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פירקא [ז'].

בוא לךבמידתהמוב .אדם שעשה דברמצוה .קנסועליו טובה
ן אשר
עד ארבעה דורות כיהוא raנמשי .שנאמר ויאמר ה' אל יהואיע
העיבות לעשות הישר בעיני וכו'ימ.בי' ל') :אמרועליו עליהואבן נמשי.
אדם ירא שמיםהיה .ולא הלך אחרעגלי זהב שעשה ירבעםבן נבם .אלא
כיון שבאיהיאלידי גדולה וניכנס למלכות .קילקל מעשיו .ובא יהואחז בנו
ועשה תשובה צדיק וטובלו .לא עשה תשובה רשע ומוגלו .בא יואשבן
יהואחז בנו אחריו .ועשה תשובה צדיק וטובלו .לא עופה תשובה רשע
וטובלו .בא ירבעםבן יואשבן יהואחז בנו ועשה תשובה צדיק ומובלו.
לא עשה תשובה רשע וטוב לו::
אמרועליו עלירבעם יואש .אדם נוהג כבודבנביאים היה,
מה שלא מסר הקב"הביד יהושעבןנון וביד דוד מלך ישראל מסרובידו.
שנאמר הוא השיב את נבול ישראל מלבוא המת כדבר ה' אשר דברביד
עבדו
יונה בן אמתי הנביא וגו' (מ.בתוי'"ר כ"ה) 2:כיהו'צא בדבר אתהאומר.כי
ראה ה' אתעבי ישראל מורה מאד ולא דבר למחות את שם ישראל
מתחת השמיםויושיעם פיךירבעםבן יואש (שם שם כ"וכ :);.ומה טיבוויל
ירבעם .והלאירבעם עובד עבודה זרההיה .אלא שלא קיבל לשון הרע על
עמום הנביא .שנאמר וישלח אמציה כהן בית אל וגו' כי כה אמר עמום
בחרבימות ירבעם וגו' (עמים ז'י'יי"א).מיד נערבווהוציאובנזיפה ,אמרלו.
חם ושלום .לא נתנבא אותו הנביא כאותה נבואה .ואם נתנבא .לא נבואתו
היא .אלאמן השמיםהיא 3.באותה שעה אמר הקב"ה .דור עובדעבודהזרה.
ראש דור עובד עבודה זרה .הארץ אשר אמרתי .לאברהם ליצחק וליעקב
לאמר לזרעך אתגנהישבית ל"גא') .אתנה בידו שלזה .ולבסוף הוא אומר.
הוא השיב את נבול ישראל מלבוא חמתונו'.מיכ
 ,אמרו ,מנלנלין זכות על
ידיזביי וחובה עלידיחייב.וכן במדה הזאת נוהגת בכל משפחות האדמה.

בז

בין בישראלביןבאומותיי
----------
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פרקזי
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אליה; :שה אדם מצוה גזר; :לי :שבה ;ד ד' דירת כירא בן נמשי שנאמריען אשר הטיבת:גי
' אמר!
כדבר ה' אלהי ייטראל:

.

;לי! :כ ':קלקל במעשי:עלי! הוא אמר:ישמן ייט!ר:ן :יבעט בא יה:אהז :כ :בא ירבעם מק!מ; :הסר.
בני
אה.כ ג' כתיב ולא דבר ה' למשת:גי' ז ,2מה מיסו של 'רתם !כ ':אתכנה תג :אותה ביד :של זה שלא
ה
י
ר
כ
ז
ן :ביר דודועי'
 .בא
קיבל לשון הר; .אמר :מה שלא מסרביד יהוש; בןני
גן ירבעס בן יאש גן
יהואחז בן ישא אהר,ו ;שה תשבה צדיק ,וטוב) ן:ר;]ליינ' וכן במדה זו נכל  nlnDraהאדמה נין
בייטראלבין באצה .והנה 'טפה וסרס המאמרים ,ובבא רזנריה היא מקוטעת לפניג:.:עיי' לשל שם:
בכי.פ (פ" )1ב;א :ראה גמרת השבה !כו' כ:תג'ן;לי:: :גה עד ד' ר!רית !כו' אמי :עלי! ;ל 'ה:א כן נמשי
'רא  ctcutהיה :כו'כן נבטכי!; שנאליד' גרתה וממלכה ::תחזק המלכית ביד :קלקל נמעטי :גא יה:אהז
ו? ':אמר;:ליועל 'רעם בן ':א.ט נוהג כבד לביאים היה ומה
מסי וא' :כי מה מל :של ירנ;ם
בדבר זה:היא ירבעם וכו'אזה
 .צדיק בנשאה ז! ואם ניבא לא מדעתו ה:א אלא מן  ctc~tnוכו' ראש
' אתן אהה ביד: :כן הוא אמר הוא השיב וגו
הדור ;:בד ע'ז :לא קבל לה"ר הארין א'טר אמרתי :גי

גאי

שיא

בכא; אמר:

מגלגליי

~'TCבין נאומיההעיים:
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פירקא[ח'].
במידותהללו שאמרנו שמח הוא כנגד עושה טובה וכועס הוא
כנגד עושה רעה.ומנין .תדעלך שכן .צא למד מדרך ארץ .אדם עד שלא
ישא אשה ויהיולובנים .דעתויפהעליו .ואין לויבון ואנחה בלבבו .ויש
לו קורת רוח בתוך ביתו.(.מי שנשא) [ומשנשא] אדם אשה ובאלידיבנים
[ו]פרה ורבה.ואיןבניונוהניןכשירה.אין דעתו יפה לו .יש לויבון ואנחה
בלבבו ואין לו קורת רוח בתוךביתו .כך עשינו למאירעינינו .עד שלא
ברא אדם על הארץ דעתו יפהלו .משברא אדםעל
כיעסנוהו .כבנים
רל
או
הכ
שקיצרו את דעת אביהם בדרכיהם ובמעלליהם .כבי
"הכניםיבון ואנחה
[בלבבו]ואין לו קורת רוח בכל העולם כולו1.ומנין .תדעלךשכן .שלש
מאות שנה עבדו ישראל עבודה זרה בימי שפוט השופטים ,בימי בושן
רשעתייםממרןבידו ,חזרוועשו תשובה וגאלןמידו .עבדובימיעגלון מלך
מואבומסרןבידו .חזרוועשו תשובה וגאלןמידו .עבדובימייבין מלךכנען
וממרן בידו .חזרו ועשו תשובה ובאלן מידו .עבדו ישראל עבודה זרהבין
בארץבין בחוצה לארץ ,מדור לדור היומומיפין והולכין .שנאמרויוסיפו
בני ישראל לעשות הרעבעיני ה' [וגו'] ויחר אף ה' בישראל וימכרם ביד
מלשתים וביד בני עמון (שופט.םי' ו' ז') 1חזרו ועשו תשובה וקיבל אותם
בתשובה ,אילמלי מקרא כתובאי אפשר לאומרו .שבאמרוימירו אתאלהי
הנכר מקרבם ויעבדו את ה' ותקצר נפשו בעמל ישראל (שם שםט.ז).רמנין
שהילאינוהו וכעסנוהו וניאצנוהו .בודאי ארבע מאות ועשרשנים ישב בבית
ראשו .,צא מהן עשרים שנה [נשתיירו] שלש מאות שנה ותשעים שנה.
[ש]עבדומלכיישראלומלכייהודה עבודהזרה 2.וכלנביאונביאשהיה מדבר
עימהםאינן רוצים בטובתו .אלא אומריםלו.אי אפשי לנו בנבואתך.ומנין.
תדעלך שכן ,שאל אחאבמלך ישראל את אליהו התשבי .אמרלו .כתוב
בתורה .השמרו לכם פן ימתה לבבכם [וגו'] וחרה אף ה' בכם ועצר את
השמים דנד' (דבריםי"א ט"זי"ז) .דאגי שאני עובד כל ע"ז שבעולם בוא וראה
כמה טובות באותבימיי .שנאמר בימיו בנה חיאל וגו' ימ"א ט,זל,י) .מיד
נתמלא עליו אליהו חמה גדולה .אמר לו .ריקה .מאמתה מי שברא כל
העולם כולו לכבודוומישנת ,דברי תורה לכבודו.חייךשאיןאנידן אותך
י ה'
אלא מדבריך 1שנאמרויען אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאבח
אםיהיה השנים האלה טל ומטרכי אס לפי דברי (שם י" 1א')3 .טל אליהו

-

-

מאירעין

פרק ח'* הגהתיעפ"יהענין וגר"ווכוי
ו משבש .בכיים .במדות גו' שמה הקב.ה וכו' ומנין
שכן הוא צא :למר מד"א וכו' משנשא אשה וכו' ופרה ורבה וכו'אין רעתויפה עלי :ויש לזיג ;:וכו' כ;
ממיה הקב"ה עד שלא ברא שמים וארםעל הארמה יפה ל:ואין לויגון ותהה בלבב :והיהל :קורת רוה
בעולם ומשברא אדה"ר וער כאן ;שינולפניו כדרךי:;2שין בנים רשעים שקיצרו רעת וכו' וכו';1 :יי'
סרר עולם רכהפכ.ו.בכי.פ .ומנין תדע לך ששלש מאת עבדו זנ ':לפי' מסרן בידכישן רשתים כיון
שחזרו בתאבה גאלן מידו הזרול;.ז כבראשנה :מסרןביד עגלון מלך מואב כיון שהזרו בתמנה גאלן
מידו הזרו לע"ז עוד מכרם ביר בשחים :בירנזי ;מזןכין שהזרו במשיבה קבלן והושתןמ.דו ואלמלא
מקרא כמזב וכו' זמתן שהלאזהו ובעס:הו זגאצ:הוביראי הרי לךת.י (שתה)ישנה] שהיה מת ראשן צא
נ:הס עשרים 'ט:ה תשתייר ש"צ 'ט;בדז ישראל ;"ז:
ן

יהדות ורוח
לימודי
אתר
ח וט'
דעתא-ליהו
זוטא פי
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מפתח של מטר והלךלו 3.והיה רעב גדול בכל העולם כולו .עד שאמר לו
המקום ,לך הראה אל אחאב ואתנה מטר עלפני האדמה (שם י"ה א') :ולא
עוד אלא שעמד ודחפו למקום שביקשו אבותיו רחמים עלבניו .שנאמר
וישכבויישן תחת רותם אחד וגו' ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכילה
ההיא תו' (שם י,ט ה' וח')י 4אמר לו הקב"ה לאליהו .מה לך פה אליהו
(שם שםט').היהלושיאמרלפניו .רבונו שלעולם,בניךהם.בניבחוניךהם.
 .אלא אמר
כני אברהם יצחק ויעקב שעשולך רצונךבעולם .ולא עשהכן
לפניו .קנואקנאתי לה' אלהי צבאותונו'ישםיי) .התחיל הקב"ה לדבר עמו
דברי תנחומים .אמרלו .כשנבליתי ליתן להם תורה על הרמיני .לא נגלו
עמי אלא מלאכי השרת שהןרוציןבטובתן .שנאסרויאמר צא ועמדת בהר
לפני ה'וגו' (שם י"א),יאוסר ואחר הרעש אש לא באש ה' ואחר האש קול
דממה דקה (שםי"ב) .המתין לו שלש שעות.ועדיין בדבריו הראשונים הוא
עומד .קנוא קנאתי לה' אלהי צבאות (שםי"ר) .באותה שעה אמרה לו רוח
הקודש לאליהו .לך שוב לדרכך מדברה דמשק וגו' ואת יהוא בן נמשי
תמשהלמלךעלי
שראל ואתאלישעבן שמטונו'ישם ט"ו וטו) .ומה שבדעתך
יכול לעשות5:

איני

פירקאט'.

