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 ]ז'[.פירקא

 טובה עליו קנסו מצוה. דבר שעשה אדם המוב. במידת לךבוא
 אשר יען יהוא אל ה' ויאמר שנאמר נמשי. ra כיהוא דורות ארבעהעד

 נמשי. בן יהוא על עליו אמרו ל'(: י' ימ.ב וכו' בעיני הישר לעשותהעיבות
 אלא נבם. בן ירבעם שעשה זהב עגלי אחר הלך ולא היה. שמים יראאדם
 בנו יהואחז ובא מעשיו. קילקל למלכות. וניכנס גדולה לידי יהיא שבאכיון

 בן יואש בא לו. ומוג רשע תשובה עשה לא לו. וטוב צדיק תשובהועשה
 רשע תשובה עופה לא לו. וטוב צדיק תשובה ועשה אחריו. בנויהואחז
 לו. ומוב צדיק תשובה ועשה בנו יהואחז בן יואש בן ירבעם בא לו.וטוב
 לו:: וטוב רשע תשובה עשהלא

 היה, בנביאים כבוד נוהג אדם יואש. בז ירבעם על עליואמרו
 בידו. מסרו ישראל מלך דוד וביד נון בן יהושע ביד הקב"ה מסר שלאמה

 ביד דבר אשר ה' כדבר המת מלבוא ישראל נבול את השיב הואשנאמר
 כי אומר. אתה בדבר כיוצא כ"ה(:2 י"ר )מ.ב וגו' הנביא אמתי בן יונהעבדו
 ישראל שם את למחות ה' דבר ולא תו' מאד מורה ישראל עבי את ה'ראה

 ויל טיבו ומה כ.;(: כ"ו שם )שם יואש בן ירבעם פיך ויושיעם השמיםמתחת
 על הרע לשון קיבל שלא אלא היה. זרה עבודה עובד ירבעם והלאירבעם.
 עמום אמר כה כי וגו' אל בית כהן אמציה וישלח שנאמר הנביא.עמום
 לו. אמר בנזיפה, והוציאו בו נער מיד יי"א(. י' ז' )עמים וגו' ירבעם ימותבחרב
 נבואתו לא נתנבא. ואם נבואה. כאותה הנביא אותו נתנבא לא ושלום.חם
 זרה. עבודה עובד דור הקב"ה. אמר שעה באותה היא.3 השמים מן אלאהיא.
 וליעקב ליצחק לאברהם אמרתי. אשר הארץ זרה. עבודה עובד דורראש
 אומר. הוא ולבסוף זה. של בידו אתנה א'(. ל"ג ישבית אתגנה לזרעךלאמר
 על זכות מנלנלין אמרו, מיכ, ונו'. חמת מלבוא ישראל נבול את השיבהוא
 האדמה. משפחות בכל נוהגת הזאת במדה וכן חייב. ידי על וחובה זבייידי
 באומותיי בין בישראלבין

--------- - 
 ע-ןמאיר

 לעיל ' ייטראל: אלהי ה' כדבר הערבה ים עד כתיב במקיא י פיו: לעיל עיי' י זי.פרק
 דבי תנא שם :ג' מ'. מ"ב בילקוט הבא !כלא הסגדן. נשתנה גם מיטינש ובדוו שם לשל עמ' 'פרז:
 אמר! :גי' הטיבת אשר יען שנאמר נמשי בן כירא דירת ד' ;ד שבה ;לי: גזר: מצוה אדם ;שהאליה:
 :הסר. מק!מ; ירבעם בא . :כ: בני יה:אהז בא :יבעט ייט!ר:ן :ישמן אמר הוא עלי! במעשי: קלקל :כ:';לי!
 שלא זה של ביד: אותה תג: אתכנה !כ:' 'רתם של מיסו מה ז2, :גי' למשת ה' דבר ולא כתיב ג'אה.כ
 גן יאש בן ירבעס גן זכריה בא ועי'. דוד :ביר נין בן יהוש; ביד מסר שלא מה אמר: הר;. לשוןקיבל

 נין האדמה nlnDra נכל זו במדה וכן ינ' לי ן:ר;[ ,וטוב( צדיק תשבה ;שה אהר,ו ישא בןיהואחז
 מקוטעת היא רזנריה ובבא המאמרים, וסרס 'טפה והנה באצה. ביןבייטראל

 גאי
 שם: לשל :עיי' לפניג:.

 נמשי כן 'ה:א ;ל עלי! אמי: !כו' ר!רית ד' עד ::גה ;לי: כ:תג'ן !כו' השבה גמרת :ראה ב;א )פ"1(בכי.פ
 יה:אהז גא נמעטי: קלקל ביד: המלכית ::תחזק וממלכה גרתה ליד' שנא כי!; נבט כן :כו' היה ctcut'רא
 ירנ;ם של מל: מה :כי וא' מסי שיא ומה היה לביאים כבד נוהג ':א.ט בן 'רעם על ;ליו אמר:ו?:'

 ראש וכו' ctc~tn מן אלא ה:א מדעתו לא ניבא ואם ז! בנשאה צדיק אזה. וכו' ירבעם :היא זהבדבר
 וגו השיב הוא אמר הוא :כן ביד: אהה אתן :גי' אמרתי א'טר הארין לה"ר קבל :לא ע'ז ;:בדהדור
 אמר:בכא;

 מגלגליי
'TC~ העיים: נאומיה בין 
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 ]ח'[.פירקא

 הוא וכועס טובה עושה כנגד הוא שמח שאמרנו הללובמידות
 שלא עד אדם ארץ. מדרך למד צא שכן. לך תדע ומנין. רעה. עושהכנגד
 ויש בלבבו. ואנחה יבון לו ואין עליו. יפה דעתו בנים. לו ויהיו אשהישא
 בנים לידי ובא אשה אדם ]ומשנשא[ שנשא( ).מי ביתו. בתוך רוח קורתלו

 ואנחה יבון לו יש לו. יפה דעתו אין כשירה. נוהנין בניו ואין ורבה.]ו[פרה
 שלא עד עינינו. למאיר עשינו כך ביתו. בתוך רוח קורת לו ואיןבלבבו
 על אדם משברא לו. יפה דעתו הארץ על אדםברא

 האר"
 כבנים כיעסנוהו.

 ואנחה יבון הכנים כביכול ובמעלליהם. בדרכיהם אביהם דעת אתשקיצרו
 שלש שכן. לך תדע ומנין. כולו.1 העולם בכל רוח קורת לו ואין]בלבבו[
 בושן בימי השופטים, שפוט בימי זרה עבודה ישראל עבדו שנהמאות

 מלך עגלון בימי עבדו מידו. וגאלן תשובה ועשו חזרו בידו, ממרןרשעתיים
 כנען מלך יבין בימי עבדו מידו. וגאלן תשובה ועשו חזרו בידו. ומסרןמואב
 בין זרה עבודה ישראל עבדו מידו. ובאלן תשובה ועשו חזרו בידו.וממרן
 ויוסיפו שנאמר והולכין. מומיפין היו לדור מדור לארץ, בחוצה ביןבארץ
 ביד וימכרם בישראל ה' אף ויחר ]וגו'[ ה' בעיני הרע לעשות ישראלבני

 אותם וקיבל תשובה ועשו חזרו ז'(1 ו' י' )שופט.ם עמון בני ובידמלשתים
 אלהי את וימירו שבאמר לאומרו. אפשר אי כתוב מקרא אילמליבתשובה,

 רמנין ט.ז(. שם )שם ישראל בעמל נפשו ותקצר ה' את ויעבדו מקרבםהנכר
 בבית ישב שנים ועשר מאות ארבע בודאי וניאצנוהו. וכעסנוהושהילאינוהו
 שנה. ותשעים שנה מאות שלש ]נשתיירו[ שנה עשרים מהן צאראשו,.
 מדבר שהיה ונביא נביא וכל זרה.2 עבודה יהודה ומלכי ישראל מלכי]ש[עבדו
 ומנין. בנבואתך. לנו אפשי אי לו. אומרים אלא בטובתו. רוצים אינןעימהם
 כתוב לו. אמר התשבי. אליהו את ישראל מלך אחאב שאל שכן, לךתדע

 את ועצר בכם ה' אף וחרה ]וגו'[ לבבכם ימתה פן לכם השמרובתורה.
 וראה בוא שבעולם ע"ז כל עובד שאני דאגי י"ז(. ט"ז י"א )דברים דנד'השמים
 מיד ל,י(. ט,ז ימ"א וגו' חיאל בנה בימיו שנאמר בימיי. באות טובותכמה

 כל שברא מי מאמתה ריקה. לו. אמר גדולה. חמה אליהו עליונתמלא
 אותך דן אני שאין חייך לכבודו. תורה דברי שנת, ומי לכבודו כולוהעולם
 ה' חי אחאב אל גלעד מתושבי התשבי אליהו ויען שנאמר מדבריך1אלא
 אליהו 3טל א'(. י"1 )שם דברי לפי אס כי ומטר טל האלה השנים יהיהאם

-  עיןמאיר-
 ומנין וכו' הקב.ה שמה גו' במדות בכיים. משבש. כויו וגר"וו הענין עפ"י הגהתי ן ח'*פרק

 כ; וכו' יג:; לז ויש עלי: יפה רעתו אין וכו' ורבה ופרה וכו' אשה משנשא וכו' מד"א :למר צא הואשכן
 רוה קורת ל: והיה בלבב: ותהה יגון לו ואין ל: יפה הארמה על וארם שמים ברא שלא עד הקב"הממיה
 ;יי' 1 וכו': וכו' רעת שקיצרו רשעים בנים י2;:שין כדרך לפניו ;שינו כאן וער אדה"ר ומשבראבעולם
 כיון רשתים כישן ביד מסרן לפי' זנ:' עבדו מאת ששלש לך תדע ומנין בכי.פ. פכ.ו. רכה עולםסרר

 גאלן בתמנה שהזרו כיון מואב מלך עגלון ביד :מסרן כבראשנה ל;.ז הזרו מידו גאלן בתאבהשחזרו
 ואלמלא מ.דו והושתן קבלן במשיבה שהזרו כין ;מזן נזי :ביר בשחים ביר מכרם עוד לע"ז הזרומידו
 צא ראשן מת שהיה ישנה[ )שתה( ת.י לך הרי ביראי זגאצ:הו ובעס:הו שהלאזהו זמתן וכו' כמזבמקרא
 ;"ז: ישראל 'ט;בדז ש"צ תשתייר 'ט:ה עשריםנ:הס
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 לו שאמר עד כולו. העולם בכל גדול רעב והיה לו.3 והלך מטר שלמפתח
 ולא א'(: י"ה )שם האדמה פני על מטר ואתנה אחאב אל הראה לךהמקום,
 שנאמר בניו. על רחמים אבותיו שביקשו למקום ודחפו שעמד אלאעוד

