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

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

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

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

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

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

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

 פירקא.מליק

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

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

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

 כיה. )כ"ז( פרק עיןמאיר
 בז' שהשמיט בשיבוש ומקוטע קצת סגנון בשינוי גר"וו 1 : בתלמוד גופא או מר, אמר נענין1
 כיחך. בני עניים ויהיו מיה( פ"א )אבות כאמרם ביתו. בתוך העסוקים עניים כלו' ביתו בני ועניןביתו.
 עני כתג הי"ג פיז עניים מתנות ובה' שם. הר"מ פי' במקומם. עניים יביא אלא ושפחות בעבדים ישתמששלא
 עירך ועניי ענייך ע"א ע"א דב"מ הגמרא עפ"י והוא וכו'. עירו לעניי קורמין ביתו ועניי ארם לכל קידם קרובשהוא
 : וממשפחתך קרובים שהם עניים שפ,' שם כרשיי ,רלא פי"ט. דמיטפט,ם במכילתא ג"כ והוא וכו'. קודמיןענייך
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 משלו אוכל שאדם בזמן יעטוה. צד זה כאי הא נשם(.3 מרורכםעניתם
 משל אדם אכל ואפילו עליו. מתמרמר לבו אחרים משל עליו. מתיישבלבו
 אשרי אחרים:4 משל לומר צריך ואין עליו, מתמרמר לבו בתו ומשלבנו
 עימו ונהנין ביתו ובני עבדיו ובאין ביתו בתוך הרבה מזונות לו שישאדם
 כאהרן נעשה ב'(. קכ"ח )תהלים תאכל כי כפיך יביע אומר הוא עליו שולחנו.על
 כדוד נעשה שבשמים. לאביהם ישראל בין שלום ומרבה שנתכוון גדולכהן
 נעשה שבשמים. לאביהן ישראל בין צדקה ומרבה שנתכוון ישראלמלך
 אומר. הוא עליו בהלכה. תלמידיו מני ומשמח שנתכוון זכיי בן יוחנןכרבן
 סובלן שבדור חכמים תלמידי אמרו. מיכן י"א(. :"ג יישעיה ישבע יראה נפשומעמל
 ]ועליה )עליהן( בהן.5 מכיר ביריה כל ]ו[אין עצמן לבין בינן שבתוכו הדורעונות
 אין מעשה כאותו שעשו מעשרה G,(aw) מבול הוא ועונותיהם אומר.הוא
 י":(:7 ניד ישם יצלח לא עליך יוצר כלי כל ]נאמר[. )שי'( כולו הקהל כל לומרצריך

 הבדול שמו יחי שהקב"ה כשם ישם(1 וכימיהם ערום תראהכי
 המתין לא ערום שהיה הראשון אדם את ראה עולמים ולעולמי לעולםמבורך

 ולאשתו לאדם אלהים ה' ויעש שנאמר מיד. שהלבישו עד אחת שעהלו
 עומדין בשהן אמו ואת אביו את אדם יראה לא ]גן[ )כי( כ"א(. גי ובראשיתוגו'

 אדם לובש נאים. בבגדים אותן ילביש אלא פניו. ויחזיר בלואיםבבבדים
 ילביש מנה. בעשרה אדם לובש מנה. בעשרה ואמו אביו ילביש מנה.בחמשה
 למה משל. משלו שבחו81 דרך אותם ויחמן מנה, עשר בחמשה ואמואביו
 מחזר והיה ממנו. לו בורח והיה עבד לו שהיה ודם בשר למלך דומה.הדבר
 לפניו. והביאו שהעמידו ביון לפניו. והעמידו בידו. שנפל עד הארצותבכל
 תובות ואבנים וזהב כסף )לפניו( והראהו ביתו לתוך והכניסו בידותפסו

 ופרדסים גנות והראהו לשדה הוציאו ביתו, בתוך לו שהיה וכלומרגליות
 בדולים בין ועבדיו קטנים. ובין נהולים בין בניו. והראהו בשדה. לו שישוכל
 בוא אלא כלום. לך צריך שאיני הראית לו. אמר שהראגו לאחר קטנים.ובין
 כבוד בי נוהג ותהא קמנים. ובין נדולים בין עבדי ועם בני עם מלאכהועשה
 שהקב"ה מפני ממני. ומתיראין כבוד בי נוהגין אדם שבני כדרך ממני.ומתירא
 אני אב אם אדוניו ועבד אב יכבד בן שנאמר ואם. אב לכיבוד כבודו אתהשווה
 קדשים ושאר יונה ובני תורין מביאין שישראל בזמן 1'(. א' )מלאכי וגו' כבודיאיה
 ואיןקלין

 עושיי
 שמי בוזי הכהנים לכן בהן, נאמר מה מיד.9 רצונם להם

 זקנו על יורד אביו של רירו אפילו שמי. בוזי הכהנים לכן אחר דבר)שם(:"1
 ישמע בתורה האמורות מצוות מכל עבור לו. אמר אפילו יכול מיד. לוישמע
 שנאמר לו. ישמע שלא מכוער ומדבר ומבזל מעבירה חוץ ]מנין[ אלא מיד.לו
 שמך:" את בזינו במה ואמרתם שמי בוזי הכהניםלכן

 :כ:' סבל שברר ת"ח הרוו שנוסחת אלא ברוו וכיה , ~iellw ברוו . :עניים: במקרא'
 יסבל. הוא ועננותם כתוב ובמקרא יסבל, הוא ועונותוהן ברוו ' : הדור שבתוך עונת וכלו' עצמו לביןבינו
 הראשון לענין הזר י : לה נקט אגנ וררך קאי :כו' מזונת ל: w'r אדם על ולאו הפסוק. מזה אסרו מיכןופי'
 :כ:' יראה לא כן ברוו ' : :כו' ואצ"ל :גי' ':צר כלי כל נאמר :כ~' נהנין ביתן :בני שעבדיהן עשרה שעללומר
כשהן

 ונוסחא שבחם. צ.ל :אולי שבחס. דרך ויגחין מנים בעשרה :כו' ילבישם אלא בלאות בבגרי הולכיי
 רצון כלו' י אותם: ויגדל 'חזק כלו' חוסן מן פעל שהוא לפרש צריך אותם :יכסה נגיה לא אםשלפנינו

 :  עבורה גאותה כהנים :הגנים לכבדם כבדו שהשדה ae'n לקרבנות הושרה ואם אב דכינוד ואם. אבשל
 הקנין הכרח עפ"י להגיה כהל יי  %יר"ה: בקמ"ץ היא הספר נע4 שקריאת מראה לגם. כחוב במקרא"י

  יותר: קטוע הואובי"וו
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 שהיה לאחד דומה. הדבר למה משל. משלו תתעלם.י! לאמבשרך
 האסורים, בבית חבשו מי חדשים. תשעה הים במדינת האמורים בביתחבוש
 לו נותן ואחד אמו, ממעי שהוציאו אחד אלא האמורין. בבית כלכלוומי

 שיביע עד בו. לישב ספינה לו נותן ואחד ליישוב. שיגיע עד לאבולמזונות
 אלא מזה, נדול וזה מזה גדול זה יאמר לא כאחד שלשתן נזדמנוליישוב.
 כאו,ד:ט ונשלשתן כבודינהונ

 תורה. דברי אלא לחם אין לחמך* לרעב פרום הלא אחרדבר
 אמרו. מיכן י"א(.4י ח' יעמום וגו' רעב והשלחתי ה' נאם באים ימים הנהשנאמר
 ומופיפין בידו. חכמתו שתרבה כדי לאחרין. יפרנס תורה דברי באדם בויש
 לישראל עליהן לבוא העתידה מטובה נמנע אינו כן תעושה כל עליה,לו

 כ"ג(. נ' )תהלים אלהים בישע אראנו דרך ושם אומר. הוא עליו המשיח.לימות
 ל'(.5! ה' )דברים תלכו אתכם ה' צוה אשר הדרך בכל שנאמר תורה. זודרך.

 ]ובו'[ ישעי יצא צדקי קרוב שנאמר המשיח. ימות אלא ישע איןישע.
  לסוף  לאחרים. מפרנסה ואין תורה דברי באדם בו יש אבל הי(. נ"א)ישעיה

 בר מונע אומר. הוא עליו עליה. לו מומיפין ואין בידו מתמעמתשחכמתו
 כ"ו(:15 י"א )משלי לאוםיקבוהו

 תורה דברי באדם בו יום צד. ,ה כאי בית. תביא מרודיםועניים
 באין ויסורין תורה דברי באדם בו אין עליו, מתיישב לבו עליו, באיןויסורין
 רעב היה הדין. את עליו יצדיק יעשה. צד זה כאי עליו. מתמרמר לבועליו.
 בתורה כתוב וכך כך יאמר. צמא היה ברעב. בתורה כתוב וכך כךיאמר.
 מזונות לו אין בערום. בתורה כתוב וכך כך יאמר. ערום עומד היהבצמא.
 חי ]השונא[ %'ח(. שיח ידכרים כל ר בהום בתורה כתוב וכך כך יאמר.שיאכל
 וקיים חי נייא(.17 )שם אותך האבידו עד הכתוב. יאמר האדמה. פני עלוקיים
 למלא( )אם אמר. דוד וכן בעולם," חיים לי שנתן הוא ברוך המקום ברוךבעולם.
 עקרתי כבר עליו. באין שייסורין בשעה אותו מרצין תורה דבריאלמלא
 צ"ב(: קים )תהלים דנד' שעשועי תורתך לולא שנאמר העולם. מןעצמי

 ובתלמידי ובתלמידיהם בחכמים  שבחר  הוא ברוך המקוםברוך
 שיושבין שכשם לו. מודדין בה מודד שאדם במדה עליהם. ויקייםתלמידיהן
 שמים לשם וקורין להם, פנוי מקום בכל מדרשות ובבתי כנסיותבבתי
 ומקיימין פיהם על תורה דברי ומחקקין בלבבן ויראה שמים לשםושונין
 תורה בו שיש אדם אשרי י"ד(.19 ל' )דברים ובו' הדבר אליך קרוב כיעליהן.
 הוי אותו. מלינין מי אצל סתר. במקום צנוע במקום ושונה וקוראויושב
 )תהלימצ"אא'(, יתלונן שדי בצל עליון במתר יושב שנאמר הקב"ה. אצלאומר
 שנאמר זר." עמהן ואין הזה בעולם יחידים עצמן משימין שישראלכשם

 שיגיע עד מזונות 5ו נותן ואחר אמו ממעי שהוציאוהו לאחר אלא בד"וו 'י ומבשרך: במקראט
 : והנמשל המשל ם שמעורבגין לפי ברור אינו  הסגנון !עכ"פ והסר, נקטע דספינה ואחד !נו' נזרמנ!ליש!ג

 להגיה כנ"ל י! קלים: שגושים בד"וו 'י אלהיכם: ה' כתור במקרא 'י ה': איני  בחוב במירא,'
 אלא בחיים קץ יהיה לא בעולם וקיים חי הוא והרעות הצרות בכ5 כלו' 'י מקוטעין: הדבריםובר"וו
 כלו' "י 4  צו' ארם אשרי אמר ועש להם  מודר כך כל!' היא קטועה לישנא ו! !כו': המקום כרוךיאמר
 מוציא ישראל. על איתה יחידים מושיב המקרא מביא וע"ז ישראל. בני בתוך חכמים תלמידי  הםכך

 חכמים: תלמידי עלאסירים
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 אלא אמירים אין )שטם"חו'(י בכושרות אסירים מוציא ביתה יחידיםמושיב
 ואבדות: הלכות למדרש ולמשנה למקרא עצמן שמוסרין חכמיםתלמידי
 ארץ דרך בהן וטיש הארץ עמי אילו ט'(.ת מ"ט )'שעיה צאו לאמוריםלאמר
 )שם(. הנלו בחשך לאשר גזל: ומן עבירה מן עצמן ומרהיקין מצוותושאר
 הקב"ה נילנל לא להם: ראוי שאין במקום דרין שה, חכמים תלמידיאילו

 בשכר ולאה. רחל רבקה שרה בשביל אלא ממצרים.22 ישראל אתוהוציא
 לה שאמרו בשכר אברהם, של למטתו והעלתה הבר את שרהשתפסה
 בטחונה נתנה נ"ה(, כיר )בראשית אלך ותאמר הוה האיש עם התלכילרבקה.

