
 פ"א אליעזר ר'פרקי
 : פייט( זוטא אליהו)מדר

 לעשות הקב"ה שעתיד מנין אמרו. אליעזר רבי את תלמידיושאלו
 זהו א'( ט"ג )ישעיה מאדום בא זה מי ואמר. פתח מיד בעצמו. באדוםנקמה
 על רחצי סיר סיאב )שנאמר( ישראל מלך דוד ידי על הקדש ברוהשנאמר
 אמרו לא הזה. המקרא אמר מי ]כנגד י'( ק"ח י'. ס' ותהלים נעלי אשליךאדום
 משל משלו בעצמו.1 ]באדום[ נקמה לעשות עתיד שהוא הקב"ה כנגדאלא[
 נכנס מדינות, בארבע פלטרין ארבעה שבנה למלך דומה, הדברלמה

 בא לשלישית. וכן לשניה וכן נעליו. את שלף ולא ושתה ואכללראשונה
 גדולים לי והביאו צאו לעבדיו. להם אמר נעליו. ושלף ושתה אבללרביעית
 לראשונה ]כש[נכנמת מה מפני ]לו[ אמרו לחם.2 לפני ויערכו זאתשבמדינה
 להם אמר לשלישית.3 וכן לשניה וכן נעליך את שלפת ולא ושתיתאכלת

 לשלישית. וכן לשניה וכן מתישבת דעתי היתה לא לראשונהבשנכנמתי
 שעה אותה שראיתי ועכשיו שעה. אותה אראה מתי אומר הייתי עתובכל
 ובעמלק בפרעה מלחמה עשה הקב"ה ]כך[ )אמר( דעתי41 נתישבהמיד

 נקמה שיעשה עד דעתו נתקררה ולא ובנבוכדנצר ובסנחריבובמימרא
 יעקב ]לו[ אמר אמן במעי ועשו יעקב כשהיו אמרו )מ(]ב[עצמו:5 הוא]באדום[
 הזה העולם לפנינו יש עולמות ושני לאבינו אנחנו שנים אחי עשולעשו.
 אשה לשאת ומתן משא ושתיה אכילה בו יש הזה העולם הבא.6והעולם
 מול רצונך הללו.7 מדות בכל כן אינו העו"הב אבל ובנות. בניםולהוליד
 את כיום מכרה שנאמר הוא.9 שכך מנין העו"הב.8 אמול ואני העו"הזאתה

 עיןמאיר
 משובש ג"כ היא הכת"י )הערה, בעצמו. הוא ג' ושם פארמא, נת"י עפ"י הגהתי 1 א'.פרק

 גם בהערות. כאן ארמוז שינוים איזה ועל בעיני. ישרה שנוסחתו במקום אלא בו אשתמש ולאהרבה
 שינוייו(: גדלו אשר במקומות אם כי תמיד אזכרנו ולא מדעתו. נוסחאות לו עשת דנורא זיקוקין שנעלאעיר

 הוסיף. ael נכת"י. כיה ' לחם: להם ויערכו הזאת במדינה שיש גדולים אנשי כל לי הביאו בכפי2
 ושתית ואכלת לרביעית וכשנגנסת R'oln דנורא זקיקין ובעל נעליך. את ושלפת ושתית שאכלת שנאמאי
 וככתיי י' נלא נעלך נעלו דנורא זקוקין בבעל וכן כנדפס הן* צריכות שאינן n1DDlnI נעלך. כן גםשיפת
 את שראיתי וכו' עת בכל לג' כן לנ' כן עלי מיושבת דעתי ]היתהן לא בכת.י ' נכון: וכן נעליך.נעליז
 cel בכתיי כיה ' מדעתו: נוסהא לו עשה דנורא זקוקין ובעל בכתיי. כיה ' עלי: רעתי וכו'השעה

 וכו': רצונך שתייה ולא אכילה 1לא[ בו אין העוה"ב אבל ובנות בנים והוליד בכתיי י : עולמים שניג'
 וגו': מכרה שנאמר לעשו יעקב לו אמר שכך ומניין בכתיי י לעוה"ב: בכתיי'
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27 פ'יפ( זוטא אליהו )סדר פ"א אליעזר ר'פרקי

 עשו כפר ]מיד בבטן,9י אומרים שהיינו כשם ל"א( כיה )בראשית ליבכורתך
 שיחיו[.1י מניין שמתו מתים. ונשמה רוח בהם שיש חיים מה במתים.בתחיית
 ]בחלקו[1" העו"הב יעקב ]ונטל[ העו"הז בחלקו עשו נטל שעהבאותה
 לו אמר ושפחות.ת ועבדים ליעקב בנים עשו וראה לבן מבית יעקבוכשבא
 הממון כל לך ומניין העו"הב. אתה שתטול לי אמרת כך לא אחי ליעקב.עשו
 הקב"ה לי שנתן הרכוש לו אמר כמותי, הזה מהעולם משמש אתההזה,

 את אלהים חנן אשר הילדים שנאמר הזה[." ]בעולם )העולם(לשמשני
 שאין העו"הז ואמר בדעתו," עשו האמיד שעה באותה ה'(. ל'נ )שםעבדך
 וכמה. כמה אחת על חלקו שהוא העו"הב ]שכרה." הקב"ה לו נתן כךהלקו
 אתה טול ואתה. אני שותפות ונעשה בא אחי יעקב ליעקב. עשו לואמר

 עשו ויאמר שנאמר חצי. והעו"הב העו"הז אטול ואני חצי והעו"הבהעו"הז
 אדני לעזרו יעקב לו אמר פ"ו(.17 שם )שם אתי אשר העם מן עמך נאאציבה
 ודפקום שנאמר בייסורין. לעמוד יכולין יאינם י"ג( )שם רכים הילדים כייודע
 )שם(:" הצאן כל ומתו אחדיום

 עיןמאיר
 אם מה יין שדן כלו' בכתיי, לה ~1 כאותו: צ"ל ואולי בבטן. שהיינו היום באותו בכתייט

 ויעקב הנורא זקוקין שבעל בכת"י, כ"ח ת קצת: תיקון צריך והלשון יחיו. לא שמתים ק"ו מתיםחיים
 כו', כך לא אחי יעקב לו אמר ושפחות עברים ובנות בנים עשו לו וראה בכתיי 'י העו'הב: נחלקונמל

 ובהמות ושפחות ועבדים ובנים גטים 5יעקג שיש עשו וראה מעצמו. נוסחא 15 עשה דנורא זקוקיןובעל
 הממון כל *( )צ'5 נלך מנין משובשת הגוסחא ושם בכתיי. כיה *י הו': עשו אמר מיד וזהבכסף
 האמיד. ון ן מדעתו ניחא לו עשה ז'ד ובעל וכו', הרכוש איל כמותי שתשטש שיר( )צ"ל הלךהזה

 בדעתו: הרהר ג' שגילקוט נראה ולהלן ק"ו. לו עשה כעין הוא אולי החמיר. ככתיי אומרנא.מלשון
 טול ואתה אני שותפות וגעשה בוא רצונך במת" י1 מעצמו: נוסחא לו עשה ז'ד ובעל גכת'י. כיהוו

 ירכים[ )דבים( בני אחי עשו לעשו יעקב א"5 בכת"' " וגו': ~יאמר שנ' העו"הב וחצי העו'הז חציאתה
 טג' וייסורין לעמוד יכולין בניך אבל רכים היאים כי יודע אדוני מנ' וייסורין לעמוד יכולין אינםהם

 לזה דוגמאות לנו הסר לא והנה לעצמו. נוסהא לו עשה ז"ר ובעי ערבוב אלא זה ואין וגו'.ודפקם
 מבקש א.ל עבדו לפני אדוני נא יעגר פע.ח. גרר חדבמאות. אערוך ובתהלה העתיקו. והילקוטהמדרש
 שני איל אסטרטליטי ומן מדוכסי מתירא אתה ואין א"5 וגו' נא יעבד איל בעולמך עמך שותף שנהאאתה

 יעקג עם עשו כשעמר נחמן בר שמואל א"ר פ"א. רבה ברברים מהלך. אני להוני להוני לאטיאתנהיה
 עבדו. t1DS ארוגי נא יעבר יעקב לו אמר כאתתי בעו"הז שנינו ]נחלק[ )נהלך( אחי יעקב עשו לואמר
 להעמיד 5י יש עכשו עד 4ו אמר היקרים. 5רג5 לאמי אתנהלה שני תחקה. עולמר טול נא יעברמהו
 אוכלים אתם וגו' עוברים אתם ד"א המקור( נרשם )ולא תתיז ר' תרים ובילקוט וכו'. ועזריה מישאלחנניה
 אגו תאומים אחים לא ונלכה נסעה ליעקב אסר עשו וכן לעו"הב. עמכם אכל אינו והוא בעו"הז עשועם

 עטך לא עכשו עד וכו' משה עמר לא עכשו ער רכים היאים יעקב א"5 כעו"הב בעו"הז שנינונאכל
 אבכיר ובמדרש וכו'. ארוני נא יעבר בעו"הז ח5ק לך טול אלא אחד יום ודפקום אלא עוד ולא וכו'שמואל
 רצה שעה באותה והעו"הב העו"הז בשביל חולקין שהיו בקרבה הסנים ויתרוצצו תולדות, פ' בילקוטהובא
 אדוני אבכיר. ממדרש וישלה ובפ' וכו'. כנגדו מיכאל שעמר אלא אמו במעי יעקב ואתן להרוגסמאל
 בשררותך אתה נתיג א5א ילדי על מבניך לבא עתירין שיסוריו רואה אני יעקב איל רכים הילדים כייורע
 ונלכה נסעה ובמדרש ונלכה. npo1 וישלח פ' בחיי ר' בש' וכו'. מחלצי משיח כעמור ער בכתרךושמש
 לחלקם העו"הז יברר ואם במצות רכים הילדים יעקג לו אמר והעו"הב ה;ו"הז נחלוק ליעקב עשואמר

 טוב ובלקח גהינם. דיני לחול יוכלו ולא צאן שנקראו ישראל הצאן כל ומתו הדין ליום אחד יוםודפקום
 יכולין ואין רכים הילדים כי יודע אדוני יעקנ א"י והעו'הב. העו'הז נחלוק עשו א,5 וניכה. נסעהויאמר
 איל ישראל. ינהלו והעו"הב העו"הז של ממשלה זה ענדו לפג, אדוני נא יעבר אלא גהינם של דינהלסבול
 בתחלתו ורשום וכו'. מהלך אנא להוני להוני לאטי אתנהלה ואני א"5 מלכיות משעבוד ירא אתהואין

 ומוהר'שכ קטועה. היא שלפנינו והנוסהא לו. היתה אחרת ונוסחא מב"ר לקוהים שדבריו ויראהמררש.
 כהב. ואח"כ הב"ר לשון והעתיק כו'. נמצא לא לפנינו ב"ר במדרש מדרש. כיד. באות עליו העירהמו"ל
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 פ"יט( זוטא אליהו )סדר פ"א אליצור ר'פרקי28

 פתח לו פותחין )אומרים( ישראל שבארץ ]רבותינו[אבל
 ו'(1 )קהלתט' אבדה בבר קנאתם גם שנאתם גם אהבתם נם אחר.19)ב(]מממקום

 משל ועשו, יעקב כנגד אלא אמרו לא הזה. המקרא שלמה אמר מיכנגד
 ההגמון. שונא ואחד המלך שונא אחד אדם בני לשני דומה. הדברלמה
 למקום הולך שאתה אשריך ההנמון. ששונא למי המלך ששונא מי לואמר
 הולך שהוא מקום בכל תקוה. לו אין האיש ]אותה אבל תקוה~ לך ישאחר
 ואת שנאמר בעצמו לעשו שונא הקב"ה כך ]אף[ )אבל( עליו." המלךרשות
 ]את[ מבקשין השרת מלאכי באין שעהמ באותה נ'(:22 א' יטלאכי שנאתיעשו

 לו, ואומרים הים אצל והולכים אותו מוצאין ואינן לפניו שירה לומרהקב"ה
 מיום להם אומר טץ(.24 מ"ג יישעיה דרך בים הנותן שנאמר לך. נראההקב"ה
 הולכים ראיהיו.25 לא ]שוב[ )שנם( בתוני בניו ]את[ והעביר אותישיבש
 בא ממיני ה' שנאמר לך, נראה הקב"ה לה ]ואומרים )אומר( סיני הראל

 עיןמאיר
 מכרה הכתוב ע5 קי"א רמז ובילקוט פרט, זוטא בתדב'א שיאים בקצת רבינו שהביא המאמר מצאתיאולם
 מפורש שם הציון ונאמת עכ"ל. תד"א שצל לתקן ויש פדר"א כטעות נצדו ומצויין הוה המאמר משאניזם

 בפחת נפ% ומוהר"שכ עוד. נוכיח כאשר ר"א. פרקי הם שלפנינו שהפרקים הוא. ונכון אליעזר. ר'פרקי
 אמרו וגו'. אתכם אהבתי תרומה. פ' ובתנחומא הילקוט. דגרי אעתיק ולהלן שלמים. וכן רבים בהשנפלו
 לערהב ונוחל בעו"הז אוכל שהוא יעקב את ואוהב ליעקב עשו אח הלא להם אמר אהבתנו במהלו

 אמר עשו וכן חלקים. שני נטל יעקב אלא כן עשיתי ולא וכו' בגים שני 5ו שיש אדם שנעולםגגוהנ
 והובא וגו'. אדוני גא יעבר שנאמר ועבור עולמך טול 'עקב איל ביחד שנינו נהלך הו' ונלבה נסעהליעקב
 אחד. בסגנון מדברים חכמים שני שאין אלא אחד בדיבור %פנינו חכמים של אכילה והנה מלאכי.בילקוט
 וקדמונית, עתיקה שהיא אמרו במלת מקורה נתגלה ויפנינו עתיקה. בהגדה מיוסדים שהדברים ספקובלי
 יעקב איל וכו' כשהיו אמרו שלפנינו. מה עם השווים הדיבורים בהשמטת הילקוט דברי אעתיקועתה
 כאותו וכו' הללו המדות כל בו אין וכו' ובנים ננוח ולהוקיר אשה לישא וכו' לפנינו עולמות שני אחילעשו
 tev נטל שעה אותה למות הולך אנכי הנה שנ' המתים בתחיית עשו כפר מיי DON בבטן שהיוהיום
 וכו' כך לא אחי יעקנ א"5 ושפחות עבדים ענות בנים 15 וראה וכו' העו'הב חלקו נט5 ויעקב הענטזחלקו
 לו בתן חלקו שאינו הערהז ומה בדעתו עשו הרהר שתשמח הזה הממון כל לך מנין העו"הז אטולואני

 וחצי העו"הז הצי אתה טו5 שותפות ונעשה בוא רצונך עשו אמר מיד עאכו"כ וכו' העו'הב שכרוהקביה
 לעמוד יכולים ואינן רכים בני יעקב א"לחעו"הב

 ביסוריי
 דבריו והנה ע"כ. אחד. יום ודפקום שנאמר

 שנאיי כלו' בנת"י. כיה ם הכת"י: נוסחת עם גרובה מסכמת נוסחתו ועכ"פ קצת ומשששיםמקוטעים
 בפסיקתא זו לשון ודוגמת דקהלת. ממקרא אלא נעלי. אשליך אדום ע5 דתהלים ממקרא הפתיחה סתתולא
 מן רבותינו עצ( )נ"א פי"ג ושם ק"ו. אות במ"ע עיי"ש כו' ~ראינה נאינה בו פותח ע"ב( )כ"א פ"ררבתי
 לדון יש ומזה כ"א. אות פמ,א ושם כיח אות ס"מ שם בם"? ,y.y וכו', בפרשה פותחים ריש בשםהדרום

 דמסיק הדרוש כל וכן אליעזר. לר' הם הפתיחות ב' אמנם דרשנה. ישראל בארץ לא הראשונהשהפתיחה
 ובעל בבס, המררש שנסדר קרובה ההשערה עכ"פ אליעזר. ר' פתח במה אלא הפלוגתא כאן ואיןליה.
 בא כשהיה אבל החדשה. נוסחתו היא הך לנוסחתו. פירוש עשה ~אח"כ דמיונו עפי נוסחא לו עשהז"ד
 השחית הזה וכו'. זש"ה אחר ממקום פתח לעשו לו פותח 'עקב שהיה רבותינו אמרו ישראל לארץיעקב
 את שונא ואחר המלך את שונא שאחד גנב לשני בכתיי "נ הדרוש: מקור על המורה הסגנון כלאת

 זו בנוסחא אמנם ששונאו. שונאו להגיה נראה שהיה לפי והעתקתיו קטוע. והוא וכו'. אשריךההגמון
 שאם הנוסחא ושם הכת". עפ"י הגהתי ינ וכו': המלך אותו שונא הגיה ז4ד ובעל המלך. אתמפורש
 ז"ד ונעל המלך. רשות הולך שהוא מקום בכל האיש אותו אבל תקנה לך יש אחרת למדינה הולךאתה
nepהנוסחא. כל שינה ז,ד כעל בעצמו. עשו את שונא ג' ושם בכתיי כיה !י מעצמו: נוסחא לו 
 ותחח אריסי תחת  עמלק שכחבו המדרש. תואר כל שינו במארשה המציקין  שמחמת להעיר כאן אניורואה
 !1 מעשו: שבא עמלק בחבוצשו

 מארוס: לנקש הקב"ה שבא שעה באותה כלו' לדלעיל. חוי
 בחוכון במעוה בנרפס נכון. בן הכת"י עפ"י הגהתי ;1  וכו': הולבין אוהו מוצאין ולא בכת"י,1
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29 פייט( זוטא אליהו )סדר פ"א אליעזר ר'פרקי

