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 י"ס(* ב' שיכה וגו' בלילה רוניקומי

 לעולם. ישראל על מרובין שרחמיו הוא ברוך המקוםברוך

 אי
 על

 יום בכל עימהם מקדימין שלו רחמים עליהן וכעם במעשיהן שסרחומי
 ודור לדור ואומר בי(י פ'ט )תהלים ונוי אשירה עולם הי חמדי שנאמרתמיד.
 ישעיה ידי על בקבלה מפורש הוא וכן י"ג(. ע"ס )שם ייגו'( תהילתךנספר
 אזכיר הי חמדי ואומר כ"א(. מ"ג וישעיה ונוי לי יצרתי זו עם שנאמרהנביא.
 וכו' צר לו צרתם בכל ואומר ונוי. המה עמי אך ואומר ז,(. ח"ג )שםוגו'
 ואענהו יקראני ת"ל מנין, יחיד צרת ציבור. צרת אלא לי אין וט'(* ח' שם)שם
 שיש וצער צער כל הקב"ה אמר צרתם. בכל נאמר לכך ט"ו(* צ"א )תהלים]וגו'[
 ואומר לי. אלא לו תקרי אל צר. לו עמהם. אני כביכול לישראל.להן
 ]ובו'[. בלילה ריני קימי נאמר לכך ג'(.1 טיט )ישעיה ונו' אתה עבדי ליויאמר
 יושב הקב"ה ושונהי יקירא עצמו לבין בית שיישב חכם תלמיד כל אמרומיכן
 אומר. הוא ולהלן שם(. )איכה ה' פני נכח שנאמר עמו. ושונה וקוראכנגדו
 אלה. של פניהם כנגד אלה של פניהם מ"ט(, כ' )מ"א וגו' אלה נכח אלהויחנו
 השביעי ביום ויהי כתוב, מה אחריו אלה. של פניהם בנגד אלה שלופניהם
 וכל לאמרו. איפשר אי כתוב הדבר אילולי )שם(.2 וגו' המלחמהותחזק
 מיתה.3 עליו נתחייבהאומרו

 ישראל. על מרובין הקב"ה של שרחמיו לפי ת"ל. מה ה'.4 פנינכח
 למד צא שכן. לך תדע ומנין. שבהן. כשירין על ובין שבהן רשעים עלבין
 דברים לו שיגר בו ששמח ובשמחה אתו שאהב שבאהבה ישראל. מלךמדוד
 ונו' לדוד לעבדי ואמרת לך ונו' ההוא בלילה ויהי שנאמר הנביא. נתןביד
 אפילו חבירו את הסועד כל אמרו מיכן ו'(י5 עד ד' ז' )ש"ב ונו' ישבתי לאכי
 ופיטו פי על אף גרוגרות. אפילו תמרים אפילו ירק. מובל אפילו במלח.פת
 לו יחזיק בשעתו. שלמה כסעודת יום בכל סעודות מאה מועד לאותולו

 שחה כן. דוד ששמע כיון ובו'. בבית ישבתי לא כי נאמר לכך בפניו.6בובה
 שמך יהי שבשמים אבי ואמר. שכינה לפני לו וישב ובא ארצה. קומתומלא
 עבדיך מישראל רוח קורת לך ותהא עולמים ולעולמי לעולם מבורךהנדול
 וקילמתנו וקידשתנו ורומסתנו שנידלתנו על מושבותיהן מקומותבכל

 לא שעשיתי. תורה מופו. ועד העולם מסוף תורה דברי כתר לנווקשרתה
 ובשכר משלך. אלא עשיתי לא שעשיתי. חסדים גמילות משלך. אלאעשיתי
 המשיח ]יימנת[ )ליטית( הזה העולם ]לי[ הקנית)י( לפניך שעשיתי קימאהתורה
 משל. משלי י"ח(י )שם תו' ה' למני וישב דוד המלך ויבא שנאמר הבא.ועולם
 גמורה, אהבה אוהבו והיה עבד. לו שהיה ודם בשר למלך דומה. הדברלמה

 י"א, פרק עיןמאיר
 לי נודע לא לי אלא לו א"ת זהררוש כ"ת. אית שם במ"ע ובנסמן פ"ר פי' בהעלותך ספרי עיי'י
 ככיכזל ! המלהמה: יתקרב כתוב במקרא ! נמשך; הוא המה עמי אך ויאמר דעל ת"ל אחר.ממקום
 בן דר'ה כמעשיות בזרוע ניזום שהן מצדקה הרחוקים על ע"ב י"ז ברכות אמרם רוגמת עמו.שילחמו
 הטיח אליהו וכו' מעלה כלפי דברים הטיחה חגה אלעזר ר' בשם ע'ב ל"א ושם המעגל. וחוגידוסא
 אפשר אי כתזכ מקרא אלמלא אנש א"ר וגו' לי הניאה ועתה ע"א ליב שם ואמרו וכו'. מעלה כלפישרים
 אחר. דבר כעין הוא ' וכו'; בבגרו הכירו את תופס שהוא כאדם להקב'ה משה שתפסו מלמדלאמרו
 הוא: שלו ומלואו העולם שהרי " דור: אל עבדי אל כתוב במקרא ' וגו': נכח ד"א צ"לואולי
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 בפני גדול כבור לו עושה היה לפניו. אותו מכניסין שהיו ויום יוםובכל
 מלאכה מה וכי המלך. אדוני ואמר. המלך לפני העבד אותו משיב עבדיו.כל

 לפני הזה הכבוד כל לי עושה שאתה ממני מצאת רוח קורת ומהעשיתי
 הלום נושו אומר. הוא ולהלן וגו'. דוד המלך ויבא נאמר לכך עבדיך.כל
 הוא וכן ה'(. ג' נשמות הלום תקרב אל ראומר ליח(* י"ר ישיא וגו' העם פנותכל

 מעשים ברוב יתכן. ותדע מלכות[.8 סו הלום. עד מהו הלום.1 עדאומר.
 שכינה. לימין להושיבו הקב"ה עתיד ]בדוד[ )מרוד( הקב"ה שמצאטובים
 תורה אדם עושה צד. זה כאי א'(. ק"י )תהלים ונו' לאדוני ה' נאםשנאמר
 כל ואין לטובה. מעמים אלמים באלף יפכרו לו אתה טומן לפניך.קימאה
 אתה כוסל לפניך. קימאה חמדים ובמילות צדקה אדם עשה יודעת.בירייה

 ותקטן שנאמר יודעת. ברייה כל ואין לטובה. פעמים אלפים באלף שכרולו
 עולמימי9 ולעולמי לעולם מיתה בו שאין הבאי העולם זה י"ס(. שם )ש"ב תו'עוד
 דבר ועוד אלהים, אדני לפניך קימאה תורה ובעשה )שם(. האדם תורתוזאת
 ט'(. )שם וגו' לדבר[ עור דרד יוסיף ]ומה רוד(. עור ויוסף )מהו לפניו אמראחר
 אביו על בטחון מעשיו וכל שבשמים אביו אצל מהו בלבבו שיודע מיאשרי

 מגן תפוס שהוא במי ונשען בסתר. שמים ירא שהוא מי אשריוכבשמים:
 שייסורין פי על שאף ברוד מצינו שכן אחסה(. צורי אלהי )שנאמר בידוותרים
 שנאמר בידו. ותרים מנן תפום שהוא במי מעשיו על נשען היה עליובאין
 לי בצר וגו' משברי אפפוני ונו' ה' אקרא מהולל ונו' בו אחמה צוריאלהי
 כ"ז(:"1 ער ב"ב )שם ונו' ה'אקרא

 בנים עשרה לו והיו במתר. שמים ירא שהיה אחר בכהןמעשה
 מתפלל היה ויום יום ובכל נקיבות. וארבע זכרים ששה אחת.מאשה

 אחד יצא שלא כדי עפר. בלשונו ומלחך רחמים ומבקש ומתחנןומשתטח
 היה ויום יום בכל עושה. היה מה מכוער. דבר ולידי עבירה לידימהן

 ומבקש ומשתטח ומתפלל החיצון. בבית ומשמרן וישב פנימי. לביתמכניסן
 דבר ולידי עבירה לידי בא מהן אחד יהא שלא כדי עפר בלשונו ומלחךרחמים
 עזרא שבא ער שילשה. ולא שינתה[ ]ולא שנה אותה יצאת לא אמרו.מכוער.
 לבית כהן אתו נכנס לא עמהם. כהן אתו והעלה מבבל. ישראל אתוהעלה
 חמשים עד בניו ומבני מבניו כהונה ופירחי בדולים כהנים שראה עדעולמו.
 בה' בטח אומרי הכתוב ועליו עולמוי לבית בהן אותו נכנם בך ואחרשנה.
 הגוים בהבלי יש בניי לישראל. הקב"ה אמר כך ה : נ'( ל"ז )תהלים וגו' חובועשה
 לעולם לומר צריך אין הזה. בעולם ומזונות ושתייה אכילה לעובדיהן,2נותנין
 היום שליש ידיי. מעשה והכל שלי שהכל אצלי. לכם בואו אתם אבלהכא.
 עושה אני היום ושליש הדין. את דן אני היום ושליש ושונה. קוראאני

 שבראתי." ידי מעשה כל ואת העולם באי בל את ומכלכל ומפרנס וזןצדקה
 ביה כי שנאמר שלי. עולמים ששני ד'(1 ב"ו )ישעיה עד עדי בה' בטחווכנאמר

 סדרתי "י למרחוק: היינו י הגהתי: ומסברא Wi~y פניה בכיר כ.ה , וכאן: כמו 1ק.י
 מעשה א5יה1 דבי תני 5"ז תהלים בילקוט הובא ין ומקזטעיס: משובשים הדברים וגרנו מסבראוהגהתי
 אותה ונדוו שלימה, שנה אותה יצאת לא וע' נד"ווי זכיה עבירה. לידי מה, א' ירא שלא זג' וכו'. א'בכהן
 שהוא כסו וכו' שלו עולמות ששני עד עדי בה' בטחו וכתיב ג' ובסוף t(W1~tV )וראי שלשו ולאשנה
 מי"ג: לעיל עיי' זי קיטע: והשארלהלן,
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 לעולם. יבושו לא באמת בשמך הבוטחים כל לפיכך )שם(1 עולמים צורהי
 יבטח אשר הנבר ברוך שנאמר הנביאים, עבדיך ידי על הבטחתנו-שכד
 ח'(:'1 שם )שם וגו' מים על שתול כעץ והיה ואומר ז'(. י"ז )יכמיהבה'

 אביהן על  בטוחין שהן  בפחונן.  שכך  הצדיקים אושריהם-
 והיה נאמר לכך והשכל* ודיעה ובינה בחכמה העולם את שבראשבשמים

 לה' שי יובל ההיא בעת ואומר שם(, וירמיה ונו' יובל ועל מים על שתולכעץ
 ודם. בשר למלך דומה. הדבר למה מיכל. מפזלו ז'(. י"ח )ישעיה כו'צבאות
 הרי ביררה ולא מחנה חטים. של איפה לפניו )עבדו( דורון ]עבדו[שהביא

 ולא וטחנה ביררה מנונה.  דבר  זה הרי טחנה ולא ביררה מגונה.  דברזה
 ממנה והוציא וטחנה ביררה אבל בינונית, מידה  זה הרי סולת ממנההוציא
 בדברי הזה בעולם דומין חכמים תלמידי כך שלימה. מדה  יו הרימולת
 זה הרי קרא ולא שנה בניי. של דבר זה הרי שנה ולא אדם קראתורה.
 בינוני]ת[. מדה היא זו חכמים תלמידי שימש ולא ושנה קרא גניי, שלדבר
 ואבדות. הלכות מדרש משנה ושנה וכתובים. נביאים תורה אדם קראאבל

 יובל ההיא בעת נאמר לכך שלימהי מדה היא זו חכמים. תלמידיושימש
 ]ואומר[ המלך. לפני כמנחה שבשמים אביו רצון לעשות ונו'. צבאות לה'שי
 יש זה. בנחל יש מה מ"זי"ב(.  ייחוקאל  ומות מזה שפתו על יעלה הנחלועל
 ותלמוד טובים ומעשים ואבדות. והלכות ומדרש ומשנה מקרא תורהבו

 ישראל. של ביניהם ועוברים הגבורה. מלפני ויוצאין נמו~כין והכלתורה.
 למה משל. משלו לפניהם. ומונח מותקן והכל ומיכן. מיכן חכמיםותלמידי
 על לפניו מסובין ביתו ובני עבדיו שהיו ודם בשר למלך רומה,הדבר

 את ושתו עליהם. ומתק המאכל את שאכלו אותם שראה כיוןהשולחן.
 שאין לפניהן ציבורים ציבורין וצבר הוא אף עמד עליהם, ומתקהמשתה
 שקראו כיון תורה. בדברי הזה בעולם דומין חכמים תלמידי כך סוף,להם
 בהם ונותן עליהם מרחם הקב"ה עליהם. ומתק המשנה את ושנו המקראאת

 ועל נאמר לכך תורה. ותלמוד טובים ומעשים והשכל ודיעה ובינהחכמה
  זית מה )שם([. ונו' יתם ולא עלהו יבול לא מאכל עץ ]כל עו' יעלההנחל
 שיר שנאמר הנשמים. בימות ולא ההמה בימות לא נושרין עליו איןזה

 הברים אף לומר אתה יכול א'(, קט.ח )תחלים ונו' ה' ירא כל אשריהמעלות
 לכתוב לו היה כן ]לא[ אם אשרי. בכלל הן הרי שמים יראי שהןועבדים
 המקרא rD אלא מלמדיהם. אשרי תלמידיהם. אשרי חכמים. אשרישיאמר.

 את עלי אני מעיד ב'(:יי נשם אשריך תאכל כי כפיך יניע למד. אחריושל
 ואינו מיגיעו. ונהנה משלו שאוכל חכם תלמיד שכל הארץ. ואתהשמים
 תלמיד שאין שלחן וכל אשרי."1 בכלל הוא הרי כלום. ציבור משלנהנה
 ואין כ"א(. ט' )אית ונו' לאכלו שריד אין שנאמר מבורך. אינו ממנו נהנהחכם

 ה'(:"1 ג' ניואל קורא ה' אשר ולשרידים שנאמר חכמים. תלמידי אלאשרידים

 לה דריש ;יא ה' :בברכת הענין. הכרח כפי מסברא הגהתי 'י סגנן: בשימי בר'::"
 האחרן בפרק חטא :באליה: פיה לעיל :עיי' ו; שמים: מירא יהר כפ: מיגיע הנהנה גדעשיא
 מ-ד בחלין כמ"ש :היינ: אלעזר. ר' בשם הכי איתאמרא ע"א צ"ב בסנהדרין .; פייח: שם:בד"::
 כשב במקרא בי. דמתייקר: היא אתייק:רי אסר ליה מזסנק היה כי זירא :ר' יחיה סתרת דש:גאע"ב

 ::בשרירים
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 אשתך נ'(. שם )תחלים וגו' ביתך בירכתי פוריה כגפןאשתך
 וגו'. כנמן אשתך פירות: עושה שאינה כגפן ולא פירות עושה שהיאכנפן
 זית בו יש זה זית מה זתים. כשתילי בניך ביתך בירכתי שאשתה זמןכל

 הנרות. בכל דלוק ושמנו לשמר. זיתים לשמן. זתים ליבש. זתיםלאכילה.
 וזה שאינה זו לגפן אלא דומה ]ו[אינה ביתך בירכתי שאשתך זמן כלכך

 ומהן משנה בעלי מהן מקרא בעלי מהן בניה )1(באין לעולםממקומה
 בעיתו. ודבר ]בינה.ו יודעי ומהן נבונים מהן חכמים טהן ומתן. משאבעלי
 אדם כל עם ומדברת בשוק מווה לה שניה פוריה: כבפן אשתך נאמרלכך

 ובבניה. בעצמה ומתחייבת רעה לעצמה )מגורמת אדם, בכל עיניהונותנת
 צד. זה כאי מומין. בעלי שהוין ולבניה לעצמה גורמת אשה אמרו.מיכן

 יולדיו מקללת מומין. בעלי בניה שהוין לעצמה יו(נורמת בעלה עלמתבבהת
 ברחובות פעם בחוץ פעם מומין, בעלי ]בניה[ שהוין לעצמה נורמתבפניו
 חלה[ ]לה )לחלה( קוצה לא מומין. בעלי בניה שהוין לעצמה בורמתהיא

 בעלי בניה שהוין לעצמה בורמת )ש(היא מקיימת ואינה[ ]ונודרתבמהרה
 הוין ]ה[מקולקלין מעשיה ובשביל לעולם. רוח קורת מוצאה ואינהמומין.
 ורשע:י, שוטה ואחד ומומה חיבר אחדבניה

 תלמידי( )של זמן בל חכמים." תלמידי של מיחק לךתדע
 מרחם הקב"ה כך ]מתוך[ )בתור( המדרש בית בירכתי חכמים]שתלמידי[
 : תורה ותלמוד מובים ומעשים והשכל ודיעה ובינה חכמה בהם ]ו[נותןעליהם.
 מתחלת לא אתוי דנין אין אתו. כשדנין הזה, מתינוק למד צא לך. תדעמנין,
 בבית אתו שמכניסין שעה ועד החלב מן אתו שבומלין משעה ולאמעשיו
 ]דנין לו והלך פירש הכל את היניח ולמשנה למקרא אדם שבא כיוןרבו*

