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 דשיר השירים חזית מדרש

 

המלך עליו  זהו שאמר הכתוב על ידי שלמה .השירים אשר לשלמה שיר א(330) >א,א,א<

איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב  דכתיב חזית .ורוח נבואה .ברוח הקדש .השלום

 .חשוכים בל יתיצב לפני

רבי יהודה  .ויבא הביתה לעשות מלאכתו .איש מהיר במלאכתו זהו יוסף הצדיק שכתוב בו

של נילוס היה  ורבי נחמיה אומר יום תיאטרון .יום תיאטרון היה טבול אומר יום ניבול

רבי פנחס אומר בשם  .חשבונותיו של רבו לחשוב והלכו כלם לראות והוא נכנס למלאכתו

לפני מלכים  לפכך .אבא כל מי שהוא משמש את רבו כראוי סופו לחירות רבי שמעון בר

על ידי ששמש את רבו כהוגן יצא  ומנין אנו למדין מיוסף הצדיק עליו השלום .יתיצב

 בל .ף וגומרויקרא את יוס .מלך מצרים שנאמר וישלח פרעה ועמד לפני פרעה .לחירות

  .עיניו וסרסו יתיצב לפני חשוכים זה פוטיפר שהחשיך הקדוש ברוך הוא את

השלום שהיה זהיר  זה משה רבינו עליו .חזית איש מהיר במלאכתו אחר דבר >א,א,ב<

ל אל נזדרז ועמד והשקה את הצאן של צנתע ולא .במלאכתו שנאמר ויקם משה ויושיען

הצאן  וגם דלה דלה לנו למה שתי דליות השקה את שנאמר .בנות יתרו רועים וצאנן של

שנאמר השכם  .יתיצב לפני פרעה של אלו ועשה שלום ביניהם בזריזותו לפיכך לפני מלכים

 כך היה רבי יהודה .בל יתיצב לפני חשוכים זה יתרו ב(330) ..בבקר והתיצב לפני פרעה

ר ליה הקדוש ברוך הוא דאמ .דרוש הכי אלא .עשית קדש חול .אמר ליה רבי נחמיה .דורש

ואתם תהיו  שנאמר .שנקראו מלכים .תבא ותעשה סרסור ביני לבין בני נזדרזת בזריזות

זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא  לפני מלכים יתיצב .לי ממלכת כהנים וגומר

חשך שהחשיך  ( שנקר'שנאמרבל יתיצב לפני חשוכים זה פרעה ) .עם יי שנאמר ויהי שם

  .ויהי חשך אפלה שנאמר .הוא לו ולארצוהקדוש ברוך 

את מלאכת המלך זה ששבצר שהיה  ואקום ואעשה חזית איש זה דניאל שנאמר אחר דבר

דניאל עד שנה  וזכה להאריך ימים שנאמר ויהי .נזדרז במלאכת המקדש לפיכך .עושה פה

 .בשער המלך שנאמר ודניאל בתרע מלכא אחת לכורש המלך ולא עוד אלא שהוא יושב

 לפני מלך מלכי המלכים .יתיצב לפני מלכים .בבית אלהא ..במלאכת המלך עכשו שנזדרז

 .ששבצר ולמה נקרא שמו .יתיצב לפני חשוכים זה נבוכד נאצר בל .הקדוש ברוך הוא
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צרתן  .צרת אריות .וגלות צדקיהו .יהויכין וגלות .גלות יהויקים .שבאו שש צרות בימיו

  .האשועזריה בכבשן  של חנניה מישאל

עוסקים במלאכתו של  הצדיקים שהם חזית איש מהיר במלאכתו אלו אחר דבר >א,א,ג<

שנאמר בי מלכים  .שמשתמשים בתורה .יתיצב הקדוש ברוך הוא לפיכך לפני מלכים

במחשך מעשיהם  יתיצב לפני חשוכים אלו המלכים הרשעים שנאמר והיה בל .ימלוכו

 ..וכתיב יהי דרכם חשך וחלקלקות

 חנינא בן דוסא אמרו עליו פעם אחת אחר חזית איש מהיר במלאכתו זה דבר >א,א,ד<

עולות לירושלים ואני איני  ראה את אנשי דורו מעלים עולות ושלמים אמר הכל מעלין

וכרכמה וישב  .דקה וסתתהעיר ומצא שם אבן אחת ס מה עשה יצא למדברה של .מעלה

להם מעלין  לשכור הפועלים אמר ואמר הרי עלי להעלותה לירושלם בקש א(331) עליה

חמש מאות זהובים ואנו נעלה לך אבן זו  אתם לי אבן זו לירושלים אמרו לו תן לנו שכרנו

מיד  .הלכו להם מיד .להם וכי מאין יש לי חמש מאות זהובים ליתן לכם אמר .לירושלים

סלעים אמרו לו תן לנו חמשה  .בדמות בני אדם .הוא חמשה מלאכים ךזמן לו הקדוש ברו

 .עומדים בירושלם אבנך לירושלם ובלבד שיתן ידך עמנו נתן ידו עמהם ונמצאו ונעלה לך

המעשה ללשכת הגזית ואמרו כמדומה לנו שמלאכי  בא .בקש לתן להם שכרם ולא מצאם

חזית איש מהיר במלאכתו  וקראו עליו .מיד נתן השכר למלאכים .העלו לך לרושלם השרת

 ..זה חנינא בן דוסא

 .שנזדרז בבניין בית המקדש אחר חזית איש מהיר במלאכתו זה שלמה דבר ה<>א,א,

נמצא מרובה ומיופה  .שנים והא כתיב ואת ביתו בנה שלמה שלש עשרה שנה ויבנהו בשבע

ובנין בית המקדש  .כך אמר בנין ביתו נתעצל מבנין בית המקדש אלא .בנין בית שלמה

 המלך והכל מסייעין בשביל הכל מסייעין את יוסף יהונא בשם רב רבי ..נתעצל נזדרז ולא

 .רוחות ואפילו שדים ואפי' .שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא .כבוד המלך

בנה בניתי בית  יצחק בריה דרב יהודא בר יחזקאל אמר כתיב רבי ..ואפילו מלאכי השרת

בנה )נ ב כאן אלאברכיה אומר והבית אשר בונין אין כתי רבי .. .זבול לך בנין בנוי בניתי

מסע בנו אין כתיב כאן אלא  אבן שלמה .היה נבנה .אלא והבית בהבנותו מאליו (מלמד

רבי אבהו ואל  אמר .נושאת עצמה ונתנת על גבי הדימוס מלמד שהיתה האבן .נבנה

 .וכי יש אבנים בבבל .ושומת על פום גובה לדא דהא כתיב להלן והיתית אבן חדא תתמה

 ..ה לשעה ובאת וישבה לה על פי הבורפרח אלא מארץ ישראל

וישב לו על פי  .בדמות ארי של אבן ב(331) הונא בשם רבי יוסף אמר ירד מלאך רבי

תתמה אם בכבוד  ואל .שלח מלאכיה וסגר פום אריותא ולא חבלוני הה"ד אלהי .הבאר

בכבוד של מלך מלכי המלכים על אחת כמה  .והיתית אבן חדא .בשר ודם צדיק כתיב

זו  .לפני חשוכים בל יתיצב .לפני מלכי התורה יתיצב .לפני מלכים יתיצב לפיכך .וכמה

  ..חבורה של רשעים
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חלק  שלשה מלכים ושלשה הדיוטות אין להם רבי יהושע בן לוי בשעה שנמנו וגמרו אמר

אל תגעו ויצא בת קול ואמר  בקשו לצרף שלמה המלך עליו השלום עמהם .לעולם הבא

שנאמר  .ראש לשלשלת יחסים יהודא בר סימן ולא עוד אלא שנתיחסרבי  אמר ..במשיחי

  ..ובן שלמה רחבעם

משלי  .ספרים הללו ואמר שלשה .רבי יודן ולא עוד אלא ששרתה עליו רוח הקדש אמר

 .קהלת ושיר השירים

רשע  .מוליד צדיק .אתה מוצא צדיק ..תחת אבותיך יהיו בניך זהו שאמר הכתוב >א,א,ו<

 .וכלהון יש להם משל יש להם מליצה ..רשע מוליד צדיק .יק מוליד רשעצד .מוליד רשע

 .תניתאה משל סרכה דאקים ..יש לו מקרא תחת אבותיך יהיו בניך .צדיק מוליד צדיק

יש  .וכתיב מרשעים יצא רשע .תחת אבותיכם והנה קמתם .רשע מוליד רשע יש לו מקרא

יש לו מקרא  .רשע צדיק מוליד ..קרוצה בישא מיניה .מה ילידת חיפושיתא לו משל

רשע  ..מולידין דלית דכוותהון מיתיין דלא דמיין להון משל .שנאמר תחת חטה יצא חוח

  .ק ורדאימן סניא נפ משל .צדיק יש לו מקרא שנאמר תחת הנעצוץ יעלה ברוש מוליד

איגוניטס בן  .חכם בן חכם צדיק בן צדיק .בן מלך אבל שלמה המלך עליו השלום מלך

 .דוד מלך ארבעים שנה כתוב בזה .אתה מוצא כל מה שכתוב בזה כתוב בזה .ניטסאיגו

 אביו בנה .וזה מלך על ישראל ויהודא .ישראל ויהודא אביו מלך על .וזה מלך ארבעים שנה

וזה מלך ג"כ  .ועד סופו א(332) זה מלך מסוף העולם .את היסודות והוא בנה את העולם

 זה אמר .זה אמר שירים וזה גם כן .ספרים וזה גם כן תבזה כ .וף העולם ועד סופו[ס)(]מ

  .את הארון וזה גם כן זה העלה .זה אמר הבלים וזה ג)(]ם[ כן .דברים וזה גם כן

 וזה גם כן .ארבעים שנה .והימים אשר מלך דוד על ישראל שנאמר .ארבעים שנה .זה מלך

לך על ישראל ויהודא דוד מ .שנאמר וימלוך שלמה על כל ישראל ויהודא ארבעים שנה

 .רבים וזה גם כן שנאמר ויהודא וישראל .בי מכל בית אבי שנאמר ויבחר יי אלהי ישראל

וזה בנה העליונות שנאמר בנה  .על רגליו דוד בנה את היסודות שנאמר ויקם דוד המלך

וזה גם כן  .דוד אמר דברים שנאמר ואלה דברי דוד האחרונים .לך בית זבול .בניתי

 .כאשר אמר משל הקדמוני .שנאמר .דוד אמר משלים .י קהלת בן דודשנאמר דבר

דתלים  דוד אמר שירים .וזה גם כן שנאמר משלי שלמה בן דוד ..מרשעים יצא רשע

שנאמר אז ימלא שחוק  באזדוד קלס  ..שיר השירים .וזה גם כן משלי .שנכתב על שמו

דוד וכל בית  ן שנאמר ויהידוד עלה את הארו ..שנאמר אז אמר שלמה וזה גם כן ..פינו

דוד אמר  .אז יקהל שלמה את כל ישראל וזה גם כן שנאמר .ישראל מעלים את הארון

 ..שיר השירים וזה גם כן שנאמר ..וידבר דוד את דברי השירה הזאת שירים שנאמר

 הואיל ומקישו .בשם רבי יהושע בן לוי רבי סימון בשם רבי יונתן דבית גוברין אמר 

אף זה  ..העביר חטאתך לא תמות י'שנאמר י .ד מה אביו נמחל מכל עוונותיולאביו מכל צ

ושיר  .משלי .ואמר שלשה ספרים .אלא ששרתא עליו רוח הקדש ולא עוד .כיוצא בו

 ..וקהלת .השירים
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פומיה  .פומיה מודיע לוחכם ישכיל פיהו.  זהו שאמר הכתוב לב שיר השירים >א,א,ז<

 מתוך שהוא מוצא דברי תורה מפיו מוסיף על .יוסיף לקח (ב332) ועל שפתיו .מחכים עליו

היא אבנים טובות ומרגליות  לחבית מלאה .משל למה הדבר דומה .לקחה של תורה

 בא אחד ופתח .בזוית אחת ואין אדם יודע מה שבתוכה ונתונה .ומוקפות צמיד פתיל

ולא  .לא חכמהעליו השלום היה מ כך לבו של שלמה המלך .ידעו הכל מה שבתוכהואותה 

 אמר שלשה ספרים ידעו הכל .כיון ששרתה עליו רוח הקדש היה אדם יודע מה שבתוכו

  ..חכמתו

שנאמר ונתתי את לבי  .עילהו .על דברי תורה יוסיף לקח שהוסיף אחר ועל שפתיו דבר

 .באות נזיל לגביהצמאן דקרא  .טב)ע(]א[ות נזיל לגביה מאן דקרא .לדרוש ולתור בחכמה

כמה דאת אמר ויתורו את  ..ומה לתור לעשות תייר בחכמה .תורו את ארץ כנעןוי שנאמר

כדעבד אלפא  .פוייטנא לתור ולהותיר הדין .אחר לדרוש ולתור בחכמה דבר .ארץ כנען

 ויהי שירו של אלף חמשה .הכתיב ויהי שירו חמשה ואלף ילוייתירין ע .ביתא וחמשה אתין

היאך  .כגון .תחת השמש א על כל אשר נעשהאל .ולא על דברי תורה בלבד היה תייר

אמר ליה הקדוש ברוך הוא שלמה אחר  ..התורמסין היאך ממתקין ..ממתקין החרדל

מיד  .רוח הקדש הריני משרה עליך .חייך שאין אני מקפך שכרך .תורה ייללתה דברי

 ..ושיר השירים .קהלת .משלי .הללו ואמר שלשה ספרים .הקדש חשרתה עליו רו

אדם  אלו .ויותר שהיה קהלת חכם שיר השירים זהו שאמר הכתוב דבר אחר >א,א,ח<

שאמרו שלמה המלך ויותר  ויותר .צריך לכוף אזנך ולשמוע הדברים האלה .אחר אמרו

 .עשה אזנים לתורה .איזן דברי תורה .משלים הרבה שהיה קהלת חכם ואזן וחקר ותקן

רב  .היתה התורה דומה למה .וםאתה מוצא שעד שלא עמד שלמה המלך עליו השל על כן

וכל מי שהיה נכנס  .גדולה שהיו בה פתחים הרבה רב נחמן אמר לפלטין .אמר תרתין

 והיו .הפתח טועה מדרך הפתח בא פקח אחד ונטל הפקעת ותלאה דרך א(333) בתוכה היה

עמד שלמה לא היה אדם יכול לעמוד  כך עד שלא .הכל נכנסין ויוצאין דרך הפקעת

לישנא  רב נחמא .שעמד שלמה התחילו הכל סוברין דברי תורה וכיון .ברי תורהולהשכיל ד

ונטל  .ו)פ(]ב[א פקח אחד .ליכנס בה שלא היה אדם יכול .לחורשא של קנים .אחרא אמר

  ..כך שלמה .הכל נכנסין דרך הכסוח התחילו .וכיסח .את המגל

ה אדם יכול לטלטל בא ולא הי .רבי יוסי לקופה גדולה מלאה פירות ולא היה אזן אמר

רבי לוי  אמר .כך שלמה ע"ה .לטלטל על ידי אזנים פקח אחד ועשה לה אזן והתחילה

ועשה לה אזן  רותחים ולא היה לה אזן הטלטל בא אחד לקיתון גדול שהוא מלא מים

רבי חנינא לבאר עמוקה מלאה מים והיו מימיה  אמר ..והתחיל מטלטל על ידי אזנו

וספק הכל בחבל  בא אחד .ולא היתה בריה יכולה לשתות ממנה ומתוקים ויפים צופים

הכל דולין ושותין כך שלמה המלך עליו  התחילו .משיחה במשיחה ודלה ממנה ושתה
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 הה"ד משלי שלמה בן .עמד שלמה על סודה של תורה .למשל השלום מדבר לדבר ממשל

  .דוד משלותיו של שלמה עליו השלום

בדברי  שעל ידי משל הזה אדם יכול לעמוד .קל בעיניך יהי המשל הזה ורבנין אמרי אל

לא על ידי פתילה ואיסר הוא  .טובה או מרגלית .משל למלך שאבד זהב מביתו .תורה

 שעל ידי המשל אדם עומד על דברי .הזה לא יהיה קל בעיניך כך המשל .מוצא אותה

ד על דקדוקיה המשל עמ ותדע לך שהוא כן שהרי שלמה המלך עליו השלום על ידי .תורה

ברבים זוכה שתשרה  רבי יודן ללמדך שכל מי שהוא אומר דברי תורה אמר ..של תורה

משלמה עליו השלום שאמר דברי תורה  וממי אתה למד .של שכינה .עליו רוח הקדש

 ..ושיר השירים רוח הקדש ואמר שלשה ספרים משלי קהלת ברבים זכה ששרה עליו

ואם אתה מחפש אחר דברי  יאיר אם תבקשנה ככסףרבי פנחס בן  אמר ב(333) >א,א,ט<

או  .אם מאבד סלע משל אדם .כמטמונים הללו אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרך .תורה

והרי דברים קל  .וכמה פתילות עד שיעמוד עליהן כולכין בתוך ביתו אינו מדליק כמה נרות

מה פתילות עד וכ של עולם הזה אדם ידליק כמה נרות .ומה אלו שהן חיי שעה וחומר

וחיי העולם הבא אין אתה צריך לחפש  .דברי תורה שהן חיי העולם הזה .שימצאם

  ..הוי אם תבקשנה וגומר אחריהם כמטמונים הללו

פעם  .ויצאתי ולא הנחתי אדם שם .אדם לבית המדרש .מימי לא קדמני .אלעזר רבי אמר

ומטמונים  .ףואמרתי אם תבקשנה ככס ומצאתי הזבלים והתבני' .אחת השכמתי

מכאן  .ואפילו כזבלים וכתבנים .ולא נתבנם .אנחנו ולא נזבלם .יי אז תבין יראת .תחפשנה

טהרה לידי  .נקיות לידי טהרה .היה רבי פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות

חסידות לידי  .יראת חטא לידי חסידות .לידי יראת חטא ענוה .קדושה לידי ענוה .קדושה

 .אליהו זכרונו לברכה תחיית המתים לידי .רוח הקדש לידי תחיית המתים .שהקד רוח

וכלה מכפר  .זריזות לידי נקיות שנאמר .תבין יראת יי אז .הה"ד אם תבקשנה ככסף וגומר

לידי קדושה  הטהר .וכפר עליה הכהן וטהרה .נקיות לידי טהרה שנאמר .הקדש את

 .ן וקדוש שמו[וכ)מ(]כי כה אמר רם ונשא ש קדושה לידי ענוה שנא' ..וטהרו וקדשו שנאמר

לידי  יראת חטא .ענוה לידי יראת חטא שנאמר עקב ענוה יראת יי ..ואת דכא ושפל רוח

ורוח הקדש לידי  .רוח הקדש חסידות לידי .חסידות שנאמר אז דברת בחזון לחסידיך

ונו תחיית המתים לידי אליהו זכר .בכם וחייתם תחיית המתים שנאמר ונתתי רוחי

 .חכמה יראת יי שנאמר ראשית .ר' מנא מה שעשתה חכמה עטרה לראשה אמר .לברכה

ית המתים על ידי אליהו יתח .עקב ענוה יראת יי וסנדל לעקבה שנאמר .עשתה ענוה סנדל

  .וא"ת רוח הקדש .הה"ד אז תבין יראת יי זכרונו לברכה

מלך  ה גדול בביתו שלשהי .רבי שמעון בן חלפתא משל ללסטים א(334) ר' סימון בשם

אבנים  .שואל כסף הוא נותן אמר ליה המלך שאל מה אתן לך אמר הלסטים אם אני

 .כך בגבעון .והכל בכלל .הריני שואל את בתו של מלך אלא .טובות ומרגליות הוא נותן

שואל כסף וזהב  אמר שלמה אם אני .ויאמר לו שאל מה אתן לך .יי אל שלמה נראה
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הה"ד ונתת לעבדך  .שואל חכמה והכל בכלל הריני .ות הוא נותן ליאבנים טובות ומרגלי

ונכסים  ליה הקדוש ברוך הוא שלמה שאלת לך חכמה ולא שאלת עושר אמר .לב שומיע

 .ועל ידי כן ועושר וכבוד אני אתן לך .וכבוד ונפש אויביך חייך אני אתן לך חכמה ומדע

היה  .נוהק חמור .היה עומד על כנו .אמר רבי יצחק חלום .חלום והנה .מיד ויקץ שלמה

מיד ויבא ירושלם ויעמוד לפני ארון  .מצוצי והוא יודע מהו .צפור מצוצי .יודע מהו נוהק

אלעזר מכאן שעושים  אמר רבי .עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו ויעל .ברית יי

  ..סעודה לגמרה של תורה

שיר  מרוא יבואבי 'ר .א בר סימןהודי ביור איבו ביר שיר השירים דבר אחר >א,א,י<

 כלה יריםהשיר ש מרוא בר סימן איהוד ביור .תלתא הא .תיתר השירים חד שירהשירים 

 חנכת שיר מזמור וחד .לשלמה המעלות שיר .לון דיאתעב מה נתאיאחר תרתין ואלין חד

 דוד כמגדל מרשנא בדודאותן  תולה ואת אמרן דוד מימרל סברין לדוד הבית .המזבח

אף אלו שלמה אמרן ותולה  בדוד ןאות להוות ןאמר שלמה יריםהשיר ש מה אלא .צוארך

 עלה מעלותשלש ה .היו משולשין .האיש אותו של מעשיו כל אומר כשתמצא .בדוד אותן

 תשניה מעלהב .הנהר עבר בכל רודה הוא כי יבכת הראשונה מעלהב .עליו השלום שלמה

  .ךולמל יי כסא על שלמה וישבכתיב  יתשלישה מעלהב ..מושל היה ושלמה רשנאמ

 אש אלהיך יי כי בו ובשכת אותו יי כסא על לישב לאדם לו אפשר וכי יצחק ביר מרא

 אמרת הואת דינור שביבין הרסיוכ .מן קדמוהי ונפיק נגיד רדינו נהר יבוכת ב(334) .אוכלה