 ]היה[ והוא לעמו תורה ונתן עלי שנגלה מיום להם אומר ב'(*16 ל"ג)דברים
 ואומר' ציון אצל הולכין ראיתיו.מ לא שוב כלה ותורה שושבין המשהחתן
 להם אמר' י"ג( קל"ב יתהלים בציון ה' בחר כי שנאמר הקב"ה. לך נגלהלה
 לא שוב היכלו את ושרף ביתו את והחריב מתוכי שכינתו שמילקמיום

 הקב"ה. ]את[ לו אמרי מבקשים. אתם מי את ישעיה להם אמרראיתיו181
 באין שעה באותה מאדום,19 בא זה מי שנאמר מאדום. יצא עכשיו להםאמר

 לפניו ואומרים שני וכתולעת אדומים ]שהן[ בנדיו את ורואין להקב"הומוצאין
 ב'(391 מ"ג )ישעיה ללבושיך אדום מדוע שנאמר ללבושיך[. אדום מדוערב"שע

 דרכתי פורה שנאמר אותה. ודרכתי לי היתה קטנה ]כת[ ובת( להםאמר
 ישראל של עונותיהם ]כל[ הקב"ה נוטל שעה באותה ני(.,3 שם )שםלבדי
 עונותם כל את עליו השעיר ונשא שנאמר הרשע. עשו על ]אותן[ונותן
 כל לי שנתת כחי מה וכי רב"שע הקב"ה. לפני עשו אמר כ"ב(,32 פ"ז)ויקרא
 בבדיו על ונותנן יעקב עוונות כל הקב"ה נוטל שעה באותה יעקב331עוונות
 שנאמר כשלג. שנעשין עד ]ומכבסן[ )יממבסין( שני. כתולעת אדומיןונעשין
 טאדום: בא זה מי נאמר לנך ט'(.34 ז' )דניאל חור כתלםלבישה

 דומה. הדבר למה טשל משלו[" מאדום. בא זה מי אחר]דבר
 )אותה( מכעיסין ובניה ומכוערת שנואה שהיא אשתו על אשה שנשאלמלך
 שהיא אשה נשאת מה מפני ראשונה אשתו לו אומרת שעה.א בכל]אותו[
 נכנסתי לא לה אמר שעה.ע בכל אותך מכעימין ובניה ומכוערתשנואה
 בעצמי אני לו ]אמרה[ )אמרו( עמה.ת ]נתיחדתי[ )אחרתי( ולא ביתהלתוך

-  עיןמאיר-
 מתמיהי, הדברים אמנם נכלה, ל ושם ננת'י, כיה 'י : סיני אצ5 הולכים ג' aa1 ננת"י. ב"ה%

 שם ובמ"ע פ'ג דבחדש מס' יתרו במכילתא עיי' לכלה וכניי לחתן הקב"ה את המשילו האגדותדברוב
 שם דבפדר"א איברא הכלה. קדושי היא דהתורה ומיה מ"ר אות פמ"א בפרר"א חרד"ל שפירוש נ"א.אות
 יפה עולה הזה המשל אין מ"מ בנו. הוא וישראל הכן לאבי והקניה לכלה התורה המשילו הפרקבסוף
 חתן היה שהעם עמו עי נמשך חתן היה והוא אמרו ועכ"פ לעמו. תורה ונתן עלי שנגלה כאן הסגננןעם

 לה"ר ציה( )צר פ"כ הדברות דעשרת גפתיהתא רבתי בפסיקתא נמצא זה ומשל הכלה. אצי הואוהקב"ה
 שעשה סגנונם במדרש דבכ"מ הוא מאוחר זה שמנהג תלמוד צריך והדבר וכר, לבתו חופה שעשהקטלך
 )צ"5 שכינתי הכת"י 'ו המדרשים: אלו ש5 ומקומם זמנם ע5 מהם לעמוד צ"ע והדברים לבנו.חופה

 שהשט, לריב"ל. עקיבא ר' פ' בשבת היא זו מליצה לסגנון ודוגמא אותו. ראיתי לא שי' ממנישכינתו(
 את מלת " : עי"ש משה של נשמתו שמנקש המות מלאך בענין פי"ב ינאדר"נ היא. היכן תורהמבקש
 היא האחרת והנוסחא ונתערבו. כאן היו נוסחאות ב' ואולי שיצא. עכשו ובכתיי הבנה. לתוספתהוספתי
 מה לחלן ועיי' וגו". מרוע שנאמר ליתא דהתם א5א הכת"י עפ"י הגהתי י! מאדום: שיצא 5הםאמר

 יצחק ר' דרשו פסיה בב"ר ו' הסגנק: את השחית נ"ך ובעל בכת"י. כיה י' מהילקוט:שאעתיק
 תם. איש ויעקב שנ' תם עונות עוגוהם כל את שעיר. איש אחי עשו הן שנ' עשו זה עליו השעירונשא
 : עזאזל בענין מות אחר' פ' רמ"בן ועיי' שעיר. איש אחי עשו הן שג' עשו אלא שעיר אין בכתיי כאןוכיה
 מתנן an'tlslly כל בכתיי '! ע5י: אחי יעקם עונות כ5 שנתת 5י יש כח כמה הקב"ה לפני נכת"י"
 ישעיה ובילקוט ליתא. וכו' נאמר לכך סיומא והאי וכו'. שנעשו עד וכבסן ושב וכו' אדומים ויעשווכו'
 את ומוצאין כנגדו השרת מלאכי באים בא כשהקב"ה )מאדשן )אלהים( בא זה מי המקור( נרמז )ולא DV"1ר'

 וכו' דרכתיה לי היתה קטנה גת 5הם אומר ללבושיך אדום מדוע אמרו שני כתז5עת אדומים שהםבגדיו
 לפני עשו אומר שעיר איש אחי tety הן שנאמר הרשע עשו אלא שעיר ואין וכו' ישראל של עונותםכ5

 וכו' ונעשים בגדיו ע5 ונותנם עונותם כל וכו' אחי יעקב עונות כ5 עלי נותן שאתה לי יש כח כמההקב"ה
 כצ"ל: " הענין: עיפי פון ס"ה בכתיי כיה !' הכת"י: עם מסכים וברובו וכר מכבסןושוב

 בתוך: הכנסתי בטעות ושם נכיתי. כיה '! זאת: אשה בכתייז'
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 וכ'( שיט יוטא אליהו )סדר וב' פ"א אליעזר ר'פרקי30

 ציון את מנחם שהוא בשעה הקב"ה ]כך[ )אף( מביתה." יוצא אותךראיתי
 דיר לתוך נכנסת מה מפני רב"שע הקב"ה. לפני ישראל כנטתאומרת

 לה אומר שעה. בכל אותך מכעימין ובניה ומכוערת שנואה שהיאהרשעה45
 יוצא ראיתיך אני לו אומרת עמה" ]נתיחדתי[ )אחרתי( ולא לתוכה נכנסתילא

 והיה שנאמר ישראל431 ביד אסורין ובכוריה בניה הילך לה אמרמתוכה.42
 י"א(: א' )עובדיה לקש עשו ובית להבה יוסף ובית אש יעקבכיח

 ב'.פרק
 יהיה מה לנו אמור ]יבינו[ אליעזר. לר' תלמידיו נלו[אמרו

 יכולה בריה ]כל[ אין יבא[ מה אתכם אודיע ]אני להם אמר אחריתנויי]בסוף[
 כ"נ(י2 כיר יישעיה החמה ובושה הלבנה וחפרה שנאמר הדיןי מיוםלהנצל

 ראשית לה' ישראל קדש )שנאסר( הנביא ירמיהו ידי על ברו"הק שנאמר]זהו[
 ]אמרו[ )אמרה( לא זה[, ]מקרא ירמיהו אמר)ה( מי כבנד ג'(,3 ב' )יכמיהתבואתו
 מתקררה )1(אינה ישראל שמציט(ערת אומה ש]מ[כל ישראלה ]כנמת[ כננדאלא
 הילוד הבן כל אמר הרשע פרעה בעצמוי5 מהן שיפרע עד הקב"ה שלדעתו

 וישקף שנאמר בעצמו ממנו נפרע הקב"ה כיב(, אי )שמות תשליכוהוהיאורה
 את ו[החריב שעלה ]הרשע נבוכדנצר כ"ד(י6 י"ר ישם מצרים מחנה אתה'
 גבל בבל( )כל על ופקדתי שנאמר בעצמות ממנו נפרע הקב"ה המקדשבית

 קדושים לפני[ ]היו בני לישראלי הקב"ה להם אמר מיד(, נ"א )ימיהבבבל[
 דרש יכך כ"ו(י8 כי )ייקרא קדשים לי והייתם שנאמר הדיןי מיום תבהלוואל
 קורא בתחלה עליוי5 ויושב הדין כסא )לעתיד( מביא הקב"ה לבא[ לעתיד]ריי

 ברא בראשית שנאמר אתכמי בראתי בל בראשית להמי ואומר וארץלשמים
 אי(.0, )אי הארץ ואת השמים אתאלהים

 מסתלקת שכינתי ראיתם מה מפני
 דנן רחמימי" עליהם בקשתם ולא העולם אומות לבין נלו ובני חרבוביתי

 שני להמי ואומר ולבנה לחמה קורא אחד." לצד ]ובמווריד,[)יהעמידן(
 המאורות שני את אלהים ויעש ]שנאמר אתכם. בראתי הגדוליםהמאורות
 מסתלקת שכינהי ראיתם מה מפני הנרולות(*3! )הטאורות ט"ז( )שםהנדולים[
 ומשתחוים האוריהם[ ]על )שאשיכם( כתריהם ומניחין ומערב מזרח מלכיבאי, ]ש[היו אלא עוד ולא רחמים*" עליהם בקשתם ולא גלו ובני חרבוביתי
 ומניין לנו.5! תשתחוו אל אדמה כחרם הרמים אנחנו אמרתם ולאלכם

 עיןמאיר
 רומי לתוך הכנסת ומה[ מפני ג' ושם הכת"י. עפ"י הגהתי " : ביתה משך בא יוצא בכתיי"
 הכנפתי ובטעות בכתיי. כיה " : איבה משום שינה והמדפיס עיקר רומי אמנם טעות. הכנסתהרשעה.
 הרעתי 1לה[ )לו( או' בכפי " יוצא: שאתה אותך ראיתי בעצמי אני לו אמרה בכתיי !1כדלעיל:

 את נתתי הרי צ"ל ואולי הוא. קשה וסגנון ישראל. בכורי ביד )אוחסן )את( ומסרתי בניך ביר בניהאת
 : ישראל ביד מס,רין צ"ל אול' שלפנינו בנוסחא וכן !נשתבש.בניה

 אין ובכתיי בצ.ל. ' בכתיי: כיה * כלל: ' בכת": כיה י בכתיי: כיה ! ב'1פרק
 לה ' בכתיי: כיה י אי: כתוב במקרא " בעצמו: nao~l] )ממז,( שנפרע עד דעתו מקררהקב"ה
 ברש"י עיי' "' אליעזר: ר' דרש הגיה יעקב ישועות ובעל רבינ,. הוא ר' !האות בכתיי. כיה "בכתיי:
 הגהתי '! בבתיי: כ"ה !י שגלו: שהרב שנסהלקת ג' בכפי יי כל: בראשית לפרש שצדדעה"ח
t~epהגהתי '! כדלעיל: וכ!' שנסתלקת בכת"י ,! אלהים: ויברא יבטעות אתכם. קראתי ג' ושם הכת"י 
 פי"ב: ב"ר וע"ע ע.א. ז' ברכות ועח' תשתחוו. אל הרופים אבנים להם אמרתם לא בשיבוש ושם הכת"יעפ"י
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31 פ'כ( ווטא אליהו )סדר פ"ב אלישר ר'פרקי

 לצד ומעמידן דנן ז'(* ט' )איוב יזרח ולא לחרם האומר שנאמר כן,6ישנקראו
 מסוף זיוכם את הבהקתי ]אני[ להם* ואומר ולמזלות לכוכבים קוראאחד"
 לא אם שנאמר ישראל* בשביל אלא אתכם בראתי ולא סופו ועדהעולם
 מה מפני כ"ה(*18 ל"ג )יכמיה שמתי לא וארץ שמים חקות ולילה יומםכריתי
 רחמים*" עליהם בקשתם ולא בלו ובני חרב וביתי מסתלקת שכינתיראיתם
 לו* ואומר למטטרון קורא השרת* למלאכי וכן אחד* לצד ומעמידןדנן

 ראיתם[ מה ]מפני כ"א(*29 כייג )שמות בקרבו שמי כי שנאמר כשמי* שמךקראתי
 רחמים עליהם בקשתם ולא נלו* ובני חרב וביתי מסתלקת שכינתי)ראית(
 קשות נזירות להם ואומר העולם לאבות קורא אחד* לצד ומעמידן]דנן
 יודעים* היינו לא תאסרו ואם רחמימ[ת עליהם בקשתם ולא בניכם עלגזרתי
 אומר* הוא באברהם להגלות* בניכם שעתידין בראשונה לכם בליתיכבר
 כאשר והיה אומר* הוא ביצחק י"נ(*22 טייו וביאפית זרעך יהיה נר כי תדעיודע
 יכרית כי אומר* הוא ביעקב מ'(*23 כ"ז ישם צואריך מעל עולו ופרקתתריר
 ממנו לצאת שעתידין לי רמז כ"מ( ליב )שם ותוכל אנשים ועם אלהיםעם
 בלות* לו רמז מיד ישראל*24 שבארץ ונשיא שבבבל בלות ראש ראשים*שני
 עליהם בקשתם ולא נלו ובני חרב וביתי מסתלקת שכינתי ראיתם מהמפני

 כבוד כמא שנאמר קניתיך* לכל קודם ואומר הדין לכסא קורארחמים*25
 חרב וביתי מסתלקת שכינתי ראית)ם( מה מפני הב( י"ז )ירמיה מראשוןמרום
 אחר*96 לצד ד3!ע3!ידך[ ]דנך ומעמירן( ידין רחמים* עליהם בקשת)ם( ולא נלוובני

 הקב"ה מחריב כך ואחר הדין*fD 27 להנצל יכולה בריה כל שאין למדתהא
 י"ז(*25 נ' )ישעיה ההוא ביום לבדו ה' ונשגב שנאמר כולו* העולם כלאת

 החרשים השמים כאשר כי שנאמר הארץ* ואת השמים את הקב"ה]המחדש
 המתים את הקב"ה ימהיה כיב( ס"ו ישם עושה אני אשר החדשהוהארץ
 עצמות מהן ומותח בזה" זה ]ימבבלן[ )וניכלו( המתים ועפר הארץ עפרומביא
 נפשות*י3 לגנזי ממינין שהן השרת למלאכי הקב"ה להן אנו[מרונידין*36

 עיןמאיר
 בכתיי ,1 : בכתיי כיה '1 : אותם רן בכתיי י1 : חרם וללבנה לחמה הק' שקרא ומניין בכתיי"
 ; לב ל.ה כנהדרין ועיי' בשמיי אלא שמך ואין לשמי לטסך קראתי בכת.י ,' : כדלעיל וכו'שנשלקת

 תרע וכו' מפזרן שאני ידוע ודרשו מלכיור. ד' על וגו' השכה אימה דרשו פס"ד בכיר !י בכפי: כיהו!
 תורה של עולה פורק אחיך ראית אם חלפתא בר אר"י הריר כאשר והיה פס"ז בב"ר ,' גואלן:שאני
 ונק דוגמא. בזה לי נודע ולא שרים. שני ממך לצאת ג' בכתיי 'י נו: שולט ואתה שמרים עליוגזור

 לעמוד עהידין שהן ובנביאות בנביאים ובפריקות בצדיקים נגע יריבו בכף ויגע פע'ז בב"ר שדרשוענינו
 ועם הכא והריש יונתן. תרגמו וכן 1py. של שרו על אלהים שם ודרשו שמד. של דורו זה זה ואיזהממנו
 בב"ר '1 : כדלעיל וכו' שנסתלקת בכתיי !1 : שרים שני לו יהיו שאעפי"כ והוכל ואמרו נבל. עלאנשים
 מניין בי"הסק וכו' מאז כפאך נכון דכתיב מניין הכבוד בכא וכו' העולם לבריית קרמו דברים ששהפ"א
 ל"א. סי' שם ובמ"ע ק"מ( )צד פל"א רבה אליהו בפדר ועיי' מקדשנו. מקום מראשון מרום כבור כסאשנ'
 ורחמים דין כולל הוא כסא דשם המקרא. מזה הכבוד ככב יקיף ולא רקרא. מסיפא בי"המק יליףוהנה

 ופסיקתא ספי"ב וב"ר בראשית ריש ע"הת רשיי עיי' הדין. במדת העולם את לברא במחשבה עלהובתחלה
 ללשון להגיה צריך וע"כ הרין, כסא על דירמיהו במקרא כבוד כסא מרש י'. אות שם ובמ"ע פ"מרבתי
 אולי כי אחר. לצר והנחתי כבאינך. אחר לצר בכת.י רבים, בלשון המעתיק כתב שיטפא דאגביחיד
 ובסנהדרין ב'. סי' ובמ"ע ז'( )צר פ"ב ריש רבה אליהו סדר עיי' " הדין: מיום בכת"י יי בכוונה:היא
 נורע לא זה ולגיבול להגיה. כנ"ל ,י חדשים: שמים בורא הנני כי במקרא פ"א וב"ר ע"כ. רישצ"ב
 : נפשות גנז' על שממונין בכתיי י' : יצירות ב' וייצר בדיה פי"ב ב"ר עיי' "' : דוגמאלי
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 פ"כ( זוטא אליהו )סדר פ,ב אליעזר ר'פרקי82

