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שוחר שנבהודו באחת חשבה

ימייענילהתחילולנמוראליהורבה.

דיגר~ש 4לר 2האדם (בראשית נ' כיד) .מלמד שנתןלו הקב"הגירושין
כאשה:וישכן מקדםלבןעדן אתהכרובים (שם שם) .מלמד2,הכרוביןקודמין
למעשה בראשית :ואת להם החרב המתהפכת (שם)? .ן גהינם :לשמור את
ן
דרך (שם) ,זו דרךארץ .מלמד שדרך ארץ קדמה לכל :עץההייםישם).אי
ג' י,ח);ו
עץחיים אלא תורה .שנאמרעץחייםהיאלמחזיקים בה ונו'ימשלי
ברוך המקום ברוך הוא* שמכיר בראש ובסוף ,ומגיד מראשית
אחרית* מקדם עד שלא נעשה* ויודע מה שנעשה ומה שעתיד להיעשות.
וצופה לסובהואיןצופה לרעה 2.ועשיר ושמח בחלקום ובחכמתו ובתבונתו
ברא עולמווהכינו ואח"כ ברא את אדם והשליםלפניו,והיהמדקדק בו עד
סוף כל הדורות* 4וצפהשתולדותיומקציפותי אמר אם משמראני לו חובות
הראשוניםאין העולם עומדיעלילהעבירראשונים .וכך עשהימניין ,תדע
לך שהואכן .כשהיו ישראל במדבר מרחו במעשיהמי עמד להעביר את כל
אשר עשו ,שנאמר ויעבר ה' על פניו (שמות ל"ד ו') אל תקרא ויעבר אלא
ויעביר מלמד שהעביר כל רעתם מנגד פניוי ויקרא ה' ה' (שם) ',תדע
לך במרדכי* בשעה שדיברה עמו אסתר דברים שלא כהונן קצף עליה.
ואלו הן דברים שדיברה שלא כהונן* בשעה שאמרה .ואני לא נקראתי
יאסוםר'י"א) ,מה השיבה*כי אם החרשתחרישי בעת הזאת (שםי"ר).וכהיחזרה
ודיברה עמו כהונן הודה לדבריה .ואלו הן דברים שדיברה בדרך ארץ*
בשעה שאמרה* 5ך כנום את כל היהודים ישם מ"ז) ,העביר כל דבריה,

טאירעין פרקא'.
וכעין זה בב"ר פכ"א 1 .etttpעיי' בתרגוםיונתן .ודרוש ררךזו ד"א בויקרא רבה פ.ט וליהועיי'
עקב מ"פמ' .והונא כולא בילקוט בראשית ונוסחתו מלמד שד"א קרמהלעין החיים והובא שם גיכ
כפרי
האדויקרא רבה ,וכולא הכאכעין פהיחה ' :כדדרש ר' ברכיה בב"ר ת"ח בשעה 'סבא הקב"ה לפראות
י כבור
את האדםוכו' הפליג דרכן של רשעים מבנגדפניו ושתף בו מדת רחמים וכו' , :ע"ש המקראיה

וגו'  nawtה' במעשיו (תהלים קיד ל"א) ואמרובחולין ס' ע"א פסוק זה שר העולם אמרו .ונב1ד הוא נרדף
עם עושר * :כדמסיים גלמי ראועיניך מידרש הכי בכמה מקומות .ובדפוס 3'11יציאה הגי' והשליכו
י תשא 1ג' אמר הקמה
לפניו.ועיי' פסיקתא רבתי קטף ממ"ע שם אות ר' ואותו' ' :הובא בילקוט כ
אםאני משמר לארם עדנותיו ראשונים אין העולם עומד אלאעלי להעביר ראיטונה וכך היא הנודה עמד
משה בתפלה והעביר כל מה שחטאו שנ' ויעבור ה' 1ג '1אל חקרי 1יעב1ר אלא ויעבר וכה"אמי אל כמזך
וגו' ועוברעל פשע .והא דאסתר לא מצאתי לו דוגמא:
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שנאמר ויעבר מרדכי ישם י' )1ואומרמי אל כמוך נושאעון ועובר על פשע
ך יתהלים קליט ט"ו)":
וגו'ימיכהז'י"ח) .רלהלן הוא אומרבלמי ראועיני
רעל מפרך כלםיכתבו (שם שם)י מה תלמוד לומר .עתיד הקב"ה
לישבבבית המדרש שלו7וצדיקי עולםיושבין לפניו ,ואומר להם,בניי דור
פלוני כך עשה תורה וכך עשיתי עמו צדקה .ואדםפלוניכך עשה תורה
וכך עשיתי עמו צדקה .אבלאיני זוכר עונותיהם של ישראל ואינןעוניין
על לב .שנאמר אל תזכרו ראשונות (ישע.המיגי.ח) .ראומר ולא תזכרנה
הראשונוה ולא תעלינה על לבישם מיהי"ז):
שם) .זה יום שבת לישראל.
ימיםיוצרו ולו אהד בהם
"בשביעי נתרצה עםבניו ועם
לח
הנ
יתו
כיצד .עושה אדם מלאכה כל ששהימים
בניביתו .שוב עושה אדם מלאנהבפנ אויביו בל ששהימים ונחבשביעי
י של אדם* יום מוב משכחת רעה,
שכח כל צער שהיה לו* כךהיא מדתו
א
ל
הקב"ה
*
ל
א
ר
ש
י
ל
ויום רע משכחת חובה* כך אמר להן
בניי כך כתבתי
לכםבתורתי* לאימוש מפר התורה הזהמפיךייהושע א' ח')י אף עלפי שאתם
עושים מלאכה כל ששה ימים יום השבת יעשה כולו תורה .מיכן אמרוי
לעולםישכים אדם וישנה בשבת,וילך לבית הכנסתולבית המדרש,יקרא
בתורה וישנה בנביאים ,ואחר כך ילך לביתו ויאכל וישתה .לקיים מה
שנאמר לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב מוביינך יקהלת ט' ז') ".לפי
שאין לו מנוחה להקב"ה אלא עם עושי תורה בלבד* שנאמר ואת כל אלה
ידי עשתה (ישעיה מ'ו ב')י 9מיכן אמרו כשיקרא אדם יהא תופם בידו .כדי
שלאתשיבנובושהוכלימה בשעהשאומריםלו .עמודוערך מקרא שקריתה*
י)10:דוד מלך
עמוד ועהר'ך משנה .ששניתה,בוקכןר הוא מפורש בקבלה עליד
ואצפה (תהלים ה' ד'
ישראל .בקר תשמעקולי אערךלך
דבר אחרימיםיוצרוולו אחד .זה יום הכפורים לישראל.
שהוא שמחה בדולה לפני מי שאמר והיה העולם .שנתנו באהבה רבה
לישראל .משלו משל למה הדבר דומה ,למלך בשר ודם שהיו עבדיוובני
ביתומוציאין את הזבלים ומשליכים אותם כנגד פתח של מלך .וכשהמלך
יוצא ורואה הזבלים (היה) [הוא] שמח שמחה גדולה* לכך י:אמר) [נדמה]
יום הכיפורים ,שנתנו הקב"ה באהבה רבה נובשמחה].י 1ולאזו בלבד אלא
בשעה שהוא מוחל לעונותיהן של ישראלאין מתעצב בלבבו אלא שמח
שמחה גדולה .ואומר להם להרים ולגבעותלאפיקים ולגאיותי בואו ושמחו
" כל הדרושמיוסרעל זה המקרא וגולא היאכעין פתיחהלכל הספר ' :היא מתיבתא דרקיעא
בנמה מקומות בתלמ:ר והוא הוא ניחדין שלמעלה ' :בילקוט תהלים שם ערבבו ;פ הפסיקתא רבתי
:ג' טהרצה עב בניו ובני ביתו 1א?פ"י(כ) שאתם ?:שים מלאצה וכו' עד אכול נשמההוגו' .והא דשת
;:שה אדם וכו' השסיט .והוא טשיבש קצת , :רמידרש בזכות התרה בב"ר פי"נ" :י משום אערך
לךבייתיליה ותרגיש אסדר .ודע דבכל מקום תרגום ערךהיא פרס .ומזה אמרם הפורם על שמע כלו'
ז י':
העורך ומסדר הברכת .וכן קבלת פרם באשה ועבד היא כמו וערך בגדים ומהיהך רש1פטיםי.
י הגהתי.עפ"י ד"וו .פי' שמנקין ההררים וההיכל1ת ומוציא,ן את הזבלים דרך פתה 'טהוא של מלך שאינו
'
פתה כניסהויציאהלכל .ושמה המלך שהדריו מנוקים ,ודמיון העוגות ;ם הזבלים הוא שכשם שהזבלים
טטיבין את השדות כך העונות מטיבי; את האדם כשיעשה תשובה ונעשים לו כזכיות ועיי' אליהו
זומא פי"ב:
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עמי שמחה נדולה.מ שאני טוהל לעונותיהם של ישראל .לפיכך יהא אדם
זוכרמיום שבחר הקב"ה באברהםעד אותה שעה ,וכלטובותוצדקות שעשה
עם ישראל בכל שעה ושעה .שנאמר זכר אלה יעקב (ישעיה מ"ר כ"א) ואומר
מחיתי כעב פשעיך (שם שםכיב) .מה עבים הללו נמחין עלידי הרוה כך
עונותיהם שלישראלנמחיןבעולםהזהואיןלהםתקומהלעולם הבא ,שנאמר
מחיתי כעב ,מה תלמוד לומרכינאלתיך (שם) .נאלתיך ממפר מיתהונתחיך
ן שלאחריורונו שמים (שם כ"ג):
בספרחיים ,לכך נאמרכינאלתיך .מהעני
דבר אחרימיםיוצרו
 .זהיוםגונ לעתיד לבאי לפי שעולם הזה
דומה לפנימי שאמר והיה העולם לבעל הבית ששכר פועלים
ן בהם
י
י
ע
ו
(זכריה ר'י').גן
למי שעושהלאמיתוי שנאמרעיני ה' המה משוטטותבכל הארץ
אחד שעשה לאמתו ואחד שאינו נעושה] לאמתו הכלמות"ןלפניו לסעודה,
לפיכךנתחייבו אומות העולםויישטף ולהיאבדמן העולם ולירדלגיהנם.
על ששילחויד על ישראל וירושלים וכנגד בית המקדשימניין .תדע לך
שכן .כשבא נבוכדנצר מלך בבל והקיף את ירושלים והיו אומות העולם
משיבין ואומרים בפה אחד* במה חשבנוהו כבשנו את עירו ואת היכלו,
השיבה רוח הקודש ואומרת להם .שומים שבעולמי עד אותה שעה לא
נתחייבתם שתרדו לניהנמי על אותה שעה הוא אומרי בושה אמכם חפרה
יולדתכם (ירמיהנ' י"ב) 14.כשםשנאספיםקהיליןקהיליןובאיןלבזבזממונן של
ישראל.כך הקב"ה מאספן עלהרי ישראל לעשות בהם נקמותגדולות .על
אשר לא שמעו בדברי תורה נו]על אשר עינו את ישראלי שנאמר וקצף
בדולאני קוצף (זכייה א' ט"ו)י ואומרועשיתי באף ובחמה נקם אתכלהנוים
אשר לא שמעו (מיכה ה'י"ר)י~י ואומר הנה יום בא לה' חשיהי"ר אי) ואומר
את כל הבויםישם שם בי)*ומידויצא הי ונלחםבגוים ההם (שםני):יין
ואמפתי
פעם אחתהייתימהלךבכרךכדולשבעולם.והייתה שםתשחורת".
ותפסוניוהכנימוני בבית המלךי וראיתי שם משות מוצעותוכלי כ
ס,ף5ןוכלי
זהב שמונחיןי אמרתי אל נקמות ה' אל נקמות הופיע (תהלים צ"דאיי בא
אלי חבר אחד ואמרליי סופר אתרי אמרתי לוי מהשהואי אמר ליי אם
תאמרלי דבר זה שאני אומרנלך] לך לשלום .אמרתי לו ,אמור* אמר לי
ן הואי
נמתני מה ברא אלוה שקצים ורמשימי אמרתי לו]י" אלהיםדיי
----

י במקרא כה~ב
י1עפ.י יחזקאל ל"ו ר' .ובד'.וו לכך נאמר כה אמר ה' אלהים ?הרים וגו'' :
' אבות
מיטוטטים ובדהי,בט.ז ט'משיטטות ונך הובא המקרא ברוב מקווקוה במדרשים.ובעניין הרמיזןעיי
במקרא כתוב אמכם מאד' :י במקרא ליתא כ 1" :5בפסיקתא רבה,
פ'צ מט.ו ופ,ג מט"ז" :
י שהר
קטת דרש ר"א ימים יוצרווגו' יום של מימרא וכנהריב ושל גוגועיי' פרשיי בתהלים שם' :
נררף עם דרישה וחיפוש ותשחורת היא היפוש אחר זרים ונכרים והממונה ע 5כך נקרא בן תשחורת:
" בריה ל"א ע"א שעתיד להפרע מעובדי חמה ולבנה שנבראו בד' .והבר הוא כומר פרסיוהיועובדי אש.
והברר הגדול הוא עיר מלכות הפרסיים .וח"ח בישראל נקראו סופרים 1, :בד,וו שאגי שואל לך לך