בימיעוויהומלךיהורה נתנבאו ארבעה זקנים והושע בן בארי
זקןשבכולם .והקב"הצופהבכולם.במי שהוא מבקש רחמים עלבניו .אמר
לו הקב"ה להושע ,הושע רואה אני את ישראל מה הן עושין .והיה לו
שיאמרלפניו .רבונו שלעולם,בניךהם.בניבחוניךהם.בני אברהם יצחק
ויעקב .שעשולך רצונך .ולא עשה כן .אלא אמר לפניו .רבונו של עולם
מאירעין

1

איתאמרא בסנהדריןקי"ג ע"א סתמא ובלשוןבבל .במקרא כתוב אאמראליהו וגו'חי ה'אלהי

ישראל אשר עמדתי לפניו .נכי"פ ,וכל נניא שהיה מדבר עמהם לא היו רוצין %yt~wsו שנ'ויעד ה'
גישראל וביהודה ביד כל נניא וכל חוזה אלא אומריםלואין נפשנו בנבואתך וכו' ואני היום כמה שנים

ן העולם הסר כלום בוא וראה כמה שנים עובר כל ע"ז כפר בהקב"ה מחורתו
עובר כלע.ז שבעולם"י
שציוה לחיאל בית האלי ואטרלו לך ובנה יריחו א"ע כבר ההרים יהושע אמר ארור האיש וגו' ואתה
י לך ושה את יריחו איל אחאבאי שוטה בעולם דברי הרב לא נתקיימו שאמר השמרו לכם וגו'
אומר%
ואני היום כמה שנים עובד ע"ז ושמים לא עצרו וארץ לא מנעהיבולה דברי הרב שכתוב גו ולא קם נביא
וגו' לא נתקיימו דבריו רברי התלמיד לא כל שב; מיד התחיל ובנה אותההיינו רכתיבבימיו בנה חיאל
וגו'כיון ששמע אליהו דבריו נתמלא חמה וא"ל ריקן שבעולם אתה מאסת במי שברא כ 5העולם כולו
ונתן רברי תורה וכו' רעב גדול בנף העולם כשראה הקב"ה כך איל לך הראה אל אחאב וגו' ולא שמע
ער שדחפו למקום שבקשו האנות רחמים מלפני הקב"ה והוא לא רצה לבקש רחמים אלא הלך לישן שנ'
וישכרויישן וגו' 4 :כלו' לבא לבאר שבע ושם התפללו האבות ומשם הלך להר הגרב שנתפלל שם משה
אבי הנביאים ' :הובא בילקוט מלכים רי"ז ושםמסיים מה שבדעתךאין אתה יכול לעשות( .ומאמר
א"ל לעולם אתה מקנא .נשתרבב ממאמר שלאהרי 1עייזש והמדרש הזה ס"ל דפנהס הוא אליהו עיפש).
ו;יי'לעיל באליהו רבהפ.ה .ככי"פ .אמרלו הקב"ה מה לך פה אליהוא.ל קנא קנאתי וגו' היהלו לומר
רבן העולמים בניךבגי (כאן מקוםפנוי ויראה שצ"ל גחוניך) הם בני אברהם יצחק ויעקב שעשו רצתך
בעולם אלא אמר את מובהותיך הרסו נו'  Stnrnהקב"ה לדבר עמו תנהוטים וכו' אלא מלאני שלום
'טחיור1צין בטובתן'טל'שראל אבל עתה צא ;1טדת בהרהטחיןלו  e'1wשעות 1ה1א עומרבדבריוהראשונים
ואמר קנא קנאתי וגו' באמה שעה וכו'לך שוב וגו' אלישע בן שפ :מאבל מהולה 1ג '1איל הקב"ה אליהו
מה שבלבךאינויכול לעיטות מה שבלבו לא כלשכן.; .כ ,והוא מבנוגש קצת:
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כל העולם כולו שלך הם ,הבא עם אחר תחתיהם .שנאמר תחלת דבר ה'
בהושע (הושע א' ב') .רהלאנכיאין הרבהלפניו .אלא תחלה לארבעהזקנים
דיבר ה'בהושע .באותה שעה אמר הקב"ה .מה אעשה לו לאותו בשר ודמי
אומרלו קחלךאשה.ויקחלו אשהויהיולובנים .ואחרכך אומרלו .בדול
עצמךהימינה .שאם מוציאה ואם מברשה אףאני אשלח את ישראל מעל
פני 1.שנאמרויאמר ה' אל הושע קחלך אשתזנוניםוילדיזנוניםכי זנהתזנה
הארץמאחרי ה'וילךויקח את נומר בת דבלים (שםג') 2.דבה רעה בתדיבה
רעה 3.ותהרותלדבןויאמרה'אליו קראשמויזרעאלוכו' (שםג' ור')4.ינילדה
לו בתשנייה .אמר לו ,קרא שמה לא רוחמה .נולדלובן שלישי ,אמר לו,
קרא שמו לא עמי ,נולדו לו שלשה בנים ונגזרו על ישראל שלש נזירות
בעבורם 5,אמר לו הקב"ה להושע .הושע,מפני מה לא למדת ממשה רבך,
שכשדברתיעמופירשמן האשה .אתהמפני מה דר עם האשה .בדול עצמך
הימינה .אמרלפניו .רבונו של עולם.אינייכול לא להוציאה ולא לנרשה.
כברישליבנים ממנה .אמר לו הקב"ה .ומה אתה בשר ודם שלא נשאתה
אלא אשתזנוניםובניךבניזנונים.ואין אתהיודע .אם שלך הם אם של אחר
הם .אמרתה .איני יכול לכרשה ולא להוציאה שכבר ישלי בנים ממנה.
והללוחביבייבניחביביי.בני אברהם יצחקויעקב .אחד מחמשהקיניינים
ן
שקניתיבעולמי .תורהקינין אחד ,שמים וארץקינין אחד ,אברהםקיני
ישראלקיניןאחד .בית המקדשקינין אחד.היאך אשלהם מעלפניי6.
אחד*
התחיל הושע לבקש רחמים עלעצמו .אמרלו הקב"ה ,הושע .הושע .שלש
נזורותנכזרו על ישראל בעבורך .חזור ורפא אותם .מיד אמר ,והיה מפפר
בני ישראל כהול הים וגו' (שם ב' א') ,וזרעתיהלי בארץ ורחמתי את לא
(שם כ"ה7:
רוחמה ואמרתי ללאעמיעמי אתה והוא יאמר אלהי
ו עשויים דברי תורה כאילו (פדגום)
בימי אקז מלך ההרדה הי
[פדנובים] הם .עמד וחתם את התורה .ונזר על ישראל שלא יתעמקו בה,
שנאמרצור תעודה חתום תורהבלימודי (ישעיה"'ט"ז) .עד שאמר לו הקב"ה
לישעיהו.ישעיהו.ישעיהו.לך אמורלולאותו בשר ודם ,שאל לך אות מעם
מאירע.ן
מרק ט'* ן בפסחיםפיזע"א איתאמרא משמיה רר'יוחנןבשינויסגנו; קצת:
במקרא כתוב
לד קח לך ' :איתאמרא שם בשם רב :י במקרא כתובותלדלז " :שנגזרעליהםעל שם בניךועיי'
בגמרא שם:
בגמרא שם ובמכילתא דשירתא פיט מנו ד'~בספרי דבריםפ '.ש"ט מנו ג' אבל בפ'קנין
תורה מנו המשה ' :כשנסתכל בגמרא שם נמצא שכולא שם סתם בלי סימן ברייתא או מימרא אלא
בה דבריהאמוראין .כדרך הגמראשמפסיקין כברייתות בדברי המאוהריס ,בכי"פ .כולא הכי
יי
בז
ור;
יהו וכו' זקן שככולם ואלו הן הושע ישעיה שמוס ומיכה והקב"ה צופה על כולם וראה מי שהיה
עי
ממ
שי
ב
הכקש רחמים וכו' רואה אתה את ישראל מה הן עושין א"ל חוש; הבא עם אחר ושש תחתיהם היהלו
1

.

יומר
ותיר

רצונך בעוה"ז ולא ;שה באותה שעה אמר הקב"ה וכו' בשר ודם 'כאמר
בניך הם בז' בחוניךשעשי
יעלבני העבירם באומה אחרת
לך קח לך וגו' בת דבליםריבה רעה שהכל דשים בה כדבלה ותחר
ל
וגו' נולדה בת איל וכו' נולדלובן אחר איל וכו' את מפני מה אינך פורש מן האשה אמרלפניו
רבש"עאינייכול להוציאה ולגרשה שכבר וכו' איל הקב"ה אתה בו'ר תשאת אשת  D*allrוכו'ואינךיודע
אם משלך אם משל אחרים הם אמרת אינייכול לגרשה ולהיציאה וכו' הימנה והללו הביבי וכו'שקניתי
בעולמי איך
מעלפני מיד התחיל הושע וכו' בשבילך הזר ורפא אות; וכו' .ע"כ .וכל שאר הפרק
ליבא בכתיי זה:

יו

אריחם

א"י
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ה'אלהיך העמק שאלה או הנבה למעלה (שםז' י"א)* ויאמר שמעו ביתדוד

וגו'

לטם י"ג)5:

בימימנשהכןחזקיהןמלךיהודה שעמד ועשה צלם של ארבעה
פנים והעמידו בהיכל .כדי שלא יתפלל אדם שם ,עד שאמר לו הקב"ה
לישעיהו .ישעירו.ישעיהו,לך אמורלו לאותו בשר ודם ,כה אמר ה' צבאות
השמים כסאי והארץ הדוםרגלי (ישעיה ס" 1א')9,ילא שמים בלבד ,אלאוילו,
ורקיעושחקיםוזבולומעוןומכוןוערבות".יואני יושב למעלה מכולם.אי,ה
בית אשר חבנולי ואי זה מקום מנוחתי ישם) ,כיון שאירע בו דבר מיד
התפלל .שנאמר ויתפלל אל ה'ויעתרלו וישמע תחינתווישיבהוירושלים
למלכותווידע מנשהכי הוא ה' האלהים (רהי,בל"גי"ג).יןעליו ועל כיוצא בו
ועלהדומיןלו ועל העושין כמעשיו מה הוא אומר .הונעתם ה' בדבריכם
ואמרתם במה הונענו באמורכם כל עושה רע טובבעיני ה' ובהם הוא חפץ
ב' י,ז):2:
אואיה אלהי המשפט ימלאכי
בימי הושע בן אלה מלך ישראל נלכדה הארץ ונלו עשרת
השבטיםבימיו.וכי מה נשתנה הושעבן אלה מכלמלכי ישראל שהיולפניו.
שנלכדה הארץונלו עשרת שבטיםבימיו ,אלא משעמד ירבעםבן נבט ועד
שבא הושעבן אלה היתה עבירה קשורהביחיד ,וקשהלפני אב הרחמים
להגלותציבורבעווןיחיד .ומשבא הושעבן אלה עמד וביטל כל המשמרות
כולן ,והיה מכריז ואומר .כלמי שהיא רוצה לעלות לירושלים יבואויעלה.
ועליו הואאומר .ויעש הרעבעיני ה' רק לא כמלכי ישראל אשרהיולפניו
י
עליו עלה שלמנאסר מלך אשור וכו' ימ.בי"ז כ' 1ג') .רשמט קולר מצואר
ותלאו בצואר הרבים .מיכן אמרו כל העושה מצוה ואינו נומרה הרי זה
מתחייב בנפשו ובכל אשל לו ,וקובר אשתו ושני בניוח
בימיצרליהו מלךיהורההיהירמיה הנביא מתנבא על ישראל.
מה אםיעשו תשובהויחזרולמוטב .ועמדו ישראל להורנו והשליכוהולבור.
והעלוהומן הבור ונתנוהו בחצר המטרה .פעמים רבות עמדו עליו ישראל
להורנו.והיהמקללן קללותמרובות.וכל קללה וקללה שהיהמקללן .הקב"ה
וגו' (ירמיהי"ב ה' וגו'):מ
מתאנחובאכנגדו .שנאמרכי אתרגלים רצתהוילאוך
גלועשרתשבטיןינלתהירושליםעמהם ".נלו שבטיהודהובנימין
וגלתה ירושלים עמהם .והקב"ה היה מבקש לילך עמהם .נתקבצו לפניו
מאירעין

1
קט ;:קצת: ,.איתאמרא בג.ר פט"ב ובכמה מרמזת :עיקר:
כתב שמע :נא.
במקרא דפ' הלק1 :בדפי
י במקרא
במקרא ליתא צבאת, :יעיין הגיגה י"ג ע"ב :י
לאמ:ראי בירושלמי
כתוב :יתפלל אליווגי'כי ה' הוא האלהיב! :י הא המנשה איתאמרא מר' יוחנן סנהדרין ק"ג ע"ב.
ובמדרש רבה ואתחנן פ'כי ת:ליר' :י בדגו אשהו ונטיו והבא כולא בילקוט מלכים ר' רקד: .שם ג'
:יטניבניו: .הא שניטל המשמרת איתאמרא מרבגיטי; פ"ח ע"א ועי" בבלי :ירושלמי סוף תענית רבט"ו
ביהירהיו"ט: .מאמר כל העישה מציה :כ':היא נסטהי"ג ע"ב ובב"ר פפ"ה :התם
באב הוה :עשא:אותי
ג' אשתוובני:ידריטו זה על יהדה בהצלתיוסף :איתאמרא  awaר'':הנן .ובדברים רבה פיח הגי' :שני
בניו .רכך אירע ל'ה:רה: .נ"ל דהאי כצמא :קבר אשהו וא' היא הספה מגלפן .ובגליון היה כתב ושני
בניו וע"כ הוא בכח"י :בילקוט .והמאמר כל העשה :נ ':ה"ז ממהיים בנפשו .הוא מאמר קדום :מכאן
אמר:הז' :ו;יי' כנהררין צ'ו ע"א שהקב"ה השיבו כך לירמיהו, :ן וכיה בד"ו :אלא דשם איתא :גלו
ירושלים: .נראה לפרששכיון שביטל הושע המשמתתהי :הרבה מה; ע ;'?:לרג?ליר',טלים :ע"כ כשגלו
נחיטב כאלו גלתה*רישליס ;טחם:
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מלאכי השרת לרצותו ולנחמו .אמרולפניו .רבונו שלעולם .כבריש לך
שבעים עמים בעולם .ואנו כאןאין לנו הקר ואין לנו ממפר ,אמר להם
הקב"ה.וכי בשרודםאנישאניצריךלניחומין.איני מכיר בראשואינימכיר
בסוף .והלאאני מכיר בראש ואני מכיר בס
וף .שנאמר וגם עד זקנה אני
הואועדשיבהאני אסבול וגו' (ישעיה מ"ו ד') 1":עלכן אמרתי שעומני אמרר
בבכי וגו' (ישעיה כיב ר') .למה לא אמר הכתוב .אל תקבצולנחמני .אל
תיאמפולנחמני .אל תבואולנחמני .אל תוסיפו לנחמני .וכאמר הכתוב אל
תאיצולנחמני ) t(QWאמר להם.ניחומין הללוניאוצין הןלי .אלארדומלפני
וראועמי בית ישראל ,שהןמהלכין בנולה ומשא על כתיפן .ירדו מלפניו
ונמלו משא מעל כתפיהן ,שנאמר כה אמר ה' גואלכם קדוש
כשהן
בבלה ונו' (שםי"גי"ד)17:
ל
ם
כ
נ
ע
מ
ל
ישראמבוהליי שולחתי
אםתאמר.כיון שעבר אדם עבירה ()1ימותמיד8.י יחרב כל העולם
כולו .ומנין ,תדע לך שכן ,צא למד ממנשהבןיחזקיהו מלךיהודה .שלא
הניחכלעבודהזרה שבעולם שלא עבדה .וחםעליו הקב"הולאהרגו.מפני
מה .מפני שהצדיקים עתידין לצאת ממנו .מיכן אמרו .אפילויגדיל אדם
מאה עבירותזו למעלה מזווזו למעלה מזו ויחזור ויעשה תשובה[ .אומר
הקב"ה ,אני עמו ברחמים ומקבלו בתשובה ,ואם יעמוד אדם ויחרף כלפי
מעלה ויחזור ויעשה תשובה .אומר הקב"ה] .הרי אני מוחל לו על כל
'(יחזקאל י"א כ"ג)(!9.ח.אזי:אם ח')
עונותיו .שנאמר החפץאחפוץ במות הרשעונו
כי לאאחפוץ במות המתוגוי (שם שם ל"כ) [ואך13ר] אמוך אליהםחיאני נאם
ן צדיק לרשע וגו'
ה' אלהים ונו' (שם ל"ג י"א)* ואומר ויטבתם וראיתםבי
ו
מ
נ
כ
י
ה
ו
ו
א
ו
(מלאכי נ' י"ח) :כך אמר להם הקב"ה לישראל .בניי .ב
בדברי
תורה .וראו מה שכתבתי לכם ,לישא לפשעיכםוליחול עוונותיכם ולהעביר
חמאתיכםמעלפני.עכשיובואועליבדברי תורה ,כאדם המדבר עםתבירו
במלחמה ".שנאמר שובה ישראל עד ה'אלהיך ,ואומר קחו עמכם דברים
ו על סוס לא נרכבובו' (הושעי"דא' עד ה'):ת
ונו' אשור לאיושיענ
פירקא[י'].
האלמרתה .שלאיהא אדםיורדלידיתרעומת.בזמן (שאתה) [שהוא]
רואהשניבני אדם .אחדצדיקאטיב) [ורע]לו .ואחד רשעומובלו ,אםיורד
הואלידי תרעומתהרי זהמתחייבבנפשו .שנאמר אל תתן אתפיך לחמיא
ה' ח'):ן
את בשרך (קהלת
שנוחכמים .תשעמאותושבעיםוארבעהדורותקודםשיבראתעולם
ישב הקב"ה ודרש וחקר וצרף ובחן את כל דברי תורה מאתים וארבעים
ושמונה מעמים בנגד מאתים וארבעים ושמונה אברים שבאדם .ואחר כך
מאיר שן

' כולא בפסיקתא רבתי פכ"העל נהרות בבל 1במ";
במקרא כתבועדזקנה ביתא וגם :עיי
שם אות"י"ז 1י"ט, :י בד"11ימות .האטת שבזה'יהספר משתמש הרבה ב1י" 1נוספת. :
! במקרא כתוב

'לעילרישפייח~ :נ בד"צשיבושים הרגה:
מות רשע:" :עיי
 .וכפי הכרחהענין הגהתי:
13רקי' ,ן כאןסיוםהענין של פרקים הקודמים מפרק ה'להין
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(הוציאו) [הוציאן] הקב"ה (וקבעו) [וקבען] בתורתו .ובכל דבר ודבר שהוציא
הקב"ה וקבעו בתורתו [לא קבעו] עד שדרשו וחקרו וצרפו ובחנו מאתים
וארבעים ושמונה פעמים ,כנגד רמ"ח אברים שבאדם ,שנאמר אמרות ה'
אמרות טהורות כסף צרוף וגו' (תהלים י"בז') .ואח"כ הוציאו הקב"ה וקבעו
בתורתו .ואם:ז ממקומו קמעהייצא להחריב כל העולם בולו::
ברעתו של הקב"ה שלאיתןפתחו ,פה לבהטה .וכשנתן פתחון
פה לנחש .קילקל כל העולם כולו:
.
ה
ג
עשרהדורות מאדםועד
בדעתו של הקב"ה שיפקוד עוון
אבותעלבנים[ .ולא פקד] אלא כל אחד ואחד עשאו הקב"ה מלךעל אשתו
ועלבניו ועלבניביתו .שאין להם לא [אימת] מלבות ולא מדת הפורענות
ולא מדתהדין[ .אלאאוכליןושותיןושביעיןובועטין מתוךהטובה] ,שנאמר
ויאמרולאלסורממנוונו' (איוב כ"א י"ד)*ו ירדךלידי חמם ונזל* שנאמר ותמלא
הארק חמם (בראשיתו'י"א).ירדןלידיגילויעריות* שנאמרכי השחיתכל בשר
את דרכו וגו' (שם י"ב)י ירדולידי והפיכות דמים* שנאמר וירא אלהים את
הארץ והנה נשחתה (שם)* רלא עוד אלאוכהיו בנדיהם עלנבי קרקעויהיו
מהלכיןערומיםבעולם בלאלבוש .שנאמרערוםהלכו בלא לבושואין כסות
בקרה (איוב כיד ז')":

