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קומירוניבלילהוגו'
ברוך המקום ברוך הוא שרחמיומרוביןעל ישראללעולם .על
מי שסרחו במעשיהן וכעם עליהן רחמים שלומקדימין עימהם בכל יום
תמיד .שנאמר חמדי הי עולם אשירהונוי (תהלים פ'טבי)י ואומר לדור ודור
נספר תהילתך ייגו') (שם ע"סי"ג) .וכן הוא מפורש בקבלה עלידי ישעיה
הנביא .שנאמר עםזויצרתיליונוי וישעיה מ"גכ"א) .ואומר חמדי הי אזכיר
וגו' (שם ח"גז .),ואומר אך עמי המה ונוי .ואומר בכל צרתם לו צר וכו'
(שם שם ח' וט')*איןלי אלא צרתציבור .צרתיחידמנין ,ת"ליקראני ואענהו
[וגו'] (תהלים צ"א ט"ו)* לכךנאמר בכל צרתם .אמר הקב"ה כלצערוצערשיש
 .ואומר
להן לישראל .כביכול אני עמהם.ג'ל)ו1.צר .אל תקרי לו אלאלי
לכך נאמר
ויאמר
יבלילה[ובו'].
אתה ונו' (ישעיה טיט
קיק
רימירינ
מיכןאמלירועכבלדיתלמידחכםשיישבביתלביןעצמוי
אושונהי הקב"היושב
כנגדו וקורא ושונה עמו .שנאמר נכח פני ה' (איכהשם) .ולהלן הוא אומר.
ויחנואלה נכח אלהוגו' (מ"א כ' מ"ט) ,פניהם של אלה כנגדפניהם שלאלה.
ופניהם של אלה בנגדפניה
ם שלאלה.אחריו מה כתוב,ויהיביוםהשביעי
ותחזק המלחמה וגו' (שם) 2.אילולי הדבר כתוב אי איפשר לאמרו .וכל
האומרונתחייבעליומיתה3.
נכחפניה' 4.מה ת"ל.לפי שרחמיו של הקב"המרובין עלישראל.
בין על רשעים שבהןובין עלכשיריןשבהן.ומנין .תדעלךשכן .צא למד
מדודמלךישראל .שבאהבה שאהבאתו ובשמחה ששמחבו שיגרלו דברים
י בלילה ההואונו'לך ואמרתלעבדי לדודונו'
בידנתןהנביא.
שנאמר דו'יה
5
י
)
'
ו
' (ש"בז'
עד
כי לא ישבתי ונו
מיכן אמרו כל הסועד את חבירו אפילו
פתבמלח.אפילומובלירק .אפילו תמרים אפילו גרוגרות .אף עלפיופיטו
לו לאותו מועד מאה סעודות בכליום כסעודת שלמה בשעתו .יחזיק לו
י לא ישבתי בביתובו'.כיון ששמע דודכן .שחה
בובהבפניו6.ארלצכהך.נאמרכ
מלא קומתו
ובאוישבלולפני שכינהואמר.אבי שבשמיםיהי שמך
הנדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים ותהא לך קורת רוח מישראל עבדיך
בכל מקומות מושבותיהן על שנידלתנו ורומסתנו וקידשתנו וקילמתנו
וקשרתה לנו כתרדברי תורה מסוף העולם ועדמופו .תורהשעשיתי .לא
עשיתי אלאמשלך .גמילותחסדיםשעשיתי .לאעשיתי אלאמשלך .ובשכר
תורהקימאהשעשיתילפניךהקנית(י)[לי]העולםהזה(ליטית)[יימנת] המשיח
ועולםהבא .שנאמרויבאהמלךדודוישבלמני ה' תו'
משל.
(שםהיב"וח)ימש
ליגמורה,
אהבה
למה הדברדומה .למלך בשר ודםשהיה לועבד .והיהאו
שיכה ב' י"ס)*

אי

מאירעין פרק י"א,

יעיי' ספרי בהעלותךפי' פ"ר ובנסמן במ"ע שםאיתכ"ת .זהררוש א"ת לו אלאלי לא נודעלי

ממקוםאחר .ת"ל דעל ויאמר אךעמי המה הוא נמשך; ! במקרא כתוב יתקרב המלהמה ! :ככיכזל
שילחמועמו .רוגמת אמרם ברכותי"ז ע"ב על הרחוקים מצדקה שהן ניזום בזרוע כמעשיות דר'ה בן
דוסא וחוגי המעגל .ושם ל"א ע'ב בשם ר' אלעזר חגה הטיחה דברים כלפי מעלה וכו' אליהו הטיח
י וגו' א"ר אנש אלמלא מקרא כתזכאי אפשר
שריםכלפי מעלה וכו' .ואמרו שםליב ע"א ועתה הניאהל
לאמרו מלמד שתפסו משה להקב'ה כאדם שהוא תופס את הכירו בבגרו וכו'; ' הוא כעין דבר אחר.
ואולי צ"ל ד"א נכח וגו' ' :במקרא כתוב אל עבדי אל דור " :שהרי העולם ומלואו שלו הוא:
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ובכל יום ויום שהיו מכניסין אותולפניו .היה עושה לו כבור גדול בפני
כלעבדיו .משיבאותוהעבדלפניהמלךואמר.אדוניהמלך.וכי מה מלאכה
עשיתי ומה קורת רוח מצאת ממני שאתה עושהלי כל הכבוד הזהלפני
כלעבדיך .לכך נאמר ויבא המלך דודוגו' .ולהלן הוא אומר .נושו הלום
כלפנותהעם וגו'ישיאי"ר ליח)* ראומר אל תקרב הלום נשמות ג'ה').וכן הוא
אומר .עד הלום 1.מהו עד הלום .סו מלכות] 8.ותדעיתכן .ברוב מעשים
טובים שמצא הקב"ה (מרוד) [בדוד] עתיד הקב"ה להושיבולימין שכינה.
שנאמר נאם ה'לאדוני ונו' (תהליםק"יא') .כאי זה צד .עושה אדם תורה
קימאהלפניך .טומן אתה לויפכרו באלף אלמים מעמים לטובה .ואין כל
בירייהיודעת .עשה אדם צדקה ובמילות חמדים קימאהלפניך .כוסל אתה
לו שכרו באלףאלפים פעמים לטובה.ואי כלברייהיודעת .שנאמר ותקטן
ןןבומיתהלעולםולעולמיעולמימי9
עודתו' (ש"ב שםי"ס).זההעולם הבאישאי
וזאת תורת האדם (שם) .ובעשה תורה קימאהלפניךאדני אלהים ,ועוד דבר
ף דרדעור לדבר] וגו' (שםט').
אחר אמר לפניו (מהוויוסףעוררוד)[ .ומהיוסי
אשרימישיודעבלבבו מהו אצלאביו שבשמים וכל מעשיו בטחון עלאביו
וכבשמים :אשרימי שהואירא שמים בסתר .ונשען במי שהוא תפוסמגן
ותרים בידו (שנאמראלהיצוריאחסה) .שכן מצינו ברוד שאף עלפישייסורין
באיןעליוהיה נשען על מעשיובמי שהוא תפום מנן ותריםבידו .שנאמר
אלהי צורי אחמה בו ונו'כ"זמ):ה"1ולל אקרא ה' ונו'אפפוני משבריוגו' בצרלי
אקרא ה' ונו' (שם ב"ב ער
מעשה בכהן אחר שהיה ירא שמים במתר .והיו לו עשרה בנים
מאשה אחת .ששה זכרים וארבע נקיבות .ובכל יום ויום היה מתפלל
ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר .כדי שלאיצא אחד
מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער .מה היה עושה .בכל יוםויוםהיה
מכניסןלביתפנימי.וישבומשמרן בביתהחיצון .ומתפלל ומשתטח ומבקש
רחמים ומלחךבלשונועפרכדי שלאיהא אחדמהן באלידיעבירהולידי דבר
מכוער.אמרו .לאיצאתאותה שנה[ולאשינתה] ולאשילשה .ער שבא עזרא
והעלה את ישראלמבבל .והעלה אתוכהן עמהם .לא נכנס אתו כהן לבית
עולמו .עד שראהכהניםבדוליםופירחי כהונהמבניוומבניבניו עד חמשים
שנה .ואחר בך נכנם אותו בהן לבית עולמוי ועליו הכתוב אומרי בטח בה'
ועשה חובוגו' (תהליםל"זנ') :הכך אמר הקב"הלישראל.בנייישבהבליהגוים
2,נותניןלעובדיהן אכילהושתייהומזונותבעולםהזה.איןצריך לומרלעולם
הכא .אבל אתם בואו לכםאצלי .שהכל שלי והכל מעשהידיי
 .שלישהיום
אני קורא ושונה .ושליש היום אנידן אתהדין .ושליש היום אני עושה
צדקהוזןומפרנס ומכלכל אתבלבאי העולם ואת כל מעשהידי שבראתי".
וכנאמר בטחובה'עדי עד (ישעיה ב"ו ד') 1ששניעולמיםשלי .שנאמרכיביה
,
י 1ק .כמו וכאן :כ.ה בכיר פניה  Wi~yומסברא הגהתי :יהיינו למרחוק" :י סדרתי
והגהתי מסברא וגרנוהדברים משובשים ומקזטעיס :ין הובא בילקוט תהלים "5ז תנידבי א5יה 1מעשה
יעבירה .זכיהנד"ווי וע'לאיצאת אותה שנה שלימה ,ונדוו אותה
בכהן א'וכו'.זג'שלא ירא א'מה,ליד
שנה ולא שלשו (וראי  t(W1~tVובסוף ג' וכתיב בטחו בה' עדי עד ששני עולמות שלו וכו' כסו שהוא
להלן ,והשארקיטע :זיעיי'לעיל מי"ג:
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הי צור עולמים (שם) 1לפיכך כל הבוטחים בשמך באמת לא יבושו לעולם.
י עבדיך הנביאים ,שנאמר ברוך הנבר אשר יבטח
שכד הבטחתנו עלידשתול עלמיםוגו' (שם שם ח')1':
בה' (יכמיהי"זז') .ואומרוהיה כעץ
 אושריהם הצדיקים שכךבפחונן .שהן בטוחין על אביהןשבשמים שברא את העולם בחכמה ובינה ודיעה והשכל* לכך נאמר והיה
כעץ שתול עלמיםועליובל ונו' וירמיה שם) ,ואומר בעת ההיאיובלשי לה'

צבאות כו' (ישעיה י"חז') .מפזלומיכל .למה הדבר דומה .למלך בשר ודם.
שהביא [עבדו] דורון (עבדו) לפניו איפה שלחטים .מחנה ולא ביררההרי
זה דבר מגונה .ביררה ולא טחנה הרי זה דבר מנונה .ביררה וטחנה ולא
הוציאממנה סולתהרי זהמידהבינונית ,אבל ביררה וטחנהוהוציא ממנה
מולת הריי
ו מדה שלימה .כך תלמידי חכמיםדומין בעולם הזה בדברי
קרא אדם ולא שנה הרי זה דבר שלבניי
תורה.
 .שנה ולא קראהרי זה
דבר שלגניי ,קרא ושנה ולא שימשתלמידי חכמיםזוהיא מדהבינוני[ת].
אבל קרא אדם תורהנביאיםוכתובים .ושנה משנה מדרש הלכותואבדות.
ושימש תלמידי חכמים .זו היא מדה שלימהי לכך נאמר בעת ההיאיובל
שילה' צבאותונו' .לעשותרצוןאביו שבשמים כמנחהלפניהמלך[ .ואומר]
ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומות ייחוקאלמ"זי"ב) .מהיש בנחלזה .יש
בו תורה מקרא ומשנה ומדרש והלכות ואבדות .ומעשים טובים ותלמוד
תורה .והכלנמו~כיןויוצאין מלפני הגבורה .ועוברים ביניהם שלישראל.
ותלמידי חכמיםמיכןומיכן .והכל מותקן ומונחלפניהם .משלו משל .למה
הדבר רומה ,למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מסובין לפניו על
השולחן.כיון שראה אותם שאכלו את המאכל ומתקעליהם .ושתו את
המשתה ומתק עליהם ,עמד אף הוא וצבר ציבוריןציבוריםלפניהן שאין
להם סוף ,כך תלמידי חכמיםדומין בעולם הזה בדברי תורה.כיון שקראו
אתהמקראושנו את המשנה ומתקעליהם .הקב"ה מרחם עליהםונותן בהם
חכמה ובינה ודיעה והשכל ומעשים טובים ותלמודתורה .לכך נאמר ועל
הנחליעלה עו' [כלעץ מאכל לאיבול עלהו ולא יתם ונו' (שם)] .מה זית
זה איןעליו נושרין לאבימות ההמה ולא בימות הנשמים .שנאמר שיר
המעלות אשרי כל ירא ה' ונו' (תחליםקט.חא') ,יכול אתה לומר אףהברים
ועבדים שהןיראי שמיםהרי הן בכללאשרי .אם [לא]כן היה לו לכתוב
שיאמר .אשריחכמים .אשריתלמידיהם .אשרי מלמדיהם .אלא rDהמקרא
של אחריולמד .יניע כפיךכי תאכל אשריך נשםב'):יי מעיד אניעלי את
השמים ואת הארץ .שכל תלמיד חכם שאוכל משלו ונהנה מיגיעו .ואינו
נהנה משל ציבור כלום .הרי הוא בכלל אשרי 1".וכל שלחן שאין תלמיד
ן
חכםנהנהממנואינומבורך .שנאמראין שריד לאכלוונו' (אית ט' כ"א).ואי
חכמים .שנאמר ולשרידים אשר ה' קורא ניואל ג' ה')1":
שרידים אלאתלמידי
י הגהתי מסברא כפי הכרח הענין: .בברכת ה' ;יא דריש לה
" בר' ::בשימי סגנן' :
' לעיל פיה :באליה :חטא בפרק האחרן
גדע הנהנה מיגיע כפ :יהר מירא שמים :ו;:עיי
:בד" ::שם פייח. :
; בסנהדרין צ"ב ע"א איתאמרא הכי בשם ר' אלעזר: .היינ :כמ"ש בחלין מ-ד
 .במקרא כשב
ע"ב דש:גא סתרת יחיה :ר' זירא כי היה מזסנק ליה אסר אתייק:רי היא דמתייקר:בי

שיא

:בשרירים:

92

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

סרראליהו רבה פיח

אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתךוגו' (תחלים שם נ') .אשתך
כנפן שהיא עושה פירות ולא כגפן שאינה עושהפירות :אשתך כנמןוגו'.
כל זמן שאשתה בירכתי ביתךבניך כשתילי זתים .מה זית זה יש בוזית
לאכילה .זתיםליבש .זתיםלשמן .זיתים לשמר .ושמנו דלוק בכל הנרות.
כך כל זמן שאשתךבירכתיביתך [ו]אינה דומה אלא לגפן זו שאינה וזה
ממקומה לעולם ()1באין בניה מהן בעלי מקרא מהן בעלי משנה ומהן
בעלי משאומתן .טהן חכמיםמהןנבונים ומהןיודעי [בינה.ו ודבר בעיתו.
כבפן פוריה :שניה לה מווה בשוק ומדברת עם כל אדם
לכך נאמר
אשתךל אדם( ,מגורמת לעצמה רעה ומתחייבת בעצמהובבניה.
ונותנתעיניה בכ
מיכן אמרו .אשה גורמת לעצמה ולבניהשהוין בעלימומין .כאי זהצד.
מתבבהת עלבעלהיו)נורמתלעצמהשהויןבניהבעלימומין .מקללתיולדיו
בפניו נורמת לעצמהשהוין [בניה]בעלימומין ,פעם בחוץ פעם ברחובות
היא בורמת לעצמה שהוין בניה בעלימומין .לא קוצה (לחלה) [לה חלה]
במהרה [ונודרתואינה] מקיימת (ש)היא בורמת לעצמה שהוין בניה בעלי
מומין.ואינה מוצאה קורת רוחלע
יש
:ב
.שעו
,ביל מעשיה [ה]מקולקליןהוין
םר
שוטהולו
בניה אחדחיבר ומומה ואחד
תדע לך מיחק של תלמידי חכמים ".בל זמן (של תלמידי)
[שתלמידי] חכמיםבירכתי בית המדרש (בתור) [מתוך] כך הקב"ה מרחם
עליהם[.ו]נותןבהםחכמהובינהודיעה והשכלומעשיםמוביםותלמודתורה:
מנין ,תדעלך .צאלמדמתינוק הזה ,כשדניןאתו.איןדנין אתוי לא מתחלת
מעשיו ולא משעה שבומלין אתו מן החלב ועד שעהשמכניסין אתובבית
רבו*כיון שבא אדם למקרא ולמשנההיניח את הכל פירש והלך לו[דנין
אותה":נ מנין לתורה שהיא משולה באשה .שנאמר ואמרתם על מה ונו'
(מלאכי ב' י"ד)* ואומר מצא אשה מצא מובוגו' (משליי"אכיב) .למדאדם .אהב
התורה .הרי מדה צובה בעולם .יכול הוא שיבקש רחמים [ו]יפקפק את
הרקיע ויביא מטר לעולם .לכך נאמר מצא אשה ונו' .ואומרכי כאשה
עזובה ועצובת רוח קראך ה' וגו' (ישעיה ניד ו') :בזמן שישראלעושין צדקה
י
ומשפם הקב"ה שמחבהן .מניד ששמחתו עד סוף בל הדורות .שנאמרב
עדונו' (תהלים קל"בי"בוי"נ)2":
בחר ה' בציון ונו' .ואומר זאת מנוחתיעדי
שמחהיש לו לאדם בעולםהזה.
כך אמר להן הקב"ה לישראל .בניי מה
אלא בדברי תורה בלבד* הא כל השמח בכפף ובזהב באבנים שובות
ומרגליות מה שמחתובהן לאחר שעתמיתה .לאחר שמחתך מות ,מהיתרון
לכל שמחתך .אבל אתם באו ושמחועימי שמחה שלימה בדרך שאני שמח
וובו' וישעיה ס"הי"ה):ו2
בכם לעולם ולעולמיעולמים .שנאמרכי אם שישווגיל