 אחד* ברגע אותן ומעמידין בגוף אותה וזורקין ונפש נפש כלומוציאין
 הקב"ה לפני ומדברת כאדם פיה את[ והארץ מותחת שעהבאותה
 נזל ופלוני פלוני* במקום עבירה עבר פלוני איש רבש"ע לפניו*32ואומר'
 וזורק פלוני*33 במקום בשמך לשקר נשבע ופלוני פלוני* במקוםלפלוני
 ניהנם פותחת שעה באותה ניהנם* תוך אל העולם אומות כל אתהקב"ה
 אומר ישראל*34 ]מ[פושעי אותי מלא רבש"ע הקב"ה* לפני ואומרת פיה]את[
 )לי( אמרת כך לא רבש"ע לפניו אמרה ריוח* בך ואין אויה מלאחיך כברלה

 כמה ננבהת שעה ]באותה למעלה* פרמאות כמה שתגבה ניהנםשעתידה
 הרחיבה לכן שנאמר בתוכה* ישראל פושעי הקב"ה וזורק למעלה[*35פרסאות
 ועומד שלו* בפמליא ויושב הקב"ה ועולה ac*(~tt ה' יישעיה נפשהשאול
 להם אמר תורהבי טעמי לפניו מנלה והוא כמתורגמן* שאלתיאל בןזרובבל
 בשביל אלא אותה בראתי שלא עדן* בנן הכנמו לכו לצדיקים*הקב"ה

 בנן עמנו ומעוד בא ]רצונך[ רבש"ע הקב"ה* לפני דוד ואומרהצדיקים*35
 בתוך עמהם ומהלן לו ושומע מ"ז(*"3 ד' 3ש"הש לננו דודי יבא שנאמרעדן
 כמאות שתי גומל וגבריאל ט,י(*" צ"א )תהלים ואענהו יקראני שנאמרהגן*
 ל"ז(י!4 פיט )שם נגדי כשמש וכמאו שנאמר לדוד* ואחד להקב"ה ]אחד[)אחת(

 וברך טול לאברהם* אומר מברך* מי אומר כומות*ם שלשה ושותיןאוכלין
 להקב"ה* שהכעיס זרע ממני שיצא מברך איני אמר העולם* אבשאתה
 ביתו שהחריב זרע ממני שיצא מברך איני להן אמר וברך* טול ליצחקאומר
 לשתי שנשאתי מברך איני להן אמר וברך. טול ליעקב אומר הקב"ה*של

 י"א(* י"ח )ייקש ]תקח[ )תקרב( לא אחותה אל ]ו[אשה בתורה וכתיבאחיות

 לארץ לכנם זכיתי שלא מברך איני להן אמר וברך* טול למשהאומר
 מברך איני להן אמר וברך* טול ליהושע אומר במותי* ולא בחיי לאישראל
 מברך אני להם אמר וברך* טול לדוד אומר בעולם* זרע להניח ?כיתישלא
 י"ג(*43 קט"ז )תהלים אקרא ה' ובשם אשא ישועות כום שנאמר לברך* נאהולי

 עיןטאיר
 אלא נוהגים שאינן דברים תפם ולא האומות. בכל עוון שהם דברים תפם " בכתיי: כרה"
 אלא בכתיי כ"ח " גיהנם: לפני וכו' וזורק ג' ושם בכתיי. כיה " וכדומה! שבת חלול כגוןבישראל
 פי"ח רבא אליהו סדר עיי' ,' והשמטתיו: ל"ג מאי ירענא ולא למעלה, ל.נ פרטאות כמה איתארהתם
 ז"ל יעללינעק מוה"רא )בהוצאת ז' אות רר"ע באותיות רכים ובשינוים אחר בסגנון זה כל זי : ק"ח()צד
 הפרק. בסוף כאן בהוצאות הועתק ומשם כ"ו, סי' ישעיה בילקוט והועתק כיב(. צד ג' חדר המדרשבית
ytytלע"ל הצדיקים סעודת בענין כ' ובאות וקא( ל' צד הג'ל )בהוצאה המתים תהיית בענין ט' באות שם 

 ראשון בכית פנה לראש היה שדוד לפי לעיקר :זרובבל דוד ההגדות באיו ועשו ול"ר(. ל"ג צד)בהנ.ל
 בראתי שלא בכתיי '! לעיל; הצדיקים במסיבת עיקר הם כן ועל שני בבית פנה לראש היה~זרובבל
 ג' ~שם בכת"י גרה א אותי: ולכתוב אותה ימחוק הכמים בלשון לי ברור ואינו בשבילכם. א5אאותו
 להקב"ה אחד סכום נוטל וגבריאל בכתיי " ומתהלך: וכא לו ושומע בכתיי "4 כדלהלן: הגןבתוך
 לשני )או כסאות לשתי דוגמא לי נודע ולא שבוש, שהיא ויראה סכום. מלת ענין ידעתי ולא לרוד.ואחר
 המאמרים אלו וכעין א'(. ק"י )תהלים ליטיני שב לאדני ה' נאם המקרא gy שיסודו ונראה המקרא(בלשון
 צד ח"ו שם ערן גן וסדר מ"1. צד ה' חדר נ"ע nltpD1 ע"ה. צד ח"ג ז"ל יעללינעק למהור"א המדרשבבית
 כדאיתא המזין ושלאחר המזון ושבחוד המזון שלפני יין דהיינו י' שלפנינו: הטאמר עפ"י הוא auv1קנ"א

 כוס פסח ללילי שהוסיפו :הטעם מנהגם בארתי וב"ז כ"ו צד פסח של הגדה על מ.ע ובספריבברכות.
 אני הנוסחא ~הנחתי אברך. אני הגי' au'1 ע"ב, קייט בפסחים עוירא ר' דרשה זו הגדה טרביעי:
 : מברך איני כלפ' שהיאמברך
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33 וכ"א( פ"כ זוטא אליהו )סרר וג' ת"כ אליעזר ר'פרקי

 בחיקו ומניחה התורה את הקב"ה מביא ומברכין ושותין שאוכליןלאחר
 דוד ואומר ובהלכות*44 ובהיתר באמור ובטהרה בטומאה בתורהועומק
 ולעולמי לעולם מבורך הגדול שמו יהא הצדיקים ועונין הקב"ה* לפניאנדה
 הקב"ה להן אומר גיהנם* מתוך אמן עונין ישראל ופושעי עדוי בנןעולמים

 הללו רבש"ע לפניו* אומרים גיהנם, מתוך אמן שעונין הללו הן מילמלאכים*
 ילפניו( ואומרים מתחזקים נהולה בעקה בגיהנם שהן שאע"פי ישראלפושעי
 ייבאו עדן בן ]להן[ ילהו( פתחו השרת למלאכי הקב"ה אומר אמן*45]לפניך[
 אמונים שמר ]צדיק[ )1(נוי ויבא שערים פתחו שנאמר לפני*46ויזמרו
 אמן*47 שאומר' אלא אמונים תמרי אל ב'( ב"ויישעיה

 נ'.פרק
 באיזה לנו אמור ]רבינה יהבי( אליעזר. לר' תלמידיו לואמרו

 להם א)1(מר ירושלימ1 של באורו או הקב"ה של באורו שמחים. אנואור
 והלא לו[ ]אמרו כ"ז(. קי"ח )תהלים לנו ויאר ה' אל שנאמר הקב"ה, שלבאורו
 וכנאמר זו ואמר[.2 פתח ]מיד א'(. ס' וישעיה אורך בא כי אורי סומי נאמרכבר

 אור נראה באורך חיימ מקור עמך כי ישראל מלך דוד ידי עלברו"הק
 כנסת ]כננד[ אלא אמרו 5א הזה. המקרא דוד אמר מי כנגד י'(* ל"ויתהלים

 מעשה כל קודם שעמך זה מקור בשביל רב"שע לפניו אומריישראל.3
 שנאמר תורה. אלא חיים מקור אין לבא.4 לעתיד באורך מאירה אניבראשית

 וסברא אור מהו. אור, נראה באורך י"ח(,5 ג' )משלי בה למחזיקים היא חייםעץ
 ביום מאורות, שנבראו קודם ימים שלשת בו )1(שמש ראשון ביוםהקב"ה
 המאורות שני את אלהים ויעש שנאמר מאורות. שנבראו כיוןהרביעי
 הקב"ה, גנזו למה וננזו.6 הקב"ה עמד ט"ו(, א' )בראשיתהגדולים

 עיןמאיר שעתידיי
 וכילקוט רר"ע ובאותיות וכו'. אגדה דוד ואומר עומר שבא כלפי כן ואמר הלכות, ונשאר כלו'"

 בן זרובבל עומד הגדה שמביים וכיון משיח יד על ליחן שעתיר חדשה תורה ודורש יישב והקב"ההנ"ל
 ואו' ובכתיי הצדיקים. בסעורת ,היה שזה שם באגרה הוזכר ולא וכו'. ויתקדש יתגדל ואומרשאלתיאל

 שנוגהתנו נראה ע"כ אגדה אומר הוא הקב"ה לא א"כ הקב"ה, לפני ומדמסיים הקב"ה. לפני אגדהדבר
 האומר הוא מי הזכיר לא שהרי הגדול. שמו יהא הצדיקים עונין מה שעל היא קטועה עכ"פ אמנםעיקר.
 דר"ע. אותיות כנאגדת ויתקדש יתגדל אומר הוא כמתורגמן עומד שהוא שזרינבל נראה וע"כ ייתקדש.יתגדל
 ועיי' בכתיי וכיה " : ועיט ע"ח צד ז' מאמר רבה אליהו לסדר במבוא עיי' וכו'. הגדול שמו יהאובענין
 ונראה בכתיי. ליתא תקרי אל סיומא האי י' לפני.: ויאמרו בכתיי " מ"ו: צר פ"נ רבה אליהובסדר

 ע"ב: קיא וסנהדרין ע"ב קייט שבת הגמרא עיפישנתפף
 הוא ומי לאורך גוים יהלכו שנ' DSly של אורו ירושלים פנ"ט בב"ר בכתיי. כיה 1 ב'.פרם

 פתח מיר ומלות בכתיי. כיה לו, אמרו נ tQ~ty לאור לך ה' והיה דכתינ הקב"ה ירושלים שלאורה
 זה קרא( שד פקו אורי דקומי רבתי בפסיקתא בכתיי. כיה ; הפרקים: שאר סגנון ע.פי הוספתיואמר
 היים מקור שנקראת לי שנתת התורה בשביל רב1שע הקרה לפני אמרו כניי. ככד וכו' ברו"הקשנ'
 ב"ר: בריש עיי' בראשית ~nwy לכל קדמה שהתורה ' עיי"ש: לעיל באורך להתענג עתירהאני
 אולי היים רעץ ממקרא ראיה מייפי ילא וכו' חיים מקור שנקראת וכו' התורה בשביל שם רבתי בפסיקתאי

 הקנ.ה. כגזו הרביעי ביום מאורות שנבראו קודם ימים שלשה שמש זה ראשון 1ביום[ הקניה שברא בכתיי. : פכ"ה רבה ובויקרא רנה אליהו סדר בריש ועיי' י"מ חג' היים מים מקור עונו אותו דירמיה למקראכוונו
 : לעיל לצדיקים מתוקנת והיא נגנזה פ"גיגביר
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 פ"כא( זוטא אליהו )סרר פ"נ אליעזר ר'פרקי34

 לשמש הרשעים אותן יזכו לא אמר לפניו.7 להכעיס )מיה( העולםאומות
 צדיקים יבואו עולמים ולעולמי לעולם קיים שהוא זה אור אבללהבמל[.8 עתידין ]והן להבטל עתידין שהן ולבנה. חמה באור ישתמשו אבל זה,באור

 צדיק אלא טוב ]אין ד'(. שם )שם טוב כי אלהים וירא שנאמר בו.וישמשו
 שמח שגנזו האור טוראה ניון י'([.9 נ' יישעיה טוב כי צדיק אמרושנאמר
 לפני האור אמר ~ta(r י"ג )משלי ישמח צדיקים אור שנאמר נדולה.שמחה
 מצפה אני אין הזה בעולם כשרים מישראל שנמנעתי אע"פי רב"וצעהקב"ה.
 אורי קומי לציון הקב"ה שאמר ובשעה עלי)ו(." מביא שאתה לאורךאלא
 לה אומר אחריךי ואני בראש אתה עמוד רבש"ע לפניו. אמרה אורך. באכי
 שמה. הוא ובמה ו'(*" י"ב )תהלים ה' יאמר אקום עתה שנאמר אמרת,יפה

 נקבצו כלם וראי עיניך מביב שאי שנאמר בשמחה, לתוכה בניהבקיבוץ
 וצלוחית ומשיח אליהו הקב"ה מביא שעה באותה י"ח(,13 מ"ט יישעיה לךבאו
 ושכינה בפניהם. ישראל כל ומקבצים בידיהם[. ]ומקליהם בידיהם שמןשל

 ומוליכין משמאלם, השרת ומלאכי מימינם והתורה מאחריהם ונביאיםלפניהם
 שנאמר שם." העטים כל ונקבצים המלך." יהושפט עמק אלאותם

 עמי ]ואל[ )על( תו' יהושפט[ עמק אל ]והורדתים הגוים בל אתוונ(קבצתי
 ונותן אליליהם.י! את הקב"ה מביא שעה באותה וג'(.6! בי ד' )ימל גורלידו
 של הנשר על ופסלה היא ואומה אומה כל יעברו ואומר. ונשמה רוחבהם
 לתוך ונופלין כחוט לפניהם יהיה לתוכה שמגיעין כיון ועוברין."גיהנם
 או"ה ישראל ורואין ופסיליהם הם לתובה טומניעין ביון )ועובריו(.19גיהנם
 עמנו,י9 תעשה אלו עם שעשית כשם רב"שע לפניו. אומר' יפמיליהם)מיה(
 להם אומר ישראל. ונחלתך עמך אנחנו לפניו אומר' אתם." מי להםאומר

 עיןמאיר
 עמד מקלקלים שמעשיהם וראה הפלגה ובדור המבול בדור שנסתכל כיון ע"א י"ב בחגיגהי

 או התורה מכחישי בר"ת והם אויה, אחר פעם נכל כמעט כתובים שהסגרתי מיה מ15ת וכו'. מהםוגנזו
 וכ.ה "; : שם ובגמרא בכתיי כיה , : בכת"י כ"ח , : המציק חמת מפחד ונתוספו האמת.מכחישי
 בכתיי. כיה ~1 : נישנא באשגירת טעות שהיא ונראה וגו'. נגה כאור צדיקים ואור ובכת"י שם,בגמרא
 שאמר נשעה לו' א"ר קס.ב( )צד שם רבתי בפסיקתא י' כשירים: מצדיקים שןנ[מנעתי אע"פיושם

 י"ח אות במ"ע עיי"ש וכו' בראשינו אתה עמוד רב"שע לפניו אמרה אורך בא כי אורי קומי לכנייהקב"ה
 נוסחתנו 5פי 'ו המקור: נרמז שלא א5א הועתק דמהכא ונראה שנ"ט. רמז סוף ישעיה מלקוטועיי
 בכתיי. כיה " וכו': שנאמר לתוכה גניה בקיבוץ שמחה היא ובמה הנוסחא בכתיי אבל השם,שמח
 ואילך טכאן והועתק וכוח ומלאכים מימינם תורה וכו' מלפגיהם שכינה לפניהם 'שראל כל ונקבצים ג'ושם

 ראה ז"ר ובעל מצרים, גאולי נענין כיריהן ומקליהן ופי' כבכתיי. ונקבצין ג' ושם שים ר' ישעיהבילקוט
 ש5 מקלו יימדנו חכמה איזה יודע ואיני בידיהם. אהרן ש5 ומקלו נוסחא לו ועשה בילקוטהנוסהא
 ונקבצין כתוב שהיה כפק צ5י ונקבצתי. בכתיי יכן '1 הגוים: נ5 וני5קוט חסר. בכתיי ייאהרן:
 אלהי בכתיי יי לפנינו: כבמקרא בכת.' עמי ואל חמקרא. עם נתערבב ואח"כ כבילקוט. שם הגויםכ5

 ובילקוט גשר. עn'~tDDI 5 ואומה אומה כ5 להם ואומר רוח בכתיי '1 : הגוים אלילי והילקוטהגוים
 אם כי דוגמא לי נודע לא הגשר ובענין מקוטע. לשון והיא גיהנם. גשר על יעברו ואומר ונשמהרוח

 וזל יעללינעק למוהרזא בבי.המ אחרת לכוונה גשרים נזכרו אכנם צאראסטר. בתורת הפרסייםכאמונת
 כחוט גניהם הרוח לתוכו שמגיעין וכיון ובכתיי מר5עיל. נשתרבב ועונדיו מלת ,; קנ"ג. צדח"ו

pSetll5לגיהנם. ונופלים כחוט לפניהם יהיה שם שמגיעים וכיון ובילקוט טשטש. והוא גיהנם. תוך א 
 משובש גכת"י " : המודעי ר"א של מדרשו וגו' העמים כ5 כי מיכה ובילקוט א' מזמור תהלים במד'ועיי'
 עשית כאשר תאמר רב,שע לפניו אומר' מתייראין ישראל נמיר לגיהנם ונופלים הנוסחא ובילקוטכולא.
 tOne ג' )רות בתי את מי כלשון יי אלו:עם
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 שהן אתה מעיד לו. ואומר לאברהם קורא אברהם. אומר' מעיד. מיהקב"ה
 אשר הנוי את וגם לי אמרת כך לא רב"שע לפניו אנו[מר אלהיהם. ואניעמי

 לפניו אמרי עוד, מעיד מי להם, אומר יעוד י"ר(. ט"ו )בראשית אנכי דןיעבודו
 אלהיהם. ואני עמי שהם אתה מעיד לו.  ]האומר  ליצחק קורא)ים(יצחק.
 הארצות כל את אתן ולזרעך לך כי לי אמרת כך לא רב"שע לפניואומר

 קורא יעקב[.נ2 לו אומרים עוד. מעיד מי להם ]אומר גי(. כ"ו )שםהאל)ה(
 לפניו ]יאוסר[ יאמר( אלהיהם. ואני עמי שהם אתה מעיד ]לה. ואומרליעקב
 פני על אחרים אלהים לך יהיה לא ישראל[ ]לבני )לי( אמרת כן לארב"שע
 ד'(.13 1' )דברים אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע לפניך ואמרו ג'( כ'נשמות

 לפניהם מלכם ויעבר שנאמר אחריו, והם לפניהם הקב"ה עובר שעהבאותה
 ומניחה התורה את הקב"ה מביא שעה באותה י"ג(* בי ומיכה בראשםוה'

 לו, ואומר ישראל,24 של בטובתן ויראו עכ"ום כל יבואו רב"שעהקב"ה. לפני גבריאל אמר סופו. ועד העולם מסוף ישראל של זיון ומבהיקבחיקו
 אמר י"א(, ב"ו )ישעיה יה,יון בל ידך רמה ה' שנאמר יראו. ]ולא יבואולא

 יראו יבואו עולם של רבונו לפניו( )אמר הוא[ ברוך הקדוש לפנימשיח
 )שם(.ג2 תאכלם צריך אש אף עם קנאת ויבשו יחזו שנאמרויבושו.