 ונו' מה על ואמרתם שנאמר באשה. משולה שהיא לתורה מניןאותה:"נ
 אהב אדם. למד כיב(. י"א )משלי וגו' מוב מצא אשה מצא ואומר י"ד(* ב')מלאכי
 את ]ו[יפקפק רחמים שיבקש הוא יכול בעולם. צובה מדה הריהתורה.
 כאשה כי ואומר ונו'. אשה מצא נאמר לכך לעולם. מטר ויביאהרקיע
 צדקה עושין שישראל בזמן ו'(: ניד )ישעיה וגו' ה' קראך רוח ועצובתעזובה
 בי שנאמר הדורות. בל סוף עד ששמחתו מניד בהן. שמח הקב"הומשפם
 וי"נ(:"2 י"ב קל"ב )תהלים ונו' עד עדי מנוחתי זאת ואומר ונו'. בציון ה'בחר

 הזה. בעולם לאדם לו יש שמחה מה בניי לישראל. הקב"ה להן אמרכך
 שובות באבנים ובזהב בכפף השמח כל הא בלבד* תורה בדבריאלא

 יתרון מה מות, שמחתך לאחר מיתה. שעת לאחר בהן שמחתו מהומרגליות
 שמח שאני בדרך שלימה שמחה עימי ושמחו באו אתם אבל שמחתך.לכל
 י"ה(:ו2 ס"ה וישעיה ובו' וגילו שישו אם כי שנאמר עולמים. ולעולמי לעולםבכם

 משובשת בעלה על מתגבהת נבא בד"וו וב'. ע"א ע"ב כתעות ועיי' אורחא. אגס כדרר הדרוש כלין
 גורמת היא נתורה האמורה הנדה מ; לה פשעה בטהרה חלה לה קוצה 5א ונוסחתו בה,ץ. פעם עדוחסירה
 לה קוצה לא להגיה יש ועפי,ז נדה. ומשמשתו נמי תני aw1 שם. דכתונות המשנה עפ"י הגהתי ואניוכו'.
 הדצו נוסחת ובסוף ונו'. גירמת הוא בתורה האמורה הנדה מן 5ה פשעה מקיימת ואינה ונגררת בטהרהחלה

 גתלמוד. גופא כעין והוא דלעיל לענינו הוזר הוא השתא 'ו רשע: ש' שטה א' ItDID1 חגרין בנים לההויין
 שת"ת כ"ז ת"5 שכן לך תדע ובד"ו: כיר ד' דניאל ענין סיחן מלשון גן ח מי לפרש צריך נכונה נוסחתנוואם
 בדרו " ששמחתן: ומגיד בדרו "' מסברא: להגיה כ"ג ,י משובש: וכולו וכו'. כך מתוך המקדשבית

 : מהיכן ידעתי לא אבל אחר ממקום סובא שהוא נראה גו' מות שמחתך לאחר המאמר קצת.טשובש
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 התורה את שמחדשין תורה, למחדירי שם(. )י"זקאל יבכרלחרשיו
 יש צד. זה כאי בו. שמחין שהכל ולאמו לאביו בכור כבן תמיד. יוםבכל
 תמיד. יום בכל לו מתחדשת שמחה תורהי בו יש רבו. בבית בן לאדםלו
 בו חמך בו משע א'(. י'  למשלי וגו' אב ישמח  חכם בן אומר, הואעליו

 הושע אומר. הוא עליו אחרים. לדברים ):מוציא( והשכל ודיעה ובינהחכמה כימיציא~

 ב"ר(:21 י"ג )שם וגו'שבשו

 יום בכל התורה את שמכבדין תורה. למכבדי יבכר. להדשאד"א
 ישראל. של בתים עשרה בה ויש בוים בה שיש עיר צד. זה כאיתמיד.

ומשכימין
 ומעריביי

  העולם שאומות אעפ"י המדרש. ולבית הכנסת לבית
 עם יכבדוך כי על שנאמר מהן. ויריאין אותן מכבדין היו סביבותיהםננד
 : ג'( כיה )ישעיה ונו'ע?

 שקלה מפני שם(. )יחזקאל יוצאים המה המקרש מן מימיוכי
 רפואה ואילו אילו כקלה. היא הרי והמורה כחמורה. היא הרישבמצוות

  ואומר.  הבא.  לעולם ובין המשיח לימות  ובין  הזה בעולם בין לישראלהן
 בזמן הפה:~ את להן להתיר )שם(, לתרופה ועלהו למאכל פריווהיה

 שמחה ששמחתו מניד בהן. שמח הקב"ה ומשפם צדקה עושיןשישראל
  אגוז בנת אל שנאמר מהן. יתיר כפליים לטובה. פעמים אלפים אלףבהן
 וחכם חכם כל כך בתים. ארבעה בן יו2 זה אגיז מה י"א(. 1' )שה"שובו'

 והשכל. דיעה ובינה חכמה בו יש לאמיתו. תורה דברי בו שישמישראל
 לתוך ושנים לימים שבא ודם בשר למלך דומה. הדבר למה משל.משלו
 טל  לא  זהב על ולא כסף על לא בודקן אין עבריו. את בודק כשהיאביתו.
 קרא לו. אמרו ושנה. קרא עבדי פלוני אומר. אלא ומרגליות, טובותאבנים
 תשובה עשה לו. אמרו תשובה, עשה פלוני תבירו, על והעדיףושנה
  ירדתי אכוז גנת אל נאמר לכך הכל.י2 את ועוזב מודה מיד חבירו. עלוהעדיף
 מאין הכל להן. מצפין תורה שחכמי תורה ותלמוד טובים מעשים אילוונו'.
 מעשה והכל שלו והכל תשובה, לעושה פשוטות שידיו הקב"ה מפיבא,
 סוד שנאמר לישראלי הקב"ה נלאו שלא בעולם דבר הקב"ה הניח ולאידיו.
 1'(:75 ג' )עמם ובו' דבר אלהים ה' יעשה לא כי י"ד(. כיה )תהלים ונו' ליריאיוה'

 בין בתורה. העוסק כל חי(. י"ז ייימיה חום יבוא כי יראהלא
 פורענות במדת רואה אינו הבא לעולם ובין המשיח לימות ובין  הזהבעולם
 ואיזה צונין. ולא חם לא בינונית מדה דירתה.26 היא כמה לבוא,העתידה

 אושיבך עוד מצרים מארץ אלהיך ה' אנכי שנאמר הסוכות. חב מועד זהזה.
 שימצא שם(. כירמיה רענן עלהו והיה ואומר יי(*" י"ב )הישע מועד כימיבאהלים
 נאמר מה שבשמים אביהם רצון עושין שישראל בזמן בעולם. רוחקורת
 חום יבוא כי יראה לא ואומך ט"ז(י י"ב )שם ונו' תואר פרי יפה רענן  זיתבהן.
 אחת. במסיבה שבאו אדם בני לעשרה דומה. הדבר למה משל. משלוובו',

 האב שחסך בו הסך :פי' משובש. בד"רין
 ע~

 בדק: :י : מסברא :הגהתי בו. שפשע אעפ"י בנו
 רבה דברים בריש כמפרש בתרה רהיינ: אלמים. פה להתיר ע"א ק' בסנהררין :;יי' 1כ1'. להתירהסר
 אות. גילה פי' גלאי מיט:בש. בדו, ו! מ.ט:נש: נד":: העדיף. שנזה כלו' י1 שם: כרשיי:רלא
 ביצנית: מדה דירת היא כמה ובדד: המה, של דירתה היא כמה '1 :נדמה: עשא: קנא:דוגמת

 :אנכי: כשב במקראי:
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 דבים הביא ואחד קטנים. דבים הביא ואחד בדולים. דבים הביאאחד
 הביא ואחד בצים. הביא ואחד שלוקין. ותרדין כרוב הביא ואחדותפלין. מלוחיי

 הביא ואחד איל. של בשר הביא ואחד שור. של בשר הביא ואחדגבינה.
 עשר נמל ואחד אחד כל שולחנן. על הביאו אחת. אכילה עופות.של

 המדרש ולבית הכנמת לבית אדם שבא כיון כך ביתו.מ לתוך והלךאכילות
 עשרה נותל ואחד אחד כל אחת. הלכה אחד דבר אחד סמוק מהןולמד
 אומרי הייתי לפיכך ביתו. לתוך וה]ו[לך דברים עשרה ממוקין עשרההלכות
 יניח בעולם* צובות מידות ובכל מרכבה במעשה ועוסק אדם ישבאפילו
 תורה* בו שמחדשין מקום ולכל המדרש ולבית הכנמת לבית וילך הכלאת

 תמיד* יום בכל לו מתחדשת שמחה המדרש ובית הכנמת ביתשבישיבת
 לשון לי נתן אלהים ה' אמוץ* בן ישעיה ידי על בקבלה מפורש הואוכן

 ה' ונו' למכים נתתי נוי וגו'* אוזן לי פתח אלהים ה' ואומר וגו'*לימודים
 הנביא ישעיה דבר דברים אילו ז'(י19 עד ר' נ' )ישע.ה וגו' לי יעזראלהים
 אומרי מהו חידושו ועל המדרש בית ישיבת על המדרש. ביתבישיבת
 כ"ג(: ג' )איכה ]ונו'[ לבקריםחדשים

 והשיבו ישראל מלך מדוד מלכות לעקור ישראל פושעיוכשכש
 ממנו* למעלה ועמדה שכינה באתה שהושיבו תשובה מתוך תשובהיאותו

 בוא ד'(:30 ק"י )תהלים ונו' ינחם ולא ה' נשבע בני* דוד לו* ואמרהמישיבה
 וקושרת בעולם* אדם בני את שממלכת תשובה* של כחה גדולה כמהוראה
 צער מכל ומצילתו מחוליו* חולה את ומרפא בראשיהן* קשרים אדםלבני
 אביהם רצון עושין שישראל בזמן ניהינם:ה של מדינה ומצילתו ואנחה*ינון

 שאין בזמן ט"ו(* ז' )רכוזים חולי כל ממך ה' והסיר בהן* נאמר מה]שבשמים[
 שובבים בנים שובו בהם* נאמר מה שבשמים אביהם רצון עושיןישראל
 ענוה מתוך ברד שפל מתוך שמים שירא אדם אשרי כיב(: ג' )-מ.ה]ונו'[
 : הרין ומתוך תשובהמתוך

 שנאמר תורה, אלא זו רוני אין כלילה. רוני קומי אההרכר
 י"א(* שם )שם וגו' תילו בה' שמחו ואומר י'(* ליב )תהלים ונו' לי מתראתה
 שהיתה מצינו לצדיקים*32 שמחה להן היתה לא שעה אותה עד תאמר*שמא
 כנמת אנשי בימי ושמחה שלמה* בימי ושמחה דוד* בימי שמחהלהן

 על העם וישמח שנאמר דוד* בימי שמחה להן שהיתה ומניןהגדולה*
 כנמת אנשי בימי שמחה להן שהיתה רמנין oo,('e כ"ט )רהי"א ונו'התנדבם
 טייג(:א י"ס ):חמיה ונו' ההוא ביום בדולים זבחים ויזבחו שנאמרהנדולהי

 במשכן מצינו שכן ידיהם* במעשה שולם שונא שאין צדיקים שלאשריהם
 )במשטן( אבל פניו* על שולחנו נהפך ולא שונא* בו שלת שלא משהשעשה

 :דגים גבינה ביצה 1מאכלם ותרדין. כרוב :של:ק' :צצים גבינה דגים. מיני ד' בשר מיני ג''י
 למעלת ה1א זה דבר "; משנגשיר: הדברים בד"צ לי. יעזר ה' :אדני כתת במקרא ,; בשר:יאה"כ

 שבת עיי' הקמיע1ת ממין crl פל' קשרים. ו! עבדי:: אה שבדק למלך במשל לעיל שהזכירהת'ט:בה
 ירמיה שהזהיר שעה. אותה עד :! : תפילין של קשר כעין כ' ג' גישעיה הן תכשיטי; א"נ ע.ב.ס":

 במקרא ', :ישמחו: כתוב במקרא ;' מהם: שנאבדה אלא להם שהיתה ראיה :מייתי עליה.:התפלל
 לאהליהם :ילכו מצינו 21מקרא :הסר נקטע: שלמה :ימי 1ג:'. :ישמה1 גדולים זבחים ההא נים :יזבח:כתב

 מבטעים הדברים :נדד: :ג:'. c~naw לאהליהם העם את שלח י"ס ז' 1ברהי"ב ס":. ה' מ"א לב :שגישמהים
 ;לגמרי
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 במקדש אבל פניו1 על שולחנו ונהפך שונא בו שלט שלמה שעשה]במקדש[
 שולח[ ]אינו שלט( )לא קריב ובזמן בעגלא לבנותו הקב"ה שעתידהאחרון

 בין מה למד צא עולמים:" ולעולמי לעולם בו דר והקב"ה לעולם1 שונאבו
 )ייצא( אומר* מהו משה של בסיעתו שלמה* של לסיעתו משה שלמיעתו
 וכל אומר* מהו שלמה של במיעתו כיד(* ט' )ייקרא וגו' מלפני אש]ותצא[
 ונו' ובילו בה' שמחו ראומר ג'(,;'3 ז' )דהי"ב ונו' אש ברדת רואיםישראל
 יסרני יסר ואומר ה'(* קמים )שם ונו' בכבוד חסידים יעלזו י"א(* ליב)תהלים
 ונו' ימות כי אדם התורה זאת בחורב* מועד לאהל וכן י"ה(: קיש )שם וגו'יה

 היא יקרה שנאמר בהייי חפצי בה* חפצי התורה ,את -ד(י י"ס)כמאבר
 כ"א(: מ"ב ).שעיה ונו' צדקו למען חפץ ה' ואומר ט"ו(* ג' )משלי וכו'מפנינים

 מצאני הייתה* בצורת ושנת למקום. ממקום עובר הייתי אחתפעם
 אני מיבנה בני לו. אמרתי אתה, מקום מאיזה רבי. לי. אמר אחד.קודיר
 אותך. מראה שאני במקום ושב בא רבי. לי. אמר ורבנים.ן חכמיםממקום
 אמרתי כולן, קטניות מיני וכל ועדשים ומול וביעורים חמים לך נותןואני
 מקום מניח אני אין זהב דגרי אלפים אלפי אלף לי נותן אתה אפילו בנילו.

 לו. אמרתי מה. מפני רבי לי. אמר תורה. בו שאין במקום אני והולךתורה
 )בטקוטה( ועומדין שמספיקין הזה בעולם רואה שאתה אדם בני אותן שכללפי

 שאין לפי להן.י3 והולכין מיתין שעה לאחר תורה. דברי בהן ואין]במקומם[
 ונו' צדקה תהיה ולך שנאמר בלבד. תורה דברי אלא עולמו לבית אדםמלוין
 עושין שישראל זמן כל ט'(: ניח )ישעיה ונו' צדקך לפניך והלך י"ג(. כירירכר.ם
 מארץ אמת שנאמר לברכה, עליהן ניפנה בעצמו הוא שבשמים אביהןרצון
 ממעון השקיפה שנאמר ברכה. אלא השקפה אין י"ב( פיה יתהלים וגו'תצמח
 רצון עושין ישראל שאין זמן יכל ט"ו(. ב"ו )רברים וגו' וברך השמים מןקדשך
 על תנתן וצבא שנאמר לקללה. עליהן נפנה בעצמו הוא שבשמים.אביהם
 של פשעה זה )שם(. בפשע ישראל, אלא תמיד אין י"ב(. ח' )דניאלהתמיד
 אם ]הא השלכתי( )האם )שם(* והצליחה ועשתה ארצה אמת ותשלךתורה.

 הרשעה:"נ מלכות והצליחה עשתה מיד ארצה תורה דבריהשלכת[
 הקב"ה כשבירך ודם. בשר מידת הקב"ה כמידת שלא רמאדןברא

 י"ג(, עד ג' ב"ו )ייקרא קוממיות עד בחוקותי מאם תי"ו. עד מאל"ף בירכן ישראלאת

 בך":ו ;' האש: וגו' ישראל גני כתוב במקרא " יותר: משיגשים הדברים ובדיו להגיה כ"ג%
 ההא מיתה מטעת אפי' המקרא לזה ':נתן ר' שררה הלב, השתערות רק דרוש זה :אין :הסר.מקט?
 ;"ב'. פ'ג )שבת עליהן עצם: 'סממית במי אלא מתקיימין השרה דברי אין דרש: ורשב"ל בשרהשפק
 הפצי יקרא לך כי :גי' ;זיבה עור לך יאמר לא ד' סיב בישעיה א' ב"פ, בה הפצי במקרא שנמצא:לפי
 ב"פ בהשתערות: קרא כן על לאשה. נמשלה והשרה בה. חפצי היה מניטה המלך של אס: שם ב'בה.