 של למטתו והעלתה בלהה את רחל שתפסה בשכר וכבשמים. אביהעל
 לכך יעקב, של למטתו והעלתה זלפה את לאה שתפמה בשכריעקב.
 ורבקה שרה מעשה בשביל ממצרים. ישראל את והוציא הקב"הנילנל
 וגו': ביתה יחידים מושיב אלהים נאמר לכך ולאה.ורחל

 שאין ממי אחד ראיתה אם צד, זה כאי ומימיתו. ערום תראהכי
 פסוק ולמדיהו ותפילה. שמע קריית ולמדיתו בביתך הבניסינו תורה.בו
 שאין מי אלא בישראל ערום שאין לפי במצוות. זרזירו אחת, הלכה אואחד
 הגדולה.ת בכנסת מוצא אתה וכן ערום. שעומד למי ודומה תורה, דבריבו

 אלא עדיים. בעדי תיקרי אל ז'(. ט"י )היגאל ובו' השדה כצמח רבבהשנאמר
 אחת מצוות. שתי אלא בך ואין המצוות. מן את ערום תיקונים.בתיקוני

 יכול ה'(י'2 ישם וגו' וליראך עליך ואעבור שנאמר מילה, דם ואחת פסחדם
 עת עתך והנה ואראך עליך ואעבור ת"ל לעולם. חיי בדמיך להשאמר

 נוגו'[ וממולדתך מארצך לך לך אביכם. לאברהם שאמרתי בשעה17דים."2
 אחר דבר : דודים עת עתך הנה נאמר לכך מיד. דבריי שמע א'(1 י"כיבראשית
 בשרך את מול אביכם. לאברהם שאמרתי בשעה דודים. עת עתךוהנה
 עת עתך הנה ד"א דודים: עת עתך הנה נאמר לכך מיד. דברי שמעבחרב.
 ושמע מזבח לבבי בנך את העלה אביבם לאברהם שאמרתי בשעהדודים.
 לאביו. יצחק שאמר בשעה ד"א : דודים עת עתך הנה נאמר לכך מיד.לעצה
 ונמצאתי ואבך בך אבעט שמא מערכה. נבי על וחנני יפה. כפתיניאבא

 ושבע שלשים בן בכחו, ועומד בחור היה והוא לשמים. מיתות שתימתחייב
 יעקב את שמצאתי בשעה ד"א :"1 דודים עת עתך הנה נאמר לכך היה.שנה
 יעקב אל אלהים וירא שנאמר בלבבו.ת אמת ודובר ה[אמת ]על שמודהאביבם
 ד"א דודים: עת עתך הנה נאמר לכך )בראשיתל"הט'(* ארם מפדן בבואועוד

 שנאמר אביהם. יעקב רצון שעשו שבטים עשר שנים שמצאתיבשעה
 איש אלא ישראל. תיקרי אל 1'(. ט' )הושע ישראל מצאתי במדברכענבים

 כענין והיא וכו'. מורד שארם במדה דבריו את בזה סיים יי אגב: דרך כאן דרש המקרא זהיי
 נתכנכו בגזלה ישראל שזקני יחזקאל בימי היתה כנה"ג תהלת 'י : וגו' יחידים מושיב המקרא אל אחרדבר
 עיי' 'י לא: ט"ו נ"נ זעיי' טועה מגיה איזה מ.ר והיא נביאים בכנסת ונד"זו כ' ביחזקאל כמפירשאייו

 בפסי' עיי' ', הדודים: הם אלו אי ופורט וחוזר הדודים. של זטדות למעלות כלו' 'י פיה: באטכילתא
 לאל מזבח שם ואעשה שאמר " פ"נ: זוטא אליהו לקמן זעיי' ע"ב אות המ"ע השביעי בחדש מ' פי'רבתי
 לאל מזבת שם ועשה רק לו נאמר לא זה על וכשנצטוה הלכתי. אשר בדרך עמדי ,יהי צרתי ביזם אתיהענה
 שהיה אלא אחי. עיטו טסני בברחי אלי הנראה לאל לזמר יכול והיה אחיך עשי ספני בברחך אליךהנראה
 אלהים אליו שנראה וזכה ה1,. אשר בדרך עמו ה' היה ואילך סיטם שאף כלכבי אמת זרבר האמת עלטזדה
 ארם: מפדן בבאועוד
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 מעשיו שכל אל.ראה
 מכווניי

 ואפרוש דודים: עת עתך הנה נאמר לכך לפניו,
 שמים: מלכות זי ישם(, ערותך ואכסה ונורה: זך שם(, )יחזקאל עליךכנפי

 נאם אותך בברית ואבוא במדבר: שנה ארבעים ישיבת ,1 ישם(, לךואשבע
 במשכן:1 שנייה ישיבתו זי ישם(* לי ותהיי אלהיםה'

 בני. זה* לאדם הקב"ה לו אמר כך שם(* )ישעיה תתעלם לאמבשרך
 )והחזק( תורה* ותלמוד כובים מעשים עשה  הארמה* פני על שנתתיךימים

 תתעלם: לא ומבשרך נאמר לכך מכוער* ומדבר העבירה מ, עצמך]והרחק[
 שמים לשם שקורא בו ויודע בשכונתו* חכם תלמיד לו שיש מי אחר*דבר
 ואת תלמיד אותו מקיים נמצא ומפרנסו*  מכלכלו  וזנו שמים, לשםושונה
 נאמר לכך במשפחה* עמו הקרובין כל ואת לו אשר כל ואת בניו ואתאשתו

 ונירשה* דבר בה ומצא אשה אדם נשא  אחר דבר תתעלם:ת לאומבשרך
 תתעלם:"ג לא מבשרך נאמר לכך שיכול* כמה יפרנמינה נתענית*לבסוף

 וישא מיתה* שעה שלאחר וידע בעצמו אדם ,מתכל אחלועביך
 וארבע  ומולות כוכבים ולבנה חמה אילו* את ברא מי ויאמר* לשמיםעיניו
 רצון לעשות ומעריבים שמשכימים כולם* בראשית מעשה וכל שמיםרוחות
 בתורתו רצונו לעשות תורה בדברי ]ותעריב[ )יתשחר( תשכים כךבוראם*
 שמאירה וללבנה לרבים. שמאירה לחמה דומה ותהא תמיד*י3 יוםבכל

 כחמורה ]ורבך[ )שבה( קלה )שמחי(י אורך כשחר יבקע אז שנאמרלרבימי
 בתורתי רצוני לי עשית DNE7 כורם ישם(י תצמח ה ר מה וארוכתךוםבחבירך:32

 ברייה כל שאין ברורה* בתורה פה פתחון לך אתן אני כך תמיד, יוםבכל
 יכול אדם כל שאין ברורה בתורה עצמך ראיתה אם אחריהמי לסתוריכולה
  תמיד הי  ונחך שנאמר במצוותי  מירזין עצמותיך מיד אחריהסילסתור
 הבינה מן שמושך למעיין דומה ותהיה י"א(י )שם וגו' בצחצחותוהשביע
 וכמוצא רוה כנן והיית שנאמר כולם, מנדים מיני וכל וענבים תאניםומשקה
 זקנתן לעת אמך ואת אביך את שעננת כשם )שם(. מימיו יכזבו לא אשרמים
 והרכבתיך הי על  תתענב  אז שנאמר העולם, והיה שאמר מי על תתענגכך
 י"ד(:33 )שם דבר ה' פי כי אביך יעקב נחלת והאכלתיך ארץ במתיעל

 פירקא*סליק

 מבורך הגדול שמו יהי שהקב"ה כשם כיצד., האהבהמתרך
 אוהב מושבותיהמי מקומות בכל  ישראל את  אוהב עולמים ולעולמילעולם
 אהבתנו במה ואמרתם ה' אמר אתכם אהבתי שנאמר ביותרי חכמיםתלמידי
 בעל העיר יפה '; פ"ב; זוטא באליהו לקמן ועיי' קלים. ,שיבושים שינוים איזה זה בכל ברייוו"י

 לעיל עייי י' קראי: כולא מידרשי ושם פל"ד רבה ויקרא עיי' ", קרוביו: הכל שמת דת"ח דנוראזקוקן
 קלים שבך ודברים לרבים. מאיר שתהא איירי תורה ברברי שבך. כחמורה שבך קלה באיוו !"פי.ח:
 בד"וו ז, כהמורים: הקלים שווים נך שיהיו הדייו, ולנוסחת שכהכירך. המורים כדברים מאיריםיהיו
 קלים. שיבושיםאיזה

 ב"ו. )כ,ח( פרק עיןמאיר
 וע4 ובו,. ואחוה אהבה מתוך שם ופורט וכוי שבשמים אביו אדם קונה במה אמר בפכיה 4עי5!

 לרעך ואהבת וגוי אלהיך ה' את ואהבת שצוותה התורה יסוד שהיא האהבה ענין לבאר קמהררזה
 :כמוך
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 ~בל ישראל את אוהב אדם יהא כך ונ'(י ב' א' )מלאכי שנאתי עשו ואתונך'
 מרובכם לא שנאמר ביותרי חכמים תלמידי את ואוהב מושבותיהם.מקומות
 מניןי למקום אדם אהבת וח'(י ז' ז' שברים וגו' ה' מאהבת כי תו' העמיםמכל
 ה' ישראל שמע אהבה, בצדהי שמים ומלכות התורה מן חמורה אהבהאלא

 ומשמיע שמע קריית הקורא אמרוי מיכן ד'(י 1' )שם ]ונו'[. אחד ה'אלהינו
 זה הרי לאזניו קולו ומשמיע המתפלל כל משתבחי זה הרי לאזניוקולו
 אמנה.1 מחומר אומרים ויש שקרי עדותמעיד

 על מאהב שאתה הי(. )שם אלהיך הי את ראהבת אחדוגביר
 עם ועמקך בשוק והוליכך ומתנך משאך יודע שתהא שמים, שםהביריות

 עם ועמקו בשוק והוליכו ומתנו משאו יודע ]שאדם[ )שאם( ובזמן אדם.בני
 שלמד פלוני אשרי אומרים. אותו הרואים אדם בני ושונה. וקורא אדםבני

 נאים כמה ראו תורה. למד פלוני תורה, ליסדני שלא לאבא לו אויתורה.
 ונמצא תורה. בנינו את ונלמד תורה נלמד העבודה. דרכיו. יפין כמהמעשיו.
 והוליכו ומתנו משאו יודע אדם r'NW בזמן ידיו. על שמים שםמתקדש
 אוי אומריןי אותו שרואין אדם בני ושונה, וקורא אדם בני עם ועסקובשוק
 שלמד פלוני תורה. לימדני שלא ]אבא[ )אבה( אשרי תורה. שלמד לפלונילו

 תורה נלמד לא העבודה. דרכיו. מקולקלין כמה מעשיו. רעים כמה ראותורה,
 נתנה לא ידיו:3 על מתהלל שמים שם ונמצא תורה. בנינו את נלמדלא

 ישראל אתה עבדי ויאמר שנאמר הגדול. שמו לקדש אלא כן מנת עלתורה
 הנוי. ומן מישראל הנזל מן עצמו אדם ירחיק אמרו. מיכן גי(. סייט )ישעיהוגו'

 והגוזל לישראל. נונס שהוא לסוף לגוי שהגונב שבשוק. אדם מכלואפילו
 לישראל. נשבע שהוא לסוף לנוי נשבע לישראל. נוזל שהוא לסוףלגוי

 שופך שהוא לסוף לנוי דמים שופך ישראל. על מכחש לסוף לבוימכחש
 הנדול. שמו לקדש כדי אלא כן מנת על תורה נתנה ולא לישראל.דמים
 בסוף אומר מהו י.ט(* מ.ו )ישעיה ונו' פליטים מהם ושלחתי אות בהםושמתי
 )שם(:4 בנוים כבודי את והנידוהעינין.

 למלך דומה, הדבר למה משל. משלו ליראה. אהבה ביןמה
 הרשע, אפיטרופוס ביד בנו את לסמור יכיקש הים, למדינת לצאת שצריך ודםבשר

 עבר הרשע. אפיטרופוס לידי בנך את תמסור אל הסלד אדוני ומשרתיו. אוהביו לפניואסרו

 נטני לו והיך הרשע(*5 אפיטרופוס לידי בנו את ומסר ומשרתיו אוהביו דברי עלהמלך
 אוהבו. ואינו ממנו ירא אחד ממנו. וירא המלד את אוהב אחדעבדים.
 מנדים מיני וכל ופרדמים ננות ונטע עמד ממנו וירא המלד אתהאוהב
 בא לימים שליה. ביד איגרת לו וכבאת עד בלום עוסה לא והיראכולם.

 וכיה בתפלתו קולו להגביה שאסור ע"א ול"א באותיותיה לדקדק שצריך ע"ב ~שם ע"א טזו נרכנת עייןי
 לא שקר ולערות השקר. מנביאי ת"ז בתפלתו קולו המגניה אמנה מקשי הזז בתפלתו קולו המשמיעע"ב

 הדא ' קצת: אחר בסגנון הכי לה דא'תנייא ברייתא אביי הביא ע"א פ"ו ביומא י דוגטא:מצאתי

 גם כן neP'l רע אותה רשע נפש 1DIDW ועוד הגדול. שמו את לקדש נתנה שהתורה הדא קאטרועור

 משפטים במכילתא ועיי' cen. חלול ספני 'שראל מגזל הגוי גזי חמור פ"י דביק ובתוספתאגישראל.
 הדברים בד"וו קצת. ומשמש וגו' ואהבת אמקרא רישא בקיטוע ואתחנן בילקוט והובא יזיד. וכי בריהפיד

 הגלילי יוסי שר' פ"5 מרלהלן לכאן נשתרבב אלא ענין שום כאן לי אין זה כ5 ן ומקוטעים:משונשימ
 שני לו שהיו למלך בה"ד משל משלו ליראה אהבה בין מה oe ובילקוט כעגינו. הזה המשל אתהמשיל
 : הנכונה הנוסחא והוא קצת סגנון בשינוי וכו' אוהב א'עברים
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 כולם. מגדים מיני וכל וענבים תאנים וראה ביתו לתוך שנכנס כיוןהמלך.
 וראה המלך לפני אוהב שנכנם כיון אוהב, של דעתו כנגד לפניוסדר
 עשה לא והירא מלך. של שמחתו כננד דעתו נתקררה כולם מנדים מיניכל

 לפניו מדר כולם.6 חרבות מיני כל וראה ביתו לתוך המלך שנכנם כיוןכלום.
 נתן מרף שנאמר מלך. של עצבו כננד דעתו נזדעזע כולם, חרבות מיניכל

 עולם זה )שם(. בריתו לעולם יזכור הדין,1 27713 זך ה'(* קיא )תהליםליריאיו
 עולם זה ר'(, )שם ה' ורחום חנון לנפלאותיו עימה זכר עמו. ותורההבא
 יראך של שכרר זה בריתו לעולם ופכור בריתו לעולם זכר עמו.8 ותורההזה

 1'(ל'י ער ג' כ' )שמות וגו' אחרים אלהים לך יהיה לא ת"ל מנין* אוהב שלשכרו
 לא לפיכך אחד. חלק הירא ושכר חלקים שני האוהב ששכר למדתההא
 שיאכלו זכו ישראל אבל בלבד. הזה עולם אלא שיאכלו העולם אומותזכו
 הבא:" והעולם העוה"ז עולמים.שני