עי

לשלום.נפי' מאורי אש נשם רבא' .אטרלי נמשך אדלהלן .אמרלי אתם אומרים אשוכו' .ואלהיםדיין
וכו' הוא מאמר מסגר הואואליהואמרו .ואטר שהרבה כיוצא בזה בזה הספר .ואני הגהתיעפ"יהירושלמי
דברכות פ' הרואה .אליהוז"ל שאללר'נהוריי מ"מ גרא הקב"ה שקצים ורמשים בעולמו .איל לצורך נבראו
בשעה שהבריות חוטאין הוא טגש בהן ואוסר טה אלו שאין בהן צורך הרי אני מקיימן אלו שיש טה;
צורך לא כלשב;.א.ל עוד הןיש בהן צורך זבוב לצירעה פשפש לעלוקתה וכו' והיא ג"כ בטדרש ההליס
י שאמר אל נקמות:
י"חוקיר .והתחיל אלהיםדיין הוא.כיפ
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אלהים קדוש וצדיקוחסיד ואמת הוא לעולם ולעלמי עולמים* ומכיר בראש
ובפוף ,ומניד מראשית אחרית* ומקדם אשר לא נעשה יודע מה שנעשה
ומה שעתיד להיעשות* וצופה לצובה ואין צופה לרעה* ועשיר ושמח
בחלקו ,ובחכמתו ובתבונתו ברא עולמו והכינו* ואחר כך ברא את האדם
והביאו לעולם ,ולא בראו אלא על מנת שיעבדנו בלב שלם* ולמצוא קורת
רוחממנוומתולדותיו הבאות אחריו עד סוף כל הדורות.וכיון שפרה ורבה
זהעובד לחמה וללבנה וזה עובד לעץ ולאבל ובכליוםויוםמתחייבין כלה
לפניו ",כשהוא חוזר ומסתכל בכל מעשהידיו שברא בעולמו אמר .לאילו
חיים ולאילו חיים לאילו נשמות ולאילו נשמות לאילו אכילה ושתייה
כבהמה וכחייה וכשאר שקצים
ולאילו אכילה ושתייה .הרי הן
י .מיד נתקררה דעתו ואין מכלה
יה
מ
חא
ורמשים שברא הקב"ה על פני .ה
שודב
אותמי הא למדת שלא נבראו שקצים ורמשים בעולם אלא רפואה לבני
אדם על הארץ ":אמרליי אתם אומרים אש אינה אלוה מפני מה כתיב
בתורתכם אש תמיד (ייקראו'ו') .אמרתי לו* בני כשעמדו אבותינו על הר
סיני לקבלעליהן תורה לא ראו לא דמות אדם ולא דמות כלברייה ולא
דטות כל נשמה שברא הקב"ה על פני האדמה* שנאמר ונשמרתם מאד
לנפשותיכםכי לא ראיתם כל תמונהביום ידברים ר' ט"ו) .אלא אלהים אחד*
הואאלהי האלהיםואדוני האדונים (שםי' י"ז) שמלכותוקיימתבשמים ובארץ
* ואתם אומרים אש אלוההוא .אינה אלא כשבט.
ובשמי השמיםהעליונים
הינתנה לתשמישלבני אדם על הארץ ,משלו משל למה הדבר דומה .למלך
בשר ודם שנמל את הרצועה ותלאה בתוךביתוי אמר להןלבניו ולעבדיו
ולבני ביתוי בזהאני מכה אתכם ובזה אני מלקה אתכם ובזה אני הורג
אתכם.כדישיחזרו בהםויעשו תשובה ,אם לא עשו תשובה ולא חזרובם.
אותם ובה מלקה אותם ובה הורנ אותם .לכך נאמר אש תמיד,
בה מכה
י ה'
ואומרכי באש ה' נשפט (ישעיה ס"ו ט"*):יכול אתהלהשיבני ולומדרומלהי*,כ
אלהיך אש אוכלה ,אברים ד' כיד) .אבל משלו משל* למה הדבר
למלך
בשר ודם שלאהיונבגיו]עבדיוובניביתונוהנין כשורהי אמר לבניו ולעבדיו
ולבניביתו .דוב אורבאני עליכם ,אריאני עליכמי מלאך המותאני עליכם
אש אוכלה הוא:ת
מפני דרכיכם לכך נאמרכי ה' אלהיך

מליק פירקאי

דבר אחר ימיםיוצרו[וכו']: .היוםשביעי לעולם.לפי שהעולם
הזה הווה ששת אלפים שנה ,שני אלפים תוהוי שני אלפים תורה .שני
אלפים משיח .בעונינו שרבונכנסעלינו שעבוד בתוך שני אלפים של ימות
'י בד' 11טתהייבי; באלה1 .פ '.כלה כלין' :י אחר שהזכיר מה שהשיב להבר הטאלין בה'
ישויות הוראי1 ,ה:רכ( ;':בנהדר ;,ל"ט ע'א) 1שה,רכ,ין שעל הרע ברא שקצם ורטשים ואנזרלולהלן אלא
אלה.כ אהד הוא הוסיף הא לטרח טה שאינו טעגין התשובה .לפי שהיא שיטת אליהו 'טכסם לצורך
נברא .:שרפ ,דעת הפרסיים אטר רב(.טבת;,ז ע"ב) כל טה שברא הקב"ה בשלטו לא ברא דבר א' לבטלה
המשנה והאריך בזהעיי"ש .אבל בהר פיהופ"כשיטה אחרת
1כ .'1ובז :השטה הפט הר"מ בהקרמה לפ"
שהיא מקללת האדמה נהטא 1של אדה"ר !! :בד" 11הדברים משובשים .ובילקוט 1אתחנ; הובא מקוטע

:ביטינ1י סגנך:
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המשיה .ויצא מהן יותר משבע מאות שנה .שנאמר עשה ה' אשר זמם
(איכה ב' י"ז) !:וכשם שאנחנועושים שנה אחתשמיטה לשבע שנים כך עתיד
הקב"ה לעשות שמיטה לעולם יום אחד* שהוא אלףשנים ,שנאמרכי אלה
שניםבעיניךכיום אתמול (תהלים צ' ר') ,ואומרוהיהיום שנחד הואיודע לה'
לאיום ולאלילה (זכריהי"ר )'1זה ירמ שביעי לעולמי והיה לעת ערביהיה
חדש בחדשו (ישע.הס.וכ"ג,,
אור (שם)זה העולם הבא .שנאמר והיה
מ
דילעולם שכולו שבת2:
ם השבת (תהלים צ"ב א')
ואומר מזמורשירליו
ד"אמזמורשירנליומהשבת].יזם שמשבית[rl~ltDJמןהעולם:
ד"א מזמורשיר .זהיוםשביעי לעולם*ולמוצאי שבת זההעולם הבאשאין
בו מיתה לעולםולעולמי עולמים .ואין בו לא חט ולא עון ,לא מכות ולא
מרדות ,אלא כל אחדואחד שמח בחכמתו ובתבונתו3.מניין ,תדעלךשכן.
צא ולמד מהקב"ה ששמח בו נבדוד] בעולם הזהיואין צריך לומר לעולם
דוד האחרונים (ש"ב כ"ג א')4:
הבא ,שנאמר אלהדברי
ד"א אלה רבלירודהאחרונים .אמר לפניו ,רבונו וטל עולם
כגטם וטמחלתהליעל עוונות הראשוניםכך מחוללי על עוונותהאחרונים.
דוד האחרונים5:
לכך נאמר אלהדברי
.
ם
י
ר
מ
ו
א
ד"א אלהדברי דורהאחרונים .היו
בעשרים ופותים
שנים (תלקח) [נלקח] רוח הקודש מדוד מלך ישראל ,בכל יום ויום היה
י אפר כלחם אכלתי (תהלים
מוריך כום דמעות ואוכל פתו באפר*
שנאמרכ
ק"בי') לכך נאמר אלהדברי דוד האחרונים6:
הזי אלא אמר(ו) לפניו,
א"א אלה רבלי רוד האחרונים
.יךאייל
ידי שתזכה את הרשעים
נ
פ
רבונו של עולם קבלני בתשובה שלמה ל
כ
לעולם הבא .ותאמר להם .מה דוד מלך ישראל שעשה לפני דבר חמור,
כיון שעשה תשובה (ו)קיבלתי אותו בתשובה .אף אתם אם עשיתם תשובה
אני מקבל אתכם* ומניין שאמר דוד בלשון הזה* שנאמרלהך
אהל
ךם:ח7טאתי
די
בנ
רו
והרעבעיניךעשיתי (שם נ"א ו') ,לכך נאמר אלהדברידוד
מאירעין פרקב'.
!

בעם ט'  a~pובסגהררין צ"ז ע"א תנא רבי אליהו ששת אלפים שנה הוי העולם שני אלפים חוחו

(ה"ננ עד נ"ב של אברהם אבינו) שני אלפים תורה(היינו עד קע"ב לאחר ה!רבן ביתשניעיי"ש בגמרא
!ברשיי)שני אלפים ימות המשיהבעונותינו שרבויצאו מהן מה שיצאו .והאי סיומא רהכא ליבא התם.

' לקמן בפ'
ובילק!ט תהלים קליטמייתי לה מהבא (ולא נרמזע"זבגליך)  a~1Dtlכמו שהיא בגמרא.ועיי
משכני אחריך בדרוש ע"כ עלמות אהבוך .ובפ' האחרון מתוך השלום :יעיי
'להלן !הובא בילקוט שם
בקיטיע קצת .ובסנהדרין שם .תניא כוותיה דרס קטינא כשם שהשביעית משמטת שנה אחת לשבע שנה
ה'
שנ'
ביום ההוא ואומר מזמורשירליום
כך העולם משמט אלף
ר
שנהומרלשבעת אלפים שנה ונשגב לב
יתמיד ובריה ל"א ע"א ובאדר"נ פ'א
י אלף שניםבעיניך' :עיי' סוף
השבת יום שכולו שבת וא כ
ובר"מבפי' משגתחלק .וגסנהדרין צ"ב ע"א תנאדביאליהוצדיקים שעתיד הקב"ה להחיותןאינן חוזרין
לעפרןוכו' .והגהתי שמשביתמזיקין שכיה בתורת כהנים בחוקותי פצ וכח"א מזמור שיר ליום השבת
למשביתמזיקין מן העולם משביתן שלא יזיקו וכח"א וגר זאב עם כבש וגו' .והובא בילקוט ישעיה שם
ועלג'ו צרד בעל ישועות יעקב ג"כ להגיה כן 4 :הגהתי עפ"י ריוו .וענין הדברים ממתן שכרן של
צדיקים :ננימחתהילקוט.עונותי .עונותי :י ברוו ל'תא כוס .כילקוט ד"א בכיב שנה שנסתלקה
וגו'ונכל'וםויוםהיהמורידכוסשל דמעות!אוכל פתוכו' .והגהתי מסברתי :י בד"וואלוהן אמר רבש"ע
קבלניוכו' .והיא לשוןשאילה מההן הדברים ,וכןלעיל בפ,אואילוה; דברים שדינרהוכו' .ונמצא הרבה
פעמים בזה הספרגן .ועקרוואי אלוהן צמואי זהליהיראי אלולרבים .ובילקוט ד"א אמרלפניו רבש"ע
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ד"א אלהדברידודהאחרונים .מה ראשוניםאין בהם חסועון
ילכל) נאף האחרונים אין בהם חטא ועון לכך] נאמר אלה דברי דוד
האחרונים 5:נאם דודבןישי (ש"ב שם) הרי למוד שקיבל עליו עול תורה
ועול מצות ,מה שכרך מלפניי שתקרי משיח אלהי יעקב ונעם זמרות
ישראל ישם)9:
.
י
ו
ש
מ
ל
וישב ויהנה
אשרי אדם ששם עצמו כשור לעול וכחמור
בדברי תורה בכל יום תמיד ,מיד רוח הקודש שורה עליו ותורתו בתוך
על כלמים (ישעיה ליב כ')י ואיןמים אלאדברי תורה,
מעיוי אשריכם זורעי
וכנאמרהוי כל צמא לכו למים ישם נ,הא') .על כל מימ כיצד .קורא אדם
תורהנביאיםוכתובימיוישנה הלכות ומדרש,וירבהבישיבהוימעם במחורהי
מ!עיו ומלתו על לשונוי שנאמר רוח ה' דברבי
מיד רוח הקודש שורהבתוך
ישע כ"ג ב')0:
ומלתו על לשוני
אשרי ארם שמשחק עצמו בדברי תורהויושב וחורשבהן כבהמה
החורשת בשדהו! אמר לו הקב"הבני דברים הראשונים והאחרונים שלך
ה; ,שנאמר אמר אלהי ישראללי דבר צור ישראל וכו' .ישם ג')מי מווסל
בצדיקים .אומרצדיק מושל ביראת אלהיםזה הכובש את יצרו!2:
ה
וי(הקב"ה) [המקום ברוך הוא]" שאין לפניו משוא פנים.
ברוך
ומלפניונונהואור לעולם*ומלפניונשמיןבאין לעולם*ודשאיןבאין לעולם*
שכרן שלצדיקים שמשחיקין את עצמן בדברי תורה* מעלה עליהן הכתוב
כאילוהןמביאין נונה ואור לעולם.והן מביאיןנשמיןודשאין לעולם .לכך
נאמר מנונה וממטר דשא מארץ (שם ד')":
אמרדוד המרךאניאנידצדקותיווחמריו שלהקב"ה .שהואעושה
עם ישראל בכל שעה ושעה ובכליום ויום,מ בכליום אדם נמכר ובכליום
נפדה'ח בכליום רוחו של אדם ניטלתהימנו וניתנת לבעלהפקדון .ולבקר
מחזירין אותה עליוי שנאמר בידך אפקיד רוחי (תהלים ל"א ו') 17,בכל יום
עושין 5ד ניסים כיוצאי מצרים ,בכליום עושין לו גאולה כיוצאי מצרימי'8
----קבלני בתששהכדי שתוכיח את הרשעים ותאמר וכו'כיון שחזר בתשובהלפני קבלתי אותו אתם עאכו"כ
שהייתי מקבל אתכם וכה.א לךלבדךוגו' .ונוסחא הגונההיא ' :כיה בדוו .ובילקוט ד"א מה הראשונים
נלא המא אף האחרונים כן שנמחללו, :בילקוט מלמד שקיבל כו' ומה שכריש לךמלפני שתקרא
וכו'" :ן מובא בע"ז ה' ל"ב בשם תנא דבי אליהובשינוי קצתעל סיפא הקרא אסריכם וגו' משלחי רגל
השור וההמור ואינך דרוש לה התם ר'יוהגן בשם ר' בנאה תגנון אחר ונכפל בפא רסדר אליהו זוטא
גערבוב הסגנן ,ובפרק אחרו; ,ובפ' דקומירוני (פיח) אשרי ארם שמרבה בישיבה וכו'! :י שמשחק
עצמו .שמתיש עצמו מלשו; בגדים שחקין ובילקוט הגוסחא אשרי אדם שישבוד"ת " :בד"וו הנוסחא
איל הקב"ה דברי תורה הראשונים וכו'מי מושלבי צדיק הוי אומר צדיק וכו'ואיזה צדיק משל ביראת
אלהים זה הכעש וכו' כילקוט רישא כנוסחתינו וסיפא בנוס' דרו .ואול' הוגה כךעפ"י הגמרא דמו"ק
ג'זליב.ופי' נוסחתנו מי מושל בצדיקים .כלו'מי הוא בצדיקים שנקרא מושל (כו'ועיי' הגרים רבה פ"י:
י וכיה בילקוטבקיטועלשון ובד"וו מלובש :ין בנדה
ון הגהתי"פ"י דדווילקוט שהואסגנון הספר! י
ל"א ע"אדריש ר,א אמקראברוך ה'  '131עשה נפלאותלברווגו'(תהליםע"ב)אפי' נעל הנםאינו מכיר בנסו:
'ןנ.ל שכוון אמקרא כ' עם ה' מחסד והרבה עמו פדות והוא יפדה את ישראל מכלעונותיו (תהלים ק"ל)
שיצרו של אדם מתגברעליו בכל 'ום וכו' סוכה נ"ב עצ ,ומלת נמכר מענין התמכר (מ"א כ"א כיה).
זי במדרש תהל'ם כזה .ועח' גמר פע.ח וננפללקמן פייח בסי'דקוסירוני :י 1בנ"רב"כ מה פרנסה
בכליום אף גאולה בכליוםועיי' נושא פרק אחרון:
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בכליום מכלכלין אותו על שדי אמו ,בכל יוםמיימרין אותו כתינוק לפני
רבומפני מעשיו*מניין* תדעלך שכן* תשע מאות ושבעים וארבעה דורות
קודם שנבראהעולםהעביר הקב"ה כ 5דבריומפניזרעו של אברהם יצחק
ויעקב* אמרמתייביעו ואשמעדבריי מפיהם*" שנאמר מזמור לדוד השמים
ממפרים כבוד אלישםי"ס א' וב')* והלאאינ
,ראויין לספר מעשה בראשית
מה ת"ל השמים מספרים כבוד אל* אלא השמים נבראו תחלהוהןראויי,
למפר שבחו של מי שאמר והיה העולם*" 2לפי שכל העולם כולו אדם
ובהמה ועוף השמיםאינןניזונין אלא ממעשה שמים וארץ* בששה חדשים
מגדליםפירות בחורף ,בששהתדשיןמנדלין ומבש
לין פירותבקיץ.ותיין
ו שברא בעולם:ת
מהן כלבאי העולם וכל מעשהידי
2
2
.
ב
ר
ק
ע
ל
ו
ל
ו
כ
אמרוחכמים .כלהיישוב
ה
ל
ג
ע
ב
ש
ו
י
בין
אמרתי
ר
מ
ו
א
ר
ב
ד
ם
להן .רבותיי עפראני תחת רגליכ
אני לפניכם איחודשיביןא,מרוליי
אמרו
אמור .אמרתי להפ* רבותיי תחת כוכב אחד כל באי העולם
לי* תןמימן לדבריך* אמרתי להם* אני נותן ,אמרתי להם* רבותיי יעמדו
שניםבארץישראלוישימו להם כוכב אחד מעל ראשיהן ביציאת החמה או
בשקיעת החמה* בראש חדשאו בחמשה לחדשאו בחמשה עשרלחדש.וילכו
ויעמדו בכרך גדול שלרומייי אם לא הוא העומד בארץ ישראל הואהעומד
בכרךגדול שלרומי .הא למדתה שתחתכוכב אחד כלבאי העולםיושביןיו2
וכי מה שכה
של אותהכימה;.י שהיא שבעה כוכבים ברקיע
לזהר
,
ת
ו
ר
ו
ד
ל
וכולם ממוכים זה
כדי שלא יאמר
לימד הנתוב דרך ארץ
.
ם
י
ב
כ
ו
כ
ב
אדם לעצמוי מפני מהאין הרקיע עבה
משלו משל .למה הדבר
דומה* למלך בשר ודם שהיה לו לבנה של זהבים יניחנה על ראשו שמא
[נאה_]*איןנאהלו.ע אבל מה ועשה) [עשוו לה חכמתו ותבונתוית נטל הימנו
משקל כחצי מלע ועשאו חוט של זהב ותלאו בצואיו'~ זהו דרך שבח ,כך
עצמתךעולמיעולמימי ברא כוכבים ברקיע
הקב"היהי שמו הגדול מבורך לעולם ול
ונתן לכל אחד ואחד מקוםבפני
,יעיי'להלןפ"נ.י"ג
 .וב"ו ומובא בכסה מקומות באגדה והוא לרש בנו של ריה"ג באדר"נ פל"א
ור' יוחנן אמרו בשמו בקהלת רבה פ"ר ובתנחומא פ'לרלר ונכפל בפ' יתרו
יונתן .והואחילוף שבא בהרבה מקומות .טהר פכ"ח ,ושםבשיבושר' הונא והשא סתמא במדרשתהליםצ'.
ובקהלת רבה פ"א והנ:ררש שם ממורס עיי"ש .ויסוד הענין שבמח'טבה היתה ליחן התורה לאלף דור
י נשם רשב,נ דרש לה אמילה ונקט תתקיף דורותועיי' חגיגהי'ד ע"א והא שם
וניתנה לכו דורות .ור'לו
לרם חפ'דא .ומחשבתן של 'שראל קדמה לכל דבר ב"ר פ"א .ויסור אלו האגדות הם אמקרא זכר לעולם
בר'ת' (זו מילה) דבר צוה (זו (תורה) לאלףרור .וכל אלו שהיוראוין להבראות כברהיו נשמותיהן קודם
שנברא העולםנגוף(יבמות סיב ע"אעיי"שכרשיי)ובעלי האגרה שדברו מהתת"קעדדורות מהם שדברו
שתי
ן להיות וקפל אותן הקב"ה .ומהם שדברו מעלם הנשמות ואמרו שהיו קודם שנברא העולם וקומטו:
ראיי
"'כר.י בשםחכמים בב"ר פ"א וכר'יהושע כל מה שיש בשמים ובארץאין ברייתו אלאמן השמים שם פיק:
;יעיי'י.רפל"ך '! .דמ"גלה המימות יוצאת ומעקרב קרירה יוצאתעיי' ברכות נ"ר עצועיי
C'nDD ,
'
א
י בפסחים שם דתנאדביאליהור'נתן אומרכל העולםנלו תחתכוכב וכו'.
צידע"אועירובין ניו ע"א' :
י שנאמר בה התקשר
ובדפו המאמר משובש קצת גםשינו רומי לנבל .ולא איתנייא בביה"מ הכי' :
מעדנות כימה (איש ליח ל"א): .י לשו; הראב"ע שם והקרמ,נים אמרו כימה הם שבעה כוכבים קטנים
וכו'ועיי' ברכות ניח ע"בוכוי 1" :מיה גם בך" 11כלו' עשת זהבביורתלבנה :י' בד'וו שטא nwaאין
לו וצלאין נאהלוועפי"זהגהתי :אהגהתיעפ"יר" % :11נטל הימינו מן הזהב '" :בר"וו המאמר
נישובש קצת:
ונתחלף שם ר'יוחנן בר'
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אמרר חכמים גלגל חמה מהלך חמש מאות שנהם בוא וראה
מאיזה מקוס הוא יוצא* ולאיזה מקום הוא נכנס* שמא קולו יישמע
בהליכתו ובביאתו* או שמאיירא בכניסתו וביציאתו*ת כשם שנלנל חמה
מהלך חמש מאות שנה כךעץהחיים מהלך חמש מאות שנהה שנאמר מה
נדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבתיךיתהלים צ"בו'):
רבא אחר מהגדלו מעשיךה' .בואוראה כמהמיני בהמותיש
בעולם ,וכמהמיניחיותיש בעולמי וכמהמיני דנים יש בים* שמא קולו
שלזה דומה לזהי או שמא מראה של זה דומה לזה ,או שמא דעתו של
זה דומה לזה ,או שמא מעמו של זה דומה לזהי הא לא קולולא מראהולא
דיעה ולא מעמו של זה דומה לזהי שנו חכמים במשנה (מהדרין פ"ר מ"ה)י
להגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה .שאדם מובע כמה ממבעות
בחותם אחד וכולןדומין זה לזה* ומלך מלכי המלכים הקב"ה מובע את
כל האדם בחותמו של אדם הראשוןואין אחד מהם דימה לחבירו* לכך
נאמר מה גדלומעשיך ה'%:

דבר אחר למנצה מזמור לדור השמים ממפרים כבור

ן משם לעולמי" אע"פי שהכל שלו והבל
אל .יהלא הן במקומןואיןוזי
של אברהם בלבד (ש:אמר):6:
מעשהידיואין שמחתו בכל .אלא עם זרעו
ריבלע ארכול (תהלים שם נ') ,מה תיבן שלשניימים הללו*
ירכ]לידר
זהיומו של משה שבישר אתיומו של יהושעי שנאמר היום הזה אחל תת
פחדך (רבריםבי כ"ה)י ושמא תאמרהואילוהקב"ה הרג אתמיתון ואתעוגמי
מגיד לכל באי העולמי אלא זה חמה שעמדה לו למשה .והיכן מצינו
שעמדהלו חמה למשהי בשעה שעשה מלחמה עם עמלק שנאמרוידי משה
כבדים[וגו'] (שמותי"זי"ב)יוכי עד אותה שעה לא באה השמש שאמר הכתוב
עד בא השמש (שם)י אלאזה המה שעמדה לו למשה.והיכן מצינו שבישר
משה אתיומו שליהושע .שנאמר ושיםבאזני יהושע (שם שם י"ד)י אמר לו
יה רצון שתעמוד לך חמה כדרך שעמדהלי*והיכן מצינו שעמדה לו חמה
יהושע* בשעה שעשה מלחמה עם האמורי* שנאמר ויאמרלעיני ישראל
לי
השמים ונו' (יהושעי' י"בוי"ג)37:
שמש בגבעון דום ונו' ויעמד השמש
י
צ
ח
ב
םליוםרביעאומר .זה תורה נביאים וכתובים:מ
רבר אחריו
3
9
:
ם
י
ב
ו
ת
כ
ל
ש
אומר
]
ן
ל
י
ל
[
ואין
ולילה ללילה יחוה דעתי זה
אי
ן הארץ יצא
דברים בלי נשמע קולם (שם שם ד') אילו הלכות 40:בכל
" לאידעתיהיכןועיי' חגיגהי"ג ע"א ובירושלמי ריש ברכות :י' בד"וו שמא קולו הוא נשמע
וכו' או שמא 'ראה לברית בכניסתו ונו''! :בירושלמי שם !' :הונא בילקוט  atSnnשם בקיטוע
קצת ולא נרשם המקום " :פי' נעל זקוקין דנורא עפ"י מדרש תהלים י"ס ר' אנוהו בשם ר' חנינא
שם ה'וכו' ', :בכתובות ה'ע"א היק מעשה
קילוסו שנ' ממזרח שמש ערמבואו
הלוכו
יתהלים שם :י! בילקוט שם ובפ' בשלחועיי'
אמרהם שלצהדויקאים מי מגידהרקיע .הגהתיעפ"יהיטיהקוור
ט
ידי
תעניתכ' ע"א ותנחו' תצוהובהרגיםיונתןכנרים שם " :שעיקרליסוד תורה שבכתב הואביום .במדרש
תהלים שם ובפרר"א פמ" !, .1בילקוט השמיט זה ,הכת"ישלפניגליוןפנויוריקנין מלת זה למלות
של כתוניס .כלוו
כשניט .ורמז המעהיק כזה שהמר סאן מלה אחת אושתים .ומסברתי הגהתי
הכתשים שנכתבו בגלות בבלומרי .והגליותקראולילות בשה"ש רבהפ"נ" :י שאינם באמורותודיבורים
שבתורה אלא ברמז וכהרריםהתלוי; בשערה:

ליין

ש.
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קרס (שם ה') אילו בתי מדרשותי שנותנין דומה ליחידיי ומאזנין לשמוע
דברי תורה 43:מקצה תבל מיליהם ישמ)* 44ארץ ישראל שהיא תבלו
של עולם* שנאמר ראש עפרות תבל ימשלי הז
'
יב,ו) 45:ד"א מקצה תבל
את שמו הכדול בהן 4":לשמש שם
מיליהם* אילו האגדות
ה הדבר דומה .למלך בשר ודם שהיו לו
מ
ל
משל*
אהל בהם (שם)י מדולר שמקדשיי
אבנים תובותומרגליות בתוךביתוי וביקשובנימדינתו לקנות ממנו בדמים
1בסתר] .אמר להםאין אני נותן לכם יכסהר) אלא בפרהסיא ,כך הקב"ה
יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים ,כשנתן תורה לישראל לא
נתנה אלא בגלויי שנאמר לא בסתר דברתי .1וגו'] )' ntPwמיה י" 47:)0והוא
כחתן יוצא מחפתו (תהלים שם ו')* מהחתןזה נכנס במהרהויוצא בטומאה
כך נלנל חמה יוצא במהרה ונכנס בטומאה 45,והיו מזרקין בו את החצים
ואומרים לו* וכי לרצונך אתה יוצא* לכך נאמר והוא כחתן[ :ישיש כגבור
לרוץ ארח]*י 4משלו משל* למה הדבר דומה* למלך בשר ודם שהיו עבדיו
ובניביתומסובין למניו כל שבעה ושלשימי~ סוף שבעה ושלשים נפטר
כל אחד ואחד והלך לו לביתו לשלומי לימים בא אחד מהם .ואמרו לו
למלך פלוני בא ,נתעטף ויצא לקראתו .אמר לוי בא בשלופי אמר לו.
(השוף_1 ,השרך] שעה
הזה52אחת ער שתניע שעת מעודה,יי כך צדיקים דומין
(לעילם) [בעולם]
ובשעה שנפטרין לבית עולמןי וכנאמר יבוא שלום
(לא)
ינוחו וגו
' (ישעיה נ" 1א')*
כאדם שמקבל אורחיו בשמחה ובפבר פנים
יפות (ש[ )':לנך נאמר] ישוש כנבור ונו' (תהלים שם)3:ג ,מקצה השמים
מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו %1-מיכן אמרו צדיקים
נענשים על הקלות ורשעים על החמורות* צא ולמד ממשה ואהרן נדב
ואביהוא שלא נענשו אלא על הקלות* ומניין שהרשעים נענשין על
החמורות* צא ולמד מירבעם אחז ומנשה שלא נתחייבו עד שמילאו כל
העולםכולועברות,משלו משל* למה הדברדומה.למלך בשרודםשהיהיושב
על כמאו.והיוזקני מדינתו יושבין לפניו* כיון שאמר אחד מהן דבר שלא
כהונן פגעו בו מיד .והעומדים בחוץ יעמדו עד שתגיע שעת דינה של
גיהנם* שנאמר מקצה השמים מוצאו [וגו'] (שם וי) ,הכל בעבור מה* בעבור
תורת הי תמימה משיבת נפש* עדות ה' נאמנה מחכימת פתי ,פקודי ה'
ישרים משמחי לב ובו' ונופת צופים (שם ח' ער י"ב)* מיכן אמרו חכמים כל
זמן שבני אדם מבמליןמן התורה מבקש הקב"ה להחריב את כל העולם.
י
י בילקוט ג'בתי כנסיות ובתי מררשות .שהם נכל הארון'1 :פי' דומה דיבור יתר הן לגנא'
והן לשבהעיי'רשיי בוטה כ"ז ע"א ומתוך שמתאספין שם הם נדברים על כליחידויחידופי' קסם מעגין
קו המרה ,ונד"וו ליתא רק שנתנוליחיד .והילקוט היטמיט לכולא ', :טלשו; :אזן זהקי (קהלת'"כהין.
" בטקראכתיב ובקצה " .בספר' פ' עקב פ" ל"ז,כ; בסדר התפלה לר"ח והופע בהדר גטן עזך ;ל
כל 'ושני פנל ארצרי בטקרא כתוב וראש עפרות .ובדפו המאמר משובש ובילקוט מקוטע " :ביהא
" מכילתא מס' דבהד'ם
שסיה רבא דאגדתא סוטה מ"ט ע"א:י"רשיי שם :י' הגהתי עפ'" הילקוט.ועי
פ"א ובמדבר רבה פ"א 1' :שבני אדםעישין אותה עבודה זרה .וכולא במדרש תהלים שם :מנהדרי;
ק'י ע"א 4, :כ" :להגיה" :י שכךהיה מנהגם במשתה ?'" כהוגות ח' ע"א :י" כ"ח בד'וו ובילקוכ
שב שעה אחת.ועיי' כערוך ערך הסךוי"ג משוך .בילקוטג'וכן היטני כך הצדיקים נ'ם;ה שנפטרין וא':
י כ.ה בר"וו ובילקוט קיטע! :ן הגהתי עפ.י הילקוט ,במקרא כתש ישיש "' :כניל להגיה ורריש
י
תקופתו על קצותם כנגר הצדיקים:
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שנאמר הבו לה'בני אלים (שם כ"ט א'),ואיןבני אלים אלא מלאכי השרת.
על שהרביתי אתבני אדםכעופות השמיםוכ
מהם:מדניהיםוו,אינןעושיןלירצוני
]
ז
ו
ע
ו
)
ם
ש
י
'
ה
ל
ןהבו כבוד
אין
בתורה (הבו לה' כבורועז) הפתרתיפני

