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של אברהםאבינו היה*" ולאנילנל הקב"ה [והביא נבוכדנצר] בעולם אלא
בשברו של ואויל) מרודך* שבהב כבורלאבינו שבשמים*" לאבילגל הקב"ה
והביאהמןלעולם אלא בשכרו של אגנ* שהיה בוכה ומתאנח בשעה שהיה
חבוש בבית האסורים* אמר*אוילי שמאיאבדלעולםזרעי:ט לכךנאמר לא
ל שם):
יבושועמי לעולםי1.א

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

המ"לה.י

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

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

ן פרק (כ"א) הס,
מאירעי
ן מראין הרברים שלפני המעתיק הזה היו ב' כת"י שונים ובא' מצא סליק פירקא סליק פירקא
וכתבם .ואה"ב מצאבכתיי ב' שלאהיונוהסילוקים .וכאן היה נתובהטילה .עמדעל הדבר שהכל פירקא
אחת ועמד ומחק הסייוקים כמו שרמזתי ע"זלעיל ,אמנם הוא מונהההטילהלפרק .שמפרקדלהלן שהוא
בד.וו פכ.ב נרשמו הפרקי' בגליון :מונה הפרק רלהלן כ' וכן אינך מכ' ולהלן 1 :בד" 11משובש קצת:
' זה המקרא במשב נאמרוכל המקרשת שם בעתיד וזה נעבר.ופי' שזה המקרא באלהודיעךסיבת?נשו
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בוק שנאמיוילך בלעם אל בלק וגו' יבמרבר כיב ל')יו בא ומוצאן שיושבין
קהליןקהילין ועסוקין בתורה .עליהן הוא אומר קנאת מופרים תרבהעליו
חכמהיטזהסימן טובלישראל.וכשמשבריןעצמותיו(ימ:קיית)[ימנקרים]עיניו
ומשיםפיו לארץ אומרי כל אותן טובות ונחמות על ישראל .שנאמר וישא
משלוויאמרמן ארםינחיניוגו' מה אקוב לא קבה אל (שםכ.גז' וה')י1יישא
בלעם אתעיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיוונו' (שם כ.ד גי)* מיכן אמרו*
גדולים ישראל ממלאכי השרת* נדולים הן בדברי תורה* נדולים הן מכל
באי העולם ומכל מעסהידיו שברא בעולמי שנו חכמים במשנה* הוי עז
ננכר וקל כנשר ונו' (אבזה פייו מ.ה) :מי מנה עפר יעקב (שםכ.גיי)* כמה
עפרים יש בהן בישראלשאין עמוקיו בדבריזיין* שנאמר ברח דודי ודמה
לך לצבי ונו' (שהיש חי ל,ד)* 9כמ,ה בעלי בתים יש בהן בישראל
ם
י
ר
ע
נ
ה
בתורה מיום שבחר בו הקב"ה באברהםאבינו ועד אותה שעה* כמ
י
י
ק
ו
ס
ע
ש
ט
*
ן
קטניםיש בהן בישראל שהן בחותמיהם עד שנכנסין לבית חופת כמה
נערות בישראליש שה; בהוחמן עד שנכנסות לבית חופתן:
מעשהבבריתא אחת" שהיהאביהחביבלנוי*"והיואוכליןושותין
ומטיבין את לבם* ואמר לו אותוהנוי לאביה* תנה את בתך לבני לאשהי
והחרישה לו בדבר עד שהגיעזמן חופתה* כיון שהביע זמן חיפתה עלתה

לכנ ונפלה ומתה* יצתה בת קול ואמרה* עליך הכתוב אומר* מפפר את
רובע ישראל (במדברכ"י י'):נ ,רכשנתנבא בלעם בן בעור כל אותן טובות
ונחמותעל ישראל* בכהבלבבי ואמר .תמותנפשי מותישרים ותהי אחריתי
כמוהו (שם)י מלמד שנתאוה בלעם הרשע למיתתו של משה ואהוון ואמרי
אם מתאני על מיטתי* הריני כמשה ואהרן ,ואם לאויאיני כמשה ואהרן:
כהה טובו אוהליךיעקבוגו'ישם כ.דה') .נכי מה טיבן של נחלים
אצל בתי מדרשות .אלא מה נהלים יורדין בני אדם לתוכן כשהן טמאיזי
וטובליןועוליןמתוכן כשהןטהוריןי כךבתי מדרשותבני אדםנכנסין לתוכן
כשהןמלאיןעונות.
מתוכן כשהןטהוריי .לכך נאמר מה טובו אוהליך
 ":כננות עלי נהר (שם) .אילו מלמדי תינוקות
ם
צי
וט
יעקב [וגו'] כנחליוינ
איוי
 ,כג'ל ?הגיה אף שאין הגיה 'כנמה פעמים מציגו בזה הספר ת:ספ:ת :י"ו או הפרין זיע:
קרית היצת ) :בב"ב כ"א ע"אוכיב
"
במקראלכ'תתיאב;עלםיובלזקנן .ובר"(:קיט;זה .ודרש מיפיה דקראייבאי
ליתא (;יי"ש במהרש.א) ומקר המאמר נעלם ממני :י כ"גלהגיה ובד"וו
;"א :שם
בר,וי
כשכש: , :בהר הכי כתוב מה טובו אוהליך 1ג '1רהיינ :אהלי כרה ומה כתוב ;לה כתזעפוה רא2
'
פ
לזזגרסינןבגיטין ס"הע"ב .ואמרתן כתועפותאלו מלאכי השרה .ראםאלו השדים " :הובאבילקוט בלק
ר האילים ובגא דכמהבעלי בתים
:שם ג' כמה ;פריןיש בהן בישראל ?:ופקין בדברי הזרה שנ' אולעיי
קיטע. :
' בדיו :וקטנים :בילקוט ליתא קטנים .ונראה רגקט קטנים הויו סמוך לפירקן רביון שהגיע
כירקו הוא מחוייב ליכול לבית הוסה .בילקוט בטעות לביתעויתן .אראה ' nTuמידרשעל ומספר את רבע
' בד"וו מעשה בבה ובילקוט מטסה בריבה .ואולי נתערבו ה:וסהאות למלת ברתא
'.אראל כדלקמן :י
שאין מררך הספר הזה להשתמש בארמית: .אולי היה כתוב בריבה .שכן הוא סחין הברייתות בהרבה
מקומת .והיה בגלפן מפרש .בספר אהד כתובבת .ובאחרהיה כחובברתא .והזניח:המעתיקים מלתריבה
י במקרא כתב
:נהכו זה בה זזה ברהא .ביקר :ראה מעשה בריבה; יי בפיו ובילקוט הברלגוי :י
 .~DCC:ברוו מקטעקצה .מכאן ואילך קיטע גילקוט' :י ג'ז הובא גילקוט פ' בלק ושםג' בתי כסיות
ובהי מררשות .ומסיים :ישאין מלאי; מצות .עד"זו מה גהל,ם  i'?;aמטומאה לטהרה כךבתי כנסיות
(:ברי'טא ליתא רק בתי מדרשות)מעלין מטומאה לטהרה כיצר מניא'ן את הארם מהזבה לזכות .ובברכית
ט,ז ;.א איתאמרא סטםרבי המא בר' הנצא ,נוגהת הרפו היא ;פ'י :יסהת הגמרא:
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מליבםחכמהובינהדיע
שבישראל*
:ה והשכלומלמדין לעשותרצון
אביהם שבשמים* לכךנאמרכננותעלינהר:י
ר
ב
ד
אחראילוחכמיםונבונים
י
י
א
י
צ
ו
מ
ש
שבישראלשעסוקין בתורה בכליוםתמיד*ועליהןהוא אומר* היושבתבגנים
חברים מקשיבים לקולך השמיעיני (שחש ח' י"ג)* אילו אמר הכתוב ישראל*
הייתי אומר כל ישראל* אלא אמר הכתוב חברים מקשיבים* אפילו שנים
אפילו שלשה
בתורה בכל יום תמיד ,עליהם הוא אומר ,חברים
עיניי לכך נאמר כגנותעלי נהר ":כאהלים גמע ה'
וש
ועה
סקמייי
מקשיביםלקולך
(שם)*
בתי מדרשות:זי ד"א אל תיקרי כאהלים אלא כאוהלים* משלו
י
ל
י
א
.
ה
מ
ו
ד
ר
ב
ד
ה
ה
מ
ל
בשר
ודם שעשה סעודה לכלגדולי מלכות
משלי
למלך
שעוברי,עליו 19:כארזים על
ימיםישם)* נמי הרוח שבישראלישבשביל
בסי הרוח שבישראלשישבהן[דבריתורהא]י.ל
יעל אחת כמה וכמה [ה]מזלזלין
עצמן בדברי תורה ,שנאמריזלמיםמדליו (שם ז')9:י וזרער במים רבים
(שם).
בעלי בתים שבישראל ,שבשביל דרך ארץ שישבהן .על אחת
לי
ימ
אכ
כמה ו
ה הן ובניהן ובני בניהן .לכך נאמר [וזרעו] במים רביצת וירם
מאנם מלכו (שם) .זה אגנ שהיה בוכה ומתאנח בשעה שהיה חבוש בבית
האמורים .אמר .אוילי שמא אבד זרעי מן העולם .לכך נאמרוירם מאבנ
מלכו ":ד"א וירם מאננ מלכו .אילו רשעיםגמורין שבישראל .שמכניסין
יבון ואנחה בלבבן בשעתמיתתן בשביל מעשיםשעשו .וחזרוועשו תשובה
ומיתין מתוך התשובה,אילו ואילובני העולם הבשם
העטושםברעבבראשכלחוצות (איכה  ,(awאמרו .כשירד משה
מהרסיניוראה אתהמירוחין שמרחו ישראל במעשיהן ,נסתכלבהן בלוחות
וראה שפרח כתבן מעליה;* שיברן תחת ההר*ומיד (:תעלם) [נתאלם] 23.שוב
לא היה יכול להשיב דברי באותה שעה נגזרה בזירה על ישראל שילמד
אותן מתוך הצער ומתוך השעבוד .מתוך הטילטול ומתוך הטירורי מתוך
הדחק מתוך שאין להם מזונות .בשכר אותו הצער שנצטערו עתיד הקב"ה
לשלם שכרן לישראל לימות המשיח כפול ומכופל .שנאמר הנה ה' אלהים
בחזק יבאוזרועו מושלהלווגו' (.שע-המיי')ימיהקדימני ואשלםיא.ו
ב מ"אני)*
לטובתי נשברה רגל פרתיכדי שתהא משכורתי שלימה .וכן אהרן אומר*
אילמלי קרח לא עמדעלי .אותובריתמניןליי שנאמרזכרוןלבני ישראל
למען אשר לא יקרב איש זר כבמדברי"ז ה')י ל
כ2ך (:אמר) [אמר] לטובתי
נשברה רגל פרתיכדי שתהא משכורתי שלימה:י
וי בד"וו משובש קצת' :י בדדו משובש קצת .בילקוט הגי' אלו חכמים ותלמידין שמיסרין
י בילקוטקטיע' :י בילקוט
את עצמן במקרא במשנה במדרש נהלכות באגדותיאוסר היושבת וכו' :י
ג'כאהלים נטע הלמשי
ו משל להב למלך שעשה סוכהלכלעיבריםושבים ', :בילקוט ליתא שנשביל
וכו' ובד"וו הלשון מקוטע .ועכ"פ המאמר קטוע ,והגהתיו כמו שהגיה בעל זקוקין דנורא .ונלו' שבשביל

אלו הקב"ה עושה  cn~yהסדים ק"ווכו' .ומשלם גסות הרוה בארז הוא בכמה מקומות " :בד"ו :מקוטע
קצת ובילקוט משובש :ייעיי'לעיל בפ"כ ועיי' בתרג,ס יונת; .ואול' הכוונה שממשוח למלכו 'צאמי
שמנצחזרעושל אגגדהיינומררכי :ייבילקוט אם חזרו וא' וברעו אבל אם עשו תשובהוכו'ועיי"שששינו
הסגנו;.ואוליררישמלכומלשו;וימלךעלילבי שנמלךועשה תשובה" :כיהלקמןבאליה'זוטאפייר.וכ.ה
בררו) :י כולא לקמן באליהו זוטא והא ראהרן ליתא שם .ובילקוטכי תשא העתיקו מוסיף הא דאהרן
מהבא וג' אמרובדייווליתא .וזה המאמר לטובתי וכו' הוא בירושלמי הוריות פ"ג ה" .1ומסופר שם מאבא
יהודה שהיה נזמן ר"אוריי ור' עקיבא שפזר מעותיו לצדקה וירך מנכסיו והתפללועליו .וכשירר לחרוש
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ד"א העטופיםברעב.איןרעב אלאדבריתורה .שנאמר הנהימים
באים נאום ה' והשלחתי רעב בארץ וגו' (עמום ח' י"א)ימיכן אמרוי ירא אדם
למדתורהבאימהוביראה ברתתובזיע ,יסתכל כל אדםבעצמויוידע שלאחר
שעתמיתהישאעיניו לשמים ויאמר*מי ברא כוכבים ברקיעונתן לו מקום
לכל אחר ואחד .דרך ומסילה לכל אהד ואחד .כמה מנדלים בנתה מלכות
רומי*מיגדען והשליכן לארץ .כמה מנדלים בנתה מלכותמדי .מי נדען
והשליכן לארץי מי בעם בו במנהל ראשון ,דנתן ראשו במקום אחד ונופו
יהבה אימה [ונו']
במקום אחר ועשרים ואחדמילבי זהלזה .שנאמר
ן אדם ירא יבמיםלבוךמודה על האמתיח
(ישעיה ל"ג י"ה) 25.מיכן אמרוי יהא
ודובר אמתבלבבו .בכליוםויום ישכים ויאמר ,רבון כל העולמים לא על
צדקותינואנחנוממיליםתחנונינולפניךוגו'.ת ואומר בעת ההיא אביא אתכם
י הארץ בשובי את
ובעתקבצי אתכםכי אתן אתכם
לשם)5:ו2לתהילה בכלנוי
כי
שבותיכם לעיניכם אמר ה' (צ"ייהגי

