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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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בוק
 שיושבין ומוצאן בא ל'(יו כיב יבמרבר וגו' בלק אל בלעם וילך שנאמי

 עליו תרבה מופרים קנאת אומר הוא עליהן בתורה. ועסוקין קהיליןקהלין
 עיניו ]ימנקרים[ )ימ:קיית( עצמותיו וכשמשברין לישראל. טוב סימן זהחכמהיט
 וישא שנאמר ישראל. על ונחמות טובות אותן כל אומרי לארץ פיוומשים
 יישא וה'(י1 ז' כ.ג )שם אל קבה לא אקוב מה וגו' ינחיני ארם מן ויאמרמשלו
 אמרו* מיכן גי(* כ.ד )שם ונו' לשבטיו שוכן ישראל את וירא עיניו אתבלעם
 מכל הן נדולים תורה* בדברי הן נדולים השרת* ממלאכי ישראלגדולים
 עז הוי במשנה* חכמים שנו בעולמי שברא ידיו מעסה ומכל העולםבאי
 כמה יי(* כ.ג )שם יעקב עפר מנה מי מ.ה(: פייו )אבזה ונו' כנשר וקלננכר
 ודמה דודי ברח שנאמר זיין* בדברי עמוקיו שאין בישראל בהן ישעפרים
 בישראל בהן יש בתים בעלי כמ,ה ל,ד(*9 חי )שהיש ונו' לצבילך

 נערים כמה שעה* אותה ועד אבינו באברהם הקב"ה בו שבחר מיוםבתורה שעסוקיי
 כמה חופתן*ט לבית שנכנסין עד בחותמיהם שהן בישראל בהן ישקטנים
 חופתן: לבית שנכנסות עד בהוחמן שה; יש בישראלנערות

 ושותין אוכלין והיו לנוי*" חביב אביה שהיה אחת" בבריתאמעשה
 לאשהי לבני בתך את תנה לאביה* הנוי אותו לו ואמר לבם* אתומטיבין
 עלתה חיפתה זמן שהביע כיון חופתה* זמן שהגיע עד בדבר לווהחרישה

 את מפפר אומר* הכתוב עליך ואמרה* קול בת יצתה ומתה* ונפלהלכנ
 כ"י )במדבר ישראלרובע

 טובות אותן כל בעור בן בלעם רכשנתנבא י'(:נ,
 אחריתי ותהי ישרים מות נפשי תמות ואמר. בלבבי בכה ישראל* עלונחמות
 ואמרי ואהוון משה של למיתתו הרשע בלעם שנתאוה מלמד )שם(יכמוהו
 ואהרן: כמשה איני לאוי ואם ואהרן, כמשה הריני מיטתי* על אני מתאם

 נחלים של טיבן מה נכי ה'(. כ.ד ישם וגו' יעקב אוהליך טובוכהה
 טמאיזי כשהן לתוכן אדם בני יורדין נהלים מה אלא מדרשות. בתיאצל

 לתוכן נכנסין אדם בני מדרשות בתי כך טהוריןי כשהן מתוכן ועוליןוטובלין
 עונות. מלאיןכשהן

 ויוצאיי
 אוהליך טובו מה נאמר לכך טהוריי. כשהן מתוכן

 תינוקות מלמדי אילו )שם(. נהר עלי כננות נטיו:" כנחלים ]וגו'[יעקב
 זיע: הפרין או :י"ו ת:ספ:ת הספר בזה מציגו פעמים 'כנמה הגיה שאין אף ?הגיה כג'ל,

 וכיב ע"א כ"א בב"ב ( היצת: קרית ייבאי דקרא מיפיה ודרש זה. קיט; ובר"): בלק. עם כתיב במקרא"
 ובד"וו להגיה כ"ג י ממני: נעלם המאמר ומקר במהרש.א( );יי"ש ליתא בר,וי זנן ;ליו ל'תא :שם;"א

 רא2 כתזעפוה ;לה כתוב ומה כרה אהלי רהיינ: 1ג1' אוהליך טובו מה כתוב הכי :בהר ,כשכש:
 בלק פ' בילקוט הובא " : השדים אלו ראם השרה. מלאכי אלו כתועפות ואמרתן ע"ב. ס"ה בגיטין זגרסינןלז

 בתים בעלי דכמה ובגא האילים לעייר או שנ' הזרה בדברי :?ופקין בישראל בהן יש ;פרין כמה ג':שם
 שהגיע רביון לפירקן סמוך הויו קטנים רגקט ונראה קטנים. ליתא :בילקוט וקטנים בדיו: .'קיטע:
 רבע את ומספר על מידרש 'nTu אראה עויתן. לבית בטעות בילקוט הוסה. לבית ליכול מחוייב הואכירקו
 ברתא למלת ה:וסהאות נתערבו ואולי בריבה. מטסה ובילקוט בבה מעשה בד"וו י' כדלקמן:.'אראל
 בהרבה הברייתות סחין הוא שכן בריבה. כתוב היה :אולי בארמית. להשתמש הזה הספר מררךשאין

 ריבה מלת המעתיקים והזניח: ברתא. כחוב היה ובאחר בת. כתוב אהד בספר מפרש. בגלפן והיהמקומת.
 כתב במקרא יי לגוי: הבר ובילקוט בפיו יי בריבה; מעשה :ראה ביקר ברהא. זזה בה זה:נהכו
.~DCC:כסיות בתי ג' ושם בלק פ' גילקוט הובא ג'ז 'י : גילקוט קיטע ואילך מכאן קצה. מקטע ברוו 

 כנסיות בתי כך לטהרה מטומאה i'?;a גהל,ם מה עד"זו מצות. מלאי; :ישאין ומסיים מררשות.ובהי
 ובברכית לזכות. מהזבה הארם את מניא'ן כיצר לטהרה מטומאה מעלין מדרשות( בתי רק ליתא):ברי'טא

 הגמרא: :יסהת ;פ'י היא הרפו ,נוגהת הנצא בר' המא רבי סטם איתאמרא ;.אט,ז
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שבישראל*
 שמוציאיי

 רצון לעשות ומלמדין והשכל דיעה ובינה חכמה מליבם
 ונבונים חכמים אילו אחר דבר :י: נהר עלי כננות נאמר לכך שבשמים*אביהם

 בגנים היושבת אומר* הוא ועליהן תמיד* יום בכל בתורה שעסוקיןשבישראל
 ישראל* הכתוב אמר אילו י"ג(* ח' )שחש השמיעיני לקולך מקשיביםחברים
 שנים אפילו מקשיבים* חברים הכתוב אמר אלא ישראל* כל אומרהייתי
 שלשהאפילו

 ועוסקיי
 חברים אומר, הוא עליהם תמיד, יום בכל בתורה

 ה' גמע כאהלים נהר:" עלי כגנות נאמר לכך השמיעיניי לקולךמקשיבים
 משלו כאוהלים* אלא כאהלים תיקרי אל ד"א מדרשות:זי בתי אילי)שם(*
 שבשביל שבישראלי הרוח נמי אילי ישם(* ם מי י על ם רזי כא עליו:19שעוברי, מלכות גדולי לכל סעודה שעשה ודם בשר למלך דומה. הדבר למהמשלי
 ]ה[מזלזלין וכמה כמה אחת על תורה[. ]דברי בהן שיש שבישראל הרוחבסי
 רבים במים וזרער ז'(:9י )שם מדליו מים יזל שנאמר תורה, בדבריעצמן
 אחת על בהן. שיש ארץ דרך שבשביל שבישראל, בתים בעלי אילי)שם(.
 וירם רביצת במים ]וזרעו[ נאמר לכך בניהן. ובני ובניהן הן וכמהכמה
 בבית חבוש שהיה בשעה ומתאנח בוכה שהיה אגנ זה )שם(. מלכומאנם

 מאבנ וירם נאמר לכך העולם. מן זרעי אבד שמא לי אוי אמר.האמורים.
 שמכניסין שבישראל. גמורין רשעים אילו מלכו. מאננ וירם ד"אמלכו:"
 תשובה ועשו וחזרו שעשו. מעשים בשביל מיתתן בשעת בלבבן ואנחהיבון

 הבשם העולם בני ואילו אילו התשובה, מתוךומיתין
 משה כשירד אמרו. aw), )איכה חוצות כל בראש ברעבהעטושם

 בלוחות בהן נסתכל במעשיהן, ישראל שמרחו המירוחין את וראה סינימהר
 שוב ]נתאלם[.23 ):תעלם( ומיד ההר* תחת שיברן מעליה;* כתבן שפרחוראה
 שילמד ישראל על בזירה נגזרה שעה באותה דברי להשיב יכול היהלא
 מתוך הטירורי ומתוך הטילטול מתוך השעבוד. ומתוך הצער מתוךאותן
 הקב"ה עתיד שנצטערו הצער אותו בשכר מזונות. להם שאין מתוךהדחק
 אלהים ה' הנה שנאמר ומכופל. כפול המשיח לימות לישראל שכרןלשלם
 ני(* מ"א יא.וב ואשלם הקדימני מי י'(י מי ).שע-ה וגו' לו מושלה וזרועו יבאבחזק

 אומר* אהרן וכן שלימה. משכורתי שתהא כדי פרתי רגל נשברהלטובתי
 ישראל לבני זכרון שנאמר ליי מנין ברית אותו עלי. עמד לא קרחאילמלי
 לטובתי ]אמר[ ):אמר( לכך ה'(י י"ז כבמדבר זר איש יקרב לא אשרלמען

 שלימה:י2 משכורתי שתהא כדי פרתי רגלנשברה

 שמיסרין ותלמידין חכמים אלו הגי' בילקוט קצת. משובש בדדו 'י קצת: משובש בד"וווי
 בילקוט 'י קטיע: בילקוט יי וכו': היושבת יאוסר באגדות נהלכות במדרש במשנה במקרא עצמןאת
 שנשביל ליתא בילקוט ,' ושבים: עיברים לכל סוכה שעשה למלך להב משל משיו הל נטע כאהליםג'
 שבשביל ונלו' דנורא. זקוקין בעל שהגיה כמו והגהתיו קטוע, המאמר ועכ"פ מקוטע. הלשון ובד"וווכו'
 מקוטע בד"ו: " מקומות: בכמה הוא בארז הרוה גסות ומשלם וכו'. ק"ו הסדים cn~y עושה הקב"האלו
 מי 'צא למלכו שממשוח הכוונה ואול' יונת;. בתרג,ס ועיי' בפ"כ לעיל עיי' יי : משובש ובילקוטקצת

 ששינו ועיי"ש וכו' תשובה עשו אם אבל וברעו וא' חזרו אם בילקוט יי : מררכי דהיינו אגג של זרעושמנצח
 וכ.ה פייר. זוטא באליה' לקמן כיה " : תשובה ועשה שנמלך לבי עלי וימלך מלשו; מלכו רריש ואוליהסגנו;.
 דאהרן הא מוסיף העתיקו תשא כי ובילקוט שם. ליתא ראהרן והא זוטא באליהו לקמן כולא (יבררו:
 מאבא שם ומסופר ה"1. פ"ג הוריות בירושלמי הוא וכו' לטובתי המאמר וזה ליתא. ובדייוו אמר וג'מהבא
 לחרוש וכשירר עליו. והתפללו מנכסיו וירך לצדקה מעותיו שפזר עקיבא ור' וריי ר"א נזמן שהיהיהודה
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 ימים הנה שנאמר תורה. דברי אלא רעב אין ברעב. העטופיםד"א
 אדם ירא אמרוי מיכן י"א(י ח' )עמום וגו' בארץ רעב והשלחתי ה' נאוםבאים
 שלאחר וידע בעצמוי אדם כל יסתכל ובזיע, ברתת וביראה באימה תורהלמד
 מקום לו ונתן ברקיע כוכבים ברא מי ויאמר* לשמים עיניו ישא מיתהשעת
 מלכות בנתה מנדלים כמה ואחד. אהד לכל ומסילה דרך ואחד. אחרלכל
 נדען מי מדי. מלכות בנתה מנדלים כמה לארץ. והשליכן גדען מירומי*

 ונופו אחד במקום ראשו דנתן ראשון, במנהל בו בעם מי לארץיוהשליכן
 ]ונו'[ אימה יהבה לבך שנאמר לזה. זה בין מיל ואחד ועשרים אחרבמקום
 האמתיח על ומודה יבמים ירא אדם יהא אמרוי מיכן י"ה(.25 ל"ג)ישעיה
 על לא העולמים כל רבון ויאמר, ישכים ויום יום בכל בלבבו. אמתודובר

 אתכם אביא ההיא בעת ואומר וגו'.ת לפניך תחנונינו ממילים אנחנוצדקותינו
 את בשובי הארץ נויי בכל ולתהילה לשם אתכם אתן כי אתכם קבציובעת

 כי(:25 גי )צ"ייה ה' אמר לעיניכםשבותיכם

 פירקאימליק

 הוא ברוך המקום ברדך כי(* כ.ג )שמית וגו' מלאך שלח אנכיהנה
 וקנה בעולם* שברא ידיו מעשה ומכל העולם באי מכל בישראל בהןשבחר
 ברנה הסיפור והובא פרתי. רגל נשברה לטפתי אטר סימא ומצא יהעל~הה ירד ונשכרה פרתושקעה
 פמ"ב רבה בראשית המדרש ולפי רד'ל(. הג' )עיי' מקוטע הוא ישם פמ"א ושמות פיד דברים פ.הויקרא
 המגדלים. את כפר איה דקרא שיפיה '! עשש: ענינו בתהלת המאמר בזה הורקנוס בן ר"אקדמו
 שהיהה ניכר ובכתיי האמת. על גמורה יראה שמים ירא בד"וו יי : ממני נעלם כוון מאורע איזה ע5אכל