 ועד העולם וףמס שולט ואהרוך בדוש הק של כסאו מה אלא .וגו' .יי כסא על שלמה וישב

 .כן שלמה כסא אף .ובלא התראה עדים בלא דן ה' כסא מה .גם כן שלמה כסא אף סופו

 רוחות אמר רב היו מי .זונות וגו' נשים שתי אנהיתב אז ד'"הה .זונות של דינן זה זה ואי

 היו ממש זונות מרוא וילן בהושע יבי ר בשם סימון ביר .היו יבמות אמרי ורבנן .ויה

 ..והתראה עדים בלא ןדינ והוציא

על  גדול מלך שהיה מאחר ראשונה ירידה ..המלך עליו השלום שלמה ירד ירידות שלש

 ד"הה ישראלכי אם על  מלך היה ולא .מלכותו נתמעט .סופו ועד העולם מסוףכל העולם 

 נתמעט ישראל כל על מלך שהיה מאחר יהישנ ירידה ..  .ישראל מלך דוד בן שלמה משלי

 היריד ..  .םיבירושל מלך הייתישלמה  אני ד"הה .ירושלם על כי אם מלך היה ולא מלכותו

 .ביתו על אלא מלך היה ולאנתמעטה מלכותו  םירושל על מלך שהיה רמאח שלישית

 שהיה מלך היה לא מטתו על לוואפי .חרב אחוזי לםוכ .וגומר שלשלמה מטתו הנה רשנאמ

 ..הרוחות על פחדתמ

 טפש מלך .חכם מלך .הדיוט מלך רמוא יודן ביר .אנחני ביור ןיוד' ר .ראה עולמות שלשה

 .הקיואנ מתני נש בר לית .הבלי בימי ראיתי הכל את טעם מה עשיר ..עני ר[י]עש .חכם

 עני עשיר .טפש חכם טפש .הדיוט .מלך הדיוט רמוא אנחני ביר .מחיה בשעת אלא דידיה

 ..אנא לית ןדיכ ברם הוינא כד וינאה .מלך הייתי קהלת אני טעם מה .עני
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 וזהב כסף הרבה .נשים לו הרבה .סוסיםלו  הרבה .כסף וזהב לו הרבה .עבר עבירות שלש

 בר יוסי בירמר א .נגנבות א(335) היו ולא כאבנים םיבירושל הכסף את המלך ויתן מרשנא

 לו כלאפי יוחאי בן שמעון ביר ניאת .הוו .האמ עשר ואבני .שמנה אמה אבני חנינא

 הרבה .למאומה שלמה בימי נחשב כסף אין דכתיב היו זהב של שלמה בימי שהיו משקלות

 יהושע ביר .רבי חנינא בן אחאי ..רבות נכריות נשים אהב שלמה והמלך דכתיב נשים לו

 ביר .לזנות ממש אהבה לאהבה ראומ וחאיין במעון שבן ר .בם תתחתן לא שם על רמוא

 שהיה מלמד .הנכריות הנשים החטיאו אותו גם .אומר הגלילי יוסי ביר של בנו אלעזר

 לאהבן לאהבה ראומ חלפתא בן יוסי ביר .אותו מודיעותע( )מו היו ולא נדות יהכשה בועלן

 .בי יהושע'חנינא בן אחי ר ראומ נמצאת .השכינה כנפי תחת ולהכניסן ולגיירן ולקרבן

 בן יוסי ביר .ר אחדבד אמרו הגלילי יבי יוסר של בנויוסי  ביור .יוחאי בן שמעון ביור

 ..תהוןיתלא פליג( אומר) חלפתא

 לו ויקם .האדומי הדד את .לשלמה שטן אלהים ויקם ד"הה לו נזדווגו שטנים שלשה

 ..שלמה ימי כל לישראל שטן ויהי .אשר ברח אלידע בן ןירז את שטן

 משלי אלה גם אב ישמח חכם בן שלמה משלי .דוד בן שלמה משלי אמר יםמשל שלשה

 ..תלתא ריה תרי הבלים .חד הבל .קהלת אמר הבלים הבל ראמ הבלים שלשה .. . שלמה

 שמות שלשה ..תלתא ריה תרי םהשירי ..חדשיר  .השירים שיר ראמ שירים שלשה

 .איק גור בןא .תלתא יהנ מרוא וילן ביהושע  יבר ..קהלת .שלמה .ידידיה .לו נקראו

 .שלמה .ושל אנטיי אות עיקר .אין יוחבמעון שאמר רבי  .שבעה םה .איתיאל .למואל

 םצריכי םבה נהגנת .לו שנתוספו ארבעה באלו בן יוחאי בי שמעו'ר מודה .קהלת .ידידיה

 הזה כספל .ושכחה שלמד .התורה שהקיא .איק בן .תורה דברי שאגר .אגור להדרש

 ושכחה ושעתל תורה למד שלמהכך  ב(335) כך .שעתוך לכונש (?כת?ונש) שעתול שנתמלא

 איתיאל .לחטוא ולא להרבות אני יכול אמרו .ובלב בכל לאל םאשנ למואל .ותשעב

 תחלה כתב םמה איזה .השירים שירו קהלת משלי כתב ספרים שלשה ..ואוכל תיאליא

 שירכתב  ךכר ואח להחת כתב משלי אמר רבה חייא רבי .יונתן ביור רבה חייא ביר

 .משלי ספר זה משל אלפים שלשת ברויד .קרא מהאי לה תייומי .קהלת ךכר ואח .השירים

דרבי חייא  מתניתא '.אמר סוףל קהלתאם כן  .השירים שיר זה .ואלף חמשה שירו ויהי

 וחד חד כל אמר לאושמ .ד אמרןכאח שלשתן ואמר .תאימתניו .תאשמעת על פליג רבא

 שלשה ואמר דשהק חרו עליו שרתה שלמה זקנת לעת רק רבה חייא ביר ניאת ..עצמו בפני

 ךכר ואח .תחלה כתב יריםהשיר ש אומר יונתן ורבי ..השירים ושיר .קהלת .משלי ריםספ

 .זמר דברי ראומ נער כשאדם .ארץ מדרך יונתן ביר לה ומייתי .קהלת ךכר ואח .משלי

 ראמ .אמי(ינ) בידר חמוי יאינ ביר .הבלים דברי ראומ הזקין משלות דברי ראומ הגדיל

  .אמרה בסוף שקהלת מודים הכל

 וידבר אומר אלעזררבי  .[ן(]א)נורב אחארבי  משום אניאב ןב אלעזר רבי א,א,יא<>

 כל על .טעמים וחמשה אלף ואלף חמשה שירו ויהי .ודבר דבר כל על משל אלפים שלשת
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 חמשה שירו ויהי .משלומשל  כל עלו משל אלפים שלשת וידבר אמרי ורבנן .ודבר דבר

 על חזרנו נחמן בר שמואל רבי מרא ..אלמתד אטעמ .דמלתא אטעמ משל של שירו ואלף

 אלפים שלשת אמרת ואת פסוקים תתי"ו אלא בו ובשכת נואמצ ולא .ותמשל ספר כל

 וחלי זהב נזם כגון .טעמים שלשהו שנים בו שאין ופסוק פסוק)פ(  כל לך שאין אלא משל

 צריך אין .תעמוד אל גדולים ובמקום .מלך לפני תתהדר אל .חזיר באף זהב נזם .כתם

 ..תדבר שלא לומר צריך איןו .תשב לומר

 א(336) שלא םהשירי שיר על מישראל אדם נחלק לא ושלום חס עקיבארבי  אמר תנינן

 הכתובים שכל למה .השירים שיר שנתנה כיום יאכד םהעול כל שאין .הידים את תטמא

 וחנןי( וייהושע בן ל) רבי ראמ .קהלת על נחלקו מה ועל .קדשים קדש שיר השיריםו .קדש

 עזריה בן אלעזררבי  .גמרו וכך נחלקו כך עזאי בן כדברי .אעקיב 'ר של חמיו בן .יהושע בר

 קמח ממנה לי איהוצ יהלמר א .הנחתום אצל טיםיח סאה שהוליך חדלא מתלא לה אעבד

 אלא לתיס לא שלמהשל  וחכמת אחר כך .חתא וסלת .ןלוסקיג ממנה לי איהוצ .לתוס

  ..לישראל השירים שיר

 למי ושבח שירים רנאמ שבשירים תהמסולסל שבשירים המשובח השירים שיר

 שיר חראבר ד .דהיכלא שבחו .היכל שירות הלילו כמה דאת אמר .בעולם שירים .שעשאנו

 למי שירים נאמר שבשירים תהמסולסל שבשירים המעולה שבשירים המשובח השירים

בי ר בשם אחארבי  בשם יוחנןרבי  .ינחנו בדד יי מראאת דכמה  לעולם שיורים שעשאנו

שיר  לפניו נאמר הקדש רוח עלינו לשרות שעתיד למי ושבח שירים נאמר .אבא בר מעוןש

 םה משה בשירת .אותו מקלסין םה או .מקלסן הוא או השירים בכל הרבה שיריםה

 .ארץ במותי על ירכיבהו מקלסן הוא משה ובשירת .ואנוהו אלי זה ריםואומ אותו מקלסין

 יפה הנך אותו מקלסין םוה .רעיתי יפה הנך מקלסן והוא .אותו מקלסין םה הכא םבר

 ומכופל לופ)ו(כ אומר סימוןרבי  .כפול שיר ראמ .ריודצפ חנן רבי בשם שמעון רבי ..דודי

 אתימ ואי .י"תק שיר מנין .נאמרה הדברות ועשרת אבות)אבות(  שנות כנגד אומר לוירבי 

 .לוי ביור יודן ביר אחר דבר ..המנין מן עולין שאין רעבון ישנ םמה צא יתיר בהון דאית

 במלך .מדבר ובהכת שלמה במלך .שלמה במלך זו במגלה רשנאמ קוםמל כ יוחנןרבי  בשם

שלמה  ב(336) שלמה במלך מרשנא קוםמל כ אמרי ןורבנ .מדבר ברוך הוא הקדושב סתם

 ..מדבר ובהכת ישראל בכנסת סתם במלך .שלו השלוםש מלך

 

כמה  נאמרה בים ראמ פפא בר נאיחנ ביר .נאמרה יכןה .פיהו מנשיקות ישקני >א,ב,א<

 השירים שיר .נאמרה בסיני אמר .סימון בר ודאהירבי  .פרעה ברכבי לסוסתי .דאת אמר

 הרבי יצחק אמר בים נאמר .דאת אמר יצפון לישרים תושיה כמה .שאמרו ישרים בסיני

 נתן רבי ניאת .נוגנים אחר שרים קדמו דאת אמרכמה  .שורריםמה שיר השירים שאמרו

 ראומ גמליאל רבן .שלו שהשלום למלך .לשלמה אשר השירים שיר .הואמר גדולתו בכבוד

 ראמ יוחנןרבי  .מעלה של השרים שאמרו שיר השירים שיר .אמרוה השרת לאכי[מ)?א?(]
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 ומייתי אמרהנ מועד באהל אומר מאיררבי  .פיהו תמנשיקו ישקני מרשנא נאמרה בסיני

 ..שלמיםה אלו תימן ובאי .בצפון הנשחטת העולה זו צפון עורי קרא הדא תיןלה

 לגנו דודי יבא .הסמים קטרת זה בשמיו יזלו ..מועד אהל זה .גני הפיחי .בדרום םנשחטיה

הכא  ףוא לה יומיית .עולמים בבית אמרי רבנן .הקרבנות אלו מגדיו פרי ויאכל .השכינה זו

 נשחטיםה .השלמיםאלו  תימן ובאי .בצפון הנשחטת העולה זו צפון יעור .קרא מהאי

 .השכינה זו דודי יבא .הסמים קטרת זו בשמיו יזלו .עולמים בית וז .גני הפיחי .בדרום

  .נאמרה עולמים בבית כלה וריא כלהון אמרי ורבנן .הקרבנות אלו מגדיו פרי ויאכל

 על משה ביום[1[כלות ]2] .לויהי חיןפת וןיתה עבדי ורבנן .ודבתריה אפריון אחארבי  רמא

 שירות לפניו רונאמ הקדש רוח עליו הישר .נאמרה בים רדאמ פפא ברחנינא  דרבי דעתיה

 נולב שנשק מנשיקות לנו יתן אמרוה השרת מלאכי רדאמ גמליאל דרבן דעתיה ועל .הרבה

 על .וננותיקרב ויקבל האש לנו יוריד .נאמרה מועד באהל רדאמ מאיר בידר דעתיה על

 ישקני הה"ד .פיו מתוך נשיקות לנו יוציא נאמרה בסיני דאמר יוחנן בידר דעתיה

 ..פיהו מנשיקות

מלאך היה מוציא  אמר רבי יוחנן .אחר ישקני מנשיקות פיהו דבר א(337) >א,ב,ב<

 ומחזירו על כל אחד ואחד מישראל .ברוך הוא על כל דבור ודבור הדבור מלפני הקדוש

כך וכך  .וכך קלין וחמורין כך .בל אתה עליך הדבר הזה כך וכך דינין יש בומק ואומר לו

 והיה אומר לו .כך וכך מתן שכר יש בו .וכך מצות כך .עונשים יש בו כך וכך גזירות

ואומר לו הן  .ברוך הוא וחוזר ואומר לו מקבל את עליך אלהותו של הקדוש .הישראל כן

 .הה"ד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך הולמדו התור .היה הדבור נושקו על פיו

את הדברים שני  דבר אחר פן תשכח ..איך היה הדבור מדבר עמך דברים שראו עיניך

רבי יהושע בן לוי טעמא דרבנן אחר כל  .דברות שמעו ישראל מפי הקדוש ברוך הוא

אין ש רבי יהושע בן לוי מפליג .מה עביד ליה .ונשמעה .אתה עמנו דבר .הדברות כתיב

ונשמעה אלא לאחר שלשה או שני  .או אינו מדבר דבר אתה עמנו .מוקדם ומאוחר בתורה

בר סימון בשם רבי יהושע בן לוי תפיש שטתיה אמר כתיב  רבי אלעזר ורבי יהודא .דברות

 .עולה תרי"א צוה לנו משה כל התורה כלה תרי"ג מצות הוי בגימט' תרי"ג תורה תורה

אלא מפי הקדוש ברוך  .לא שמענו מפי משה כי ולא יהיה לךאבל אנ .דבר אתה עמנו משה

  .מנשיקות פיהו הוא הוי ישקני

רבי שמעון בן  .רבי שמעון בן יוחאי ורבנין וכיצד היה הדבור יוצא מפי הקדוש ברוך הוא

 שהיה הדבור יוצא מימינו של הקדוש ברוך הוא לשמאלו של ישראל יוחאי אומר מלמד

מלין וחוזר ומקיף לימינם  ראל שמנה עשר מילין על שמנה עשרוחוזר ועוקף את מחנה יש

הוא והקדוש ברוך הוא מקבלו לימינו וחוקקו על  של ישראל לשמאלו של הקדוש ברוך

 .להבות אש הולך מסוף העולם ועד סופו לקיים מה שנאמר קול יי חוצב וקולו .הלוח

אלא הדבר היה יוצא  .בכח ימינך יי נאדרי ורבנין אומר וכי יש שמאל למעלה והלא כתיב

מיל  מימינו לימינם של ישראל וחוזר ועוקף את ישראל שמנה עשר מפי הקדוש ברוך הוא
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לימינו של הקדוש  ב(337) על שמנה עשר מיל וחוזר ומקיף משמאל לימינם של ישראל

וחוקקו על הלוח וקולו הולך מסוף העולם ועד  מימינו ולבברוך הוא והקדוש ברוך הוא מק

  .קול יי לחצוב אש שנאמר .סופו

וכשהוא נחקק  .הדבור מעצמו היה נחקק מאליו אמר רבי ברכיה שינה לי רבי חלבו

השיבותי את  שנאמר קול יי חוצב להבות אש .קולו מסוף העולם ועד סופו הולך .מאליו

אמר לי חנוקה סברה לחנוקני אמרית ליה  רבי חלבו והא כתיב כתובים באצבע אלהים

שהוא  אמר לי כתלמיד .( באצבע אלהיםבאמצעלוחות אבן כתובים ) כתיבומהו דין ד

רבי יהושע אומר שני דברות ישראל  .ורבנין רבי יהושע בן לוי .כותב ורבו מיישב על ידו

ולא  הה"ד ישקני מנשיקות פיהו .הקדוש ברוך הוא אנכי ולא יהיה לך מפיישראל שמעו 

 .ישראל מפי הקדוש ברוך הוא ולא יהיה לך ורבנין אמרי כל הדברות שמעו .כל הנשיקות

דבר אתה עמנו וגומר  ויאמרו אל משה .כתיב .דסכנין בשם רבי לוי טעמון דרבנן רבי יצחק

  ..יהיה לך דבר עמנו משה ולא .אנכי .כדכתיב לעיל עד ברם

לו  פתר קרייה בישראל בשעה שעלו להר סיני למלך שמבקש ליקח יוחנן רבי >א,ב,ג<

אמרה איני כדאי למשפחתו אלא  ים ובת גנוסים שלח אצלה שליח ואמר להאשה בת טוב

אותו שליח אל המלך היו פניו שוחקות ושיחותיו אינם  כיון שחזר רצוני לשמוע מפיו

עליה ושיחותיו  המלך שהיה פקח אמר זה פניו שוחקות דומה לי שקבלה למלך נשמעים

השליח הזה  ישראל היא בת טובים כך דומה שאמרה רצוני לשמוע מפיו אינם נשמעות לי

העם  המלך זה הקדוש ברוך הוא בשעה ההיא וישב משה את דברי משה רבינו עליו השלום

אלא על ידי שאמר הנה אנכי בא  אל יי ומה תלמוד לומר ויגד משה את דברי העם אל יי

ן יליה ושמע אמר אמר ליה כך )( תבעו בעבור ישמע העם בדברי עמך .אליך בעב הענן

  ..ינוקא מה דקא בעיל

כך  ליה חויא מחבלא מדחיל ליה פנחס בשם רבי לוי אמר מתלא אמרין דנכית רבי א(338)

מתחת ידיהן עכשיו  והן לא יאמינו נטלתי את שלי משה אתמל על ידי שאמרתי לו אמר

 רבי כך תבעו ואמרו רצונינו לראות כבוד מלכנו תני רבי שמעון בן יוחי מה אני עושה להם

שעתידין להמיר כבודו באחר  .אומר גלוי היה לפני הקדוש ברוך הוא בשם רבי לוי פנחס

שלא יהיו אומרים אלו הראנו את כבודו  אוכל עשב שור שנאמר וימירו את כבודם בתבנית

גדלו אין אנו מאמינים לו  מעכשיו שלא ראינו את כבודו ואתוגדלו היינו מאמינים לו  ואת

 ..את עבדך פטלקיים מה שנאמר אל תבא במש

אנכי יי אלהיך נתקע תלמוד  .ישראל רבי יודן בשם רבי יהודא בשעה ששמעו >א,ב,ד<

אמרו לו רבינו היעשה  היו משתכחין באו להם אצל משה ולא תורה בלבם והיו למדין

 הנייה יש באבידה שלנו ומה ועתה למה נמות דבר אתה עמנו ונשמעה שליח בינותינו אתה

מיד  אף תלמידיו עוברים משה בשר ודם עובר אמרו מה יו שוכחיןחזרו להיות למדין וה

ישקני  הלואי אמרו לו משה רבינו הלואי יגלה לנו פעם שנייה אצל משה חזרו ובאו להם
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אמר להם אין זו עכשו אבל  מנשיקות פיהו הלואי יתקע תלמוד תורה בלבנו כמות שהיה

  ..אכתבנה תורתי בלבם ועל לבם לעתיד לבוא הוא שנאמר נתתי את

 עליו נעקר מלבם יצר הרע באו אצל משה .ששמעו לא יהיה לך רבי נחמיה אומר בשעה

ועתה למה  עמנו ונשמעה שנאמר דבר אתה נוהשלום אמרו לו משה רבינו היעשה פרוזבוט

 מיד חזר יצר הרע למקומו חזרו אל משה עליו השלום ומה הנאה יש באבדה שלנו נמות

אמר להם אין זו  שנייה הלואי ישקני מנשיקות פיהו כעסגלה לנו וי לו רבינו הלואי ואמרו