מליק פירקאי

הנהאנכי שלח מלאךוגו' (שמית כ.ג כי)* ברדך המקוםברוך הוא
שבחרבהן בישראלמכלבאי העולם ומכל מעשהידיו שברא בעולם* וקנה
ה ומצא סימא אטר לטפתי נשברה רגל פרתי .והובא הסיפור ברנה
שקעה פרתו ונשכרהירדיהעל~ה

' הג' רד'ל) .ולפי המדרש בראשית רבה פמ"ב
ויקראפ.ה דברים פיד ושמות פמ"אישם הוא מקוטע(עיי
קדמו ר"א בן הורקנוס בזה המאמר בתהלת ענינו עשש !' :שיפיה דקרא איה כפר את המגדלים.
י בד"וויראשמיםיראה גמורהעל האמת .ובכתייניכר שהיהה
אכלע5איזה מאורעכוון נעלם ממני :י
 .אמנם כהפחי ומוסה .שהמונח רי"'ט
בתובה מלת גמורה ושהק רגלהגימ"ל .ונוכללקרות המלהימירה
ודלית אינה מדויקת כךויש לההל'פן .וע'"  5';4ריש פייח אשרימי .טה1א 'רא שמים בסתר .ומעשה
בכהן א' שהיה 'רא שמים נסתר :י' מלת 1ג '1הסרה בדרו; י! במקרא כתוב עמי הארץ .בשבלי
ו'דין לעולם יהא אדם וכו' איתא .תניא בסדר אליהו רבא
הלקט (הוצאת הח' רש"ב נזי) ענין
העטופים ברעבוגו'אין רעב אלא מדברי תורה כ"שנ הנה ימים באים וגו' כ"א ליטמוע את דבר ה' ועל
אותו הדור הוא אומר לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ומודה וכו' בלבבו .ישכים וישחיר ויאמר רבון
ם קודם
כל העולמיםוכי'חהנונינו לפניךכיעל רחמיך הרבים וכו' .וקדמוניגו ז"ל הנהיגו לאמרו בכל'י
שיתח.לובזמירות .ור' שלמה זצ"ל הרגיל שלא לזמר לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר מפני שהוהין
עומרוכי בסתר(אולי צ"ל שטועין למר כי) יהא אדם ירא שמים ולא בגלוי ומתהילין לומר רבון כל
וכעולמים .וגאון אהד כתב שהגון לאמרו'שהרי לדעתנו(אי '4צ"ל לרעתו) הוקבע שבא לזרז את הארס
תירא שמים ואפי' בכתר וכו' .וריב אחינר.ו כתב שראוי לזמר בסתר שלא אמרו אנא אליהו אלא
להיי
כנגד דורו של שמד שגזרו שלא לקרוא את שם? ~לא היו יכולין להיות יראין בגלוי ע"כ הזהירם ורזם
לקבל עליהם עול מלכוה שמים בסתר .תר;לך שכן הוא .שאומרוהייבין אנו לומרלפגיך תמל שמע בכל
יום כו' ומיחדים את שמך פעמים באהבה ואומר (צ"ל ואומרים) שמע ישראל כו' .וע"כ אומרברוך המקדש
שמוברבים.לפי שבשעת השמדאי
; שמו מקודש ברבים אלא בסהר; .ל כןאין ל 1:לשתתע"כ .והגחן
שנזכראולי הוא ר' עמרם גאון שכררה בסירורו.ועיי
' בטור אויה סי' מ,ו שכ"י שם .ויצרה הרמב,ם ג"כ
כסדר תפלהשלו .והנה המעשקים קיטעו אותה כאן .ונמצא קצתה במכילתא רשירתאפ"י
 .אבל אנחנו
עמךעדרךצאן מרעיתיךזרע אברהם אוהגךבני יצחקיחידך עדת יעקב בנך בכורך גפן שהסעתה ממצרים
וכנה אשר נטעהימינך.עיי"ש .ובלי ספק שגם שם נקטעה .גל חךאוכליטעם שהמאמר .אבינו שבשמים
עשה עמנו הסד בעגור שמך הגדול שנקראעלינו .הוא מסגנון זה הספר:
והנה כ5פי' קומי חג' הוא רר1ש א' שלם מיוסדע.
ז הפסוק .אלא שחורז בו פסוקים אחרים .וגם
קורה בויפרשו בררכיםשונים .ינת;ורר בו לתפלה ע 5צרתן שלישראל .וקרובים הדברים שבשעת גזירה
1ק:שי ה'ט;בוד גתהבר זה המאמרוהיא מאמר אהד שלם.ולפי שאינן אלא מאמר אהדאו פרק אהד לא
נוכל לקרותה בבא בפני עצמה .אלא היא ש,יכה לבבא שלאחריהי

כי

תפיה
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אותםקנין נמור*בניםועבדים לשמו* (בוודאי) [בוא וראה] מה שנאמרבה1*,
לכן אמורלבני ישראלאני ה' והוצאתי אתכם וגו'* ולקחתי אתכםלי לעם
וגו'* והבאתי אתכם אל הארץ ונו' ישם ו'ו'ז'וח')י יאוסר הנה אנכי שלח
מלאךלפניך2:
י רצוןמלפניךאבי שבשמים שלאתתבנובידשליח לעולם*
ה
י
משלו משל* למה הדבר דומה* למלך בשר ודם שבא במוסים ובפרשים
בחיילות הרבה*כיון ששמעו עבדיוובניביתוהזדעזעו ופחדו ורעדו חרדה
גדולה* והמלך חכםהיה* פיקח היה* בעלבינה ומחשבההיה .בא וישבלו
במדינה שממוכה לתוךביתו .אמר ,כמה בעלי בתי[םשתילשביבשהון].י3תנו להםכך
וכךחיטין .כךוכךשעורין .כךוכך צמר ישתלבישן)
כמהעניים
ך
י
ט
י
ח
ם
ה
ל
ו
נ
ואביוניםישבהן .כמהסומיןופיסחיןישבהן .ת
כךוכך
כך
.
ן
ה
ב
,
וכךשעורין .כך וכך צמר שילבישוי כמהחרשי
ו
נ
ת
ש
י
להןכךוכך
חיטיןי כךוכךשעורין .כךוכך צמר שתלבישו* כמהנעריםוקטניםישבהן*
תנולהןכךוכךחיטין*כךוכךשעורין* כךוכךצמרופשתן שתלבישו* כמה
זקנים וזקנותיש בהן* תנולהןכךוכך ונו'*כך כשנבלה הקב"הליחן תורה
לבניו* לא נגלה אלא במאתים וארבעים ושמונה שלפניו* ומאתים וארבעים
ושמונה שלפניו* במאתים וארבעים שמונה (מאות) שלפניו* שנאמר רכב
אלהים רבותיים אלפי שנאן ונו' (תהלים ס"ה י'ח)* ואומי אלדר 13תימן יבא
(חבקוקג' נ') 4:אף כשבאושכן על הרסיני עם מלאכי שרתממונים על כל
אחד ואחד מישראל*נוטלין אותו שניס עשרמילומהזירין אותו שנים עשר
ר קבו ונו'
מיל* עלכלי'אד):יןבורודיבור עשרים וארבעה מיל* שנאמר כנשריעי
(דברים ליס
אף כשעמדו אבותינו על הרסיני לקבלעליהן תורהממיני
ן פרק (כ"כ) כ',
מאירעי

י בד"וו בא וראי והוא ג"כ שיבוש ויפה הגיה בעל זקוקין דנורא 1 :בדפו מקוטע ' :כצ"ל
עפ"י 'טאר הדוגמאות1 .כלו' שתלבישואותן .והיא לשון קטוע .או שצ"ל בכל הני בבית שילבישו דוגמת
בבאב' .אלא שקשהעלי לומר
הני שיבשואזיל ) :בד"וו לא נגלה אלא במאתים וארבעת רטנים
רבבות שלפניו שנאמר רכב אלהים אלפי שנאן ונאמר אלוה מהימן יבא .ויראה ראף לפנינו צ"ל
ן להכריע בין שנים לשמונה .אמנם מה 'טנשתלשולפנינו נראה נכון דהיינו הלהא ג1נדא
רבבוה .אבלאי
' ברכות נ.ח ע"א במעשה דר' ששה .ומצא לו מקרא בחזיון אליהו רוח רעש איט ואחר האיט
;יי
רחמה רקה .וע"ע חלין נ' ע"א .וסמיךליה הכא אמקרא דהבקוק אלוה מתימן יבא וגו' ונגה כאור ההיה
1ג '1ושם הביון עוזו לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו .וכעין זה בנחום א' סופה סערה וענן .ה' בספה
ובשערה דרכו וענן אבקרגליו .ובספרים הגיהו מאתים ועשרים ושנים א5ף .כמנין רכב .ואין זה אלא
דברי נביאות .וע"ע לקמן באליהו זוטא פ"יב ' :בד1.ו אף כשבא ושכן ;ל הר פגי ;שרים ושנים
רגבת ממתין על ישראל ונוטלין כל אהד ואחר שנים עיטר מיל שכ' כנשריעיר קנו .במכילהא
מס' דבהדש פ"נ ואביא אתכםאלי .לפני הרסיני ר"ע אומר זהיום מתן הורה לפישהי ישראלגרת;ין
ירחוק חנן מי"ב
לאבריהןי"במילו-וזריןי"ב מיל הרי כידמילעל מל דיבורודיבור .ושם פ"ט ויעמרו מ
מיל מגיר שהיו ישראל נרתעין וכו' על כל ריב1ר 1דיב1ר נמצאו מהלבין באותו היום מאתים וארבעים מיל
 .ובפסיקתארבתיפי' כ"א
באוהה שעה אמר הקג"ה 9מה'ש רדווסייעו את אחיכםוכו'.ועיי' שבתפיה;.ג
קמייתארי' הדברות גרם,נן אמקרא רכב אלהים וגו' א"ר אבדימי דמן היפא'טעיתי במשנתיכ.כ אלף של
י וכו'א.ל ר'
מח"ט ירד עם הקב.ה על הרסיני וגיר כל א' וא' עטרה לעטר בה כל א' וא' משבטו שללו
יאי בריה דר"שבןינאי א.כ משטתה אלא בשעה שירד הקביה ירדועמו ניב אלף מ רכגות וכל מרכבה
כמרכבה שראה.יחזקאל אמר ר' יוחנן יום וכו' ירדו עמו ס' רבוא של מלאכים ובידכל א' וא' עטרה
בה כל א' א' מישראל ראב.כ במם ר' 'והנן אמר ק"כ רבא .ועי' במ"ע 'טס אות מ"ט 1נ' .וע"ע לקמן
באליהו זוטא פיד וכיב .ובפסי' דר' כהנא פי' בחודש השלישי גריס נמי להא ררי אגרימי וגרים עלה הא
רר''נאי סתמא .וא-ייכ איתא ההם מכת (שעלה) '1ס?לתה] מבבל אמרו ('טירד) 1שיררון עם הקב"ה לכתי

דכי

קוי

יעטר
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(אף) באותה
שעה נזדעזעו [ורעדו] ופחדו וחרדו חוגרו'דה גדולהי שנאמרויהי
ביוםהשלישיוגו' (שטותי"ס ט"ו)יויהיכול השופר (שם שם י.ט)* וכל זועם
רואים את הקולות ונו'*ויאמרו אל מ11ה דבר אתה וגו'ישם כ' י"א וי"ט)*כיון

