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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:
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עניתםמרורכם נשם) 3.האכאיזה צדיעטוה.בזמן שאדם אוכל משלו
לבומתיישבעליו .משל אחרים לבו מתמרמרעליו.ואפילו אכל אדם משל
בנו ומשל בתו לבו מתמרמר עליו ,ואין צריך לומר משל אחרים 4:אשרי
אדם שישלומזונות הרבה בתוךביתוובאין עבדיוובני ביתוונהנין עימו
עלשולחנו.עליוהואאומריביעכפיךכי תאכל (תהלים קכ"חב') .נעשהכאהרן
כהןגדול שנתכווןומרבה שלוםבין ישראל לאביהם שבשמים .נעשה כדוד
מלך ישראל שנתכוון ומרבה צדקהבין ישראל לאביהן שבשמים .נעשה
כרבןיוחנןבןזכיי שנתכוון ומשמחמניתלמידיו בהלכה .עליו הוא אומר.
מעמל נפשויראהישבעיישעיה":גי"א).מיכןאמרו.תלמידיחכמי
םשבדורסובלן
עונותהדור שבתוכובינןלביןעצמן[ו]איןכלביריהמכירבהן(5.עליהן)[ועליה
הוא אומר .ועונותיהם הוא מבול ) G,(awמעשרה שעשו כאותו מעשה
ן
י
א
ם ניד י"7:):
צריךלומרכלהקהלכולו(שי')[נאמר].כלכלייוצרעליךלאיצלחיש
י שמו הבדול
כי תראה ערוםוכימיהם ישם) 1כשם שהקב"היח
מבורךלעולםולעולמיעולמים ראה את אדם הראשון שהיה ערום לא המתין
לו שעה אחת עד שהלבישומיד .שנאמר ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו
וגו' ובראשיתגי כ"א)( .כי)[גן] לא יראה אדם אתאביו ואת אמו בשהןעומדין
בבבדים בלואיםויחזירפניו .אלא ילביש אותן בבגדים נאים .לובש אדם
בחמשהמנה.ילבישאביוואמו בעשרהמנה .לובש אדםבעשרהמנה.ילביש
אביו ואמו בחמשה עשר מנה ,ויחמן אותם דרך שבחו 81משלו משל .למה
הדברדומה .למלך בשרודםשהיהלו עבדוהיה בורחלוממנו.והיה מחזר
בכל הארצות עד שנפלבידו .והעמידולפניו.ביון שהעמידווהביאולפניו.
תפסו בידו והכניסו לתוך ביתו והראהו (לפניו) כסף וזהב ואבנים תובות
ומרגליות וכל שהיה לו בתוך ביתו ,הוציאו לשדה והראהו גנות ופרדסים
וכלשישלובשדה .והראהובניו.ביןנהוליםוביןקטנים.ועבדיוביןבדולים
וביןקטנים .לאחר שהראגואמרלו
 .הראיתשאיניצריךלךכלום .אלא בוא
ועשה מלאכה עםבני ועםעבדיבין נדוליםובין קמנים .ותהא נוהגבי כבוד
ומתיראממני .כדרךשבני אדםנוהגיןביכבודומתיראיןממני.מפני שהקב"ה
השווה אתכבודולכיבוד אבואם .שנאמרבןיכבד אב ועבדאדוניו אם אבאני
איהכבודיוגו' (מלאכי א' .)'1בזמןשישראלמביאיןתוריןובנייונהושארקדשים
קליןואין
להם רצונם מיד 9.מה נאמר בהן ,לכן הכהניםבוזי שמי
ער
(שם) 1":דב
אחרלכן הכהניםבוזישמי .אפילורירו שלאביויורדעלזקנו
י
י
ש
ו
ישמעלומיד.יכולאפילו אמרלו .עבור מכל מצוות האמורות בתורה ישמע
לומיד .אלא[מנין] חוץ מעבירהומבזלומדברמכוער שלאישמעלו .שנאמר
לכן הכהניםבוזי שמי ואמרתם במהבזינו את שמך":

.

ברוו ~ , iellwוכיה ברוו אלא שנוסחת הרוו ת"ח שברר סבל :כ':
' במקרא:עניים:
בינולבין עצמווכלו' עונת שבתוך הדור ' :ברווועונותוהן הוא יסבל ,ובמקרא כתובועננותם הואיסבל.
ופי'מיכן אסרומזההפסוק .ולאועל אדםw'rל :מזונת:כו'קאיוררך אגנ נקטלה :י הזרלענין הראשון
'ואצ"ל:כו' ' :ברוו כן לאיראה:כ':
לומרשעל עשרהשעבדיהן:בניביתןנהנין:כ~' נאמרכלכלי':צר:גי
בבגרי בלאות אלא ילבישם :כו' בעשרה מנים ויגחין דרך שבחס: .אוליצ.ל שבחם .ונוסחא
כשהן
אם
י
שלפנינהוולכ
ילא נגיה :יכסה אותםצריך לפרש שהוא פעלמן חוסן כלו' 'חזקויגדל אותם :י כלו' רצון
של אבואם.דכינוד אב ואם הושרה לקרבנות  ae'nשהשדה כבדו לכבדם :הגניםכהנים גאותהעבורה:
י כהללהגיה עפ"י הכרח הקנין
"י במקרא כחובלגם .מראה שקריאת נע 4הספרהיא בקמ"ץ %יר"ה :י
ובי"וו הוא קטועיותר:
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מבשרךלאתתעלם.י! משלומשל .למההדברדומה.לאחדשהיה
חבושבביתהאמוריםבמדינתהים תשעהחדשים.מיחבשובביתהאסורים,
ומי כלכלו בבית האמורין .אלא אחד שהוציאו ממעי אמו ,ואחד נותן לו
מזונות לאבול עדשיגיעליישוב .ואחדנותןלו ספינה לישבבו .עדשיביע
ליישוב .נזדמנו שלשתן כאחד לא יאמר זה גדול מזה וזה נדול מזה ,אלא
ינהונ כבוד ונשלשתן כאו,ד:ט
דבראחרהלא פרוםלרעבלחמך*אין לחם אלאדברי תורה.
שנאמרהנהימיםבאים נאם ה'והשלחתירעבוגו'יעמום ח'י"א)4.ימיכןאמרו.
ישבו באדםדברי תורה יפרנסלאחרין.כדי שתרבהחכמתובידו.ומופיפין
לועליה ,כל תעושהכן אינו נמנע מטובה העתידה לבוא עליהן לישראל
לימותהמשיח.עליוהואאומר .ושםדרךאראנו בישע אלהים (תהלים נ' כ"ג).
אשר צוה ה' אתכם תלכו (דברים ה' ל')!5.
דרך.זותורה .שנאמר בכל הדרך
ן ישע אלא ימות המשיח .שנאמר קרוב צדקי יצא ישעי [ובו']
ישע .אי
ה
ס
נ
ר
פ
מ
.
ם
י
ר
ח
א
ל
.
)
י
ה
ל
ב
א
ה
ר
ו
ת
ו
ב
באדם
(ישעיה נ"א
יש
דברי
לסוף
ואין
שחכמתו מתמעמתבידוואיןמומיפין לועליה .עליו הוא אומר .מונע בר
י"א כ"ו)15:
יקבוהו לאום (משלי
הצד.יוםבו באדםדברי תורה
וענייםמרודיםתביאבית.כאי,
ויסוריןבאיןעליו ,לבומתיישבעליו,אין בו באדםדברי תורהויסוריןבאין
עליו .לבו מתמרמרעליו.כאי זהצדיעשה.יצדיקעליו אתהדין.היה רעב
יאמר .כךוכך כתוב בתורה ברעב .היה צמאיאמר .כךוכך כתוב בתורה
בצמא.היהעומד ערוםיאמר.כךוכך כתוב בתורה בערום.איןלומזונות
שיאכליאמר.כךוכך כתוב בתורה בהוםר כלידכרים שיח'%נחי)יא1[7.).השונא]חי
י האדמה .יאמר הכתוב .עדהאבידו אותך (שם
חיוקיים
וקיים עלפנ
ןדודאמר( .אם למלא)
בעולם.ברוךהמקוםברוךהואשנתןליחייםבעולם",וכ
אלמלא דברי תורה מרצין אותו בשעהשייסוריןבאיןעליו .כבר עקרתי
ןהעולם .שנאמר לולא תורתך שעשועי דנד' (תהלים קים צ"ב):
עצמימ
ברוך המקוםברוך הוא שבחר בחכמיםובתלמידיהם ובתלמידי
תלמידיהןויקייםעליהם .במדה שאדם מודד בהמודדיןלו .שכשםשיושבין
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בכל מקום פנוי להם ,וקורין לשם שמים
ד.ב19רי תורה עלפיהםומקיימין
ושונין לשם שמים ויראה בלבבן ומחקקין
עליהן.כי קרובאליך הדברובו' (דברים ל' י"ד) אשרי אדם שיש בו תורה
ויושב וקורא ושונה במקום צנוע במקום סתר .אצלמימלינין אותו .הוי
ן (תהלימצ"אא'),
אומר אצלהקב"ה .שנאמריושב במתרעליון בצלשדייתלונ
כשם שישראלמשימין עצמן יחידים בעולם הזהואין עמהן זר ".שנאמר
ט במקרא ומבשרך' :י בד"וו אלא לאחר שהוציאוהו ממעי אמו ואחר נותן5ו מזונות עדשיגיע
ליש!ג נזרמנ! !נו' ואחד דספינה נקטע והסר! ,עכ"פ הסגנוןאינו ברורלפי שמעורבגין ם המשל והנמשל:
',במירא בחובאיני ה'' :י במקרא כתור ה' אלהיכם' :י בד"וו שגושים קלים :י! כנ"ל להגיה
י כלו' בכ 5הצרות והרעות הוא חיוקיים בעולם לא יהיה קץ בחיים אלא
ובר"וו הדברים מקוטעין' :
יאמר כרוך המקום !כו' :ו! לישנא קטועה היא כל!' כך מודר להם ועש אמראשרי ארם צו'" 4י כלו'
כך הם תלמידי חכמים בתוך בני ישראל .וע"ז מביא המקרא מושיב יחידים איתה על ישראל .מוציא
אסיריםעלתלמידי חכמים:
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מושיביחידיםביתהמוציא אסירים בכושרות (שטם"חו')יאין אמירים אלא
תלמידי חכמים שמוסרין עצמן למקרא ולמשנה למדרש הלכות ואבדות:
לאמר לאמורים צאו ('שעיה מ"ט ט').תאילועמי הארץ וטישבהן דרך ארץ
ן עבירהומןגזל :לאשר בחשך הנלו (שם).
ושארמצוותומרהיקין עצמןמ
שצה
,דרין במקוםשאין ראוי להם :לא נילנל הקב"ה
אילותלמי חכמים
2
2
.
ם
י
ר
דיישראל ממ
אלא בשביל שרה רבקה רחלולאה .בשכר
והוציא את
שתפסה שרה את הבר והעלתה למטתו של אברהם ,בשכר שאמרו לה
לרבקה .התלכי עם האיש הוה ותאמר אלך (בראשית כיר נ"ה) ,נתנה בטחונה
על אביה וכבשמים .בשכר שתפסה רחל את בלהה והעלתה למטתו של
יעקב .בשכר שתפמה לאה את זלפה והעלתה למטתו של יעקב ,לכך
נילנל הקב"ה והוציא את ישראל ממצרים .בשביל מעשה שרה ורבקה
ורחל ולאה .לכך נאמר אלהים מושיביחידים ביתה וגו':
כי תראהערוםומימיתו .כאי זה צד ,אם ראיתה אחד ממי שאין
בו תורה.הבניסינו בביתך ולמדיתו קריית שמע ותפילה .ולמדיהו פסוק
אחד או הלכה אחת,זרזירובמצוות.לפישא ערוםבישראל אלא
ן
ית
א.
שה
יול
מד
ןיןאתה מוצא בכנסת הג
בודברי תורה ,ודומהלמי שעומדערום.וכ
שנאמר רבבה כצמח השדהובו' (היגאלט"יז') .אלתיקריבעדיעדיים .אלא
בתיקוניתיקונים .ערום אתמן המצוות .ואין בך אלא שתי מצוות .אחת
דם פסח ואחת דם מילה ,שנאמר ואעבורעליךוליראךוגו'ישם ה')י' 2יכול
שאמר לה בדמיךחיי לעולם .ת"ל ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת
17דים 2".בשעה שאמרתי לאברהם אביכם .לך לך מארצך וממולדתך נוגו']
יבראשיתי"כ א') 1שמעדבריימיד .לכך נאמר הנה עתך עתדודים :דבר אחר
והנה עתך עת דודים .בשעה שאמרתי לאברהם אביכם .מול את בשרך
בחרב .שמע דברימיד .לכך נאמר הנה עתך עתדודים :ד"א הנה עתך עת
דודים .בשעה שאמרתי לאברהם אביבם העלה את בנךלבבי מזבח ושמע
לעצהמיד .לכךנאמר הנהעתך עתדודים :ד"א בשעה שאמר יצחקלאביו.
אבא כפתיני יפה .וחנני על נבי מערכה .שמא אבעט בך ואבך ונמצאתי
מתחייבשתימיתותלשמים .והואהיה בחור ועומד בכחו,בן שלשים ושבע
שנההיה .לכך נאמר הנה עתך עתדודים 1":ד"א בשעה שמצאתי אתיעקב
אביבם שמודה[על ה]אמתודובר אמתבלבבו.ת שנאמרויראאלהים אליעקב
עוד בבואו מפדן ארם (בראשיתל"הט')* לכך נאמר הנה עתך עתדודים :ד"א
בשעה שמצאתי שנים עשר שבטים שעשו רצון יעקב אביהם .שנאמר
כענבים במדבר מצאתי ישראל (הושע ט'  .)'1אל תיקרי ישראל .אלא איש
יי זה המקרא דרש כאן דרך אגב :ייסיים בזה את דבריו במדה שארם מורדוכו' .והיאכענין
דבר אחראל המקרא מושיביחידים וגו'' :י תהלת כנה"גהיתהבימייחזקאלשזקניישראלבגזלה נתכנכו
כמפירש ביחזקאל כ' ונד"זו בכנסתנביאים והיאמ.ר איזה מגיה טועהזעיי' נ"נ ט"ו לא' :יעיי'
י כלו'למעלות זטדות שלהדודים .וחוזר ופורטאי אלו הם הדודים,' :עיי' בפסי'
טכילתא בא פיה' :
רבתיפי' מ' בחדש השביעי המ"ע אות ע"בזעיי' לקמןאליהו זוטאפ"נ " :שאמר ואעשה שם מזבחלאל
הענהאתיביזםצרתי,יהיעמדי בדרך אשרהלכתי .וכשנצטוהעל זה לא נאמרלו רק ועשה שם מזבתלאל
הנראהאליך בברחךספני אחיךוהיהיכול לזמר לאל הנראהאליבברחי טסניעיטואחי .אלא שהיה
שאף סיטם ואילךהיה ה' עמו בדרך אשר ה .,1וזכה שנראה אליו אלהים
טזדהעל
האמת זאררברם:אמתכלכבי
עוד בבאו מפדן