 ממקום איתא ;יבם פ"א בטא באל'ה: נכפל זה מארע ", :למשנה: למקרא וכנן בה הפצי בההפצי
 מצאני :בדפו וכו'. ורבנים הכמים מעיר אני גדולה מיסגה לו אחרתי :כו' אהד כשריר ומצאנילמקום
 אמרתי וכו' א' קסד:ר ימצאני 'טם זוטא ובאליה: ורבנים. הכמם פלצי ממקם אני בני אמרתי :כ:' א'ארית
 אורחא :אגב לחדיר. :נשתכיט קסדה שעיקרו :יראה :כו'. אני רבנן :של חכמים 'טל גדלה מעירלו

 ובדני להגיה כ"ג ,' קיסמא: בן יוסי לר' תורה דקני; בברייתא הסיפר זה ורוגמת היה. שמיבנהלמדני
 ועיי' שמואל. בשם דאיתאמרא ת"ח פ"נ ר"ה בירושלמי וע.י' גדייו. ב"ה "' ד"ת: בהן שאיןבטקט
 :ישקיפ:. בפ' :ירא פ' :ברש.י רל.ה. בשלח גילק:ט עיי' השקפה :בעני איכה. פ' דר"כ :בפסיקתאלהלן

 ת"ח: פ"ה דמהובירושלמי
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 ;4 מיד(: עד י"ד )שם נפשם נעלה ועד תשמעו לא מואט מים. ועד מוי"ווכשקיללם

 לבלתי ומור תורתך את עברו ישראל ]יכל[ )אם( אומר אתה בדברכיוצא
 שעברו מלמד תורתך. ]אח[ לומר תלמוד מה י"א( ט' ידניאל וגו' בקולךשמוע
 שלא תורה. של פשיעה גדול כמה וראה בוא תי"ו:41 ועד מאליףעליה
 ולא ירושלים חרבה ולא תורה.43 של בפשעה אלא בראשונה העולםחרב
 זאת כל יעקב בפשע שנאמר תורה. של בפשעה אלא המקדש ביתחרב
 ]וגו'[ זאת את ויבן החכם האיש מי שנאמר תורה. אלא זאת ואין ה'(. א')מיכה
 הוא ברוך המקום ברוך :44 וי"ב( י"א סי )ירמיה תורתי את עזבם על ה'ויאמר
 והשכל ודיעה ובינה חכמה בכם ונתן לשונות, שבעים מתוך בכםשבחר
 ושעה: שעה בכל בו בטוחיןשתהיו

 הייסורין. הודאת אלא זו רננה אין בלילה. רוני קומי אחרדבר
 ולהציל לטובתו ייסורין עליו באו שעשה, מה בל אדם עשה צד. זהכאי
 ויגדל וירומם וישבח יברך הלילה בחצי אדם יעמוד שעשה. מה כלמידיו
 לילה חצות שנאמר הוא. ברוך העולם והיה שאמר מי של לשמוויקדש
 זיכוין יודע דקיה )לא( דוד וכי )וא'( ס"ב(*45 קייט )תהלים ובו' לך להודותאקום
 כשהניעה דוד. של ממיטתו למעלה תלוי היה כינור אמרו. אלא לילה,חצות
 חצות נאמר לכך מאליו. מגנן והתחיל בו. מנשבת צפונית רוח לילהחצות
 יעזוב דברים מה רכי י"ג(. כיה )משלי וגו' לא פשעיו מכמה ואומר ובו'.46לילה
 ולהציל לטובתו ייסורין עליו באו שעשה מה כל עשה אלא ]ה[מקום, לפניאדם
 אני ייסורין. יבואו עלי ישר. אני צדיק אני יאמר. לא שעשה. מה כלמידיו
 דברים אדם יסיח אל אלא ייסורי,. יבואו עלי צמאים, ומשקה רעביםמאכיל
 לדבר. יכול שאין בטקום דברים אדם ידבר ולא לדבר. יכול שאיןבמקום
 בני שנאמר פנים.י4 הקב"ה נשא לא לעצמו שאה וידע בעצמו אדםיסתכל
 ה'(. ח' ישם וגוי לבבך עם וידעת שנאמר לאמיתוי אלא מיסרן אין מיסרן.וכשהיא א'(י י"ר ידברים אלהיכם לה' אתם בנים אומר הוא ולהלן כ"ב(, ר' )שמות ישראלבכורי
 אלהיכם ה' כי ושלום. חם בנו. של ברעתו שרוצה בעולם אדם לך ישוכי
 י'ז(:5: י' )שם ובו' האלהים אלהיהוא

 שנאמר שמחה. אלא זו רננה אין בלילה. רוני קומי אתרדבר
 ציו, בת ושמחי רני ראומר 1'(. ל"א )יימ.ה ובו' שמחה ליעקב רנו ה' אמרכה

 הנני כי מה. מפני הרבהי בשמחות ו,טכ,ד(י הרבה. בך3נורז ר3י י"ר(. כ'הכריה
 ת"ו(. ג' )צפייה וגו' משפטיך ה' הסיר יאוסר ישם(. ה' נאם בתוכך ושכנתיבא

 יוסף. בן משיח דוד. בן מטייח ג'(* כ' )זכריה חרורים ארבעה ה' ויראניואומר
 צדק:49 וכהןאליהו

 ולתלמידי ולתלמידיהם בחכמים שבחר הוא ברור הממוםברוך
 שיושביו וכשם לו. מודדין בה מודד שאדם במידה עליהם ומקייםתלמידיהם.

 כב' חסר. ובד"11 המשל. דור ,' ד:1רא: זקוקין בעל זה כעין והגיה משנגש בדצו וכן להגיה צריך כן'. פקה: רבה 1בזיקרא ראה פ' בתנחומא 1;יי' לזי ר' בשם ע"ב פיח בחרא בבבא 1איתאמראי'
 ע"ב ג' נברכות " מקוטע: גד"11 " רבתי: דאיכה ב' פתיחתא '..עיי' לאדה"ר: שניתנה התורהעל

 שהר' י' י"ר: אות במ"ע פ"1 רכתי פסיקתא עיי' מקמות בהרבה והבא חסידא שמעון ר' בשםאיתאמרא
 )1עיי' חסירא רייש בשם איתאמרא ע"כ נ"ב בסכה '( משששים: הדברים בר,ו1 " וכדמסיק: הםבניו

 מקוטעים: הדברים בד"רבמשא(.
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 ושונין שמים לשם קורין להן שפנוי יום שבכל מדרשות. ובבתי כנסיותבבתי
 בלבבן ויריאין שמים,לשם

 ומחקקיי
 עליהן, ומק"מין פיהם. על תורה דברי

 שמים, עול עליהן ]ומקבלין י"ר( ל' )רברים וגו' בפיך מאד הדבר אליך קרובכי
 בטובתן שלא כרחם בעל לצדיקים שמחה להם נותן כביכול הקב"הכך

 דומה. הדבר למה משל, משלו ח'([,"5 ד' יתהלים בלבי שמחה 3תתשנאמר
 ומעדרה ומזבלה ביתו, לתוך סמוכה עצים נינת לו שהיתה ודם בשרלמלך
 שיש ועץ עץ כל בזמנה, זבל לה ונותן ]מהשוקה[.ן5 )מהשקה( מיםומשקה

 שיש מישראל וחכם חכם כל כה בחורותיו. מימי לו r'D וקנותו ימיבה
 לא שנאמר בחורותיו. מימי לו יפין זקנותו ימי לאמיתו. תורה דבריבו
 ובו' לריק יבעו לא ואומר ]ובו'[, יאכל ואחר יסעו[ לא ישב ]ואחריבנו

 עתיד זה דבר ל"א(. מ' )שם ונר' כח יחליפו ה' וקרי יארמר וכ"ג(1 כיב ס"ה)ישעיה
 היומה מקצתו ונעשה בסוףלהיות

 כל שבח. דרך אלא זו רננה אין בלילה. רוני קומי אתרדבר
 שמו את והשביח בא הוא אף שבשמים אביהם רצון עושין שישראלזמן

 ובאו ואומר א'(י גיר )שם וגו' ילדה לא עקרה רני שנאמר בפניהם.הנוול
 שיברך אדם חייב אומר. הייתי לפיכך י"א(: ל.א )ירמיה ובו' ציון במרוםורננו
 על הוא ברוך העולם והיה שאמר מי של לשמו ויקדש ויבדל וירומםוישבח
 אכלו, ולא ארי בו פגע צד. זה כאי הא לאדם. לו הבאות ורעות טובותכל
 הוא. ברוך העולם והיה שאמר מי לפני ויקדש ויגדל וירומם וישבחיברך
 ולא וזאב דוב בו פנע אכלו. ולא הקב"ה עליו וחם מזומן היה לארישמא

 העולם והיה שאמר מי לפני וירומם ויגדל וישבח יברך הכ]ו[הו, ולאאכלו]הו[
 ולא אכלו]הו[ ולא הקב"ה עליו וחם מזומן היה ולזאב לדוב שמא הוא.כרוך

 שאמר מי לפני וירומם וינדל וישבח יברך נשכו. ולא כלב בו פנעהכ]ו[הו.
 נשכו. ולא הקב"ה עליו וחם לכלב מזימן היה שמא הוא. ברוך העולםוהיה
 לפני ויקדש וירומם וינדל וישבח יברך עקצוהו. ולא עקרב או נחש בופנע
 עקצוהו. ולא מזומן היה ועקרב לנחש שמא הוא. ברוך העולם והיה שאמרמי

 וישבח יברך ועצמות. בידין במקום הכהו ולא בשר. במקום קוץהכהו
 הכהו ולא בשר במקום קוץ שהכהו העולם. והיה שאמר מי לפניוירומם
 ]כאילו )כתמורות( הקלות ע5 הודיה ונותן המתפלל כל ועצם." נידבמקום
 החמורות, ומן[ ]הקלות מן פורע שהקב"ה למה. החמורות[.מ עלהודה
 ה'(:55 ל"מ יתהלים ונו' חסיד כל יתפלל זאת עלשנאמר

 באני אליהו ]מהיכן ואומרים ירשבים )חכמים( רבותינו היו אתתכנעם
 עד לאחי של מזרעה אומרים היו ומהן רחלי של מזרעה אומרים היומהן
 איני אני רבותייי להןי אמר לפניהם. ועמד אליהו בא ואומרים יושביןשהן
 וזכרי ואליה ועדשה בנימין. של ביחוסו כתוב כך לא רחל. של מזרעהאלא
 לאשה אמרתה כך לא אתהי כהן לא לוי אמרו כ"ז(יי5 חי ידהי"א ירחםבני

 משיח תינוק אתו להן* אמר י"ג(* ייי1 ימ.א וגו' עונה משם לי עשי אךאלטנהי
 נותן הקב"ה כסינגל שמים עול עריהן 1מקיימין איתא ושם ומשובשים מקיטעים הדברים בד"11.ן

 1כ1'. כרחם כעל לצדיקים שמחהלהם
~t'by1 להגיה כ'נ וי הגלת; בלע שמתאבלין אף 1כל1' הגההי 

 כיה ', ומשובשים מקוטעים הרברים בד"11 " פ"נ: לעיל 1עיי' משבש בדרו י, מהשקוי:1בד"11
 ואליה: 1יערשיה כשב במקרא '" להגיה: כ"ג ',בד,11:
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 כך ואחר לבבל תחלה יורד שאני לעולם רמזתי ורמז היה* ייסףבן
 משיחריבא

 בו ויש שבישראל עני אפילו cw)* ב' יא.כה אשמורותלראש
 ממכן ילד טוב שנאמר ישראלי מלך מאחאב יותר להקב"ה לו נח]חכמה[
 א'(' ק"ב בתהלים יעטף כי לעני תפילה ראומר י"נ(י~5 ד' )קהלה וגו'וחכם

 של רבונו לפניוי אמר הקב"הי לפני בתפילה דוד עמד יעטף כי לעניכתפילה
 על חי אדם אין בעולם,59 בו ורבעים שלשים לנד כתבתה לא אילמלאעולם
 ובתבונתךי בחכמתך לנו עשית מה אבל כולו, העולם כל וחרב האדמהפני

 ארך ה' בודאי הדורות* כל סוף עד בעולם בו ורבעים שלשים לנוכתבתה
 רחום שאתה מפני מה. ]מפני[ )לפי( י"די"ח(. )במדבר ונו' חסד ורבאפים
 אדם לבני ]אתה[ )אותם( ידן צדיק ואתה חסיד* אתה אף אע אתה הנון*אתה
 ומקיים כמעשיו, איש ואחד אחד כל אדם לבני אתה ומשלם כדרכיו,איש
 שאתה מפני מה. מפני לו. מודדין בה מודד שאדם במידה עליה,אתה
 אין בשמחה. לעשותה בטובה אתה חפץ ברעה. חפץ אתה ואי במובהחפץ

 בר רבה דאשנהיה ע"ב קי"ד בב"מ וכן לאה. של מזרעה לוי משנט הוא א"כ הוא כה; ,אםיי

 ובתו' מטמאין. אינן עכו"ם דקברות והשיבו וכו'. מר הוא כהן לאו ואל עכו"ם של הקברות בביתאכוה

 ילקוט במדרש בגליון )נרמז. ר"ע אח קובר כשהיה מצינג וכן בעלמא. דהויא אלא דאינו ואמריהאריכו

 מטמאין אינן צדיקים איל כהן אינך וכי שא.ל רוחה היה ביתה( בנתה )נשים( הכמות בפסוק )ט'(משיי
 בתשובת נמצא וכן וגו' מצוה מת שהיה לפי היה טעמו ועיקרונו'.

 נאוי
 אליהו בסדר שיש שכתב

 כימן ת; 15 אמרו החס ומסיים וכו' רחל של מזרעה אלא א.ני להם ואמר וכו' עליו שנהיקורבה
 אכסנה לאותה אמרת כך לא לו אמרו וגו' ויערשיה בנימין של ביחוסו כתוב כך להן אמרלדבריך

 ורטז היה יוסף בן משיח תינוק אותו להם אמר ההלה. חלה ליטול רוצה היה הוא שכהן לפי פי'וכו'.

 הכיאש שני ת:הומא ר' פתה ויקח.אל'הו. פיד רבתי ובפסיקתא ע.כ. תהלה. בא שאני לעולםרמזתי
 הנני בפ' פנחס פ' יונהן ובתרגום וכו', אחרו; ואליהו ראשון משה לוי של משבטו לישראל להםעמדו
 למבשרא לעלמא ויחי קיים מלאך ואעבדיניה שלם קימי ית ליה גזר האגא שלום בריתי את לונותן

 דהמי פנהם ביר שליהוהך כדו; שיח תרגם תשלח ביר נא שלה בפ' שמות ובפ' יומיא. בסוףגאולתא
 היסב רא"א פנחס ריש בילקוט והובא פמ"ז בפדר"א אליעזר דרי- דנותיה והוא יומיא. בצוףלמשתלהא

 אחרון פר' חטא באליהו לפנינו. והנה כהן. הוא ולפיז וכו' ז"ל אליהו של כשמו פנחס שי שמוהקב"ה
 מצטערים אתם מה מפני וכו' לטוב זכור אליהו בא בכך ועוסקים יושבים שהם ער וכו' רבותינו היופ.א

 בא מהיכן ואומרים וברצו רחל. שי מזרעה זצ"ל טעות שהוא ויראה לאה. של מזרעה אלא איניאני

 אני אין רביתי איל On')DS ועמר עליהן בא אומ' שהן ער לאה של מזרעה אומר וזה רח5 שלמזרעה
 כהן לא לו אמרו ירוהם בן וזכרי ואליה ועשיה בנימין של ביהוכין כתב ולא לאה ;טל מזרעה אלאיודע
 עד רחל של מזרעה אומר מהו בא מהיכן אליהו שם זוטא ובאליהו משובשים. הדברים והנה וכו'.אתה
 נחלקו פ"א הובא ר"ה מלכים ובילקוט )אה. ש) מזרעה אלא בא איני מצטערים אתם מ"מ וכו' יושביןשהן

 מבני אני עלי חולקים אתם למה רבותי וכו' בנימין משל אומרים ואלו גד משל אומרים אלורבותינו
 רנה דבראשית הא הביא לזה וקודם וכו'. לבבל תחלה יורר שאני וכו' אתה כהן ולא א'ל רהל שלבניה
 הרגרים. אלו ופירשו דעלמא. גדא אחא דביתא גדא אתיא בגד שם שפי שנחלקו. רבותינו אינוןפע"א
 מהלוקה הביאו לאה. משל דאליהו שסתמו ואחר אליהו. ומנו אויה של משתיתן לגדר שעתיר מיגא

 היה גד משל אמר נהוראי ר' ~גו' ויגיש'ה דכתינ בנימין משל אומר אליעזר ר' מי משל אליהדרבותינו.
 שם נסדר ואה'כ דאירך. אלביה חד כל קראי מפרשי והרר וכו'. גלעד מתושבי התשכי אליהו ויאמרהח"ר
 בנימין משל אומרים ואלו גר משל אומרים אלו בדבר רבותינו נהלקו פ"א מאוחרת(. הוספה שהיא)~נראה

 הב"ר הביאו ב"מ ובתו' אני. רהל של בניה מבני אני על' נהדקים אתם מה רבותינו איל לפניהם ועמדבא

 עיקר נראה יב" של מזרעה נוסהא ועכ"פ נגד, על הפי' לסתור באה זו והוספה כהן. שאינולראיה
 פוקד הוא שבעוה"ז כלו' ע אחת: כמיה פנוי מקום ובדוו להגיה. כ,נ " במבוא(: הענין בזה)ואאריך

 : רבעים ועל שלשיםעל
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 וגו' אתה רשע חפץ אל לא כי שנאמר באנחה. לעשותה ברעה אתהשקוד
 אחד דננר דכדך א'(:69 ק"ל )שם וגו' ה' קראתיך ממעמקים ואומר ה'(י ה')תהלים
 שמו יקרא עשיר לפניך. שמו יקרא במה עני עולם של רבונו לפניויי6אמר
 כלי כל שם על ומרגליות, מובות אבנים על וזהבי כסף שום על ממונויעל

 בנו, שם על שמו יקרא לפניך' שמו יקרא במה עני אבל שבעולם.חמדה
 בן זה הוא. מי בן זה אומרים* הכנסת. בבית בתורה וקורא בנו עמדכיצד,
 עומד ידיו. על הגדול ]שמך[ )שמו( מברכין הרבים ונמצאו הוא. עני פלוניאיש
 איש בן הוא. מי בן זה אומרים. המדרש. ]בבית[ )מבית( הלכה ושואלבנו
 המדרש. בבית ידיו על הנדול לשמך מברכין הרבים ונמצאר הוא. עניפלוני
 דל תגזול אל שנאמר במחשבה,~ לעניים בנים נותן הקב"ה שאין למדתהא
 וכ"ג(: כיב כיב )משלי ובו' ריבם יריב ה' כיוגו'*

 לי. אמר אחד* זקן ומצאני למקום ממקום עובר הייתי אחתפעם
 אמרתי להן. מהיות הבנים על נעצרים ישראל של בתים ]בעלי[ מה מפנירבי*
 שירבו כדי ומצרפן* בהן ושמח במורה אהבה אוהבן שהקב"ה מפני בני*לו,

 נשים ונושאין בלבבן עינא להן שיש מפני אלא לא. ליי אמר לפניו*רחמים
 ואין הן וחמרין לנו יש בתים ]בעלי[ הרבה בני לו, אמרתי ורבייה, מרייהבלא
 צא שכן, לך תדע בנים." להן מהיות הבנים על ונעצרין אחת אשה אלאלהן
 רחמים והרבו שנים," וחמש שנה שבעים עקרין שהיו אברהם מאבינולמד
 שנה עשרים עקרה שהיתה מרבקה למד צא בו. ושמחו יצחק שבאעד

 עקרה שהיתה מרחל למד צא בו. ושמחו יעקב שבא עד רחמיםוהרבת
 שניהם שבאו עד רחמים והרבת ילדיהן ]בשני[ )בשת.( שנה עשרהארבע
 חדשים וששה שנה עשרה תשע עקרה שהיתה מחנה למד צא בהקושמחו
 ראשונה מידה תפוס אלא בו*% ושמחה שמואל בנה שבא עד רחמיםוהרבת
 בהן ושמח במורה אהבה אוהבן שהקב"ה מפני מתחילה* לךשאמרתי
 לפניו: רחמים שירבו כדיומצרפן*

 תורהי בה ויש שבישראל קמנה עיר אפילו אשמורות. לראשד"א
 ונו' שלומי אנכי שנאמר תורהי בה ואין משמרון יתר הקב"ה לפנימוכה

 רבש"ע הקב"ה לפני ריר אמר ועור בדו! י' משובשים: הדברים ברוו ?C~* הענין הל"
 ברבה דמידרש ו'( )שם לנקר שומרים לבקר משומרים לאדני נפשי אמקרא מיוסד הוא הדרוש וזה!כו'.