שראה משה שאימתו של הקב"העליהן אמר להן* אל תיראו* שנאמר ויאמר
משה אל העם אל תיראוונו' (שםכ').פייסן תחילה ואחר כך ערך למניהם
נזיקין וכל מידותהדין:
'
ו
נ
ו
ואלה המשפטים כי תמנה עברעבריוגו'
 .אם בנפו יבא
וגו' (שם כ"א א' ב'ונ'):אוי להן לרשעים שבשביל מעשיהן מקולקלין ודבריהן
שאינןראויין ()1מביאין עצמן לידי פסול רהיו עניים עדיום מותן ".והלא
דברים קל וחומר* רמה אם רשעים שנימכריןבגניבתן אמר הכתוב .הענק
תעניקלו[ונו']ולאיקשהבעיניך[ובו'] (דבר.םשיוי.ד ויש)*צדיקיעולםשעושין
לו רצונו בכליום תמיד על אחת כמה וכמהר משלו משל* למה הדבר
דומה* למלך בשר ודם שהיתה לו פלטורין בדול ודלת נעולה [וזיז] היה
יוצא ממנו* והיו עליו תאנים ענבים ורימונים וכל מיני מגדים כולן*וזיז
אחד הממוךלו והיועליו (שו )מטיראין] 8ומרוקין וכלמיני צבעונים*וזיז
ן
אחד הסמוך לו היה (לו) [עליו] אכילה ושתייה ומזונות וכלמיני מיפוקי
של מלך*9
כולן .וכל בריות העומדות בחוץ באות [ומסתפקות] מפלמירה
והעוברים והשבים מה הן אומרים .סמה שיוצא מפלטירה של מלך לחוץ
אתה למד מה שיש בפלטורה של מלך לפנים .כךמייסורין של צדיקים
אתהלמד (מתחת) [מדת]פורענותן שלרשעיםבביהינמי משלויהם של רשעים
בעולם הזה את למד מתן שכרן שלצדיקין לעולם הבא".י שנאמר מה רב
טובך אשר צפנתליריאיךובו' (תהלים ליב כ')י ואומר ומעולם לא שמעו ולא
האזינו וגו' (ישעיהס.ד ג'):ח
פעם אחתהייתי עובר ממקום למקום ומצאתי זקן אחד* אמר ליי
רבי* וכי יש אומות העולם לימות המשיח* אמרתי לו* בני* כלבויםוכל
ממלכותשעינו את ישראל (ולחצה) [ילחצו] אתישראלי באין ורואים בשמחתן
של ישראל*והולכיןלעפרן* ושובאיןחוזרין לעולם* שנאמר רשעיראה וכעם
-

-

כעשרים ושנים אלף מרכבות כך שנה אליהו זכור להוב( .הכיף כעשרים צריכהעיון.ואיליצ"לככ.ב אלף
י הכיף טיס) ועכבנראיםהדברים שאותה הכוזהביאה עמה שטת
מרכבות של מר כבת יחזקאל .אואיל
אליהו מן סדר אליהו שנתפשט שבלע"י ר'ענן כ"ס אקף מרכבות .וצריך להגיה מלת רבבות בד,וו
למלת מרכבות ולהשלים בכתיי מה שהסרבו( .ו;יי' להלן כאליהו זוטא פיך מה שאכתב שם שנין
מכת שעלתה מבבל) נמצינו אומרים שמן ג'מיני מהיש דברו כאן .א' הלהא גוגרא דהקב"ה .ב' מלאכים
שכאז לעטר אתישראל .ג' אותם שסייען אותם בהליכתן ובחזירתן '"ב מיל .והדיורים לפנינו מעורבים
:מקוטעים והנחתי בפנים בלא הגהה עד יבוא מורה צדק .ובד'וו הדברים מקוטעין יותר " :שהרי
בגניבתו נמכר :י היבא בילקוט ראה .כתיב תעניק 5ווהרי דברים ק.ו וכו' (ובטעות נרמז שםבגליון
מדרש) , :בכתיי מקום פנו' לרמז שהתיבה מקוטעת .ובחוו כ 5בבא זו ליתא .אבל בילקוט שם ג'
אכילה ושתייה וכו' אףזיז אהד סמוך לו
ג'לטין גדולה והרלת נעולה (והו') (והזיז] יוצא ממנה והיועליי
י זה
והיו עליו תאנים וכו' אףזיז א' סמוך לווהי;:ליו שיראין וסיריקון וכל מיני בגדים כולם! gy, .פ
הגהתי .אלא שהמתי הרברים בסדר שלפנינו אף שסידורו של הילקוט נראה עיקר :בילקוט שם.
והעומדיןמכיווץ הם באין ומסתפקין ממה שהוא יוצא מג'לטין של מלך לחוץ .העוברים והשבים מה הן
אומרים וכו' .ובך"וו וכ i'1alvn 5חוץ מפלטרין של מלך באין ועוגרין ושבין וכו' .והיא מקוטע וצ"ל
ומסתפקין וכו' כמו שהואבילקוט .ובגוססותינו הגהתי עפ"י הילקוט '" :בד.וו משובש .וכילקוטבשינוי
י כיה בד"וו ובילקוט ובמקרא לאהאזינו:
סגנון קצת .ושםג' מדתפורעניתןוכו' ומשלוות רשעים וכו' :י
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[ןנך'] (תהלים קייבי') .ואומר והנחתם שמכם לשבועהלבחירי
וכל ממלכות וכלגוים שלא עינו את ישראל ולא לחצו אותןבאיןוהווין
אכרים וכורמיםלישראל .שנאמרועמדוזרים ורעו צאנכםוכו' .ואומר ואתם
יאזאהפוךאלעמים שפהברורה[וגו']
כהניה'תקראו(ישעיהס"אה'ו')י[ואומר]כ
אחר
(צפנ.הג' ט')*יאוסרולעבדיויקרא שם (ישעיה ס"הט"י)י כשיריםלימות
י
לא
איב
המשיח*"יכול אתהלומר*הואילובאיןלימותהמשיח*והן
יןלעולם הבאי
יותר
אלאהנחדבריםשאמרתי מתחילה ותפוש דברי תורה* שהן
ן
מ
ךמתחילה* שנאמר כל ערל לא יאכל בו (שמותליבמ'ח).מ
הדבריםשאמרתיל
חמוריי
והלאדבריםקלוחומר .מה אם הממח שהוא דבר הקל* אמר הכתוב* כלערל
לאיאכלבו.עולם הבא שהואקדשיקדשיםעל אחתכמהוכמה .שלאיהא ערל
אוכל בו לעולםולעולמיעולמים .ולא יהא דר בולעולםולעולמיעולמים4:י
(על) [עד] שאני עומד שם באעלי תלמיד אהד שאינו בקי
בהלכה .אמרלי.רבי .עומקאני בדברי תורה ומחמד ומצפה ומתאוה מה
אם תורה תבואעלי .ואין תורה באה עלי .אמרתי לו.בני
 .לא זכה אותו
אדם לדבר תורה אלא אםכן ממר עצמו לכבוד שמים למיתה .כשור הזה
שמכניסים אותו בעול ומומר עצמו על כבוד בעליו לעבדו .שנאמר ורב
לשעיה ס"ה שיו),

תבואות בכח שור (משלי י"ר די) ,הבריות אומרים שרוב תבואות בכח שוררי

ואומר לאדםמערכילבומה'מענהלשון (שם ט"ואי) .ראומרהענייםוהאביונים
מבקשיםמיםואיןוגו
' (ישע.המייא הו):
י שמךהגדולמבורךלעולםולעולמי עולמים ותהא
חבנישבשמיםיר
לך קורת רוח מישראל עבדיך בכל מקומות מושבותיהם .שאמרת אקבל
פושעיהןבתשובה .שאפילוהגדילאדם מאהעבירותזו למעלהמזו .הריאני
ברחמים ומקבלו בתשובה .שאפילו עומד אדם ויחרף כלפי למעלה ויחזור
ויעשה תשובה .הקב"ה מוחל על כולם .שנאמר אזידלג כאיל פסח 31ו'
ן פסהאלא חסר דעתוחמרמעשיםטובים.כינבקעובמדבר
(ישע-הליהוי),יאי
מיםונחלים בערבה (שם):
פירקא.

מליק

בא לךלמידתן שלנשים.כי ימכור איש

את בתו לאמה ונו'

(שמות כ"א ז') ,ואם רעהבעיניאדוניה אשר לא יעדה ובו' (שם ח') 1.אשרי אדם
שכל מעשיו לשם שמים .והלביודע אם לעקל אם לעקלקלות 1.אם אחרת
יקח לוונו' אם שלש אלה לא יעשה לה ובו' (שמי'וי"א)3:
 ',הבא בילקוט פ' בא תנא דבי אבהו פ"א וכו' מצאני זקן א' .וכן הוא בד' .11והמקרא דצפניה
ירבי תאמר
השמיטווסיים בילקוט א5ו הכשרים שבאומה :וי במקרא כתובוגל .בילקוט שב ג' אמרל
הספרדחסידיאו.ה
והןבאיןלימות המשיח באין בעוה"ב (אמר) 1אכרתי]לווכלערלוגו' .ויראה דאל
טיש 5הם ה5ק5עוה"בהיינוכבני נכרבביתוש 5אברהם אשר נמוקו אתו .והרברים שכזוגים כאן כנגר
שהעבירו את המילהוהבדילבין אומותהנימולין לשאינןנימולין ;' :בד" 11משבש קצת .בילקוטעוה'ב
שכולו קיק עאכו"כ כל ערל 5א יאכלבו .והשאר קיטע, .י כב' שזה המקרא משל שהבריות אמרים
וקאי אד5עי5מיניהבפי אוילוגר.ועיי'5עי 5פ"נ.
טא.רעין פרק (כ"ג)כ"א.
5עק 5בית הבדאניצריך א"5
י במקרא כתובוכי וגו' אם רעה 1 :בסנהדריןב"ו ע"איכול
ה5ב יורע וכו' ובירושלמי כלאים פיד היא .וכלו' שאפשר שהיא רעה במעשיהעיי' במכילתא שם וסי
או כדמסיים אם אתרת וגו' והו' לעקלקלות :י במקרא כתוב ואם:

לנעי

יומר

5עקי.

איו
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פעם אחתהייתיבבית המדרשבירושליםלפני חכמיםוהיינו
עוסקיםבעיסקינשים .אמרתי להן.רבותיי .אילו היתהלי שפחה כנענית.
לא אמרתילה .האליכי דמים והביאלי ירקמן השוק ,אמרולי ,מפני מה.
אמרתילהן.רבותיי.מפני שהאשהמשימת נפשה על סעודת שעה .ועוברת
עבירה ואומרת.אין בכך כלום 4.שנאמר עורנו כתנור נכמרו .וארמר נשים
י מהעינין זה לזה .אלא ללמדך .שכל זמן
בציון עינבועוליםאי,ם ה'י' וי"א).יכ
כלום5.
.
ת
ר
מ
ו
א
ו
ה
ר
י
ב
ע
עצמה
ת
ר
ב
ו
ע
ו
שהרעב
אשה משלמת
איןבכך
לכך נאמר עורנו כתנור נכמרו [וכו'] נשיםבציון [וגו'] .מאותה שעה תקנו
חכמיםאותההלכה.מי שמתוהניחבניםובנות.בזמןשהנכסיםמרוביםהבנים
הבנותיזונו והבנים ישאלו על הפתחים.
יירשו והבנותיזונו ,נכסים
אמר
רבן גמליאל רואה אני את
יפסדתי.
יה
אדמון אומר בשביל שאנימזוכערט
דבריאדמוןיכתובוח פית ש"נ וב"ב פיט מ"א)":מיכןבלביתשישבו אמה עברייה,
מריבהוניניהםואינה מוצאה קורת רוה בעולם .שנאמרכייריבון אנשים
ן זה אצל זה.
וגו' (שמות שםי"ה).כי ימכור איש את בתו לאמה .וכי מהעיני
אלא ללמדך כל בית שיש בו אמה עברייה מריבה ביניהן ואינה מוצאה
קורת רוח בעולם.
ל:כ7ך נאמר וכי יריבון אנשים ונו' .אם יקום והתהלך
)
ט
,
י
.
י
ת
ו
ב
ר
.
ן
ה
ל
נפש
שהרב
ד
י
ז
מ
ב
בחוץונו'ישם שם
מעניין
דיין
אמרתי
שלפניו 8....., ,מלמדתינוקות שהרג נפשבמזיד ,כולםיעברו ממלאכתן.
ילכוויעשו מלאכה אחרת .אם חזרו ועשו תשובה מרפאין אותו .ואם לאו.
עונשיןאותןעלממון שלהם ,אפילו דבר הקל .שנאמרכיינצו אנשים [ונו']
(שם כיב),כי יכה איש את עבדו או את אמתווגו' (שם כ'):יעוד אמרתילהן.
רבותיי.חייה שהרנה נפשבמזיד .אםחזרה ועשתה תשובהיוצאיןבהמימנים
ומוציאין אותה..., ..., .י ואם לאו עונשין אותה על ממון שלה .אפילר
דבר הקל .שנאמרכיינצו אנשיםוגו' ,ואםאמון יהיה ונו' .עין תחתעין
וגו' .כויה תחתכויהוגו'ישם כ"ג כיד וכה) .כיון ופראו ישראל שרחמיו של
הקב"ה ] t[rlal~tאמרו.ולואי שלא תעבור שכינהמבינותינו לעולם":
כשהיו ישראל במצרים תמימי דרך (הן) [היו] ,כשעמדו אבותינו
על הרסיני לקבלעליהן תורהמסיני היו תמימי דרך בדבר ,פייסן תחילה
ן וכל מידותהדין ".ואחר כך אמרו .ברוך ה'
ואחר כך ערך לפניהםנזיקי