אייו

עשי
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לפניו ,לכך נאמרהנהעתך עתדודים :ואפרוש
ראהאל .שכלמעשיו
יונורה :ואכסה ערותך ישם) ,מלכות שמים:
ך
ז
,
)
ם
ש
כנפי עליך (יחזקאל מכו
ונתיארבעים שנה במדבר :ואבואזי
בברית אותך נאם
ואשבעלך ישם) 1,,ישיב
ישם)* ישיבתושנייה במשכן1:
ה' אלהיםותהי
מבשרךילליא תתז
ילם (ישעיה שם)*כך אמרלו הקב"ה לאדם זה*בני.
ע
הארמה* עשה מעשיםכובים ותלמוד תורה* (והחזק)
ימים שנתתיך ע
מל פני
 ,העבירה ומדבר מכוער* לכך נאמר ומבשרך לא תתעלם:
[והרחק] עצמך
דבר אחר*מי שיש לו תלמיד חכם בשכונתו*ויודעבו שקורא לשם שמים
ושונה לשם שמים ,וזנו מכלכלו ומפרנסו* נמצאמקיים אותו תלמיד ואת
אשתו ואתבניו ואת כל אשר לו ואתכלהקרוביןעמו במשפחה*לכךנאמר

ומבשרך לא תתעלם:ת דבר אחר נשא אדם אשה ומצא בה דבר ונירשה*
לבסוף נתענית*יפרנמינה כמה שיכול* לכך נאמר מבשרך לא תתעלם":ג
ועביך אחל ,מתכל אדם בעצמו וידע שלאחר שעה מיתה* וישא
עיניו לשמים ויאמר*מי ברא אתאילו* חמה ולבנה כוכביםומולות וארבע
רוחותשמיםוכל מעשה בראשית כולם* שמשכימים ומעריבים לעשותרצון
בוראם* כך תשכים (יתשחר) [ותעריב] בדברי תורה לעשות רצונו בתורתו
בכל יום תמיד*י 3ותהא דומה לחמה שמאירה לרבים .וללבנה שמאירה
לרבימי שנאמר אז יבקע כשחר אורך (שמחי)י קלה (שבה) [ורבך] כחמורה
וםבחבירך32:
וארוכתךמהרה תצמחישם)יכורם DNE7עשיתלירצוניבתורתי
בכליוםתמיד ,כךאני אתן לך פתחון פה בתורה ברורה*שאין כלברייה
יכולה לסתוראחריהמי אםראיתה עצמך בתורה ברורהשאין כל אדםיכול
לסתור אחריהסי מיד עצמותיךמירזין במצוותי שנאמר ונחך הי תמיד
והשביע בצחצחות וגו' (שם י"א)י ותהיה דומה למעיין שמושך מן הבינה
ומשקהתאניםוענביםוכלמיני מנדים כולם ,שנאמרוהייתכנן רוה וכמוצא
מים אשר לאיכזבומימיו (שם) .כשם שעננת אתאביך ואת אמך לעתזקנתן
ה3רכבתיך
כך תתענג עלמי שאמר והיה העולם ,שנאמר אז תתענב עלהי ו
ה' דבר (שםי"ד)3:
עלבמתי ארץ והאכלתיך נחלתיעקבאביךכיפי
סליק פירקא*

מתרך האהבה כיצד ,.כשם שהקב"היהי שמו הגדול מבורך
לעולם ולעולמיעולמים אוהב את ישראל בכל מקומות מושבותיהמי אוהב
תלמידיחכמיםביותרי שנאמראהבתי אתכם אמר ה' ואמרתם במה אהבתנו
יברייוו בכל זה איזה שינוים ,שיבושיםקלים.ועיי' לקמן באליהוזוטא פ"ב;
"

'; יפה העירבעל

זקוקן דנורא דת"ח שמת הכל קרוביו," :עיי' ויקרא רבה פל"ד ושם מידרשי כולא קראי:י'עייילעיל
פי.ח "! :באיוו קלה שבך כחמורה שבך .ברברי תורהאיירי שתהא מאירלרבים .ודברים שבך קלים

יהיו מאירים כדברים המורים שכהכירך .ולנוסחת הדייו ,שיהיו נך שווים הקלים כהמורים:
איזה שיבושיםקלים.

ז ,בד"וו

מאירעין פרק (כ,ח)ב"ו.
!4עי 5בפכיה אמר במה קונה אדם אביו שבשמים וכוי ופורט שם מתוך אהבה ואחוה ובו .,וע4
זה קמהרר לבארענין האהבה שהיא יסוד התורה שצוותה ואהבת את ה' אלהיך וגוי ואהבת לרעך
כמוך:
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ונך' ואת עשו שנאתי (מלאכי א' ב' ונ')י כך יהא אדם אוהב את ישראל ~בל
מקומותמושבותיהם .ואוהב אתתלמידי חכמיםביותרי שנאמר לאמרובכם
מכל העמים תו'כי מאהבת ה' וגו' שברים ז'ז' וח')י אהבת אדם למקוםמניןי
אלא אהבה חמורהמן התורה ומלכות שמים בצדהי אהבה ,שמעישראל ה'
אלהינו ה' אחד [ונו']( .שם  '1ד')י מיכן אמרוי הקוראקריית שמע ומשמיע
קולו לאזניו הרי זה משתבחי כל המתפלל ומשמיע קולולאזניוהרי זה
מעיד עדות שקריויש אומרים מחומר אמנה1.
וגביר אחד ראהבת את הי אלהיך (שםהי) .שאתה מאהב על
הביריות שם שמים ,שתהא יודע משאך ומתנךוהוליכך בשוק ועמקך עם
בניאדם .ובזמן (שאם) [שאדם]יודע משאו ומתנו והוליכו בשוק ועמקו עם
י אדם וקוראושונה.בני אדם הרואים אותואומרים .אשרי פלוני שלמד
ב
תנורה.אוי לו לאבא שלאליסדני תורה ,פלוני למדתורה .ראו כמה נאים
ןדרכיו .העבודה.נלמדתורהונלמד אתבנינותורה .ונמצא
מעשיו .כמהיפי
מתקדש שם שמים עלידיו .בזמן  r'NWאדם יודע משאו ומתנו והוליכו
בשוק ועסקו עםבני אדם וקורא ושונה,בני אדם שרואין אותואומריןיאוי
לולפלוני שלמדתורה .אשרי (אבה) [אבא] שלאלימדניתורה.פלוני שלמד
תורה ,ראו כמהרעיםמעשיו .כמהמקולקליןדרכיו .העבודה .לאנלמדתורה
לא נלמד אתבנינו תורה .ונמצא שם שמים מתהלל על ידיו 3:לא נתנה
תורהעל מנתכ אלא לקדש שמוהגדול .שנאמר ויאמרעבדי אתה ישראל
ן.מיכן אמרו.ירחיק אדם עצמומן הנזל מישראלומןהנוי.
וגו' (ישעיהסייטגי)
ואפילו מכל אדם שבשוק .שהגונבלגוי לסוף שהוא נונסלישראל .והגוזל
לגוי לסוף שהוא נוזל לישראל .נשבעלנוי לסוף שהוא נשבע לישראל.
מכחש לבוי לסוף מכחש על ישראל .שופך דמים לנוי לסוף שהוא שופך
דמים לישראל .ולא נתנה תורה על מנתכן אלא כדי לקדש שמו הנדול.
ושמתי בהם אות ושלחתי מהםפליטיםונו' (ישעיהמ.וי.ט)* מהו אומר בסוף
בנוים (שם)4:
העינין.והנידו את כבודי
,
ה
מ
ו
ד
ר
ב
ד
ה
ה
מ
ל
.
ל
ש
מ
.
ה
א
ר
י
ל
ו
ל
ש
מ
מהבין אהבה
למלך
לצאתלמדינת הים ,יכיקש לסמור אתבנוביד אפיטרופוס הרשע,
בשר ודם שצריך
אסרולפניו אוהביוומשרתיו.אדוני הסלד אל תמסור את בנךלידי אפיטרופוס הרשע .עבר
המלך על דברי אוהביו ומשרתיו ומסר את בנו לידי אפיטרופוס הרשע)* 5והיך לונטני
עבדים .אחד אוהב את המלד וירא ממנו .אחד ירא ממנו ואינו אוהבו.
האוהב את המלד וירא ממנו עמד ונטע ננות ופרדמים וכל מיני מנדים
כולם .והירא לא עוסה בלום עד וכבאת לו איגרתביד שליה .לימים בא
ן נרכנת טזוע"א~שם ע"בשצריךלדקדקבאותיותיהול"אע"א שאסורלהגביהקולו בתפלתווכיה
יעיי
אמנה המגניה קולו בתפלתו ת"זמנביאי השקר .ולערות שקר לא
ע"ב המשמיע קולו בתפלתו הזז
מקשי
ברייתא דא'תנייא לה הכי בסגנון אחר קצת ' :הדא
מצאתי דוגטא :י ביומא פ"ו ע"א הביאאביי
ועור קאטר הדא שהתורה נתנה לקדש את שמוהגדול .ועוד  1DIDWנפש רשע אותה רע  neP'lכן גם
גישראל .ובתוספתא דביקפ"י חמור הגוי מגזל 'שראל ספני חלול  .cenועיי' במכילתא משפטים
 .והובא בילקוט ואתחנן בקיטוע רישא אמקרא ואהבת וגו' ומשמשקצת .בד"ווהדברים
פיד בריהוכייזיד
משונשימומקוטעים :ן כ 5זהאין כאן שוםענין אלא נשתרבב לכאן מרלהלן פ" 5שר'יוסיהגלילי
המשיל את המשל הזהכעגינו.ובילקוט  oeמהבין אהבהליראה משלו משלבה"דלמלךשהיולושני
עברים א' אוהב וכו'בשינוי סגנון קצת והוא הנוסחא הנכונה:

גזי
לי
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המלך .כיון שנכנס לתוךביתו וראה תאנים וענבים וכלמיני מגדיםכולם.
סדר לפניו כנגד דעתו של אוהב ,כיון שנכנם אוהב לפני המלך וראה
כלמינימנדים כולם נתקררה דעתו כננדשמחתו שלמלך .והירא לא עשה
כלום.כיון שנכנם המלךלתוךביתווראה כלמיניחרבות כולם 6.מדרלפניו
כלמיני חרבות כולם ,נזדעזע דע
תיון,כ1ננד עצבו שלמלך .שנאמר מרףנתן
ד
ה
ר
ו
כ
ז
י
.
)
ם
ש
(
לעולם בריתו
ו (תהלים קיא ה')* זך 27713
זה עולם
ליריאי
'
ה
,
)
'
ר
הבא ותורה עמו .זכר עימה לנפלאותיו חנון ורחום (שם זה עולם
הזה ותורה עמו 8.זכר לעולםבריתוופכור לעולםבריתוזה שכרר של יראך
ךאלהים אחריםוגו' (שמות כ' ג' ער)'1ל'י
שכרו של אוהבמנין* ת"ל לאיהיהל
הא למדתה ששכר האוהב שני חלקים ושכר הירא חלק אחד .לפיכך לא
זכו אומות העולםשיאכלו אלא עולם הזה בלבד .אבל ישראלזכו שיאכלו
שניעולמים .העוה"ז והעולם הבא":
שנוחכמיםבמשנה .המחלל את הקדשיםכוי מהמפר בריתו של
אברהם אבינו ע"ה והמגלה פנים בתורה] אין לו חלק לעולם הבא
(אבותפ"נ מי"א)*אניכפרתן [שלישראל]בכלמקומותמושבותיה(*,ואין)[שאין]
ןקוריןואיןשוניםואיןנכנמיןלברית אלא באהבת אביהם שבשמים*
מליןיאי
לפיכך אמר הקב"ה* אפילו יעמדו אומות העולם ויתנו כספם וזהבם וכל
מחמדיהםהצוביםויאמרו* תנולנו כתר בית אהרן* כתר בית דוד*אינינותן
להםאפילודבר אחדמביזתה של תורה ,שנאמרמים רבים לאיוכלו לכבות
את האהבה "שה"ש ה' ז')* באותה שעה אמר הקב"ה* אפילו יעמרו אומות
העולם ויבנולי בית המקדש יתיר מכם ויאמרו* תן לנו כתרבית אהרן
וכתרבית רוד*אינינותן להם אפילו דבר אחד מביזתה של תורה* לכך
נאמרמיםרבים וגו'":
שנוחכמיםבמשנה.כלאהבהשהיאתלויהבדברבטלדבר(י)בשילה
אהבהושםפיהמט"ז)יואיזוהיא אהבהשהיאתלויהבדבריכגון אהבתבלעםבן
בעור ובלקבן צפור מלך מואבי ושאינה תלויה בדבראינה במילה לעולם
(שם)יכנון אהבת אברהםיצחקויעקבלהןולבניהןולבניבניהן עד סוף כל
הדורות:כיוןכיבא נח לעולם אמר לו הקב"ה לשם .שם,אילוהיתה
י
ת,
רם
וה
תי
בעשרה דורותהראשונים תאמר כבר (הרחבתי) [החרבתי] אתעולמימפנ
ענשיו (שנביאה) [שא נבואה] על בל אומות העולם ,מה אם יקבלו תורתי
' שנחרבו מרוס הזמן :מעת בוא האגרת לא הספיקה השעה לבנת:לנטוע: .כעין זה המשל הם
המשלים נשבת קג"ב ע"ב וקנ"ג ע"א ' :כדרריש ריבץ נכיר פ"מ והובא בילקוט תהלים שם .טירוף
נתן ליראיו בעוה"ז ויחי רעב כארץ וירד אברם מצרימה אכל לכל יזכור לעולם בריתו .ואולי אינו
רחוק לפרשו ע"ר שכתב התואט ברכות ת"ז ט"ג שממית הדין הוא לכלכל את ברואיו ולכך תקנו נברך
לאלהינו מרה"ר אבל התורה לא ניתנה אלא בחסד ולא עשה כן לכלגוי וע"כ תקנו ברכו את ה' מדהיר.
אבלבילקוט שםג' טרףנתוליריאיוזה העוה"ז האלמרת ששכר האוהבוכו'וכל השארקיטע! ' שמלות
לעולם בריתו נמשכו ג"כ אמקרא שלפניו זכר עשה בפלאותיו לעולם בריתוחנון ורחום ה' .ולכך סרס את
ייפההעיר בעל
הכתשים והעלמות :ן שנאמרליראיו" :ו :עשה הסר לאלפים לאוהבי וגו' :י
ישועות a~ytע 4סוטהל"א ע"א,ובמפרי:אתחנןפי'ליב :אהבת אתה'אלהיך עשה מאהבה הפריש הכתב
ן הבשה מאהבה לעשה מיראה מאהבה שכרו כפול ומכופל וגו' עיי"ש ;1 :הגהתי עפ"י הד"וו
בי
:בסוףמן בשתה שעה קטוע שם ,ובילקוט ואתחנן שםשינה הסגנוןוקיטע רישאוג' זש"ה מים רצים לא
יכלווגו'ביתישראלאני כפרתן וכו'שאיןמליןוכו' ופלא בנוסחא אחרתוסגנון אחרעיי'ש:
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סרראליהו רבה (שכח) פזכו

עליהן* שם נתנבא ארבעמאות שנה על כל אומות העולם ולא קיבלו ממנו,

מיכןואילךאליפזהתימניוצופר הנעמתי ובלדד השוחי ואליהואבן ברכאל
הבוזיואיובמארץעוץי בלעםבן בעורהאחרו ,שבכולם ":לא הניה הקב"ה
דבר בעולם שלא נלאו לבלעמימפני מהימפנישעתידין כל אומות העולם
לומרלפניו*רבונו שלעולם.אילונחתהלנונביא כמשה*היינומקבלים(תירתי)
[תורתך]*לפיכךנתן להם הקב"ה בלעםבן בעורשהיהמעולה בחכמתויותר
ממשה :משהיתרדבר אחד* בבלעםחימר דבר אחד*כמו שהואאומר.ויקרא
אל משה(ויקיאא'א')יבבלעםמהואומר*ויקראלהיםאלבלעםונו'(במדברט"גד')י
במשה הוא אומר* ואתה פה עמורעמדי (דברים ה' ליח)* בבלעם הואאומר.
נופלונלויעיניםיכמיבר כיד ד')י במשה הוא אומר ,ויראני ט"נוא)14:את כבורך
עמי.לא
ן (במרבר שם
(שמותל.גי"ח) .בבלעםהואאומר.ויודעדעתעליו
בא בלעםבןבעור אצלבלקבןצמורמלך מואב אלאכדי לקלל אתישראל.
מנין ,תדעלך שכן ,צא למד מדברים הראשונים ,ששיגר לו בלק לבלעם
שלוחים .שנאמרוישלחמלאכיםאל בלעםבןבעורוכו' .ועתה לכה נא ארה
ליובו' (שםכיב ה'ו')[ .היה לו לומר לוטלוהים שלאילך] ,והוא לא עשהכן.
אלא היה שמח שמחה 3רולהואין שעה באה עליו5,י שנאמר ויבא אלהים
אל בלעם לילה וגו' (שם כ') .היה לו לומרלפניו.רבו ,העולמים לא איש
אתהשתכזב .ולאבן אדם אתה (שתגלה) [שתכלה] מעשהידיך .הללוחביבין
בניחביבין.בני אברהם יצחקויעקב שעשורצונך .והוא לא עשהכן .אלא
שמח שמחהגדולה והשכים ללכתמיד ,שנאמר וישכם בלעם בבקר ויחבש
ונויו"ויחר אף אלהיםכי הולך הואונו'ישם כ"א וכיב) ,אמר הקב"ה ,ראו זה
שיודעבי שאנימכיר בלב כל אחד ואחד ,עכשיו הלך לקלל את ישראל.
ר אף אלהיםכי הולך הוא :כיון שבא בלעם אצל בלק היה
לכך נאמרויח
לולומר .מהלך באותן הדברים שתמצא בהן מכות גדולות ותלך ותאבד
 .אלא אמרלו .שם נתנבא ארבע מאות שנה
מן העולם .והוא לא עשהכן
על כל אומות העולם ולא קיבלו ממנו .מיכן ואילך אליפז התימני ובלדד
השוח וצופרהנעמתיואליהואבן ברכאלהבוזיואיוב מארץ עוץואני אחרון
ים .אומרלך .מה עשהאביהם שלאילו .עמדובנה מזבחומקריבעליו
שבכול
שלשהפעמיםבכל שנהושנה (בעשרים ואחד) [כ"אשור .כ"א]איל .אבל אתה.
י בזה וטבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים ונו'
אומר [לך] ,בנהל
(שם כ"ג א').ת באותה שעה היה הקב"ה יושב ושוחםעליו .שנאמר האתן
"עייז לעיל פ"נ !פכ.ד .בד"!! משבש! .ה!גא בילק!ט נלק.נ'!ן שנא גה !כ!' שם באוי'רירית

הראשונים והחרבתי את עלמי מפניהם מההיעלתי בעולמי עבשי! שא נבאה !התנבא אם יקבל!תורתי
עליהם שם נתנבא!כו'!' :עין נסוף  '-DDובמ"ע שם אותסיג !ברבה ריש פ' בלק ובויקרא פ"א .ובילקוט
בשינ!יסגנן! .ה"נ נתן להם בלעםבן בעור שישמעולו בחכמת!יותר ממשה .נמשהיתר אות אחתבניעם
חסר אות אחת .נמשה חסר דבר אחד בבלעם יתר דבר אחר .נמשה כתיב !יקרא וכו' במשה כתים
ל"ג) בבלעם כתיבויודע דעתעליוןכיון  nSwwלו בלק לכה נא ארה
הודיעני !ג!' (!הא דפה עמדעמדי
באותה שעה היה שסח !נו'! ,כל השאר קיטע !עמ' לקמן באליה! NUlrספ"י .זננמרנר רנה סוף נשא
לי
ריס להתני ולא קם נביא והרכיב שם הדברים עםהספרי' :י הגהתיעפ"י הכרח הענין .והילקוט
ג
י
ג
ו
שינה !קיט? !בדר! משובשלגמרי !' :במקרא כשב !יקם כלעם .בילק!טג' !לאבן אדם אתה שתגעיל
מעשהידיך!כו' שמח שמחה גדלה אמרלבלקאגיה;שלאיל!וכו' .וכל השאר ~! YDtנד"!! מקוס? ומשובש:
יי בררו משובש והגהתיעפ"יהילקוט .ושאברהם בנה מעה ספ!רש נתורה! .שהקריב ג"פ בשנה היינ!
בחג האביב וחג הקציר !חג האסיף .שכבר הי! גה!גים ניסי האנות ,ופשטיה דקראי בפ' סשפטיס הכי
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בכ פשעי וגו' (מיכהו'ו') .עמי זכור נא מהיעץ ונו' (שם ה') .אם תאמר",
ךורהייא בדולתו של הקב"ה שאם מבקש אכילה ושתייה ט)איןמי שיכול
כ
לעמודלפניו .שנאמר את הכבש אהד תעשה בבקר (במדבר כ"חד').וכייש
רעבו[ ,לפניו
 ,והלא כבר נאמר .אם ארעב לא אומרלךונו' (תהלים נ' י,כ).
ידע כלעוף הרים ונו' (שם"'א) .האוכל בשראביריםונו' (שםי"ג) ".אםכן
תיתיקן הקב"ה שני כבשים אחד בשחרית ואחד בערבית .כדי שיתנו
למה
יכרונםוזכרון אבותםלפניו:
כך אמר להם הקב"ה לישראל*בניי ,כליםחימרתילכם .מה
אני מבקשמכם .האאיני מבקש אלאכדי שתהיואוהבין זה אתזה .ותהיו
מכבדין זה אתזה .ותהיויריאין זה מזה .ולא ימצא בכם לא עבירה ולא
נזל ולא דבר מכוער .אלא שלא תבואולידי פסול לעולם ,שנאמרהב
יד לך
אדם מה טובונו' (מיכה ו' ח') ,אלתיקרי הצנע לכת עם אלהיך (שם)ת אלא
 ,שאתהעמובצניעה ,הואיהיהעמךבצניעה.
הצנעלכתועמךאלהיך* כלזמ
לכך נאמר הצנע לכת עםאלהיך:
מליק פירקא.

הריהואאומר.אלתראונישאנישחרחורת (שה"ש א' ו') .אמרה
כנסת ישראל לפני הקב"ה .רבונו של עולם לא חטאבי כל ברייה אלא
מתוכי .תדעלךשכן.שאין האילן נעקר אלא בבןמינו.ןאין הבשר מבאיש
אלא מתוכו :.היה רי ישמעאל יאוסר)מוחילךנ2,:ל .לכמה הדבר דומה .לבת

מלך שכעסו אחיה עליה והוציאוה השדה ללקח שבלים .אחזתה חמה
והשחירופניה כקדירה,והיו חברותיה משחקותעליה ואומרות.זו היא בת
מלך שאתםאומריםעליה .נאה ומשובחתהיא ,אמרהלהן.אחיי כעסועליי
והוציאוני השדה ללקט שבולים .אחזתני חמה והשחירופני כקדירה .רבון
העולמים,מי נרםלי שאבואלידי מדהזו,בני אומה שלי גרמולו .שנאמר
אלאבני אומתי3:
בניאמי נחרובי (שם)* אלתיקריבניאמי
מתרה שרקמים*כאיזהצד '.כנטם שהקביהיהי שמו הכדולמבורך
לעולם ולעולמי עולמים רחמן על ישראל בכל מקומות מושבותיהן .רחמן
עלעניים ועל אביוניםועל דליםורשין..גנל יתומיםבזמנן ועל אלמנות בכל
מקום .כךיהא אדם רחמן על ישראל בבל מקומות מושבותיהן .רחמן על
משמע .ומספר הקרבנותנודע

בהקשמס' אגב שנ' ועתה קהו לכם שבעה פרים ושבעה אלים,גו
' (מ"ב ח')

 .ובהקרבה אחת שבעה שבעה .ובלקיקריב כמו
וא.כ מספר קרבנות אביהן בכל שנה כ"א שור וכ"אאיל
' ברשיי שם בפ' את שבעת המזבחות .שהביא אגרה אחרת .וברבה שם גיס
כן על שבעה מזבחות.ועיי
אגדהאחרת .ושלש הגדותברבר' :י כלזהקיטעבילקוט .והמשך המאמר אם תאמר ,א"כ למהחי
' פסיקתא רנתי סי' ט"ו
הקב"ה .ומאמר כך הוא גדולתו וכו' הוא מאמר מוסגר ליסד התמיה :י'עיי
י במקרא כתוב והצנע.
ובהוסדהפי' שור או כשב :י1ע'"לעיל פיו :י

ק,

מאירעין פרק (כ"ט) כ"ז,

' ב"ר ספיה' :עיי' סנהדרין ל"טע.ב ' :בד"וו משובש קצת.עי" בשה"ש רבה ובאגרת
יעיי
שה"ש הוצאת החכם מוהר.ז שעכטער :י חוזר לסוף פכיו שילך ארם בדרכי שמים שהם ר' סרותרחים