 האכילה בכח וילך וישתה ויאכל ויקם וגו' אחד רותם תחת ויישןוישכב
 אליהו פה לך מה לאליהו. הקב"ה לו אמר וח'(י4 ה' י,ט )שם תו'ההיא
 הם. בחוניך בני הם. בניך עולם, של רבונו לפניו. שיאמר לו היה ט'(. שם)שם
 אמר אלא כן. עשה ולא בעולם. רצונך לך שעשו ויעקב יצחק אברהםכני

 עמו לדבר הקב"ה התחיל יי(. ישם ונו' צבאות אלהי לה' קנאתי קנואלפניו.
 נגלו לא מיני. הר על תורה להם ליתן כשנבליתי לו. אמר תנחומים.דברי
 בהר ועמדת צא ויאמר שנאסר בטובתן. רוצין שהן השרת מלאכי אלאעמי
 קול האש ואחר ה' באש לא אש הרעש ואחר יאוסר י"א(, )שם וגו' ה'לפני
 הוא הראשונים בדבריו ועדיין שעות. שלש לו המתין י"ב(. )שם דקהדממה
 רוח לו אמרה שעה באותה י"ר(. )שם צבאות אלהי לה' קנאתי קנואעומד.
 נמשי בן יהוא ואת וגו' דמשק מדברה לדרכך שוב לך לאליהו.הקודש
 שבדעתך ומה וטו(. ט"ו ישם ונו' שמט בן אלישע ואת ישראל על למלךתמשה
 לעשות:5 יכולאיני

 ט'.פירקא

 בארי בן והושע זקנים ארבעה נתנבאו יהורה מלך עוויהובימי
 אמר בניו. על רחמים מבקש שהוא במי בכולם. צופה והקב"ה שבכולם.זקן
 לו והיה עושין. הן מה ישראל את אני רואה הושע להושע, הקב"הלו

 יצחק אברהם בני הם. בחוניך בני הם. בניך עולם, של רבונו לפניו.שיאמר
 עולם של רבונו לפניו. אמר אלא כן. עשה ולא רצונך. לך שעשוויעקב.

 עיןמאיר
 אלהי ה' חי וגו' אליהו אאמר כתוב במקרא בבל. ובלשון סתמא ע"א קי"ג בסנהדרין איתאמרא1
 ה' ויעד שנ' %ו yt~ws רוצין היו לא עמהם מדבר שהיה נניא וכל נכי"פ, לפניו. עמדתי אשרישראל
 שנים כמה היום ואני וכו' בנבואתך נפשנו אין לו אומרים אלא חוזה וכל נניא כל ביד וביהודהגישראל
 מחורתו בהקב"ה כפר ע"ז כל עובר שנים כמה וראה בוא כלום הסר העולם "ין שבעולם ע.ז כלעובר
 ואתה וגו' האיש ארור אמר יהושע ההרים כבר א"ע יריחו ובנה לך לו ואטר האלי בית לחיאלשציוה
 וגו' לכם השמרו שאמר נתקיימו לא הרב דברי בעולם שוטה אי אחאב איל יריחו את ושה לך %יאומר

 נביא קם ולא גו שכתוב הרב דברי יבולה מנעה לא וארץ עצרו לא ושמים ע"ז עובד שנים כמה היוםואני
 חיאל בנה בימיו רכתיב היינו אותה ובנה התחיל מיד שב; כל לא התלמיד רברי דבריו נתקיימו לאוגו'
 כולו העולם כ5 שברא במי מאסת אתה שבעולם ריקן וא"ל חמה נתמלא דבריו אליהו ששמע כיוןוגו'
 שמע ולא וגו' אחאב אל הראה לך איל כך הקב"ה כשראה העולם בנף גדול רעב וכו' תורה רבריונתן
 שנ' לישן הלך אלא רחמים לבקש רצה לא והוא הקב"ה מלפני רחמים האנות שבקשו למקום שדחפוער

 משה שם שנתפלל הגרב להר הלך ומשם האבות התפללו ושם שבע לבאר לבא כלו' 4 וגו': ויישןוישכר
 )ומאמר לעשות. יכול אתה אין שבדעתך מה מסיים ושם רי"ז מלכים בילקוט הובא ' הנביאים:אבי
 עיפש(. אליהו הוא דפנהס ס"ל הזה והמדרש עייזש שלאהרי1 ממאמר נשתרבב מקנא. אתה לעולםא"ל
 לומר לו היה וגו' קנאתי קנא א.ל אליהו פה לך מה הקב"ה לו אמר ככי"פ. פ.ה. רבה באליהו לעילו;יי'
 רצתך שעשו ויעקב יצחק אברהם בני הם גחוניך( שצ"ל ויראה פנוי מקום )כאן בגי בניך העולמיםרבן

 שלום מלאני אלא וכו' תנהוטים עמו לדבר הקב"ה Stnrn נו' הרסו מובהותיך את אמר אלאבעולם
 הראשונים בדבריו עומר 1ה1א שעות e'1w לו הטחין בהר 1;טדת צא עתה אבל 'שראל 'טל בטובתן ר1צין'טחיו
 אליהו הקב"ה איל 1ג1' מהולה מאבל שפ: בן אלישע וגו' שוב לך וכו' שעה באמה וגו' קנאתי קנאואמר
 קצת: מבנוגש והוא ;.כ, שכן. כל לא שבלבו מה לעיטות יכול אינו שבלבךמה
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 ה' דבר תחלת שנאמר תחתיהם. אחר עם הבא הם, שלך כולו העולםכל
 זקנים לארבעה תחלה אלא לפניו. הרבה נכיאין רהלא ב'(. א' )הושעבהושע
 ודמי בשר לאותו לו אעשה מה הקב"ה. אמר שעה באותה בהושע. ה'דיבר
 בדול לו. אומר כך ואחר בנים. לו ויהיו אשה לו ויקח אשה. לך קח לואומר
 מעל ישראל את אשלח אני אף מברשה ואם מוציאה שאם הימינה.עצמך
 תזנה זנה כי זנונים וילדי זנונים אשת לך קח הושע אל ה' ויאמר שנאמרפני.1
  דיבה בת רעה דבה ג'(.2 )שם דבלים בת נומר את ויקח וילך ה' מאחריהארץ
 ינילדה ור'(.4 ג' )שם וכו' יזרעאל שמו קרא אליו ה' ויאמר בן ותלד ותהררעה.3
 לו, אמר שלישי, בן לו נולד רוחמה. לא שמה קרא לו, אמר שנייה. בתלו

 נזירות שלש ישראל על ונגזרו בנים שלשה לו נולדו עמי, לא שמוקרא
 רבך, ממשה למדת לא מה מפני הושע, להושע. הקב"ה לו אמרבעבורם,5
 עצמך בדול האשה. עם דר מה מפני אתה האשה. מן פירש עמושכשדברתי
 לנרשה. ולא להוציאה לא יכול איני עולם. של רבונו לפניו. אמרהימינה.
 נשאתה שלא ודם בשר אתה ומה הקב"ה. לו אמר ממנה. בנים לי ישכבר
 אחר של אם הם שלך אם יודע. אתה ואין זנונים. בני ובניך זנונים אשתאלא
 ממנה. בנים לי יש שכבר להוציאה ולא לכרשה יכול איני אמרתה.הם.

 קיניינים מחמשה אחד ויעקב. יצחק אברהם בני חביביי. בני חביבייוהללו
 קינין אברהם אחד, קינין וארץ שמים אחד, קינין תורה בעולמי.שקניתי
 פניי.6 מעל אשלהם היאך אחד. קינין המקדש בית אחד. קינין ישראלאחד*
 שלש הושע. הושע. הקב"ה, לו אמר עצמו. על רחמים לבקש הושעהתחיל
 מפפר והיה אמר, מיד אותם. ורפא חזור בעבורך. ישראל על נכזרונזורות
 לא את ורחמתי בארץ לי וזרעתיה א'(, ב' )שם וגו' הים כהול ישראלבני

 כ"ה:7 )שם אלהי יאמר והוא אתה עמי עמי ללא ואמרתירוחמה

 )פדגום( כאילו תורה דברי עשויים היו ההרדה מלך אקזבימי
 בה, יתעמקו שלא ישראל על ונזר התורה. את וחתם עמד הם.]פדנובים[
 הקב"ה לו שאמר עד ט"ז(. "' )ישעיה בלימודי תורה חתום תעודה צורשנאמר
 מעם אות לך שאל ודם, בשר לאותו לו אמור לך ישעיהו. ישעיהו.לישעיהו.

 ע.ןמאיר
 כתוב במקרא 1 קצת: סגנו; בשינוי יוחנן רר' משמיה איתאמרא ע"א פיז בפסחים ן ט'*מרק

 ועיי' בניך שם על עליהם שנגזר " לז: ותלד כתוב במקרא י רב: בשם שם איתאמרא ' לך: קחלד
 קנין בפ' אבל ג' מנו ש"ט פ.' דברים ~בספרי ד' מנו פיט דשירתא ובמכילתא שם בגמרא . : שםבגמרא
 אלא מימרא או ברייתא סימן בלי סתם שם שכולא נמצא שם בגמרא כשנסתכל ' המשה: מנותורה

שמעורביי
 הכי כולא בכי"פ. המאוהריס, בדברי כברייתות שמפסיקין הגמרא כדרך האמוראין. דברי בה

 שהיה מי וראה כולם על צופה והקב"ה ומיכה שמוס ישעיה הושע הן ואלו שככולם זקן וכו' ;זיהובימי
 לו היה תחתיהם ושש אחר עם הבא חוש; א"ל עושין הן מה ישראל את אתה רואה וכו' רחמיםהכקש
 'כאמר ודם בשר וכו' הקב"ה אמר שעה באותה ;שה ולא בעוה"ז רצונך שעשי בחוניך בז' הם בניךיומר

 ותחר כדבלה בה דשים שהכל רעה ריבה דבלים בת וגו' לך קח לך א"י אחרת באומה העבירם בני עללי
 לפניו אמר האשה מן פורש אינך מה מפני את וכו' איל אחר בן לו נולד וכו' איל בת יו נולדה וגו'ותיר
 יודע ואינך וכו' D*allr אשת תשאת בו'ר אתה הקב"ה איל וכו' שכבר ולגרשה להוציאה יכול אינירבש"ע

 שקניתי וכו' הביבי והללו הימנה וכו' ולהיציאה לגרשה יכול איני אמרת הם אחרים משל אם משלךאם
 הפרק שאר וכל ע"כ. וכו'. אות; ורפא הזר בשבילך וכו' הושע התחיל מיד פני מעל אריחם איךבעולמי
 : זה בכתייליבא
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 דוד בית שמעו ויאמר י"א(* ז' )שם למעלה הנבה או שאלה העמק אלהיךה'
 י"ג(:5 לטםוגו'