 של בריתו מהמפר כוי הקדשים את המחלל במשנה. חכמיםשנו
 הבא לעולם חלק לו אין בתורה[ פנים והמגלה ע"ה אבינואברהם
 ]שאין[ )ואין( מושבותיה,* מקומות בכל ישראל[ ]של כפרתן אני מי"א(* פ"נ)אבות
 שבשמים* אביהם באהבת אלא לברית נכנמין ואין שונים ואין קורין יאיןמלין
 וכל וזהבם כספם ויתנו העולם אומות יעמדו אפילו הקב"ה* אמרלפיכך

 נותן איני דוד* בית כתר אהרן* בית כתר לנו תנו ויאמרו* הצוביםמחמדיהם
 לכבות יוכלו לא רבים מים שנאמר תורה, של מביזתה אחד דבר אפילולהם
  אומות יעמרו אפילו הקב"ה* אמר שעה באותה  ז'(* ה' "שה"ש האהבהאת

 אהרן בית כתר לנו תן ויאמרו* מכם יתיר המקדש בית לי ויבנוהעולם
 לכך תורה* של מביזתה אחד דבר אפילו להם נותן איני רוד* ביתוכתר
 וגו':" רבים מיםנאמר

 )י(בשילה דבר בטל בדבר תלויה שהיא אהבה כל במשנה. חכמיםשנו
 בן בלעם אהבת כגון בדברי תלויה שהיא אהבה היא זו ואי מט"ז(י פיה  ושםאהבה
 לעולם במילה אינה בדבר תלויה ושאינה מואבי מלך צפור בן ובלקבעור
 כל סוף עד בניהן ולבני ולבניהן להן ויעקב יצחק אברהם אהבת כנון)שם(י

 מפניהם, עולמי את ]החרבתי[ )הרחבתי( כבר תאמר הראשונים דורותבעשרה תורתי היתה אילו שם, לשם. הקב"ה לו אמר לעולם נח כיבא כיון :הדורות
 תורתי יקבלו אם מה העולם, אומות בל על נבואה[ ]שא )שנביאה(ענשיו

 הם המשל זה :כעין :לנטוע. לבנת השעה הספיקה לא האגרת בוא :מעת הזמן מרוס שנחרבו'
 טירוף שם. תהלים בילקוט והובא פ"מ נכיר ריבץ כדרריש ' ע"א: וקנ"ג ע"ב קג"ב נשבתהמשלים

 אינו ואולי בריתו. לעולם יזכור לכל אכל מצרימה אברם וירד כארץ רעב ויחי בעוה"ז ליראיונתן
 נברך תקנו ולכך ברואיו את לכלכל הוא הדין שממית ט"ג ת"ז ברכות התואט שכתב ע"ר לפרשורחוק

 מדהיר. ה' את ברכו תקנו וע"כ גוי לכל כן עשה ולא בחסד אלא ניתנה לא התורה אבל מרה"רלאלהינו
 שמלות ' ! קיטע השאר וכל וכו' האוהב ששכר למרת הא העוה"ז זה ליריאיו נתו טרף ג' שם בילקוטאבל
 את סרס ולכך ה'. ורחום חנון בריתו לעולם בפלאותיו עשה זכר שלפניו אמקרא ג"כ נמשכו בריתולעולם

 בעל העיר יפה יי וגו': לאוהבי לאלפים הסר :עשה "ו ליראיו: שנאמר ן והעלמות:הכתשים
 הכתב הפריש מאהבה עשה אלהיך ה' את :אהבת ליב פי' :אתחנן ובמפרי ע"א, ל"א סוטה עa~yt 4ישועות
 הד"וו עפ"י הגהתי 1; עיי"ש: וגו' ומכופל כפול שכרו מאהבה מיראה לעשה מאהבה הבשהבין

 לא רצים מים זש"ה וג' רישא וקיטע הסגנון שינה שם ואתחנן ובילקוט שם, קטוע שעה בשתה מן:בסוף
 עיי'ש: אחר וסגנון אחרת בנוסחא ופלא וכו' מלין שאין וכו' כפרתן אני ישראל בית וגו'יכלו
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 ממנו, קיבלו ולא העולם אומות כל על שנה מאות ארבע נתנבא שםעליהן*
 ברכאל בן ואליהוא השוחי ובלדד הנעמתי וצופר התימני אליפז ואילךמיכן
 הקב"ה הניה לא שבכולם:" האחרו, בעור בן בלעם עוץי מארץ ואיובהבוזי
 העולם אומות כל שעתידין מפני מהי מפני לבלעמי נלאו שלא בעולםדבר
 )תירתי( מקבלים היינו כמשה* נביא לנו נחתה אילו עולם. של רבונו לפניו*לומר

 יותר בחכמתו מעולה שהיה בעור בן בלעם הקב"ה להם נתן לפיכך]תורתך[*
 ויקרא אומר. שהוא כמו אחד* דבר חימר בבלעם אחד* דבר יתר משהממשה:

 ונו')במדברט"גד'(י בלעם אל אלהים ויקר אומר* מהו בבלעם )ויקיאא'א'(י משהאל
 אומר. הוא בבלעם ליח(* ה' )דברים עמדי עמור פה ואתה אומר* הואבמשה
 כבורך את נא ויראני אומר, הוא במשה ד'(י כיד יכמיבר עינים ונלוינופל
 לא עמי. ט"ו(:14 שם )במרבר עליון דעת ויודע אומר. הוא בבלעם י"ח(. ל.ג)שמות
 ישראל. את לקלל כדי אלא מואב מלך צמור בן בלק אצל בעור בן בלעםבא
 לבלעם בלק לו ששיגר הראשונים, מדברים למד צא שכן, לך תדעמנין,

 ארה נא לכה ועתה וכו'. בעור בן בלעם אל מלאכים וישלח שנאמרשלוחים.
 כן. עשה לא והוא ילך[, שלא לוטלוהים לומר לו ]היה ו'(. ה' כיב )שם ובו'לי

 אלהים ויבא  שנאמר 5י  עליו, באה שעה ואין 3רולה  שמחה שמח היהאלא
 איש לא העולמים רבו, לפניו. לומר לו היה כ'(. )שם וגו' לילה בלעםאל
 חביבין הללו ידיך. מעשה ]שתכלה[ )שתגלה( אתה אדם בן ולא שתכזב.אתה
 אלא כן. עשה לא והוא רצונך. שעשו ויעקב יצחק אברהם בני חביבין.בני
 ויחבש בבקר בלעם וישכם שנאמר מיד, ללכת והשכים גדולה שמחהשמח
  זה ראו הקב"ה, אמר וכיב(, כ"א ישם ונו' הוא הולך כי אלהים אף ויחרונויו"
 ישראל. את לקלל הלך עכשיו ואחד, אחד כל בלב מכיר שאני בישיודע
 היה בלק אצל בלעם שבא כיון הוא: הולך כי אלהים אף ויחר נאמרלכך
 ותאבד ותלך גדולות מכות בהן שתמצא הדברים באותן לך מה לומר.לו
 שנה מאות ארבע נתנבא שם לו. אמר אלא כן. עשה לא והוא העולם.מן
 ובלדד התימני אליפז ואילך מיכן ממנו. קיבלו ולא העולם אומות כלעל

 אחרון ואני עוץ מארץ ואיוב  הבוזי ברכאל בן ואליהוא הנעמתי וצופרהשוחי
 עליו  ומקריב  מזבח ובנה עמד אילו. של אביהם עשה מה לך. אומרשבכולם.
 אתה. אבל איל. כ"א[ שור. ]כ"א ואחד( )בעשרים ושנה שנה בכל  פעמיםשלשה
 ונו'  פרים  שבעה בזה לי והכן  מזבחות  וטבעה  בזה לי בנה ]לך[,אומר
 האתן שנאמר עליו. ושוחם יושב הקב"ה היה שעה באותה א'(.ת כ"ג)שם

 רירית י' באו שם !כ!' גה שנא נ'!ן נלק. בילק!ט !ה!גא משבש. בד"!! !פכ.ד. פ"נ לעיל עייז"
 תורתי יקבל! אם !התנבא נבאה שא עבשי! בעולמי היעלתי מה מפניהם עלמי את והחרבתיהראשונים
 ובילקוט פ"א. ובויקרא בלק פ' ריש !ברבה סיג אות שם ובמ"ע DD-' נסוף עין '! !כו': נתנבא שםעליהם

 בניעם אחת אות יתר נמשה ממשה. יותר בחכמת! לו שישמעו בעור בן בלעם להם נתן !ה"נ סגנן.בשינ!י
 כתים במשה וכו' !יקרא כתיב נמשה אחר. דבר יתר בבלעם אחד דבר חסר נמשה אחת. אותחסר

 ארה נא לכה בלק לו nSww כיון עליון דעת ויודע כתיב בבלעם ל"ג( עמדי עמד דפה )!הא !ג!'הודיעני

 נשא סוף רנה זננמרנר ספ"י. NUlr באליה! לקמן !עמ' קיטע השאר !כל !נו', שסח היה שעה באותהלי
 והילקוט הענין. הכרח עפ"י הגהתי 'י הספרי: עם הדברים שם והרכיב וגי נביא קם ולא תני להגריס
 שתגעיל אתה אדם בן !לא ג' בילק!ט כלעם. !יקם כשב במקרא '! לגמרי: משובש !בדר! !קיט?שינה
 ומשובש: מקוס? !נד"!! ~YDt השאר וכל וכו'. איל! של אגיה; לבלק אמר גדלה שמחה שמח !כו' ידיךמעשה
 היינ! בשנה ג"פ !שהקריב נתורה. ספ!רש מעה בנה ושאברהם הילקוט. עפ"י והגהתי משובש בררויי

 הכי סשפטיס בפ' דקראי ופשטיה האנות, ניסי גה!גים הי! שכבר האסיף. !חג הקציר וחג האביבבחג
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 תאמר," אם ה'(. )שם ונו' יעץ מה נא זכור עמי ו'(. ו' )מיכה וגו' פשעיבכורי
 שיכול מי ט(אין ושתייה אכילה מבקש שאם הקב"ה של בדולתו היאכך

 יש וכי ד'(. כ"ח )במדבר בבקר תעשה אהד הכבש את שנאמר לפניו.לעמוד
 י,כ(. נ' )תהלים ונו' לך אומר לא ארעב אם נאמר. כבר והלא ]לפניו,רעבו,

 כן אם י"ג(." )שם ונו' אבירים בשר האוכל "'א(. )שם ונו' הרים עוף כלידעתי
 שיתנו כדי בערבית. ואחד בשחרית אחד כבשים שני הקב"ה תיקןלמה

 לפניו: אבותם וזכרוןיכרונם
 מה לכם. חימרתי כלים בניי, לישראל* הקב"ה להם אמרכך

 ותהיו זה. את זה אוהבין שתהיו כדי אלא מבקש איני הא מכם. מבקשאני
 ולא עבירה לא בכם ימצא ולא מזה. זה יריאין ותהיו זה. את זהמכבדין
 לך הביד שנאמר לעולם, פסול לידי תבואו שלא אלא מכוער. דבר ולאנזל
 אלא )שם(ת אלהיך עם לכת הצנע תיקרי אל ח'(, ו' )מיכה ונו' טוב מהאדם
 בצניעה. עמך יהיה הוא בצניעה, עמו שאתה זמ, כל אלהיך* ועמך לכתהצנע
 אלהיך: עם לכת הצנע נאמרלכך

 פירקא.מליק

 אמרה ו'(. א' )שה"ש שחרחורת שאני תראוני אל אומר. הואהרי
 אלא ברייה כל בי חטא לא עולם של רבונו הקב"ה. לפני ישראלכנסת
 מבאיש הבשר אין מינו.ן בבן אלא נעקר האילן שאין שכן. לך תדעמתוכי.
 לבת דומה. הדבר לכמה נ:,2ל. מוחילך יאוסר( ישמעאל רי היה מתוכו.:אלא
 חמה אחזתה שבלים. ללקח השדה והוציאוה עליה אחיה שכעסומלך

 בת היא זו ואומרות. עליה משחקות חברותיה והיו כקדירה, פניהוהשחירו
 עליי כעסו אחיי להן. אמרה היא, ומשובחת נאה עליה. אומרים שאתםמלך

 רבון כקדירה. פני והשחירו חמה אחזתני שבולים. ללקט השדהוהוציאוני
 שנאמר לו. גרמו שלי אומה בני זו, מדה לידי שאבוא לי נרם מיהעולמים,

 אומתי:3 בני אלא אמי בני תיקרי אל )שם(* בי נחרו אמיבני

 מבורך הכדול שמו יהי שהקביה כנטם צד.' כאיזה שרקמים*מתרה
 רחמן מושבותיהן. מקומות בכל ישראל על רחמן עולמים ולעולמילעולם
 בכל אלמנות ועל בזמנן יתומים .גנל ורשין. דלים ועל אביונים ועל ענייםעל

 על רחמן מושבותיהן. מקומות בבל ישראל על רחמן אדם יהא כךמקום.

 ח'( )מ"ב ,גו' אלים ושבעה פרים שבעה לכם קהו ועתה שנ' אגב מס' בהקש נודע הקרבנות ומספרמשמע.

 כמו יקריב ובלק שבעה. שבעה אחת ובהקרבה איל. וכ"א שור כ"א שנה בכל אביהן קרבנות מספרוא.כ

 גיס שם וברבה אחרת. אגרה שהביא המזבחות. שבעת את בפ' שם ברשיי ועיי' מזבחות. שבעה עלכן
 ק, חי למה א"כ תאמר, אם המאמר והמשך בילקוט. קיטע זה כל 'י ברבר: הגדות ושלש אחרת.אגדה

 ט"ו סי' רנתי פסיקתא עיי' י' התמיה: ליסד מוסגר מאמר הוא וכו' גדולתו הוא כך ומאמרהקב"ה.