 רי"'ט שהמונח ומוסה. כהפחי אמנם ימירה. המלה לקרות ונוכל הגימ"ל. רגל ושהק גמורה מלתבתובה
 ומעשה בסתר. שמים 'רא .טה1א מי אשרי פייח ריש 4;'5 וע'" לההל'פן. ויש כך כי מדויקת אינהודלית
 בשבלי הארץ. עמי כתוב במקרא י! בדרו; הסרה 1ג1' מלת י' נסתר: שמים 'רא שהיה א'בכהן
 רבא אליהו בסדר תניא איתא. וכו' אדם יהא לעולם דין ו' תפיה ענין נזי( רש"ב הח' )הוצאתהלקט

 ועל ה' דבר את ליטמוע כ"א וגו' באים ימים הנה כ"שנ תורה מדברי אלא רעב אין וגו' ברעבהעטופים
 רבון ויאמר וישחיר ישכים בלבבו. וכו' ומודה בסתר שמים ירא אדם יהא לעולם אומר הוא הדוראותו
 קודם 'ים בכל לאמרו הנהיגו ז"ל וקדמוניגו וכו'. הרבים רחמיך על כי לפניך חהנונינו וכי' העולמיםכל

 שהוהין מפני בסתר שמים ירא אדם יהא לעולם לזמר שלא הרגיל זצ"ל שלמה ור' בזמירות.שיתח.לו
 כל רבון לומר ומתהילין בגלוי ולא שמים ירא אדם יהא כי( למר שטועין צ"ל )אולי בסתר וכיעומר

 הארס את לזרז שבא הוקבע לרעתו( צ"ל )אי4' לדעתנו לאמרו'שהרי שהגון כתב אהד וגאוןוכעולמים.
 אלא אליהו אנא אמרו שלא בסתר לזמר שראוי כתב נר.ו אחי וריב וכו'. בכתר ואפי' שמים יראלהיית
 ורזם הזהירם ע"כ בגלוי יראין להיות יכולין היו ~לא שם? את לקרוא שלא שגזרו שמד של דורוכנגד
 בכל שמע תמל לפגיך לומר אנו והייבין שאומר הוא. שכן לך תר; בסתר. שמים מלכוה עול עליהםלקבל
 המקדש ברוך אומר וע"כ כו'. ישראל שמע ואומרים( )צ"ל ואומר באהבה פעמים שמך את ומיחדים כו'יום
 והגחן ע"כ. לשתת ל:1 אין כן ;ל בסהר. אלא ברבים מקודש שמו אי; השמד שבשעת לפי ברבים.שמו

 ג"כ הרמב,ם ויצרה שם. שכ"י מ,ו סי' אויה בטור ועיי' בסירורו. שכררה גאון עמרם ר' הוא אולישנזכר
 אנחנו אבל פ"י. רשירתא במכילתא קצתה ונמצא כאן. אותה קיטעו המעשקים והנה שלו. תפלהכסדר
 ממצרים שהסעתה גפן בכורך בנך יעקב עדת יחידך יצחק בני אוהגך אברהם זרע מרעיתיך צאן עדרךעמך
 שבשמים אבינו שהמאמר. יטעם אוכל חך גל נקטעה. שם שגם ספק ובלי עיי"ש. ימינך. נטעה אשרוכנה
 הספר: זה מסגנון הוא עלינו. שנקרא הגדול שמך בעגור הסד עמנועשה

 וגם אחרים. פסוקים בו שחורז אלא הפסוק. ע.ז מיוסד שלם א' רר1ש הוא חג' קומי פי' כ5והנה
 גזירה שבשעת הדברים וקרובים ישראל. של צרתן ע5 לתפלה בו ינת;ורר שונים. בררכים יפרשו בוקורה
 לא אהד פרק או אהד מאמר אלא שאינן ולפי שלם. אהד מאמר והיא המאמר זה גתהבר ה'ט;בוד1ק:שי
 שלאחריהי לבבא ש,יכה היא אלא עצמה. בפני בבא לקרותהנוכל
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 בה,*1 שנאמר מה וראה[ ]בוא )בוודאי( לשמו* ועבדים בנים נמור* קניןאותם
 לעם לי אתכם ולקחתי וגו'* אתכם והוצאתי ה' אני ישראל לבני אמורלכן
 שלח אנכי הנה יאוסר וח'(י ז' ו' ו' ישם ונו' הארץ אל אתכם והבאתיוגו'*
 לעולם* שליח ביד תתבנו שלא שבשמים אבי מלפניך רצון יהי לפניך:2מלאך
 ובפרשים במוסים שבא ודם בשר למלך דומה* הדבר למה משל*משלו

 חרדה ורעדו ופחדו הזדעזעו ביתו ובני עבדיו ששמעו כיון הרבה*בחיילות
 לו וישב בא היה. ומחשבה בינה בעל היה* פיקח היה* חכם והמלךגדולה*
 כך להם תנו בהן. יש בתים בעלי כמה אמר, ביתו. לתוך שממוכהבמדינה
 עניים כמה ]שתלבישו[י3 ישתלבישן( צמר וכך כך שעורין. וכך כך חיטין.וכך

 כך חיטיך וכך כך להם תנו בהן. יש ופיסחין סומין כמה בהן. ישואביונים
 וכך כך להן תנו בהן. יש חרשי, כמה שילבישוי צמר וכך כך שעורין.וכך

 בהן* יש וקטנים נערים כמה שתלבישו* צמר וכך כך שעורין. וכך כךחיטיןי
 כמה שתלבישו* ופשתן צמר וכך כך שעורין* וכך כך חיטין* וכך כך להןתנו
 תורה ליחן הקב"ה כשנבלה כך ונו'* וכך כך להן תנו בהן* יש וזקנותזקנים
 וארבעים ומאתים שלפניו* ושמונה וארבעים במאתים אלא נגלה לאלבניו*
 רכב שנאמר שלפניו* )מאות( שמונה וארבעים במאתים שלפניו*ושמונה
 יבא 13תימן אלדר ואומי י'ח(* ס"ה )תהלים ונו' שנאן אלפי רבותייםאלהים
 כל על ממונים שרת מלאכי עם סיני הר על ושכן כשבא אף נ'(:4 ג')חבקוק
 עשר שנים אותו ומהזירין מיל עשר שניס אותו נוטלין מישראל* ואחדאחד
 ונו' קבו יעיר כנשר שנאמר מיל* וארבעה עשרים ודיבור דיבור כל עלמיל*

 ממיני תורה עליהן לקבל סיני הר על אבותינו כשעמדו אף י'א(:ן ליס)דברים
 כ', )כ"כ( פרק עיןמאיר

 כצ"ל ' מקוטע: בדפו 1 דנורא: זקוקין בעל הגיה ויפה שיבוש ג"כ והוא וראי בא בד"ווי
 דוגמת שילבישו בבית הני בכל שצ"ל או קטוע. לשון והיא אותן. שתלבישו 1כלו' הדוגמאות. 'טארעפ"י
 רטנים וארבעת במאתים אלא נגלה לא בד"וו ( ואזיל: שיבש הני דכי לומר עלי שקשה אלא ב'.בבא

 צ"ל לפנינו ראף ויראה יבא. מהימן אלוה ונאמר שנאן אלפי אלהים רכב שנאמר שלפניורבבות
 ג1נדא הלהא דהיינו נכון נראה לפנינו 'טנשתלשו מה אמנם לשמונה. שנים בין להכריע אין אבלרבבוה.
 ההיה כאור ונגה וגו' יבא מתימן אלוה דהבקוק אמקרא הכא ליה וסמיך ע"א. נ' חלין וע"ע רקה.רחמה קוי האיט ואחר איט רעש רוח אליהו בחזיון מקרא לו ומצא ששה. דר' במעשה ע"א נ.ח ברכות;יי'
 בספה ה' וענן. סערה סופה א' בנחום זה וכעין לרגליו. רשף ויצא דבר ילך לפניו עוזו הביון ושם1ג1'

 אלא זה ואין רכב. כמנין א5ף. ושנים ועשרים מאתים הגיהו ובספרים רגליו. אבק וענן דרכוובשערה
 ושנים ;שרים פגי הר ;ל ושכן כשבא אף בד.1ו ' פ"יב: זוטא באליהו לקמן וע"ע נביאות.דברי

 במכילהא קנו. יעיר כנשר שכ' מיל עיטר שנים ואחר אהד כל ונוטלין ישראל על ממתיןרגבת
 גרת;ין ישראל שהיי לפי הורה מתן יום זה אומר ר"ע סיני הר לפני אלי. אתכם ואביא פ"נ דבהדשמס'

 מי"ב חנן מרחוק ויעמרו פ"ט ושם ודיבור. דיבור מל על מיל כיד הרי מיל י"ב ו-וזרין מיל י"בלאבריהן
 מיל וארבעים מאתים היום באותו מהלבין נמצאו 1דיב1ר ריב1ר כל על וכו' נרתעין ישראל שהיו מגירמיל

 כ"א פי' רבתי ובפסיקתא ;.ג. פיה שבת ועיי' וכו'. אחיכם את וסייעו רדו 9מה'ש הקג"ה אמר שעהבאוהה
 של אלף כ.כ במשנתי 'טעיתי היפא דמן אבדימי א"ר וגו' אלהים רכב אמקרא גרם,נן הדברות רי'קמייתא
 ר' א.ל וכו' לוי של משבטו וא' א' כל בה לעטר עטרה וא' א' כל וגיר סיני הר על הקב.ה עם ירדמח"ט

 מרכבה וכל רכגות מ אלף ניב עמו ירדו הקביה שירד בשעה אלא משטתה א.כ ינאי בן דר"ש בריהיאי
 יעטר עטרה וא' א' כל וביד מלאכים של רבוא ס' עמו ירדו וכו' יום יוחנן ר' אמר יחזקאל שראה.כמרכבה

 לקמן וע"ע 1נ'. מ"ט אות 'טס במ"ע ועי' רבא. ק"כ אמר 'והנן ר' במם ראב.כ מישראל א' א' כלבה
 הא עלה וגרים אגרימי ררי להא נמי גריס השלישי בחודש פי' כהנא דר' ובפסי' וכיב. פיד זוטאבאליהו

 לכתי הקב"ה עם 1שיררון )'טירד( אמרו מבבל 1'ס?לתה[ )שעלה( מכת ההם איתא וא-ייכ סתמא. 'נאירר'
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 זועם וכל י.ט(* שם )שם וגו' השופר כול ויהי ט"ו(י י"ס )שטות וגו' השלישיביום ויהי שנאמר גדולהי חרדה וחרדו ופחדו ]ורעדו[ נזדעזעו שעה באותה)אף(
 כיון וי"ט(* י"א כ' ישם וגו' אתה דבר מ11ה אל ויאמרו ונו'* הקולות אתרואים
 ויאמר שנאמר תיראו* אל להן* אמר עליהן הקב"ה של שאימתו משהשראה
 למניהם ערך כך ואחר תחילה פייסן כ'(. )שם ונו' תיראו אל העם אלמשה
 הדין: מידות וכלנזיקין

 יבא בנפו אם וגו'. עברי עבר תמנה כי ונו' המשפטיםואלה
 ודבריהן מקולקלין מעשיהן שבשביל לרשעים להן אוי ונ'(: ב' א' כ"א )שםוגו'

 והלא מותן." יום עד עניים רהיו פסול לידי עצמן )1(מביאין ראוייןשאינן
 הענק הכתוב. אמר בגניבתן שנימכרין רשעים אם רמה וחומר* קלדברים
 שעושין עולם צדיקי ויש(* י.ד שיו )דבר.ם ]ובו'[ בעיניך יקשה ולא ]ונו'[ לותעניק
 הדבר למה משל* משלו וכמהר כמה אחת על תמיד יום בכל רצונולו

 היה ]וזיז[ נעולה ודלת בדול פלטורין לו שהיתה ודם בשר למלךדומה*
 וזיז כולן* מגדים מיני וכל ורימונים ענבים תאנים עליו והיו ממנו*יוצא
 וזיז צבעונים* מיני וכל ומרוקין מטיראין[8 ( )שו עליו והיו לו הממוךאחד
 מיפוקין מיני וכל ומזונות ושתייה אכילה ]עליו[ )לו( היה לו הסמוךאחד
 מלך*9 של מפלמירה ]ומסתפקות[ באות בחוץ העומדות בריות וכלכולן.