 ארבעה של צלם ועשה שעמד יהודה מלך חזקיהן כן מנשהבימי
 הקב"ה לו שאמר עד שם, אדם יתפלל שלא כדי בהיכל. והעמידופנים

 צבאות ה' אמר כה ודם, בשר לאותו לו אמור לך ישעיהו, ישעירו.לישעיהו.
 וילו, אלא בלבד, שמים ילא א'(,9 ס"1 )ישעיה רגלי הדום והארץ כסאיהשמים
 ,ה אי מכולם. למעלה יושב ואני וערבות."י ומכון ומעון וזבול ושחקיםורקיע
 מיד דבר בו שאירע כיון ישם(, מנוחתי מקום זה ואי לי חבנו אשרבית

 ירושלים וישיבהו תחינתו וישמע לו ויעתר ה' אל ויתפלל שנאמרהתפלל.
 בו כיוצא ועל עליו )רהי,בל"גי"ג(.ין האלהים ה' הוא כי מנשה וידעלמלכותו

 בדבריכם ה' הונעתם אומר. הוא מה כמעשיו העושין ועל לו הדומיןועל
 חפץ הוא ובהם ה' בעיני טוב רע עושה כל באמורכם הונענו במהואמרתם

 י,ז(:2: ב' ימלאכי המשפט אלהי איהאו

 עשרת ונלו הארץ נלכדה ישראל מלך אלה בן הושעבימי
 לפניו. שהיו ישראל מלכי מכל אלה בן הושע נשתנה מה וכי בימיו.השבטים
 ועד נבט בן ירבעם משעמד אלא בימיו, שבטים עשרת ונלו הארץשנלכדה
 הרחמים אב לפני וקשה ביחיד, קשורה עבירה היתה אלה בן הושעשבא

 המשמרות כל וביטל עמד אלה בן הושע ומשבא יחיד. בעוון ציבורלהגלות
 ויעלה. יבוא לירושלים לעלות רוצה שהיא מי כל ואומר. מכריז והיהכולן,
 לפניו היו אשר ישראל כמלכי לא רק ה' בעיני הרע ויעש אומר. הואועליו
 מצוארי קולר רשמט 1ג'(. כ' י"ז ימ.ב וכו' אשור מלך שלמנאסר עלהעליו
 זה הרי נומרה ואינו מצוה העושה כל אמרו מיכן הרבים. בצוארותלאו
 בניוח ושני אשתו וקובר לו, אשל ובכל בנפשומתחייב

 ישראל. על מתנבא הנביא ירמיה היה יהורה מלך צרליהובימי
 לבור. והשליכוהו להורנו ישראל ועמדו למוטב. ויחזרו תשובה יעשו אםמה

 ישראל עליו עמדו רבות פעמים המטרה. בחצר ונתנוהו הבור מןוהעלוהו
 הקב"ה מקללן. שהיה וקללה קללה וכל מרובות. קללות מקללן והיהלהורנו.
 וגו'(:מ ה' י"ב )ירמיה וגו' וילאוך רצתה רגלים את כי שנאמר כנגדו. ובאמתאנח

 ובנימין יהודה שבט נלו עמהם." ירושלים ינלתה שבטין עשרתגלו
 לפניו נתקבצו עמהם. לילך מבקש היה והקב"ה עמהם. ירושליםוגלתה

 עיןמאיר
 :עיקר: מרמזת ובכמה פט"ב בג.ר :איתאמרא קצת., קט:; בדפי נא. שמע: כתב במקרא1
 במקרא יי ע"ב: י"ג הגיגה עיין ,י צבאת: ליתא במקרא 1 הלק: דפ' בירושלמילאמ:ראי
 ע"ב. ק"ג סנהדרין יוחנן מר' איתאמרא המנשה הא !י האלהיב: הוא ה' כי וגי' אליו :יתפללכתוב

 ג' :שם רקד. ר' מלכים בילקוט כולא והבא ונטיו אשהו בדגו 'י ת:ליר: כי פ' ואתחנן רבהובמדרש

 רבט"ו תענית סוף :ירושלמי בבלי ועי" ע"א פ"ח גיטי; מרב איתאמרא המשמרת שניטל :הא בניו.:יטני
 :התם פפ"ה ובב"ר ע"ב י"ג נסטה היא :כ:' מציה העישה כל :מאמר יו"ט. ביהירה אותי :עשא: הוהבאב
 :שני הגי' פיח רבה ובדברים ':הנן. ר' awa :איתאמרא יוסף בהצלת יהדה על זה ידריטו ובני: אשתוג'

 ושני כתב היה ובגליון מגלפן. הספה היא וא' אשהו :קבר כצמא דהאי :נ"ל ל'ה:רה. אירע רכךבניו.
 :מכאן קדום מאמר הוא בנפשו. ממהיים ה"ז :נ:' העשה כל והמאמר :בילקוט. בכח"י הוא וע"כבניו

 :גלו איתא דשם אלא בד"ו: וכיה ,ן לירמיהו: כך השיבו שהקב"ה ע"א צ'ו כנהררין ;יי' 'ואמר:הז:
 כשגלו :ע"כ ליר,'טלים לרג? ע:?'; מה; הרבה הי: המשמתת הושע שביטל שכיון לפרש :נראהירושלים.
 ;טחם: *רישליס גלתה כאלונחיטב
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 לך יש כבר עולם. של רבונו לפניו. אמרו ולנחמו. לרצותו השרתמלאכי
 להם אמר ממפר, לנו ואין הקר לנו אין כאן ואנו בעולם. עמיםשבעים
 מכיר ואיני בראש מכיר איני לניחומין. צריך שאני אני ודם בשר וכיהקב"ה.
 אני זקנה עד וגם שנאמר בסוף. מכיר ואני בראש מכיר אני והלאבסוף.
 אמרר מני שעו אמרתי כן על ד'(:"1 מ"ו )ישעיה וגו' אסבול אני שיבה ועדהוא
 אל לנחמני. תקבצו אל הכתוב. אמר לא למה ר'(. כיב )ישעיה וגו'בבכי

 אל הכתוב וכאמר לנחמני. תוסיפו אל לנחמני. תבואו אל לנחמני.תיאמפו
 מלפני רדו אלא לי. הן ניאוצין הללו ניחומין להם. אמר t(QW) לנחמניתאיצו
 מלפניו ירדו כתיפן. על ומשא בנולה מהלכין שהן ישראל, בית עמיוראו
כשהן

 מבוהליי
 קדוש גואלכם ה' אמר כה שנאמר כתפיהן, מעל משא ונמלו

 י"ד(:17 י"ג )שם ונו' בבלה שולחתי למענכםישראל

 העולם כל יחרב מיד.8י )1(ימות עבירה אדם שעבר כיון תאמר.אם
 שלא יהודה. מלך יחזקיהו בן ממנשה למד צא שכן, לך תדע ומנין,כולו.
 אדם יגדיל אפילו אמרו. מיכן ממנו. לצאת עתידין שהצדיקים מפנימה. מפני הרגו. ולא הקב"ה עליו וחם עבדה. שלא שבעולם זרה עבודה כלהניח
 ]אומר תשובה. ויעשה ויחזור מזו למעלה וזו מזו למעלה זו עבירותמאה

 כלפי  ויחרף אדם יעמוד ואם בתשובה, ומקבלו ברחמים עמו אניהקב"ה,
 כל על לו מוחל אני הרי הקב"ה[. אומר תשובה. ויעשה ויחזורמעלה
 ח'( :אם אזי )ח. כ"ג(.9! י"א )יחזקאל ונו' הרשע במות אחפוץ החפץ שנאמרעונותיו.

 נאם אני חי אליהם אמוך ]ואך13ר[ ל"כ( שם )שם וגוי המת במות אחפוץ לאכי
 וגו' לרשע צדיק בין וראיתם ויטבתם ואומר י"א(* ל"ג )שם ונו' אלהיםה'

 בדברי והיכנמו בואו בניי. לישראל. הקב"ה להם אמר כך י"ח(: נ')מלאכי
 ולהעביר עוונותיכם וליחול לפשעיכם לישא לכם, שכתבתי מה וראותורה.

 תבירו עם המדבר כאדם תורה, בדברי עלי בואו עכשיו פני. מעלחמאתיכם
 דברים עמכם קחו ואומר אלהיך, ה' עד ישראל שובה שנאמרבמלחמה."

 ה'(:ת עד א' י"ד )הושע ובו' נרכב לא סוס על יושיענו לא אשורונו'

 ]י'[.פירקא
 ]שהוא[ )שאתה( בזמן תרעומת. לידי יורד אדם יהא שלא למרתה.הא

 יורד אם לו, ומוב רשע ואחד לו. ]ורע[ אטיב( צדיק אחד אדם. בני שנירואה
 לחמיא פיך את תתן אל  שנאמר בנפשו.  מתחייב זה הרי תרעומת לידיהוא
 ח'(:ן ה' )קהלת בשרךאת

 תעולם שיברא קודם דורות וארבעה ושבעים מאות תשע חכמים.שנו
 וארבעים מאתים תורה דברי כל את ובחן וצרף וחקר ודרש הקב"הישב

 כך ואחר שבאדם. אברים ושמונה וארבעים מאתים בנגד מעמיםושמונה
 שןמאיר

 1במ"; בבל נהרות על פכ"ה רבתי בפסיקתא כולא עיי' 'י : וגם ביתא זקנה ועד כתב במקרא"
 כתוב במקרא .! נוספת: ב1י"1 הרבה משתמש הספר שבזה האטת ימות. בד"11 ,י 1י"ט: י"ז אותשם
 הרגה: שיבושים בד"צ ~נ : פייח ריש לעיל עיי' ": רשע:מות

 הגהתי: הענין הכרח וכפי להין. ה' מפרק הקודמים פרקים של הענין סיום כאן ן י',13רק
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 שהוציא ודבר דבר ובכל בתורתו. ]וקבען[ )וקבעו( הקב"ה ]הוציאן[)הוציאו(
 מאתים ובחנו וצרפו וחקרו שדרשו עד קבעו[ ]לא בתורתו וקבעוהקב"ה
 ה' אמרות שנאמר שבאדם, אברים רמ"ח כנגד פעמים, ושמונהוארבעים
 וקבעו הקב"ה הוציאו ואח"כ ז'(. י"ב )תהלים וגו' צרוף כסף טהורותאמרות
 בולו:: העולם כל להחריב ייצא קמעה ממקומו :ז ואםבתורתו.