חגון ארך אפים ודב חסד וכוללן כאן בשתים:
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עניים ועל אביונים ועל דלים ורשים .על יתומים בזמנן ועל אלמנות בכל
מקום.כדי שלא תהא אשתו אלמנהובניויתומים ,שנאמרכל אלמנהויתום
לא תעגון אם ענה תענה תו' וחרהאפי והרגתי תו' ישמו
ת מ"ב כ"א ער כ"ג)*
מיכן אמרו ,יעשה אדם תורחו במומחה ותחשב לו לצדקה ,יפריש אדם
תרומתו בשמתה ותחשבלו לצדקה,יתן אדם מעשרותיו בשמחה ותחשב
לו לצדקה .שנאמרכי אמרתי עולם חמדיבנהיתהלים קיט ג')יאין העולם
מתגדל אלא בצדקה .שנאמר בצדקה תכונניוגו'יישעיה נ"רי"ר) .ועליה אמר
י אל רחום ה'
דוד .אנא ה' מלטה נפוקי וגו' (תהלים קט"ז ר' וה') 1ואומרכ

אלהיך

(דברים ר' ל"א)5:

שאל משההצריףמלמניהקב"ה אמרלפניו,רבוןכלהעולמים.
ך שבראת בעולם ,אמר לו,
במה אתהדן כל באי העולם וכל מעשהידי
באריכותאפים .אמרלו ,והלאאוכליןושותיןושמחיןומבעטיןמתוךהטובה.
שתק הקב"ה ולא אמרלודבר.עד שבאדברגדול לישראלעלידימרגלים.
אמר לו הקב"ה .עד אנהינאצוני העם הזה וגו' אכנו בדבר ואורישנו ונו'
(במדברי"רי"אוי"ב) .אמר משהלפני הקב"ה .רבונו של עולם ,ושמעו מצרים
' (שםי"ג עד ט"ו),
ונו' ואמרו אל יושב הארץ הזאת ונו' מבלתי יכולת ה' ונו
איל הקב"ה ,משה ,נזקקתה לדברים הראשונים שאמרתהלי מתחלה ,אמר
לפניו .נזקקתי .עתה יגדל נא כח ה'ונו' ה' ארך אפים וגו' סלח נאלעון
וגו' .ויאמר ה' סלחתי כדבריך (שם הו עד כ') 6.אעמ"י שמלחעדיין נזירה
במקומה.מיכן אמרו ,כל המכיר בדברי תורה ומעביר עליהן הרי זה רשע
במור .היה להן לישראל שיאמרולנשיאים,אין אנושומעין לכם ,ממצרים
העלנו בשלום .כלבכוריהם הרגואנו בשלום ,כספם וזהבם וכל מחמדיהם
הטוביםנתן לנוואנו בשלום .הן לא עשוכן .אלאכיון שעלו מן הים היו
.נשלחהאנשיםלפנינווגו'(דבריםא'כיב).
לוחצים אתמשהבדברים,ואומריםלו
היה משהמתייראמפני הקב"ה.היהמתיירא שמאאיןרצונובאותן הדברים,
והריאניהולךעמהןבעצמי
 .שנאמר וה'הולךלמניהםיומםונו' (שמותי"ג כ"א)*
כתוב אפשר לאמרו7:ותקרבוןאלי כולכםונו' (דברים ( t(QWותאמרו),
אילמלי אי
כולכם ולא מקצתכם .כולכםבין גדוליםובין קטנים 8.ותאמרו נשלחה
אנשיםלפנינועו'* באותה שעה אמר הקב"ה למשה* משה ,שלח לךאנשים
(במדברי"ג ב')* שלחלך .מדעתךולאמדעתי ,שלחלך ,אתםצריכיןשליחות
ואיןאניצריך .אתםצריכיןלרגלואיןאניצריך לרנל 9:ויתורו את ארץ כנען
יגרמהןעשרהנשיאיםויהושעוכלבעמהן .אמרלהן .אלתכנסוגנבים,
(שם)יש
אםאומריםלכם.על מה באתםעלינו .אמרולהם.על חמשתאניםועל חמשה
רמונים ועל אשכולענביםאחד .אםאומריםלכם .שמאלהכריתאילנות של
עבודהזרהולקוץ אתאשירה באתםעלינו .אמרו להם.לא .נכנסו כשלוחים
ויצאוכאמורין הניעולחברוןנטלו משםתאנים חמשרימונים חמש אשכול

"
י

 ,יתומים במנן .כל זמן  Ngpנתגדלו .אלמות נכ"מ אפי' עשירה ' :במקרא כתש ועתה:
י כלו' שמא יאמר הקניהוהריאניזכז' .ועיי' לעיל פי,נ כרב שנטל פנסשי'; ' בדצו קטועה וחסר:
ן  Qaבדצו .ואם נוסחא
,עיי' ברבה שם 1" :בד"וז nr~wשיבושים .והובאבילקוט פ'שלה .ומלת כאסירי
י הארץ טעוניםבפירותלהניאן חוץלארץ .זגילקזט טעות
עקריתהיאצדיך לפרשהשיצאונאמזרייס.ייצג
מגונהויצאו כחמורים.ואוליהיתהלפגיו הגוסהא כחמריןדהיינו סוחרי תבואה ופירות ונשתבש .אחרי
כתגי זאת ברקתי וטצאתי בילקוט רפוסזויגיציא שכתום נאמת גחטרין:
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אחד שלענבים .שמעובהןששיותלמיויצאולקראתן .צווחבהןששיצווחה
אחתונפלו כולן על פניהם ארצה .והתחילומנפחין להןבפניהן משפפין
להןבאפן .כך היו מנפחין להן כךהיו משפפין להן באפן עד שנתישבה
דעתןעליהן ".כיון שניתישבה דעתן אמרולהן .שמא להכריתאילנות של
עבודה זרה ולקוץ אתהאשירה באתםעלינו .אמרולהן .לאו( .נכנסו)[יצאו]
בשלום ולא הרנום2,ן שכרן ששינרום בשלום ולא הרגוםשייר מהן הקב"ה
מן הכנענים עריבלות)[בלית]בית אחרוק (ואץצריר לומר)[דיש אדכ~רימ] עד
אותהשעה.ואיןצריךלומרלנבעונים (שם)":כיון ששמע משהשבאומרגלים.
נכנסוישבבבית מדרשגדול שלו.וכלישראליושביןלפניו .שנים עשרמיל
לצפון.שנים עשרמיללדרום.שנים עשרמיללמזרח,שנים עשרמיללמערב.
ראמרלהן .שמעוכלישראל [אתקולו] שנים עשרמיל:
עמד (כלב) על
י
י
ל
ב
ר
,
ן
ה
ל
.
ן
ה
י
נ
י
ב
ם
ו
ק
מ
ם
י
ל
ג
וישבו
אמרו
מפני מה אתם
כיון שבאו מר פינולהן
]
ו
ר
מ
א
'
ו
ג
ו
ר
ח
א
[
יושבין .אמרו מה שבידכם.
הארץ אשר עברנו בה ובם
כך
ראינו אתהנמיליםונו' (שם כיבוכ"ג) :ותשא כל העדהוכו'ישם י"ר א')4.י ברוך
המקום ברוך הואשאיןלפניומשואפנים.בשביל אותהבכייה שלחנם שבכו
ישראלנקבעלהןבכייהלדורות.ין וכלאותן (שמונים ושלשה)[,טמונהושלשים]
שנה :מעידאניעלי את השמים ואת הארץ שלא היתה בדעתו של הקב"ה
להמית עשרהנשיאיישראל ,אלא שרץ משהואהרןונמשכו תחתענניבבור.
שנאמרויפל משהואהרן על פניהם [ובו'] ויהושעבןנון וכלבבןיפנה ובו'
ויאמרו אל כל עדת בנ"י ובו' אם חפץ בנו עו' אך בה' אל תמרדו ונו'
(שם ה' ער ט'),התחילומרגמיןאותןבאבנים .והנאמרויאמרו כל העדה לרגום
אותם באבנים (שם י') 1":בואוראה .מה עשו ומה הוציאו בשפתותיהם.הננו
י העמלקי והכנעני שם ישם מ,נ):י'
ועלינו אל המקום תו' ישם מ') 1כ
1
8
.
)
ט
"
ל
מיכן אמרו.
ו באבל .שנאמר ויתאבלו העם מאד (שם
חרדו ויריב
כל המנורה יום אתר מלמטה אעפ"י טהתירו לואין לו התיר מלמעלה
עד שלשהימים .כל המנודה שלשה ימים מלמטה אף עלפי שהתירו

יןבילקוט בסגנון קטועוג' ומנשגין באפם11 :בילקוט אמרולהםעל מה פאתם(עליהם)1עלינו]
והלא כל העולם כולו של אלהיכם הואולמי שהוא רוצה נותנושיגרים בשלוםוכו' .והגהתילפיהענין:
'; הגהתיעפ"יהילקוטישםליתא ואצ"ללגבעונים .וסגנון לשון איבאבינייהו .וכלו' אלא אףכנענים אחרים
ל כיון שבאו מרגלים וכו'
נשארו' :י בד"וו בבית המדרש הגדול שלו וכל ישראל יושבין לפניו י"במי
והשארליתא .ובילקומ יושבין לפניו י"ב מיל לכל צד שמעו ישראל את קולו ער תחום י"ב מיל וכיון
שבאו מרגלים וכו' מה שבידכם ואח"כ אמרו הארץוגו' .ועפי"זהגהתי .ויותר ג'ל שכל המאמר עמר כלב
וכו' הוא מסורס ומקומו למטה קודם ויאמרו אל כל ערתבנ"י .ויבא הכלעלנכון .אולם הנחתי הדברים
י בתענית כ"ט ע"א איתאמרא בשם ר'יוחנן .ובילקוט קיטע כל זה .ובאגרת
עד יבא מורה צרק" :
שה.ש (או מדרש זוטא שה"ש) פ"ו הובא ג"כענין המרגליםדלעיל אלא שהדברים שם מקמעים
יכמוי
תג
טו
'
ושו
יע
מר
י'ולפי שהיו טרגמין אותם נגזרה מיתה על הנשיאים .בילקוט הגי' מעידאני וכו' לא היתהוב
אלא שרצו אחר משה ואהרן עד שנכנסו תחת כנפי השכינה .ואולי נזסהא נכונה הוא שמשה ואהרן
הוצרכו להמלטעל נפשם .אבל לשון המקראויפל משה וגר לא משמעהכי .ובמדרש רבה אמרו .ויאמרו
וגו'באבנים .ומי הם משה ואהרן .אבוד ה' נראה ,מלמד שהיו זורקין אבנים והענן מקבל.ועי" כוטה
"5ה ע"א :זו שאמרו  nlSYSוהעפילו לעלות .וכלו' בא וראה איך טיבם ואופיים היה מתהפך מהפך
י העמלקי והכנעני שם לפניכםוגו' מיד הזרו
להפך :י! בד'וו חזרווישבובאבל .ובילקוט ר' תשמ"הכ
וישבו באבל מכאן אמרו .אמנם המקרא ויתאבלו העם מאד הוא מאורעקודם .שלאחר כך נאמר וישכימו
בבקרויעלווגו' ,אםלא שנאמרשהכתוביםמסורסיםואין מוקדם ומאוחר בטורה .שילקוט השמיט המקרא.

וע"כ נוסחתינזעיקר:
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לו אין לו התיר מלמעלה עד שבעה ימים .כל המנודה שבעת ימים
מלמטה אף עלפי שהיתירו לואין לו התיר מלמעלה עד שלשים יום.
וכל המנודה שלשים יום מלמטה אעפ"י וכהתירו לו אין לו התיר
מלמעלה לעולםולעולמי עולמים* לכך נאמר ויתאבלו העם מאד ":באותה
שעה אמרלו הקב"ה* משה*לך ורצה אותןעניים שכבר יצא לבם מעליהם*
אמר לפניו* רבונו של עולם* במה ארצם* אמר לו* לך ורצם בדברי תורה*
כיתבואואלארץ מושבותיכםוגו' ועשיתם אשה לה' [וגו'] והקריבהמקריב
וכו')2":
בי,