 ומלהשין מפניו המהבלין נאכל'ן אהד ה' אומר נשהוא טרף יאכל עד ישכב לא ביק פ'ותנחומא
 )בהקבע( ממליך !כשננער וכו' הלילה לשומרי היום משומרי בק"ש נסמך !הוא ובורהין בשכ"טלואחרי!

 לבוקר. שומרים לנער משמרים לה' גשרי שג' הים לשומרי עתו מוסרין בלילה השומרים)להקניה[
 העניים נקרא! !ע"כ המדרש. בבית הלכה שואל !בערב המסת. נבית בתרה קורא בב!קר ליה דריש!הכא

 תפלת ע"י אלא לפניו. במחשבה עלתה שכך העמן בטבע כלו' 1" לבקר: שומרים לבקרשומרים
 דל תגזול אל כתיב ובקיט!ע. בסירים זה הובא ע"ח ר' לך לך !בילק!ט משובש בדרו בתורה. !זכ!תןד!ד
 ע"ב, וט"ב ע"ב ס"א כתונות כח"ח. נשבת א' עננתן חמרים ון וכו': לפניך שמו יקרא במה עני!גי'

 שגה. שבעים ובד.וו שם בילקה וכש " : זה !קיטע המאמר הובא שם לך לך ובילקוט טש!בש.ובדוו
 טהם מצא שנה. צ' בת ילדה ושרה וללידה. להריך ראויה שרה שהיתה עד עקר שהיה ניכר לא אברהםוהנה
 !ברבקה בוגרת. שהיתה נישאת י"ר רבת ומסתברא וללידה. להריון רא!יה בת שהיתה שנה ט"ו ישארוע"ה
% שנישאו: מזמן השב!רחל  ונילקוט ילדיה. משני שנה י"ר עקרה ברחל וג' ואילך מכאן קיטע בילקוט 

 עשר הנה עם ששהה עד פנינה את לקה שלא הדשים. netc'1 שגה י'ט וחשנן לכולא. לה גריסשמואל
 שנפקדה ער הפעה לכל טהרתה !לימי לעיבורן שהצרכה בנים עשרה לה היו !פנינה יערה. ולאשנים
 : ע"א סיד יבמות !עיי' ומשעש. מקמע הכל ובר"וו חרשיט. וששה שנים ט'חנה

7*
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 ארץ דרך באדם בו יש אמרוי מיכן שבה*"' קמנה עיר אפילו י"ס(, כ'ישיב
 הנה שנאמר לשמרו* אחד[ ]מלאך מלאכים( )שגי לו מוסרין בלבד*ומקרא
 מוסרין וכתובים. נביאים תורה אדם קרא כ'(* כ"ג ישמית וגו' מלאך שולחאנכי
 י"ב(י צ"א )תהלים וגו' לך יצוה מלאכיו כי שנאמר לשמרוי מלאכים שנילו

 ושימש ואגדות הלכות מדרש משנה ושנה וכתובים נביאים תורה אדםקרא
 בשר למלך דומהי הדבר למה משלי משלו בעצמו. משמרו הקב"החכמים,
 עמד ולשרב* לחמה שהניע כיון במדבר, עמו ובנו בדרך מהלך שהיהודם
 ה' שנאמר ובשרבי בחמה יגע שלא כדי לבנוי צל ועשה בחמה אביועליו

 ה'(:" קרא )תהלים ונו' יד על צלך ה'שומרך
 ותהא עולמים ולעולמי לעולם מבורך הגדול שמך יהי שכשמיםאבי

 כתבת לא שאילמלי מושבותיהןי מקומות בכל עבדיך מישראל רוח קורתלך
 לא הנה שאמרת* כמה לאמרו יכול ומי לכותבו. יכול מי הזה הדבראת
 דומהי הדבר למה משל. משלו ד'(. קפא )תהלים ישראל שומר יישן ולאינום
 והיו לפניוי מונחת זהב של וכלי כסאו על יושב שהיה ודם בשרלמלך
 ואתרוגים, ותפוחים ונרונרות* תמרים אגוזים ורימונים. וענבים תאניםעליה
 עצמןי בפני נרונרות עצמך בפני תאנים והניחן וביררן עליהןוישב

 אילו ובללה הרוח באתה ולכא, לכאן שנפנה ועד עצמןי בפניאתרוגים
 בפני ענבים עצמן* בפני תאנים והניחן ובררן עליהן ישב ושובבאילו.
 נרונרות עצמןי בפני תמרים עצמן, בפני אגוזים עצמן. בפני רמוניםעצמןי
 ובללה הרוה באתה ולכן לכן שנפנה ועד עצמןי בפני תפוחים עצמןיבפני
 לוים כהנים מבבל, עלו יוחסין עשרה במשנהי חכמים שנו באלו.אלו

 פ"ד(י65 ריש )קידושין ואפופי שתוקי ונתיני ממזירי וחרורי, הללי ניריוישראלימי

 זהי אתר זה דורות שלשה שנים מישראל ידו הקב"ה הניח אם[ ]הא,הא:(
 טובהי" קפויי בני טובה קפויי ואתם ולממין, כשאר והוין במעשיהןמתערבין

'3DDשבשמימי ]לאביכם[ )לאביהם( ומברכים ומשבחים מודים אתם אי, מה 
 לידי תבואו שלא בכם זהיר והוא זרועותיו שני על ידיו בשתי אתכםשתפם
 דרכים עושין אתם מה מפני טייבחי(י )ישעיה ונו' שמי הוא ה' אני שנאמרממולי
 אבל עליכם, הבאים בייסורין אתם ומבעמים ראויימי וכאינן ודבריםמכוערין

 ישראל בני לי כי שנאמר ועבדיי. בניי שאתם עליכם בזרתי כבר אעשהמה
 ו'(י0: סי )ירמיה ד12ך(נר1ים צורפם הנני ה' אמך כה ואך13ך :"ה(י כ"ת )ייקראעבדים

 ג'(: נ' )מלאכי וגו' כסף ומשהר מצרף וישבואומר
 גדולה לעיר ונכנסתי בבל. של נולה בתוך מהלך הייתי אתתפעם

 לפניו ויש אחדי תינוקות מלמד שם מצאתי בוים. בה ואין ישראלישכולה
 ביניה רבן ייאין שנהי עשרין ובני עשרה שמונה בני שרובן נעריםמאתים

 רבן מת נערים אותן של מקולקלין מעשיהן בשביל :לגד(י בן ובן אחר בןאלא
 שמונה בני שרובן הנערים כל ומתו בנוי ב, ומת בנו ומת אשתוומתה

 שמואל בילקוט כבא ,ן בישראל: :אם כעיר היא הרי ישראל אמני שלומי 'טהיא כיון כב'"'
 המאמר. שם שנכפל פיל לקמן כ.ה חמה. של מתהה :צ"ל המה של משהק אביו ;טד קצת. שם :נ'טתבש'סם

 המעה: בנתחת :יי"ש י" יקהל: פ' ורי'ט משפטה ת' :יצא פ' בה:ה:טא  ועיי' מ'ט:ניט:כדדו
 משהביט. %א  קפויי ומ"ר משחבים לא כפויי רעי האן היא. :קבתה מה. מתי טובה כפויי אהד :רצו.,'

 צבאת: ה' כחיב :גמקרא בד.י: :כ.ה 'ן; תלמוד: צריך:הדבר
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 מלאך עלי בא עליהן. ומתאנח בוכה והייתי שנה* עשרים בני ורובןעשרה
 ולא אבכה לא לו* אמרתי ומתאנח* בוכה אתה מה מפני לי*  אמראחד*
 אמר היו* כלא להן הלכו ועכשיו ומשנה מקרא לידי שבאו אילו עלאתאנח
 ודברים מכוערין דרכים עושין הן מה מפני ומתאנה* בוכה אתה יפהלי*

 ידעו לא הן חנם* זרע שכבת ומוציאין עצמן את ומקלקלין ראוייםשאינן
 לחכמים משנה נתנה למה מידה היא כך אם משבתן." שמיתהבעצמן
 אשה תאמר אם אבל נשימימ שתי עם אדם יתייחד לא ע"ב(י פ' בגמרא פיד)קידושין
 ]ויבא[ )יבא( אחד יעמוד שאם כן. הלכה אין אנשימי73 שני עם מתייחדתאחת
 שלשה עם מתייחדת אחת אשה אבל שלימהי עדות כאן אין בעבירהעליה
 שלימהי" עדות כן יש בעבירה עליה ויבא מהן אחד יעמוד שאם ארם.בני

 שנו תתייחד:6י לא מאה עם אפילו בפריצים אבל נדולימי ובחכמיםחכמים בתלמידי אלא שנו לא שלשה. ששנו זה אלא לשלשהי75 שנים בין הפרש]ו[מה
 במלית רווקים שני ישנו לא הבהמהי את ירעה לא רווק במשנה,חכמים
 הנשים עם שעמקו כל בישראל. רווחת הלכה :ו ואף ע,א(.;י פ"ב )שםאחד
 והחיימים והפרדיים והנקרות והסרקות הסרדין כבון הנשים. עם יתייחדלא

 בדברי אתה וחפץ ללמוד אתה רוצה אם והכובשים.9י והמפריםוהרוכלים
 אבותינו כשעמדו כולם. מעשים תחלת עינין של מראשו למד צאתורהי
 העם אל לה למשה* הקב"ה לו אמר מפיני* תורה עליהם לקבל מיני הרעל

 ימים לשלשת נכונים היו להם. ואמר משה בא יי(* י,ט ישמות דנד'וקדשתם
 בדלו להם, אמר כך אלא להם, אמר בלבד מאומה וכי ט"ו(. שם )שם]ינו'[

 בטועה מהורים כולכם שתהו כדי מכוערי ומדבר ומנזל מעבירהעצמכם
 ה' יעשה מחר כי ]התקדשו[ להןי ואמר יהושע בא סיני:9י הר עלשתעמדו
 צידה יכי י"א(י א' )שם צידה לכם הכינו ואומר ה'(. ג' )יהושע נפלאותבקרבכם
 בבקר אתו מלקמין יכ(שהיו המןי אוכלי אלא אינן והלא שם." היתה)בלבד(
בבקר

 ומניחיי
 תלמוד ]מה[ מידף ]כלה[ )כלא( היה ולערב הערב עד אתו

 כדי תשובה עשו להם* אמר ]כך[ כן אם אלא צידה. לכם והכינולומר
 יצא ממחרת: המן וישבות שנאמר הארץ* מתבואת 1ותאכלו לארץשתיכנסו
 יטנית. שין שהיא ונ"ל ברצו. גם כיה משגתן. יותר. משונס וברפו ההכרה עפ.י הגהתי"

 אל להוציא Qt~eNl וגו'. ראיתי כאשד אפרים אקרא. מקרא אבל בז;. זו שפתותיך תשיק ל' אמרתי ש " א מא
 דמשמע היא וקושיתו גנפעל. שהוא גבן וכן וכו'. משנה ניהנה למה בדפו יי י"ג(: ט' )הושע בניוהורג
 ולא עצמו את לקלקל כך מסך יבא עכ"פ הרי בפירוש ע"א פ"ב שם רשיי שכתב וכסו מתייהד ,ר' ג'רעם

 פ.א בגמרא ע,,"ש NDtD ,1: משוס אלא רישא נקט דלא כלו' '; עמו: אשתו כן אם אלא כלליתייהד
 רב. אמר ריי גשם שם איתאמרא "י : בשלשה כן כמו זה מפני ,ה מתביישין אין ששנים כשם י; :ע"א

 דבי תנא אנשים. ב' עם שמתייחדת כאשה נשים ב' עם יתייהד לא ופרשיי טעמא. מאי אמתניתין שםגרסינן
 דלא חולק'ן וחכמים דריי דעחיה הוא יי ליתא. הכא ולפנינו עליהן. קלות דעתן ונשים הואילאליהו
 והרוכל'ן והנקורות והטריקים הצורפים התם ~ג' רבנן. רתח שם ברייתא הוא ז, 'י כך: על ישראלנחשדו

 שמונה. שהם טרדים ועייל צרפים ואפיק והחייטים. מוסיף והכא שבעה. שהם והכובסים. והספריםוהגרדיים
 מ:הרמ"ש הוצאת כת"יובהוספתא

 צוקערמאנדי
 וההייטין והנקוצת והרוכלין והגרריים והסרוקת הסררין גריס

 המסייד לפרש יש הסדרין ונ;סהת סדרין. ג' דהמם אלא הכא דתני כמו שמונה שהם והכובכין.והספרין
 הצריכים כליס עושי מצ ופט.ו מ"ג פיה דכלים המשנה מלשון לפרשה יש הסרדין ונוסחת בסיר.הבתים
 והסרקות רשיי. פירשם ;אינך שם. ר"ע בפי' עיי' לנשים סבכה דהיינ: רששת עושי נמי אי בתנור.לאפייה

 המושחים דהיתו שם בפט.ו סרקן כמו הסרקים לפיט ויש :נשתבש. ;הנקרים ;המרקים צ"ל אליוהנקרות.
 היו: מ, אוכלי והלא הרבה לימים שמנינין צירה כלו' י'! משובש: ברעו ו; כרש": ורלאבששר
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 ויאמר שנאמר תורה[* ובמלה המן במל אמר העולם כל את להחריבמלאך
 נועל אתה במנעלים וכי יהושע ומה לו נאמר ט"ו(* ה' )יהושע וגו' ה' צבאשר
 נעלך[:ן9 של התורה* ובמלה המן שבמל ישראל. על אבל נוהג אתהואין

 המורח ואת ישיבה את שמרבה אדם אשרי אומר. הייתילפיכך
 תמיד.82 יום בכל תורה בדברי והונה יווצב המחורה. את ]וממעם[)מעט(

 ונו' ה' מאת שאלתי אחת ישראל, מלך דוד ידי על בקבלה מפורש הואוכן
 צדיקים." וששה שלשים מהן נפלו למלחמה לעי יכשיצאו ד'(: כ"ז)תהלים
 וי(. וי )יהושע ונו' ה' ארון לפני ארצה פניהם. על ונפלו וזקנים יהושעובא
 אחריו. אומר מה ז'(, שם )שם 1נד' העברת למה אלהים ה' אהה יהושעויאמר
 שאמרתי הוא אני לא לו. אמר ט'(. )שם ונו' הארץ יושבי וכל הכנעניוישמעו
 ה' בי לפניי. ראמר )שמותג'י'(.84 ונו' ואשלחך לך ועתה מתחלה. רבךלמשה
 כ"ג(:"5 )שמה, ונו' פרעה אל באתי ומאז ואומר י"ג(. די )שם תשלח ביד נאשלה

 1.ייא(. יי ).הושעזי ונו' ישראל המא וגו' לך קום יהושע אל ה'ויאמר
 אמר מעשים. כאותן neve אדם אותו לי אמור עולם ועל רבונו לפניו,אמר
 שנים ותעמיד לך אתה הרע, לשון היום ]אדבר[ אני וכי יהושע. מהלו.
 אדם אותו מהן והוציא וגורלות. חבלים עליהן והשליך ישראל שבמיעשר

 ישראל שבמי עשר שנים והעמיד יהושע הלך מעשים.~ כאותןשעשה
 באותה זרח, בן עכן האיש אותו מהן והוציא וגורלות. חבלים עליהןוהשליך
 מן הבירי שנמלו חרם אף לי, אוי ואמר. גדולה ביכיה עב, בכהשעה

 נדולה בושה עלי באתה לפיכך לוי נתתי לא ואני למשה לו ונתנוהמדינים
 איתמר ועל אלעזר על ונורלות חבל השליך יהושע. מה לו. אמרוכלימה.י8

 תשובה עשה אלא אומר. אתה מה בני לו. אמר נופל.85 גורל אחד עללא
 אליהו דבי תנא וה"ג. יהוש; ריש בילקוט ותבא משומטים. הרברים ג"כ וברדו להגיה צריר כךי'

 אלא בנזקר כביקר איתו מלקטין שהיו המן איכל' אלא אינם והלא שם צריכה היתה צידה וכי צדה לכםהכינו

 התם ואיתאמרא ע"א. מיד וסנהדרין ע"א ג' ובמגילה ע"ב סיג עיריהן וע"' 'טהגהתי. כמו וכו' להם אמרכך

 ובטלה התמיד :בטל המן בטל רצ'ל אפיטר הגמרא זלפי 'DC. ריט"י ועיי בירם מקיגל 'טהיה כדברכהמא
 רכתיב " : קיטע והשאר תמיר. וכו' והוגה ויושב בסחירה יממ;ט וכו' הישיבה את ~cu. בילקוט י' :התורה

 וכיה ממש nufr1 שלשים ע"ב קכ"א בב"ב כריי וס"ל ההשיבות. על מורה איש ומלת אנט. ו'טשהכשלטים
 מה ללמיד נוכל ומענינו קמע. שהמאמר לעין נראה " לכה: כתוב במקרא " פל"ה:בפדר"א
 שלחתני. זה למה :אמר אחר שאשלח בשליהזתי מסרב שהיה א' משה. אמר דברים ב' לו ,טאמרהיטיבו.