 לחוץ מלך של מפלטירה שיוצא סמה אומרים. הן מה והשביםוהעוברים
 צדיקים של מייסורין כך לפנים. מלך של בפלטורה שיש מה למדאתה
 רשעים של משלויהם בביהינמי רשעים של פורענותן ]מדת[ )מתחת( למדאתה
 רב מה שנאמר הבא."י לעולם צדיקין של שכרן מתן למד את הזהבעולם
 ולא שמעו לא ומעולם ואומר כ'(י ליב )תהלים ובו' ליריאיך צפנת אשרטובך
 ג'(:ח ס.ד )ישעיה וגו'האזינו

 ליי אמר אחד* זקן ומצאתי למקום ממקום עובר הייתי אחתפעם
 וכל בוים כל בני* לו* אמרתי המשיח* לימות העולם אומות יש וכירבי*

 בשמחתן ורואים באין ישראלי את ]ילחצו[ )ולחצה( ישראל את שעינוממלכות
 וכעם יראה רשע שנאמר לעולם* חוזרין אין ושוב לעפרן* והולכין ישראל*של

- -
 אלף ככ.ב צ"ל ואילי עיון. צריכה כעשרים )הכיף להוב. זכור אליהו שנה כך מרכבות אלף ושניםכעשרים
 שטת עמה הכוזהביאה שאותה הדברים נראים ועכב טיס( הכיף אילי או ל. יחזקא כבת מר שלמרכבות
 בד,וו רבבות מלת להגיה וצריך מרכבות. אקף כ"ס ענן ר' ע"י שבל שנתפשט אליהו סדר מןאליהו
 שנין שם שאכתב מה פיך זוטא כאליהו להלן )ו;יי' בו. שהסר מה בכתיי ולהשלים מרכבותלמלת
 מלאכים ב' דהקב"ה. גוגרא הלהא א' כאן. דברו מהיש מיני ג' שמן אומרים נמצינו מבבל( שעלתהמכת
 מעורבים לפנינו והדיורים מיל. '"ב ובחזירתן בהליכתן אותם שסייען אותם ג' ישראל. את לעטרשכאז

 שהרי " יותר: מקוטעין הדברים ובד'וו צדק. מורה יבוא עד הגהה בלא בפנים והנחתי:מקוטעים
 בגליון שם נרמז )ובטעות וכו' ק.ו דברים והרי 5ו תעניק כתיב ראה. בילקוט היבא י נמכר:בגניבתו
 ,מדרש(:

 ג' שם בילקוט אבל ליתא. זו בבא כ5 ובחוו מקוטעת. שהתיבה לרמז פנו' מקום בכתיי
 לו סמוך אהד זיז אף וכו' ושתייה אכילה עליי והיו ממנה יוצא )והזיז[ )והו'( נעולה והרלת גדולהג'לטין
 זה פי ,gy כולם. בגדים מיני וכל וסיריקון שיראין ;ליו והי: לו סמוך א' זיז אף וכו' תאנים עליווהיו

 שם. בילקוט ! עיקר: נראה הילקוט של שסידורו אף שלפנינו בסדר הרברים שהמתי אלאהגהתי.
 הן מה והשבים העוברים לחוץ. מלך של מג'לטין יוצא שהוא ממה ומסתפקין באין הם מכיווץוהעומדין
 וצ"ל מקוטע והיא וכו'. ושבין ועוגרין באין מלך של מפלטרין חוץ i'1alvn וכ5 ובך"וו וכו'.אומרים

 בשינוי וכילקוט משובש. בד.וו "' הילקוט: עפ"י הגהתי ובגוססותינו בילקוט. שהוא כמו וכו'ומסתפקין
 האזינו: לא ובמקרא ובילקוט בד"וו כיה יי וכו': רשעים ומשלוות וכו' פורעניתן מדת ג' ושם קצת.סגנון
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 שיו(, ס"ה לשעיה לבחירי לשבועה שמכם והנחתם ואומר י'(. קייב )תהלים]ןנך'[

 והווין באין אותן לחצו ולא ישראל את  עינו שלא  גוים וכל ממלכותוכל
 ואתם ואומר וכו'. צאנכם ורעו זרים ועמדו שנאמר לישראל. וכורמיםאכרים
 ]וגו'[ ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי ]ואומר[ ו'(י ה' ס"א )ישעיה תקראו ה'כהני
 לימות כשירים אילי ט"י(י ס"ה )ישעיה אחר שם יקרא ולעבדיו יאוסר ט'(* ג')צפנ.ה

 הבאי לעולם באין והן המשיח* לימות ובאין הואיל לומר* אתה יכולהמשיח*"
 שהן תורה* דברי ותפוש מתחילה שאמרתי דברים הנחאלא

 חמוריי
 מן יותר

 )שמותליבמ'ח(.מ בו יאכל לא ערל כל שנאמר מתחילה* לך שאמרתיהדברים

 ערל כל הכתוב* אמר הקל* דבר שהוא הממח אם מה וחומר. קל דבריםוהלא
 ערל יהא שלא וכמה. כמה אחת על קדשים קדשי שהוא הבא עולם בו. יאכללא

 עולמים:4י ולעולמי לעולם בו דר יהא ולא עולמים. ולעולמי לעולם בואוכל
 בקי שאינו אהד תלמיד עלי בא שם עומד שאני ]עד[)על(
 מה ומתאוה ומצפה ומחמד תורה בדברי אני עומק רבי. לי. אמרבהלכה.

 אותו זכה לא בני. לו. אמרתי עלי. באה תורה ואין עלי. תבוא תורהאם
 הזה כשור למיתה. שמים לכבוד עצמו ממר כן אם אלא תורה לדבראדם

 ורב שנאמר לעבדו. בעליו כבוד על עצמו ומומר בעול אותושמכניסים
 שוררי בכח תבואות שרוב אומרים הבריות די(, י"ר )משלי שור בכחתבואות
 והאביונים העניים ראומר אי(. ט"ו )שם לשון מענה ומה' לב מערכי לאדםואומר

 הו(: מייא )ישע.ה וגו' ואין מיםמבקשים

 ותהא עולמים ולעולמי לעולם מבורך הגדול שמך ירי שבשמיםחבני
 אקבל שאמרת מושבותיהם. מקומות בכל עבדיך מישראל רוח קורתלך

 אני הרי מזו. למעלה זו עבירות מאה אדם הגדיל שאפילו בתשובה.פושעיהן
 ויחזור למעלה כלפי ויחרף אדם עומד שאפילו בתשובה. ומקבלוברחמים
 31ו' פסח כאיל ידלג אז שנאמר כולם. על מוחל הקב"ה תשובה.ויעשה
 במדבר נבקעו כי טובים. מעשים וחמר דעת חסר אלא פסה יאין וי(, ליה)ישע-ה
 פירקא.מליק )שם(: בערבה ונחליםמים

 ונו' לאמה בתו את איש ימכור כי נשים. של למידתן לךבא
 אדם אשרי ח'(.1 )שם ובו' יעדה לא אשר אדוניה בעיני רעה ואם ז'(, כ"א)שמות
 אחרת אם לעקלקלות.1 אם לעקל אם יודע והלב שמים. לשם מעשיושכל
 )שמי'וי"א(:3 ובו' לה יעשה לא אלה שלש אם ונו' לויקח

 דצפניה והמקרא בד'11. הוא וכן א'. זקן מצאני וכו' פ"א אבהו דבי תנא בא פ' בילקוט הבא,'
 תאמר רבי לי אמר ג' שב בילקוט וגל. כתוב במקרא וי שבאומה: הכשרים א5ו בילקוט וסייםהשמיטו

 או.ה דחסידי הספר לנעי דאל ויראה וגו'. ערל וכל לו 1אכרתי[ )אמר( בעוה"ב באין המשיח לימות באיןוהן
 איו כנגר כאן שכזוגים והרברים אתו. נמוקו אשר אברהם ש5 בביתו נכר כבני היינו 5עוה"ב ה5ק 5הםטיש

 ב עוה' בילקוט קצת. משבש בד"11 '; נימולין: לשאינן הנימולין אומות בין והבדיל המילה אתשהעבירו
 אמרים שהבריות משל המקרא שזה כב' ,י קיטע. והשאר בו. יאכל 5א ערל כל עאכו"כ קיקשכולו
 פ"נ. 5עי5 ועיי' וגר. אויל בפי מיניה אד5עי5וקאי

 כ"א. )כ"ג( פרק עיןטא.ר
 א"5 צריך אני הבד בית 5עק5 יומר יכול ע"א ב"ו בסנהדרין 1 : רעה אם וגו' וכי כתוב במקראי

 ואם: כתוב במקרא י לעקלקלות: והו' וגו' אתרת אם כדמסיים או5עקי. וסי שם במכילתא עיי' במעשיה רעה שהיא שאפשר וכלו' היא. פיד כלאים ובירושלמי וכו' יורעה5ב
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 והיינו חכמים לפני בירושלים המדרש בבית הייתי אחתפעם
 כנענית. שפחה לי היתה אילו רבותיי. להן. אמרתי נשים. בעיסקיעוסקים

 מה. מפני לי, אמרו השוק, מן ירק לי והביא דמים ליכי הא לה. אמרתילא
 ועוברת שעה. סעודת על נפשה משימת שהאשה מפני רבותיי. להן.אמרתי
 נשים וארמר נכמרו. כתנור עורנו שנאמר כלום.4 בכך אין ואומרת.עבירה
 זמן שכל ללמדך. אלא לזה. זה עינין מה יכי וי"א(. י' ה' יאים עינובציון

 כלום.5 בכך אין ואומרת. עבירה ועוברת עצמה משלמת אשה בעולם,שהרעב

 תקנו שעה מאותה ]וגו'[. בציון נשים ]וכו'[ נכמרו כתנור עורנו נאמרלכך
 הבנים מרובים שהנכסים בזמן ובנות. בנים והניח שמת מי הלכה. אותהחכמים
 נכסים יזונו, והבנותיירשו

 מועטיי
 הפתחים. על ישאלו והבנים יזונו הבנות

 את אני רואה גמליאל רבן אמר הפסדתי. זכר שאני בשביל אומראדמון
 עברייה, אמה בו שיש בית בל מיכן מ"א(": פיט וב"ב ש"נ פית יכתובוח אדמוןדברי
 אנשים יריבון כי שנאמר בעולם. רוה קורת מוצאה ואינה וניניהםמריבה
 זה. אצל זה עינין מה וכי לאמה. בתו את איש ימכור כי י"ה(. שם )שמותוגו'
 מוצאה ואינה ביניהן מריבה עברייה אמה בו שיש בית כל ללמדךאלא
 והתהלך יקום אם ונו'. אנשים יריבון וכי נאמר לכך בעולם. רוחקורת
 מעניין במזיד נפש שהרב דיין רבותי. להן. אמרתי י,ט(:7 שם ישם ונו'בחוץ
 ממלאכתן. יעברו כולם במזיד, נפש שהרג תינוקות מלמד .8 . . . . , ,שלפניו
 לאו. ואם אותו. מרפאין תשובה ועשו חזרו אם אחרת. מלאכה ויעשוילכו

 ]ונו'[ אנשים ינצו כי שנאמר הקל. דבר אפילו שלהם, ממון על אותןעונשין
 להן. אמרתי יעוד כ'(: )שם וגו' אמתו את או עבדו את איש יכה כי כיב(,)שם

 מימנים בה יוצאין תשובה ועשתה חזרה אם במזיד. נפש שהרנה חייהרבותיי.
 אפילר שלה. ממון על אותה עונשין לאו ואם .י . . , . . . , . אותהומוציאין

 עין תחת עין ונו'. יהיה אמון ואם וגו', אנשים ינצו כי שנאמר הקל.דבר
 של שרחמיו ישראל ופראו כיון וכה(. כיד כ"ג ישם וגו' כויה תחת כויהוגו'.

 לעולם:" מבינותינו שכינה תעבור שלא ולואי אמרו. t[rlal~t]הקב"ה
 אבותינו כשעמדו ]היו[, )הן( דרך תמימי במצרים ישראלכשהיו

 תחילה פייסן בדבר, דרך תמימי היו מסיני תורה עליהן לקבל סיני הרעל
 ה' ברוך אמרו. כך ואחר הדין." מידות וכל נזיקין לפניהם ערך כךואחר

 לפני עי כעובר ויהיה זמה מרבה שפהות מרבה פ"ב באבות כאמרם היא זמה בעלת והשפחה'
 שאסרו למה ,r~lo כאן ואולי להתפתות. קלות דעתן שנשים הכשרות. אפי' כלו' , מכשול: התן לאעור

 מכללא אלא איהאמר בפירוש ולאו עליהןי קלות דעתן ונשים הואיל אליהו דבי תנא ;"ב פ'בקידושין
 ע"ב. ל"ג שגת עיי' וסכנה צער לידי כך בשביל עצמן מביאין שאין לבין אלא זה אמרו לא דודא'ומהבא.
 בבלי וע""'ט וכדאמרן. הכי תרו וא;פי"כ כלו' , נש.ם. ב' עם אדם יתייהד לא אמרו פליג לאומשום

 הל;יטהו בכה"ג אמרינן לא ר1ראי ההלכה. נענין ואינך התו' שהאריכו יגמה המשנה לשון בסגנןוירושלמי
 ארלע'9 קרא דהדר ואמר יריבון. כי 1ה1ל.ל לעצמה פרשה 'טהיא דריש. יריכון דוכי ויד י וימות:לריסע

 ממלא פנוי מקים כאן י הימינו: יוצא 'טהמריבה הדבר לענין והדר 'ומת במות שהם באלהשהפסיק
 בט' ממולא פנוי מקם , כולא: ylep1 וכו'. בברו כזלן במזיד הנפש את שהרג ריין ובר"וו גק1ד1תבז'

 למלאות הכותב נזה השתמש לא להלן וכן כאן ועד ההסרות. המלות מנין על הנקורות מורות ואולינקורות.
 ינצו: וכי יכה. וכי וכי. במקרא כי הני כל ממנו. שהעתיק בספר כן מצא ואולי כנקדות. המוימקום
 ואולי משוכיטים. הדברים והנה זכויים. היינו לבלם מבינינו שכינה עברה לא אלו אמר מרוב.; בדנו,י