 פתחון וכשנתן לבהטה. פה פתחו, יתן שלא הקב"ה שלברעתו
 כולו: העולם כל קילקל לנחש.פה

 עוון שיפקוד הקב"ה של בדעתו גה. ועד מאדם דורותעשרה
 אשתו על מלך הקב"ה עשאו ואחד אחד כל אלא פקד[ ]ולא בנים. עלאבות
 הפורענות מדת ולא מלבות ]אימת[ לא להם שאין ביתו. בני ועל בניוועל
 שנאמר הטובה[, מתוך ובועטין ושביעין ושותין אוכלין ]אלא הדין. מדתולא

 ותמלא שנאמר ונזל* חמם לידי ירדך י"ד(*ו כ"א )איוב ונו' ממנו סור לאלויאמרו
 בשר כל השחית כי שנאמר עריות* גילוי לידי ירדן י"א(. ו' )בראשית חמםהארק
 את אלהים וירא שנאמר דמים* והפיכות לידי ירדו י"ב(י )שם וגו' דרכואת

 ויהיו קרקע נבי על בנדיהם וכהיו אלא עוד רלא )שם(* נשחתה והנההארץ
 כסות ואין לבוש בלא הלכו ערום שנאמר לבוש. בלא בעולם ערומיםמהלכין
 " ז'(: כיד )איובבקרה

 )שיפקוד הקב"ה של בדעתו יעלה אברהם* ועד מנה רורותעשרה
rT1~והוא לשון. לקובעים ]לחלקם בים( על אנות עוון פקד לא והוא בים. על אבות 
 כולו* העולם כל את להחריב וביקשו אחד* לשון עשאן אלא כן[, עשהלא

 א'(:5 י"א )כראשית אחדים ודברים אחת שפה הארץ כל ויהישנאמר

 עולם* עד ולזרעו לו לפנהם כהונה ליחן הקב"ה שלבדעתו
 בה:" קלקלו איתמר לבניוכשניתנה

 וכשנתנה עולם* עד ולזרעו לו לדוד מלכות ליחן הקב"ה שלברעתו
 בה: קילקלו ישראללמלכי

 עיןמאיר
 פרט כ5 על ואח"כ גכ4ל התורה על והחקירה הדרישה תחלה כאן. וחקירות דרישות ב' כלו'י
 כל את וצרף ובחן כו' תתקע"ד יצ. מזמור כתהלים מזו. זו קצת נוטות פעמים ב' בילקוט המאמר והונאופרט.
 ברמ"ח וצורפו והקרו דרשו תורה מדברי שהוא דגר ע4 שעה אותה עד העילם שנברא ומיום כולההתירה
 בתורה שקבע ודבר דבר וכל וגו' אמרות שנאמר בתורה וקבעו מפין הוציאו כך ואחר שבאדם וכו'פעמים
 וכו' שנתן ומתוך וכו' ליתן שלא הקב"ה של ובדעתו נולו DSlin כ4 את קלקל קימעא ממקומו זזאם

 swts~n ואח"כ גו' שעה אותה עד וכו' חחקע"ד סיב ר' נח פ' שילקוט שם. ליתא והשאר גולההעוג
 בהגהה שלפנינו הנוסחא לקיים ראיתי ואני וכו'. הקב"ה של ובדעתו וכו' שנאמר געירתו וקבעו פיומתוך
 ילינו כחוב במקרא . קיטע: והשאר נח בפ' הילקוט עפ"י הגהתי ' הלבי את המשככתמועטת
 פי"א. לעיל ועיי' כאן מקראות ותעחבות עומר. נשאו ורעבים לבוש בלא הלכו ערום י' ושם יבוש.מבל'
 בנים על אבות עזן לפקור הקניה בקש נח ועד מאדם דורות עשרה מתחיל פ"י( לפנינו שהוא )פיטבכי"פ
 ביניהם היה ולא ביתו בני וע4 ביתו ע4 עצמו בפני מלך וכו' אחר כ4 אלא עשה ולא דורות עשרהבאותן
 גזל לירי וירדו וגו' סור לאל ויאמרו וגו' מפחד שלוס בתיהם שכ' הדין מדח ואפ' פורעגוח מדה ו4אמלך
 הלכו ערום שנ' ערומים והסכין קרקע גני על ןבגדיהם[ )גניהם( מניחין שהר אלא ערר ולא וכו'וחמם
 דור שעמדו כיון אחת שפה הארץ בכ4 שהיה הקב"ה ש4 בדעתו היה אברהם ועד מנח רורות עשרהוגו'

 קיטע. ואילך ומכאן שם. בילק" כיה י וגו': ויפץ שנ' לשון לשבעים לשונם ביבל לפניו והניאוהפיגה
 גדעו: חכירה זו בבא . וגשתנשה: שדלעיל נשתרבבהובנוסחתנו
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 וכשנתנה קדושים. לישראל קדושה תורה ליתן הקב"ה שלכרעתו
 גילה שלא בעולם דבר הקב"ה הניח לא מיד: בה קילקל בעור בןלבלעם

 לפני לומר העולם אומות כל שעתידין מפני מה. מפני בעור. בן לבלעםלו
 יתיר משה כמשה: בחכמתו מעולה שהוא בעור. בן בלעם הקב"ה להםגת, לפיכך תורתך. קיבלנו כמשה נביא לנו גתתה אילו עולם. של רבונוהקב"ה.
 דבר יתר ובלעם אחד דבר המר משה אחד. דבר חסר ובלעם אחדדבר
 אלהים ויקר כתוב ובבלעם א'(. א' )ייקרא משה אל ויקרא כתוב במשהאחד,
 י"ג(. ל"ג )שמות דרכיך את נא הודיעני כתוב במשה ד'(. כ"ג )כגרבר בלעםאל

 סובה. דרך בו נמצאתה לא כ"די'(. )כמדבר עליון דעת ויודע כתובובבלעם
 כל להחריב וביקש הרע. לשון לידי בא אלא לעולם. צדקה לידו באולא

 ולא אחר. בעם ישנם שלא לעמו, הקב"ה נשבע שעה מאותה כולו:העולם
 חרון אעשה לא שנאמר אחרת, בעיר ישכינם ולא אחרת. באומהיחליפם
 פ'(:7 י"א )הושע וגו' אפרים לשחת אשוב ולאאפי

 ]י"א[.פירקא

T~aייסורין יאין ישראל. של לטובתן אלא כאין ייסורין 
 בשר למלך דומה. הדבר למה משלי משלו ישראלי של לאהבתן אלאבאין
 ולהכניסו לרפאותו לרופא וצוה ברבלוי מכה לו ועלתה עבדי לו שהוהודם
 ואוכר י.א(, ג' )משלי ונו' תמאס אל בני ה' מוסר שנאמר שלם, כשהואלפניו
 יימורין הן ראילו י"ב(: )שם ירצה בן את וכאב יוכיח ה' יאהב אשר אתכי
 להן ומכפרין בקומנן* ]בבים[ להן שמיתין חכמים תלמידי אילו אהבהבשל

 שאמר פי על אף הבא.2 לעולם במהרה ובאים הזה בעולםעוונותיהן
 הכתוב חזר ל"ד(,3 ב' )ייפה ונו' נפשות דם נמצאו בכנפיך נםהכתוב
 תחלתן צדיקים אמרו* מיכן עם(* ימשלי ירצה בן את וכאב ביניהם*ורצה
 מלך פרעה מריבה: ופופן שמחה תחלתן ורשעים שמחה* וסופןמריבה
 ויאמר אומר* מהו בילדותו מריבה* ופופו בילדותו שמחה לו היתהמצרים
 וגו' פרעה מרכבות אומרי מהו בסופו כ'(. ה' יוזמיה וגו' ה' מיפרעה
 מריבהי ומופו בילדותו שמחה לו היתה אשור[ נמלך סנחריב ט"וד'(:)שם

 במופו ליה(* י"ח )מ"ב וגו' הארצות אלהי בכל מי אומר* מהובילדותו

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

 של בדעת, היה מיד. בה קלקלו ישראל למלכי וכו' ברעת: היה מיד. בה קלקלו איתמר לבניכשניתנה
 לבלעם הקב.ה גילה שלא בעולם דבר היה ילא וכו' לבלעם וכשנתנה לשמות הקרישה תורה ליחןהקב"ה
 יתר היה משה כמשה. הכב שהוא וכו' לפיכך מידו תורתך קבלנו וכו' שעתידין מה ומפני מיד בהוקלקל
 אלהים ויקר כת' ובבלעם משה אל ויקרא כת' במשה משה. על אהד דבר יתר היה ובלעם בלעם על אהדדבר
 צדקה דבר ולא טובה דבר ב: נמצא ולא עליון דעת ויורע כתיב ~בבלעם וגו' נא הודיעני כתי' במשהוגו'
 גא,מה יחליפם שלא לישראל הקב"ה נשבע באותה וכו' להחריב ונתכוון לה"ר לידי אלא צדקה לירי באולא

 בה אמנם קצת קטפה יהנה ע"כ. בציר. אבא ולא קרוש בקרבך שנ' אחרת בעיר ישכינם ולאאחרת
 הגונות:נזסהאות

 שלכך כלו' ' ונ': ע"א ה' ברכזת עיי' י שאלה: לשון הן. אלו ואי כלו' י י"א.פרק
 :מענישם
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 לו היתה בבל מלך 3ביכדנצר ליה(: י"ס )שם ]וגו'[ ה' מלאך ויצא אומר*מהו
 תו' עב במותי על אעלה אומר*  מהו בילדותו מריבה* ומופו בילדותושמחה
 תדע מנין* ט"ו(: )שם ונו' תורד שאול אל אך אומר* מהו  בזקניתו י"ר(י י"ריישעיה
 חיזר ממצרים ישראל שיצאו עד העולם שנברא מיום למד* צא שכן*לך

 באין ודור דור ובכל קיבלוה. ולא ולשון אומה כל על התורה אתהקב"ה
 הנעמתי וצופר השוחי ובלדד התימני אליפז הןי ואלו בהמי ומעידיןעדים

 שבכולם:4 אחרון בעור ra ובלעם עוץ מארץ ואיוב הבוזי בדכאל faואליהוא
 מימינו שנאמר בימין, אלא תורה ניתנה או בימין, אלא תורה נכתבהוכלום
 שנאמר העולמי לאומות אש תצא מימין אף ל"גב'(י )יברים לסו דתאש

 אמר אילו sf(-iit ט' יתהלים אלהים שכחי נוים כל לשאולה רשעיםישובו
 ורשעי ישראל רשעי אומרי הייתי ושתקי לשאולה רשעים ישובוהכתובי
 אלהים שכחי לך אין אלהים, שכחי נוים כל אומר, כשהוא העולמיאומות
 בלבדך העולם אומותאלא

 אברהם שמחה. וסופן מריבה תחלתן שהצדיקיםוזינין
 רעי בין ריב ויהי אומרי מהו בילדותו בסופו. ושמחה בילדותו מריבההיתה
 ל"ד(: כיר )שם אדני את ברך וה' יבמופו זי(, )בראשיתי"נ וגו' ובין אברםמקנה
 ויריבו אומר. מהו בילדותו שמתהי ומופו בילדותו מריבה לו היתהיצחק
 ל'(: שם )שם מוצתה להם ויעוד אומר, מהו יפופו כי(, כ,ו )שם ונו' גרררעי