 במצרימי ונשב הואלנו ולו אמר לא אבל וגו'. בשמך לרבר כאתי :מאז שאמר הגדול שמי ;ל שהםב'
 לך היה רבך ממשה להם. נודעתי לא ה' :שמי וגו' ה' אני ל: ואמרתי וגו' תראה עתה לו היטבתיומה

 מ"ר רב. בשם איתאמרא ע"א מ"ר :בסנהדרין ישראל. שחטא לפ' הוא עורף. ישראל הפך ואםללמוד.

 שם :אמרו יתשע. זה ערת יענה ועשיר משה. זה רש ידבר תחנונים עזות. דנה בשיר רש ידברתחנונים

 למה מהבא :אלא וא' הכי עביר לא פנחס אטי וכו' ה' לפני ויציקים דכת.ב משום א.לימא טימאמאי
 היררן: .בעבר ונשב הואלנו :לו מהכא אלא זג:' הרעהה למה אמר סימר נמי משה וגו' העבירהעכרת

 לפניו אמר ייטראל חטא ליהושע הקב"ה שאמר בשעה רבנן רתנו ברייתא איתגייא ע"ב פ"ג בסנהדריןי"
 בכנהדרין עי" ז' וישב: פ' נתנהומא וכלא וכו'. גורלות הפל לך אני דילטור וכי איל חטא מירכ'ט";
 אם אתם הדיר גר:לי שני הכהן יאלעזר אתה ;לן בא אתה בגירל יהושע אזל. שם. בברייתא ','טם:

 ובתנהומא וכו'. אתה לומר כך כל ההציף יא ולנוסהתינו ניפל. היא מכם אהד על גורל ;ליכם מפילאני
 בענין גדול סור הז.ל שם וגילו :כו'. פנחס :בין בינך הגורל אפיל אמר: ושם הענין. בזה האריכו מסעיפ'

 בישראל מחליקת נפלה מיד שם. אמרו אפרים. של מ'טבטו 'טהיה יהושע עם יהודה 'טל 'טכסומחלוקת
 נפש המקיים כל בלנו אמר כך עצן שראה כיון כיתות כיתות מישראל והרגו במריבה יהירה 'טבטשמדו

 אתם ם שלא כדי וכו' האהלה וירוצו מלאכים יהיש; וישלח מיר וכו' 7VD' שאורה הטב וכו'אחת
 : :במשנתם בהם שבהר ברוך המשר;. כל ;י אור יפיץ זה ודבר וכו'. במחלוקת יי~סיפו יהודהשבט
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 את עכן rP'1 וגו' עכן אל יהושע ויאמר שנאמר הבא. לעולם שתבואכדי
 רצו מיד וכ"א(. כ' י"ס )שם וגו' אדרת בשלל וארא וגו' אמנה ויאמריהושע
 על אמר לארץ, יהושע וזרקם יהושע, של ידו לתוך ונתנוםוהביאום

 אותם  מרף ברזלה, סנהררי  חצי צדיקים וששה שלשים מישראל נפלואלו
 בני את שאצרוף אמרתי אני יהושע. מה ליהושע[, ]הקב"ה לו אמרבפניו.
 כליי מרפת ואתה ואחד אחד כל לב מכיר שאני בי שידעו כדי עבדיואת
 שאמרה עד עליה וה]ו[לך מתאבל יהושע והיה כהונן.89 עשית לא בניבפניי.
 '"ט(."9 כיר )שם וגו' תוכלו לא העם כל אל יהושע ויאמר שנאמר לבסוף,לישראל

 לו שאמרתי הוא אני לא בפני, הרע לשון שוב יהושע ]הקב"ה[, לואמר
 לפני שעמד וכיון י'(,ן9 ליב )שמות וגו' לי הניחה עתה מתחילה. רבךלמשה
 דבר שבא הוא אני לא מיד, תסלתו שמעתי אבות של שמם והזכירבתפלה
 אני לא מלחתי. נא. מלח לפני. שאמר וכיון מרגלים. ידי על לישראלגדול
 י"ה(. וי )מיכה עון נושא כמוך אל מי אחריך. הבאים לדורות שכתבתיהוא

 בינתו. ועל חכמתו על ידיו את ומנשק מגפף הקב"ה היה שעהבאותה
 נערה תחת ושעה," שעה בכל עמכם מדבר שאני מעמכם שכרי זהאמר.
 אדם יהא בודאי י"1(. כיה )שם ונו' מבית רגלך הוקר י'(. י"ז )משלי ונו'במבין
 חכמים ושנו ממנו, שגדול מי לפני מדבר דבר ומה עומד, הוא מי לפנייודע

 מי"ה(: פי,ר )אבות ובו' כעמו בשעת חבירך את תרצה אלבמשנה.
 דרך ]בשביל[ )שבשביל( שבישראל בתים בעלי על רחמיםבקשו

 רחמים בקשו תורה:93 דברי בהן שיש וכמה כמה אחת על להןי שישארץ
 ארץ דרך שכר הקב"ה להן שמשלם שמימי לשם הצבור עם שעוסקיןעל

 שבישראל בתים בעלי שאין הבא. לעולם להן קיימת r-l?1 הזהבעולם
 שישראל בזם, אימתיי הרוח, בסי בשביל אלא לארץ ויורדין העולם מןנעקרין
 רגזה שלש תחת אומר. והכתוב הסובה. מתוך ומבעבין ושבעין ושותיןאוכלין
 אינן דברים אילו כל וכיב(. כ"א ל' ימשלי ובו' ימלוך כי עבר תחת ]ובו'[ארץ
 וי(:1י! מייב )ישע.ה וגו' עורות עינים לפקוח שנאמר הרוח* נמי בשבילאלא

 בעצמו אדם יסתכל הרוח. גסות לידי תבואו שלא ועמי אחישמעוני
 ולבנה חמה אילו, את ברא מי ויאמר. לשמים עיניו ישא מיתה שלאחרוידע

 שבחכמתו כולם. בראשית מעשה וכל השמים רוחות ארבע ומזלות.כוכבים
 ה' בדבר שנאמר שפתיו. במאמר תלוים כולם ואחד אחד כל עםובתבונתו
 הקב"ה של ידיו במעשה ויסתכל אדם יחזור ו'(1 ל"ז )תהלים ונו' נעשושמים
 בידו ואחד אחד כל שמזונות הים, ובדני השמים ובעוף ובבהמהבאדם
 הי(* מ"ב )ישע.ה ונו' ה' האל אמר כה שנאמר בידו. ממורים ואחד אחד כלונשמת
 של לשמו ויקדש ויגדל וירומם וישבח שיברך אדם חייב אומר, הייתילפיכך

 בד"11: הוא שהגהתי ומה משבשים. הדברים גד,11 שם. 1בתנה1מא ע"א מ"ר שם במהדרין עיי','

 מליצת כאן %ה טהלה הרבה י" ועתה: כחוב במקרא י" העם: אל כחוג  ממקרא נד'מ 1ג"ה''"
 רע 1יכא חכם הוא וגם שאמר הנביא ישעיה1 מליצת לה מהלה מזו גדולה שהרי תתמה ואלהאגרה.

 של  מנהגן :ל רברו וההכמס הנביאים אלא %'(. יגה יטה כטרגים הירר ירמיה ומליצת  ב'(.%1'א
 יירא%  שנבהם טים. לאור גו' בצרק קראהיך ה' אני כחי %זה וקורם י" : להגיה כ": '" ארם:גני

  שאמרו יהושץ מעשה :"י וו להפקה עה?ורר לארץ. יוררין הרוח גסות  ובשביל וגו' ?ורוח :יניםלפיוח

 בו: שסה רוה שטוח :יה שיה ועשירעלי
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 הפיקדון לבעל אותה שנותן ונשמה רוח על הוא. ברוך העולם והיה שאמרמי
 וגו' חי כל נפש בידו אשר שנאמר עליו. אותה מחזירין ולבקרבערב.
 ו'(:נ9 ל"א יתהלך וגו' רוחי אפקיד בידך י'(. י"ב)איוב

 ביראה. וערום בישיבה חסיד בביאתו נאה ארם יהאלעולם
 ועם מקרא שלמדו רבו ועם אמו. ועם אביו ועם[ ]אחיו עם שלוםומרבה
 ודובר לאמת, מודה אדם יהא בעולם. אדם כל עם ואפילו משנה. שלמדורבו
 רבו ועם אמו ועם ואביו אחיו עם שלום )וטיבה חמה ישיב רך ומענה בלבבו.אמת
 ישיב רך מענה ,32אמר בעולם(, אדם כל עם ואפי' מטה שלסדו רבו ועם מקראשלמדו
 ויש וחט. עון בו ואין עבירה בו שאין אדם אשרי א":"י! ט"ו ימשלי 1נו'חמה
 הדר הוא זה הקב"ה, אמר ועניו. ברך שפל תורה. ותלמוד טובים מעשיםבו

 חכמים. אמרו ט"ו(, :"ז )ישעיה וגו' ונשא רם אמר כה כי שנאמר עמו.במרום
 מכוערין דרכים אדם עשה כיצד פיה(, סוף )עדיות ירחקוך מעשיך יקרבוך.מעשיך
 אם כי שנאמר השכינה. מאצל אותו מרחיקי, מעשיו ראוין שאינןודברים
 ותלמוד טובים מעשים אדם עשה ב'(. :"ט (cw ונו' מבדילים היועונותיכם
 ונו'. ונשא רם אמר כה כי שנאמר שכינה. אצל אותו מקרבין מעשיותורה
 אדם יאמר לא דכא[:י9 ]אתי שם( :"ז כישעיה רוח ושפל דכא את חכמים,אמרו

 ]אתגבה[ )ימתגבה( וחט עון ]בי[ יבו( ואין עבירה ]בי[ )בי( ואין הואילבלבבו.
 שתמלא כדי כן תעורה אל לו. יאמר אלא בייתר.'" עליהן ואתגדל הבריותעל
 זבחים מכל יתיר שפלה ונפש נמוכה רוח שטובה אותו ומודיעין ימיך.את

 אדם אמרו. מיכן י"ס(, :"א )תהל.ם נשברה רוח אלהים זבחי שנאמרשבתורה.
 חטאת שכר חטאת בידו, מנחה שכר מנחה בידו, עולה שכר עולהמקריב
 שדעתו מי אבל בידו, שלמים שכר שלמים בידו. אשם שכר אשםבידו.
 זבחי שנאמר שבתורה, זבחים כל הקריב כאילו הכתוב עליו מעלהשפלה
 אלא נאמר. לא ]נשברה[ ):שיב( רוח אלהים ]זבח[ י,בהי( נשברה. רוחאלהים
 תאמר* אל בני יוסף* לבנו אבינו יעקב לו אמר נשברה:",! רוח אלהיםזבחי
 עליהן ואתנדל הבריות על אתגבה והם. עון בי ואין עבירה בי ואיןהואיל
 הקב"ה נתן לא ימיך* את שתמלא כדי כן תעשה אל לו. אמר אבלביותר.
 ורובו וימררוהו שנאמר הגדול. שמו לקדש אלא והשכל דיעה בינהחכמה
 לכם אין ודם בשר ואתם וכ"ד(:"'ן כ"ג מ"ט )בראשית וגו' קשתו באיתן ותשבוגו'
 חומותיך על ואומר א'(י קכ"י יתהלים וגו' שוא בית יבנה לא ה' אםלב.

 )ואומר(: וז'("1 ו' סיב ).שעיה ]ונו'[ לו דמי תתני אל וגו'ירושלים

 באי לכל הן רבים הללו מים מה י"ט(י ב' )איכה לבך כמיםשפכי
 לעשות איבריו בכל אדם יהא כך בעולמי שברא ידיו מעשה ולכלהעולם
 הללו מים מה לבך* כמים שפכי אחר דבר :1% העולם והיה שאמר מירצון

 והגהתי ואת. גרוב במקרא ', : אהרון פרק זיטא ובאליהו פי"ג לעיל עיי' ', : פ"ב לעיל ;יי'י"
 האגדות וכל וכו' דכא את' אמר הד ור"ח ר'ה רוח ,שפל דכא זאת ע"א ה' דסוטה הגמרא עפ"ימסברא
 יאחגבה: אלר צ"ל ואולי הבריות. ;ל ,אתגאה איחא ונאוו כדלהלן הגהתי '! הרוה: נכות תני; הםשם
 המקרא ופי' משובש. תיוו ",' ע"ב: ה' בסוטה לוי בן יהושע ר' בשם ואיחאמרא בר"וו. זה כצין"

 שם רשי שפירשו שמו ר~הצניה בהוקש ושוי בפתרא אורייתא דקים על נביאותיה בהזן וחבת tcwכתרגומו

 ואל כתוב במקרא יין רנריו: את וקש ';קנ אנ'ג, לז שאמר ממח ';קנ. אסיר t~fa כן. יו היהוממי
 מגדלים רבים פי' ו"י ליתא: וברצו שיביש ואמר ומלת גלילה. רוני קומי על הררוש סיים ובזהתתנו.
 משובש: בר'יו והיר.ק. קמ.ץבניקור
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 בימות )כד( בעולם שברא ידיו מעשה ולכל העולם באי לכל הן רוחקורת
 שאמר מי לפני רוח קורת עושה אדם יהא ]כך[ הבשמים* ובימותהחמה
 העולם:והיה

 העילם באי לכל הם חיים הללו מים מה לבך* כמים שפכ,ד8,,א
 בכל כפרתן ]אני[ )אין( ישראל, בית כך בעולם. שברא ידיו מעשהולכל

 כמים שפכי ד"א תורה:93י בדברי אלא מתקיימי; אין מושבותיהןימקומות
 אין ]הללה, מים מה לעולמי היים תורה דברי כך לעולמי חייך מים מהלבךי
 אין מים ואילמלי במים. אלא מתבדל העולם אין במימי אלא עולם שלבניינו
 שנאמר וארץ. שמים נתקיימו לא תודה ודברי ישראל אלמלא כן עומד.העולם
 זאת כי ]יאוסר[ כייה(י ל"ג )יכמיה ונוי ולילה יומם בריתי לא אם הי אמרכה

 ל"ג(:4"~ ל"א )שט ]וכו'[ ישראל בית את אכרות אשרהברית
 זרעים נותן אדם הללו. מים מה לבך. כמים שמכי אחרדבר

 מים עליהן ומעבירבארץ
 ומצמחיי

 פירות ומבדלין
 וחייי

 העולם באי כל מהן
 לעולם או"ה ונירי ישראל רשעי קמני יהיו ]כך בעולם, שברא ידיו מעשהוכל

 לארבע אמרו* מיכן גי(י מ.ד )ישעיה וגו' צמא על מים אצוק כי שנאמרהבא[י
 זה ה,(* שם ישם ]ונוי[ אני לה' יאמר זה שעה* באותה ישראל נחלקוכתים
 קטנים אילו ישם(* יעקב בשם יקרא וזה גמורים* צדיקים אלו אניי לה'יאמר
 וחזרו מדרכן שפרשו רשעים אילו t(QW) לה' ידו יכתוב וזה הרשעים*בני
 אמת:ייין בירי אילו t(QW) יכנה ישראל ובשם תשובה*ועשו

 לכל הן מהרה מקוה הללו מים מה לבך. כמים שפכי אחרדבר
 וגו' יבא אשר דבר כל שנאמר בעולם. שברא ידיו מעשה ולכל העולםבאי

 מקומות בכל לישראל הן מהרה מקוה תורה דברי כך כיינ(, ל"א)כמדבר
 פושעי את שממהרת תורחי של כחה בדולה כמה וראה בואמושבותיהן:

 שנאמר תורהי דברי אלא מים אין כיה(. לייו ייהזקאל וגוי מהורים מיםעליכם וזרקתי שנאמר שבידן. זרה מעבודה אפילו תשובה שעושין בזמןישראל
 והנאמר תורה. דברי אלא מהורים אין אי(. :"ה )ישעיה ונוי למים לכו צמא כלהוי

 זי(:"יי י"ס )תהלים מהורות אמרות היאמרות
 איני ושוב בנהר הולכין הללו מים מה לכך. כמים שפכיד"א

 ישמר לא חבירוי עם מריבה שעשה מישראל ויחיד יהיה כל כך לעולמיחוזרין
 ממנו. ימנע לא תורה ודברי עליו יתמה ולא בלבבו ונקמה קנאהעליו

 להשיב רגיל תהי אל לעולם חי(: כיה )משלי ונוי מהר לריב תצא אלשנאמר
 לעמוד יכול אתה אי להוכיחך לך ידקק שאם שלמעלה* דין בית כנגדדברים