ין כל הדרוש כדרר אגס אורחא.ועיי' כתעותע"בע"אוב' .בד"וו נבא מתגבהת על בעלה משובשת
וחסירה עד פעםבה,ץ .ונוסחתו 5א קוצה לה חלה בטהרה פשעהלהמ; הנדה האמורה נתורההיא גורמת
וכו' .ואני הגהתיעפ"י המשנה דכתונותשםaw1 .תנינמי ומשמשתו נדה .ועפי,זישלהגיה לאקוצהלה
חלה בטהרה ונגררתואינהמקיימת פשעה 5המן הנדה האמורה בתורה הואגירמתונו' .ובסוף נוסחת הדצו
הוייןלהבניםחגרין  ItDID1א' שטה ש'רשע' :ו השתא הואהוזרלענינודלעיל והואכעין גופאגתלמוד.
ואם נוסחתנונכונהצריך לפרשמיחגן מלשוןסיחןענין דניאל ד'כיר ובד"ו :תדע לך שכן ת" 5כ"ז שת"ת
י כ"גלהגיה מסברא '" :בדרוומגיד ששמחתן " :בדרו
בית המקדש מתוך כךוכו'.וכולו משובש, :
טשובש קצת .המאמר לאחר שמחתך מות גו' נראה שהוא סובא ממקום אחר אבל לא ידעתי מהיכן:
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לחרשיויבכר (י"זקאל שם).למחדירי תורה ,שמחדשין את התורה
בכל יום תמיד .כבן בכור לאביו ולאמו שהכלשמחיןבו .כאי זהצד.יש

לו לאדםבן בבית רבו .יש בו תורהי שמחה מתחדשתלו בכליוםתמיד.
עליוהואאומר,בן חכםישמח אבוגו' למשליי'א') .משע בו חמך בו
הושע
ימיציא~
כ.
חכמהובינה ודיעה והשכל (:מוציא) לדברים אחרים .עליו הואאומר
שבשווגו'

(שםי"ג ב"ר)21:

ד"א להדשאיבכר .למכבדי תורה .שמכבדין את התורה בכליום
תמיד .כאי זהצד .עיר שיש בה בוים ויש בה עשרה בתים של ישראל.
לבית הכנסת ולבית המדרש .אעפ"י שאומות העולם
ומשכימין
י יכבדוך עם
ר
מ
א
נ
ש
ל
ע
.
ן
ה
מ
ו
י
ה
ם
ה
י
ת
ו
ב
ננד סבי
ן
י
א
י
ר
י
ו
ן
ת
ו
א
ן
י
ד
ב
כ
מ
י
י
ב
י
ר
ע
מ
ו
כ
ע?ונו' (ישעיה כיה ג'):
ימימיומן המקרש המהיוצאים (יחזקאל שם) .מפני שקלה
כ
שבמצוות הרי היא כחמורה .והמורה הרי היא כקלה .אילו ואילו רפואה
הן לישראלבין בעולם הזהובין לימות המשיחובין לעולםהבא .ואומר.
והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה (שם) ,להתיר להן את הפה ~:בזמן
שישראל עושין צדקה ומשפם הקב"ה שמח בהן .מניד ששמחתו שמחה
בהן אלף אלפים פעמים לטובה .כפלייםיתירמהן .שנאמר אל בנתאגוז
ובו' (שה"ש '1י"א) .מהאגיז זה יו 2בן ארבעה בתים .כך כל חכם וחכם
מישראל שיש בו דברי תורה לאמיתו .יש בו חכמה ובינהדיעה והשכל.
משלו משל .למה הדבר דומה .למלך בשר ודם שבאלימים ושנים לתוך
ן בודקן לא על כסף ולא על זהב לא טל
ביתו .כשהיא בודק אתעבריו.אי
אבנים טובות ומרגליות ,אלא אומר .פלוניעבדי קרא ושנה .אמרולו .קרא
ושנה והעדיף על תבירו ,פלוני עשה תשובה ,אמרו לו .עשה תשובה
והעדיףעלחבירו.מידמודהועוזב אתהכל.י 2לכך נאמר אל גנתאכוזירדתי
ונו'.אילו מעשים טובים ותלמוד תורה שחכמי תורהמצפיןלהן .הכלמאין
בא ,מפי הקב"ה שידיו פשוטות לעושה תשובה ,והכל שלו והכל מעשה
ידיו
 .ולאהניח הקב"ה דבר בעולם שלא נלאו הקב"ה לישראלי שנאמר סוד
' (עמםג' 75:)'1
ה'ליריאיוונו' (תהלים כיהי"ד).כי לא יעשה ה' אלהים דברובו
לא יראה כי יבוא חום ייימיה י"ז חי) .כל העוסק בתורה .בין
בעולם הזהובין לימות המשיחובין לעולם הבאאינו רואה במדת פורענות
העתידה לבוא ,כמה היא דירתה 26.מדהבינונית לא חם ולאצונין .ואיזה
זה .זהמועדחבהסוכות .שנאמראנכי ה'אלהיך מארץ מצרים עוד אושיבך
באהליםכימי מועד(הישעי"ביי)*" ואומרוהיהעלהורענן כירמיהשם) .שימצא
קורת רוח בעולם .בזמן שישראל עושין רצון אביהם שבשמים מה נאמר
בהן.זית רענן יפהפרי תואר ונו' (שם י"ב ט"ז)י ואומך לא יראהכי יבוא חום
ובו' ,משלו משל .למה הדבר דומה .לעשרהבני אדם שבאו במסיבה אחת.
ין בד"ר משובש:.פי' הסך בו שחסך האב
בנו אעפ"י שפשע בו: .הגהתי מסברא: :י בדק:
הסר להתיר 1כ;: .'1יי' בסנהררין ק' ע"א להתיר ע~
פה אלמים .רהיינ :בתרה כמפרש בריש דברים רבה
:רלא כרשיי שם :י 1כלו' שנזה העדיף .נד" ::מ.ט:נש :ו! בדו ,מיט:בש .גל פי' גילה
דוגמת קנא :עשא: :נדמה 1' :כמה היא דירתה של המה ,ובדד :כמה היא ד
יארית מדה ביצנית:
י :במקרא כשב :אנכי:

אות.
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אחד הביאדביםבדולים .ואחד הביאדביםקטנים .ואחד הביאדבים
א
י
ב
ה
ד
ח
ותפלין .ואחד הביא כרובותרדין שלוקין .ואחד הביאבצים .ואמלוחיי
גבינה .ואחד הביא בשר שלשור .ואחד הביא בשר שלאיל .ואחדהביא
של עופות .אכילה אחת .הביאו על שולחנן .כל אחד ואחד נמל עשר
אכילות והלך לתוךביתו.מ כךכיון שבא אדם לבית הכנמתולבית המדרש
ולמדמהן סמוק אחד דבר אחד הלכה אחת .כל אחד ואחד נותל עשרה
הלכות עשרהממוקין עשרה דברים וה[ו]לך לתוךביתו.לפיכךהייתי אומרי
אפילו ישב אדם ועוסק במעשה מרכבה ובכל מידות צובות בעולם* יניח
את הכלוילךלבית הכנמתולבית המדרש ולכל מקום שמחדשין בו תורה*
שבישיבת בית הכנמת ובית המדרש שמחה מתחדשת לו בכליום תמיד*
וכן הוא מפורש בקבלה עלידיישעיהבן אמוץ* ה' אלהים נתןלי לשון
י נתתי למכיםונו' ה'
לימודים וגו'* ואומר ה' אלהים פתחלי אוזן וגו'* נו
אלהים יעזר לי וגו' (ישע.ה נ' ר' עד ז')י 19אילו דברים דבר ישעיה הנביא
בישיבת בית המדרש .על ישיבת בית המדרש ועל חידושו מהו אומרי
חדשים לבקרים [ונו'] (איכהג' כ"ג):
וכשכשפושעי ישראל לעקור מלכות מדוד מלך ישראל והשיבו
אותו תשובהי מתוך תשובה שהושיבו באתה שכינה ועמדה למעלה ממנו*
מישיבה ואמרה לו* דודבני* נשבע ה' ולא ינחםונו' (תהליםק"י ד') 30:בוא
וראה כמה גדולה כחה של תשובה* שממלכת אתבני אדם בעולם* וקושרת
לבני אדם קשרים בראשיהן* ומרפא את חולהמחוליו* ומצילתו מכל צער
ינון ואנחה*ומצילתומדינה שלניהינם:הבזמן שישראלעושיןרצון אביהם
[שבשמים] מה נאמר בהן*והסיר ה' ממך כלחולי (רכוזים ז' ט"ו)*בזמןשאין
ישראל עושין רצון אביהם שבשמים מה נאמר בהם* שובובנים שובבים
[ונו'] (-מ.ה ג' כיב) :אשרי אדם שירא שמים מתוך שפל ברד מתוך ענוה
מתוך תשובה ומתוךהרין:
יכלילה .אין רוני זו אלא תורה ,שנאמר
רכר אההקומירונ
י ונו' (תהלים ליבי')* ואומר שמחו בה' תילו וגו' (שם שם י"א)*
אתה מתר ל
שמא תאמר*עד אותה שעה לאהיתה להן שמחה לצדיקים*32מצינו שהיתה
להן שמחה בימי דוד* ושמחה בימי שלמה* ושמחה בימי אנשי כנמת
הגדולה* ומנין שהיתה להן שמחה בימי דוד* שנאמר וישמח העם על
התנדבם ונו' (רהי"א כ"ט  oo,('eרמנין שהיתה להן שמחהבימי אנשי כנמת
ביום ההוא ונו' (:חמיה י"ס טייג):א
הנדולהי שנאמר ויזבחו זבחים בדולים
אשריהם שלצדיקיםשאין שונא שולם במעשה ידיהם* שכןמצינו במשכן
שעשה משה שלא שלת בו שונא* ולא נהפך שולחנו על פניו* אבל (במשטן)

'י ג' מיני בשר ד' מיני דגים .גבינה :צצים :של:ק' כרוב ותרדין1 .מאכלם ביצה גבינה :דגים
 .בד"צ הדברים משנגשיר ;" :דבר זה ה1א למעלת
יאה"כ בשר ;, :במקרא כתת :אדני ה'יעזרלי
' שבת
הת'ט:בה שהזכירלעיל במשל למלך שבדק אה עבדי ::ו!קשרים .פל'  crlממין הקמיע1תעיי
ס":ע.ב .א"נ תכשיטי; הן גישעיה ג' כ'כעין קשר שלתפילין !: :עד אותה שעה .שהזהירירמיה
:התפללעליה:.מייתיראיה שהיתה להם אלא שנאבדה מהם '; :במקרא כתוב :ישמחו ,' :במקרא
כתב:יזבח:נים ההאזבחיםגדולים:ישמה11ג:.':ימי שלמה נקטע: :הסר 21מקרא מצינו:ילכולאהליהם
שמהים:שגילב מ"א ה'ס"1 .:ברהי"בז'י"ס שלח את העםלאהליהם :c~nawג: .':נדד :הדברים מבטעים
לגמרי;
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[במקדש] שעשה שלמה שלטבושונאונהפךשולחנועל פניו 1אבל במקדש
האחרון שעתיד הקב"ה לבנותו בעגלא ובזמן קריב (לא שלט) [אינו שולח]
בו שונא לעולם 1והקב"ה דר בו לעולםולעולמי עולמים ":צא למד מהבין
מיעתו של משה לסיעתו של שלמה* בסיעתו של משה מהו אומר* (ייצא)
[ותצא] אש מלפני וגו' (ייקרא ט' כיד)* במיעתו של שלמה מהו אומר* וכל
ישראל רואים ברדת אש ונו' (דהי"ב ז' ג') 3';,ראומר שמחו בה' ובילו ונו'
(תהלים ליב י"א)* יעלזו חסידים בכבוד ונו' (שם קמים ה')* ואומריסריסרני
יהוגו' (שם קיש י"ה):וכן לאהל מועד בחורב* זאת התורה אדםכיימותונו'
(כמאבר י"ס -ד)י ,את התורה חפצי בה* חפצי בהייי שנאמר יקרה היא
מפנינים וכו' (משלי ג' ט"ו)* ואומר ה' חפץ למען צדקו ונו' (.שעיה מ"ב כ"א):

פעם אחתהייתי עובר ממקום למקום .ושנת בצורת הייתה* מצאני
קודיר אחד .אמרלי
.ם.רןבי .מאיזה מקום אתה ,אמרתילו .בני מיבנה אני
ממקום חכמים ורבני אמרלי.רבי .בא ושב במקום שאני מראה אותך.
ואנינותןלך חמיםוביעורים ומול ועדשים וכלמיני קטניות כולן ,אמרתי
לו.בניאפילו אתהנותןלי אלףאלפי אלפיםדגרי זהבאיןאנימניח מקום
תורה והולךאני במקום שאין בו תורה .אמרלי .רבימפנימה .אמרתילו.
י אדם שאתה רואה בעולם הזה שמספיקיןועומדין (בטקוטה)
לפי שכלאותןבנ
[במקומם]ואיןבהןדברי תורה .לאחר שעהמיתין והולכיןלהן.י3לפישאין
מלוין אדםלביתעולמו אלאדברי תורה בלבד .שנאמר ולך תהיה צדקה ונו'
ירכר.ם כירי"ג) .והלךלפניך צדקךונו' (ישעיה ניח ט') :כלזמן שישראלעושין
רצוןאביהן שבשמים הוא בעצמוניפנהעליהן לברכה ,שנאמר אמת מארץ
תצמח וגו' יתהלים פיה י"ב)אין השקפה אלא ברכה .שנאמר השקיפה ממעון
קדשךמן השמים וברךוגו' (רברים ב"וט"ו).יכ
לזמןשאין ישראלעושין רצון
אביהם שבשמים .הוא בעצמו נפנהעליהן לקללה .שנאמר וצבא תנתן על
התמיד (דניאל ח'י"ב) .אין תמיד אלא ישראל ,בפשע (שם) .זה פשעה של
תורה .ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה (שם)* (האם השלכתי) [הא אם
תורה ארצהמיד עשתה והצליחה מלכות הרשעה":נ
השלכת]דברי
ברא רמאדן שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם .כשבירך הקב"ה
 .מאםבחוקותיעדקוממיות(ייקרא ב"ו ג' עד י"ג),
אתישראלבירכן מאל"ףעדתי"ו
 %כ"ג להגיה ובדיו הדברים משיגשים יותר " :במקרא כתובגניישראלוגו' האש '; :בך":ו
מקט? :הסר: .אין זה דרוש רק השתערות הלב ,שררה ר' ':נתן לזה המקרא אפי' מטעת מיתה ההא
שפק בשרה ורשב"ל דרש :אין דברי השרה מתקיימין אלא במי 'סממית עצם :עליהן (שבת פ'ג ;"ב'.
:לפי שנמצא במקרא הפצי בה ב"פ ,א' בישעיה סיב ד' לא יאמר לך עור;זיבה :גי'כי לך יקרא הפצי
בה .ב' שם אס :של המלך מניטה היה חפצי בה .והשרה נמשלה לאשה .על כן קרא בהשתערות :ב"פ
למקרא :למשנה," :
זה נכפל באל'ה :בטא פ"א ;יבם איתא ממקום
בה
בה

מארע
וכנן
הפצי הפצי
למקום ומצאני כשריר אהד :כו' אחרתי לו מיסגה גדולה אני מעיר הכמים ורבנים וכו': .בדפו מצאני
ארית א':כ ':אמרתיבניאני ממקם פלצי הכמם ורבנים .ובאליה :זוטא 'טםימצאני קסד:ר א' וכו' אמרתי
לו מעיר גדלה 'טל חכמים :של רבנן אני :כו': .יראה שעיקרו קסדה :נשתכיט לחדיר: .אגב אורחא
לר'
כ"ג להגיה
יי
דינ
למדני שמיבנה היה .ורוגמת זה הסיפרבברייתאדקני; תורה יוסיבן קיסמא', :בשם שמואל.וב
'
וע
' בירושלמי ר"ה פ"נ ת"ח דאיתאמרא
בטקט שאין בהן ד"ת '" :ב"ה גדייו.וע.י
להלן :בפסיקתא דר"כ פ' איכה: .בעני השקפהעיי' גילק:ט בשלחרל.ה:.ברש.י פ' :ירא בפ' :ישקיפ.:
ובירושלמי דמה פ"ה ת"ח:
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וכשקיללםמוי"וועדמים.מואט לא תשמעוועדנעלה נפשם (שםי"ד עד מיד):

;4

כיוצא בדבר אתה אומר (אם)[יכל] ישראל עברו את תורתך ומור לבלתי
שמוע בקולךוגו'ידניאל ט' י"א) מה תלמוד לומר [אח] תורתך .מלמד שעברו
עליה מאליף ועד תי"ו 41:בוא וראה כמה גדול פשיעה של תורה .שלא
חרב העולם בראשונה אלא בפשעה של תורה 43.ולא חרבה ירושלים ולא
חרב בית המקדש אלא בפשעה של תורה .שנאמר בפשע יעקב כל זאת
ןזאת אלא תורה .שנאמרמי האיש החכםויבן את זאת[וגו']
(מיכה א'ה').ואי
ויאמר ה' על עזבם את תורתי (ירמיהסיי"אוי"ב) 44:ברוך המקום ברוך הוא
שבחר בכם מתוך שבעים לשונות ,ונתן בכם חכמה ובינה ודיעה והשכל
שתהיובטוחין בו בכל שעה ושעה:

דבר אחרקומירוניבלילה.אין רננהזו אלא הודאתהייסורין.
כאי זהצד .עשה אדם בל מה שעשה ,באועליוייסורין לטובתו ולהציל
מידיו כל מה שעשה .יעמוד אדםבחצי הלילהיברך וישבח וירומם ויגדל
ויקדש לשמו שלמי שאמר והיה העולם ברוך הוא .שנאמר חצות לילה
אקום לליהלוהד,ות לךובו' (תהלים קייט ס"ב)*( 45וא')וכי דוד (לא)דקיה יודעזיכוין
חצות
אלאאמרו.כינורהיהתלוי למעלה ממיטתו שלדוד .כשהניעה
חצותלילה רוח צפונית מנשבתבו .והתחילמגנןמאליו .לכך נאמר חצות
לילה ובו' 46.ואומר מכמה פשעיו לא וגו' (משלי כיה י"ג).רכי מה דבריםיעזוב
אדםלפני[ה]מקום ,אלא עשהכל מה שעשהבאועליוייסוריןלטובתוולהציל
מידיו כל מה שעשה .לאיאמר.אני צדיקאניישר.עלייבואוייסורין .אני
מאכילרעבים ומשקהצמאים,עלייבואוייסורי,
 .אלא אליסיח אדם דברים
במקום שאיןיכול לדבר .ולא ידבר אדם דברים בטקוםשאין יכול לדבר.
יסתכל אדם בעצמווידע שאה לעצמו לא נשא הקב"הפנים.י 4שנאמר בני
בכוריישראל(שמותר' כ"ב),ולהלןהואאומרבניםאתםלה'אלהיכםידבריםי"רא')י
ןמיסרןאלאלאמיתוי שנאמרוידעתעםלבבךוגויישם ח'ה').
וכשהיאמיסרן.אי
וכייש לך אדם בעולם שרוצה ברעתו שלבנו .חם ושלום .כי ה' אלהיכם
הוא אלהי האלהים ובו' (שםי'י'ז):5:
.
ה
ל
י
דבר אתרקומירוניבל
אי רננהזו אלא שמחה .שנאמר
ל"אן .)'1ראומררני ושמחי בתציו,
כה אמר ה' רנו ליעקב שמחה ובו'(יימ.ה
הכריה כ'י"ר).ר3י בך3נורז הרבה.ו,טכ,ד)י בשמחות הרבהי מפנימה.כיהנני
בא ושכנתי בתוכך נאם ה'ישם).יאוס
ר הסיר ה' משפטיך וגו' (צפייהג' ת"ו).
ואומרויראני ה' ארבעה חרורים (זכריה כ' ג')*מטייחבןדוד .משיחבןיוסף.
אליהו וכהן צדק49:
ברוך הממום ברור הוא שבחר בחכמים ולתלמידיהם ולתלמידי
תלמידיהם.ומקייםעליהםבמידה שאדםמודד בהמודדיןלו .וכשם שיושביו
י ;1יי' בתנחומא פ' ראה 1בזיקרא רבה פקה:
י' 1איתאמרא בבבא בחרא פיח ע"ב בשם ר'לז
כן צריך להגיה וכן בדצו משנגשוהגיהכעין זה בעל זקוקין ד1:רא ', :דור המשל .ובד" 11חסר .כב'
על התורה שניתנה לאדה"ר..' :עיי' פתיחתא ב' דאיכהרבתי " :גד" 11מקוטע " :נברכות ג' ע"ב
איתאמרא בשםר'שמעוןחסידא והבא בהרבה מקמותעיי'פסיקתא רכתי פ" 1במ"ע אותי"ר :י' שהר'
בניו הם וכדמסיק " :בר,ו1הדברים משששים )' :בסכה נ"בע"כ איתאמרא בשם רייש חסירא(1עיי'

'.
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בבתיכנסיותובבתימדרשות .שבכליוםשפנוילהןקורין לשם שמיםושונין
דברי תורה על פיהם.ומק"מיןעליהן,
לשםשמים,ויריאין בלבבן
גו
י(רברים ל' י"ר) [ומקבליןעליהןעול שמים,
כי קרובאליך
י
ק'י
להםמךחוק
הדבר מאדבפו
ל
ו
כ
י
ב
כך הקב"ה כ
שמחה
ל
ע
ב
ם
י
ק
י
ד
צ
ל
ם
ח
ר
כ
שלא
ן
ת
ו
נ
בטובתן
שנאמר 3תת שמחה בלבי יתהלים ד' ח')] 5",משלו משל ,למה הדבר דומה.
למלך בשר ודם שהיתה לונינתעצים סמוכה לתוךביתו ,ומזבלה ומעדרה
ומשקהמים (מהשקה) [מהשוקה].ן 5ונותן לה זבל בזמנה ,כלעץועץ שיש
בהימי וקנותו  r'Dלומימי בחורותיו .כה כל חכם וחכם מישראל שיש
ן לו מימי בחורותיו .שנאמר לא
בו דברי תורהלאמיתו.ימי זקנותויפי
,
]
'
ו
ב
ו
[
ואומר לא יבעו לריק ובו'
יבנו [ואחר ישב לא יסעו] ואחר יאכל
(ישעיה ס"הכיבוכ"ג) 1יארמרוקרי ה'יחליפו כחונר' (שם מ'ל"א) .דבר זה עתיד
להיות בסוף ונעשה מקצתו היומה
יבלילה .אין רננה זו אלא דרך שבח .כל
דבר אתרקומירונ
ם
ה
י
זמן שישראלעושין רצון אב
ם
י
מ
ש
ב
ש
א
ו
ה
א
ב
והשביח את שמו
אף
'
ו
ג
ו
הנוול בפניהם .שנאמר רני עקרה לא ילדה
(שם גיר א')י ואומר ובאו
ורננו במרוםציוןובו' (ירמיהל.א י"א) :לפיכךהייתי אומר.חייב אדם שיברך
וישבחוירומםויבדל ויקדש לשמו שלמי שאמרוהיה העולםברוך הוא על
כל טובות ורעות הבאות לו לאדם .הא כאי זה צד .פגע בו ארי ולא אכלו,
יברך וישבח וירומםויגדל ויקדש לפנימי שאמר והיה העולם ברוך הוא.
שמא לארי היה מזומן וחםעליו הקב"ה ולא אכלו .פנע בו דוב וזאב ולא
אכלו[הו]ולאהכ[ו]הו,יברךוישבחויגדלוירומםלפנימי שאמרוהיה העולם
כרוךהוא .שמא לדוב ולזאב היה מזומן וחםעליו הקב"הולאאכלו[הו]ולא
הכ[ו]הו .פנע בו כלב ולאנשכו.יברך וישבחוינדלוירומםלפנימי שאמר
והיה העולםברוךהוא .שמאהיהמזימן לכלב וחםעליו הקב"ה ולאנשכו.
פנע בו נחש או עקרב ולאעקצוהו.יברך וישבחוינדלוירומם ויקדשלפני
מי שאמרוהיה העולםברוךהוא .שמא לנחשועקרבהיהמזומןולא עקצוהו.
הכהו קוץ במקום בשר .ולא הכהו במקום בידין ועצמות .יברך וישבח
וירומםלפנימי שאמרוהיה העולם .שהכהו קוץ במקום בשר ולא הכהו
במקום ניד ועצם ".כל המתפלל ונותן הודיה ע 5הקלות (כתמורות) [כאילו
הודה על החמורות].מ למה .שהקב"ה פורע מן [הקלות ומן] החמורות,
ם ל"מ ה')55:
שנאמר על זאת יתפלל כל חסידונו' יתהלי
ו
ה
י
ל
א
ם
י
ר
מ
ו
א
ו
ם
י
ב
כנעם אתתהיורבותינו (חכמים) ירש
[מהיכן
באני
מהן היו אומרים מזרעה של רחלי ומהן היו אומרים מזרעה של לאחי עד
שהןיושבין ואומרים בא אליהו ועמדלפניהם .אמר ל
.הןי רבותיייאניאיני
אלאמזרעה של רחל .לא כך כתוב ביחוסו שלבנימין
ה
ש
ד
ע
ו
ה
י
ל
א
ו
וזכרי
בני ירחם ידהי"א חי כ"ז)יי 5אמרו לוי לאכהן אתהי לאכך אמרתה לאשה
אלטנהי אך עשילי משם עונה וגו'ימ.אייי1י"ג)* אמר להן* אתותינוק משיח

.
ן בד" 11הדברים מקיטעים ומשובשים ושם איתא 1מקיימין עריהן עול שמים כסינגל הקב"הנותן
הגההי 1כל '1אף שמתאבלין בלע הגלת; וי כ'נ להגיה
להם שמחה לצדיקים כעל כרחם 1כ.'1
~t'by1
עיל פ"נ " :בד" 11הרברים מקוטעים ומשובשים ' ,כיה
1בד" 11מהשקוי :י ,בדרו משבש1עיי' ל
בד ,' :11,כ"ג להגיה "' :במקרא כשב 1יערשיה ואליה:
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בן ייסף היה* ורמז רמזתי לעולם שאני יורד תחלה לבבל ואחר כך
יבא משיחר
לראש אשמורות יא.כה ב'  *(cwאפילו עני שבישראל ויש בו
[חכמה] נח לו להקב"היותר מאחאב מלך ישראלי שנאמר טובילד ממכן
ף בתהלים ק"ב א')'
וחכם וגו' (קהלה ד' י"נ)י~ 5ראומר תפילה לעני כי יעט
כתפילהלעניכייעטף עמדדודבתפילהלפני הקב"הי אמר לפניוי רבונו של
עולם אילמלא לא כתבתה לנד שלשים ורבעים בו בעולם59,אין אדםחי על
פני האדמה וחרב כל העולם כולו ,אבל מה עשיתלנו בחכמתך ובתבונתךי
כתבתה לנו שלשים ורבעים בו בעולם עד סוף כל הדורות* בודאי ה' ארך
אפים ורב חסד ונו' (במדבר י"די"ח)( .לפי) [מפני] מה .מפני שאתה רחום
ן (אותם) [אתה]לבני אדם
אתההנון* אתהא אף אתהחסיד* ואתהצדיקיד
עם אתה לבני אדם כל אחד ואחד איש כמעשיו,ומקיים
איש כדרכיו ,ומשל
אתהעליה ,במידה שאדם מודד בה מודדין לו .מפני מה .מפני שאתה
חפץ במובהואי אתה חפץ ברעה .חפץ אתה בטובה לעשותה בשמחה.אין
י ,אם כה; הוא א"כ הוא משנטלוי מזרעה של לאה .וכן בב"מ קי"ד ע"ב דאשנהיה רבה בר
י
אכוה בבית הקברות של עכו"ם ואל לאו כהן הוא מרוכו' .והשיבו דקברות עכו"םאינן מטמאין .ובתו'
האריכו ואמרי דאינו אלא דהויא בעלמא .וכן מצינג כשהיה קובר אח ר"ע (נרמז.בגליון במדרש ילקוט
(ט') בפסוק הכמות (נשים) בנתה ביתה) היה רוחה שא.ל וכיאינך כהן איל צדיקיםאינן מטמאין

משיי
שכתב שיש בסדר אליהו
ונו' .ועיקר טעמו היה לפי שהיה מת מצוה וגו' וכן נמצא בתשובת
נמאסו
יי
רבהשנהיקועליו וכו' ואמר להםא.ני אלא מזרעה של רחל וכו' ו
ים החס אמרו  15ת; כימן
לדבריך אמר להן כך כתוב ביחוסו של בנימין ויערשיה וגו' אמרולו לא כך אמרת לאותה אכסנה
וכו' .פי'לפי שכהן הוא היה רוצה ליטול חלה ההלה .אמר להם אותו תינוק משיח בן יוסף היה ורטז
לעולם שאני בא תהלה .ע.כ .ובפסיקתא רבתי פיד ויקח.אל'הו .פתה ר' ת:הומאשני הכיאש
רמזתי
עמדו להם לישראל משבטו שללוי משה ראשון ואליהו אחרו; וכו' ,ובתרגום יונהן פ' פנחס בפ' הנני
נותן לו את בריתי שלום האגא גזר ליהית קימי שלם ואעבדיניה מלאך קיים ויחי לעלמא למבשרא
גאולתא בסוף יומיא .ובפ' שמות בפ' שלה נא ביר תשלח תרגם
כדו; שליהוהך ביר פנהם דהמי

שיח

למשתלהא בצוף יומיא .והוא דנותיה דרי-אליעזר בפדר"א פמ"ז והובא בילקוט ריש פנחס רא"א היסב
פנחס כשמו של אליהו ז"ל וכו' ולפיז הוא כהן .והנה לפנינו.באליהו חטא פר' אחרון
הקב"ה שמו
פ.אהיו רבותינו וכו' ער שהם יושבים ועוסקים בכך בא אליהו זכור לטוב וכו' מפני מה אתם מצטערים
רחל .וברצו ואומרים מהיכן בא
אניאיני אלא מזרעה של לאה .ויראה שהוא טעות זצ"ל מזרעה
מזרעה של רח 5וזה אומר מזרעה של לאה ער שהן אומ' בא עליהן ועמר  On')DSאיל רביתי אין אני
יודע אלא מזרעה ;טל לאה ולא כתב ביהוכין של בנימין ועשיה ואליה וזכרי בן ירוהם אמרו לו לא כהן
אתה וכו' .והנה הדברים משובשים .ובאליהו זוטא שם אליהו מהיכן בא מהו אומר מזרעה של רחל עד
שהןיושבין וכו' מ"מ אתם מצטעריםאיני בא אלא מזרעה ש( (אה .ובילקוט מלכים ר"ה הובא פ"א נחלקו

שי

שי

רבותינו אלו אומרים משל גד ואלו אומרים משל בנימין וכו' רבותי למה אתם חולקיםעלי אני מבני
בניה של רהל א'ל ולא כהן אתה וכו' שאנייורר תחלה לבבל וכו' .וקודם לזה הביא הא דבראשית רנה
פע"א אינון רבותינו שנחלקו .שפי שם בגד אתיא גדא דביתא אחא גדא דעלמא .ופירשו אלו הרגרים.
גא שעתיר לגדר משתיתן של אויה ומנו אליהו .ואחר שסתמו דאליהו משל לאה .הביאו מהלוקה
מי
ינו .אליה משלמי ר' אליעזר אומר משל בנימין דכתינ ויגיש'ה ~גו' ר' נהוראי אמר משל גד היה
דרבות
הח"רויאמראליהו התשכי מתושבי גלעדוכו' .והרר מפרשי קראי כל חד אלביהדאירך .ואה'כ נסדר שם
(~נראה שהיא הוספה מאוחרת) .פ"א נהלקו רבותינו בדבר אלו אומרים משל גר ואלו אומרים משלבנימין
בא ועמד לפניהם איל רבותינו מה אתם נהדקיםעל'אני מבני בניה של רהלאני .ובתו' ב"מ הביאו הב"ר
נראה עיקר
לראיהשאינו כהן .והוספה זו באה לסתורהפי'על נגד ,ועכ"פ נוסהא מזרעה של
ה אחת :עכלו'שבעוה"ז הוא פוקד
(ואאריך בזההענין במבוא) " :כ,נ להגיה .ובדוו מקום פנויכמי
על שלשים ועל רבעים:

יב"
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י לא אל חפץ רשע אתה וגו'
שקוד אתה ברעה לעשותה באנחה .שנאמרכ
6
9
:
)
'
א
(תהלים ה' ה')י ואומרממעמקים קראתיך ה'וגו' (שם ק"ל
דכדךדננר אחד

אמר לפניויי 6רבונו של עולםעני במה יקרא שמולפניך .עשיר יקרא שמו
על ממונוי על שום כסף וזהביעלאבנים מובותומרגליות ,על שם כלכלי
במה יקרא שמו לפניך' יקרא שמו על שם בנו,
חמדה שבעולם .אבלעני
.
ת
ס
נ
כ
ה
.
א
ו
ה
ה
ז
ה
ז
ת
י
ב
ב
ה
ר
ו
ת
כיצד ,עמדבנו וקורא ב
*
ם
י
ר
מ
ו
א
בן
בןמי
אישפלוניעניהוא.ונמצאוהרביםמברכין (שמו)[שמך]הגדול עלידיו .עומד
בנו ושואל הלכה (מבית) [בבית] המדרש .אומרים .זהבןמיהוא.בן איש
פלוניעניהוא .ונמצאר הרביםמברכיןלשמךהנדול עלידיובבית המדרש.
הא למדתשאין הקב"הנותןבניםלעניים במחשבה ~,שנאמראל תגזול דל

ה'יריב

ריבםובו' (משלי כיב כיב וכ"ג):

כיפעם אחתהייתי עובר ממקום למקום ומצאני זקן אחד* אמרלי.