 ..לב)ן( האבן מבשרכם אבל לעתיד לבא היא דכתיב והסירותי את עתה

למלך שהיה  רבי אלעזר אמר לה רבי עזריה ורבי יוסי ורבנין אלעזר ואמרי רבי >א,ב,ה<

בא השני ומזג לו את  והכוס ונתן ל את[מזג 1[לו ]2ראשון ]לו מרתף של יין בא אורח אחד 

 כך אדם הראשון נצטווה של מלך ונתן לו המרתף כלו ב(338) .כיון שבא בנו הכוס ונתן לו

דאת אמר הואיל  ויצו ע"ז כמה מאות מצות הה"ד ויצו יי אלקים על האדם לאמר על שש

אלהים אלו הדיינין שנאמר עד  שם יי יי על קללת השם שנאמר ונוקב הלך אחר צו

 לאמר על האדם זו שפיכת דמים שנאמר שופך דם האדם באדם א דבר שניהםהאלהים יב

עץ הגן על הגזל שנאמר המן  מכל זה גילוי עריות דכתיב לאמר הן ישלח איש את אשתו

בא אברהם  אבר מן החי דכתיב אך בשר בנפשו דמו בא נח נתוסף לו העץ אשר ציויתיך

על כן לא יאכלו בני  יד הנשה שנאמ'יעקב על ג יצחק חנכה לשמנת ימים על המלה והוצו

שנאמר ויאמר יהודא לאונן בא אל אשת אחיך  יהודא על היבמה ישראל את גיד הנשה

 ..  .אכל את מצות עשה ואת מצות לא תעשה .ויבם אותה

 אפסניות ללגיונותיו על ידי דכסין ואפרכין יוסי בר חנינא אמר למלך שהיה מחלק רבי

מפיו ונתן לו שנאמר כי יי יתן  מעהגויש אומרים ש ו מיד לידואסטרטילין כיון בנו נתן ל

ומר שני ארבי נחמיא  אמר לה רבי יהודא ורבי נחמיא רבי .חכמה מפיו דעת ותבונה

בית אב שלי  וזה אומר זה אומר בית אב שלי הלכה שהם עמקים בדבר הלכה חברים

פילו הבל היוצא מפיו אמר רבי נחמיא א .אמר הקדוש ברוך הוא משקיותיהן על ידי הלכה

אמרי  ורבנין .אמר הקדוש ברוך הוא משקיותיהן עלי הבל יפצה פיהו כיון שאמר איוב

  ..נשיקהבעתידות נפשיהון של אלו ליטול 

הה"ד ויעל אהרן אל הר  אלא בנשיקה רבי עזריא מצינו שנפשו של אהרן לא נטלה אמר

מרים מנין  עבד יי על פי יי משה ונפשו של משה רבינו מנין נאמר שם וימת על פי יי ההר

כל  אלא שגנאי לפרשו ושאר אף כאן שם שנאמר להלן על פי יי מה דכתיב ותמת שם מרים

תורה ששפתיך מנושקות  אם עסקת בדברי הצדיקים מנין שנאמר ישקני מנשיקות פיהו

 ..סוף הכל מנשקין לך על פיך

מדכתיב נושקי  יזייני ישקני ניידביק א(339) ישקני מנשיקות יזייניני יטהרני דבר אחר

מה  אמר רבי שמואל בר נחמן משלו משל דברי תורה כזיין מימינם ומשמאל' קשת רומי

שעמל בהם כל  כך דברי תורה מתקיימים עם מי הזה מתקיים בעליו בשעת מלחמה הזיין

חרב  רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם רבי הונא בר אחא מייתי לה מהכא צרכם
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 לעולם הבא כך דברי תורה נותנת חיים בעולם הזה וחיים אוכלת משני צדיה שהיא פיפיות

שהתורה שנאמרה בפה אחד נאמרת בפיות  רבי יהודא אומ' רבי יהודא ורבי נחמיא ורבנן

ורבנן אומר שהם  ואחת שבכתב נחמן אומר שתי תורות אחת תורה שבעל פה רבי הרבה

 רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי טעמא ועושים יםועל התחתונ גוזרים על העליונים ועושים

מלאכי אלו מלאכי השרת כמה  שרי קדש אלו רבנן כתיב כי היו שרי קדש ושרי האלהים

שרי האלהים אלו ישראל דכתיב בהם אני אמרתי אלהים  .ואחלל שרי קדש דאת אמר

 רהעושים בטה ושהם שהם גוזרים על העליונים ועושים ועל התחתונים ועושים אתם

כאדם שהוא משיק שני גבים זה על גב זה ויודביקן  .ישקני מנשיקות פיהו יטהרני ידביקני

כמה דאת אמר כנפי החיות  דבר אחר ישקני ידביקני אמר כמשק גבים שוקק בו כמה דאת

 .ישקני יוציא לי קול נשיקות מתוך פיהו .שה אל אחותהאמנשיקות 

אמר מפני מה  יהושע שהיו מהלכין בדרך תנינן שאל רבי ישמעאל את רבי תמן >א,ב,ו<

והלא קיבת  אמר ליה אותו בקיבת נבלה אמר ליה מפני שמעמידין אסרו גבינות הגוים

שורפה חיה גמי  ומהו שורפה חיה ואמרו כל כהן שדעתו יפה מקיבת נבלה העולה חמורה

אמר  למזוהם לא נהנה ולא מועי .אותה כשותה בכוס אמר רבי שמעון בן גמליאל עשו עלה

ליה רבי ישמעאל אחי היאך  אמר והשיאו לדבר אחר אם כן למה לא אסרוה בהנאה ליה

שהרי חבירו  או דודיך מיין אמר ליה אין הדיבור כך אתה קורא כי טובים דודיך מיין

מפני שבקרוב ב( 339) טובים ולמה לא גלה לו אמר רבי יונתן עליו וסך לריח שמניך ?סר?לי

 .ה קטןורבי ישמעאל הי אסורה

כבשים ללבושך כבשם  ורבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן כתיב שמעון בן חלפתא רבי

הגדילו ונעשו תלמידי  מכבש לפניהם דברי תורה תהי בשעה שתלמידך קטנים כתיב

המשפטים אשר תשים  תני רבי שמעון בן יוחאי ואלה מגלה להם סתרי תורה תהא חכמים

 רבי אדם כך דברי תורה אין מגלין אותם לכל אדם לכל לפניהם מה סימא זו אינה נגלית

מבקש היה לו להפליגו מחמש  בי חמא בר עוקבא מקשי אם להפליגו היה'חנניא בעי ור

או שאת  תטיב שאת הלא אם משוקדים וקם מחר ארור הן שאת ואלו הכרעות שבתורה

כשמעם  או ובני יעקב באו מן השדה כשמעם אתלי חורי אמר רבי תנחומא אם לא תטיב

ואותי צוה יי יש דברים שאמר לי  מהו רבי יצחק כתיב ואותי צוה יי אמר ..באו מן השדה

דברים  אמר רבי אילא יש דברים שאמר לי לומר לבני ישראל ויש ביני לבין עצמי

 צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך כיצד כתיב אחד אומר בלבי .שמשיקין אותן על פה

אלא  .הללו כיצד יתקיימו שני מקראין .כל משפטי פיךפרתי ובשפתי צ אומר דוכתוב אח

כיון שנסתלק בשפתי  .בלבי צפנתי אמרתיך כל זמן שהיה עירא היעירי רבו של דוד קיים

 .צפנתי אמרתיך בלבי .כל זמן שאתה יושב ודורש לפני גדולים ממך בתורה כך .ספרתי

 .. .כל משפטי פיך ובשעה שנתנו לך רשות בשפתי ספרתי

קרובים זה  .דודי)(]ם[ זה לזה .זה לזה דברי תורה דומין .דודיך מיין כי טובים >א,ב,ז<

מים כשרים  .ומקוה מים .אך מעין ובור מעין .כמה דאת אמר או דודו או בן דודו .לזה
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רבי יוחנן חביבין דברי תורה  רבי שמעון בר אבא בשם . ..יותן מים על זרע וכי .שנאמר

רבי יוחנן אמר חמורין  טעמא וחכך כיין הטוב א(340) דברי סופרים כדברי תורה מאי

אין תפילין לעבור על  האומר .שנאמר כי טובים דודיך מיין .סופרים מדברי תורה דברי

שמעלה  רבי אבא בר כהנא ..להוסיף על דברי סופרים חייב דברי תורה פטור חמש טוטפות

כדברי בית שמאי וסכנתי והטיתי לקרות  אמר רבי טרפון אני הייתי בא בדרך .מן הדא

עכשיו  .מצות עשה בלבד אמר רבי חמא אם לא קרא היה עובר על .הלסטים בעצמי מפני

חמורים  רבי תנחום אומר .דברי סופרים מדברי תורה שקרא נתחייב בנפשו הוי חמורים

 .משל למלך ששלח פלמנטרין שלו למדינה .כתיב אל ינטיפו יטיפין מדברי סופרים ונבואה

אל  מטרין שלי האמינו לו ואם לאו[נ)(]אם מראה לכם חותמי וס מהן כתי'על אחת 

לכם חותם שלי וסמנטרין שלי האמינו  ועל אחת מהן כתיב אפילו אינו מראה .תאמינו לו

כתיב על פי התורה  ובדברי סופרים .תורה כתיב כי יקום בקרבך נביא וגומר כך בדברי .לו

 ועל המשפט אשר תאמר .כאן אלא אשר יורוך כתיב אשר תורך התורה אין .אשר יורוך

ועל שמאל שהוא שמאל שמע  אין כתיב כאן אלא אשר יאמרו לך על הימין שהוא ימין

 ..לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין ואפילו שיאמרו .להם

 .דבשב .שמןב ייןב .מיםבנמשלו דברי תורה  אחר כי טובים דודיך מיין דבר >א,ב,ח<

מה המים מסוף העולם ועד סופו דכתיב  .למים שנאמר הוי כל צמא לכו .םמיב .חלבב

מה  .ארוכה מארץ מדה שנאמ' .כך התורה מסוף העולם ועד סופו .הארץ על המים לרוקע

 שנאמר כי .כך תורה חיים לעולם .גנים באר מים חיים המים חיים לעולם שנאמר מעין

מן השמים שנאמר לקול תתו  המים מה וכתיב לכו שברו ואכולו .חיים הם למוצאיהם

המים  מה מן השמים שנאמר כי מן השמים דברתי עמכם כך תורה המון מים בשמים

שנאמר ויהי ביום השלישי  ב(340) בקולי קולות שנאמר קול יי על המים כך תורה בקולות

 שנאמר ויבקע אלהים את מה המים משיבים את הנפש בהיות הבקר ויהי קולות וברקי'

מה המים מטהרין  משיבת נפש כך תורה שנאמר )(]ת[ורת יי תמימה אשר בלחי המכתש

מטהרת את  כך תורה שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם את האדם מן הטומא'

מה המים מטהרין את הגוף שנאמר  טהורות הטמא מטומאתו שנאמר אמרות יי אמרות

מה המים  אמרתך מאד צרופה שנאמר כך תורה מטהרת את הגוף בשרו במים ורחץ

שנאמר  של ישראל כך תורה מכסין ערותן שנאמר כמים לים מכסים ים מכסין ערותו של

 תורה כך המים יורדין טפין טפין ונעשה נחלים נחלים מה ועל כל פשעים תכסה אהבה

מה המים מניחין  עד שנעשה כנחל נובע אדם לומד תורה שתי הלכות ביום ושתים למחר

מי בומדבקת  שדעתו גבוה עליו כך תורה מנחת מי ין למקום נמוךגבוה והולכ מקום

שבכלים אף  המים אינם מתקיימים בכלי כסף וזהב אלא בירוד מה שדעתו נמוכה עליו

מה המים אין אדם גדול  לי חרס[כ)(]עצמו כ תורה אינה מתקיימת אלא במי שעושה

תבייש לומר לקטן למדני גדול מ כך דברי תורה אין אדם לומר לקטן השקיני מים מתבייש

סוף  וטשל מה המים כשאדם אינו יודע או אפילו אות אחת פרק אחד או פסוק אחד או

ם ולהורות בהם סוף שהוא [ב)(]יודע לשוט  כך דברי תורה אם אין אדם שהוא מתבלע
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כסאות  ולבתי ר' חנינא דקסרין מה המים נמשכין לגנות ולפרדסים אמר מתבלע

מה יין כל זמן שמתיישן בקנקן  יין כן תלמוד לומר כן י תורהיכול אף דבר ומרחצאות

  כל זמן שהם מתיישנים בגופו של אדם הם משתבח בגדולה כך דברי תורה משתבח

 הצמחים אף דברי תורה מגדלים את כל רבי חמא בר עוקבא מה המים מגדלין את אמר

קנקן אף דברי תורה ומחמין ב אי מה המים מבאישין .מי שהוא עמל בהם כל צרכן א(341)

 כל זמן שמתיישן בקנקן משתבח אף דברי תורה כל זמן שהם מה יין תלמוד לומר יין כן

המים אינם נכרין בגוף אף דברי תורה  אי מה מתיישנין בגופו של אדם משתבחין בגדולה

ומרמזין ומראין  מה היין נכר בגופו של אדם כך דברי תורה נכרין בגוף כן תלמוד לומר יין

המים אין משמחים את הלב יכול אף דברי תורה  אי מה בע ואומרים זהו תלמיד חכםבאצ

כך דברי  לבב אנוש מה יין המשובח משמח את הלב דכתיב ויין ישמח לומר יין תלמוד

 .יי ישרים משמחי לב שנאמר פקודי תורה משמחים את הלב

 מה שמן לומר שמןתלמוד  יכול אף דברי תורה כן ולגוף אי מה המים פעמים שהוא לראש

אי מה  שנאמר נר לרגלי דברך מעדן הראש והגוף כך דברי תורה מעדנין הראש והגוף

הם  וחלב תלמוד לומר דבש יכול אף דברי תורה כן ומתוק בסופו השמן מר בתחלתו

מה הם מתוקים שנאמר ומתוקים  ודבש תלמוד לומר חלב מתוקים אף דברי תורה כן

מה  לומר חלב יש בו קצרים יכול אף דברי תורה כן תלמוד אי מה דבש מדבש ונופת צופי'

אי מה חלב תפל יכול אף  לא יערכנה זהב וזכוכית דכתיב חלב נקי אף דברי תורה נקיים

אין מזיקין הגוף  זה בזה כשמעורבין מה דבש וחלב תורה כן תלמוד לומר דבש וחלב דברי

 .צאיהםתהי לשרך כי חיים הם למו כך דברי תורה שנאמר רפואות

דודיך  דבר אחר כי טובים מיין אלו האמהות מיין אלו האבות דבר אחר כי טובים דודיך

רבי הונא אלו היה משה רבינו עליו השלום  מדאמר מיין אלו הנסכים מיין אלו הקרבנות

 היה מקריב כל קרבנות חביבין בשעה שבאו ישראל לאותו מעשה יודע מה הקרבנות

דבר אחר  ליצחק ולישראל וגומר ות שנאמר זכור לאברהםאלא רץ לו לזכות אב שבתורה

 ב(341) יי"ן בגימטריא ע' ללמדך מיין אלו אמהות ישראל ישראל אלו כי טובים דודיך

 .אומות שחביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר משבעים

 

 שמעון כל השירות שאמרו לפניך שמניך טובים רבי ינאי בריה דרבי לריח >א,ג,א<

כל המצות  מכלי אל כלי חברו אבל אנו שמן תורק שמך כאדם שמירק ריחות היו האבות

לא  ושס"ה מצות רמ"ח מצות עשה אבל אנו שמן תורק שמך שנעשו לפניך ריחות היו

אלעזר אומר אם יהיו כל המים דיו ואגמים  רבי רבי אלעזר ורבי יהושע ור' עקיבא תעשה

שלמדתי  אין מספיקין לכתוב תורה ריןוארץ מגלות וכל האדם לבל קולמוסים ושמים

רבי עקיבא אומר אין בי כח  כמכחול בים ואני לא חסרתיה אלא כאדם שמטביל זכרותו

אתרוג המריח ה חב ואני לא חסרתיה כמה חסרוה אלא רבותי שאמר רבותי לומר כמו

 .המים וכמריח באתרוג וכמדליק מנר לנר נתמלא כאמת והאתרוג לא חסר נהנה
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אמר  וישב לו מחוץ נשאלה זו הלכה בא א רבי עקיבא לבא לבית המדרשאחת שה עםפ

 מבחוץ אמרו רבי עקיבא ונשאלה אמר תורה מבחוץ ונשאלה שאלה חזרה הלכה מבחוץ

ובית מדרשו של רבי אלעזר היה עשוי  פנו לו מקום בא וישב לו לפני רגליו של רבי אלעזר

נכנס רבי אלעזר  פעם אחת שיבהאחת היתה שם והיתה מיוחדת לו לי ואבן כמין ריס

וזה שישב עליו דומה  האבן הזאת דומה להר סיני ואמר התחיל גופף ונושק אות' האבן

 .הברית לארון

טובים רבי אחא בשם רבי תנחום בר חייא שני שמנים  אחר לריח שמניך דבר >א,ג,ב<

י יודן אמר רב שבעל פה ותורה שמן כהונה ושמן מלכות ורבנין אמרי תורה שבכתב הם

דבר  יודן על כל מי שהוא עוסק בשמנה של תורה היא דעתיה דרבי שמן תורק שמך מתגדל

סנחרב מפני חזקיה וסיעתו שהיו עוסקים בשמנה  חבל עולו של אחר וחובל עול מפני שמן

 .של תורה

וסופו מתוק כך והיה  דבר אחר שמן תורק שמך מה השמן הזה מר בתחלתוא( 342)

מה השמן אינו נשתבח אלא על ידי כתישה כך אין  ך ישגא מאדואחרית ראשיתך מצער

מלא אינו מזרזף כשאר כל  מה השמן הזה כוס עושין תשובה אלא על ידי יסורין ישראל

בדברי  דברי תורה אין מזרזפין מתערבין בשאר אומות העולם( אין ישראל)כך  המשקין

 ויצאת כנגדה טפה של שמן לתוכו טפה שלמים מה השמן הזה כוס מלא בידך ונפל ליצנות

ללב דבר של ליצנות יצא כנגדו  נכנס אם נכנס דבר תורה ללב יצא כנגדו דבר של ליצנות כך

שנאמר והלכו  מה השמן הזה מביא אורה לעולם כך ישראל אורה לעולם דבר של תורה

 כל האומות שנא' על כל המשקין כך ישראל עליונים על מה השמן הזה עליון גוים לאורך

בעולם  כך ישראל אין להם בת קול מה השמן הזה אין לו בת קול תנך יי אלהיך עליוןונ

 .הבא כתיב ושפלת מארץ תדברי אבל לעולם הזה

ברוך  קרייה באברהם אבינו עליו השלום בשעה שאמר ליה הקדוש רבי יוחנן פתר >א,ג,ג<

ה מונחת לצלוחית של פליטין שהית הוא לאברהם לך לך מארצך משל למה הדבר דומה

אף כאן אמר  והיה ריחה נודף ריחה נודף בא אחד וטלטלה ממקומה בזוית אחת ולא היה

הרבה מעשים טובים יש לך מצות הרבה יש  הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום

 .לגוי גדול בעולם ושמך מתגדל בעולם לך לך מה כתיב בתריה ואעשך לך טלטל עצמך

 דכתיב ויקח הקדוש ברוך הוא הא לך עולמות הרבה ליה אמר על כן עלמות אהבוך

והלא אם מתכנשין כל העולם  ואת הנפש אשר עשו בחרן אברהם את שרי אשתו וגו'

 לכך נאמר ואת הנפש אשר הגרים שגיירו אברהם ושרה אלא אלו לברוא יתוש אחד וכו'

ה תלמוד ומ שים[נ)(]ושרה ה אמר רבי חונא אברהם היה מגייר האנשים עשו בחרן וגו'

אברהם אבינו עליו השלום מכניסן לביתו ב( 342) לומר אשר עשו בחרן מלמד שהיה

הא למדת  אותם ומאהבן ומקרבן ומגיירן ומכניסן תחת כנפי השכינה ומאכילם ומשקה

 .עליו כאלו הוא בראו ורקמו שכל המכניס בריה אחת לתוך כנפי השכינה מעלין
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א ואתה תב כי ברוך הוא רבונו של עולם ממה רבי ברכיה אמרה ישראל לפני הקדוש אמר

גאולה שבשעה שאתה מביא לנו אורה  ומה היא האורה אורה לעולם שמך מתגדל בעולם

רחב  שמע ואתא יתרו ומתגיירים ונוספים עלינו כגון יתרו ורוחב הזונה הרבה גוים באים

 ל ועזריהנס לחנניה מישא רבי חנינא בשעה שעשה הקדוש ברוך הוא אמר שמעה ואתייא

 מה כתיב בראותי ילדיו מעשה ידיו בקרבו יקדישו שמי דכתיב כי הרבה גרים נתגיירו

 .בתריה וידעו תועי רוח בינה

וביזת  ומצרים וביזת סיחון ועוג על שנתת לנו ביזת הים אחר על כן עלמות אהבוך דבר

ת על כן עלמות אהבוך על שהעלמ אחר דבר ואנו אוהבים אותך שלשים ואחד מלכים

אחר על כן עלמות אהבוך  דבר עלמות ובזריזותב אהבוך הנחמה מהם יום המיתה ויום

שנאמר והבאתי את  אחר על כן עלמות אהבוך זו כת השלישית דבר אלו בעלי משנה

הה"ד יי שמעתי שמעך  הגרים אחר עלמות אהבוך אלו דבר וצרפתים השלישית באש

 דבר כל היום נאמר כי עליך הורגנואחר עלמות אהבוך זה דורו של שמד ש דבר יראתי

אחר על כן עלמות  דבר אלו ישראל שנאמר כי מאהבת יי אתכם אחר על כן עלמות אהבוך

עתיד  אחר רבי ברכיה ורבי חלבו דבר צדיקים של ןאהבוך על שהעלמת מהם מתן שכר

מאי טעמא שיתו לבכם  א(343) הקדוש ברוך הוא לעשות ראש חילה לצדיקים לעתיד לבא

 והם חלים והקדוש ברוך הוא באמצע וכת צדיקים מכאן לחולה כת צדיקים מכאן להלחי

עולם ועד הוא  אלהים אלהינו ואומרים כי זה עלמות ומראים אלו לאלו באצבעכלפניו 

 הוא ינהגנו עלמות בעלמות ינהגנו בעולם הזה ובעולם הבא עלמות בשני עולמות ינהגנו

 אחר עלמות תרגם דבר תופפות מר בתוך עלמותובזריזות כאילין עולימתא כמה דאת א

באצבע ואומרים כי זה אלהים  ומרמזין אלו לאלו אתא נסיא עולם שאין מות עקילס

 ..בשני עולמות ינהגנו בעולם הזה ובעולם הבאבשם  .אלהינו עולם ועד

 