 אומרי מהו בילדותו שמחה. וסופו בילדותו מריבה לו היתהיעקב
 פי(* ז' )מיכה וגו' אשא ה' זעף אומר* מהו יפופו אי(* יייב )ישעיה בי אנפתכי

 לי ויהי ה' יה וזמרת עזי כי אפחד ולא אבטח ישועתי אל הנהואומר
 ב'(:7 שם )ישעיהלישועה

 עיןמא.ר
 עיי'*

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

 מייתי אלא ארץ. תבלעמו ימינך נטית CIC11 השירה. בפ' ארב. תרעץ ה' ימינך בתורה מפורש בימיןנירונין
 דסנהדרין בתוספתא יהושע ר' רעת הוא . מקרא: אותו לדרוש כדי גהינם של באשה שנידוניןלהא
 יעקג ש5 במאורעותיו י נאבער: מ~הרי'ש ובה;ר:ת ט' תהלים ומדרש ע"א. קזה סנהדרין ועיי'פי"ג
 ריבי יריב אשר עד במיכה שם שאמר יעקב. על המקראות אלו דורש אלא שמחה היתה 1DIC)eידענו
 היה במריבה שהיה בשעה אף כן וע"י ביעקב. זה ונתקיים בצרקתו. אראה לאור יוציאני משפטיועשה
 באין ייסורי; אין הכי. כולא בכי.פ וכדמסיק. ה' בישועת בוטה 'טהיה DS' וגו' בי אנפת כי ה' אודךאומר
 תלמיד וכל אהבה של ייסורין הן ואלו וכו' עבד לו שהיה למלך משל ולטובתן 'שראל של לאהבתןאלא
 תחלתן שהרשעים ומנין וכו' לע~ה"ב בטהרה ובאין ב;והייז עונותיי לו מבפרין בקטנותן בנים לושמתו
 כמו שמחה בילדותו מריבה ובסופו בילדותו שמהה לי שהיה הרשע בפרעה מצינו שכן מריבה IDID1שכהה

 שאמר כמו וכו' נבוכדנצר וגו' בכל מי שכתב כמו וכו' סנהריב ג~' אומר מהו כסופו וגו' ה' מישכתוב
 התורה ys~lnl הקשה חזר וכו' העולם שנברא ומיום וגו' שאול אל אך שכת' כמו מריבה וסופו וגו'אעלה

 אהרון וכו' התימני אליפז בהם שמעידין עדים והרי לקבלה רצו ולא ודור דור בכל ~אומה אומהלכל
 שנ' בימין וניתנה נכתבה שהתורה ~מנין לאכה אש תצא מימין כך בימין נכחנה שהתירה וכמושבכולם

 תהלתו אברהם ויעקב יצחק מאברהם שמחה וסופן מריבה תהלתן שהצדיקים ומנין עמו. דת אשמימינו
 יצהק בכל אברהם את נרך וה' שכתב כמו nnoe וסופו וכו' שכת'( כמו אינך בכל )זנן שכת' כמומריבה
 כמו מריבה תהילתו יעקב יצחק את אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי שכת' כמו שמהה וסופוהו'

 הגונות נוסחאות ~איזה ע"כ. מאד. מאד האיש ויפרוין שכת' כמו שמחה שופו 'עקב את 1WY וישטוםשכתב
 אשא ה' זעף ואומר בי אנפת כי ה' אורך ואומר צ"ל ואח"כ קטועה לפניו ביעקב שהמאמר ויראהכאן.

 : וכו' תחיתן שהצדיקים ארייטא וקאי וגו'. 'שועתי אל הנה אימר מהונטופן
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 י"ב*פירקא
 תשע לו י"ס כבר והלא הרע, יצר הקב"ה ברא מה מפני תאמר.אם

 הגדול לשמו שמקדשים השרת מלאכי רבבות אלפים ותשע ותשעיםמאות
 קדוש. קדוש קדוש אומרים החמה שקיעת ועד החמה מיציאת יום,בכל

 הקב"ה כשנגלה אלא כבהמה. ומוציא אוכל שהוא לעובדו.1 בא ודםלבשר וכי ממקומו.1 ה' כבוד ברוך אומרים החמה יציאת ועד החמהומשקיעת
 וארבעים וממאתים באחד אלא נגלה לא לעמו. תורה ליתן מיני הרעל

 י"ר(, סיח )תהלים וכו' שנאן אלפי רבותיים אלהים רכב שנאמר שלפניו.3ושמונה

 לו שהיו ודם בשר למלך דומה. הדבר למה משל, משלו אתו. משרתיןהן
 כל ואומר. מכריז המלך והיה ברזל. של לחומה מעבר יושבין והיועבדים.
 בחומה עולה שהוא ומי אצלי. ויבא ברזל של בחומה יעלה אותי שאוהבמי
 את אוהב הוא ברזל של בהומה שעולה ומי המלך. את ירא הוא ברזלשל

 איזה אומר, היה עלו.4 שלא ]אותן[ או אותו אוהבין הן הרי עלו אםהמלך.
 בראש אוכלת כאש ה' כבוד ומראה שכרן. ומה שעלו. אותן )א(לא חביבמהן
 השמש כצאת ואוהביו בהן. נאמר מה הצדיקים אבל  י"ו(.5 כיד )שמותההר

 בעל של כחו יפה השרת. במלאכי כן שאין מה ל"א(. ה' )שופפםבגבורתו
 אין הבא. לעולם פנים במאור שוין פניהן מאור יהיו קימעה ושנהשקרא ומי הרבה ושנה שקרא מי תאמר ואם ככתרו. עבדיו כתר שיפההבית
 ואביהוא נדב ואהרן ממשה ולמד צא שכן. לך תדע ומנין. פנים, משואלפניו

 כאחד. שוין פניהם ומאור אחד בפרק כולם שהיו ישראל. מזקניושבעים
 מכולם. יותר תורה דברי בו הרבה ושנה. וקרא למרום משה שעלהכיון

 חבקוק ששאל וזהו כ"ו(. י"ב )משלי צדיק מרעהו יתר אחר. במקוםשנאמר

 עיןמאיר
 אמנם תצ"ו המנין שם והנה בשו. שם ומ"ש ופל"א ופי'ז פ"1 לעיל ;ייי י י"ב.פרק

 המקרא מפי שהכותב ששה. למנין ונשתבש ותשעה היא הנוסחא רעיקר ונ"ל תתקצ'ט. המניןכאן
 15תתהיף

 בנקי
 השמים נבראי האותיות שבצירוף ביתא נא5פא הוא המספרים א5ו ויסוד לששה. תשעה

 מאיזה. וד' עש.רי~ת ט' יחידיות ט' יהיו ומאיות ועשיריות ייהיר,ות אותיות הכש כשנחלק והנהוהארץ.
 נמה CHI רבבות. אלפים וצ'ט מאות ד' ואמרו ורבבות ואלפים מאות הדרגות בג' העניין והרבווהגדילו
 ורבבות אלפים ושט מאות תשע נמנה ועפי"ז תשעה ג.פ דהיינו איתיות מז יהיו עמהם מנצפ'ךאותיות
 :אהד ואהד במאתים HSN ובדי'וו בכתיי. כיה ! אותו. שיעביד לגו"ד בא הוא וכי כלו' 1כנ"ל:

 ולהגיה באהד מלת למחוק דאין מוכה עכ"פ אבל הוא. משבשתא ודאי ודא שלפגיו. ושמונהוארבעים
 יהושע דוגמת לשרתו. עם, אהד היה הרמ.ה rn1~al שלפניו הם דרמ.ח יתפרש ואולי וכו'. במאתיםא5א

 היה ויה1ש; הרבה בחורים לו שהיו בהעלתך(. )פ' מבחוריו משה משרת נון בן יהושע ויען עליושנאמר
 המלאך הוא והוא מ'(. סיג )ישעיה הושיעם פניו ומלאך כמ"ש הפגים מלאך נקרא האהד וזהמשרתו.
 )שם( לפניך מלאכי ילך כי ונאמר משפטים,. )פ' בקרבו שמי כי וגו' מלאך שלח אנכי הגה עליושנאמר
 מלאר לפניך ושלחתי למשה )וכשאמר מסייס, מלאך ה"ז פנ"ט בב"ר אמרו מלאכו ישלח ה' שרה חייובפ'
 הודעתני לא ואתה הזה העם את העל אלי אמר אתה ראה ואמרי מלאך איזה משה ירע לא תשא. בפ'וגו'
 סוקרם ואין וגו' לפניך ילך מלאכי הנה וגו' נהה לך ועתה 15. ואמר ה' והודיעו עמי. תשלח אשראת

 רבתי בפסיקתא במ"ע ועיי' בפכ"ב לעיל רכיב מנין סותר נראה כאן רמיה מני, ועכ"פ בתורהו.ומאוחר
 והוא להגיה נ"ל בן ' שם: לעיל ו;יי' הרפוסים( נוסחת הבאתי )ושם מ"ט אות הרברות די'קמייתא
 ולשון לכתר:. כתרם והשוה השמש כצאת בצדיקים נאמר ומה בה. שעלו החומה והיא ' שאלה.בלשו,
 במלאכים. משא"כ הצריקים. ברם הוא הצריקים.אבל
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 כל הקב"ה הראהו יתירין דברים ודבר שעמד ועל הקב"ה, מלפניהנביא
 אבני צדק מאזני הראהו הנביאים. ואבי החכמה אבי למשה לו שנאמרומידות
 ושנה שקרא מי עולם. של רבונו לפניו. אמר צדק. והין צדק איפתצדק
 לעולם פנים במאור שוין פניהם מאור יחו קימעה ושנה שקרא ומיהרבה
 תזכור רחם ברוגז שנאמר דרכו. לפי ואחר אחד כל לאו, לו. אמרחבא.
 תזמור:" רחמים לו שיש מי ברונז אף ב'(. ג')"כקוק

 בטילין. העולם אומות ממן. הבא לעולם לצדיקיםשמשין
 אומות כאן אין הא כיד(, ס"ו )ישעיה וכו' האנשים בפגרי וראו ויצאושנאמר
 עמי אומר. היה מנין. ]לעוה"ב[ )ל.מיתהמשיח( לצדיקים וכמשין אלאהעולם.7
 ואין וגזל חמם בהן ואי, זרה עבודה בהן ואין שנו. ולא קראו שלאהארץ
 שמשין אותן ועושה אותן מביא דמים. שפיכות בה; ואין עריות גילויבהן

 וגו' ממילה תהיה ההוא ביום שנאמר ]לעוה"ב[.5 יל.מ:תהמשיח(לצדיקים
 כ.ה(* )שם מצרים עמי ברוך אומר. כשהוא מהו. זו מקרא יודע ואיני כ"ג(. י"ס)שם
 נחלתי והם לאשור. שגלו אילו )שם(. אשור ידי ומעשה ממצרים. שיצאועם