כבוד אלא תורה* וכנאמר שימו לה' כבוד (ישעיה מ"ב י"ב) ואומר תנו לה'
כבוד[וגו'] (ייטיהי"ג ט"ו) (ואוטר)5":
אלהיכם

השתהוו לה' בהררת קדש יתהל'ם שם ב'),מיכן אמרוי אליעמוד

אדם בתפלה עד שיאמר הלכה אחת סמוק אחד ,לכך נאמר השתחוו לה'
בהדרת קדש:י 5קול ה' על המים (שםו').איןמיס אלא דברי תורה* שנו

חכמים הזהרו בדבריכם שמא תורו דבר אחד שלא מן התורה ותתחייבו
מיתה לשמים* ואףהתלמידים הבאים אחריכםיורו משמיכם דבר אחד שלא
מן התורה ויתחייבו עליו מיתה לשמים* וחם ושלום נמצא שם שמים

מתחלל:
אל הכבור הרעים (שמ)י על ששפכתי לכם דברי תורה כחלב
וכשמן המורק מכלילכליואין קולו נשמע ,לכד נאמר אל הכבוד הרעים
וגו':ש קול ה' בכח קול ה' בהדרישם ד')י משלו משלי למה הדבר דומה.
למלך בשר ודםשהיו לובניםגדולים .מהן בעלי תורה* מהן בעלי משנה*
נייהי והיו לו בנים ממנה,
מהן בעלי משא ומתן* שוב נשא אשה אחרתע
שיברן למקרא ולמשנה וללמד דרך ארץ .היה יושב ומצפה ואומר מתיי
יהיוכבניי הגדולים ,לימים בא אצלם* לא מקרא בידם ולא משנה בידם
ולא דרך ארץבידן .והיה יושב ומטפחלפניהם .אמר .בתיםשבניתי לאילו
למה .ושדות שקניתי לאילו למה .כרמין שנטעתילאילו למה .כך ישראל
אביהן שבשמים בשעה שאין בהן דברי תורה".ן'
דומין בעולם הזה בפני
לכך נאמר קול ה' בכח ,קול ה' שבר ארזים (שם ד' וה')י אילו בני אדם
וםמפסיקין ועומדין בעולםואין בהם דברי תורה.י) איןמשולין אלא בארז,
מה ארז זהאינו מוציא פירות כך כלמי שאין בודברי תורה משול בארז.
שנאמראנכי השמדתי את האמורי [וגו'] (עמום ב' ט') ".וכתיב וישבר ה' את
ארזי הלבנון (תהלים שם)אילובני אדם שהיו בבית ראשון מפוקמיןועומדין
במקומהה ולאהיו בהן דברי תורה ,לכך נאמר קול ה' שובר ארזים:
וירקידם כמועגלוגו'ישםו').מיכן אמרו המבעטבימורין כופלין
(אות) [אותן] עליו* משלו משל* למה הדבר דומה* לבעל הבית שהיה לו
פרה מבעטתונתן בה חבל של עשר אמות והיתה מבעטת.ונתן בה חבל
של עשרים אמות והיתה מבעטת ושל ארבעים אמות והיתה מבעטת .עד
י כפרה מוררה וגו' יהושע ד' ט.ז).
שנתן בה חבל של חמשים אמה .שנאמרכ
ימן רע לו .אמרו חכמים לאדיו
הא למדת כל המבעט יבאסורין)[בימורין] מ
%

",

ה'
כנם להגיה .והכונה על ND'D
ישב:
ו
דריב"ל נ"יר;שלמי ברכותריש פ'אי;עומרי;וכעקייר'איבבלילמב
שם:
י " לש;; אבטליון
י טסים רודיך '" :בד'וו
כן אבל באדרה שיא פירשו ג"ככעין זה :וןעי" שה"ש רבה פ"א בפ'כ
'בעריך ?רך פסג ;ערך פסק.ועיי' להלן בסמוך.
הסגנון מקטע ;משובש :יןתסיקי; כמומפסיגי;עיי
ובדנו אלו בגי אדם שמספיקין בעלם הזהואין נהם וכו' :י" תקרא כתוב 1אנגי"! :שהיו מקשטין
את ראשם ?1וסדין במקסה של א"יועיי' מזרך ערך פקם (וכעין שאמרועל יסף בב"ר ת"ז עומד בשוק
,ממשמשבעיניו ומתקן בשערווכו') .וברוו מפוקחין1ע1טרין במקומן:

כיה ברוו :י' הוא דעתי
 nle'alדאבות פ"א אינו

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
סרראליהו רבה פ'בונ'

13

עךנורזיו 2טל אדם אלא בא (עלירי) [לידי] דברים מכוערים ודברים שאינן
ראדיין (והיו) [והוא]בידו עוקר עצמו fDהעולם הזה ומן העולם הבא ~.כך
אמר הקב"ה לישראל* אם אתםבאים ללמדדרכי בואו ולמדו מאנשי מדבר
נשעל) [שאףעל]מי שעשו תורה כלימיהןביון שאמרו (לפניו)[לפניי] דבר
ם שם ה')*"0
שלאכהונןפגעתיבהןמיד* לכךנאמרקולה'יחילמדברוגו'יתהלי
חזר הקב"ה לרצות אתישראל .אמרלהן.בניי נשבעאני בכסא כבודשלי.
שאפילו תינוק בבית רבו ועומק בתורה לשמי שכרו מונח לפני* בלבד
שיהא שמורמן העבירה .אפילושאיןבידו של אדם אלא דרך ארץ ומקרא
בלבד שכרו מונח לפני ,בלבד שיהא שמורמן העבירה .אפילושאיןבידו

של אדם לא מקרא ולא משנה אלא משכים ומעריב לבית הכנסת ולבית
המדרשוקוראקריית שמעבעבור (שמו) [שמי] הבדול ומתפללתפילהבעבור
ישמו)[שמי]הבדול שכרומונח (לפניו) [לפני] ובלבדשיהא שמורמן העבירה.
לכךנאמרקול ה'חוצב להבות אש (שם זי) %:למה ישראלדומין בעולם הזה
בפני אביהן שבשמים לאיילה זו שמעוברת בצער ויולדת בצער* שכל
תחילות קשות* שנאמרקול ה'יחוללאילותוגו' (שם ט')*ח באותה שעההיה
כל העולם מרתיע ואומר שמא בא לעולם לאבד אתו* השיבה להן רוח
הקודש ואומרת  *rngלא בא מלך מלכי המלכים ברוך הוא אלא לעשות
משתה עםבניו* ואומר .באתילמלוךי על מהאנימולךיומפני מהאנימולךי
מפני שאתם מפרכסים במעשים טובים ובתלמוד תורה* שנאמר ה' למבול
ישב וגו'* ואומר ה'עז לעמוית
ן ה'יברך את עמו בשלום (שםי' וי"א)"5:
מליק פרקא.

י1אלאיראתי מתוך
עור אמררודהמלך.אני בעולם הזה מהאבי
שמחתי ושמחתי מתוך יראתי ואהבתי עלת על כולןי לפיכך כרת לו
הקב"העובלרםית שיהא בקי במקרא ובמשנה בהלכות ובאגדותי שנאמר כי
ברית
ןברית אלא תורה שנאמר בריתי היתה
(ש"ב'כה"'ג)יה)'2ייאי
שםלי
'
ו
ג
ו
שם)
ב
ערובה בכלישיב במקראובמשנהבהלכות
אתוהחיים ימלאכי
(שם)3
]
ו
ב
[
ובהגדותי שמורה
שהיו דברי תורה שמורין
לעולם ולעולמי
עולמימי 4שנאמרכי כלישעי וכל חפץ ובו' (שם) אל תאמר כןי הוי אומר
כי על כלישעי ועל כל חפץ כי לא אצמיח ישם)י אמרו כל תלמיד חכם
ושמרבה בעמקואינו מתפרנסממנו הרבהסימןיפה לוימפני שהקב"ה אוהב
תורתו ואינו מעשירוי שמא יעשר וימשע מדברי תורה* וכל תלמיד חכם
שמרבה מלאכה יבתורה)יאי
ן מכנים ממנה פירות הרבהסימן יפהלוימפני
'" בדיי 11הסגנון מקוטע ושם איתא והוא בידו .ועיפי הענין הגהתי " :הגהתי עפ"י דוו:
ו' כיה בד" .11יןעיי
'מכילתא מא' הבחרשפ"ב ברהועתה אםשמוע .ובדרו המאמר משתש;
.
ו
י
ט
ש
ק
מ
א
ת
ל
י
כ
מ
ב
המאמר משובש.ופי' מפרכסים
רישיתרו1בי' הדברת:
1עיי'

 %בד"11

מאירעין פרקג'.

בר?רה (תהלים ב') .בדפו המאמר משובש:
 1לש המקרא עבדו את ה' ביראה
וג
.
הוא חזר אל המקראות דדכרי רוד האחראים
'לי ' במקרא כתב ושמורה ' .כיה בדפו ' :כא' אל
תקרי כי כלישעי וכל חפץכי לא יצמיח אלאכי על כלישעי 1ג '1לא אצמיח 1כדמסיים דהיינו
אצמיח בעקר דשמאיעשירויפשע.
1

השתא

שיא
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שהקב"ה אוהב אתתורתו שמא יעשר ויפשעמדברי תורה*וכן הוא מפורש
י שלמה מלך ישראל שתים שאלתי מאתך [ונול שוא ודבר
בקבלה עליד
ל'ז' ער ט')6:
כזב הרחקממניוגו'פן אשבע וכחשתיוגו'ימשלי
ברוך הטקום ברוךהוא שבחרבחכמיםובתלמידיתלמידיהם עד
סוף [כל הדורות]ומקיים ~יהם במדה שאדם מודד בה מודדין לו* כשם
שיושבין בבתי כנמיותובבתי מדרשות ובכל מקוםפנוי להם* קור לשום
יןפיהםל
שמים ושונין לשם שמים ויראה בלבבם* ומחזקין דברי תורה על
כדי שלא ישכחודברי תורה מפיהם ומפי בניהם לעולם ולעולמי עולמים*
שנאמרואני זאת בריתי אותם אמר ה' (ישעיה נ"ט כ"א)* אבל פושעיהם של
ישראלאינן כן* אלא בקטנותם רכים ובזקנותם קשים* (לרכין) מה שכרן*
שמענייןושורפיןאותןבבית המדרש הגדולובישיבהגדולה ,שנאמרובליעל
בשבת (שם שםז')8:
כקוץמונדכולהםוגו' (ש"ב פ"נ )'1יאוסר באששרוףישרפו
מיכן אמרו כל דבר21עתידלהיותבסוף[כבר]נעורה מקצתו[היום:
לעתיד לבא]ישיבה להקב"ה בבית המדרש גדול שלו וצדיקי עולם
לפניו* 9מקצתישיבהלצדיקים בעולם הזה ולדודמלך ישראל:
י
י
ב
ש
ו
י
מאורפנים לצדיקים לימות המשיח ולעולם הבא* מקצת מאור
פנים לצדיקים בעולם הזה:
הייהן של צדיקים שלא בצער ושלא ביצר הרע לימות המשיח
ולעולם הבא* מקצתחייהן שלא בצער ושלץביצר [הרע] לצדיקים בעולם
הזה לאברהם ליצחק וליעקבוליעבץ וליתרו ולכל הדומה להן:
תחייתהמתים להקב"הבין לימות המשיחבין לעולם הבא* מקצת
תחיית המתים לצדיקים בעולם הזה לאליהו ולאלישע וליחזקאל בן בוזי
הכהן:
כבורועוז לצדיקים לימות המשיח [ו]לעולם הבא* מקצת כבוד
ועוז לצדיקים בעולם הזה ליהושפט מלך יהודה:
אכילה ושתייה ימנה) [שמחה ורינה] לצדיקים לימות המשיח
ולעולם הבא* מקצת אכילה ושתייה שמחה זוצנה) [ורינה] בעולם הזה
לשלמהבן דוד סלד ישראל:
י בד"וו משובש קצת .שילקוט כאן ב' נוסחאות .כי ברית עולם וגו' אין ברית אלא תורה וכו
בהלכות בהגדות שמורים בי לעילם וכו'כי כלישעי וכל חפץ וגו' אמרו כ 9ת"ח גו'ואינו מעשירו
יסמאיעשיר ויפשע בר"ת ואומר רש ועושר אל תתן גוע והשארליחא ולא נרשם לזה המקור ואחה
לי
נרשם חנאבביאליהו .ונוסחתוהוא .ברית עולם שםלי אמר דוד שם כרתלי הקב"ה ברית שאחא בקי
במקרא במשנה במדרש בהלכות בהגדות שנ' ערוכה בכל ושמורהבלבילעילם.כי כלישעי וגו' אל תהי
וגו' (והסיום הוי אומר וכו' ליתא) אם ראית ת"ח שאינו מתעשר כו' ע"כ .וערבוב
אומר כןכי כל 'שע
י' ועל כן מהזקין ד"ת וכו' ובדרו ומחזיקין,ייותר נראה שהמאמר קטוע ובילקומ
דברים  ' :כלו
י
ד
י
הנוסחא שכשם שתיה ' l'aalבב"כנ כפס"דועוסקים בתורה 5שם שמים הם ובניהם ובניבניהם ערסוףכל
הדורותלפינך הקלה כורת להם ברית שלא ישתכחו ד"ת מפיהם ומפיבגי בניהם ער סוף כ 5הדורות
זאת גריתי וגו' .ואף זו אינה נוסחא מתוקנת .ואולי יש להגיה .כך הקב"ה כורת להם גרית
שנ'
ומהזוקאניד"תעל פיהם וכו' ' :במקרא כתוב ובאש ,בד"וו שנאמר ויען כל איש רע ובליעל ובנ'בליעל
וגי5קוט הנוסהא ,כוקנותם קשים ומה שכרן שהקב"ה מצוה להעלותן
אמרו ואומר ,בליעל כקוץ וגוי
יוץ וגו'ואיןבליעל אלא פושעי ישראל שנ'ויען כל איש רעובליעל .ומלת
ושורפין וכו' שנ'ובניבליעל כק
לרכין מחקתיעפ"י הילקוט :י כיה בילקוטוכן מסיק רקמן:

נאי
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רםרטשר ושברנונלעתידלבא עלהרי ישראל* מקצת דם ובשר
ושבר עללוחצינו בעולם הזהעינינו רואותתמיד בכליום*"
אםרוצה אתה ללמודיחפץ אתה בדברי תורה צאולמדמראשו
שלענין":עתיד הקב"הלישבבבית המדרש שלווצדיקי עולםיושביןלפניו*
ונושאיןונותנים במקרא במשנה בהלכות ובאגדות* ואומרים על טמא סמא
ועל טהור טהור* על טמא במקומו ועל פהור במקומו*ת ואחר כךמביאין
את הרשעיםודניןאותן בפניהם* ישנידונין שלשיםיוםוישנידונין ששים
יום* יש[נידונין] שלשה חדשיםוישנידונין ששה חדשים* כללו של דבר
משפטרשעיםלגיהנםשנים עשר חודש (עדיות פ"ב מ"י)*מ
שנורבותינו במשנה*
ואחר [כן] עומדיןצדיקין לפני מי שאמר והיה העולם* ואומרים לפניו*
רבונו שלעולםכשהיינובאותוהעולםאילובני אדםהיומשכימיןומעריבין
לבית הכנמתוקורי,קריית שמעומתפלליןועושין שאר מצוות* ואומר להן
אםכך עשו לכו ורפאו אותן* מיד הולכיןצדיקים ועומדין על עפרם של
רשעיםומבקשיןעליהןרחמים* והקב"המעמידן מעפרן על רגליהם* שנאמר
גי כייא)14:
ועשותם רשעיםכייהי
ו אפר תחת כפות רגליהם ונף (מלאכי

מקצתישיבהלצדיקיםבעולם הזה* לרוד מלך ישראל

כאיזהצד* ואלה שמותהנצורים אשר לדודיושב בשבת (ש"בכ"ג ח')*" וכל
העםיושביןבישיבהלפניו* אבל דוד המלך לא על הכר ולא על המממל
אלאהיהיושבעל הארץ ומלמד תורה ברבים לשום שמים*" באתה שכינה
ן לך*
ועמדה למעלההימינו* משיבה ואמרה לו* דברבני* דברים הללומניי
שלי הם אתה משולבתיו ותורהבתיו שנאמר תחכמוני (שם) 17:דבר אחר
תחכמוני* אתהיושבבישיבהשאין בה סמיכה תהאכמוני* מיכן אמרו כל
ן בה ממיכה עמידה טובה הימנה*8י מה ת"ל ראשהשלישי (שם)*
ישיבהשאי
שתהא ראשלתורתי 19:דבר אחר ראשהשלישי* תחלקעם שלשהצדיקים
ון של אבות]מיכן
אברהםיצחק ויעקב[ ":ד"א ראש השלישי* שתהא ראש
אמרו חוט המשולש לא במהרה ינתק (קהלת ד' י"ב):ן 2דבר אחר ראש
השלישי* שתהא ראש לכל ישראל כשהןעולין לירושלים לרנלים* שנאמר
שלשפעמים בשנהיראהכלזכורךוגו' (שטות כ"גי"ז) :למהדברי תורהדומין*
כדרך שנותנין עור לאדם כשהואהעמצענביד:ומ ממחקו וממתחו ומביאו לידי
דבר אחר הואעדינוהעצלי.
מלאכהיפיפיה* שנאמרוהואעדינו
י מגה כאן שכעמעלות.ישיבה ,מאתפנימיחיים שלאמצער,תחייתהמהים .בבורועת .אכילה
י
ושחייה .רם נשרושבר .אמנםלהלן בפרטן מסרר ומונה כבורועוז .מקים מעפררל .תחיית המחים .רם
ובשר ושבר .אכילהושחייה .ואח"כ מהררומסייםבחיים שלא בצער בפרטן של האבות והצריקים שנזכרו
באן .ויראה ענש שטעות נפל כאן במנין הענינים ומיתרן .יהגהחי שמחהורינה כרלהלן שריוו כולא
'כלו'שאינן טמא או
יכלו'מענין הישיבה אתה למדעל כל השאר שמקצתן  :t~nlyaי
משובש :י
י במקרא
מהור בהחלט בכל ענין אלא נענין מיוחד במקומו " :שם גרסינן בגיהנם זכיה נד"וו :י
כמזב  n~tDV1זגז' רגליכם' :ו נמקרא כתוב אלה " :זכך דרשו כמצק ט"ו ע"ב; :ן משולכתי.1.
הקב"ה הואיל והשפלת
שהיא אחרונה שבאותיות כלו' בדרך ענוה ,ובגמרא שמ תחכמוני אמר רב
י כתעותקי"א ריש ע"ב:
עצמך ההאכמונישאניגוזרגזירה ואתהמבטיה .וברעו כולא קטוע ומש1נש :י
1,שניתנהבחודשהשלישי.א"נשהתורהנקראת ענש הלאכתנתילךשלישיםבמועצות רעת(משליכיבכ')
י במקראכתובוהחוט.
ועיי'בילקוטשם .וברשהואמשובש :יו כזה בדרווכעיןזה בגמרא מ"ק שם :י
האבות נקראו חוט המשולש בספרי האזינופי' שיח' :י במקרא כתוב הוא .ולא איתפרשלי:

כ,

א"י
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כשאתהיושםבבית המדרש שתהאמעודן כתולעת* כשאתהיוצא למלחמה
תהא קשהכעץ*3י מהשכרךלפניי* על שמונה מאות חלל בפעם
חמר אתה מאתים* אמרלפניורבונו של עולםמפני מה חמראני מאתים*
אמר לו* דוד ב 4לא כך כתבתי בתורתי אף עלפי שאין בכםדברי תורה
אלאדרךארץ ומקרא בלבד ורדפו מכם חמשה מאהוגו' נויקרא מ" 1ה')* אבל
אם תעשון את התורה ותעדיפון את התורה איש אחד מכם ירדוף אלף*
אבל אתה עשיתהרצוני (לא) [ו
מאתים*עלא] עשית כלרצוני* רק בדבראוריה החתי
מיכן אמרו אם ראיתה תלמיד חכם שעשה
(מ"א ט"ו ה')לפיכך חמר
עבירהביום אל תהרהר עליו למחר* שמא עשה תשובה בלילה* שנאמר
טובלי תורתפיך מאלפי זהב וכסף (תהליםקייט ע"ב)*' 2שנאה תעוררמדנים
 '1י"ב)25
ן אהבה אלאתורהוכנאמר אם
י
א
על כל פשעים תכסה אהבה (משלי
ימלאוהעבים בשםעל הארץיריקו נקהלת "א ג')* 27הא למדתה שכל המספר
חכמים מספר אחר וטכינה25:
אחרמיעוטיתלמידי
אחת (שם)*

מא
ורפנים שלצרימיןלימותהמשיחולעולםהבא .כיעדי
יום[ ).יש]29שנותניןלו מאורמעים כצאת השמש בגבורתו בשעה ראשונה*
ויש שנותנין לו בשתי שעות ,ויששנותניןלו בשלש שעותיויש בארבעה
שעותיויש בחמש שעותיויש בששחושדעשו,תיוישכלהיום כולו*יי
ששנותנין
לו מאורפנים כמאור לבנה בראש
ויששנותנין לו כחמשה לחודשי
ויש כעשרה לחודשיויש כחמשה עשר לחודש.ויש ככוכביםכדולימי ויש
ככוכבים קטנימי ויש שנותנין לו מאור פנים כאויר הרקיע בשעה שהוא
מטוהר מן (העו) [העבים] %.ויש שמשחרת מניהם כקדירהי זה הכלל כל
הנושאפנים לטובהזוכה ומקבלפני שכינה ,המזוהם והמלוכלךאינו מימב
(פני)[בפני] המלךית במהדברים אמוריםבזמן שלא עשה תשובהי אבל אם
עשה תשובה ומתהרי הואכצדיקי עולם לכל דבר:
שנךחכמים ארבעהמלכיםירבעם אחאב אחז ומנשהאין להם חלק
לעולם הבאית אבלהייתי אומר כל העובד עבודה זרה מקטנותוועדוקנותו
ומתאפילוראוי להיותבהןגדולאיןלו חלק לעולם הבא* שנאמר הנשבעים
באשמת שומרוןוגו'(עמים חי י"ד) 33:לפי שכל מצוות שעושה אדם בעולם
הזהאין בהם כח להאיר אלא כאור הנר בלבדי" אבל תורה מאירה מסוף
'י ה"ה בגמרא דמו"ק שם :יניעיי
'לקמןפי"א " :נברכותי.ט ע"א תרר'יבסגנין אחר .וכ5ו'
שמגינהעליויותרמגמילת  at~Dnשבממונו' :נ במקרא נתוב~עלגל' :נומידרש נקהלה רבה אםימלאו
ת"ח תורהע5ישראליריקושנקראו ארץשנ'כיתהיו אתם ארץחפץ .וע"כ אהבה של תורה תכסה פשעים:
" בברכות שם אמרריבץ כ 5המספר אחר מיטתן של ת,ה נופלבגיהנם .ובד"וו אחר המעשה ש 5ת"ח.
ינ!סחתנ!יש לפרשה אחר מיעוטי עזתן של ת"ח ,כענין דוד שמיעט ולא עשה רצונו ש 5מקום.
י שהרבה פעמים בזה הספר הוי"ו שלא לצורך '" :כנץ להגיה וברעו
 ',ב"הבד"וו .ולבי מהמסעל
ליתא.וע"'  ~-DDדבריםפ"יופי' מ"ז ובויקרא רבה פ" !! :5כ"ח בד"וו !1 :בד"וושישה מלכים ירבעם
אחז ומנשה .והוא שיבוש .דבמשנה דהלק מנה ג' ואינו מונה אחז .ובתופפתא שם אמרו ד' מלכים
כנוסחתנו .ומישון הירושלמי שם משמע דאף במשנה גרכוד' מלכים ,שאמרו שם וכי מה עשה ירבעם
י מה עשה אחז וכו'וכי מה עשה מגשה בו' .א"נ דקאיאברייתא דתוספתא
וכו'וכי מה עשה אתאבוכו'יכ
ינקט;הלפנינו :ונכלי'זד'מלכים 5או דוקא אלא שגמא נקטו אף שהיוגדולי תזרה עמ' נפם המשנה
' סוטה כ.אע.א ,ואקראכי נר
5הר"מ שם " :השתא חוזר למה שאמר שמאורפנים הוא גהדרגהועיי
מצוהוגו'דמסייםביהקאי:

כי
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[עליו]כאילו עשה
העולם ועד טופו* וכל הנזקק לחכמיםולתלמידיהן
את
יבים הרי זה עושה
יר
לה
רצוןאביו שבשמים :כלהיודע להוכיח ומוכיח מע
םוגו'ימשליכיר כיה),
קורתרוחלפנימי שאמרוהיההעולם .שנ'ולמוכיחיםינע
עליו תבא ברכת עוב לא נאמר אלא עליהן ישם) 33למרכיח ולמקבל :כל
המודהביסורין ושמח בהן נותנין לוחיים בעולם הזה ו
ל3עולם הבא שאין
 .שנאמר נר מצוה ותורה אור ובו' (שם  '1כ"ג)":
להםסוף
כי
פליק פירקאי

מפני מהזכה משה למאורפנים בעולם הזה ממרשעתידליחן
לצדיקים לעתיד לבא* מפני שעשה רצונו של הקב"ה ומתאנח עלכבידו
של הקב"הועליכל)כבוד! שלישראלכלימיו* ומתחמד ומתאוה ומצפה מה
אםיהיה שלוםבין ישראל לאביהן שבשמים* מניין* תדעלךשכ *,כשהיו
ישראל במדבר ומרחו במעשיהן אמר לו הקב"ה
למשה* עתה הניחהלי
י')1,
להשיב:,
(שטות ליב

מיד היה לו פתחון פה למשה

שנאמר ויחל משה

וגו'ישם שם י"א) למה יאמרו מצרים וגו' זכור לאברהם ליצחק ולישראלוגו'

(שם י"בוי"ג)* מיד היה לוענייה* שנאמר וינחם ה' על הרעה (שםי.ד)י אמר
לפניו* רבונו של עולם כלום הואלפניך אלא מידתהדין לכל באי העולם
ולכל מעשהידיך שבראתה בעולם* ארדמלפניך ואעשה בהן מידתהדין.
מה .אם עבדוהו בלבב שלםימותו כלם ביום אחד* ירד מלפניו ונמל את
העגלויפרפו באש* שנאמר ויקח את העגל ונו' ויעמד משה בשער ונו'
ויאמר להם כה אמר ה' ונו' (שם כ' ,כ" 1וכ"ז)3.מעידאניעלי את השמים ואח
י לה'
שלא אמר לו הקב"ה למשה כך לעמוד בשער המחנה ולומרמ
האאלריין(שם)ילימ
ר כה אמר הי אלהי ישראל (שם)י אלא שהיה משה צדיק דן
קל וחומר בעצמוי אמרי אםאני אומר לישראלי הרנו איש את אחיו ואיש
את רעהו ואיש את קרובו (שם כ"ז)י יהו ישראל אומרים .לא כך למדתנו.
סנהדרין שהורגת נפש אחת בשבוע נקראת מחבלנית4.מפני מה אתה הורג
שלשת אלפיםביום [אחד]י לפיכך תלה-בכבוד שלמעלהי שנאמר כה אמר
היונוי (שס)י 3מהעניןשלאחריו*ויעשובנילוי כדברונו' (שםכייח) .חזר משה
צדיק ועמד בתפלה לפני הקב"ה .אמרלפניו .רבונו של עולם צדיק וחסיד
אתה וכל מעשיך באמונה בשביל שלשת אלמים שעבדו בלב שלם ימותו
שש מאותאלףובניעשרים שנה ולמטהיובני שמונה עשרהי וחמש עשרה.
ועשר* ושחימי ואחת* וכמה נרים ועבדים שנתופפו עליהםאין לדבר סוףי
מיד נתכלנלורחמיו של הקב"ה ונתרצה עמהם באותה שעהי" משלו משל.
" במקרא כתוב ועליהם:
לו כמאר מאר:

י מורה כליטון המשנה מרכות הוי מודה
ינעיי' ברכות ה' ע'א.ופי

ן פרק ר',
מאירעי
תשא
ט
ו
ק
ל
י
מ
במקרא כתוב ועתה1 :עיי' ברכותע"ב ע"א ' :בהוו משובשקצת.
קיטע
כי
הסגנון 1 :ע ,,,מכות  N~DDוהוא שם בשינוי קצת עד"וו הוא משובש .מלת קל ות ומר לאו דוקא .אלא
שהיהרןדין בעצמו .ולכל דין קרי קל וחומר שהדין הוא אם להקל או להחמיר ונד"וו גרס נמירן ק.ו
בעצמו כןאיתאבילקוט1' :עיי' במנילתא דכאפי"ב במ"ע שם אות ט' .1בשמות רבה פמ"ב אכרו כה
אמר ה'וגו'והיכן אתה סמא שאמר לו כך .לך רד מה רד מררות הןצריכין " :בד"א מקיטע קצה.
י תשא .צדיק אתת חסיד אתח ונע מגישיך באמצה יגזלו רחמיך הרבים בניך בשביל :'1?1
כ