לפני הר סיני לקבל  בשעה שעמדו ישראל מאיר אחריך נרוצה אמר רבי משכני >א,ד,א<

אלתיקי אני נותן לכם את התורה אלא הביאו לי  וא[ה)(]אמר ליה הקדוש ברוך התורה 

של עולם הרי אבותינו  אמרו לפניו רבונו שתשמרוה ואני נותן אותה לכם טובים ערבים

ללות  משל למה הדבר דומה לאחד שהלך צריכים ערבים אמר להם אבותיכם ערבים לנו

אמר לו ערבך  הלך והביא לו ערב שני תךמן המלך ואמר לו הבא לי ערב ואני מלוה או

כך בשעה  אמר תדע מפני זה שאני מלוה לך וסנשהביאו לו ערב איק ערבא צריך כיון

הביאו לי ערבים  נותן לכם תורתי שעמדו ישראל לקבל התורה אמר להם אלניקי אני

ברוך הוא  ואתננה לכם אמרו אבותינו ערבים אותנו אמר להם הקדוש שתשמרוה טובים

יצחק יש לי עליו  שנאמר במה אדע כי אירשנה אברהם יש לי עליו ותיכם יש לי עליהםאב

יעקב  היה אוהב אותו והוא שנאמר ואת עשו שנאתי ואת שנאתיו עשו שנאתי שנאמר ואת

 הביאו לי ערבים טובים ואני נותנה לכם אמרו לפניו נביאנו אלא אמר נסתרה דרכי מיי
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 כשועלים בחרבות נביאיך בי שנאמר והנביאיֹ ֹם פשעו ערבים לנו אמר להם יש לי עליהם

 אמרו הנה בנינו ערבים לנו ערבים טובים ואתננה לכםב( 343) אלא הביאו לי ישראל היו

אתננה לכם הה"ד מפי עוללים  אני םהאמר הקדוש ברוך הוא אילו ערבים טובים על ידי

ואין לו  בשעה שהלוה נתבע ןאלא תורה שנאמר יי עוז לעמו ית ואין עוז ויונקים יסדת עוז

 .תורת אלהיך אשכח בניך גם אני לא הערב לקיים מה שנאמר ותשכח לשלם מי נתפש

נקיים  אמר בתורה ברכו את יי המבורך לא היו רבי אחא אני גם אני כביכול אף מי אמר

הכיתי את בניכם כביכול גם אני  הוי מרפיון התורה שבכם נתפשו בניכם שנאמר לשוא

כך צריך אדם להכניס בנו לתורה ולעשותו  יי המבורך לפי יאמר ברכו את מי בשכחה

 .שיאריך ימים בעולם שנאמר כי בי ירבו ימיך כלומר

שהכנסתיו לארץ טובה  אמר מה יוחנן ורבי יהושע בן לוי ורבנן ורבי יחאי ביר >א,ד,ב<

 שנתת ורבי יהושע בן לוי ממה כנותאסדאתקריאת מ לארע טבתא ורחבה אחריך נרוצה

ורבנן אמרי ממה שהשרית  כנותא אחריך נרוצהסלנו ארעא טבתא רבתא דאתקריאת מ

 ארי על שסלקת שכינתך מתוכינו לי מקדש אחריך נרוצה שכינתך בינותינו כדכתיב ועשו

במעשה העגל לא נתאבלו כיון  תדע לך שהוא כן שכל צרות שבאו עליהם אחריך נרוצה

 .יד)ו( וישמע משה את הדבר הרע הזה ויתאבלובקרבך מ שאמר להם משה כי לא אעלה

 עליו שם המפורש היה חקוק [ב)(]לישראל בחור רבי שמעון בן יוחאי זין שנתן להם נית

ר' איבו אמר מאליו היה  ר' איבו ורבנן כיצד נוטל מהם וכשחטאו במעשה העגל נוטל מהם

רבונו של  רוך הואאמרו ישראל לפני הקדוש ב מלאך היה יורד ומקלפו ורבנן אמרי נקלף

רבי הושע בן לוי להוטים היו ישראל אחרי  אמר עולם כלום אשה מתקשטת אלא לבעלה

 .דאת אמר יבא דודי לגנו השכינה כמה

יודן אמר אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא  ר' רבי יודן ורבי עזריה >א,ד,ג<

הרחמים אחריך  במדתעולם על שנהגת עם שכינותי במדת הדין ועמי א( 344) רבונו של

נעשה בעשרת השבטים מה שלא נעשה בדור  דאמר רבי ברכיה בשם רבי אלעזר נרוצה

חושבי און ופועלי  ובעשרת השבטים כתיב הוי המבול כתיב רק רע כל היום בדור המבול

ומאלו נותר  אותם לא נותר מהם פליטה יעשוה הרי זה בלילה בבקר מנין לאור הבקר רע

הנה נותרה בת פליטה  רבי יצחק פתר לה לשבח רבי יצחק אמר בזכות תזה זכו באי פליטה

בזכות הצדיקים והצדקות והנביאים והנביאות  'יהמוציאים אין כתיב כאן אלא המוצא

  .שעמדו ממנו

חבל הים גני  שלא נאמר בדור המבול הוי יושבי מה רבי חנינא נאמר בכרכי הים דאמר

בזכות ירא שמים אחד שכל שנה ושנה היו מעמידין  לובזכות מי ניצ גוי שחייב כרת כרתים

  .עליהם

ברית  גוי כרתים גוי שכרת שבי(חבל הים )יו לוי בר חייתא פתר לה לשבח הוי יושבי רבי

 יהושע ברבי נחמיא משום רבי אחא אמר נאמר רבי כמה דאת אמר וכרות עמו את הברית

אבל  כבדה מאד יוחטאתם כ בבשבט יהודה ובנימין מה שלא נאמר בסדומיים בסדום כתי
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רבי  ויאמר אלי עון בית ישראל ובית יהודה גדול במאד מאד בשבט יהודה ובנימין כתיב

תנחומא לא חלו בה ידים אותם  אמר רבי תנחומא אמר קרא אית לן ויגדל עון בת עמי

כך למה היו  ידי נשים רחמניות כל אבל אלו פשטו ידיהם למצות שלא פשטו ידיהם למצות

 .בשבר בת עמי ות למולבר

ממה  אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אמר רבי עזרי' >א,ד,ד<

משכנתה ביזת מצרים ביזת סיחון  ושאלה אשה שנתת לי ביזת שכינותי ומי אחריך נרוצה

  .ואחד מלכים אחריך נרוצה וביזת שלשים ועוג

ב( 344) בון למלך שכעס על מטרונהאמר רבי א אחר ממה שגרית בי שוכני הרעים דבר

כך ישראל וצידונים ועמלק  הושעני וגירה בה שכנים רעים אז התחילה צווחת אישי המלך

  .אלי ואושיעה אתכם מידם ובני עמון לחצו אתכם ותצעקו

 אחריך נרוצה אחר ממסכיני דבר אחריך נרוצה אחר משכני אחריך נרוצה מסכינני דבר

 עקיבא דאמר רבי ך יהודאה לחורבא עבד תיתובא דההיאוצרי כשהוא דאמר רבי אחא

 אחר דבר לא דסוסייא חיוורארבק עקב כערקא סומק' יאייא היא מסכנותא לברתיה די

ממשכון גדול שנטלת ממני  אחריך נרוצה שנטלת ממני משכני אחריך נרוצה ממשכוני

ראשון  חרבןרבי מנחם משום רבי יוחנן כתיב חבול חבלנו לך זה  דאמ' אחריך נרוצה

  .וחרבן שני שלא נתמשכנו אלא על ידינו

הסיעם  ויסע משה את ישראל מים סוף כתיב ברכיה בשם רבי יהודה בר אילעאי רבי

מר להם לאלים ?א? מוליכנו הלהיכן את מחטאו של ים אמרו לו משה רבינו עליו השלום

לכל הן יאות  ליה ואמר ומאלוש למרה וממרה לרפידים ומרפידים לסיני ומאלים לאלוש

 אמרה מהכא שנשא אשה מן הכפר אמר לה קומי אתית עמי משל לאחד אנן אזלינן עמך

ומתמן לשוקא  לשוקא עילאה ומתמן לבורסקי ומבורסקי לאן אמר לה מן הכא לטבריא

דבקה  כך אמרו ישראל אזיל ונסיב לי אנא אתית עמך יאות אמרה ליה לכלהון ארעייא

אם למקרא  משכני אחריך נרוצה הרי מקרא מכריז ואומריוסי ו אמר רבי נפשי אחריך

 אם לאגדתא אאם לתוספתא לתוספת אם לתלמוד לתלמוד אם למשנה למשנה למקרא

 .לאגדתא

ואלישע  זומא ובן בן עזאי נכנסו לפרדס המלך חדריו תמן תנינן ארבעה הבאני >א,ד,ה<

 אומר דבש מצאת אכול דייך ועליו הכתובא( 345) הציץ ונפגע בן עזאי ור' עקיבא בן אבויה

בן אבויה קצץ  אלישע ועליו הכתוב אומר יקר בעיני יי המותה לחסידיו ומת בן זומא הציץ

ולבתי מדרשות וראה תינוקות שמצליחין  כיצד בשעה שנכנס לבתי כניסיות בנטיעות

 את בשרך עליהון מלייא ומסמתיין עליו נאמר אל תתן את פיך לחטיא בתורה היה אומר

מפני שאני גדול מחבירי אלא כך אמרו  עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום ואמר לארבי 

 .ועליו נאמר הביאני המלך חדריו יקרבוך ומעשיך ירחקוך מעשיך בעלי משנה

 ומפני אלא מהחדש הזה לכם אמר לא היתה התורה צריכה להדרש רבי מאיר >א,ד,ו<

בזכות שאמרו כל אשר  שני וםמה גלה הקדוש ברוך הוא לישראל מה ביום ראשון מה בי



 רש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קדרי, מפעל המד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י מ( 05כתב יד מינכן 

 

 

 

19 

 

ויגד לכם את בריתו ויגד לכם  ברכיה אמר כתיב רבי גלה להם מיד דבר יי נעשה ונשמע

אלו  ברייתו של עולם אשר צוה אתכם עשרת הדברים את הספר בראשית שהוא תחלת

ויגלה  ברכיאל הבוזי וכי מנין יבא אלו בן עשרת לתלמוד עשרת למקרא הדברות עשרת

אלא הה"ד  יבא יחזקאל ויגלה להם חדרי המרכבה ומנין הבהמות והלויתן לישראל חדרי

 .המלך חדריו הבאני

 שישה גילה ואלו הן שמחה נקראו ישראל ונשמחה בך בעשרה לשונות של נגילה >א,ד,ז<

 שוש שישה גילי מאד בת ציון גילה תרועה חדוה עלזה עלצה צהלה פצחה רנה שמחה

 צהלה פצחי רנה וצהלי פצחה ציון רנה רני ושמחי בת םשמחו את ירושלי שמחה אשיש ביי

ועבדו בני ישראל כהני  חדוה ומשירי אהודנו ויעלוז לבי עלזה עלץ לבי ביי עלצה צהלה ורני

מפקין הריעה  וכתיב הריעו לאלהים בקול רנה הארץ הריעו ליי כל תרועה לווייה וגו'

 .תדוץ דאבה ולפניו כמה דאת אמר דיצה ומעלין

אדם אשה ושהה עמה עשר  נשא אחר נגילה ונשמחה בך תמן תנינן דבר ב(345) <>א,ד,ח

אחת בצידון ששהתה עם  אמר רבי אידי מעשה באשה אינו רשאי ליבטל ילדה ולא שנים

 אמר לון בעיין למשתבקא דין מדין רבי שמעון בן יוחאי בעלה עשר שנים אתון לגביה

( מתוך מתפרשין אלא )בא כך אין אתם חייכון כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה

 ושכרתו יותר מדאי ועשו לעצמן יום טוב וסעודה גדולה הלכו ועשו כדבריו מאכל ומשתה

שיש לי בבית ונטלי אותו ולכי  כיון שנתיישבה דעתו עליו אמר לה בתי ראי כל חפץ טוב

 שאוהוואמרה להם  לאחר שיישן רמזה לעבדיה ואל שפחותיה לבית אביך מה עשתה היא

 כיון דפג חמריה ננער משנתו הלילה ויהי בחצי וכן עשו במטה והוליכו אותו לבית אבא

אמרה לו ולא  אמר לה מה לי לבית אביך אמרה ליה בבית אבא אני אמר לה בתי היכן

אין לי חפץ בעולם  נטלי אותו ולכי לבית אביך אמרת לי כך בערב כל חפץ טוב שיש בביתי

מה  עליהם ונפקדו ועמד בתפלה אצל רבי שמעון בן יוחאי הלכו להם ממך יותר יקר

והרי דברים קל וחומר ומה  פוקדים עקרות אף צדיקים הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות

להקדוש  על שאמר אין לי חפץ בעולם יותר ממך ונפקדו ישראל המחכים אם בשר ודם

הוי  אחת כמה וכמה אלא אתה על ברוך הוא ולישועתו בכל יום ואומרים אין לנו חפץ טוב

ואמרו לה  למטרונה שהלך המלך בעלה ובניה וחתניה לכרכי הים באו נגילה ונשמחה בך

 אמרו לה חתניך באו אמרה מאי איכפת לי אמרה מאי איכפת לי תשמחנה בנותי באו בניך

 על שמחה ו לה בעליך המלך בא אמרה הא ודאי חדוה שלימה שמחהראמ תשמחנה בנותי

מאי  והיא אומרת בניך מרחוק יבואו ים הנביאים ואומרים לירושליםכך לעתיד לבא בא

 ציון ישמח הר יהודא ובנותיך מקצה הארץ אמרה מה איכפת לי איכפת לי תגלנה בנות

הא חדוותא שלימתא  א(346) אמרה כיון שאמרו הנה מלכך יבא לך צדיק ונושע הוא

 .דכתיב שוש אשיש ביי תגיל נפשי באלוהי

זה היום עשה יי נגילה ונשמחה בו  רבי אבון פתח ר נגילה ונשמחה בךאח דבר >א,ד,ט<

נגילה  שלמה ופירש יודעים במי נשמח אם ביום אם בהקדוש ברוך הוא עד שבא אין אנו
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אמר רבי יצחק ב"ך בכ"ב  בך בתורתך בך בשועתך .בך בהקדוש ברוך הוא ונשמחה בך

 .לנו בתורה אותיות שכתבת

והלכות עצרת  בפסח כגון הלכות פסח יין מיינה של תורהונזכירה דודיך מ >א,ד,י<

  .הלכות חג בחג בעצרת

 מי פעל לפניך פעל לפניך אדם הראשון מה אחר נזכירה דודיך מיין מיין של אבות דבר

 .מי פעל לפניך כיצחק מי פעל לפניך כיעקב כאברהם

רבי איבו  אמר מה תקיפין אינון רחמיך רחמייך מישרים אהבוך מישריין >א,ד,יא<

רבי חנין כתיב כי יען אשר עשית את הדבר  אמר מישרות גדולות פעלו אבותינו כל שפעלו

ומאבד כל  היה מפסיד היה ואת קורא אותו דבר האלו לא קבל עליו הזה הזה נסיון עשירי

 .הנסים הראשונים אלו משרים אהבוך

 

שחורה  בר אחרד נאוה במעשה אבותי שחורה אני במעשי אני ונאוה שחורה >א,ה,א<

כתיב הלא כבני ד ונאוה בפני קוני אמרה כנסת ישראל שחורה אני בפני עצמי אני ונאוה

 שחורה אני במצרים בפניכם אתם לי בית ישראל נאום יי כושיים אתם לי כבני כושיי'

ונאוה אני במצרים בדם  אלי ולא אבו שמוע שחורה אני במצרים וימרו בי ונאוה במצרים

זה  בדמייך חיי בוססת בדמיך ואומר לךסואעבור עליך ואראך מ כתיבד פסח ודם מילה

 .דם פסח ואומר לה בדמיך חיי זה דם מילה

בים זה  שנאמרו וימרו על ים סוף ונאוה אני שחורה אני בים אחר שחורה אני ונאוה דבר

ונאוה במרה  לאמר מה נשתה על משה במרה שנאמר וילונו העם שחורה אני אלי ואנוהו

 ב(346) שחורה אני ברפידים שנאמר ויורהו יי עץ וישלך אל המים ויצעק אל יישנאמר 

ויבן משה מזבח ויקרא שמו  ונאוה ברפידים שנא' שנאמר ויקרא שם המקום מסה ומריבה

 כל אשר דבר יי נעשה ונשמע יעשו עגל בחורב ונאוה בחורב שחורה אני בחורב שנא' יי ניסי

במדבר בהקמת המשכן שנאמר  ונאוה הו במדברשנאמר כמה ימרו שחורה אני במדבר

 אשר תרו אותה אני במרגלים שנאמר ויוציאו דבת הארץ שחורה וביום הקים את המשכן

אני בשיטים שנאמר וישב  שחורה שנאמר בלתי כלב בן יפונה ויהושע ביהושע וכלב ונאוה

מר וימעלו שחורה אני בעכן שנא ויעמד פנחס ויפלל ישראל בשיטים ונאוה בשיטים שנא'

שים נא  אל עכן בני ישראל מעל בחרם ונאוה אני ביהושע שנאמר ויאמר יהושע אל בני

 ואם בשחורים שהיו לי כך אני ונאוה במלכי יהודא ישראל שחורה אני במלכי כבוד ליי

 נאוה בנביאים שלי על אחת כמה וכמה

 ויקרע אלהאת הדברים ה שנאמר ויהי כשמוע אחאב באחאב שחורה אני מדבר >א,ה,ב<

ארבע שעות אם היה למוד לאכול  כמה נתענה רבי יהושע בן לוי אמר את בגדיו ויצם וגומר

רבי  רבי מהו אט ויהלך אט אכל בתשע אם היה אוכל בשש אכל בשש סעודתו בשלש

 .העם והנה על בשרו השק מבית וביהורם מה כתיב וירא שהלך יחף(יהושע אומר שהיה )י



 רש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קדרי, מפעל המד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י מ( 05כתב יד מינכן 

 

 

 

21 

 

 ונאוה אני בשבת שחורה אני כל ימי השבועה התלת שיטיןב רבי לוי בר חייתא אמר

נאוה בשבט  שחורה אני בעשרת השבטים שחורה אני כל ימות השנה ונאוה ביום הכפורי'

 .ונאוה בעולם הבא שחורה אני בעולם הזה יהודה ובנימין

 ירושלים זו סנהדרי גדול' אלא בינות ירושלים רבנין אמרי אל תיקרי בנות בנות >א,ה,ג<

אחר בנות ירושלים אמר רבי יוחנן  דבר ושאלה שבירושלים שיושבין ומבינין בכל משפט

 הה"ד מטרפולין לכל המדינות ולהמשך כנהר אליה לכבודה עתידה ירושלים להעשות

לבנות ולא  דכתיב ונתתי אתהן לך דעתיה דרבי יוחנן עד לשע היא אשדוד ובנותיה וחצריה

רבי  אלא מן פרנין דידיך ין ולא מבריתך לא מן פרנךלכופרנא( 347) מהו לבנות מבריתך

היא אלא רני עקרה שלא ילדה  ינה עקרותאדהכי  ביני משום רבי ראובן אמר רני עקרה

 .( לגיהנםעקרהבנים )

( כנקבה מה נקבה נוטלת לגיהנםישראל ) ברכיה משום רבי שמואל בר נחמן נמשלו רבי

ועל ידי  לשבעים אומות ים שהוא עישורנכסים מאבוה כך ישראל ירשו שבעה עממ עשור

ישראל את  שנאמר אז ישיר משה ובני בלשון נקבה אמרה שירה שירשו ישראל כנקבה

הה"ד מפאת  נכסי אביו דין לירש כזכר היורש לכלתיאבל לעתיד לבא הם ע הזאת השירה

והוו אומרים שירה בלשון  אחד אשר אחד וכלהון כך יהודה אחד דן קדמה ועד פאת ימה

 .שנאמר שירו ליי שיר חדשה אין כתיב כאן אלא שיר חדש זכר

נקבה זו טוענת ופורקת  מה רבי ברכיה ורבי יהושע בן לוי למה נמשלו ישראל לנקבה

ושוב אינה טוענת כך ישראל משתעבדים ונגאלים  וחוזרת ופורקת וטוענת ופורקות

בע"ה על ידי שצרתם  ונגאלים וחוזרים ונגאלים ושוב אינם משתעבדים לעולם משתעבדים

אבל להבא על ידי  לפניו בלשון נקבה רים שיר'[מ)(]( נקבה יולדת והם אועולםצרות )