 שנאמר ויבושוי יראו יבואו רב"שע הקב"ה. לפני ישראל כנמתאמרה
 גיהנם פתחה שעה באותה י'(.26 ז' )מיכה בושה ותכמיה אויבתיותף
 פניהם על ונופלים ישראל של בחובתן ]ו[רואין עכ"ום כל ויוצאיןפיה

 זו אומה נאה כמה )או( זה ]אדון[ נאה כמה הקב"ה[. ולפני ]לפניהםואומרים
 אמר' מ"ו(* קמ"ר )תהלים לו שככה העם אשרי שנאמר ביותר. אותםשאהב
 להם אמר ביותר.17 אותם שאהבת זו אומה נשתנה במה רב"שעלפניו
 שלכם לע"ז והשתחויתם אותי והנחתם אותי ידעתם אתם שבעולםשוטים

 עיןמאיר
 נוסחתו ובכולם יותר. מעיד מי הם ) אומר בילקוט אבל ליעקנ. קירא יעקב לו אומר' מעיד מי בכתיייי

 או"ה שיבואו רצונך רג"שע בכהי 'ו : להם אמרת ובילקוט בכתיי. כ"ח מ עוד: הגהתי ועפי"זיותר.
 לפניו אמר יבואו לא לו ואומר לפני. שהיתה הנוסחא כאן. משוגשות הנוסחאות ,י : בילקוט וכיהויראו.
 ולא יבואו לא הקב"ה לפגי ישעיה אמר יראו ולא 'באו 5ו אמר ובכתיי שאמר. הוא וגבריאל וכו'.רנ"שע
 )מניין. מ.נ ויבשו ויראו )יבואו[ הקב"ה לפני משיח אמר וגו' )יחזיון[ )יהדיון( בל 'דך רמה ה' ישעיה אמריראו
 וכו' גבריאל אמר ובילקוט וכו'. כניי אמרה וייבושו )יחזו )יחדו( מ,נ( שנאמר מלת תחת מקום בכ5גכת"י
 משיח( שצח ספק )בלי משה אמר יחזיון בל ירך רמה ה' ישעיהו אומר וכן יראו אל לו( )וציל להםואומר
 רמה ה' שם. ישעיה וברשיי וכו'. כניי אמרה עם קנאת ויבושו יחזו שנאמר ויראו יבואו רב"שע הקג"הלפני
 אגדה ומדרש וכו' מיושבים ואינם ותחתונה עליונה זו פרשה של למקראות רבים אגרה מדרש ראיתיירך.
 בנבואה הנביא אמר זה פירש ולפי הלשון. אחר זה ואין ויבושו שיחזו מוטב לו אמר כו' הנניא שמבקשיש
 לפני היה שלפנינו שהמררש הדברים ומראין וגו'. ~יבושו יהזו בתפלה אמר ואח"כ יהזיון בל ירך רמהה'

 הקב"ה לו ואומר נ~סחא. לו עשה ז"ר וגעל זה. אמר לא זה שאמר שמי ערכתי, הנוסחאות אלו וע"פירשיי.
 לא רב"שע לפניו גבריאל ואמר 'חזיון בל ידך רמה ה' הנביא ישעיהו אמר כן כי לראות יבואו לאגבריאל
 והיא הקב"ה. לפני אמרה כלי ואף וגו' ;ם קנאת lvla~l יחזו שנ' ויבושו יראו יבואו אלא ישעיה שאמרכמו

 אויבתי וחרא תק"נט ר' עשר תרי בילקוט 'ו המדרש: לשון מסגנון היא ורחוקה בדמיונו שהמציאנוסחא
 שהיא למידי; אנו שענינינו סתומה כחידה והוא ל'תא. ותו אורך. בא כי אורי קומי זש"ה בושהותכסיה
 בו שנקטע אלא בכת"י כיה י1 מקורו: נרמז שלא אלא שלפנינו. לעניין דוגמא מדרש מאיזהקיטעא
 לפניו פרעה אמר איתא דשם אלא הכת"י. כנוסחת ובילקוט בחרא, זו אומה ער קמא זו אומה מןוחסר
 וראשון ראש הוא פרעה כי עתיקה נוסחא שהיא ונראה בכתיי. שחסר מה זו. אומה נשתנה במהרב"שע
 : המעתיקים השמיט"1 הבנה ומחסרוז ה'. שם לו ונורע ישראל שלבגלותן
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 בכל פעמים שמי את קדשו ישראל אבל בי.מ במחתם ולא בהם[]ובטחתם
 לתוך ושבין מתביישין מיד טוב. שכר להם נותן ואני בי.29 ובטחו תמידיום

 ומביא ]ה[צדיקים בראש הקב"ה ויושב שם. ויושבין [DW] ומשתחוים עדןבג, וצדיקים יהקב"ה י"ח(, ט' ותהלים וגו' לשאולה רשעים ישובו שנאמרגיהנם,
 וחמשה וארבעים מאות שלש אורו על ומוסיף לצדיקים30 שגנז אור)הקב"ה(
 נפשי צמאה שנאמר ]ה[זה. לאור מצפים היינו רב"שע לפניו אומר'פעמים."
 עכשיו להם אומר נ'(. מ"ב )שם אלהים פני ואראה אבא מתי חי לאללאלהים
 אומר מהו, זה חשך באורך, לנו מאיר אתה רב"שע לפניו אומר' פני.מראיתם
 וערפל ארץ יכמה החשך הנה כי שנאמר ישמעאל. ולבני עשו לבנילהם

 ]להן[ )לד( ואומר ב'( ם' )ישעיה יראה עליך וכבודו ה' יזרח ועליךלאומים
 רב"שע לפניו אומר' תנחומין,מ כום ממני קבלו עכשו בני לישראל.הקב"ה
 ]דהיינו )מיה( אויה ]לבין[ )מבין( והגליתנו ביתך מתוך והוצאתנו עלינוכעסת
 משל. לכם אמשול להם אומר לפיימנו,ח באת ועכשו או"ה[ לבין נדחככלי
 מביתו. והוציאה עליה כעם אחותו,~ בת את שנשא לאדם דומה הדברלמה
 באת ועכשו מביתך והוצאתני עלי כעסת ]לו[ אמר' לפייסה, באלימים
 שמיום בלבבך תאמרי שמא ]את[, אחותי בת ]לה[ אמר לפיימני.~]אלי[

 לביתי.ע נכנסתי לא אני אף הייך[ לתוכו. אחרת אשה ]נכנסה מביתישיצאת
 וישבתי עליתי לא מטה של ביתי שחרבתי מיום בני לישראל. הקב"ה אמרכך

 אתם אין ואם ומטר[. ]בטל ואמר( )יבטל יושב הייתי אלא מעלה. שלבביתי
 מקרא אלמלא ראותי, פועל טל ]וראו ראשי על ידיכם תנו לימאמינים
 לילה רסיסי קווצותי טל נמלא שראשי שנאמר לאומרו[ אפשר איכתוב
 בי( ט"ו ישמות יה וזמרת עזי בשכר עוזה. ציון את הקב"ה ימלביש ב'(.33 ה')ש"הש

 עורי עורי שנאמר עוזה[. הקב"ה שמלביש ]מניין הים. על ישראלשאמרו
 אי(.39 רב )ישעיה ציון עוזךלבשי

 עיןטאירי
 אותי והנחתם ומשובש מקוטע כילקוט בי. בטחתם ולא למלית שם דליתא אלא בכתיי מה'ו

% פעמים: נמי ג' ובילקוט שיבוש. אלא ואינו 'ום. ככל בעמים גכת.י ,' בי. בטחתם ולאלע"ז  כיה 
 ויושב ג'ע בתוך  יושרן וצדיקים לשאולה. מלת אחר וכילקוט שגבו.  האור את ומביא מסיים ושםככתיי.
 טעות ראי וזה פעמים שמ"ח בילקוט " לטובה: הסמון אח ושעה האור, את ומבש בראשםהקב"ה
 ז.ר  ובעל ובכח"י. כבנרפס שמיה הש חנוסחא שעיקר חהיח הטעות גם אמגר לחי.ח. היא ביןשנתחלף
 ארבעין מאה חלת תר על לאנהרא ?תיר יהא שמשא מיהור כ"ז ל' ישעיה התרגום כלשון שמ"גהגיה
 ארבעים הרי הימים שבעח של כאר שבעיות שבע שבעתים שם רשיי ולשון יומיא. שבעה מיהורותלחא
 ?כמו של אורה על  ?ורף נמצא ע"א ס"ה בפסחים רשיי לשון  אמנם שמ"ג. העולים שבי?יוחיהש?
 החמה ואור חלבנה אור תחשוב הנה החמה כאור הלבנה איר לחשוב כשבאת ומעהה 'טמ,ג.בעו,הז
 שישראל לילה. של ארו על אוח. על  ומוסיף ופירוש אור. מררגוח שמר יהיו הגה שמ"ג עליהםועורף
 הסיום ליתא בכת"י ת בגץ: בעו"הז כחמה אר מררגות שמיה הלבנה באור דהיה ללבנהמוגין
 החיטך הנה כי מ"ג מהו זה השך בכתיי י! שלפנינו: כנוסחא ובילקוט פני. ראיתם עכשוא"ל
 ומשובש. מקוטע והוא תנחומין. כוס קבלו עכשו כל ועד ישמעאל ולבני עשו לנני לפניו אמי וגו'יבכה

 שנסדר למדין אנו זה ~מסגנון לכלא. קיטע ואילך ומכאן וגו' החשך הנה כ, שנא' מהו זה חשךמילקוט
 והגהתי נדה ככלי איתא דשם אלא בכתי כיה 'ו : בגזלם ישמעאל וגני עשו נסי כשמשלו הזההמדרש
 עפ"י הגהתי " אחותו: בת את אשה שנשא ורם בשר למלך וכו' משל לך אמשול בכה" "'נרה:
 שמיום קסם( )צר פל"ו רבתי בפסיקתא בכתיי. כיה ', בכתיי: כיה י' שם: לירא לפייסני ומלתהכת"י
 שלא ראשי והיי חסך או"ה לני; נסיי את והגלה היכלי את ושרף ביתי את וההרים הריס; נבוכדנצרשעלה
 ועיי"ש וגו' טל נמלא שראשי שנאמר ראשי sv שעלה טל ראה מאמק אתה אין ואם שלי לכסאנכנסתי
 : בכתיי כיה ,' מ"ג: פיד סוכה ובירושלמי ומ"ר מ"ג צד ד' מאמר אליהו לסדר במבוא ,yty ט"ז. אוהכמ"ע
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 ד'.פרק

 לעמוד אתם יכולין בניי לתלמידיו אליעזר ר' להםאמר
 קרא ואמר, פתה מיד שתודיענו.2 ]לדברים[ רצון ירי לו אמרובתוכחות.1

 הנביא ייטעיה ידי על ברו"הק שנאמר זהו א'(. ניח )ישעיה תחשוך אלבגרון
 לא זה. מקרא ישעיה אמר)1( מי כננה י"א( א' ישם ה' יאמר ונוכחה נאלכו
 ואומר שבים. לקבל פרושות ידיו שהקב"ה תשובה, בעלי כננד אלאאמרו
 אדם וידי שנאמר לפני.3 שלמה בתשובה אותם ואקבל תשובה יעשומתי

 וידיו כבודו כמא על יושב שהקב"ה מלמד ח'(1 א' ייחיקאל כנפיהםמתחת
 תשובה ישראל יעשו מתי ואומר תשובה[ ]לעושי החיות כנפי מתחתפרושות
 הקב"ה לפני ועומדת מתגברת הדין מדת ויום יום ובכל לפני[.4]שלימה
 י"ב( י"ס )ויקיא לשקר בשמי תשבעו לא בתורה כתוב רב"שע לפניו.ואומרת
 חבריהם, נשי את ומחמדין לשקר.5 ונשבעים לשווקים משכימיןוישראל
 ישראל אבל . . . . , פנים משוא לפניך יש שמא רעיהן,0 על הרע לשוןומפפרין
 תלמידי תמיד, יום בכל פעמים שמי את ומקדשין ]ממטותיהןמשכימין
 כנמיות[ לבתי הארץ ]ועמי מדרשות ד]ל[בתי כנסיות לבתי משכימין[חכמים

 אלא עוד ולא מצות[,7 ]ומלאים בשרם את ומולין רבן. נל[בית )של(ותינוקות
 משוא לפני יש אומרים ואתם כתורה,8 שקולה שהיא תשובה להןשברא]תי[
 שנתפלל התפלה שכל התפלה.0י מן יותר תשובה גדולה אחר דברפנים:0
 נתקבלה הזונה רחב אבל ישראל," לארץ להכניסו ממנו קיבל לא רבינומשה

 שהיא )הזונה( רחב שמה נקרא למה אומר יעקב בן אל]י[עזר ר'בתשובה,
 מלכים שבעה ממנה ויצאו[ זכתה שעשתה ]בתשובה )יצאו( בזכות.2ירחובה
 שהצדקה הצדקה." מן ]יותר[ תשובה גדולה אחר דבר נביאים:מושמונה

- - -  עיןמאיר-

ן
 בתוכחתו לעמוד יכולים היו ולא היה שבטים של קטנן יוסף פצע בכיר יו לשון דוגמת ן ד'. פרס

 כלו' אלא שתוריענו. רצונך אומרים היו דלר"א נכון וכן בכתיי כיה י אותו: לענות אחיו יכלו ולאההד
 פיה ro~S ונכפל בכתיי כיה ' בכתיי: כיה ' שתוריענו: הדברים לפניו שיקובלו השם לפני רצוןיהי

 שהיא הקב"ה שי ידו זה כתיב ירו וגו' אדם וירי סיד וכו' כהנא ר' ואמר ע"א קייט וכפסחיםעיי"ש.
 וע"' תומדת י'תא בכתיי ' הוזן: טרח מפני nalu)n בעלי לקגל כדי החיות כנפי תחתפרושה
 עה"ח רשיי על ויד בעל העיר יפה , : להלן 1עיי' לשוקות ויוצאין ממטותיהן משכימ'ן שם וג' פיה.לקמן
 אמר אר.י ע"ב קמ"ר דב"ב הגמרא ועי לשקר. לישבע סופך וכו' סופך גנבת אם מתו"כ( )והוא קדשיםפ'
 לבית 1תנוק1ת ופי' בכפי. כזה ז ברש.בם: ועיי"ש הרע. בלשון והכל בעריות ומיעוטן בגזל רובןרב
 כלו'רבן

 שמשכימיי
 פזה ולקמן ~tnylD לשון היא אבל מלת עם אפי' אבל אבל. מלת ליתא ושם להביאן.