- -
 כול: המלס כל שקיום כלו' "יי כדיה: תלי "טראל של וקיומן כמים משולה שהתורה,"ו

 יקז ~משנאמר במים. מים העולם היה שמתהלה במים. היא עולם של בנייח שההלת כדמפרש בר"תהלוי
 .העולם :בזה התורה ;"י כך אף הרב. העולם היה המים שאלמלא בהן אלא שתגרל המלס איןהמים
 בין והם הישראלית אומה לתוך ר"ת  :קיו ~אח"כ העולם. את :ברא נהורה הקנייה צפה כיר ברישכמ"ש

 שב כבר הן שאלמלא וחורה. ישראל ;"י אלא 1;ומר מחגרל  העולס ואין הארמה. פני על כימיםהאומות
 משפמים ומכילתא פחו הארר": :פ"י והגההיו מקוט: שהמאמר לעין :ראה '"י ושהון להוינוהעולם
 הוא ועליהם הם נאים אומרים ואחרים וכו' נמגין ולא היין לא ר'טעים גגי קטנים גאדר'נ וגרעינןפי"ה.
 בארבע מוצא אתה וכן ומסיים. גרים היצת בעבין האריכו cet ~במכילתא וכו'. אני לה' יאמר זהאמר
 פנ.א: לקמן רח' משבש. בדצו וין במ"ע: ועי"ש וכ1 ואומיות עוגית זה;כתות
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 אדם עבר צד* כאיזה ט'(* שם )שם וגו' רעך את ריב ריבך שנאמרבתוכחותיי"
 אל אחרת לשנה עליה* לו ימחלו הכיפורים יום שהניע כיון זו* בשנהעבירה
 מנולה אחד ולא חניפים מאה חכמים. ]אמרו[ ישוו( שכך ביותר*תזכירוה
 זכור לו* יאמר לא תשובה ]בעל[ יבן( היה אם במשנה* חכמים שנופנים*1%
 מעשה היו מה זכור לו* יאמר לא ברים בן היה אם הראשונים*מעשיך
 ע"ב(* ניח פ"ר, )ב"מ כ'( כיב )שמות תלחצנו ולא תונה לא ובר שנאמראבותיך*
 הוא(:1% )ברור ט"ו( י"ס )ייקרא וגו' בעמך רכיל תלך לאואומר

ו
 וקשה בפיך רך תהא שלא בעמך. רכיל תלך לא אחר רבר
 וחכם חכם כל אף בשמים* מיני מאה עימו יש זה לכיל מה ד"אבלבבך:"ן
 מקרא* של מחשבות מאה בלבבו יש לאמתו תורה דברי בו שישמישראל
 זאת מי שנאמר תלמוד* של תשובות מיני ומאה משנה* של מחשבותמאה
 כיוצא להן: הדומין וכל ואהרן משה כנון 1'(י ג' ישה"ש ]וגו'[ המדבר מןעולה
 עם מריבה ועשה מהן אחד שנתכוון הרשעים* ואבירם דתן אומר* אתהבהן

 ]ו[מאה עריות של מחשבות ומאה גזל של מהשבות מאה בלבבו ישהבירו*
 א'(* י"א )משלי ונו' נפרד יבקש לתאוה שנאמר דמים*"' שמיכות שלמחשבות

 וכן הכבוד* כמא כנגד ועולה בארץ הרע לשון שמספרין מפני מה*מפני
 שמכירין מפני מה* מפני מ'(י ע"נ )תהלים ונו' פיהם בשמים שתו אומר*הוא
 עליה: ועובריןבה

 שתי מקיא* באותו יש מדות ארבע בעמך* רכיל תלך לאד"א
 כיצד* צדיקין של מידות שתי רשעים. של מידות שתי צדיקים* שלמידות
 שבשמים, לאביה, ישראל בין שלום ועשו שנתכוונו ואהרן ממשה למדצא
 לאשתו* איש בין לחבירו* אדם בין לאבירו* חכם *בין לחכמים ישראלכין

 הדורות* כל סוף עד בניהן ולבני ולבניהן טוב שם להן נקבע דרכיהןמתוך
 למד צא כיצד* רשעים של מידות נטתי כ"1(: ו' )שמות ונו' ומשה אהרןהוא
 שבשמים* לאביה, ישראל בין מחלוקת ועשו יטנתכוונו הרשעים ואבירםמדתן
 איש בי, לחבירו, אדם בין לחבירו* חכם בין ]לחכמים[* )להבירו( ישראלבין

 סוף עד ביהן ולבני ולבניהן להן רע* שם להן נקבע דרכיהן מתוךלאשתוי
 לאמר לי מה הרשעים. יבטיטרכ"וט'(*2ח ואבירם דת, הוא שנאמר הדורות*כל
 במצרימי למשה לו שאמרו ואבירם דתן הן אלא הרשעימי ואבירם דתןכן.
 כיוצא הרשעים: ואבירם דתן הן י"ד(י ב' )שמות ונו' ושופט שר לאיש שמךמי

 כ'(. ה' )שם לקראתם נצבים אהרן ואת משה את ויפגעו אומר. אתהבדבר
 נצבים כאן נאמר כ'יז(י ט"ו )במדבר אהליהם פתה נצבים יצאו אומר הואולהלן
 אף הרשעימי ואבירם דתן להלן האמור נצבים מה נצבים. להלןונאמר

 ;ל די; ומוסר וכו' אדם של ע1נ1ת'1 טזכירין דברים ג' ;"ב. ט.ז בר"ח שאמרו כענין שהוא נ"ל"1
 ג"כ איתא ושם תרכב ר' קדושים בילקוט 1ה1בא הר"11 עפ"י הגהתי '"י et~ttr: שלמעלה לביד כב'חניר1.
 פנים בגלוי יבא טאשר יותר הוא טו2 לך מהניף אלא הבירך שאין ירע אתה שאפי' המאמר נעניןשנו.

 במשנה ליתא רכיל תלך דלא מקרא ו"1 כ"ט(: ל'ג ודברים לך אויביך 1יכהשו הוא מלא ומקראובעזות.
 ניטתרבכו מהיכן ידעתי לא הוא ברוך 1מל1ת לגמרי. המקראות קיטע שם ובילקוט הספר. מבעל הואאלא
 1בת1"כ מיט1נש. ובד.ו1 זה קיטע בילק1ט ויי : ליתנייהו 1בר"11 1גקט; לכן קודם כשב היה מה אולכאן.
 ובד.11 בילקוט ~yct ואילך מכאן "י ;"א: מ"ג כתובות ועיי' לזה וקשה יזה דברים רך תהיה שלאדרשו

 ואילך מדאן יוימ'ט1בש:
'Q'p 

 Ov: בילקוט
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 ביום ויצא אומר* אתה בו כיוצא הרשעים: ואבירם דת, כאן האמורנצבים
 ולא אומר הוא ולהלן י"ג(* ב' ישמות נצים עברים אנשים שני והנההשני
 דתן להלן האמור אנשים מה כ'(* ט"ו )שם ממנו אנשים ויותירו משה אלכגמעו
 אמרו* מיכן הרשעים: ואבירם דתן כאן האמור אנשים אף הרשעים*ואבירם

 שמתכוון אדם של טיבו מה כי תליהו*מן ברשע לתלות יכול שאתהכל
 שכל ללמדך* הכתוב בא העולם*1,4 והיה שאמר מי על מחלוקתועושה
 העולם, והיה שאמר מי על עושה כאילו הכמים* תלמידי על מחלוקתהעושה
 ייידעין aw), )כמאכר וגו' הצו אשר העדה קריאי ואבירם דת, הואשנאמר
 ועמדו הן* הבא העולם ובני הן שכשירין ואהרן במשה הרשעים ואבירםדתן
 מלך בדוד הנילוני ואחיתופל האדומי דואג יודעי, בלשונן: להרגןעליהן
 בלשונן. להורנו עליו ועמדו ]הוא[* הבא העולם ובן הוא שכשרישראל
 גדולות, ר'(. י"ב )תהלים בדולות מדברת לשון חלקות שפתי כל ה' יכרתשנאמר
 משוא לפניו שאין הוא ברוך הטקום ברוך שבעולם: ]נדולות[ עבירותשהן
 שנאמר יועץ. לו וקראו הנילוני לאחיתופל כבוד לו שחלקו כשםפנים.
 לדואג כבוד חלקו כך כ"ג(י ט"ו )ש"ב ונו' ההם בימים יעץ אשר אחיתופלועצת
 משלו ג'(. נ"ב יההלים הנבור ברעה תתהלל מה שנאמר גיבורי לו וקראוהאדומי
 אהבה אוהבו והיה עבדי לו שהיה ודם בשר למלך דומה. הדבר למהמשל,
 כתרים לו וחידש יפימי שמנים מאה לו מך נאימי בנדים מאה והלבישונמורהי
 מה נאמר לכך גיבור* לו וקראו האדומי לדואנ כבוד לו חלקו כךבראשו*
 וגו' מטוב רע אהבת ונו' לשונך תחשוב הוות וגו' הבבור ברעהתתהלל
 בעולם בין ו'(* ער ד' שם יתהלים לנצח יתצך אל בם ונו' בלע דברי כלאחבת
 הכמים אמרו המדרש. בית זה )שם(. מאהל וימחך יחתך הבא* לעלם וביןהזה
 תיזכר לא שיחתו אף המשיח לימות ובין הבא לעולם בין הזה לעולםבין

 שצדיקים הבא העולם זה ז'(* )שם סלה חיים מארץ ושרשך המדרש*בבית
 עולמים:מ: ולעילמי לעולם בו וקיימיםחיים

 ובתלמידי ובתלמידיהם בחכמים שנחר הוא ברוך המקוםברוך
 שיושבין כשם לו, מודדין בה מודד שאדם במידה עליהן, ומקייםתלמידיהן,

 שמים לשום בהן וקורין להן פנוי מקום ובכל מדרשות ובבתי כנסיותבבתי
 לנבר טוב עליהן ומקיימין פיהן. על תורה דברי ומח;קין בלבבםויראה
 כולו העולם כל אדם ישאל אפילו כביכול ]כך[ כ"1(. ג' )איכה ונו' עול ישאכי

 ואתנה ממני שאל ובו' חוק אל אמפרה שנאמר מיד. לו נותנין אחתבשעה
 הרשעים כן לא שנאמר כן* אינו רשעים אבל וה'(. ו' ב' )תהלים נחלתךנוים
 ר'(:"" א' ישם ובו' כמוץ אםכי

ן
 שמספרים כשם פנים. משוא לפניו שאין הוא ברוך המקום בריך

 מפי יורדין חבלה מלאכי כן הכבוד. כסא עד ועולה בארץ הרעלשון

 ארז"ל כתוב והיה טיס שהוא נראה לקיש בן אר"ש איתא ):שם :פכיה 1פ"ה פ"א רבה בשמות עיי''יי
 ממדרש שהביא מה ב' שמות ובילקוט :ט"ז. נ' שטות הנהן בהרגזם 1עיי' שמות. פ' 1בתגה1מא המעתיק(:טעה
 1ג1' ואבירם רהן הוא המקרא אל הוזר הוא 'ין הכדרשיס: אלו לכל המקור הוא שכאן :נראהאבהיר,

 כאילו רבו ;ל ההלק כל ע"א ק"י בסנהררין ע'" !ין טיבו: טה וכי 1בר"11 ה', על בהצתם :גי' הצואשר
 ובילקוט כאן עליו שדרשו כעין יצחק ר' בשם ע"ב ק"ו התם איתאמרא באג 1בעגין היטכינה. עלהלק
 : דג:רא זקוקין בעל הגיה וכן להגיה צריך כן "' : קצת משובש בד"11 הילמדנו. מן נ"בתהלים
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 גיהנם משיבה גיהנם. יקידת לתוך אותן ומשליכין אותן ונוטליןהגבורה
 הלשון בעל והלא לו. יכול כולו העולם כל ואין לו יכולה איניואומרת.
 אקבלנו. כך ואחר בתחלה חציך בו שנר הרקיע. ועד הארץ מןהווה

 יתברך הקב"ה אלא ניבוך ואין ד'(, ק"כ )תהלים וגו' שנונים נבור חצישנאמר
 הבבור הגדול האל שנאמר גיבור, שנקרא עולמים ולעולמי לעולםשמו

 וגו' יצא כנבור ה' ואומר נוראות. ועושה הוא גיבור י"1(. י' )דבריםוהנורא
 בתוך וסוריים כציר ניהינם בתוך הם הרי גמורים רשעיםי.שעיהט"בי"ג(,
 כך נחה, היא מיד ומוריים ציר לתוכה שנותנין כיון זו קדירה מההקדירה.
 הייתה כיצד. נחה, היא מיד ישראל פושעי בתוכה שנותנין כיוןניהינם

 של רבונו לפניו. אמרה מתרנשת, את מה על הקב"ה. לה אמרמתרגשת.
 העולם אומות רשעי כנגד אלא זעתי ולא נתרגשתי ולא רגשתי לאעולם
 מתחת שאול שנאמר ישראל. כננד מכוערין דברים ומדברין שעומדיןלבד,
 את מה על הקב"ה. לה אמר מתרנשת. היתה שוב פ'(. י"ר )ישעיה ונו'רגזה

 עליה, ועוברין בה ממכירין לי תן עולם של רבונו לפניו. אמרהמתרגשת.
 )בי( שיש לו ונשבעת מקום. לך אין שמא לה. ואומר בדברים משיאהוהיה
 לשון אלא לכן אין י.ד(. ה' )ישעיה נפשה שאול הרחיבה לכן שנאמר מקום.]בה[

 וירד לומר תלמוד מה )ש"אג'י"ר(.ח! עלי לבית נשבעתי לכן שנאמרוטבועה.
 מתרים. ובמתרי הדרים בחדרי עבירות שעוברין אילי )ישעיהשס(.הדרה
 הוי שנאמר יודענו. ומי רואינו מי ואומרים. הטמון, ובמקום החשךבמקום

 יראה לא ויאמרו ]יאוסר[ ט"ו(. פייט )ישעיה ובו' עצה למתיר מה'המעמיקים
 הארץ את ה' עזב אותנו רואה ה' אין אמרו כי ואומר צ"רז'(, )תהלים ונו'יה

 כשם פנים. משוא לפניו שאין הוא ברוך המקום ברוך י"כ(:3ין ח')יחזקאל
 הטמון. במקום החישך במקום מתרים. ]ו[במתרי חדרים בחדרי עבירהשעוברין

 מחוך באבנים. הממון ]מ[מקום מתרים. ממתרי הדרים מחדרי בוררן הקב"הכך
 ]ונו'[ בנירות ירושלים את אחפש ההיא בעת והנאמר ]חפירות[.י"פירות(
 הדרה:"ן נאמר לכך י"ג(. )שם ]ובו'[ למשיסה חילם והיה ואומר י.ב(. אי)צפייה

 ועושין עבירות על שחודרין אילו חדרה. אלא הדרה תיקרא אל הדרה.ד"א
 המונים שהולכים אילר שם(. הי לשעיה המונה הדרה:0" נאמר לכךאותם
 עשר חמשה עשרה. עשרה חמשה, חמשה ובאין כיתות כיתותהמונים
 מלמעלה לא בושה בהן ואין זה. בפני זה ומונין ונוזלין ונונבין עשר[.]המשה
 שאונה המונה: נאמר לכך דין. בבית ומכחשין בשקר ונשבעין מלמטה.ולא
 אינן דברים אותן כל שלום. זה)שם(.