שנאמר ביום ההוא יושר השיר  אומרים שירה בלשון נקבה שצרתם אינה צרה יולדתיהם

 .הזה

 בעולם הזה ושחורים יםדשנראים כאו קראה אהלי קדר אף על פי קדר כאהלי >א,ה,ד<

אי מה  תלמוד תוספות ואגדות יש להם תורה מקרא משנה מדרש הלכות אבל מבפנים

 מה שלמה יכול אף ישראל כן תלמוד לומר כיריעות שלמה אהלי קדר אין צריכין תכבוסת

ישראל אף על פי  השלמה זו מתלכלכת ומתכבסת וחוזרת ומתלכלכת ומתכבסת כך

יהם כי ביום הזה יכפר הכפורים בא ומכפר על יום שמתלכלכין בעונות כל ימות השנה

ממקום  אי מה אהלי קדר מטלטלי אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו וכתי' עליכם

כיריעותיו שלמי שהשלום שלו מי  למקום יכול אף ישראל כן תלמוד לומר כיריעות שלמה

 אין י מה אהלי קדרא (זו ממקומםושמתחם עוד לא ז)ב( 347) שאמר והיה העולם שמשעה

תני רבי חייא ואולך  עול כל בריה לעתיד לבא אין עליהם כך ישראל ל בריהעליהם עול כ

זה ביוסף  רבי יודן דורש מקרא שאינם יראים מכל בריה בקומה זקופה אתכם קוממיות

לישמעאלים וחזר וקנה את קוניו  שנאמר וימכרו את יוסף מה יוסף נמכר לאהלי קדר

 .והיו שובים את שוביהםכך ישראל  מצרים שנאמר ויקן יוסף את כל אדמת
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נקראו  פתח אל תלשן עבד אל אדוניו רבי סימון שאני שחרחורת אל תראוני >א,ו,א<

הנביאים עבדים שנאמר כי אם גלה  ישראל עבדים ונקראו ישראל עבדים שנאמר כי לי בני

שמח  אין לך כך אמר ישראל לנביאים אל תראוני כשחרחורות סודו אל עבדיו הנביאים

שמעו נא המורים נגזר עליו שלא יכנס  ועל ידי שאמר ממשה רבינו עליו השלום בבני יותר

אמר  שפתים ועל ידי שאמר ובתוך עם טמא אין לך שאוהבני יותר מישעיה דבר אחר לארץ

לומר איש טמא שפתים אנכי ניחא שמא  ליה הקדוש ברוך הוא ישעיה בנפשך אתה רשאי

אחד מן  ויעף אלי מה כתיב תמן מחי את שפתים אנכי יושב אתמהה ובתוך עם טמא

 י שאמר דילטורא על בנימנחמן רוץ פה ל אמר רבי שמואל בר רוץ פה השרפים ובידו רצפה

ישראל אמר  באליהו ויאמר קנא קניתי ליי אלהי ישראל כי עזבו בריתך בני דכוותיה כתיב

י שמא אמר ליה מזבחות מזבחותיך הרסו את ליה הקדוש ברוך הוא בריתי שמא בריתך

תר וליה ואו ( אמרהואת מה איכפת לך) אמר ליה נביא נביאיך הרגו בחרב ואת מזבחותיך

עוגות  מה כתיב תמן ויבט והנה מראשותיו את חמי ויבקשו את נפשי לקחתה אני לבדי

 .על בני למי שאומר דלטוריא רצוץ פיו רץ פה רבי שמעון בן גמליאל אמר רצפים

מה זה עומד בדמשק  עזובות עד ערוער א דמשק וגומררבי יוחנן מייתי לה מן הדא מש

זרה  א(348) ערוער בתחום אלא שלש מאות וששים וחמש בתי עבודה ומזכיר ערוער והלא

והיה להם יום אחד שהיו  ואחד יומו והיו עובדין כל אחד היו בדמשק כמנין ימות החמה

מוניאה ועבדו אותם  עשו אותם ישראל ?לם?וכ והיו עובדים חוזרים על כלם באותו היום

ובאותו שעה שאמר  ויעבדו את הבעלים בעיני יי ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע שנא'

הקדוש ברוך הוא אליהו עד שאתה מקטרג את אלו  אמר ליה אליהו על ישראל לשון הרע

 .הה"ד לך שוב לדרכך מדברה דמשק נקטרג את אלו

 לקיש אמר ליה רבי אבהו לריש ריןהוו עללין להאי מדינתא דקיס רבי אבהו וריש לקיש

לקיש מן חמריה וספח חלא ויהב  נחת ליה ריש מה כן עללינן למדינתא דחרופא וגידופא

 אמר ליה אין הקדוש ברוך הוא רוצה במי שאומר דילטורא על אמר ליה מהו כן בפומיה

 .ישראל

תים ש בשם רבי חייא רבא כתיב כי השמש אמר רבי אחא בר כהנא ששזפתני >א,ו,ב<

אחת שקשה כשתים שהיו משתחוין  אלא מלמד שעשו רעות עשה עמי הא נותרה למאת

 הפנימית לחצר בית ייאותי הה"ד ויבא  עצמן כנגד בית המקדש ופורעין לעבודה זרה

על שעשיתי ערימות של  אחר ששזפתני השמש דבר כדאמר כי משחתם בהם מום בם

 .מבא בית יי מלכי יהודא לשמשדכתיב וישבית את הסוסים אשר עשו  סוסים לשמש

במלחמת מדין אתה מוצא בשעה שהלכו ישראל למלחמת  יצחק פתר קרייה רבי >א,ו,ג<

פניה ואחד מפרק נזמיה  היו נכנסין זוגות זוגות אצל האשה והיה אחד מהם מפחם מדין

של הקדוש ברוך הוא שאתם עושים לנו כן והיו  והיא אומרת להם אין אני מבריותיו

קח את  להם לא דייכם שנטלנו לנו מתחת ידיכם הה"ד ויאמר יי אל משה ומריןישראל א
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 למלכות נמסרו ישראל שמעון מחטאו של שטים איבו בשם רבי רבי כל ראשי העם

באי זו  זרעם בגויים ולזרותם בארצות ולהפיל שנאמר וישא ידו להם להפיל אותם במדבר

  .חטא ויצמדו לבעל פעור

 מעשה בקרטגיני אחד שהיה לו שפחה בי יצחק ששזפתני השמשאחר אמר ר דבר ב(348)

חברתי למחר אדוני מגרש את  אחת כאחת כושית שירדה דמעות מן העין ואמרה לחברתה

 אמרה לה לה ולמה אמר לה בשביל שראה ידיה מפוחמות אמרה ונוטלני לאשה אשתו

 עליו ביותר שהיתה חביבה ומה אם אשתו שוטה שבעולם ישמעו אזניך מה שפיך מדברת

מביתו את  הוא רוצה לגרשה שעה אחת ראה אותה אתה אומרת מפני שידיה מפוחמות

שאומות העולם )(]מ[ונים  כך לפי. על אחת כמה וכמה ת ושחורה ממעיךומפוחמ שכלך

אומרים להם  כבודם שנאמר וימירו את כבודם לישראל ואומרים אומה זו המירם את

 .אתם על אחת כמה וכמה לשעה אחת נתחייבנו נוא ישראל מה

מלכים )ש( שיצא  ישראל אומרים לאומות העולם נאמר לכם מה אנו דומים לבן ועוד

נכנס למדינה בקש מעט מים מן  ונתכרכמו פניו למדבר של עיר קפחתו החמה על ראשו

 של עבודה זרה שזפתנו כך אנו אם שמשה וחזר ליופיו כמו שהיה להלבין גופו המרחצאות

כיצד בזמן  שאתם במעי אמכם עבדתם עבודה זרה עד ים ממעי אמכםאבל אתם שזופ

 .לעבודה זרה היא ובנה מתעברת נכנסת לבתי עבודה זרה שלה וכורעת ומשתחוה שהאשה

אלו הן  בני אומתי מאיר אומר בני אמי ר' מאיר ורבי יוסי ר' בני אמי נחרו בי >א,ו,ד<

שמוני נוטרה את הכרמים על  ף עליחרון א נתגרו בי מלאו הדיין נחרו בי דתן ואבירם

כרמי  הוי אשר במצרים ביני ובין אחי של יתרו לא היה לו לעשות שהיה דין בין בנותיו

נתגרו בי  נחרו בי אומנתי נחרו בי אלו המרגלים רבי יוסי אומר בני אמי בני שלי לא נטרתי

בעים ושנים אר שמוני נוטרה את הכרמים על שנענעתי במדבר חרון אף עלי מלאו הדיין

 .לא נטרתי שלי א(349) מסעות לא היה לי ליכנס לארץ ישראל הוי כרמי

 נחרו בי מלאו הדיין חרון אף עלי זה ירבעם בן נבט בני אמתי דבר אחר בני אמי נחרו בי

 .לא נוטרתי כרמי שלי נוטרה את הכרמים משמרת שני עגלו של ירבעם שמוני

ונעץ  ירד מיכאל השר הגדול מן השמים עה נכהבת פר מר רבי לוי יום שנתחתן שלמה עםא

והוא  מכאן ומכאן ועשה אותו כחורש ועלה לחלוחית ועלה לחלוחית בים קנה גדול בים

בניין להון  והיו שני צריפין ברומי יום שהעמיד ירבעם שני עגלי זהב היה מקומה של רומי

אי לית אתון  לון אמר לוןאבא קו ואינון נפלין בניין להון ונפלין הוו תמן גבר סב ומשמיה

מה  אמרו ליה יןמובניין להון לית אינון קיי וגבלין בהדא טינא מטיין מוי מהכא דפרת

ונפק קרייה עלל  עלילן לקרייה אמר לון אנא עביד גרמיה שייפיה דחמר הוה כן עביד

 זמן דאתא לתמן כיון דמטא לתמן אזל ואייתי מוי מן פרת עד למדינה ונפיק למדינה

אמרין כל מדינתא ומדינתא  ן בטינא ובנון יתהון וקמון מן ההיא ענתא לתמן הוווגבלי

יום שנכנס  סבדלי רומי מדינתא והוו קריין לה דלית אבא קולון תמן לא תתקרי קריא

 .נצב באדום הה"ד ומלך אין באדום לברכה אליהו זכרונו
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את  שמוני נוטרה נחרו בי נתגרו בי אחאב זה ייבני אומנ אחר בני אמי נחרו בי דבר

ונביא אחד של אמת היה לי  יריו[ב)(]הכרמים מפטם ומאכל את חזקיהו בן כנענה ואת ח

לא  כולהו לחם צר ומים לחץ עד שובי בשלום הוי כרמי שלי זה מיכיהו ופקיד כן ואמר הא

 .נטרתי

 שמוני נוטרה את הכרמים מאכלת זה איזבל נחרו בי אמתי אחר בני אמי בני דבר

נביא אמת שלחה ואמרה לו  והאשרה ואליהו זכרונו לברכה שהיה נביאי הבעלומפטמת ל

 .כנפש אחד מהם הוי כרמי שלי לא נטרתי כעת מחר אשים את נפשך

ונביא  ב(349) מפטם לפשחור בן מלכיה וחבריו אחר בני אמי זה המלך צדקיהו שהיה דבר

וץ האופים אמר רבי לחם ליום מח אחד של אמת היה לו זה ירמיה וכתיב ונתן לו ככה

 חוץ לפלטיא שהיה שחורת מסובין של שעורים הוי כרמי שלי יצחק זו פת קיבר שנמכרת

 .טרתיולא נ

אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של  חייא בשם רבי יוחנן רבי >א,ו,ה<

שתי חלות בחוצה  על שלא שמרתי חלה אחת כתקנה בארץ ישראל הריני משמרת עולם

 רבי שתים ואיני מקבלת שכר אלא על אחת בורה הייתי שאם מקבלת שכר עלס לארץ

לפני הקדוש ברוך הוא על שלא שמרתי יום  י יוחנן אמר אמרה כנסת ישראלבאבא בשם ר

סבורה הייתי  ישראל הריני משמרת שני ימים טובים של גליות בחוצה אחד כתקנו בארץ

רבי יוחנן הוי קרי עליהון וגם אני  חתא שאקבל שכר על שניהם ואיני מקבל שכר אלא על

 .טובים [א)(]ל נתתי להם חקים

 

ליה  סימון פתר קרייה בשעה שאמר רבי יהודא בר לי שאהבה נפשי הגידה >א,ז,א<

י כל הדברים לפניו רבונו של עולם וכ אמר הקדוש ברוך הוא ועתה לכה ואשלחך אל פרעה

כמה  בהם כמה חיות יש כלוסין הללומה אני יכול לעמוד בכל הא הללו יכולים להעשות

מיני אנוסים יש בהם התקנת לחיות שבהם  כמה כמה תינוקות יש בהם מעוברת יש בהם

ואגוזים  התקנה למעוברת שבהם כמה מיני קליות ( מים רותחיםחיות יש בהםכמה )

או מה שאהבה  הגידה לי שאהבה נפשי היכן פירושו של הדבר תקנת לתינוקות שבהם

איכה תרעה בימות  איכה תרביץ בצהרים בימות הגשמים שנתתי נפשי עליה האו מ נפשי

 .החמה

 בשם רבי הונא אמר שלא אהיה כאבל הזה שהוא עוטה על רבי חלבו שלמה אהיה כעוטיה

 אחר שלמה אהיה כעוטיה שלא אהיה דבר ועל שפם יעטה כמה דאת אמר שפם ובוכה

ועטה את בגדו ויצא כמה דאת אמר ועטה  א(350) כרועה זה שנכנסו רועים בעדרו ופקעום

על עדריהן מה אני  על עדרי חביריך כשאני הולך אצל חביריך וישאלוני מצרים את ארץ

 .משיבין
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רבונו של  אמר לפניו ברכיא פתר לה קרייה הדין יפקוד יי אלהי הרוחות רבי >א,ז,ב<

היכן  מיד על בניךומי הרועים שאתה מע הואיל ואתה מסלקני מן העולם הודיעני מי עולם

בימי  תרעה איכה אומה שנתתי עליה נפשי כאן הגידה לי שאהבה נפשי פירושו של דבר

רבי עזריה אמר  שלמה אהיה כעוטיה .בשעבוד מלכיות איכה תרביץ בצהרים מלכיות

ועדרי  בדבר בניך בצרה על עדריהן חלול שמים למה בעיני חביריך שלמה שלא עשה

עת מדת הדין  שלא יהו אומות העולם אומרין הודא בר סימוןמר רבי יא .חביריך ברוחה

ורבנן  וישחטם במדבר כמה דאת אמר יודע שמבקש לשחטן במדבר ושחטן במדבר היה

 ויטו מאחריך וידבקו בעדרי חבירך כמה דאת אמר צרה אמרי שלא יראו בניך שצרתן

השלום משה למשה רבינו עליו  באותו שעה אמר הקדוש ברוך הוא היחברך כסא הוות

לך  אם לא ידעת סופך שיש איכה תרביץ חייך אם לא תדעי אתה שומר לי איכה תרעה

אמר רבי  שבנביאים המעולה שבנביאים היפה לידע שנאמר אם לא תדעי לך היפה בנשים

מתביישת לתבוע  ירמיה למה נמשלו הנביאים לנשים לומר לך מה אשה זו אינה יוסי בר

מתביישים לתבוע צרכיהם של ישראל מאביהם  ם אינםכך הנביאי צרכי ביתה מבעלה

 .שבשמים

 

 אומר מצידה שנטלו ישראל אלעזר רבי עקיבא ורבי לך בעקבי הצאן צאי >א,ח,א<

 'רבי שילא ס"ב סעודות את אמר ידם )ב(]מ[מצרים אכלו ממנו שלשים ואחד ימים[ב)מ(]

עקיבא  רבי בר בארץסת כבעקבי הה"ד יהי  עושה להם םא מה יודע שהיו לישראל מחיה

לא  דאת אמר ויי הולך לפניהם יומם אומר ממה שהקפתי אותם בענני כבוד במדבר כמה

תהיה  וסוכה בסוף בעקבי אתה יודע מה אני אעשה להםב( 350) ימיש עמוד הענן יומם

שמתוק מדבש וחלב אתה יודע מה אני  ורבנין אמרי ממה שאכלתם במדבר לצל יומם

 .והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס שנאמר עושה להם בעקבי

ואתה יוצא באחרונה ולא  אחר צאי לך בעקבי הצאן אמר לו סוף כל הצאן לצאת דבר

עסוקין בביזה ומשה בעצמות יוסף שנאמר ויקח משה  לא שהיו ישראל[א)(]שנתעצל משה 

 בעקבי הצאן אמר לו סוף כל הדור למות ואת תהוי אחר צאי לך דבר עצמות יוסף עמו את

דאמר רבי שמואל בר  רבי שמואל בר נחמן אמר מן הסנה מהיכן היה הדבר הזה סופיהן

 הקדוש ברוך הוא מפתה את משה שילך למצרים שנאמר נחמן כל שבעת ימי הסנה היה

גם שלשום גם מא)ד(]ז[ דברך  תמולמויאמר משה אל יי בי אדוני לא איש דברים אנכי גם 

 אים בגויה הרי שבעה ימים דבסוף אמר להקדושדהוה ק ויומא אל עבדך הרי ששה יום

ומתי פרע לו  מצריכה לך בסופיה אמר לו חייך שאני ברוך )( הוא שלח נא ביד תשלח

משה משמש  ברכיה ורבי חלבו חד אמר כל שבעת ימי המלואים היה רבי הקדוש ברוך הוא

 היא לו אינה שלך אלא של אהרן אחיך בכהונה גדולה סבור שהיא לו ולבסוף נאמר

היה משה  וחד אמר כל שבעה ימי אדר קרא משה לאהרן השמיני שנאמר ויהי ביום

ובסוף אמר כי לא תעבור את  לארץ תחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיכנס?מ?תפייס ו?מ?
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על משכנות  אמר ליה גדיים נכנסין תישים אין נכנסין את גדיותיך ורעי הירדן הזה

 .עד מתי אתה קיים עד שתנחיל לעמי לךהרועים אמר לו הקדוש ברוך הוא נאמר 

 

דן יחידי לכל באי  דרש והוא באחד ומי ישיבנו רבי פפייס ברכבי פרעה לסוסתי >א,ט,א<

אמר ליה רבי עקיבא דייך פפייס  והיה העולם א(351) מי שאמר ואין להשיב על דבר עולם

והיה העולם  ר[דברי שאמ1[מי ]2מקיים והוא באחד ומי ישיבנו שלא להשיב על ] מה אתה

אמר רבי  את יי יושב על כסא רם ונשא ואראה לפי שהכל באמת והכל בדין שכן כתיב

וכי  מימינו ומשמאלו וכל צבא השמים עומדים עליולחיים שמפריש בין מיתה  סימן כסא

ומה  ימינך יי נאדרי בכח ימינך יי תרעץ אויב שמאל למעלה והלא הכל ימין שנאמר יש

 מכריעים לכף זכות אלו ומימינו אלא אלו מימינם ואלו משמאליםמשמאלו  תלמוד לומר

ייתי לה מן הדא ואמת הדבר וצבא מבשם רבי אחא  רבי יוחנן ואלו מכריעים לכף חובה

אמר  מהו אמת אימתי היה הדבר כשנעשה צבא גדול דכתיב ויי אלהים אמת גדול בתרא

  .רבי איבון שהוא אלהים חיים ומלך עולם

 דינו ובנין אב שבכלם ויי דבר עליך רעה כל מקום שנאמר ויי הוא ובית רבי אלעזר אמר

פפייס והוא באחד ומי  זהו בניין אב שבכלם ומה מקיים רבי אלעזר הדין קריה דרבי

ומהו חותמו של  ואין בריה חותמת עמו באי עולם [יחידי1[לכל ]2ישיבנו אלא הוא חותם ]

אגיד לך את הרשום  אמר אמת שנאמר אבלרבי ביבי בשם רבי ראובן  ברוך הוא הקדוש

 רשום למה אמת אלא עד נתחתם הדין רשום ואם בכתב אמת אם אמת למה רשום

מ"ם באמצע  אל"ף בראש אותיות ריש לקיש אמר ולמה היא אמת הדין אמת נתחתם

ראשון שלא  אני לומר אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים תי"ו בסופן אותיות

ומבלעדי אין אלהים  לאחר שאינו בעולם ואני אחרון שאיני מוסרה מאחר קבלתי מלכותי

 .שאין לי שני

של עולם  כיחידו האדם היה כאחד ממנו רבי פפייס ויאמר יי אלהים הן דרש >א,ט,ב<

אתה מקיים כאחד ממנו כאחד ממלאכי  ומה אמר ליה אמר ליה רבי עקיבא דייך פפייס

 ב(351) לא כדברי זה אלא מלמד שנתן לפניוו אומרים לא כדברי זה וחכמים השרת

והניח לו דרך  לו דרך המות הקדוש ברוך הוא שני דרכים דרך החיים ודרך המות ובחר

 .החיים

 אני בשור של מעלן תלמוד לומר אוכל וימירו את כבודם שומע רבי פפייס דרש >א,ט,ג<

 כבודם בתבנית שורוימירו את  אמר ליה ומה אני מקיים אמר ליה רבי עקיבא דייך עשב

  .אין לך נוול ומשוקץ אלא שור בשעה שאוכל עשב בשור של שאר ימות השנה

 טועשו להם כשפים והיה נראה כמחט יוחנן בשם רבי אחא אמר חרטומי מצרים רבי

 .המשכן בפנתה לנוס ורטט החזיקה חפתבלפניהם הד"א 

אמר הקדוש ברוך  לססתי כתיב רבי פפייס לסוסתי ברכבי פרעה וגומר דרש >א,ט,ד<

ומי גרם  של ישראל לאבדם בים כך ששתי לאבד שונאיהם שששתי על מצרים הוא כשם
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שעתידין לקבל מימינו של הקדוש ברוך הוא  להם להנצל מימינם ומשמאלם בזכות התורה