י

שייקוט

עי
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למה הדבר דומה* למלך בשרודם שמרחלפניובנו בכורו* תפסובידוונתנו
לעבדו לשר הבית* ואמר לו* צא והרג את זה ותנהו לחיה ולכלבים* מה
עשה אותו העבד* הוציאומלפניווהניחו (בבית ארץ) [בביתו* ורץ] 7ובא ועמד
לפניו* לסוףל'יום כטוב לבהמלךעליווהיועבדיוובני ביתומסוביןלפניו*
כשהוא נושא אתעיניו אינו רואה את בנו בכורו היה מכניםינון ואנהה
בלבבוואיןכלברייהמכירבו אלא עבדו שרהבית*מיד רץ והביאו והעמידו
במקומו* 8כתריפה שהיה מונח לפניו תפמו בידו ונתנו בראש עבדו שר
הביתר (למה נדמה במשה צדיק) [לכךנדמה משה הצדיק]*%כיון שעמדבתפלה
בארבעה וחמשהמקומותוהציל אתישראלמןהמיתה אמרלההקב"ה למשה*
הואיל ועמדתהלפניי בארבעה ובחמשה מקומות והצלתה את ישראלמן
המיתה כתריפה שמונח להם ולבניהם ולבני בניהם בשביל תורה שעשו
הרי הוא מונח לעולם הבא לך* שנאמר וראו בני ישראל את פני משה
(שמות ל"ד ל"ה)*י 1ושמא תאמר הואיל ונכנס משה לבית עולמו שמא בטל
ממנו מאור פניו* תלמוד לומר ולא קםנביא [וגו'] (דברים ל"ר י')* 12מהפנים
שלמעלה לעולםולעולמיעולמים .כךאותומאורסנים של משהעימו נכנס
ן מאה ועשרים שנה ובו' ידברים ל"ר ו'):
לבית עולמו* שנאמר ומשהב
לא משה בלבד אלא כל תלמיד חכם שעומק בתורה מקמנותו
ועד זקנותו ומת*עדיין לא מת אלא בחיים הוא לעולם ולעולמי עולמים*
ך (ש"א כיה כ"ט)*
שנאמרוהיתה נפשאדני צרורה בצרורהחיים את ה'אלהי
ם
ל
ו
ע
ל
מקיש הדבר לומר*" מה ה' אלהיךיהי שמו הגדול מבורך
ולעולמי
.
ת
מ
ו
ו
ת
ו
נ
ק
ז
עולמים ,כך כל תלמיד חכם העומק בתורה מקטנותו ועד
הרי
*
ם
י
מ
ל
ו
ע
והיכן
הואבחייםועדיין לא מת .אלאבחיים הוא לעולם ולעולמי
היא נשמתו* תחת כמא הכבוד":מיכן אמרו אל ירבה אדםבכי ומספדיגון
ואנחהעלמיחו אלאכשיעורשנתנוחכמים* שלשהימיםבכי ומפפד* שבעת
ימים אבל* שלשים לתספורת ולגיהוץ ולשאר דברים אחרים* מיכן ואילך
כל החובל בעצמו הרי זה מתחייב בנפשו* שנאמר אל תבכו למת וגו'
יירמיה כ"כי')אין אתם מרחמין עליו יותר ממני*" כאי זה צד* אדם עושה
מריבה עםתבירו הולך הוא לבדוואין מתרצה לו עד שמקבץ לו בני אדם
הרבה ואחר כך מתרצהלו .ואף עלפי שמתרצה לויש לו מקצת קנאה
כלגבוי אבלאניאיניכןי אלא אדם עובר עבירהלפני אם חוזר בו ועושה
תשובההריאנ ברחמים ומקבלו בתשובהיוכיון שאני מקבלו בתשובהאין
י מקצתעונותיוי לכך נאמר אל תבכו למת ואל תנדו לוונו'
אנ זוכר אפילו
י),ואי זהו הולך זה שעבר עבירה ושנה ושילש שלשה פעמים ולא חזר
ישם
בו ועשה תשובה* על אתו (בכי) [בכו.כי] נעקרמן העולמיכי לאישובעוד
וראה את ארץ מולדתו ישם)%:
' כיה מלקש שם .ובדפו והניחו בנראי בבית בארץ ובא וכו' ואין לוענין :י בד"וו ובילקוט
י נדפו טשטש שילקוט הואיל ועמרה
בשינויסגנוןקצת , :בדוו  wllrnקצת" :י כ"ח בילקוט :י
ממנו אותו מאור פנים ואותו
לפני והצלת וכו' כתר תורה שמונח להן וכו' :י :בילקוט לבית עולמו
י בילקוט והיכן הוא ישיבתו תחת כסא
הכתר ת"ל וכו' :וי בילקוט ולמה זיוג הכתוביומר וכו' :י
כבורו ,והשאר השמיטערולאזו בלבד :ין במ"קכ"זע"בעיי"ש " :גםזה שםעיי"ש .ודרש אל חככו
וגו' אם נענשתם מהשם אל תבכו רק הזרו בתשובה ותקובלו בכו בכה להולךלטי שהוא חוטא והולך.

ניטי
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ולאזה
אלאשכרו של משהצדיק שעמדבתפילה בארבעה
ה
ת
י
מ
ה
את
ת
וחמשהמקומו
ל
א
ר
ש
י
ל
י
צ
ה
ו
ו,הכתובכאילו ברא
ה
ל
ע
ה
י
ל
ע
מן
י
.
)
א
"
י
אותן.לכךנאמרויזכור
יעולם משהעמווישעיהסיג
[כהכל חכםוחכם
מ
י
מישראל" שיש בו דבר תורה לאמיתו ומתאנח על כבודו של הקב"ה ועל
כבודן של ישראל כלימיוי ומתאוה ומחמד ומצפה על כבוד ירושלים ועל
י (ברה קורש)
כבודבית המקדשועלישועה שתצמיח בקרוב ועלכיניםגליות
[רוח הקודש] בדבריו (את) השם בקרבו אתרוח קדשו (שם) ".מכן אמרו כל
תלמיד חכם שעומק בתורה בכל יום תמיד בשביל להרבות כבוד שמים"1
ןצריךלא חרבולאחנית ולארומחולא כל דבר (שהיה)[שיהיהלו שומר]י
אי
שהקב"ה משמרו בעצמו* ומלאכי השרתעומדין לו מביב מביב וחרבותביד
כולן ומשמר'(1ת) אתו ,שנאמן רוממות אל בגרונםוכוי יתהלים קמיט ו')":

חיים שלא בצערלימותהמשיחולעולםהכא .כיצד ,עתיד
הקב"ה לישב בבית המדרש הגדול שלו וצדיקי עולם יושבין לפניו הן
ונשיהן ובניהן ובנותיהם ועבדיהם ואמהותיהם ועושין להן צורך בתיהןי
שנאמרוהיה אחריכן אשפוךרוחי וגו' ונם על העבדים ועל השפחות וגו'
ייחלג' א'"ב')
 ,נשיםשאננית קמנהוגו' (ישעיה ליב ט'):
,
ד
צ
י
כ
ונתתי לכם לב חדש 3יהזקאל ל"ו כ"[ )1זה]
שלאביצרהרע.
יצרטוב .ורוח חדשה אתן בקרבכם (שם)אילומעיטים טובימי והמרותי את
לב האבן מבשרכם ישם)זהיצר הרע ,ונתתי לכם לב בשר (שם)לקיים על
דברי תורהr~cכפולין בכל מקום:ומניין שדברי תורהכפולין בכל מקומי
שנאמראנכיה'אלהיךוגו'* עשרדיברות נאמרולפני הרסיני* עשר דיברות
נאמרו בפפר תוכחות* נזיקיןלפני הרמיני נזיקין ילקי)  [-DD1lתוכחות*
ך
כי תקנה עבד עברי* נאמר לפני הרמיני נשמות כ"א ב')* כ ימכר לךאחי
יבכמה] מקומות,
העברי* נאמר בספר תוכחות (מברים ט"וי"ב)* וכן (במאה) [
(שמות מ"ג י"ס),
בלאים בהרמיני כלאים בסמרתוכחות* לא תבשלגדיבמי[נבי
]
ה
מ
כ
לא תבשלבדי במפר תוכחות (דבריםי"ר מ"א)* וכן יבמאה)
מקומותי
מימני בהמהוחייה נאמרולפני הרמיני* מימני בהמהוחייה נאמרו במפר
תוכחות* וכל קרבנות ציבור ויחיד נאמרו לפני אהל מועד בחורבי כל
קרבנותציבורויחידנאמרובין לפני מיתתו של אהרןבין לאחר מיתתו של
אהרן* ברית כרתי לכם בצאתכם מארץ מצרים* ברית כרתי לכם בספר
תוכחות* שירהאמרתי לכם בצאתכםמארץמצרים* שירהאמרתי לכם במפר
תורה שהןכפולין בכל מקום ".אתם (או) [אק
תוכחות* הא למדתה לדברי
אתם על (דבר)[דבריי] כאילו
אתםכןי אלאששמין אתםטחי תפלי
ני
יא
עש
נהצואהי קואהשאינהקואהי"
יי
אין בהם ממש.ועושין אתםאותן צואמהל
צויתי אתכם בצאתכם ממצרימי צויתי אתכם במפר תוכחותי קויתי אתכם
ארבע מאותושמוניםעד שלאנבנה הביתי חזרתיוקויתי אתכם ארבע מאות
ועשר שנים (משבנה) [משנבנה]הבית ,שנאמרכי צו לצו צו לצו קו לקוקו
י כנ"ל "הגיה .במקרא כתש
י' בילקוט קיטע הסגנון" :בילקוט וכל חכם מישראל וכו'. :
הייקוט.
איה השם בקרבו '" :כולאבילקוט וג' אותו ת"חאין צריך וכו' :י
" הגהתי
י חגהתיעפ"י
דעו1' :היינו וקיווי .קנאה היא משקל צואה הויך בניקור קמ"ץ .ובד.וו היא מיטונש.
עפ"י
ציווי
ומה שהגהתי הואעפ"י סברת הענין:

עי
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לקווגו' (ישעיה כ"חי')* לאכן מצאתי בכם קורת רוחצ ולא כאן מצאתי בכם
קורת רוח* מה שכר לכם מלפני* משלו משל* למה הדברדומה* למלך בשר
ודם שכעםעלעבדווצוהעליוונתנוהו בשלשלת*והיומושכין את השלשלת
מאחריו*ומשליכין אותו עלפניו*והיומבעבין בובפניוובבנימעיו* שנאמר
והיה להם דבר ה' ישם שם י"ג)* וכן במאה מקומות עשיתן לפני דברים
מכוערין* דבריםשאינןאאוים* ורחמים שלימקדימין עימכם בכליום תמיד*
שנאמרמצילענימחזקממנו (תהלים ליהי') במה עני* לא במעשיו*עניואביון
מנוזלו (שם)מ במה אביון* לא במעשיו* אלאהוי אומרכן .מציל עני מחזק
י שומע אל אביונים ה'
בין מיצר הרעובין מאומות העולם ".שנאמרכ
ונף (שם ס"ט ל"ד)יי 2ונאמר פנה אל תפלת הערער ונוי (שם ק"ב י"ח) 25,אילך
בני אדם rneמדהבינוניתי~ לשתימדות [אני]נפרע.מיצר [הרע]על אחת
שבע כשם שנפרעתי מכם על אחת שבעי וממבקשי רעתכם על אחת שבע
כשםשנפרעתי מכםעל אחת שבערך שנאמרביום ההואיפקוד ה' על צבא
שבקשו לאבד אתכםמןהעולמי ומיצר הרע
המרוםונו' (ישעיהכייר כייא)י
ל
י
א
יאתכם ולא רבת תורה בעולם*י 3שנ' ויהושע
על אחת שבע על שםשהממין
'
ו
נ
ו
'
ה
ר
מ
א
י
ו
את
אל
היה לבוש ונויי ואומר ויראני יהושע הכהן הגדול
הסטן וכו' שייה גי ,אי 1בי) 31.מה שכר לו מלפנייה כשם ששם ארצי
ונחלתי לארץ ציה ושממה כדי שלא ימצא הנשמה שתגבה עליהי" שנ'
ואת הצפוני ארחיק מעליכם (יגאל ב' כ') ,מה שצפנתי עליכם לפורענות
מרחק אני מעליכם .והדחתיו אל ארץ ציה ושממהיפיה
[ ,את פניה אל
הים הקדמוני ) t(QWזה מקדש ראשון שהחריבו והרנ חכמים שבוי ומופו
אל הים האחרו; (שם) ,זה מקדשהאחרון שהחריבו והרב חכמים שבוי ועלה
באשו ותעל צחנתוכי הנדיל לעשות (שם)י מפני שהניח כל אומות העולם
תורה35:
ובאונידבק בהן בישראל (להטי:ן) [להמותן] מדברי
סליק פירקא,
כבורועוזלצדיקיםלעתיר לבאולעולםהבא .כיצדי הקב"ה

יושבבבית המדרש שלווצדיקי עולםיושביןלפניו .לכל אחד ואחדנותנין
לו מאורמנים בתורה ןששבוי ומלאכי שרתעומדיןילו) [להם] מביב מביב
לישראלובוכין בלבבם ,אשריהן שלישראל שכלאותו הצערוהעינויוהלחץ
שהיה להם חלף והלך לו .עכשיו כל אותה סובה גדולה להן 2.שנאמר
י לאכן נמו לאכאן .וזה נמצא בהרכה מקומות " .כמקרא כתובועני" :י כמדרש תהלים
י
סוף ל"ר וב"רפנ.דעיי'ש!, :עיי' ב"ר ריש פע'א ואביונים אלו ישראל; " ומידרש בויקרא רבה פיל
ובמדרש תהלים כלפי הדורות שאין להם לא נניא ולא כהן ולא ביהמ.ק ולא נשתייר להם אלא התפלה
בראש השנה ויוה"כ 1" :כר"ו 1במדהכיגונית .שהגינונים תלוים ועומרים כעשרתימיםשבין ר"הליוה"כ
ועליהם נאמר פנה אל תפלת הערער .ובכתיי אחר בינונית מקום פנוי לרמז על חסרון מלה א' או ב':
"' כנ"ל להגיה .ובד.וולשני מרות הקב"ה נפרע מיצה"ר וכו'וכל השאר שם משובש :י' שהוא היצה"ר
י מעשיו נבהה הנשמה
הוא השטן :י' במקרא השטן בשי.ן :י' בד"יו מה שכרו :י
י שעליר
ימצא אותה הנשמה, .י בסוכה נ"ב ע"א הוא ברייתא דתה רבנן:
בארץוהרהתיי
מאירעין פרקה'.
י כ"גלהגיה.ועניןהבכייה יבארלהלן1 .בד"ווובילקוט תהלים סיח,יתא
ן D~f
, .15הסגנו
מקוטע ' :ברוו המשה הגדולה .ובילקוט הטובה והגרולה :anie

שיא

רמיית
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ן ,אלא
מלאכיצבאותידודוןידודוןונו' (תהלים ס"הי"נ) 3.אל תקראידודוןידודו