 הענין: לסיים כדי זה שעפני שבפרק דבריו אל חוזר הנה יי זכאין: ונהיה לפנינו.חסר
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 לבדך האלהים הוא אתה הכרובים, יושב צבאות אלהי ישראל אלהיאלהים
  בתבונה.11 השמים ]ושמי[ "את( השמים את עשית אתה הארץ. ממלבות בלעל

 הפדים גמילות שיעשו ברית כרתו אחת. אנודה כולם שהיו וישבו.מנתקבצו
 לשון יניחו שלא ויעקב. יצחק אברהם ברית בלבבם וישמרו זה. עםזה
 צד כאיזה זרה: עבודה דרכי מפני מצרים. לשון וילמדו אביהם יעקבבית
 והיו לשונם. את שינו שלא במצרים. שבשמים אבינו את ישראלהבדו

 יקל מצרים אלהי תעבדו אם אתו. עובדים אתם למה להם. אומריםהמצריים
 ויעקב יצחק אברהם עזב שמא להם. ואומרים ישראל משיבין מכם.עבודתו

 כשם אמרו. לאו, להן. אמרו אחריהן. בניהן שיעזבו שבשמים אלהינואת
 במצרים. בניהם את מלין ישראל והיו נעזבנו: לא כך אותו עזבו לאשהם
 ואומרין ישראל משיבין מכם. קשה עבודה תקל שמא מה מצריים. להםאמרו
 שישכחו שבשמים אלהינו ברית את ויעקב יצחק אברהם שכח שמאלהם.
 יצחק אברהם שכח שלא כשם להן. אמרו לאו, להן. אמרו אחריהן.בניהן
 אחר. דבר אחריהן:" בניהן ישכחו לא כך שבשמים אלהינו בריתויעקב
 מלין אתם למה מצריים, להם אמרו במצרים. בניהן את מלין ישראלוהיו
 לאחר אותן. נימול להן. אמרו בנהר, אותן משליכין אנו שעה שלאחראותן
 ישראל והיו כרצונכם: בהם עשוכן

 עושיי
 ולבנותיהן לבניהן משתה

 אנו שעה ואחר משתה להם עושים אתם למה מצריים. להן אמרובמצרים.
 עשו כך ואחר משתה. נעשה אנו להן. אמרו ולעינוי, ללחץ אותןמוציאין
 ימים. לשלשה ]אותה מוציאין יש ימים. לשני אותו מוציאין ישכרצונכם.

 והבא נהרג. והנהרג מת. המת ימים, לשבעה אותו מוציאין שהיויש
 ופונעין אותן ומחרפין אותן מכין אילו דברים אותן ]בכל[ יכל( חיים.בחיים
 היום כל שנאמר מפניהם, מנום להן ואין להן, ]ך3מכ(טרין[ )ימטטירין(בהן

 וכו' שכחנוך ולא באתנו זאת כל וגו' ומנדף מחרף מקול וכו' נגדיכלימתי
 ]במקום דכיתנו כי כ'(: )שם ובו' תנים במקום דכיתנו כי י"ס(. עד מ"! מיד)תהלים
 אילר )שם(, בצלמות עלינו ותכס המצריים: וכל מצרים מלך פרעה זהתנים[.
 וב"ב(. כ"א )שם זאת יחקר אלהים הלא ונו' אלהינו שם שכחנו אם : צער שלחיים
 ינום לא הנה בהן, נאמר ]מה שבשמים אביהם רצון עושין שישראלבזמן
 נאמר מה מקום[ של רצונו עושין אין ג'( קכ"א )שם ישראל שומר יישןולא
 נפשינו לעפר שחה כי ובו' תסתיר פניך למה ונו' ה' תישן למה עורהבהן.
 גמירא(:נ: ער כ"ג מיד )שם ונו' לנו עזרתה קומהובו'

 לי, ואמר אחד זקן ומצאני למקום ממקום קובר הייתי אחתמעם
 לדורות בני ראיתה מה לו. אמרתי מצרים. מיוצאי כשירין הללו דורותרבי.
 משה של דורו שמע ובאזניך בעיניך ראה מצרים, מיוצאי כשירים שהןהללו
 ולבך שמע ובאזניך בעיניך ראה אלא בהן. היתה ותורה הן כשיריןלא

 נמי אי קצת. קט!ע המאמר :אלי מצרים. לענין שזר '; ומש:בשיפ: מקוטעים הדברים בדרות
 הל'ט:ן בענין ': :,'סב!: נתקבע! היו דרך תמימי במצרים ישראל כשהי! כאן ש"ל מכ:רפיןשהדברים

 :;יי' בידם הי: דברים ר' רשת ד' אות במ"ע עיי"ש פ"ה בא במכילתא :עיקרו מקומית בכמה מיזכרהוא
 :בתנה:מא לזי. משבט הנץ מילה ברית שהעבירו מקומות בהרבה מוזכר המילה בענין אבל בלק. פ'בתנח:סא
 !במפרי ב' אות DCt ובמ"ע 'סם במכילתא ועיי' :כ:' כמעיט נהיה אסר: מילה ברית הפר: ייסף שכשמתשמת

 ממטעים :הדברים הדו: עפ"י הגההי 'י בפכ"ד: לקמן :ע"; הן. הליקית !הגדת ס"ז פי'כהערתך
 : שם:משיבשם
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 אותן לא רבי. לי, אמר עמהן." היו ונביאים תורה שהרי הדברים. לכלתשית
 אחרון. בית שנבנה ועד  ראשון בית שחרב מיום אלא לך. אמרתידורות
 תורה. פילפול בהן ודברו עמהן[ ]היו וכתובים נביאים תורה והלא לו.אמרתי
 בהן שבאמר סמה למד צא תורה. בדברי אתה וחפץ ללמוד אתה רוצהאם

 אבל ב'(. ב' ).ימ.ה דנך' לאמר ירושלים באזני וקראת הלוך מצרים.ביוצאי
 בלאו שלא בעולם דבר הקב"ה הניח לא בצער. אחרון בית מהלכין"כשהיו

 אלהים ה' יעשה לא כי ונאמר י"ר(. כיה יתהלים ליריאיו ה' סוד שנאמרלישראל.
 ]שאני )שנזכר( ושעה שעה ובכל ויום יום בכל העבודה. ז'(, ג' )עמים וגו'דבר
 ומשבח ומרומם ומברך האדמה. פני על נופל אני המעשים. כל אתנזכר[
 וארק עלישמים )מעיראך הוא: ברוך העולם והיה שאמר מי של לשמוומקדש
 ועד מארם בעולם. שברא ידיו מעשה ולכל העולם כא. לכל מזונית ומחלק הקב"השיושב

 משבה היה המלך דוד אף שברא(.5' נפשות ולכל השמים עוף וער רמש ערבהמה
 מאה ממנה והרבו בהן היתה אחת 19מצוה ממצרים. יצאו אשר מצרים.יוצאי
 שיעשו ברית וכרתו אחת. באבודה כולם שהיו עד וישבו שנתקבצומצוות.
 ויעקב. יצחק אברהם ברית בבשרם. מילה וישמרו זה. עם זה חמדיםבמילות
 זרה. עבודה מפני מצרים לשון וילמדו וילכו אביהם יעקב לשון יניחוושלא
 ,'2 כ"ג(. ז' )ש"ב ונו' אלהים הלכו אשר בארץ אחד נוי ישראל כעמך מישבאמר

 נוים ממצרים לך פדית אשר ]ונו'[ )ש"נ( לעם לו לפדות ואהרן." משה?ה
 פדית אשר ישראל עמך מפני כן. אומר היה אלא כן. תאמר אל )שם(.ואלהיו
 ואלהיו:22 נוים אבדת במצריםלך.

 פירקא.סליק

 וטל ]כחן[ )שהן( בין ]מה[ ט'(. ק.מ )תהלים וגו' רשע מאויי ה' תתןאל
 בידן1 היתה אחת מצוה מצרים יוצאי הרשע.1 עשו של לזרעו מצריםיוצאי
 ברית וכרתו אחת. באגודה וישבו כולם נתקבצו מצוות. מאה ממנהוהרבו
 יצחק אברהם ברית בבשרם מילה וישמרו זה. עם זה חפדים במילותשיעשו

 במצרים 5הס מתנבא היה ,אהרן ע"ב לח ~NOT מהן ישיבה פסקה יא האבות תורת כלו'"
 הראשנה. בהשקפה נראים כאיטר הדברים שאי; נביאה. היתה מרים גם ופ.ה פ"נ רבה שמות משהקודם
 ב;.ניך ראה אדם בן בה"א לד"ת מכוונים ואזניי ולבו עיניו שיהיו אדם צריך שליה פי' האזינו בספריואמרו
 ניהמ,ק ימה ק"ו דברים והרי ה'( מ"ר )יחזקאל וגו' אליך דובר אני אשר כל אל לבך ושים שמעובאזניך
 המאמר ובר"וו החסרון. ;ל לרמז מלות כהמשה פנוי מקום נחתיי ז' וכו': ביד ונמדד בקיניםשנראה

 ובאשור נמרנר מהלכין כשהיו צ"ל ואולי הכרים. בצער אהרון בית מלת הג' וגם ביותר ומשובשמקוטע

ובבבי
 לכאן: ;נין a:tr לו ואין פ"יך דלעיל מהס.פ,ר לבא; נ'טתרבב 'י בצער: אהרון ניח שנבנה עד

 וכן 'ז ומי: כתוב במקרא "י הזקן: אמר כאשר האחרונים ברורות אפי' כך שנקראו לא w~a, כלו',1
 ממצרים ואמרו בהפסק. לך שמלת כלו' יו בקיטו;: שם בילקוט והובא פכ"ז שמואל במדרש ראב"כררשו
 וא5היז. גוים אברת במצרים אמר כאייו ענינו ואלהיוגוים

 כיב. )כיר( פרק עיןמא.ר
 ;שו: של מזרעו שהן בין מצרים מיוצאי שהן ב.; ובחוו שם. וכ.ה בשלה סוף בילקוט הובא1

 מצרים להן אמרו בניהם. את במצרים מל'ן שהיו בידם היתה אהת מצוה וישבו נתקבצו שם בילקוטי

 שכהו שמא להם ישראל משיבין מכם קשה ;בודה ותקף מצרים כבני יהיו אותם מל'ן אתם מהמפני

 'טינה הנה וכו'. כן אינו עשו של זרעו אבל רוצים שאתם מה עשו כך ואתר אותם נמול וכו'אברהם
 דלעיל: מפרק לכאן וערבבהסגנון
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 דרכי מפני מצרים לטון וילמדו וילכו יעקב בית לשון יניחו שלאויעקב.
  קיים  שיצחק :מן כל אלא כן. אינו הרשע עשו של זרעו אבל זרה.עבודה
 מבשרם. ]ה[מילה את ביטלו יצחק שמת כיון בבשרם. ]ה[מילה אתקיימר
 ה'. יסח גאים בית כיה(: ט"ו )משלי אלמנה נבול ויצב ה' יסח נאים ביתשנאמר

 משל. משלו עובדיה.3 של ביתו  זה אלמנה. בבול ויצב עשו. של ביתוזה
 מונח יהא לו. אמר לאוהבו. כתרו שנתן ודם בשר למלך דומה. הדברלמה

 עולמו. לבית שנכנס עד  בראשו אוהבו הניחו לעולם, בניך ובראשיבראשך
 אם מה אוהבי. בן את ואראה[ ]אלך המלך. אמר עולמו לבית שנכנםכיון
 שבא.4 כיון כך לאחריו. שמוטל ומצאו הלך בראשו. הכתר מונחיהא

 וגו' אדום משדה בצעדך משעיר בצאתך ה' שנאמר הנבול. בקצהלאחריו
 וה'(: ד' הי )שופטים וגו' ה' מפני נןלוהרים

 נבט בן וירבעם בנו ועמלק התימני ואליפז הרשע עשו נדמהלמה
 לעיר. סמוכה בדרך כסות שמצא לאחד האבני. והמן בבל מלךונבוכדנצר

 זו סי. של אבידה זו ואומר. מכריז והיה העיר. לתוך והכנימה בידותפמה
 צדיק כמה פלוני ראיתם ואמרו. לקראתו העיר בני כל נתקבצו מי. שלאבידה
 עיר. של וקצין ראש ועשאוהו עמדו הוא[. כשר ]כמה הוא. תמיד כמההוא.
 הרשע עשו נידמו לכך הארץ. וכל המדינות כל החריב בשלש בשתיםבשנה
 והמן נבט בן וירבעם בבל מלך ונבוכדנצר בנו ועמלק התימניואליפז
 שעיר הר לו נתנו אביו לפני עשו שהוריד דמעות ועתי בשכר לאהאנני."
 שנהג התימני אליפז של בשכר לא לעולם. ממנו פומקין ברכה בשמישאין
 דבר שהשיב ירבעם של שכרו לא לעולם. עמלק ממנו יצא באביוכבוד
 באבינו כבוד שנהג מרודך של שכרו לא שבטים. עשרה לו נתנו המלךלפני