עי

' והשפחה בעלת זמה היא כאמרם באבות פ"ב מרבה שפהות מרבה זמה ויהיה כעובר
עור לא התן מכשול , :כלו'אפי' הכשרות .שנשיםדעתן קלותלהתפתות.ואולי כאן  r~lo,למה שאסרו
בקידושין פ' ;"ב תנא דבי אליהו הואיל ונשים דעתן קלות עליהןי ולאו בפירוש איהאמר אלא מכללא
ומהבא .דודא'לא אמרו זה אלא לבין שאין מביאין עצמן בשביל כךלידי צער וסכנהעיי' שגת ל"גע"ב.
,
ומשום לא פליג אמרו לאיתייהד אדם עם ב'נש.ם .כלו' וא;פי"כ תרו הכי וכדאמרן .וע""'ט בבלי
וירושלמי בסגנן לשון המשנה יגמה שהאריכוהתו'ואינךנענין ההלכה .ר1ראי לאאמרינן בכה"גהל;יטהו
לריסע וימות :י וידדוכייריכון דריש' .טהיא פרשה לעצמה1ה1ל.לכייריבון .ואמר דהדר קרא ארלע'9
שהפסיק באלה שהם במות 'ומת והדרלענין הדבר 'טהמריבה יוצאהימינו :י כאןמקיםפנוי ממלא
בז' גק1ד1ת ובר"ווריי
ן שהרג את הנפש במזיד כזלן בברווכו' ylep1 .כולא , :מקם פנוי ממולא בט'
נקורות .ואולי מורות הנקורות עלמנין המלות ההסרות.ועדכאןוכןלהלן לא השתמש נזה הכותבלמלאות
מקום המוי כנקדות .ואולי מצא כן בספר שהעתיק ממנו .כל הני כי במקראוכי .וכייכה .וכי ינצו:
,י בדנומרוב ;.אמר אלו לא עברה שכינה מבינינו לבלם היינוזכויים .והנה הדברים משוכיטים .ואולי
י הנה חוזר אל דבריו שבפרק שעפני זה כדילסיים הענין:
חסרלפנינו .ונהיה זכאין :י

לפני
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ישראל
אלהים
צבאותיושבהכרובים ,אתה הוא האלהים לבדך
נתקבצווישבו.מ שהיוכולם אנודה אחת .כרתובריתשיעשוגמילותהפדים
זה עם זה .וישמרו בלבבם ברית אברהם יצחק ויעקב .שלאיניחו לשון
בית יעקב אביהם וילמדו לשון מצרים.מפנידרכי עבודה זרה :כאיזה צד
הבדו ישראל את אבינו שבשמים במצרים .שלא שינו את לשונם.והיו
המצרייםאומריםלהם .למה אתםעובדיםאתו .אם תעבדואלהי מצריםיקל
עבודתומכם.משיבין ישראל ואומרים להם .שמא עזב אברהםיצחקויעקב
אתאלהינו שבשמים שיעזבו בניהן אחריהן .אמרו להן .לאו ,אמרו .כשם
שהם לאעזבואותוכךלאנעזבנו :והיו ישראלמלין אתבניהםבמצרים.
אמרו להםמצריים .מה שמאתקלעבודה קשהמכם.משיביןישראלואומרין
להם .שמא שכח אברהם יצחקויעקב את בריתאלהינו שבשמים שישכחו
בניהןאחריהן .אמרולהן .לאו ,אמרולהן .כשם שלא שכח אברהם יצחק
ויעקב ברית אלהינו שבשמים כך לא ישכחו בניהן אחריהן ":דבר אחר.
והיו ישראלמלין אתבניהןבמצרים .אמרו להםמצריים ,למה אתםמלין
אותן שלאחר שעה אנומשליכין אותן בנהר ,אמרולהן.נימולאותן .לאחר
כן עשו בהם כרצונכם :והיו ישראל
משתה לבניהן ולבנותיהן
במצרים .אמרולהןמצריים .למה
ו
ע
שים להם משתהואחר שעהאנו
אתם
י
י
ש
ו
ע
ו
מוציאין אותן ללחץולעינוי ,אמר
.
ן
ה
ל
אנו נעשה משתה .ואחרכך עשו
כרצונכם .ישמוציאין אותולשניימים .ישמוציאין [אותה לשלשהימים.
יש שהיו מוציאין אותו לשבעה ימים ,המת מת .והנהרג נהרג .והבא
בחייםחיים.יכל) [בכל] אותן דברים אילומכין אותןומחרפין אותןופונעין
בהן (ימטטירין) [ך3מכ)טרין] להן ,ואין להן מנום מפניהם ,שנאמר כל היום
כלימתי נגדי וכו' מקול מחרף ומנדף וגו' כל זאת באתנו ולא שכחנוך וכו'
(תהלים מיד מ"!עדי"ס).כידכיתנובמקום תניםובו' (שם כ'):כי דכיתנו [במקום
תנים] .זה פרעהמלךמצריםוכל המצריים :ותכסעלינו בצלמות (שם),אילר
חיי
ם של צער :אם שכחנו שםאלהינוונו' הלאאלהיםיחקרזאת (שם כ"אוב"ב).
,
ן
ה
ב
ל
א
ר
ש
י
ש
עושיןרצון אביהם שבשמים [מה נאמר
הנה לא ינום
בזמן
ולא יישן שומר ישראל (שם קכ"א ג')אין עושין רצונו של מקום] מה נאמר
בהן .עורה למה תישן ה'ונו' למהפניך תסתירובו'כי שחה לעפר נפשינו

אלהי
אלהי
אתהעשית אתהשמים "את)[ושמי]השמיםבתבונה11.
עלבלממלבותהארץ.

ובו' קומה עזרתה לנוונו' (שם מיד כ"ג ער גמירא):נ:

מעם אחתהייתי קובר ממקום למקום ומצאני זקן אחד ואמר לי,
רבי .דורות הללוכשיריןמיוצאימצרים .אמרתילו .מה ראיתהבני לדורות
הללושהןכשיריםמיוצאימצרים ,ראהבעיניךובאזניך שמע דורו של משה
לא כשירין הן ותורה היתה בהן .אלא ראה בעיניך ובאזניך שמע ולבך

ת בדרו הדברים מקוטעיםומש:בשיפ ;' :שזרלענין מצרים: .אלי המאמר קט!'ע :קצת.אינמי
שהדברים מכ:רפין ש"ל כאן כשהי! ישראל במצרים תמימי דרךהיו נתקבע! ',:סב!:
בענין הל'ט:ן
הוא מיזכר בכמה מקומית :עיקרו במכילתא בא פ"העיי"ש במ"ע אות ד' רשת ר' דברים הי :בידם;:יי'
: .בתנה:מא
בתנח:סא פ'בלק .אבלבענין המילה מוזכר בהרבה מקומותשהעבירובריתמילההנץ משבטלזי
שמת שכשמתייסף הפר:בריתמילה אסר:נהיה כמעיט :כ':ועיי
' במכילתא 'סם ובמ"ע DCt
אות
'
ב
!במפרי
כהערתךפי' ס"ז !הגדת הליקיתהן: .ע"; לקמן בפכ"ד' :י הגההיעפ"י הדו: :הדברים ממטעים

:משיבשם שם:
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תשיתלכלהדברים .שהרי תורהונביאיםהיועמהן ".אמרלי,רבי .לא אותן
דורות אמרתי לך .אלא מיום שחרב בית ראשון ועד שנבנה בית אחרון.
אמרתילו .והלאתורהנביאיםוכתובים[היועמהן]ודברובהן פילפול תורה.
אם רוצה אתה ללמוד וחפץ אתה בדברי תורה .צא למד סמה שבאמר בהן
ביוצאי מצרים .הלוך וקראת באזני ירושלים לאמר דנך'(.ימ.ה ב'ב') .אבל
כשהיומהלכין" ביתאחרון בצער .לא הניח הקב"ה דבר בעולם שלא בלאו
לישראל .שנאמרסודה'ליריאיויתהלים כיהי"ר).ונאמרכי לאיעשה ה'אלהים
דבר וגו' (עמים ג' ז') ,העבודה .בכליוםויום ובכל שעה ושעה (שנזכר)[שאני
נזכר] את כל המעשים.אני נופל על פני האדמה .ומברך ומרומם ומשבח
י שאמר והיה העולם ברוך הוא( :מעיראך עלישמים וארק
ומקדש לשמו שלמ

שיושב הקב"ה ומחלק מזונית לכל כא .העולם ולכל מעשהידיו שברא בעולם .מארם ועד
בהמה ער רמש וער עוף השמים ולכל נפשות שברא) '5.אף דוד המלךהיה משבה

יו מצרים .אשריצאו ממצרים19.מצוה אחת היתהבהןוהרבו ממנה מאה
צצואוית .שנתקבצו וישבו עד שהיו כולם באבודה אחת .וכרתו ברית שיעשו
מ
במילות חמדים זה עםזה .וישמרומילה בבשרם .ברית אברהםיצחקויעקב.
ושלאיניחו לשוןיעקב אביהםוילכווילמדו לשון מצריםמפני עבודה זרה.
' (ש"בז' כ"ג)2',.
שבאמרמיכעמךישראלנוי אחד בארץ אשר הלכו אלהים ונו
?ה משה ואהרן ".לפדות לו לעם (ש"נ) [ונו'] אשר פדית לך ממצריםנוים
ואלהיו (שם) .אל תאמרכן .אלאהיה אומרכן .מפני עמךישראל אשר פדית
 .במצרים אבדתנוים ואלהיו22:
לך
סליק פירקא.
אלתתןה'מאויירשעוגו' (תהלים ק.מ ט')[ .מה]בין (שהן)[כחן]וטל
מצרים מצוה אחת היתה בידן1
יוצאימצריםלזרעו של עשו הרשע 1.יוצאי
והרבו ממנה מאה מצוות .נתקבצו כולםוישבו באגודה אחת .וכרתו ברית
שיעשובמילותחפדיםזה עם זה .וישמרו מילה בבשרם ברית אברהם יצחק

יא

פסקה ישיבה מהן ~ NOTלח ע"ב ,אהרן היה מתנבא 5הס במצרים
" כלו' תורת האבות
קודם משה שמות רבה פ"נ ופ.ה גם מרים היתה נביאה .שאי; הדברים כאיטר נראים בהשקפה הראשנה.
ואמרו בספרי האזינופי' שליה צריך אדםשיהיועיניוולבוואזני מכוונים לד"ת בה"אבן אדם ראהב;.ניך
יקאל מ"ר ה') והרי דברים ק"וימה ניהמ,ק
ובאזניך שמע ושים לבך אל כל אשראני דובר אליך וגו' (יחז
שנראה בקינים ונמדד ביד וכו' :ז' נחתיי מקום פנוי כהמשה מלות לרמז ;ל החסרון .ובר"וו המאמר
מקוטע ומשובש ביותר וגם הג' מלת בית אהרון בצער הכרים .ואולי צ"ל כשהיו מהלכין נמרנר ובאשור
עד שנבנה ניח אהרון בצער' :י נ'טתרבב לבא; מהס.פ,רדלעיל פ"יךואין לו ; a:trנין לכאן:
,
ו1בב
י'  ,w~aלא שנקראו כךאפי' ברורות האחרונים כאשר אמר הזקן" :י במקרא כתוב ומי' :זוכן
בו
כל
ררשו ראב"כ במדרש שמואלפכ"זוהובאבילקוט שם בקיטו; :יו כלו' שמלת לך בהפסק .ואמרו ממצרים
ו אמר במצרים אברתגוים וא5היז.
גוים ואלהיוענינוכאיי
1

מא.רעין פרק (כיר)כיב.
הובא בילקוט סוף בשלה וכ.ה שם .ובחווב ;.שהן מיוצאי מצרים בין שהן מזרעו של ;שו:

י בילקוט שם נתקבצו וישבו מצוה אהת היתה בידם שהיומל'ן במצרים את בניהם .אמרו להן מצרים
מצרים ותקף ;בודה קשה מכם משיבין ישראל להם שמא שכהו
מפני מה אתםמל'ן אותם יהיו כבני
אברהם וכו' נמול אותם ואתר כך עשו מה שאתם רוצים אבל זרעו של עשו אינו כן וכו' .הנה 'טינה
הסגנון וערבב לכאן מפרק דלעיל:
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ויעקב .שלאיניחו לשון בית יעקב וילכו וילמדולטון מצריםמפנידרכי
עבודהזרה .אבל זרעו של עשו הרשעאינוכן .אלא כל:מן שיצחקקיים

