
 והמה םףני על הרכין שמיומרומי
 וומא.  אליהו  מרר  ולגמור  להחתילימייעני
 ביראתי ערום אדם יהא לערלם אמרו. הנביא אליהו דבימשום

 ועם רבו ועם אמו ועם אביו עם שלום ומרבה תמהי ומשיב בפיוי רךומענה
 כדי מלמשי ואהוב מלמעלה אהוב שירא כדי נויי עם אפילו בשוקתבירו,
 במובהר ימיו שיתמלאו וכדי הביריות עלשיתקבל

 לב על שם איש ואין אבדהצדיק
 )ישע-

 כל אמרו מיכן א'(. נ,ז
 משה וידי שנאמר ציבור* בנחמת ורואה זוכה הציבור עם עצמוהמצער
 לישב כמא או כר רבינו למשה לו היה לא וכי י"ב(* י"1 )שמות ]וגו'[כבדים
 עמהם אהיה אני אף בצערי שרוי והציבור הואיל משה* אמר כך אלאעליה*
 הרבים את אדם יראה לא הציבור:2 עם עצמו שמצער מי ואשריבצער*
 ואם נפשיי עלייך שלום ויאמר* וישתה ויאכל לביתו הוא והולך בצערשרויין
 י"ג(* כיב )ישעיה ונו' בקר הרוג ושמחה ששון הנה אומר* הכתוב עליו כן*עשה

 הבינוניים. עיניי, זה י,ד(* )שם ונו'  צבאות ה'  באזני ונגלה אחריו* כתובמה
 י.ב(:3 ניו )שם ונו' שכר ונסבאה יין אקחה אתיו אומר. מהו הרשעיםעינין

 לעול כשור אדם יהא לעילם אמרו. הנביא אליהו רבימשום
 בדברי עוסק אדם יהא כך בבקעה, הורשף שהיא כבהמה למשאוייוכחמור
 ישראלי אשריהם כ'(. ליב )שם ]ונו'[ מים כל על זורעי אשריכם שנאמרתורהי
 יצרןי ביד הם ולא בידן מסור יצרן חמדים. ובגמילות בתורה שעוסקיןבזמן
 מים ואין י"ב(י י' )הישע וגו' לצדקה לכם זרעו שנאמר צדקה. אלא זריעהאין
 אדם שקרא כיון א'(י נ"ה )ישעיה למים לכו צמא כל הוי שנאמר תורהיאלא
 הגדות, שנה מדרשי שנה משנהי שנה הלכותי שנה וכתוביםי נביאיםתורה
 ה' רוח שנאמר עליוי שורה הקודש רוח מיד מילפולי שנה תלמודישנה
 ב'(:4 כ"ג )ש"ב לשוני על ומלתו בידבר

 לי ונתן אהד כשדור ומצאני למקום ממקום עובר הייתי אחתפעם
 לוי  אמרתי  אמהי  מקום  זה מאי רביי לי* אמר מכיריני* היה ולאשלומי

 עיןמאיר
 בשוק. גוי עם 1אפי' המה. ומשיב רר ומענה ,ג' אליה. דבי מעשה מששש בי'י1 1 א'יפרק

 ע"א. ייא בתענית נלא עיי' ' שם: במכילתא 1עיי' כסת. או כר בדרו 1 פטר: להלן פי"ג לעיל1עיי'
 שם: הכ'"פ מן שהעתקת' במה פטר להלן פ'ב לעיל עמ' 4 פטר: ~להלן ופכיה פ"נויעיל
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 שאני במקום ושב בא רבי* לי* אמר ורבנים* חכמים מעיר אני* בדולהמיבנה
 קטניות* מיני וכל ועדשים ופולים ושעורים חטים לך נותן ואני אותך*מראה
 את מניח איני זהב דינרי אלפים אלפי אלף לי נותן אתה אם בני* לו*אמרתי
 אלא ישראל ארץ חרבה ולא תורחי של פשעה מפני אלא עולם חרב לאבני. לוי אמרתי מה. מפני רבי* לי* אמר תורה* בו שאין במקום אני ודרהתורה*
 פשעה מפני אלא ]אינן ישראל על הבאות צרות וכל תורה. של פשעהמפני
 שהיא מפני תורה, של פשעה הקב"ה לפני הוא ורב גדול תורהבשל

 ה'(י א' ימיכה זאת כל יעקב בפשע שנאמר שבעולם. העבירות כל כנגדשקולה
 י"א(. ט' )יתמיה זאת את ויבן החכם האיש מי שנאמר תורה. אלא זאתואין
 ה' ברוך רבי, ליי אמר י"ב(. שם )שם וגו' תורתי את עזבם על ה' ויאמרואומר
 בומחים שאתם התורה. את לכם ונתן לשונות משבעים בכםשבהר
 מקום:י בכלבו

 לאחימי הבת צרת ]הותרה[ יהותרו( ארקינם6 כן רומא ר'בימי
 כיהו ועיניו היה נדול וזקן היה בדול שחכם מפני לחכמימי קשה הדברוהיה
 חנניה. בן יהושע ר' להן אמר ויודיעוי ילך מי אמרוי המדרשי לביתמלבא
 וישבו הלכו עקיבה. ר' מיי ואחריו עזריה* בן אלעזר ר' מי* ואחריו אלך,אני
 אצלך* באו ישראל חכמי רביי לו. ואמרה שמחתו נכנפה ביתו. פתחעל
 על והושיבו חנניה בן יהושע ר' ]את[ תפם שנכנסו כיון ייכנסוי לה*אמר
 הואי מי ואמרי וישב, אחר לתלמיד אמור רבי. לו. אמר זהב* של מיטהבבי
 חבירינוי לעזריה בן לו יש כלום ואמרי עזריה. בן אלעזר ר' לו.אמר
 ובו' נעזב צדיק ראיתי לא זקנתי נם הייתי נער הזה. המקרא עליוקרא

 לו. אכר זהי הוא ומי וישבי אחר לתלמידך אמור לוי אמר כ"ה(יל ל"ז)תהלים
 העולם בכל הולך ששמך הדורשן עקיבה הוא אתה לו. אמר עקיבה,ר'

 כפירים הזהי המקרא עליו קרא בישראל, ירבו כמותך שבי בני שבכולוי
 אתו מסבבין התחילו י"א(י ל"ר )שם טוב כל יחסרו לא ה' ודורשי ורעבורשו

 עיןמאיר
 גת; אהד ארם ,מצאתי וכו' פ"א ז"ל אליהו אמר בפי"ב. בגוף זה סיפור בכי"פ פייה. לעיל עיי',

 עמי ושב בוא לי אמר אני. ורבנים הכמים בה שיש הגדולה מיבנה וכו' היה ולא שלום לו והחזרתי שלוםלי
 מפני לו אמרתי למה איל תורה. בו שאין במקום וארור תורה מקום מגיה איני וכו' לך אתן ואניבמקומי
 אלא ההיכל נשרף ולא אדמתם מעל ישראל גלו ולא תורה של פשעה מפני אלא בראשונה א"י הרבשלא
 הס.פ~ר וכל הרכינם. וגר"וו הורכינוס לקמן , וכו'; עכירות כל כנגר שקילה שהיא תורה של פשעהמפגי
 בגמרא איתאמר ולא הרכיגט. ה"נ פ"א יבמות בירושלמי וכן הרכינם בן הכא ר' איתא ושם ע"א ט"ז ביבמותהוא
 וכו'. הרכינס בן ד~סא ר' בימי רבנ; תנו הענין הובא ל"ז תהלים ובילקוט פלוני. תגי ולא ת"ר ולא תניאלא

 שבירושלמי בידם. שהיתה מסורת עפ'' דאמוראי מימרא אלא ברייתא שאינה הילקוט. מהוספת שזהויראה
 וכו'. הרכינס בן דוסא ר' אצל וקינים שנכנס מעשה לוי בן יהושע ר' בשם אירי בר יעקב ר' הכי. להאיתא
 גדול שחכם מפני וכו' הותרה הרכינס בן דוסא ר' בימי הספר. את בו ומסיים בפ"יב בכי.פ הוא הסיפירוג'ז
 אלך אני ראב"ע ואמר אלך אני ר"ע ואמר אלך אני יהושע ר' אמר וכו' קטועה( )היא לביהמ"ד מלבאהיה
 יש כלום וכו' אהר לתלמידך אמור ר' רומא לר' אר"י זהב של מטה על ~הזשיביהו יהושע לר' 1aDn וכו'הלכו
 כמותך ירבו וכו' הדרשן הוא אתה יוסף בן עקיבא הוא אתה וכו' הייתי נער ואמר פתה הברנו לעזריהבן

 כרכרי איל מי כדבר' והלכה לו אמרו הלל ובית שמאי בית מהלוקח וכו' רשו כפירים ואמר פתהגישראל
 וככור וכו' הרכינס בן שמעתם או רוסא שמעתם רבתי וכו' צרת )אמרון משמך ואלא לו אמרו הללבית
 התררמיים ומן יכו' גשגיעית שגי מעשר וכו' זי מריכה שעל וכו' הוא נ'ש ומתלמדי שמו וינתןשטן

 קצת,. )משוגש וכו' צאן מרועה אינו אפי' וכו' בקר מרועי אפי' אינך וכו' עקיבה ר' בו yjD וכו'כשנכנסו
 ~לא. כתוב במקרא ז זוטא: אליהו כדר סליק סייםובזה
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 רבינוי לוי אמרו הבת* לצרת שהניעו כיו, הבתי לצרת שהניעו עדבהלכות
 כדברי והלכה הילל* ובית שמי בית בין מחלוקת להם* אמר מהו* הבתצרת
 רבותיי, להם* ואמר מותרת* הבת צרת אמרוי משמך והלא היללי כביתמי*

 שמענו* סתם רבינו* היי לוי אמרו שמעתם* הורכינום בן או שמעתםדומה
 שמיי בית מתלמידי שמו* ויונת, הוא* שטן בכור לי יש קט, אח להם*אמר
 אבל מותרתי הבת צרת לכם ויאמר בהלכות, אתכם יקפח שמא היזהרוהוא*
 שלשה ואמר הנביא, חגי ישב זו המדוכה שעל וארץ* שמים עלי אנימעיד
 בשביעית, עני מעשר מעשרין ומואב ועמון אסורה, הבת צרתדברים.
 אחד* בפתח נכנסו וכשנכנסו* התרמודיים:5 ומן הקרדמיים מן גריםומקבלי,
 אתה לוי אמר עקיבה.9 ]ברבי[ )י'( בו פגע פתחים* בשלשה יצאוכשיצאו.