וגו'*

ר
ב,י*מפני מה[בעלי]בתים שלישראלנעצריםעלהבניםמהיותלהן .אמרתי
לו בני* מפני שהקב"ה אוהבן אהבהבמורה ושמח בהן ומצרפן*כדי שירבו
רחמיםלפניו* אמרליילא .אלאמפני שישלהן עינא בלבבןונושאיןנשים
בלאמרייהורבייה ,אמרתילו,בני הרבה[בעלי]בתיםישלנווחמריןהןואין
להן אלא אשה אחתונעצרין עלהבניםמהיותלהןבנים ".תדעלךשכן ,צא
למדמאבינו אברהם שהיועקרין שבעים שנה וחמש שנים ",והרבו רחמים
עד שבא יצחק ושמחו בו .צא למד מרבקה שהיתה עקרה עשרים שנה
והרבת רחמים עד שבא יעקב ושמחובו .צא למד מרחל שהיתה עקרה
ארבע עשרה שנה (בשת[ ).בשני] ילדיהן והרבת רחמים עד שבאו שניהם
ושמחו בהק צאלמדמחנה שהיתה עקרה תשע עשרה שנה וששהחדשים
והרבתרחמיםעד שבאבנה שמואל ושמחה בו* %אלא תפוסמידה ראשונה
שאמרתי לך מתחילה* מפני שהקב"ה אוהבן אהבה במורה ושמח בהן
ומצרפן*כדי שירבו רחמיםלפניו:
ר
י
ע
ד"א לראשאשמורות.
ה
נ
מ
ק
ו
ל
י
פ
א
בה
ש
י
ו
ל
א
ר
ש
י
ב
ש
תורהי
מוכהלפני הקב"היתר משמרון ואין בה תורהי שנאמר אנכי שלומי ונו'
" הל הענין ? *~Cברוו הדברים משובשים :י
' בדו! ועור אמר ריר לפני הקב"ה רבש"ע
!כו' .וזה הדרוש הוא מיוסד אמקרא נפשי לאדני משומרים לבקר שומרים לנקר (שם ו') דמידרש ברבה
ותנחומא פ'
לא ישכב עד יאכל טרף נשהוא אומר ה' אהד נאכל'ן המהבלין מפניו ומלהשין
אחרי! בשכ"טלו ובורהין !הוא נסמך בק"ש משומרי היום לשומרי הלילה וכו' !כשננער ממליך (בהקבע)
(להקניה] השומרים בלילה מוסרין עתו לשומרי הים שג' גשרי לה' משמרים לנער שומרים לבוקר.
!הכא דרישליה בב!קר קורא בתרהנבית המסת! .בערב שואל הלכה בבית המדרש! .ע"כ נקרא!העניים
שומרים לבקר שומרים לבקר "1 :כלו' בטבע העמן שכך עלתה במחשבה לפניו .אלא ע"י תפלת
ד!ד !זכ!תן בתורה .בדרו משובש !בילק!ט לך לך ר' ע"ח הובא זה בסירים ובקיט!ע .כתיב אל תגזול דל
'עני במה יקרא שמו לפניך וכו' :ון חמרים עננתן א' נשבת כח"ח .כתונות ס"א ע"ב וט"ב ע"ב,
!גי
ובדוו טש!בש .ובילקוט לך לך שם הובא המאמר !קיטע זה " :וכש בילקה שם ובד.וו שבעים שגה.
והנה אברהםלאניכרשהיהעקרעדשהיתה שרהראויהלהריךוללידה .ושרהילדה בתצ'שנה .מצא טהם
ע"ה ישארו ט"ו שנה שהיתה בת רא!יהלהריוןוללידה .ומסתברא רבתי"ר נישאת שהיתה בוגרת! .ברבקה
!רחל השב מזמן שנישאו % :בילקוט קיטע מכאן ואילךוג' ברחל עקרהי"ר שנה משניילדיה .ונילקוט
שמואל גריס לה לכולא .וחשנן י'ט שגה netc'1הדשים .שלא לקה אתפנינה עד ששהה עם הנה עשר
שנים ולאיערה! .פנינה היו לה עשרה בנים שהצרכה לעיבורן !לימי טהרתה לכל הפעה ער שנפקדה
חנה ט' שנים וששה חרשיט .ובר"וו הכל מקמע ומשעש!.עיי' יבמות סיד ע"א:

ביק

*7
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ישיב כ' י"ס) ,אפילו עיר קמנה שבה*"' מיכן אמרוי יש בו באדם דרך ארץ
ומקרא בלבד* מוסרין לו (שגי מלאכים) [מלאך אחד] לשמרו* שנאמר הנה
אנכי שולחמלאךוגו'ישמית כ"ג כ')* קרא אדם תורהנביאים וכתובים.מוסרין
לו שני מלאכים לשמרוי שנאמר כ
י מלאכיויצוה לך וגו' (תהלים צ"אי"ב)י
קרא אדם תורהנביאים וכתובים ושנה משנה מדרש הלכות ואגדות ושימש
חכמים ,הקב"ה משמרובעצמו .משלו משלי למה הדבר דומהי למלך בשר
ודם שהיה מהלך בדרך ובנו עמו במדבר,כיון שהניע לחמה ולשרב* עמד
ע בחמה ובשרבי שנאמר ה'
עליואביו בחמה ועשה צל לבנוי כדי שלאיג
שומרך ה' צלך עלי
דונו' (תהלים קרא ה')":
אבי שכשמיםיהישמךהגדולמבורך לעולםולעולמיעולמיםותהא
לך קורתרוחמישראלעבדיך בכלמקומות מושבותיהןי שאילמלי לא כתבת
את הדבר הזהמי יכול לכותבו .ומי יכול לאמרו כמה שאמרת* הנה לא
ינום ולאיישן שומר ישראל (תהלים קפאד') .משלו משל .למה הדבר דומהי
למלך בשר ודם שהיה יושב על כסאו וכלי של זהב מונחת לפניוי והיו
עליהתאנים וענביםורימונים.אגוזים תמרים ונרונרות* ותפוחים ואתרוגים,
וישב עליהן וביררן והניחן תאנים בפני עצמך נרונרות בפני עצמןי
אתרוגים בפני עצמןי ועד שנפנה לכאן ולכא ,באתה הרוח ובללה אילו
באילו .ושוב ישב עליהן ובררן והניחן תאנים בפני עצמן* ענבים בפני
עצמןי רמונים בפניעצמן .אגוזיםבפני עצמן ,תמריםבפני עצמןי נרונרות
בפני עצמןי תפוחיםבפני עצמןי ועד שנפנהלכןולכן באתה הרוה ובללה
אלו באלו .שנו חכמים במשנהי עשרה יוחסין עלו מבבל ,כהנים לוים
ריש פ"ד)י65
יהלליוחרורי,ממזיריונתינישתוקיואפופי(קידושין
וישראלימיניר
,הא[ ):הא אם] הניח הקב"הידו מישראל שנים שלשה דורות זה אתר זהי
מתערביןבמעשיהןוהוין כשארולממין ,ואתםקפויי טובהבניקפויי טובהי"
 '3DDמהאי
 ,אתם מודים ומשבחים ומברכים (לאביהם) [לאביכם] שבשמימי
שתפם אתכם בשתיידיו על שני זרועותיו והוא זהיר בכם שלא תבואולידי
ממולי שנאמראני ה' הואשמיונו' (ישעיה טייבחי)ימפני מה אתםעושין דרכים
מכוערין ודבריםוכאינןראויימי ומבעמים אתםבייסורין הבאים עליכם ,אבל
מה אעשה כבר בזרתי עליכם שאתםבנייועבדיי .שנאמרכיליבני ישראל
צורפםד12ך)נר1ים (ירמיהסי ו')י:0
עבדים (ייקרא כ"ת ":ה)י ואך13ך כה אמך ה' הנני
ואומר וישב מצרף ומשהר כסף וגו' (מלאכי נ' ג'):
פעם אתתהייתי מהלך בתוך נולה של בבל .ונכנסתי לעיר גדולה
שכולה ישראליואין בה בוים .מצאתי שם מלמד תינוקות אחדי וישלפניו
ן רבן ביניה
מאתים נערים שרובן בני שמונה עשרה ובני עשרין שנהיייאי
אלאבן אחרובן בן :לגד)י בשביל מעשיהןמקולקלין של אותן נערים מתרבן
ומתה אשתו ומת בנו ומתב
 ,בנוי ומתו כל הנערים שרובן בני שמונה
"' כב'כיון 'טהיא שלומי אמני ישראל הרי היא כעיר :אם בישראל, :ן כבא בילקוט שמואל
'סם :נ'טתבש שםקצת; .טדאביו משהק של המה :צ"ל מתהה של חמה .כ.הלקמןפיל שנכפל שם המאמר.
:כדדו מ'ט:ניט ועיי' בה:ה:טא פ' :יצא ת' משפטה ורי'ט פ' יקהל :י" :יי"ש בנתחת המעה:
: ',.רצו אהדכפויי טובה מתי מה: .קבתההיא .האן רעיכפויי לא משחבים ומ"רקפויי %א משהביט.
:הדבר צריך תלמוד' :ן; :כ.הבד.י: :גמקראכחיב ה' צבאת:
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עשרה ורובןבני עשרים שנה*והייתי בוכה ומתאנחעליהן .באעלי מלאך
אחד* אמרלי* מפני מה אתה בוכה ומתאנח* אמרתי לו* לא אבכה ולא
אתאנח עלאילו שבאולידי מקרא ומשנה ועכשיו הלכו להן כלא היו* אמר
לי* יפה אתה בוכה ומתאנה* מפני מה הן עושין דרכים מכוערין ודברים
שאינן ראויים ומקלקלין את עצמן ומוציאין שכבת זרע חנם* הן לאידעו
בעצמן שמיתה משבתן ".אם כך היא מידה למה נתנה משנה לחכמים

(קידושיןפידבגמראפ'ע"ב)ילאיתייחד אדם עםשתי נשימימ אבלאם תאמר אשה
אחתמתייחדתעםשני אנשימי73אין הלכהכן .שאםיעמוד אחד (יבא) [ויבא]
עליה בעבירהאין כאן עדות שלימהי אבל אשה אחת מתייחדת עם שלשה
בניארם .שאםיעמוד אחדמהן
לשלשהי75ויבא עליה בעבירהישכן עדות שלימהי"
.
ה
ש
ל
ש
[ו]מה הפרשביןשנים
אלאזה ששנו
לאשנואלאבתלמידי
חכמים ובחכמים נדולימי אבלבפריצים אפילו עם מאה לא תתייחד6:י שנו
חכמים במשנה ,רווק לא ירעה את הבהמהי לא ישנושנירווקים במלית
אחד (שם פ"בע,א);.י ואף:ו הלכה רווחת בישראל .כל שעמקו עם הנשים
לאיתייחד עם הנשים.כבון הסרדין והסרקות והנקרותוהפרדייםוהחיימים
והרוכלים והמפרים והכובשים9.י אם רוצה אתה ללמוד וחפץ אתה בדברי
תורהי צא למד מראשו שלעינין תחלת מעשים כולם .כשעמדו אבותינו
על הרמיני לקבל עליהם תורהמפיני* אמר לו הקב"ה למשה*לה אל העם
וקדשתם דנד' ישמות י,טיי)* בא משה ואמר להם .היו נכונים לשלשתימים
[ינו'] (שם שםט"ו) .וכי מאומה בלבד אמר להם ,אלא כך אמר להם ,בדלו
עצמכם מעבירה ומנזל ומדבר מכוערי כדי שתהו כולכם מהורים בטועה
שתעמדו על הרסיני9:י בא
י מחר יעשה ה'
יהושע ואמרלהןי [התקדשו]כ
.
)
'
ה
בקרבכם נפלאות (יהושע ג' ואומרהכינו לכם צידה (שם א'י"א)י צידה
(בלבד)היתהשם ".והלאאינן אלא אוכלי המןייכ)שהיומלקמין אתו בבקר
בבקר
אתו עד הערב ולערב היה (כלא) [כלה]מידף [מה] תלמוד
.
ה
ד
י
צ
]
ך
כ
[
ו
נ
י
כ
ה
ו
ם
כ
ל
א
ל
א
אמר
אם
ו
ש
ע
להם*
תשובה
ן
כ
לומרומניחיי
כדי
שתיכנסו לארץ1ותאכלו מתבואת הארץ* שנאמרוישבות המן ממחרת :יצא

יכי

" הגהתיעפ.י ההכרה וברפו משונס יותר .משגתן .כיה גם ברצו .ונ"ל שהיא שין יטנית.
אמא" ש אמרתיל' תשיק שפתותיךזובז; .אבל מקרא אקרא .אפרים כאשדראיתיוגו'Qt~eNl .להוציאאל
הורגבניו (הושעט'י"ג) :י
י בדפו למהניהנה משנה וכו' .וכן גבן שהוא גנפעל .וקושיתו היא דמשמע
רעם ג',ר' מתייהד וכסו שכתב רשיי שם פ"ב ע"א בפירוש הרי עכ"פ יבא מסך כך לקלקל את עצמו ולא
יתייהדכלל אלא אם כן אשתו עמו ;' :כלו' דלא נקט רישא אלא משוס  ,1 :NDtDע",,ש בגמרא פ.א
ע"א :י; כשםששניםאין מתביישין,ה מפני זה כמוכן בשלשה" :י איתאמרא שם גשםריי אמררב.
גרסינן שםאמתניתיןמאי טעמא .ופרשיי לאיתייהדעםב'נשים כאשהשמתייחדתעםב'אנשים .תנא דבי
י הוא דעחיהדריי וחכמים חולק'ן דלא
אליהו הואיל ונשים דעתן קלותעליהן .ולפנינו הכא ליתא .י
נחשדו ישראלעל כך' :יז
 ,הואברייתא שם רתחרבנן~ .ג' התם הצורפים והטריקים והנקורות והרוכל'ן
והגרדיים והספרים והכובסים .שהם שבעה .והכא מוסיףוהחייטים.ואפיקצרפיםועיילטרדים שהםשמונה.
ובהוספתאכת"י הוצאת מ:הרמ"ש
גריסהסררין והסרוקתוהגרריים והרוכלין והנקוצתוההייטין
נדי
והספרין והכובכין .שהם שמונהצכומקוער
הכא אלא דהמם ג'סדרין .ונ;סהת הסדריןיש לפרש המסייד
אי
מנ
דת
הבתיםבסיר .ונוסחת הסרדין יש לפרשה מלשון המשנה דכלים פיה מ"ג ופט.ו מצעושיכליס הצריכים
'בפי' ר"ע שם; .אינך פירשםרשיי .והסרקות
לאפייה בתנור .אינמי עושי רששתדהיינ :סבכה לנשיםעיי
והנקרות .אלי צ"ל ;המרקים ;הנקרים :נשתבש .ויש לפיט הסרקים כמו סרקן בפט.ו שם דהיתו המושחים
בששר ורלא כרש" :ו; ברעו משובש :י'!כלו' צירה שמניניןלימים הרבה והלא אוכלימ
 ,היו:
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מלאך להחריב את כל העולם אמר במלהמן ובמלה תורה]* שנאמר ויאמר
שר צבא ה'וגו' (יהושע ה' ט"ו)* נאמרלו ומה יהושעוכי במנעלים אתה נועל
ובמלה התורה* של נעלך]:ן9
ואין אתה נוהג אבל על ישראל .שבמל המן
יאומר .אשרי אדם שמרבה את ישיבה ואת המורח
לפ
ימכעךם]היית
תורה בכליום תמיד82.
מ
ו
(מעט) [
ה
נ
ו
ה
ו
.
ה
ר
ו
ח
מ
ה
ב
צ
ו
ו
י
את
בדברי
י דוד מלך ישראל ,אחת שאלתי מאת ה' ונו'
ל
ע
ה
ל
ב
ק
ב
ש
ר
ו
פ
מ
וכן הוא
יד
(תהלים כ"ז ד') :יכשיצאולעי למלחמה נפלו מהן שלשים וששה צדיקים".
ובא יהושע וזקנים ונפלו עלפניהם .ארצהלפני ארון ה' ונו' (יהושעויוי).
ויאמריהושע אהה ה' אלהים למה העברת 1נד' (שם שם ז') ,מה אומראחריו.
וישמעוהכנעניוכליושבי הארץ ונו' (שםט').
אמרג'ליו'4.).ל8אאני הוא שאמרתי
ת
ו
מ
ש
(
י ה'
למשה רבך מתחלה .ועתה לך ואשלחךונו'
ראמרלפניי.ב
אל פרעה ונו' (שמה,כ"ג)5":
שלהנאביד תשלח (שם דיי"ג) .ואומרומאז באתי
ויאמרה'אליהושעקוםלךוגו' המא ישראל ונו' (.הושעזייי.1ייא).
אמרלפניו ,רבונוועלעולם אמורלי אותו אדם  neveכאותן מעשים .אמר
לו .מה יהושע .וכיאני [אדבר] היום לשון הרע ,אתה לך ותעמיד שנים
עשר שב ישראל והשליך עליהן חבליםוגורלות .והוציא מהן אותו אדם
מאיותן מעשים ~.הלך יהושע והעמיד שנים עשר שבמי ישראל
שעשה כ
והשליךעליהן חבליםוגורלות .והוציאמהן אותוהאישעכןבן זרח ,באותה
שעה בכהעב ,ביכיה גדולה ואמר .אוילי ,אף חרם שנמלו הבירי מן
המדיניםונתנו לו למשהואני לא נתתילוילפיכך באתהעלי בושה נדולה
וכלימה.י 8אמרלו .מה יהושע .השליך חבל ונורלות על אלעזר ועל איתמר
לא על אחד גורל נופל 85.אמרלו.בני מה אתה אומר .אלא עשה תשובה