 עושיי
 השלום.י" מתוך אלא אותם

 מיד[:ם; נחה היא ]והרי בה. ועלז ושאונה והמונה הדרה וירד נאמרלכך

 וראו[ ]בואו )בוא( יום. בכל בתורתי רצוני לי שעשיתם עולם צדיקיואתם
 הוא כן העולם.פ! אומות רשעי ושל שבישראל נמורים רשעים שלבמפלתן
 בשבועה פנחס בפ. לו אסור לכן תרגם ,ינתן מקומות בהרבה זה ודרוש ולכן. כתה במקראיין

 הדרושים העני, ;מקוטעים. משבשים הדברים כד"11 ".' אומרים: כי כ"כ במקרא ,י; ליה:אימר
 הנק' ע"ד לחת היא בין רבנן מתמגע'ן דלא הדרה כמו הדרה כאן 1דר'ש ע"ב. ט"ו ערכ'ן ע'" לה"רע5

 י"ס(. כ"א )יחזקאל 5הפ ההדרת הגדל ה5ל הרב היא מקרא כלשון והיא עניר1ת. על שמסבבין "'חנקי:
 קטע אלא אינו ובאמת בארסית. הדר מן שהיא ויראה ;בירות. על שה1זרין א5א הדרה תקרי אלובד"11

 ששם א5א בד"11 כנה !י; נע1ה"ז: בשלוה שהרשעים 1של1 שאג; היים שהם לפי כב' י'יושיבוש:
 בד"א: הוא כן יי; נחה: היא בגיהנם שהרשעים שניון שאמר למעלה הוזר והוא ,הרי. והגהתי הריכתוב
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 ולקדוש בה' תכיל ואתה אותם תפיץ וסערה תשאם ורוח תזרםאומר,
 ט"1(:4" מ"א )ישעיה תתהללישראל

 ברוך בעמר(* רכיל תלר לא )ר"א בלבבד[ אחיך את תשנאנלא
 הגדול שמו יהא שהקב"ה כשם פנים* משוא לפניו שאין הוא ברוךהמקוס
 ונקמה קינאה משמר ואינו ומעביר מפלנל עולמים ולעילמי לעולםמבורך
 יהא כך מהןי מנע לא תורה ודברי מושבותיהן מקומות בכל ישראלעל
 בכל ישראל על בלבבו ונקמה קינאה ישמור ולא ומעביר מכלנלאדם

 אחיך את תשנא לא שנאמר מהם* ימנע לא תורה ודברי מושבותיהןמקומות
 ]המיושבת )מיושבת( בשנאה בלבבך[* לומר תלמוד ]מה י"ו(* י"ס )ייקראבלבבך
 כנגד אלא מדבר אינו מדבר. הכתוב האם ומן האב מן באחין וכי[בלב*

 הבא. לעולם ולא המשיח לימות ולא הזה בעולם לא אחים לו שאיןהסב"ה,
 ורעייי אחיי אותן וקורא תמיד. יום בכל תורתו שעושין עולם צדיקיאלא

 ח'(:25י קכ"ב יתהל.ם בך שלום נא אדברה ורעי אחי למעןשנאמר
 שאין אתה יודע אם יכול יי.קיאשס(י עמיתך את תושיההוכח

 ד"א עמיתך: את תוכיח הוכח ת"ל תוכיחהו, אל לאו ואם הוכיחהוישונאך
 ששונאדי לרשע מוכיח אתה ואי מוכיחי אתה במצוות שעמך עמיתך.את

 יש אם מתיא בן אלעזר רי אמר 1'(* ט' )טשלי קלון לו לוקח לץ יוסרשנאמר
 אחיך את תשנא לא נאמר לכך בו* חוטא תהא ולא לו אמור לבינך בינודבר

 חטא:5" עליו תשא ולא ]וכו'[בלבבך
 ולהלן י"ז(* כיד )טשלי ]וגו'[ תשמח אל אויבך בנפול אומך* הראהר'

 כתובים עוני יתקיימו כיצד י'(.'2, י"א )שם רנה רשעים באבוד אומר.הוא
 תשמח אל למחר. דבר לידו ובא היומי בהלכה שנצחך חכם בתלמידהללו,
 של ברעתו שרוצה מישראל אחד ראית אם בעיניו: ורע ה' יראה פןלוי

 שבאו הכרמליי מנבל למד צא שכןי לך תדע מניןי במורר" רשע זהוחבירוי
 היו ממנו, נהנו ולא ושתייה אכילה אותה כל וראו תלמידים עשרהאותן

 לפניו שאין הוא ברוך המקום ברוך להורגן: אלא זה ביקש לאאומרימי
 נפל לפיכך חכמימי תלמידי של מיתתן נבל שביקש שכשם פנימימשוא
 אם ל"ח(, מיה )ש"א ובו' וינוף הימים כעשרת ויהי שנאמר ימימי עשרתברוחו
 יאמר הן. מועמין ואם יומי כחמשים או יום כארבעים יאמר המימרובין
 ימים עשרת אילו הימימי כעשרת ויהי ת"ל מה ימים. כחמשה אוכארבעה
 ולמחול תשובה לעשות לישראל הקב"ה להן שנתן הכיפורים. ליום ר"השבין
 לכך עשה, ולא תשובהי לעשות לנבל לו נתנו כך עונותיהן, כל עללהן
 יוגו'( נבל מת כי דוד וישמע אחריו, של עיני, ומה הימימי כעשרת ויהינאמר
 רשע יכין בודאי לים(, )שם ובו' חרפתי ריב את רב אשר ה' ברוךויאמר
 עולם:ע1 של אחריתו היא זי כ"ז(, כ"1 יאיוב ילבשוצדיק

-  הילקוט עפ.י הגהתי זה כל 'יו קלים: ושיבושים קיטועים הרבה נדדו בקדוש. כתוב במקרא.ין * **-
 אם כי אמרתי יא הת"כ לשון עפ.י והיא בלב, המלה רק עליו הוספתי ולא המאמר. שם שהובאקדושים
 עצמו שהוא קלון לו לוקה וג' קלים שינים שם בילקוט ,'י לגמרי: משובש המאמר בדחו שבלב.נשנאה
 אומר אתה בדבר כיוצא הגי' שם בילקוט שאבוד. כתוב במקרא ינ1 : דקרא אסיפיה נמשך וזה ס1םבעל
 ליתא 1בטקרא ברחו זכיה '!י משובשים: הדברים בד"11 נילק1ט. ~'ye ואילך מכאן ,!' 1ג1':בנפזל
 אשה: בר רבה בשם דאיתאמרא ע"א י"ה ר"ה 1עיי'רשע.
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 בעןניינך ]ראה[ ייראה( שבשמים ]אבינו[ י"ס(, ג' )איכה ה' פנינוכה
 כמה זכור ושעה:! שעה בכל לפניך עלבונינו ויעלה ריבינך, ]זהיבה[)ויריב(
 את מושבין העולם שאומות בישראל יש ואביונים עניים כמה זכורתמיד:2 יום בכל בתורה ועומקין כלום להם שאין בישראל בהן יש בתיםבעלי
 בהן יש מומין כמה זכור תמיד:3 יום בכל בתורה ועומקין מעליה,בשרן

 כמה זכור תורה:4 בניהם ומלמדין ]שכר[ ונותנין מזונות להם שאיןבישראל
 ועומקים לשמאלם ימינם בין יודעים שאין בישראל בהן יש וקטניםנערים
 שמשכימין בישראל בהן יש הקנות זקנים כמה זכור תמיד: יום בכלבתורה
 לישועתך ומצמין ומתאוין מחמדין המדרש. ולבית הכנסת לביתומעריבין

 באמונה. מעשיך ]ו[כל אתה חסיד אתה צדיק שבשמים. אבי תמיתי יוםבכל
 עשרה העולם באומות בה, תמצא שאילמלי בניך, על הרבים רחמיךיבולו
 עניות עליהן ]ו[תביא באיסורין ]ו[תשפטם חכמים שאמרו קמנה בעיר אדםבני

 ובזמן מהרה שמך יתברך ויפארוך. וישבחוך יברכוך בהן.6 לעמודויכולין
 שתיקה:" דיינו ומעשינו הבירייה.1 כל לעיניקרוב

 המקרא את קורא שאני ושעה שעה בכל ויום יום בכלהעבורה.
 הרי בקרבי. לבי נשבר ט"ו(.9 ה' )הושע וכו' מקומי אל ואשובה אלךהזה.
 של נופו לך ואומר משל. לך אמשול אחי." בנימין ]דברי[ על כמשיבלך
 לעולם שבא מיום ונידלתו ביתך.י! בתוך עבד לך יש הרי משל. מהו.דבר
 ובנות. בנים והוליד אשה לו ]והשיאתה[ )והשיאה( לפירקו. שהניע יוםועד

 ומתוך השירוח ומתוך השילטול ומתוך השיעבוד ומתוך הצער מתוךונידלן
 )י"ר(, פרק עיןפיר

4 כאן איןבכתו  כתש שהיה ניכר רישומו אבל פירקא 
~'?D 

 : ומהקב פירקא
 שהוא נ"5 יותר אבל מסברא(. הוספתי אבינו )ומלת לפניו. להגיה שצריך א, החיו עפץ הגהוץן
 וגאלני ריבי ריבה וגו' ואצני עניי ראה המקראות ע"ש שיסורה המפרשים שאמרו עשרה שמונה תפלתמנוסח
 דלית מסתברא וע"כ ~גו'. חרפתי ריב את רב אשר ה' ברוך דלעיל למקרא תפלתו שסמך ונ"ל אפי. בתמניאוגו'
 ובחוו להלן שהוא כמו הגהתי . קצת: משובש בטוו ! קצת: משובש בחוו 1 פירקא: מיקכאן

 וכו': יכו5ין עניות עליהן ותבא בייסורין ובד"11 במאסר פי' כאיסורין. , ומחטדין: בד.וו ,משוגש:
 נקרא לא ואנו המה יברכוך כך תמצא אם כלו' ' הבריות; כל לעיני ויתברך יתפאר שמך ויפארוך בטווי

 היא זו אי ע"א ה' במגילה דהנן הכמים. שאמרו קטנה עיר ופי' שתיקה. דייגו מעשינו אלא מדותיך כלפיתגר
 מגילה קריאת לענין כלו' כפר, ה"ז מכאן פחות התם דמסיים ואע,ג בט5גין. עשרה בה שיש כל גדולהעיר
 כ"ז שם שנינו כפירוש קטנה. דאיכא מכלל גדולה דמדאמרינן קטנה. עיר שמה עיקר אבל ככפר.תירון
 שם מצויין שיהיו לביהכ"נ ומערינין שמשכימין שהזכיר ולפי קטנה. לעיר גדולה מעיר לא אף א"כע"נ

 יכולה שאינה כזו קטנה בעיר באו"ח תמצא אם ואמר קטגה. תפם בטלנין עשרה להם שאיןעשרה
 בר"וו וכיה "י אשופה: כתוב ובמקרא ואשום בחוו , וכו': ארם בני עשרה בטלגין עשרהלהספיק

 דנורא זקוקין בע5 של חדשה ונוסחא הס.והדגרים'כחידה
~a'H 

 לי אומר לבי ואשר נביאות. דברי א5א
 אפרים מלכות על הדקיהם. את חרש יאכלס עתה עד וגו' הנהנים זאת שמעו הזאת הנבואה כיהוא.

 שבערי פירושו בנימין. אחריך און בית הריעו ברמה חצצרה גגבעה שופר תקעו אמר ואח"כנאמרה.
 ופי' יהודה. ממכות שהם אף לעזרה לאפרים שיבואו והצרה בשופר יכריזו און ובית רמה גבעהבנימין
 אמר ואח"כ י"ר(. ה' )שופטים בעמסיך בנימין אחריך בעמלק שרשם אפריס מני כענין הוא ין מ סניאחריך
 א5ך וגו' יהודה לבית וככפיר לאפרים כשהק אנכי כי ומסיים ענרתו. ישפוך .הורה על שאףהנביא
 וסוף ויהודה אפרים נין נרמס יהיה הקטן בנימין כי תועיל. לא וחצצרה השופר ותרועת וגו'. מקומי אלאשובה
 הספר בעל אליהו ובא בננימין. לא אף ביהודה ולא באפרים לא אשכון ולא גו'. מקומי אל אשובה אלךסוף
 cDn כן ע5 רחל של בניה מבני שאליהו ויפי בנימין. רנרי על כמשיב הוא אשונה אלך המקרא שזהואמר
 מה מהו. דבר של גופו לך ואומר דומה. הדבר למה משל לך אמשול בחוו י! אחי: בנימיןבלשונו
 ביתך: וכו' 5ך צ"ל קצת משונעים האחרונים הדברים והנה עו'. ביתו בתוך עבר לו שיש הרי שיש.המשל
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 לבניך אמור לו. ]אמרת[ )אמר( שעה לאחר לו. שאין מזונות ומתוךהדחק
 אחד. ברגע אחת בשעה כולן את והרג עמד בסתר. מלאכה עימךויעשו
 בן ]לך[ )לי( יש או לעולם.מ בא שלא לו נוח[ ]הרי עליך, הוא מהזה

 לפינוקו. שהניע יום עד לעולם שבא מיום ונידלתו ]ביתך[ )ביתו(בתוך
 ופול ושעורין חטין ביתו את ומלאת בית. לו ובניתה אשה, לווהישאתה
 על והוא אתה יושבין כשאתם שעה לאחר קטנית. מיני וכלועדשים
 הוא מי זה לארץ. והשפילך והיכך לאחורך עליך הוא עמד אחד.שולחן
 אחת, שעה אפילו ]ביתך[ )כיתו( בתוך הינחתו לא הוא. ]בנך[ )ב"ו( אםעליך.
 ואומר, עבירות. את לעבור ושוקד מבעיר ממהר ביתך בתוך ב, לך ישאו
 כלום. בכד אין ואומר. הבזל. את לנזול ושוקד מבעיר ממהר כלום. בכךאין

 בבית ועצל כלום. בכך אין ואומר. הדם. את לשפוך ושוקד מבעירממהר
 )ילכל( דין )ב(]ל[בית שנמסרו מיתות בארבע חייב זה עליך, הוא מי זהביתו, בני ואת בניו ואת אשתו את שיחוב כדי תורה. בו מלעשות ועצלהמדרש
 שנאמר בעונותיהן. בניהן שמתין יודעין בתורה." האמורות מיתות]ובכל[
 צדיק יודע ואומר ל"ד(. ב' )ירמיה וגו' אביונים נפשות דם נמצאו בכנפייךבם
 דברי באדם בו יש צד. זה כאי צדיק. יודע י'(. י"ב )משלי וגו' בהמתונפש
 מכוער. דבר ולידי עבירה לידי יבא שלא בעצמו יודע צר( זה כאי והאתורה
 נאמר לכך בעונותיי, מבניי אחד מתו שמא לי אוי אמר. דעתו, על דברהעלה
 ]וטממיתין[ ישמיתין( יידעין ישם(. אכזרי רשעים ורחמי בהמתו: נפש צדיקיודע
 בעונותיהן. בניהן את והורנין ועומדין כאכזרים. עליהן והוין בעונותיהןבניהן
 שנאמר להם. מדדתה בה שמדדו במידה אכזרי. רשעים ורחמי נאמרלכך
 מבערין ממהרין ט'(.14 י"ג כישעיה וגו' אף וחרון ועברה אכזרי בא יוםהנה

 מבערין ממהרין כלום, בכך אין ואומרים. עבירות לעבורוומוקדין
 לשפוך ושוקדין מבערין ממהרין כלום, בכך אין ואומרים, הנזל אתלנזול ושוקדיי

 ונו' רשעה כאש בערה כי שנאמר כלום, בכך אין ואומרים. הדמיםאת
 בוער בא היום הנה כי שנצמר להן. מדדתה בה שמדדו בס-ה הה, ט'וישעיה
 על מלך חזקיה בן מנשה שנה עוורה שתים בן י"ס(: נ' )מלאכי ונו'כתנור
 לו והרבה שלום, לו והרבה לטובה, וגידלו הקב"ה שהמליכו )יני'(,יהודה
 העליונים שמים משמי שירד אלא עוד ולא לפניו. שהיו מלכים מכלשנים

 במקדש, עמו ושכן הנדול ושמו וקדושתו ותפארתו יבודלו כבודווממקום
 בשכונה. עימו דרתי שלא עשיתי יפה ואמר. יתירים. דברים ועשהועמד
 ששמחת בשמחה אותנו. שאהבתה באהבתך לעמוק כחו בכל עמק שלאעל
 שבט הפרשתה ומתוכן אומות. שבעים מתוך ישראל את הפרשתהבנו.
 ישראל כל על ויכפר ויתפלל שיעמוד גדול כהן הפרשתה לוי ומעובטלוי.
 ושעה:" שעהבכל

 מושכין  העולם  שאומות בישראל ]בהן[ )להן( יש בתים בעלי כמהוכור
 בריתך זכור שבשמים. אבי תמיד: יום בכל בתורה ועוסקין מעליהן בשרןאת

 המשל י1 וכו': נוה הרי הגהתי ע"כ תהות. לכי מלות כשתי פנוי מקום ובכת.י לו. :ות ברצוי'
 הורג אל להוציא ואפרים עליו ונאמר במלכותו השכינה השראת מקום היה שלא אפרים כנגד הואהראשון
 כתוב במקרא יי מנשה: בענין שסיים וכסו יהודה מלכי כנגד הוא הג' והמשל י"ג( מ' הושעבניו
 פ"נ: זוטא באליהו ועיי' סלים. ושיבשים שינוים המאמר בכל בדצו 11 ה':יום
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[QU]כמה זכור ויעקב: יצחק אברהם עם צדיקים שלשה עם הראשונים 
 בתורה ועוסקין כלום ]להן[ )בהן( שאין בישראל בהן יש ואביוניםעניים
 ולא רעך את תעשוק לא בתורתך לנו כתבת שבשמים* אבי תמיד: יוםבכל
 כמה זכור ליה(*", כיה )שם עמך ידו ומטה אחיך ימוך כי י"ג(, י"ט יייקיאתגזול
 ומלמדין שכר ונותנין מזונות להן שאין בישראל בהן יש ומומיןמיפחין
 הלא שנאמר מעולם. אשר קינייניך כמה זכור שבשמימי אבי תורה:בניהם
 כ"ב(.17 ה' )משלי וגו' דרכו ראשית קנני הי ראומר ו'(. ל"כ ירברים קנך אביךהוא

 בתורה ועוסקין כלום להם שאין בישראל בהן יש ואלמנות יתומים כמהזכור
 :כור שנאמר המהי מעולם אשר רחמיך זכור שבשמים* אבי תמיד: יוםבכל
 ט'(. קמיה ישם וגו' לכל ה' טוב ואומר ו'(. כיה )תהלים ונו' וחסדיך ה'רחמיך
  רחומ אל ה' ה' ואוזנך ט'(י5, ט' ידניאל  ]ונו'[ והסליחות הרחמים להיואומר
 בישראל  בהן יש  וזקנות  וקנים  במה  וכיר ו'(י ל"ד )שמות ובו'ויגנון

 לישועתך ומתאוין ומצפין ומחמדין המדרש ולבית הכנסת לביתומעריבין שמשכימיי
 בנים על אבות יומתו לא בתורתך לנו כתבת שבשמימי אבי תמיד: יוםבכל
 בעון ישא לא ואב האב בסון ישא לא בן ואומר ט"ז(י כיד ידכרים ובו'ובנים
 ותאבד העולם מן ישראל יאבדו ושלומי חם כ'(, י"ה )יחזקאל ונו' צדקתהבן

 אין אם ארץ. דרך אין תורה אין אם במשנה. הכמים שנו העולם. מןתורתך
 שמך בעבור עמנו עשה שבשמים. אבינו מי"ז(: פ"נ )אבות תורה אין ארץדרך

 נערים כמה  ובור המצוותי שאר ועל השביעי יום על עלינו שנקראהנהול
 בתורה ועומקין לשמאלם ימינם בין יודעין שאינן בישראל בהן ישוקטנים
 על לנו שנתחה המקרא את לנו כתבתה שבשמימי אבינו תמיד: יוםבכל
 י"א(י ד' )יינה ונו' הגדולה העיר ננוה על אחוס לא ואני הנביאימי עבדיךידי
 שפתיךי שאמרו מה לנו ויק]ו[יים עלינו הרבים ]רחמיך[ )יהטיי( יתנלנלו אםמה

 י"א(: מ"ח )ישעיה אעשה למענילמעני

** * 

 ישמור אמרו מיכן שמ(י ב' יא.כה עולליך נפש על כפיך אליושאי
 ולידי עבירה לידי מהן אחד יצא שלא ביתו בני ועל בניו ועל עצמואדם
 י"ב(י ל"א ידברימ ונו' והחף והנשים האנשים העם את הקהל שנאמר מכוער.דבר
 ט"ז(יי ב' )ייאל ]ונו'[ עוללים אפפו  וקנים אספו קהל קדשו עם אספוואומר
  ישראל  מזקני איש שבעים לי אפפה שנאמר הכמים. תלמידי אלא  זקניםאין

 שדים יונקי רבץ בית של תינוקות אלא עוללים אין עוללימי ט",(י י"א)במדבר
 תנחומיה משד ושבעתם תינקו למען שנאמר תורה. אלא שדים אין שם(*)יואל
 מיכן QW)* )ייאל מחופתה וכלה מחדרו חתן יצא ראומר י"א(י ס"ו )ישעיהובו'

 לא אחיו כאהרן וחסיד רבינו כמשה שהוא מישראל חכם אפילואמרוי
 עם ויכנס יצא אלא נפשיי עליך שלום ביתי* בתוך והריני הואיליאמר.