 בכתיי: כזה ' witly: וכו' כהי אחר תהרהרי אל לה אמר ג' ושם לכאן שגמא הדין מדתקטרוג
 והנכון הן קטועות הנוסהא1ת דב' ~יראה הזה. ברבר השם חלול לפני יש אומרת ואת הנוסחא בכתיי"

 השם חילול יהיה לא לישראל פנים להם נושא אתה ואם פנים משוא לפניך יש שמא 1צ.ל פיה.כדלהלן
 הזה: בדבר השם חילול ~יהיה פנים משוא לפני יש אסרת ואת וכו' 'שראל אבל לה אמר הזה.בדבר
 וכו'. הימנו קיבל ולא רבינו משה שהתפלל הנוסהא בכתיי ,י : תשובה לעושי התפלה מן יותר בכתיי.י

 ע1י, ;נ חטאתי; ~אמר שהתורה מצינו שלא תשובה. בלא הגזירה להעביר שהתפלל פי' זו1לנוסחא

 ובספרי ונביאים. מלכים שבעה ג' ושם בכפי כיה י; ח': אות שם ובמ"ע ע"א( )נ"ז יתרו רישבמכילתא
 שמגילה כ"1. אות במ"ע ועיי"ש נביאים שהם ופירושו נביאים. וח' כהנים ח' ע"ב( )כ' ע"ח פי'בהעלותך

 ה' ~הגיה מלכים שבעה ויד נעל מחק ועפי"ז נסה. ",ywln שם ואמרו וכו' כהנים והם נביאים ח' ע"בי.ר

 ער שבעה אותם ומעה כהנים שהיו קאמר שני בית מלכי עי מלכים שבעה ואולי כהנים. והםגכיאים
 בכתיי: כיה '!הוראס:
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 שכב( זוטא אליהו )סדר ת"ד אליעזר ר'פרקי38

 מישראל מבקש הקב"ה ואין חסרון. בה אין התשובה אבל חסרון בהיש
 נ'(:5~ י"ד )הישע ה' אל ושובו דברים עמכם קחו שנאמר ודברים, תשובהאלא
 ארפא שנאמר מעונותיהם ישראל את שמרפא)י(ת תשובה גדולה אחרדבר

 קורת נתנה מה מפני אומר נהוראי רבי ה'(:ט שם )שם נדבה אוהבםמשובתם
 עשרה כנגד הכפורים, יום ועד השנה מראש ימים עשרת ]לישראל[רוח

 לישראל הקב"ה נתן )לפיכר בכולן שלם ונמצא אבינו אברהם שנתנסהנסיונות
 במיני ישראל שקבלו הדברות עיטרת וכנגד ליוה"כ( ר"ה שבין הימיםעשרת
 יעשו שאם ליוה"כ[ ר"ה שבין הימים עשרת לישראל הקב"ה נתן]לפיכך
 נאמר לכך לפניו." שלימה בתשובה אותם[ ]יקבל יויקבלם( תשובה]ישראל[

 ה': יאמר ונוכחה נאלכו
 זה[ ]בברון אומר חלפתא בן שמעון י' תחשוך. אל בגרוןקרא

 בגרונם. מרננים שהצדיקים לשבח בו יש לבנאי. בו ויש לשבח בויש
 מכעיסין שהרשעים לגנאי ]בו, יש ו'( קמם יתהלים בגרונם אל רוממותשנאמר
 השמע לצדיקים י'( ל' )שם יחליקון לשונם גרונם פתוח קבר שנאמרבנרונם,
 אומר קרחה בן יהושע ר' קולך.18 הרם כשופר ולרשעים תחשוך[ ]אלבגרונך

 שנאמר לישראל. ]במיני[ תורה ניתנה שבשופר לטוב]ה[. אלא שופר נבראלא
 ויהי שנאמר יריחו. חומת נפלה ובשופר י"ס(." י"ס )שמות השופר קולויהי

 ובוטופר כי(,"2 וי )יהושע העם )כל( ויריעו השופר[ קול את ]העם )שופר(כשמוע
 אלהים וה' שנא' המשיח[. ]את )משיחנו( שמנלה בשעה לתקוע הקב"העתיד
 שמכנם בשעה לתקוע הקב"ה עתיד ובוטופר י"ר(. ט' )זכייה יתקעבשופר
 ]וגו'[ גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה שנאמר למקומן. ישראלגליות
 אלו פשעם. לעמי והנד קולך: הרם כשופר נאמר לכך י"ג(ן2 כיר)ישעיה

 עיןמאיר
 נכף ~כן בלבד. דברים אלא הנוסחא נכת"י ניס, חסרון בה שאין אשפי מתקבלת שהת'טובה"

 ארפא קרא מייתי בכת"י ,ן הגהתי: ולא כך לפרש יש לנוסחתנו גם אבל קא'. חסרון בה איןדעי
 לעולם רפאות שמביאה חשיבה גדולה חנינא בר חבא א"ר ע"א פ.ו ובסמא כ.ב( ר' )ירמיהמשובותיכם

 כיה פ' דר"כ בפסיקתא וכן התשונה, נגודל דברים הרגה מנו שם ונגמרא וגו'. משוכתם ארפאשנ'
 מיוחדים הם שלפנינו המאמרים אמנם פמ.ג. בפדר"א וכן שובה, לשבת שנתייהרו פמיר רבתיובפסיקתא
 בסיני ישראל שקבלו דברות עשרת כנגד יוה"כ ער מריה לישראל ורוח[ קורת בכת'י יי כאן:במקומם
 ר"ה בה' ברוקח ומצאתי הכת"י. עפ"י הגהתי ועכ"פ רישא. קמע והיא ינו'. הקב"ה להם נתןלפיכך
 מפני אומר נהורא' ור' רר"א( בפ' בר"ת ווארשוי ובד16ס ישן ברפוס )כיה אליעזר ר' בפ' ואמרינן ריו,סי'
 וכנגד בכולם ועמד אבינו אברהם שנתנסה נסיונות י' כנגד יו"כ עד מריה ימים י' רות קורת ניתנהמה
 מכאן 1עכ"9 קצת. נוסחא בשינוי והיא יקובלו, לפניו שלימה תשובה יעשן שאם כדאל שקבלו דברותי'

 פ.מ רנתי בפסיקתא ג"כ הוא הדברות י' דכנגר והא אליעזר. ר' פרקי אלו לפרקים קורא היה שהואראיה
 מה 'י בטקומו: כאן מיוחד הוא וכו' נסיונו י' דכנגד הא אמנם רנת. ישעיה בילקוט והכא)קס'ט(
 יפה סים; ,ה הרי השופר. קול ייהי ע"ב( )ס"ה פ.ד בחדש יתרו ונמנילתא בכתיי. כיה "'בכתיי;
 ביום והיה ואומר שופר. בקול ה' בתרועה אלהים עלה שנ' לישראל יפה סי' שופר שנ' מקום כלבכתובים
 יריחו הומת בנפילת דהיינו דבר, של פירושו וכאן יתקע. בשופר אלהים וה' ואומר ניול כשיפר יתקעההוא
 נאמר. 'ריחו כיבוש על מ"ז ממזמור וגו' בתרועה אלהים עלה שהמקרא אמנם משיח. וגילוי גליותוקיבוץ

 ויהי בשיבוש בכתיי "י וסמיו: פל"א סוף בפד"רא 1עיי' וגו'. נחלתנו את לנו יבהר מהמקרא מוכחזה
 שם והוא וגו'. השופר קול את בשמעכם היובל בקרן נמשך והיה וצ"ל 1ג1' היובלבמשוך

~lee 
 ושלי ה'.

 שנ' למקומן ישראל גליות את שמקבץ נשעה הקב"ה יתקע ובשופר בכתיי 1ן קדם: המקרא שזהכצ"ל
 אלהים וה' שם המשיח את שמגלה בשעה לתקוע הקב"ה עתיד ובשופר בשופר. יתקע ההוא ביוםוהיה

 קודם יהיה גליות שקינ1ץ המכילתא, עם מסכמת והיא העתיקה פסחא היא שזו ונראה יתקע.בשופר
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39 פ"כב( זוטא אליהו )מדר פ"ר אליעזר ר'פרקי

 שתלמדו בשביל אלא אתכם בראתי לא הקב"ה להם אמר חכמים,תלמידי
 שתלמידי דור ראית אם בלבבכם. עמוקות לבם יש מה חיים. ארחות בניאת

 אם בלבבם," עמוקה להם יש אלו הרי זה עם זה מריבה להם ישחכמים
 בתלמיד מעשה הארץ:ח עמי אלו ]הן[. מה חטאתם, יעקב ולביתמשעם.מ לעמי והגד נאמר לכך גיהנם, אלא דינם אין מקיימי, אין ותורה לתורהלבם
 אלפים וארבעה עשרים בראש יושב שהיה עקיבא ר' מתלמידיאחד

 ואהב זונה אשה שם וראה זונות של לשוק יצא אחת פעםתלמידים,י2
 עלתה הערב לעת הערב,27 עת עד לבינה בינו משתלח שליח והיהאותה,~

 והיה צבא כשר התלמידים בראש יושב כשהוא אותו וראתה הננעל
 מיני שכל אשה לאותה לה אוי ]בלבה[ אמרה ימינו.28 על עומדגבריאל
 למלך דומה שהוא זה כמו נדול אדם לה,~ צואת גיהנם שלפורענות
 אם אלא ניהנם," יורשת העולם מן ובטלה וכשמתה זאת אשהתענינו
 שבא וכיון גיהנם." של מדינה ולעצמי0]ה[ אותו מצלת היא הרייקבלנה
 אחת שעה בשביל העו"הב חיי מאבד אתה מה מפני בני לו, אמרהאצלה
 מלוכלך אוהב שאתה מקום בני לו. שאמרה עד דעתו נתקררה לאבעו"הז.
 להריח יכולה בריה כל ואין וזבל[ צואה מלא ]חמת אברים מכלומטונף
 אותו על והניח]ת[ו בחוסמו שתפש]ת[ו עד דעתו נתקררה ולאריחו.32

 עיןטאיר
 ק"מ, צר ג' מאמר לסוף בהוספה אליהו לסדר במבוא בארוכה הענין בזה דברתי וכבר המשיח.התגלות
 לכם יש גכת"י !י : כאן הנוסחא נשתנה ועפי"ז הגליות את מקבץ משיה יהיה ההמק לדעתאמנם

 1להם[ )לכם( יש אלו הרי זה על זה מחלוקת להם ]ש[יש חכמים תלמידי ש5 דור וכו' בלבבכםעשוקות
 כמו שמאלית בשיין היא עשוקות והנה זר. פי' לו ועשה רעות עמוקות הגיה ז"ד ובעל בלבם.עסוקות
 הסימך ואם עסיקין. עליו שיצאו שרה חכמים ובלשון תולדות( )בפ' עמו התעשקו כי מלשון והיאעסוקות.

 רוכב, תמורת רכוב דמיון עושקות במו ועשוקות מעשקות. ענינו עשיקות יהיה ימנית בשיין ועקרוטיס
 עצה לסחיר מה' המעמיקים הוי המקרא לשון עפ"י לפרשה יש עמוקות ונוסחא עושקות. מחשבותוכלו'
 אותן: מגדין שאין מחשך של דברים בלנם עמוקות וכא' ט"0 כ"ט )ישעיה מעשיהם במחשךוהיה
 בכתיי 'י לפרשה: בידי ואין גיהנם. אלא דינם אין באראלים ותורתם תורה ליכנס יום אם בכתיייי

 אלעאי בר ריי דרשו מציאות אלו פ' סוף ובב"מ הגהתי, ועפי"ז שמות( )כפ' בידך מזה כמו והיאמהן,
 לענין מעשה האי מיינני " וחטאתם: פשעם לפרש שם הדרוש סגנון אמנם וע"ה ת"ח כיפינמי

 וכו'. עשרים ראש שהיה הכת"י ונוסחת העו"הב. לחיי מזומנין ששניהם שמסיים מה עפ.י וע"ה ת"חתשובת
 וכו' אחר יום בכת"י ,! לר"ע: לו היו תלמידים זוגים אלף עשר שנים אמרו ע"ב( )סיב ביבמותוגרסינן
 בעיניה נדמה זו ולנוסחא וגבריאל. הצבא כשר בכתיי וי הערב: עד בכתיי יי וכו': אשהוראה

 כ"א(: ט' )שם גבריאל הוא והוא י"א( ח' )דניאל מעלה של הצבא שר הוא הצבא ושר צבאות. ה'כמלאך
 פ.ד רבה אליהו ובסדר פורענות. מיני כל עליה מצווית שהגיהנם לה צואת ופי' להב, ועיי' בכת"י כיה'י

 צוותא, מלשון לפרשה נדחק ז"ד כעל ציריי כמו שהיא צואה. שאינה צואה אותן אתם atetpt י"ס()צר
 בלבה אמרה נולא. ואעתיקהו משוגע. בסגנון זה כל בכתיי "ו : להק ועיי' היא משובשת שמלהשפשר
 ואת גדול אדם ומכעסת גיהנם שכולה אמ' מממנו עומד אשה לה נוח למלך שהוא זאת לאשה להאוי

 של מדינה ועצמי אותך מצלת הריני דברי את תקבינו אם לו אמ' זה משמית העילם מן הטרדהשמתה
 היו שכבר לי אומר שלגי לפי העתקהיו אמנם לשון. ושבוש דברים ערבוב אלא כאן אין והנהניהנם.
 שלפנינו. סגנון עפ"י כצ"ל :ן : לפגינו שהוא כמו סגנון לו תקן והוא שלפנינו למעתיק משובשיםהדברים
 )לה( אמרה אצלה שבא כיון בכתיי !' הכת"י: בנוסח לעיל ועיי' דבריה. את יקבל אם יקבלנה אםופי'
 נתקררה לא חזה את מה ]הזה[ בעולם אחת שעה ובפני[ )בפיי( העו"הב חיי מניח את מה מפגי בני1ל1[
 בריה כל אין וזבל צואה מלא חמת איברים מכל ומטונף מלוכלך אוהב שאתה מקום בני אמרהדעתו
 דגרסינן הברייתא לשון היא אמנם בעיניו. קשה הדיבור שהיה שינה שלפנינו והמעתיק ריחו. להריחיכולה
 tttnDDIn וע"כ אחריה, רצין והכל דם מלא ופיה שאה מלא חטת אשה תנא ע"א( )קנ'בכשגת
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 וכ"ג( פ"כב זוטא אליהו )סדר וה' פיד אליעזר ר'פרקי40

 )מ(]ל[עולמ341 אשה נשא ולא בפניו נמאס ריחו שהריח כיון]ה[קבר.מ

 לחיי ]מזומנים )מזומן( פלוני ואיש, פלונית אשה ואמרה קול בתיצתה
 הקב"ה לו אמר הארק.~ עמי אלו חטאתם יעקב ולבית אחר( )דברהעושב,"
 התשובה. מן יותר סובה מידה לכם אין לישראל להם ]האמור לךלישעיה,
 אוהבם משובתם ארפא שנאמר עונותיהם. מכל ישראל את מרפאתשהיא
 ח'(:37 שם )הושע כנפן ויפרחו דנן יחיו בצלו יושבי ישיבו וכתיבנדבה,

 ה',פרק

 נעשה היאך לנו אמור ]ינינו[ אליעזר. hhh4. תלמידיו לואמרו
 היא זי ב'(, כ' )תהלים צרה ביום ה' יענך ואמר, פתח מיד ונחיה.ןתשובה
 שלח דודי ]ישראל[. )יהודה( מלך דוד[ ]בן שלמה ידי על ברו"הקש]נ[אמר

 הזה. המקרא וכלמה אמר מי כנגד ר'(, ה' )ש"הש עליו המו ומעי החור מןידו
 רחמיך אלמלא רב"י2ע לפניו. אמר' יו2ראל.2 כנסת כננד אלא[ אמרו]לא

 ומקבל החיות כנפי תחת פרושות וידיך עלי מרחם שאתה הרביםוחסדיך
 הדין[ ]שמדת הדין.3 מדת לפני לעמוד כח לי אין שלימה בתשובהאותי

 האל בתורה כתיב רב"שע לפניו, ואומר]ת[ הקב"ה לפני ועומדתמחנברת
 מעשה כל על ]שבדולתך[ )שגרנית( הגדול. י"ז( י' )דברים והנורא הנבורהגדול

 שהכל והנורא, רצונך. מעוברי להפרע מתגבר שאתה הכבור,בראשית.4
 לא ]לישראל[ פנים ]להם[ נושא אתה ]ואס[ )ואין( אמת, שהוא מדינךיריאי!
 ישראל. כנמת אחר תהרהרי אל לה אמר הזה," בדבר השם חילוליהיה
 וגו' בריתי לא אם שנאמר בזכותם. אלא נבראו לא בראשית מעשהשכל
 ובה[ ]בתורה )בה( עוסקין שישראל מילה אלא בזרית ואין כ"ה(.0 ל"ג)ירמיה
 לפניו אמרה י"ז(,7 י"ז )בראשית עולם לברית בבשרכם בריתי והיתהשנאמר
 אלא ניתנה לא תורה אף לה א)1(מר אמור. הוא בתורה ראשון מקרארב"שע

 עתיקי מחלב ]נמולי שמועה יבין מי ואת דעה יורה מי את שנאמר,ל[ישראל.
 אומר( )ואתה הימ[9 ]כחול שחוללם( אותם ומקפת זכות להם וישמשדים.8 ולעתיקי מחלב לבמולי שמועה יבין ולמי דעה יורה למי ט'( כ"ח )ישעיהמשדים[

-  עיןמאיר-
 כיה 1ו ולפרשה: לדחוק שיש אף הגהתי. מעולם ומלת בריחו. בכתיי " בכתיי: כיה"
 הוא סיומא אלא אחר דיבור כאן שאין נכון וכן בכת"י כיה " רמיזן: לי נודע 5א זה ולסיפורבכתיי.
 ט"ו: סי' לעיל ועיי' משזגזתם ארפא שנ' ג' ושם נכשי. כיה י' מעשה.לההוא

 מלך ליתא ושם בכתיי כיה י Ate: לעיל ועיי אליעזר השם חסר ושם בכתיי כיה י ה.פרס
 ועיי' יהיה. ולא הגי' ושם בכתיי כיה ' בכתב: כיה 4 פיד: לעיל עיי' ' פ'ג: לעיל ועיי'ישראל
 כעין החור. מן ידו ש5ח רודי דרש זה וכלפי הדין, מרת קטרוג בשעת צרה ביום ~דרש ט'. סי' פ"רלעיל