י' כך צרירלהגיה וברדוג"כהרברים משומטים .ותבא בילקוט ריש יהוש; וה"ג .תנאדבי אליהו
הכינולכם צדהוכיצידה היתהצריכה שם והלא אינם אלאאיכל' המןשהיומלקטיןאיתו כביקר בנזקר אלא
כך אמר להם וכו' כמו 'טהגהתי .וע"'עיריהןסיג ע"ב ובמגילה ג' ע"א וסנהדרין מיד ע"א .ואיתאמרא התם
כהמא כדבר 'טהיה מקיגל בירם ועייריט"י ' .DCזלפי הגמרא אפיטר רצ'ל בטל המן :בטל התמיד ובטלה
התורה :י'בילקוט~ .cuאת הישיבה וכו'יממ;ט בסחירה ויושב והוגהוכו'תמיר .והשארקיטע " :רכתיב
כשלטים ו'טשה אנט .ומלת איש מורהעלההשיבות .וס"לכריי בב"ב קכ"א ע"ב שלשים  nufr1ממש וכיה
בפדר"א פל"ה " :במקרא כתוב לכה " :נראה לעין שהמאמר קמע .ומענינו נוכל ללמיד מה
היטיבו, .טאמרלו ב' דברים אמר משה .א' שהיה מסרב בשליהזתי שאשלח אחר :אמר למה זהשלחתני.
ב' שהם ;ל שמי הגדול שאמר :מאז כאתי לרבר בשמךוגו' .אבל לא אמר ולו הואלנו ונשב במצרימי
ומה היטבתילו עתה תראה וגו' ואמרתי ל:אני ה' וגו' :שמי ה' לא נודעתי להם .ממשה רבך היה לך
ללמוד .ואם הפך ישראל עורף .הוא לפ' שחטא ישראל: .בסנהדרין מ"ר ע"א איתאמרא בשם רב .מ"ר
תחנונים ידבר רש בשיר דנה עזות .תחנונים ידבר רש זה משה .ועשיריענה ערת זה יתשע: .אמרו שם
ם לפני ה' וכו'
פנחס לא עביר הכי וא' :אלא מהבא למה
מאי טימאא.לימא משום דכת.ב ויציקי
א
העכרת העביר וגו' משה נמי סימר אמר למה הרעהה זג:
ט'יאלא מהכא :לו הואלנו ונשב .בעבר היררן:
י" בסנהדרין פ"ג ע"באיתגייא ברייתא רתנו רבנן בשעה שאמר הקב"ה ליהושע חטא ייטראל אמר לפניו
רכ'ט";מי חטא אילוכי דילטור אני לך הפל גורלותוכו' .וכלא נתנהומא פ' וישב :ז'עי" בכנהדרין
'טם ,' :בברייתא שם .אזל .יהושעבגירל אתה בא ;לן אתה יאלעזר הכהן שניגר:לי הדיר אתם אם
א ההציף כל כך לומר אתה וכו' .ובתנהומא
א מפיל ;ליכם גורל על אהד מכםהיאניפל .ולנוסהתינוי
נימסעי האריכו בזההענין .ושם אמר :אפיל הגורל בינך:בין פנחס :כו' .וגילו שם הז.ל סור גדולבענין
פ'
מחלוקת 'טכסו 'טל יהודה עם יהושע 'טהיה מ'טבטו של אפרים .אמרו שם .מיד נפלה מחליקת בישראל
שמדו 'טבטיהירה במריבה והרגו מישראל כיתות כיתות כיון שראה עצן כך אמר בלנו כל המקיים נפש
שלא ם
אתם
אחת וכו' הטב שאורה  '7VDוכו' מיר וישלחיהיש; מלאכים וירוצו האהלה וכו' כדי
שבט יהודהיי~סיפו במחלוקת וכו' .ודבר זהיפיץ אור כל המשר; .ברוך שבהר בהם :במשנתם:

;י

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

מדראליהו רבהפייח

103

כדי שתבוא לעולם הבא .שנאמרויאמר יהושע אל עכן וגו' rP'1עכן את
יהושע ויאמר אמנה וגו' וארא בשלל אדרתוגו' (שם י"ס כ' וכ"א) .מיד רצו
והביאום ונתנום לתוך ידו של יהושע ,וזרקם יהושע לארץ ,אמר על
אלו נפלו מישראל שלשים וששהצדיקיםחצי סנהררי ברזלה ,מרף אותם
בפניו .אמר לו [הקב"ה ליהושע] ,מה יהושע .אני אמרתי שאצרוף אתבני
ואת עבדי כדי שידעוכהובנין9.ש8אני מכיר לב כל אחד ואחד ואתה מרפתכליי
והיהיהושעמתאבלוה[ו]לךעליה עד שאמרה
בפניי.בני לאעשית
לבסוף ,שנאמרויאמריהושעאלכלהעם לאתוכלווגו' (שם כיר'"ט)9".
לישראל
אמר לו [הקב"ה] ,יהושע שוב לשון הרע בפני ,לאאני הוא שאמרתילו
למשה רבך מתחילה .עתה הניחהליוגו' (שמות ליב י'),ן 9וכיון שעמדלפני
בתפלהוהזכיר שמם של אבות שמעתי תסלתומיד ,לאאני הוא שבא דבר
גדול לישראל עלידימרגלים .וכיון שאמרלפני .מלח נא .מלחתי .לאאני
הוא שכתבתי לדורות הבאיםאחריך .מי אל כמוך נושא עון (מיכהויי"ה).
באותה שעה היה הקב"ה מגפף ומנשק אתידיו על חכמתו ועלבינתו.
אמר .זה שכרי מעמכם שאני מדבר עמכם בכל שעה ושעה ",תחת נערה
במבין ונו' (משליי"זי') .הוקר רגלך מביתונו' (שם כיהי" .)1בודאי יהא אדם
יודעלפנימי הוא עומד ,ומה דבר מדברלפנימי שגדול ממנו ,ושנו חכמים
במשנה .אל תרצה את חבירך בשעת כעמו ובו' (אבות פי,ר מי"ה):
]
ל
י
ב
ש
ב
בקשו רחמים על בעלי בתים שבישראל (שבשביל) [
דרך
ארץ שיש להןי על אחת כמה וכמה שיש בהןדברי תורה 93:בקשו רחמים
עלשעוסקין עם הצבור לשם שמימי שמשלם להן הקב"ה שכר דרך ארץ
בעולם הזה  r-l?1קיימת להן לעולם הבא .שאין בעלי בתים שבישראל
נעקריןמןהעולםויורדיןלארץ אלאבשבילבסי הרוח ,אימתייבזם ,שישראל
אוכליןושותיןושבעיןומבעביןמתוךהסובה .והכתובאומר .תחת שלשרגזה
ארץ [ובו'] תחת עברכיימלוךובו'ימשלי ל' כ"א וכיב) .כלאילו דברויי):ם1י!אינן
ם עורות וגו' (ישע.ה מייב
אלא בשבילנמי הרוח* שנאמר לפקוחעיני
שמעוניאחיועמי שלא תבואולידי גסותהרוח .יסתכל אדםבעצמו
וידע שלאחרמיתהישאעיניו לשמים ויאמר.מי ברא את אילו ,חמה ולבנה
כוכביםומזלות .ארבערוחות השמים וכל מעשה בראשית כולם .שבחכמתו
ובתבונתו עם כל אחד ואחד כולם תלוים במאמר שפתיו .שנאמר בדבר ה'
שמים נעשו ונו' (תהלים ל"ז ו') 1יחזור אדם ויסתכל במעשהידיו של הקב"ה
באדם ובבהמה ובעוף השמים ובדני הים ,שמזונות כל אחד ואחד בידו
ונשמתכלאחדואחדממוריםבידו
 .שנאמר כה אמר האל ה'ונו' (ישע.ה מ"ב הי)*
לפיכךהייתיאומר,חייב אדם שיברך וישבחוירומםויגדל ויקדש לשמו של
' במהדרין שם מ"ר ע"א 1בתנה1מא שם .גד 11,הדברים משבשים .ומה שהגהתי הוא בד":11
',עיי
''" 1ג"ה נד'מ ממקרא כחוג אל העם :י" במקרא כחוב ועתה :י" הרבה טהלה %ה כאן מליצת
האגרה .ואל תתמה שהרי גדולה מזו מהלה לה מליצת ישעיה 1הנביא שאמר וגם הוא חכם 1יכא רע
'%1א ב') .ומליצת ירמיה הירר כטרגים יטה יגה  .)'%אלא הנביאים וההכמס רברו :ל מנהגן של
גני ארם "' :כ" :להגיה :י" וקורם %זה אני ה' קראהיך בצרק גו' לאורטים .שנבהםיירא%
י
כח
ן לארץ .עה?ורר להפקה וו":י מעשה יהושץ שאמרו
לפיוח:ינים ?ורוח וגו' ובשביל גסות הרוח יוררי
ועשירשיה:יה שטוח רוה שסה בו:
עלי
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מי שאמרוהיה העולםברוךהוא .עלרוח ונשמהשנותן אותה לבעלהפיקדון
בערב .ולבקר מחזירין אותה עליו .שנאמר אשר בידו נפש כל חי וגו'
וגו' יתהלך ל"א ו'):נ9
(איובי"בי').בידך אפקידרוחי

לעולם יהא ארם נאה בביאתו חסיד בישיבה וערום ביראה.
ומרבה שלום עם [אחיו ועם] אביו ועם אמו .ועם רבו שלמדו מקרא ועם
רבו שלמדומשנה .ואפילו עם כל אדםבעולם .יהא אדם מודה לאמת ,ודובר
ב חמה (וטיבה שלום עם אחיוואביו ועם אמו ועם רבו
אמת בלבבו .ומענה רךישי
שלמדו מקרא ועם רבו שלסדו מטהואפי' עם כל אדם בעולם)32, ,אמרמענהרךישיב
חמה 1נו'ימשלי ט"וא"":י! אשרי אדםשאין בו עבירהואין בועוןוחט .ויש
בומעשיםטוביםותלמוד תורה .שפל ברךועניו .אמר הקב"ה ,זה הוא הדר
במרום עמו .שנאמרכי כה אמר רם ונשא וגו' (ישעיה":ז ט"ו) ,אמרו חכמים.
מעשיךיקרבוך.מעשיךירחקוך(עדיות סוףפיה),כיצדעשהאדםדרכיםמכוערין
ודבריםשאינןראוין מעשיומרחיקי ,אותו מאצל השכינה .שנאמרכי אם
עונותיכם היו מבדילים ונו' )": cwטב') .עשה אדם מעשים טובים ותלמוד
י כה אמר רם ונשא ונו'.
תורה מעשיומקרבין אותו אצלשכינה .שנאמרכ
אמרוחכמים ,את דכא ושפל רוח כישעיה":ז שם) [אתי דכא]:י 9לא יאמר אדם
בלבבו .הואילואין(בי)[בי]עבירהואיןיבו)[בי]עון וחט (ימתגבה) [אתגבה]
עלהבריותואתגדלעליהןבייתר "'.אלאיאמרלו .אל תעורהכןכדי שתמלא
אתימיך.ומודיעין אותו שטובה רוח נמוכה ונפש שפלהיתיר מכל זבחים
שבתורה .שנאמרזבחי אלהים רוח נשברה (תהל.ם ":א י"ס),מיכן אמרו .אדם
מקריב עולה שכר עולה בידו ,מנחה שכר מנחה בידו ,חטאת שכר חטאת
בידו .אשם שכר אשםבידו .שלמים שכר שלמים בידו ,אבלמי שדעתו
שפלה מעלהעליו הכתובכאילו הקריב כל זבחים שבתורה ,שנאמר זבחי
אלהים רוחנשברה.י,בהי)[זבח] אלהים רוח (:שיב) [נשברה] לא נאמר .אלא
זבחי אלהים רוח נשברה !,":אמר לו יעקבאבינו לבנו יוסף*בני אל תאמר*
הואילואיןבי עבירה ואיןבי עון והם .אתגבה על הבריות ואתנדל עליהן
ביותר .אבל אמר לו .אל תעשהכןכדי שתמלא אתימיך* לא נתן הקב"ה
חכמה בינה דיעה והשכל אלא לקדש שמו הגדול .שנאמר וימררוהו ורובו
וגו' ותשבבאיתן קשתווגו' (בראשית מ"ט כ"ג וכ"ד)'":ן ואתם בשר ודםאין לכם
לב .אם ה' לא יבנה בית שוא וגו' יתהלים קכ"י א')י ואומר על חומותיך
ירושלים וגו' אל תתני דמי לו [ונו'] (.שעיה סיב ו' וז')"( 1ואומר):
שפכי כמים לבך (איכה ב' י"ט)י מה מים הללו רביםהן לכל באי
העולם ולכל מעשהידיו שברא בעולמי כך יהא אדם בכל איבריו לעשות
רצוןמי שאמר והיה העולם  1%:דבר אחר שפכי כמים לבך* מה מים הללו
'לעילפי"גובאליהוזיטא פרק אהרון ,' :במקרא גרובואת .והגהתי
י";יי'לעילפ"ב,' :עיי

הגמרא דסוטה ה' ע"א זאת דכא ,שפל רוח ר'ה ור"ח הד אמר את' דכא וכו' וכל האגדות
מסברא עפ"
יי; נכות הרוה !' :הגהתי כדלהלן ונאוו איחא ,אתגאה;להבריות.ואוליצ"לאלר יאחגבה:
שם הם תנ
"כצין זה בר"וו .ואיחאמרא בשם ר' יהושע בןלוי בסוטה ה' ע"ב '," :תיוו משובש .ופי' המקרא
כתרגומו  tcwוחבתבהזןנביאותיה עלדקיםאורייתא בפתראושוי בהוקש ר~הצניה שמו שפירשו רשי שם
וממי היה כן t~fa .אסיר ';קנ .ממח שאמרלז אנ'ג;' ,קנ וקש את רנריו :יין במקרא כתוב ואל
תתנו .ובזהסיים הררושעל קומירוניגלילה .ומלת ואמרשיביש וברצו ליתא :ו"יפי' רבים מגדלים
בניקור קמ.ץוהיר.ק .בר'יו משובש:

יו

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
סדר אליהו רבה פרה

105

קורת רוח הן לכל באי העולם ולכל מעשהידיו שברא בעולם (כד)בימות
החמה ובימות הבשמים* [כך] יהא אדם עושה קורת רוח לפני מי שאמר
והיה העולם:
,
כ
פ
ש
ד,,8א
כמים לבך* מה מים הללוחיים הם לכל באי העילם
ולכל מעשהידיו שברא בעולם .כך בית ישראל( ,אין) [אני] כפרתן בכל
מקומות מושבותיהןיאיןמתקיימי; אלא בדברי תורה93:י ד"א שפכי כמים
לבךי מה מיםחייך לעולמיכךדברי תורההייםלעולמי מהמים [הללה,אין
בניינו שלעולם אלאבמימיאין העולם מתבדל אלאבמים.ואילמלי מיםאין
העולםעומד.כן אלמלאישראלודברי תודהלאנתקיימושמיםוארץ .שנאמר
כה אמר הי אם לא בריתי יומם ולילה ונוי (יכמיה ל"ג כייה)י [יאוסר] כי זאת
הברית אשר אכרות אתבית ישראל [וכו'] (שט ל"א ל"ג)~"4:
דבר אחרשמכיכמים
מה מים הללו .אדם נותן זרעים
בארץ ומעבירעליהןמים
ומבדלין פירות
מהן כלבאי העולם
,
ם
ל
ו
ו
י
ה
י
ל
א
ר
ש
י
ה
"
ו
א
לעולם
יך
חכ
וכל מעשהידיו שברא בעומצמ[
ונירי
י קמנירשעי
'
ו
ג
ו
ד
.
מ
ל
הבא]י שנאמרכי אצוקמים ע צמא (ישעיה גי)ימיכן אמרו* לארבע
כתים נחלקו ישראל באותה שעה* זה יאמר לה' אני [ונוי]ישם שם ה *),זה
יאמר לה'אניי אלוצדיקים גמורים* וזה יקרא בשםיעקב ישם)*אילו קטנים
בני הרשעים* וזה יכתובידו לה' ) t(QWאילו רשעים שפרשו מדרכן וחזרו
אמת:ייין
ועשו תשובה* ובשם ישראליכנה ) t(QWאילובירי
דבראחרשפכיכמיםלבך .מהמים הללו מקוה מהרההןלכל
באי העולם ולכל מעשהידי
ו שברא בעולם .שנאמר כל דבר אשר יבא וגו'
ה
ר
ו
ת
מקוה מהרה הן לישראל בכל מקומות
(כמדבר ל"א כיינ) ,כך דברי
מושבותיהן :בוא וראה כמה בדולה כחה של תורחי שממהרת את פושעי
ישראל בזמן שעושין תשובה אפילו מעבודה זרה שבידן .שנאמר וזרקתי
עליכם מים מהוריםוגוי ייהזקאללייוכיה).איןמים אלאדברי תורהי שנאמר
הויכל צמאלכולמיםונוי (ישעיה ":האי).אין מהורים אלאדבריתורה.והנאמר
אמרות הי אמרות מהורות (תהליםי"סזי)":יי
בנהר
ד"א שפכי כמיםלכך .מה מים הללו הולכין
ושוב איני
חוזריןלעולמי כךכליהיהויחיד מישראל שעשה מריבה עםחבירוי לאישמר
עליו קנאה ונקמה בלבבו ולא יתמה עליו ודברי תורה לא ימנע ממנו.
שנאמר אל תצא לריב מהרונוי (משלי כיה חי) :לעולם אל תהי רגיל להשיב
דבריםכנגדביתדין שלמעלה* שאםידקקלךלהוכיחךאי אתהיכול לעמוד

לבך.