ידדוןידדון 4.שהיו נושאיםונותנין עם משהאבי חכמהאבינביאים שעלה
לשמי מרום והוריד תורהמן השמים 5,לכך נאמר מלאכי צבאות וגו'.וכי
מהעינין זהלזה ".אלא אמר בשביל תורה שעשו כל אותה טובה גדולה
להן* לפי שבעולם הזההיו (אומי) כל אומות העולם מחרפין את ישראל.
ואומרין לישראל .כמף וזהב לנו כסף וזהב לישראל .שדות וכרמים לנו
שדותוכרמיםלישראל* אכילהושתייה לנו אכילה ושתייה לישראל ,בבדים
נאיםלנו בנדים נאים לישראל .וכי מה שכרמוציאין עלדברי תורה שכך
מצטעריןעליה .לאחר שעה* כשיניעו ימות המשיה ובטל מלאך המותמן
העולם (הי[0יהיו] כלאומותהעולםאומרים*אשרי העם הזה שעלהלוגורל
לטובה .אשרי העם הזה שה'אלהיו בחלקו .שנאמר בלע המות לנצח [וגו']
מבחוץ על
(ישעיה כיהחי) .דברים לימותהמשיח* ואומותהעולם
ל
ע
ם
שלאזכו לכל
לייתורה .ומלאכי שרתצועקים מבפניצועקיי
יר
אב
שלא שמעו לד
ן אראלם צעקו חוצהמלאכי (שרת)
ר
מ
א
נ
ש
ה
ל
ו
ד
אותהטובה וג בישראלי
ה
[שלום]וגו'

(שם ליב ז')8:

מקים מעפר דל

לצדיקיםלימותהמשיחולעולם הבא*

(ש"אבי ח')9

כאיזה צד*בני אדם שעברועבירות הרבה ונקנס עליהן מיתה עד ארבעה
דורות .שנאמרמוקדעון אבות עלבניםונו' (שמותכ' הי)חזרו ועשו תשובה
וקראו את המקרא ושנו או) המשנה ומתו ,מתוך אותו הצעראיןלו נחמה
להקב"העליהן אלא אםכןמעמידןעלרגליהןמן העפרי [ומושיבן]בין ברכיו
מגפפן ומחבקן ומנשקןומביאןלחיי העולם הבאי לכך נאמרמקימי מעפר
דל ומאשפותיריםאביון וגו' יתהלים קי.ג ז') !0:מושיבי וגמרת הבית*
(שם שם ט') זהבית המקדש שעמד הקב"ה בתוכו וברא את כל העולם כולו
מסוף העולם ועד מופו* שנאמר ה' בחכמה יסד ארץ ונו' ימשליג' י"ס)":
דבר אחרמושיבי עקרת הבית*זה העולם הזה ,שעמד הקב"ה וברא את
כל העולם כולו מסוף העולם ועד מופו* שנאמר ואנכי עשיתי ארץ ואדם

עליה

' לשעיה מיה י"ב)11,
וגו

אםהבנים שמחה (תהלים שמי ברוך המקום ברוך הוא ובשמחתו
מרובה על ישראל לעולם* שכשם שישראל
את התורה בעולם הזה

עושיי

ו במקרא כתובמלכי אלא שהזק דרשוהו  notbמקומות מלאכי צבאותעיי'מכילתא מס' דבחרש

ס"ט ובנסמן במ"ע שם אותי"ד* :שאיני משרש נדד מענין נדידה והרחקה אלא משרש דדה מענין
קפיצה ותנועה כדרר אלושנישאין ונותנין ברבר , :ברדו אבי החכמה אבי הנביאים שעלה למרום.
שילקוט אבי החכמה אבי הנביאות שעלה לשמים .והשאר קיטע ' :אדלעיל קאי שאמר שמלאכי שרת
בוכין בלבבם .מהעניןלבכייה זולענין טובתן של ישראל שהרי לא אמר אלא בשביל תירה שעשווכו'.
ופי אלא אמר .כמוהרי לא אמר אלא .ומשני לפי שכעוה"ז וכו' :ז בדווו באותה טובה של ישראל:
' המקרא נמשך עד מה שאמר נשגב ה' וגו' והיה אמונת עתך וגוע ופי' אראלם על אומות העולם:
 n'D'DI ,דקרא וכסא כבורינחילם" :י במקרא כתוב מאשפות .ומסיים להושיבי עם נדיבים עם נדיבי
י מאבן שתיה שממנו הישתת העולם .י~מא נ"ר ע"ב .וכדעת החכמים
;סוהיינו כסא כנור דש"א :י
שם.ומייתי קרא ה' בחכמה וגו' שבג' דברים בחכמה בתבונה ובדעת נבנה ביהמ"ק ובהם נברא העזלם.
א ע"ה בר"וו אבל במקרא כתוב אנכי .וסק כשיטת האומרים שהכל בשמים שארץ מן הארץ נבראו
ב'רפי"ב:
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ושמחין בה ,כך תורה שמחהבהןלעולם .שנאמר אם הבנים שמחה .מכן
ולהלן עם בנו שמחתו":
נרבד אחר]מקימי מעפר דל לצדיקים לימות המשיח ולעולם
הבא .כיצרי אדם שעברעבירות הרבה וקנמועליו מיתה עד ארבעה דורות
שנאמר פוקד עון אבות וגו' ,וחזר ועשה תשובה וקרא תורה נביאים
וכתובים ושנה משנה מדרש הלכות ואגדות ושימש חכמים .אפילו נגזרו
עליו מאה נזירות הקב"ה (מעביתי) [מעבירן] הימינוי שנאמר נם כי יתנו
בנוים עתה אקבצם וגו' (הושע ח' י') אל תאמר כן אלא הוי אומר נםכי
(ית:י) [ישנו]בגוים4:י
תהייתהמתים להקשיהבעולם הזה כדי לקדש שמו הגדול*
לימות המשיחכדי ליחן שבר לאוהביווליראיו לעולם הבאי שנאמריחיו
מתיך
בבלען(ישעיה כ,ו י"ס) אילו מתי ארץ ישראלי נבלתי יקומון (שם) אילו מתי
את
אמר
ם
ע
ל
א
ר
ש
י
ל
ע
ד
ו
ד
ן
י
ת
י
מ
מ
ן
מ
צ
ע
ך
ל
מ
ן
כ
י
מ
יהיחלקי
דברי
תורה .שנאמר ממתיםידך ה' ונו' יתהליםי"זי,ד) :הקיצו ורננו שוכני עפר
(ישעיה שם)מיכ
,אמרוכל הנעשה [שוכך לעפר עמרו נוער ,וכלשאינו נעשה
שוכן לעפראין עפרו נוערכן לכך נאמר הקיצו ורננו שוכני עפר[ .שכיני]
לא נאמר אלאשוכני עפריאילובני אדם שהןמשכינין אתעצמן (ואת עצמן)
ואת בשרן על העפר כדי ללמוד תורהי והקב"ה מביא עליהם טל
אורות של אורה*ימושיב,בין ברכיו ומגפפן ומחבקן ומנשקן ומביאןלחיי
העולם הבא ,שנאמרכי טל אורות סלך (ישעיה שם) ,ואומות העולם שהיו
אומרים גבורים אנחנו .עושי מלחמה אנחנו* מי יכול לעמוד לפנינו*
תעשה בהן נקמות בדולות כמה שאמרת להן לבניך* וארץ רפאים תפיל
.ת
(שם)*לפניבניך
"  '3DDשעשה רצונו
ומפנימהזכהאליהושההיהמתעלירו.
שלמי שאמרוהיה העולם הקב"היוהיה מתאנח על כבודו של הקב"ה ועל
של ישראל בכליום

והיה בדעתו כאילו אבדו

ישראל

תמידי
שונאי
כבודן
מן העולם.ח בכל דור ודור שהיה אליהו מוצאבני אדםצדיקים מיד היה

מנאפן מחבקן ומנשקן ומברך ומרומם ומשבח ומנדל ומקדש לשמו שלמי
שאמר והיה העולם הקב"ה:
 .מפני שעשה
מפני מהזכה אלישעשהיושנימתים ידו
רצונו שלמי שאמר והיה העולם ~,ומניין שתדע לך שכןי כשאמרה רוח
ובו'
תמשח

י
ע
ואתיהוא

הקודש לאליהולך שובלדרכךמדברה דמשק
בןנמשי
למלך על ישראל ואת אלישע [ונו'] תמשח לנביא תחתיך [ונו']וילך משם
וימצא את אלישע בן שפט מאבל מחולה ( '131מ"אי.ט ט"ו ער י"ט)*~ 2שקל
יעיי' ב"ב ה' ע"א זבזיקרא רבה
!י ברדו שישראלענשין תשובה בע!"הזזע~שין את התזרה :י
פיז, :ן עיי' כחובות קי.א ע"א ובמ"ע בפסיקתא רבתי פ"א אנת ל"ג !גיא' :יעיי' סוטה ה'ע"א.
י אף שהספר מיוחס לאליהו מדבר מאליהוכעין תרת משה שמדברת
;י בד" 11המאמר משובש קצת' :
על משה ', :בד"!ז שזנאי של ישראל .וכלפי ישראל נאמרכן משםביש גדא !נוסחת הילקוט מלכים א'
רמז רנ"דכבודן של ישראל !כשהיה רואהבני אדםצדיקיםהיה מגפפן !מהבקן !מנשקן !תדעלךשהואבן
כשאסר לו ר!ה"ק !בז'" :י בר"!! חסר כל זה .וכן בילקוט ליתא :! :במקרא ליתא הכא מאבל

מחולה:
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במלאכתו* שנים עשר צמדים לפניו ) 22fawויעבר אליהו וישלך אדרתו
ג את הבקר
עליו (שמ)23מידהניח את כל אשרלווירץ אחריו ,שבאמרייסו
ונו' (שם שם כ').מידהפקיד אתכל אשרלווזרע את כל השדה מלח .שנאמר
וישב מאחריוויקח את צמד הבקרויזבחהוונו'ישם כ"א) 21.וילמדהו לא נאמר
אלאוישרתהו (שם)מיכןאמרוגדולהשימושהיותרמלימודה25:מיכן אמרו~
אל יפטר אדם מחבירו אלא
 2מתוך דבר הלכה.כדי שיאמר זכור אישפלוני
לטובשזו הלכהקבעבידו7.
ודבר (מ"בב'י"א)2'.
שנאמר
הם
ם
י
כ
ל
ו
ה
הלוך
ויחי
ואיןדיבור אלאדברי תורה שנאמר הלא כהדברי כאשנאוםה'(יימ'הכ"גכ"ט):
וכשנשתלח מלאך עלאליהו ועל אלישע לשחתכן בא ומצאןשהיועסוקי!
בדברי תורה.
אמר3לפניו רבונו שלעולם[הם]עוסקין בדברי תורהואיןאני
"
.
ן
ה
ב
ר
מ
א
נ
ש
ה
נ
ה
ו
יכול לשלוט
ו
ד
י
ר
פ
י
ו
אש
אש
ב
כ
ר
בין שניהם
וסוסי
אש,
אש,
,
ם
י
ב
ו
ת
כ
ו
משנה הלכות
ימ.ב ב' נ"א) ,רכב אילו תורהנביאים
ומומי
ואגדות .אש*ז
ו תורה* שנאמר תורתד;'תמימה משיבת נפש יתהליםי"ס ח')".
ומה ת"לויפרידוביןוצניהם* אלאחזרועמדלפני הקב"ה ואמרלפניו .רבונו
של עולםעשיתי לך קורת רוח בעולם.דייןביזיון שביזיתי אותן ודחפתי
אותן אחדלכאן ואחדלכאן* לכך נאמרויפרידובין שניהם.מיכן אמרושני
[בני] אדם שמהלכין בדרךועוסקיןבדברי תורהאין דבר רע יכול לשלוט
י הם הולכים הלוך ודבר (מ"ב שם):
בהן .שנאמרויה

ומפס מה זכהיחזקאלשיהיו מתים עלירו
 .מפני שהיה
מסתפח על ישראל בכל שעה ושעהי 32שנאמרבן אדם התשפוט התשפוט
אתעירהדמיםייחזקאל כיבב')י מה ת"ל התשפות התשפוטשני פעמים ,אלא
כך אמר הק"בה ליחזקאלי בן אדםלי ולך נאה לנו להוכיח את ישראל:
,
דבר אחר ,מה ת"לבן אדם ,אמרלוי אם אתהמוכיחןהוכיח ,ואםאין,אתה
י אתה דומה להם אלא (העולס)
מוכיחן
(צתה) [אני] מוכיחן בתוכחותיה א
[כשיר] הזה ,מה (העולם) [השיר] הזה עתיםבני אדם שמחיםבוי עתיםבני
אדם משמחים בעליו .שנאמר והנך להם כשיר ענבים יפה קול ומטיב
נבן ושמעו אתדבריך ועושים אינם אותם (שם ל"ג ל"ב)י 34ומנייןי תרע לך

" בד"וו במלאכת שניםעשר .והיהק5במלאכתו שהוא נשאר באחרונה כמ"ש והוא בשנים העשר.
שבאמת הואמוכן לגדולה מזו ,ובילקוט ליתא !' :במקרא כתוב ויעבראליהואליווישלך אדרתואליז.
ובדדו ובילקוט אדרתומעליו* :י שהפקיד השדה והבקרביד החורשים .זלפ' שלא החשיב השדה נאגור
שזרעה מלה כלו' שלא שב עוד למלאכהזו והיאכענין ויזרעה מלח רש:פטים ט' מיהובגליון הילקוטיש
מגיהין הפקיר 1' :בר"וו חסרזה.ועיי' ברכזה'" :a~y '1בלי ספק שהמאמר קטוערישאובעל הילקוט
השמיט מלות מכאן אמרו וכתב ואל יפטר וכו' .ולא  Stptnבזה כלום שעכ"פ אין ענין הדבר לכאן:
זנ בד"וו הסר מלת לטוב .ובילקוט אלא ברבר הלכה כדי שיאמר יזנר וכו' .ועיי' ברכות ל"א ע.א:
' ע"ב ונתו' שם ', :בדצו אל אליהו ואל אלישע לשרותו: .הוא
'י במקרא כתוב המה.עיי' תעניתי
שיבש .ובילקוט השמיטכ,לת לשחתן, .המלאך היא הסערה .דסערה להוד ורכב אשיסוסי איט לה,ר:
' בילקוט השמיט א'ט זו
"' בילקוט ~' YDוג' ומצאןעסוקין בד"ת ולא היהיכול  D19C'Sבהן שכ' וכו' :י
א
ב
ל
ר
י
ת
ע
ל
ו
מהמתו
תורה וכו' .וראייה מזה המקרא.הוא כמו שהובא בילקוט תהלים שם ואין נסתר
מי
נסתר מחמת :א"ר אחא מי שעוסק בתורה שכן כתיב אחרם תורת ה' תמימה .שאשה של תזרה היא
משיבת נפש ומצלת מאשהשלגיהנם :י' מלשן כ'גרשוגיהיזם מהסתפחבנהי
ת ה' ש.א כ"גי"ט .כל':
שאף שהיה בגולה הסחפה בישראל שבארץ ישראל שהיה משתתף עמהם בצרותיהם, :נ כנ"ל להגיה
וברוו הוא ג"כ בשיבוש:

יוכ.ה ברוו:
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שכן .שבא נבוכדנצר מלך בבל והנלה את ירושלים והורידן לבבל עשאן