 והצנע. כתוב במקרא יי פיו: לעיל ע'" י1 כשב: או שור פי'ובהוסדה

 כ"ז, )כ"ט( פרק עיןמאיר

 ובאגרת רבה בשה"ש עי" קצת. משובש בד"וו ' ע.ב: ל"ט סנהדרין עיי' ' ספיה: ב"ר עיי'י
 רחים סרות ר' שהם שמים בדרכי ארם שילך פכיו לסוף חוזר י שעכטער: מוהר.ז החכם הוצאתשה"ש
 בשתים: כאן וכוללן חסד ודב אפים ארךחגון
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 בכל אלמנות ועל בזמנן יתומים על ורשים. דלים ועל אביונים ועלעניים
 ויתום אלמנה כל שנאמר יתומים, ובניו אלמנה אשתו תהא שלא כדימקום.
 כ"ג(* ער כ"א מ"ב ישמות תו' והרגתי אפי וחרה תו' תענה ענה אם תעגוןלא

 אדם יפריש לצדקה, לו ותחשב במומחה תורחו אדם יעשה אמרו,מיכן
 ותחשב בשמחה מעשרותיו אדם יתן לצדקה, לו ותחשב בשמתהתרומתו

 העולם אין ג'(י קיט יתהלים יבנה חמד עולם אמרתי כי שנאמר לצדקה.לו
 אמר ועליה י"ר(. נ"ר יישעיה וגו' תכונני בצדקה שנאמר בצדקה. אלאמתגדל
 ה' רחום אל כי ואומר וה'(1 ר' קט"ז )תהלים וגו' נפוקי מלטה ה' אנאדוד.

 ל"א(:5 ר' )דבריםאלהיך

 העולמים. כל רבון לפניו, אמר הקב"ה מלמני הצריף משהשאל
 לו, אמר בעולם, שבראת ידיך מעשה וכל העולם באי כל דן אתהבמה

 הטובה. מתוך ומבעטין ושמחין ושותין אוכלין והלא לו, אמר אפים.באריכות
 מרגלים. ידי על לישראל גדול דבר שבא עד דבר. לו אמר ולא הקב"השתק
 ונו' ואורישנו בדבר אכנו וגו' הזה העם ינאצוני אנה עד הקב"ה. לואמר

 מצרים ושמעו עולם, של רבונו הקב"ה. לפני משה אמר וי"ב(. י"א י"ר)במדבר
 ט"ו(, עד י"ג )שם ונו' ה' יכולת מבלתי ונו' הזאת הארץ יושב אל ואמרוונו'

 אמר מתחלה, לי שאמרתה הראשונים לדברים נזקקתה משה, הקב"ה,איל
 לעון נא סלח וגו' אפים ארך ה' ונו' ה' כח נא יגדל עתה נזקקתי.לפניו.
 נזירה עדיין שמלח אעמ"י כ'(.6 עד הו )שם כדבריך סלחתי ה' ויאמרוגו'.

 רשע זה הרי עליהן ומעביר תורה בדברי המכיר כל אמרו, מיכןבמקומה.
 ממצרים לכם, שומעין אנו אין לנשיאים, שיאמרו לישראל להן היהבמור.
 מחמדיהם וכל וזהבם כספם בשלום, ואנו הרג בכוריהם כל בשלום.העלנו
 היו הים מן שעלו כיון אלא כן. עשו לא הן בשלום. ואנו לנו נתןהטובים
 כיב(. א' )דברים וגו' לפנינו אנשים נשלחה לו. ואומרים בדברים, משה אתלוחצים
 הדברים, באותן רצונו אין שמא מתיירא היה הקב"ה. מפני מתיירא משההיה
 כ"א(* י"ג )שמות ונו' יומם למניהם הולך וה' שנאמר בעצמי. עמהן הולך אניוהרי

 )ותאמרוt(QW ,) )דברים ונו' כולכם אלי ותקרבון לאמרו:7 אפשר אי כתובאילמלי

 נשלחה ותאמרו קטנים.8 ובין גדולים בין כולכם מקצתכם. ולאכולכם
 אנשים לך שלח משה, למשה* הקב"ה אמר שעה באותה עו'* לפנינואנשים
 שליחות צריכין אתם לך, שלח מדעתי, ולא מדעתך לך. שלח ב'(* י"ג)במדבר
 כנען ארץ את ויתורו לרנל:9 צריך אני ואין לרגל צריכין אתם צריך. אניואין
 גנבים, תכנסו אל להן. אמר עמהן. וכלב ויהושע נשיאים עשרה מהן שיגר)שם(י
 חמשה ועל תאנים חמש על להם. אמרו עלינו. באתם מה על לכם. אומריםאם

 של אילנות להכרית שמא לכם. אומרים אם אחד. ענבים אשכול ועלרמונים
 כשלוחים נכנסו לא. להם. אמרו עלינו. באתם אשירה את ולקוץ זרהעבודה
 אשכול חמש רימונים חמש תאנים משם נטלו לחברון הניעו י" כאמוריןויצאו

  ועתה: כתש במקרא ' עשירה: אפי' נכ"מ אלמות נתגדלו. Ngp זמן כל במנן. יתומים,
 וחסר: קטועה בדצו ' שי'; פנס שנטל כרב פי,נ לעיל ועיי' זכז'. אני והרי הקניה יאמר שמא כלו'י
 נוסחא ואם בדצו. Qa ירין כאס ומלת שלה. פ' בילקוט והובא שיבושים. nr~w בד"וז "1 שם: ברבה עיי',

 טעות זגילקזט לארץ. חוץ להניאן בפירות טעונים הארץ ייצגי נאמזרייס. שיצאו לפרשה צדיך היאעקרית
 אחרי ונשתבש. ופירות תבואה סוחרי דהיינו ין כחמר הגוסהא לפגיו היתה ואולי חמורים. כ ויצאומגונה
 גחטרין: נאמת שכתום זויגיציא רפוס בילקוט וטצאתי ברקתי זאתכתגי
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 צווחה ששי בהן צווח לקראתן. ויצאו ותלמי ששי בהן שמעו ענבים. שלאחד
 משפפין בפניהן להן מנפחין  והתחילו ארצה. פניהם על כולן ונפלואחת
 שנתישבה עד באפן להן משפפין היו כך להן מנפחין היו כך באפן.להן
 של אילנות להכרית שמא להן. אמרו דעתן שניתישבה כיון עליהן."דעתן
 ]יצאו[ )נכנסו( לאו. להן. אמרו עלינו. באתם האשירה את ולקוץ זרהעבודה
 הקב"ה מהן שייר הרגום ולא בשלום ששינרום שכרן הרנום,2ן ולאבשלום
 עד אדכ~רימ[ ]דיש לומר( צריר )ואץ אחרוק בית ]בלית[ יבלות( ער  הכנעניםמן

 מרגלים. שבאו משה ששמע כיון )שם(:" לנבעונים לומר צריך ואין שעה.אותה
 מיל עשר שנים לפניו. יושבין ישראל וכל שלו. גדול מדרש בבית וישבנכנס
 למערב. מיל עשר שנים למזרח, מיל עשר שנים לדרום. מיל עשר שניםלצפון.
 מיל: עשר שנים קולו[ ]את ישראל כל שמעו להן. ראמר רבליי על )כלב(עמד
 אתם מה מפני להן, אמרו ביניהן. וישבו מקום להן פינו מרגלים שבאוכיון

 ובם וגו' בה עברנו אשר הארץ אמרו[ כך ]אחר שבידכם. מה אמרויושבין.
 ברוך א'(.4י י"ר ישם וכו' העדה כל ותשא וכ"ג(: כיב )שם ונו' הנמילים אתראינו
 שבכו חנם של בכייה אותה בשביל פנים. משוא לפניו שאין הוא ברוךהמקום
 ושלשים[ ],טמונה ושלשה( )שמונים אותן וכל לדורות.ין בכייה להן נקבעישראל
 הקב"ה של בדעתו היתה שלא הארץ ואת השמים את עלי אני מעידשנה:
 בבור. ענני תחת ונמשכו ואהרן משה שרץ אלא ישראל, נשיאי עשרהלהמית
 ובו' יפנה בן וכלב נון בן ויהושע ]ובו'[ פניהם על ואהרן משה ויפלשנאמר
 ונו' תמרדו אל בה' אך עו' בנו חפץ אם ובו' בנ"י עדת כל אלויאמרו

 לרגום העדה כל ויאמרו והנאמר באבנים. אותן מרגמין התחילו ט'(, ער ה')שם
 הננו בשפתותיהם. הוציאו ומה עשו מה וראה. בוא י'(:"1 )שם באבניםאותם
 מ,נ(:י' ישם שם והכנעני העמלקי כי מ'(1 ישם תו' המקום אלועלינו
 אמרו. מיכן ל"ט(.18 )שם מאד העם ויתאבלו שנאמר באבל. ויריבוחרדו
 מלמעלה התיר לו אין לו  טהתירו אעפ"י  מלמטה  אתר  יום  המנורהכל
 שהתירו פי על אף מלמטה ימים שלשה המנודה כל ימים. שלשהעד

 1עלינו[ )עליהם( פאתם מה על להם אמרו בילקוט 11 : באפם ומנשגין וג' קטוע בסגנון בילקוטין
 הענין: לפי והגהתי וכו'. בשלום שיגרים נותנו רוצה שהוא ולמי הוא אלהיכם של כולו העולם כלוהלא

 אחרים כנענים אף אלא וכלו' בינייהו. איבא לשון וסגנון לגבעונים. ואצ"ל ליתא ישם הילקוט עפ"י הגהתי';
 וכו' מרגלים שבאו כיון מיל י"ב לפניו יושבין ישראל וכל שלו הגדול המדרש בבית בד"וו 'ינשארו:

 וכיון מיל י"ב תחום ער קולו את ישראל שמעו צד לכל מיל י"ב לפניו יושבין ובילקומ ליתא.והשאר
 כלב עמר המאמר שכל ג'ל ויותר הגהתי. ועפי"ז וגו'. הארץ אמרו ואח"כ שבידכם מה וכו' מרגליםשבאו
 הדברים הנחתי אולם נכון. על הכל ויבא בנ"י. ערת כל אל ויאמרו קודם למטה ומקומו מסורס הואוכו'
 ובאגרת זה. כל קיטע ובילקוט יוחנן. ר' בשם איתאמרא ע"א כ"ט בתענית "י צרק: מורה יבאעד

 מקמעים שם שהדברים אלא דלעיל המרגלים ענין ג"כ הובא פ"ו שה"ש( זוטא מדרש )אושה.ש
 וכו' ברעתו היתה לא וכו' אני מעיד הגי' בילקוט הנשיאים. על מיתה נגזרה אותם טרגמין שהיו ולפיי' ומיטוגשימי

 ואהרן שמשה הוא נכונה נזסהא ואולי השכינה. כנפי תחת שנכנסו עד ואהרן משה אחר שרצואלא
 ויאמרו אמרו. רבה ובמדרש הכי. משמע לא וגר משה ויפל המקרא לשון אבל נפשם. על להמלטהוצרכו

 כוטה ועי" מקבל. והענן אבנים זורקין שהיו מלמד נראה, ה' אבוד ואהרן. משה הם ומי באבנים.וגו'
 מהפך מתהפך היה ואופיים טיבם איך וראה בא וכלו' לעלות. והעפילו nlSYS שאמרו זו ע"א:5"ה

 הזרו מיד וגו' לפניכם שם והכנעני העמלקי כי תשמ"ה ר' ובילקוט באבל. וישבו חזרו בד'וו י!להפך:
 וישכימו נאמר כך שלאחר קודם. מאורע הוא מאד העם ויתאבלו המקרא אמנם אמרו. מכאן באבלוישבו
 המקרא. השמיט שילקוט בטורה. ומאוחר מוקדם ואין מסורסים שהכתובים שנאמר לא אם וגו', ויעלובבקר
 : עיקר נוסחתינזוע"כ
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 ימים שבעת המנודה כל ימים. שבעה עד מלמעלה התיר לו איןלו
 יום. שלשים עד מלמעלה התיר לו אין לו שהיתירו פי על אףמלמטה

 התיר לו אין לו וכהתירו אעפ"י מלמטה יום שלשים המנודהוכל
 באותה מאד:" העם ויתאבלו נאמר לכך עולמים* ולעולמי לעולםמלמעלה
 מעליהם* לבם יצא שכבר עניים אותן ורצה לך משה* הקב"ה* לו אמרשעה
 תורה* בדברי ורצם לך לו* אמר ארצם* במה עולם* של רבונו לפניו*אמר
 המקריב והקריב ]וגו'[ לה' אשה ועשיתם וגו' מושבותיכם ארץ אל תבואוכי

 ישראל בי, מריבה היתה שעה באותה וכו'(:"2 ב' ט"ו )שם ונו'* לה'קרבנו
 אמר אילו* עם אילו מריבה עשו למה משה* למשה* הקב"ה לו אמרלגרים*
 חוקה הקהל לך* אמרתי כך ולא לו* אמר יודע* אתה עולם* של רבונולפניו*
 וט"ז(*ן2 ט"ו )שם וגו' יהיה אחד[ ]ומשפט אחת תורה ונו' ולנר לכםאחת

 יש כחמור* נר יש אבינו* כאברהם בר יש בגרים* מדות שלש אמרו*מיכן
 וטרפות נבילות לו יש צד* כאיזה דבר* לכל כנוי נר יש דבר: לכל ככויבר

 ישראל. של בניניהם ואהיה אתגייר מתי אמר* ביתו* בתוך ורמשיםשקצים
 אכוף ביתי. מתוך אילו ויכלו ושבתותי טובים ימים להן ויש יפה*שאכילתן

 ולהציל)1( לטובתו ייסורין עליו באו למורוי שחזר לסוף ואתגיירי עצמיעל
 אתם כך אתכם ]שאהב[ )אהב( כשם הקב"ה. אמר שעשהי ]מה[מידו