עשרהרורותמנהועדאברהם*יעלה

בדעתו של הקב"ה (שיפקוד

~ rT1אבות על בים .והוא לא פקד עוון אנות על בים) [לחלקםלקובעיםלשון .והוא
לא עשה כן] ,אלא עשאן לשון אחד* וביקשו להחריב את כל העולם כולו*

שנאמרויהי כל הארץ שפה

אחת ודברים אחדים (כראשיתי"א א')5:

בדעתו של הקב"ה ליחן

כהונה לפנהם לו ולזרעו עד עולם*

וכשניתנהלבני איתמר קלקלו בה":
ברעתו שלהקב"הליחן מלכותלדודלוולזרעועדעולם* וכשנתנה
למלכי ישראל קילקלו בה:
מאירעין

י כלו' ב' דרישות וחקירותכאן .תחלה הדרישה והחקירהעל התורה גכ4ל ואח"כ על כ 5פרט
ופרט .והונא המאמרבילקוטב'פעמים נוטות קצתזומזו.כתהלים מזמוריצ.תתקע"דכו'ובחןוצרף אתכל
התירה כולה ומיום שנבראהעילם עד אותה שעה ע 4דגר שהוא מדברי תורה דרשו והקרו וצורפו ברמ"ח
פעמים וכו' שבאדם ואחר כך הוציאו מפין וקבעו בתורה שנאמר אמרות וגו' וכל דבר ודבר שקבע בתורה
אםזז ממקומו קימעא קלקל את כ DSlin 4נולו ובדעתו של הקב"ה שלא ליתן וכו' ומתוך שנתןוכו'
העוג גולה והשאר ליתא שם .שילקוט פ' נח ר' סיב חחקע"ד וכו' עד אותה שעה גו' ואח"כ swts~n
מתוךפיו וקבעוגעירתו שנאמר וכו'ובדעתו של הקב"הוכו'.ואניראיתילקיים הנוסחאשלפנינו בהגהה
מועטת המשככת את
' הגהתי עפ"י הילקוט בפ' נח והשארקיטע :במקרא כחובילינו
מבל'יבוש .ושםי' ערוהםלבהילכו בלא לבושורעבים נשאועומר .ותעחבות מקראות כאןועיי'לעילפי"א.
בכי"פ (פיט שהואלפנינופ"י) מתחיל עשרה דורות מאדם ועד נח בקש הקניה לפקורעזן אבותעל בנים
באותן עשרה דורות ולא עשה אלא כ 4אחר וכו' מלך בפני עצמוע 4ביתווע4בניביתו ולא היה ביניהם
מלך ו4א מדה פורעגוח ואפ' מדח הדין שכ' בתיהם שלוס מפחדוגו' ויאמרולאל סורוגו' וירדולירי גזל
וחמם וכו' ולא ערר אלא שהרמניחין (גניהם) ןבגדיהם] עלגני קרקע והסכין ערומים שנ' ערום הלכו
וגו' עשרה רורות מנח ועד אברהם היה בדעתו ש 4הקב"ה שהיה בכ 4הארץ שפה אחתכיון שעמדו דור
ללשונם לשבעיםלשון שנ'ויפץוגו' :י כיהבילק" שם .ומכאןואילךקיטע.
הפיגה והניאולפניוביב
ובנוסחתנו נשתרבבה שדלעיל וגשתנשה:
בבא זו חכירה גדעו:

.

.
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כרעתו של הקב"הליתן תורה קדושה לישראלקדושים .וכשנתנה
לבלעם בן בעור קילקל בה מיד :לא הניח הקב"ה דבר בעולם שלאגילה
לו לבלעםבן בעור.מפני מה .מפנישעתידין כל אומות העולם לומרלפני
הקב"ה .רבונו שלעולם.אילו גתתה לנונביא כמשהקיבלנותורתך.לפיכך
גת ,להם הקב"ה בלעםבן בעור .שהוא מעולה בחכמתו כמשה :משהיתיר
דבר אחד ובלעם חסר דבר אחד .משה המר דבר אחד ובלעם יתר דבר
אחד ,במשה כתובויקרא אל משה (ייקרא א' א') .ובבלעם כתובויקר אלהים
ך (שמות ל"ג י"ג).
אל בלעם (כגרברכ"ג ד') .במשה כתוב הודיעני נא אתדרכי
ובבלעם כתובויודע דעתעליון (כמדברכ"די') .לא נמצאתה בו דרך סובה.
ולא בא לידו צדקה לעולם .אלא באלידי לשון הרע .וביקש להחריב כל
העולם כולו :מאותה שעה נשבע הקב"ה לעמו ,שלא ישנם בעם אחר .ולא
יחליפם באומה אחרת .ולא ישכינם בעיר אחרת ,שנאמר לא אעשה חרון
ולא אשוב לשחת אפרים וגו' (הושע י"א פ')7:
אפי
פירקא [י"א].

T~aייסורין כאין אלא לטובתן של ישראל.יאי
ן ייסורין

באין אלא לאהבתן של ישראלי משלו משלי למה הדבר דומה .למלך בשר
ודם שהוה לו עבדי ועלתה לו מכה ברבלוי וצוה לרופא לרפאותוולהכניסו
לפניו כשהוא שלם ,שנאמר מוסר ה'בני אל תמאסונו' (משלי ג'י.א) ,ואוכר
כי את אשר
אהבהב יאהב ה'יוכיח וכאב את בן ירצה (שם י"ב) :ראילו הן יימורין
]
ם
י
ב
ב
[
ו
ל
י
א
ם
י
מ
כ
ח
של
בקומנן*ומכפרין להן
שמיתין להן
תלמידי
2
.
א
ב
ה
אף על פי שאמר
עוונותיהן בעולם הזה ובאים במהרה לעולם
הכתוב נם בכנפיך נמצאו דם נפשות ונו' (ייפה ב' ל"ד) 3,חזר הכתוב
ורצה ביניהם* וכאב אתבן ירצה ימשלי עם)* מיכן אמרו* צדיקים תחלתן
מריבה וסופן שמחה* ורשעים תחלתן שמחה ופופן מריבה :פרעה מלך
מצרים היתה לו שמחה בילדותו ופופו מריבה* בילדותו מהו אומר* ויאמר
ה ה' כ') .בסופו מהו אומרי מרכבות פרעה וגו'
פרעה מי ה' וגו' יוזמי
אשור]
ו
ל
ה
ת
י
ה
ו
פ
ו
מ
ו
ו
ת
ו
ד
ל
י
ב
שמחה
(שם ט"וד') :סנחריב נמלך
מריבהי
בילדותו מהו אומר* מי בכל אלהי הארצות וגו' (מ"ב י"ח ליה)* במופו
,עי" לעיל

מאירע-ן

פכ,ח וסוף פכ.ך .כולא בכי'פ הכי .היה בדעתו של הקב"ה ל,תן כהונה לפינחס וכו'

כשניתנה לבני איתמרקלקלו בהמיד .היה ברעת :וכו' למלכי ישראל קלקלו בהמיד .היה בדעת ,של
הקב"הליחן תורה הקרישה לשמות וכשנתנה לבלעם וכו'ילא היה דבר בעולם שלאגילה הקב.ה לבלעם
וקלקל בה מיד ומפני מה שעתידין וכו' קבלנו תורתך מידו לפיכךוכו' שהוא הכב כמשה .משה היה יתר
דבר אהדעלבלעם ובלעםהיהיתר דבר אהד על משה .במשה כת'ויקרא אל משה ובבלעם כת'ויקר אלהים
וגו' במשה כתי' הודיעני נא וגו' ~בבלעם כתיב ויורע דעת עליון ולא נמצא ב :דבר טובה ולא דבר צדקה
ולא באלירי צדקה אלאלידי לה"ר ונתכוון להחריב וכו' באותה נשבע הקב"ה לישראל שלא יחליפם גא,מה
אחרת ולא ישכינם בעיר אחרת שנ' בקרבך קרוש ולא אבא בציר .ע"כ .יהנה קטפה קצת אמנם בה
נזסהאות הגונות:

פרקי"א
.י כלו' ואי אלוהן .לשון שאלה :יעיי' ברכזת ה' ע"א ונ'' :כלו' שלכך

מענישם:
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מהו אומר* ויצא מלאך ה' [וגו'] (שםי"ס ליה)3 :ביכדנצר מלך בבל היתה לו
שמחה בילדותו ומופו מריבה* בילדותו מהו אומר* אעלה עלבמותיעב תו'
יישעיהי"רי"ר)יבזקניתומהואומר* אךאל שאול תורדונו' (שם ט"ו):מנין* תדע
לך שכן* צא למד* מיום שנברא העולם עד שיצאו ישראל ממצריםחיזר
הקב"ה את התורה על כל אומה ולשון ולאקיבלוה .ובכל דור ודור באין
עדיםומעידין בהמי ואלוהןי אליפזהתימני ובלדד השוחי וצופרשבהכנועלמםת:י
4
ואליהוא faבדכאלהבוזיואיובמארץעוץ ובלעם raבעוראחרון
וכלום נכתבה תורה אלאבימין ,או ניתנה תורה אלאבימין,
שנאמר
מימינו
אש דת לסו (יברים ל"גב')י אף מימין תצא אש לאומות העולמי שנאמר
אילו אמר
ם שכחי אלהים יתהלים ט'
ישובו רשעים לשאולה כל נוי
ל
א
ר
ש
י
ורשעי
הכתובי ישובו רשעים לשאולה ושתקיהייתי אומרי רשעי
אומות העולמי כשהוא אומר ,כלנוים שכחי אלהים,אין לך שכחי אלהים
אלא אומות העולם בלבדך
sf(-iit

ן שהצדיקים תחלתן מריבה וסופן שמחה.
וזיני

אברהם

היתהמריבהבילדותו ושמחהבסוזיפ),ו .בילדותו מהו אומריויהיריבביןרעי
מקנה אברםובין וגו' (בראשיתי"נ יבמופו וה' ברך אתאדני
יצחק היתה לו מריבה בילדותו ומופו שמתהי בילדותו מהו אומר .ויריבו
ו מהו אומר ,ויעוד להם מוצתה (שם שם ל'):
רעי גרר ונו' (שם כ,וכי) ,יפופ
יעקב היתה לו מריבה בילדותו וסופו שמחה .בילדותו מהו אומרי
ו מהו אומר* זעף ה' אשא וגו' (מיכה ז' פי)*
כי אנפת בי (ישעיהיייב אי)*יפופ
ו)ע:ת7י אבטח ולא אפחדכיעזי וזמרת יה ה'ויהילי
ואומר הנה אל יש
לישועה (ישעיה שם ב'
(שם כיר ל"ד):