על כל ממלכה כולו ,וכשמרחו במעשיהם הוציאן לבקעה והרגן35,
שרים

ובשעה שהיונהרגים אמרו .אוילנויבשהעצמותינו אבדה תקותנו ננזרנו
לנו (שםל"זי"א)35.מיכןאמרו,יודע אדםבעצמו אםבן העולם הבאהוא אםלאו.
אם עשה גדולותכאילו נעקרמן העולם.ע לפיכך הביאעליהן הקב"ה את
יחזקאל והעביר אותועליהן .שנאמר היתהעלייד ה' וגו' (שם שםאי).ואין
ניחה האמורה כאן אלאלוטון מיתה ,שנאמריבא שלוםינוחועל משכבותם
(ישעיהנייז בי) 35:והיא מלאה עצמותייהזקאל שם) .אלתיקריעצמות אלאעץ
מות .מן העץ שאמר הקב"ה לאדם הראשון ואכל וקנם עליו מיתה ועל
תולדותיו הבאות אחריו עד סוף כל הדורות ,לכך נאמר מלאה עצמות~:
והעבירני עליהם מביב מביב והנה רבות תו' (שםבי) .ולהלן הוא אומר.
ואבוא ואראה והנה כל תבניתוגו' (שםחייי) .כאן נאמר סביב מביב ולהלן
באמר סביב סביב ,מה סביב סביב האמור
להה:ל9ן 4משוקץ בעבודה זרה אף
בעבודה זר
ד
א
מ
ת
ו
ב
ר
ה
נ
ה
ו
ל
ע
סביב סביב האמור כאן משוקץ
פני
הבקעה והנה יבשות מאד (שםל"ז ב') ,אמר יחזקאל .אילו ".שמא אילו
אבדומן העולם,לפיכך אמר לו הקב"ה ליחזקאל.בן אדם העצמות האלה
ונו' (שם י"א) 42:ויאמראלי הנבא אל הרוח הנבאבן אדם ואמרת אל הרוח
כה אמר ה' אלהיםוגו' (שם סי) .מיכן אמרו עשרה מלאכי שרתממונין על
כנצר נתעב ונו' (ישעיהי"ד י"ט)43:
אותו רשע .שנאמר ואתה השלכת מקברך
כה אמר ה' אלהים מארבע רוחותבואי הרוחונו' (יחזקאל שם) .מלמדשהרגן
נבוכדנצר מלך בבל .ובסוףשחיוועמדועל רגליהםופרוורבויו)נתנדל שמו
של הקב"ה בעולם מסוף העולם ועד מופו ".ועל אותה שעה הוא אומר.
והתגדלתי והתקדשתי ונו' (שם ליחנ"נ) .ובשכר אותי דברים זכה יחזקאל
שיחיו המתים עלידו:
גלעתירעלהרינישראל] .כשם שאומות
דםובשרנו]שברפו
אותן ושוהקין את עצמן ואת בשרן עד
העולם מענין את ישראל
י,
צן
חה
ול
יכך הקב"ה מאפפןלדין על הרי ישראל
ון
שנפשןיוצא.,ן,ואין חוששי
ל
' בד"וו
" בד"וו בשיבוש " :במקרא כתש'בשו .אבדה וכיה בר"וו ובמקרא כתוב ואבדה :י
וכדלהלן והרי אמרו נגזרנו לנו ', :בפדר"א
ואם וכו' עקר .כלו' עבירית גדזלית כאילו שעשו
פל"ג ה' אלהים אתה ידעת כאלו לא האמין לפיכך לא נקברו עצמותיו בא"י .וכתב הרר"ל בפירושו שם
ע 5הא-ואין ניהה האמורה וכו' כלו' שניבא יחזקאל על עצמו שהקירה גזרעליו שינוח שם בבקעה הלזו
כבגל .ול"נ דררשו מרלא כתיב וינהגי אלא זיניחני שנזרקה נבואה לתוך פיו ע 5עצמו שיקבר בחו"ל.
 ',כלו' שמיתתן היה בגרם חטאו של אדה"ר; "' שהבקעה מלאהעובדיע"ז .נר'י נפהא בחלק צ'טע'ב.
בד.וו המאמרמקוטע' :
' וכיהבי.וו ובמקרא כתוב
 .לשוןחמיה .ובר"וו נשמטה מלת אלו השגית :י
התהיינה העצמות האלה ,: :המאמר קטוע ואינו מובן .ובד.וו מכאן אמרומלאכי השרת וכו' שנ' ואתה
השלכת מקברך לא נאמר אלא לבוש הרוגים חרג האשי' מהיש ממונים על אותו רשע לחבלו שנ' ואתה
השלכת .ואלוהרברימ משובשים ועכ,פ מגיהין שהמאמרקטוע .ובפרר,א פלה אמרלהםננוכרנצרהייתם
יודעים שיש לכם אלוה משזיםומציל למה הגהתם אלהיכם וכו' וצוה נבוכדנצר ונהרגו כולם ומנין שהיו
כולם הרוגי חרב שנ'ויאמר וגו' ופחי בהרוגים האלה (והרר"ל נסמך בפירושועל נוגהת בעלזקוקין רנורא
שעשה מדעתוותלי תניא בדלא תניא) .ויראה שדרשו כנצר נתעב ב' לביש הרוגים ב' מטועני הרב ב'
יורדי אל אבני בור ב' כפגר מובס ב' שהם עשרה .ונאמרלו ואתה השלנת מקברך כמואלו .והם הם
ההריג'ם שהחיה יחזקאל ומכאן שעשרה מהישממוניםעל אותו רשע " :גד'ווונסוףתיווגו':

איו
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ומאכיל את בשרםלעוף השמיםולחיית השדהואין חושש להם[ .שנאמר]
ואתהבן אדם כה אמר ה' אלהים אמור לצפור כל כנף וגו'
ומקצתרםובכשר* (שלו חצים)[וטללוחצים]בעולםהזה.עינינורואות
(שם ל"ט י"ז)45:

בכליוםתמיד4".כאיזהצד.שניתינוקות שקראובביתרבןוהגדילו ונעשו
תלמידיחכמים .כשהיומהלכין על מתחביתרבן ראו את הרצועה שלקו
בה ,והיו משחקין זה עםזה ואומרים באותה רצועה (ש)לקינו ".כך אומות
העולםמענין את ישראל
את עצמן ואת בשרן עד
אותן
קייהן על ההריםועלהנבעות.
ר
ח
א
ל
ו
.
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ה
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חר
שנפשןיוצאואיןחוששיןולוחציי ושוה
ר
מ
א
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ש
.
)
ג
"
י
שנאמר ותשכח ה' עושך נופה שמים וגו' (י ":א
הכתוב
י
ל
י
א
אשרכוננתילהשחית.הייתי אומר אשרכוננתיבעיניךלהשחית.ויצאלבבל
לבבו הימנו שאטר הכתוב אשרכונן להשחית ישם) 4'.ואיה חטת המציק
(שם"הריהן על ההריםועל הנבעותוהעוף אכל אתבשרןמעליהן:
אשליהן שלישראל נכל מקומות מושבותיהן שהיו מתייגעים
בארבע רוחות עולםלצפון ולדרום לדרום ולצפון ,למזרח ולמערב למערב
ולמזרח.והריהן באמצע ,שנאמרכיהנהאני מצוה והנעותי בכלהגוים את
בית ישראל וגו' (עמים ט' ט') 49.אילו אמר הכתוב ונפל צרור ארץ ,ונשבר
לבי בקרבי רפו כל עצמותי ".הייתי אומר ונפל צרור ארץ לארץ ונמחה
כדרך ארץ .כשהוא אומר לא יפול צרור ארץ (שם)" מה צרור הזה אדם
טוליכו ומביאו בכברה לכאן ולכאן והרי הוא באמצע ,כך ישראל .אני
כפרתן 51.בכל מקומות מושבותיהן שהיומתייבעין לארבע רוחות השמים,
לצפון ולדרום לדרום ולצפון ,למזרח ולמערב למערב ולמזרחוהרי הן
י עבדיך הנביאים ,כיאני ה' לא
באמצע .וכך הוא מפורש בקבלה עליד
,
)
י
ו
א
ל
ר
מ
א
ייעקב לאכליתם (מלאטיגי
ה
"
ב
ק
ה
ם
ל
ו
ע
מ
הכיתי
שניתיואתםבנ
אומה.ושניתילה .מכר)[לכך] הוא אומראני ה' לא שניתי.מ שבעיםושנים
[ננעים] יש בתורה ".יושב על כמא שופםצדק.יהי שמו הגדול מבורך
לעולם ולעולמי עולמים .אמר ,אםאני מביא עליהן של ישראל כל אותן
שבעים ושניםננעיםיהומכועריןבין האומות.והיו אומות העולםאומרים.
כמהמכוערהואכלאחדואחד מארבעמראות נגעים האמורות בתורה.מ
מיני
ואם ראיתה אחדמישראלשישעליו אחד מארבעמיני ננעים ",מזבח כפרה
לישראל בכל מקומות מושבותיהן.ע ואם ראית אחד מישראל שיש עליו
מכה אחת מכל המכות האמורות .שעיר המשתלח לישראל בכל מקומות
מושבותיהן .מפני שאחד מישראל שקול כנגד כל אומות העולם ,מניין,
" הגהתיעפ"י ד" 1, :11בר 11ש15הצינ1 1לל של 15הצינ :1י' בד" 11לקינו " :וכיה
' 1כ"ה בר11.
ובמקרא כתוב כאשר ', :במקרא כלב הנה אנכי :י בד 11.נשבר וכו' רחש 1כ ;'1י
1בטקרא כלב ולא " :הוא לשון ר' ישמעאל בנגעים פ"ע מ"א 1ה1א בנה הספר בכמה מק1מ1ת:
ה בתנח1מא נצבים ועי"  nDIDט' ע"א רמיית' לה אחא שאין הקב"ה נפרע משמה ער שתתמלא סאתה
בשם ר"ה בר פפא " :וכזה בד"1 11אתיא בעקביא בן מהללא 5ברישנגעים מזד "' :ד' טרא1ת נגעים
במשנה רישנגעים .בד"11יהיו ארה אומרים " :מכאן ואילך הסר נרדו .וכך נדמם מארבעטינ'
נגעים :שנאמר יאגרהם זקן בא נימים .ובעל זקוקי; דנ1רא השלים הרנרים כפי שעלה על ר1ה:1
" בכרכ1ת ה' ע"במייתי 5הברייתא 1התניא כלמי שיש בו אהד טארבעה מראותנגעים הללו.אינן אלא
מזבח כפרה:
בדתו
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ןברומי (הרי שעוה) [הרשעה] .מה נאמר בו
תדעלךשכן .שהקב"ה עושהדי
פורה דרכתילבדי ומעמיםאין איש וגו' (ישעיהסיגג') .יכשהרנ פרעה נכה
אתיאשיהו מלךיהודה מה נאמרבו .גת דרך ה' ונוי (איכה א' פיו) .ולפיכך
את למד (פורם בגת) [פורה מנת] .לפיכך הקב"ה ממשמשייסורין ומביא על
ישראל להעביר את הפורענות58,

אכילה ושתייה שמחה ורננה לצדיקים לימות המשיח
ולעולםהכא.כיצד .מיטותמוצעותלצדיקיםבתוך האשואוכליןושותין

ושמחין שמחהנדולה ~,שנ'לכן בה אמר ה' אלהים הנהעבדייאכלו ואתם
תרעבו הנהעבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו הנה
עבדיירונו וגו' (ישעיה ס"הי"גוי"ר) ,לעיני שמים וארץ חמה ולבנה כוכבים
ומזלותוכל מעשהבראשיתכולן.אילו מעשיהן של צדיקים ,לעיני שמים
וארץ חמה ולבנה כוכבים ומזלות וכל מעשה בראשיתכולן.אילומעשיהן
של רשעים.אילונובין בשכר מעשיהןואילובוביןבמעשיהן .שנאמרוהיה
אור הלבנה כאור החמה וגו' (שם ל' ב"ו) ,ועל אותה שעה הוא אומר פחדו
בציון חטאים אחזה רעדה ונו' (שם ל"גי"ר) .לפי 21כל אחד ואחד
עולם עד אותה שעה לא הכרתם (מהו דר)
ומושיביןאותןואומריםלהם.שופי
מנהיגיי
[מהודר]בעולם21 .נאמר הולך צדקותודברמישרים ונו' (שם שםט"ו) .אתם
צדיקיעולם שעשיתםלירצוניבתורתיבכליום תמידמהנאמרבכם .וזרחה
י שמי שמש צדקה ונו' ומלאכיג' כ').
לכםירא
]
י
מ
[
מקצתאכילהושתייהלצדיקיםבעולםהזה
 .כיעה שהוא
קורא לשם שמים ושונה לשם שמים ואוכל משלו ונהנהמיגיעועליו הוא
אומר.יניעכמיךבי תאכל אשריך ומובלך (תהלים קכ,הב') .אשריך ,בעולם
ולם הבא ".ואומר מהיפית ומה נעמת אהבה בתענוגים
הזה ,וטוב לך ,לע
(שהישז' ז').ה במה דברים אמורים בזמן שנהנה משלו 62.מעידאניעלי את
השמים ואת הארץ .שכל תלמיד חכם שהוא קורא לשם שמים ושונה

לשם שמים ואוכל משלו ונהנה מיניעו עליו הוא אומר .לא ראיתי צדיק

נעזב וזרעו מבקש לחם (תהליםל" ,כ"ה) "3,ולא עוד אלאבני ביתו יריאין
ממנו .והקב"ה אוהבו אהבה נמורה ביותר .ואומר וראו כלעמי הארץכי
שם ה' נקראעליךוכו' (דברים כ"חיי) ,כיתליבמים אתךאני ובנהרות לא
ב),
ישטפוך (ישעיה מ"ג
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מליק פירקא",

 %כנע להגיה זהרה גת קטנה (בי5קומ שם .איל גת קטנה היתהלי ודרכתיה שנ' פורה דרכתי
והוא בא'5הז זוטא ד"וו פיט) וקרא לכל מלכותרומי פורה .וע5יאשיה הוא אומר גת דרךאדני לבתולת
בת יהרה .שאחד מישראל שקול כנגר כ 5אומות העולם ', :בתוך האש כדמסיק וזרחה לכם יראי
אהיה לה נאם ה' הומת אשזגז'זכריה ב' ט''" :ע'" אבותריש פ"ר
שמ זגז' .א"נ ע"ש המקרא ואני
יכות ח' ע"א :ו' ומידרש בשה"ש רבה בעוה"ז ובעורב % :ואינו נהנה משל ציבור כלוס לקמן
ובר
פיה! :ן במקרא כתובולא' :י במקרא כתובבי תעברבמים ,ונכפלו הדברים בפרק אחרון דאליהו
זוטא .ובד"וו הוא מאמרלר'יוחנן באליהו זוטא פיח " :כבר רמזתי באותניו שכ 5זה הסר בדרו וכן
מפרק דלהלןואין שםסליק אלא כולא הוא שם פרק ה':