קיימר את [ה]מילה בבשרם.כיון שמת יצחק ביטלו את [ה]מילה מבשרם.
שנאמרביתנאיםיסח ה'ויצבנבול אלמנה (משליט"וכיה) :ביתגאיםיסחה'.
זה ביתו של עשו .ויצב בבול אלמנה .זה ביתו של עובדיה 3.משלו משל.
למה הדבר דומה .למלך בשר ודם שנתן כתרו לאוהבו .אמרלו .יהא מונח
בראשך ובראשיבניך לעולם ,הניחואוהבו בראשו עד שנכנסלבית עולמו.
כיון שנכנם לבית עולמו אמרהמלך[ .אלך ואראה] אתבןאוהבי .מה אם
שמוטל לאחריו .כך כיון שבא4.
יהא מונח הכתר בראשו .הלך ומצאו
לאחריו בקצה הנבול .שנאמר ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדוםוגו'
ומפני ה' וגו' (שופטים הי ד' וה'):
הריםנןל
למה נדמה עשו הרשעואליפזהתימניועמלקבנווירבעםבןנבט
ונבוכדנצר מלך בבל והמן האבני .לאחד שמצא כסות בדרך סמוכהלעיר.
תפמה בידו והכנימה לתוך העיר .והיה מכריזואומר .זו אבידה שלסי .זו
אבידה שלמי .נתקבצוכלבניהעיר לקראתוואמרו .ראיתםפלוני כמהצדיק
הוא .כמהתמידהוא[ .כמה כשרהוא] .עמדו ועשאוהו ראשוקצין שלעיר.
בשנהבשתים בשלשהחריבכל המדינות וכל הארץ .לכךנידמועשו הרשע
ואליפז התימני ועמלק בנו ונבוכדנצר מלך בבל וירבעם בן נבט והמן
האנני ".לא בשכרועתי דמעות שהוריד עשולפני אביו נתנו לו הר שעיר
שאין בשמי ברכהפומקין ממנולעולם .לא בשכר שלאליפזהתימני שנהג
כבוד באביו יצא ממנו עמלק לעולם .לא שכרו של ירבעם שהשיב דבר
לפניהמלךנתנולו עשרהשבטים .לא שכרו של מרודך שנהג כבודבאבינו
שבשמיםיצאממנונבוכדנצרלעולם .לא שכרו שלאבםשהיה בוכהומתאנח
עלעצמושהיה הבושבבי
ת0האמורין .אמר.אוילי שמא אבדזרעימןהעולם.
(הישעז' א')7:
יצא ממנו לעולם המן הרע .כנביבוא ופשט כדוד בחוץ

הריהואאומר.ויקרא אחאב אלעובדיהו אשר עלהבית

ישאיייחגי) .מה אמרלו .אמרלו .עובדיהו שמאאיןמעשיךכשירין כמעשה
החסידים .שכן ביעקב לא נתברך ביתו של לבן אלא בשבילו .שנאמר
נחשתי ויברכני ה' בגללך (בראש.ת ל' כ" .)1יאוסר ויברך ה' אותך לרבלי
' מלקוט  alDפ' תולרות הונא זה ג"כ .וגריס את המילה .והאי שנאמר בית גאים וגו'קיטע.
ובפסיקתא דרש פ' שקלים שנו שהאלמנה אשר צעקה אל אלישע (מ"ב ד') אשת עובדיה היתה.

והובא

כילקוט שם .ובסנהדרין איתאמרא בשם ר' כאיר שעובדיה גר אדומי היה .ובשםר' יצחק רהוא עובדיה
של ביה אחאב ' :בכתי מקוםפנוי כג' וד' מלות .ובדרו ראו את בן וכו' הלך ~מצאו מונה באשפה
לאחריו בקצה הגבול .והוא מקוטע .הילקוט גב' המקומות אלך ואראה וכו' ומצאו שהוא מושלך באשפה
הלך לאה,ריו בקצף גדול (נפ' בשלח בקצפון גדול) שנאמר ה' בצאתך וגו' .ואין זה אלא תיקון והגהה
מבעלהילקיט, .אם נבא להגיה כך נראה להגיה .הלך ומצאו שמוטל באשפה וחזר לאחריו (אי לאחוריו)
כךכיון שבא הקג"ה לאדש וראה איתו הזר לאחריו בקצה הגבול ' :בד"וו ובילקוטבשינוי סגנון קצת
 t'DP1הדזוו הגהתי .ובענין אליפז אמרו בדברים רבה פ"ב שגדל בחיקו של יצחקועיי
'רש.י עה"ח בפ'
ויצא כ"ט י"א בדיה ויבך :עיי'לעיל פ"כ .מבא; ואילך קיטע בילקוט ' :במקרא כהום וגנביביא
פשט .כלו' הגנב שמעשהו בחשאי ובסתרלסוף יבוא ופשט גדוד גהוץ בפרהכייא .כך הם הרשעים הללו
שמתחלה הם עושים מעשיהם  s~a'naוכבסיף בפרהסיא .ואולי שעל עמלק הוא אומרכן .שאמרעליו
ר' אליעזר במכילתא דעמלק פ"א .שמתחלה היה בא במטמוניות ואה"בבגילוי פנים:

.
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(שם שם ל').יוצף לא נתברך ביתו של פוטיפר אלא בשבילו .שנאמר ויברך
ה' אתביתהמצריבגלליוסףוגו' (שם ל"טה') .אתה שמאאין מעשיך כמעשה
ראשונים .לכך נאמר ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית ,מהו אומר.
ועובדיהו היה ירא את ה' מאד (מ"א שם)5:
היהלולאליפזהתימניבן
 .אמר לו .עמלק בנימי הוא שיורש
העולםהזהוהעולם הבא,היה[לי]לומר .ישראליורשי העולם הזה והעולם
הבא .עכשיו חפור להן בורות והכן להם דרכים .מה אם עשית תזכה
ותירש ותנחל ותבוא לעולם הבא .והוא לא עשה כן ,אלאכיון שאמר לו
רישומו שלדבר שתק.מידיצא עמלק להחריב את כל העולם כולו .שנאמר
ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים (שמותי" ה') .ברפוייידים .בשעה
יא אמרלו .שוטה שבעולם,
שנרפומן המצוות 9.והקב"הבוחן לבותוכליותהו
לאיצרתיךאני לאחר שבעים לשונות .עכשיו אתה היה ראש [ל]פורענות
לפני כל יורדי ניהינם* שנאמר וירא את עמלק ונו' (במדבר כיר כ')י רהיה
בהניח ה' אלהיך לך וגוי (דברים כ.ה י"ס) ,יאוסר כי מחה אמחה וכו'
ישתת י"זי"ד),ייאמרכייד על כס יה ונו' (שם שם ט"ו)* !9זהו משל הדיוט
שבני אדם מושלין אותו* אפילו שבגנים חביביתרמן התלוים על העצים
בדין*" ולא זו בלבד .אלא זרעו של עשו הרשע שביטלו מילה מבשרם
והעבירו על מצות שבת ועל כל מצוות שבתורהי ותנו את נבלת עבדיך
מאכל לעוףהשמים (תהלים עיט ב')י הקב"ה בוהן לבותוכליות הוא אמרלו.
אילו הייתה מילה בבשרך .לאהייתי דן אותך על כל מהשבה כמעשה*
עכשיושאין מילהבבשרך.הרינידן אותךעל מחשבה כמעשה ,ועל העתיד
לעשות ואף עלפי שלא נעשה .שנאמרלכןחיאני נאום ה' אלהיםכי לדם
אעשך ונו' (יחוקאל ליה ו')י דם מילה שנאת דם אעשך לרבים,יען אמרך את
(שם שם י')י?ן
שני הנוים ואת שני הארצותלי תהיינה וירשנוה וה' שם היה
:
ה
מיגילה על המתרים.הויאומר הקב"הי לכך נאמר וה' ו2ם הי
ה
נ
ה
קטון
נתחיךבנוים ונו' (עיגדיה א' ב',ירמיה מ-ט ט"ו)י תפלצתךהשיאאותך:דון לבך
ייימיה שםטיז)י אמרלוי תפלליצן* ליצנות שהיתהבךהיא ברמהלךלהעבירך
מן העולם* לכך נאמר תפלצתך השיא אותך ונו' :אם תגביה כנשר וגו'
(שבדיה שם ד')* ברוך המקוםברוך הואוכנפרעמשונאיהן של ישראל* שכשם
שהיתה בדעתו של הקב"ה* ייעקר) [כך]עקר] אותו ואת זרעו מן העולם*
שנאמר והיה בית יעקב אש ונו'ישם י'ח)*"יאוסרכי תאמר אדום רוששנו
ו213וב ונבנה חרבותובו' (מלאטי א' ד')* ואומר מחמםאחיךיעקבתכסך בושה
ונכרת לעולם (עיבריה י') ,מחמם שחממתה אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת
לעולם ,מחמם שחמם יצר הרע אתאחיך יעקב תכמך בושה ונכרת לעולם*
מחמם שחמסו ארבע מלביות אתאחיך יעקב ,ולא הניח מפר תורהמידו.

כ,

הכמך בושה ונכרת לעולמי" ולא זו בלבד אלא שכרו של שם הגדול

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

עי

החיים ט,טימ2,ים:

כי
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שנתנבא ארבע מאות שנה על כל אומות העולם .ולא קיבלו ממנוה אמר
אתם עליכם את התורהי אמרולוי מה כתוב בתורתךי אמר
להן
תרצח לא תנאף לא תכנוב לא תענה לא תחמוד* אמרו לוי כל
להם.מקלבאליי
אילו דבריםיפין הןי (לא) [ולא] קיבלו טלכותךעליהוי~ אבל אנחנו עמך
בני בריתךי בני אברהם יצחק ויעקב שעשו רצונך בעולמי תעשה בעולם
קורת רוח מה שאטרת לבניךי שנאמר קומה ה' באפך הנשא וגו' ,ועדת
לאומים תסובבך ועליה למרום שובה (תהלים ז'ז' וח')י :1הוי אומר מן עדת
לאומים תסובבך ,שמבבתך.עליה למרום שבתהיוכןדוד אומר ,ה'ידין עמים
י על אלהים וגו' (שםי',א:,
[ונו']ינמרנארערשעים (שם שם טייי) .ראלופמנריומ,נינ
נתקבצו כל ישראל ומשה עמהן .אמר
רבונו של עולםאין בינינו
לאומות העולם כלומי שנאמר ובמה יודע איפואכי מצאתיוגןבעיניךאני
ועמך (שטות ל"ג ט"ז)י באותה שעה נשבע הקב"ה בשמו הגדול .שתינתן תורה
תמימה עלידיהן ,הכל מדור ומתוקן לפניהםכגביעים מלאיםמים וכוסות
ושלחנות שהן מליאים כלמעדני עולמי שנאמר שררךאנן המהר אל יהמר
המזג (שה.שז' ג')* לפיכך נשבע הקב"ה לעמו שלא יחליפם בעם אהר* ולא
(הוש;י"א ט'):י1
ישנם ולאימירם באומה אחרת* שנאמר לא אעשה חרון אפי

סליק פירקא.

וירבץאלהים אתכל הדברים האלה לאמראנכי ה' אלהיך
ונו' (שמית כ' א' וכ')* ברוך המקום ברוך הוא ותבחר בהן בישראל מכל באי
העולםומכל מעשהידיו שברא בעולם* וקנה אותןקיניין נמורי בנים ועבדים
לשמו* פעמים מדברעימהן כשהוא מדבר עם הרבים* פעמים מדברעימהן
כשהוא מדבר עם היחיד* באהבה שאהבאותן (יבשמחתן) [ד1כי!31ד,תו] ששמח
בהן מדבר עמהן כשהוא מדבר עם (הרב.ם)[היחיד]* לפיכך[י]היואומרים כל
אחדואחד*מתייניעומעשיי למעשה אברהם יצחק ויעקב* שלא קכו העולם
הזה והעולם הבא אלא בשביל מעשיהם הטובים ותלמוד תורה 1:שנו
חכמים במשנה ,כל אחד ואחד מישראלחייב לומר* בשבילי נברא העולם
(ם:הררין פ"רמ.ה)י 1לא יאמר אדם (עצבו) [לעצמו] .העולם הזה מלא תוהוובוהו.

יא

יכלי' שכרו של שם הוא משום וכו' אבל הם קיבלו ממג:עיי'לעילפ.כ .ואולי צ"ל אלא שם
י
הגרזל נהנבא וכו' ואשגירת לישגא הטעתה לכופר .ובדצו ולא זו בלבד אלא שם הגדול שנתנבא וכו'.
ואס למשק רק השיין, :י כיה בדם; ;:י בכתיי מקום פנו' כס :ג' מלות .ובר"וו משובש' :יע.י'
להלן באליה :זוטאספ.י .והנה דרש משפטים קדםי' ההברזת חרא דס"ל דמדם
ואין מנקרס ומשהר
נאסרי
בתורה .ועוד משום תר;ימתהמינין הקדיםהזיינין ,שהרי בטלו מלאמרןבגבזלין משוםהכי.וייהדלענין
זה הפרק אל חתן ה' מאיי רשע .דמיררשעל מלנות רומי במגילה ו' ;"א וג' .ובילקוט ריש וישלה .אל
תתןלעשו הרשע מהשכתלבו .זממו אל תפק ;שה לו זמם לעשו הרשע שלא ההא לו גהת רוה שלימה.
ומה זנם עשהל :הקב"ה אלו בני ברבריא ובני גרכניא שארוכים מתייראים מהם .זאח'כ דרשה; :ל
אלו שהעביר :מעצמן את המילה ואת השבת ו'טאר מצוות שבתורה וצררו אח ישראל .ואולי שמענין זה
הוא המשל .אלא אלו שכגניםאיני יודע מי הס
וסוף הדרוש נשבע הקג"ה לעמו שלא יהליפם
 '131מכה הכי.

איה.

מאירעין פרק (ט"")כ.ג.

י כדוו משבש .והובא בילקוט ואתחנן ושם ג' לפיכךחייב

וימות המשיח וא':

!