מא.רעין
*עיי'

פכיה ועיי' ;"ז ג' ;"א ' :לא לימין מייתי ראיה מהאי קרא דהא שהרשעים

מפורש בתורהימינך ה' תרעץ ארב .בפ' השירה CIC11 .נטית ימינך תבלעמו ארץ .אלאמייתי
נירונין בימין ~'vg
הוא רעת ר' יהושע בתוספתא דסנהדרין
להאשנידונין באשה של גהינם כדי לדרוש אותו מקרא:
פי"גועיי' סנהדרין קזה ע"א .ומדרש תהלים ט' ובה;ר:ת מ~הרי'ש נאבער :י במאורעותיו ש 5יעקג
ידענו  1DIC)eהיתה שמחה אלא דורש אלו המקראות על יעקב .שאמר שם במיכה עד אשריריב ריבי
ועשה משפטייוציאני לאור אראה בצרקתו .ונתקיים זהביעקב .וע"יכן אף בשעה שהיה במריבה היה
אומר אודך ה'כי אנפתבי וגו' ' 'DSטהיה בוטה בישועת ה' וכדמסיק .בכי.פ כולאהכי .איןייסורי; באין
אלא לאהבתן של 'שראל ולטובתן משל למלך שהיהלו עבד וכו' ואלוהןייסורין של אהבה וכל תלמיד
ב;והייז ובאין בטהרה לע~ה"ב וכו' ומנין שהרשעים תחלתן
שמתולו בנים בקטנותן מבפרין לו ע
ונותיי שהיה שמההבילדותוובסופומריבה בילדותו שמחה כמו
מריבה מצינו בפרעה

.

לי

שכן
הרשע
שכהה IDID1
שכתוב ה'וגו' כסופו מהו אומר ג~' סנהריב וכו' כמו שכתב מי בכל וגו' נבוכדנצר וכו' כמו שאמר
מי
אעלה וגו' וסופו מריבה כמו שכת' אך אל שאול וגו' ומיום שנברא העולם וכו' חזר הקשה  ys~lnlהתורה
לכל אומה ~אומה בכל דור ודור ולא רצו לקבלה והרי עדים שמעידין בהם אליפז התימני וכו' אהרון
שבכולם וכמו שהתירה נכחנהבימין כךמימין תצא אש לאכה~מנין שהתורה נכתבה וניתנהבימין שנ'
מימינו אש דתעמו .ומנין שהצדיקים תהלתן מריבה וסופן שמחה מאברהם יצחק ויעקב אברהם תהלתו
מריבה כמו שכת'(זנן בכלאינך כמו שכת') וכו' וסופו  nnoeכמו שכתב וה' נרך את אברהם בכל יצהק
מות אברהם ויברך אלהים את יצחק יעקב תהילתו מריבה כמו
הו' וסופו שמהה כמו שכת'ויהי אחרי
שכתב וישטום  1WYאת 'עקב שופו שמחה כמו שכת'ויפרויןהאיש מאדמאד .ע"כ~ .איזה נוסחאותהגונות
כאן .ויראה שהמאמר ביעקב לפניו קטועה ואח"כ צ"ל ואומר אורך ה'כי אנפתבי ואומר זעף ה' אשא
נטופן מהואימר הנה אל 'שועתיוגו' .וקאי ארייטא שהצדיקיםתחיתן וכו':
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פירקא י"ב*

אםתאמר.מפני מה ברא הקב"היצר הרע ,והלא כברי"
סלו תשע
מאות ותשעים ותשע אלפים רבבות מלאכי השרת שמקדשים לשמו הגדול
בכל יום ,מיציאת החמה ועד שקיעת החמה אומרים קדוש קדוש קדוש.
ומשקיעת החמה ועד
יציאת החמה אומרים ברוך כבוד ה' ממקומו 1.וכי
1
.
ו
ל
כ
ו
א
לבשר ודם בא לעובד שהוא
ומוציא כבהמה .אלא כשנגלה הקב"ה
ת
י
ל
ן תורה לעמו .לא נגלה אלא באחד וממאתים וארבעים
י
נ
י
על הרמ
3
.
ו
י
נ
פ
ל
ש
ושמונה
שנאמר רכבאלהיםרבותייםאלפישנאןוכו' (תהליםסיחי"ר),
הן משרתין אתו .משלו משל ,למה הדבר דומה .למלך בשר ודםשהיולו
עבדים.והיויושבין מעבר לחומה של ברזל .והיה המלךמכריז ואומר .כל
מי שאוהבאותייעלה בחומה של ברזלויבאאצלי.ומי שהוא עולה בחומה
של ברזל הוא ירא את המלך .ומי שעולה בהומה של ברזל הוא אוהב את
המלך .אם עלוהריהןאוהבין אותו או [אותן] שלא עלו4.היה אומר,איזה
מהן חביב (א)לא אותן שעלו .ומהשכרן .ומראה כבודה' כאש אוכלת בראש
ההר (שמות כידי"ו) 5.אבל הצדיקים מה נאמרבהן .ואוהביו כצאת השמש
בגבורתו (שופפם ה' ל"א) .מה שאין כן במלאכי השרת .יפה כחו של בעל
הבית שיפה כתר עבדיו ככתרו .ואם תאמרמי שקרא ושנה הרבה ומי
שקרא ושנה קימעה יהיו מאור פניהן שוין במאור פנים לעולם הבא.אין
לפניומשואפנים,ומנין .תדעלךשכן .צאולמד ממשה ואהרן נדב ואביהוא
ושבעים מזקני ישראל .שהיו כולם בפרק אחד ומאור פניהם שוין כאחד.
כיון שעלה משה למרום וקרא ושנה .הרבה בו דברי תורה יותר מכולם.
שנאמר במקום אחר .יתר מרעהו צדיק (משליי"בכ"ו) .וזהו ששאל חבקוק
י"ב.

מאירעין

י ;ייי לעיל פ" 1ופי'ז ופל"א ומ"ש שם בשו .והנה שם המנין תצ"ו אמנם
פרק
כאן המנין תתקצ'ט .ונ"ל רעיקר הנוסחא היא ותשעה ונשתבש למנין ששה .שהכותב מפי המקרא
15
תשעה לששה .ויסוד א5ו המספרים הוא נא5פא ביתא שבצירוף האותיות
השמים
ב
אד'
רו
י מאיזה.
נת
והארץ .והנה כשנחלק הכש אותיותייהיר,ות ועשיריות ומאיות יהיו ט' יחידיות ט' עש.רי~
והגדילו והרבוהעניין בג' הדרגות מאות ואלפים ורבבות ואמרו ד' מאות וצ'ט אלפים רבבות CHI .נמה
אותיות מנצפ'ך עמהםיהיו מזאיתיות דהיינוג.פ תשעה ועפי"ז נמנה תשע מאות ושט אלפים ורבבות
כנ"ל 1 :כלו' וכי הוא בא לגו"ד שיעביד אותו ! .כיה בכתיי .ובדי'וו  HSNבמאתים ואהד :אהד
וארבעים ושמונה שלפגיו .ודא ודאי משבשתא הוא .אבל עכ"פ מוכה דאין למחוק מלת באהד ולהגיה
א5א במאתים וכו' .ואולי יתפרש דרמ.ח הם שלפניו  rn1~alהרמ.ה היה אהדעם,לשרתו .דוגמתיהושע
שנאמרעליוויעןיהושע בןנון משרת משה מבחוריו (פ' בהעלתך) .שהיו לו בחורים הרבה ויה1ש; היה
משרתו .וזה האהד נקרא מלאך הפגים כמ"ש ומלאך פניו הושיעם (ישעיה סיג מ') .והוא הוא המלאך
ך מלאכי לפניך (שם)
שנאמרעליו הגה אנכי שלח מלאך וגו'כי שמי בקרבו (פ' משפטים .,ונאמר כי יל
ובפ'חיי שרה ה' ישלח מלאכו אמרו בב"ר פנ"ט ה"ז מלאך מסייס( ,וכשאמר למשה ושלחתילפניך מלאר
וגו' בפ' תשא .לאירע משה איזה מלאך ואמרי ראה אתה אמראליהעל את העם הזה ואתה לא הודעתני
את אשר תשלחעמי .והודיעו ה' ואמר  .15ועתה לך נהה וגו' הנה מלאכי ילך לפניך וגו'ואין סוקרם
ומאוחרבתורהו .ועכ"פמני
 ,רמיה כאן נראה סותרמנין רכיב לעיל בפכ"ב ועיי' במ"ע בפסיקתא רבתי
'לעיל שם ' :בן נ"ל להגיה והוא
קמייתא די' הרברות אות מ"ט (ושם הבאתי נוסחת הרפוסים) ו;יי
בלשו ,שאלה ' .והיא החומהשעלובה .ומה נאמר בצדיקים כצאת השמש והשוה כתרם לכתר .:ולשון
אבל הצריקים .הוא ברםהצריקים .משא"כ במלאכים.

תתהיף

בנקי
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הנביאמלפני הקב"ה ,ועל שעמד ודבר דברים יתירין הראהו הקב"ה כל
מידות שנאמרולו למשהאבי החכמהואביהנביאים .הראהומאזני צדקאבני
צדק איפת צדק והין צדק .אמר לפניו .רבונו של עולם.מי שקרא ושנה
הרבהומי שקרא ושנה קימעה יחו מאור פניהםשוין במאור פנים לעולם
חבא .אמרלו .לאו ,כל אחד ואחר לפי דרכו .שנאמר ברוגז רחם תזכור
("כקוקג'ב') .אף ברונזמי שיש לו רחמיםתזמור":
שמשין לצדיקים לעולם הבאממן .אומות העולם בטילין.
שנאמרויצאו וראו בפגרי האנשים וכו' (ישעיה ס"ו כיד) ,האאין כאן אומות
העולם 7.אלא וכמשין לצדיקים (ל.מיתהמשיח) [לעוה"ב]מנין .היהאומר .עמי
הארץ שלא קראו ולאשנו .ואין בהן עבודה זרהואי
 ,בהן חמם וגזל ואין
בהן גילוי עריותואין בה; שפיכות דמים .מביא אותן ועושה אותן שמשין
לצדיקים יל.מ:תהמשיח) [לעוה"ב] 5.שנאמר ביום ההוא תהיה ממילה וגו'
(שם י"ס כ"ג).ואינייודע מקראז
ומהו .כשהואאומר .ברוךעמימצרים (שםכ.ה)*
.
ר
ו
ש
א
ל
ו
ל
ג
ש
ר
ו
ש
א
ם
ה
ו
.
)
ם
ש
(
ו
ל
י
א
נחלתי
עםשיצאוממצרים .ומעשהידי
.
'
ו
נ
ו
אשורה
א
ו
ה
ה
ם
י
ר
צ
מ
מ
ה
ל
י
ס
מ
ה
י
ה
ת
ישראל (שם) .לכך נאמרביום
ומי
ניצלמאותה בושה ומאותה כלימה,הוי אומר ,עם הארץ וכהיקרא והישנה
את בנו תורה .בנו מצילומדינה שלניהינם .שנאמר לכן כה אמר ה' אל
ביתיעקב אשר פדה את אברהם לא עתה יבוש יעקב ולא עתהפניויחורו
אביון
(שם כ"ט כיב),

באבי

פירקאי"ג.