 אפילו אינך העבודהי כולו, העולם בכל הולך ששמך יוסף בן עקיבההוא
 נרים מקבלין אין אבל צאן: מרועי אפילו ממךי בבקשה לו. אמר בקר,מרועי
 ומשיח אליהו שיבא עד ביניהם* שנבלעו שבמים עשרה מפני הכותיים.מן

 לפני הנביא אליה את לכם שלה אנכי הנה שנאמר אותן*ויפרשו
 על בנים ולב בנים על אבות לב והשיב והנורא הגדול ה' יוםבוא

 :"1 וכיד( כ,נ ג' ימלאכיאבותם

 שנברא שמיום צדקה, גדולה אמרו. הנביא אליהו דבימשום
 של מדינה עצמו וקולט משתבח, הוא הרי הנותנה כל עכשיו ועדהעולם
 ב'(. מ"א יתהלים ה' ימלשהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי שנאמרניהיבם.
 והעבר מלבך כעם המר שנאמר ניהינם* של דינה יום אלא רעה* יוםאין
 צדקה עושה משפם שומרי אשרי ואומר י'(י י"א )קהלת מבשרךרעה
 ק"י יההלים עתבכל

 ג'(:מ

 ולימות הדה בעולם דכו מה מפני הראשוניםאבותינו
 ויעקב. יצחק אברהם : בצדקה עצמן שנהנו מפני הבא. ולעולםהמשיה
 נשתבח לא ]אברהם בצדקה אלא נשתבחו לא בנו. ושלמה דוד ואהרן,משה
-

 עיןמאיר
 מן המאמר פוף ובילקוט הקרדויין. מן ובגמרא הקדמיים. מן איהא au'1 קלים. שינוים בטוו'

 בדד: "' וכגמרא: בד.וו כיה " תרמוד: גירי רק ליהיה ובירושלמי קיטע. ולהלן אסורה הבתצרת

 וער העידם מסוף הולך ששמך הוא אתה ובגמרא צאן. מרשי אפילו רבי ר"ע א'ל בקר מרועי אלאאינך
 נוגהת תהיה ואם צאן. לרועי יאפילו ר"; איל בקר לרשי הגעת לא ועדיין לשם שזכית אשרידסיפו
 של רועה ר"ע שבאמת והוא פתרון. הצריכה הידה הוא נוסהתינו ;פ"י אשר המאמר נבין מקוימתהריו:
 שאין לפי נקר. מרועי ואמר כקר. מרשי אלא אינך 'ט;ריין לו ואמר עליו. כמסופר היה שב:;כלבא

 אפי' שהיה ר"ע והשיבו היה. בקר רשה שמסהמא השב רועה שהיה עליו וכששמע בא"י. דקהבהמה מגדליי
 תה.ה "Hg ונגיה אפילו מלת נמחוק אם הכהיי ובנוסחה לגדלן. 'טמיתר במקום בהורשין rws*מרשי

 1. ל י פ א נמלת א ל א מלת ההליף כדלהלן לישנא באשגירת שהכתב אפשר וכגר הריוו. נ1סהת ;םמסכמת
 וכו'. בקר ירשי נאלא[ הגעת לא ועריין בגמרא נגיח ואם באפייו. אלא 1ההייף מ;היק איזה שם;האו

 1כשנכנסז מן זה ומאמר ישון. סגנון הברל רק הנוסהאזה בין ענין הברל 1א,ן כן הגמרא דברי אףיתפרשו
 לפרשי(. ואוקמיה. ליה אקרניה באמצע )והוסיפ: וכו' כשנכנסו תנא ;צם: בתי מאמר בגמרא הואוכו'

 ;יי.ש. ;מהם היה טרפון ר' שאף שם מוסיף דצפ1רין הנינא 1ר' אחר. גסגנון הענין כלזבירזשלמי
 והסר. כתוב במקרא " הן: גמורים גוים רכוהים ס"ל עכ"פ הכותיים. תזכרו לא ובירושלמיובבכל'
 ושם וירא נילק~ט והונא גיהינס. אלא רעה יזם ואי; וגו' עצם, את וקולט מיטתנה שנותנה מי כלנכי"פ
 מקרא והביא וגו' כעס והסר מקרא ול"ג ;יי"ש. משיבש עצמו המאמר וגם אמרו. אהד ארם משםבטעות
 כלפניני: הוא ובכי.פ לפנינו. הכר המקרא שזה ואולי רעה. ליום רש; וגםאהר
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 י"ט(: י"ה )בראשית וגו' יצוה אשר למען ידעתיו כי שנאמר בצדקה[*"אלא
 ראין י"ב(, כזו )בראשית יצחק ויזרע שנאמר בצדקה* אלא נשתבח לא]יצחק
 נשתבח לא יעקב י"ב(* י' )הושע לצדקה לכם זרעו שנאמר צדקהי אלאזריעה
 אלא קטנתי אין י"א(י ליב )בראשית החמדים מכל קטנתי שנאמר בצדקה.אלא
 משה ח'(י ט"ז ימשלי בצדקה מעם טוב שנאמר צדקה, אלא מעם אי,מעטי
 לא אהרן כ"א(י ל"ג )דברים עשה ה' צדקת שנאמר בצדקהי אלא נשתבחלא

 ואין ו'(י ב' )מלאכי בפיהו היתה אמת תורת שנאמר בצדקהי אלאנשתבח
 לא דוד י"ב(י פיה )תהלים וגו' תצמח מארץ אמת שנאמר צדקהי אלאאמת

 ט"ו(י ח' יש"ב וצדקה משפם עשה דוד ]ויהי שנאמר בצדקהי אלאנשתבח
 :13 א'([ ע"ב )תהלים מלך לבן וצדקתך שנאמר[ בצדקה אלא נשתבח לאושלמה

 הקדוש והאל במשמם צבאות ה' ויגבה שנאמר בצדקהי משתבח הקב"האף
 ענן שנאמר בצדקה* משתבח הכבוד כסא אף ט"ו(: ה' )ישעיה בצדקהנקדש
 צ,זב'(: )תהלים כסאו מכון ומשפם צדק מביביווערפל

 שהיא צדקה בדולה המות: מדרך האדם את שמצלת צלקהגדולה
 לחיי האדם את מביאה שהיא צדקה גדולה אדם: של ושנותיו ימיומארכת
 משולה שהתורה צדקה נדולה לתורה: ששוותה צדקה בדולה הבא:העולם
 הפאולה: ימות ואת המשיח ימות את להביא שממהרת צדקה נדולהבה:

 הכבוד: כסא נכד נותנה את ומושיבה מעלה שהיא צדקהבדולה
 ביום הון יועיל לא שנאמר המות. מדרך האדם את מצלת שהיאומנין

 בה מודד שאדם שבמידה וראה. בוא ד'(: י"א )משלי ממות תציל וצדקהעברה
 ולא שיחיה עליו ומתכוון הזה בעולם להבירו צדקה נותן ארם לו,מודדין
 שכל אומר. אתה ומנין ימות: ולא שיהיה נותנה על מתכוון הקב"ה אףימות.
 מקיים. ואינו נפשות ולקיים עושה ואינו צדקה לעשות בידו שספקמי

 ואומר י'(, כ"ח )ש"א ונו' דוד עבדי את נבל ויע, שנאמר לעצמו. מיתהנורם
 י"א(. )שם ונו' לגוזזי טבחתי אשר טבחתי ואת מימי ואת לחמי אתולקחתי
 14 : ל"ה( )שם וימת נבל את ה' ויגף הימים כעשרת ויחי שנאמר מיתה. נענשומיד

 ימיך ואורך חייך היא בי שנאמר אדם. של ושנותיו ימיו מארכת שהיאומנין
 קלה מצוה י"ה(. נ' ימשלי ונו' בה למחזיקים היא חיים עץ יאוסר כ'(. ל')דברים

 והומר קל ז'(. כיב )רברים ימים והארכת לך ייטב למען בה. אומר מהווכבתורה
 העוה"ב. לחיי האדם את מביאה שהיא ומניין בתורה:15 חמורה שהיאבצדקה

 עיןמאיר--
 וזכין בעוה"ז זכו מ"מ הנוסהא ושם ידעתיו. כי מנין אנרהם וכטייפ דלהלן. הענין לפי הגהתי!י
 וכיה דנורא זקוקין בעל הגיה וכן כאן שנקטע נראין והדברים שם בילקוט כיה וי צו': המש"לימות
 קיטע. ושלמה וגו' דוד ויהי rt)o רוד וג' נקטעו ואהרן משה ויעקב וכו'. יצחק ויזרע מנין ינהק וג'נכי"פ
 בילקוט " וכו': חרקה אלא נשתבה )לא( הכגור כסא ואין הו' בצדקה נשתבח הקב.ה ואףומפייט
 וכו'. אדם של ימיו שמארכת וכו'. המיתה מדרך ג' בכולא. קלים שינוים איזה בכי,פ קצת. מקוטעשם

 המשיח ימות להביא וכו'. בה נמשלה שהתורה ליתא. לתורה nnilre ובבא גז'. האדם אתשמביאה
 הארן אח שמצלת פרקה גרולה הכבור כסא כגגך שיבוש( )והוא  ומיושבתו נותנה שמעלה וכו'.והגאולה

 וראה בא וגו' רשע איטרות יועילו לא שת' גיהנם אלא מות ואין ממות תציל שדקה שנ. גיהנם שלמרינה
 נפשות לקיים וכו' בידו שספק מ' וכל ימות :לא גה 'היהיה עליו מתכוון בעוה"ז צדקה נותן ארם ובז'שבמדה
 וגי' טבההי ואח וגו' גבל ויען שנאמר רור עברי שהריח  גיבל מצינו שכ; לעצמו מיתה מזם; מקייםואינו
 למען כת' קלה מצוה על בני"פ שם, קצת מקוטע ג'ז ,י  וגו'י במטרח ויהי שג'  לעצמו מיחה נענשסיר
 וכו': ימים והארכת 5ךייטב
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 שומרי אשרי ואומר א'(. א' )תהלים וגו' הלך לא אשר האיש אשרישנאמר
 אשרי ונאמר בתורה אשרי נאמר נ'(, ק"ו )שם עת בכל צדקה עושהמשפם
 האמור אשרי אף הוא. הבא העולם בן בתורה האמור אשרי מהבצדקה,
 בחוקותי אם שנאמר לתורה ששותה ומנין הוא: הבא העולם בןבצדקה
 ואומר כיב(, ח' ימשלי ונו' דרכו ראשית קנני ה' ראומר ג'(* ב"ו )ייקרא וגו'תלכו
 הצדקה מעשה והיה אומר. הוא ובצדקה 1'(. שם )ייקרא בארץ שלוםונתתי
 טובה מידה לך אין בה, נמשלה שהתורה ומנין י"ז(: ליב )ישעיה ונו'שלום
 כי תכבדך ותרוממך מלמליה שנאמר כתורה. גדולה בעולמו הקב"השברא

 עצמה תורה אף מירא(. )בן תושיבך נבידים ובין ואומר ח'(* ד' )משליתחבקנה
 ונו' לעשות נשמר כי לנו תהיה וצדקה ,שנאמר צדקה. אלא קרויהאינה
 הנארלה, ימית ראת המשיח ימות את להביא שממהית רמנין כ"ה(:"ן ו')דברי

 להבלות וצדקתי לבוא ישועתי קרובה כי צדקה ועשו משפם שמרושנאמר
 שנאמר הכבוד. כסא ננד נוהגה את ומושיבה מעלה שהיא יסנין א'(: ניו)ישעיה
 ביפיו מלך ואומר ונו'. ישכון מרומים והוא ונו' מישרים ודובר צדקותהולך
 י"ז(:ת ער ט"ו ל"ג )שם וגו' עיניךתחזינה