וחייי

-

-

",ו שהתורה משולה כמים וקיומן של "טראל תלי כדיה" :יי כלו' שקיום כל המלס כול:
הלוי בר"ת כדמפרש שההלתבנייח של עולם היא במים .שמתהלההיה העולם מיםבמים~ .משנאמר יקז
המיםאין המלס שתגרל אלא בהן שאלמלא המים היה העולם הרב .אף כך;"י התורה :בזה .העולם
כמ"ש בריש כיר צפההקנייה נהורה :ברא אתהעולם~ .אח"כ:קיו ר"ת לתוך אומה הישראלית והםבין
האומות כימים עלפני הארמה .ואין העולס מחגרל ;1ומר אלא;"י ישראל וחורה .שאלמלא הן כבר שב
העולם להוינו ושהון '"י :ראה לעין שהמאמר מקוט :והגההיו :פ"י הארר" :פחו ומכילתא משפמים
פי"ה .וגרעינן גאדר'נ קטניםגגי ר'טעים לא היין ולא נמגין וכו' ואחרים אומרים נאים הם ועליהם הוא
אמר זה יאמר לה' אני וכו'~ .במכילתא  cetהאריכו בעבין היצת גרים ומסיים .וכן אתה מוצא בארבע
כתות זה;עוגית ואומיות וכ 1ועי"ש במ"ע :וין בדצו משבש .רח' לקמן פנ.א:
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בתוכחותיי" שנאמרריבךריב אתרעךוגו' (שם שם ט')* כאיזה צד* עבר אדם
עבירה בשנהזו*כיוןשהניעיוםהכיפוריםימחלו לו עליה* לשנה אחרת אל
תזכירוה ביותר* שכךישוו) [אמרו] חכמים .מאה חניפים ולא אחד מנולה
פנים* 1%שנוחכמים במשנה* אםהיהיבן) [בעל] תשובה לא יאמר לו* זכור
מעשיך הראשונים* אם היה בן ברים לא יאמר לו* זכור מה היו מעשה
אבותיך* שנאמר ובר לא תונה ולא תלחצנו (שמות כיב כ') (ב"מ פ"ר ,ניח ע"ב)*
הוא)1%:
ואומר לא תלךרכיל בעמךוגו' (ייקרא י"ס ט"ו) (ברור
רבר אחר לא תלך רכילבעמך .שלא תהא רךבפיך וקשה
בו
לבבך":ן ד"א מה לכיל זה ישעימו מאהמיני בשמים* אף כל חכם וחכם
מישראל שיש בו דברי תורה לאמתויש בלבבו מאה מחשבות של מקרא*
מאה מחשבות של משנה* ומאהמיני תשובות של תלמוד* שנאמרמי זאת
עולהמן המדבר [וגו'] ישה"ש ג' )'1יכנון משה ואהרן וכלהדומין להן :כיוצא
בהן אתה אומר*דתן ואבירם הרשעים* שנתכוון אחד מהן ועשה מריבה עם
הבירו*ישבלבבו מאה מהשבות של גזל ומאה מחשבות של עריות [ו]מאה
מחשבות שלשמיכותדמים*"' שנאמר לתאוה יבקש נפרד ונו
' (משליי"א א')*
מפני מה* מפני שמספרין לשון הרע בארץ ועולה כנגד כמא הכבוד* וכן
הוא אומר* שתו בשמים פיהם ונו' (תהלים ע"נ מ')י מפני מה* מפני שמכירין

בה ועובריןעליה:
ד"א לא תלךרכיל בעמך* ארבע מדותיש באותו מקיא* שתי
מידות של צדיקים* שתימידות של רשעים .שתי מידות שלצדיקין כיצד*
צא למד ממשה ואהרן שנתכוונו ועשו שלוםבין ישראללאביה ,שבשמים,
ן אדם לחבירו* בין איש לאשתו*
כין ישראל לחכמים*בין חכם לאבירו*בי
ד
ע
מתוך דרכיהן נקבעלהן שם טובולבניהןולבניבניהן סוף כל הדורות*
הוא אהרן ומשה ונו' (שמות ו' כ":)1נטתי מידות של רשעים כיצד* צא למד
מדתןואבירם הרשעיםיטנתכוונוועשו מחלוקתבין ישראללאביה ,שבשמים*
בין ישראל (להבירו) [לחכמים]*בין חכם לחבירו*בין אדם לחבירו,בי
 ,איש
לאשתוי מתוךדרכיהן נקבע להן שם רע* להןולבניהןולבני ביהן עד סוף
כל הדורות* שנאמר הואדת
,ואבירם יבטיטרכ"וט')*2ח הרשעים .מהלי לאמר
כן .דתן ואבירם הרשעימי אלאהן דתן ואבירם שאמרו לו למשה במצרימי
מי שמךלאיש שר ושופט ונו' (שמות ב' י"ד)יהן דתן ואבירם הרשעים :כיוצא
בדבר אתה אומר .ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם (שם ה' כ').
ולהלן הואאומריצאונצבים פתה אהליהם (במדבר ט"ו כ'יז)י נאמר כאן נצבים
ונאמר להלן נצבים .מה נצבים האמור להלן דתן ואבירם הרשעימי אף
" 1נ"ל שהוא כענין שאמרו בר"חט.ז ;"ב .ג' דברים טזכירין ע1נ1ת' 1של אדם וכו' ומוסרדי; ;ל
י הגהתיעפ"י הר"1 11ה1באבילקוטקדושים ר' תרכב ושם איתא ג"כ
חניר .1כב' לביד שלמעלה "' :et~ttr
שנו.נענין המאמר שאפי' אתה ירע שאין הבירך אלא מהניף לך טו 2הוא יותר טאשר יבא בגלוי פנים
ובעזות .ומקרא מלא הוא 1יכהשואויביך לך ודברים ל'ג כ"ט) :ו" 1מקרא דלא תלךרכיל ליתא במשנה
אלא הוא מבעל הספר .ובילקוט שם קיטע המקראות לגמרי1 .מל1ת ברוך הוא לאידעתי מהיכן ניטתרבכו
י בילק1ט קיטע זה ובד.ו 1מיט1נש1 .בת"1כ
לכאן .או מההיה כשב קודם לכן 1גקט; 1בר"11ליתנייהו :וי
וקשה לזהועיי' כתובות מ"ג ;"א" :י מכאן ואילך ~ yctבילקוט ובד11.
דרשו שלא תהיה רךדברים

יזה

מ'ט1בש :יוי מדאן ואילך

'Q'p

בילקוט

:Ov
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נצבים האמור כאןדת ,ואבירם הרשעים :כיוצא בו אתה אומר* ויצא ביום
השני והנה שני אנשים עברים נצים ישמות ב' י"ג)* ולהלן הוא אומר ולא
כגמעו אל משהויותירו אנשים ממנו (שם ט"ו כ')* מהאנשים האמורלהלןדתן
ואבירם הרשעים* אףאנשים האמור כאן דתן ואבירם הרשעים:מיכן אמרו*
כל שאתה יכול לתלות ברשע תליהו*מן כי מה טיבו של אדם שמתכוון
ועושה מחלוקת עלמי שאמר והיה העולם* 1,4בא הכתוב ללמדך* שכל
העושה מחלוקתעלתלמידיהכמים*כאילו עושהעלמי שאמרוהיה העולם,
שנאמר הואדת ,ואבירםקריאי העדה אשר הצו וגו' (כמאכר ,(awייידעין
דתןואבירםהרשעים במשהואהרןשכשיריןהןובני העולם הבא הן* ועמדו
עליהן להרגן בלשונן:יודעי ,דואג האדומי ואחיתופל הנילוני בדוד מלך
ישראל שכשר הוא ובן העולם הבא [הוא]* ועמדו עליו להורנו בלשונן.
שנאמריכרת ה' כלשפתי חלקותלשון מדברתבדולות (תהליםי"בר') .גדולות,
שהןעבירות [נדולות] שבעולם :ברוך הטקום ברוך הוא שאיןלפניו משוא
פנים .כשם שחלקו לו כבוד לאחיתופל הנילוני וקראו לו יועץ .שנאמר
ועצת אחיתופל אשריעץבימים ההם ונו' (ש"ב ט"ו כ"ג)יכךחלקוכבודלדואג
האדומיוקראולוגיבורי שנאמרמה תתהלל ברעההנבוריההליםנ"בג') .משלו
משל ,למה הדברדומה .למלך בשר ודם שהיה לו עבדיוהיה אוהבו אהבה
נמורהיוהלבישו מאהבנדיםנאימימךלו מאהשמניםיפימיוחידשלוכתרים
בראשו* כך חלקולו כבוד לדואנ האדומי וקראו לו גיבור* לכך נאמר מה

תתהלל ברעה הבבור וגו' הוות תחשוב לשונך ונו' אהבת רע מטוב וגו'
אחבת כל דברי בלע ונו' בם אל יתצך לנצח יתהלים שם ד' ער ו')*בין בעולם
הזהובין לעלם הבא*יחתךוימחך מאהל (שם) .זהביתהמדרש .אמרוהכמים
בין לעולם הזהבין לעולם הבאובין לימות המשיח אף שיחתו לא תיזכר
בבית המדרש* ושרשך מארץחיים סלה (שם ז')* זה העולם הבא שצדיקים
חייםוקיימים בו לעולםולעילמי עולמים:מ:
ברוך המקוםברוך הוא שנחר בחכמים ובתלמידיהם ובתלמידי
תלמידיהן ,ומקייםעליהן ,במידה שאדםמודד בהמודדין לו ,כשםשיושבין
בבתי כנסיותובבתי מדרשות ובכל מקוםפנוי להןוקורין בהן לשום שמים
ויראה בלבבם ומח;קין דברי תורה עלפיהן .ומקיימין עליהן טוב לנבר
כיישאעול ונו' (איכה ג' כ"[ .)1כך] כביכול אפילו ישאל אדם כל העולם כולו
בשעה אחתנותנין לומיד .שנאמר אמפרה אל חוק ובו' שאלממני ואתנה
נוים נחלתך (תהליםב'ו'וה') .אבל רשעיםאינוכן* שנאמר לא כן הרשעים
י אם כמוץובו'ישם א' ר')"":
כ
המקוםברוך הואשאיןלפניו משואפנים .כשם שמספרים
ן
לשון הרע בארץ ועולה עד כסא הכבוד .כן מלאכי חבלה יורדין מפי

בריך

יעיי' בשמות רבה פ"א 1פ"ה :פכיה (:שם איתא אר"שבןלקיש נראה שהואטיס והיה כתוב ארז"ל
'י
:טעה המעתיק) 1בתגה1מאפ'שמות1.עיי' בהרגזם הנהן שטותנ':ט"ז .ובילקוט שמותב' מה שהביא ממדרש
אבהיר: ,נראה שכאן הוא המקור לכל אלו הכדרשיס' :ין הוא הוזר אל המקרא הוא רהן ואבירם 1ג'1
אשרהצו:גי' בהצתם על ה'1 ,בר"11וכי טה טיבו! :יןע'" בסנהרריןק"י ע"א כל ההלק ;ל רבוכאילו
הלק על היטכינה1 .בעגין באג איתאמרא התם ק"ו ע"ב בשם ר' יצחק כעין שדרשועליו כאן ובילקוט
תהלים נ"ב מן הילמדנו .בד" 11משובש קצת '" :כן צריך להגיה וכן הגיהבעל זקוקין דג:רא:
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הגבורה ונוטלין אותן ומשליכין אותן לתוך יקידת גיהנם .משיבה גיהנם
ואומרת .איני יכולה לוואין כל העולם כולו יכול לו .והלא בעל הלשון
הווה מן הארץ ועד הרקיע .שנר בו חציך בתחלה ואחר כך אקבלנו.
שנאמרחצי נבורשנוניםוגו' (תהלים ק"כ ד'),ואין ניבוך אלא הקב"ה יתברך
שמו לעולם ולעולמי עולמים שנקרא גיבור ,שנאמר האל הגדול הבבור
והנורא (דברים י' י" .)1גיבור הוא ועושה נוראות .ואומר ה' כנבור יצא וגו'
י.שעיהט"בי"ג) ,רשעים גמורים הרי הם בתוך ניהינם כציר וסוריים בתוך
הקדירה .מה קדירהזוכיון שנותנין לתוכה צירומורייםמידהיא נחה ,כך
ניהינם כיון שנותנין בתוכה פושעי ישראל מיד היא נחה ,כיצד .הייתה
מתרגשת .אמר לה הקב"ה .על מה את מתרנשת ,אמרהלפניו .רבונו של
עולם לא רגשתי ולא נתרגשתי ולא זעתי אלא כנגד רשעי אומות העולם
לבד ,שעומדיןומדברין דבריםמכוערין כננד ישראל .שנאמר שאול מתחת
רגזה ונו' (ישעיהי"רפ') .שוב היתה מתרנשת .אמר לה הקב"ה .על מה את
מתרגשת .אמרה לפניו .רבונו של עולםתןליממכירין בהועוברין עליה,
ן לךמקום .ונשבעת לו שיש (בי)
והיה משיאה בדברים ואומר לה .שמאאי
[בה]מקום .שנאמרלכןהרחיבהשאול
נפשהאג('ייש"ערי)ה.חה'!י.ד).איןלכן אלאלשון
"
ש
(
מה תלמוד לומרוירד
וטבועה .שנאמרלכן נשבעתי לביתעלי
שעוברין עבירות בחדרי הדרים ובמתרי מתרים.
הדרה (ישעיהשס).
י
ל
י
א
,
ן
ו
מ
ט
ה
שנאמר
.
ו
נ
ע
ד
ו
י
.
ם
י
ר
מ
ו
א
ו
ו
נ
י
א
ו
ר
ם
ו
ק
מ
ב
במקום החשך ו
ומי
מי
הוי
המעמיקים מה' למתיר עצה ובו' (ישעיהפייט ט"ו)[ .יאוסר] ויאמרו לא יראה
יה ונו' (תהלים צ"רז') ,ואומרכי אמרואין ה' רואה אותנו עזב ה' את הארץ
(יחזקאל ח' י"כ)3:ין ברוך המקום ברוך הוא שאין לפניו משוא פנים .כשם
שעובריןעבירהבחדריחדרים[ו]במתרימתרים.במקוםהחישךבמקוםהטמון.
כך הקב"הבוררןמחדריהדריםממתרימתרים[.מ]מקוםהממוןבאבנים.מחוך
י"פירות) [חפירות] .והנאמר בעת ההיא אחפש את ירושלים בנירות [ונו']
נאמר הדרה":ן
(צפייהאיי.ב) .ואומרוהיהחילם למשיסה [ובו'] (שםי"ג) .לכך
ד"אהדרה .אלתיקרא הדרה אלא חדרה .אילושחודרין על עבירותועושין
אותם לכך נאמר הדרה "0:המונה לשעיה הי שם) .אילר שהולכים המונים
המונים כיתות כיתות ובאין חמשה חמשה ,עשרה עשרה .חמשה עשר
[המשהעשר].ונונביןונוזליןומוניןזהבפניזה.ואיןבהן בושה לא מלמעלה
ולאמלמטה.ונשבעין בשקרומכחשיןבביתדין .לכך נאמר המונה :שאונה
אותם אלא מתו השלום.י"
(שם) .זה שלום .כל אותן דברים אינן
ךחה מיד]:ם;
יבה[ .והרי היא נ
ז
ל
ע
ו
ה
לכך נאמר וירד הדרה והמונה ושאונ עושי
ואתםצדיקי עולם שעשיתםלי רצוני בתורתי בכליום( .בוא) [בואו וראו]
במפלתן של רשעים נמורים שבישראל ושל רשעי אומות העולם.פ!כן הוא

יין במקרא כתהולכן .ודרוש זה בהרבה מקומות ,ינתן תרגם לכן אסורלו בפ .פנחס בשבועה
אימרליה, :י; במקרא כ"ככי אומרים '." :כד" 11הדברים משבשים ;מקוטעים .העני ,הדרושים
ע 5לה"רע' ערכ'ן ט"וע"ב1 .דר'ש כאן הדרה כמו הדרה דלא מתמגע'ן רבנןבין היא לחת ע"ד הנק'
"שמסבבין עלעניר1ת .והיא כלשון מקראהיא הרב ה5ל הגדל ההדרת 5הפ (יחזקאל כ"אי"ס).
חנקי'" :
ובד" 11אל תקרי הדרה א5א שה1זרין על ;בירות .ויראה שהיא מן הדר בארסית .ובאמת אינו אלא קטע
י כב'לפי שהם היים שאג; 1של 1שהרשעים בשלוה נע1ה"ז! :י; כנה בד" 11א5א ששם
ושיבוש :י'
כתובהריוהגהתי,הרי .והואהוזרלמעלה שאמרשניון שהרשעים בגיהנם היא נחה :יי;כן הוא בד"א:
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אומר ,תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם ואתה תכיל בה' ולקדוש
ישראל תתהלל (ישעיה מ"א ט""4:)1

ך
נלא תשנא את אחיך בלבבד] (ר"א לא תלררכיל בעמר)* ברו
המקוסברוך הואשאין לפניו משוא פנים* כשם שהקב"ה יהא שמו הגדול
מבורך לעולםולעילמי עולמים מפלנל ומעביר ואינו משמר קינאה ונקמה
על ישראל בכל מקומות מושבותיהן ודברי תורה לא מנע מהןי כך יהא