 שמשול נר יש י"ט(:22 י' )דברים הנר את ואהבתם שנאמר אותויתאהבו
 לך אשיא אני אין לו. אמרו מישראלי אשה לישא הלך צדי זה כאיכחמורי

 עליו באו למורוי שחזר לסוף ואתניירי עצמי על אכוף ]אמר[ שתתגייריעד
 שבקש כשם ]בניי[. הקב"הי אמר שעשהי מה מידו ולהציל לטובתוייסורין
 תלחצנו ולא תונה לא ונר שנאמר מנוחהי לו תנו אתם כך מנוחה מכם]זה[
 ופישפש הלך צדי זה כאי אבינוי כאברהם נר יש כ'(:23 כיב )שמותובו'
 אתגייר מתי אמרי ישראל של בטובתן שמפפרי, שראה כיון האומותיבכל

 ונו' הנכר בן יאמר ואל שנאמר השכינהי כנפי תחת ואכנם כהם[]ואהיה
 ונו' ובחומותי בביתי להם ונתתי וגו' למרימים ה' אמרכה

 )ישע-

 נ2 : וה'( ד' ג' ניו

 אזהרה זו הרי א'(, כ"ג )שמות שוא שמע תשא לא אומר. הואהרי
 דין לבעל ישמע שלא לדיין* אזהרה זו הרי אחר* דבר הרע: לשוןלמקבלי

 שניהם דבר יבא האלהים עד שנאמר עמו* הבירו דין בעל שיראעד
 לדיין ]דבריו[ ישמיע שלא דין לבעל אזהרה זו הרי אחר[* ]דבר ח'(: כיב)שם
 אמר י"1(:י2 י"ס )רשים האנשים שני ועמדו שנאמר עמו* דינו בעל שיהאעד
 עמו* לי מצטרף ותהא אחד עד לי והרי מאתיים* לי חייב פלוני חבירו,לו

 לי נותן שאפילו ]בי[ )בו( אתה יודע לו* אמר מנהים ואני מנה אתהוטול
 פליני לי( אומר )ואתה מבנדה[,מ איני אחת בשעה כולו העולם כלאדם

 מאד ויתאבלו רכתיב זכיון ול' ז' ג' אבלש כזמני נידי והנה 'מים. דג' בבא וחכרה משובש יילקוט"
 שנה מ' אותן דבל אמרי ע"א ע"ב :ביבמות למות. תמו אשי עד נזופים היו :א"כ ל' דהייני המרבהתפם
 ישראל בין גדולה מריבה ג' שם בילקוט י! ורמב"ן: בראב"ע עיי"יט "י שם: הת:' זכפי' היונרפים
 הקהל בתורתי לכם כתבתי כך לא אל: עם אלו מריבה עשו מה מפני למשה הקב"ה שאיל עדלגרים
 ~בדווו כדלהלן הגהתי וי לי; איתפריש לא המריבה וענין אהד. משפט אחת תרה עכשיו זגז' אההחזקה

 ;פ"י הגהתי 'י כיתי: בשך אלו ויאכלו :שנבת הבים ימים :ג' עיי"ש. משבשים הדבריםונילקוט
 לה"ר ענין אגנ הכא לה זגקט שם דמשפטים נמכילתא כולא ונ הדרו: עפ"י הגהתי 'יהילקוט:

 פגיי: מבס סב אחר ג:ת"י זי וזז': ידך תשת אל נאמר לנך שם מסיים במכילתא ו! מרגלים:של
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 מנא(:25 ואי מנא אתה )מיל עימו לי מצטרף ותהא אחד עד והרי מאתיים ליחייב

 הוא מי שיודע עד המשתהי לבית נכנס אינו עושיוי היו ירושלים אנוכיכך
 נתן א"ר עמו:~ החותם הוא מי שיודע עד הנמי על חותם ואין עמו*שנכנס
 ועל הנזלנין על ללמדך אלא זה* הוא רשע ועד זה* הוא זומם עדוהלא

 י"0(:30 שם )רבויים וגו' לו ועשיתם שנאמר הן* עדות פסולי שהןהחמסנין

 רעתו מבקש ולא לו אויב לא יהוא אומר. אתה כדברכיוצא
 אם הא ידיננו* רעתו* מבקש ולא יעידנו* לו* אויב לא היא כ"ג(* לזה)במדבר
 כייר(. שם )שם העדה ושפטו ידיננו:ה ולא יעידנו לא רעתו* מבקש ואם לואויב
 ת"ל מנין* קרובים שונאים* אלא לי אין בדין* מלישב השונאים אתלפסול
 שונאים בהם שפסל דיינים אלא לי אין )שם(י הדם נואל ובין המכהבין

 שנים פי על הרונ תורה* ואמרה הואיל דן* אתה הרי מנין* עדיםוקרובים*
 העדים אף וקרובים* שונאים בהן פסל דיינין מה דיינין* פי על הרונעדים*
 נבמרין דברים שאין דיינין ומה והומר* ק5 ועוד וקרובים* שונאים בה,יפסול
 דין פיהם* על ננמרין שדברים עדים וקרובים* שונאים בהן פסל פיהם*על
 מיתות חייבי שאר רוצח* אלא לי אין וקרובים* שונאים בהן שיפסולהוא
 נרים ישראל* אלא לי אין f(aw) האלה המשפמים על ת"ל מנין' דיןבית
 מניןי ממונות דיני נפשות, דיני אלא לי אין האלהי המשפטים על ת"למנין.
 דיני כך ושלשה בעשרים נפשות שדיני כשם או האלהי המשפטים עלת"ל

 דיני ואין ושלשה בעשרים אילו האלה* ת"ל ושלשהי בעשריםממונות
 שניהם דבר יבא האלהים ער ]אומר[י הוא הרי ושלשה: בעשריםממונות
 העדה ושפטו ת"ל ושלשה. בעשרים נפשות שדיני מנין ח'(. כזבנשמות
 ושלשה עשרים עשרימי הרי כזה(, ישם העדה והצילו עשרה* שם(י)במדבר
 פי על הרונ עדים. מי על הרונ תורהי ואמרה הואיל דןי אתה הרימנין.

 עליהן מוסיפין שקול דין בית אין שנים. דיינין אף שנים עדים ]מה[הדייניןי
 העדרי ושפטו אימיימי היו משוחות אנשי ושלשהי עשרים הרי אחדיעוד

 בשלשים:מ נפשות שדיני ללמדך העדה, והשיבו העדהיוהצילו

 פירקא,סליק

 נבלת את נתנו וגו'. בנחלתך גוים באו אלהים לאסףכמזמור
 ירושלים את שזוכר הוא ברוך המקום ברוך וב'(. א' עיט )תהלים וגו'עבדיך
 הוא וכן פנים. משוא ולא  שכחה ולא עוולה לא לפניו ואין ושעה, שעהבבל

 ל"ו(. מ"ח ישם ממקדשיך אלהים נורא ישראל. מלך דוד ידי על בקבלהמפורש

 נקט ee'1 זה. הוא המס עד ,גי' ידד חשת א5 נאמר לכך שלי את שאטול כדי מסיים שם במכילתא"
 שכאכר האי "' כ"א: אות במ"ע w~ttp שם במכילתא ג.ז "! : שם במ"ע זעיי' יודע. אהה רכז לזאמר

 קאי. בי אתה יזדע רבז דאה אסא נתן זר' ע"א. ל"א שבועות זעיי' הזא. זומם עד והלא קאיארישא
 ובד"זז כאן מקוטעים הדברים זעכ"פ כיה. אזת במ"ע עיי'ש אחר בסגנון שם במכילתא זה גםואיהנייא

 זהזא זוטא ספרי בשם מסעי ובילקוט הכי, רת"ר בברייתא איתנייא ע.א כ"ט בסנהדרין י' יותר:משובש

 כולא ', טעידו: ז5א ד:ז לא אדם של שמבז מגיר לשפטו. רעתי מבקש ולא להעיד, לז אזיבלא

 רשומות רורשי טסיים  Qw1 עי"ש. לז א"נ לא והא אמקרא שם דרשא דכז5א אלא ק"מ פי' מסעיבספרי

 ר"ה זפי' אמרו המשוחות אנשי גרס הלל ר' פי' בכתיי ל'. אזת co ובמ"ע בשלשים.  יטד"ב וכו'אמרו
 הרגה. זטקזטעים משובשים הדברים וברוז ;יי"'ט, וכו' הקרק; את בהגלים המזרדין אנשםהיינ:
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 המשכן את משה שהעמיד בשעה אמרו. ממקדשיך. אלהים נורא ת"למה
 נעשה הללו אמרו, הקב"ה. מלפני ומתיראין מזדעועין העולם אומות כלהיו
 להן עשה כיב(. ק"ו ישם מוח ים על נוראות חם בארץ נפלאות במצרים.להם

 שנאמר וכמה. כמה אחת על בהן הנוגע אדם ומבכוריהם, ]שמצריים דיןהקב"ה
 הקב"ה לפני דומין ישראל אין כביכול י"ב(.1 ב' )זכייה וגו' בכם הנוגע כלכי

 וכן וגוי, נוגע בכם הנוגע כל נאמר לכך אחת, עין אלא לו שאין לאדםאלא
 ונו' נתקו מיתרי וכל שודד אהלי הנביא. ירמיה ידי על בקבלה מפורשהוא
 להציל. כח בהקב"ה בו אין ושלום. חם כביכול שודד. אהלי כ'(* י')ירמיה
 אילו היכלי. ואת ביתי ואת עירי את ושדדו הללו שודדים באו הקב"ה.אמר
 שרי ויבואו שנאמר בבל. מלך שרי אומר הוי הכתוב, שאמר שודדיםהן
 אלא אהל אין שודד. אהלי ד"א ג'(:2 )שמל"ט התוך. בשער וישבו בבלמלך
 ד"א ז'(: ל"ג )שטות וגו' לו ונטה האהל את יקח ומשה שנאמר שכינה.מקום
 ושכנתי מקדש לי ועשו שנאמר המקדש. בית אלא אהל אין שודד,אהלי
 כ'(1 ד' )ירמיה אהלי שודדו[ ]פתאם שודד, אהלי ד"א ח'(: כיה )שםבתוכם

 בתי ואת המלך בית ואת ה' בית את וישרף שנאמר מדרשות. בתיאילו
 אהלי ד"א הב(:3 נ"ב ירמיה כ"חט, )סיב באש שרף הגדול הבית ואתירושלים
 מיתרים. בלא יתידות ]בלא[ נאלא( להתקיים לו אפשר אי זה אהל מהשודד,
 וכל שנאמר חכמים. תלמידי בלא להתקיים ]להם[ )לו( אפשר אי ישראלכך

 ניתקי. ]מתיריי[ ומיתריי( כל אלא מיתריי. כל )ניתקי( תקרי אל נתקו.מיתריי
 והווין  האסור. את להן ואוסרין המותר את  שמתירין  שבישראל  חכמיםאלו
 ביתקו:(  מיתריי בל  נאמר  לבך  עולם.  במיתרי  לישראללהן

 העולם אומות לבין ישראל שנלו פי על את )שם(. ואינם  יצאוניבני
 הואיל ואינם. יצאוני בני ד"א נלו:5 לא כאילו )אומר( הוי בתורהועסוקין
  להחזירם הקב"ה של בדעתו היתה לא העולם* אומות לבין ישראלונלו

 של רבונו לפניו, אמרה הקב"ה. לפני בתפילה רחל שעמדה עדלמקוממי
 בעלי בי שעבד אלא עוד ולא שלי. צרה על הקפדתי  טולא  לו  היוברעולם.
 מדברת הייתי ולא אחותי. לאה את החליפו לחופה כנימתי ובשעת שנים.שבע
 וחוכר קל דברים והלא אחותי. קול לבין קולי בין יביר שלא כדי יעקב,עם
 של צרה על תקפיד אתה שלי. צרה על הקפדתי לא ודם בשר אניומה

 ישמעו ולא להם אזנים יראו ולא להם  עינים בהן. שנאמר  זרה,עבודה
 במקומם, שיחזירם לרחל לה וניצבע רזהמיוי 3תנלבלך מיד ו'(. ה' קטו)תהלים
 בניה על מבכה רחל תמרורים בכי נהי נשמע ברמה קול ה' אמר כהשנאמר

 על מבכה אל רוח אלא בניה. על מבכה רחל תיקרי אל י"ד(. ל"א )ירמיהובו'
 מבכי קולך מנעי ה' אמר כה )שם(. איננו כי בניה על להנחם מאנהבניה.
 ט"ו(:6 )שם ה' נאום לאחריתך תקוה ויש וגו')וגרו:ר(

 מ"ח. )לי( פרק עיןמאיר
 שאילה: לשק הם. אילו אי כלו' שודרים. הן אילו שרי. כל כתוב במקרא י כל: לירא במקראן

 הדצו ועפיי הגדול. בית כל ואת כתוב :בירמיה גדול. בית כל ואת 'רושלים בתי כל ואת נתוב במלכיםנ
 לעני, הכי גמי לה דריש פכ"ח רבתי ובפסיקתא קצת, מקוטע הוא ושם הדרו עפ"י הגהתי (הגהתי:
 נטינה בדרו " זה: הסר בדצו להגיה. כנ"ל ג עשש: לאהל כמיתרים לעולם דומין שהםהסנהדרין

 :סגנון
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 כנסת  אמרה כתיקונם.  המוערות אין אינם, ואינם. הצאות בםד"א.
 יום עושה הייתי אדמתי על כשהייתי העולמים, דבון הקב"ה. לפניישראל
 ואין )ישלשה( ושנים אחד יום ~elv"] אני הרי עכשיו כתיקונו. והואאחד
 אמי בני )ש:אמר( זו, מידה לידי שאבוא גרם מי העולמים. רבון בתיקונו.אחד
 נחרו שלי אומה בני אלא בי. נחרו אמי בני תיקרי אל 1'(. א' )שה"ש בינחרו
 קוליה בן ואחאב עזור בן חנניה כגון שלי. אומה בני הן ואילי )ינ:(יבי