 ומי ונו'. אשורה ממצרים מסילה תהיה ההוא ביום נאמר לכך )שם(.ישראל
 והישנה וכהיקרא הארץ עם אומר, הוי כלימה, ומאותה בושה מאותהניצל
 אל ה' אמר כה לכן שנאמר ניהינם. של מדינה מצילו בנו תורה. בנואת
 יחורו פניו עתה ולא יעקב יבוש עתה לא אברהם את פדה אשר יעקבבית
 אביון באבי כיב(, כ"ט)שם

 י"ג.פירקא
 שהם כשם שעה. באותה סופן מה ישראל שלפרשעיהם

 כבודו. הארץ כל מלא שנאמר; כעינין שכינה. רגלי ודוחקין עבירותעוברים
 אותן מנלין כך עולם. של בחורבנו ורוצין עוברין שה, כשם ג'(* ו')ישע.ה

 החרב. במקום אותן ומוציאין אותן. מהזירין ואין מנוריהן לארץמבתיהם
 ל"ה(:1 מ' )יחיקאל וכו' בי והפושעים המורדים מכם וברותישנאמר

 למלך דומהי הדבר למה משלי משלו ומשנה.י מקרא ביןרמה
 למקרא ושינרן נמורה. אהבה אוהבן והיה ועבדים בנים לו שהיו ורםבשר

 יבואו אימתי ואומרי להן ומצפה יושב והיה ארץ. דרך וללמודולמשנה
 קורין. ומצאן אליהן. והלך עצמו הוא עמד באין* שאין שראה כיוןואראם.
 מגפפן והיה ברכון* בין ומושיבן ארץ* בדרך עסוקין ומצאן שוניךומצאן
 עיןמאיר--

 מהחמין המרהב כל כי רחמים לו שיש מי י,כור ברגז: אף שהקב.ה ,אמר שגיונות על שהודה'
 ושם ופכ"ב ופ"כ פם"ז לעיל עיי' י לו: מ:דדין בה מודד שאדם :במדה מדתו. כפי אהד לכל :מדדעלי:
 עפ"י הגהתי י איירי: בהכי וגו' ירא: ויצאו דקרא התחייה אחר ג;וה"ב :הכא המשיח גישתאירי
 דמילתא ופיר:שא סופרים( נרקדוקי )עיי' ררם משמיה ע"נ י,ט בסנהדרין א,תאמרא הכי , הענין:הכרח
 לה:ליר עתיד שהוא וכו' יעקב של נזמת אלא האש מכבשן ניצל לא אברהם אמר יצחק ר' פסיגבב"ר
 כי ישמעאל. את שהעיד אבי: ומאני עש: את שהוליד מאבי: )זפ" פל"ו. רבה בויקרא ועיי'עיי"ש
 ;ליו לבא שראוי מצער בנים. גידול הצער :פי' צדיקים. בניו :כל שלימה מטת, שהיתה ,גי' ילדי:נרא,תו
 אבא: מזכה דברא עיי"ש(. ות:' כרשיי ודלא שגידל. גניםע"י

 :שנה. מרא :בין ותשלומה קטועה ל'שנא ! המשיה: לימת אפי' יזכו יטלא גליי י י"נ.פרק
 תורה: בנו את :הישנה שהיקרא ארל;'ל ונמשך ,למשנה. למקרא ושיגרן לקמן וכן בהפעיל. ,משנהמקרא
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 לאחריו* ומהם לפניו מהם זרועותיו* על מהן כתפיו* על מהן ומנשקן*ימחכקן
 עצמו והשפיל הגאיל ותאמר* י"א(* מ' וישעיה וגו' ירעה עדרו כרועהשנאמר
 בזרת ושמים מים בשעלו מדד מי בו. כתוב והלא הוא* הדיות שמאכרועה
 שמצאן ומנין בעולם: מרובין ]משרחמיו[ שרחמיו( )מ. הא י"ב(* שם )שם וגו'תיכן
 ומצאן שונין ומצאןקורין

 עסוקיי
 כאריה ילכו ה' אחרי שנאמר ארץי בדרך

 דברי אלא ]ים[ )בם( ואין "(* י"א )הושע מים בנים ויהרדו ישאנ הוא כיישאג
 יחרדו ואומר ז'(* א' )קהלת וגו' הים אל הולכים הנחלים כל שנאמרתורה*
 יה1שעשסי"א(:3 ונו' אשור מארץ וכיונה ממצריםכציפור

 למחר. צריך איני שוב היום ושניתי קדיתי לעצמו. אדם יאמרלא
 שוב היום חסדים במילות עשיתי למחר. צריך איני שוב היום צדקותעשיתי
 עיניו ישא מיתה. שעה שלאחר וידע בעצמו יסתכל אלא למחר. צריךאיני

 ומזלות כוכבים ולבנה חמה וארץ שמים אלה. ברא מי ויאמרלשמים
 תורה לדברי ותעריב תשכים כך בוראם. רצון לעשות ומעריביןמשכימין
 ה' את לדעת נרדפה וגדעה שנאמר תמיד. יום בכל בוראך רצוןלעשות
 : נ'( 1' )הושע ונו'כשחר

 וכי ובלחם. במים נמשלים תורה שדברי יידע בעצמו אדםיסתכל
 בלא לאדם אפשר שאי שכשם ללמדך אלא ומים* לחם אצל תורה עיניןמה
 שעה אפילו תורה דברי בלא לאדם אפשר אי כך אחדי יום אפילו ומיםלחם
 דברים והלא ח'(* א' ).הושע ונו' מפיך הזה התורה מפר ימוש לא שנאמראחת*
 בו* כתוב זקנותו ועד מקטנותו בתורה שעמק נון בן יהוידע ומה וחומר.קל
 : וכמה כמה אחת על אדם בני שאר ימוש*לא

 שנאמר ובחלב* ביין נמשלין תורה שדברי יידע בעצמו ארםימתכל
 )שינים( לבן יין מוב אמרוי י"ב(. מ"ט נכראשית מחלב שנים ולבן מיין עיניםחכלילי
 רוח קורת נותן היין כך התינוק* את מבדיל חלב מה לתינוקם מחלב]שנים[
 קורת נותנין תורה דברי כך אף עיניו. את ומאיר נפשו את ומשיבלזקןי
 תורת שנאמר עיניו. את ומאירין נפשו את ומשיבין בהק עמל שהוא למירוח
 ט'(: ח' י,ט )תהלים לב משמחי ישרים ה' פקודי וגו' נפש משיבת תמימהה'

 י"ר.פירקא
 מלציץ1 והיה אחד אדם ומצאני למקום ממקום עובר הייתי אחתאעם

 שבשמים לאביך משיב אתה מה בניי לו. ואמרתי כנגדיי ובא דבריםומלעיג
 ליום שבשמים לאבי משיב שאני דברים לי יש רבי* לי* אמר המשפם*ליום

 עיןמאיר
 ע"כ: קי"א וכתובות פצח ב"ר . קלים: שיבושים ואיזה כאן סגנון שינויי בד.וו:

 המלה א"כ ותהיה המהיקה סי' שהיא ויראה האמצעית הצריי על נקודה בכת,' 1 י"מפרק
 ושם ~alas פ' סוף בילקוט הדבר והובא מתלוצץ ובד"11 יליץ. הוא ללצים אם המקרא בישון וכיהמליץ
 אין ער שבכאן האהרון הפרק כל והולך ומסדר וכו'. וארץ שמים עלי אני מעיך ז"ל אליהו אמרמתחיל
 ואורגים ומסיימו וכו' אחת פעם שלפנינו המאמר ואח.כ שם( ליבא יוסי א"ר )ומאמר לאה מזרע אלאאני
 אמרתי ברברי מלעיג מתלוצץ וגירסתו שלז. בכתיי מסורר היה שכך ויראה ימיך. ואורך הייך הוא כיחורי
 מלעיג וכו' פ"א ז"ל אליהו אמר וילך פ' בתנחומא ג"כ הוא זה וסיפור וכו'. הדין ליום ליוצרך תשיב מהלו
 אחר: בסגנון זכ1לא וכו'. בי ומתלוצץלי

13*
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 בני. לו, אמרתי השמים. מן לי נתנו לא ודעה בינה לו* אני אומרהמשפט*
 פשתן שתביא לך אמר מי בני, לוי אמרתי אניי צייד לוי אמר מלאכתךימה

 בזה רבי* ליי אמר הים* מן דנים ותעלה לים ותשליכנו מצודותותאגידינו
 ולהעלות מצודות להשליך ומה בני. לוי אמרתי השמימי מן בי נתנו ודעהבינה
 אליך קרוב כי בהי שכתוב תורה דברי ודעהי בינה בך ניתנו הים מןדנים
 והיה מתאנח היה מיד ודיעה. בינה בך ניתנו לא י"ד(י ל' )דברים מאדהדבר
 אדם בני שאר אלא לך. ירע אל בניי לו. ואמרתי בוכה. והיה קולומרים
 בו כיוצא ועל עליו עליהן*2 מוכיחין ידיהן מעשה עינין* באותו משיביןשהן
 שריקות פשתים עובדי יבושו אומר* מהו כמעשיו העושין ועל לו הדומיןועל

 3 : ט'(' י"ר )ישעיה חוריואורבים
 אדם יהא ולא פובים* ומעשים שמים ייאות כולן דבריםאחרית

 ואינו ושונה קורא אדם יהא ולא ממנו* בדול שהוא במי ומבעיט ושונהקורא
 שנאמר בו* אין שמים ויראת ושונה קורא אדם יהא ולא יולדיו* אתמכבד
 נשמע הכל דבר סוף ואומר י'(* קי"א )תהלים וכו' ה' יראת חכמהראשית

 4 : י"ס( י"ב )קהלתוגו'
 באכילה מרבה שהוא מי עצמו. את מווריש מי ובשוניןבקוריז

 יאוסר כ"א(י כ"ג )טשלי ונו' יוורש וזולל מובא כי שנאמר ']ובשינה[יובשתייה
 לחם אין י"ג(.5 כ' ישם לחם ושבע עיניך מקח תיוורקו פן שינה תאהבאל
 אלהים ה' ואומר ה'(* ט' )שם ונו' בלחמי לחמו לכו שנאמר תורהי דבריאלא
 וראין למדת הא ד'(. נ' )ישעיה דבר יעף את לעות לדעת לימודים לשון לינתן
 : להם עיף שהוא במי אלא נבלעין תורהדברי