ארסליסר אימתייגיעו וא' :העוה"ב

בילקוט מקוטע קצת :מנאן ואילך ער במה קפה קיטע לגסיי:
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אלךאוכל ואשתה[ו]אהנהואלךמןהעולם* אם עשהכן*עליוהוא אומר* אמר
נבל בלבווגו' (תהלים י"ד א')* אם תלמיד חכם הוא* חומך בו חכמה ובינה
דיעה והשכל* ואם פנה עצמו לדברים אחריםעליוהוא אומר*כי נבל נבלה
ידברונו' (ישעיה ל"ב ו') 3:לא יראה אדם את הרבים בצער ויאמרי אלך אוכל
ואשתה אהנהמן העולם* אם עשהכן*עליו הוא אומר* הנה ששון ושמחה
הרג בקר ושחוט צאן [וגו'] (ישעיה כיבי"ג)י אחריו מה כתיב* נגלהבאזני ה'
צבאות 11ו' (שם י"ד)*4מיכן אמרו*אפילו חכם שבישראל שהו[א] כמשהאבי
החכמהאב נביאים וחסיד כאהרןאחיו לא יאמר* הואילוהריני בתוךביתי
ךינפשי* אלאיצאויהא עם הציבור בצער* אם[לא] עשהכןיעליו
שלוםעלי
ן ונסבאה שכר ונו' (שםניו י"ב)* אחריו מה כתוב*
אקחה
ו
י
ת
א
הוא אומר*
יי
הצדיק אבדואין איש שם על לבונו' (שם,:ז א')* מהעינין שלאחריו*יבוא
נכותו (שם בי)5:
שלוםינוחו על משכבותם הולך
במה קונה אדם אתאביו שבשמים .קינתו במעשים טובים
ותלמוד תורה* הקב"המקניהוהעולםהזה העולם הבאוימות המשיח* קונהו
הקב"ה לאדם*קונהומתוך אהבה*מתוך אחוה*מתוךיראה*מתוךריעות*מתוך
האמת*מתוךהשלום*מתוך שפלברך ומתוךענווה*מתוךישיבה.מתוךמיעוט
מחורה .מתוךשימוש חכמימי מתוך פילפול תלמידימי מתוך לבמוב .מתוך
תוך לאו לאוי מתוךהין הין 6:למדנו (מאניהן) [מאברהם אבינו]
דרך ארץ* מ
אמלפניהקב"ה .שנאמר אלתירא אברםונו' (בראשיתט"ואי)*
ר
י
ו
י
ש
שתחילתמע
שירא שמים לאמיתוי משל משלו,
אין (לאו) [אומרים] אלתירא .אלאלמי
למה הדברדומהי למלך בשרודם שאמרלבנויבני צאוהרב את כל הלמטים
הללו .אםנופלים (בדרר)[בידך]אל תהנהמממונןכלומיכדי שלאיהוהבריות
אומרים .לאיצאבן [ה]מלך והרג את כל הלמטים הללו אלא בשביל לקחת
ממון שעליהןי בחזירתויצא אביו לקראתוי אמר לו ,ברוך אתה* תהא לך
קורת רוח בעולם שלא נהנית מטמונן כלומי עכשיו בא ואתן לך כסף וזהב
ואבנים חובות ומרגליות מבית גנזי שלייז כך נדמה אברהם בשעה שיצא
והרב את המלכימי בחזירתו יצא מלך מדום לקראתוי כמדומה מלך סדומי
(שמה) [שמא] שכרו מבקש אברהם ליטולי ויאמר מלך מדום אל אברם תן
לי הנפשונו'יביאשיתי"ד כייא)יייאמר אברם אל מלך מדום ונו' (שם ב"ב) .אמר
לו.שוטה.וכילכסףוזהבאניצריךי לאבנים טובותוכלכלי חמדהאניצריךי
הושלךמלפני ארצהי שלאנהניתימממונןכלומי שנאמר אם מחוטועדשרוך
דירק אשר אכלו הנעריםונו' (שםגיינוכיד) .באותה שעה קידש
נעלונוי בלע
נו שמו של הקב"ה ועמד והחזיר כל רכוש סדום ועמורהי אחר
אברהם אבי
הדברים האלהונו' (שםט.ו אי)* אחרוכהחזיר אברהם כל רכוש מדום ועמורה*
ויאמר ה' אל אברם ונו' ) s.(awלמדנו מיצחק שתחלת מעשיו ירא מפני
הקב"ה*בן שבעים וחמש שנה יצחק בשעה שנכנס אברהם לבית עולמו*
' בדרו הישך ממנו הכמה ונינה ואם פנה וכו' 4 :במקרא כתוב ,הנה .ונגלה ' :בתענית
י"א לא תניא בבוייתא כעין זה ו;יי' לעיל פ"כ ואליהו זוטא פ"א' :בד.וי ובילקה ואתהגן מקוטע
; אדר בשינוי תגנון קצת ' :בילקוט שם
קצת :י הונא בילקוט פ' לך לך סוף ר'ע"ז שהיכרו ayעני
סגנון ובדרו טק,טע סיפא ונוסחתו השלך ספני ארצה מוטעת: .פי' הושלך וכו' כלו' הוא
מקוטעובשינוי
דבר שאינו חשובבעיני והוא משלך לארץ:
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יקלבי"ה,שמאאין מעשים טוביםבי .כמה שהיה באבא ,מה תהאעלי
אמר* או
ה
ר
ב
ד
ו
ה
"
ב
ק
ה
ה
ת
ו
א
ב
ו
מ
ע
ו
י
מ
ח
ר
ו
ל
ב
ל
נ
ת
נ
ד
י
מ
של
שעהי
מלפני
שנאמרויראאליו ה' בלילה ההואוגו' (שם כ" 1כ"ד) 9:למדנו מיעקב שתחלת
אויאמרמהנוראהמקוםהזה (שם כ"חי"ז)1:
מעשיויראמןהקב"ה ,שנאמרוייר

למדנומאבותינוהראשונים שתחלתמעשיהןיראומלפני הקב"הי
שנאמרויראישראל אתהיד הגדולהונו' ישבותי"ר ל"א)י הא למדתה שבשכר
יראה שיראו ישראל מאביהן שבשמימי ובשכר האמונה שהאמינו ישראל
באביהןשבשמימיעתיד הקב"השיבאויפדה אתישראלמבין אומותהעולם.
ויביאלהן אתימות המשיח ואתימות הנאולהי שנאמרחוליובוהי בתציון
כיולדהכיעתהתצאימקריהוגו' (מיכהדייי) ".כלעונותיהן שלישראלמניחין
אותן בבבליועולין כשהןטהורין לארץ ישראלי שנאמר ואשוב ואשאעיני
ואראה והנה שתיםנשים יוצאותוגו' ואומר למלאך הדוברבי אנה המה
מוליכות את האיפה תו' (זכריה ה' ט' י')* 12למה נקרא שמה שנער* שמנערת
עליה* לכךנאמרלבנותלהבית בארץ שנערוהוכןוהניחה שם עלמכונתה
(שם שם י"א) ,מחזיר את המשכן למקומו* ארון ולוחות בתוכו* וצלוחית של
שמן (ינו') [המשחה וצנצנת של מן]* שנאמר ויאמר ה' אל משה קח צנצנת
אחתוגו' (שמות ט"ז ל"ג)* אמר להםזהו הלחם שהאכלתי במדבר :ארון ולוחות
בתוכו*כאיזה צד ,אתהדברים האלה דברה' אלכל קהלכםוכו' (דבריםה'י"ס)*
אמר להם אילו עשרת הדברות שדיברתי עמכם בסיני:ט ומפני מה משכן
קייםהיום*מפני שעשאוהוכשיריןבנדיבלב*וקשיןלפניו שלאבינושבשמים
להפסיקכל שנעשו[עלידי]כשיריןבנדיב לב* ושכרן שעשאוהובנדיב לב
[ש]עתיד הקב"השיבואוישרהבתוכוכמדהראשונה ,שנאמרעוריצפון ובואי
תימןונו' (שה"ש ר' ט"ז) ":באתילנני אחותי כלה (שם ה' א')* כנמת ישראל:
אריתימוריעםבשמי (שם)*זו תורהנביאים וכתובים :אכלתייעריעםדבשי
מעשים
ישם)* זה
מדרשתהולרכהותשחואכגמדיותת:ורשהתימתציפיייןנילהעןם*האלכבליו ירשםע)י*םאילי
שתו ושכרו
טובים ותלמוד

זי

דודים (שם)":

פליק פירקא.

ומבכר אחד ויהבך אלהיםוגו'אנכי ה'אלהיך .ברוד המקום
ברוך הוא שבחר בהן בישראל מכל אומות העולם ומכל מעשהידיו שברא
בעולם וקנה אותןקיניין נמור בנים ועבדים לשמו ,פעמים מדבר עמהן
כשהוא מדבר עם הרבימי פעמים מדבר עמהן כשהוא מדבר עם היחידי
 ,בדדו Dt~Stttכשינויסגנון" :י נילקוט שנ'ויתנואליעקב אתכלאלהי נכרוגו' :יוגילקוט
חמרך שנשכר יראה ובשכר אמנה שהאמינו בו מתחלה עתיר הקכ.ה שיבא ויפדה אותם מגין
י זכיה בד1,ז .ובמקרא ליתאואשוב .במקרא כתב וארא.
אז"ה שנ'תוליזגוהיוגו' .גל השאר קיטע :י
י במקרא כתוב ויאמר משה אל אהרן קח וגו' ,ובענין אלו הגנוזיםעיי' יומא ג.נ ע"ב
אל המלאך' :
בע"א.ועיי' במכילתא מס' ד'פ.ה ובמ"ע שם אות לא ש' r'1ial .1השם שנער
ובסוף אדר"נ ותוריותי.
עיי ב"ר פליז וזגחימ קי"ג ע"ב .ועכ"פ לפנינו מקוטע את מה מנערת .ואולי צ"ל שמנערת עשיריה
נראיתמר התם בשם ר' אבהו 1אישתביש ,' :בד" 11בשינוי סגנון ושם ג' ומ"מ משכן טטזן היום.ועיי'
בשה"ש רבה פזר דדריש לכשיתעזררזהגליות הנתונות בצפון וכו'" :י לא נודעל' ר1גטא.
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מאהבה שאהב אותן ובשמחה ששמח בהן מדבר עמהן כשהוא מדבר עם
(הרבים)[היחיד]*כך אמר להן הקב"ה לישראל.בנייאני הוא שישבתי תשע
מאות שבעים וארבעה דורות קודם שיברא העולם* עד שדרשתי וחקרתי
וצרפתיובחנתיכלדברי תורה,ן מיום שנברא העולם ועד אותה שעה יושב
אני על כסאכבוד שלי*שלישהיוםאניקוראושונהי ושלישהיוםאנידן את
העולם* ושלישהיוםאני עושה צדקהוזן ומכלכל ומפרנס את כל העולם
י שבראתי בעולם 2,אני הוא שהנחתי תשע מאות שבעים
וכל מעשהידי
וארבעהדורותקודםשיברא העולםובאתיונדבקתי בכם 3,אני הוא שהנחתי
יאני ה'
שבעיםלשונות שבארץובאתיונדבקתיב
כ'ם)4..אני הוא שנאמרבי,כ
ואין עוד אלהים ואפם כמוני (ישעיה מ"ו ט וקראתי אתכם אלהים בנים
ועבדים .אני הוא וכנאמר בי,לפני לא נוצר אל ואחרי לאיהיהיש
םמ.ג י')*
וקראתי אתכם אחים ורעים 5,אני הוא
שנאמר בי*צדיק ומושיעאין זולתי
0
.
ל
ו
ישם מיה כ"א)*השויתי שמכםלשמי הבד אני הוא עד שלא נברא העולמי
אני הוא משנברא העולם 7.אני הוא בעולםהזה.אני הוא לעולם הבא ,אני
םליבלים):
אמיתואחיהייברי
ד"אאנכי האלהיך.איןאנכי אלאלשוןנוטריקון :ד"א אל
י
ר
ק
י
ת
(ה' אלהיר)י אלא אנא נפשי כתבית יהבית 5:ד"א אנכי ה' אלהיך,
אנכי
מלמד שנסתכל הקב"ה בעולם כולו שברא מסוף העולם ועד מופו .וצפה
בהן בעשרה בני אדם שבעטו בו* ואילו מיכה וירבעם בן נבט .בן
ישראלית ומקוששעצים .אבשלום יואב ושמשוך עכן בן זרח .עידי נבות
ואחאב:אנכי ה' אלהיךי בעםמיכה :לאיהיה לךי בעם ירבעם :לא תשא.
בעםבןהישראלית; :כור ושמור* בעט מקוששעצים :כבד .בעט אבשלום:
לא תרצחי בעטיואב :לאתנאףי בעםשמשון :לא תגנוב .בעטעכןבן זרח:
לא תענהי בעמועידי נבות :לא תחמוד .בעט אחאב":
אנכי ה' אלהיך .קיימתם אותו ,אלהים אתם ובני עליון כולכם
(תהלים פ.ב ו') ,עבןתםעליו
 .אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפולו (שט ז'):
אכ.ו ט'),
לאיהיה קיימתםאותו,ופניתיאליכםוהפריתי אתכם,ייקר
עברתם עליו* ונתתיפני בכם (שם שםי.ז):
לאתשא .קיימתם אתוי נשבע ה'בימינו ובזרוע עוזו אם אתן את
דגנך וגו' (ישעיה סיב ח')י עברתם עליו ,ויחר אף ה' ביום ההוא וישבע
לאמריבמרבר ל"בי'):
 .קיימתם אתוי אז תתענגעל ה' (ישעיהנ.ח י.ד)* עברתםעליו* אז
זכור
תרצה הארץ את שבתותיה(ייקרא כ'ו ל.ד):

היי

לך.