 גרש"י )עיי"ש ליה מיבעי לו ויעתר 5ו. ויחתר אליו וישמע מיד רשב"י משום ע"א( )ק"ג בסנהדריןשדרשו
 ברשיי ועיי' הרין. מדת מפני בתשובה לקבלו כדי ברקיע מחתרת ומין הקניה לו שעשה מלמדובגליון(
 אל'הו ונסדר בראשית ריש עה"ח זברש.י נ' סי' ירמיה בילקוט עיי' " הכא: שדרש ההזר מן יזהושם.
 פ"נ דבשלח במכילתא עלילה סיום נוהגת שהיא ברית התימני ריש דרשו וכך י ע"א1: )צד פי"דרבה
 אמור בתורה הוא ראשון שמקרא כלו' בכת-י כיה ' : הכת"י עפ"י והגהתי ע"א. ג' ע"ז ועיי' bty))כ"ט
 5א הירה אף השיב זה 1ע5 המילה בשביל ולא שם( עה"ח ברשיי ,עיי' ראשית שנקראת התורהבשביל
 אמם שדי מבין שנלקחים מילה. מצות היא זה משדים ועתיקי מחלב גמולי הם מצוה ובאיזו וכו'.ניתנה
 נכת'י: ב"ה ! התורה: אף עד לפניו אמרה מן ונקטע חסר ובכתיי מילה. מצות בהםלקיים
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41 פ"כנ( זוטא אליהו )מרר פיה אליעזר ר'פרקי

 שבמלו פנים, ואבותם הם לי נשאו כבר פנים, להם נושא אני אומרת[]ואת
 אני[ אומרת ]את )אתה( אם ד"א בעולם:10 שמי את וקידשו שבעולם ע"זכל

 בלבב תורתי את שקבלו במיני. מנים הם לי נשאו כבר פנים. להםנושא
 אומר( )יאחה " באמת, אם כי העולם[ ]כאומות )כמיה( בערמה עלי באו ולאשלם
 שיצאו בשעה פנים, הם לי נשאו כבר פנים. להם נושא אני אומרת[]ואת

 המצות את מענוממצרים
 ועומדיי

 )ונוטלין( בתורה. ועוסקין אגודות אבודות
 לפני יש אוכ,ררז[ ]ואת אומר( )ואתה תורה בניהם את ומלמדין שכר]ונותנין[
 ישא לא אשר בתורה כתוב רב"שע לפניו, אמר]ה[ הזה." בדבר השםחילול
 ד'(:3! ליב )שם משפט דרכיו כל כי ואומר י"1( י' נדברים שחד יקח ולאפנים

 כתיב לו, אמר קרחה, בן יהושע ר' את קיסר ששאל שאלה היא ]יזין)וזה(
 הוא להיכן משפט[ דרכיו כל ]כי שחד( יקח ולא פנים ישא לא )אשרבאלהיכם
 קודם אמן ממעי שיוצאים וחנרין מומין אלמין חרשין אלהיכם." שלמשפט
 אמר אלהיכם.5י של משפטו זהו הן, רעים ואם טובים אם מעשיהםשיודעיה

 אם להבראות במחשבה שעלה קודם אדם של מעשיו לו בלוים כברלו.
 בחשוכה מה ידע ומסתרתא עמיקתא נלי )כהוא שנאמר הן. רעים ואםטובים
 אמר עיניו. ויפתח תשובה יעשה לפניי, תשובה ואין לו אמר כ"כ(. ב')דניאל
 נאמנים עדים ושני דינר אלף לי תן זה. דבר ]סוףז שאודיעך רצונךלו

 סומא אצל לו הלך מאצלו." נאמנים עדים ושני דינר אלף לו נתןמאצלך.
 ואלף ]להריגה[ )להטי( עליו גזר קיסר לו, אמר אמו. ממעי מומא שהיהאחד
 הורג)" אם ]אצ[לך. יהיו ]הללו[דינר

 על ]נסמכתי[ )נממטנו( לאו ואם ]הרג[
 לו אמר אצלו בא חדשים, נ' לו המתין הן,17 לו אמר הללו. דינראלף
 אצלך,8י שהפקדתי דינר]ים[ לו[ ]אמר טיבו. מה לו אמר הדינר]ים[. ליתן
 עדים והעמידו הקימר לפני הביאו )ב(]מ[עולם." דברים היו לא לואמר

 אחד_[ אדם ]בא מעולם,~ דברים היו לא ]י[אמר בפניו והעידונאמנים
 אשתו את ראיתי אני ]האיש[ לאותו לו אוי בפניו. לבינו בינווא"ל
 ואני הסומא את יהרגו עכשו לו. ואמרה ]אחד[ אדם עם משחקתשהיא
 ]והניחם[ )יהניחה( הדינר]ים[ את הביא מיד הדינר]ים[. את נאכלואתה
 כך אותך[ הודעתי ]לא בר( )מעידני אלמלא ריקה לו.12 אמר הקיסר.מלפני

 אמו ממעי סומא ]לםעשאה 3שעשאני( הוא נאמן אות)י(]ם[,מ גונבהיית)י(
 שעה באותה משפט* דרכיו כל כי בו הכתוב אמת אחריו. מהרהרואתה
 אלהיכם אשרי ואמר טובות, מרגליות בכל יהושע רבי את הקימרהעמיר

 עיןמאיר
 באומות. שם שבטעות אלא בכסי כ"ת !1 שם: חסירה זו שבכא אלא וכת"י כדלהלן כצ"ל"!

 בסדר !עיי' הכתר עפי !הגהתי וקכ.ד(, קכ"ג )צד פ"כ רבה אליה בסרר עמ' !1 ז': סי' פ"נ לעילועיי'
 דרכיו כל הנה פנים נושא שהוא נראה שאף שמסכמת כא' בכתיי. כ.ה '! ק"י(: )צר פי"ט רבהאליה
 בערך המעשיית תספר הרירות בסדר וכע חנניה בן יתשע ר' בכת"י '! ע"ב: כ' ברכש 1עיי'משפט.
 הגהתי: ועפי"ז הסיפר מסיום מוכח וכן משפט, דרכיו כי כי המקרא על ששאל שם וכשריבע.

 מקוטעים הרברים שכת"י כצ"ל " בכתיי: כיה י1 בכתיי: כ"ת '1 בנפעל: שיודעו הגהתי'י
 העידו נאמנים עדים שני הביא קיסר לפני לאו גכת"י "י בכתיי: לנכון המלה כך ,1!משובשים:

 : חנניה בן יהושע ר' איל בכתיי !1 : א' אדם אצל מצחקת ג' ושם בכתיי כיה !י : להר"מ ואמרבפניו
 : ככתיי כיה"
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 וכד'( פ"כג !וטא אליהו )מדר וו' פ"ה אליעזר ר'פרקי42

 שלח דודי נאמר לכך רנליכם,נ2 כפות לעפר שיזכה מי ואשרי עמוואשרי
 החורר מןידו

 המקדש בית שעתיד יודע דוד היה צרה.~ ביום ה' יענד אתר[]רבר
 ישראל על מצטער והיה ישראל של בעונותיהן בטלין וקרבנות חרבלהיות
 הקב"ה. לו אמר עליהם. מכפר ]מי ישראל על באות שהצרות בשעהואמר.
 בשעה לו. ואמרתי למשה מליחה מדרי ביליתי שכבר תצטער אלדוד

 לפני ויאמרו ]אחת[ באגודה יהד לפני יעמדו ישראל[ על באותשהצרות
 יוחנן ר' אמר אותם,28 גילה ]והיכן[ )ומה( אותם,ת עונה ואני סליחהםדר]י[
 שלו מערפל הקב"ה וטירד מלמד ו'( ל"ר )שמות ויקרא פניו על ה'ויעבור
 מליחה מדר]י[ לו ובילה התיבה לפני ועובר בטליתו שמתעטף צבורכשליח
 מידי ישראל את להוציא בידו שיש חכם תלמיד יהיה אם לווא)ו(מר

 במעשה שותף ]עמי[ היה שלא בי יסתכל עליו.30 דעתו יזוח אלחובת)1(]ן[מ
 באי כל ילמדי ]טמני[ יממנו(, למשה מליחה סדר]י[ וגליתי ירדתיבראשית
 )להם( נותן אני חובתן מידי ישראל את להוציא בידו שיש מי וכלעולם.ן'

 אחת ]ב[אגודה ועומדין לפני מתקבצין שישראל ובשעה טוב.32 שכר]לו[
 המלך הושיעה ה' שנאמר אותם, עונה )1(אני מליחה סדר]י[ לפניואומרים
 שם(:33 יתהלים קראנו ביוםיעננו

 ו'.פרק

 בעושר ]לא[ תבשהו אל בני לתלמידיו. אליעזר רי להםאמר
 בחכמתו חכם יתהלל אל ה' אמר כה שנאמר בגבורה,1 ולא בחכמה[]לא
 כיב(, מ' )ייפה וגו' בעשרו[ עשיר יתהלל ]אל בגבורתו הנבור יתהללואל

 ומקרה האדם בני מקרה כי דוד בן שלמה ידי על ברו"הק שנאמרזהו
 זה, מקרא ]שלמה[ אמר מי כנגד י"ט(21 נ' נקהלת להם אחד ומקרההבהמה

 ומופו רימה תחלתו ודם[ ]שבשר נשהיא( ו3.07 בשר כננד אלא אמרולא
 בנבלת הנוגע כל אלא עוד ולא כלום. מבהמה אדם מעולה ואיןתולעה*
 טומאת טמא אדם בנבלת הנובע אבל ערב. טומאת אלא טמא אינובהמה

 עיןמאיר
 בע5 לביתו, שהעבירו העביר ופי' חנניה, בן יהושע ר' את קיסר העביר איתא ושם בכתיי מהינ

 מקבי שהקג"ה כלו' ,' : רוחו על העולה כפי הסיפור סגנון שינהז"ר
 הרין. מדת טענת כנגד תשונה

 5הד"מ ואמר רעתו ע5 עמר זה אב5 בחשובה. מקבלו היה בפניו עדים כשהעירו תשובה עשה א5ו זהואף
% עיניו: ויפתה השובה יעשה הקיסר שאלת ס5קוכזה  כ"ה י' דנורא: זיקוקין Sv1 מכון הגיה כן 
 הם באמת ואולי ליתנייהו. הדברים שאר יכל וגו' הושיעה ה' שנ' אותם עונה ואנ' ומסיים נכת"ילנבו,
 הקשה גילה ובמה הגיה ז"ר ובעל 15. גילה ומה צ"5 ואולי הגהתי כן '! הגמרא: עפ"י מאוחרתהוספה
 עפ"י סדרי בכולא והגהתי עיי"ש. אחר בסגנון ע"ב י"ז בריה יוחנן 5ר' הוא המאמר עיקר " : זאתאותם
 שליח מלהיות יהגאה אל כלו' "ו תפלה: סדר איתא ובגמרא כדלהלן. חובתן וכצר בכת"י. ד5עי5הא

 ז"ד ובעל להגיה כנע 1' וכו': וגליתי ירדתי בעולמי יהיר שאני אע,פי וכדו' להגיה. כנר "צרר:
 : להגיה כנץ " . הסגנון אתשינה

 מקרה כי המקרא לשון הובא בכתיי ! אני: הוספתי קמא לא ומלת בכתיי כ"ה י ו',פרק
 שהם שוין שהן במה נוגע שהוא המקרה כב' בכת.י. כ"ה נ הבהמה: ומקרה אדם בני מקרהאחר
 הבהמה: נפש ומקרה האדם נפש מקרה כי אמר שלא ורם,בשר
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43 פ"כד( זוטא אליהו )סדר פיו אליעזר ר'פרקי

 מטמא אדם אבל אוהל מטמאה איניא(]ה[ שמתה בהמה אחר דברשבעה,4
 אבל אחרים מטמא ואין טמא הוא בהמה בנבלת הנוגע אחר דבראוהליי
 שלמה[ שאמר ]יהוא )והאמר( אחרים*6 ומטמא טמא הוא אדם ב[נבלת]נונע
 שאימתו יומו בן תינוק די(*7 ט' )שם המת הארי]ה[ מ, טוב הוא חי לכלבכי

 ]עלו[ שמת כיון פרסה לארבעים ששימש הבשן[ ]מלך מעוב עליומושלכת
 היא כי י"א( הי )מ"א האדם מכל ויחכם בו שנאמר ושלמה נביו*" עלשיקוצים

 שם(*9 נ' )קהלת אין הבהמה מן האדם ומותר אמר ]איך[ האדם ]מכל[ )אבל(חכם

 היאך ומברך ומ]ת[עורר ומברך י17ן ומברך וטותה ומברך אוכל אדםמה*
 מדברי הכתוב ]ה[מיתה שעת על אלא כלום*ל מבחנת שאינה לבהמהנחשב
 )לשחיטה( הבהמה על שנמלכין כשם למות אדם של קיצו ואמניעכיון
 הבל* הכל כי אין הבהמה מן האדם וסותר נאמר לכך עליו,ת נמלכי,כך

 ]עליו )ומכעסיי( שמעבירין פי[ על ]אף אדם אבל מנוח' לה יש שמתהבהמה
 אותו ודנין גועשיו כ:ל לך ]ך3ןראין[ יומאירין( לדין אותו מעמידי, ומתטכמימין[
 אם תלמידיו* לו אמרו פטירתו* בשעת יוחנן ר, בוכה היה ויב(כךעליהם,מ

 שמעמידין אבכה לא בני להם" אמר עלינו," תהא מה אנחנו רבינו בוכהאתה
 עוד ולא עליהם. אותי ודנין מעשי את לי ]ך3יראין[ יומאירין( לדיןאות)1(]י[
 עולמי" של לתיקונו זכיתי ולא בחייךי בניך מתו מפני לי שאומרנים[אלא
 וכך עליהמי אותו שדנין אלא בחייו בניו שמתין ]לאדם[ ילעולם( לו דיולא
 רב"גטע לפניוי אמריה( ט'( יע"א זקנה לעת תשליכני אל תהלים בספר דודאמר
 ]אמר )שם( תע,בני אל כחי ככלות המצותי ומן התורה מן ידי תרפהאל

 שכל למד אתה מכאן ]ובנותי[, בבניי שיניי ]את[ תקהה אל רב"7ץע[לפניו*
-

 עיןמאיר
 הנוסחא, עיקר ואולי משובש, והוא כיום. לבהמה שבזוד בזוד מעלה אין ג' DVI בכתיי. כיה'

 בבא ן : שתקן כמו המעתיק ותקן ונשתבש כלום, שלבהמה ודם מכשר שלארם ורם לבשר מעלהאין
 ושם הכת"י עפיי הגהתי , בכתיי: כיה י רישא: שקטועה אלא בכתיי כיה , בכתיי: חסרהזו

 שאינו עליו מושלכת היא מפניו האימה כלו' עליו מושלכת אימתו ולשון בו. עלו שיקוצים שמת כיוןאיתא
 המקרא כישון היא אימתו וכינוי עליה. זיינה כלי אשה שאמרו וכענין הי. בעל alo להפחיר דברעושה

 פל.ד וב"ר פייח דשבת בתוספתא היא המאמר ודוגמת נח(. )בפ' הארץ חית כל על יהיה וחתכםומוראכם
 כמו ענינו ואולי לי. איתפרש לא פרסה לארבעים ששימש ולשון עיי"ש. נח בפ' עה"ח ברש"יוהובא
 משכב של יומו כן איזה לידע מלכות גדולי על פור מטיל שהיה נכוכרצנר על ע"ב( )קמ"ט בשבתשאמרו
 אמה מאות שלש ערלתו נמשכה כר )צדקיהו( צדיק לאותו לעשות רשע אותו שבקש בשעה וכו'זכור
 פרסה מ' זרעו יריית שהיתה גוזמא בלשון כאן אף גוזמא יהוא וכו'. כולה המסיבה כל על מחזרתוהיתה
 כנני אמתו באמתו שברכו ה', ויברכהו אמקרא ע"א( )י' בכוסה אמרו ובשמשון פרסה. לארבע צ"לואולי
 ושם חקת פ' סוף בילקוט והובא עוג של בגדלו שהפליגו סופרים מס' בסוף ועיי' שוטף. כנחל וזרעואדם
 ההיותי. ראה בריה פ"א רבה בדברים ועיי' מזה. שרברו הרי ליטרא, וששה שלשים זריעתו וטיפתאמרו
 ששימש הבשן מלך aly מן הבריות כל על מושלכת שאימתו דמיונו. כפי נוסחא לו עשה ז"רובעל

 ברבה הר'ד9 בחי' )ועיי' גביו. ע. ורמשים שקצים ירדו שמת כיון מיל ארבעים רגליו ופרסת לענדלאברהם
 מונהגת. איתא ar1 מתעורר בכתיי "ן וכו': אמר איך האדם מכל ויחכם בכתיי י ברכה(: פ'סוף
 באשגירת היא לשחיטה ומלת בכתיי. כיה ת בכתיי: כיה " : חמיה לשק לעצמה היא טהומלת
 לעשות מה עליה שנמלכ'ן אלא לשחיטה. נמלכין הבהמות כל על שלא נכון ואינו ?'א( י"ז )מברכותלישן

 אם רגינו איתא ושט בכתיי. כיה '! טכסיס,ן; והגהתי טכסיטין איתא ושם בכתיי. כיה י!בנבלתה:
 רע סי' גרועים כשמתו ואף ע"ב( ליב )שבת אבותם גהטא מתים קטנים ובנים בכתיי כיה ,1 : בוכהאתה

 בני אל ארד כי בפ' וישב פ' עה"ח וברישי וגו'. בני אל ארד כי מהו בדיה ויגש פ' הנחטא עיי'לאביהם
 : שם יונתן ובתרגום הפעם אמותה בפ' ויגשובפ'

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



 פ"כד( זוטא אליהו )סדר פיו אליעזר ר'פרקי44

 כהה* ]וכחו[ יוכהה( כהות ועיניו ]קהות[ יכהות( שיניו בחייו בניו לו שמתיןמי
 הבל.15 הכל נאמרלכך