 להם* ואומרת חכמים תלמידי את מבשרת המודש רוה היתהכד
 לעולם לומר צריך איני הזה, בעולם טובה תורה לכם שנתתי פי על אףבנייי
 אל הבאי לעולם לומר צריך איני הזה* בעולם לכם כפול גדול שכרהבא*
 אסירי לבצרון שובו שנאמר ובשתייה, באכילה תרבו ואל בתורהתזלזלו
 לכם ושילמתי יאומר י"ר(. ט' )זכריה לך אשיב משנה מניד היום נםהתקוה

 ירונו וכלימה משנה בשתבם תחת ואומר וגו'(* כיר ב' )ייאל ובו' השניםאת
 הא ז'(* מ"א )ישעיה להם תהיה עולם שמחת יירשו משנה בארצם לכןחלקם
 כפליים: המשיח לימות שתאכלולמדת

 אלף עולם. של בסופו שרוי שבישראל אחר שידאפילו
 ימים הנה שנאמר אצלו. ימביאו ]כילם[ )עולם( בוקע הקב"ה לפניו.נהרות
 ונו' ממצרים אותנו העלה אשר ה' חי עוד יאמר לא ה' נאםבאים
 זרע את הביא ואשר העלה אשר ה' חי אם כי ואומר 1'(.5 כ"ג י"ד, ט"ז)ירמיה
 ננאלין ישראל שאין שכן. לך תדע מנין* ח'(.ז כ"ג )שם ונו' צפון מארץישראל
 הטירוף מתוך ולא הטילטול מתוך לא השעבוד.8 מתוך ולא הצער מתוךאלא

 עקמאיר
 יתו זו תשונה משיבין Q9'y באי שכל לך ירע אל לו שאמרתי עד ובכה קולו הרים שם. בילקוט;
 מקוטעים: שהדברים ספק פל' נתר מגגון אינו זה וגם וגו'. פשתן עובדי יבושו וכי כהןמעדין

 במקרא ' הענין: ;פ"י הגהתי שנ;. כתוב במקרא ן פכיה: לעיל עיי' * ובשו: כתוב במקרא:'
 צפון. מארץ בלי את העלה אשר כתש ט,ז במקרא י : מצרית מארץ בנ"י את nS?n וגו' יאמר ולאכתוב

 : בראו וכיה ' : צפונה מארץ ישראל בית זרע את כתוב כ"גובמקרא
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 אדם בני עשרה מתוך אלא מזונות, להם שאין מתוך לא הדחק. מתוךולא
rnwובהר שנאמר נשמע. קולו ואין לחבירו קורא מהן אחד והיה זהי אצל זה 
 הראשונים באבותינו מצינו שכן חו(,9 ועובריה ער קודש והיה פלימה תהיהציון
 ארבעים ]לסוף[ )לתוך( הביעו ולא הטובה."י מתוך אלא ממצרים נגאלושלא
 שמעתי בהם נאמר לא ימיהם כל תורה עשו אחת. שעה לידי שבאו עדיום"
 שמעתי בהן ונאמר אחת שעה תרעומת לידי ירדו ישראל. בני תלונותאת
 ישראל שאין שכן. לך תדע מנין. י,ב(, ט"ז )שמית ישראל בני תלונותאת

 ושמאל 'r'D כי שנאמר עולם. של מליאי והוין ורבין פרין כן אם אלאניגאלין
 נ'(: ניד )ישעיה וגו'תפרוצי

 ב"ו.פירקא
 ואוכל שמים. לשם ושונה שמים לשם שקורא חכם תלמיד שכל וארץ.שמים עלי אני מעיד לברכה. וזכור לטוב זכור אליהו אבאאמר

 יניע אומר. הכתוב עליו כלום. ציבור משל נהנה ואין משלו. ונהנהמשלו
 ו'(:1 ו' )שה"ש ובו' נעמת ומה יפית מה ואומר ב'(. קכ"ח )תהלים וגו'כפיך

 אמו ועם אביו עם מובים ובמעשים בתורה עניו אדם ףהאלעולם
 ועם סרוביו ועם שכניו עם ביתו. בני ועם בניו עם אשתו. ועם רבוועם

 מלמטה:2 ונחמד מלמעלה אהוב שיהיה כדי בשוק. הגוי עם ואפילורתוקיו.

 עיןמאיר
 אותם לתת הקב"ה יכ51 שכבר הטלטול. ומתוך השעבוד מתוך גאולה של עיקרה שאין כלו'ן
 שלימה עדה עשרה והם לחבירו לסייע עומד האחד שאין הצער מתוך אלא וכו'. שביים בארץלרחמים
 גהר לפליטה שיהיה שבישראל אהד יחיד אפי' מביאו והקב"ה נשמע. קולו ואין לעזרה קורא מהםואחד
 י"ב(: )שמות מצרים בעיני העם חן את ה' נתן שהרי 19 הצער: מתוך לא ובד"וו לפרש. כנ"לציון
 בט"ו ובאמת ומכוים. רגיל מנין שהוא יום ארבעים ותפס יום. לארבעים הגיעו לא ובד'וו להגיה כנ"לוו

 ובלי המאמר זה 5י איתפרש לא זאת בכל אב5 סין. למדבר באו השני בחדש ובט"ו ממצרים יצאובראשון
 זה ע5 מוסף ובר'וו קץ. אין לדמיונות כי תרופה תעלה לא הדמיון כפי הגהות ועשות מקוטע. הואספק
 אליהו אמר הכי. וכולא פי.א שם w~nat גפי'ד ומתחיל ליתנייהו שלפנינו וי"ג פי"ב בכיר שיבושים.איזה
 דברים יש לי אמר המשפט ביום לאביך וכו' כנגדי ,~j'yg מתלוצץ וכו' בדרך מהלך הייתי אחת פעםז"5

 דגים צייר וכו' ניתנו לא ולינה דעת לו אומר אני לי אמר מה. לו אמרתי המשפט ביום לאבי משיבשאני
 בים להשליך כרי nl~lua ממנו ולארוג 511טוות1[ )ולעוותו( הפשתן את ליקח הודיעך מי בני לו אמרתיאני

 רעת בך היה לא בהן וגו' קרוב כי בהן שכתוב תורה ודברי ובינה דעת בך נתן מי הדגים אתולהעלות
 יריהס מעשה מר"ת שנמשכק כיון Qsly באי שכל לך ירע אל וכו' ובכה קולו והרים נאנח היה מידוגינה
 דבר כל שאחרית כמעשיו העוביין וכו' בו כיוצא ועל עליו וכולן וגו' פשתים עובדי ובושו שכ' עליהםנוכיח
 שנ' שמים יראת נלא קורא אדם יהא ולא בחכמה ממנו גדול וכו' קורא אדם יהא ולא וסע.ט שמיםיראת
 עליהם עצמו מעייף שהוא במי אלא נכנסין דת שאין למדת הא וכו' תורה אלא 51חם[ )לכם( ואיןיחם שבע וכו' ואשר וגו' סובא כי שנ' יורש ובשתייה באכילה שמרבה ומי כשונין כקורין וגו' דבר סוףוכו'

 כפלים כפל' 5עוהצ בעוה"ז וטוב וברכה מנוהה לכם שנתתי אעפ"י בגי ואומרת לח"ח מבשרתורוה,ק
 לימות אותה שתאכלו אסרת הא וגו' גשתכם תחת וגו' לבצרון la1w דכת' לעוה"ב תורה ששכרספגי

 עתיד אותו מקיפות נהרות אלף o~lp של בסופו יושב מישראל אחד אפי' אלא עוד ולא כפליםהמשיח
 מתוך לא נגאלין ישראל שאין לך תדע וגו' השמים כקצה נדחך יהיה אם שנ' לירושלים להחזירוהקג"ה
 זה אצל זה שרויים שהן ארם בני עושר מתוך אלא גו' הדחק וכו' טלטול וכו' טירוף וכו' שעבוד וכו'צער
 שירדו ער וכו' תורה ועשו וכו' שבאו עד שום ארבעים לתוך הגיעו ולא הטובה מתוך אלא ממצריםצו'
 והנה ע"כ. וכו'. שנאמר העולם את ומלאין ורבין פריו וכו' שאין לך תדע בנ"י תלונות וכו' תרעומתלידי
 : ומשובש אחר בסגנוןכולא

 פ"א: זוטא ובאליהו פ"נ רבה באליהו 1 ופ.יה: פיה רבה גאליה י ט"ו.פרק
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 ובניו ממנו. יראה אשתו טובים ומעשים תורה בארם שישכזמן
 יראים קרוביו ממנו. יראים שכניו ממנו. יראים ביתו ובני ממנו.יראים
 הארץ עמי כל וראו שנאמר ממנו. מתיראים העולם אומות אפילוממנו.
 3 : י'( כ"ח )דבריםוגו'

 אוכל אני אלך ויאמר. בצער שרויים הרבים את ארם יראהלא
 ששון הנה אומר הכתוב עליו כן עושה ואס נפשי. עליך ושלוםואשתה
 עד י"ר(. )שם ונוי באזני ונגלה כתוב מה ואחריו י"נ(1 כיב )ישעיה ונו'ושמחה
 ונו' יין אקחה אתיו אומר. מהו גמורים רשעים מידת בינונים. מידתכאן
 שהרבים בזמן אי(: נייז )שם ונו' אבד הצדיק כתוב. מה ואחריו י"ב(* ניוישם

 הכנסת מבית לו מלוין חבלה מלאכי שבי מביניהם. פורש ]ו[יחיד בצערשרויים
 בנחמת יראה אל הציבור מן שפרש האיש אותו לו, ואומרים ביתוועד

 כבדים משה וידי שנאמר רבינו. משה של מדרכיו ולמד וראה בואציבור.
 כלי או אחת כסת או אחת כר רבינו למשה לו היה לא וכי י"ב(1 יי )שמותונו'

 שרויין וישראל הואיל בדעתו. משה אמר כך אלא עליה. שישב אחדבקרין
 הרבים, עם עצמו שמצער מי אשרי אמרו. מיכן בצער. אהיה אני אףבצער.
 השמים:4 מן טוב שכר לונותנין

 חורשת וכפרה למשוי וכחמור לעול כשור עצמו את ששם מיאשרי
 מים. כל על כ'(* ליב )ישעיה וכו' מים כל על זורעי אשריכם שנאמרבשדה.
 ישנה כתובים כתובים. יקרא נביאים קרא נביאים. יקרא תורה קראמנין.

 דבר ה' רוח שנאמר הבא. העולם ra הוא הרי הלכות שנההלכות.
 ב'(:י כ"ג )ש"ב ונו'בי

 חורשת וכפרה למשוי וכחמור לעול כשור עצמו את ששם מיאשרי
 יקרא תורה קרא מנין. מים. כל על מים. כל על זורעי אשריכםבבקעה.
 מדרש ישנה הלכות הלכות. ישנה כתובים כתובים. יקרא נביאיםנביאים.
 לו. אומר הקב"ה שעה באותה במחורה. וימעט בישיבה ישמשחומשים.