פרשעיהם של ישראל מה סופן באותהשעה .כשם שהם
עובריםעבירותודוחקיןרגלישכינה.כעינין שנאמר; מלא כל הארץכבודו.
(ישע.ה ו' ג')* כשםשה ,עוברין ורוצין בחורבנו של עולם .כך מנלין אותן
מבתיהם לארץ מנוריהןואיןמהזירין אותן .ומוציאין אותן במקום החרב.
וכו' (יחיקאל מ' ל"ה)1:
שנאמר וברותי מכם המורדים והפושעיםבי
הדבר
ה
מ
ל
רמהבי
ן מקרא ומשנה.י משלו משלי
דומהי למלך
בשר ורם שהיו לובנים ועבדים והיה אוהבן אהבה נמורה .ושינרן למקרא
ולמשנה וללמוד דרך ארץ .והיה יושב ומצפה להן ואומרי אימתי יבואו
ואראם.כיון שראה שאין באין* עמד הוא עצמווהלך אליהן .ומצאןקורין.
ומצאן שוניך ומצאן עסוקין בדרך ארץ* ומושיבןבין ברכון* והיה מגפפן
-מאירעין

' שהודה על שגיונות ,אמר שהקב.ה אף ברגז:י,כורמי שיש לו רחמיםכי כל המרהב מהחמין
'לעיל פם"ז ופ"כ ופכ"ב ושם
עלי: :מדדלכל אהד כפי מדתו: .במדה שאדם מודד בה מ:דדיןלו :יעיי
אירי גישת המש,יח :הכא ג;וה"ב אחר התחייה דקרא ויצאוירא :וגו' בהכיאיירי :י הגהתי עפ"י
הכרח הענין:
הכי א,תאמראבסנהדריןי,ט ע"נ משמיה ררם (עיי' נרקדוקי סופרים) ופיר:שא דמילתא
בב"ר פסיג ר' יצחק אמר אברהם לא ניצל מכבשן האש אלא נזמת שליעקב וכו' שהוא עתיד לה:ליר
עיי"שועיי' בוי
גיקרא רבה פל"ו( .זפ" מאבי :שהוליד את עש :ומאני אבי :שהעיד אתישמעאל .כי
נרא,תוילדי,:
' שהיתה מטת ,שלימה :כל בניוצדיקים:.פי' הצערגידול בנים .מצער שראוי לבא;ליו
ע"יגניםשגידל .ודלא כרשיי ות':עיי"ש) .דברא מזכה אבא:
.יגליי יטלאיזכו אפי'לימת המשיה:
פרקי"נ
ל'שנא קטועה ותשלומה:בין מרא :שנה.
מקרא ,משנה בהפעיל .וכן לקמן ושיגרן למקרא ,למשנה .ונמשך ארל;'ל שהיקרא :הישנה את בנו תורה:
!
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ימחכקןומנשקן*מהן עלכתפיו*מהן עלזרועותיו* מהםלפניוומהםלאחריו*
שנאמר כרועה עדרו ירעה וגו' וישעיה מ' י"א)* ותאמר* הגאיל והשפיל עצמו
כרועה שמא הדיות הוא* והלא כתובבו.מי מדד בשעלומים ושמים בזרת
תיכןוגו' (שם שם י"ב)* הא(מ .שרחמיו)[משרחמיו]מרובין בעולם:ומנין שמצאן
בדרך ארץי שנאמר אחרי ה'ילכו כאריה
קורין ומצאןשונין ומצאן
ישאגכי הוא ישאנויהרדו
ים
קי
ונ
סב
ימים (הושעי"א ")*ואין (בם)[ים] אלא דברי
ע
תורה* שנאמר כל הנחלים הולכים אל הים וגו' (קהלת א' ז')* ואומריחרדו
אשור ונו' יה1שעשסי"א)3:
כציפור ממצריםוכיונה מארץ
לאיאמר אדםלעצמו.קדיתיושניתיהיוםשובאיניצריך למחר.
עשיתיצדקותהיום שובאיניצריך למחר .עשיתי במילות חסדיםהיום שוב
איני צריך למחר .אלא יסתכל בעצמו וידע שלאחר שעהמיתה .ישאעיניו
לשמים ויאמר מי ברא אלה .שמים וארץ חמה ולבנה כוכבים ומזלות
משכימין ומעריבין לעשות רצון בוראם .כך תשכים ותעריב לדברי תורה
לעשות רצון בוראך בכל יום תמיד .שנאמר וגדעה נרדפה לדעת את ה'
כשחרונו' (הושע'1נ'):
.
ם
ח
ל
ב
ו
ם
י
מ
ב
ו
מ
צ
ע
ב
ה
ר
ו
ת
ם
י
ל
ש
מ
נ
ע
ד
י
י
יסתכלאדם
וכי
שדברי
מהעינין תורה אצל לחם ומים* אלא ללמדך שכשם שאי אפשר לאדם בלא
לחםומיםאפילויוםאחדי כךאי אפשר לאדם בלאדברי תורהאפילו שעה
אחת* שנאמרלאימוש מפר התורההזהמפיךונו' (.הושע א' ח')* והלא דברים
עבןנון שעמק בתורה מקטנותו ועד זקנותו כתוב בו*
קלוחומר .ומהיהויד
לא ימוש* שארבני אדם על אחת כמה וכמה:
ןובחלב* שנאמר
ה
ר
ימתכלארםבעצמויידעשדברי תו נמשליןביי
ןלבן(שינים)
ב
ו
מ
ייתןינוולבקןםשנים מחלב נכראשית מ"טי"ב).אמרוי יי
חכליליעיניםמ
ל
ןנותן קורת רוח
את
ל
י
ד
ב
מ
מה
חלב
[שנים] מחלב
התינוק* כךהיי
לזקןי ומשיב את נפשו ומאיר אתעיניו .אף כך דברי תורה נותנין קורת
רוחלמי שהואעמל בהקומשיבין את נפשוומאירין אתעיניו .שנאמר תורת
ה' תמימה משיבת נפש וגו' פקודי ה' ישרים משמחי לב (תהלים י,ט ח' ט'):

פירקאי"ר.

אדם אחדוהיה מלציץ1
אעם אחתהייתיעוברממקוםלמקוםומצאני
ומלעיג דברים ובאכנגדיי ואמרתילו.בניי מה אתהמשיבלאביך שבשמים
ליום המשפם* אמרלי* רבי*ישלי דברים שאני משיב לאבי שבשמים ליום
מאירעין

.

ב"ר פצח וכתובות קי"א ע"כ:
:בד.וושינויי סגנון כאן ואיזה שיבושים קלים:
מ  1בכת ',נקודהעלהצריי האמצעית ויראה שהיא סי' המהיקה ותהיה א"כ המלה
פרקי"
 .ובד" 11מתלוצץ והובא הדבר בילקוט סוף פ' ~ alasושם
מליץ וכיהבישון המקרא אםללצים הואיליץ
מתחיל אמר אליהוז"ל מעיך אניעלי שמים וארץוכו' .ומסדר והולך כל הפרק האהרון שבכאן ער אין
אני אלא מזרע לאה (ומאמר א"ריוסי ליבא שם) ואח.כ המאמר שלפנינו פעם אחת וכו' ומסיימו ואורגים
חוריכי הואהייך ואורךימיך .ויראה שכךהיה מסורר בכתיישלז .וגירסתו מתלוצץמלעיגברבריאמרתי
לו מה תשיבליוצרךליום הדיןוכו' .וסיפור זה הוא ג"כ בתנחומא פ'וילך אמראליהוז"ל פ"א וכו'מלעיג
י ומתלוצץבי וכו' .זכ1לא בסגנון אחר:
ל
*13
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המשפט* אומראני לו*בינה ודעה לא נתנולימן השמים .אמרתי לו,בני.
מה מלאכתךי אמר לויציידאניי אמרתילוי בני,מי אמר לךשתביא פשתן
ותאגידינו מצודותותשליכנולים ותעלהדנים מן הים* אמרליי רבי* בזה
בינהודעהנתנובימן השמימיאמרתילויבני.ומהלהשליךמצודותולהעלות
דניםמן היםניתנו בךבינה ודעהי דברי תורה
שכתוב בהי כי קרובאליך
.
ה
ע
י
ד
הדבר מאד (דברים ל' י"ד)י לאניתנובךבינהו מידהיה מתאנח והיה
מרים קולו והיה בוכה .ואמרתילו .בניי אל ירעלך .אלא שארבני אדם
שהןמשיבין באותועינין* מעשהידיהןמוכיחין עליהן*2עליו ועל כיוצא בו

ועלהדומיןלוועלהעושיןכמעשיומהו אומר* יבושועובדי פשתים שריקות
ואורביםחורי (ישעיהי"ר ט')':
א
ל
ו
ת
ו
א
י
י
ם
י
ש
ע
מ
ו
א
ה
י
ם
י
מ
ש
אדם
פובים*
אחריתדבריםכולן
א
ר
ו
ק
א
ה
י
אדם
קוראושונהומבעיטבמי שהוא בדול ממנו* ולא
ושונהואינו
מכבד אתיולדיו* ולא יהא אדם קורא ושונה ויראתשמיםאין בו* שנאמר
ראשית חכמה יראת ה' וכו' (תהלים קי"א י')* ואומר סוף דבר הכל נשמע
) 4
וגו' (קהלתי"בי"ס:
בקוריזובשוניןמימווריש אתעצמו.מי שהוא מרבה באכילה
ובשתייה'[ובשינה]י שנאמרכי מובא וזולל יוורשונו' (טשלי כי""גג).כ"5א)ייאוסר
ם כ'
אל תאהב שינה פן תיוורקו מקחעיניך ושבע לחםיש
אין לחם
'
ה
אלא דברי תורהי שנאמר לכו לחמו בלחמי ונו' (שם ט' ה')* ואומר אלהים
נתןלילשוןלימודים לדעת לעות אתיעף דבר (ישעיהנ'ד') .הא למדתוראין
דברי תורהנבלעין אלאבמי שהואעיף להם:
כדהיתהרוההמודש מבשרת אתתלמידי חכמים ואומרת להם*
בניייאףעלפישנתתי לכם תורה טובה בעולם הזה,איניצריךלומרלעולם
3