מימינם זו קריאת  מימינם זו נר חנוכה משמאלם זו מזוזה אש דת למו ימינומשנאמר 

 ליה רבי עקיבא דייך פפייס כל מקום שנאמר שישה)ו( הוא אמר ומשמאלם זו תפלה שמע

אלא רכב פרעה  פרעה בשי"ן וכאן בסמ"ך אמר ליה ומה אני מקיים לסוסתי ברכבי

שנאמר וירכב על  נגלה הקדוש ברוך הוא על סוסו זכר וכביכול שנאמר סוס פרעה זכר

הריני רוכב על סוס  במלחמה זכר הורג בעליו אמר פרעה הרשע מה הסוס הזה ויעף כרוב

 יכול נגלה הקדוש ברוך וחוזרת מיד רכב על סוסה נקבה כב שמפזרת מימיה והולכת נקבה

( אדום על פפרעה ורכב על סוס ) חזר שנאמר לסוסתי ברכבי פרעה הוא על סוסה נקבה

הה"ד  כביכול נגלה הקדוש ברוך הוא על סוס לבן ושחור ואדום סוס לבן על סוס שחור

יכול הקדוש ברוך הוא  בשרין וכובע כב יצא פרעה הרשע סיך סוסוון סגיאיןדרכת בים סו

א( 352) אבני הביאו עמו נפט כביכול כן וגחלי אש כשריין שנאמר וילבש צדקה כן

 הביא חצים וישלח חצים וברקים רב כביכול חרבות ורמחים בליסטרא כביכול אבני ברק

שהיו  וברקים רב ויהמם מלמד ים אותםויפיצם שהיו החיצים מפיצ אמר רבי וישלח חציו

יצא פרעה  היו יודעין מה הן עושין ולא מערבבים אותם ערבבם הממם סגום שלהם

ועליון  כן ירעם משמים יי לבלב קולו כן הרעים קולו כגבור יצא יכול יי קטפרקסים כב

ק כן החז צנה ומגןב עריה תעור קשתך בקשת כן כן כועס תצעד ארץ יצא כועס יתן קולו

 .יתךנחנית כן לנוגה ברק ח בברק מגן וצנה

שלו התחיל הקדוש  ברכיה בשם רבי שמואל בר נחמן כיון שכלה פרעה על כל זיין רבי

רוח כנפים מהיכן הטיסן  יש לך כרוב יש לך רוח אמר ליה רשע ברוך הוא מתגאה עליו

הוא והטיסן  ברוך שמטן הקדוש ן גלגלי המרכבהבי(]מ[ה)אמר רבי יודן  ברוך הוא הקדוש

  .על הים

אבל  בו ממש רוכב על דבר שיש רוכב על שערו רבי חנינא בן פפא בשר ודם שהוא אמר

 הה"ד וירכב על כרוב ויעף דבר שאין בו ממש הקדוש ברוך הוא טוען את רכובו ורוכב על

יתקיימו שני  א וכתוב אחד אומר וירא כיצדרכתוב אחד אומר וי רוח וידא על כנפי

 .הוא עולמות ויצא להראות בהם רבי אחא מכאן שהיה להקדוש ברוך כתובים אמר

לבת מלכים שנשבית  משל למה הדבר דומה אמר רבי אלעזר דמיתיך רעיתי >א,ט,ה<

ואחריכם אני  אני שלכם ואומרת להם אני והיתה מרמזת לשבאי' והלך אביה לפדותה

כך בשעה  בשתיקה מימה את סבורה שאין בי כח לפדותך דומה דו לה אביה אמר הולכת

מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים והיו  וירדפו שישראל היו חונים על הים

אנו הולכים אמר  ואומרים אנו שלכם ולכם אנו ואחריכם למצרים מפחדם ישראל רומזים

 .זה דימיתיך דומו שאין בי כח לפדותםב( 352) סבורים םלהם הקדוש ברוך הוא מה את

 והיו לפי שנדמו ישראל לסוסים נקבות והמצרים לסוסים זכרים מריןרבנן א >א,ט,ו<

רבי סימון חס ושלום לא נדמו ישראל לסוסים  אמר .רצים אחריהם עד ששקעום בים

עד  אחריהם ורצו ם לזכרים מזוהמיםיוהמצרי הים נדמו לסוסים נקבות נקבות אלא גלי
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 לנילוס ולא היית בא אחריהיית מושלך  ששקעום בים והיה המצרי אומר לסוסו אתמול

  .אחרי ומשקעני בים והיה הסוס אומר לרוכבו ועכשיו אתה בא

רבי שמעון וינער יי  תני סתאפתיסים נעשית לכ אפטי רמה בים ראו מה בים רמה בים

 למעלה מלמד שהסוס היה זורק לרוכבו רבי לוי בשם רבי ברכיה את מצרים בתוך הים

לוי כזה שמנער בקדרה תחתון עולה  רבי אמר ולמטה והסוס למעלה ממנ והוא יורד

 .למטה למעלה ועליון יורד

תמידין בכל יום הה"ד את  הן שרעו אותי בשני מפרנסתי אמר רבי נתן מהו רעיתי רעיתי

יהודא בר  רבי אמר הכבש השני תעשה בין הערבים וג' אחד תעשה בבקר ואתההכבש 

של שחר היה קרב על עבירות  ן הערביםבי ואחד סימון שני תמידין בכל יום אחד בשחרית

היה אדם לן  ולא ושל בין הערבים היה קרב על עבירות שנעשו ביום שנעשו בלילה

 .הבירושלים ובידו עון שנאמר צדק ילין ב

 שאלו לא קבלוה היתי מחזיר שקבלו תורתי אחר רעיתי רבנין אמרין רעיתא דעלמא דבר

נמוגים ארץ וכל יושביה אנכי  בי אחא כתיבדאמר רבי חנינא בשם ר עולמי לתוהו ובוהו

 .אנכי יי אלהיך תקנתי עמודיה סלה בזכות להסתקנתי עמודיה 

 

( לא נאלא )לדבור כך משה ואהרן  מה לחיים הללו לא נבראו אלא לחייך נאוו >א,י,א<

דבר אחר  שבעל פה ותורה תורה שבכתב תי תורותשבתורים ב אלא לתורה א(353) נבראו

זאת תורת זבח  זאת תורת האשם תורת החטאת הה"ד זאת ות הרבהבדור בתורים

 .זאת התורה אדם כי ימות באהל זאת תורת העולה שלמים

בגדולתו  זה שמח ואהרן שתארן טובה זה על זה אחר בתורים בשני אחים זה משה דבר

כתיב ודבר הוא לך אל העם והיה הוא  אמר רבי פנחס וזה שמח בגדולתו של זה של זה

עבודה נעשה  וכי ואתה תהיה לו לאלהים תהיה לו לאלהים לתרגמן ואתה לך לפהיהיה 

כך אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה משה  ולא דאת אומר ואתה תהיה לאלהים למשה

ואהרן  והוא לא עשה כן אלא וילך משה על אחיך כך יהא מוראך כשם שמוראי עליך

הקיש כתפו לכתפו שעדיין הוא  םוידבר אהרן את כל הדברי ויאספו את כל זקני ישראל

 שה?מ?ומנין שהיה אהרן שמח בגדולתו של  בגדולתו של זה שמח בגדולתו של זה וזה

יוחאי לב ששמח בגדולת אחיו ילבש  תני רבי שמעון בן ( בלבובגדולתושנאמר וראך ושמח )

 על לב אהרן והיו את האורים ואת התומים ונתת את חשן המשפט הה"ד אורים ותומים

[על היורד על הזקן 1[הראש ]2כשמן הטוב ] נין שהיה משה שמח בגדולת אהרן שנאמרומ

שמן  רבי אחא וכי יש זקנים היו לאהרן אלא כיון שהיה רואה משה אמר זקן אהרן

על זקנו של משה והיה שמח  המשחה יורד על זקנו של אהרן היה שמח עליו כאלו יורד

 .לכך נאמר על הזקן זקן אהרן
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 בבלונא של גליות .חרוזים אחריהם אלו שבעים סנהדרין שהיו .בחרוזים רךצוא >א,י,ב<

צוארך  .ומלמדי תינוקות באמונה אחר נאוו לחייך בתורים אלו סופרים ובעלי משנה דבר

ך בחרוזים אלו [ר]צוא דבר אחר נאוו לחייך בתורים אלו הרבנים .התינוקות בחרוזים אלו

 .תורה מפיהם כאדם שלא שמע תורה מפיו יהתלמידים שחוזרים צואריהם לשמוע דבר

 אבאלו עם אלו כגון רבי א .ההלכה ליןייבשעה שמ .אחר נאוו לחייך בתורים דבר ב(353)

 .לנביאים ומנביאים לכתובים חרוזים בשעה שהם חוזרים מדברי תורהבצוארך  .וחביריו

 ינתם מהרוכי עיקר נת .תם מסיניבנתיבהדברים שמחים  והאש לוהטת סביבותיהם והיו

היו יושב ודורש והאש  .בן עזאי סיני נתנו אלא באש היו שנאמר וההר בוער עד לב השמים

 הלך .והאש מלהטת סביבותיו .ושב ודורשילר' עקיבא בן עזאי  אזלין ואמרין .סביבותיו

אמר ליה שמא  .אמר ליה הין ואמר ליה שמעתי שהיית דורש והאש סביבותיך .הלך אצלו

 ומתור' .דברי תורהבאלא הייתי יושב וחורז  .אמר ליה לאו עוסק בסתר מרכבה היית

כנתינתם בסיני והיו ערבים כעיקר  והיו הדברים שמחים .ביםיומנביאים לכת .לנביאים

  .וההר בוער באש .הה"ד .נתינתם מהר סיני אלא באש נתינתם וכי עיקר

 ז בדברי תורה כתקנןאמר שמא איני חור [ויושב ורננו הצבור1[דורש ]2אבהו היה ] רבי

ולא ידע למחרז ברם  .למקדח ואית .אמר רבי לוי אית ידע למחרז ולא היה יודע למקדח

  .קדחא אנא הוינא חרוזא ואנא הוינא

בתורים בשעה שקורין דברי תורה בזמניהן הלכות פסח  אחר נאוו לחייך דבר >א,י,ג<

 צוארך .תור נערה ונערה והלכות חג בחג כדאמרין ובהגיע .והלכות עצרת בעצרת בפסח

 .חרוזות זו בזו שהן .רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא אמר אלו פרשיותיה בחרוזים

אמר ר' מנחם כגון מן  .וקרובות זו לזו .זו לזו ודומות .ומדלגות מזו לזו .ומושכות מזו לזו

כתיב בתורה עלה  דוברות .תחלק הארץ בנחלה מה כתיב תמן כן בנות צלפחד הד"א לאלה

א באו בנות ננאלא כיון דאתפליגת אר .אצל זה וכי מה עניין זה .אל הר העברים הזה

אמר א( 354) ליטול חלקן אצל משה ונסתלק מניינן הה"ד ויקרב משה את משפטן צלפחד

אי אתה מסתלק עלה אל הר  ליה הקדוש ברוך הוא משה מדינן אתה מסתלק ומלפני

 איל ואי אתה מסלקני מן העולם הודעני מי הןשל עולם הו אמר לפניו רבונו .העברים הזה

לאשתו של מלך שהיתה מסתלקת  משל למה הדבר דומה .הפרנסים שאתה מעמיד עליהן

אותי על  אמר לה עד שאת מצוה .המלך אני מפקדת אותך על בני מן העולם אמר לו אדוני

ואיל ואתה עליו השלום רבונו של עולם ה כך בשעה שאמר משה רבינו .ציוי בני עלי .בני

ברוך הוא  אמר ליה הקדוש .הודעני מה פרנסין אתה מעמיד על ישראל מסלקני מן העולם

צוו  .ועד שאתה מצווני על בני .ידי תצויני שנאמר על בני ועל פועל .על בני אתה צריך צווי

 .הה"ד צו את בני ישראל ואמרת אליהם את בני עלי
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ביזת מצרים כשם שיש  זו .נקדות הכסף עם זו בזת הים .נעשה לך תורי זהב >א,יא,א<

 זו ביזת מצרים .ותבאי בעדי עדים .ממון מביזת מצרים כן יש שבח .הפרש בין כסף וזהב

 .בן אחות חרסה .אלסקולואון דבר אחר תורה זהב זו תורה שלמד .עדים זו ביזת הים

 .המשכןזו  דבר אחר תורי זהב .עם נקדות הכסף זו הסרגול בדעתו של הקדוש ברוך הוא

 .כמה דאת אמר ווי העמודים וחשוקיהם כסף ףסעם נקדות ה .הה"ד ואת קרשי תצפי זהב

עם  הארון דכתיב וצפית אותו זהב )ר( טהור תורי זהב זה .ברכיה פתר קריה בארון רבי

וכיצד  .כסף כמין איסטווין שהיו של .אלו שני העמודים העומדים לפניו .נקודות הכסף

שלשה תיבות עשאו שתים  .רבי חנינא אמר .שמעון בן לקיש א ורבירבי חנינ .נעשה הארון

ריש לקיש  .שפתיו העליונות בזהב וחפה .ושל זהב על של עץ .ואחד של עץ של זהב .זהב של

 ב(354) ומה מקיים .דכתיב מבית ומחוץ תצפנו .וחפהו מבית ומחוץ אמר תיבה אחת עשאו

רבי יהודה בר' אומר תורי זהב  ..דסלי דקרייה דריש לקיש אמר רבי פנחס שחיפה בנו נס

 תורי זהב אלו .צוארך בחרוזים אלו הנביאים .תורה זו .ונאמר נאוו לחייך בתורים

 .ימהיומלה מס מהימלה חת .עם נקדות הכסף זה שיר השירים .הכתובים

 

שהמלך מלכי  יהודא ר' מאיר אומר עד ר' מאיר ורבי .במסבו עד שהמלך >א,יב,א<

 .ריח רע ואמרו לעגל אלה אלהיך ישראל ברוך הוא ברקיע נתנו ישראל המלכים הקדוש

שיר  שלא ניתן .מאיר שאין דורשין שיר השירים לגנאי אלא לשבח אמר ליה דייך ר'

ריח טוב  .במסבו ברקיע נתנו ישראל ומהו עד שהמלך .השירים אלא לשבחן של ישראל

נרדי נתן  דעתיה דר' מאיר למימר הוא .אשר דבר יי נעשה ונשמע לפני הר סיני ואמרו כל

להם מעשה העגל והקדים להם  ושנו בה שקפץ .ריחו אלא מסכה עלה בידם מהגולה

 .מעשה המשכן

 אומר עד שהמלך במסבו עד שהמלך מלכי אלעזר ורבי עקיבא ורבי ברכיה רבי אלעזר רבי

ש עד לב וההר בוער בא ר הר סני מתמר באור שנא'בכ .ברקיע .המלכים הקדוש ברוך הוא

שהמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא במסבו ברקיע כבר  רבי עקיבא אומר עד .השמים

שמשה  .בשמים עד שמשה רבינו ברקיע ברכיה אומר רבי .כבוד יי על הר סיני וישכון

ויהי בישרון מלך כבר וידבר אלהים את כל הדברים האלה  רבינו נקרא מלך שנאמר

 .לאמר

 עד שהקדוש ברוך הוא .שהמלך במסבו ר' אלעזר אומר עד .אלעזר בן יעקב ורבנן רבי

אברהם אבינו עליו  ( מן השמים והצילןכבר ירד מיכאל השר הגדול )ו.. .במסבו ברקיע

הקדוש ברוך הוא ירד והצילו שנאמר אני יי אשר  ורבנן אמרו .השלום מכבשן האש

הוצאתיך מאור  אשרורבנן אמרו הקדוש ברוך הוא ירד והצילו שנאמר אני יי  הוצאתיך

  .ועזריה א(355) כשדים ואימתי ירד מיכאל בימי חנניה מישאל
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שיעקב אבינו עליו השלום מיסב במטתו נצנצה בו רוח  עד רבי יעקב בר טביומי אמר

אמר  .שכינתו ביניכם ואמר לפניו והיה אלהים עמכם אמר להם עתיד הוא להשרות הקדש

 להיכן הלך לקוץ ארזים שנטע .ו ויבא בארה שבעוכל אשר ל רבי נחמיא כתיב ויסע ישראל

הבריח שלשים ושתים  .התיכון בתוך הקרשים רבי לוי והבריח אמר .אברהם בבאר שבע

אבינו  היה נמצא בידם לשעה מלמד שהיו מוצנעים עמהם מימות יעקב היה ומהיכן .אמה

אלא אשר אשר ימצא אתו  עליו השלום הה"ד וכל אשר נמצא אתו עצי שיטים אין כתי'

בר חייתא ממגדל חייתא קצצום והורידום עמהם  דאמר רבי לוי .נמצא אתו מתחילה

בהם באיסור  נמצא בהם קשר ופקע אינון דשיטים הוו במגדלא והוו נהיגין ולא .למצרים

  .ואמר לנו לא תשנו מנהג אבותיכם .חברון מפני קדושת הארון אתון ושאלון לרבי חנינא

 רבי אושעיא עד שהמלך במסבו עד שהמלך מלכי המלכים רבי פנחס בשם >א,יב,ב<

משל למלך  .בהיות הבקר הקדוש ברוך הוא ברקיע כבר הקדים שנאמר ויהי ביום השלישי

וכשבא המלך  .ו בני המדינה כולם כל אותו הלילהנויש אם נכנס למדינה .שגזר ליום פלוני

המדינה  והיה שר אות' ישנים התחיל מעמיד עליהם בקלאנין בוקנם ושופר )וש( מצאם

לפניהם עד שהגיע לפלטין שלו  והיה המלך מהלך .מעוררם ומוציאם לאפטני של מלך

כי ביום השלישי ירד יי לעיני כל העם על הר סיני ישנו  כדכתיב ויהי ביום השלישי וכתיב

אמר רבי יודן אפילו  והלילה קצרה .לפי ששינת של עצרת עריבה .כל אותו הלילה ישראל

ומצאם ישנים התחיל מעמיד עליהם בקלאנין  נה לא עקץ בם בא הקדוש ברוך הואפורטע

 והיה משה רבינו עליו השלום מעורר לישראל ומוציאן .השלישי וגו' הה"ד ויהי ביום

את העם לקראת  לאפטני של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הה"ד ויוצא משה

דכתיב והר סיני עשן  .הגיע להר סיניעד ש האלהים והיה הקדוש ברוך הוא מהלך לפניהם

 זהו שמקטרגין על ידי ישעיהו מדוע באתי ואין איש קראתי ואין אמר רבי יצחק .כלו

  .עונה ב(355)

וסיעתו אוכלים פסחיהם בירושלים כבר  יודן אמר עד שחזקיהו המלך רבי >א,יב,ג<

 אמר וגו' ה אשורשנאמר ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך יי ויכה במחנ הקדים בלילה ההוא

 ( במצרים כבר הקדיםירושליםמסובין ואוכלים פסחיהם )ב רבי אבהו עד שישראל ומשה

דרבי אבהו למימר  הא דעתיה .ויהי בחצי הלילה ויי הכה כל בכור בארץ מצרים שנאמר

אותו הדם קשה והופיע להם הקדוש ברוך הוא  נרדי נתן ריחו אלא מלמד שהיה ריחו של

לנו מה נאכל אמר  עדן והיה מתאוה נפשם לאכול אמרו לו משה הן מבשמי גן ריח טוב

עמדו והפרישו נכרים מביניהם  .לא יאכל בו להם כך אמר לי הקדוש ברוך הוא כל בן נכר

ברוך הוא  אמרו לו משה תן לנו מה לאכול אמר להם לי הקדוש .לאכול והיתה נפשם קוה

יתה נפשם קוה לאכול אמרו לו תן לנו וה עמדו ומלו את עבדיהם .וכל עבד איש מקנת כסף

כל  מיד .כל ערל לא יאכל בו .סאמר הקדוש ברוך הוא סמטומו מה לאכל אמר להם כך

ברכיה אמר משה היה מהלן ואהרן  רבי .מי מלן .אחד ואחד נתן חרבו על יריכו ומל עצמו

 הה"ד .ומשה משקה .ויש אומרים יהושע היה מוהל ואהרן פורע ויהושע היה משקה .פורע
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מיד ויעש לו יהושע חרבות  ולמה שנית מכאן שמלן ראשונה .בעת ההיא אמר יי ליהושע

 .אמר רבי לוי מכאן שעשו אותה גבעה בערלה מהו אל גבעת הערלות .צורים וגו'

 

צרור  באברהם אבינו עליו השלום רבי יהושע פתר קריה .דודי לי צרור המור >א,יג,א<

 .כך אברהם ראש לכל הצדיקים לכל מיני בשמים המור זה אברהם מה המור הזה ראש

 באור כך אברהם לא נודעו מעשיו עד שהושלך לכבשן האש ומה המור הזה אין ריחו אלא

ממרר עצמו ומסוף עצמו  ומה המור הזה כל מי שלקטו ידיו מתמרמרות כך אברהם

ירא בשכינה שנאמר וירא וירץ ו .מים בין שכינה למלאך בין שדי ילין שמבדילין .בייסורין

 .במלאך וירץ

 