 ומתאנח בוכה שהיה אבם של שכרו לא לעולם. נבוכדנצר ממנו יצאשבשמים
 העולם. מן זרעי אבד שמא לי אוי אמר. האמורין. בבית הבוש שהיה עצמועל
 א'(:7 ז' )הישע בחוץ כדוד ופשט יבוא כנב הרע.0 המן לעולם ממנויצא

 הבית על אשר עובדיהו אל אחאב ויקרא אומר. הואהרי
 כמעשה כשירין מעשיך אין שמא עובדיהו לו. אמר לו. אמר מה גי(. יייחישא

 שנאמר בשבילו. אלא לבן של ביתו נתברך לא ביעקב שכןהחסידים.
 לרבלי אותך ה' ויברך יאוסר כ"1(. ל' )בראש.ת בגללך ה' ויברכנינחשתי

 קיטע. וגו' גאים בית שנאמר והאי המילה. את וגריס ג"כ. זה הונא תולרות פ' alD מלקוט'
 והובא היתה. עובדיה אשת ד'( )מ"ב אלישע אל צעקה אשר שהאלמנה שנו שקלים פ' דרשובפסיקתא
 עובדיה רהוא יצחק ר' ובשם היה. אדומי גר שעובדיה כאיר ר' בשם איתאמרא ובסנהדרין שם.כילקוט
 באשפה מונה ~מצאו הלך וכו' בן את ראו ובדרו מלות. וד' כג' פנוי מקום בכתי ' אחאב: ביהשל

 באשפה מושלך שהוא ומצאו וכו' ואראה אלך המקומות גב' הילקוט מקוטע. והוא הגבול. בקצהלאחריו
 והגהה תיקון אלא זה ואין וגו'. בצאתך ה' שנאמר גדול( בקצפון בשלח )נפ' גדול בקצף לאה,ריוהלך
 לאחוריו( )אי לאחריו וחזר באשפה שמוטל ומצאו הלך להגיה. נראה כך להגיה נבא ,אם הילקיט.מבעל
 קצת סגנון בשינוי ובילקוט בד"וו ' הגבול: בקצה לאחריו הזר איתו וראה לאדש הקג"ה שבא כיוןכך

t'DP1בפ' עה"ח רש.י ועיי' יצחק של בחיקו שגדל פ"ב רבה בדברים אמרו אליפז ובענין הגהתי. הדזוו 
 יביא וגנב כהום במקרא ' בילקוט: קיטע ואילך מבא; פ"כ. לעיל עיי' . ויבך: בדיה י"א כ"טויצא
 הללו הרשעים הם כך בפרהכייא. גהוץ גדוד ופשט יבוא לסוף ובסתר בחשאי שמעשהו הגנב כלו'פשט.

 עליו שאמר כן. אומר הוא עמלק שעל ואולי בפרהסיא. וכבסיף s~a'na מעשיהם עושים הםשמתחלה
 : פנים בגילוי ואה"ב במטמוניות בא היה שמתחלה פ"א. דעמלק במכילתא אליעזרר'
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 ויברך שנאמר בשבילו. אלא פוטיפר של ביתו נתברך לא יוצף ל'(. שם)שם
 כמעשה מעשיך אין שמא אתה ה'(. ל"ט )שם וגו' יוסף בגלל המצרי בית אתה'

 אומר. מהו הבית, על אשר עובדיהו אל אחאב ויקרא נאמר לכךראשונים.
 שם(:5 )מ"א מאד ה' את ירא היהועובדיהו

 שיורש הוא מי בני עמלק לו. אמר בן. התימני לאליפז לוהיה
 והעולם הזה העולם יורשי ישראל לומר. ]לי[ היה הבא, והעולם הזההעולם
 תזכה כ, עשית אם מה דרכים. להם והכן בורות להן חפור עכשיוהבא.
 לו שאמר כיון אלא כן, עשה לא והוא הבא. לעולם ותבוא ותנחלותירש
 שנאמר כולו. העולם כל את להחריב עמלק יצא מיד שתק. דבר שלרישומו
 בשעה ידים. ברפויי ה'(. י"י )שמות ברפידים ישראל עם וילחם עמלקויבא

 שבעולם, שוטה לו. אמר הוא וכליות לבות בוחן והקב"ה המצוות.9 מןשנרפו
 ]ל[פורענות ראש היה אתה עכשיו לשונות. שבעים לאחר אני יצרתיךלא
 רהיה כ'(י כיר )במדבר ונו' עמלק את וירא שנאמר ניהינם* יורדי כללפני
 וכו' אמחה מחה כי יאוסר י"ס(, כ.ה )דברים וגוי לך אלהיך ה'בהניח
 הדיוט משל זהו ט"ו(*9! שם )שם ונו' יה כס על יד כי ייאמר י"זי"ד(,ישתת
 העצים על התלוים מן יתר חביב שבגנים אפילו אותו* מושלין אדםשבני
 מבשרם מילה שביטלו הרשע עשו של זרעו אלא בלבד. זו ולאבדין*"
 עבדיך נבלת את ותנו שבתורהי מצוות כל ועל שבת מצות עלוהעבירו
 לו. אמר הוא וכליות לבות בוהן הקב"ה ב'(י עיט )תהלים השמים לעוףמאכל
 כמעשה* מהשבה כל על אותך דן הייתי לא בבשרך. מילה הייתהאילו
 העתיד ועל כמעשה, מחשבה על אותך דן הריני בבשרך. מילה שאיןעכשיו
 לדם כי אלהים ה' נאום אני חי לכן שנאמר נעשה. שלא פי על ואףלעשות
 את אמרך יען לרבים, אעשך דם שנאת מילה דם ו'(י ליה )יחוקאל ונו'אעשך
 י'(י?ן שם )שם היה שם וה' וירשנוה תהיינה לי הארצות שני ואת הנויםשני

 קטון הנה היה: ו2ם וה' נאמר לכך הקב"הי אומר הוי המתרים. על גילהמי
 לבך :דון אותך השיא תפלצתך ט"ו(י מ-ט ירמיה ב', א' )עיגדיה ונו' בנויםנתחיך
 להעבירך לך ברמה היא בך שהיתה ליצנות ליצן* תפל לוי אמר טיז(י שםייימיה
 וגו' כנשר תגביה אם ונו': אותך השיא תפלצתך נאמר לכך העולם*מן

 שכשם ישראל* של משונאיהן וכנפרע הוא ברוך המקום ברוך ד'(* שם)שבדיה
 העולם* מן זרעו ואת אותו עקר[ ]כך[ ייעקר( הקב"ה* של בדעתושהיתה
 רוששנו אדום תאמר כי יאוסר י'ח(*" ישם ונו' אש יעקב בית והיהשנאמר
 בושה תכסך יעקב אחיך מחמם ואומר ד'(* א' )מלאטי ובו' חרבות ונבנהו213וב
 ונכרת בושה תכסך יעקב אחיך שחממתה מחמם י'(, )עיבריה לעולםונכרת
 לעולם* ונכרת בושה תכמך יעקב אחיך את הרע יצר שחמם מחמםלעולם,
 מידו. תורה מפר הניח ולא יעקב, אחיך את מלביות ארבע שחמסומחמם
 הגדול שם של שכרו אלא בלבד זו ולא לעולמי" ונכרת בושההכמך

 :כ'. א' 'סם :במ"ע עמלק דמס' פ"א במכילתא ;יי' , : יצחק ר' בשם איחאמרא ;"ב ל"ט גס:הדרין'
 סוף בילקוט היבא זה כי "' ברשיי(: ערש במגפה סתם היינ: דרשם ;'ב כ.ג ב"מ עי כאן):ארמז
 כשגגים אפי' נשתבש :בד":: ל' איתפריש לא כאן :;נינו המשל זה כרנת 'י הרבה; מלט;ביטלה
 בדנו 'י הדי:; ?D"' הגהה. 'י הארצ:ה: 'טחי כתוב במקרא !י : :כ: התלוים מן :,חדאבן

 : ט,טימ,2יםהחיים

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



127 פ"כג )שכה( פ"כב, )פיכר( רבה אליהוסדר

 אמר ממנוה קיבלו ולא העולם. אומות כל על שנה מאות ארבעשנתנבא
 מקבליילהן

 אמר בתורתךי כתוב מה לוי אמרו התורהי את עליכם אתם
 כל לוי אמרו תחמוד* לא תענה לא תכנוב לא תנאף לא תרצח לאלהם.
 עמך אנחנו אבל עליהוי~ טלכותך קיבלו ]ולא[ )לא( הןי יפין דבריםאילו
 בעולם תעשה בעולמי רצונך שעשו ויעקב יצחק אברהם בני בריתךיבני

 ועדת וגו', הנשא באפך ה' קומה שנאמר לבניךי שאטרת מה רוחקורת
 עדת מן אומר הוי וח'(י1: ז' ז' )תהלים שובה למרום ועליה תסובבךלאומים
 עמים ידין ה' אומר, דוד וכן שבתהי למרום עליה שמבבתך. תסובבך,לאומים
 י',א,: )שם וגו' אלהים על מניני ראומר יי(. טי שם )שם רשעים רע נא ינמר]ונו'[

 בינינו אין עולם של רבונו לפניו, אמר עמהן. ומשה ישראל כלנתקבצו
 אני בעיניך וגן מצאתי כי איפוא יודע ובמה שנאמר כלומי העולםלאומות
 תורה שתינתן הגדול. בשמו הקב"ה נשבע שעה באותה ט"ז(י ל"ג )שטותועמך
 וכוסות מים מלאים כגביעים לפניהם ומתוקן מדור הכל ידיהן, עלתמימה

 יהמר אל המהר אנן שררך שנאמר עולמי מעדני כל מליאים שהןושלחנות
 ולא אהר* בעם יחליפם שלא לעמו הקב"ה נשבע לפיכך ג'(* ז' )שה.שהמזג
 ט'(:י1 י"א )הוש; אפי חרון אעשה לא שנאמר אחרת* באומה ימירם ולאישנם

 פירקא.סליק

 אלהיך ה' אנכי לאמר האלה הדברים כל את אלהיםוירבץ
 באי מכל בישראל בהן ותבחר הוא ברוך המקום ברוך וכ'(* א' כ' )שמיתונו'

 ועבדים בנים נמורי קיניין אותן וקנה בעולם* שברא ידיו מעשה ומכלהעולם
 עימהן מדבר פעמים הרבים* עם מדבר כשהוא עימהן מדבר פעמיםלשמו*
 ששמח ]ד1כי31!ד,תו[ )יבשמחתן( אותן שאהב באהבה היחיד* עם מדברכשהוא
 כל אומרים ]י[היו לפיכך ]היחיד[* )הרב.ם( עם מדבר כשהוא עמהן מדברבהן
 העולם קכו שלא ויעקב* יצחק אברהם למעשה מעשיי יניעו מתי ואחד*אחד
 שנו תורה:1 ותלמוד הטובים מעשיהם בשביל אלא הבא והעולםהזה

 העולם נברא בשבילי לומר* חייב מישראל ואחד אחד כל במשנה,חכמים
 ובוהו. תוהו מלא הזה העולם ]לעצמו[. )עצבו( אדם יאמר לא מ.ה(י1 פ"ר)ם:הררין

 שם אלא צ"ל ואולי פ.כ. לעיל עיי' ממג: קיבלו יא הם אבל וכו' משום הוא שם של שכרו כלי'יי
 וכו'. שנתנבא הגדול שם אלא בלבד זו ולא ובדצו לכופר. הטעתה לישגא ואשגירת וכו' נהנבאהגרזל
 ע.י' 'י משובש: ובר"וו מלות. ג' כס: פנו' מקום בכתיי ;י בדם:; כיה ,י השיין: רק למשקואס
 ומשהר מנקרס ואין נאסרי דמדם דס"ל חרא ההברזת י' קדם משפטים דרש והנה ספ.י. זוטא באליה:להלן

 לענין וייהד הכי. משום בגבזלין מלאמרן בטלו שהרי הזיינין, הקדים המינין תר;ימת משום ועודבתורה.
 אל וישלה. ריש ובילקוט וג'. ;"א ו' במגילה רומי מלנות על דמיררש רשע. מאיי ה' חתן אל הפרקזה
 שלימה. רוה גהת לו ההא שלא הרשע לעשו זמם לו ;שה תפק אל זממו לבו. מהשכת הרשע לעשותתן
 ;ל דרשה: זאח'כ מהם. מתייראים שארוכים גרכניא ובני ברבריא בני אלו הקב"ה ל: עשה זנםומה
 זה שמענין ואולי ישראל. אח וצררו שבתורה מצוות ו'טאר השבת ואת המילה את מעצמן שהעביר:אלו
 יהליפם שלא לעמו הקג"ה נשבע הדרוש וסוף איה. הס מי יודע איני שכגנים אלו אלא המשל.הוא
 הכי. מכה131'

 כ.ג. )ט""( פרק עיןמאיר
 :העוה"ב וא' יגיעו אימתי ליסר ארס חייב לפיכך ג' ושם ואתחנן בילקוט והובא משבש. כדווי
 לגסיי: קיטע קפה במה ער ואילך :מנאן קצת מקוטע בילקוט ! וא': המשיחוימות
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 אמר אומר* הוא עליו כן* עשה אם העולם* מן ואלך ]ו[אהנה ואשתה אוכלאלך
 ובינה חכמה בו חומך הוא* חכם תלמיד אם א'(* י"ד )תהלים וגו' בלבונבל
 נבלה נבל כי אומר* הוא עליו אחרים לדברים עצמו פנה ואם והשכל*דיעה
 אוכל אלך ויאמרי בצער הרבים את אדם יראה לא ו'(:3 ל"ב )ישעיה ונו'ידבר