הבא* שכר גדול כפול לכם בעולם הזה* איניצריך לומר לעולם הבאי אל
תזלזלו בתורה ואל תרבו באכילה ובשתייה ,שנאמר שוב
ו לבצרון אסירי
ר
מ
התקוה נם היום מניד משנה אשיב לך (זכריה ט' י"ר) .יאו ושילמתי לכם
את השניםובו' (ייאל ב' כיר וגו')* ואומר תחת בשתבם משנה וכלימה ירונו
חלקם לכן בארצם משנהיירשו שמחת עולם תהיה להם (ישעיה מ"א ז')* הא
למדת שתאכלו לימות המשיח כפליים:
אפילו שיד אחר שבישראל שרוי בסופו של עולם .אלף
נהרותלפניו .הקב"ה בוקע (עולם)[כילם]ימביאואצלו .שנאמר הנהימים
באים נאם ה' לא יאמר עוד חי ה' אשר העלה אותנו ממצרים ונו'
(ירמיה ט"זי"ד ,כ"ג 5.)'1ואומרכי אםחי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע
ישראל מארץצפוןונו' (שם כה"גשעח'ב).וזד.מנ8ין* תדעלךשכן.שאין ישראלננאלין
לאמתוךהטילטול ולא מתוךהטירוף
אלא מתוך הצערולאמתוך
מאיר עק
; בילקוט שם .הרים קולו ובכה עד שאמרתילו אלירע לך שכל באי  Q9'yמשיבין תשונהזויתו
מעדין כהן וכי יבושו עובדי פשתן וגו' .וגם זה אינו מגגון נתר פל' ספק שהדברים מקוטעים:
 ':במקרא כתוב ובשו* :עיי
'לעיל פכיה :ן במקרא כתוב שנ; .הגהתי ;פ"י הענין ' :במקרא
כתוב ולא יאמר וגו'  nS?nאת בנ"י מארץ מצרית :י במקרא ט,ז כתש אשר העלה אתבלי מארץצפון.
ובמקרא כ"ג כתוב את זרעבית ישראל מארץ צפונה ' :וכיה בראו:
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ולאמתוךהדחק .לא מתוךשאין להם מזונות ,אלא מתוך עשרהבני אדם
rnwזה אצלזהיוהיהאחדמהןקורא לחבירוואין קולונשמע .שנאמרובהר

ציוןתהיהפלימהוהיהקודש ערועובריה חו)9,שכןמצינובאבותינוהראשונים
שלא נגאלו ממצרים אלא מתוךהטובה".י ולאהביעו (לתוך)[לסוף] ארבעים
יום" עד שבאולידי שעהאחת .עשותורהכלימיהםלא נאמר בהם שמעתי
את תלונותבניישראל .ירדולידי תרעומת שעה אחת ונאמר בהן שמעתי
את תלונותבני ישראל (שמית ט"ז י,ב) ,מנין .תדע לך שכן .שאין ישראל
ניגאלין אלא אםכןפריןורביןוהויןמליאי שלעולם .שנאמרכי' r'Dושמאל
תפרוצי וגו' (ישעיה ניד נ'):
פירקאב"ו.

אמר אבאאליהוזכור לטובוזכורלברכה .מעיד אני עלי

שמיםוארץ .שכלתלמיד חכם שקורא לשם שמים ושונה לשםשמים .ואוכל
משלו ונהנה משלו.ואין נהנה משלציבור כלום .עליו הכתובאומ
ר .1יניע
ת ומה נעמתובו' (שה"שו' ו'):
כפיךוגו' (תהלים קכ"חב') .ואומר מהיפי
לעולם ףהא אדםעניו בתורה ובמעשיםמובים עם אביו ועם אמו
ועם רבו ועם אשתו .עםבניו ועםבניביתו .עם שכניו ועם סרוביו ועם
רתוקיו.ואפילועםהגויבשוק.כדישיהיה אהוב מלמעלה ונחמד מלמטה2:
מאירעין

ן כלו' שאין עיקרה של גאולה מתוך השעבוד ומתוך הטלטול .שכבר יכ 51הקב"ה לתת אותם
לרחמים בארץשבייםוכו' .אלא מתוך הצערשאין האחד עומדלסייע לחבירו והם עשרה עדה שלימה
ואחד מהם קורא לעזרהואין קולו נשמע .והקב"ה מביאואפי'יחיד אהד שבישראל שיהיה לפליטה גהר
ציון כנ"ל לפרש .ובד"וו לא מתוך הצער 19 :שהרי נתן ה' את חן העם בעיני מצרים (שמות י"ב):
וו כנ"ל להגיה ובד'וו לאהגיעו לארבעיםיום
 .ותפס ארבעים יום שהוא מנין רגיל ומכוים .ובאמת בט"ו
.
ן
י
ס
ש
ר
פ
ת
י
א
5
ב
א
בכל זאת לא
בראשון יצאו ממצרים ובט"ו בחדש השני באו למדבר
5י זה המאמרובלי
ה
ל
ספק הוא מקוטע .ועשות הגהותכפי הדמיון לא תע
ה
פ
ו
ר
ת
י לדמיונותאיןקץ .ובר'וו מוסףע 5זה
כ
איזהשיבושים .בכיר פי"בוי"ג שלפנינוליתנייהו ומתחיל גפי'ד  w~natשםפי.א וכולאהכי .אמר אליהו
ז" 5פעם אחתהייתי מהלך בדרך וכו' מתלוצץ j'yg~,כנגדי וכו' לאביךביום המשפט אמרלייש דברים
י אני אומרלו דעת ולינה לא ניתנו וכו'צייר דגים
שאני משיבלאביביום המשפט אמרתילומה .אמרל

אני אמרתילובני מי הודיעך ליקח את הפשתן (ולעוותו) 511טוות ]1ולארוג ממנו  nl~luaכרי להשליך בים
ולהעלות את הדגיםמי נתן בך דעת ובינה ודברי תורה שכתוב בהןכי קרוב וגו' בהן לא היה בך רעת
וגינה מידהיה נאנח והריםקולו ובכה וכו' אלירע לך שכל באי Qslyכיון שנמשכק מר"ת מעשהיריהס
ן כמעשיו שאחריתכל דבר
נוכיח עליהם שכ' ובושועובדי פשתיםוגו'וכולןעליוועל כיוצא בווכו'העוביי
יראת שמים וסע.ט ולאיהא אדם קורא וכו' גדול ממנו בחכמה ולא יהא אדם קורא נלא יראת שמים שנ'
וכו' סוף דברוגו'כקורין כשונין ומי שמרבה באכילה ובשתייה יורש שנ'כי סובא וגו' ואשר וכו' שבע
ואין (לכם) 51חם] אלא תורה וכו' הא למדתשאין דת נכנסין אלא במי שהוא מעייף עצמו עליהם
ורוה,ק מבשרת לח"ח ואומרתבגי אעפ"י שנתתי לכם מנוהה וברכה וטוב בעוה"ז 5עוהצ כפל' כפלים
ספגי ששכר תורה לעוה"ב דכת'  la1wלבצרון וגו' תחת גשתכם וגו' הא אסרת שתאכלו אותה לימות
המשיח כפלים ולא עוד אלאאפי' אחד מישראל יושב בסופו של  o~lpאלף נהרות מקיפות אותו עתיד
הקג"ה להחזירולירושלים שנ' אםיהיה נדחך כקצה השמים וגו' תדע לךשאין ישראל נגאלין לא מתוך
צער וכו' שעבוד וכו' טירוף וכו' טלטול וכו' הדחק גו' אלא מתוך עושרבני ארם שהןשרויים זה אצל זה
צו' ממצרים אלא מתוך הטובה ולא הגיעו לתוך ארבעים שום עד שבאו וכו' ועשו תורה וכו' ער שירדו
י תרעומת וכו' תלונות בנ"י תדע לךשאין וכו'פריוורבין ומלאין את העולם שנאמר וכו' .ע"כ .והנה
ליד
כולא בסגנון אחר ומשובש:
פרק ט"ו.י גאליה רבה פיה ופ.יה 1 :באליהו רבה פ"נ ובאליהו זוטא פ"א:

יחם
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כזמןשיש בארם תורה ומעשים טובים אשתו יראה ממנו .ובניו
יראים ממנו .ובני ביתו יראים ממנו .שכניו יראים ממנו .קרוביו יראים
ממנו .אפילו אומות העולם מתיראים ממנו .שנאמר וראו כל עמי הארץ

וגו' (דברים כ"חי'):
לאיראה ארם את הרבים שרויים בצער ויאמר .אלךאני אוכל
ואשתה ושלוםעליךנפשי .ואס עושה כן עליו הכתוב אומר הנה ששון
ושמחהונו' (ישעיה כיב י"נ) 1ואחריו מה כתוב ונגלה באזניונוי (שםי"ר) .עד
ן ונו'
כאן מידתבינונים .מידת רשעים גמורים מהו אומר .אתיו אקחהיי
ישם ניו י"ב)* ואחריו מה כתוב .הצדיק אבדונו' (שםנייז אי) :בזמן שהרבים
שרוייםבצער[ו]יחידפורשמביניהם.שבימלאכיחבלהמלויןלומבית הכנסת
ועד ביתו ואומרים לו ,אותו האיש שפרש מן הציבור אל יראה בנחמת
ציבור .בוא וראה ולמדמדרכיו של משה רבינו .שנאמרוידי משה כבדים
ונו' (שמותיי י"ב)1וכילאהיה לו למשה רבינו כר אחת או כסת אחת אוכלי
בקרין אחד שישבעליה .אלאכך אמר משה בדעתו .הואיל וישראלשרויין
בצער .אףאניאהיהבצער.מיכןאמרו .אשרימי שמצער עצמו עם הרבים,
נותניןלו שכר טובמן השמים4:
וכפרה חורשת
ששם את עצמו כשור לעול וכחמור
בשדה.אששרניאממריאשריכםזורעי על כלמיםוכו' (ישעיהלמלשיבוכי')* על כלמים.
מנין .קרא תורה יקראנביאים .קראנביאיםיקראכתובים .כתובים ישנה
 rהעולם הבא .שנאמר רוח ה' דבר
הלכות .שנה הלכות הרי הואa
3