המזבח  שנכפה וקרב על גבי אשכול זה יצחק .דודי לי אשכול הכופר א(356) >א,יד,א<

  .שמכפר על עוונותיהן של ישראל .כאשכול הכופר

עיזים ונטל  דצלמו אצל אביו ולבש גדי זה יעקב )ככ( שנכנס בכרום בכרמי עין גדי

ור יאין לה חביב לאשה זו יותר מצ אחא רבי חוניא בשם רבי .הברכות שהן עין העולם

 רבי חוניא בשם ריש לקיש אמרה כנסת ישראל .בין שדיה והיכן מלינה אותה .הבושם

בכוריהם המרתה להן  לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם הצרתה למצרים על

הטמין לי הבכור הזה  .המצרי אומר לישראל ההי הא כיצד .בנפשותיהן ולי בין שדי ילין

 .נוטלו ומטמינו והמלאך נכנס ונוגפו ולי בין שדי ילין ין עיניך והיהב

ברוך הוא רבונו של עולם  ברכיה אמר אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש רבי >א,יד,ב<

 .שיש בי מימר לי דודי לי אתה עושה לי דודי ורואה אי זה אדם גדול בשעה שאתה מיצר

הה"ד אשכול הכופר מהו אשכול  ו בעדישיכול לומר למדת הדין דיי ואת לוקחו וממשכנ

תלמוד תוספות ואגדות הכופר שמכפר עוונותיהן של  איש שהכל בו מקרא משנה .הכופר

הברכות שהן עין  בכרמי עין גדי אלו הן אבות העולם שנמשכו אחריך בגדיים ונטלו ישראל

 .העולם

 אחד מעשרה צרור המור זה .יוחנן פתר קריה בקטרת בית א)(]ב[טינס רבי >א,יד,ג<

נטף  .סמים זה תרין ויאמר יי אל משה קח לך .רבי חונא אומר לה .סמנין שנותנין בה

אין דתימא לומר תרין אחראין הן שכבר נאמר  סמים תרין .הרי חמשה .ושחלת וחלבנה

מכאן  .אחד עשר ולבונה זכה הרי .הרי עשרה .הן חמשה כנגד חמשה .יהיה סמים בד בבד

בין  .אלו בלבד .אלא אחד עשר סממנין שאין יפה לקטרת .לברכהבדקו חכמינו זכרונם 

שמכפר עוונותיהן של  .אשכול הכופר .בין שני בדי הארון שדי ילין שהיתה מצומצמת

  .ישראל

הזה אין אנו יודעין מהו עד שבא דוד  רבי יצחק כתיב וכסה ענן הקטרת הכסוי אמר

בזכות כל התנאים  בכרמי עין גדי .נשאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה ב(356) ופירש
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הכתוב מדבר  .ההוא כרת יי את אברהם שהתניתי לאברהם אבי]כ[ם בין הבתרים שנאמר

  .היה דבר יי אל אברהם במחזה וגומ' .הדברים האלה באברהם שנאמר אחר

הרהר ואמר לפני  .מה הרהר אברהם לוי בשם רבי חמא אמר הרהור דברים היו שם רבי

 זרעו מן העולם בונו של עולם כרת ברית עם נח שאין אתה מכלה אתברוך הוא ר הקדוש

יעמוד  אחד בריתי לבריתו שמא אדם ועמדתי אני וסגלתי מעשים טובים לפניך ונדחה

אמר ליה הקדוש ברוך הוא אל  .ממני וידחה בריתו לבריתי אל מעשים טובים יותרווי?ס?ג

ולא  .מגנים וצדיקים מך אני מעמידמנח לא העמדתי מגנים ומ .אברהם אנכי מגן לך תירא

ומעשים רעים ואם רואה איזה גדול שבהם שיכול  עוד אלא שבניך באים לידי עבירות

 .שהכל בו איש .כופרהדיי ואני נוטלו וממשכנו בעדים שנאמר אשכול  לומר למדת הדין

 בכרמי עין גדי .עוונותיהן של ישראל הכפר שמכפר .מקרה משנה תלמוד תוספות ואגדות

 .וממשכנו בעדי' .אני נוטלו

 הכפר שכפר .ברוך הוא איש שהכל בו בן נזירא אמר זה הקדוש .אחר אשכול הכופר דבר

 .במלחמות יהושפט הוי אומר .ה בהם בישראל ואימתי כפרבאהרבאומות העולם והו

עמון על יהושפט למלחמה אתה מוצא ישראל  ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני .הה"ד

ונפלו אלו  באים מכחו של לוט אלו עו?ש?ין מלחמה .אברהם ועמון ומואב שלבאים מכחו 

ואם יאמר לך אדם שאין הכתוב  עזרו אלהיו ונצח הוי שכפר .עזרו .ביד אלו ויהושפט

 אמור לו נאמר כאן עין גדי ונאמר להלן בחצצון תמר היא עין אמור לו .מדבר ביהושפט

אף כאן במלחמת יהושפט  וב מדבר[ת)(]שפט הכמה עין גדי האמור להלן במלחמת יהו .גדי

יי  לוי בן זכריה ומה אם בעולם הזה שכתוב בהקדוש ברוך הוא כי אמר .הכתוב מדבר

בישראל לעתיד והודה  א(357)והודה  אלהיך אש אוכלה הוא אל קנא כפר באומות העולם

 .על אחת כמה וכמה לבא שנמשל כטל שנאמר אהיה כטל לישראל

 

במצות  .יפה הנך .יפה בגמילות חסדים הנך .הנך יפה במצות .רעיתי יפההנך  >א,טו,א<

הנך יפה  .הבית כגון תרומה ומעשרות הנך יפה במצות .הנך יפה במצות לא תעשה .עשה

יפה  הנך .הנך יפה בכלאים .ומעשר עני וההפקר .שכחה ופאה במצות השדה כגון לקט

 .הנך יפה במילה .יפה בנטע רביע הנך .הנך יפה בערלה .הנך יפה בנטיעה .בציצית בסדין

במעשים  הנך יפה .הנך יפה בעשרת ימי תשובה .יפה בלולב ואתרוג הנך .הנך יפה בפריטה

 .הנך יפה בעולם הבא .טובים הנך יפה בעולם הזה

וגומר  הה"ד ואם מעיני העד' .לעדה שהם עינים .הם הסנהדרין ע]י[ניך יונים >א,טו,ב<

אחר העינים כך אין ישראל  לם אינם הולכים וחוזרים אלארמ"ח אברים יש באדם וכ

כך הם ישראל  .מה יונה זו תמה .סנהדרין שהן יונים יכולים לעשות דבר אלא אחר דברי

ישראל  כך .מה יונה מצויינת .בהילוכם כשהם עולים שלשה פעמים לרגלים הם נאים

ונה זו פושטת צוארה י מה כך ישראל צנועים .מה יונה צנועה .מצויינין במילה וציצית

כך  .מה יונה זו מכפרת על כל העולם .ו כל היוםנהרג כך ישראל שנאמר כי עליך .לשחיטה
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 רשבעים אומות שלא יצ מכפרין על האומות שכל אותן הפרים שמקריבין בחג כנגד ישראל

עוד  .מה יונה משעה שמכרת בן זוגה .ואני תפלה העולם מהם הה"ד תחת אהבתי ישטנוני

 .המירוהו כך ישראל משעה שהכירו להקדוש ברוך הוא לא .אותו באחר ממירה אינה

כך ישראל הם שלש  .וגוזליה ואפרוחיה ה יונה זו נכנסת בקנה ומכרת שובכהמ .באחר

יונה  המ כשהם יושבים לפניהם כל אחד ואחד מכיר את מקומו שורות של תלמידי חכמים

מנחת שובכה לעולם כך ישראל אף על פי  יןא .זו אף על פי שאת נוטל את גוזליה מתחתיה

וחדש  ה יונה זו מחדשת לה כל חדשמ .לא בטלו שלש רגליםב( 357) שחרב בית המקדש

רת מגליות בה יונה זו שומ .טובים להם כל חדש תורה ומעשים כך ישראל מחדשין .ןוגו

כיונה ו .המדבר הה"ד יחדיו כצפור ממצרים זה דור .כך ישראל .לשובכה הרבה וחוזרת

 אומר מאיר רבי .והושבתים על בתיהם נאום יי מארץ אשור אלו עשרת שבטים אלו ואלו

ובאות אצלה לשובכה כך בשעה  יש מין יונה שמאכילין אותה וחברותיה מריחות אותה

 רחב .כגון יתרו הוא שמע ואתי .מתגיירים באותה שעה הרבה גרים .שהזקן יושב ודורש

נתגיירו באותה שעה מה טעם  מישאל ועזריה הרבה גרים ואף בזמן חנניה .שמעה ואתיא

  .בתריה וידעו תועי רוח בינה כי בראותו ילדיו מה כתיב

 ונתנמנם הצבור בקש לעוררן אמרו ילדה אשה אחת במצרים היה יושב רבי >א,טו,ג<

ואמר ליה  .בר יוסי שמו והיה שם תלמיד אחד ורבי ישמאעאל .ששים רבוא בכרס אחד

רבוא הה"ד אז  זו יוכבד שילדה למשה ששקול כנגד ששים אמר ליה .אשה זומה שמה של 

 .ני ישראל ככל אשר צוה יי את משה[ב)(]משה ובני ישראל ויעשו  ישיר

מה יונה זו הביאה אורה  דך דמיא להדא יונההיונים כיונים דוגמא  עיניך >א,טו,ד<

 תי הביאה[מ)(]רך ואימביאים אורה לעולם שנאמר והלכו גוים לאו לעולם כך ישראל

 .והנה עלה זית טרף בפיה הה"ד ותבוא אליו היונה לעת ערב .( לעולם בימי נח..ל)אורה 

טיניה  רבי ברכיה אלולי קטל אמר .טרף טרף יוסף מהו טרף בפיה קטל כמה דאת אמר

 .משמטוט ארץ ישראל הביאותו מרוומהיכן הביאה אותו רבי לוי א .אילן רב הוה מתעבד

 הוא שנאמר על ידי .ארץ ישראל לא לקתה במוי דמבולא דאמרן בברייתאהדא היא 

 אמר .היא לא גושמה ביום זעם בן אדם אמור לה את ארץ ישראל לא מטוהרה .יחזקאל

שערי גן עדן נפתחו  רבי טרייא אמר .טרובלון שלה חיים נמוחו במיםסאפילו א רבי יוחנן

אלו מגן עדן הביאה לא היה לה להביא  א(358) בו לרבי יוחנןיאמר ר' א .לה ומשם הביאה

של הקדוש  )( קנמון ובלסמון אלא רמזה לנח מרי נח מר זה מתחת ידו דבר מעולה כגון

 .ברוך הוא ולא מתוק מתחת ידך

 

קולסה  רבי אבהו אמר הוא קולסה (קולסה הואדודי אף נעים ) הנך יפה >א,טז,א<

בלשון כפול הנך יפה רעיתי הנך  א קולסה( פשוט הוכפולבלשון כפול והיא קולסתו בלשון )

הנך יפה דודי  .אחרת שהוא יכול הוא קולסתו בלשון פשוט יפה שאם בקש לעשות כאומה
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למה שאתה מחזירני  עים אמרה לו רבונו של עולם אף שאתה מביא עלי נעים הואנ אף

 .לידי מוטב

יקתו בחדר אותו ואת מנ הד"א ותתן .ערשינו רעננה זה בית המקדש אף >א,טז,ב<

בתאים רבי  בחדר המטות רבי אלעזר ורבי שמואל בר נחמן רבי אלעזר אומר מהו .המטות

ומאן דאמר בעליות  .בימות הגשמים שמואל אמר בעליות ולא פליגי מאן דאמר בתאים

 .בימות החמה

 רבי יהודא בר סימון למלך שיצא למדבר רבי עזריה בשם .אחר אף ערשינו רעננה דבר

כך עד שלא נבנה בית  אבריובחק רהתחיל מצטער בעצמו ומ .טה קצרהוהביאו לו מ

משנבנה בית המקדש ויאריכו  .בדי הארון היתה השכינה מצמצמת בין שני .המקדש

 .הבדים

עשויה אלא לנחת כך עד שלא  האחר אף ערסינו רעננה מה מטה זו אינ דבר >א,טז,ג< 

מתהלך באהל  הה"ד ואהיה היתה השכינה מטלטלת ממקום למקום .המקדש נבנה בית

  .עד ובמשכן משנבנה בית המקדש זאת מנוחתי עדי

כך ישראל עד שלא נבנה  .מטה זו אינה אלא לנחת רוח ינו רעננה מהסאחר אף ער דבר

המקדש לכו ספרו  משנבנה בית .ויסעו ויחנו .המקדש היו מטלטלין מממקום למקום בית

 .שנאמר יהודה וירושלים רבים .את ישראל

(המקדש כל הקהל כשלא נבנה בית ) אחר מה מטה זו אינה אלא לפריה ורביה עד דבר

מגיבת ועד  ששים רבוא משנכנסו בית המקדש פרו ורבו דאמר רבי יוחנן ב(358) כאחד

לים מיוצאי מצרים ואמר רבי [פ)(]עם כ והיו מוציאות .ששים רבוא עיירות היו .אנטיפטוס

 .יוחנן קפצה להן ארץ ישראל

 

ברכיה אבני שישן עליהם יעקב  בשם רבי רבי מנחמא קורות בתינו ארזים א<>א,יז,

  .ומה הרטבה הרטיב מהן קורות בתינו ארזים .וכפול אבינו נעשו תחתיו כמטה

 .שעמדו ממנו והצדקות הנביאים והנביאות קורות בתינו ארזים אלו הצדיקים דבר אחר

למה שהוא  תהנהינו הברות הזהמ אמר רבי יוחנן אין אדם רהיטנו ברותים >א,יז,ב<

אני הוא שכפפתי לעקור  .אני כברוש רענן דאמר רבי יוחנן .דר' יוחנן .היא דעתיה .נכפף

אני  לעצבים וליצירה של עבודה זרה זרשנאמר אפרים מה לי ע יצירה של עבודה זרה

הוא אלא אמר הקדוש ברוך  .שירה ואשורנו לא אשורנו לא אמרנו לו .עניתי אני עוניתי לו

 רהוטי' סרהיטנו ברותים מקום שהכני .יצירה של עבודה זרה אני הוא שכפפתי לעקור

רבי יוחנן למדה התורה דרך  הברותים המד"א ויצף את קרקע הבית בצלעות ברותים אמר

רהיטנו  .ומרהט בברותים שנאמר קורות בתינו ארזים ארץ שיהא אדם מקרה בארזים

 .ברותים
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ן. אמרה כנסת ישראל אני היא וחביבה אני. אני היא השרו אני חבצלת >ב,א,א<

שחיבבה הקדוש ברוך הוא משבעים אומות. חבצלת השרון שעשיתי צל על ידי בצלצאל 

דכתיב ויעש בצלצאל. השרון שאמרתי לפניו שירה על ידי משה שנאמר אז ישיר משה ובני 

לו של מצרים אני חבצלת אני היא וחביבה אני. שהייתי חבוייה בצ דבר אחרישראל 

ובשעה קלה כנסני הקדוש ברוך הוא לרעמסס. והרטבתי )ב( מעשים טובים כשושנה 

אני היא  דבר אחריהיה לכם כליל התקדש חג.  א(359) ואמרתי לפניו שירה שנאמר השיר

שהייתי. חבויה בצלו של ים ובשעה קלה הרטבתי מעשים טובים כשושנה והראיתיו 

  .י ואנוהוין טבורי שנאמר זה אלבבאצבע מ

לו של סיני ולשעה קלה הרשעתי ולשע' קלה צאני היא שהייתי חבוייה ב דבר אחר

דבר . דבר יי נעשה ונשמעהרטבתי מעשים טובים כשושנה ולבי ואמרתי לפניו כל אשר 

חר כשיגאלני הקדוש ברוך מאני היא שהייתי חבויה ורמוסה בצלן של מלכיות ול אחר

בו כשושנה ואומרת לפניו שיר חדש. שנאמר שירו ליי מרטבת  םהוא מצלן של מלכיות א

 שיר חדש. כי נפלאות עשה. 

רבי ברכיה אמר הפסוק הזה המדבר אמרו. אמר המדבר אני מדבר וחביב אני  >ב,א,ב<

שכל טובות שבעולם חבויים בי. שנאמר אתן במדבר ארז שטה. נתנם הקדוש ברוך הוא 

שם ממני אני אחזיר לו פקדונו בלא חסרון שיהיו שמורים בי. וכשהקדוש ברוך הוא מבק

ואני מרטיב מעשים טובים ואומר לפניו שירה. שנאמר ישושום מדבר וציה. משום רבנין 

אמרין הדא פסוקא הארץ אמרה אני היא וחביבה אני. שכל מתי מתי עולם חבויים בי 

  .צבי לצדיק שנאמר יחיו מתיך נבלתי יקומון מכנף הארץ זמירות שמענו

יודן ורבי אלעזר. רבי יודן אמר לא לא היא חבצלת ולא נכרת שושנה. אלא רבי  ג<>ב,א,

כל זמן שהיא קטנה היא קורא אותה חבצלת. הגדילה קורא אותה שושנה. ולמה קורא 

אותה שושנה שחבויה בצלה. רבי אלעזר אומר משולת הצדיקים במשובח שבמינים 

תו המין שושנת העמקים ולא שבאותו המין המשובח שבמיני כשושנה משובח שבאו

כשושנת ההר שנוחה להכמש. אלא כשושנת העמקים שמרטבת והולכת. משל הרשעים 

ים כקש לפני רוח. ואם תאמר כקש נמגונה שבמינים במגונה שבאותו המין מגונה שבמי

 .לפני רוח הרים שבבקעה כבר יש בו לחלוח אלא ורודף כמוץ

פני הקדוש ברוך הוא אני היא וחביבה אני. אבא אמר אמרה כנסת ישראל ל רביב( 359)

שנתונה בעמקים של צ)ור(]רו[ת. וכשידלני הקדוש ברוך הוא מצרות אני מרטבת מעשים 

טובים כשושנה. ואומרת שירה לפניו הה"ד יי בצר פקדוך. אמר רבי אחא אמרה כנסת 

רה. ישראל בשעה שאת מעמיק עיניך. כי אני מרטבת מעשים טובים כשושנה ואומרת שי

  .הה"ד שיר המעלות ממעמקים קראתיך יי
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אמרין כנסת ישראל אמרתהו. אמרה כנסת ישראל אני היא וחביבה אני שאני  רבנין

נתונה בעמק גיהנם וכשיגאלני הקדוש ברוך הוא מעמקי גיהנם הה"ד ויעלני מבור שאון 

יר חדש. רת לפניך שירה הה"ד ויתן בפי ש[מ)(]מטיט היון אני מרטבת מעשים טובים ואו

אתיא דרבנין כההיא דאמר רבי אלעזר. המודעי עתידין שרי אומות העולם לעתיד לבא 

שיבאו לקטרג את ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ואומרין רבונו של עולם אלו עובדי 

עבודה זרה. ואלו עובדי עבודה זרה. אלו גלו עריות. ואלו גלו עריות אלו שפכו דמים ואלו 

לו יורדים לגיהנם ואילו אינם יורדים לגיהנם. וישראל משיבים שפכו דמים מפני מה א

נם הה"ד כי כל העמים ילכו [ה)(]להם ואומרים אם כן תרד כל אומה ואומה ואלה]י[ה לגי

איש בשם אלהיו. אמר רבי ראובן אלו לא היה הדבר כתוב אי אפשר לאומרו. כביכול כי 

וד ברוח הקדש. גם כי אלך בגי באש יי נשפט שופט אין כתיב אלא נשפט הוא שאמר ד

צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך אלו הייסורין. ומשענתך זו היא תורה. הנה 

ינחמוני. יכול בלא ייסורין תלמוד לומר אך. יכול בעולם הזה תלמוד לומר אך טוב וחסד 

 .ירדפוני כל ימי חיי למה ושבתי בבית יי לאורך ימים

 

רבי יצחק פתר קריה ברבקה שנאמר ויהי יצחק בן בין החוחים  כשושנה >ב,ב,א<

ארבעים שנה בקחתו את רבקה אם ללמד שהוא מפדן ארם. מה תלמוד לומר אחות לבן 

רמאי. ואנשי מקומה היו רעים והצדקת  א(360)הארמי. אלא אביה היה רמאי ואחיה היה 

בשם רבי זו היתה יוצאת מביניהם למה היא דומה לשושנה בין החוחים. רבי פנחס (ה)

שמעון כתיב וישלח יצחק אל יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי. יכול כלם 

 לרמאות. 

רבי אלעזר פתר קריה בגאולת מצרים. מה שושנה זו כשהיא נתונה בין החוחים  >ב,ב,ב<

קשה לבעלה ללקטה. כך גאלתם של ישראל קשה לפני הקדוש ברוך הוא הה"ד או הניסה 

קחת גוי מקרב גוי. רבי יהושע בשם רבי חנן גוי מקרב עם ועם מקרב גוי אלהים לבא לו ל

לים ואלה ערלים אלו מגדלי בלורית. ואלו ואין כתיב אלא גוי מקרב גוי. שהיו אלה ע

מגדלי בלורית. אלו לובשים כלאים ואלו לובשים כלאים. אם כן לא היתה מדת הדין 

אלולי שאסר הקדוש ברוך הוא עצמו  שיגאלו ישראל לעולם. אמר רבי שמעון בן נחמני

אלא  כןבשבועה לא היו ישראל נגאלין לעולם הה"ד לכן אמור לבני ישראל אני יי. ואין ל

שבועה הה"ד לכן נשבעתי לבית עלי. אמר רבי ברכיה גאלת בזרוע עמך ביד משה ואהרן. 