 ב'.פירקא

 מיני. מהר לנו נית, מקרא לי, אמר משנה. בו ואין מקרא בו וישמינותן בדרך אלי ובא אחד. אדם ימצאני בררך מהלך הייתי אחתפעם
 מפי ומשנה מקרא והלא בני. לו. ואמרתי סיני. מהר לנו ניתן לאמשנה
 דומה. הדבר למה משל. משלו למשנה. מקרא בין ומה נאמרו.הנבורר
 לזה וגת, גמורה, אהבה אוהבן והיה עבדים. שני לו שהיה ודם בשרלמלך
 פשתן. של אבודה ולזה פשתן של אנודה לזה תימין. קב ולזה חיטיןקב

 ועשאן החיטין את ונמל מפה. וארנו הפשתן את נמל עשה. מה שבהןהפקח
 ממד. עליה ופרם השלחן. נבי על ומידרה ואפה. ולשה מחנה. ביררהסולת,
 בא לימים כלום. ולא עשה לא שבהן והטפש המלך, בא שלא עדוהניחה
 הוציא אחד לכם. שנתתי מה לי הביאו בניי. להן. ואמר ביתו בתוךהמלך
 החיתין את הוציא ואחד עליו. פרוסה ומפה השלחן נבי על המולת ]פת[את

 כלימה, לאותה לה אוי בושה. לאותה לה אוי עליהן. פשתן של ואבודהבקופה.
 עליו,2 הסלת ]פת[ ואת השלחן את שהוציא זה חביב. מהן איזה אומרהוי

 עיןמאיר
 ונאמר וגו' האיש אשרי שנ' ה;יה"ב להיי הכי. כולא ובכיס קצת. מקוטע ובילקוט בר"וו.י
 מנין מקוטע( 11הוא העוה"ב בן בצדקה האמור אשרי אף העוה"ב בן כא; האמור אשרי מה אשריבצדקה

 ונצדקה בארץ שלום צתתי כתב ואתריו תלכו בחוקותי אם בתורה כתב מהבא להורה . . . . .שהטרקה
 אלא עוד ולא וגו' לגו תהיה וצדקה שכ' צדקה קרויה עצמה התורה ואף שלם הצדקה מעשה היהכתב

 הכבד כסא כנגד ויושב עולה והנ1תנה וגו' משפט שמרו שנ' המשיה וימות הגאולה ממהרתשהצדקה
 הוא. כתום כטקרא  יי  וגו'י ערקות הלךשנ'

 פ"א אליהו אמר ובכיס המהברים. בו ונשתבשו מצות. בררר מנוגה שיבוש בד"וו י ב'*פרק
 זה איתא דשם אלא פת. איבא בד"11 י 1כ;': מינות בדרך עלי לבוא והקהיל אהד אדם ומצאתיוכו'

 נאמרו הגנורה מפי וכו' נית; מקרא לי אמר מיגנת כדרך ככיב ומשנכש. מקוטע זזה ושולחן. פתשהוציא
 אהבה אהבן וכו' לת"ד משל לך אמשול לו אמרתי פירושה וזו מקרא זאת אלא למשנה מקרא ביןומה

 ההטיט וטהז והלר מפה ולמשוה ולארוג לטוות ונהנו הפשתן את נכל שכה; הפקה וע' לזה :תןגדולה
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 לו. אמר בדאין. דבריך יעשו חכמים משנת בתוך אמצאך אם בני. לו.אמרתי
 מתפלל. אתה כמה בשבת התבה לפני יורד כשאתה בני, לו. אמרתי אבל,הין.
 בני כמה כולה.3 תפילה לי[. ]אמר הימים. ושאר לו, אמרתי שבע. לי,אמר
 ובחמישי בשיני בשבת. במנחה שבעה, לי, אמר בשבת, בתורה קוריןאדם
 אמר מברך. אתה כמה המינים שבעת ועל שלשה. שלשה לי. אמרכמה.
 אחת.4 ברכה המינים, שאר ועל לאחריהם. וברכה לפניהם ברכה שתים.לי.

 אילו לנו יש וכי בני. לו, אמרתי ארבע. ומטיב והטוב שלש. המזון.וברכת
 תורה הקב"ה כשנתן אלא חכמים. משנת מתוך אלא אינן והלא סיני.מהר

 להוציא וכפשתן מולח. מה, להוציא כחיטים אלא להן נתנה לאלישראל.
 שנאמר וכלל[. ופרט ]וכלל וכלל. ופרט ופרט. בכלל ניתנה בבד.ממנו
 ביין ובצאן בבקר כלל. כיה( י"ד )רברים נפשך תאוה אשר בכל הכסףונתחה
 זה אחר, כלל זה הרי )שם( נפשך תשאלך אשר ובכל פרט. )שם(ובשכר
 לכלל:5 שצריך ופרט לפרט שצריךכלל

 מצוה העושה כל שעה אותה ועד העולם שנברא מיום רני, לי*אמר
 אילמלי בני. לו, אמרתי שכרוע לו נותנין עבירה העובר כל שכרו. לונותנין
 וכל פופו ועד העולם מסוף מלך הוא הקב"ה לאומרו. אפשר אי כתובמקרא
 וגו' השמים ושמי השמים אלהיך לה' הן שנאמר הוא. שלו כולוהעולם

 בלבד. וקמים ולא ט.ו(, ם,ג )ישעיה דבך' וראה מלגמים הבט ואומך י"ר(. י')שם
 הוא. שלו כבודו כסא הוא. שלו כולו ועולם שבעה שמים ושמי שמיםאלא
 שהוא מי שכל לבריות. להודיע אלא שברא.י בעולמו וחלקו שכרויטול
 לו. ניתנה ארק דרך שכר בצער, המצוות את ועושה בצער. התורהעושה
 את שעושין אדם בבני הקב"ה מצא שלא ]ילפי[ )לפי( לוד שמורוהקרן
 עצמן את ומצערין בצער. אהרון בית ובונין בצער המצוות ואת בצערהתורה

 עיןמאיר
 המלך בוא ;ר ;ליו המפה יפרס ניט:להן הלהם והביא בנחתום אותם ואפה אותם ולש סולת מהן:עשה
 המלך לפני השולחן הביא הפקה לכם שנתתי סמה עשיתם מה להם ואטר אותם שאי המלך NCCYכיון
 והמפיט ;ליו פחסה והיא הפשתן מן לנגוב ומפה החטים מ; לאכול להם לך הגה המלך ארוני לואמר
 לה אוי בושה לאותה או' ואמר פתח כן המלך כשראה המלך. לפני וההסה פשתן של האגודההוציא
 חיכים :שאר ברעו ' ערך: השולחן את שהוציא זה אומר הוי הביב מהם איזה וראו צאו חרפהלאותה
 לו אמרתי טשובש( )והוא הן לו אמר כראוי דבריך יעש: הכמים משנת בחוך בכי"פ י'ה. אמרכטה.

 ברכות עיי' ' כולה: תפלה לי אמר מה ימים :שאר לו אמרתי ברכות שבע לי אמר וכו' יורדכשאתה
 בנ.א כמה לו אמרתי בכי"פ כמשמעו. הוא כלום דכא מוכה והכא כלום. ולא בדיה וברש.י ון ע"אל"ו
 ואחת לפניהם שתים וכו' המינין שבעת ועל לו אמרתי שלשה לי אמר ,ה' ונב' שבת של ובמנחהוכו'

 )והוא ארבע והטטיב והטוב שלש הרי שתים המזון וברכת אחת ברכה כמה המאין שאר ועללאחריהם
 מתוך הם ומנהגיהן ישראל דתי שבאמת לב. לנמהרי כאן נצחת ותשובה תו"כ. ריש ;יי' "משבש(:
 חכמים. משנת בקיום תלוי בעוה"ז ישראל של ~קיומן הקורש. כתבי משמעות עפ"י ולא חכמיםמשנת
 וניהנה וכו' סלת מהן לברר וכו' אלא :דרשו ששנו הכמים משנת מתוך נכי"פ קלים. שיבושים איזהבד"11
 כלל זהו אחר כלל זהו נפשך תשאלך אשר ובכל פרט זהו ובשכר וגו' הכפף ונחת כלל של ופרט ופרטכלל
 והשינו. רגריו את לגמור הספיק ולא . : ראשון כלל שהשמיט קצת משובש ושא וא'. לפרט צריךשהוא

 : חכמת משנת היא צורך ולאיזה ישראל. בני נתייהדו במה העולם שנברא מיום היא כך אם היא.ושאלתו
 לה הן שנ' הוא שלו כבורו וכמא שלו כולו העולם וכל בכי"פ הבריות. לעבודת לו צורך מה בתמיה.;

 לכך כא' י וכו': כבדו :כסא הוא שלו כולו והעולם וכו' בלנד שמים ~לא וגו' הבט ואומר וגו'אלהיך
 ונוסהא וכו'. מצא שלא לפי לו שמורה :הקרן לו נתונה שבשכרן בצער המצות את בכי"פ ישראל.נבהרו

 : ברורה אינהזו
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 ואת התורה את ועשו אדם בני אותן שבאו עד המצוות. ועל התורהעל
 הקב"ה להן נתן לפיכך המצות. ועל התורה על עצמן וציערו בצער.המצוות
 שכרו שיטול ומנין הדורוה.9 כל סוף עד בניהן ולבני ולבניהן להןמשנה.
 חבלים ואומר ט'(, ל"כ )דברים וגו' עמו ה' חלק כי שנאמר שברא,"בעולמו
 למלך דומה. הדבר למה משל. משלו ו'(.ן! ט"ו )תהלים וגו' בנעימים לינפלו
 בית בה סייף בה ששמח ובשמחתו ושיכללה, פלטורין שבנה ודםבשר

 כל את וברא בתוכה הקב"ה שעמד ישראל. ארץ של שכרה זודירתו.2י
 הפריש ומישראל האומות. מכל תרומה ישראל את והפריש כולן."הארצות

 כהונה בבגדי וכיבדו ומשחו. וקידשו הכהן. אהרן הפריש ומלוי לוי. שבטאת
 ושנה.'י שנה בכל ישראל על ומכפר לפניו עומד שהוא וחומים. ואוריםבציץ
 מכל פרושה שהיא ישראל לארץ האומות. מכל תרומה שהן ישראל. אתוהביא

 תרומה שהיא לירושלים מישראל. שהפריש לוי. שבט את והביאהארצות.
 שהפריש המקדש לבית לוי. משבם שהפריש אהרן, בני והביא ישראל,מארץ

 ראה ארץ וימודד עמד שנאמר שלם. בלבב רצונו ולעשות לעמודמירושלים.
 כל אמרו. מיכן )שם(. לו עולם הליכות דאך3יך ו'(,5ן נ' )חבקוק ובו' נויםויתר

 שניטל ממקום אומרים. ויש " : הבא העולם בן שהוא לו מובטח הלכות.השונה
 האדם את אלהים ה' וייצר שנאמר מזבח. נבנה שם הראשון אדם שלעפרו
 יי כיר(. כ' )שמות ונו' לי תעשה אדמה מזבח ואומר ו'(. כ' )בראשית הארמה מןעפר
 בכל לישראל כפרה הוא שבו מזבח קיים. המקדש שבית rot כל אמרו.מיכן

 כפרה הם חכמים ותלמידי חכמים לארץ ובחוצה מושבותיהם.מקומות
 לה' ביכורים מנחת תקריב ואם שנאמר מושבותיהם. מקומות בכללישראל
 ביכורים לחם האלהים לאיש ויבא שלישה מבעל בא ואיש ואומר י"ר(. א')ייקרא
 מזבח ולא מקדש לא שם אין והלא היה. כהן אלישע וכי מ"ב(. ד' )מ"בד3ו'
 בין לפניו יושבין חכמים ותלמידי היה. יה(נביא אלישע אלא גדול. כהןולא

 עליו מעלה ולתלמידיהם לחכמים הניזקק כל אמרו, מיכן בשומרון, וביןבדותן
 שבשמים:5י אביו רצון ועשה ביכורים הקריב כאילוהכתוב

 עיןמאיר
 להב נחן אחרון בבית בפרט דבריו את שמילאו ואחר וכו' לבריות להודיע ישראל נבהרו כלר,

 בית ובנו בצער המצוות את ועשו כצער הנזירה את ועשו בנ"א אותן שנאו עד בכי.פ בשכרן. המשנהאת
 ואי בעולמו שכרי הוא שבאמת ו! וכו': משנה להם נהן לפיכך וכו' עצמן יציערו בצערהאהרון
 וגו' ה' חלק כי שנ' בעולם והלקו שכרו הקב"ה שיטול ומנין בכי"פ כתוב. מקרא אלמלא לאמרואפשר

 כהן הפריש לוי ימשבט וכו' רירתו בית בה סייף בה ששמה ושמהתו בה ושמה פלטרין שבנה למלךמשל
 חלקם: והוא השיב של הלקו הם כלו' יי ישנה: שנה בכל ישראל על ~מכפר עומד שהואגדיל
 שא"י עקב ריש ספרי 'י דירתו: בית את שם קבע לסוף גלו' הום. מן היים כמי סוף מן פעל כייף:'

 ע"א קרה רבתי לפסיקתא ובהוכפה פי.ג רכה ויקרא עיי' ,י פייט: לעיל עיי' 'י לכל: קודםנבראת
 כל אליהו דבי תנא ע"ב כיה מג'לה ,י פייח: ופדר"א צ,ב מזמור ההילים ומררש מכילהא.ובריש
 וכס, הלכות. אלא הליכות תקרי אל לו עולם הליכות שג' העוה.ב בן שהוא לו מובטח הלכותהשונה
 בכי'פ בלבד. הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקעה לו אין ביהמ"ק שחרב מיום ע"א ח' בברכיתשאמרו
 משבט שהפרישו גרף כהן והביא ישראל מארץ פרושה שהיא לירישלים וכו' חרוטה ישראל אתוהביא
 זו ופסחא הבא. העולם בן שהוא לו מובטח הלכות השעה כל לו אמ' גוים ויתר ראה וכר לביהמ,קלוי

 ב.רושלמי י' : ברורהאטה
-ira 

 בר שמואל ר' בשם פי"ד ובב"ר פזי בן יודן ר' בשם איתאמרא ה"ב פ",
 תניה ר' ויקרא בילקוט הובא " מזבח; נבנה מקום באוהו בכי"פ הרדה. ובפי' פ,כ בפדר"א ועיי'נהמן
 בשינוי זוטא אליהו סרר שהשאו בתיספות ועיי"ש תניא ברייתא איתנייא ע"ב ק,ה ובכתובות הסגנוןושסה
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 הזה,19 העולם שאוכלין העולם אומות נשתנו מה מפני רבי. לי.אטר

 הזה. העולם אוכלין לפיכך מתוכן. ישראל שהפריש שכרן בני. לו,אמרתי
 ממשפחה אחד אדם שמצא ודם בשר למלך דומה. הדבר למה משל.משלו
 בשביל המשפחה. לבני מרובות מתנות המלך שיבר רצונו. לו ועשהמרובה,
 הקב"ה שפריש שכרן העולם, אומות כך אף רצונו. לו שעשה האישאותו
 כל מעתה אלא רבי, לי. ואמר הזה.~ העולם אוכלין לכך מתוכם.ישראל
 עבירה העובר וכל שכרו. לו נותנין מצוההעושה

 נותניי
 אמרתי שכרויי לו

 שכרן מה העולם. כל את וקילקל שעמד הקדמוני נחש של שכרו מה בני.לו.
 אחיו. הבל את שהרב קין של שכרר מה הציווי. על שעברו וחוה אדםשל
 שם של שכרו ומה אביו.ת אחי על מתאבל שהיה למך של שכרוומה

 של שכרו ומה אביו, את כיבד שלא חם של שכרו ומה אביו,מ אתשכיבד
 עליו.גג יהיה שלא עד שנה. ועשרים מאה אות, כל ברבים ומיחה שעמדנח

 הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך כי לדורות, והניד עליו הכתיבלמיכך
 העילם אומות כל על שהתנבא הנדרל שם של שכרו ימה א'(, ז'וכראשית
 ופיגר שעמד אבינו אברהם של שכרו ומה ממנו. קיבלו ולא שנה מאותארבע
 שנאמר למצרים. בניו ירדו כהונן שלא יבר שאמר ועל שבעולם.יו ע"זכל

 התמהה אותה בשכר ח'(. ט"ו )שם אירשנה כי אדע במה אלהים אדניויאמר
 שכרו ומה אביו. את וקבר שעמד ישמעאל של שכרו ומה למצרים. בניוירדו
 המזבח. נבי על ותניני יפה יפה כפתיני ]אבא[ )אכה( לאביו. שאמר יצחקשל
 עומד בחור. אני לשמים. מיתות שתי מתחייב ונמצאתי ואכך. בך אבעטשמא
 לפני דמעות שתי שהוריד עשו של שכר ומה שנים, ושבע שלשים בןבכחי.
 אמרו. מיכן שכרן. להן נתנו יפות. פנים במבר עשו בני את שקיבלושעיר בני ואף לעולם. הימינו פוסקין ברכה נשמי שאין שעיר הר לו ונתנואביו.

-  עיןמאיר-
 לחם וכו' ישראל לכל הם כפרה ות'ח וכו' ישראל לכל הוא כפרה מזבח נכי"פ הברייתא. לפרש קצתנוסחא
 בשומרון וכו' יושבין שהיו ותלמידיו הנביא אלישע אלא כ"ג ולא מקדש או מזבח שם היה לא והלא וגו'ביכורים
 אלו קיום נלא ,י : יכבד ה' יראי שת שכ' בעצמו להקב"ה מכבד כאילו לת"ת המכבר שכל למד אתמכאן

 ממשפחה וג' הזה. בזמן שאוכלין ובשיבוש שם נילקוט הונא ג'ז "י בהם: נתחייבו שישראלהמעשים
 אפי' מסיים אלא קימע השאר וכל בשבילו. משפחה אותה לנני רבות מתנות המלך להם שיגר וסייםנמוכה.
 המשפחה לבני מרובות מתנות בכי"פ בירו. תורה שכר תמנע לוטן ואהל וכו' מקרא לא אדם של בירואין

 להראות אליהו האריך ואח"כ עליו. לבו ונשתכך בדבר ל' שהסכים כלו' 1י שיבוש(: )והוא רצונו לושיעשו
 אביו. באחי מאורע שום לי נודע לא אגל בדוו. וכיה יי הדורות: כל ע"פ מהלכת מדה היא שכךלו

 מתאנח למך שהיה וגו'. הרגתי איש כי 1ג1' לנשיו למך ויאמר הפסוקים פירש הספר שבעל ליויראה
 של במאורע מתנהם והיה זה. gy מתאגל והיה אגיו אחי את שהרג לו. שאירע מה על עצמו עלוקובל
 כבנים הם בנים שבני וכיון קין. כמעשה למך שעשה הספר נעל למד קק עפ עצמו את שמקיש וסמהקין,
 קראו וע"כ מתושאל של בנו מלמך בשנים צעיר מחויאל של הב1 אותו והיה כאחיו. הוא הרי דורוא"כ
 באשגירת הסופר וטעה אביהם. את שכיבדו ויפת שם ש9 שכרן צ"ל ואול' בדוו. וכיה 'י ילד: וקראואיש

 רבה וקהלת ח' אות שם חרד"ל ובהגהת פיל ב"ר ועיי' שנגזר. מה עליו יבא שלא עד כלו' 'ייישנא:
 הש: הגונה ונוסחא וכו'. לדורות עליו מוכתב לפיכך הריבור עליו היה שיא שנה ק"כ בכ~פפיט.

 בכי"פ כולא ו'. אות סוערה ענייה ל"ג פ' רבתי לפסיקתא ובמ"ע פגר ע' מלרוך עיי' נתץ פי' פיגר'1
 כפתני אנא לאביו שאמר וכו' ירדו מילה אותה בשכר תרע יריע לו הושב ארע במה וכו' ופיגרשעמר
 שעיר הר לו ניתן דמעות שתי וכו' שנה ל"ז בן שהיה אמרו לשמים מחויב ונמצאתי ואכך בך אבעוטשמא
 ותמנע "y1D לוטן ואחות שנ' מלך מזרעם ויצא זכו שכר se ואי שכרן להם ניתן יפות פנים בסברעו'
 וכו': משנה ולא תורה לא אדם של גירו אין אטרי מכאן עמלק את וגר פיגשהיתה
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 היום. כל וקורא יושב אלא משנה. ולא מקרא לא אדם של בידו איןאפילו
 שהיה יעקב של שכרו ומה בידו." תורה שכר כיב( ל"ו ישם תמנע לומןאחות
 שבמים עשר שנים של שכרן ומה הייו. ימי כל בלבבו אמת ודובר לאמתמודה
 ישראל מצאתי במדבר כענבים שנאסר אביהם. יעקב רצון עושיפשהיו

 מה י'(י ט' )הושע ]וגו'[ באו המה אבותיכם ראיתי בראשיתה בתאנהכבכורה
 לשונותי שבעים מתוך בלבבן אימה שנהנו ויעקב. יצחק אברהם שלשכרן
 הדורות:י2 כל סוף עד בניהן ולבני ולבניהןלהן

 ]ב'[.פירקא

 ומידת ברא. שלא השקר ממידת חוץ בעולמו הקכ'ה בראהכל
 אמונה אל משפט דרכיו כל כי פעלו תמים הצור שנאמר עשה, שלאעוול
 עולה יעשה לא בקרבה צדיק ה' יאימר ד'(. ליב )דברים הוא וישר צדיק עולואין
 ה'(,1 נ' )צפניה בושת עול יודע ולא נעדר ולא לאור יתן משפטו בבקרבבקר

 איש וכאורח לו ישלם אדם כפועל מעול ושדי מרשע לאל חלילהואומר
 וי"א(:2 י' ל"ר )איובימציאנו

 למיתהג אדם בני נקבצו לא שאילמלי וארץ. שמים עלי אנימעיר
 הוא ושמח וישתה שיאכל מתיך אלא צער. ]לידי[ ילד.( יורד ברייה כלאין
 ותבואה פירות ואין עולמו. לבית )1(נפמר ביתי בני ועל בניו )1(על אשתועם
 לידי באין אדם בני ואין אדם, בני של דרכיהם מתוך אלא הרקבה. לידיבאין
 ימיהם. בחצי כיהות אדם בני של עיניהם ואין דרכיהם. מפני אלאבושה.
 דרכיהם[1 מתוך אלא בנגעים, מיטמאין אדם בני ]ואין דרכיהם. מתוךאלא
 בורא ה' אמר כה שנאמר דרכיהם.4 מתוך אלא בזיבה. מצמאות הנשיםואין

 לשבת בראה תוהו לא כוננה הוא ועושה הארץ יוצר האלהים הואהשמים
 בונה אדם כלום ארץ. מדרך ולמד צא י"ה(. מיה )ישעיה עוד ואין ה' אנייצרה
 כסמים. בו ולהכנים כלים בו ולהכניס פירות. בו להכניס מנת על אלאבית,
 עיןמאיר-

 עשו בני את שקיבלו לפי בתורה זכרונם שיבא החרי שעיר בני ונחשבו ואחות. כתוב במקראצ
 תמנע לוטן ואחזת ופסוק עשו. גן לאליפז פלגש היתה לוטן אחות שתמנע עמהם והתחתט יפותבפנים
 שנהגו ופי' ופכיה. ופכ"ז ופכ"ד ופ'כ ופט"ז פי"א סוף לעיל עיי' י' בידו: תורה שכר והקויאו הואתורה
 שקיטוע נראה ויותר שנתנו. ובר"וו אומות. ע' מכל יותר בלבבם השם אימת שהנהיגו שכרן וכו'אימה
 אביהם דצו; עויין שהיו שנטים י"ג וכו' נלבבו אמת ודובר שנ' האמת ע9 מודה שהיה בני'פגאן.

 וכו'. בניהן ולבני ולבניהם שכר להן יש וכו' בלבבן אימה שנהגו וגו' כענבים שנ'שבשמים
 וקיטע האזינו פ' גילקוט הובא פועל. כי כתוב במקרא ' נערר: לא כתוב במקרא 1 גי*פרק

 גמולות נעל ואזמר לו ישלם אדם פועל גי אלא מעל ויסדי וגו' ברא הכל אליהו אמר ג'( )פרק ככיפהסגננן,
 בא בריה כל אין אדה"ר חטא ע"י האדם מין כל על שנגזרה אלולי כלו' ' י"ח(: נ"ט 1ישעיה 'שלםכעל
 בז' לשיחה אדם נתקבצו לא שאלמלא משובש בד"וו בנשיקה. עולמו לבית נפטר היה אלא מיתה צערלידי
 מעיל הסגנון. ושינה מקוטע ובילקוט ינו'. ונפטר ביתו גני Dyt אשתו עם וגו' מתזך אלא שער לפגייורד
 לבית לו נפטר אדם לו אשר גל ובניו ואשתו הוא וכו' צער לידי יורד בריה כל אין וארץ שמים על'אני

 עולמו לבית נפטר עמה וישתה ויאכל ביתו בני ועל בנר על אשתו עם שמח שהוא פי' ולנוסחת'נועולמו.
 ואין דנגעים. בנא אחר ג' אלא דנובה בנא ליתא זגילקוט דושה. נבא ליתא נדכו * זו: שמחהמתוך
 האדם על לומר דוגמא לי שאין לי מסתברא לא זו וכבא דרכיהם. מתוך אלא הבאשה לידי באיןבנ"א

 : דנגעים בכא והוספתי דבושה בבא הנחתי ע"כהבאשה
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 אותן דני( נידונין. דרכיהן מתוך אדם בני כך אף האור, את בו להציתאו
 כי להם אוי שנאמר לקראתם. הבא מיום להצילם בשביל ארק* דרךמתוך
 י"ג(:5 ז' )הישע וגו' ממנינדדו

 בשעה 0 יום. בכל ארם ]'מישכל[ )מסתכל( דבריםוכשלשה
 ובשעה הכמאי לביתשנכנס

 שמקיזיי
 על עומד שהוא ובשעה הדם. את לו

 בהמה: כדרך דרכך ראה לו* אומרים הכמאי לבית שנכנם בשעההמת:
 ובשעה אתה: ודם שבשר ראה לוי אומרים הדם* את לו שמקיזיןובשעה
 חוזר* אינו ועדיין הולך* אתה להיכן ראה לו* אומרים המת* על עומדשהוא
 וגו' דרכו תסלף אדם אולת שנאמר יתירים* דברים ומרבה יושבאלא
 תהרג אל וצדיק ונקי תרחק 21קר מדבר אומר* הוא וברוקר ג'(, י"ס)משלי
 תחשובו אל רעהו רעת את איש ואומר ז'(. כ"נ כשמית רוצע אצדיק לאכי

 ה' נאם שנאתי אשר אלה כל את כי תאהבו אל שקר ושבועתבלבבכם
 לו מוסרין אמת. לדבר צדיק עצמו אדם יעשה צד, זה וכאי י"ז(:י ח'ייכייה
 חסיד עצמו אדם עושה אמת. ומדבר הצדיקים כדרך עימו שמתנהגמלאך
 ומקבל החסידים כדרך עימו שמתנהנ מלאך לו יי(מומרין הכלי אתלמבול
 מלאך לו מומרין ולשקר. לכחש רשע עצמו את אדם עושה ואם הכל,את

 מידה עצמו אדם עושה ומשקר. ומכחש הרשעים כדרך עמושמתנהנ
 אני שנאמר בינונית,9 מדה כדרך עמו שמתנהכ מלאך לו מומריןבינונית.

 י'(,9 י"ז )יכמיה מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת כליות בוהן לב חוקרה'

 נבר עם תתמם תמים 3בר ועם תתחסד חסיד עם אומר* הוא דוד ידיועל
 תושיע עני עם ואת ראומר וב,ז(י~י כ,ו י,ה )תהלים תתפתל עקש ועםתתברר
 לוי יפה שעניות עם תושיע. עני עם כיה(, כיב )ש"ב תשפיל רמים עלועיניך
 תצא לא עליון מפי ואומר העולמכן אומות אילו תשפיל* רמים עלועיניך
 יוצאות טובות מידות והלא כן לומר ]אפשר כ"ה(י נ' יאיכה והטובהרעות
 אינה והרעה רעש לעושה יוצאה אינה התובה )אילא( כן[, אמור אלאמלפניוי
 ומנין רעה, כלפי והרעה טובה, כלפי טובה אלא טובה. לעושהיוצאה

 עיןטאיר
 לעולם לירד יכולה בריאה כל אין למיתה הכי. כולא בכיים משובש. ובדוו מקטע בסגנון בילקוט'

 וכו' בושה לידי וכו' ותבואות פירות ואין וכו' אשת: על הוא שמח ושותה שאוכל מתוך אלא צערבלי
 לז( ג' באינך )וב; פירות לו להכניס אלא בית בונה וכו' הנשים ואין וכו' בנגעים שמאין אנשיםואין
 אדם דברים בג' אלא עור ולא הבא מכם להציל' בשביל ובילקוט בד'וו. כיה י וא': בו להציתוא'

 הסגנון בר"מ י  וכו': שיכנס בשעה יום בכל מסתכל ארם יהא רברים בג' בכי.פ וכו'.  יום נכלמסתכל
 בה"כ שיכנס בשעה בכי"פ החשבו. אל וגו' ואיש כחוב במקרא  ומששש. מקוט?  ובילקוטמקוט?
 ואומר וגו' ארם אולת בו כתב מה ולמד צא יתירים דברים :מרבר ויושב חוזר אינו ואם וכו' לואומרים
 שיתנהג מלאך וכו' עריק עצמו עושה אדם כיצד בכית ומקוטע. משובש ובדוו מקוטע בילקוט 'וא':
 שיתנהג וכו' ולשקר לכחש עצמו אדם nwty הכל את וסובל החסידים בדרך עמו שיתנהג וכו' בדרךעמו
 וגו' חוקר ה' אני שנ' כתב שכן ומנין בינונית מדת עמו שיתנהג וכו' בינונית מדת וכו' הרשעים בדרךעמ:

 גבר: עפ כחוב במקרא "י ולתת: כתוב במקרא י העולם: אומות אלו  וגו' תתחסד הסיד עםואומר
 ע"א קיד ושבת אותו מוליכין לילך רשה שאדם גדרך ?"ב יי מכוח ו?יי' בילקוט. קיט?  ואילך מכאןיי
 טובות מדות כל על הקכ'ה שהזר הי הי לנר אמר דאליהו עצ ט' חגיגה ועיי' אותו. מסייעים ליטהרבא

 שכל מפני כן אותו להני; אין וגו' עליון מפי ירמיה שאמר ומה נניב עניות. אלא מצא ולאלישראל
 שהן מדות ארגע 1SNO לך תדע ומנין וכו' הרעה לעושי יוצאה הטונה :אין מלפניו יוצאות טובותסדות
 וכו': ארץבררך
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 זנות* לשום אשה שנושא יש אר"י בדרך מדות ארבע שכן*י: לך)ש(תדע
 שנושא ויש גדולה. לשום אשה שנושא ויש ממון. לשום אשה שנושאויש
 מורר בן ממנו שמוציאין סופו זנות לשם אשה והנושא שמימי לשםאשה
 לאחריןי אותו שמצריכין סופו ממו, לשם אשה והנושא ]ומורה[,יימירא(
 זרעו למעם משמחה מאותה עליו שמעמידין סוף גדולה לשם אשהוהנושא
 ישראל את שמושיעין בנים לו שהווין מוף שמים לשם אשה והנושאאחריו*
 ומורה, סורר בן הימנו שמוציאין זנות לשם אשה לנושא ומנין צרתם:"בעת

 בו שמרננין מוף י"א(, כ"א )דברים תאר יפת אשת בשביה וראיתשנאמר
 כי שבאמר אחרתי ונושא הולך הבריות בו שמרננין רננה ומתוךהבריותי
 הוא אחרת אשה שנושא ומתוך ט"ו(י שם ישם וגו' נשים שתי לאישתהיין
 )שם(* שנואה והאחת אהובה האחת שנאמר האחת. ושונא האחתאוהב

 פורר ב, ממנו שמוציאין מוף האחת ושונא האחת אוהב שהואומתוך
 שכן לאחרים. אותו שמצריכין מוף ממון לשם אשה לנושא ומני,ומורה:"
 לזה. זה שהצריכן מוף לחמי כראוי שלא נשים שנשאו הכהן. עלי בבבימצינו
 לחם וככר כסף לאבורת לו להשתחוות יבא בביתך הנותר כל והיהשנאמר
 לנושא ומנין ל"ו(: ב' )ש"א לחם פת לאכל הכהונות אחת אל נא פפחניואמר
 אחריוי זרעו למעט משפחה מאותה עליו שמעמידין סוף בדולה לשםאשה
 שהיר ישראל מלך אחאב את שכשראה יהודה. מלך ביהושפט מצינושכן
 בו* ונתחתן הלך מוף העולם, את זה ירש כלום אמר. בנימי שבעיםלו

 זרער למעט ומנין מ"ה(י מ"ב )ס"א ישראל מלך עם יהושפט וישלםשנאמר
 אילמלי א'(: י"א )מיס וגו' בנה מת כי ראתה אווזיה אם ועתליה שנאמראחריו*
 בית מלכות ובטלה שעהי באותה יואש נהרג דוד עם הקב"ה שכרתברית
 ממון לשם אשה והנושא זנות לשם אשה הנושא אילוי של שכרן ומהדוד:

 שניהם אדמי בני שני עיניןי אותו ושאל צא נדולה, לשם אשהוהנושא
 ואחד עני אחד אחת, ממשפחה שניהם אתתי משכונה שניהם אחדימשבט
 שנאמר כ,י עשה ולא ]העני[י )הכס( את ויתן שישא לעשיר לו והיהעשיר.
 להלל באחיו איש נבגד מדוע בראנו אחד אל הלוא לכולנו אחד אבהלא
 בישראל נעשתה ותועבה יהודה בנדה ואומר י'(, ב' )מלאכי אבותינוברית

 לפי כלומן מה, נשתייר לא לפיכך י"א(י )שם ונו' יהודה חלל כיובירושלים
 במי ונדבק והלך לשונות* שבעים מתוך הקב"ה שבחנו הזרע אותושהניח
 יעקב מאהלי ועונה ער יעשנה אשר לאיש ה' יכרת שנאמר לו* ראוישאינו
 ]לו[ יהיה ולא בחכטים* ער לו יהיה ולא י"כ(* )שם צבאות לה' מנחהומגיש
 בבית כעינין הלכה ששואל מי לא בחכמים* ער לא בתלמידים:עונה

 כהן ולא בתלמידים* כהלכה שמשיב מי ולא בתלמידים* עונה ולאהמדרש*
 בנים לו שהווין שמים לשם אשה לנושא ומנין צבאות:" לה' מנחהשמגיש

 לשם אשה שנשא ]מעמרם למד צא צרתם* בעת ישראל אתשמושיעין
 וצא בישראלי ומצות תורה שרבו ומרים, ואהרן משה ממנו ויצאושמים.

 עיןמאיר
 רי"ד פי' תצא ספרי עיי' 'י ע"א: ע' וקידושין פ"י זיטא ד"א ;י" " הדרו: עפי' הגהתייי

 לה מייתי ע"ב ג"ח ובשבת רב בשם איתאמרא ;"א פ"ב בסנהדרין 'י תצא: פ' ותגחומא ורי.הרטב
 : עייףסתמא
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 סוף שמים* לשם אשה שנשא עמינדב בן נחשון בן שלמון בן מבועזולמד[
 כיוצא ועל עליהן בישראל* ומצות תורה שהרבו בנו* ושלמה דוד ממנויצא
 כאשר כי אומר* הכתוב עליהן כמעשיהן העושה ועל להן הדומין ועלבהן

 ה' נאם לפני עומדים עשה אבי אשר ההדשה והארץ החדשיםהשמים
 כ"ב(:"~ ס"ו ישעיה ושמכם זרעכם יעמודבן

 ]ד'[*פירקא

 העם, ]מ[לכל יותר ביתך ולאנשי אדם. לכל עלוב הוי הכמים.שנו
 ]אחד[ במקום לעמו עניו שהיה מהקב"ה ולמד צא שכןי לך תדעומנין.
 אלא בעונותיהן1 שפא, ולא בדרכיהמי עמהם הלה ולא ובשלשה,בשנים
 שניתנה מיום יום ועשרים ]ממאה[ )מאה( שאי לך תדע ומנין. עניוי להןהיה
 הכיפורים:1 יום ועד לישראל תמימהתורה

 תורה להביא פיני. להר משה שעלה הראשותם יוםארבעים
 הדבר למה משל. משלו לישראלי תורה ניתנה לא ענוה אילמלילעסוי
 והביא שלח נמורה. אהבה אוהבה והיה אשה. שקידש ודם בשר למלךדומתי
 ואת שלוי החופות כל את והראינו לבינה, בינו שליח לו לעשות אהדאדם
 אשתי לאותה ואמור לך לוי אמר שלוי הסתרים כל ואת שלוי ההדריםכל
 עמךי ואדור שאבוא כדי קטנתי חופה לי עשי אלא בלומי לך צריך איניאני
 עומק שהמלך ועד נמורהי אהבה אוהבך שאני ביתי* ובני עבדי שידעוכדי

 לוי ואמרו באו לאשה. לשגר מרובות במתנות שליח ולצוות החופותיבמידות
 לאחוריוי נדחף והשליח מידוי הכל הניח המלך מיד אחרי עם אשתךזינתה
 י"ב(נ2 א' )שה"ש וגו' במסיבו שהמלך עד שנאמר המלך, מלפני מבוהלויצא

 עיןמאיר
 הגהתי. פיו ועל מקוטע בסגנון תצא כי נילק:ט כולא והונא ושיבושים. קיטועין איזה ייולא בד"וו'ן

 בן ממנו שמוציאין וכו' ?Ql~s alct וא' זנת לשם אשה נחטא יש הן ואלו ארץ בדרך הכי. כלאבני"פ
 וכו' ומורהסורר

 שמצריכיי
 והבאתה וגו' אשת בשביה )ראית שג' וכו' לנושא ומנין וא' אחרים לירי אות:

 צפורניה. את )ועשתה[ )ועשה( ראשה את ]וגלחה[ )יג4ך( בביתך שהנחתה אותה על :גלחה ביתך תוךאל
 ורצונו ב: שולט 'צרו ואם וישנאגה אתה יתענ וכעורה מגולחת איתה כשיראה אולי שמא למה כךכל
 מה וגו' נשים שתי לאיש תהינה כי בתריה כת' מה אעפי"כ בזנת :לא אישות בדרך )יכניסנה יקדשנהבה
 וכו' ?לי בבני מצינו שכך וכו' ממן לשום "nuf לנבטא ומנין ומורה. בורר גן לאיש יהיה כי בתריהכת'

 שנ' זרעו למעט ומנין יה:דהן )מלך ישראל( מ4ך )ז.ל ביהושפט מצינו שכן :כו' לזה זה הוצרכו)לסוף
 ממלכות ניתר היה ילא יואש נהרג היה אדור הקב"ה שכרת הכרית aut אלמלא וגי' אחזיה אם:עתליה
 בשכונה דרים והיו אהה וממשפחה אהד משנט שהיו אדם בני משני ושאל צא )פליט. שריד דודנית
 אדם לבקש הלך אלא בעני להדבק העשיר רצה ולא בת ולזה בן לזה :היה ;'סיר )האחר עני האחדאהת
 לסוף וגו' אהד אנ הלא הנניא שאמר הפם)ק קיים :לא צרעה ממשפחה )הוא ממן ובעל רבים אחיםבעל
 לשנות משבעים שנבהר משובש( )הוא אברהם ;ברו שהניה מפני מנחיל ~לא נוחל לא ממנו נשתיירלא

 לו יהיה שלא וגו' לאיש ה' יכרת הנביא שאמר מה לזרעי והוריש ירש לפי' לו ראי היה שלא נמי:נדבק
 בתלמידים הלכה שמשיב )לא המדרש ]ב[בית כענין הלכה ששואל מי ולא בתלמידים ענה ולא בחכמים;ר
 ואילך )ומכאן ע"כ. שמו'. בנים לו שהויין שמים לשם אשה לנשא )מנין צבאת. לה' מנחה שמגיש)לא
 הכת.י פרקי ולפי ה' בפירקא לפנינו שהוא וכו'. מזיגיות מעולה מדה מצא :לא בעולם עד ככתייהסר
 על שמים )אינם ומשבשין ומ:סיפין גורעין המעתיקים איך הראית שלים איש מאיר אמר ד'(.בפרק
 : שמים מלאכת 'טמלאכתן נמלאכתן להזהרלב

 בילקוט וחוכא ושיבושים. שינוים איזה בד"וו 1 הרבר: פורט )לקמיה בררו. כיה י ד'*פרק
 חולק יהודה יר' רע ריח ישראל נתנו פ"א רבה בשה"ש דר.מ דגותיה והא ובקיטו;. סגנון בשינוי תשאכ'
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 ברוך ועושתי אומר ברוך הואי ברוך העולם. והיה שאמרברוך
 את והעביר הראשונות את שזכר ברוך בראשיתי עושה ברוך ומקיימיבוזר

 לו היה האחרונותי את והעביר הראשונות את זכר לא שאילוהאהרונותי
 ישראל שקיבלו כיון )שם(י ריחו נתן נרדי ואמר סריוי נתן נרדישיאמרי
 לכך ז'(י כיד )שמות ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל ואמרו. הקב"ה שלמלכותו
 סריו:3 נתן נרדי ולא ריחו. נתן נרדינאמר.

 של מלכותו ישראל שקיבלו בשעה אומר. אלעזר בן ישמעאלר'
 שרת מלאכי ריבוא ששים ירדו ונשמעי נעשה ה' דבר אשר כל ואמרויהקשה
 ואחד נעשה כננד אחד כתריסי שני מישראל ואחד אחד כל בראשוהניחו
 לי תהיו ואתם שנאמר הראשוןי אדם של מכתרו כתרים שני נשמעיכננד

 מאה ירדו העגל. במעשה שסרחו יבשעה ו'(י י"ס )שם וכו' כהניםממלכת
 ובו' ישראל בני ויתנצלו שנאמר מהמי ונטלום חבלה מלאכי ריבואועשרים

 עולם ושמחת ברנה ציון ובאו ישובון ה' ופדויי ת"ל לעולם* יכיל ו'(* ל-ג)שם
 ראשם* על אלא נאמר* לא בלבם עולם וכמהת י'(* ליה )ישעיה ראשםעל

 ולעולם המשיה לימות ישראל של כתריהן כל להחזיר הקב"ה שעתידמלמד
 ראשם:4 על עולם ושמחת נאמר לכךהבא*

 ברעתו* היה כך הקב"ה* של בדעתו שהיתה מחשבה היתהרימה
 לעולם וקימים חיים יתו התורה* את ויקבלו שיבואו ומלכות אומהשכל

 אלהים מכתב והמכתב המה אלהים מעשה והלוחות שנאמר עולמים*ולעולמי
 לך אק חירות* אלא חרות תיקרי אל וט* ליב )שם הלוחות על חרותהוא
 נחליאל ממתנה יטנאמר בו, יטולט המות מלאך יטאק מי אלא חורקבן

 ומעבודה זרה* עבודה נחלו תורה ממתן י"ט(*5 כ"א )כמדבר במותומנחליאל
 וגו' אתם אלהים אמרתי אני שנאמר המות, מלאך עליהן בא שעבדוזרה

 ז'(:5 )שם ונו' תמותוז כאדם אכן מעשיכם* חבלתם ו'(* פ"ב)תהלים

 עיןמאיר
 המור צרור ריב"ל רדריש ע"ב פיח שבת ועיי' לשבח. אלא לגנאי שה"ש דורשין אין מאיר דייך וטלעליו
 מעשה ע4 ג"כ תרגמו והתרגום כר"מ. Ntrw1 עיי"ש וכו' גדי עון על לי מכפר שלו שהכל סי גרי עין בכרמיוגו'

 4ו שהיה כלו' ריחו. נתן סיריי דר-מ דעתיה הוא הקשו רבה ובשה"ש והסר. מקוטע בילקוט יהעגל:
 והקרים העגל מעשה להם שקפץ בה ושנו nSlan מן בידם עלתה מסכתא אלא שם ותירצו סיריו. נתןלנמר
 אחר אלא נעשה שלא אעפ"י העגל מעשה קודם המשכן ציווי התורה שכתבה כלו' המשכן. מעשהלהם
 סרר הוא זו דמסכתא לי אומר ולבי הכא. שאסרו כעין סיריו. ולא ריחו וכתב הסירחון. להעביר יוםק"כ

 ]שעלתה[ )שעלה( מכת פכ.ב לעיי שהבאתי כהנא דר' רפסיקתא הא וכן כך. בה ושגו וזוטא רבהאליהו

מבבי
 הספר 1ה1א מבבל שעלתה מסכת ציי לטוב. זכור אליהו שנה כך וכו' הקניה עם שירדו אמרו
 קטו; בד.11 1 מ"ט: אות ובמ"ע קמייתא הדברות די' רבתי ובפסיקתא שם כהונה מתנות בפי' ועיי'שלפנינו.
 קמייתא רבתי ובפסיקתא השמיטו. ובילקוט לאהד. והיו המאמר זה של ורישא הקודם מאמר שלסיפא
 דרשו ע"א פיה ובשבת וכו'. לעטר ירדו רבוא ק" וח"א רבוא ס' ח"א יוחנן דר' אליבא אמוראי הדגרותדי'
 בן שמעון ר' צ"ל ואזלי פמ'ז. גפדר'א ועיי' etttp להחזירן הקב"ה שעתיר שם אמר ור-ל כדהכא מימאיר'

 וכמתנה: כתוב במקרא ן מקומות: בהרבה שמעץ ר' ובין ישמעאל ר' בין השמות וחילוףאלעזר.
 תורה קנין ופ' ע"א נ"ר עירובין וע"ע ע.א ה' ע"ז ועיי' יוסי ר' בשם איתנייא פיט דבח1רש מס' במכילתא"

 תהלים במדרש עיי' נחליאל ממתנה הדרוש ובענין פ"ב. וארר"נ מ"א פ' רבה ושמות פמ"1 ופרר"אמ"כ.
 הועתק. שמכאן ~יראה שלפנינו בנוסהא הובא חוקת ובילקוט חקת. פ' סוף רבה וכבמדבר ה'מזמור
 : מצאתיו לא שלפני בפדר"א אבל פרר"א נרשםובגליון

12*
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 בפיהו היתה אמת תימת בו. נאמר ומה בו כתב מהובאהרן
 הוא היה, זרה עבודה עובד שאהרן דעתך על תעלה רכי ו'(י ב' ימלאכיוכו'
 אבינו. יעקב שעשה כדרך אומרים ויש משה:7 שיבא כדי אלא עיכבוןלא
 אל ויתנו שנאמר ]לבניו[י ילפניו( שתינתן קודם התורה את אבינו יעקבקיים
 מצוה. אותה 2טל שכרה מה ד'(. ליה )בראשית וגו' הנכר אלהי כל אתיעקב
 התורה את וקיים אהר,* נתכוון לכך ה'(* שם )שם וגו' אלהים התת ויהיויסעו
 עבד כאילו הכתוב עליו העלה כן כי על אף לישראלה שתינתןקודם
 עשה אשר העגל את עשו אשר על העם את ה' ויגף שנאמר זרה*עבודה
 ליה(: ליב ישטותאהרן

 במעשה ישראל שמרחו הסרחון את וראה מיני מחר משה כשירדאמרו.
 מיד ההר* תחת ושיברן מעליהן, כתב שפרח וראה בלוחות נמתכלהעגלי
 על נזירה נגזרה שעה מאותה דברי להשיב יכול היה לא שובנתאלמי
 ומתוך הטילטול ומתוך השעבוד ומתוך הצער מתוך אותה שילמדוישראל.
 עתיד הצער. אותו בשכר מזונותי להן שאין ומתוך הדחק ומתוךהטירוף
 אלהים ה' הנה שנאמר הבאי ולעולם המשיח לימות שכרן להן לשלםהקב"ה
 י'(י מ' )ישעיה לפניו ופעולתו אתו שכרו הנה לו מושלה וזרועו יבואבחזק

 נשברה לטובתי ג'(י מ"א יאיוב ובו' ואיעלם הקדימני מי אומרי הואובקבלה
 שלימה:9 משכורתי שתהא כדי פרתיירגל

 למחנה, חוץ לו ויצא האהל את משה נטל האמצעיין ימיםארבעים
 יהיו ז'(. ל"ג )שמות ובו' למחנה מחוץ לו ונטה האהל את יקח ומשהשנאמר
 מלכי מלך שנתגלה עד הימים* אותן כל בעצמן אבילות נוהניןישראל
 לו ופתח עולמים* ולעולמי לעולם מבורך הגדול שמו יהי הקב"ה*המלכים
 מנודין עניים* אותן עושין מה משה, למשה* הקב"ה ואמר רחמים. שלפתח
 שנאמר למחנה* והיכנס בך חזור לך* מנודין לי מנודין לתלמיד* מנודיןלרב
 אומר* הוא מה זה מקרא יודע איני י"א(י שם )שם פנים אל פנים ה'ודבר
 את והכנים נדרוי את לו שהתיר מלמד )שט(י המחנה אל ושב אומריכשהיא
 על שכעם ודם בשר למלך דומה* הדבר למה משל* משלו למחנה:האהל
 פלוני אילמלי ריקא* לו* אמר לפניו* יושב מלכות מגדולי אחד והיהבנו*

 שעה. באותה משה נדמה לכך גדולותי מכות היכיתיך כבר לפני. יושבאוהבי
 ונו' לאמר מצרים יאמרו למה ונו' אלהיו ה' פני את משה ויחלשנאמר
 להן היה מיד נמירא(* עד י"א ליב )שם ונו' עבדיך וליעקב ליצחק לאברהםזכור
 )שם(:19 ונו' הרעה על ה' וינחם שנאמרעניו*

 להביא מיני להר שנייה משה שעלה האחרונים 'מיםארבעים
 שהוא שבכולם האחרון יום תענית* יום צום יום ישראל )ו(גזרו לעמו*תורה

 עיןמאיר
 פ"ב באדר"נ זו וכעין הלוחות את שקיבלו קודם כלו' ! עה"ח: ברשי ב"ה פמ"א רבה שמיתי
 רבה בשמות ג"כ והוא שקלקלה באשה משל אמר וריה"ג 'ריח על יתהייב, שלא הלחות את שיכרשמשה
 עיים פכ"א לעיל , איש: כאשת ולא כפנויה כידונית שתש הכתובה את הסרמ:ר שקרע ומייוסמ"ג

 ביהושע מיררו וכן עי'"ש ההר תחת אותם וישבר אמקרא לעצמו מררש לבסוף וסידרו כאן זה קיטעובילקוט
 משובשים תגרים נשוו "; פיד: רבא האליהו yg'9 ועיי' מררש. סימנו שם ונגליע קצת. בשיני ל"זר'

 תהלים במדרש וע"ע פ"נ, רבה ורברים פמ"ה רבה ושמות ע"ב מ"ג כרכות ועיי' טקוטע. בסגנון כולאוביליוט
 : שם ובתנחומא ברבה וע"ע עיי"ש. סגנון בשינוי האהל את יקה ומשה במקרא תשא פ' בילקוט והובא כ"תמזמור

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



181 וה' פיד :וטא אליהוסדר

 הרע, יצר בהם ישלוט שלא כדי בתעניתם, ולנו תענית נזרו ארבעים.סוף
 בוכה ומשה משהי לקראת בוכין הן פיני* הר לפני ועלו השכימוולמחרת
 של רחמיו נתנלבלו שעה באותה למרום, בכייה אותה שעלתה עדלקראתמי
 להןי ואמר ונחמות. טובות בשורות הקודש רוח אותן ובישרה עליהן.הקב"ה
 ויהיה שמחה, בכיית זו בכייה לכם שמהא שלי, הגדול בשמי אני נשבעבניי*
 מוס עד בניכם ולבני ולבניכם לכם ומחילה. וכפרה סליחה יום זה יוםלכם
 פליק, הדורות:"כל

 ]ה'[.פירקא
 על שנזר ודם בשר למלך דומה. הוא למה מנכסיו. שנידלדלדל.

 ואמר. וצמא. רעב שהוא בבנו יודע והמלך מעודתו. לתוך יכנס שלאבנו.
 וכל וישתה. ויאכל לחם פת לו ויתן ביתו. בתוך בני את שיכניס מיאשרי
 "'י(:1 י"ט )משל. וגו' דל חונן ה' מלוה שנאמר הוא. שלו לי שישמה

 עשה לא לו. ורע צדיק תשובה. ועשה אחריו דל בן אביוןבא
 לו: ורע רשעתשובה.
 לא לו. ורע צדיק תשובה, )ה(עשה אחריו. דל כל אביון בן עניבא

 לו: ורע רשע תשובה.עשה
 צדיק תשובה. עשה אחריו. דל בן אביו~1 ]בן עם בן רשבא

 לו:: ורע רשע תשובה. עשה לא לו.ורע
 העניים עליהם. אומר אתה מה כשירין כולן יהיו אםויאמר.
 ואומר .יז(.3 מ"א )ישעיה וכו' נשתה בצמא ולשונם ואין מים מבקשיםוהאביונים
 -'ט(. כ"ט )שם יבילו[4 ישראל בקדוש אדם ]ואביוני שמחה בה' ענויםויוסיפו
 שחזר מלמד י'(." מיה )שט עוני בכור בחנתיך בכסף ולא צרפתיך הנהואומר
 לישראל טובה מידה להן מצא ]ו[לא שבעולם. טובות מידות כל עלהקב"ה
 ובנד לאכול לחם להם אין ה'. את יריאין הן עניות שמתוך עניות,"אלא

 ענידת ידי על נימצא ומצאו. רחמים ]ובקשו[ )יבקשו( למוך. ושם,ללבוש
 ואין עניות, מתוך אלא באין חסד עושי אין ה', את יריאין[ ]היו ויראין(י"יי

 מתוך אלא ]באין[ חמדים גומלי ואין עניות. מתוך אלא באין צדקות]עושי[
 דל מעפר מקים שנאמר עניות. מתוך אלא באין שמים יראי ואיןעניות.

 לה' כי עשיר. ממיטתו מקים נאמר לא ח'(יי כ" )ש"א אביון יריםומאשפות
 אליו ויתקבצו שנאמר חכמים. תלמידי אלא מצוקין ואין )שם( ארץמצוקי

 ב'(:8 כיב )שם וגו' מצוק אישכל

- - -  ע.ןמא.ר-
 פס":: בפדר"א ועיי' סגנון בשינוי בילקוט11

 מסנרא. והגהתי זנו'. :ו' :' דיהלן :כפרקים פי-ו לעיל ;יי' י ע"א: י' נ"נ עיין י ה'*פרק
 נקראו שמות ה' בהר פ' רבה בויקרא 1עיי' ורבעים. שלשים דהיינו דורות ד' כאן ומנה משבש.ובד"11
 ;יי' ' בהרת.ך: כתוב במקרא ' ויספו: כתוב במקרא , לשונם: כתוב במקרא ' וכו':לעני
 j"ec לעיל שרמזהי נמו מענית מעולה מדה מצא ולא בעלס מכאן. זמתהיל דף הסר נכי"פ ע"נ. ט'הגיגה

 ללביש ובגר לאכול 1להם[ )לכם( להם אין אם שמים יראי אדם בני יהיו עוני שמתזך ממנו.ואעתיק
 שמים יראי נניא עניית שע"י ומצינו מספיק והוא ומהכדי, מרחמיו הרחמים לבעל מבקשים לכוךושמן
 )לא( ממטת: at~c עניות מתוך אלא נאים שמים יראי ואין ;ניזח מתוך אלא באין הזרה ;זיטי שאיןזמציגז
 רזי. רריטת ע"ב לזה יומא עיי' ' מאשפות: כתוב במקרא ז דל: מעפר מקים אלא נאמר )לאןעשיר
 משובש:ברפו
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 העולם כל את לחבל הקב"ה מלפני יורדין חבלה מלאכי ויום יוםבכל
 בתורה. ועומקין ]בהן[ יושבין שהם מדרשות ובתי כנמיות בתי שאילמליכולו.
 וגו' עונה ואין קראתי איש ואין באתי מדוע שנאמר מיד. מתבליןהיו

 ואיאכל מנת על אלא כרם נוצע ארם כלום ארץ. מדרך ולמד צא ב'(: נ')ישעיה
 עשבים נתמלא אם עשבים. אותו למלאות או יין. ממנו ולשתות ענביםממנו
 מאתים או נפנים, מאה בו ונשתיירו האור. את בו והציתו לכו להם.ואמר
 מים. והשקוהו וכמחוחו ועדרוהו וזבלוהו לכו להם. ]יאמר[ )ואטר(נפנים.
 בו ועומדין נכנסים שהן בשעה דומים. הצדיקין כך אף שבו. נפניםבשביל
 נאמר לכך עליהם, נשען העולם וכל הבית. בתוך ]כעמודי![ יבעוטדין(בעולם.

 תבל:" עליהם וישח ארץ מצוקי לה'כי

 ]ו'[ימירקא

 אמר. מה ומפני בעולם.1 מרובין שרחמיו למד הוא דרכיךכזמירת
 ומפרנס ומכלכל זן הוא והלא ולרשים. ולדלים ולאביונים לעניים צדקהתנו
 צדקה תנו ואומר. בעולמו. שברא ידיו מעשה כל ואת העולם. באי כלאת

 דבר שעשה באדם אלא אומר. אינו הא ולרשים. ולדלים ולאביוניםלעניים
 לו: ורע צדיק שאמרנו הוא זה דורות, ארבעה עד רעה עליו קנמו כהונן,שלא
 ישראל אין שמא אמר. בעצמו.2 ק"ו דן רבינו משה שהיה אלא עודולא

 והרי דין נזר עליהן מתחתם ושלום. חם מקום. של בדרכיו לעמודהפיצים
 ודם בשר למלך דומה, הדבר למה משל. משלו ושעה.3 שעה בכל לוקיןהן

 עליו שמורחת בשעה למדינה, ממדינה מוליכה והיה האשה. אתשנשא
 דבר לי, אמור לו. אמר שליח. מלך של המיר לו שיגר ]אותה[. מלקההיה

 חמשה המלך לו שינר בצורכך. שתעמוד לבתי ]ו[אומר בו.4 רוצהשהמלך
 כתבו בו רוצה שהמלך ודבר איגרות. חמשה כנגד, וכתב פירות.מיני

 קרא מלך. של חמיו אצל והפירות האיגרות שהניעו כיון ביניהן*ושיברו
 פירות אילו בה. כתוב שנייה. פלונית. פירות אילו בה. כתוב אחת.איגרת
 אילו בה. כתוב רביעית. פלונית. פירות אילו בה. כתוב שלישית.פלונית.
 לה. ואמר לבתו קרא בו, רוצה שהמלך לדבר שהניע כיון פלונית,פירות
 משה נידמה לכך אוהב. וצדקה משפם אוהב, שלום אוהב. אטתהמלך

 ע.ןמא.ר-------
 ובכל וכו' ת"ח אלא ארץ מצוקי אין וגו' מצוקי 9ה' כי הני. כולא בכי"פ משובש. בדפו!

 אלולי וכו' הגכ,רה מלפני הבלה מלאכי יורדי; ,יוםיום
 שמוצאיי

 לומרין תינוקות של הבורות חנ,רית

 לאכול ע"מ אלא כרם נוט; ארם יש כלום מד.א ולמד צא וגו' באתי מרוע שנ' העולם מהבלין היו רנןלפני
 ,שרפו האור בו מצית וקוצים עשבים נתמלא אם וקוצים עשבים בו שיצמחו א, ממנו יין לשתות אוענבים
 ,ישקהי וכסחו ועידרו וזיבלו הלך גפנים )מאתימן )מאדים( או מאה בו נשהיירו והנה וראה לבקר:הזר
 כל שסומכין הללו כעטורים הקניה לפני דומין הצדיקים כך אף בתוכו שנוהרו הנפגים אותן ב'טנילמים
 כוונתו: כפי שינה והנה ע"כ. וגו'. מצוקי לה' כי 'טנ'הנית

 מקוטעים. שהדברים כפק :בלי כ;, מזכיה המאמר והמשך רכינו משה על נמשך ,ה י ו'*פרק
 קל קמר מקומית בהרבה הוא משנא אשגירת י משובש: היא בסגנונו ,אף הסגנו; נשתנהובדצו
 רוצה: שאתה כא' . נתחהם: ~ג' משובש כד"וו ' בעצמו: דין דן שנינו~הומר
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183 פ'1 זוטא אליהוסדר

 את נא הודיעני בעיניך חן מצאתי נא אם ]וכו'[ ויאמר שנאמר שעה,באותה
 דור והראהו משה. של דעתו לסוף הקב"ה צפה י":(* ל"ג )שמות וגו'דרכיך
 דור דור ומרנסיו. דור דור ודורשיו. דור דור ונביאיו. דור דור וחכמיו.דור

 לפניו. ואמר הבא. העולם ומידת הזה העולם מידת הראהו מעשה.ואנשי
 שהעולם מידה הראיני עולם. של מידה ]הראיתני[ )שאיני( עולם. שלרבונו
 לו. ומוב רשע לו. ורע צדיק לו. וטוב צדיק רואה. אני הרי בה,מתנהג
 אמר. לו. ורע עני לו. וטוב עני לו. ורע עשיר לו. ימוב עשיר לו. ורערשע
 לעמוד יכול אתה אי משה, הקב"ה, לו אמר י"ח(1 שם )שם כבודך את נאהראיני
 אדם בני את רואה כשאני מידותיי. מקצת מודיעך אני הרי אלא מידותיי.על
 שהן בשביל אלא אבותיהן. במעשה ולא במעשיהן לא תוחלת. להןשאין
עומדין

 ומברכיי
 וכופל להן נזקק )י(אני לפני. תפילה ומרבים ומתחננין

 ואומר י"ה(, ק"כ יתהלים ונו' הערער תפלת אל פנה שנאמר מזוניתיהן,להן
 מידות. עשרה שלש אילי -"ט(. שם ישמות פניך על צובי כל אעביר אניויאמר

 נושא לאלפנם חמד נוצר ואמת חסד ורב אפים ארך וחנו, רחום אל ה'ה'
 צובי. כל נאמר ולא מובן נאמר יאילו וז'(, ו' ל"ר )שם ונקה והמאה ופשעעוון
 ימות כאן יש טובי, כל אומר וכשהוא המשיח, ימות כאן אין אומר.הייתי

 ובו'. בענן ה' וירד ואומר י"ט(, 3שם וכו' לפניך ה' בשם וקראתיהמשיח,
 שמידה משה שראה כיון 1'(. ה' ל"ר )שם וכו' ויקרא פניו על ה' ויעבורואומר
 הקב"ה. לפני בתפילה ועמד נתעמף היא, רחמים של ומידה היא חמדשל

 ה'(:' )שם בעיניך חן מצאתי נא אם ויאמרשנאמר

-  עי;מאיר-
,

 ועי' פכ"ב. ב' נמחא שעכטער מוהר", הוצאת וארר"נ ע"א ז' ברכות ועיי' מבייבש. כדתי
 n~set. ריש תשא בילקוט ועיי' שכר. מת, של האוצרות לו שהראה פמ"ה וברבה תשאבתנחומא
 ומה בעולם מרובין שרחמיו למר הס' ממדת נכי.פ. כולא שציר: סוף שם ~Yir מכאן. העתיקויאולי
 בין העולם נאי כל ומכלכל ומפרנס זן הוא והלא ולרשים לרל'ם למגיים צדקה )משעש( אמרתםמה

 ואומר ית' ידיך את פותה שג' עשירים בין עניים בין ורמשים ושקצים ועופות והיות בהמות בי;אנשים
 ארבע עד רעה :ליו קנסו לכך וכו' כאדם אלא אומר אינו הא ולאביונים לדלים לעניים צדקהתנו

 בדרכיו ללכת וכו' ואמר בעצמי ק"ו דן הצדיק משה שהיה אלא עור ולא לו. ורע צדיק נאמר ועליודורות

 סוררת ומשהיתה למדיגה מוליכה וכו' למלך משל ושעה. שעה כל לוקין נמצאו וכו' ויתחתם הקב-השי
 בו רוצה שאתה דבר לי אמיר לו ~אמר שליה לו שלח בתו מלקה שהיה חמיו כששמע לה מלקה היהבו

 פרי זה בה וכתוב ראשונה אגרת קרא וכו' פירות מיני ה' המלך לו שגר הפצך שתעשה לבתי אשלחואני
 לה ואמר וכו' לדבר שהגיע וכיון חמישי וכן רביעי וכן שלישי וכן פלו' פרי זה בה וכתוב שנייה ופתהפלו'
 של דעתו סוף הגיע והקג"ה וכו' משה נדמה לכך אוהב פרק אוהב משפט וכו' אוהב אמת המלךבתי
 אמר והעוה"ב העיה,ז מדת והראהו מעשה ואנשי ומנהיגיו ודור דור ופרנסיו ונביאיו וכו' והראהומשה
 הקב"ה איל וגו' נא הראיני נאמר לכך וכו' רואה אני הרי בה מתנהג שהעולם מדת הראינ' רבש"עלפניו
 בהא וכו' מדותי ומקצת דרכי מקצת אודיעך הריני אלא דרכי כל ועל מרותי כל על לעמוד יכול אתהאין

 עומדין שהן וכו' במעשיהן לא ממששאין
 ומתפלליי

 וכופל להן נזקק אני שמי את ומברכין לפני ומתהננין
 וגו' אעביר אני א.ל דרכיו מודיעו שהיה ממנו ולבקש להתחנן כשהרבה וגו' תפלת אל פנה שנ'מזונותיהן

 אשר את וחנותי זאת כל אבל בשמו ודבר דבר כל ואודיעך לפניך ה' בשם וקראתי מהו ה' בשםוקראתי
 הרשעים משפט וראה הבא ובעולם בעוה"ז להיות שעתיר מה כל פניו ?ל העביר שעה באוהה וגו'אהון
 כיון ופירשו הכמים באו מדות י"ג אלו הרי ~גו' רחום אל ה' ואמר תחנה בקול מרקרא הצדיקיםמשפט
 חסד של כדה זו אמר וגו' אשר את ~הנותי מיטה ששמע כיון המשיח ימות בו כלל טובו כל שםשנ'

 וסלחת ~גו' מצאתי נא אם ואמר בתפלה ועמד ונתעטף לאלפים הסד נוצר ואמר הקרים רחמים שלומדה
 שיבושים(: בו ונפלו רבים בשינוים מאוחר סגנון הוא )והנה ע"כ. וגו'.לעונינו
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