 ושמחה ששון הנה אומר* הוא עליו כן* עשה אם העולם* מן אהנהואשתה
 ה' באזני נגלה כתיב* מה אחריו י"ג(י כיב )ישעיה ]וגו'[ צאן ושחוט בקרהרג

 אבי כמשה שהו]א[ שבישראל חכם אפילו אמרו* מיכן י"ד(*4 )שם 11ו'צבאות
 ביתי בתוך והריני הואיל יאמר* לא אחיו כאהרן וחסיד נביאים אביהחכמה
 עליו כןי עשה ]לא[ אם בצער* הציבור עם ויהא יצא אלא נפשי* עליךשלום
 כתוב* מה אחריו י"ב(* ניו )שם ונו' שכר ונסבאה יין אקחה אתיו אומר*הוא

 יבוא שלאחריו* עינין מה א'(* :,ז )שם ונו' לב על שם איש ואין אבדהצדיק
 בי(:5 )שם נכותו הולך משכבותם על ינוחושלום

 טובים במעשים קינתו שבשמים. אביו את אדם קונהבמה
 קונהו המשיח* וימות הבא העולם הזה העולם מקניהו הקב"ה תורה*ותלמוד
 מתוך ריעות* מתוך יראה* מתוך אחוה* מתוך אהבה* מתוך קונהו לאדם*הקב"ה
 מיעוט מתוך ישיבה. מתוך ענווה* ומתוך ברך שפל מתוך השלום* מתוךהאמת*
 מתוך מוב. לב מתוך תלמידימי פילפול מתוך חכמימי שימוש מתוךמחורה.
 אבינו[ ]מאברהם )מאניהן( למדנו הין:6 הין מתוך לאוי לאו מתוך ארץ*דרך

 אי(* ט"ו )בראשית ונו' אברם תירא אל שנאמר הקב"ה. מלפני ירא מעשיושתחילת

 משלו, משל לאמיתוי שמים שירא למי אלא תירא. אל ]אומרים[ )לאו(אין
 הלמטים כל את והרב צא בני לבנוי שאמר ודם בשר למלך דומהי הדברלמה
 הבריות יהו שלא כדי כלומי מממונן תהנה אל ]בידך[ )בדרר( נופלים אםהללו.

 לקחת בשביל אלא הללו הלמטים כל את והרג ]ה[מלך בן יצא לאאומרים.
 לך תהא אתה* ברוך לו, אמר לקראתוי אביו יצא בחזירתו שעליהןיממון
 וזהב כסף לך ואתן בא עכשיו כלומי מטמונן נהנית שלא בעולם רוחקורת
 שיצא בשעה אברהם נדמה כך שלייז גנזי מבית ומרגליות חובותואבנים
 סדומי מלך כמדומה לקראתוי מדום מלך יצא בחזירתו המלכימי אתוהרב
 תן אברם אל מדום מלך ויאמר ליטולי אברהם מבקש שכרו ]שמא[)שמה(
 אמר ב"ב(. )שם ונו' מדום מלך אל אברם ייאמר כייא(י י"ד יביאשית ונו' הנפשלי
 צריךי אני חמדה כלי וכל טובות לאבנים צריךי אני וזהב לכסף וכי שוטה.לו.

 שרוך ועד מחוט אם שנאמר כלומי מממונן נהניתי שלא ארצהי מלפניהושלך
 קידש שעה באותה וכיד(. גיינ )שם ונו' הנערים אכלו אשר רק בלעדי ונוינעל

 אחר ועמורהי סדום רכוש כל והחזיר ועמד הקב"ה של שמו אבינואברהם
 ועמורה* מדום רכוש כל אברהם וכהחזיר אחר אי(* ט.ו )שם ונו' האלההדברים
 מפני ירא מעשיו שתחלת מיצחק למדנו s.(aw) ונו' אברם אל ה'ויאמר

 עולמו* לבית אברהם שנכנס בשעה יצחק שנה וחמש שבעים בןהקב"ה*

 בתענית ' ונגלה: ,הנה. כתוב במקרא 4 וכו': פנה ואם ונינה הכמה ממנו הישך בדרו'
 מקוטע ואתהגן ובילקה בד.וי ' פ"א: זוטא ואליהו פ"כ לעיל ו;יי' זה כעין בבוייתא תניא לאי"א

 שם בילקוט ' קצת: תגנון בשינוי אדר עני; ay שהיכרו ע"ז ר' סוף לך לך פ' בילקוט הונא יקצת:

 הוא כלו' וכו' הושלך :פי' מוטעת. ארצה ספני השלך ונוסחתו סיפא טק,טע ובדרו סגנון ובשינוימקוטע

 לארץ: משלך והוא בעיני חשוב שאינודבר
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 עלי תהא מה באבא, שהיה כמה בי. טובים מעשים אין שמא לי אויאמר*
 שעהי באותה עמו ודבר הקב"ה של רחמיו נתנלבלו מיד הקב"ה,מלפני
 שתחלת מיעקב למדנו כ"ד(:9 כ"1 )שם וגו' ההוא בלילה ה' אליו ויראשנאמר
 :1 י"ז( כ"ח )שם הזה המקום נורא מה ויאמר ויירא שנאמר הקב"ה, מן יראמעשיו

 הקב"הי מלפני יראו מעשיהן שתחלת הראשונים מאבותינולמדנו
 שבשכר למדתה הא ל"א(י י"ר ישבות ונו' הגדולה היד את ישראל ויראשנאמר
 ישראל שהאמינו האמונה ובשכר שבשמימי מאביהן ישראל שיראויראה

 העולם. אומות מבין ישראל את ויפדה שיבא הקב"ה עתיד שבשמימיבאביהן
 ציון בת ובוהי חולי שנאמר הנאולהי ימות ואת המשיח ימות את להןויביא
 מניחין ישראל של עונותיהן כל יי(." די )מיכה וגו' מקריה תצאי עתה כיכיולדה
 עיני ואשא ואשוב שנאמר ישראלי לארץ טהורין כשהן ועולין בבבליאותן
 המה אנה בי הדובר למלאך ואומר וגו' יוצאות נשים שתים והנהואראה
 שמנערת שנער* שמה נקרא למה י'(*12 ט' ה' )זכריה תו' האיפה אתמוליכות
 מכונתה על שם והניחה והוכן שנער בארץ בית לה לבנות נאמר לכךעליה*
 של וצלוחית בתוכו* ולוחות ארון למקומו* המשכן את מחזיר י"א(, שם)שם
 צנצנת קח משה אל ה' ויאמר שנאמר מן[* של וצנצנת ]המשחה )ינו'(שמן
 ולוחות ארון במדבר: שהאכלתי הלחם זהו להם אמר ל"ג(* ט"ז )שמות וגו'אחת

 י"ס(* ה' )דברים וכו' קהלכם כל אל ה' דבר האלה הדברים את צד, כאיזהבתוכו*
 משכן מה ומפני בסיני:ט עמכם שדיברתי הדברות עשרת אילו להםאמר
 שבשמים אבינו של לפניו וקשין לב* בנדיב כשירין שעשאוהו מפני היום*קיים

 לב בנדיב שעשאוהו ושכרן לב* בנדיב כשירין ידי[ ]על שנעשו כללהפסיק
 ובואי צפון עורי שנאמר ראשונה, כמדה בתוכו וישרה שיבוא הקב"ה]ש[עתיד
 ישראל: כנמת זי א'(* ה' )שם כלה אחותי לנני באתי ט"ז(:" ר' )שה"ש ונו'תימן
 דבשי עם יערי אכלתי וכתובים: נביאים תורה זו )שם(* בשמי עם מוריאריתי
 מעשים אילי ישם(* הלבי עם ייני שתיתי ואגדות: הלכות מדרש זהישם(*
 ושכרו שתו רעים אכלו להן* מצפין תורה שחכמי תורה ותלמודטובים
 )שם(:"דודים

 פירקא.פליק

 המקום ברוד אלהיך. ה' אנכי וגו' אלהים ויהבך אחדומבכר
 שברא ידיו מעשה ומכל העולם אומות מכל בישראל בהן שבחר הואברוך
 עמהן מדבר פעמים לשמו, ועבדים בנים נמור קיניין אותן וקנהבעולם
 היחידי עם מדבר כשהוא עמהן מדבר פעמים הרבימי עם מדברכשהוא
 גילקוט יו : וגו' נכר אלהי כל את יעקב אל ויתנו שנ' נילקוט "י : סגנון כשינוי Dt~Sttt בדדו,
 מגין אותם ויפדה שיבא הקכ.ה עתיר מתחלה בו שהאמינו אמנה ובשכר יראה שנשכרחמרך
 וארא. כתב במקרא ואשוב. ליתא ובמקרא בד,1ז. זכיה יי קיטע: השאר גל וגו'. זגוהי תולי שנ'אז"ה
 ע"ב ג.נ יומא עיי' הגנוזים אלו ובענין וגו', קח אהרן אל משה ויאמר כתוב במקרא 'י המלאך:אל

 שנער השם r'1ial ש'1. לא אות שם ובמ"ע פ.ה ד' מס' במכילתא ועיי' ע"א. י.ב ותוריות אדר"נובסוף
 עשיריה שמנערת צ"ל ואולי מנערת. מה את מקוטע לפנינו ועכ"פ ע"ב. קי"ג וזגחימ פליז ב"רעיי

 ועיי' היום. טטזן משכן ומ"מ ג' ושם סגנון בשינוי בד"11 ', 1אישתביש: אבהו ר' בשם התםנראיתמר
 ר1גטא. ל' נודע לא "י : וכו' בצפון הנתונות הגליות לכשיתעזררז דדריש פזר רבהבשה"ש
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 עם מדבר כשהוא עמהן מדבר בהן ששמח ובשמחה אותן שאהבמאהבה
 תשע שישבתי הוא אני בניי לישראל. הקב"ה להן אמר כך ]היחיד[*)הרבים(
 וחקרתי שדרשתי עד העולם* שיברא קודם דורות וארבעה שבעיםמאות
 יושב שעה אותה ועד העולם שנברא מיום תורה,ן דברי כל ובחנתיוצרפתי
 את דן אני היום ושליש ושונהי קורא אני היום שליש שלי* כבוד כסא עלאני

 העולם כל את ומפרנס ומכלכל וזן צדקה עושה אני היום ושלישהעולם*
 שבעים מאות תשע שהנחתי הוא אני בעולם,2 שבראתי ידיי מעשהוכל

 שהנחתי הוא אני בכם,3 ונדבקתי ובאתי העולם שיברא קודם דורותוארבעה
 ה' אני כי בי, שנאמר הוא אני בכם. ונדבקתי ובאתי שבארץ לשונותשבעים

 בנים אלהים אתכם וקראתי ט'(.4 מ"ו )ישעיה כמוני ואפם אלהים עודואין
 י'(* מ.ג ישם יהיה לא ואחרי אל נוצר לא לפני בי, וכנאמר הוא אניועבדים.

 זולתי אין ומושיע צדיק בי* שנאמר הוא אני ורעים,5 אחים אתכםוקראתי
 העולמי נברא שלא עד הוא אני הבדול.0 לשמי שמכם השויתי כ"א(* מיהישם
 אני הבא, לעולם הוא אני הזה. בעולם הוא אני העולם.7 משנברא הואאני

 לים(: ליב ייברים ואחיהאמית
 תיקרי אל ד"א נוטריקון: לשון אלא אנכי אין אלהיך. ה אנכיד"א

 אלהיך, ה' אנכי ד"א יהבית:5 כתבית נפשי אנא אלא אלהיר(י )ה'אנכי
 וצפה מופו. ועד העולם מסוף שברא כולו בעולם הקב"ה שנסתכלמלמד
 בן נבט. בן וירבעם מיכה היי ואילו בו* שבעטו אדם בני בעשרהבהן

 נבות עידי זרח. בן עכן ושמשוך יואב אבשלום עצים. ומקוששישראלית
 תשא. לא ירבעם: בעם לךי יהיה לא מיכה: בעם אלהיךי ה' אנכיואחאב:
 אבשלום: בעט כבד. עצים: מקושש בעט ושמור* ;כור הישראלית: בןבעם
 זרח: בן עכן בעט תגנוב. לא שמשון: בעם תנאףי לא יואב: בעט תרצחילא
 אחאב:" בעט תחמוד. לא נבות: עידי בעמו תענהילא

 כולכם עליון ובני אתם אלהים אותו, קיימתם אלהיך. ה'אנכי
 ז'(: )שט תפולו השרים וכאחד תמותון כאדם אכן עליו. עבןתם ו'(, פ.ב)תהלים

 ט'(, כ.ו ,ייקרא אתכם והפריתי אליכם ופניתי אותו, קיימתם לך. יהיהלא

 י.ז(: שם )שם בכם פני ונתתי עליו*עברתם
 את אתן אם עוזו ובזרוע בימינו ה' נשבע אתוי קיימתם תשא.לא

 וישבע ההוא ביום ה' אף ויחר עליו, עברתם ח'(י סיב )ישעיה וגו'דגנך
 י'(: ל"ב יבמרברלאמר

 אז עליו* עברתם י.ד(* נ.ח )ישעיה ה' על תתענג אז אתוי קיימתםזכור.
 ל.ד(: כ'ו )ייקרא שבתותיה את הארץתרצה

 כ.ד. )ט"ו( פרק עיןמאיר
 ובילקוט הסר בר.;ו ' פי,ג: לעיל ! פ"י: זוטא אליהו ועיי' בקיטוע ואתחנן בילקוט הונאי
 ?1ל1 העולם כל שהנחתי הוא אני שינה. ונ,לקזט וגו. עור ,אין אל אנכי כי כשב בטקרא , לה:איתא

 ובילקוט wllwa, ברעו " ורעי: אחי וכילקוט חסר בדפו , ועברי: בני אתכם וקראתי אתכםובהרת'
 קטוע ג"כ הוא ולפנינ, לכולא ליתא ובילקוט ברצו , מסורס: נרפו י לשמכם: הגדול ושמימסיים

 אית כמ.ע עיי"ש הדברות די' בקמייתא רבתי יבפסיקתא ע"א ק"ה נשנת הוא דבר של שעיקרו1משזבש
 בפסיקתא ערש , וכו'; נפשי אנא אנכי ד.א לנמר ואח,כ הנוטריקון מאופני איזה לפרש צריך ,הוהע.ט.