אדם מכלנל ומעביר ולא ישמור קינאה ונקמה בלבבו על ישראל בכל

מקומותמושבותיהןודברי תורה לאימנע מהם* שנאמר לא תשנא אתאחיך

בלבבך (ייקרא י"ס י"ו)* [מה תלמוד לומר בלבבך]* בשנאה (מיושבת)[המיושבת
בלב* וכי] באחין מן האב ומן האם הכתוב מדבר .אינו מדבר אלא כנגד
הסב"ה ,שאין לואחים לאבעולםהזהולא לימות המשיחולא לעולם הבא.
אלא צדיקי עולם שעושין תורתו בכל יוםתמיד .וקורא אותןאחייורעייי
שנאמר למען אחיורעי אדברה נא שלום בך יתהל.ם קכ"ב ח')25:י
הוכח תושיה את עמיתךיי.קיאשס)י יכול אם יודע אתה שאין
שונאך הוכיחהוי ואם לאו אל תוכיחהו ,ת"ל הוכח תוכיח אתעמיתך :ד"א
אתעמיתך .שעמך במצוות אתה מוכיחי ואי אתה מוכיח לרשע ששונאדי
שנאמריוסר לץ לוקח לוקלון (טשלי ט'  *)'1אמררי אלעזרבן מתיא אםיש
דברבינולב
ינך אמורלוולא תהא חוטא בו* לכך נאמר לא תשנא אתאחיך
]
'
בלבבך [וכו
א
ל
ו
תשא
ו
י
ל
ע
חטא"5:
]
'
ו
ג
ו
[
הר'הרא אומך* בנפולאויבךאל תשמח
(טשלי כידי"ז)*ולהלן
הוא אומר .באבוד רשעים רנה (שםי"אי') ,2'.כיצד יתקיימו עוני כתובים
הללו ,בתלמיד חכם שנצחךבהלכה היומי ובאלידו דברלמחר .אל תשמח
לוי פן יראה ה' ורעבעיניו :אם ראית אחד מישראל שרוצה ברעתו של
חבירוי זהו רשע במורר"מניןי תדעלך שכןי צא למד מנבל הכרמליי שבאו
אותן עשרה תלמידים וראו כל אותה אכילה ושתייה ולא נהנו ממנו ,היו
אומרימי לא ביקש זה אלא להורגן :ברוך המקום ברוך הוא שאין לפניו
משוא פנימי שכשם שביקש נבל מיתתן של תלמידי חכמימי לפיכך נפל
ברוחו עשרתימימי שנאמרויהי כעשרתהימיםוינוףובו' (ש"א מיה ל"ח) ,אם
מרובין המי יאמר כארבעים יום או כחמשיםיומי ואם מועמין הן .יאמר
כארבעה או כחמשהימים .מה ת"לויהי כעשרתהימימי אילו עשרתימים
שבין ר"הליוםהכיפורים.שנתן להן הקב"הלישראל לעשות תשובהולמחול
להן על כל עונותיהן ,כך נתנו לו לנבל לע
ש,ות תשובהי ולא עשה ,לכך
ו
י
נאמרויהי כעשרתהימימי ומהעיני
י מת נבליוגו')
 ,שלאחר וישלמיעם)ד,ודכ
ויאמר ברוך ה' אשר רב את ריב חרפ ובו'
ן רשע
(שם:ע 1בודאייכי
תישל עולם
וצדיק ילבשיאיוב כ" 1כ"ז) ,היא אחריתו
-

-

זי

*

*

*

.י
ן במקרא כתובבקדוש .נדדו הרבהקיטועים ושיבושים קלים' :יו כל זה הגהתיעפ.י הילקוט
קדושים שהובא שם המאמר .ולא הוספתיעליו רק המלה בלב ,והיאעפ.י לשון הת"כ אמרתיכי אם
נשנאה שבלב .בדחו המאמר משובשלגמרי', :י בילקוט שםשיניםקליםוג' לוקהלוקלון שהוא עצמו
בעל ס1םוזה נמשךאסיפיה דקרא :ינ 1במקרא כתוב שאבוד .בילקוט שם הגי' כיוצא בדבר אתה אומר
בנפזל 1ג '!, :'1מכאן ואילך ~'yeנילק1ט .בד" 11הדברים משובשים!' :י זכיה ברחו 1בטקרא ליתא
רשע1 .עיי' ר"ה י"ה ע"א דאיתאמרא בשם רבה בר אשה:

יא
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נוכהפני ה' (איכה ג' י"ס)[ ,אבינו] שבשמים ייראה) [ראה] בעןניינך
(ויריב) [זהיבה]ריבינך ,ויעלהעלבונינולפניך בכל שעה ושעה !:זכור כמה
י2:בתים יש בהן בישראל שאין להם כלום ועומקין בתורה בכל יום
בעל
תמיד זכור כמהענייםואביונים יש בישראל שאומות העולםמושבין את
בשרןמעליה ,ועומקין בתורה בכל יום תמיד 3:זכור כמתהורמהו:מ4ין ישבהן
בישראלשאין להםמזונותונותנין [שכר]ומלמדין בניהם
זכור כמה
נערים וקטניםיש בהן בישראלשאין יודעיםבין ימינם לשמאלם ועומקים
בתורהבכליוםתמיד :זכור כמהזקנים הקנותיש בהן בישראל שמשכימין
ומעריבין לבית הכנסת ולבית המדרש .מחמדין ומתאוין ומצמין לישועתך
בכליוםתמיתיאבי שבשמים .צדיק אתה חסיד אתה [ו]כלמעשיךבאמונה.
יבולו רחמיך הרבים עלבניך ,שאילמלי תמצאבה
 ,באומות העולם עשרה
בניאדםבעירקמנהשאמרוחכמים [ו]תשפטםבאיסורין[ו]תביאעליהןעניות
ויכולין לעמוד בהן6.
1כוך וישבחוךויפארוך .יתברך שמך מהרה ובזמן
ריייהב.ר
קרובלעיני כל הבי
ומעשינודיינו שתיקה":
העבורה .בכליוםויום בכל שעה ושעה שאני קורא את המקרא
הזה .אלך ואשובה אל מקומי וכו' (הושע ה' ט"ו) 9.נשבר לבי בקרבי .הרי
לך כמשיב על [דברי]בנימין אחי ".אמשוללך משל .ואומר לך נופו של
דברמהו .משל .הריישלך עבד בתוךביתך.י! ונידלתומיום שבא לעולם
ועדיום שהניעלפירקו( .והשיאה) [והשיאתה] לו אשה והוליד בנים ובנות.
ונידלן מתוך הצער ומתוך השיעבוד ומתוך השילטול ומתוך השירוח ומתוך

פיר

עין פרק (י"ר),

פירקא אבל רישומו ניכר שהיה כתש
בכתואין כאן
,
א
ן הגהוץ עפץ
.
ו
י
נ
פ
ל
~'?D
ת
ל
מ
ו
(
פתי מסברא) .אבליותר נ" 5שהוא
ה
י
ג
ה
ל
ו
י
ח
ה
ו
נ
י
ב
א
ך
י
ר
צ
ש
הוס
מנוסח תפלת שמונה עשרה שאמרו המפרשיםשיסורהע"ש המקראות ראהענייואצני וגו' ריבהריביוגאלני
וגו' בתמניאאפי .ונ"ל שסמךתפלתו למקראדלעילברוךה' אשררב אתריבחרפתי~גו' .וע"כ מסתבראדלית
הגהתי כמו שהוא להלן ובחוו
כאן מיק פירקא 1 :בחוו משובש קצת ! :בטוו משובש קצת:
משוגש , :בד.וו ומחטדין, :כאיסורין.פי' במאסר ובד" 11בייסורין ותבא עליהן עניותיכו5ין וכו':
י בטווויפארוך שמך יתפאר ויתברךלעיני כל הבריות; ' כלו' אם תמצא כךיברכוך המהואנו לא נקרא
תגר כלפי מדותיך אלאמעשינודייגושתיקה.ופי'עיר קטנה שאמרוהכמים.דהנןבמגילה ה'ע"אאיזוהיא
עירגדולהכלשיש בה עשרהבט5גין .ואע,גדמסיים התם פחות מכאן ה"ז כפר ,כלו'לענין קריאת מגילה
תירון ככפר .אבלעיקר שמהעיר קטנה .דמדאמרינן גדולה מכלל דאיכא קטנה .כפירוששנינו שם כ"ז
ע"נ א"כ אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה .ולפי שהזכיר שמשכימיןומערינין לביהכ"נ שיהיו מצויין שם
עשרה שאין להם עשרה בטלנין תפם קטגה .ואמר אם תמצא באו"ח בעיר קטנה כזו שאינה יכולה
י וכיה בר"וו
להספיק עשרהבטלגין עשרהבני ארם וכו' , :בחוו ואשום ובמקרא כתוב אשופה" :
והדגרים'כחידה הס .ונוסחא חדשה של בע5זקוקין דנורא
א5א דברי נביאות .ואשרלבי אומרלי
הוא .כי הנבואה הזאת שמעו זאת הנהנים וגו' עד עתה יHא'כaל~ס חרש את הדקיהם .על מלכות אפרים
נאמרה .ואח"כ אמר תקעו שופר גגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריךבנימין .פירושו שבערי
בנימין גבעה רמה וביתאוןיכריזו בשופר והצרה שיבואו לאפרים לעזרה אף שהם ממכותיהודה .ופי'
ן הואכעניןמניאפריס שרשם בעמלק אחריךבנימין בעמסיך (שופטים ה'י"ר) .ואח"כ אמר
אחריךסנימי
הנביא שאף על .הורה ישפוך ענרתו .ומסיים כי אנכי כשהק לאפרים וככפיר לבית יהודה וגו' א5ך
אשובהאלמקומיוגו' .ותרועת השופר וחצצרהלאתועיל.כיבנימיןהקטןיהיה נרמסניןאפריםויהודהוסוף
סוףאלך אשובה אל מקומיגו' .ולאאשכון לא באפרים ולאביהודה אףלאבננימין .ובאאליהובעל הספר
ואמרשזה המקראאלך אשונה הוא כמשיבעל רנריבנימין.
שאליהומבניבניה של רחל ע5כן cDn
בלשונובנימין אחי :י! בחוו אמשול לך משל למה הדבר דומה .ואומר לך גופו של דבר מהו .מה
המשלשיש .הרי שישלועברבתוךביתועו' .והנההדבריםהאחרוניםמשונעים קצת צ"ל5ךוכו'ביתך:

4

פירקא ומהקב:

.

ויפי
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הדחק ומתוך מזונותשאין לו .לאחר שעה (אמר) [אמרת] לו .אמור לבניך
ויעשועימך מלאכה בסתר .עמד והרג אתכולן בשעה אחת ברגע אחד.
זה מה הוא עליך[ ,הרי נוח] לו שלא בא לעולם.מ או יש (לי) [לך] בן
בתוך (ביתו) [ביתך] ונידלתו מיום שבא לעולם עד יום שהניעלפינוקו.
והישאתה לו אשה ,ובניתה לובית .ומלאת את ביתו חטין ושעורין ופול
ועדשים וכל מיני קטנית .לאחר שעה כשאתם יושבין אתה והוא על
שולחן אחד .עמד הואעליך לאחורך והיכך והשפילך לארץ .זה מי הוא
 .אם (ב"ו) [בנך] הוא .לא הינחתו בתוך (כיתו)[ביתך]אפילו שעה אחת,
עאלויךישלךב
 ,בתוךביתך ממהר מבעיר ושוקד לעבור את עבירות .ואומר,
אין בכךכלום .ממהר מבעיר ושוקדלנזול את הבזל .ואומר.איןבכדכלום.
ממהר מבעיר ושוקד לשפוך את הדם .ואומר.אין בכךכלום .ועצל בבית
המדרש ועצל
י
מלעשות בו תורה .כדי שיחוב את אשתו ואתבניו ואתבנ
,
ך
י
ל
ע
ן(ילכל)
ביתו,זהמי הוא
זהחייב בארבע מיתות שנמסרו (ב)[ל]ביתדי
[ובכל] מיתות האמורותבתורה ".יודעין שמתין בניהן בעונותיהן .שנאמר
בםבכנפייך נמצאו דם נפשותאביוניםוגו' (ירמיה ב' ל"ד) .ואומריודעצדיק
נפש בהמתו וגו'צר)(משלי י"בי') .יודע צדיק .כאי זהצד .ישבו באדםדברי
תורה והאכאיזה יודע בעצמו שלא יבאלידי עבירהולידי דבר מכוער.
העלה דברעל דעתו ,אמר.אוילי שמא מתו אחדמבנייבעונותיי ,לכך נאמר
ןישמיתין)[וטממיתין]
יודעצדיק נפשבהמתו :ורחמירשעיםאכזריישם).יידעי
בניהןבעונותיהןוהויןעליהן כאכזרים.ועומדיןוהורנין אתבניהןבעונותיהן.
לכך נאמר ורחמי רשעים אכזרי .במידה שמדדו בה מדדתה להם .שנאמר
הנה יום בא אכזרי ועברה וחרון אף וגו' כישעיהי"ג ט') 14.ממהריןמבערין
וומוקדין לעבור עבירותואומרים.אין בכך כלום ,ממהרין מבערין
לנזול את הנזל ואומרים,אין בכך כלום ,ממ
ן
י
ך
דו
קפ
וש
ל
י
י
שנאמרהריןמבעריןושוקד וש
את הדמים ואומרים .אין בכך כלום,
י בערה כאש רשעה ונו'
כ
וישעיה ט' הה ,בס-השמדדו בה מדדתהלהן .שנצמרכיהנההיום בא בוער
כתנור ונו' (מלאכי נ' י"ס) :בן שתים עוורה שנה מנשה בן חזקיה מלך על
יהודה (יני') ,שהמליכו הקב"ה וגידלו לטובה ,והרבה לו שלום ,והרבה לו

שנים מכל מלכים שהיולפניו .ולא עוד אלא שירד משמי שמים העליונים
וממקום כבודויבודלו ותפארתו וקדושתו ושמו הנדול ושכן עמו במקדש,
ועמד ועשה דבריםיתירים .ואמר .יפה עשיתי שלא דרתי עימו בשכונה.
על שלא עמק בכלכחו לעמוק באהבתך שאהבתה אותנו .בשמחה ששמחת
בנו .הפרשתה את ישראל מתוך שבעים אומות .ומתוכן הפרשתה שבט
לוי .ומעובטלוי הפרשתה כהן גדול שיעמוד ויתפללויכפר על כל ישראל
בכל שעה ושעה":
וכור כמהבעלי בתיםיש (להן)[בהן]בישראל שאומות העולםמושכין
אתבשרןמעליהןועוסקין בתורה בכליום תמיד:אבי שבשמים .זכורבריתך
י' ברצו:ותלו .ובכת.י מקוםפנויכשתי מלות תהות .ע"כ הגהתיהרי נוה וכו' :י 1המשל
הראשון הוא כנגדאפרים שלאהיה מקום השראת השכינה במלכותו ונאמרעליו ואפרים להוציא אל הורג
י במקרא כתוב
בניו הושע מ'י"ג) והמשל הג' הוא כנגד מלכי יהודהוועיכיס'ו שסיים בענין מנשה :י
יום ה' 11 :בדצו בכל המאמרשינוים ושיבשיםסלים.
באליהו זוטא פ"נ:

לכי
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] [QUהראשונים עם שלשה צדיקים עם אברהם יצחק ויעקב :זכור כמה
עניים ואביונים יש בהן בישראל שאין (בהן) [להן] כלום ועוסקין בתורה
בכליום תמיד :אבי שבשמים* כתבתלנו בתורתך לא תעשוק את רעך ולא
א י"ט י"ג),כי ימוךאחיך ומטהידו עמך (שם כיה ליה)*" ,זכור כמה
תגזוליייקי
מיפחין ומומין יש בהן בישראל שאין להן מזונות ונותנין שכר ומלמדין
בניהם תורה :אבי שבשמימי זכור כמהקינייניך אשר מעולם .שנאמר הלא
ה' כ"ב)17.
הואאביךקנךירברים ל"כו') .ראומרהיקנני ראשית דרכו וגו' (משלי
זכור כמהיתומים ואלמנותישבהןבישראל שאין להם כלוםועוסקין בתורה
בכליום תמיד :אבי שבשמים* זכור רחמיך אשר מעולם המהי שנאמר :כור
רחמיך ה' וחסדיך ונו' (תהלים כיהו') .ואומר טוב ה' לכל וגו'ישם קמיהט').
ואומר להי הרחמים והסליחות [ונו'] ידניאל ט' ט')י ,5ואוזנך ה' ה' אל רחומ
ויגנוןובו' (שמות ל"דו')י וכיר במהוקניםוזקנותיש בהן בישראל
ן
ך
ת
ע
ו
ש
י
ל
ומעריבין לבית הכנסת ולבית המדרש ומחמדין ומצפין ומתאוישמשכימיי
בכליום תמיד :אבי שבשמימי כתבת לנו בתורתך לא יומתו אבות על בנים
ובנים ובו' ידכרים כיד ט"ז)י ואומרבן לא ישא בסון האב ואב לא ישא בעון
הבן צדקתונו' (יחזקאל י"ה כ') ,חם ושלומי יאבדו ישראל מן העולם ותאבד
תורתךמן העולם .שנו הכמים במשנה .אםאין תורהאין דרךארץ .אםאין
דרך ארץאין תורה (אבות פ"נ מי"ז) :אבינו שבשמים .עשה עמנו בעבור שמך
הנהול שנקרא עלינו עליום השביעי ועל שאר המצוותי ובור כמה נערים
וקטניםיש בהן בישראלשאינןיודעיןבין ימינם לשמאלם ועומקין בתורה
בכליום תמיד :אבינו שבשמימי כתבתה לנו את המקרא שנתחה לנו על
יעבדיך הנביאימי ואני לא אחוס על ננוה העיר הגדולה ונו'(יינה ד' י"א)י
יד
מה אםיתנלנלו(יהטיי)[רחמיך]הרביםעלינוויק[ו]ייםלנו מה שאמרושפתיךי
למעני למעני אעשה (ישעיה מ"ח י"א):
*