מאירעין פרק (ט"ו)כ.ד.

י הונא בילקוט ואתחנן בקיטועועיי' אליהו זוטא פ"י :לעיל פי,ג ' :בר;.ו הסר ובילקוט
ן עורוגו .ונ,לקזט שינה .אני הוא שהנחתי כל העולם ?1ל1
איתאלה , :בטקרא כשבכי אנכי אל,אי
ובהרת' אתכם וקראתי אתכםבניועברי , :בדפו חסר וכילקוט אחי ורעי " :ברעו  ,wllwaובילקוט
מסיים ושמי הגדול לשמכם :י נרפו מסורס , :ברצו ובילקוט ליתא לכולא ולפנינ ,הוא ג"כ קטוע
1משזבש שעיקרו של דבר הוא נשנת ק"ה ע"א יבפסיקתא רבתי בקמייתאדי' הדברות עיי"ש כמ.ע אית
ע.ט, .הוהצריך לפרש איזה מאופניהנוטריקון ואח,כלנמרד.אאנכי אנא נפשי וכו';  ,ערש בפסיקתא
רבתי ובמ"ע אות קיט:
!
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(ישעיה סיב ב'),

עברתםעליו*לכןאבותיאבלובניםבחובךובניםיאבלו אבותם לחזקאל ה'י'):

לא תרצח .קיימתם אתו ,וחרב לא תעבור
עברתם עליו*והריקותי אחריכם חרב (שם ל"ג):
 .קיימתם אחוי אן תשמח בתולה במחול (ירמיה ל"א י"ב).
לאתנאף
יתזנינה (הושע ד' י"ר):
ל
ע
ם
כ
י
ת
ו
נ
ב
א
עברתםעליו* ל
ד
ו
ק
פ
א
כ
.
)
ז
.
ט
'
ז
.סיימתם אתה ואכלת את כלהעמים (דברים
עברתם
לאתגנוב
עליו ,אכלני הממני נבוכדראצר (יכמיה נ"א ל"ד):
 .מיימתם אתו ,ואתם עדי נאם ה'ואני אל (ישעיה מ"בי'ב).
לאתענה
 .מהאעידך ומה אדמהלךונו' (איכהביי"ג):
עברתםעליו
,
ו
ת
א
לא יחמודאיש את ארצך (שמות ל"רט"ד).
לאתחמוד .קיימתם
ה ב' ב')10:
עברתםעליו ,והמדו שדותונזלוובתים ונשאוונו'ימיכ
אנכי ה' אלהיך .קיימי ייסף
 .שנאמר כי התחת אלהים אני
(בראשיתנ' י"ס) :לאיהיהלך .קיימויעקב .שנאמר ויתנו אל יעקב את כל
יוסף ,שנאמר חי פרעה
אלהי הנכר ונו' (שם ליה ד') :לא תשא.
י
מ
י
י
ק
בבשר
.
ו
מ
י
י
ק
ם
ד
ו
נשבע
(שם מ"ב ט"ו),יהלאדבריםקלוחומר .אם
נשבע
במלך
מלכיהמלכים הקב"העל אחת כמה וכמה :זכור,קיימויוסף .שנאמר וטבוח
טבח והכן (שם מ"גט"ו) .אין הכן אלא שבת ,שנאמרוהכינו את אשר יביאו
(שמות ט"ו ה') :דבר אחר וטבוח טבחוהכן.מיכן לבדיסתסכין ולהפרשתביד
הנשה :דבר אחרוטבוח מבת ,מלמד שאמרלויוסףלטבח.פרעביתשחיטה
והפרשניד הנשהלפניהן ":דבר אחרוכור.קיימוהוחנניה מיטאלועזריה.
שנאמר בה אמר ה' למרימים אשר ישמרו את שבתותי [וגו'] ונתתי להם
בביתיובחומותיוגו' (ישעיהניו ד' וה') :כבד.יוסףקיימו .שנאמרויאמרישראל
אליומףהלואאחיךרועים בשכם תו' (בראשיתל.ז י"א) :דבר אחר כבד.קיימו
יצחק ,שהיהמושלךלפניאביו כשה לטבח וכרחללפניגוזזיה :לא תרצח.
קיימויוסף .שלא שמע לאשת רבויהרב את פוטיפר :ד"א לא תרצח.קיימו
יהודה .מה בצע כי נהרם את אחינו (שם שם כ"ו) :לא תנאף .קיימו יומף.
שנאמר ואיך אעשה הרעה הבדולה הזאת וחטאתי לאלהים (שם ל"טט') .מה
ת"ל לאלהים .מלמד שנשבע לו ליצרו ואמרלו .האלהיםאיני עושה את
י הלילה והיה בבקר ונו'
הדברהזה :ד"אלאתנאף.קיימובועז .שנאמרלינ
(רותנ'י"ג) :לאתגנוב.קיימויוסף .שנאמרוילקטיוסף את כל הכסף הנמצא
בארק מצריםובו' (בראשיתכ"זי"ר) :ד"א לאתגנוב .קיימוהושבטים .שנאמר
ואיךנגנובמביתאדוניךובו' (שם מ"ר ח') :לאתענה .ולא תחמודקיים אברהם.
וכנאמר אם מחוט ועד יפרוך נעל [ובו'] .בלעדי רק אשר אכלו הנערים
בארצכם (ויקיא ב"ו ו').

ונו'יש
ם י"ד כ"ג וכ,ר)2:י

0ן בילקוט שם מקוטע וכשינוי :זמה ארמה ,וכיה בד"וו בילקוט .ובמקרא כתוב מה ארמה:
י כדוו מקזמע ומשעש ובילקוט קיטע כל זה עד להלן אנכי ~לא ת'טא מהענין זה לזה ובקצתן סירס
י
הדברים וסדרן אה"ב עיפש.ועיי'לעיל פ"ווב.ר פצע~חולין צ"א ע"א ובילקוט יתרו סוף ר' רעב ממדרש
' במכילתא בפתיחתא דכשלח;
אבכיר' :ןעיי
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לך.

אנכי ה'אלהיה .לאיהיה לאתשא.
שקר
ה
ז
אלא ללמדך שכלהרגיל בשבועת שוא ובשבועת הרי עובדעבודה
זרהי וכל שאינו רגיל בשבועת [שוא ובשבועת] שקרהריזה עושה קורת
רוח לפני מי שאמר והיה הע
ו,לם :אוי להן לרשעימי שבשביל מעשיהן
ןעניים עד
מקולקלין ודבריהן שאינןראויין מביא[יינןו']עצמןלידיר')פ,סולויזויי
יום מותן* שנאמר הוצאתיה נאום ה'
(זכייה ה' הוצאתיהי לאלתר:
ובאהאלבית הגנב (שם),זההיודע12איןבידו וגונב דעתהבריות :ואל בית
הנשבע בשמי לשקר (שם)י כמשמעו :כל עבירות שבתורה בממונוי זה
בממונוובבופוילכךנאמרולנהבתוךביתו וכלתו אתעציו ואתאבניו (שם).
ולא עוד אלא ומהקב"ה בעצמו מעידעליוי וכנאמר וקרבתי אליכם למשפט
היודעועד נאום ה' (יכמיה כ"פ כ"ג):מ
והייתיעד ממהרוגו' (מלאכי נ' ה')יאנכי
לא תשא את שם ה'אלהיךלשוא.וכור אתיום השבת.
מהעינין זה אצל זהי שכל הרגיל בשבועת שוא [ובשבועת שקר] אינו
מקבלעליו מלכות שמים שלימהיומישאינורגיל בשבועת שוא ובשבועת
שקר הרי ?ה מקבל עליו מלכות שמים שלימהי אבל כל הרגיל בשבועת
שוא ובשבועת שקראינו נוחלחיי העולם הבא* וכל שאינו רניל בשבועת
שוא [ובשבועתשקר] נוחלחיי העולם הבא ":לאיאמר אדםבעצמו .אוהב
את השמיםאניויראמן השמים .על מנתלעבור מכל מצוות שבתורהי ואם
עשהכןיזהמיס
 ,רע לו והלק רע לו,ונזירותקשות באותעליוי אלאיאמר
בעצמוי אוהבאני את השמיםויראמן השמים .על מנת שלא לעבור מכל
מצוות שבתורה ,ואם עשה כן* זה  lD'Dטובלו וחלק טובלו.ואין חט בא
עלידוימניין ,תדעלך שכןיכשהיו ישראלב[מתדו'ב]ר מה נאמרבהןיויהיובני
ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים
יבמדברט"וליב)* אמר לו
אמר
הקב"ה למשה* משה,מפנימהחיללזה שבת* לפניו* רבונו של עולם
איני יודע ,אמר לו* יום חולתפילין בראשוותפילין בזרועו ורואה וחוזר
במעשיו* עכשיו שאין לו תפילין הילל זה את השבת ,באותה שעה אמר
הקב"ה למשה .משה .צא (יברך) [וברר] להםלישראלשיהונוהגיםבובימים
טובים ובשבתות.ואיזו מצוה,זו מצותציצית ,שנאמר דבר אלבני ישראל
ואמרת אליהם ועשו להם ציצית תו' (שם שם ליח),אין לדורותם ,אלא לדור
תם,אין תם אלא יעקב ,וכנאמרויעקב איש תם( .בראשית כיהכ"ז) .תם מצל.
תם מעבירה ,לפיכך הביאוהו ונתנוהו אצל מלכות ורמים חמורה .שמע
ישראל ה' אלהינו ה' אחד .ונתנו על ציצית הכנף .הא למדתה שקלה
שבמצוותהרי היא כחמורה .וחמורההריהיא כקלה":
ןזה אצלזה,
מהעיני

י' בד"וו כעובש קצת .ומילקוט שינה וג'כאילו עע.ז ואינו עושה קורת רוחלפנימי שאמר והיה
העולם ואינו מקבל ;ליו מלכות שמים שלימה דלהלן ואה"ב ג' בבא זכור ושמורקיימו חנניה וכו' .וכל
השאר קיטע עד במה את מקדשו .ועיי
' בשבועות ל"ט ע"א דאיתנייא בברייתא דת"ר ופי' שםענין גונב
דעת הב
י להשביע ,וע"ע בפסי' רנתי פ' תנינותא ובמ"ע אותפ,ג .במקרא כתג וכלתו
ינ
י
יור.יות דהכאה.יודדה
'
י
פ
ו
מ
כ
ם
ר
ב
אבל
:
ע
ת
מ
ג
ו
ר
באמת
.
ו
ר
מ
א
ז
מ
ו
ר
מ
ב
"
ה
ו
ע
,
"
י בד"זו
בשבת:
'
יאתעצ ואנכי

שינוים קלים ,וה,כא שלקוט שלה לך נזה הסגנון .תנאדני אליהו וימצאואיש מקוששעציםא.ל הקביה
למשה חללזה אס השבח ,אמר  1t)DSרבש"ע אתהיודע בכליוםתפילין בראשו וא' איל הקיבה למשה
צא וברור להם דברוכו' תם
חם מגיע תם משה ,והשאר השמיט:

מגזי
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:מקיןבגמןבנבגו[בגה!ךש:ך:מנוצם,

מענג [את]מי שאמרוהיה העולם ,שנאמר וקראת לשבת עונג ולקדוש הי
מכובד יישסהניחי"ג) :דבר אחר אם קראת לשבתעוננ .לקדוש ה' אתה
מכבד .אף עלפי שאמר ר'עקיבא .עשה שבתך חול ואל תצטרךלביריות,
יטול אדם בשר .ואל ירכב'ה):יחין
 .ואם הרבה .הרי מקרא מוכיח .אל תהי
ן וגו' נמשלי כ"ג
לא זכה אדם שיבקש רחמים עלדבריתורה
בסובאייי
שייכנמו לתוךמעיו .יבקש אדם רחמים על אכילה ושתייה יתירה שלא
י')5,ן
תי
י )?pui,מיה
מהכנכסורלתוךמעיו,שנאמרצרפתיךולאבכסףבחנתיךבכורעונ
.
ה
ז
אתה
ו
ל
י
פ
א
ל
כ
ו
ל
.
ם
ל
ו
ע
ב
ש
ם
י
צ
ע
ה
ז
ן
ת
ו
נ
ן
פ
ר
ו
ש
ומפסידן*
הרי
כך גרונו של אדם .אפילו אתה נותן בו כל אכילותיפות שבעולם.הריזה

בולעןומפמידן:

בנעשה ברשף יהודה הנשיא שאמר בשעת מיתתו .נלוי וידוע
לפנימי שאמר והיה העולם .שעמלתי בעשראצבעותיי ולא אכלתי אלא
אמרתי,
באחת.