 ביר נחרו אמי בני נאמר. לכך שקר. עלי שנתנבאו מעשיה בןוצדקיה
 בית את יגאה המקרש. לבית צדוק רבי נכנס אחתנ~עכט
 היכלך את ושרפת עירך את ההרבתה שבשמים. אבי אמר. חרב,המקדש
 וראה צדוק, רבי נתנמנם מיד ]ושקמתה[, )ושקדתה( ושלותהוישבתה

 הוי ואומר. אחריו. מפפידין שרת ומלאכי בהספד. שעומד הקב"האת
 ירושלים:אמנה

 המקדש בית ימצא המקרש. לבית נתן ר' נכנס אחת פעםשוב
 אראך. אני אחד.8 אמר זה. כותל של חיבו מה אמר. עומד. אחד וכותלחרב
 עד ובאה. הולכת ההיא המבעת והיתה בכותל. ונעצה יההיא( מבעתנמל

 ועומד וזוקף שוחה ומיליל, ועומד וזוקף שוחה שהוא הקב"ה ]את[ושראה
 הקב"ה. אלא רוש ואין ב'(. י"א "כריה ארז נפל כי ברוש הילל שנאמרומיליל.
 ויעבר שנאמר ראש. שנקרא עולמים ולעלמי לעולם הקב"ה של שמושיתברך
 י"ג(: ב' )מיכה בראשם וה' לפניהםמלכם

 ששדדם ישראל של אדיריהם אילו שם(. )זכריה שודדו אדיריםכאשר
 ובכינך )גם( ישבנר[ ]שם א'(. קל"ז )תהלים וכו' בבל נהרות על שנאמרשונא.
 מה ובכו. וחזרו ושתקו שבכו מלמד בכינו, נם ישבנו שם אלא בן, נאמרלא
 ובכו. אחת בעיה בכו ציון את שזכרו כיון אלא )שם(. ציון את בזכרינות"ל
 וגו' שובינו שאלונו שם כי ובו, בתוכה ערבים על ציון: את בזכרינו נאמרלכך
 ]הרונים[ מינים( של תילין תילין כשדיים בהם וכהמילו מלמד וג'(1 ב')שם

 גלינו לא שרנו אילו עולם. שומי להן. אמרו ציון, משיר לנו שירוואמרו.
 אמר מלך. לבן שנשאת מלך לבת דומה, הדבר למה משל. משלומארצנו.
 לסוף ונרשה. לו מעה לא מברשיך. הריני לאו אם הכום את לי מזנילה.

 אמרה הכום. את לי מזבי לה, אמר אחד. שחין למוכי ונשאת הלכהשנרשה
 הכום, את מזבתי שלא אלא נתגרשתי לא עצמי כל אני שבעולם. שומהלו.
 הכום. את לי מזגי לי. אומר אתה עבדייך מעבדי כאחד אלא שאינךאתה
 עולם. שומי להן. אמרו ציון. משיר לנו שירו כשדיים, להן אמרו ישראל.כך
 התשכח אומר. הוא ]שעה[ אותה על ד'(. )שם וגו' ה' שיר את נשיראיך
 ימיני תשכח ירושלים אשכחך אם ט"ו(: מ"ט )ישעיה במנה בן מרחם עולהאשה
 לסו דת אש מימינו שנאמר בימין. ]שנתתי[ )שגתתה( תורה ה'(* שםותהלים
 אמרו. הם מידה. כנגד מידה ו'(. שם יתהלים לחכי לשוני תדבק ב'(: ל"ג)רגרים
 באותה לשוני: תדבק אומר. יהוא ר'(, ד' )איכה בצמא חכו אל יונק לגנוןדבק

 המועדים קגיעות לענין ג"כ לה דרש שם רבתי כפסיקתא הן. אלו אי שאילה לש,, הן. ואיל,י
 מר' הוא 'טעיקרו שנראה שם וכתבתי עיפש ייהנו ר' גשם ואיתאסרא ו' ,אות ד' אות במ"ע:?'י"ש
 :במ"ע החודש פ' רבתי פסיקתא עיי' המערבי שתל ושא אחר. ל: אמר בד":: ' הכהנים: סגןהגניה
 : עבדיו מעברי בדרו . : לי געלם הטבעת נעגין מ"ח. אותשם
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 אלא בלבד. כולו העולם כל ולא כולו. העולם כל את להחריב בקששעה
 שמך למען תנאץ אל שנאמר שעה. באותה להפכו בקש הכבוד כמאאף
 כמא:19 תנבל ואל תנאץ אל שמך ולמען מ"א(. י"ר )יכמיה כבודך כמא תנבלואל

 את ואחריב בזה זה ואטפחם וארץ שמים אביא הקב"ה, אמר שעהבאותה
 חמתי והנחתי כפי אל כפי אכה אני גם שנאמר מפניהם. כולו העולםכל
 בלבר עצה נבוכדנאצר נטל שעה באותה כ"ב(:1[ כ"א )י"זקאל והנחמתיבם

 לעושה פשוטה אלהיהם ויד לתשובה, יש(קרובה זו שאומה אני יודעואמר.
 העמיד מיד ]אותי[. )אותו( מבייש ונמצא ויקבלם, תשובה יעשו שמאתשובה.
 וגו' רודפינו היו קלים שנאמר בלילה, עליהן מקדימין והיי משמרות,עליהם
 בידי גבנה המקדש בית אין כביכיל : יני' שרדד אהלי נאמר לכך י"ס(, ר')איכה
 נורא יאוסר י"ז(. ט"ו )שמות ידיך כוננו ה' מקדש שנאמר בלבד. בידו אלאאדם

 ל"ו(:מ מ"ח )תהלים ממקדשיךאלהים

 משל. משלו אומר. הגלילי יוסי ר' היה לאסף. מזמור אחר.דבר
 והיה הים, למדינת לצאת צריך שהיה ודם בשר למלה דומה. הדברלמה

 ומשרתיוי אוהביו לפניו אמרו הרע. אמיטרומום לידי בנו את לסמורמבקש
 דברי על המלך עבר הרע* אפיטרופוס ביד בנך את תסמור אל המלך.אדוני
 והחריב עמד עשה* מה הרע* אפיטרופוס ליד בנו את ומסר ומשרתיו*איהביו
 שראה כיון המלך* בא לימים בחרב* בנו את והרב באש ביתו את ושרף עירואת
 היה בחרב. הרוג בנו ואת באש שרוף ביתו את ושממה. שחרבה עירואת

 ]נואלתי[ יהועלתי( מה לי אוי אמר. גדולה* בכייה ובוכה ובזקנו בשערומתלש
 כך אף הרע. אפיטרופום ליד בני את שממרתי בעולמי. הם)ת(כלתיומה

 נוים* ביד ועמך נחלתך תתן אל עולמי של רבונו נביאימי למניו אמרוהקב"הי
 אסף דברי על עבר הקב"הי שונא הרשע נבוכדנצר ביד בניך את תמסוראל

 את ושרף עמד עשהי מה הרשע. נבוכדנצר ביד בניו את ומסרונביאים,
 אני הקב"ה. אמר לבבל. ישראל את והגלה המקדש את והחריבירושלים

 עבר והוא תורה, לדברי בניי את לשעבד כדי אלא רשע, אותו צויתילא
 וגו' לנסות ה' הניח אשר הנוים אלה שנאמר הדין. משורתלפנים
 הי(: רב כישעיה חנם עמי לוקח כי ה' נאם פה לי מה ועתה א'(י13 ג")שופטה

 לאסף. קינה לאסף. בכי אלא אינו יחלא לאמץ. מזמור אחר.דבר
 בדבר.(י בו שמהין ונביאים אפף שהיה מלמד לאמף. מזמור ת"ל מה לאפף.נהי

 הבור מן מים למלאות שהלכה עניים לבת דומה. הדבר למה משל,משלו

 דברתי. ה' אני המתי :גי' וגם כתב במקרא 'י שעה: בארה עד שעה באותה מן הסר בר"11"

 ברכת ועי" הסופר. כתב והנהמתי( בם חמתי 1הנהתי אפי )וכלה י"ג ה' מיחזקאל לישנא באשגירת1א1לי

 ופי"א לז( אות במ"ע 1עיי,ש פכיה רבהי בפכיקתא וכולא כגנון בשיני בד"11 1י שם; וברשיי ע.אנ.ט
 : עיים סגנון בשינוי המלך מבת המשל את שם הזכיר טבלא בן יצחק 1ר' סגנון בשימי שם ההליםובמדרש

 בדבר בו ושמה היה נביא אסף אלא בדייג .י שם: הילקוט הראי בטדרש עיי' ואלה. כתוב במקרא:י

 אך כתבי ;.ב ל"א קירושין ובהוספות קרה: בגי שאר היינו ונביאים כדלהלן, קרה ;ל הענין וכונתוכו'.
 ששהה ;ד וכו' לבאר כדה ונפל 1כ1' לשפחה משל שריה באר.ן שטבע: על שירה אמר 'טאסף במדרשיש

 באר.ן שטכע1 כשראו בלעים שהי: קרה בני כך :כ1' ואמרה ליט1רר הראשונה התהילה 1כ1' המלךשפחת
 ממשפהק שהוא תזמור אסף אמר לכך וסיים עתנו. גם יוציא השערים שיוציא מי אמרו שירה אמרושעריה

 'טס הגמרא פ.רשתי אאר 1:במק1ם לי נוד; לא ,מקרו לפ:ינ:. שתא מסה אהר בסגנון המדרש :זהקרה.

 הת2(: קאי ;"ג מזמור שמא הראשך לאסף מזמר דגל אהר דרךעל
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 ומצווחת. בוכה עניים בת והיתה הבור. לתוך ונפל חרם של דליונפסק
 לתוך ונפל זהב של דלי ונסמק הבור. מן מים למלאות המלך בתבאתה
 בוכה את עכשיו עד לה. אמרו ומרקדת, שמחה עניים בת הייתההבור.

 דלי שמעלה מי ]להן[. )לה( אמרה ומרקדת. שמחה את ועכשיוומצווחת
 שעתידין שראו כיון ונביאים אסף כך חרם, של דלי מעלה הוא זהבשל
 היה מיד ט'(, ב' )איכה שעריה בארץ טבעו שנאמר לבנות. ירושליםשערי
 ירושלים את לבנות שעתיד מי אמת. אמר בדבר. בו שמחין ונביאיםאסף
 הקרקע: מן אבא אבי את יעלההוא

 בא וגו'. גוים באו לאסף מזמור אומר. הגדול אליעזרר'
 ריבוא ועשרים מאה בה שהיו מצרים, של אלכמנדריא ותפם קימראדריאנום

 שלא ידים בבקעת ועמדו צאו להן, ואמר בדברים אותן פיתה אדם.בני
 חמשים עליהן והעמיד ידים, בבקעת ועמדו יצאו בכם. שולטת זו אומהתהא
 שפכר שנאמר אחד, מהם נשתייר שלא עד והרגום מאחריהם, חרב אחוזיאלף
 היו דם נהלי שלשה חכמים, אמרו aw): )תהלים וגו' כמיםדמם

 מושכיי
 ויוצאין

 ונמצא בדול* ים מימי חכמים שיערו הגדול* לים והולכין ידיםמבקעת
 העולם אומות בצרו שנים שבע אומרים ויש מים* ואחד דם חלקיםשלשה
 ישראל:"~ של מדמן כרמיהזאת

 את והרנה רומי מלכית באתה לאסף* מימיר אומר. אליעזרר'
 יוצא הדם שהיה עד אדמי בני ריבוא ארבע בו הרגו שעה באותה תריבית
 : הנשמים כימות שעה באותה תר בית שהיתה עד הצינורות, ומן הפתחיםמן

 ואחת אחת כל תרי בבית מצאו תפלים של קופות מאות שלשאמרוי
 פאין מאות תשע מוצא את חשבון* לידי בא כשאתה מאיןי שלשמחזקת
 תפילין:"~של

 אשה ותפש קימר אדריינום בא לאסף. מזמור ארמניים.וחכמים
 אמרה. סיביך* מה להי אמר בניה. ושבעה תנחום[ח בת מרים ]ושמהאלמנה
 לוי אמרה אצלךי שעומדין לך מניין הללו ותינוקות )טם(י אני אלמנהאשה
 לו* אמר שבכולמי הנדול הראשון את הביא לבך[, ואמרם ]נמלם הם.בניי

 ]שהשתחוו ושלומי חם לוי אמר אחיך[י שהשתחוו ]כשם זו לאלוהותהשתחוה
 היום וידעת כתוב. שכך אדמי ידי למעשה משתהוה איני אני[ אףאחייי

 את הביא ראשו: את וחתכו חרב נטלו מיד ל"ט(. ד' )דברים וגו'והשיבות
 חם לו, אמר אחיד[. שהשתחוו ]כשם זה לאלוה השתחוה לו. ואמרהשני
 כתוב שכך אדם. ידי למעשה משתחוה איני אני[ אף אחייי ]שהשתחווושלומי
 מיד הו(. י' )שם האדנים ואדני האלהים אלהי הוא אלהיכם ה' כיבתורה.
 לאלוה השתחוה לו. ואמר השלישי את הביא ראשו: את וחתכו חרבנטלו
 ירי למעשה משתחוה איני וטולום.  חם לו. אמר לכולם[. כן כמו כ,, ]כמוזה,

 זכ:'. שנים שבע הנא במהניתא :כ:' ירים בבקעת 'ש נחלים שני הגדע ר"א תניא ע"א כ"ז בגיטין"
 ושם יחנן ר' של פישר: שם בגמרא וי אלכסנרריא: בענין ב' עמד :עי"ש ביהר על שפי' ברשיי1;יי,ש
 יהר באריסת ישנן מר' הסיפר רתענית :בירושלמי ע'י'.ש. ע'.א נ"ה שם :עוד התפילין נענין בסוף;"ב

 ;. התפילין: ענין השמיט: ושם ה' בלע בפ' ב' רבה באיבה ג"כ והא התפילין. במרר; שם:מסיים

 מצאן :אח"כ הכתב לפני הי: שלא :נראה השימין. בין תל:יין שת"י הם במדברות כאן שהם הרבריםאל: כי
 המהיקה. ל:ימ; מלמחה האותיות על נכד בכתיי הטנ:קרת אם :מלה השימין. בי, :חלאן אתרבמקם
 ליתנייה:: נמי:כדר:
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 נטלו מיד ג'(. כ' )שמות אחרים אלהים לך יהיה לא בתורה." כתוב שכךאדם.
 אמר לזה. והשתחוה בא לו. ואמר הרביעי את הביא ראשו: את וחתכוחרב
 לא בתורה. כתוב שכך אדם* ידי למעשה משתהוה איני ושלום. חםלו.