*

*

שאיאליו כפיךעלנפש עולליךיא.כהב' שמ)ימיכן אמרו ישמור
אדם עצמו ועלבניו ועל בני ביתו שלא יצא אחד מהןלידי עבירהולידי
דברמכוער .שנאמר הקהל אתהעם האנשיםוהנשיםוהחףונו'ידברימ ל"א י"ב)י
ואומר אספו עם קדשו קהל אספו וקנים אפפו עוללים [ונו'] (ייאל ב' ט"ז)יי
איןזקנים אלאתלמידיהכמים .שנאמר אפפהלי שבעים אישמזקני ישראל
(במדבר י"אט"),י עוללימיאיןעוללים אלא תינוקות של בית רבץיונקי שדים
(יואל שם)*איןשדים אלאתורה .שנאמרלמעןתינקו ושבעתם משד תנחומיה
ובו' (ישעיה ס"ו י"א)י ראומר יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה (ייאל  *(QWמיכן
אמרוי אפילו חכם מישראל שהוא כמשה רבינו וחסיד כאהרן אחיו לא
יאמר .הואיל והריני בתוך ביתי* שלום עליך נפשיי אלא יצא ויכנס עם

י כלו' ייטראל ותורה עיי'לתיל פי,ד " .במקרא כתוב לאדניאלהינו.
 1,במקרא כחוב וכי :י

* * *
מא.רעין פרק (כ').
אין באןסליק פירקא אבל אף כאן רישומו ניבר 'טחיה כהוב כליק פירקא ומהקם:
בכתיי
ן במקרא כתוב קבצו זקנים:
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הציבור בצער*עליוהוא אומריצא חתן מחדרו וכלה מחופתה2:בין האולם
ולמזבח וגו'יייאל שםי"ז)* מקום שהנהנים נכנסים בחמאת באשם בשלמים
[ו]בכלמיניזבחים כולם:
ו
מ
ש
שהקב"ה
ל
ו
ד
ג
ה
כשם
מבורך
וש"אבלן האזלםרלמזבגה*
יהי
לעולם ולעולמי עולמים ירד משמי שמים העליונים ממקום כבודו וגודלו
ומלכותו ותפארתו וקדושתו ושמו הנדול ושכן ביניהם של ישראל בשביל
תורה שעשורמיכןאמרואפילוישלו לאדם מאהבתים ומאה כרמים ושדות*
יניח את הכל וילך לבתי כנמיות ולבתי מדרשות ולכל מקום שמחדשין
בו תורה* שבשביל דבר זה אדם
ז'ו)כ4.ה לכל* וכן דוד אומר* אם אתן שינה
תנומה נתהלים קל"ב ר
'
ה
ל
'
ו
ג
ו
ר
מ
ו
א
ו
(שם
אמצא
ם
ו
ק
מ
ד
ע
ה')י
לעיניולעפעפי
מתוךכךזכהלדברים גדולים*מיכן אבמירתוך**5תלמיד חכם שישלך בתוךביתך
לעולם ברכה נכנסתלו במעשה
ויודעבמידותיך ()1הוא ימרנם אתבני
ת
ידיו* שכןמצינוביוסף* שנכנסבבי
ר
מ
א
נ
מה
ז
א
מ
*
ר
פ
י
מ
ו
פ
בו*ויהי הפקיד
ת
ו
פ
י
כ
ת
אותובביתווגו' ובראשית ל"ט ה')*מיכן אמרו* ארבע
הן* תכףלסמיכה
שחימה* תכ לגאולה תפילה*
כ0ף לנחילת ידים ברכה* תכף לתלמיד
ףכנסתלו במעשהידיתו:
חכם ברכה נ
' (יואל שם)* (החון) [ה'חנון] ורחוםל
ויאמרו חוסה ה'על עמךוגו
ו
מלא רחמים רבים* שפתים דובבות מישרים* שפתים נאות בחכמה בבינה
בדיעה בהשכל* שומע תפילהמיד.כימיגוי בדולונו'ירברים ד' ז')* ועליה
אמר דודי אנא ה' מלטה נפשי [וגו'] (תהליםקט ,.ד')* (אם)[אף] הקב"ההשינו
בתשובה* 8שנאמר ויען ה' ויאמר לעמו הנני שולח לכם את הדגן ונו'
(ייאל שם י"ס)* וכל כך למה* שלא יצאו ישראל מתוך בתיהן ויצאו בעיירות
אחרותויביאו בר לחםומזוןלתוך בתיהן* לכך נאמר חוסה ה' עלעמך :כל
בויםהנשאריםבארץלימותהמשיח*הולכין (לבתיהן)לארץ ישראלהומביאים
גדול* שנאמר
בר לחםומזוןלתוךבתיהם של ישראל* [ו]מעשרין אותן
~w1Pאת השניםיינו')
ואשרו אתכם כל הגוים (מלאכיג' י"ב)י ואומר ושלמתי לכם
[אשר אכל הארבההילק והחסיל והגזםחילי הנדול ובו'] (יואל שם כיה),אילו
ארבע מלכיות שנשתעבדו בהן בישראל* וכל כך למה*כדיליחןלהןשכרן*
משלו משל* למה הדבר דימה למלך בשר ודם שכעם על בנו* תפסו בידו
והכניסו לניח רבו* עמד רבו והכהו מכות גדולותבפני אביו* לאחר שמנה
יום* בא (כבו)[הבן] ונשתמחלפני אביו* אמר לו* בני* אף עלפישהיכיתיך
מכות גדולות* אינן אלא מכות קמנות הן* כך ישראל מתיימרין במעשיהן
ואינן אלאייסוריןקלין* לכך נאמר ושלמתי לכם את השנים ונו'":
פעם אחתהייתי עובר ממקום למקום* מצאני זקן אחד* אמר לי*
רבי*מפני מה חלק הקב"ה אתעולמולשנינוים לשתי ממלכות* אמרתי לו*
י בר'~ו שינויםושיבושים .ועיי' לקמן פכ"ד ובאליהו זומא בפרק אהרן ' :כךינכ:בין האולם
המזבה :יאמרו הוסה ה'על עמך * :המקרא כתוב שנת ' :כמושהביא ראיה מיסף .ועיי באדר"ב
פ"ח וקנה לך חבר:גו'.ועיי'לעיל פייה' :עיי
' בירושלמי ברכות פ"א ג' תכיפות הן וכיה ברבה פ'
ואתחנן  ICD~1שם .וכיה בברכות בבלי מ"ב שא ואיהאמרא בשם אביי אף אנו נאמר תכף לשח ברכה
וכו'עיי"ש ואול' הוגה כאן עפיי הגמרא: :כן הגיה בעל זקוקין דנורא ' :כיה בד"וו :ן נדדו
ה~לכין לבתיהם~מביאין: .ב' נוסהא,ת הן לפנסו שנתערבו. :
! ברוו מקוטע ומשעש:
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בני*אילמלי כל העולםכולוביד[נוי] אחד(גוי),מנהריבמלךאשורונבוכדנצר
מלךבבלעמדו ועשו בהם בישראל כרצונם* הא לא הלק הקב"ה את עולמו
לשנינוים לשתי ממלכות אלאכדי לשמור את ישראל .משלו משל .למה
הדבר דומה .לתעוקות שלבית רבןי שהיה רבן משמרן שלא יצאוויטבעו
בנהר.יויהיו כעולי מצרים ,שנאמר כה אמר ה' הנה מים עולים מצפון וגו') והלאיצאו
ויכו זה את זהיכדייטלא תכה אותן תמהי[ויהיוכעולימצרים ,שנ' כה אמר
ה' הנה מיםעולים מצפון וגו' (ירמיה מ,ז ב')]י" וכל כך למה,כדי לקדש שמו
הנדולי שנאמר ה' שופטינו ה' מחוקקנו וגו' (ישע.ה ל"ג כיב)* ואומר ואכלתם
אכול ושבוע(ייאל ב' כ'ו)י ואין שביעה אלא דברי תורה* שנאמר צדיק אוכל
לשובע נפשו ונו' (משליי"ג כ"ה)* לכך נאמר ואכלתם אכרל רשבדע דהללתמ
את שם ה' אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא (יואל  '(DWלהפליא בין
מעשיהן של צדיקים ולמעשיהן של רשעים ,בין מתן [שכרן] של צדיקים
בנןעדןלמתןפורענות של רשעים בניהינם*לפי שכל אחד ואחדלפי שכרו
בא בעולם:ג 1לאנילנל הקב"ה והביא אברהם לעולם אלא בשכר של שם*
שנתנבא ארבע מאות שנה על ארצות שבעולם ולא קיבלו ממנו* 13ולא
בילב
ן לעולם אלא בשכרו של יפת* שכימה ערות
לןהקב"ה והביא מלכותיו
נ
אביו לאנילנל הקב"ה והביא מלכותרומי לעולם אלא בשכרו של עשו*
שהיה בוכה ומתאנח בשביל שבירך יצחק את יעקב*" לא נלבל הקב"ה
והביא מלכות מדי לעולם אלא בשכרו של כורש* שהיה בוכה ומתאנה
בשעה שהחריבונוים את בית המקרשכן לא בילנל הקב"ה והביא את
סנחריב בעולם אלא בשכרו של אשור* שאשור איש כשר היה* ובן עצתו
ין וק הגיה בעלזקוקי; הנורא .וב' מלניוח הס רומי ופרפ.עיי' בע"ז ב'ליב דמלכות פרס השיבא
בתרה כמלכותרומי .ור'יוכי בן קיסמא נתנבא על התפשטות מלכות פרסיים בבבל ובא"י סנהדרין ציה
ע"א וב'.יפרפייםעובדי האש הנקראים חברים באו 5נב 5בתהלתזטן האמוראים .שספרו כיבמות סיג ע'ב
אמרו ליה לר' יוחנן אתו הברי לבבל שגא נפל וכו' עיי"ש .ובגים,ן ח"ז מע"ב סיפרו רבה בר בר הגה
הלש עול לגביה רב יהודה ורננן וכו' ארהכי אחא ההוא הברא שקלא לשרגא מקמ,יהו .אמר רחמנא או
בטילר או בטולא דבר עשו וכו' .ועיי"ש ברקי ~תו' .וגעל הספר בזמן הפרסיים היה כדמוכח לעיל פ"א:
!י ברוו מקוטע קצת " :כולא הובא בילקוט נח בפ' ויהל נח .ולקמן פכיה הוזכרענין שםבין נביאי
דורות הראשוניםועי" באליהו זוטא פ"ב .וכשתחשוב שנחיו של שם שכלהייו היו ת"ר שנים הנה היה
שנתים אחר המנולב; מאה .וכשנולדו הדורות והולירו עדוידח אגרה; 2נראשיתי"א) יעלה המנין ר,צ
י שנים .השוב ק' של אברהם
שנים .וא"בהיה שםבזמןלידת אברהםבן r"wשנים .ונשארלךמזמןהייור.
עד שנולר יצחק וכ' ש 5יצחק עד שגוערו יעקב ועשו א"כ היה בזמן לידתן בן תקין Ivy .היהבן ארבעים
כשלקה אתנשיו א"כ היה שם בזמן ההוא בן תקיץ לזע עשר השנים האהר~נות היתה פלטת יעקב.
ואם אלו הד' מאות שנה שנתנבא הםמימיו האחרונים א"כהתהייה נבואתו גזמנו של עכר .אהד שסולר
 .ועבר ג"כ נביא היה בסדרעולם רבה
לו פלג שנה אחת והוא דור רבעים לשם .והיה זה קודםדירהפיגה
; זה שנתנבא ד'
פ"א וב"ר פליזועי" ברשיי עה"ח בפ'כיבימיו נפלגה (בראשיתי' כיה) .ולא מצאתיעני
מאות שנה בשאר המדרשים .אבל הוזכר בהרגה מקומות ניח מדרשן של ~ DCוענר .שנתאחדו שני
הגכיאים האלו .וכן הוזכרה נגואתו של  DWבכמה מקומות לדוגמא בב"ר פסיג .יאמרו עליו שהיה כהן
והוא מלכי צדק מלך שלםעיי' בפרר"א דיש פיח וסוף פכ,ז ונדרים ליבע"ב .ובב"ר פפ"ה הזכירו ניתדינו
של שם .ותמר בתו היתה ודגוה כבתכהן .ועכ"פ נתנבא שם קודם לידת אברם קיץ שגה ,1 :בילקוט
'טס שנהג בכבודאביו! :יבילקוט בשעהשבירך .ובד"וו משיבש .ועיי
' לקמן פכ"ד! :ו בחוו הסר
ומשומש .ובילקוט בבא זו אחר נבוכד:צר וכן נכוןעפ"י סדר המאורעותי והוקדם כאן משום שהיה נוכה
ומתאנח דוגמתעשו .ושלא להשוותו עם אגג שהיה נוכה ומתאנח:

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
סדראליהו רבה (פ"כ)( ,פ"כא) פייט
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של אברהםאבינו היה*" ולאנילנל הקב"ה [והביא נבוכדנצר] בעולם אלא
בשברו של ואויל) מרודך* שבהב כבורלאבינו שבשמים*" לאבילגל הקב"ה
והביאהמןלעולם אלא בשכרו של אגנ* שהיה בוכה ומתאנח בשעה שהיה
חבוש בבית האסורים* אמר*אוילי שמאיאבדלעולםזרעי:ט לכךנאמר לא
ל שם):
יבושועמי לעולםי1.א

רבר אחר לא יבושו עמי לעולם .אבינו שבשמים ששמינו
[כשמו ,ושמה נאהלו והכל שלווהכל מעשהידיו".יחי שמו הגדול מבורך
לעולם ולעולמי עולמים .תהא לך מורת רוח מישראלעבדיך בכל מקומות
מושבותיהם .שאילמלי לא כתבתלנו שלישים במועצותודעת .עשוני ,חם
ושלום ,כאדם אכזרי שכלדרכיובאכזריות .אבלימה) עשיתלנו בחוכמתך
ובתבונתך שלישים במועצות ודעת והודעתנו ,דור פלוני עשה כך תורה,
כךקנסתי (ממי)[עליו] טובה ,ואדםפלוניכך עשה תורה.וכך קנסתיעליו
טובה .ודורפלוניכך עשהרעה.וכךקנסתיעליומיתה .ואדםפלוניכך עשה
רעה.וכך קנמתיעליו מיתה ,לכך נאמר לאיבושועמי לעולם":

המ"לה.י

שאיאליוכפיךעל נפשעולליך.מיכןאמרויבקש
דבר
אדם רחמיםעלעצמו על אשתוועלבניו ועלבניביתו .שלאיצא אחדמהן

לאלידי עבירה ולאלידי דבר מכוער .ולא יראה אדם אתאביו ואת אמו
מ1מלאין
כשהןמדבריםדב
אח-ריםיתיריםויהר[י]שלהן.ואם עשהכן.הואוהןאין
מאדוגו' (כברים ד' ט'):
אתימיהן .שנאמר רק השמרלך ושמור נפשך
העטושם ברעב בראש כלחוצות (איכה ב' t(QWאין חוצותאלא
בתי מדרוכות ,ובנאמר שופטו בחוצות ירושלים [וגו'] (ירמיה ה' א') .אותה
שעההיה הקב"המכניםיבוןואנחהואיןכלברייהמכירבו* שנאמרבחוצותיו
חגרו שק (ישעיה מ" 1ג')*" (וכשבא) [כשבא] בלעםבן בעור אצל בלקבן צפור
מלך מואב ,באותה שעההיה הקב"ה מכניםיבון ואנחהואין כלברייהמכיר
י' בר"וו משובש.ועיי' בב"ר פחזמן הארץ ההא יצא אשור .ובמדרש תחליט קי"ח חמשה ודברים)
ואנשימן עמדו בעולם גח שם ועבר א'טור ואברהם 1שהיו בזמן דור הפלגה) גח לא הקפיר וא' שם ועבר
הטמינו את עצמם אשור אמרהיאךאני דרביןרשעיםהללווכו' .אבלשהיהבן עצתושל אברהםלאמצאתי:
וכיה בילק1ם ,לקטן פכ'.ר .ומסופרהענין מר' יוחנן סנהדרין צ"ו ע"א ורב הונא דרשה בפסיקתא דר'
"
י משום שיחסו הכתוב וקראו
כהנא פ' שקלים, :יעי" לקמן פכ"א "~!לא איתפרישלימהיכןנמירי.ואיל
הוא חוזרלענין הראשון וכ 9כך 9מה כדי לקדש וכו' .במקרא
האגני לנמר שזכות אגג עמדה לו:
י כגללהגיה .ומכאןיסדהפייטן שמך נאה לך ואתה נאה לשמך ושמנו קראת בשמך.
כתוב ולא :י
:
ובד"וו ששמינו באהלו .והוא שיבוש מן נאהלו 1' :בד"וו מקוטע
~llwal

ן פרק (כ"א) הס,
מאירעי
ן מראין הרברים שלפני המעתיק הזה היו ב' כת"י שונים ובא' מצא סליק פירקא סליק פירקא
וכתבם .ואה"ב מצאבכתיי ב' שלאהיונוהסילוקים .וכאן היה נתובהטילה .עמדעל הדבר שהכל פירקא
אחת ועמד ומחק הסייוקים כמו שרמזתי ע"זלעיל ,אמנם הוא מונהההטילהלפרק .שמפרקדלהלן שהוא
בד.וו פכ.ב נרשמו הפרקי' בגליון :מונה הפרק רלהלן כ' וכן אינך מכ' ולהלן 1 :בד" 11משובש קצת:
' זה המקרא במשב נאמרוכל המקרשת שם בעתיד וזה נעבר.ופי' שזה המקרא באלהודיעךסיבת?נשו