 רבינו* כמשה אפילו וגו' חכם יתהלל אל ה' אמר כה אחרדבר
 התורה את וקבל למרום שעלה שאע"פי בחכמתו[ רבינו משה יתהלל]אל
 לו שאמר בשעה רבינו* משה על עליו אמרו המיתה*" מן לו הניחלא

 תתן ביומו בתורתך כתבת רב"שע לפניו* אמר בהרד ומות עלההקב"ה
 ]ו[עכשיו שנה ארבעים לפניך הייתי נאמן פועל ואני ט"ו( כיד )דבריםשכרו
 בעו"הז* שכרך את ליעול רוצה אתה למשה, הקב"ה לו אמר שכרי*19 ליתן

 ייצוני( לעשות שרצו וליעקב ]ו[ליצחק לאברהם שכר משלם שאניכשם
 אבל לבא*"2 לעתיד שכרך לך אתן אני כך לבא* לעתיד כמומים[ מצות]לפני
 הי]ת[ה ולא בראשית מעשה כל ברא הוא שלו* החכמה שכל הקב"היתהלל
 כיח(: מ' )ישעיה ייגע ולא ייעף לא שנאמר לפניויגיעה

 שמשון יתהלל ]אל כשמשוןי אפי' בנבואתו. הגבור יתהללאל
 ]בית[ עד מושבו שמבית מנוח[ בן שמשון על עליו אמרו בנבורתוי מנוחבן

 העולם, מן והלך בבורתו בטלה שמת כיון אמהר ששים לו היוכתפיו
 הגדולה ה' לך שנאמר שלו הבבורה שכל שמו ]וברוך[ הקב"ה יתהללאבל

 י"א(: כ"ט )דהי"אוהגבורה
 יתהלל ]אל ישראלי מלך כאחאב אפי' בעשרו. עשיר יתהללאל
 שהיו ישראל מלך אחאב על עליו אמרו בעשרתי ישראל מלך עמרי בןאחאב
 שןי של פלשירין[ ]שבעים )פלטיו( ואחד אהד לכל ובנה בנים שבעיםלו

 העושר שכל הקב"ה יתהלל אבל עשרו,22 ובטל מלכות]ו[ בטל]ה[ שמתוכיון
 עיןמאיר

 יכלו שאם ויחי( )כפ' אוני וראשית כהי המקרא ע"ש הכנים על כתי ככלות וררש בכתיי. כיה.'
 לו אמרו וכו' זכאי בן יוחנן ר' וכשחלה וכו' ר"א כשחלה ת"ר גרסינן. ע"ב( )ב"ה בברכות תעזבני, אלבני

 ע"ב(, ה' )שם האמורא יוחנן ר' על כזאת מסופר אמנם שם. ל'תא בחייו בניו שמתו והא וכו',תלמידיו
 איתאמרא רלא אע"ג האומנם ז"ד(. בבעל )עי" נפחא גר"י ריפו המאמר לבעל ליה דאיחלף לזמרורחוק
 נכנסו ריב.ז של בנו כשמת שנו. ריב"ז בפ' פי,ד דבא"ררנ מכללא. זה דבר ללמד יש מריב"ז הכיבפירוש
 וגו' פקדון המלך אצלו שהפקיד לאדם לה"ר משל לך אמשול לו ואמר וכו' ראב"ע D31a וכו' לנחמותלמידיו

 מת וזה אחד בן אלא לו היה שלא משמע שם הלשין ומסגנן וכו'. תורה קרא בן לך היה רבי אתהאף
 בנים לו שהיו מכאן ולמדנו בשמו. נאמר דבר שיהא ובהגדה בהלכה בן לו שנזכר מצאנו לא ובאמתרווק.
 מקרא לאו " הכת"י: עיפי tnDD1n ין בחי'1: ג"כ ומת הזה הבן אלא לו נשאר ולא קטנים כשהםומתו
 ,ן המקרא: נלשון שתפם אלאהיא

 דכתיב פלסתר תורתך עושה אתה הרי ברכה. פ' ברבה רוגמתי
 )לכם( גוחן אני כך וכו' רוצה אתה משה הקב"ה איל ג' ושם בכתיי. כיה "ו ובו": שכרו תתןביומו
 יהרכינ והכמה עושר נכורה בסירוס המאמרים אלי מונאים ירמיה ובילקוט לבא. לעתיד טוב שכר)לך[
 גריס והני מדרש. בצדו ונרשם דמשה הא סדר אח"כ מטות ב0' תנהומא מדרש עם ועושר דגבורההא
 רצונך משה הקב"ה איל לפנינו( שהוא )כמו וכו' ועכשו וכו' שאלפי משה זה בחכמתו חכם יתהללאל

 לעיל. כסוסים במצות לפני שרצו וליעקב ליצחק לאברהם שכר משלם שאני כשם או בע1"הז שכרךליטול
 התנחומא בסוף לעיל ונכתב נסתרפ אלא וכו' הקב"ה יתהלל אבל הסיום שם ליתא וכן וכו' נותן אני כךול"ג
 הכת"י: נוסחת עם יותר מסכמת ונוסחתו בראי הוא שלו וצ"ל וכו' ברא שלא החכמה שכל W11Uf1והוא

 תניא ע"א ו' ובסוטה ל.ג. העולם מן והלך ומלות כתפיו. בין עד ג' ושם כבכח"' שם הילקוט בכתיי. כזה~ז
 ואגדות אמה, מס' פחותות עזה דלתות דאין ~גבירי וכו' אמה ס' שמשון של כתיפיו בק החסיר שמעוןא"ר

 מאחוריו שהפשילן מבירא ואגרתן הןיהליקות
~wenl 

 כתיפיו: עד והגיעו מלמטה מאתוריו ידיו בשתי
 שן. של פלטין וא' א' לכל וכו' בגים ע' לו שהיו עמרי בן אחאב 'תהלל אל ג' שם ובילקוט בכת"י. כיה!י

 בנים. שבעים ולאחאב כתיב א'( )מ"ב במקרא והנה קאמר, אתה לגל בטין פלטירין שבעים נמי הכת"ילנום'
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45 וכה'( פ"כד זוטא אליהו )מדר וז' פ'1 אליעזר ר'פרקי

 יבמה ח'(* ב' יהני צבאות ה' ]נאם[ יאמר( הזהב ולי הכסף לי שנאמרשלו*
 ]מעשרת וכבור( יעושר שהיא תורה* של בכתרה ]יתהלל[ בעו"הז ]אדם[יתהלל
 ארך שנאמר הבא[ עלעולם )1בעו"הב( הזה בעולם חיים ]לי[ ונותנתאותו[
 שהיא עושר[ ,ה ]אי ט"ז(*23 נ' )משלי וכבוד עושר )1(בשמאלה בימינהימים
 יחליפו ה' וקוי שנאמר לעולם* יבטל שלא כח בו שנותנין זוכה לו*נותנת
 24 : ל"א( מ' )ישעיה ייעפו ולא ילכו דנד'כח

 ז'.פרק
 של[ בשבחנו אתם יודעים בני לתלמידיו. אליעזר ר להםאמר
 ליעקב אמת תתן ואמר פתח מיד 21תודיענו.ו רצון ירי לו אמרואברהם.
 ישראל. מלך דוד ידי על ברו"הק שנאמר זהו כי( ז' )טינה לאברהםחסד
 זהר )ה(מקרא דוד אמר מי כננו נ'( א' )תהלים מים פלגי על שתול כעץוהיה

 שנולד קודם שנבראו הדורות ]שכל אבינו. אברהם כנכד אלא אמרולא
 בבני מיחה ולא יודע היה ואשור הקב"ה.3 של שמו יודעין היו לאאברהם[

 הארץ מן שנאמר הקב"ה.4 של שמו אשור יורע ]ש[היה ומניין הפלנה,דור
 ההיא. ]ה[עצה מן אלא הארץ מן תקרי אל י"א( יי )כראשית אשור יצאההיא
 ]לצאת[ שעתיד אשור יודע שהיה מפני הפלה, דור בבני מיחה לאולמה

 מיחה אם מעלה.5 כלפי ומנדף מחרף ]י[היה בעצמו שהיא ]ממנו[.מנחריב
 שנולד כיון אבל הקב"ה.6 למני מרגז ]האיש[ אותו של זרעו לו. אומריםהיו

 ויאמר שנאמר וארץ שמים אותו והקנה הקב"ה של שמו הודיע)י(אברהם
 ]את[ הקב"ה נשק שעה באותה כ"ב(*7 י-ד יבראשית וגו' מדום מלך אלאברם
 עכשו ]בעולמי* ועליון אוזון ]אדם[ קראני לא עכשו עד ואמר, ידיו5שתי

 שמים קנה עליון אל ה' אל ידי הרמתי שנאמר בעולמי[ ועליון אדוןנקראתי
 שנאמר הבריות" כל בפי ]הקב"ה[ נתברך אברהם וכנולד רכיון )שם(9וארץ

 עיןמאיר
 ואבדו הקיץ בית על ההרף בית והבתי כתיב ט"ו( )ג' ונעמוכ בנה, אשר השן ובית כתיב ל"ט( לב )מ"אושם
 רבה באסתר ונכפל נדבר עוד והפליגו פיו רנה שקהלת שן. בית בנה אחד שלכל דרשו וע"כ וגו', השןבתי
 ובו שלו שהעושר הקב"ה יתהלל )לעתיד( אבל שם ובילקוט בכתיי. כ-ה 'נ פ"ב: שמואל ובמדרשפ"א
 וכו': ולעו-הב בעו"הז חיים לו וגוחנת אותו מ)ת(עשרת 'טהיא תורה של בכתרה בעו"הז האדם יתהללומה
 ינו': שכ' לעולם 'בטל שלא כה בי ונותנת וכבוד. עושר וא' ימים ארך שנ' שילקוט בכת"י. כיה'!

 כיה 1 נ': סי' פיד ריש לעיל ועיי' שתוריענו עמך awn רצון יהי כלו' ננת"י. כיה ן זי.פרמ
 אליה בסדר ועיי' בכת"י. כ.ה ' ופירשה: מעצמו ניסחא לו עשה ז-ד ובעל בכת"י כ-ה יבכת"י:
 הכת"י. כיה " בהערה: ק"ל צד שם במבוא עי" בידו ליהק ונשארה י"ז. סי' יבמ"ע קי"ר( )צר ג"כרבה
 מארצו. פנה הקב"ה על לחלוק באים אותן שראה כיון אשור יצא ההיא העצה מן וגו' הארץ מן פליזוגב-ר
 בכתיי. כיה , aw: ברמ"בן ועיי' האגדות. רוב על וחולק נמרוד על הדבר שהמשיך יונתן בתרגוםועיי'
 משמיט ז"דובעל

~'olol 
 שהשם מדום למלך שהציע כלו' בכת"'. כיה י מדעתו: nola" לו ועישה

 בסדר ועיי' אלוחו. 'חסר אל מלכו העילם יחסר אל להם שאמר פמ"ג בב"ר ואמרו ~ארץ. שמיםקנה
 היא זה מליצה ורוגמת שמחה. מרוב היא הנשיקה ענין בכתיי. לה , כ"ט(: )צר ס"ה רבהאליהו
 במ"ע ועיי"ש נינתו ועל חכמתו על ידיו את ~מנשק מגפף הקב"ה היה ק"ג( )צד פייח רנה אליהובסדר
 אלא סדנם למלך אברהם אמרו לא אותיות ד' בן שם שגכתנ שאף הדורש ודעת בכתיי. ב"ה " צ"ב:סי'

 נספר' חז"ל הוכרחו ובאמת ה'. את ידעתי לא אמר ופרעה השם זה סדומ מלך יבין דאיך דלל.באל'ף
 אברם ויאמר הוא הכתוב ~המיטך כן. אמד יצדו את ולהשביע מוסגר מאמר שהוא לפרשי ל"ג פי'ואתחנן

 גם דעתם שכן ויונתן אונקלוס בתרגום ועיי' שם, במקרא הרמ"בן והביאו וגו'. מחוט אם סרוס מלךאל
 : ע"ב פי' שם בספרי ועיי' כן למרו שמאברהם ורעתם בכתיי. כיה ייי : שם ובתו' ע"ב ז' ברכות ועיי'כן.
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 פיכה( ווטא אליהו )סדר פ.ו אליעור ר'פרקי46

 הקב"ה. של רחמיו נתנלנלו אברהם שנולד וכיון כ'(. שם )שם עליון אלוברוך
 שנולד ]י[כיון ו'(,!! ל"ר ישטות יבו'[ דרזדן ]רחך13 בתהילים( היי ורחום )חנוןשנאמר
 תמנו לא כי ה' חסדי וכנאמר בריותיו, כל בפי ]הקב"ה[ נהדראברהם
 שבזכות הקב"ה לו נשבע במילה ועסק אברהם שנולד כיון כ"ב(*2י ג')איכה
 בריתך בדם ]את[ )ו(בם שנאמר ניהנם.ט של מדינה ישראל את מצילמילה
 אל יורדי שנאמר גיהנם. אלא בור אין י"א(4! ט' )זכייה מבור אסיריךשלחתי
 מים: פלגי על שתול כעץ והיה נאמר לכך י"ס(. י"ר )ישעיה בוראבני

 אמשול יוסי" ר' דרש מים. פלני על שתול כעץ והיה אחררבכך
 שאין ציה בארץ בבקעה מהלך שהיה לארם דומה15 הדבר למה משל.לך
 ומעיין אחד אילן מצא בצמא." עליו מתחלחלת נפשו ]ו[היתה מימתבה

 וישב ממימיו ושתה נאה," וצלו מתוקין יפירותיו תחתיה מיס ]של)אחד(
 אילן אמר. להלוך פטירתו בשעת עליו."2 נפשו וחזרה מפירותיו ואכלבצילו
 מעיינותיך כבר תחתיך. מעיינותיך יהי לך אומר אם אברכך. במה]אילן[
 הוא הרי נאה. צילך ואם מתוקין, פירותיך הרי מתוקין, פירותיך אםתחתיך.
 אמר וכן כמותך.מ יהיו ממך שנוטעין נטיעותיך ורכל רצון יהי אלאנאה.ן2
 כבר תודיעני, לך אומר אם אברכך,ת במה אברהם לאברהם.הקב"ה

 מעיך צאצאי שכל רצון יהי אלא המלכתני.ע כבר תמליכני אםהודעתני.
 בעתו יתן פריו ]אשר מים. פלני על שתול כעץ והיה נאמר לכך כמותך,יהיו
 בעלי אלי )שם( יבול לא ועלהו בזרעך,25 וצירבו חכמים תלמידי אלו)שם([
 ?ה )שם( יצליח יעשה אשר וכל לעולמים.~ מזרעך יפסקו שלאאמונים
 שנאמר תחתיו. ומערב מזרח מל)א(כי כל הקב"ה שהכביש אבינואברהם

 עיןמאיר
 שררשו מה עיפי לקיימה יש הפפר ונ~סהת שי"א. פי' ריש האזינו בספרי ועיי' מוןי וכן בכתיי כיה"

 שלמד לפי היא תמנו לא כי המקרא ופירשו בכת.י. כיה י! אגרהם: על ליריאיו נתן טרף פ"מבגיר
 וירא(. )בפ' הזה במקום אלהים יראת אין רק שאמר כמו יהיה ולא חסד לעשות העולם כל אתאברהם
 )ש"א וגו' ה' חסר עמרי תעשה ולא כמ"ש החסד מקור שהוא ה' חסד נקרא נגולה מקבלים שאנו חסרגל
  y"Dtl ט"ו( וצד פטיו רנתי ופסיקתא פמ"ט ונ"ר ע"א י"ס עירוכין שי' ,1 הקג"ה: נהדר שוה י"ר(ל
 בכת"י 'י כגנדפס: המקרא הובא בכתיי '1 מגיהנם: לפדיון המטבע היא שהמילה ט"ו אותשם
 בר ור"י יוסי בן יוסי ור' יאמין בר יוסי ר' ערך בס"הר ועיי' וכו'. יומן בן יוסי ר' דורש' ורגנן 'ומן בן יוסיר'

 עליו ונרשם תר"יז רמז א' תהלים בילקוט זה מאמר והובא רבנן. של דרושם זו בנוסחא חסרה ועכלאסי,
 : דומה הרבר למה יוסי ר' דרש ובילקוט וכו' משל מ'טלו בכת"י '1 : כבניפס הגי' ושם אליעזר ר'פרקי

 בכתיי 'י : וכו' ונפשו ציה בארץ הלך שהיה ובילקוט מים. שאין )וצמא[ )וצימין( ציה בארץ בכתייז!
 של ומעיין במרבר עומר  שהיה אחד אילן ננת.י ,י מתלחלחת: נפשו ונילקוט מתהללת. ]נפשוןהיתה
 וחזרה בצלו וישב ממימיו ושתה משירותיו אכל בכתיי " תוותיי: ומעיין נאה אילן ובילקוט תחתיו.מים
 הענין טבע כפי הוא שלפנינו והסדר עליו. נפשו וחזרה בצלו וישן שכנוסחתו אלא et~sta וב, נפשו.עליו
 זה באילן אדם כל שימצא מה אלא זה איש של סדרו על הקפידה לא העתיקה הנוסחא אבל זה. צמאשל

 ע"ב( ה' )תענית בסעודתא נחמן לר' איקלע כר יצחק ר' נשתמש זה במשל והנה והישיבה. והשתיההאכילה
 ואמת נאה וצילו מתוקין שפירותיו אילן ומצא וצמא ועיף רעב והיה במדבר הולך שהיה לאדם איתאושם
 וכו' פירותיך כבר ג' ושם בכתיי כ.ה י' בצלו: וישב ממימיו ושתה מפירותיו אכל תהתיו עשרתהמים
 בילקוט. וכן ממך. שיטעו נטיעות שכל בכתיי ינ : בגמרא ובן הרי בכולא ובילקוט נאה. צלךכבר