 אלהינו. לאדני כתוב במקרא " פי,ד. לתיל עיי' ותורה ייטראל כלו' יי וכי: כחוב במקרא,1

** * 
 )כ'(. פרק עיןמא.ר

 ומהקם: פירקא כליק כהוב 'טחיה ניבר רישומו כאן אף אבל פירקא סליק באן איןבכתיי
 : זקנים קבצו כתוב במקראן
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 האולם בין מחופתה:2 וכלה מחדרו חתן יצא אומר הוא עליו בצער*הציבור
 בשלמים באשם בחמאת נכנסים שהנהנים מקום י"ז(* שם יייאל וגו'ולמזבח
 כולם: זבחים מיני]ו[בכל

 מבורך הגדול שמו יהי שהקב"ה כשם רלמזבגה* האזלם בלןוש"א
 וגודלו כבודו ממקום העליונים שמים משמי ירד עולמים ולעולמילעולם
 בשביל ישראל של ביניהם ושכן הנדול ושמו וקדושתו ותפארתוומלכותו
 ושדות* כרמים ומאה בתים מאה לאדם לו יש אפילו אמרו מיכן שעשורתורה
 שמחדשין מקום ולכל מדרשות ולבתי כנמיות לבתי וילך הכל אתיניח
 שינה אתן אם אומר* דוד וכן לכל* זוכה אדם זה דבר שבשביל תורה*בו

 ה'(י )שם וגו' לה' מקום אמצא עד ואומר ר'(.4 קל"ב נתהלים תנומה ולעפעפילעיני
 ביתך בתוך לך שיש חכם תלמיד אמרו* מיכן גדולים* לדברים זכה כךמתוך
 במעשה לו נכנסת ברכה לעולם ביתך*5 בני את ימרנם )1(הוא במידותיךויודע
 הפקיד מאז ויהי בו* נאמר מה פומיפר* בבית שנכנס ביוסף* מצינו שכןידיו*
 לסמיכה תכף הן* תכיפות ארבע אמרו* מיכן ה'(* ל"ט ובראשית וגו' בביתואותו

 לתלמיד תכף ברכה* ידים לנחילת תכף תפילה* לגאולה תכףשחימה*
 ידיו:0 במעשה  לו נכנסת ברכהחכם

ו
 ורחוםל חנון[ ]ה' )החון( שם(* )יואל וגו' עמך על ה' חוסה ויאמרו

 בבינה בחכמה נאות שפתים מישרים* דובבות שפתים רבים* רחמיםמלא
 ועליה ז'(* ד' ירברים ונו' בדול גוי מי כי מיד. תפילה שומע בהשכל*בדיעה
 השינו הקב"ה ]אף[ )אם( ד'(* קט., )תהלים ]וגו'[ נפשי מלטה ה' אנא דודיאמר

 ונו' הדגן את לכם שולח הנני לעמו ויאמר ה' ויען שנאמרבתשובה*8
 בעיירות ויצאו בתיהן מתוך ישראל יצאו שלא למה* כך וכל י"ס(* שם)ייאל

 כל עמך: על ה' חוסה נאמר לכך בתיהן* לתוך ומזון לחם בר ויביאואחרות
 ומביאים ישראלה לארץ )לבתיהן( הולכין המשיח* לימות בארץ הנשאריםבוים
 אותן ]ו[מעשרין ישראל* של בתיהם לתוך ומזון לחםבר

~w1P 
 שנאמר גדול*

 יינו'( השנים את לכם ושלמתי ואומר י"ב(י ג' )מלאכי הגוים כל אתכםואשרו
 אילו כיה(, שם )יואל ובו'[ הנדול חילי והגזם והחסיל הילק הארבה אכל]אשר
 שכרן* להן ליחן כדי למה* כך וכל בישראל* בהן שנשתעבדו מלכיותארבע
 בידו תפסו בנו* על שכעם ודם בשר למלך דימה הדבר למה משל*משלו

 שמנה לאחר אביו* בפני גדולות מכות והכהו רבו עמד רבו* לניחוהכניסו
 שהיכיתיך פי על אף בני* לו* אמר אביו* לפני ונשתמח ]הבן[ )כבו( באיום*
 במעשיהן מתיימרין ישראל כך הן* קמנות מכות אלא אינן גדולות*מכות
 ונו':" השנים את לכם ושלמתי נאמר לכך קלין* ייסורין אלאואינן

 לי* אמר אחד* זקן מצאני למקום* ממקום עובר הייתי אחתפעם
 לו* אמרתי ממלכות* לשתי נוים לשני עולמו את הקב"ה חלק מה מפנירבי*

 האולם בין ינכ: כך ' אהרן: בפרק זומא ובאליהו פכ"ד לקמן ועיי' ושיבושים. שינוים בר'~וי
 באדר"ב ועיי מיסף. ראיה שהביא כמו ' שנת: כתוב המקרא * עמך: על ה' הוסה :יאמרוהמזבה
 פ' ברבה וכיה הן תכיפות ג' פ"א ברכות בירושלמי עיי' ' : פייה לעיל ועיי' :גו'. חבר לך וקנהפ"ח

 ברכה לשח תכף נאמר אנו אף אביי בשם ואיהאמרא שא מ"ב בבלי בברכות וכיה שם. ICD~1ואתחנן
 נדדו ן בד"וו: כיה ' דנורא: זקוקין בעל הגיה כן : הגמרא: עפיי כאן הוגה ואול' עיי"שוכו'

 ומשעש: מקוטע ברוו .! שנתערבו: לפנסו הן נוסהא,ת :ב' ~מביאין. לבתיהםה~לכין
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 ונבוכדנצר אשור מלך מנהריב )גוי(, אחד ]נוי[ ביד כולו העולם כל אילמליבני*
 עולמו את הקב"ה הלק לא הא כרצונם* בישראל בהם ועשו עמדו בבלמלך
 למה משל. משלו ישראל. את לשמור כדי אלא ממלכות לשתי נויםלשני
 ויטבעו יצאו שלא משמרן רבן שהיה רבןי בית של לתעוקות דומה.הדבר
 יצאו והלא וגו'( מצפון עולים מים הנה ה' אמר כה שנאמר מצרים, כעולי יויהיובנהר.
 אמר כה שנ' מצרים, כעולי ]ויהיו תמהי אותן תכה יטלא כדי זהי את זהויכו
 שמו לקדש כדי למה, כך וכל ב'([י" מ,ז )ירמיה וגו' מצפון עולים מים הנהה'

 ואכלתם ואומר כיב(* ל"ג )ישע.ה וגו' מחוקקנו ה' שופטינו ה' שנאמרהנדולי
 אוכל צדיק שנאמר תורה* דברי אלא שביעה ואין כ'ו(י ב' )ייאל ושבועאכול
 דהללתמ רשבדע אכרל ואכלתם נאמר לכך כ"ה(* י"ג )משלי ונו' נפשולשובע
 בין להפליא DW)' )יואל להפליא עמכם עשה אשר אלהיכם ה' שםאת

 צדיקים של ]שכרן[ מתן בין רשעים, של ולמעשיהן צדיקים שלמעשיהן
 שכרו לפי ואחד אחד שכל לפי בניהינם* רשעים של פורענות למתן עדןבנן
 שם* של בשכר אלא לעולם אברהם והביא הקב"ה נילנל לא בעולם:ג1בא

 ולא ממנו*13 קיבלו ולא שבעולם ארצות על שנה מאות ארבעשנתנבא
 ערות שכימה יפת* של בשכרו אלא לעולם יון מלכות והביא הקב"הבילבל
 עשו* של בשכרו אלא לעולם רומי מלכות והביא הקב"ה נילנל לאאביונן
 הקב"ה נלבל לא יעקב*" את יצחק שבירך בשביל ומתאנח בוכהשהיה
 ומתאנה בוכה שהיה כורש* של בשכרו אלא לעולם מדי מלכותוהביא
 את והביא הקב"ה בילנל לא המקרשכן בית את נוים שהחריבובשעה
 עצתו ובן היה* כשר איש שאשור אשור* של בשכרו אלא בעולםסנחריב

 השיבא פרס דמלכות ליב ב' בע"ז עיי' ופרפ. רומי הס מלניוח וב' הנורא. זקוקי; בעל הגיה וקין
 ציה סנהדרין ובא"י בבבל פרסיים מלכות התפשטות על נתנבא קיסמא בן יוכי ור' רומי. כמלכותבתרה
 ע'ב סיג כיבמות שספרו האמוראים. זטן בתהלת 5נב5 באו חברים הנקראים האש עובדי יפרפיים וב'.ע"א
 הגה בר בר רבה סיפרו מע"ב ח"ז ובגים,ן עיי"ש. וכו' נפל שגא לבבל הברי אתו יוחנן לר' ליהאמרו
 או רחמנא אמר מקמ,יהו. לשרגא שקלא הברא ההוא אחא ארהכי וכו' ורננן יהודה רב לגביה עולהלש
 פ"א: לעיל כדמוכח היה הפרסיים בזמן הספר וגעל ~תו'. ברקי ועיי"ש וכו'. עשו דבר בטולא אובטילר

 נביאי בין שם ענין הוזכר פכיה ולקמן נח. ויהל בפ' נח בילקוט הובא כולא " קצת: מקוטע ברוו!י
 היה הנה שנים ת"ר היו הייו שכל שם של שנחיו וכשתחשוב פ"ב. זוטא באליהו ועי" הראשוניםדורות
 ר,צ המנין יעלה י"א( ;נראשית אגרה2 וידח עד והולירו הדורות וכשנולדו מאה. ב; המנול אחרשנתים
 אברהם של ק' השוב שנים. ר.י הייו מזמן לך ונשאר שנים. r"w בן אברהם לידת בזמן שם היה וא"בשנים.
 ארבעים בן היה Ivy תקין. בן לידתן בזמן היה א"כ ועשו יעקב שגוערו עד יצחק ש5 וכ' יצחק שנולרעד

 יעקב. פלטת היתה האהר~נות השנים עשר לזע תקיץ בן ההוא בזמן שם היה א"כ נשיו אתכשלקה
 שסולר אהד עכר. של גזמנו נבואתו התהייה א"כ האחרונים מימיו הם שנתנבא שנה מאות הד' אלוואם
 רבה עולם בסדר היה נביא ג"כ ועבר הפיגה. דיר קודם זה והיה לשם. רבעים דור והוא אחת שנה פלגלו
 ד' שנתנבא זה עני; מצאתי ולא כיה(. י' )בראשית נפלגה בימיו כי בפ' עה"ח ברשיי ועי" פליז וב"רפ"א

 שני שנתאחדו וענר. ~DC של מדרשן ניח מקומות בהרגה הוזכר אבל המדרשים. בשאר שנהמאות
 כהן שהיה עליו יאמרו פסיג. בב"ר לדוגמא מקומות בכמה DW של נגואתו הוזכרה וכן האלו.הגכיאים

 דינו נית הזכירו פפ"ה ובב"ר ע"ב. ליב ונדרים פכ,ז וסוף פיח דיש בפרר"א עיי' שלם מלך צדק מלכיוהוא
 בילקוט 1, שגה: קיץ אברם לידת קודם שם נתנבא ועכ"פ כהן. כבת ודגוה היתה בתו ותמר שם.של
 הסר בחוו !ו פכ"ד: לקמן ועיי' משיבש. ובד"וו שבירך. בשעה בילקוט !י אביו: בכבוד שנהג'טס

 נוכה שהיה משום כאן והוקדם המאורעותי סדר עפ"י נכון וכן נבוכד:צר אחר זו בבא ובילקוטומשומש.
 ומתאנח: נוכה שהיה אגג עם להשוותו ושלא עשו. דוגמתומתאנח
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 אלא בעולם נבוכדנצר[ ]והביא הקב"ה נילנל ולא היה*" אבינו אברהםשל
  הקב"ה בילגל לא שבשמים*" לאבינו כבור  שבהב מרודך* ואויל( שלבשברו
 שהיה בשעה ומתאנח בוכה שהיה אגנ* של בשכרו אלא לעולם המןוהביא
 לא נאמר לכך זרעי:ט לעולם יאבד שמא לי אוי אמר* האסורים* בביתחבוש
 שם(: י.1אל לעולם עמייבושו

 ששמינו שבשמים אבינו לעולם. עמי יבושו לא אחררבר
 מבורך הגדול שמו יחי ידיו." מעשה והכל שלו והכל לו נאה ושמה]כשמו,
 מקומות בכל עבדיך מישראל רוח מורת לך תהא עולמים. ולעולמילעולם

 חם עשוני, ודעת. במועצות שלישים לנו כתבת לא שאילמלימושבותיהם.
 בחוכמתך לנו עשית ימה( אבל באכזריות. דרכיו שכל אכזרי כאדםושלום,

 תורה, כך עשה פלוני דור והודעתנו, ודעת במועצות שלישיםובתבונתך

 עליו קנסתי וכך תורה. עשה כך פלוני ואדם טובה, ]עליו[ )ממי( קנסתיכך
 עשה כך פלוני ואדם מיתה. עליו קנסתי וכך רעה. עשה כך פלוני ודורטובה.
 לעולם:" עמי יבושו לא נאמר לכך מיתה, עליו קנמתי וכךרעה.

 יהמ"לה.
דבר

 אח-

 יבקש אמרו מיכן עולליך. נפש על כפיך אליו שאי
 מהן אחד יצא שלא ביתו. בני ועל בניו ועל אשתו על עצמו על רחמיםאדם
 אמו ואת אביו את אדם יראה ולא מכוער. דבר לידי ולא עבירה לידילא

 ממלאין אין והן הוא כן. עשה ואם להן. ויהר]י[ש יתירים דברים מדבריםכשהן
 ט'(:1 ד' )כברים וגו' מאד נפשך ושמור לך השמר רק שנאמר ימיהן.את

 אלא חוצות אין t(QW ב' )איכה חוצות כל בראש ברעבהעטושם
 אותה א'(. ה' )ירמיה ]וגו'[ ירושלים בחוצות שופטו ובנאמר מדרוכות,בתי
 בחוצותיו שנאמר בו* מכיר ברייה כל ואין ואנחה יבון מכנים הקב"ה היהשעה
 צפור בן בלק אצל בעור בן בלעם ]כשבא[ )וכשבא( ג'(*" מ"1 )ישעיה שקחגרו
 מכיר ברייה כל ואין ואנחה יבון מכנים הקב"ה היה שעה באותה מואב,מלך

 ודברים( חמשה קי"ח תחליט ובמדרש אשור. יצא ההא הארץ מן פחז בב"ר ועיי' משובש. בר"ווי'
 ועבר שם וא' הקפיר לא גח הפלגה( דור בזמן 1שהיו ואברהם א'טור ועבר שם גח בעולם עמדוואנשימן
 : מצאתי לא אברהם של עצתו בן שהיה אבל וכו'. הללו רשעים בין דר אני היאך אמר אשור עצמם אתהטמינו

 דר' בפסיקתא דרשה הונא ורב ע"א צ"ו סנהדרין יוחנן מר' הענין ומסופר פכ'.ר. ,לקטן בילק1ם וכיה"

 וקראו הכתוב שיחסו משום ואילי נמירי. מהיכן לי איתפריש ~לא פכ"א לקמן עי" ,י שקלים: פ'כהנא

 במקרא וכו'. לקדש כדי 9מה כך וכ9 הראשון לענין חוזר הוא "! לו: עמדה אגג שזכות לנמרהאגני
 בשמך. קראת ושמנו לשמך נאה ואתה לך נאה שמך הפייטן יסד ומכאן להגיה. כגל יי ולא:כתוב
 מקוטע בד"וו '1 : לו נאה מן שיבוש והוא באהלו. ששמינוובד"וו

~llwal 
: 

 הס, )כ"א( פרק עיןמאיר
 פירקא סליק פירקא סליק מצא ובא' שונים כת"י ב' היו הזה המעתיק שלפני הרברים מראיןן
 פירקא שהכל הדבר על עמד הטילה. נתוב היה וכאן הסילוקים. נו היו שלא ב' בכתיי מצא ואה"בוכתבם.
 שהוא דלהלן שמפרק לפרק. ההטילה מונה הוא אמנם לעיל, ע"ז שרמזתי כמו הסייוקים ומחק ועמדאחת
 קצת: משובש בד"11 1 ולהלן: מכ' אינך וכן כ' רלהלן הפרק :מונה בגליון הפרקי' נרשמו פכ.בבד.וו

 ?נשו סיבת להודיעך בא המקרא שזה ופי' נעבר. וזה בעתיד שם המקרשת וכל נאמר במשב המקרא זה'
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