 הוא. ושלך שלי המסדש ובית הן. ושלך שלי הבא והעולם הזה העולםבני.
 הן:6 ושלר שלי המשיחימות

 עיןמאיר
 ועיי' פ"ב רבה גאליהו ' ' פ"א: ובזוטא ופכיה פייט רבה באליהו ' פיה: רבה באליהו!

 ונהנה שמים לשם ושונה שקורא וכו' אני מעיד ז"ל אליהו אמר הכי. כולא פי"ב בכי"פ פ"א. ובזוטאפשה
 שנ' ממנו יריאים הארץ ועמי ובניו שאשתו אלא עוד ~לא וגו' כפיך יגיע אומר הכתה עליו ומיגיעומשלו
 ומאבותיו מנחלתו וגולה נכסיו מבזבז כנף מקום נכ5 מעורתו שמרכה ת"ת הל וגו' הארץ עמי כ5וראו
 באלימלך מצינו שכן ימיו בחצי ומת ממנו משתכחת ותורתו גוזליו )ומיירוטן )ומתים( וימות מולדתוימארץ
 שם שמחלל א5א עוד ולא העלם מן וזרעו הוא ונכרת ימיהם בחצי עניו הוא שמתו השופטים שפוטבימי
 ומחלוקת תרעומת ומרבה דורות ארבעה עד בניו ולבני ולבניו 5ו רע שם וגורם רבו ושם אביו ושםשמים
 יהא לעוקם לטוב זכור אליהו אמר שם(: שרמזתי ובמה וספ"יב שם שרמזתי ובמה סשה לעיל )עיי'בדורו
 שאמרו וכמו אמך ואת אגיך את כבד שכח' כמו ורבו אביו ומכבר שלום ומרבה רכה ולשון ערוםארם
 אהוג שיהא כרי בשוק גוי ואפי' אדם כל ועם הבורא עם כענוה ומתנהג שמים כמורא רבך ומוראהכמ'

 מכאן וגו' 5ב ע5 שם איש ואין אבד הצדיק לטובה: ימיו ויתמלאו דרכיו ומקרולין למטה ואהובלמעלה
 היה 5א וכי וגו' כבדים משה וירי שכ' צבור בנחמת ורואה זוכה הצבור עם עצמו המצער כ5 חכמ'אמרו
 5א DS" בצער. עמהם אמוניה אני אף נצער ]ו[ישראל הואיל אמר אלא עליה 5ישנ כסת או כר רבינולמשה
 הצנור את ארם יראה אל g'vg~ הצבור. עם עצמו שמצער מי אשרי תורה אמרה לכך בשלום קישברצה
 אומר הכש עליו כן עושה שאם נפשי עליך ושקום ואשתה ואוכל לביתי אלך ויאמר בתענית אובצער
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 דוד אמר ג'(. שם )ש"ב וגו' ישראל צור דבר לי ישראל אלהיאמר
 נוצר אדם יום שבכל הקב"ה. ישל וגבורהו וגדולתו מלכותו אניד אניהמלך.
 של רוחו יום בכל מת. אדם יום בכל חי. אדם יום בכל נולד. אדם יוםובכל
 משדי כתינוק אותו מכלכלין יום בכל פקדון* לבעל וניתנת ממנו נימלתאדם
 מעשיו:7 בפריאמו

 מהן בא. הוא מהיכן אליהו ואומרין. יושבין רבותינו היו אחתמעם
 יושבין שהן עד רחל. של מזרעה אומרים. ומהן לאה. של מזרעהאומרים.
 מפני רבותיי, להם. אמר בפניהם. ועמד למוב זכור אליהו בא בכךועומקין
 ]רחל[:8 ילאה( של מזרעה אלא איני אני מצשערים.אתם

 וראיתי רומיי של בדול בכרך מהלך הייתי אחת פעם יומי ריאמר
 בת אחת תינוקת וראה רומי, גדולי כל ועימו המום על רוכב שהואקיסר
 מומו מן ירד קימר אותה שראה כיון באישפה. ומושלבת שחין מוכתישראל

 אתה ותעובה בזויה לזו לו* אמרו רומי* גדולי כל עליו כעמו לה*והשתחוה
 עתידין העולם אומות מלכי שכל לכם* ירע אל להם* אמר לה*משתחוה

 לתעב נפש לבזה וקדושו ישראל בואל ה' אמר כה שנאמר להם*להשתחוות
 יאהבך אשר ה' למען וישתחוו שרים וקמו יראו מלכים מושלים לעבדנוי

 ואומר בם* בחר אשר ישראל קדוש ז'(*9 מ"פ )ישעיה ויבחרך ישראלקדוש
 זרע הם כי יכירום רואיהם כל העמים בתוך וצאצאיהם זרעם בגויםונודע
 ט'(: מ"א (Qw ה'ברך

 זומא. אליהו סדר עלךהדרן
 מבמא. הילול משכילבסייוע

 כח. ליעף נותןברוך
 עיןמאיר

 עת' וגו' יין אקחה אחיו בתריה כת' הרשעים ועני; כותיים ענין זה נמות. מחר כי וגו' ושמחה ששוןהנה
 שהיא זו וכבהמה למשאוי וכחמור לעול כשור אדם יהא לעולם ז"ל אליהו אמר : וגו' אבד הצדיקבתריה
 יושב ~יהיה בבקעהחורשת

~DIV1 

 שהן בזמן ישראל אשייהם וגו' מים כל על זורעי אשריכם שנ' בתורה
rt~DIPאיו מים כ5 על זורע' נאמר זאת 1;5 בידו הס י5א נידם מסור שיצרן חסדים ובגמילות בתורה 
 תורה שקרא כיק למים. לכו צמא כל הוי שנ' תורה אלא מים ואין ואגדות. הלכות משנה מקראשלומד'ן
 ה' רוח שנ' עליו שרשה רוה"ק מיד ופלפול ותלמוד והגדות הלכות ומדרש משנה ושנה וכתכיםנביאים

 ואף שם. שהזכרתי כמו שלפנינו ראשון שבפרק דברים סדר אח"כ והנה ע"כ: לשוניי ;ל ומלתו בידבר
 ומ"מ שלפנינו. א' מפרק הוא י"ב הפרק שכל ויראה אחר. בסגנון ראשון בפרק לפנינו הם הדבריםאלו

 בסיום הדברים שיהיו רצה המעתיק וזה כאן. לפנינו הם שמקצתן לפי כאןסדרתים
~DDn 
 רבה אליהו ' :

 בפ' בילקוט מובאים שהדברים הצרתי הקודם ובפ' שם. מ"ש ועי" פייה רבה אליהי ' ופרח:פ'ב
 קדושו כתוב במקרא 1 לאה: ג' נמי ובד"וו ושם הרבים. את ארם יראה לא בבא שהשמיט אלאנצנים
 : ויבחרך ישראל קדוש נאמן אשר ינו' למתעבוגו'
 לעין נראה וכו' אר"י האהרון המאמר זה אוסר. הדברים גסיום שלום איש מאיר אמרל
 לעיל. גדולה ובהבטחה וגו' זרעם בגוים ונודע במקרא לסיים כדי מעתיק מאיזה הוספה אלאשאינו
 אחרית הקודם בפרק הוא סיומו ועיקר זוטא. אליהו סדר מעיקר אינו שכולו מורה הפרק כל סגנוןאמנם
 והכפיל בעיניו. יקרים שהיו וזוטא רבא אליהו מסרר מאמרים קבץ מעתיק שאיזה אלא וכו'. כולןדברים
 על המורה לשון וכו'. ז"ל אליהו אבא אמר מתחיל. הוא וע"כ הקורא. בשרון שישארו הסדר בסוףאותן
 דרכים על הסדרים סיימו שהמעתיקים נמצא ובאמת זה. סגנון נמצא לא סדרים הב' בכל שהריזה.

 פארמא כת"י הועתק שממנו והמעתיק אחר. בדרך סיים נצבט. פ' בילקוט הועתק שממנו המעתיקשונים.
 פרקים הסדרים ב' ע5 נתוספו ואח"כ פנים. בשלשה הסדרים סיום שלפנינו עד אחר. דרך על ג"כהוא
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 עיןמאיר
 מוהרי"טל ע"ז דורנו חכמי עמדו וכבר פרקים. כיה הוא בר.וו זוטא אליהו שסדר ;ר שונים. מעניניםרבים
 שאלה והוכיחו ttyv) וצד רס'ט צר א' תלמוד )בנית ז"ל אפפענהיים ומוהר"ה הדרשות על בספרוצונץ

 הספרים שבגנזי הוא כאן שאודיע מה אמנם דבריהם. להכפיל 5י ואין הסדרים. ב' על ניתוספוהפרקים
 בראשו הסר והוא ח' כי' 1940 רוססי די בקובץ והוא אחרים. מפגים wD1r אליהו סדר נמצא פארמאבעיר

 העתיק זוטא אליהו סדר ל' שהעתיק שההרתיו השלם והחכם ולהלן. '"ט מפרק אם כי ממנו נשארולא
 וכ"א פ"נ כן וכמו בד'וו. כפייט ומסיים מתחיל פייט והנה iDID1, ותהלתן הפרקים סדר קובץ מאותו ג"כל'

 אליעזר ר' שבין דברים כוללים שכולם אליעזר. דר' פרקי לקרותן יתכן הפרקים וא15 כיה. גיר וכ"גוכש
 ומסיים וכו'. למצרים שירד הרביעית ירירה מתחיל פכיו פרקים. ג' עוד נמצאו זה בקובץ והנהותלמידיו.

 ישר' נכוחות בארץ מדבר היה כעול המכפלה מערת אל לארץ שעלה אעפ"י צדק למד בל רשע 'והןשנ'
 elleal משונה שהסיום אלא שלפנינו. בפדר'א כפל"ט והוא ה'. גאות יראה אם אני חי לו אמ' הק'השיבו

 בפדר"א כפ"מ והוא הדעת. הונן בברוך ומסיים וכו' בסנה שירד חמשית ירידה מתחיל פכחקצת.
 שהסיום אחר. נענין שמסיים אלא בפרר'א. כפמ"א וכו' t)tDS שירדו הששית ירידה מתחיל ופכ"חשלפנינו.
 והיה שנ' וביטלה ישעיה בא בגוים ואבדתם אמר משה וגו' החוטאת הנפש וביטלה יחזקאל באהוא.
 ע"א. כיד מכות ריביה של ממאמרו והוא סליק, וגו'. בארץ האשדים ובאו גדול בשופר יתקע ההואביום
 אלהי אליעזר: דר' מפרק' הם עיקרם זוטא אליהו שבסדר הפרקים שאלו לדבר. זכר לדבר ראיה איןואם
 בעזרי: יהיהאבי

סליק
 זוטא אליהו סדר ע5 עין מאירפי'

 : ומטה מעלה ותחת רום דרבעזר
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