 קיט: אות ובמ"ערבתי
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131 פ"כד )פיכו( רבה אליהוסרר

 ב'(, סיב )ישעיה כבודך מלכים וכל צרקך נוים וראו אותוי קיימתםכבר*

  י'(:  ה' לחזקאל  אבותם יאבלו ובנים  בחובך בנים יאבלו אבות לכן עליו*עברתם

 ו'(. ב"ו )ויקיא בארצכם תעבור לא וחרב אתו, קיימתם תרצח.לא

 ל"ג(: )שם חרב אחריכם והריקותי עליו*עברתם

 י"ב(. ל"א )ירמיה במחול בתולה תשמח  אן אחוי קיימתם תנאף.לא
 י"ר(: ד' )הושע תזנינה כי בנותיכם על אפקוד לא עליו*עברתם

 עברתם ט.ז(. ז' )דברים העמים כל את ואכלת אתה סיימתם תגנוב.לא
 ל"ד(: נ"א )יכמיה נבוכדראצר הממני אכלניעליו,

 י'ב(. מ"ב )ישעיה אל ואני ה' נאם עדי ואתם אתו, מיימתם תענה.לא
 י"ג(: בי )איכה ונו' לך אדמה ומה אעידך מה עליו.עברתם

 ט"ד(. ל"ר )שמות ארצך את איש יחמוד לא אתו, קיימתם תחמוד.לא
 ב'(:10 ב' ימיכה ונו' ונשאו ובתים ונזלו שדות והמדו עליו,עברתם

 אני אלהים התחת כי שנאמר ייסף. קיימי אלהיך. ה'אנכי
 כל את יעקב אל ויתנו שנאמר יעקב. קיימו לך. יהיה לא י"ס(: נ')בראשית
  פרעה  חי שנאמר יוסף, קיימי תשא. לא ד'(: ליה )שם ונו'  הנכראלהי
 במלך נשבע קיימו. ודם בבשר נשבע אם וחומר. קל דברים יהלא ט"ו(, מ"ב)שם
 וטבוח שנאמר יוסף. קיימו זכור, וכמה: כמה אחת על הקב"ה המלכיםמלכי
 יביאו אשר את והכינו שנאמר שבת, אלא הכן אין ט"ו(. מ"ג )שם והכןטבח
 ביד ולהפרשת סכין לבדיסת מיכן והכן. טבח וטבוח אחר דבר ה'(: ט"ו)שמות
 שחיטה בית פרע לטבח. יוסף לו שאמר מלמד מבת, וטבוח אחר דברהנשה:
  ועזריה.  מיטאל  חנניה  קיימוהו  וכור. אחר דבר לפניהן:" הנשה נידוהפרש
 להם ונתתי ]וגו'[ שבתותי את ישמרו אשר למרימים ה' אמר  בהשנאמר
 ישראל ויאמר שנאמר קיימו. יוסף כבד. וה'(: ד' ניו )ישעיה וגו' ובחומותיבביתי
 קיימו כבד. אחר דבר י"א(: ל.ז )בראשית תו' בשכם רועים אחיך הלוא יומףאל

 תרצח. לא גוזזיה: לפני וכרחל לטבח כשה אביו לפני מושלך שהיהיצחק,
  קיימו  תרצח. לא ד"א פוטיפר: את  יהרב רבו לאשת שמע שלא יוסף.קיימו
 יומף. קיימו תנאף. לא כ"ו(: שם )שם אחינו את נהרם כי בצע מהיהודה.
 מה ט'(. ל"ט )שם לאלהים וחטאתי הזאת הבדולה הרעה אעשה ואיךשנאמר
 את עושה איני האלהים לו. ואמר ליצרו לו שנשבע מלמד לאלהים.ת"ל
 ונו' בבקר והיה הלילה ליני שנאמר בועז. קיימו תנאף. לא ד"א הזה:הדבר
 הנמצא הכסף כל את יוסף וילקט שנאמר יוסף. קיימו תגנוב. לא י"ג(: נ')רות
 שנאמר שבטים. קיימוהו תגנוב. לא ד"א י"ר(: כ"ז )בראשית ובו' מצריםבארק
 אברהם. קיים תחמוד ולא תענה. לא ח'(: מ"ר )שם ובו' אדוניך מבית נגנובואיך

 הנערים אכלו אשר רק בלעדי ]ובו'[. נעל יפרוך ועד מחוט אםוכנאמר
 וכ,ר(:2י כ"ג י"ד ישםונו'

 ארמה: מה כתוב ובמקרא בילקוט. בד"וו וכיה ארמה, זמה וכשינוי: מקוטע שם בילקוט0ן
 סירס ובקצתן לזה זה ענין מה ת'טא ~לא אנכי להלן עד זה כל קיטע ובילקוט ומשעש מקזמע כדוויי

 ממדרש רעב ר' סוף יתרו ובילקוט ע"א צ"א ~חולין פצע וב.ר פ"ו לעיל ועיי' עיפש. אה"ב וסדרןהדברים
 דכשלח; בפתיחתא במכילתא עיי' 'ןאבכיר:
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 זה, אצל זה עינין מה תשא. לא לך. יהיה לא אלהיה. ה'אנכי
 עבודה עובד זה הרי שקר ובשבועת שוא בשבועת הרגיל שכל ללמדךאלא
 קורת עושה זה הרי שקר ובשבועת[ ]שוא בשבועת רגיל שאינו וכלזרהי
 מעשיהן שבשביל לרשעימי להן אוי העולם: והיה שאמר מי לפנירוח

 עד עניים ויזויין פסול לידי עצמן מביאין ראויין, שאינן ודבריהןמקולקלין
 : לאלתר הוצאתיהי ר'(, ה' )זכייה ]ינו'[ ה' נאום הוצאתיה שנאמר מותן*יום

 בית ואל הבריות: דעת וגונב בידו 12אין היודע זה )שם(, הגנב בית אלובאה
 זה בממונוי שבתורה עבירות כל כמשמעו: )שם(י לשקר בשמיהנשבע
 )שם(. אבניו ואת עציו את וכלתו ביתו בתוך ולנה נאמר לכך ובבופויבממונו
 למשפט אליכם וקרבתי וכנאמר עליוי מעיד בעצמו ומהקב"ה אלא עודולא

 כ"ג(:מ כ"פ )יכמיה ה' נאום ועד היודע אנכי ה'(י נ' )מלאכי וגו' ממהר עדוהייתי

 השבת. יום את וכור לשוא. אלהיך ה' שם את תשאלא
 אינו שקר[ ]ובשבועת שוא בשבועת הרגיל שכל זהי אצל זה עיניןמה

 ובשבועת שוא בשבועת רגיל שאינו ומי שלימהי שמים מלכות עליומקבל
 בשבועת הרגיל כל אבל שלימהי שמים מלכות עליו מקבל ?ה הרישקר
 בשבועת רניל שאינו וכל הבא* העולם חיי נוחל אינו שקר ובשבועתשוא
 אוהב בעצמו. אדם יאמר לא הבא:" העולם חיי נוחל שקר[ ]ובשבועתשוא
 ואם שבתורהי מצוות מכל לעבור מנת על השמים. מן וירא אני השמיםאת
 יאמר אלא עליוי באות קשות ונזירות לו, רע והלק לו רע מיס, זה כןיעשה

 מכל לעבור שלא מנת על השמים. מן וירא השמים את אני אוהבבעצמוי
 בא חט ואין לו. טוב וחלק לו טוב lD'D זה כן* עשה ואם שבתורה,מצוות
 בני ויהיו בהןי נאמר מה במדבר ישראל כשהיו שכןי לך תדע מניין, ידויעל

 לו אמר ליב(* ט"ו יבמדבר ]תו'[ עצים מקושש איש וימצאו במדברישראל
 עולם של רבונו לפניו* אמר שבת* זה חילל מה מפני משה, למשה*הקב"ה
 וחוזר ורואה בזרועו ותפילין בראשו תפילין חול יום לו* אמר יודע,איני

 אמר שעה באותה השבת, את זה הילל תפילין לו שאין עכשיובמעשיו*
 בימים בו נוהגים שיהו לישראל להם ]וברר[ )יברך( צא משה. למשה.הקב"ה
 ישראל בני אל דבר שנאמר ציצית, מצות זו מצוה, ואיזו ובשבתות.טובים
 לדור אלא לדורותם, אין ליח(, שם )שם תו' ציצית להם ועשו אליהםואמרת
 מצל. תם כ"ז(. כיה )בראשית תם. איש ויעקב וכנאמר יעקב, אלא תם איןתם,
 שמע חמורה. ורמים מלכות אצל ונתנוהו הביאוהו לפיכך מעבירה,תם

 שקלה למדתה הא הכנף. ציצית על ונתנו אחד. ה' אלהינו ה'ישראל
 כקלה:" היא הרי וחמורה כחמורה. היא הרישבמצוות

 והיה שאמר מי לפני רוח קורת עושה ואינו עע.ז כאילו וג' שינה ומילקוט קצת. כעובש בד"ווי'
 וכל וכו'. חנניה קיימו ושמור זכור בבא ג' ואה"ב דלהלן שלימה שמים מלכות ;ליו מקבל ואינוהעולם
 גונב ענין שם ופי' דת"ר בברייתא דאיתנייא ע"א ל"ט בשבועות ועיי' מקדשו. את במה עד קיטעהשאר
 וכלתו כתג במקרא פ,ג. אות ובמ"ע תנינותא פ' רנתי בפסי' וע"ע להשביע, דהייני דהכא. הבריותדעת
 בד"זו 'י בשבת: מרומז ,עוה"ב אמרו. באמת רוגמת ברם כמו אבל פי' " היודע: ואנכי עציו.יאת

  הקביה א.ל עצים מקושש איש וימצאו אליהו דני תנא הסגנון. נזה לך שלה שלקוט וה,כא קלים,שינוים
 למשה הקיבה איל וא' בראשו תפילין יום בכל יודע אתה  רבש"ע  1t)DS  אמר  השבח,  אס זה חלללמשה
 תם וכו' דבר להם וברורצא

 : השמיט והשאר משה, תם מגיע חם מגזי
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 מנוצם, !ךש:ך::מקיןבגמןבנבגו]בגה
 הי ולקדוש עונג לשבת וקראת שנאמר העולם, והיה שאמר מי ]את[מענג
 אתה ה' לקדוש עוננ. לשבת קראת אם אחר דבר י"ג(: ניח יישסהמכובד
 לביריות, תצטרך ואל חול שבתך עשה עקיבא. ר' שאמר פי על אףמכבד.
 תהי אל מוכיח. מקרא הרי הרבה. ואם יין. ירבה ואל בשר. אדםיטול

 תורה דברי על רחמים שיבקש אדם זכה לא כ'(:ח כ"ג נמשלי וגו' ייןבסובאי
 שלא יתירה ושתייה אכילה על רחמים אדם יבקש מעיו. לתוךשייכנמו
 י'(,5ן מיה (,pui? עוני בכור בחנתיך בכסף ולא צרפתיך שנאמר מעיו, לתוךתיכנס

 ומפסידן* שורפן זה הרי שבעולם. עצים כל לו נותן אתה אפילו זה. כורמה
 זה הרי שבעולם. יפות אכילות כל בו נותן אתה אפילו אדם. של גרונוכך

 ומפמידן:בולען
 וידוע נלוי מיתתו. בשעת שאמר הנשיא יהודה ברשףבנעשה

 אלא אכלתי ולא אצבעותיי בעשר שעמלתי העולם. והיה שאמר מילפני
 מן לי ואלך ואהנה ואשתה אוכל אלך אמרתי, ולא חבלתי. ולאבאחת.
 ומלו" חונן איש טוב אומר. הכתוב עליו כן העושה וכלהעולם.