קרבנו לה' ונו'* (שם ט"ו ב'
באותה שעה היתה מריבה ישראל
לגרים* אמרלו הקב"ה למשה* משה* למה עשומריבהאילו עם אילו* אמר
לפניו* רבונו שלעולם* אתה יודע* אמר לו* ולאכך אמרתי לך* הקהלחוקה
' (שם ט"ו וט"ז)*ן2
אחת לכם ולנר ונו' תורה אחת [ומשפט אחד] יהיה וגו
ר
נ
מיכן אמרו* שלש מדותבגרים* יש בר כאברהם אבינו* יש כחמור* יש
ברככוי לכל דבר:יש נר כנוי לכל דבר* כאיזה צד*ישלונבילותוטרפות
שקצים ורמשים בתוךביתו* אמר* מתיאתגייר ואהיהבניניהם של ישראל.
שאכילתן יפה*ויש להןימים טובים ושבתותיויכלואילו מתוךביתי .אכוף
ן לטובתו ולהציל()1
על עצמי ואתגיירי לסוף שחזר למורוי באועליוייסורי
מידו [מה] שעשהי אמר הקב"ה .כשם (אהב) [שאהב] אתכם כך אתם
תאהבו אותוי שנאמר ואהבתם את הנר (דבריםי' י"ט) 22:יש נר שמשול
כחמורי כאי זה צדי הלך לישא אשה מישראליאמרולו.איןאני אשיאלך
עד שתתגיירי [אמר]אכוף עלעצמיואתניירי לסוף שחזר למורוי באועליו
ייסורין לטובתוולהצילמידו מה שעשהי אמר הקב"הי[בניי] .כשם שבקש
[זה] מכם מנוחהכך אתם תנולו מנוחהי שנאמרונר לא תונה ולא תלחצנו
ובו' (שמות כיב כ') 23:יש נר כאברהם אבינוי כאי זה צדי הלך ופישפש
בכל האומותיכיון שראהשמפפרי ,בטובתן של ישראל אמרי מתיאתגייר
[ואהיה כהם] ואכנם תחת כנפי השכינהי שנאמר ואליאמרבן הנכר ונו'
 :נ2
ניוג' ד' וה')
כה אמר ה'למרימים וגו' ונתתי להםבביתי ובחומותיונו'
הריהואאומר .לא תשא שמעשוא (שמותכ"גא'),הריזו אזהרה
למקבלי לשון הרע :דבר אחר*הריזו אזהרהלדיין* שלא יש
(ישע-מע לבעלדין
עד שירא בעלדין הבירו עמו* שנאמר עד האלהים יבא דבר שניהם
(שם כיב ח')[ :דבר אחר]*הריזו אזהרה לבעלדין שלאישמיע[דבי"ר1י)ו:י]2לדיין
אמר
ו עמו* שנאמר ועמדושני האנשים (רשים י"ס
עד שיהא בעלדינ
י מאתיים* והרילי עד אחד
י עמו*
ב
י
י
לו חבירו ,פלוניח
ותהא מצטרףל
ל
ם
י
ה
נ
מ
]
י
ב
[
)
ו
ב
(
אמר לו* יודע
אתהדה],מ שאפילונותןלי
וטול אתה מנה ואני
מבנ
אחת
בשעה
ו
ל
ו
אדם כל העולם כ
(ואתה אומר לי) פליני
איני
יכזמני אבלשג'ז'ול'זכיון רכתיבויתאבלו מאד
" יילקוט משובש וחכרה בבאדג''מים .והנהניד
ל' :א"כהיו נזופים עד אשי תמולמות: .ביבמות ע"ב ע"א אמרי דבל אותן מ' שנה
תפם
המרבהי'ד
י שם" :יעיי"יט בראב"ע ורמב"ן :י! בילקוט שם ג' מריבה גדולה בין ישראל
נ'
י:
ית
הה
נרפיםהיוזכפ

לגרים עד שאיל הקב"ה למשה מפני מה עשו מריבה אלו עם אל :לא כך כתבתי לכם בתורתי הקהל
חזקה אההזגז'עכשיו תרה אחת משפט אהד.וענין המריבה לא איתפרישלי
; וי הגהתיכדלהלן ~בדווו
ונילקוט הדברים משבשים עיי"ש: .ג' ימים הבים :שנבת ויאכלו אלו
:
י
ת
י
כ
בשך
י
'
י
ת
ה
ג
ה
;פ"י
הילקוט' :י הגהתי עפ"י הדרו :ונ כולא נמכילתא דמשפטים שם זגקט לה הכא אגנענין לה"ר
שלמרגלים :ו! במכילתא מסיים שם לנך נאמר אל תשתידך וזז' :זי ג:ת"י אחר סב מבספגיי:
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מנא)25:

יעימו(מיל אתה מנאואי
חייבל מאתייםוהריעדאחדותהא מצטרףל
יכי ירושליםהיועושיויאינו נכנסלבית המשתהי עדשיודעמי הוא
כך אנ
ו עמו*ואין חותם על הנמי עד שיודעמי הוא החותם עמו ~:א"ר נתן
שנכנס
והלא עד זומם הוא זה* ועד רשע הוא זה* אלא ללמדך על הנזלנין ועל
ועשיתם לווגו'(רבויים שם י"30:)0
החמסנין שהן פסולי עדות הן* שנאמר
כיוצא כדבר אתהאומר .יהוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו
א לאאויב לו* יעידנו* ולא מבקש רעתו* ידיננו* הא אם
(במדבר לזה כ"ג)*הי
ו ולאידיננו:ה ושפטוהעדה (שם שםכייר).
אויבלוואם מבקש רעתו*לאיעידנ
י אלא שונאים* קרוביםמנין* ת"ל
לפסול את השונאים מלישבבדין*איןל
בין המכהובין נואל הדם (שם)יאיןלי אלאדיינים שפסל בהם שונאים
וקרובים* עדיםמנין* הר אתה דן* הואיל ואמרה תורה* הרונעלפי שנים
י מהדיינין פסלבהן שונאים וקרובים* אף העדים
עדים* הרונ עלפידיינין*
יפסולבה ,שונאיםוקרובים* ועודק5והומר* ומהדייניןשאין דבריםנבמרין
על פיהם* פסלבהן שונאיםוקרובים*עדים שדבריםננמרין על פיהם*דין
הוא שיפסול בהן שונאים וקרובים*איןלי אלא רוצח* שארחייבי מיתות
ביתדין מנין' ת"ל על המשפמים האלה ) f(awאיןלי אלא ישראל* נרים
מנין .ת"לעל המשפטים האלהיאיןלי אלאדיני נפשות,דיני ממונותמניןי
ת"לעל המשפטים האלהי או כשםשדיני נפשות בעשרים ושלשהכךדיני
ממונות בעשרים ושלשהי ת"ל האלה* אילו בעשרים ושלשה ואיןדיני
ממונות בעשרים ושלשה :הרי הוא [אומר]י ער האלהיםיבא דבר שניהם
נשמות כזבח') .מנין שדיני נפשות בעשרים ושלשה .ת"ל ושפטו העדה
(במדבר שם)י עשרה* והצילו העדהישם כזה) ,הרי עשרימי עשרים ושלשה
מנין .הרי אתה דןי הואיל ואמרה תורהי הרונ עלמיעדים .הרונ עלפי
הדייניןי [מה]עדיםשניםאףדייניןשנים.איןביתדין שקולמוסיפיןעליהן
י וש
בשלשים:מפטו העדרי
עוד אחדי הרי עשרים ושלשהי אנשי משוחותהיואימיימ
והצילו העדהי והשיבו העדה ,ללמדךשדיני נפשות
סליק פירקא,

 .נתנו את נבלת
כמזמור לאסף אלהים באוגוים בנחלתךוגו'

עבדיך וגו' (תהלים עיט א' וב') .ברוך המקום ברוך הוא שזוכר את ירושלים
בבל שעה ושעה,ואיןלפניו לא עוולה ולא שכחה ולא משואפנים.וכן הוא
מפורש בקבלהעל דוד מלך ישראל .נורא אלהים ממקדשיךישם מ"חל"ו).
ידי

' עד המס הואזה ee'1 .נקט
" במכילתא שםמסייםכדי שאטול אתשלילכך נאמר א 5חשתידד,גי
אמר לז רכז אההיודע.זעיי' במ"ע שם!" :ג.ז במכילתא שם  w~ttpבמ"ע אותכ"א '" :האי שכאכר
ארישא קאי והלא עד זומם הזא .זעיי' שבועות ל"א ע"א .זר' נתן אסא דאה רבזיזדע אתהביקאי.
ואיהנייא גם זה במכילתא שם בסגנון אחרעיי'ש במ"ע אזת כיה .זעכ"פ הדברים מקוטעים כאן ובד"זז
' בסנהדרין כ"טע.אאיתנייאבברייתא רת"רהכי ,ובילקוט מסעי בשם ספרי זוטא זהזא
משובשיותר :י
לשפטו .מגיר שמבז של אדם לא ד:ז ז5א טעידו ,' :כולא
לא אזיב לז להעיד ,ולא מבקש
פי' ק"מ אלא דכז5ארעתי
דרשא שם אמקרא והא לא א"נלזעי"שQw1 .טסיים רורשי רשומות
בספרי מסעי
אמרו וכו' יטד"ב בשלשים .ובמ"ע  coאזת ל' .בכתייפי' ר' הלל גרס אנשי המשוחות אמרוזפי' ר"ה
היינ :אנשם המזרדין בהגלים את הקרק; וכו';יי"'ט ,וברוז הדברים משובשים זטקזטעים הרגה.
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מה ת"ל נורא אלהים ממקדשיך .אמרו .בשעה שהעמיד משה את המשכן
היוכל אומות העולםמזדעועיןומתיראיןמלפני הקב"ה .אמרו ,הללו נעשה
להםבמצרים .נפלאות בארץ חם נוראות עלים מוחישם ק"וכיב) .עשה להן
הקב"הדין[שמצרייםומבכוריהם ,אדםהנוגעבהןעלאחתכמהוכמה .שנאמר
כי כל הנוגע בכם וגו' (זכייה ב' י"ב) 1.כביכולאין ישראלדומיןלפני הקב"ה
אלא לאדםשאיןלו אלאעין אחת ,לכך נאמר כל הנוגע בכםנוגעוגוי,וכן
יירמיההנביא .אהלי שודד וכלמיתרי נתקו ונו'
הואמפורש בקבלה עליד
(ירמיהי' כ')* אהלי שודד .כביכול חם ושלום .אין בו בהקב"ה כחלהציל.
אמרהקב"ה .באושודדים הללו ושדדו אתעירי ואתביתי ואתהיכלי.אילו
הן שודדים שאמר הכתוב ,הוי אומר ש
רי מלך בבל .שנאמרויבואושרי
מלך בבל וישבו בשערהתוך( .שמל"טג') 2:ד"א אהלי שודד.אין אהל אלא
מקום שכינה .שנאמר ומשהיקח את האהל ונטה לווגו' (שטות ל"גז') :ד"א
אהלי שודד,אין אהל אלאבית המקדש .שנאמר ועשולי מקדש ושכנתי
בתוכם (שם כיה ח') :ד"א אהלי שודד[ ,פתאם שודדו] אהלי (ירמי
ה ד' כ')1
אילו בתי מדרשות .שנאמר וישרף את בית ה' ואת בית המ
הב)3:לך ואת בתי
א
"
ד
ירושלים ואת הבית הגדול שרף באש (סיב כ"חט ,ירמיה נ"ב
אהלי
שודד ,מה אהלזהאי אפשרלולהתקיים נאלא) [בלא]יתידות בלאמיתרים.
כך ישראלאי אפשר (לו) [להם] להתקיים בלאתלמי חכמים .שנאמר וכל
ינתקו .אלתקרי (ניתקי) כלמיתריי .אלא כל ו
דמייתריי)[מתיריי]ניתקי.
מיתרי
.
ר
ו
ס
א
ה
את
אלו חכמים שבישראלשמתירין את המותר
ן
ה
ל
ן
י
ר
ס
ו
א
ו
והווין
ביתקו):
להן לישראלבמיתריעולם .לבך נאמר בלמיתריי
יואינם (שם).את עלפי שנלו ישראללבין אומות העולם
בנייצאונ
ועסוקין בתורההוי (אומר)כאילו לא נלו 5:ד"אבני יצאוני ואינם .הואיל
ונלו ישראללבין אומות העולם* לא היתה בדעתו של הקב"ה להחזירם
למקוממי עד שעמדה רחל בתפילהלפני הקב"ה .אמרה לפניו ,רבונו של
עולם.היוברלו טולא הקפדתי על צרה שלי .ולא עוד אלא שעבדביבעלי
שבעשנים .ובשעתכנימתי לחופההחליפו את לאהאחותי.ולאהייתי מדברת
עםיעקב,כדי שלאיבירביןקולילבין קולאחותי .והלא דבריםקלוחוכר
ומהאני בשר ודם לא הקפדתי על צרה שלי .אתה תקפיד על צרה של
עבודה זרה ,שנאמרבהן .עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו
(תהלים קטו ה'ו').מיד 3תנלבלךרזהמיויוניצבע לה לרחל שיחזירם במקומם,
שנאמר כה אמר ה'קול ברמה נשמענהיבכי תמרורים רחל מבכה עלבניה
ובו' (ירמיה ל"אי"ד) .אלתיקרי רחל מבכה עלבניה .אלא רוח אל מבכה על
יאיננו (שם).
כה6:אמר ה' מנעי קולך מבכי
בניה .מאנה להנחם על בניהכ
נאום ה' (שם ט"ו)
(וגרו:ר)וגו'ויש תקוה לאחריתך
מאירעין פרק (לי)מ"ח.
ן במקראלירא כל :י במקרא כתוב כלשרי.אילוהןשודרים.כלו'איאילוהם .לשק שאילה:
'רושלים ואת כלביתגדול: .בירמיה כתוב ואת כל בית הגדול.