 את הביא ראינו: את וחתכו חרב נטלי מיד י"ד(. ל"ד )שם אחר לאלתשתחוה
 משתחוה איני ושלום. חם לו. אמר לזה. והשתחוה בא לו. אמרהחמישי,
 מיד י"ס(* ב"ב )שם יחרם לאלהים זובח בתורה. כתוב שכך אדם, ידילמעשה
 לזה. והשתחוה בא לו. אמר הששי את הביא ראשו: את וחתכו חרבנמלו
 ה' בתורה. כתוב שכך אדם. ידי למעשה משתחוה איני ושלום. חם לו.אמר

 לו. אמר שבכולם, קטן השביעי את הביא י"ח(:9; ט"ו )שם ועד לעולםימלך
 אדם. ידי למעשה משתחוה איני ושלום. חם לו. אמר לזה. והשתחוהבא
 שלא לנו נשבע והקב"ה אחר. לאל נעבוד שלא להקב"ה לו נשבענושכך

 היום האמירך וה' ]וגו'[ היום האמרת ה' את שנאמר אחר. בעםיחליפנו
 זורק אני הרי זה* לאלוה משתחוה אתה אי לו, אמר וי.ח(. י"ז ב"ו )דברים]וגו'[
 לפניו העומדים כל שיהו כדי מלפניו."2 ]ישא[ ~בא( ההיא הטבעת אתלך

 על קימר. עליך אללי לו. אמר לו. והשתחוה קיסר לדברי שמעאומרים,
 שכמותך. ודם מבשר מתבייש ודם בשר אתה ומה לי, אומר שאתההדברים

 לעולם. אלוה יש וכי לו. אמר המלכים, מלכי מלך מלפני אתבייש לאאבי
 לאלהיכם. ראש יש וכי לו[. ]אמר ראיתה. הפקר של עולם וכי לו.אמר
 אזנים יש ובי לו. אמר י"ש.!2 ה' )שה"ש פז כתם ראשו נאמר. כבר לו.אמר

 וכי לו. אמר ב"ז(. ג' )מלאכי וישמע ה' ויקשב נאמר. כבר לו. אמרלאלהיכם.
 משוטטות המה ה' עיני נאמר. כבר והלא לו, אמר לאלהיכם. עיניםיש

 וירח נאמר. כבר והרי לו. אמר לאלהיכם. אף יש וכי לו, אמר י'(*22 ד'מכר.ה
 והלא לו. אמר לאלהיכם. פה יש וכי א"ל. כ"א(. ח' )בראשית הנחת ריח אתה'
 לאלהיכם. חיך יש וכי לו. אמר ו'(* ל"ג )תהלים צבאם כל פיו וברוח נאמר.כבר
 אמר ט"ו(* ה' )שה"ש מחמדים וכולו ממתקים חכו נאמר. כבר והלא לו.אמר
 ארץ יסדה ידי אף נאמר. כבר והלא לו. אמר לאלהיכם. ידים יש וכילו.

 אמר לאלהיכם. רנלים יש וכי לו. אמר י"ג(.23 מ"ח )יששה שמים טפחהוימיני
 יש וכי לו. אמר די(* )זכייה הזתים הר על רגליו ועמדו נאמר. כבר והלאלו,
 מהושיע ה' יד קצרה לא הן נאמר. כבר והלא לו. אמר לאלהיכם.כח

 ואזניו רואות ועיניו לאלהיכם כח שיש מאחר וכי לו, אמר אי(.;2 נ"ט)ישעיה
 שבעולם. שוטה לו. אמר מידי. אתכם והציל נגלה לא מה מפנימקשיבות.

 לעשות הנון אתהאין
 ניסיי

 אתה אי אם מיתה. נתחייבנו ואנו ידך* על
 למקום. נמרים הרבה למקום, דובים הרבה למקום, יש הורגים הרבההרנינו,
 שהיו אריות. הרבה עקרבים. הרבה נחשים.הרבה

 פוסעיי
 עליו צוה מיד בנו,

 קיסר. ראשך בחיי קיסר. ראשך בחיי אמם. לו אמרה שעה באותהלהרגו,
 ומנשקתו. מחבקתו מגפפתו היתה ]לה[י )לי( נתנוהו ואנשקיהו. בני את ליתן

 לקיים לארץ. ונופל נוטף וחלב דבש והיה פיו. לתוך ונותנה דדיהונוטלת
 נאי קטע בחוו"

 הסגנן 1בד"ו1 ;כי'. נטלו מיד הסר כאן ון אחר: לאל חשתח;ה לא עד ;חסר
 העיקר: הסר והנה 1כ;'. כדי לפניו הטנפת ;בד"11 להגיה. נראה כן "י 1הרגוה1: צוה סיד הנה:.בכל
 הנ; עד הסר נדר; משוטטות(. במדרשים הובא );5ר1ב משוטטים כשב במקרא יי משובש: בדרוינ

 לא נאמר כבר ;הלא לאלהיכם ידים יש זכי איל בשיבוש בדדו 11 בד"11: הסרה זו נבא 1;מטתקים:
 וא': הציל לא למה באלהים כח ל: שיש מי :כי מהושיע ה' ידקצרה
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 ראשך בחיי לי* אמרה  שיב י"א(: רי )שה"ש  לשונך תחת  יחלב דבש שנאמר.מה
 לה אמר ]ביחד[, בני צואר ועל צוארי על חרב תן קיסר, ראשך בהייקימר.
 שה או ושור בתורהי כתוב שכן הזהי הדבר את עושה איני ושלומי חםקיסרי
 התורה כל קיימתה וכבעולמי שוטה תינוקי אותו לו אמר כ"ככ"ח(י )ייקראוגו'
 חכמים שיערו ראשו: את וחתכו חרב נטלו סיר  וה4 מפסוק חוץכולה
 שעות ושבע  חרשים וששה שנים שתי בן ונמצא תינוקי אותו שלשנותיו
 בכייה  ובובין  ובזקנם בשערן מתלשין העולם אומות היו שעה באותהומחצה:
 שעה אותה על עליו* נהרבין שכך אילו של אביהם עשה מה אמרו*בדולהי
 אמרה שעה באותה מי(: הי )שה"ש בנשים היפה מדוד דודך מה אומר*הוא
 שאמרת* עליך* דעתך תזוח אל אביכם, לאברהם ואמרו לכו בניי* אימן*להן
 רצון שעשיתם אשריכם בניי* אימן* להן אמרה שוב בניי: שבעהעליהם והעליתי מזבחות שבעה בניתי אני אבל בני, את עליו והעליתי מזבחבניתי
 ידיכם[י ]על הנהול שמו את לקדש אלא בעולם הייתם ולא שבשמים*אביכם
 ומתה* ונפלה לנב ועלתה נשתטחה מיד נ'(:25 י' )ויקרא אקדש בקרובישנאמר
 מ'(:26 קיץ יתהלים שמחה הבנים אם אומר הכתוב עליך לה* ואמרה קול בתיצתה

 רבן היה ליהרנ. ישמעאל ר' ואת שמעון רבן אתוכשתפשו
 שבתותי וכמחללי עבירה כעוברי נהרבין אנו מה מפני ואמר, בוכהשמעון

 שפטנוהו ולא הדין את לשפומ ישבנו פעמים לפניך, אדון אהיה אנירבי, ישמעאלי ר' לו אמר מיתתנהע תהא ורססים וכשקצים וכטרימותוכנבילות
 לבית נכנסנו ואנו מיתה: נתחייבו והן בפנינוי והעידו שקר עירי ובאובאמת,

המרח"
 פרנמתןי לתבוע ואלמנות יתומים ובאו ושתייהי לאכילה ונפנינו

 דבר, של ענשו גדול כמה וראהי בוא פנויה: השעה אין שמשי להןואמר
 תו' אפי וחרה ונו' תענה ענה אם וגו' ויתום אלמנה כל]שנאמר[

 אומרי זה זה' את  זה מכבדין היו נהרבין שהיו בשעה כ"ג(: עד כי"א בייב)שמות
  וזה חביריי במיתת אראה ואל תחילה* הרנו אותי מחבירי* וכבד בדולאני
 והיו חביריי במיתת אראה ואל תחלה. הרנו אותי מחביריי בדול אניאמרי
 ישמעאל ר' )את( נטלו כמליאל* בן שמעון רבן על גורל ונפל גורלות*מפילין

 נטמנת היאך רבי לו* ואמר ומנשקו ומחבקו מגפפו והיה בחיקווהושיבוהו
 שבתות*  וכמחללי עבירה כעוברי ועפר אבק לשונך נתמלא היאךבעפר*

 עד הדבר את לגמור הפפיק ולא וכרמשים* ובשקצים וכמגריפותובנבילות
 שמים אביא הקב"ה* אמר שעה באותה ראשו* את וחתכו חרבשנטלו
 כפי אכה אני נם שנאמר בפניהם* עולמי ואחריב בזה זה ואטמחםוארץ
 כ"ב(:25 כ"א יחזקאלוגו'

 יהודה ורב ע"ב נ"ז בגבין הוא הסיפור  וה "י  הסגגיוי ברעי נשתנה הרב ועל גד"11. כיה,י
 ארוך בסגנון שם והיא נחתום בת במרים מעשה פ"א רבה ובאיבה ובגליון. בהו' ועיי"ש בבלי בלשוןכפרו
 קצר בסגנון הו' השמד בימי תנחום בת במרים היה מעשה רבותינו אמרו מ"ג פי' רבתי ובפסיקתאיותר.

 מינך בבס מנחם בת מרים אימיה איל המאמר בתוך ושם קצת. באריכות בבל נלשון היא איכהובילקוט
 באריכות וכו' גניה ושבעה היא שנישבת תנחום בת במרים מעשה תבא פ' ובילקוט זעירא. ברי ליהב
 בפשר העירותי וככר בוכיה. אני אלה על צווחת ורוה.ק שגהה הבנים אם עליה וקראו ומסיים שלפנינוכמו
 באריכות אחר בכג:1; הרשע אנטיהום ביטי במאורעות לרומיים ביוסיפון סופר בזה שכיוצא ליה אותשם

 1גאדר"נ פייה משפטים במכילתא ועיי' קצת. משובש בד.וו " וכי': גגילות וכאוכלי ברעו ינדברים:
 : פיח שמחות 1מס' פמ"א שעכטער מהרש"ז הוצאת ב' ונוסחאפחח

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



 פיכח )פיל( רבה אליהוסדר164

 ירושלים, את והקיף בבל מלך נבוכדנצר כשבא אלא בלבד ווולא
 חבורות* חבורות בתוכה יושבין והיו ובנימין יהודה שבט ערי)1(נתקבצו
 אלהינו: בית ונעלה עמדו י"ר(* ה' )ומיה יושבים אנחנו מה עלשנאמר
 כשדיים:29 בהן שהרגו סמה יותר בהן )1(הרנו מהן* ושתו פרת ]ל[מיכשהניעו
 לך דמי אל אלהים לך* דמי אל אלהים אומרים* היו בדרך מהלכיןכשהיו
 כשעבדתם עולם. שומי להן* ואומרת הקודש רוח אותן הושיבה ב'(* פ"נ)תהלים
 עכשיו בעולמי דר הוא מי אמרתמי לא הנבעות ועל ההרים על זרהעבודה
 ובררו הקב"הי של רחמיו נתנלנלו מיד לךי דמי אל אלהים אומרים.אתם
 משמי שירד אלא עוד ולא וישנוי" בבגדיהם ונתעמפו קורח מיתתלהם
 ושמו וקדושתו ותפארתו ומלכותו וגודלו כבודו ממקום העליוניםשמים
 עיר מלאה תשואות וגו' חזיון גיא משא שנאמר קינה. עליהן ונשאהגדול
 בבכי אמרר מני שעו אמרתי כן על ונו' יחד נדדו קציניך בל וגו'הומיה
 י12ראל על מרובין הקב"ה י2ל רחמיו כמה וראהי בוא ה'(: עד א' כיב )ישעיהונו'

 בכה קלה תשובה וכעשו כיו! היוי זרה עבודה עובדי ימיהן כללעולמי
 אדם בני מוצא שאתה ודור דור שבכל למדי אתה דרכך לפי מיד:עליהן
 וחוזר לבו. כנגד ונותנן זו על ?ו ידים שתי טופח וכשרין* ותמידיםצדיקים
 בוכת מה מפני בנלוי: ובין במתר בין עליהן ובוכה זרועותיוי כנגדונותנן
 בפני שיבכה לרב לו גניי שועל, בפני שיבכה לארי לו גנאי במתריעליהן

 שיבכה הבית לבעל נניי עבדיו, של הדיום בפני שיבכה למלך בנייתלמידוי
 מפני נפשי תבכה במסתרים תשמעוה לא אם שנאמר ששכר. פועלבפני
 לפניו העומדין כל יתגאו שלא כדי נווהי מפני ת"ל מה י"1(ימ י"ג )ירטיהנווה

 התורה את להן שנתן ודמי מבשר הקב"ה של הנאתו מה ויאמרוילמעלה
 יתכאו שלא כדי נווהי מפני ד"א נווה: מפני נאמר לכך נתנה* לאולנו

 תורה להן שנתן הקב"ה של הנאתו מה ויאמרוי שבארץ לשונותשבעים
 עלינו ותשאנה ותמהרנה להלן, שנאמר כמה כאן נאמר לא מה מפניכוזת
 דמעה ]עינינו[ )עיני( ותרד תדמע דמוע הכתוב. יאמר כאן אף י"ז(י ט' )שםונו'
 בלבד* הקב"ה אלא ישראל על בירייה לכל רחמן אין כביכול י.ז(,33 י.ג)שט

 ונו' בצלמינו אדם נעשה שנאמר עולמו*ע את עליהן חלקשמהחילה
 במקום אף דמעה: עיני ותרד תדמע דמע אומר* הוא וכן כ"ו(*5" אייבראשית
 בלילה תבכה בכה שנאמר לדורות* בכייה וקבעה הקב"ה עליהן בכהאחר
 שעה מאותה אלא בוכין* אינן וביום בוכין הן בלילה יכי כ'(י א' )א.כהונו'

 והביריו*"3 עקיבה ר' על נזירה שנינזרה ישראל* של דליותיהןנתרועעו

 מיהת להם ביררו בדתו .' י': אות במ"ע עיי,ש יוחנן ר' בשם איתאמר פכיה רבהי בפסיקתא,;
 שאם הוא להם ובררו ופי' שמת:. עולם שנת דהיינו וישנו. שהעיקר ונ"ל וישבו. בבגדים :נתעמם:קרה

 קרה. מיתת להם וביררו בלילה. קרה יאכלם שותים ואם ביום. הורג יאכלס פרת מי שותים הי:לא
 שמיתת: הילה על להתפלל שמותר קשים. ביימורימ הרבה יצטערו שלא וכו' רחמיו נתגלגל: מיד:אמר
 המלאכים וענין והסר. מקוט; כדדו !: פיר: לעל י' ע"א: מ' נדרים גרץ עיי'  שימוח לוהנאה
 קט:; בד"11 4, ודמוע: כתוב במקרא :' :גי': תזכרנ: כי אנש מה 'טאמר: במדרשים מקומותבכמה
 ומי בוראו. אלא גנו על :אין העולם ברא :ברם1ת בצלם הוא .טהארם " בלילה: תבכה בכה ער:הסר
 ,ע"ב לנברא יענוד היאך לבורא דומה הוא .טאם בוראו. כדמות אינו הנבראים מן לאהד עובד'טה1א
 הקנייה ומבכה בוכה עמה אחרים ומבכה בכה פ"א רבתי באיבה ואמרו ,, וכו': אדם קרוים אתםאמרו
 'טכ4 בלילה ד"א אמרו ע.ב ק"ד :בסנהדרין ולמספר. לבכי :גו' צבאת אלהים ה' ויקרא רכתיב;מה
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 ואשתו, בניו לפניו שמרחו ודם בשר למלך דומה* הדבר למה 13של*משלך
 במקום ועומד הולך ושנה שנה בכל  ביתו*  מתוך  והוציאן  ודחפןועמד

 לאומרו, אפשר אי כתוב דבר אילמלי ארצה* קומתו מלא ושוחהשדחפן*
 יום כי שנאמר בניה* על שמקרקרת וכתרנכולת בניי* בניי שאומר*כאב

 כ"בה'(: )ישעיה וגו' ומבוכה ומבוסהמהומה

 ישראל* על ישראל[ ]של מרוחם נתעלם בנולה מהלביןכשהיו
 יושבין אתם מה על בניי* להם* ואמר שבא עד כולם*ז3 ישראל כלונתעלמו
 שהוריד דמעות שתי בשכר לא ודוממין* יושבין אתם מה מפניודוממין*
 דומה משא שנאמר בשעיר*35 מלכותי רצון לעשות באתי אביו לפניעשו
 נאמר* למה )שם(* מלילה מה וכומר נאמר* אם י"א(* כ"א יישעיה וגו' קוראאלי
 וכל ביום* אלא אינן ישראל של פובתן שכל לפי )שם(*39 מליל מהותומר
 אינן לבית בית שבין שנה שבעים ואף בלילה* אלא אינן ישראל שלרעתן
 מלילה*40 מה שומר נאמר לכך לילה*אלא

 מלילי מה שומר נאמר למה מלילה. מה שומר מאמך  אםמ"א
 חנניה כנון לאמיתו, תורה דברי בו שיש מי ומשמר יושב שהקב"ה]לפי

 ]אדם[ עושה אמרו* מיכן מלילה[י41 מה שומר נאמר לכך ועזריהימישאל
 שולה אנכי הנה שנאמר לשומרוי אחד מלאך לו מומרין טובותי שלששתים
 מלאכים לו מוסרין וכתובימי נביאים תורה אדם קרא כי(.42 כ"ג )שמות וגו'מלאך
D'3eאדם קרא אבל י"א(י צ,א )תהלים לך יצוה מלאכיו כי שנאמר לשומרוי 
 חכמים, ושימש ואגדות הלכות מדרש משנה ושנה וכתובים נביאיםתורה
 מהלך שהיה למלך דומה. הדבר למה משל. משלו בעצמו. משמרוהקב"ה
 ש ברוחה אביו עמד ולשרבי לחמה שהביע כיון במדברי עמו ובנובדרך
 שומרך ה' שנאמד ובשרבי בהמה יניע שלא כדי לבנו, צל ועשהחמה
 ה'(:י4 קמ"א )תהליםונוי

 בנייי לישראל. הקב"ה אמר י"ב(י שם )ישעיה בהר  %ת% שומראמר
 בצער האחרון הבית את בונין שאתם פי על שאף מתחילהי לכם הבדתילא

 ולפי כנגדו. בוכה קולו השומע בלילה הבוכה שכ5 ביילה ד"א עמו בכין 1מזל1ת כוכבים בלילההבוכה
 ר"; ובמיתת במשל. שמסיים כמו וחביריו ר'ע על בלילה בכייה הוקבעה ע"כ בלילה. הוא שבע"פ תורהשעיקר
 שגה-ג יום ובאמת רומי. מלכות נגר ראש להרים שוב יכלו לא שעה שמאותה ישראל של רליות,הןנתרועעו

 .דרו. כזה ז, : באיזמל מרגיש המת בשר שאין אלא אחיקם בן גדליה בו שנהרג מיזם גדול הוא ר';נו
 כא' שבא. ער ישראל כל ונתעלמו ישראל על 'שראל של כירחון נתעלם בגולה הולכין כשהיו איתאושם

 ביכה גשמי שאין ארין לו נתתי דמעת ב' בשכר כלר ': בגוים: עוד יתחשג1 ולא נתעלמו כילקדמותן. שיהזרי לעשות עליהם ומה כך. להם אירע מה על שכהו וגם ;שו. אשר הרעים מעשיהם את עזב כברבגולה
 דמעות. השתי אלו נשכר ב'טעיר מלכותי רצון לעשות באתי לא אבל כיר פרק כדלע'ל ממנהפוסקין
 יהליפם שלא לעמו הקב"ה נשבע בפכר שם שמסיים כמו הכוונה כי אחר והענין שעיר. רצון לעשותובד'וו
 הורכן אהר הזמן על נאמר מליל מה ושזמר לבית. בית שבין השבעים על נאמר מלילה מה :שומרלילה. קרוי ורעתם יום קרוי וטובתן כלילה מום שנפטלין כלו' " 1מש1בש: מקוטע בד"11 ,, אחרת:נאומה
 רמה משא כתב מצאו ר"מ של בפפרו אבהו דרי בריה הג'נה א"ר היא פ"א תענית ובירושלמי שני.צית
 בבבי הס יזהנ; ר' דברי 1תשל1ם עיי.ש. וכו' שעיר מפני קורא אלי יוהגן איר מיטעיר קורא אלי רומימיטא

 14 אמר: דומה אצל הרוה1ת כל נתקבצו שמי. דומה הרוהב על הממונה מלאך אותו אר"י ע"א צ"עסנהדרין
 בילקים הגי' כן לילה. וגם בקר אתא שומר להם אמר בקר אחא לא עוד מליל מה שומר מלילה מהןשומר
 גליו: על הוא מליל מה שומר שהמאמר שלפנינו המאמר עני; 1עכ.פ ;יי"ש. ריטב לפני ה"ה זנןכטעיה
 פייח: לסל עיי' :' שלש: או c~nr אדם ;ושה אם בד"וו !' בר"11: כ.ה י'רומי:
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 כדרך שלימה שמחה עימי ושמחו בואו אלא 44 ]בעוונותיכן[* )בעוונותיהן(חרב
 ד3ו' הממים אש כקדוח שנאמר עולמים* ולעולמי לעולם בכם שמחשאני
 אומות בין דרים שאתם שנים אילו כ"א(* )שם לילה ובם וכו'(:45 א' סיד)שם

 אלא התורה את נותן שאינו לפי )שם(* וגו' בעיו תבעיו, אם שנאמרהעולם*
 אלא ערב אין י"נ(י )שם בערב[ ]ביער בערב משא שנאמר עליה* שמצטערלמי
 לקראת וגו' בערב משא נאמר לכך צער* לטוון אלא יער ואין ערל*לגגון
 אביהם לפני הזה בעולם דומין ישראל למה י"ד(*46 )שם ונו' מים התיוצמא

 ואמר עצים*" שני להן ונתן עבדים* שני לו שהיו ודם בשר למלךשבשמים*
 המלך* לפני האור מביא המלך לפני גופו המצער האור* את לי הביאולהן*
 משל* משלו ד"א* המלך: לפני האור מביא אין המלך לפני נופו מצערושאין
 משרת עבדו והיה כמאו. על יושב שהיה ודם בשר למלך דומה. הדברלמה
 אמר כך לפניו. והושיבו בידו תפשו כמאו* מעל עמד שמתבהל. ראהולפניו*
 עושה שאני כדרך ועבדיכם בניכם רצון אתם עשו בנייי לישראל. הקב"הלהן
 י'(: גי )ישעיה ובו' עבדו בקול שומע ה' ירא בכם מי שנאמר ועבדייי בניירצון

 פירקא.סליק

 מבורך הגדול שמו יהי שהקב"ה כשם צר.1 כשתה השלום.מתוך
 וששה ותשעים מאות בארבע שלום ועושה מתנוון עולמים ולעולמילעולם
 יום בכל שמו את מקדשין לפניוי שעומדין השרת מלאכי של רבבותאלפים
 משקיעת קדוש* קדוש קדוש אומרימי החמה שקיעת ועד החמה מיציאתתמיד*
 ועושה מתכוון ממקומה2 ה' כבוד ברוך אומרים* החמה יציאת ועדהחמה
 העולם באי כל עם שלום ועושה מתכוון שבאר-י לשונות בשבעיםשלום

 היא דמים כלו' 'י וגו': צדק ועושה שש את פגעת וגו' ראתה לא עין וסיסיה " בהוו: כיה1,
 כי ערל. לשון אלא ערב אין ואמר עליה. שמצטערים צער ע"י לה זוכין הם הערלים או-ה בין וכשדריםהתורה
 דבר וכל מ"ג( נ.א )'רמיה וערבה ציה ארץ כמו פירות. עושה שאיה וציה חורב מענק ערסהשם

 עושה שאינו כמו אוהו a'w~y1 מאכל Yp הוא ואם פה. וערלת אוזן ערלת כמו ערלה נקרא אברשימוש שמבטי
 לו שאין הבשר עור ודלרזל בהנאה. ואסור שאינו כמו בטל שפריו פריו. את ערלתו וערלתם נאמר ע"זפירות.
 הלשון כדרך ואין בשר. ערלת היא יתמעך. לא אם הפריה ויבטל הירייה מעכב ואדרבה כלום.תועלת
 המאמר וכעל זה. בענין נרדפים שהם אף ערבה ארץ אלא ערלה ארץ פירזת עושה שאינה ארץ עללומר

 ואין ובד"וו ערל. כענין הוא כאן ערב שענין כך. נקראת הארץ שם על שלא האומה עי אמרשלפנינו
 באטביה שהיא דנורא זקוקין בטל פי' צער. לשון אלא יער ואין ואמר שיבוש. הוא ערג לשון אלאבערב
 מפשוטו הכתוב הוציא שאס מקוטע המאמר ועכ"פ בצריי. היו"ד שתתחלף ע"נ( נ"ב )סוכה הייאדר'

 ע"י אש מהן להוציא יי הסר: וזה דדנים. ארחות תלינו אמרו. לפתרון ג.כ הוכרח הנה אותולפתור
 : ע"אי ל"ג )פיצה בזה זההיבוך

 נמצא פכ"ט סוף ער פכ"ב מלאך שולה אנכי הנה מן הפרקים באלו כשנסתכל שלום. איש מאיראמר
 שהעירותי מה כפי בבות ג' עפי"ז הספר ויכלול הספר. זה דרך עפ"י והגדות הלכות וענינה אחת בבאשהם

 נזה שניתוספו ויראה שמחתי. ראש על ירושלים את אעלה לא אם לקרם הפרק זה להם ונתיסףעליהם.
 ובשלום בטוב ולסיים וכו'. בלבד זו ולא עד ולחכמים הגדול לפא וכן לריה"ג. לאסף מזמור מאמריםהפרק
 השלום. פרק והוא האהרון הפרק עיר כאןויתוסף

 כ"ט. )ל"א( פרק עיןמאיר
 פ"21 לעיל עי" 1 פכיה: לעיל שבשמים אביו את כה קונה שארם חמדות מן אחת ג"כ הוא1
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