 יכלכל
 בתורה ועמקתי חיי. כדי אלא עשיתי ולא ר'(1 קייב )תהלים במשפטדבריו
 שלום יבא הושיבוהו, מה עולמי. בבית מנוחה לו תנו עכשיו חיי. ימיכל
 ב'(:" נ"ז )ישעיה נכותו הולך משכבותם עלינוח

ן
  ישראל של  קדושתן שבת קדושת  הקב"ה קששת  טובועתה ותיכנן
 תהלות יושב קדוש אתה כתוב. מה הקב"ה בקדושת כאחת. שוותשלשתן
 כתוב, מה שבת ]ב[קדועות וה'(. ד' ט"ב )תהלים ונו' אבותינו בטחו בךישראל
 ישראל של בקדושת, י"ד(י ל"א ישמות וגו' היא קודש כי השבת אתושמרתם

 שיניהן עתידין אמרו. מיכן גי(.20 כי )יכמיה וגו' להי ישראל קודש כתוב.מה
 אומרים וחכמים אמותי וארבע עשרים מושכין שיהיו ישראל אובלישל

 אלא משלשים. או וחמש מעשרים וארבע עשרים גישתנו מה וכישלשים."
 מה למיניקת.מ וארבעה עשרים למעוברת חדשים תשעה חכמים,אמרו
 אפילו חדשים. וארבעה עשרים אותן כל אמו משדי חלב לו יש הזהתינוק
 ואוכלין ענייפ מפשישין ישראל. של אוכליהן כך[ ]לה. חושש איןמיתה
 העולם שאומות בשעה אפילו להן." חוששין אין מיתים אפילואותן.
 ומבבלוי[. מה ]על )כשבנלוי( אלא מושלין אינן ישראל של ממונן לבזבזעומדין

 רבתי בפסי' ועיי' קיטע. והשאר וכו' ר"ע שאמר אעפ"י נקייה שכסות ובמשתה גילקוט'י
 וזה כ"ח אות במ"ע שם רבתי בפפי' עיי' הנפש מנוחת היינו ובמנוחה ולנוסחתינו תליתאה. פ'סוף

 הנא סררשא בבי איתנייא הכי לא קי"ב בפסחים י! בה: רוצה שאתה שלמה מנוחה בתפלהשיסדו
 בתוך מועט דבר הוא nelY אבל לבריות תצטרך ואל חול שבתך עשה ר"ע שאמר אע"פי אליהודבי
 קיר כתובות עיי' ,י בחרהיך: כתוב ובמקרא שם ובישעיה הכא בילקוט וכיה בחנתיך. י1 וכו':ביתו
 של שמו קדושת הן קדושות ג' הכי. לה ג' בילקוט " ינוחו: כתוב במקרא זה. השמיט בילקוטע"א.

 אוכלי ש5 שיניהם עתידין אמרו מכאן בילקוט י' ואתה: כתוב במקרא וכו'. קרוש ואתה שנ'הקניה
 ומשובש. חסר בד,וו 'י קאי: יאשמו אוכליו כל ועל וכו'. אמש כיד המשיח לימות להיותישראל
 אוכליהן כך וג' בילקוט. כיה '1 וכו'; תרשים הס' שלאן אמה )אלא( מכיה כ"ד נשתנו מה גיובילקומ

 ומשובש: קטוע ובד"וו קיטע והשאר וב" מתים אפי' ישראלש5
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 פ"מר )פיכו( רבה אליהומדר184

 וישחיתו עליהם ויחנו וגו' ועמלק מדין ועלה ישראל זרע אם והיהשנאמר
 אלא בן. אינן ישראל של אוכלין אבל ור'(. ג' ו' )שופטים וגו' הארץ יבולאת

 בקדירה אותן ושולקין עצמות ושוברין אותן. ואוכלין ענייםמפשיטין
 אשר שנאמר לאשפה. עצמות וזורקין אותה אוכלין עליהן. צפהושמנונית

 שלאחריו. עינין מה נ'(. ג' )מיכה ]וגו'[ הפשיטו מעליהם ועורם עמי שאראכלו
 ר'(:24 )'שם אותם יענה ולא ה' אל יזעקואז

 אמך. ואת אביך את ככר לקרשו. השכת יום אתזכור
 ואת אביו את מכבד שאדם זמן שכל ללמדך אלא זה. אצל זה עינין מהוכי
 שבת שומר ]ונו'[ זאת יעשה אנוש אשרי שנאמר לידו. בא חט איןאמו

 וכומר נאמר לכך לו. מחל אלא מחללו. תיקרי אל ב'(. ניו נישעיה ]ונו'[מחללו
 עליו. באות קורות גזורות אמו ואת אביו את מכבד אדם אין מחללו.מודבת

 אדם יאמר ואל י"ג(:"2 כ"ט )שם ונו' הזה העם נכש כי יען הי ויאמרשנאמר
 אבי רצון ואעשה אלך תחילה. הקדימני שבשמים ואבי הואילבעצמו,
 כבד אמך. ואת אביה את כבד נאמר לכך ואמי. אבי רצון ואניחשבשמים

 הקדימני ואבי הואיל בעצמו, אדם יאמר לא ט'(:17 נ' )משלי מהונך ה'את
 תיראו ואביו אמו איום נאמר ]לכך[ אמי. רצון ואניח אבי רצון אעורהתחילה,
 מקלל שאדם בזמן י"ג(:25 וי )דברים תירא אלהיך הי את ואומר ג'(. י"ס)ויקרא
 רגליו את כופף הקב"ה כביכול חבורה. בהן ועושה אותן ומכה ואמואביו
 שקולין ששלשתן שלי, כבוד לאילו השויתי אני ואומר. הכבוד. כסאתחת
 שלא עשיתי יפה לי. עושה היה כך זה. של אצלו הייתי אילו בכבוד.כאחד
 וחיים ונכסים ועושר ושנים ימים המבמש כל הא בשכונה:3 עמודרתי
 אביו רצון יעשה סוף. לו שאין הבא לעולם ארוכים וחיים הזהבעולם

 ונו':"3 אמך ואת אביך את כבד שנאמר ואמו. אביו ורצוןשבשמים
 לאדם לו יש ללמדך. אלא זה. אצל זה עיניין טה תרצה. ולאכבר

 כאילו זקנתן. לעת אמו ואת אביו את מהנה ואינו ביתו. בתוך הרבהמזונות
 אביך את כבד נאמר לכי המקום. לפני נפשות רוצח כאילו ימיו. כלרוצח
 תרצח:" ולא אמךואת

 נאמר ישראל בית וקציני יעקב ראשי ועל זה. כל השמיט מילקוט אכלו, משר כתוב במקרא11
 שם. מיכה בילקוט והובא בחוקותי פ' בתו"כ ואמרו אמו. במיתת חושש שאינו לתינוק נמשלו ~עצהענין
 מבקשין אתן ישראל על עומדין שא~.ה ובשעה ונכס מכם אלא עליכם מעמיד שאיני שונאיכם. בכםורדו
 מטמוניות אחר מחפשים הם ומכם בכם עליכם שאעמיר בשעה אבל וגו' זרע אם והיה שכ' שבגלוי מהאלא
 שגי רתהלים אמקרא רשב"ל ודרשה מדה כנגד מדה הוא שיניהן והמשכת . עמי שאר אכלו ואשר שנ'שלכם
 דהכמים וטעמייהו שם(. כפירש"י ודלא nDIDI במגילה שם )ובנסמן ע"נ. נ"ר ברכות עיי' שברתרשעים
 מזמן לחשב באת שאם לומר למעוברת ט' הזכירו וע"כ העובר. הכרת מזמן דהשבי משם שלשיםשאמם
 אין ואמו אביו שמכבד מי שכל ג' בילקוט " ושלשים: שלש ויהיו תשעה תחשב א"כ אמו במעישהוא
 ע"ב קי"ח שבת ועיי' לו, מהול אלא מהללו תאמר אל וגו' אנוש אשרי שנ' יריו על באות שכתותחלולי

ץ השמיטו; שילקוט ומשובש מקוטע כד"וו יי הכי: יוחנן ר'רררשיה  וכן ומשוגש מקוטע בר"ת 
 זה כל קיטע בילקוט למוראו. מוראן והוקש " לכבודו: כבודן הקב"ה שהשווה וכא' מקוטע.בילקוט

 רבים וחיים וכו' וחיים וכבור וכו' המבקש כל בילקוט קצת; סגנון בשינוי בדרו ,י וכו': המבקש כלעד
 יוסף. קיימו יצחק. קיימו דלעיל הא הוסיף מח"כ ואמו. אביו ויכבר שכשמים אביו רצון יעשה הגאלעולם
 מה וכי תרצח ולא אביך את ככד אחרדבר

 עגיי
 ובי5קיט בד"וו י' אהר: דבר ג' דלהין הני בכ5 וכן וכו'

 סגנון:בשינוי
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135 פיכה )פ"כז( פ"מר, )פשו( רבה אליהוסרר

 ללמדך, אלא זה, אצל זה עינין מה תנאף. לא תרצח. לאנכבר[.
 לעת אמו ואת אביו את מכבדת אינה בעצמה ]והיא[ ויהרי( אשה אדםנשא
 תנאף:2י: ולא כבד נאמר לכך ימיו. כל הוא נואף כאילוזקנתן.

 בנים לאדם לו יש ללמדך. אלא לזה, זה עינין מה תננוב. ולאכבנר
 גנב כאילו זקנתן, לעת אמו ואת אביו את מכבדין ואין ביתו בתוךובנות
 תננוב:ת ולא כבד נאמר לכך המקום. לפני נפשות גונב כאילו ימיו, כלהוא

 הרבה נכמים לו יש ללמדך. אלא לזה. זה עינין מה תענה. ולאכבר
 עדות מעיד כאילו זקנתן. לעת אמו ואת אביו את מהנה ואינו ביתובתוך
 תגנוב לא תנאף לא תרצח ולא כבד נאמר לכך המקום. לפני ימיו כלשקר
 תחמוד:צ ולא תענהלא

 דומה. הוא למה זקנת, לעת אמו ואת אביו את מכבד שאדםבזמן
 לו. אמר ואמי. אבי מבית בא. אתה מאין לו. ואמר אוהבו. בן שבאלמלך
 לו. אמר עולמן. לבית בשלום נפטרו לו. אמר דומין. הן היאך ואמךאביך
 ולאמך לאביך מנוחה שגתתה בעולם. רוח קורת לך תהא ברוך. תהיהבני
 והיה שנאמר אצלי, לך שגנזו טובים גנזים וראה בוא עכשיו עולמן.לבית
 את תשמר כי ואומר כ"ז(1 ט"ו )שמות ]וגו' אלהיך ה' לקול תשמע שמועאם

 רחמנים תהיו אתם כך בתשובה. ומקבלן הרשעים על ורחמן רחוםשמים דרכי מה שמים. בדרכי ט'(. כ"ח )רברים בדרכיו והלכת אלהיך[ ה'מצות
 אתו ליודעין חנם מתנות נותן חנון. שמים דרכי מה אחר דבר זה:יג עלזה

 ארך שמים דרכי מה ד"א לזה: זה מתנות תנו אתם כך אותו. יודעיןולשאין
 מאריכין אתם תהיו כך בתשובה. ומקבלן הרשעים עם רוחו מאריךאפים,
 דבר לפורענות:" לזה זה פנים מאריכין תהיו ואל לטובה. לזה זהפנים
 נושאים תהיו אתם כך חמד. כלפי מטה חסד. רב שמים דרכי מהאחר
 הרעה:ת מן יותר לעשותה סובה כלפיפנים

 פירקא.מליק

 הוא כך ' זקנתן. לעת אמו ואת אביו את מכבר שארסבנזמן
 לחמך לרעב פרו6 הלוא הנביא* אמוץ בן ישעיה ידי על בקבלהמפורש

 לעשות ובקש ביתו, בתוך הרבה מזונות לאדם* לו יש צד* ?ה כאי ז'(י )נ"הוגו'
 ואת אביו את יפרנס יעשהי צד זה כאי אחרים. שיפרנס כדי צדקהמהן
 את ימרנם הותיר ואם אחותוי ואת אחיו את יפרנם הותיר ואם תחילהיאמו
 בישראל:2 צדקה ירבה ואילך מיכי מבוי. בני את יפרנם הותיר ואםשכונתו. בני את יפרנם הותיר ואם משפחתו. בני את יסרנם הותיר ואם ביתו.בני

 מקוטע: ובילקוט ומקוטע משובש בדפו ת מקוטעת: היא וגילקוט זו בבא הסרה בד',וי:
 ואישתניש: דלהלן ד"א הנהו עם להא והיבר קיטע ובילקוט קצת, מקוטע בד"וו "' בקיטוע: בילקוט"
 פסד: ורב אפים ארך ,חנו; רחום המדות עפ.י דרש בדרכיו והלכת " בד"וו: חסרה זו בכא"

 כיה. )כ"ז( פרק עיןמאיר
 בז' שהשמיט בשיבוש ומקוטע קצת סגנון בשינוי גר"וו 1 : בתלמוד גופא או מר, אמר נענין1
 כיחך. בני עניים ויהיו מיה( פ"א )אבות כאמרם ביתו. בתוך העסוקים עניים כלו' ביתו בני ועניןביתו.
 עני כתג הי"ג פיז עניים מתנות ובה' שם. הר"מ פי' במקומם. עניים יביא אלא ושפחות בעבדים ישתמששלא
 עירך ועניי ענייך ע"א ע"א דב"מ הגמרא עפ"י והוא וכו'. עירו לעניי קורמין ביתו ועניי ארם לכל קידם קרובשהוא
 : וממשפחתך קרובים שהם עניים שפ,' שם כרשיי ,רלא פי"ט. דמיטפט,ם במכילתא ג"כ והוא וכו'. קודמיןענייך
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