 אומר אם בכלי 'י ת~"כ: ריש עיי' חיבה ליטון והוא אברהם. אברהם בכת.י " כבנדפס:ובגמרא
 הילקוט. עפ"י הגהתי 'י וכו': תמליכני אומר אם וכו' הודיעני לך אומר אם וכילקוט המליכני.לך

 שלא ובילקוט עולמים, ולעולמי לעולם מזרעו יפסקו שלא בכתיי ,1 בזרעך: שיזכו ת"ח אלובכתיי
 : מזרעך אמונים בעלייפסקו
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47 פ"כה( זופא אליהו )סרר פיו אליעזר ר'פרקי

 על שתול כעץ והיה נאמר לכך ב'(.27 מ"א )ישעיה ]וע'[ ממזרח העירמי
 : מיםפלבי

 אומר. הגלילי רזי של בנו י"א לאברהם חסר ליעקב אמתתתן
 השרת. ממלאכי[ ]ייתר )כמלאכי( ישראל את מחבב שהול הגדול שמויתברך
 ישראל שאומר]ימ[ עד למעלה שירה לפניו אומר]ים[ השרת מלאכיואין

 אלהים בני כל ויריעו כך ואחר זי( ל"א )איוב בוקר כוכבי יחד ברן שנאמרלממר,
 הקב"ה.29 לפני השרת מלאכי אומרים השנה ראש ]שמניע[ )שהניע( כיון)שם(.28

 עם חסד שעושה כאדם זו אומה עם חסד עושה אתה מה מפנירב"שע
 אומר]ימ[ פנים, להם נושא אני אביהם אברהם בזכות להם אומרתבירו.
 אביו לו שנתן בשעה להם. א]ו[מר להם." פנים נושא אתה במהלפניו.
 ע"ז כל ובמל ושברם הלך בשוק. ]ומכרם[ )ואברהם( לך לו ואמראלוהות
 אבינו אברהם על עליו אמרו בעולמי:" שמי ]את[ וקידש ושבעולםשבשוק
 אלוה לך יש לו[ ]ואמר אחד אדם בא בשוק. למכור אביו לו שנתןבשעה
 אלוה לי תן גבור אני א"ל רוצה. אתה אלוה איזה לו אמר )בשוק(321למכור
 יושב שהוא אחד נמל כמותו[," נבור אלוה לי אין לו ]אמר כמותי.33בבור

 אלוהות הייתי לא עדיין ריק לו אמר זה. לך מול לו אמר מנולםלמעלה
 היה לא אילמלא ]שבעולם[ שומה לו אמר מהם.ע מבקש אתה מהועכשו
 עד כלום ]עמה מדבר ואינו ]מכולם['3 למעלה יושב היה לא מכולם.עדות
 כמה בן א"ל להלוך. פצירתו בשעת דמיו שנמל מיד הדמים,ע ]לו[שיתן
 או לו משתחוה אתה זה אלוהוות[ לו אמר שנה* שבעים בן א"ל אתה.שנים

 עיןמאיר
 : תחתיו ומערב מזרח מלכי כ5 שהרעיש אברהם זה ובילקוט וכו', מלכי כ5 הקב"ה שהכפיש בכתייזי

 בני כל ויריעו והדר וכו' הקב"ה לפני ישראל הביבין סתמית. ברייתא ע"ב נ"א בחקין גכת"י. כ"תוי
 ער )מלמעלה[ מעלה( )של שמו מעירים השרת מלאבי שאין ומניין ש"ו פי' האזינו ובספריהאלהים.
 והדר בקר כוכבי כל יתד ברן ואומר אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע שנ' מלמטה 'שראל שמושמזכירין
 ויבאו וכשא מעש אלו אלהים בני וכו' לכוכבים שמשולים ישראל אלו בוקר כוכבי אצים. בני כ9ויריעו
 תיקון צריך (Det לוי ור' ראובן ר' בענין דרשו פסיה ובב"ר לה. דריש יוסי רר' שם ומשמע האלהים.גני
 ובילקוט קדשים. פ' ריש מילקוט ובתנחומא ש"מ. ר' יחזקאל בילקוט ועיי' זרעו( זה צ"5 יעקב ש5 זרעומה
 ש5 בנו לר"א הוא הררוש דעיקר נכון ונראה בקיטוע. הוא במקומו איוב ובילקוט בגנים. היושבת שהשסקו
 אזנך עשה ריה.ג של בנו ר"א של דבריו מוצא שאתה כ.מ ע"א( פיט )חולין יוחנן ר' אמר שעליוריה.ג

 ואומרים פה עליהם )פוצין[ )פוצא( ר"ה שמגיע כיון ובכתיי איוב. ריש ורא"כע רשיי עיי' 'יכאפרכסת:
 לפניו אומרין ככתיי כצר. ~! להלן; ועיי' 5מה. צ'5 ואו5' זכות. באיזו במה פי' "ו : וכו' רב"שעלפניו
 אמר )להם( אימתי )אם( tt1DS אמ' בעולם שמי את וקידש שבעולם ע"ז כ5 שביטל להם אומר ]במה[)כמה(
 ונשחנו מסורסים הרברים ולפנינו בשוק. אותם ומכור 5ך )לון )לך( ואמר אלוהית אביו לו שנתן בשעהלהם

 בכתיי: כיה !' ב': סי' שם ובמ"ע מז( )צר פיה רבה אליהו בסדר כולא וע"ע פ"ה לעיל ועיי'לטובה.
 כיה י' DW: חסר כמותי גבור אלוה לי תן ומאמר וגבור. עזוז אני א"ל מבקש אתה אלוה איזה בכת",ו!

 שהוא. כמו ואעתיקהו יותר. משיבש הוא ובכת"י ולפרשו. לתקנו נידי ואין משובש זה מאמר ,:בכתיי:
 להם אמר בהם מבקר כשאתה ועכשו אלוהות מדבר מ"ב היה לא עמא ריקה לו אמר זה לך טולא"ל

 יש לאברהם לו ואמר בשוק אברהם א5 אחד אום בא דמיונו. עפ-י נוסחא לו עשה ז"ד כעל וכו'.שוטה
 אלוה לי תן גבור הוא אני לאברהם ואיל ליקה רוצה אתה אלוה איזה אברהם ואר למכור אחד אלוהלך
 וכי לאברהם ואיל זה את לך טול ואש מכולם למעלה עומד לנהיה אחד פסל אברהם ונטל כמותיגבור
 ואל מהם מנקש אתה מה אבהות משפט יודע אתה אין עדיין ריקה אברהם ואיל כמותי גבור יהאלוה

 ברברי הנוסחאות לשנות רשות יהיה אם הדברים tytat והיכן הו'. אתה שבעולם שוטה והלאאברהם
 וכו' יושב היה לא שהסיום אלא בכת"' כיה ,' יעשה: 5א כן ראיה, שום ב5י הבנה מחוסרקדמונינו

 : האלמנה עם בדיבור פקסן ועיי' דמים לו שגותן עד יכת" רשם אלא הכת"י כיה י' : שםחסר
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 שכה( זוטא אליהו )סדר פ"נ אליעזר ר'פרקי48

 שנבראת מאלהיך נהול אתה א"ל לו, משתחוה אני א"ל לך. משתחוההוא
 לקופתו החזירו בקורנום'3 אתמול[ ]אבי שעשאו לזה תשתחוה שנהמע'

 כמותי, עני אלוה לי תן ואומ]רה[ אלמנה אשה באה לו:39 והלך דמיו]ו[נטל
 לו אמרנה[ זה. טלי בעניותך ]לה[ )לו( ארר מכולם.49 למטה שהיה אחדנטל
 שבעולם שוטה ]לה[ )לי( אמר ]לפניו[." )לפניה( לעמוד יכולה ואיני הואקשה

 ממקומו זז ואינו כולם, תחת יושב היה לא מכולם שפל ]הוא[ לאאלמלא
 אמר להלוך פטירתה בשעת ונטלתו,43 הדמים נתנה]לו[ הדמים." שתתניעד
 דההיא נפשה תפה נאמר[ הרבה. שנים בת לו אמרה את, שנים כמה בתלה.

 אתמול אבא שעשאו לזה תשתחווי הרבה משנים שנבראת ]את[ )אנת(איתתא
 )ה(שעה באותה לה,4' והלכה דמיה ונטלה לקופתו והחזיר]ת[ובקורנום.

 לאביהם. בניו לו אמרו אביו.45 תרח אצל והלך האלוהות )אבים( אברהםנטל
 מה להמ[ ]אמר כומר. אותו ונעשה בא)1( אלוהות. למכור יכול אינוזה

 ונוונן יומאכילן( לפניהם ומרבץ לפניהם מכבד לו אמרו כומר. שלמלאכתו
 לפניהם כיבד אברהם כומר. אהיה ]אבי להם אמר ומשתה,40 מאכללפניהם
 ואכלו טלו ]רצונכם[ להם אמר ומשתה[, מאכל לפניהם ונתן לפניהםוריבץ
 לבני ]מתרציןו )מתריעין( שאתם כשם לי ]ותרצו[ )ותדעו( ]ממני[ ושתוקחו

 עינים ידברו ולא להם פה ואמר. פתח מיד שנוטל,"4 בהם היה ולאאד47,0
 ימישון לא ידיהם יריחון לא להם אף ישמעו לא להם ]אזנים יראו ולאלהם

 בוטח אשר וכל עושיהם יהיו כמוהם בגרונם יהבו ולא יהלכון לארגליהם
 והשליכן כולם את ועובר המקל את נטל עשה מה ה'(491 קטיו )תהליםבהם[
 ]הוא[ אתה ]לו[ אמר ומצאו. נמרוד בא עליהם.% וישב המדורה תוךאל

 המעשים. כל אדון הוא שאני יודע אתה אי לו אמר הן. א"ל תרח.ע בןאברהם
 יראתי, את אבדת ואתה יוצאין. מלפני אדם ובני ומזלות כוכבים ולבנהחמה

 הייתי לא המלך אדוני לו.52 ואמר לאברהם בינה הקב"ה נתן שעהבאותה
 לו אמר ]ולשבחך[,% לגדולתך אחד דבר לפניך אומר ]עכשו[ רצונך.יודע
 יוצאת חמה עכשיו ועד העולם שנברא מיום עולם של מנהגו לו. אמראמור.
 ותשקע )ל(]מ[מערב שתצא ]אותה[ יחתם( צוה  למחר  במערב. וטיקעתממזרח
 הנסתרות אתה אדון אם אתה.ע המעשים כל שאדון בך מעיד ואניבמזרח
 אותו הניח שעה באותה לעשות.% עתיד ]אני[ ומה בלבי יש מה לך*גלויות
 אדון לא תתמה אל לו. אמר נדולה[.50 ]תמיהה תמה ]והיה[ זקנו על ידורשע
 המיתה, מן אותו הצלת לא למה אתה אדון אם אתה. כוש של בנואתה,
 לו, ]ו[אמר אביו לתרח קרא להנצל.57 תוכל לא כך הצלת לא שאביךכשם
 מיד ]ב[שריפה.58 אלא משפטו אין שלי. אלוהות ששרף זה של משפטומה

 עיןמאיר
 כלם. תחת יושב נכת"י " כדלהלן: כצ"ל " אחרים; שיבושים ושם הכת"י עפ"י הגהתי"

 כצ"ל " גכת,י: כיה '. בכתיי: ב"ה :' לפניו: לעמוד יכלה היא :אין בכתיי " לקמן:וכ"ח
 בכתיי כיה " בכתיי: כיה ,' בכתיי: וכיה כצ"ל " גי': שנבראת את דההיא אמריתפחובכתת
 המקרא: מלשון נומה בכתב כיה ,. ואוכל; נוטל שהוא רוח בהם היה לא בכתיי " נכון:גן
 המלות בסירוס נכת"י ס"ה " אבינ:: באברהם בינה בכתיי " בכתיי: כיה " שם: וישב בכתיי."

% גכת"י: כיה "ו ממזרח: ותשקע בשיבוש ושם בכהי כיה " הפך: וצד רצונךעכשו  כיה 

% : מדעתו הנוסחא שינה ז"ד ובעל משובשים הדברים הת"י " :בכחי  : בכתיי כיה 

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



49 פיכה( זוטא אליהו )סרר פ"1 אליעזר ר'פרקי

 והיו הכבשן את בנו שנים ]עשר האמורים.ש בבית וחבשו אברהם אתלקח
מתנהגין

 ומביאיי
 לכבשן להשליבו והוציאוהו אברהם[.% של לגבשן עצים

 יאת( הקב"ה. למני השרת מלאכי אמרו להצילו. הקב"ה ירד מידהאש.
 חופה לו לעשות עמו דעתך שהשפלת הראשון באדם מצאת מה[]רב"שע
 להם[ ]אמר " מצותיך. כל על עבר סוף עדן[ בנן עמו וישבת ]וירדת r~Pבנן

 ויצר טומאה במקום שרוי שהוא ודם לבשר אעשה מה בצדכם.תשובתכם
 מה בכם. יכולם הרע יצר ואין טהרה במקום שרויים ואתם בו. שולטהרע
 וחחשיאו האדם בנות וננ(חמדו לארץ שירדו ועזאל. ועוזי עזה מכםעשו
 וממרו ידי. ]מעשה ולבנה חמה בהם שמורידין כשפים אותם ולמדואותם

 שמי את לקדש עתיד[ עהוא )1ע1מד( בעולמ)1(]י[ שמי ]אתן קידש וזהלהמ[.62
 והצילו:" ]בכבודו[ הקב"ה ירד מיד[בעולמני.

 עיןמאיר
 צ"ל ואולי גכת"י. כיה " האשרין: בבית והגשוהו אברהם את לקחו שעה באותה בכת"יו'
 רסדר מפיה העתקה שהוא ממנו שנזולם לך לך פ' D1pb'n עפ"י ארוך מאמר כאן הוסיף ז"ר בעלמנהיגין.
 תשובתכם להם אמ' בכת"י יי בכת"י: כיה " ה': פי' ובמ"ע עי"ש לפנינו. חסר שהיה רבהאליהו
 בכם שולט)ת( 'ציהר ואין טהרה ]גמקום[ שרויים ואתם בו שולט)ת( ויצ"הר טומאה ]במקום[ שרוי שהואוכו'
 שאין )ובחס אותו ולימדו אותו והחטיאו האדם בנות ובחמדו לארץ שירדו ושאל ושח שה מכם [tey]מה
 ומסר! ידי)ו( מעשה ולגנה תמה בהם שמורידין כשפים למרבה( נמצא וזה בוי"ו ntD1e נוין חילף אלאכאן
 שנמנע ואף בו. שהוזכרו שמות השלשה משום כולו העתקתיו אמנם הכת.י. עפ"י קצת הגהתי והנהלהן.

 ע"ב( )ס.ז ביומא והנה לפנינו. שהם כמו הם שלשה עכ"פ ושאל. ושח שה וכתב להזכירןהמעתיק

 noy1 קין תובל ואחות בפ' עה,ת ברמ"בן ועיי' ברשיי. עיי"ש ועזאל. עוזא מעשה ע5 מכפר עזאזלתדריי
 בפ' הנרמזת והיא האלהים בני טעו שממנה מאר היא היפה האשה שהיא לרנותינו אחר ומדרששכתב.
 ברו. הוא נפד"רא שמוזכר מה והנה וכו'. אליעזר ר' בפרקי שמוגר כמו האדם בנות את האלהים בניויראו

 השיא שלו וכת שסמאל ובפי"ב אנוש,  דור נימי השמים מן קדושתן וממקום מגדולתן שנפלוהמלאכים
 המלאכים ראו ובפכ'ב השמים. מן קדושתן ממקום שלו הכת ואת סמאל את והפיל עפי"ר חוה.את

 ממקום שלו וכת פמאל את הקב"ה שהפיל שבשעה ובפכ"ז וכו'. קין גזות את קדושתן ממקוםשנפלו
 שלפנינו, נפ"דרא מצאתי לא הפ"ררא ע"ש הרמ"בן שמגיר מה DIDN וכו'* מיכאל של בכנפו אחזקרושתן
 ממקום שנפלו המלאכים על בפרקיו הגדול לר"א אשר המדרש אגל הרמ"בן. כתב בארץ היו הנפיליםובפ'

 הפ'דרא דברי הרכיב הנה וכו'. הכתוב בלשון הנאות הוא יומא במס' בגמרא והוגר השמים מןקדושתן
 מקור שמאיזה ספק וגלי בנעמה. שטעו פירש שם גגמרא שרש"י ובאמת מקורו, ממני ונעלם הגמרא.עם

 ועזאזל. עזא D1~DID רקרוקי לבעל מינכען ובכתיי ~עזאל. עוזא גגמרא ושמותן הם שנים ועכ"פ דבריו.שאב
 מיד וכו' א.ל עזאזל מהו יוסף רב את תלמידיו שאלו אבכיר. ממדרש העתיק מ"ר ר' בראשיתכילקוט
 ומסיים בדברים והאריך וכו'. יפות שהיו האדם בנות עם קלקלו מיד וכו' ועזאזל שמחזי מלאכים שניעמדו
 הגמרא עם מסכימין השמות אין והנה שבתורה, עזאזל והוא וכו' ביוה"כ קרבנות מקרינין ישראל היוולכך
 נכתם כיה י' גמקומו: כאן מיוחד דגר והוא הענין. בזה שנמצא מה כל עם מסכים אינו שלשהושהיו

 : שם ליתא והצילו דמלתאלא
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