נ במלכים נתוב ואת כל
הגהתי:
הסנהדרין שהםדומין לעולם כמיתרים לאהל עשש:
)

סגנון:

הגהתיעפ"יבתיהדרו ושם הוא מקוטע קצת ,ובפסיקתא רבתי פכ"ח דריש לה גמיועהפכייילעני,

הדצו

ג כנ"ללהגיה .בדצו הסר זה " :בדרו נטינה
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ד"א .בםהצאותואינם
 .אינם,אין המוערותכתיקונם .אמרה כנסת
ישראללפני הקב"ה .דבון העולמים,כשהייתי על אדמתיהייתי עושהיום
אחד והוא כתיקונו .עכשיו הרי אני ~["elvיום אחד ושנים (ישלשה)ואין
אחדבתיקונו.ראב'וןהעולמים.מיגרם שאבואלידי מידהזו( ,ש:אמר)בניאמי
נחרובי (שה"ש  .)'1אלתיקריבניאמי נחרובי
 .אלאבני אומהשלי נחרו
ר
ו
ז
ע
הן בני אומהשלי .כגון חנניה
ב
א
ח
א
ו
בן קוליה
בי(ינ):י
בןר.בניאמי נחרוביר
אילמ
יעשיה שנתנבאועלישקר .לכך נאמ
ון
וצדקיהב

נ~עכט אחתנכנס רבי צדוק לבית המקרש .יגאה את בית
המקדש חרב ,אמר .אבי שבשמים .ההרבתה אתעירך ושרפת אתהיכלך
וישבתה ושלותה (ושקדתה) [ושקמתה] ,מיד נתנמנם רבי צדוק ,וראה
את היקרבו"שהליםש:עומד בהספד .ומלאכי שרת מפפידין אחריו .ואומר .הוי
אמנה
'
ר
שובפעםאחתנכנס נתןלביתהמקרש.ימצאבית המקדש
חרבוכותל אחדעומד .אמר .מהחיבו של כותלזה .אמר אחד8.אני אראך.
נמל מבעת יההיא) ונעצה בכותל .והיתה המבעת ההיא הולכתובאה .עד
ושראה [את] הקב"ה שהוא שוחהוזוקף ועומד ומיליל ,שוחה וזוקף ועומד
ומיליל .שנאמרהילל ברושכינפלארז "כריהי"אב').ואין רוש אלא הקב"ה.
שיתברך שמו של הקב"הלעולםולעלמיעולמים שנקראראש .שנאמרויעבר
מלכם לפניהם וה' בראשם (מיכה ב'י"ג):
כאשראדיריםשודדו (זכריהשם).אילואדיריהם שלישראל ששדדם
שונא .שנאמר על נהרות בבלוכו' (תהלים קל"זא')[ .שםישבנר] (גם) ובכינך
לאנאמרבן ,אלא שםישבנו נםבכינו ,מלמד שבכו ושתקו וחזרוובכו .מה
ת"לבזכרינו אתציון (שם) .אלאכיון שזכרו את
ציון בכו בעיה אחתובכו.
יםבתוכהובו,
לכךנאמרבזכרינו אתציון :עלערב
י שם שאלונושובינווגו'
כ
(שם ב' וג') 1מלמד וכהמילו בהםכשדייםתיליןתילין של מינים) [הרונים]
ואמרו .שירו לנו משירציון ,אמרולהן .שומי עולם .אילו שרנו לאגלינו
מארצנו .משלומשל .למה הדבר דומה ,לבתמלך שנשאתלבןמלך .אמר
לה .מזנילי את הכום אם לאוהרינימברשיך .לא מעה לו ונרשה .לסוף
שנרשה הלכה ונשאתלמוכישחין אחד .אמר לה,מזבילי את הכום .אמרה
לו .שומה שבעולם.אני כל עצמי לא נתגרשתי אלא שלא מזבתי את הכום,
אתה שאינך אלא כאחדמעבדי עבדייך אתה אומרלי
 .מזגילי את הכום.
כךישראל .אמרולהן כשדיים ,שירו לנו משירציון .אמרולהן .שומיעולם.
איךנשיר את שיר ה'וגו' (שםד') .על אותה [שעה] הוא אומר .התשכח
אשהעולה מרחםבןבמנה(ישעיה מ"ט ט"ו) :אם אשכחך
שנאמרירושלים תשכחימיני
ותהלים שם ה')* תורה (שגתתה) [שנתתי]בימין.
מימינו אש דת לסו
(רגרים ל"ג ב') :תדבקלשונילחכייתהלים שםו') .מידה כנגדמידה .הםאמרו.
דבקלגנוןיונק אלחכו בצמא (איכה ד' ר'),יהוא אומר .תדבק לשוני :באותה
יואיל,הן.לש,
 ,שאילה אי אלוהן .כפסיקתא רבתי שם דרש לה ג"כלענין קגיעות המועדים

ו עיפש וכתבתי שם שנראה 'טעיקרו הוא מר'
'?:י"ש במ"ע אות ד' ,אות ו' ואיתאסרא גשם ר'ייהנ
הגניה סגן הכהנים ' :בד" ::אמרל :אחר .ושא שתל המערביעיי' פסיקתא רבתי פ' החודש :במ"ע
בדרו מעבריעבדיו:
שם אות מ"ח.נעגין הטבעת געלםלי:

.
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שעה בקש להחריב את כל העולם כולו .ולא כל העולם כולובלבד .אלא
ך
אף כמא הכבוד בקש להפכו באותה שעה .שנאמר אל תנאץ למען שמ
ואל תנבל כמא19:
ואל תנבל כמאכבודך(יכמיהי"רמ"א).ולמעןשמךאלתנאץ
באותה שעה אמר הקב"ה ,אביא שמים וארץ ואטפחם זה בזה ואחריב את
כל העולם כולו מפניהם .שנאמר גם אני אכה כפי אלכפי והנחתי חמתי
בם והנחמתי (י"זקאל כ"א כ"ב) ]1:באותה שעה נטל נבוכדנאצר עצה בלבר
ואמר.יודעאני שאומהזו יש)קרובה לתשובה,ויד אלהיהם פשוטה לעושה
תשובה .שמאיעשו תשובה ויקבלם ,ונמצאמבייש (אותו)[אותי].מידהעמיד
מקדימיןעליהן בלילה ,שנאמרקליםהיורודפינו וגו'
עליהם משמרות,
המקדש
ה
נ
ב
ג
'
י
נ
י
ת
י
ב
:
ל
י
כ
י
ב
כ
ד
ד
ר
ש
ר
מ
א
נ
ן
י
א
בידי
(איכה ר' י"ס) ,לכך אהלי
ך (שמות ט"וי"ז).יאוסר נורא
'
ה
ו
נ
נ
ו
כ
שנאמר
מקדש
אדם אלאבידובלבד.
ידי

והיי

אלהים ממקדשיך

(תהלים מ"ח ל"ו):מ

דבראחר.מזמורלאסף .היה ר'יוסיהגלילי אומר .משלו משל.
למה הדברדומה .למלה בשר ודם שהיה צריך לצאת למדינת הים ,והיה
מבקש לסמור את בנולידי אמיטרומום הרע .אמרולפניו אוהביו ומשרתיוי
אדוני המלך .אל תסמור אתבנךביד אפיטרופוס הרע* עבר המלך עלדברי
יוומשרתיו* ומסר אתבנולידאפיטרופוס הרע* מה עשה* עמד והחריב
איהב
אתעירוושרף אתביתו באשוהרב אתבנו בחרב*לימים באהמלך*כיון שראה
אתעירו שחרבה ושממה .אתביתו שרוף באש ואתבנו הרוג בחרב .היה
מתלש בשערוובזקנוובוכהבכייה גדולה* אמר.אוילימהיהועלתי)[נואלתי]
ומה הם(ת)כלתי בעולמי .שממרתי אתבני ליד אפיטרופום הרע .אף כך
הקב"הי אמרולמניונביאימי רבונו שלעולמי אלתתןנחלתךועמךבידנוים*
אל תמסור אתבניךביד נבוכדנצר הרשע שונא הקב"הי עבר עלדברי אסף
ונביאים ,ומסר את בניו ביד נבוכדנצר הרשע .מה עשהי עמד ושרף את
ירושלים והחריב את המקדש והגלה את ישראל לבבל .אמר הקב"ה .אני
לשעבד את בניי לדברי תורה ,והוא עבר
לאצו אותו
רשע.,אלא כדי
שנאמר אלה הנוים אשר הניח ה' לנסות וגו'
םיתימשורת הדין
לפני
(שופטה ג" א')י13
י לוקח עמי חנם כישעיה רב הי):
'
ה
ם
א
נ
פה
מה
ה
ת
ע
ו
כ
לי
דבראחר .מזמורלאמץ.יחלאאינו אלאבכילאסף.קינהלאסף.
נהילאפף.מה ת"למזמורלאמף.מלמדשהיהאפףונביאיםשמהיןבו בדבר).י
משלו משל ,למה הדבר דומה .לבתעניים שהלכה למלאות מים מן הבור
" בר" 11הסרמן באותה שעה עד בארה שעה' :י במקרא כתב וגם:גי' המתיאני ה' דברתי.
 1באשגירת לישנא מיחזקאל ה'י"ג (וכלה אפי 1הנהתי חמתי בם והנהמתי) כתב הסופר .ועי"
נא1.טליע.א וברשיי שם; 1י בד" 11בשיני כגנון וכולא בפכיקתא רבהי פכיה1עיי,ש במ"ע אות לז) ופי"א
ובמדרש ההלים שםבשימיסגנון1ר'יצחקבן טבלא הזכיר שם את המשל מבת המלךבשינוי סגנון עיים:
יבדייג אלא אסף נביא היה ושמה בו בדבר
:י במקרא כתוב ואלה .עיי'
בטדרש,ה הילקוט שם. :
רבאייאיםהיינו שאר בגי קרה :ובהוספותקירושין ל"א;.ב
אך
וכו' .וכונתהענין ;ל קרה כדלהלן ונ
י
ב
ת
כ
יש במדרש 'טאסף אמר שירהעל שטבע :באר.ן שריה משל לשפחה 1כ'1ונפל כדה לבאר וכו' ;ד ששהה
שפחת המלך 1כ '1התהילה הראשונה ליט1רר ואמרה :כ '1כך בני קרה שהי :בלעים כשראו שטכע 1באר.ן
שעריה אמרו שירה אמרו שיוציא השעריםיוציא גםעתנו.וסייםלכך אמר אסף תזמור שהוא ממשפהק
מי
י :1במק1ם אאר פ.רשתי הגמרא 'טס
קרה: .זה המדרש בסגנון אהר מסה שתאלפ:ינ, .:מקרו לא נוד;ל
על דרך אהר דגל מזמר לאסף הראשך שמא מזמור ;"ג קאי הת:)2
ברכת
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ונפסק דלי של חרם ונפל לתוך הבור .והיתה בתעניים בוכה ומצווחת.
באתה בת המלך למלאות מים מן הבור .ונסמק דלי של זהב ונפל לתוך
הבור .הייתה בתעניים שמחה ומרקדת ,אמרולה .עד עכשיו את בוכה
ומצווחת ועכשיו את שמחה חורמםר,קדת .אמרה (לה) [להן] .מי שמעלה דלי
של זהב הוא מעלה דלי של
כך אסף ונביאים כיון שראו שעתידין
שערי ירושליםלבנות .שנאמר טבעו בארץ שעריה (איכה ב' ט') ,מיד היה
אסףונביאים שמחין בו בדבר .אמר אמת.מי שעתיד לבנות אתירושלים
הואיעלה אתאבי אבאמן הקרקע:
.
ר' אליעזר הגדול אומר
ר
ו
מ
ז
מ
.
'
ו
ג
ו
לאסף באוגוים
בא
,
ם
י
ר
צ
מ
אדריאנוםקימר ותפם אלכמנדריא של
שהיו בה מאהועשריםריבוא
,
ן
ה
ל
בני אדם .פיתה אותן בדברים ואמר
צאו ועמדו בבקעתידים שלא
תהא אומהזו שולטת בכם .יצאו ועמדו בבקעתידים ,והעמידעליהןחמשים
אלףאחוזי חרב מאחריהם ,והרגוםעד שלאנשתייר מהם אחד ,שנאמר שפכר
דמםכמיםוגו' (תהלים  :(awאמרוחכמים ,שלשהנהלידםהיו
ויוצאין
י ונמצא
י*
כל
דו
ב
ם
מבקעת ידים והולכין לים הגדול* שיערו חכמים מימי ימוש
שלשה חלקים דם ואחד מים* ויש אומרים שבע שנים בצרו אומות העולם
אתכרמיהז מדמן של ישראל~":
ר'אליעזראומר.
לאסף* באתה מלכית רומי והרנה את
בית תרי באותה שעה הרגו בו ארבע ריבואבני אדמי עד שהיה הדםיוצא
מן הפתחיםומן הצינורות,עדשהיתהביתתר באותה שעהכימותהנשמים:
אמרוי שלש מאות קופות של תפלים מצאו בבית תרי כל אחת ואחת
מחזקת שלש מאיןי כשאתה באלידי חשבון* את מוצא תשע מאות פאין

מימיר

שלתפילין~":

וחכמיםארמניים
 .מזמורלאסף .בא אדריינום קימר ותפש אשה
תנחום]ח

ושבעהבניה .אמרלהי מה סיביך* אמרה.
אלמנה [ושמהמרים בת
אשה אלמנה אני (טם)י ותינוקות הללומניין לךשעומדין אצלךי אמרה לוי
י הם[ .נמלם ואמרם לבך] ,הביא את הראשון הנדול שבכולמי אמר לו*
בני
השתחוה לאלוהותזו [כשם שהשתחוואחיך]י אמרלוי חםושלומי [שהשתחוו
אחייי אף אני] איני משתהוה למעשה ידי אדמי שכך כתוב .וידעת היום
והשיבות וגו' (דברים ד' ל"ט) .מיד נטלו חרב וחתכו את ראשו :הביא את
השני ואמרלו .השתחוה לאלוה זה [כשם שהשתחוואחיד] .אמר לו ,חם
יאדם .שכךכתוב
ושלומי [שהשתחוואחייי אףאני]איני משתחוה למעשהיד
בתורה .כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים (שם י' הו) .מיד
נטלו חרב וחתכו את ראשו :הביא את השלישי ואמרלו .השתחוה לאלוה
זה[ ,כמוכ ,,כמוכן לכולם] .אמרלו .חםוטולום.איני משתחוה למעשהירי
"בגיטין כ"ז ע"אתניא ר"א הגדע שני נחלים 'ש בבקעתירים:כ ':במהניתא הנא שבע שנים זכ.':
;1יי,ש ברשיי שפי'על ביהר :עי"ש עמדב' בענין אלכסנרריא :וי בגמרא שם פישר :של ר' יחנן ושם
;"ב בסוף נעניןהתפילין :עוד שם נ"ה ע'.א ע'י'.ש: .בירושלמי רתענית הסיפר מר' ישנן באריסת יהר
;.
:מסיים שם במרר; התפילין .והא ג"כ באיבה רבה ב' בפ'בלע ה' ושם השמיט:ענין התפילין:
אל :הרברים שהם כאן במדברות הם שת"יתל:ייןביןהשימין: .נראה שלא הי:לפני הכתב :אח"כ מצאן
במקם אתר :חלאןבי
 ,השימין: .מלה אם הטנ:קרת בכתיי נכדעל האותיות מלמחה ל:ימ; המהיקה.

כי

:כדר :נמי ליתנייה::
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אדם .שכךכתובבתורה ".לאיהיהלךאלהים אחרים (שמות כ' ג').מיד נטלו
חרבוחתכו אתראשו :הביא אתהרביעי ואמרלו .בא והשתחוה לזה .אמר
לו .חם ושלום .איני משתהוה למעשהידי אדם* שכך כתוב בתורה .לא
חרב וחתכו אתראינו :הביא את
תשתחוה לאל אחר
(שםול"הדשית"דח).והמילדזהנ
טלא
.
ימרלו .חם ושלום.איני משתחוה
החמישי ,אמרלו .בא
למעשהיד אדם ,שכך כתוב בתורה .זובח לאלהיםיחרם (שם ב"ב י"ס)*מיד
יוחתכו את ראשו :הביא את הששי אמרלו .בא והשתחוהלזה.
נמלו חרב
י אדם .שכך כתוב בתורה .ה'
אמרלו .חםושלום.איני משתחוה למעשה
ד
י
ימלך לעולם ועד (שם ט"ו י"ח) ;9:הביא אתהשביעי קטן שבכולם ,אמרלו.
בא והשתחוהלזה .אמרלו .חם ושלום.איני משתחוה למעשהידי אדם.
שכך נשבענולו להקב"ה שלא נעבוד לאל אחר .והקב"ה נשבע לנו שלא
יחליפנו בעם אחר .שנאמר את ה' האמרת היום [וגו'] וה' האמירך היום
[וגו'] (דברים ב"וי"זוי.ח) .אמר לו,אי אתה משתחוה לאלוה זה*הריאני זורק
לך את הטבעת ההיא ~בא)[ישא]מלפניו 2".כדי שיהו כל העומדיםלפניו
קיסר והשתחוהלו .אמרלו .אלליעליךקימר .על
אומרים ,שמע
הדברים שאתהלאדובמררילי ,ומה אתה בשר ודםמתבייש מבשר ודם שכמותך.
אבי לא אתבייש מלפני מלךמ המלכים ,אמרלו .וכייש אלוה לעולם.
הפקרלכריאיתה[ .אמר לו].וכייש ראש לאלהיכם.
אמרלו .וכ עולם של
יר נאמר .ראשו כתםפז (שה"ש ה' י"ש 2!.אמרלו .ובי יש אזנים
אמרלו .כב
לאלהיכם .אמרלו .כבר נאמר .ויקשב ה' וישמע (מלאכיג' ב"ז) .אמרלו.וכי
יש עינים לאלהיכם .אמר לו ,והלא כבר נאמר .עיני ה' המה משוטטות
מכר.הד' י')* 22אמרלו,וכייש אף לאלהיכם .אמרלו.והרי כבר נאמר.וירח
ה' אתריחהנחת (בראשית ח' כ"א) .א"ל.וכייש פה לאלהיכם .אמרלו .והלא
כברנאמר.וברוחפיוכל צבאם (תהלים ל"ג ו')* אמרלו.וכיישחיךלאלהיכם.
אמרלו .והלא כבר נאמר .חכו ממתקים וכולו מחמדים (שה"ש ה' ט"ו)* אמר
לו .וכיישידים לאלהיכם .אמר לו .והלא כבר נאמר .אףידי יסדה ארץ
וימיני טפחה שמים (יששה מ"ח י"ג) 23.אמרלו.וכי יש רנלים לאלהיכם .אמר
לו ,והלא כבר נאמר .ועמדורגליו על הר הזתים (זכייה די)* אמרלו.וכייש
כח לאלהיכם .אמר לו .והלא כבר נאמר .הן לא קצרה יד ה' מהושיע
(ישעיה נ"ט אי) 2;.אמר לו ,וכי מאחר שיש כח לאלהיכםועיניו רואותואזניו
מקשיבות.מפני מה לא נגלה והציל אתכםמידי .אמרלו .שוטה שבעולם.
על ידך* ואנו נתחייבנו מיתה .אם אי אתה
אין אתה הנון לעשות
הרנינו ,הרבה הורגיםיש למקום ,הרבהדובים למקום ,הרבהנמריםלמקום.
בנו,מידצוהעליו
הרבה נחשים .הרבהעקרבים .הרבהאריות .שהיו
יבחיי ראשךקיסר.
.
ר
ס
י
ק
להרגו ,באותה שעה אמרהלו אמם.בחיי ראשךפוסעי
תןלי אתבניואנשקיהו .נתנוהו(לי)[לה]יהיתה מגפפתו מחבקתוומנשקתו.
ונוטלת דדיה ונותנה לתוךפיו .והיה דבש וחלב נוטף ונופל לארץ .לקיים

ניסיי

;חסר עד לא חשתח;ה לאל אחר :ון כאן הסרמידנטלו;כי'1 .בד"ו 1הסגנן
בחוו קטע
1הרגוה" :1י כן נראהלהגיה; .בד" 11הטנפתלפניוכדי1כ;' .והנה הסרהעיקר:
בכל הנה" .:סיד צוהנאי

במקרא כשב משוטטים (;5ר1ב הובא במדרשים משוטטות) .נדר; הסר עד הנ;
ינ בדרו משובש :יי
מטתקים ;1 :נבא זו הסרה בד" 11 :11בדדו בשיבוש אילזכיישידים לאלהיכם ;הלא כבר נאמר לא
י שישל :כח באלהים למה לא הציל וא':
קצרהיד ה' מהושיע:כימ
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*בחיי ראשך
מהשנאמר .דבשיחלב תחתלשונך (שה"שריי"א):שיבאמרהלי
קימר.בהייראשךקיסר,תן חרב עלצוארי ועל צוארבני [ביחד] ,אמר לה
קיסרי חםושלומיאיני עושה אתהדברהזהי שכן כתוב בתורהי ושוראו שה
וגו' (ייקרא כ"ככ"ח)י אמר לו אותותינוקי שוטה וכבעולמיקיימתהכלהתורה
כולה חוץ מפסוק וה 4סיר נטלו חרב וחתכו את ראשו :שיערו חכמים
שנותיו של אותותינוקי ונמצאבן שתישנים וששה חרשים ושבע שעות
ומחצה :באותה שעההיואומותהעולםמתלשיןבשערןובזקנםובוביןבכייה
בדולהי אמרו* מה עשה אביהם שלאילו שכךנהרביןעליו* על אותה שעה
הוא אומר* מה דודך מדוד היפה בנשים (שה"שהי מי) :באותה שעה אמרה
להןאימן*בניי* לכו ואמרו לאברהםאביכם ,אל תזוח דעתךעליך* שאמרת*
בניתימזבחוהעליתיעליו אתבני ,אבלאניבניתי שבעה מזבחותוהעליתי
עליהם שבעהבניי :שוב אמרה להן אימן* בניי* אשריכם שעשיתם רצון
אביכם שבשמים* ולאהייתםבעולם אלא לקדש את שמוהנהול [עלידיכם]י
שנאמרבקרובי אקדש (ויקראי' נ')25:מיד נשתטחה ועלתהלנב ונפלה ומתה*
ם קיץ מ')26:
יצתהבתקולואמרה לה*עליךהכתובאומראםהבנים שמחהיתהלי
.
נ
וכשתפואשמור,אתרבןשמעון ואתר' ישמעאלליהר
ה
י
ה
רבן
שמעון בוכה
מפני מה אנונהרבין כעוברי עב
ירה וכמחללי שבתותי
ע
ה
נ
ת
ת
י
מ
'
ר
ת
ו
מ
י
ר
ט
וכנבילותוכ
וכשקציםורססים תהא
אמר לו ישמעאלי
,
ך
י
נ
פ
ל
פעמים ישבנו לשפומ אתהדין ולא שפטנוהו
רבי,אני אהיה אדון
באמת ,ובאועירי שקרוהעידובפנינויוהןנתחייבומיתה :ואנונכנסנולבית
ונפנינו לאכילה ושתייהי ובאו יתומים ואלמנות לתבוע פרנמתןי
הן שמשיאין השעה פנויה :בוא וראהי כמה גדול ענשו של דבר,
ממ
הא
ו
ררחל
"
[שנאמר] כל אלמנה ויתום וגו' אם ענה תענה ונו' וחרה אפי תו'
(שמותבייבכי"א עדכ"ג) :בשעה שהיונהרביןהיומכבדין זה את זה' זה אומרי
אני בדול וכבד מחבירי* אותי הרנו תחילה* ואל אראה במיתתחבירייוזה
אמריאני בדולמחביריי אותי הרנו תחלה .ואל אראה במיתתחביריי והיו
מפילין גורלות* ונפלגורלעלרבן שמעוןבן כמליאל* נטלו (את) ר' ישמעאל
והושיבוהו בחיקווהיה מגפפו ומחבקו ומנשקו ואמר לו* רביהיאך נטמנת
בעפר* היאך נתמלא לשונך אבק ועפר כעוברי עבירה וכמחללי שבתות*
ובנבילותוכמגריפות ובשקצים וכרמשים* ולא הפפיק לגמור את הדבר עד
שנטלו חרב וחתכו את ראשו* באותה שעה אמר הקב"ה* אביא שמים
ווגוא'רץ ואטמחםכ"זבה)5:ב2זה ואחריבעולמי בפניהם* שנאמר נם אני אכה כפי
יחזקאל כ"א
"י וה הסיפור הוא בגבין נ"ז ע"ב ורב יהודה
י כיה גד" .11ועל הרב
,
נשתנה ברעי
ג
ו"
יפ
גה
סב
כפרו בלשון בבליועיי"ש בהו'ובגליון .ובאיבההר
יא מעשה במרים בת נחתוםוהיא שם בסגנון ארוך
יותר .ובפסיקתא רבתיפי' מ"ג אמרו רבותינו מעשה היה במרים בת תנחוםבימי השמד הו' בסגנון קצר
ובילקוט איכה היא נלשון בבל באריכות קצת .ושם בתוך המאמר איל אימיה מרים בת מנחם בבס מינך
י בריזעירא .ובילקוט פ' תבא מעשה במרים בת תנחום שנישבת היא ושבעה גניה וכו' באריכות
הבל
כמושלפנינוומסייםוקראועליה אם הבנים שגההורוה.ק צווחתעל אלהאניבוכיה .וככרהעירותי בפשר
שם אות ליה שכיוצא בזה סופרביוסיפון לרומיים במאורעותביטי אנטיהום הרשע בכג ;1:אחר באריכות
דברים :ינ ברעווכאוכליגגילותוכי'" :בד.וו משובש קצת.ועיי
' במכילתא משפטים פייה 1גאדר"נ
פחח ונוסחא ב' הוצאת מהרש"ז שעכטער פמ"א 1מס' שמחות פיח:
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ולאוו בלבד אלא כשבא נבוכדנצר מלךבבלוהקיף את ירושלים,
()1נתקבצוערי שבט יהודהובנימין והיו יושבין בתוכה חבורות חבורות*
שנאמר על מה אנחנו יושבים (ומיה ה' י"ר)* עמדו ונעלה בית אלהינו:
פרתושתומהן* ()1הרנו בהןיותר סמה שהרגובהןכשדיים29:
כשהניעו[ל]מי
כשהיו מהלכין בדרךהיו אומרים* אלהים אל דמי לך* אלהים אלדמי לך
(תהליםפ"נב')* הושיבהאותןרוח הקודשואומרתלהן*שומיעולם .כשעבדתם
עבודהזרה על ההרים ועל הנבעות לא אמרתמימי הוא דר בעולמי עכשיו
אתםאומרים .אלהים אל דמי לךי מיד נתנלנלו רחמיו של הקב"הי ובררו
להם מיתת קורח ונתעמפו בבגדיהם וישנוי" ולא עוד אלא שירד משמי
שמים העליונים ממקום כבודו וגודלו ומלכותו ותפארתו וקדושתו ושמו

הגדול ונשאעליהןקינה .שנאמר משאגיאחזיון וגו' תשואות מלאה עיר
הומיה וגו' בלקציניך נדדויחד ונו' עלכן אמרתי שעומני אמרר בבכי
ונו' (ישעיה כיב א' עד ה') :בואוראהי כמהרחמיוי2ל הקב"המרובין על י12ראל
לעולמי כל ימיהן עובדי עבודה זרה היוי כיו! וכעשו תשובה קלה בכה
עליהן מיד :לפי דרכך אתה למדי שבכל דור ודור שאתה מוצאבני אדם
צדיקים ותמידים וכשרין* טופח שתיידים ?ו עלזוונותנן כנגדלבו .וחוזר
ונותנן כנגדזרועותיוי ובוכהעליהןבין במתרובין בנלוי :מפני מה בוכת
עליהן במתרי גנאי לו לארי שיבכהבפני שועל,גניילו לרב שיבכה בפני
תלמידויבניי למלך שיבכהבפני הדיום שלעבדיו,נניי לבעלהביתשיבכה
בפנ פועל ששכר .שנאמר אם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני
י (ירטיהי"ג י")1ימ מה ת"למפני נווהי כדי שלא יתגאו כלהעומדין לפניו
נווה
למעלה ויאמרוי מה הנאתו של הקב"ה מבשר ודמי שנתן להן את התורה
ולנו לא נתנה* לכך נאמר מפני נווה :ד"א מפני נווהי כדי שלא יתכאו
שבעים לשונות שבארץ ויאמרוי מה הנאתו של הקב"ה שנתן להן תורה
כוזת מפני מה לא נאמר כאן כמה שנאמר להלן ,ותמהרנה ותשאנהעלינו

ונו' (שם ט'י"ז)י אף כאן יאמר הכתוב .דמוע תדמע ותרד (עיני) [עינינו] דמעה
(שטי.גי.ז) 33,כביכולאין רחמן לכל בירייה על ישראל אלא הקב"ה בלבד*
שמהחילה חלק עליהן את עולמו*ע שנאמר נעשה אדם בצלמינו ונו'
יבראשית אי כ"ו)* "5וכן הוא אומר* דמע תדמע ותרדעיני דמעה :אף במקום
אחר בכהעליהן הקב"ה וקבעהבכייה לדורות* שנאמר בכה תבכה בלילה
ונו' (א.כה א' כ')י בלילה הן בוכין וביוםאינן בוכין* אלא מאותה שעה
של ישראל* שנינזרה נזירה על ר' עקיבה והביריו*"3
נתרועעו

יכי

דליותיהן

' בדתו ביררו להם מיהת
 ;,בפסיקתא רבהי פכיה איתאמר בשםר'יוחנןעיי,ש במ"ע אותי'. :
קרה :נתעמם :בבגדים וישבו .ונ"ל שהעיקר וישנו .דהיינו שנת עולם שמת .:ופי' ובררו להם הוא שאם
לא הי :שותים מי פרת יאכלס הורג ביום .ואם שותים יאכלם קרה בלילה .וביררו להם מיתת קרה.
:אמר מיד נתגלגל :רחמיו וכו' שלא יצטערו הרבה ביימורימ קשים .שמותר להתפלל על הילה שמיתת:
הנאה לו שימוח עיי' גרץ נדרים מ' ע"א :י' לעל פיר :! :כדדו מקוט; והסר .וענין המלאכים
בכמה מקומות במדרשים 'טאמר :מה אנשכי תזכרנ::גי' ': :במקרא כתוב ודמוע ,4 :בד" 11קט;:
:הסר ער בכה תבכה בלילה. " :טהארם הוא בצלם :ברם1ת ברא העולם:אין על גנו אלא בוראו .ומי
'טה1א עובד לאהד מן הנבראים אינו כדמות בוראו. .טאם הוא דומה לבורא היאך יענוד לנברא ,ע"ב
אמרו אתם קרוים אדם וכו' ,, :ואמרו באיבה רבתי פ"א בכה ומבכה אחרים עמה בוכה ומבכההקנייה
;מה רכתיב ויקרא ה' אלהים צבאת :גו' לבכי ולמספר: .בסנהדרין ק"דע.ב אמרו ד"א בלילה 'טכ4
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למה הדבר דומה* למלך בשר ודם שמרחולפניובניו ואשתו,

ועמד ודחפן והוציאן מתוך ביתו* בכל שנה ושנה הולך ועומד במקום
ו ארצה* אילמלי דבר כתובאי אפשר לאומרו,
שדחפן* ושוחה מלא קומת
כאב שאומר* בניי בניי* וכתרנכולת שמקרקרת על בניה* שנאמרכייום
מהומה ומבוסה ומבוכה וגו' (ישעיה כ"בה'):
]
ל
א
ר
ש
י
על ישראל*
כשהיו מהלבין בנולה נתעלם מרוחם [של
ונתעלמו כל ישראל כולם*ז 3עד שבא ואמר להם*בניי* על מה אתםיושבין
ודוממין* מפני מה אתםיושבין ודוממין* לא בשכר שתי דמעות שהוריד
עשו לפני אביו באתי לעשות רצון מלכותי בשעיר* 35שנאמר משא דומה
אליקוראוגו'יישעיה כ"א י"א)* אם נאמר* וכומר מה מלילה (שם)* למה נאמר*
ותומר מה מליל (שם)* 39לפי שכל פובתן של ישראלאינן אלא ביום* וכל
רעתן של ישראלאינן אלא בלילה* ו
א*ף40שבעים שנהשביןבית לביתאינן
אלא לילה* לכך נאמר שומר מה מלילה
מ"א אם מאמךשומרמהמלילה .למה נאמר שומר מה מלילי
[לפי שהקב"ה יושב ומשמרמי שיש בו דברי תורה לאמיתו ,כנון חנניה
מישאל ועזריהי לכך נאמר שומר מה מלילה]י 41מיכן אמרו* עושה [אדם]
שתים שלשטובותימומריןלומלאך אחד לשומרוי שנאמר הנהאנכי שולה
מלאךוגו' (שמות כ"ג כי) 42.קרא אדם תורהנביאיםוכתובימימוסריןלומלאכים
 D'3eלשומרוי שנאמר כי מלאכיויצוהלך (תהלים צ,אי"א)י אבל קרא אדם
תורהנביאים וכתובים ושנה משנה מדרש הלכות ואגדות ושימש חכמים,
הקב"ה משמרובעצמו .משלו משל .למה הדבר דומה .למלך שהיה מהלך
בדרך ובנו עמו במדבריכיון שהביע לחמה ולשרבי עמד אביו ברוחה ש
חמה ועשה צל לב
נ4ו ,כדי שלאיניע בהמה ובשרבי שנאמד ה' שומרך
ה'):י
ונוי

(תהלים קמ"א

אמר שומר %ת %בהר (ישעיה שםי"ב)י אמר הקב"הלישראל.בנייי
לא הבדתי לכםמתחילהי שאף עלפי שאתםבונין את הבית האחרון בצער
הבוכה בלילה כוכבים 1מזל1ת בכין עמו ד"אבייל
ה שכ 5הבוכה בלילה השומע קולו בוכה כנגדו .ולפי
שעיקר תורה שבע"פ הואבלילה .ע"כ הוקבעהבכייהבלילהעלר'עוחביריו כמושמסיים במשל .ובמיתת ר";

נתרועעו רליות,הן של ישראל שמאותה שעה לאיכלו שובלהרים ראשנגר מלכותרומי .ובאמתיום שגה-ג
נו ר'; הוא גדול מיזם שנהרג בו גדליהבן אחיקם אלא שאין בשר המת מרגיש באיזמל :ז ,כזה.דרו.
ל ישראל ונתעלמו כל ישראל ער שבא .כא'
ושם איתא כשהיוהולכין בגולה נתעלם כירחון של 'שראלע
בגולה כבר עזב את מעשיהםהרעים אשר;שו .וגם שכהועל מהאירע להםכך .ומהעליהם לעשות
י
שיהזר
לקדמותן.כי נתעלמו ולא יתחשג 1עודבגוים :' :כלר בשכר ב' דמעת נתתילו ארין שאין גשמי ביכה
פוסקין ממנה כדלע'ל פרק כיר אבל לא באתי לעשות רצון מלכותי ב'טעיר נשכר אלו השתי דמעות.
ובד'וולעשותרצוןשעיר.והענין אחרכי הכוונה כמושמסיים שם בפכר נשבע הקב"ה לעמו שלאיהליפם
נאומה אחרת,, :
בד" 11מקוטע 1מש1בש " :כלו' שנפטלין מום כלילה וטובתן קרוייום ורעתם קרוי
ה
ל
י
ל
לילה: .שומר מה מ
.
ת
י
ב
ל
ת
י
ב
נאמר
על השבעיםשבין
ושזמר מהמליל נאמרעל הזמן אהר הורכן
צית שני .ובירושלמי תענית פ"א היא א"ר הג'נה בריהדרי אבהו בפפרו של ר"מ מצאו כתב משא רמה
מיטארומיאלי קורא מיטעיר איריוהגןאלי קורא מפני שעיר וכו'עיי.ש1 .תשל1םדברי ר'יזהנ; הס בבבי
סנהדרין צ"ע ע"א אר"י אותו מלאך הממונהעל הרוהב דומהשמי
 .נתקבצו כל הרוה1תאצל דומה אמר14 :
שומר מהן מלילה שומר מהמלילעוד לא אחא בקר אמר להם שומר אתא בקר וגםלילה .כן הגי'בילקים
כטעיה זנן ה"ה לפני ריטב;יי"ש1 .עכ.פ עני; המאמר שלפנינו שהמאמר שומר מה מליל הוא עלגליו:
רומי :י' כ.ה בר" '! :11בד"וו אם ;ושה אדם  c~nrאו שלש': :עיי' לסל פייח:
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חרב(בעוונותיהן)[בעוונותיכן]* 44אלא בואו ושמחועימי שמחה שלימה כדרך
שאני שמח בכם לעולם ולעולמי עולמים* שנאמר כקדוח אש הממים ד3ו'
(שם סיד א' וכו') 45:ובם לילה (שם כ"א)* אילו שנים שאתם דריםבין אומות
העולם* שנאמר אםתבעיו,בעיווגו' (שם)*לפישאינונותן את התורה אלא
למי שמצטערעליה* שנאמר משא בערב [ביער בערב] (שםי"נ)יאיןערב אלא
לגגון ערל* ואיןיער אלאלטוון צער* לכך נאמר משא בערב וגו' לקראת
צמא התיומיםונו' (שם י"ד)* 46למה ישראלדומין בעולם הזה לפני אביהם
שבשמים* למלך בשרודםשהיולושני עבדים*ונתןלהןשני עצים*" ואמר
י את האור* המצער גופולפני המלך מביא האור לפני המלך*
להן* הבמיצאעורל
ן מביא האור לפני המלך :ד"א* משלו משל*
ו
פ
ו
נ
י
א
לפניהמלך
ושאין
למה הדברדומה .למלך בשרודם שהיה יושב על כמאו.והיה עבדו משרת
לפניו* ראהושמתבהל .עמדמעל כמאו* תפשובידו והושיבולפניו .כך אמר
להן הקב"הלישראל.בנייי עשו אתםרצון בניכם ועבדיכםכדרךשאני עושה
י בכםירא ה' שומע בקול עבדוובו' (ישעיהגיי'):
רצוןבנייועבדייי שנאמרמ

סליקפירקא.

מתוךהשלום .כשתהצר 1.כשם שהקב"היהי שמו הגדולמבורך
לעולםולעולמיעולמים מתנוון ועושה שלום בארבע מאות ותשעים וששה
אלפים רבבות שלמלאכ השרתשעומדיןלפניוימקדשין את שמו בכליום
ישקיעת החמהאומרימיקדושקדושקדוש*משקיעת
תמיד*מיציאתהחמהועד
החמה ועדיציאת החמה אומרים* ברוך כבוד ה' ממקומה 2מתכוון ועושה
שלום בשבעים לשונות שבאר-י מתכוון ועושה שלום עם כל באי העולם
 ,1כיה בהוו " :וסיסיהעין לא ראתהוגו' פגעת את ששועושה צדק וגו'' :יכלו'דמיםהיא
התורה וכשדריםבין או-ה הערלים הםזוכיןלהע"י צער שמצטעריםעליה .ואמראין ערב אלאלשוןערל.כי
שאיה עושה פירות .כמו ציה וערבה ('רמיה נ.א מ"ג) וכל דבר
השםושערסאברמעננקקראחועררבלהוציכהמו ערלת אוזן וערלתפה .ואארםץהוא  Ypמאכל  a'w~y1אוהו כמו שאינושמעבוטשי
ה
שימ
פירות .ע"ז נאמר וערלתם ערלתו אתפריו .שפריובטל כמושאינו ואסורבהנאה.ודלרזלעור הבשרשאיןלו
תועלת כלום .ואדרבה מעכבהירייה ויבטל הפריה אם לא יתמעך .היא ערלת בשר .ואין כדרך הלשון
לומרעל ארץ שאינה עושה פירזת ארץ ערלה אלא ארץערבה אף שהם נרדפים בעניןזה .וכעל המאמר
שלפנינו אמר האומה שלאעל שם הארץ נקראת כך .שענין ערב כאן הוא כענין ערל .ובד"וו ואין
בערב אלא לשון ערג הוא שיבוש .ואמר ואין יער אלא לשון צער .פי' בטלזקוקין דנורא שהיא באטביה
דר' הייא (סוכה נ"ב ע"נ) שתתחלף היו"ד בצריי .ועכ"פ המאמר מקוטע שאס הוציא הכתוב מפשוטו
י להוציא מהן אש ע"י
לפתור אותו הנה הוכרחג.כ לפתרון אמרו .תלינו ארחות דדנים .וזה הסר :י
היבוך זה בזה (פיצהל"גע"אי:
אמרמאיראיששלום .כשנסתכלבאלוהפרקיםמן הנהאנכי שולה מלאך פכ"ב ערסוף פכ"ט נמצא
שהם בבא אחת וענינה הלכות והגדותעפ"י דרך זה הספר.ויכלול הספרעפי"זג' בבותכפי מה שהעירותי
עליהם .ונתיסף להם זה הפרק לקרם אם לא אעלה אתירושליםעל ראש שמחתי .ויראה שניתוספו נזה
הפרק מאמרים מזמור לאסףלריה"ג .וכן לפא הגדול ולחכמים עדולא זו בלבדוכו'.ולסיים בטוב ובשלום
ויתוסף כאןעיר הפרק האהרון והוא פרק השלום.

עי

מאירעין פרק (ל"א) כ"ט.

 1הוא ג"כ אחת מן חמדות שארם קונה כה את אביו שבשמים לעיל פכיה:

ל פ"21
עי"לעי
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