יונו' (ש"ב כ"גב'):י
ב

אשרימי ששם את עצמו כשור לעול וכחמור למשוי וכפרה חורשת
בבקעה .אשריכםזורעי על כלמים .על כלמים.מנין .קרא תורה יקרא
נביאים .נביאים יקרא כתובים .כתובים ישנה הלכות .הלכות ישנה מדרש
חומשים .ישמש בישיבה וימעט במחורה .באותה שעה הקב"ה אומרלו.
בני .העולם הזה והעולם הבא שלי ושלךהן .ובית המסדש שלי ושלךהוא.
הן6:
ימות המשיחשלי ושלר

מאירעין
באליהו רבה פיה ' :באליהו רבה פייט ופכיה ובזוטא פ"א '' :גאליהו רבה פ"בועיי'
פשה ובזוטא פ"א .בכי"פ פי"ב כולא הכי .אמר אליהוז"למעידאני וכו' שקורא ושונה לשםשמים ונהנה
משלוומיגיעועליו הכתה אומריגיע כפיך וגו' ~לא עוד אלא שאשתוובניוועמי הארץיריאים ממנו שנ'
וראו כ5עמי הארץ וגו' הל ת"ת שמרכה מעורתו נכ 5מקום כנף מבזבז נכסיו וגולה מנחלתו ומאבותיו
ימארץ מולדתו וימות (ומתים)(ומיירוטןגוזליו ותורתו משתכחת ממנו ומת בחציימיו שכן מצינו באלימלך
שפוט השופטים שמתו הוא עניובחציימיהם ונכרת הוא וזרעו מן העלם ולא עוד א5א שמחלל שם
בימי
שמים ושםאביו ושם רבו וגורם שם רע5וולבניו ולבניבניו עד ארבעה דורות ומרבה תרעומת ומחלוקת
בדורו(עיי'לעיל סשה ובמה שרמזתי שם וספ"יב ובמה שרמזתי שם) :אמר אליהו זכור לטוב לעוקם יהא
ארם ערום ולשון רכה ומרבה שלום ומכבראביו ורבו כמו שכח' כבד את אגיך ואת אמך וכמו שאמרו
הכמ' ומורא רבך כמורא שמים ומתנהג כענוה עם הבורא ועם כל אדם ואפי'גוי בשוק כרי שיהא אהוג
למעלה ואהוב למטה ומקרולין דרכיו ויתמלאוימיו לטובה :הצדיק אבדואין איש שם ע5 5ב וגו' מכאן
אמרו חכמ' כ 5המצער עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור שכ'וירי משה כבדים וגו'וכי 5א היה
למשהרבינוכראו כסת5ישנעליה אלא אמרהואיל [ו]ישראל נצער אףאניאמוניה עמהםבצער5 "DS.א
!

אל יראה ארם את הצנור
רצה קישב בשלום לכך אמרה תורה אשרימי
שמצערושעקצומםועעלםיךהצבור'vg.
~gעושה כן עליו הכש אומר
שאם
בצער או בתענית ויאמר אלךלביתי ואוכל ואשתה
נפשי
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אמראלהיישראללי דבר צור ישראל וגו' (ש"ב שם ג') .אמר דוד
המלך.אניאנידמלכותו וגדולתו וגבורהוישל הקב"ה .שבכליום אדם נוצר
ובכליום אדםנולד .בכליום אדםחי .בכליום אדם מת .בכליום רוחו של
אדם נימלתממנוו
7ניתנתלבעלפקדון* בכליום מכלכלין אותוכתינוק משדי
אמו בפרי מעשיו:
מעם אחתהיורבותינויושביןואומרין .אליהומהיכן הוא בא .מהן
אומרים .מזרעה שללאה .ומהן אומרים .מזרעה שלרחל .עד שהןיושבין
ועומקין בכך באאליהוזכור למוב ועמדבפניהם.
אמר8להם.רבותיי,מפני
אלא מזרעה של ילאה) [רחל]:
אתםמצשערים.אניאיני
אמררייומ
י פעם אחתהייתי מהלך בכרך בדול שלרומיי וראיתי
קיסר שהוא רוכב על המום ועימו כל גדולי רומי ,וראה תינוקת אחת בת
ישראלמוכתשחין ומושלבתבאישפה.כיון שראה אותה קימרירדמן מומו
והשתחוה לה* כעמועליו כלגדולי רומי* אמרו לו*לזובזויה ותעובה אתה
משתחוה לה* אמר להם* אל ירע לכם* שכל מלכי אומות העולםעתידין
להשתחוות להם* שנאמרכה אמר ה'בואל ישראל וקדושו לבזה נפש לתעב
נוי לעבד מושלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו למען ה' אשר יאהבך
קדוש ישראל ויבחרך (ישעיה מ"פ ז')* 9קדוש ישראל אשר בחר בם* ואומר
ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל רואיהםיכירוםכי הם זרע
ברך ה' ) Qwמ"א ט'):
הדרןעלך סדראליהוזומא.

בסייוע משכילהילול מבמא.
ברוךנותןליעףכח.
מאירעין

ן וגו' עת'
הנה ששון ושמחה וגו'כי מחרנמות .זהעניןכותייםועני; הרשעים כת'בתריה אחיו אקחהיי
בתריה הצדיק אבד וגו' :אמראליהוז"ל לעולם יהא אדם כשור לעול וכחמור למשאוי וכבהמהזו שהיא
חורשת בבקעה~יהיה יושב
בתורה שנ' אשריכםזורעיעל כלמים וגו' אשייהם ישראל בזמן שהן

 rt~DIPבתורה ובגמילות חס1דVיIם~Dשיצרן מסורנידםי5א הס בידו  5;1זאת נאמר זורע'על כ 5מיםאיו

שלומד'ן מקרא משנה הלכות ואגדות .ואין מים אלא תורה שנ'הוי כל צמא לכולמים .כיק שקרא תורה
נביאים וכתכים ושנה משנה ומדרש הלכות
דברבי ומלתו;ל לשוניי ע"כ :והנה אח"כ סדר דברים שבפרק ראשון שלפנינו כמו שהזכרתישם .ואף
אלו הדברים הםלפנינו בפרק ראשון בסגנון אחר .ויראה שכל הפרק י"ב הוא מפרק א'שלפנינו .ומ"מ
סדרתיםכאןלפי שמקצתן הם לפנינוכאן .וזה המעתיק רצהשיהיו הדברים בסיום
 ' :אליהו רבה
~DDn
" מ"ש שם .ובפ' הקודם הצרתי שהדברים מובאים בילקוט בפ'
פ'ב ופרח' :אליהי רבה פייהועי
נצנים אלא שהשמיט בבא לאיראה ארם את הרבים .ושם ובד"וונמיג' לאה 1 :במקרא כתוב קדושו
וגו' למתעבינו' אשר נאמן קדוש ישראל ויבחרך:
.
ר
ס
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ז
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ד
שלום גסיום ה
המאמר
'
ו
כ
ו
ל אמר
לעין
האהרון אר"י
שאינו אלא הוספה מאיזה מעתיק כדי לסיים במקרא ונודע בגוים זרעם וגו' ובהבטחה גדולה לעיל.
אמנם סגנון כל הפרק מורה שכולואינו מעיקר סדר אליהו זוטא .ועיקר סיומו הוא בפרק הקודם אחרית
דבריםכולן וכו' .אלא שאיזה מעתיק קבץ מאמרים מסרר אליהו רבא וזוטא שהיויקריםבעיניו .והכפיל
אותן בסוף הסדר שישארו בשרון הקורא .וע"כ הוא מתחיל .אמר אבא אליהוז"לוכו' .לשון המורהעל
זה .שהרי בכל הב' סדרים לא נמצא סגנון זה .ובאמת נמצא שהמעתיקים סיימו הסדרים על דרכים
שונים .המעתיק שממנו הועתק בילקוט פ'נצבט.סיים בדרךאחר .והמעתיק שממנו הועתק כת"י פארמא
הוא ג"כ על דרך אחר .עדשלפנינו סיום הסדרים בשלשה פנים .ואח"כ נתוספו ע 5ב' הסדרים פרקים
ו שנ' רוח ה'
והגדות ותלמוד ופלפול מיד רוה"ק שרשהעלי

מאיר איש
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רביםמענינים שונים; .ר שסדר אליהו זוטאבר.וו הוא כיה פרקים .וכבר עמדו חכמידורנוע"זמוהרי"טל
צונץ בספרו על הדרשות ומוהר"ה אפפענהיים ז"ל (בנית תלמוד א' צר רס'ט וצד  (ttyvוהוכיחו שאלה
הפרקים ניתוספו על ב' הסדרים .ואין5י להכפיל דבריהם .אמנם מה שאודיע כאן הוא שבגנזי הספרים
י רוססי 1940כי' ח' והוא הסר בראשו
בעיר פארמא נמצא סדראליהו  wD1rמפגים אחרים .והוא בקובץד
ולא נשאר ממנוכי אם מפרק '"טולהלן .והחכם השלם שההרתיו שהעתיקל' סדראליהו זוטא העתיק
ג"כ מאותו קובץ סדרהפרקים ותהלתן  ,iDID1והנה פייט מתחיל ומסיים כפייטבד'וו .וכמוכן פ"נ וכ"א
ל'
וכש וכ"ג גיר כיה .וא 15הפרקים יתכן לקרותןפרקי דר'אליעזר .שכולםכוללים דבריםשבין ר' אליעזר
ותלמידיו .והנה בקובץ זה נמצאו עודג' פרקים .פכיומתחילירירה הרביעית שירד למצריםוכו' .ומסיים
שנ''והן רשע בל למד צדק אעפ"י שעלה לארץ אל מערת המכפלה כעול היה מדבר בארץ נכוחותישר'
אם יראה גאותה' .והוא כפל"ט בפדר'אשלפנינו .אלא שהסיום משונה elleal
השיבו הק'אמ'לוחיאני
קצת .פכח מתחיל ירידה חמשית שירד בסנה וכו' ומסיים בברוך הונן הדעת .והוא כפ"מ בפדר"א
שלפנינו .ופכ"ח מתחילירידה הששיתשירדו t)tDSוכו' כפמ"אבפרר'א .אלאשמסייםנעניןאחר .שהסיום
הוא .בא יחזקאל וביטלה הנפש החוטאת וגו' משה אמר ואבדתם בגוים בא ישעיה וביטלה שנ' והיה
ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האשדים בארץוגו' .סליק ,והוא ממאמרו של ריביה מכות כידע"א.
ואםאין ראיה לדבר זכר לדבר .שאלו הפרקים שבסדר אליהו זוטא עיקרם הם מפרק' דר'אליעזר :אלהי
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