ולא חבלתי .ולא
אלך אוכל ואשתה ואהנה ואלךלי מן
יכלכל
העולם .וכל העושה כן עליו הכתוב אומר .טוב אישחונן
ומקלתו
דבריו במשפט (תהליםקייב ר') 1ולא עשיתי אלאכדיחיי
"בתורה
י
 .ועמ
כלימיחיי
 .עכשיו תנולו מנוחה בביתעולמי .מה הושיבוהו ,יבא שלום
ינוח על
ז
"
נ
משכבותם
ו
ת
ו
כ
נ
ה
י
ע
ש
י
(
ב')":
הולך
ן טובועתה קששת הקב"ה קדושת שבת קדושתן של ישראל
ן ותיכנ
שלשתן שוות כאחת .בקדושת הקב"ה מה כתוב .אתה קדוש יושב תהלות
ישראלבך בטחואבותינוונו' (תהלים ט"בד'וה')[ .ב]קדועות שבת מה כתוב,
ושמרתם את השבתכי קודשהיאוגו' ישמותל"אי"ד)י בקדושת ,של ישראל
מהכתוב .קודש ישראל להיוגו' (יכמיהכי גי)20.מיכן אמרו.עתידיןשיניהן
של אובלי ישראל שיהיו מושכין עשרים וארבע אמותי וחכמים אומרים
שלשים".וכי מהגישתנו עשרים וארבע מעשרים וחמשאומשלשים .אלא
אמרו חכמים ,תשעה חדשים למעוברת עשרים וארבעה למיניקת.מ מה
תינוק הזהישלו חלבמשדי אמו כל אותן עשרים וארבעה חדשים.אפילו
מיתהאין חושש [לה .כך] אוכליהן של ישראל .מפשישין ענייפ ואוכלין
אותן .אפילו מיתים אין חוששין להן ".אפילו בשעה שאומות העולם
עומדין לבזבזממונן שלישראלאינןמושלין אלא (כשבנלוי) [על מהומבבלוי].
'י גילקוט ובמשתה שכסות נקייה אעפ"י שאמר ר"ע וכו' והשאר קיטע .ועיי' בפסי' רבתי
' בפפי' רבתי שם במ"ע אות כ"ח וזה
סוף פ' תליתאה .ולנוסחתינו ובמנוחה היינו מנוחת הנפשעיי
שיסדו בתפלה מנוחה שלמה שאתה רוצה בה :י! בפסחים קי"ב לא הכיאיתנייא בבי סררשא הנא
דבי אליהו אע"פי שאמר ר"ע עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות אבל  nelYהוא דבר מועט בתוך
יעיי' כתובות קיר
ביתו וכו' :י1בחנתיך .וכיה בילקוט הכאובישעיה שם ובמקרא כתוב בחרהיך, :
ע"א .בילקוט השמיטזה .במקרא כתובינוחו" :בילקוט ג' לההכי .ג' קדושות הן קדושת שמו של
הקניה שנ' ואתה קרושוכו' .במקרא כתוב ואתה :י' בילקוט מכאן אמרו עתידין שיניהם ש5אוכלי
ישראל להיות לימות המשיח כיד אמש וכו' .ועל כל אוכליו יאשמו קאי' :י בד,וו חסר ומשובש.
ובילקומ גי מה נשתנוכ"ד מכיה (אלא) אמה שלאן הס' תרשים וכו'; ' 1כיה בילקוט .וג' כך אוכליהן
ש 5ישראל אפי' מתים וב" והשארקיטע ובד"וו קטוע ומשובש:
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שנאמר והיה אם זרע ישראל ועלהמדין ועמלק וגו'ויחנועליהםוישחיתו
את יבול הארץ וגו' (שופטיםו'ג'ור') .אבלאוכלין של ישראלאינןבן .אלא
מפשיטין עניים ואוכלין אותן .ושוברין עצמות ושולקין אותן בקדירה
ושמנונית צפהעליהן.אוכלין אותהוזורקין עצמות לאשפה .שנאמר אשר
אכלו שארעמיועורםמעליהםהפשיטו[וגו'] (מיכהג'נ') .מהעינין שלאחריו.
ה אותם ('שם ר')24:
אזיזעקו אל ה' ולאיענ

זכור אתיום השכתלקרשו .ככר את אביך ואתאמך.

וכי מהעינין זה אצלזה .אלא ללמדך שכלזמן שאדם מכבד אתאביו ואת
אמואין חט באלידו .שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת [ונו'] שומר שבת
מחללו [ונו'] נישעיה ניו ב') .אלתיקרימחללו .אלא מחללו .לכךנאמר וכומר
ודבת מחללו.מאין אדם מכבד אתאביו ואת אמוגזורות קורות באותעליו.
ן כי נכש העם הזה ונו' (שם כ"טי"ג) 2":ואל יאמר אדם
שנאמרויאמר הייע
ה
ש
ע
א
ו
.
ה
ל
י
ח
ת
ם
י
מ
ש
ב
ש
ן
ו
צ
ר
אלך
אבי
בעצמו ,הואיל ואבי
הקדימני
שבשמיםואניחרצון אביואמי .לכך נאמר כבד אתאביה ואתאמך .כבד
את ה' מהונך (משלינ' ט') 17:לא יאמר אדם בעצמו,הואיל ואבי הקדימני
תחילה ,אעורהרצוןאביואניחרצוןאמי[ .לכך] נאמראיום אמוואביותיראו
(ויקרא י"ס ג') .ואומר את הי אלהיך תירא (דבריםוי י"ג)25:בזמן שאדם מקלל
אביו ואמו ומכה אותן ועושה בהן חבורה .כביכול הקב"ה כופף אתרגליו
תחת כסא הכבוד .ואומר.אניהשויתילאילו כבוד שלי ,ששלשתןשקולין
.יפהעשיתי שלא
כאחדבכבוד.אילוהייתי אצלו שלזה .כךהיה עושהלי
דרתי עמו בשכונה 3:הא כל המבמש ימים ושנים ועושר ונכסים וחיים
בעולם הזה וחיים ארוכים לעולם הבא שאין לו סוף .יעשה רצון אביו
שבשמיםורצוןאביוואמו .שנאמר כבד אתאביך ואת אמך ונו'3":
כבר ולא תרצה .טהעיניין זה אצלזה .אלאללמדך.ישלולאדם
מזונות הרבה בתוךביתו.ואינו מהנה אתאביו ואת אמו לעתזקנתן.כאילו
רוצח כלימיו .כאילו רוצח נפשותלפני המקום .לכי נאמר כבד אתאביך
ואת אמך ולא תרצח":
 11במקרא כתוב משר אכלו ,מילקוט השמיט כלזה .ועל ראשייעקב וקציני בית ישראל נאמר
הענין ~עצ נמשלו לתינוק שאינו חושש במיתת אמו .ואמרו בתו"כ פ' בחוקותי והובא בילקוט מיכה שם.
ורדו בכם שונאיכם.שאיני מעמידעליכם אלא מכם ונכס ובשעה שא~.ה עומדין על ישראל אתן מבקשין
אלא מה שבגלוי שכ'והיה אם זרעוגו' אבל בשעה שאעמירעליכם בכם ומכם הם מחפשים אחר מטמוניות
שלכם שנ' ואשראכלו שארעמי .והמשכתשיניהן הוא מדה כנגד מדה ודרשה רשב"ל אמקרא רתהליםשגי
רשעים שברתעיי' ברכות נ"ר ע"נ( .ובנסמן שם במגילה  nDIDIודלא כפירש"י שם) .וטעמייהו דהכמים
שאמם שלשים משם דהשבי מזמן הכרת העובר .וע"כ הזכירו ט' למעוברת לומר שאם באת לחשב מזמן
שהוא במעי אמו א"כ תחשב תשעהויהיו שלש ושלשים " :בילקוטג' שכלמי שמכבד אביו ואמו אין
חלולי שכתות באות על יריו שנ' אשרי אנוש וגו' אל תאמר מהללו אלא מהול לו,ועיי' שבת קי"ח ע"ב
י כד"וו מקוטע ומשובש שילקוט השמיטו; ץ בר"ת מקוטע ומשוגש וכן
רררשיה ר' יוחנן הכי :י
בילקוט מקוטע .וכא' שהשווה הקב"ה כבודן לכבודו " :והוקש מוראן למוראו .בילקוט קיטע כל זה
עד כל המבקש וכו', :י בדרו בשינוי סגנון קצת; בילקוט כל המבקש וכו' וכבור וחיים וכו' וחיים רבים
לעולם הגא יעשה רצוןאביושכשמיםויכבראביו ואמו .מח"כ הוסיף הא דלעילקיימויצחק .קיימויוסף.
ג' דבר אהר :י' בד"ווובי5קיט
דבר אחר ככד את אביךולא תרצחוכי מה וכו'וכן בכ5הני

בשינוי סגנון:

עגיי

דלהין

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
סרראליהו רבה (פשו) פ"מר( ,פ"כז) פיכה

135

נכבר] .לאתרצח .לאתנאף .מהעיניןזה אצלזה ,אלאללמדך,
נשא אדם אשה ויהרי) [והיא] בעצמהאינה מכבדת אתאביו ואת אמו לעת
 .לכך נאמר כבד ולא תנאף2:י:
זקנתן .כאילונואף הוא כלימיו
כבנר ולאתננוב .מהעינין זהלזה ,אלאללמדך.ישלו לאדםבנים
ובנות בתוך ביתוואין מכבדין את אביו ואת אמו לעת זקנתן ,כאילו גנב
המקום .לכך נאמר כבד ולא תננוב:ת
הואכלימיו ,כאילוגונב נפשותלפני
כברולאתענה .מהעיניןזהלזה .אלאללמדך.ישלונכמים הרבה
בתוך ביתוואינו מהנה את אביו ואת אמו לעתזקנתן .כאילו מעיד עדות
שקרכלימיולפני המקום.לכך נאמר כבד ולא תרצח לא תנאף לא תגנוב
לא תענה ולא תחמוד:צ
בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו לעתזקנת ,למה הוא דומה.
למלך שבא בן אוהבו .ואמרלו .מאין אתהבא .מביתאביואמי .אמרלו.
אביך ואמךהיאךהןדומין .אמרלו .נפטרו בשלום לביתעולמן .אמרלו.
בני תהיהברוך .תהאלך קורת רוחבעולם .שגתתה מנוחה לאביך ולאמך
לבית עולמן .עכשיו בוא וראה גנזיםטובים שגנזולך אצלי ,שנאמר והיה
אם שמוע
י תשמר את
תשמע לקול ה' אלהיך [וגו' (שמות ט"ו כ"ז) 1ואומרכ
]
ך
י
ה
ל
א
מצות ה'
והלכת בדרכיו (רברים כ"ח ט') .בדרכי שמים .מה דרכי
שמים רחום ורחמן על הרשעים ומקבלן בתשובה .כך אתם תהיו רחמנים
זה על זה:יג דבר אחר מהדרכי שמיםחנון .נותן מתנות חנםליודעין אתו
ולשאיןיודעיןאותו.כך אתם תנו מתנותזה לזה :ד"א מהדרכי שמים ארך
אפים ,מאריך רוחו עם הרשעים ומקבלן בתשובה .כך תהיו אתם מאריכין
פנים זה לזה לטובה .ואל תהיו מאריכין פנים זה לזה לפורענות ":דבר
אחר מה דרכי שמים רב חסד .מטה כלפי חמד .כך אתם תהיו נושאים
פניםכלפי סובה לעשותהיותרמן הרעה:ת

מליקפירקא.

בנזמן שארס מכבר אתאביו ואתאמו לעתזקנתן
'.כךהוא
ב
ע
ר
מפורש בקבלה עלידי ישעיה בן אמוץ הנביא* הלוא פרו 6ל לחמך
וגו' (נ"ה ז')יכאי?ה צד*יש לו לאדם*מזונות הרבהבתוךביתו ,ובקש לעשות
מהן צדקה כדי שיפרנס אחרים .כאי זה צד יעשהי יפרנס את אביו ואת
אמו תחילהי ואם הותיריפרנם אתאחיו ואת אחותוי ואם הותיר ימרנם את
בניביתו .ואם הותיר יסרנם אתבני משפחתו .ואם הותיר יפרנם את
ני
2
ב:
וי .ואילך ירבה צדקה בישראל
שכונתו .ואם הותיריפרנם אתבנימב
מיכי

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

מאירעין פרק (כ"ז)כיה.

1נענין אמר מר ,או גופא בתלמוד 1 :גר"וובשינויסגנון קצת ומקוטע בשיבוש שהשמיט בז'
ביתו .וענין בני ביתו כלו'עניים העסוקים בתוך ביתו .כאמרם (אבות פ"א מיה) ויהיוענייםבניכיחך.
שלא ישתמשבעבדים ושפחות אלאיביאעניים במקומם.פי' הר"משם.ובה' מתנותעניים פיזהי"ג כתגעני
שהואקרובקידםלכל ארםוענייביתוקורמיןלענייעירווכו' .והואעפ"י הגמרא דב"מע"אע"אענייךוענייעירך
ענייךקודמיןוכו' .והואג"כ במכילתא דמיטפט,םפי"ט,.רלאכרשיי שםשפ',עניים שהם קרובים וממשפחתך:

