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מרומישמיוהרכיןעל םףני והמה
ימייעני להחתילולגמור מרראליהווומא.

משוםדביאליהוהנביאאמרו .לערלם יהא אדם ערום ביראתי
ומענה רךבפיוי ומשיבתמהי ומרבה שלום עםאביו ועם אמו ועם רבו ועם
תבירו ,בשוק אפילו עםנויי כדי שירא אהוב מלמ
במובהרעלהואהוב מלמשיכדי
שיתקבל על הביריותוכדי שיתמלאוימיו

נ,זא') .מיכן אמרו כל
הצדיק אבדואין איש שםעל לב
המצער עצמו עם הציבור זוכה ורואה בנחמת ציבור* שנאמרוידי משה
(ישע-ינו כר או כמא לישב
כבדים [וגו'] (שמותי" 1י"ב)* וכי לא היה לו למשה רב
עליה* אלאכך אמר משה* הואילוהציבורשרוי בצערי אףאניאהיה עמהם
בצער* ואשרימי שמצער עצמו עם הציבור 2:לא יראה אדם את הרבים
שרויין בצערוהולךהואלביתוויאכלוישתהויאמר* שלוםעלייךנפשיי ואם
ו הכתוב אומר* הנה ששון ושמחה הרוג בקרונו' (ישעיהכיבי"ג)*
עשה כן*עלי
,הבינוניים.
י
י
נ
י
ע
מה כתוב אחריו* ונגלהבאזני ה' צבאות ונו' (שם י,ד)* זה
ונסבאה שכר ונו' (שםניוי.ב)3:
עינין הרשעים מהואומר .אתיו אקחהיין
משוםרבי אליהו הנביאאמרו .לעילם יהא אדם כשור לעול
וכחמור למשאויי כבהמה שהיא הורשף בבקעה,כךיהא אדםעוסקבדברי
תורהי שנאמר אשריכםזורעי על כל מים [ונו'] (שם ליבכ') .אשריהם ישראלי
בזמן שעוסקין בתורה ובגמילותחמדים.יצרן מסורבידן ולא הםבידיצרןי
איןזריעה אלא צדקה .שנאמר זרעו לכם לצדקה וגו' (הישעי' י"ב)יואיןמים
אלא תורהי שנאמר הוי כל צמא לכו למים (ישעיה נ"ה א') כיון שקרא אדם
מידרשי שנה הגדות,
תורהנביאיםוכתוביםי שנה הלכותי שנה משנהי שנה
שנה תלמודי שנה מילפולי מיד רוח הקודש שורהעליוי שנאמר רוח ה'
(ש"ב כ"ג ב')4:
דברבי ומלתו עללשוני
פעם אחתהייתי עובר ממקום למקום ומצאני כשדור אהדונתןלי
שלומי ולא היה מכיריני* אמר לי* רביי מאי זה מקום אמהי אמרתי לוי
מאירעין

1בי'י 1מששש מעשה דביאליה, .ג' ומענה רר ומשיב המה1 .אפי' עםגוי בשוק.
פרק א'
ילן פטר 1 :בדרוכראוכסת1.עיי' במכילתאשם' :עיי' נלא בתעניתייאע"א.
1עיי' לעילפי"ג לה
פ"נ ופכיה ~להלן פטר 4 :עמ'לעיל פ'ב להלן פטר במה שהעתקת' מן הכ'"פ שם:

ויעיל
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מיבנהבדולהאני* מעיר חכמים ורבנים* אמרלי* רבי* בא ושב במקום שאני
מראה אותך*ואנינותן לך חטיםושעורים ופולים ועדשים וכלמיני קטניות*
אמרתי לו*בני* אם אתהנותןלי אלף אלפי אלפיםדינרי זהבאינימניח את
התורה* ודראני במקוםשאין בו תורה* אמרלי* רבי*מפנימה .אמרתי לוי
בני .לא חרבעולם אלא מפני פשעה של תורחי ולא חרבה ארץישראל אלא
מפני פשעה שלתורה .וכל צרות הבאות על ישראל[אינן אלאמפני פשעה
של תורהב גדול ורב הוא לפני הקב"ה פשעה של תורה ,מפני שהיא
שקולהכנגדכלהעבירותשבעולם .שנאמר בפשעיעקב כל זאתימיכה א' ה')י
ן את זאת (יתמיה ט'י"א).
ואין זאת אלא תורה .שנאמרמי האיש החכםויב
,
י
ב
ר
.
)
ברוך ה'
ואומרויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו' (שם שםי"ב אמרליי
שבהר בכם משבעים לשונות ונתן לכם את התורה .שאתם בומחים
בו בכל מקום:י
6
ם
נ
י
ק
ר
א
]
ה
ר
ת
ו
ה
[
)
ו
ר
ת
ו
ה
י
בימי ר'רומאכן
צרת הבת לאחימי
והיה הדבר קשהלחכמימימפני שחכם בדולהיהוזקן נדול היהועיניוכיהו
מלבא לבית המדרשי אמרוימיילךויודיעוי אמר להן ר' יהושעבןחנניה.
אני אלך ,ואחריו מי* ר' אלעזרבן עזריה* ואחריומיי ר'עקיבה .הלכווישבו
על פתח ביתו .נכנפה שמחתו ואמרהלו .רביי חכמי ישראל באו אצלך*
אמר לה* ייכנסוי כיון שנכנסו תפם [את] ר' יהושעבן חנניה והושיבו על
בבימיטה של זהב* אמרלו.רבי .אמור לתלמיד אחר וישב ,ואמרימי הואי
אמר לו .ר' אלעזר בן עזריה .ואמרי כלום יש לו בן לעזריה חבירינוי
קרא עליו המקרא הזה .נער הייתי נם זקנתי לא ראיתי צדיק נעזב ובו'
(תהלים ל"ז כ"ה)יל אמר לוי אמור לתלמידך אחר וישביומי הוא זהי אכרלו.
ר' עקיבה ,אמרלו .אתה הוא עקיבה הדורשן ששמך הולך בכל העולם
כולוי שבבני שבי כמותךירבו בישראל ,קראעליו המקרא הזהי כפירים
רשו ורעבו ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב (שם ל"רי"א)י התחילומסבבין אתו
מאירעין

,עיי'לעיל פייה .בכי"פ סיפור זה בגוף בפי"ב .אמר אליהוז"ל פ"א וכו' ,מצאתי ארם אהד גת;
לי שלום והחזרתילו שלום ולא היה וכו'מיבנה הגדולה שיש בה הכמים ורבניםאני .אמרלי בוא ושבעמי
במקומי ואני אתן לך וכו'איני מגיה מקום תורה וארור במקום שאין בו תורה .איל למה אמרתי לו מפני
שלא הרב א"י בראשונה אלא מפני פשעה של תורה ולא גלו ישראל מעל אדמתם ולא נשרף ההיכל אלא
מפגי פשעה של תורהשהיא שקילה כנגרכלעכירות וכו';  ,לקמן הורכינוס וגר"וו הרכינם .וכל הס.פ~ר
הואביבמותט"זע"א ושם איתא ר' הכאבןהרכינםוכןבירושלמייבמות פ"א ה"נהרכיגט.ולא איתאמרבגמרא
לא תניא ולא ת"ר ולאתגיפלוני .ובילקוט תהלים ל"ז הובא הענין תנו רבנ;בימי ר' ד~סא בן הרכינסוכו'.
ויראה שזה מהוספתהילקוט .שאינהברייתא אלא מימרא דאמוראי עפ'' מסורת שהיתהבידם .שבירושלמי
איתא לההכי .ר'יעקב בראירי בשם ר'יהושע בןלוי מעשה שנכנס וקינים אצל ר' דוסא בן הרכינסוכו'.
וג'זהסיפיר הואבכי.פבפ"יב ומסיים בו את הספר .בימי ר' דוסא בן הרכינס הותרה וכו' מפני שחכם גדול
היה מלבא לביהמ"ד (היא קטועה) וכו' אמר ר' יהושעאני אלך ואמר ר"עאני אלך ואמר ראב"עאני אלך
הלכו וכו' 1aDnלר' יהושע ~הזשיביהועל מטה של זהב אר"י לר' רומא ר' אמור לתלמידך אהרוכו'כלוםיש
בן לעזריה הברנו פתה ואמר נערהייתי וכו' אתה הוא עקיבא בן יוסף אתה הוא הדרשן וכו'ירבו כמותך
גישראל פתה ואמר כפירים רשו וכו' מהלוקח בית שמאי ובית הלל אמרולו והלכה כדבר'מי איל כרכרי
בית הלל אמרולו ואלא משמך (אמרון צרת וכו' רבתי שמעתם רוסא או שמעתם בן הרכינס וכו' וככור
שטן וינתן שמו ומתלמדי נ'ש הוא וכו' שעל מריכה וכו' מעשרשגי גשגיעיתיכו' ומן התררמיים
כשנכנסו וכו'  yjDבו ר' עקיבה וכו' אינך אפי'מרועי בקר וכו' אפי'אינו מרועה צאן וכו' (משוגשקצת.,
ובזהסיים סליק כדר אליהו זוטא :ז במקרא כתוב~לא.

זי
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בהלכות עד שהניעו לצרת הבתיכיו
 ,שהניעו לצרת הבת* אמרולוירבינוי
ת
י
ב
צרת הבת מהו* אמר להם* מחלוקתבין שמיובית הילל* והלכה כדברי
מי* כביתהיללי והלא משמך אמרוי צרת הבת מותרת* ואמר להם* רבותיי,
י רבינו* סתם שמענו*
דומה שמעתם אובן הורכינום שמעתם* אמרו ל
,ויהי
אמר להם* אחקט,ישלי בכור שטן הוא*ויונת
ת
י
ב
*
ו
מ
ש
מתלמידי שמיי
הוא* היזהרו שמאיקפח אתכם בהלכות ,ויאמר לכם צרת הבת מותרתי אבל
מעידאניעלי שמים וארץ* שעל המדוכהזו ישבחגי הנביא ,ואמר שלשה
דברים .צרת הבת אסורה ,ועמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית,
ומקבלי ,גריםמן הקרדמייםומן התרמודיים 5:וכשנכנסו* נכנסו בפתח אחד*
כשיצאו .יצאו בשלשה פתחים* פגע בו (י') [ברבי] עקיבה 9.אמר לוי אתה
הוא עקיבה בן יוסף ששמך הולך בכל העולם כולו ,העבודהיאינךאפילו
מרועי בקר ,אמרלו .בבקשהממךיאפילומרועיצאן :אבלאיןמקבליןנרים
מןהכותיים .מפני עשרה שבמים שנבלעו ביניהם* עד שיבא אליהו ומשיח
ויפרשו אותן* שנאמר הנה אנכי שלה לכם את אליה הנביא לפני
בוא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על
אבותם ימלאכיג' כ,נוכיד)1":
משוםדביאליהו הנביאאמרו .גדולה צדקה ,שמיום שנברא
העולם ועד עכשיו כל הנותנה הרי הוא משתבח ,וקולט עצמו מדינה של
ניהיבם .שנאמר אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלשהו ה' יתהלים מ"א ב').
אין יום רעה* אלא יום דינה של ניהינם* שנאמר המר כעם מלבך והעבר
רעה מבשרך (קהלת י"א י')י ואומר אשרי שומרי משפם עושה צדקה
ג'):מ
בכל עת יההליםק"י

אבותינו הראשונים מפני מה דכו בעולם הדה ולימות
המשיה ולעולםהבא.מפנישנהנועצמן בצדקה :אברהםיצחקויעקב.
משהואהרן ,דוד ושלמהבנו .לא נשתבחו אלא בצדקה [אברהםלא נשתבח
מאיר
עין

' בטוו שינוים קלים au'1 .איהא מן הקדמיים .ובגמרא מןהקרדויין .ובילקוט פוף המאמר מן
י תרמוד " :כיה בד.וו וכגמרא '" :בדד:
צרת הבת אסורה ולהלן קיטע .ובירושלמי ליהיה רק גיר
אינך אלא מרועי בקר א'ל ר"ערבי אפילו מרשי צאן .ובגמרא אתה הוא ששמך הולך מסוף העידם וער
סיפו אשריד שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרשי בקר איל ר"; יאפילו לרועי צאן .ואם תהיה נוגהת
הריו :מקוימתנבין המאמר אשר ;פ"י נוסהתינו הוא הידה הצריכה פתרון .והוא שבאמת ר"ע רועה של
כלבא שב ;:היה כמסופרעליו .ואמרלו'ט;ריין אינך אלאמרשיכקר .ואמר מרועי נקר.לפי שאין
'
מגדאלפייי
בהמה דקה בא"י .וכששמעעליו שהיה רועה השב שמסהמא רשה בקר היה .והשיבו ר"ע שהיה
מרשי  *rwsבהורשין במקום 'טמיתרלגדלן .ובנוסחה הכהיי אם נמחוק מלת אפילו ונגיה " Hgתה.ה
מסכמת ;ם נ1סהתהריוו .וכגר אפשר שהכתבבאשגירתלישנאכדלהלן ההליף מלת אלא נמלת אפיל.1
או שם;ה איזה מ;היק 1ההייף אלא באפייו .ואם נגיח בגמראועריין לא הגעת נאלא]ירשי בקר וכו'.
 .ומאמר זה מן 1כשנכנסז
יתפרשו אףדברי הגמרא כן 1א,ן הברלעניןבין הנוסהאזה רק הברל סגנוןישון
וכו' הוא בגמרא מאמר בתי ;צם :תנא כשנכנסו וכו' (והוסיפ :באמצע אקרניה ליה ואוקמיה .לפרשי).
זבירזשלמי כל הענין גסגנון אחר1 .ר' הנינא דצפ1רין מוסיף שם שאף ר' טרפון היה ;מהם ;יי.ש.
ובבכל' ובירושלמי לא תזכרו הכותיים .עכ"פ ס"ל רכוהים גוים גמורים הן " :במקרא כתוב והסר.
נכי"פ כלמי שנותנה מיטתנה וקולט אתעצם ,וגו'ואי; יזם רעה אלאגיהינס .והונא נילק~ט וירא ושם
בטעות משם ארם אהד אמרו .וגם המאמר עצמו משיבש;יי"ש .ול"ג מקרא והסר כעס וגו' והביא מקרא
אהר וגם רש; ליום רעה .ואולי שזה המקרא הכרלפנינו .ובכי.פ הוא כלפניני:
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י ידעתיו למען אשר יצוה וגו' (בראשיתי"הי"ט):
אלא בצדקה]*" שנאמרכ
[יצחק לא נשתבח אלא בצדקה* שנאמרויזרע יצחק (בראשית כזו י"ב),ראין
זריעה אלאצדקהי שנאמר זרעו לכם לצדקה (הושעי' י"ב)* יעקב לא נשתבח
אלא בצדקה .שנאמר קטנתי מכל החמדים (בראשית ליבי"א)יאין קטנתי אלא

אי,

מעם אלא צדקה ,שנאמר טוב מעם בצדקה ימשלי ט"ז ח')י משה
מעטי
לא נשתבח אלא בצדקהי שנאמר צדקת ה' עשה (דברים ל"ג כ"א)י אהרן לא
נשתבח אלא בצדקהי שנאמר תורת אמת היתה בפיהו (מלאכי ב' ו')י ואין
אמת אלא צדקהי שנאמר אמת מארץ תצמח וגו' (תהלים פיהי"ב)י דוד לא
י דוד עשה משפם וצדקה יש"ב ח' ט"ו)י
נשתבח אלא בצדקהי שנאמר [ויה
(תהלים ע"ב א')]13:
ושלמה לא נשתבח אלא בצדקה שנאמר] וצדקתךלבן מלך
אף הקב"ה משתבחבצדקהי שנאמרויגבה ה' צבאות במשמם והאל הקדוש
נקדש בצדקה (ישעיה ה' ט"ו) :אף כסא הכבוד משתבח בצדקה* שנאמר ענן
וערפלמביביו צדק ומשפםמכון כסאו (תהלים צ,זב'):
גדולה צלקה שמצלת את האדם מדרך המות :בדולה צדקה שהיא
מארכתימיו ושנותיו של אדם :גדולה צדקה שהיא מביאה את האדםלחיי
העולם הבא :בדולה צדקה ששוותה לתורה :נדולה צדקה שהתורה משולה
בה :נדולה צדקה שממהרת להביא את ימות המשיח ואת ימות הפאולה:
בדולה צדקה שהיא מעלה ומושיבה את נותנה נכד כסא הכבוד:
ומנין שהיא מצלת את האדםמדרך המות .שנאמר לאיועילהוןביום
עברה וצדקהתציל ממות (משליי"א ד') :בוא וראה .שבמידה שאדםמודד בה
מודדין לו ,ארםנותן צדקה להבירו בעולם הזה ומתכוון עליו שיחיה ולא
ימות .אף הקב"המתכווןעלנותנהשיהיה ולא ימות:ומנין אתהאומר .שכל
מי שספק בידו לעשות צדקה ואינו עושה ולקיים נפשות ואינו מקיים.
 ,נבל אתעבדי דוד ונו' (ש"א כ"ח י') ,ואומר
נורם מיתה לעצמו .שנאמרויע
י ונו' (שם י"א).
אשר
ת
א
טבחתילגוזז
ולקחתי את לחמי ואתמימי ו טבחתי
ל"ה) 14
ומיד נענשמיתה .שנאמרויחי כעשרתהימיםויגף ה' את נבלוימת (שם :
ומנין שהיא מארכתימיו ושנותיו של אדם .שנאמרבי היאחייךואורךימיך
(דברים ל' כ').יאוסרעץחייםהיא למחזיקים בה ונו' ימשלי נ' י"ה) .מצוה קלה
וכבתורהמהואומרבה .למעןייטבלך והארכתימים (רברים כיבז') .קלוהומר
בצדקהשהיא חמורה בתורה15:ומניין שהיאמביאה את האדםלחיי העוה"ב.
-מאירעין

!י הגהתילפי העניןדלהלן .וכטייפ אנרהםמניןכיידעתיו .ושם הנוסהא מ"מ זכו בעוה"זוזכין
צו' :וי כיה בילקוט שם והדברים נראין שנקטע כאןוכן הגיה בעל זקוקין דנורא וכיה
לימות
המש"קמניןויזרע יצחקוכו' .ויעקב משה ואהרן נקטעו וג' רוד rt)oויהי דוד וגו' ושלמה קיטע.
נכי"פ וג' ינה
ומפייט ואף הקב.ה נשתבח בצדקה הו'ואין כסא הכגור (לא) נשתבה אלא חרקה וכו' " :בילקוט
שם מקוטע קצת .בכי,פ איזה שינוים קלים בכולא .ג' מדרך המיתה וכו' .שמארכת ימיו של אדם וכו'.
שמביאה את האדם גז' .ובבא  nnilreלתורה ליתא .שהתורה נמשלה בה וכו' .להביא ימות המשיח
והגאולה וכו' .שמעלה נותנה ומיושבתו (והוא שיבוש) כגגך כסא הכבורגרולה פרקה שמצלת אח הארן
מרינה שלגיהנם שנ .שדקה תציל ממותואין מות אלא גיהנם שת' לאיועילו איטרות רשע וגו' בא וראה
שבמדה ובז' ארםנותן צדקה בעוה"זמתכווןעליו'היהיה גה :לא ימות וכל מ' שספק בידו וכו'לקיים נפשות
ואינומקיים מזם; מיתה לעצמו שכ; מצינוגיבל שהריח עברי רור שנאמרויען גבל וגו' ואח טבההיוגי'
,י ג'ז מקוטע קצת שם ,בני"פ על מצוה קלה כת' למען
סיר נענש מיחה לעצמו שג'ויהי במטרח
וגו'י
ייטב 5ך והארכת ימים וכו':
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שנאמר אשרי האיש אשר לא הלך וגו' (תהלים א' א') .ואומר אשרי שומרי
משפם עושה צדקה בכל עת (שם ק"ו נ') ,נאמר אשרי בתורה ונאמר אשרי
בצדקה ,מה אשרי האמור בתורה בן העולם הבא הוא .אף אשרי האמור
בצדקה בן העולם הבא הוא :ומנין ששותה לתורה שנאמר אם בחוקותי
תלכו וגו' (ייקרא ב"ו ג')* ראומר ה'קנני ראשית דרכוונו'ימשלי ח' כיב) ,ואומר
ונתתי שלום בארץ (ייקרא שם .)'1ובצדקה הוא אומר .והיה מעשה הצדקה
שלום ונו' (ישעיה ליבי"ז) :ומנין שהתורה נמשלה בה,אין לך מידה טובה
שברא הקב"ה בעולמו גדולה כתורה .שנאמר מלמליה ותרוממך תכבדךכי
תחבקנה (משלי ד' ח')* ואומרוביןנבידים תושיבך (בן מירא) .אף תורה עצמה
י נשמר לעשות ונו'
אינה קרויה אלא צדקה, .שנאמר וצדקה תהיה לנו
ת הנארלה,
(דבריו' כ"ה)":ן רמנין שממהית להביא את ימות המשיכח ראתימי
שנאמר שמרו משפם ועשו צדקהכי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להבלות
ן שהיא מעלהומושיבה אתנוהגהננד כסא הכבוד .שנאמר
(ישעיהניו א'):יסני
הולך צדקות ודוברמישריםונו' והוא מרומיםישכון ונו' .ואומר מלךביפיו
וגו' (שם ל"ג ט"ו ער י"ז):ת
תחזינהעיניך

פירקאב'.
ימהלךבררךימצאני אדםאחד .ובאאליבדרך
פעם אחתהיית
מינותן ויש בו מקראואין בו משנה .אמר לי ,מקראנית ,לנו מהרמיני.
משנה לא ניתן לנו מהרסיני .ואמרתי לו .בני .והלא מקרא ומשנה מפי
הנבורר נאמרו .ומהבין מקרא למשנה .משלו משל .למה הדבר דומה.
למלך בשר ודם שהיה לושניעבדים.והיה אוהבן אהבה גמורה,וגת
 ,לזה
קבחיטין ולזה קבתימין .לזה אנודה של פשתן ולזה אבודה של פשתן.
הפקחשבהן מהעשה .נמל את הפשתןוארנו מפה .ונמל אתהחיטין ועשאן
סולת,ביררהמחנה .ולשהואפה .ומידרהעלנביהשלחן .ופרםעליה ממד.
והניחה עד שלא בא המלך ,והטפש שבהן לא עשה ולא כלום .לימים בא
המלך בתוךביתו ואמרלהן.בניי .הביאולי מה שנתתי לכם .אחדהוציא
את [פת] המולתעלנבי השלחן ומפה פרוסהעליו .ואחד הוציא אתהחיתין
בקופה.ואבודה שלפשתןעליהן.אוילה לאותהבושה.או לה לאותהכלימה,
תי[פת] הסלת עליו2,
הוי אומר איזה מהןחביב .זה שהוציא את השלחן וא

.י

מאירעין

בר"וו ובילקוט מקוטע קצת .ובכיס כולא הכי .להיי ה;יה"ב שנ' אשרי האיש וגו' ונאמר
בצדקה אשרי מה אשרי האמור כא; בן העוה"ב אף אשרי האמור בצדקה בן העוה"ב 11הוא מקוטע) מנין
 .להורה מהבא כתב בתורה אם בחוקותי תלכו ואתריו כתב צתתי שלום בארץ ונצדקה
שהטרקה
כתב היה מעשה הצדקה שלם ואף התורה עצמה קרויה צדקה שכ' וצדקה תהיה לגו וגו' ולא עוד אלא
שהצדקה ממהרת הגאולה וימות המשיה שנ' שמרו משפט וגו' והנ1תנה עולה ויושב כנגד כסא הכבד
יי כטקרא כתום הוא.
שנ' הלך ערקות
'ג*ו'י
פרק בו
י בד"וו שיבוש מנוגה בררר מצות .ונשתבשו בו המהברים .ובכיס אמר אליהו פ"א
י בדרך מינות 1כ;' :י בד" 11איבא פת .אלא דשם איתא זה
וכו' ומצאתי אדם אהד והקהיל לבואעל
י מקראנית; וכו'מפי הגנורה נאמרו
שהוציא פתושולחן .זזה מקוטע ומשנכש .ככיב כדרךמיגנת אמרל
ומהבין מקרא למשנה אלא זאת מקרא וזו פירושה אמרתילו אמשול לך משל לת"ד וכו' אהבן אהבה
גדולה :תן לזה וע' הפקה שכה; נכל את הפשתן ונהנו לטוות ולארוג ולמשוה מפה והלר וטהז ההטיט

....
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אמרתילו.בני .אם אמצאךבתוך משנתחכמים יעשו דבריךבדאין .אמרלו.
הין .אבל,אמרתילו.בני ,כשאתהיורדלפני התבה בשבת כמה אתהמתפלל.
אמרלי ,שבע .אמרתי לו ,ושארה
,ימים[ .אמרלי] .תפילה כולה 3.כמהבני
אדםקורין בתורה בשבת ,אמרלי
שבעה,
במנחה בשבת.בשיני ובחמישי
כמה .אמרלי .שלשה שלשה .ועל שבעתהמינים כמה אתה מברך .אמר
 .שתים .ברכה לפניהם וברכהלאחריהם .ועל שאר המינים ,ברכה אחת4.
לי
וברכתהמזון .שלש .והטוב ומטיב ארבע .אמרתי לו ,בני.וכייש לנואילו
מהרסיני .והלאאינן אלא מתוך משנת חכמים .אלא כשנתן הקב"ה תורה
לישראל .לא נתנה להן אלא כחיטים להוציאמה
 ,מולח .וכפשתן להוציא
ממנו בבד .ניתנה בכלל ופרט .ופרט וכלל[ .וכלל ופרט וכלל] .שנאמר
ונתחה הכסף בכל אשר תאוה נפשך (רבריםי"ד כיה) כלל .בבקר ובצאןביין
ובשכר (שם) פרט .ובכל אשר תשאלך נפשך (שם)הרי זה כלל אחר ,זה
לכלל5:

כלל שצריך לפרט ופרט שצריך
אמרלי* רני,מיום שנברא העולם ועד אותה שעה כלהעושה מצוה
נותניןלושכרו .כל העוברעבירהנותנין לו שכרוע אמרתי לו,בני.אילמלי
מקראכתובאי אפשרלאומרו .הקב"ה הוא מלך מסוף העולם ועד פופו וכל
העולם כולו שלו הוא .שנאמר הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים וגו'
(שםי'י"ר) .ואומך הבט מלגמים וראה דבך' (ישעיה ם,ג ט.ו) ,ולא וקמים בלבד.
אלאשמים ושמי שמים שבעה ועולם כולו שלו הוא .כסא כבודו שלו הוא.
יטול שכרו וחלקו בעולמו שברא.י אלא להודיע לבריות .שכלמי שהוא
עושה התורה בצער .ועושה את המצוות בצער ,שכר דרך ארק ניתנהלו.
והקרן שמור לוד (לפי)[ילפי] שלא מצא הקב"ה בבני אדם שעושין את
התורה בצערואת המצוותבצערובוניןביתאהרון בצער .ומצערין אתעצמן
מאירעין

:עשה מהן סולת ולש אותם ואפה אותם בנחתום והביא הלהם ניט:להןיפרס המפה;ליו ;ר בוא המלך
אותם ואטר להם מה עשיתם סמה שנתתי לכם הפקה הביא השולחן לפני המלך
ן NCCY
כיו
המלךהמשלא
יהגה לך להם לאכול מ; החטים ומפה לנגוב מן הפשתן והיא פחסה;ליו והמפיט
ך
אמר לו ארוני
הוציא האגודה של פשתן וההסה לפני המלך .כשראה המלך כן פתח ואמר או' לאותה בושה אוי לה
לאותה חרפה צאו וראו איזה מהם הביב הוי אומר זה שהוציא את השולחן ערך ' :ברעו :שאר חיכים
כטה .אמר י'ה .בכי"פ בחוך משנת הכמים יעש :דבריך כראוי אמר לו הן (והוא טשובש) אמרתי לו
' ברכות
כשאתה יורד וכו' אמרלי שבע ברכות אמרתי לו :שארימים מה אמרלי תפלה כולה' :עיי
ל"ו ע"א וןוברש.י בדיה ולא כלום .והכא מוכה דכא כלום הוא כמשמעו .בכי"פ אמרתי לו כמה בנ.א
י שלשה אמרתי לו ועל שבעת המינין וכו' שתים לפניהם ואחת
וכו' ובמנחה של שבת ונב' ,ה' אמרל
לאחריהם ועל שאר המאין כמה ברכה אחת וברכת המזון שתים הרי שלש והטוב והטטיב ארבע (והוא
משבש);" :יי' ריש תו"כ .ותשובה נצחת כאן לנמהרילב .שבאמתדתי ישראל ומנהגיהן הם מתוך
משנת חכמים ולא עפ"י משמעות כתבי הקורש~ .קיומן של ישראל בעוה"ז תלוי בקיום משנת חכמים.
בד" 11איזה שיבושיםקלים .נכי"פ מתוך משנת הכמים ששנו :דרשו אלא וכו' לברר מהן סלת וכו' וניהנה
כלל ופרט ופרט של כלל ונחת הכפףוגו' ובשכרזהו פרט ובכל אשר תשאלך נפשךזהו כלל אחרזהו כלל
ולא הספיקלגמור אתרגריו והשינו.
שהוא צריך לפרט וא' .ושא משובש קצת שהשמיט כללראשון:
ושאלתו היא .אם כךהיא מיום שנברא העולם במה נתייהדובניישראל .ולאיזה צורךהיא משנת חכמת:
; בתמיה .מה צורךלו לעבודת הבריות .בכי"פ וכל העולם כולו שלו וכמא כבורו שלו הוא שנ' הן לה
אלהיך וגו' ואומר הבט וגו' ~לאשמים בלנד וכו' והעולםכולושלו הוא :כסא כבדו וכו' :י כא' לכך
נבהרו ישראל .בכי"פ את המצות בצער שבשכרן נתונהלו :הקרן שמורה לולפי שלא מצא וכו' .ונוסהא
זו אינה ברורה:

.
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על התורה ועל המצוות .עד שבאו אותןבני אדם ועשו את התורה ואת
המצוות בצער .וציערו עצמן על התורהועלהמצות .לפיכךנתןלהן הקב"ה
משנה .להן ולבניהן ולבניבניהן עד סוף כל הדורוה 9.ומנין שיטול שכרו
בעולמו שברא ",שנאמרכי חלק ה' עמווגו' (דברים ל"כ ט') ,ואומר חבלים
נפלולי בנעימים וגו' (תהלים ט"ו ו').ן! משלו משל .למה הדבר דומה .למלך
בשר ודם שבנה פלטורין ושיכללה ,ובשמחתו ששמח בהסייף בה בית
דירתו2.י זו שכרה של ארץ ישראל .שעמד הקב"ה בתוכה וברא את כל
הארצותכולן ".והפריש אתישראל תרומה מכל האומות .ומישראל הפריש
את שבטלוי.ומלויהפרישאהרןהכהן .וקידשוומשחו.וכיבדובבגדיכהונה
בציץואוריםוחומים .שהואעומדלפניו ומכפרעלישראלבכל שנה ושנה'.י
והביא אתישראל .שהן תרומהמכלהאומות.לארץישראל שהיאפרושה מכל
הארצות .והביא את שבטלוי .שהפריש מישראל .לירושלים שהיא תרומה
מארץ ישראל,והביאבניאהרן ,שהפריש משבםלוי.לבית המקדש שהפריש
מירושלים .לעמודולעשותרצונו בלבב שלם .שנאמר עמדוימודד ארץ ראה
ויתרנוים ובו' (חבקוקנ' ו')5,ן דאך3יך הליכות עולם לו (שם) .מיכן אמרו .כל
השונההלכות .מובטחלו שהואבןהעולם הבא":וישאומרים.ממקוםשניטל
עפרו של אדם הראשון שם נבנה מזבח .שנאמרוייצר ה' אלהים את האדם
עפרמן הארמה (בראשיתכ'ו').ואומרמזבחאדמה תעשהליונו' (שמותכ' כיר).יי
מיכןאמרו .כלrotשבית המקדשקיים .מזבח שבו הוא כפרהלישראלבכל
מקומות מושבותיהם .ובחוצה לארץ חכמים ותלמידי חכמים הם כפרה
לישראל בכל מקומות מושבותיהם .שנאמר ואם תקריב מנחתביכורים לה'
(ייקראא'י"ר) .ואומרואיש בא מבעל שלישהויבאלאישהאלהים לחםביכורים
ד3ו' (מ"ב ד' מ"ב) .וכי אלישעכהןהיה .והלאאין שם לא מקדש ולא מזבח
ולא כהןגדול .אלא אלישעיה)נביא היה .ותלמידי חכמיםיושביןלפניובין
בדותןוביןבשומרון,מיכן אמרו ,כלהניזקקלחכמיםולתלמידיהםמעלהעליו
הכתובכאילו הקריבביכורים ועשה רצוןאביו שבשמים5:י
מאירעין

 ,כלר נבהרו ישראל להודיע לבריות וכו' ואחר שמילאו את דבריו בפרט בבית אחרון נחן להב
את המשנה בשכרן .בכי.פ עד שנאו אותן בנ"א ועשו אתהנזירה כצערועשו את המצוות בצער ובנו בית
האהרון בצער יציערו עצמן וכו' לפיכך נהן להם משנה וכו' :ו! שבאמת הוא ש בעולמו ואי
כרי חלק ה' וגו'
אפשר לאמרו אלמלא מקרא כתוב .בכי"פ ומנין שיטול הקב"ה שכרו והלקו בעולם שנ'כי
משל למלך שבנה פלטרין ושמה בה ושמהתו ששמה בהסייף בה בית רירתו וכו' ימשבטלויהפריש כהן
י כלו' הם הלקו של השיב והוא חלקם:
גדיל שהוא עומד ~מכפר על ישראל בכל שנה ישנה :י
:
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ר
היים מן הום .גלו' לסוף קבע שם
י
'
שא"י
ספרי
':כייףפעל מן סוףכמי
יעיי' ויקרא רכהפי.ג ובהוכפה לפסיקתא רבתי קרה ע"א
נבראת קודם לכל' :יעיי'לעיל פייט, :
ובריש מכילהא .ומררש ההילים מזמור צ,ב ופדר"א פייח, :י מג'לה כיה ע"ב תנא דבי אליהו כל
השונה הלכות מובטחלו שהוא בן העוה.ב שג' הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות .וכס,
שאמרו בברכית ח' ע"א מיום שחרב ביהמ"קאיןלו להקעה בעולמו אלא ד' אמות של הלכהבלבד .בכי'פ
והביא את ישראל חרוטה וכו'לירישלים שהיא פרושה מארץ ישראל והביא כהן גרף שהפרישו משבט
לוי לביהמ,ק וכר ראה ויתר גוים אמ'לו כל השעה הלכות מובטחלו שהוא בן העולם הבא .ופסחא זו
פ" ,ה"ב איתאמרא בשם ר'יודן בן פזי ובב"ר פי"ד בשם ר' שמואל בר
אטה ברורה :י'ב.רושלמי
ר
ה
נהמןועיי' בפדר"א פ,כ
דה .בכי"פ באוהו מקום נבנה מזבח; " הובא בילקוט ויקרא ר' תניה
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אטרלי.

 .מפני מה נשתנו אומות העולם שאוכליןהעולם הזה19,
רבי

אמרתי לו,בני .שכרן שהפריש ישראל מתוכן .לפיכךאוכלין העולם הזה.
משלומשל .למה הדבר דומה .למלך בשר ודם שמצא אדם אחד ממשפחה
מרובה ,ועשהלורצונו .שיברהמלךמתנותמרובותלבני המשפחה .בשביל
אותו האיש שעשה לו רצונו .אףכך אומות העולם ,שכרן שפריש הקב"ה
ישראל מתוכם .לכךאוכלין העולם הזה ~.ואמרלי
 .רבי ,אלא מעתה כל
ו
ל
העושה מצוהנותניןלו שכרו .וכל העובר עבירה
שכרויי אמרתי
.
ם
ל
ו
ע
ה
את
מה
ל
כ
לו.בני .מה שכרו של נחש הקדמוני שעמדוקילקל
שכרן
י
י
נ
ת
ו
נ
של אדם וחוה שעברו עלהציווי .מה שכרר שלקין שהרב את הבלאחיו.
ומה שכרו של למך שהיה מתאבל על אחי אביו.ת ומה שכרו של שם
שכיבד את אביו,מ ומה שכרו של חם שלאכיבד אתאביו ,ומה שכרו של
נח שעמדומיחה ברבים כלאות ,מאה ועשרים שנה .עד שלאיהיהעליו.גג
למיכך הכתיבעליו והניד לדורות ,כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה
וכראשית ז' א'),ימה שכרו של שם הנדרל שהתנבא על כל אומות העילם
ארבע מאות שנהולאקיבלוממנו .ומה שכרו של אברהםאבינו שעמדופיגר
כל ע"ז שבעולם.יו ועל שאמריבר שלא כהונןירדובניו למצרים .שנאמר
ויאמראדני אלהים במה אדעכי אירשנה (שם ט"ו ח') .בשכר אותה התמהה
ירדובניולמצרים .ומה שכרו שלישמעאל שעמדוקבר אתאביו .ומה שכרו
שליצחק שאמרלאביו( .אכה) [אבא]כפתינייפה יפהותניני עלנבי המזבח.
שמא אבעטבךואכך.ונמצאתימתחייבשתימיתותלשמים.אניבחור .עומד
בכחי.בןשלשיםושבעשנים ,ומה שכר של עשו שהוריד שתי דמעותלפני
אביו .ונתנולו הר שעירשאין נשמי ברכהפוסקיןהימינו לעולם .ואףבני
שעיר שקיבלו אתבני עשו במבר פניםיפות .נתנולהן שכרן .מיכן אמרו.

-

-

מאירעין

נוסחא קצת לפרשהברייתא .נכי"פ מזבח כפרה הואלכלישראלוכו' ות'ח כפרה הם לכל ישראל וכו' לחם
ביכורים וגו' והלא לאהיה שם מזבח או מקדש ולא כ"ג אלאאלישעהנביאותלמידיושהיויושביןוכו'בשומרון
י נלאקיוםאלו
מכאן את למד שכל המכבר לת"תכאילו מכבד להקב"ה בעצמושכ' שתיראי ה'יכבד, :
המעשים שישראל נתחייבו בהם" :י ג'ז הונא נילקוט שם ובשיבוש שאוכלין בזמן הזה .וג' ממשפחה
נמוכה.וסייםשיגר להם המלך מתנות רבותלנני אותה משפחהבשבילו .וכל השאר קימע אלא מסיים אפי'
איןבירושל אדם לא מקרא וכו' ואהל לוטן תמנע שכר תורהבירו .בכי"פ מתנות מרובותלבני המשפחה
שיעשולורצונו(והואשיבוש)1 :יכלו' שהסכיםל' בדבר ונשתכךלבועליו .ואח"כ האריך אליהו להראות
י וכיה בדוו .אגל לא נודעלי שום מאורע באחי אביו.
לו שכך היא מדה מהלכת ע"פ כל הדורות :י
י שבעל הספר פירש הפסוקים ויאמר למךלנשיו 1ג'1כי איש הרגתי וגו' .שהיה למך מתאנח
ויראהל
וקובל על עצמו על מה שאירעלו .שהרג את אחי אגיווהיה מתאגל gyזה .והיה מתנהם במאורע של
קין ,וסמה שמקיש את עצמו עפ קק למד נעל הספר שעשה למך כמעשהקין.וכיון שבני בנים הם כבנים
א"כ דורו הרי הוא כאחיו .והיה אותו הב 1של מחויאל צעיר בשנים מלמך בנו של מתושאל וע"כ קראו
איש וקראוילד' :י וכיהבדוו .ואול'צ"ל שכרן ש 9שםויפתשכיבדו אתאביהם .וטעה הסופר באשגירת
יכלו' עד שלאיבא עליו מה שנגזר.ועיי' ב"ר פיל ובהגהת חרד"ל שם אות ח' וקהלת רבה
יישנא' :
פיט .בכ~פ ק"כ שנה
היה עליו הריבור לפיכך מוכתב עליו לדורות וכו' .ונוסחא הגונה הש:
' 1פיגרפי' נתץעיי' מלרוך ע' פגר ובמ"ע לפסיקתא רבתי פ' ל"ג ענייה סוערה אותו' .כולא בכי"פ
שעמרופיגר וכו' במה ארע הושב לוירי
ע תרע בשכר אותה מילה ירדו וכו' שאמר לאביו אנא כפתני
שמא אבעוט בךואכךונמצאתימחויב לשמים אמרו שהיהבןל"ז שנה וכו'שתי דמעותניתןלו הר שעיר
עו' בסבר פנים יפות ניתן להם שכרן ואי seשכר זכו ויצא מזרעם מלך שנ' ואחות לוטן " y1Dותמנע
איןגירו של אדם לא תורה ולא משנה וכו':
היתהפיג
ש וגר את עמלק מכאן

שיא

אטרי
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אפילואיןבידו של אדם לא מקרא ולא משנה .אלא יושב וקורא כלהיום.
אחותלומן תמנעישם ל"ו כיב) שכר תורה בידו ".ומה שכרו של יעקב שהיה
יהייו .ומה שכרן שלשנים עשר שבמים
מודה לאמתודובר אמתבלבבוכלימ
שהיו עושיפ רצון יעקב אביהם .שנאסר כענבים במדבר מצאתי ישראל
כבכורה בתאנה בראשיתהראיתי אבותיכם המה באו [וגו'] (הושע ט' י')י מה
שכרן של אברהם יצחקויעקב .שנהנו אימה ב
לבבן מתוך שבעים לשונותי
בניהן עדסוף כל הדורות:י2
להןולבניהןולבני
פירקא [ב'].

הכל ברא הקכ'הבעולמוחוץ ממידת השקר שלא ברא .ומידת
עוול שלא עשה ,שנאמר הצור תמים פעלוכי כלדרכיו משפט אל אמונה
ר ה'צדיק בקרבה לאיעשהעולה
ואיןעולצדיקוישר הוא (דברים ליבד').יאימ
ע עול בושת (צפניה נ' ה')1,
בבקר בבקר משפטויתן לאור ולא נעדר ולאיוד
ואומר חלילה לאל מרשע ושדי מעול כפועל אדם ישלם לו וכאורח איש
ימציאנו (איוב ל"רי' וי"א)2:
לא נקבצו אדם למיתהג
בני
מעיראניעלישמיםוארץ .שאילמלי
אין כלברייהיורדילד[).לידי] צער .אלאמתיך שיאכל וישתה ושמח הוא
עם אשתו ()1עלבניו ועלבניביתי ()1נפמר לביתעולמו.ואין פירותותבואה
באיןלידיהרקבה .אלאמתוךדרכיהם שלבני אדם,ואיןבני אדםבאיןלידי
בושה .אלא מפני דרכיהם .ואין עיניהם שלבני אדם כיהותבחציימיהם.
אלא מתוך דרכיהם[ .ואיןבני אדםמיטמאין בנגעים ,אלאמתוך דרכיהם]1
ואיןהנשים מצמאותבזיבה .אלא מתוך דרכיהם 4.שנאמר כה אמר ה' בורא
השמים הוא האלהיםיוצר הארץ ועושה הוא כוננה לא תוהו בראה לשבת
יצרה אני ה'ואין עוד (ישעיה מיהי"ה) .צא ולמד מדרך ארץ .כלום אדם בונה
בית ,אלא על מנת להכניס בופירות .ולהכניס בו כליםולהכניםבוכסמים.
מאירעין

צ במקרא כתוב ואחות .ונחשבו בני שעיר החרי שיבא זכרונם בתורהלפי שקיבלו את בני עשו
בפניםיפות והתחתט עמהם שתמנע אחות לוטן היתה פלגש לאליפז גן עשו .ופסוק ואחזת לוטן תמנע
תורה הוא והקויאו שכר תורהבידו :י'עיי'לעיל סוף פי"א ופט"ז ופ'כ ופכ"ד ופכ"זופכיה.ופי' שנהגו
אימה וכו' שכרן שהנהיגו אימת השם בלבבם יותר מכלע' אומות .ובר"וו שנתנו .ויותר נראה שקיטוע
גאן .בני'פ שהיה מודה ע 9האמת שנ' ודובר אמת נלבבו וכו' י"ג שנטים שהיועוייןדצו; אביהם
שבשמים שנ' כענבים וגו' שנהגו אימה בלבבן וכו'יש להן שכר ולבניהםולבניבניהןוכו'.
פרק גי*  1במקרא כתובלאנערר ' :במקרא כתובכי פועל .הובא גילקוט פ' האזינו וקיטע
הסגננן,ככיפ (פרקג') אמראליהוהכל ברא וגו'ויסדי מעל אלאגיפועל אדםישלם לו ואזמר נעל גמולות
כעל 'שלם 1ישעיה נ"ט י"ח) ' :כלו'אלולי שנגזרהעל כלמין האדםע"י חטא אדה"ראין כלבריה בא
לידיצערמיתה אלאהיה נפטרלבית עולמובנשיקה .בד"וו משובש שאלמלא לא נתקבצו אדם לשיחה בז'
יורדלפגי שער אלא מתזך וגו' עם אשתו Dytגניביתו ונפטרינו' .ובילקוט מקוטע ושינההסגנון .מעיל
אניעל' שמים וארץאין כל בריהיורדלידי צער וכו' הוא ואשתו ובניו גל אשר לו אדם נפטרלו לבית
עולמו .ולנוסחת'נופי' שהוא שמח עם אשתועל בנר ועלבני ביתוויאכל וישתה עמה נפטרלבית עולמו
מתוך שמחהזו * :נדכוליתא נבא דושה .זגילקוט ליתא בנא דנובה אלאג' אחר בנאדנגעים.ואין
י דוגמא לומר על האדם
בנ"אבאיןלידי הבאשה אלא מתוךדרכיהם .וכבאזו לא מסתבראלישאיןל
הבאשה ע"כ הנחתי בבא דבושה והוספתי בכא דנגעים:
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או להצית בו את האור ,אףכךבני אדם מתוך דרכיהןנידונין .דני) אותן
מתוך דרך ארק* בשבי
ל"ג)ל5:הצילםמיום הבא לקראתם .שנאמר אוי להםכי
וגו' (הישעז' י
נדדוממני
וכשלשהדברים (מסתכל) ['מישכל] ארם בכליום
 0 .בשעה
שנכנס לבית הכמאי ובשעה
לו את הדם .ובשעה שהוא עומד על
יומרים לו* ראה דרכך כדרך בהמה:
יזיא
קי
מא
שמ
המת :בשעה שנכנם לבית הכ
ובשעה שמקיזין לו את הדם* אומרים לוי ראה שבשר ודם אתה :ובשעה
שהוא עומד על המת* אומרים לו* ראהלהיכן אתה הולך*ועדייןאינוחוזר*
אלא יושב ומרבה דברים יתירים* שנאמר אולת אדם תסלף דרכו וגו'
(משליי"ס ג') ,וברוקר הוא אומר* מדבר 21קר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג
י לא אצדיק רוצע כשמית כ"נז') .ואומר איש את רעת רעהו אל תחשובו
כ
י את כל אלה אשר שנאתי נאם ה'
בלבבכם ושבועת שקר אל תאהבו
כ
ייכייה ח'י"ז):י וכאי זה צד ,יעשה אדם עצמוצדיק לדבר אמת .מוסרין לו
מלאך שמתנהגעימו כדרך הצדיקים ומדבר אמת .עושה אדם עצמו חסיד
למבול את הכלי יי)מומרין לו מלאך שמתנהנעימו כדרך החסידים ומקבל
את הכל ,ואם עושה אדם את עצמו רשע לכחש ולשקר .מומרין לו מלאך
שמתנהנ עמו כדרך הרשעים ומכחש ומשקר .עושה אדם עצמו מידה
בינונית .מומרין לו מלאך שמתנהכ עמו כדרך מדה בינונית 9,שנאמראני
ו (יכמיהי"ז י')9,
ה' חוקר לב בוהן כליות לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעללי
י דוד הוא אומר* עם חסיד תתחסד ועם 3בר תמים תתמם עם נבר
ועליד
תתברר ועם עקש תתפתל (תהלים י,ה כ,ווב,ז)י~י ראומר ואת עםעני תושיע
העולמכןתושיע .עם שעניותיפהלוי
ועיניך על רמים תשפיל (ש"ב כיב כיה) ,עםעני
ואומר מפיעליון לא תצא
ועיניך על רמים תשפיל* אילו אומות
הרעות והטוב יאיכהנ' כ"ה)י [אפשר לומר כן והלא מידות טובות יוצאות
מלפניוי אלאאמורכן]( ,אילא) התובהאינהיוצאה לעושה רעש והרעה אינה
יוצאה לעושה טובה .אלא טובה כלפי טובה ,והרעה כלפי רעה ,ומנין
טאירעין

' בילקוט בסגנון מקטע ובדוומשובש .בכייםכולאהכי .למיתהאין כל בריאה יכולהלירדלעולם
י בושה וכו'
בלי צער אלא מתוך שאוכל ושותה שמח הוא על אשת :וכו'ואין פירות ותבואות וכו'ליד
ואין אנשים שמאין בנגעים וכו' ואין הנשים וכו' בונה בית אלא להכניס לו פירות (וב; באינך ג' לז)
וא' להצית בו וא' :י כיה בד'וו .ובילקוט בשביל להציל' מכם הבא ולא עור אלא בג' דברים אדם
מסתכל נכליום וכו' .בכי.פ בג'רברים יהא ארם מסתכל בכליום בשעה שיכנס וכו' :י בר"מ הסגנון
מקוט? ובילקוט מקוט? ומששש .במקרא כחוב ואיש וגו' אל החשבו .בכי"פ בשעה שיכנס בה"כ
אומרים לו וכו' ואם אינו חוזר ויושב :מרבר דברים יתירים צא ולמד מה כתב בו אולת ארם וגו' ואומר
וא'' :בילקוט מקוטע ובדוו משובש ומקוטע .בכית כיצד אדם עושה עצמו עריק וכו' מלאך שיתנהג
עמו בדרך וכו' שיתנהג עמו בדרך החסידים וסובל את הכל  nwtyאדם עצמו לכחש ולשקר וכו' שיתנהג
עמ :בדרך הרשעיםוכו' מדתבינונית וכו' שיתנהג עמו מדתבינוניתומנין שכן כתב שנ'אני ה' חוקר וגו'
ואומר עם הסיד תתחסד וגו' אלו אומות העולם :י במקרא כתוב ולתת" :י במקרא כחוב עפ גבר:
י ?"ב גדרך שאדם רשה לילךמוליכין אותו ושבת קיד ע"א
יי מכאן ואילך קיט? בילקוט .ו?יי' מכוחי
' חגיגה ט' עצ דאליהו אמר לנר היהי שהזר הקכ'העל כל מדות טובות
בא ליטהרמסייעים אותו.ועיי

לישראל ולא מצא אלאעניות .נניב ומה שאמרירמיה מפיעליון וגו'אין להני; אותו כן מפני שכל
סדות טובות יוצאות מלפניו:אין הטונה יוצאה לעושי הרעה וכו'ומנין תדע לך  1SNOארגע מדות שהן
בררך ארץ וכו':
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י יש שנושא אשה לשום זנות*
(ש)תדע לך שכן*י :ארבע מדות בדרךאר"

ויש שנושא אשה לשוםממון .ויש שנושא אשה לשום גדולה .ויש שנושא
אשה לשם שמימי והנושא אשה לשם זנות סופושמוציאין ממנו בן מורר
יימירא) [ומורה] ,והנושא אשה לשםממו ,סופו שמצריכין אותו לאחריןי
והנושא אשה לשם גדולה סוף שמעמידיןעליו מאותה משמחה למעם זרעו
אחריו* והנושא אשה לשם שמיםמוףשהווין לובנים שמושיעין אתישראל
בעת צרתם":ומנין לנושא אשה לשםזנותשמוציאיןהימנובן סורר ומורה,
שנאמר וראית בשביה אשת יפת תאר (דברים כ"א י"א) ,מוף שמרננין בו
הבריותי ומתוך רננה שמרננין בו הבריות הולך ונושא אחרתי שבאמרכי
תהיין לאיש שתי נשים וגו' ישם שם ט"ו)י ומתוך שנושא אשה אחרת הוא
אוהב האחת ושונא האחת .שנאמר האחת אהובה והאחת שנואה (שם)*
ומתוך שהוא אוהב האחת ושונא האחת מוף שמוציאין ממנו פורר
ומורה":ומני
 ,לנושא אשה לשם ממון מוף שמצריכין אותו לאחרים .שכן
מצינובבביעליהכהן .שנשאונשים שלאכראוי לחמי מוףשהצריכן זהלזה.
שנאמרוהיה כל הנותר בביתך יבא להשתחוות לו לאבורת כסף וככר לחם
ואמרפפחני נא אל אחת הכהונות לאכל פת לחם (ש"א ב' ל"ו):ומנין לנושא
אשה לשם בדולה סוף שמעמידין עליו מאותה משפחה למעט זרעו אחריוי
שכן מצינו ביהושפט מלך יהודה .שכשראה את אחאב מלך ישראל שהיר
לו שבעים בנימי אמר .כלום ירש זה את העולם ,מוף הלך ונתחתן בו*
שנאמר וישלם יהושפט עם מלך ישראל (ס"א מ"ב מ"ה)י ומנין למעט זרער
אחריו* שנאמרועתליה אםאווזיה ראתהכי מת בנה וגו' (מיס י"א א'):אילמלי
ברית שכרת הקב"ה עם דוד נהרג יואש באותה שעהי ובטלה מלכות בית
דוד :ומה שכרן שלאילוי הנושא אשה לשם זנות והנושא אשה לשםממון
והנושא אשה לשם נדולה ,צא ושאל אותו עיניןי שניבני אדמי שניהם
משבט אחדי שניהם משכונה אתתי שניהם ממשפחה אחת ,אחדעני ואחד
י שנאמר
עשיר .והיה לו לעשיר שישאויתן את (הכס) [העני]י ולא עשהכ,
הלא אב אחד לכולנו הלוא אל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחיו להלל
ברית אבותינו (מלאכי ב' י') ,ואומר בנדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל
ובירושליםכי חלל יהודה ונו' (שם י"א)י לפיכך לא נשתיירמה ,כלומן לפי
שהניח אותו הזרע שבחנו הקב"ה מתוך שבעים לשונות* והלך ונדבק במי
שאינוראוי לו* שנאמר יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאהלי יעקב
ומגיש מנחה לה' צבאות (שם י"כ)* ולאיהיה לו ער בחכטים* ולאיהיה [לו]
עונה בתלמידים :לא ער בחכמים* לא מי ששואל הלכה כעינין בבית
המדרש* ולא עונה בתלמידים* ולאמי שמשיב כהלכה בתלמידים* ולא כהן
שמגיש מנחה לה' צבאות":ומנין לנושא אשה לשם שמיםשהווין לובנים
שמושיעין את ישראל בעת צרתם* צא למד [מעמרם שנשא אשה לשם
שמים .ויצאו ממנו משה ואהרן ומרים ,שרבו תורה ומצות בישראלי וצא

ב,

מאירעין

י הגהתיעפי' הדרו;" :י" ד"א זיטא פ"י וקידושין ע' ע"א' :יעיי' ספרי תצא פי' רי"ד
י
רטבורי.ה ותגחומא פ' תצא' :י בסנהדרין פ"ב ;"א איתאמרא בשם רב ובשבת ג"ח ע"במייתילה
סתמא עייף:
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ולמד] מבועזבן שלמוןבן נחשוןבן עמינדב שנשא אשה לשם שמים* סוף
יצא ממנו דוד ושלמה בנו* שהרבו תורה ומצות בישראל*עליהן ועלכיוצא
בהן ועלהדומין להן ועל העושה כמעשיהן עליהן הכתוב אומר*כי כאשר
השמים החדשים והארץ ההדשה אשר אבי עשה עומדים לפני נאם ה'
ן יעמוד זרעכם ושמכם ישעיה ס"ו כ"ב)~":
ב

הכמים.

פירקא [ד']*

עלוב לכל אדם .ולאנשי ביתך יותר [מ]לכל העם,
שנו
הוי
 .תדע לך שכןי צא ולמד מהקב"ה שהיה עניו לעמו במקום [אחד]
ומנין

בשנים ובשלשה ,ולא הלה עמהם בדרכיהמי ולאשפא ,בעונותיהן 1אלא
היה להןעניויומנין .תדעלך שאי (מאה) [ממאה]ועשריםיום מיום שניתנה
תורה תמימה לישראל ועדיום הכיפורים1:
ם הראשותם שעלה משה להר פיני .להביא תורה
ארבעיםיו
לעסוי אילמלי ענוה לא ניתנה תורה לישראלי משלו משל .למה הדבר
דומתילמלך בשרודם שקידשאשה.והיה אוהבה אהבהנמורה .שלחוהביא
אדם אהד לעשותלו שליחבינו לבינה,והראינו את כל החופות שלוי ואת
כל ההדרים שלוי ואת כל הסתרים שלוי אמר לוי לך ואמור לאותה אשתי
אניאיניצריךלך בלומי אלאעשילי חופה קטנתיכדי שאבוא ואדור עמךי
כדי שידעועבדיובני ביתי* שאני אוהבך אהבה נמורהי ועד שהמלך עומק
במידות החופותי ולצוותשליחבמתנותמרובות לשגר לאשה .באוואמרולוי
י
זינתה אשתך עם אחרימיד המלךהניח הכלמידוי והשליח נדחףלאחוריו
במסיבווגו' (שה"ש א' י"ב)נ2
ויצא מבוהל מלפני המלך ,שנאמר עד שהמלך

מאירעין
'ן בד"וו ייולאאיזהקיטועיןושיבושים .והונא כולאנילק:טכי תצאבסגנון מקוטעועלפיו הגהתי.
בני"פ כלא הכי .בדרך ארץ ואלו הןיש נחטא אשה לשם זנת וא'  alct? Ql~sוכו' שמוציאין ממנו בן
אות:לירי אחרים וא' ומנין לנושא וכו' שג' (ראית בשביה אשת וגו' והבאתה
סורר ומורה וכו'
לייאותה שהנחתה בביתך(יג4ך) [וגלחה] את ראשה (ועשה) (ועשתה] אתצפורניה.
עכ
שמחצהרי
אל תוך ביתך :גל
כל כך למה שמא אולי כשיראה איתה מגולחת וכעורה יתענ אתה וישנאגה ואם 'צרו שולט ב :ורצונו
בה יקדשנה (יכניסנה בדרךאישות :לא בזנת אעפי"כ מה כת' בתריהכי תהינה לאיש שתי נשים וגו' מה
כת' בתריה יהיה לאיש גן בורר ומורה .ומנין לנבטא " nufלשום ממן וכו' שכך מצינו בבני?לי וכו'
כי
(לסוף הוצרכו זה לזה :כו' שכן מצינו ביהושפט (ז.ל מ4ך ישראל) (מלך יה:דהן ומנין למעט זרעו שנ'
' אלמלא  autהכרית שכרת הקב"ה אדור היה נהרג יואשילא היהניתר ממלכות
:עתליה אם אחזיהוגי
נית דוד שריד (פליט .צא ושאל משני בני אדם שהיו משנט אהד וממשפחה אהה והיו דרים בשכונה
אהת האחדעני (האחר ;'סיר :היה לזה בן ולזה בת ולא רצה העשיר להדבק בעני אלא הלך לבקש אדם
בעל אחים רבים ובעל ממן (הוא ממשפחה צרעה :לאקיים הפם(ק שאמר הנניא הלא אנ אהד וגו' לסוף
לא נשתייר ממנו לא נוחל ~לא מנחיל מפני שהניה ;ברו אברהם (הוא משובש) שנבהר משבעים לשנות
מה שאמר הנביא יכרת ה' לאיש וגו' שלא יהיה לו
:נדבק נמי שלא היה ראי לולפי' ירש והורי
ששואלשלזרע
יכענין [ב]בית המדרש (לא שמשיב הלכה בתלמידים
הלכה
;ר בחכמיםולא ענהבתלמידיםולאמי
(לא שמגיש מנחה לה' צבאת( .מנין לנשא אשה לשם שמיםשהויין לו בנים שמו' .ע"כ( .ומכאן ואילך
הסר ככתיי עד בעולם :לא מצא מדה מעולה מזיגיות וכו' .שהוא לפנינו בפירקא ה' ולפי פרקי הכת.י
בפרק ד') .אמר מאיר איש שלים הראית איך המעתיקים גורעין ומ:סיפין ומשבשין (אינם שמיםעל
לב להזהר נמלאכתן 'טמלאכתן מלאכת שמים:
פרק ד'*י כיה בררו( .לקמיה פורט הרבר 1 :בד"וו איזה שינוים ושיבושים .וחוכא בילקוט
כ' תשא בשינויסגנון ובקיטו; .והאדגותיה דר.מ בשה"ש רבה פ"א נתנו ישראלריח רעיר
' יהודה חולק
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ברוך שאמרוהיההעולם .ברוך הואי ברוך אומר ועושתי ברוך
בוזרומקיימי ברוך עושה בראשיתי ברוך שזכר את הראשונותוהעביר את
האהרונותי שאילו לא זכר את הראשונות והעביר את האחרונותי היה לו

שיאמרי נרדי נתן סריוי ואמר נרדי נתן ריחו (שם)י כיון שקיבלו ישראל
מלכותו של הקב"הואמרו .כל אשר דב
רו:ה '3נעשה ונשמע (שמותכידז')י לכך
נתן סרי
נאמר.נרדי נתןריחו .ולאנרדי
ר'ישמעאלבןאלעזראומר .בשעה שקיבלו ישראל מלכותו של
הקשהואמרוי כל אשר דבר ה' נעשה ונשמעיירדוששיםריבואמלאכי שרת
והניחו בראש כל אחד ואחד מישראל שני כתריסי אחד כננד נעשה ואחד
כננד נשמעישני כתרים מכתרו של אדם הראשוןי שנאמר וא
.תם תהיולי
ממלכת כהנים וכו' (שם י"ס ו')י יבשעה שסרחו במעשה העגל ירדו מאה
ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ונטלום מהמי שנאמר ויתנצלובני ישראלובו'
ל לעולם* ת"לופדויי ה' ישובון ובאוציון ברנה ושמחתעולם
(שםל-ג ו')*יכי
על ראשם (ישעיה ליה י')* וכמהת עולם בלבם לא נאמר* אלא על ראשם*
מלמדשעתיד הקב"הלהחזירכל כתריהן של ישראללימות המשיה ולעולם
הבא* לכך נאמר ושמחת עולם על ראשם4:
ההיתה מחשבה שהיתה בדעתו של הקב"ה* כךהיה ברעתו*
רימ
שכל אומה ומלכות שיבואו ויקבלו את התורה* יתו חיים וקימים לעולם
ולעולמיעולמים* שנאמרוהלוחות מעשהאלהים המה והמכתבמכתבאלהים
הוא חרות על הלוחות (שם ליב וט* אלתיקרי חרות אלא חירות* אק לך
בן חורק אלאמי יטאק מלאך המות יטולט בו ,יטנאמר ממתנה נחליאל
ומנחליאל במות (כמדבר כ"א י"ט)* 5ממתן תורה נחלו עבודה זרה* ומעבודה
זרה שעבדו באעליהן מלאך המות ,שנאמר אני אמרתי אלהים אתם וגו'
כאדם תמותוז ונו' (שם ז')5:
(תהלים פ"ב ו')* חבלתם מעשיכם*אכן
מאירעין
ך מאיראיןדורשין שה"ש לגנאי אלא לשבח.ועיי' שבת פיח ע"ב רדריש ריב"ל צרור המור
עליו וטלדיי
וגו'בכרמיעיןגריסי שהכל שלו מכפרליעלעוןגדי וכו'עיי"ש  Ntrw1כר"מ .והתרגום תרגמו ג"כע 4מעשה
העגל :י בילקוט מקוטע והסר .ובשה"ש רבה הקשו הוא דעתיה דר-מסיריי נתןריחו .כלו' שהיה 4ו
לנמר נתןסיריו .ותירצו שם אלא מסכתא עלתהבידםמן  nSlanושנו בה שקפץ להם מעשה העגל והקרים
להם מעשה המשכן .כלו' שכתבה התורהציווי המשכן קודם מעשה העגל אעפ"י שלא נעשה אלא אחר
י דמסכתא זו הוא סרר
ק"כיום להעבירהסירחון .וכתב ריחו ולאסיריו .כעין שאסרו הכא.ולבי אומרל
פכ.ב מכת (שעלה) [שעלתה]
אליהו רבה וזוטא ושגו בהכך .וכן הא רפסיקתא דר' כהנא שהבאתי
מסכת שעלתה מבבל 1ה1א הספר
אמרו שירדו עם הקניה וכו' כך שנה אליהו זכור לטוב.
שלפנינו.ועיי'בפי' מתנותכהונה שם ובפסיקתארבתידי' הדברותקמייתאובמ"ע אותמ"ט1 :בד 11.קטו;
סיפא של מאמר הקודם ורישא של זה המאמרוהיו לאהד .ובילקוט השמיטו .ובפסיקתא רבתי קמייתא
רבואירדו לעטרוכו' .ובשבת פיה ע"א דרשו
די' הדגרות אמוראי אליבא דר'יוחנן ח"א ס'
הקב"הרבלוהאחזויחר"ןאק"
etttpועיי' גפדר'א פמ'ז.ואזלי צ"ל ר' שמעון בן
ר'מימאי כדהכא ור-ל אמר שם שעתיר
אלעזר .וחילוף השמות בין ר' ישמעאל ובין ר' שמעץ בהרבה מקומות :ן במקרא כתוב וכמתנה:
' ע"ז ה'ע.א וע"עעירובין נ"ר ע"א ופ'קנין תורה
" במכילתא מס' דבח1רש פיט איתנייא בשם ר'יוסיועיי
מ"כ .ופרר"א פמ" 1ושמות רבה פ' מ"א וארר"נ פ"ב .ובענין הדרוש ממתנה נחליאלעיי' במדרש תהלים
מזמור ה' וכבמדבר רבה סוף פ' חקת .ובילקוט חוקת הובא בנוסהא שלפנינו ~יראה שמכאן הועתק.
ובגליון נרשם פרר"א אבל בפדר"א שלפני לא מצאתיו:

מבבי

לעיי
ציי

*12
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ובאהרן מה כתבבו ומה נאמרבו
 .תימת אמת היתה בפיהו
וכו' ימלאכי ב' ו')י רכי תעלה על דעתך שאהרן עובד עבודה זרה היה ,הוא
לאעיכבון אלא כדי שיבא משה 7:ויש אומרים כדרך שעשה יעקב אבינו.
קייםיעקבאבינו את התורה קודם שתינתןילפניו) [לבניו]י שנאמרויתנו אל
יעקב את כל אלהי הנכר וגו' (בראשית ליהד') .מה שכרה 2טל אותה מצוה.
ויסעוויהי התת אלהיםוגו' (שם שם ה')* לכךנתכווןאהר*,וקיים את התורה
קודם שתינתן לישראלה אף עלכי כן העלה עליו הכתוב כאילו עבד
עבודה זרה* שנאמרויגף ה' את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה
אהרן ישטות ליב ליה):
אמרו.כשירד משהמחרמיניוראה אתהסרחוןשמרחוישראל במעשה
העגלי נמתכל בלוחות וראה שפרח כתב מעליהן ,ושיברן תחת ההר* מיד
נתאלמי שוב לא היה יכול להשיב דברי מאותה שעה נגזרה נזירה על
ישראל .שילמדו אותה מתוך הצער ומתוך השעבוד ומתוך הטילטול ומתוך
הטירוף ומתוך הדחק ומתוך שאין להן מזונותי בשכר אותו הצער .עתיד
הקב"ה לשלםלהןשכרןלימותהמשיחולעולם הבאי שנאמר הנה ה' אלהים
בחזק יבוא וזרועו מושלה לו הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו (ישעיה מ' י')י
ובקבלה הוא אומרי מי הקדימניואיעלם ובו'יאיוב מ"אג')י לטובתי נשברה
שלימה9:
רגל פרתייכדי שתהא משכורתי
יןנטל משה את האהלויצאלוחוץ למחנה,
ארבעיםימיםהאמצע
האהליונטה לו מחוץ למחנה ובו' (שמותל"גז').יהיו
שנאמר ומשה יקח את
ישראל נוהנין אבילות בעצמן כל אותן הימים* עד שנתגלה מלך מלכי
י שמו הגדול מבורך לעולםולעולמי עולמים* ופתחלו
המלכים הקב"ה*יה
פתח שלרחמים .ואמר הקב"ה למשה* משה ,מהעושין אותןעניים*מנודין
לרבמנודין לתלמיד*מנודיןלימנודין לך* חזור בך והיכנס למחנה* שנאמר
ודבר ה' פנים אל פנים (שם שם י"א)י איני יודע מקרא זה מה הוא אומר*
כשהיא אומרי ושב אל המחנה (שט)י מלמד שהתיר לו את נדרוי והכנים את
האהל למחנה :משלו משל* למה הדבר דומה* למלך בשר ודם שכעם על
בנו* והיה אחדמגדולי מלכות יושב לפניו* אמר לו* ריקא* אילמלי פלוני
ה שעה.
אוהבייושבלפני .כברהיכיתיךמכותגדולותי לכךנדמה משה באות
שנאמר ויחל משה אתפני ה' אלהיו ונו' למה יאמרו מצרים לאמר ונו'
זכור לאברהםליצחקוליעקבעבדיךונו' (שם ליבי"א עד נמירא)*מידהיהלהן
' (שם)19:
עניו* שנאמר וינחם ה' על הרעה ונו
ר
ה
ל
מיני להביא
ארבעים'מיםהאחרונים שעלה משה שנייה
תורהלעמו* (ו)גזרו ישראליום צוםיום תענית*יום האחרון שבכולם שהוא
מאירעין

ישמית רבה פמ"א ב"ה ברשי עה"ח ! :כלו' קודם שקיבלו את הלוחותוכעיןזו באדר"נ פ"ב
שמשהשיכר את הלחות שלאיתהייב ,על'ריח וריה"ג אמר משל באשה שקלקלה והוא ג"כ בשמות רבה
סמ"ג ומייו שקרע הסרמ:ר את הכתובה שתשכידונית כפנויה ולא כאשת איש, :לעיל פכ"א עיים
ובילקוטקיטעזה כאןוסידרולבסוף מררש לעצמו אמקרא וישבר אותם תחת ההר עי'"שוכן מיררו ביהושע
ר' ל"זבשיני קצת.ונגליע שם סימנו מררש.ועיי'  9'ygהאליהו רבא פיד ;" :נשוו תגרים משובשים
וביליוטכולאבסגנוןטקוטע.ועיי' כרכות מ"גע"ב ושמות רבה פמ"הורברים רבה פ"נ ,וע"ע במדרש תהלים
מזמור כ"ת והובאבילקוטפ' תשא במקרא ומשהיקה אתהאהלבשינויסגנוןעיי"ש.וע"ע ברבה ובתנחומא שם:
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סוף ארבעים .נזרו תעניתולנו בתעניתם,כדי שלא ישלוט בהם יצר הרע,
ולמחרת השכימו ועלולפני הרפיני* הן בוכין לקראת משהי ומשה בוכה
לקראתמיעד שעלתה אותהבכייה למרום ,באותה שעה נתנלבלו רחמיו של
הקב"העליהן .ובישרהאותן רשולחי,הקודש בשורותטובותונחמות .ואמר להןי
בניי* נשבעאני בשמיהגדול
שמהא לכםבכייהזובכיית שמחה,ויהיה
.
ה
ל
י
ח
מ
ו
ה
ר
לכםיום זהיום סליחה וכפ
לכם ולבניכםולבני בניכם עד מוס

כל הדורות ":פליק,

פירקא [ה'].

דל .שנידלדל מנכסיו .למה הוא דומה .למלך בשר ודם שנזר על
בנו .שלא יכנס לתוך מעודתו .והמלך יודע בבנו שהוא רעב וצמא .ואמר.
אשרימי שיכניס אתבני בתוךביתו.ויתן לו פת לחם ויאכל וישתה .וכל
מה שיש שלוהוא .שנאמר מלוה ה'חונן דלוגו' (משל .י"ט"'י)1:
לי
באאביוןבן דל אחריו ועשה תשובה .צדיק ורעלו .לא עשה
תשובה .רשע ורעלו:
תשובה,
.
ו
י
ר
ח
א
ל
ד
.
ו
ל
(ה)עשה
צדיקורע לא
באעניבןאביון
כ:ל
עשה תשובה .רשע ורעלו
בא רשבן עם[בןאביו~1בן דל אחריו .עשה תשובה .צדיק
 .לא עשה תשובה .רשע ורע לו::
ורעלו
.
ר
מ
א
י
ו
ר
מ
ו
א
ו
י
ה
י
אם
ן מה אתה
עליהם .העניים
כולןכשירי
והאביוניםמבקשיםמיםואיןולשונם בצמא נשתה וכו' (ישעיה מ"א.יז) 3.ואומר
ויוסיפו ענוים בה' שמחה [ואביוני אדם בקדוש ישראל יבילו]( 4שם כ"ט '-ט).
ואומר הנה צרפתיךולא בכסף בחנתיך בכורעוני (שט מיהי') ".מלמד שחזר
הקב"ה על כל מידות טובות שבעולם[ .ו]לא מצא להן מידה טובהלישראל
אלאעניות ",שמתוך עניות הןיריאין את ה' .אין להם לחם לאכול ובנד
ללבושושם ,למוך( .יבקשו) [ובקשו] רחמים ומצאו .נימצא עלידי ענידת
י ויראין)[היויריאין] את ה' ,אין עושי חסדבאין אלא מתוך עניות ,ואין
י"י
[עושי] צדקותבאין אלא מתוךעניות .ואיןגומלי חמדים [באין] אלא מתוך
עניות .ואין יראי שמים באין אלא מתוך עניות .שנאמר מקים מעפר דל
ומאשפותירים אביון (ש"א כ" ח')יי לא נאמר מקים ממיטתו עשיר .כי לה'
מצוקי ארץ (שם)ואיןמצוקין אלא תלמידי חכמים .שנאמר ויתקבצואליו
כל איש מצוק וגו' (שם כיב ב')8:
- - - -

מא.רע.ן

 11בילקוט בשינוי סגנוןועיי' בפדר"א פס"::
ן :':ו'זנו' .והגהתי מסנרא.
פרק ה'*י עיין נ"ני' ע"א :י;יי'לעילפי-ו :כפרקיםדיהל
ובד" 11משבש .ומנה כאן ד' דורות דהיינו שלשים ורבעים1 .עיי' בויקרא רבה פ' בהר ה' שמות נקראו
לעני וכו' ' :במקרא כתוב לשונם , :במקרא כתוב ויספו ' :במקרא כתוב בהרת.ך;' :יי'
ל j"ec
הגיגהט'ע"נ .נכי"פ הסר דףזמתהילמכאן .בעלסולא מצא מדה מעולה מעניתנמושרמזהילעי
ואעתיק ממנו .שמתזךעוני יהיו בני אדם יראי שמים אם אין להם (לכם) 1להם] לאכול ובגר ללביש
ושמן לכוך מבקשים לבעל הרחמים מרחמיו ומהכדי ,והוא מספיק ומצינו שע"י עניית נניא יראי שמים
זמציגז שאין;זיטי הזרה באין אלא מתוך;ניזח ואיןיראי שמים נאים אלא מתוךעניות  at~cממטת( :לא)
עשיר (לאן נאמר אלא מקים מעפר דל :ז במקרא כתוב מאשפות' :עיי' יומא לזה ע"ב רריטת רזי.
ברפו משובש:
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םויוםמלאכי חבלהיורדיןמלפני הקב"ה לחבל אתכלהעולם
בכליו
כולו.שאילמליבתיכנמיותובתי מדרשות שהםיושבין[בהן]ועומקיןבתורה.
ן עונה וגו'
היו מתבליןמיד .שנאמר מדוע באתי ואין איש קראתי ואי
(ישעיהנ' ב') :צאולמדמדרךארץ .כלוםארםנוצע כרם אלא על מנתואיאכל
 .או למלאות אותועשבים .אם נתמלא עשבים
ממנוענביםולשתותממנויין
ואמר להם .לכו והציתו בו אתהאור .ונשתיירובו מאה נפנים ,או מאתים
נפנים( .ואטר) [יאמר] להם .לכו וזבלוהו ועדרוהו וכמחוחו והשקוהו מים.
בשביל נפנים שבו .אףכךהצדיקיןדומים .בשעה שהן נכנסיםועומדין בו
בעולם.יבעוטדין) [כעמודי!] בתוךהבית .וכל העולםנשעןעליהם ,לכך נאמר
כי לה' מצוקי ארץ וישח עליהם תבל":
מירקא [ו']י

כזמירתדרכיךהוא למד שרחמיומרובין בעולם 1.ומפני מהאמר.
תנו צדקהלענייםולאביונים ולדלים ולרשים .והלאהואזן ומכלכלומפרנס
את כלבאי העולם .ואת כל מעשהידיו שברא בעולמו .ואומר .תנו צדקה
לענייםולאביוניםולדליםולרשים .האאינו אומר .אלא באדם שעשה דבר
שלא כהונן ,קנמועליו רעהעדארבעהדורות,זה הואשאמרנוצדיקורעלו:
ולא עוד אלא שהיה משה רבינו דן ק"ו בעצמו 2.אמר .שמאאין ישראל
הפיצים לעמוד בדרכיו
של3מקום .חם ושלום .מתחתםעליהן נזרדין והרי
הןלוקין בכל שעה ושעה .משלו משל .למה הדברדומה ,למלך בשרודם
שנשא את האשה .והיה מוליכה ממדינה למדינה ,בשעה שמורחת עליו
היה מלקה [אותה] .שיגר לוהמיר של מלך שליח .אמרלו .אמורלי ,דבר
שהמלך רוצה בו[ 4.ו]אומר לבתי שתעמודבצורכך .שינר לו המלך חמשה
מינ פירות .וכתב כנגד ,חמשה איגרות .ודבר שהמלך רוצה בו כתבו
יברו ביניהן* כיון שהניעו האיגרות והפירות אצל חמיו של מלך .קרא
ושי
איגרת אחת .כתובבה .אילו פירותפלונית .שנייה .כתוב בה .אילו פירות
פלונית .שלישית .כתוב בה .אילו פירותפלונית.רביעית .כתוב בה .אילו
פירות פלונית ,כיון שהניע לדבר שהמלך רוצה בו ,קרא לבתו ואמרלה.
המלך אטתאוהב .שלום אוהב ,משפם וצדקה אוהב .לכך נידמה משה
-------

מא.רע.ן

! בדפו משובש .בכי"פ כולא הני .כי
חנ,רית הבורות של תינוקות לומרין
יום ,יום יורדי; מלאכי הבלה מלפני הגכ,רה וכו' אלולי
ילוםיש ארם נוט; כרם אלאע"מ לאכול
צא
ו.
מד
מ
איכ
לפני רנןהיו מהבלין העולם שנ' מרוע באתי וגו' צא ולמדש
ן ממנוא ,שיצמחו בו עשבים וקוצים אם נתמלא עשבים וקוצים מצית בו האור ,שרפו
ענבים או לשתותיי
הזר לבקר :וראה והנה נשהיירו בו מאה או (מאדים) (מאתימן גפנים הלך וזיבלו ועידרו וכסחו ,ישקהי
מים ב'טניל אותן הנפגים שנוהרו בתוכו אף כך הצדיקים דומיןלפני הקניה כעטורים הללו שסומכין כל
הנית 'טנ'כי לה' מצוקיוגו' .ע"כ .והנה שינה כפי כוונתו:
ה נמשךעל משה רכינו והמשך המאמרמזכיה כ;:,בלי כפק שהדברים מקוטעים.
פרק ו'*י,
ובדצו נשתנה הסגנו; ,אף בסגנונו היא משובש :י אשגירת משנא הוא בהרבה מקומית קמר קל
כא' שאתה רוצה:
~הומר שנינודןדין בעצמו ' :כד"וו משובש ~ג' נתחהם:
9ה' מצוקי וגו' אין מצוקי ארץ אלא ת"ח וכו' ובכל

.
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באותה שעה ,שנאמרויאמר [וכו'] אם נא מצאתיחןבעיניךהודיעני נא את
דרכיך וגו' (שמות ל"ג י" *):צפה הקב"ה לסוף דעתו של משה .והראהו דור
דורוחכמיו .דור דורונביאיו .דור דורודורשיו .דור דורומרנסיו .דור דור
ואנשי מעשה .הראהו מידת העולם הזה ומידת העולם הבא .ואמרלפניו.
רבונו שלעולם( .שאיני) [הראיתני] מידה שלעולם .הראיני מידה שהעולם
מתנהג בה ,הרי אני רואה .צדיק וטובלו .צדיק ורעלו .רשע ומובלו.
רשע ורעלו .עשירימובלו .עשיר ורעלו.עני וטובלו.עני ורעלו .אמר.
הראינינא אתכבודך (שם שם י"ח) 1אמרלו הקב"ה ,משה,אי אתהיכוללעמוד
עלמידותיי .אלאהריאנימודיעך מקצתמידותיי .כשאני רואה אתבני אדם
שאין להן תוחלת .לא במעשיהן ולא במעשה אבותיהן .אלא בשביל שהן
ומתחננין ומרבים תפילה לפני( .י)אני נזקק להן וכופל
עומדין
,
ן
ה
י
ת
י
נ
ו
ז
להן מ
י שנאמר פנה אל תפלת הערער ונו' יתהלים ק"כ י"ה) ,ואומר
י
כ
ר
ב
מ
ו
ך ישמות שם "-ט).
שלש עשרהמידות.
ויאמראניאעביר כלצובי עלפני
לצ
יו
ה' ה' אל רחוםוחנו ,ארך אפים ורב חסד ואמתאנ
יר חמד לאלפנם נושא
עוון ופשעוהמאהונקה (שם ל"רו' וז'),יאילונאמר מובן ולא נאמר כלצובי.
הייתי אומר.אין כאןימות המשיח ,וכשהוא אומר כל טובי ,יש כאן ימות
המשיח ,וקראתי בשם ה' לפניך וכו' 3שם י"ט) ,ואומר וירד ה' בענן ובו'.
ואומרויעבור ה' עלפניו ויקרא וכו' (שם ל"ר ה'.)'1כיון שראה משה שמידה
של חמד היא ומידה של רחמים היא ,נתעמף ועמד בתפילה לפני הקב"ה.
ך (שםה')':
שנאמר ויאמר אם נא מצאתיחןבעיני
-

-

מאירעי;

 ,כדתימבייבש
 .ועיי' ברכות ז' ע"א וארר"נ הוצאת מוהר" ,שעכטער נמחא ב' פכ"ב .ועי'
תשא וברבה פמ"ה שהראה לו האוצרות של מת
 ,שכר .ועיי' בילקוט תשא ריש .n~set
בתנחומא
י העתיקו מכאן Yir~ .שם סוף שציר :כולא נכי.פ .ממדת הס' למר שרחמיו מרובין בעולם ומה
יאול
מה אמרתם (משעש) צדקה למגיים לרל'ם ולרשים והלא הוא זן ומפרנס ומכלכל כל נאי העולםבין
' ואומר
אנשיםבי; בהמות והיות ועופות ושקצים ורמשים בין ענייםבין עשירים שג' פותה אתידיךית
תנו צדקה לעניים לדלים ולאביונים הא אינו אומר אלא כאדם וכו' לכך קנסו :ליו רעה עד ארבע
ואמר וכו' ללכת בדרכיו
דורותועליו נאמרצדיק ורעלו .ולא עור אלא שהיה משה הצדיק
למלךדוןכו'ק"ומובלע
מילמדיגה ומשהיתה סוררת
צה
יכ
הקב-ה ויתחתם וכו' נמצאו לוקין כל שעה ושעה .משל
ר
י
מ
א
ר
מ
א
~
ה
י
ל
ש
י דבר שאתה רוצה בו
בו היה מלקה לה כששמע חמיו שהיה מלקה בתו שלח לו
ו
ל
ל
ואני אשלח לבתי שתעשה הפצך שגרלו המלך ה'מיני פירות וכו' קרא אגרת ראשונה וכתוב בה זהפרי
פלו' ופתה שנייה וכתוב בה זהפריפלו' וכן שלישי וכן רביעיוכן חמישיוכיון שהגיע לדבר וכו' ואמר לה
בתי המלך אמת אוהב וכו' משפט אוהב פרק אוהב לכך נדמה משה וכו' והקג"ה הגיע סוף דעתו של
משה והראהו וכו' ונביאיו ופרנסיו דור ודור ומנהיגיו ואנשי מעשה והראהו מדת העיה,ז והעוה"ב אמר
לפניו רבש"ע הראינ' מדת שהעולם מתנהג בההריאני רואה וכו' לכך נאמר הראיני נא וגו' איל הקב"ה
י אודיעך מקצת דרכי ומקצת מדותיוכו' בהא
אין אתהיכול לעמודעל כל מרותי ועל כל דרכי אלא הרינ
ומתהנניןלפני ומברכין את שמיאני נזקק להן וכופל
שאין ממש לא במעשיהן וכו' שהןעומדין
ין ולבקש ממנו שהיה מודיעו דרכיוא.לאניאעביר וגו'
תפהל
מזונותיהן שנ' פנה אל תפלת וגו' כשהרבה
ינ
לח
ת
ומל
וקראתי בשם ה' מהו וקראתי בשם ה'לפניך ואודיעך כל דבר ודבר בשמו אבל כל זאת וחנותי את אשר
אהון וגו' באוהה שעה העביר ?לפניו כל מה שעתיר להיות בעוה"ז ובעולם הבא וראה משפט הרשעים
משפט הצדיקים מרקרא בקול תחנה ואמר ה' אל רחום ~גו'הרי אלוי"ג מדות באו הכמים ופירשו כיון
שנ' שם כל טובו כלל בו ימות המשיחכיון ששמע מיטה ~הנותי את אשר וגו' אמר זו כדה של חסד
ומדה של רחמים הקרים ואמר נוצר הסד לאלפים ונתעטף ועמד בתפלה ואמר אם נא מצאתי ~גו' וסלחת
לעונינווגו' .ע"כ( .והנה הוא סגנון מאוחרבשינוים רבים ונפלו בושיבושים):

שי