אם יאמר לך בטירוניה. אמר רבי יודן לקחת לו גוי ועד מוראים גדולים ע"ב אותיות הן. ו

אדם ע"ה הוציא מהן גוי שני שאינו מן המנין. אמר רבי אבון בשמו גאלם שמו של הקדוש 

 ברוך הוא ע"ב שמות הן. 

רבי עזריא בשם בר סימון למלך שהיה לו פרדס. ונטעו שורה. של תאנים ושורה  >ב,ב,ג<

ימים בא  של גפנים ושורה של רמונים ושורה של תפוחים. ומסרו לאריס והלך לו. לאחר

המלך והציץ בפרדס לידע מה עשה. ומצאו מלאו חוחים ודרדרים. הביא קוצצים לקוצצם 
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וראה בו שושן של ורד ונטלה והריח בה. ושבת נפשו. אמר המלך בשביל שושנה זו ינצל 

פרדס זו כך העולם לא נברא אלא בזכות תורה. לאחר עשרים וששה דורות הציץ הקדוש 

מה עשה ומצאו מים במים דור שאינו נמחה מן המים דור ברוך הוא בעולמו לראות 

המבול נמחה מים דור הפלגה במים הביא קוצים לקוצצו שנאמר יי למבול ישב. וראה 

שושנה של ורד אלו ישראל ונטלה והריח בה בשעה שסדרו עשרת הדברות ושבת נפשו עליו 

יל שושנה זו ינצל בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע. אמר הקדוש ברוך הוא בשב ב(360)

 הפרדס בזכות התורה. ולומדה ינצל העולם. 

רבי חנן דמן צפורי פתר קרייה. בגמילות חסדים בנוהג שבעולם עשרה אנשים  >ב,ב,ד<

נכנסין לבית האבל ואין אחד מהם יכול לפתוח פיו לברך ברכת אבלים והוא מברך ברכת 

בנוהג שבעולם עשרה אנשים אבלים. משל למה הדבר דומה לשושנה בין החוחים. ועוד 

נכנסים לבית המשתה. ואינם יכולים לפתוח פיו לברך ברכת חתנים ובא אחד וברך משל 

ים בנוהג שבעולם עשרה בני אדם נכנסין לבית חלמה הדבר דומה ביניהם כשושנה בין החו

הכנסת ואין אחד מהם יכול לפרוס את שמע ולעבור לפני התיבה. ואחד מהם פורס על 

 .בר לפני התיבה. למה הוא דומה ביניהם כשושנה בין החוחי'שמע ועו

אלעזר אזל לחד אתרא אמרו ליה פרוס על שמע. אמר לון ליכא חכם עבור לפני  רבי

התבה. אמר לון ליכא חכם. אמרין דין הוא רבי אלעזר דין הוא דמתגלגלין ביה על מגן 

ליה למה פניך חולניות. תני צוחין ליה נתכרכמו פניו והלך לו אצל רבי עקיבא רבו אמר 

ליה עובדא. אמר ליה צבי רבי דיליף. אמר ליה אין ואלפיה לבתר יומין אזל לההוא אתר 

לפני התיבה ועבר אמרין איתחסם רבי אלעזר  בוררס לון. עפאמרין ליה פרוס לן על שמע 

ם וקרון ליה רבי אלעזר חסמא. רבי יונה הוה מילף לתלמידיו ברכת חתנים וברכת אבלי

 כי היכי דהוה גוברין בכל מילי. 

שהיא נתונה בין החוחים רוח כהונא פתר קרייה במלכיות מה: שושנה זו  רבי >ב,ב,ה<

צפון יוצא ומטה אות' כלפי דרום והרוח עוקצה ואף על פי כן לבה מכוון. כך ישראל אף על 

י תמיד אל יי. פי שגובין מהם ארנוניות. פרס אנגריות. לבם מכוון כנגד אביהם שנאמר עינ

איבו פתר קריה זו בגאולת מחר מה שושנה זו כשהיא בין החוחים קשה לבעלה  רבי

להלקט מה עשה. מביא האור ושורף חוצה לה ואחר כך תטה לה. כך צוה יי ליעקב סביביו 

וערן סוסיתא. לטבריא קיסתרא לאיפה לוד ביריחו. ל א(361) והטצריו כגון חלמיש ל

ים בתוך העמים שמתיה וסביבותיה ארצות למחר כשיגיע הקץ לאונו הה"ד זאת ירושל

מה הקדוש ברוך הוא היה עושה מביא האור ושורף חוצה לה הה"ד והיו עמים משרפות 

 סיד. מה כתיב תמן יי בדד ינחנו. 

רבי איבו מה שושנה זו שרב יוצא עליה. והיא כמושה. יצא טל והיא  אמר >ב,ב,ו<

ו קיים כביכול ישראל נראין כמושין בעולם הזה עבר צלו מפרחת. כך כל זמן שצלו של עש

של עשו ישראל מרטיבין והולכין הה"ד אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה. מה שושנה זו 

אינה בטלה לעולם אלא אגב ריחה. כך ישראל אינן בטלין אלא אגב מצות ומעשים טובים. 
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ה מאולתן שלך לישראל. ה שושנה זו אינה אלא לריח. כך לא נבראו הצדיקים אלא לגמ

ה משושנה זו עולה לשלחן מלכים תחל' וסוף כך ישראל הם בעולם הזה ובעולם הבא 

אומות העולם שנאמר כל רואיהם  שושנה זו נכרת בין העשבים כך ישראל נכרים בין

 .ה שושנה זו מתוקנת לשבתות וימים טובים כך ישראל מתוקנים לגאולת מחרמיכירום. 

ר הקדוש ברוך הוא למשה אמור להם לישראל בני כשהייתם במצרים רבי ברכיה אמ אמר

ים לשושנה בין החוחים תנו לדעתכם שלא תעשו כמעשה אלו וכמעשה אלו [מו)(]הייתם ד

 הה"ד כמעשה ארץ מצרים וגו'. וכמעשה ארץ כנען 

 

בעצי היער. רבי הונא ורבי אחא בשם רבי יוסי בן זמרא מה  כתפוחכמעשה  >ב,ג,א<

הזה הכל בורחים ממנו בשעת השרב למה כן לפי שאין לו צל לישב בצלו כך ברחו התפוח 

אומות העול' משבת בצלו של הקדוש ברוך הוא ביום מתן תורה. יכול אף ישראל כן. 

 ( חמדתי וישבתי אני הוא שחמדתי אותו ולא אומות העולם. ישבתיתלמוד לומר בצלו )

יצו קודם לעליו כך ישראל במצרים הקדימו ורבי אחא אמר בה תרתי התפוח הזה מוציא נ

  .אמנה לשמע הה"ד ויאמן העם וישמעו כי פקד יי את בני ישראל

בה חורי. נוציא ניצו קודם לעליו כך ישראל  ראחוא בר זעירא אמ רבי ב(361) >ב,ג,ב<

עזריא אמר בה תרתי  רביהקדימו עשייה לשמיעה הה"ד כל אשר דבר יי נעשה ונשמע. 

ה גומר פירותיו אלא בסיון כך ישראל לא נתנו ריח טוב אלא בסיון. רבי מה התפוח הז

עזריא אמר חורי. מה התפוח הזה משעה שמוציא ניצו עד שגומר פירותיו חמשים יום כך 

משיצאו ישראל ממצרים ועד שקבלו את התורה חמשים יום. ואימתי קבלו אותה בחדש 

סימון אמר תרתי מה התפוח הזה את יהודא בר  רביהשלישי לצאת בני ישראל ממצרים. 

נותן בו איסר ואת מריח בו כמה וכמה ריחות כך אמר להם משה לישראל בדבר קל אם 

מבקשים אתם ליגאל בדבר קל אתם נגאלין. משל למה הדבר דומה לאחד שלקה ברגליו 

וחזר על כל הרופאים להתרפא ולא נתרפא בא אחד ואמר לו אם מבקש אתה להתרפא 

מתרפא טפול לך גלל של בהמה. כך אמר משה לישראל. אם אתם מבקשים  בדבר קל את

ליגאל בדבר קל אתם נגאלין ולקחתם לכם אגדות אזוב וטבלתם. אמרו לו משה רבינו 

הדא מיסתרא דאזובא בכמה היא טובה בארבעה מניי. או בחמשה מניי. אמר לון אפילו 

שלשים ואחד מלכים לולב. שהוא בחד והיא גרמה לכון לירש ביזת מצרים וסיחון ועוג ו

עומד על אדם בכמה דמים ויש בו כמה מצות על אחת כמה וכמה לפיכך הזהיר משה 

 לישראל ולקחתם לכם ביום הראשון. 

ורבי יהודא בר סימון אמר חורי למלך שהיתה לו אבן טובה ומרגליות. בא בנו  >ב,ג,ג<

ל לפני הקדוש ברוך הוא עוזי אמר לו לך היא ושלך היא ולך אני נותנה כך אמרו ישרא

ומדתיה. אמר להם לכם היא ושלכם היא ולכם היא נותנה ואין עוזי אלא תורה שנאמר יי 

על )( רבי לוי שלשה קויות טובות קוו ישראל  אמרעוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום. 
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קוו  הים. קוו לתורה. קוו לדגלים. קוו למשכן. קוו לתורה דכתיב בצלו חמדתי וישבתי

אתה אומר כי לא ישבתי  א(362)לדגלים דכתיב חמדתי. קוו למשכן דכתיב וישבתי שכן 

בבית מיום העלותי את בני ישראל מארץ מצרים כההוא דאמר רבי מנחמא ויצאו אל 

מדבר שור מלמד שנתנבאו על עצמן שעתידין להעשות מחנות מחנות דגלים דגלים. שורות 

וק לחכי אמר רבי לוי אלו י"ב חדש שעשו ישראל לפני שורות כמטעות של כרם. ופריו מת

הר סיני מתמתקים בדברי תורה מה טעם ופריו מתוק לחכי. לחכי היה מתוק אבל לחיך 

 .אומות העולם היה. מר כלענה

מאהל מועד עד השתא. אמר רבי אלעזר אף על פי שנתנה תורה מסיני. לא נענשו  >ב,ג,ד<

משל לדיוטגומא שהיא כתובה ומחותם ונכנסת ישראל עד שנתפצה להם באהל מועד 

למדינה. ולא נתחייבו עליה בני המדינה עד שנתפרשה להם. כך ישראל. לא נתחייבו עליה 

עד שנתפרשה להם באהל מועד הה"ד עד שהבאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי. עד 

ל על שהבאתיו אל בית אמי זה סיני. ואל חדר הורתי זה אהל מועד שמשם נצטוו ישרא

 ההוראה. 

רבי יהושע בן לוי אלו היו האומות יודעין מה היה אהל מועד יפה להם  אמר >ב,ג,ה<

באהליות ותסטריות היו מקיפין אותו עד שלא עמד אהל מועד היו שומעין קול הדבור 

ונתרזין מתוך פניטקהון הה"ד כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים. אמר רבי סימון 

הדבור יוצא חיים לישראל. וסם המות לאומות העולם חיים לישראל. דיפרוסופין היה 

שנאמר כאשר שמעת אתה ויחי. אתה שמעת וחיית. ואומות העולם שמעו ומתו לפיכך 

מאהל מועד. ותני רבי חייא שמשם היה קול נפסק  .( התפוח עוררתיךהכהוא אומר תחת )

ל מועד היתה נבואה מצויה רבי יצחק עד שלא עמד אה אמרולא היה יוצא מאהל מועד. 

באומות העולם כיון שעמד אהל מועד פסקה נבואה מהם משם אחזתיו ולא ארפנו ואם 

תאמר והלא בלעם בן בעור נתנבא אמור לטובתן של ישראל נתנבא שנאמר מה טובו 

אהליך יעקב. לא הביט און ביעקב כי לא נחש ביעקב. מי מנה עפר יעקב. דרך כוכב מיעקב. 

 .וירד יעקב

 

אל בית היין. ר' מאיר ורבי יהודה ר' מאיר אומר אמרה כנסת  הבאני ב(362) >ב,ד,א<

לעגל אלה אלהיך ישראל הדין חמרא כד עליל  יי יצר הרע ביין ואמרתבישראל הושלט 

בבר נשא הוא מערבב ליה. אמר לו רבי יהודא דייך מאיר אין דורשין שיר השירים לגנאי. 

ים אלא לשבחן של ישראל. ומהו הבאני אל בית היין אלא לשבח שלא נתן שיר השיר

אמרה כנסת ישראל הביאני הקדוש ברוך הוא למרתף גדול של יין. זה סיני ונתן לי שם 

דגלים תורה ומצות ומעשים טובים ובאהבה גדולה קבלתי אותה. רבי אבא בשם רבי 

יני ונתן לי יצחק אמר אמרה כנסת ישראל הבאני הקדוש ברוך הוא למרתף של יין זה ס

משם התורה שנדרשת ארבעים ותשעה פנים טהור וארבעים ותשע פנים טמא. מנין 

שמאהבה גדולה קבלתיה שנאמר ודגלו עלי אהבה. רבי יונה אומר שני חברים שעוסקים 
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בדבר הלכה זה אומר בית של הלכה וזה אומר בית אב של הלכה אמר הקדוש ברוך הוא 

  .ודגלו עלי אהבה

עם הארץ שקורא לאהבה איבה כגון ואהבת ואייבת אמר הקדוש ברוך רבי אחא  אמר

הוא ודגלו עלי אהבה. אמר רבי יצחק תינוק שקורא למשה משה לאהרן אהרן לעפרון 

רבי חנינא לשעבר אדם היה מראה  אמרעפרון. אמר הקדוש ברוך הוא ולגלוגו עלי אהבה. 

עכשיו אדם מניח את ידו על איקונין של)ו( מלך באצבעו מיד היה ניזק מאת המלך. ו

 .האזכרה כמה פעמים ואינו ניזק ולא עוד אלא אמר הקדוש ברוך הוא ודגלו עלי אהבה

רבי ברכיה אפילו אותן דילוגין שדלג יעקב אבינו באביו המד"א. ואת עורות גדיי  אמר

העיזים וגו'. אמר הקדוש ברוך הוא בהם אני משרה שכינתו הה"ד ועשית יריעות עיזים 

יהושע דסכנין בשם רבי לוי  רביעוד אלא אמר הקדוש ברוך הוא ודגלו עלי אהבה.  ולא

אמר אמרה כנסת ישראל הביאני הקדוש ברוך הוא למרתף גדול של יין זה סיני. ושם 

ודגלו וראו עיני נוי סתנין של מעלה ואהבתי אותם א( 363)ראיתי מיכאל ודגלו. גבריאל 

איל ורצונם של בני לחנות בדגלים יחנו בדגלים באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא הו

 .הה"ד איש על דגלו באותות

 

באשישות בשתי אישות. באש של מעלה ובאש של מטה. דבר אחר  סמכוני >ב,ה,א<

סמכוני באשישיות. באישות הרבה. באשו של אברהם יצחק יעקב ושל משה ושל סנה 

כוני באשישות אלו הלכות ובאשו של אליהו ושל חנניה מישאל ועזריה. דבר אחר סמ

 .המאוששות

כי חולת אהבה אני. אמרה כנסת  .בתפוחים אלו ההגדות שריחן וטעמן כתפוחי' רפדוני 

ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם כל חולשה שאת מביא עלי בשביל לאההבני 

אני אחר כי חולת אהבה אני כל חולאים שאומות העולם מביאים עלי. בשביל ש דברלך. 

אוהבת אותך. דבר אחר כי חולת אהבה אני אף על פי שאני חולת אהבה. תני עד שלא חלה 

  .מבקש כל מיני תענוגים )(??כאדם אוכל מה שמוציא כיון שחלה מא

רבי יצחק לשעבר היתה התורה כלל והיו מבקשים לשמוע דברי משנה ודברי תלמוד  אמר

רבי  אמרשמוע דברי מקרא ודברי אגדה. ( לדבריועכשיו שאין התורה כלל היו מבקשים )

לוי לשעבר היתה פרוטה מצויה. והיה אדם מתאוה לשמוע דברי משנה ותלמוד ועכשיו 

חולים משעבוד אין מתאוים לשמוע אלא דברי  ?ה?םשאין הפרוטה מצויה. וביותר ש

 נחמות וברכות. 

ישראל דומין רבי שמעון בן יוחי בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה היו  תני >ב,ה,ב<

ו בן וחלה ועמד מחליו אמרו לו ילך בנך לאסכ]ו[לא. אמר להם המלך עדיין ללמלך שיש 

לא בא בני בזיוו. שנשתנה מחליו אלא יתעדן ויתענג בני שלשה חדשים במאכל ובמשתה 

ואחר כך ילך לאסכולא כך בשעה שיצאו ישראל ממצרים היו בהן בעלי מומין משעבוד 
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מלאכי השרת הרי הגיע השעה תן להם התורה. אמר להם  ב(363) הטיט ולבנים אמרו לו

הקדוש ברוך הוא עדיין לא בא זיון של בני משעבוד הטיט ולבנים אלא יתענגו בניי עד 

 .שלשה חדשים בבאר ובשלו ובמן ואחר כך אתן להם התורה ואימתי בחדש השלישי

דה ורבי נחמיא ורבי השמד נתכנסו רבותינו לאושא ואלו הן רבי יהו בשלהי >ב,ה,ג<

יוסי ורבי שמעון בן יוחאי ורבי אלעזר בר יעקב שלחו להון אצל זקני הגליל אמרו להון כל 

מי שהוא למד יבא וילמד וכל מי שאינו למד יבא וילמד נתכנסו ולמדו ועשו כל צרכיהון. 

ד כיון שהגיע זמנם ליפטר אמרו מקום שנתקבלנו בתוכו אנו מניחים אותו ריקם חלקו כבו

לרבי יהודא שהיה בן עיר ולא שהיה גדול מהם בחכמה אלא מקומו של אדם הוא 

המכבדו. נכנס רבי יהודא ודרש ומשה לקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן 

נא( וביניו כאלפים במדה ביהמחנה נאמר כאן הרחק ונאמר להלן אך רחוק יהיה ביניכם )ו

מבקש אין  היההאמור להלן אלפים אמה. ומה רחוק שנאמר כאן אלפים אמה אף רחוק 

כתיב כאן. אלא כל מבקש יי מכאן למדו כל מי שמקבל פני חבירו כאלו מקבל פני 

או השכינה. ואתם אחינו רבותינו גדולי התורה מי שנצטער מכם עשרה מיל או עשרים 

שלשים אמות כדי לשמוע דברי תורה על אחת כמה וכמה שאין הקדוש ברוך הוא מקפח 

רבי נחמיא ודרש לא יבא עמוני ומואבי בקהל יי.  נכנסכם בעולם הזה ובעולם הבא. שכר

תני שתי אומות גדולות פרשו מלבוא בקהל יי. למה על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם 

ובמים וכי צריכין היו ישראל באותה שעה. והלא כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר 

שליו מצוי להם וענני כבוד היה מקיפין להם. היה הבאר עולה להם והמן יורד להם וה

ועמוד ענן נוסע לפניהם ואת אמרת אשר לא קדמו )ב( אתכם בלחם ובמים אלא אמר רבי 

אלעזר דרך ארץ היא שהבא מן הדרך מקדימין במאכל ובמשתה. בא וראה מה פרע 

תם הקדוש ברוך הוא לאלו שתי אומות כתיב בתורה לא יבא עמוני ומואבי בקהל יי. וא

אושא שהקדמתם רבותינו במאכל ובמשתה הקדוש ברוך הוא יפרע לכם שכר  א(364)בני 

ר' מאיר ודרש ונביא אחד זקן בביתאל זה אמציא כהן בית אל. אמר ליה ר'  נכנסטוב. 

מאיר פטפוטי דברים יש כאן. איזה זה יהונתן בן גרשם בן משה הה"ד ויהונתן מאיר יוסי 

בן מנשה. חברין בעין לא ( לאן בין משהי זכה בן משה ואני )ן תלו"בן גרשום בן מנשה נו

קמיה דרבי שמעון בר נחמני. אמרין ליה כומר לעבודה זרה והאריך כל אותן שנים אמר 

כיצד הוה בר נש אתי למסגד ליה והוה  >..<לון על ידי שהיתה עינו צר בעבוד' זרה כיצ

נין או חמשין או בר שתין שנין או אומר לו בר כמה שנין את. הוה אומר לו בר ארבעים ש

בר שבעין או בר שמנים והיה אומר וזאת עבודה זרה אינה עשויה אלא משתים עשרה שנין 

ך ולסגיד להדא פחיתא והוה מעכבתו ואזיל ליה יומא חד אתא חד להואת בעי לשבוק א

אגריה בר ניחון ואמר ליה כן. ואמר ליה ומה את יתיב הכא ועבד בה. אמר ליה אנא נסיב 

ומסמי עיניה כיון שראה דוד שהממון חביב עליו עמד ומנהו קמסטון תסבריות שלו. הה"ד 

( ויאמר ויבושבו אל בן גרשם בן מנשה נגיד על האוצרות וכיון שמת דוד חזר לסורו הה"ד )

אליו גם אנכי נביא כמוך. כחש לו. מהו כחש לו שקר לו. ומה שקר לו. האכילהו לחם 
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הם יושבים על השלחן ויהי דבר יי אל הנביא אשר השיבו והלא דברים כזבים הה"ד ויהי 

קל וחומר אם זה שכחש בו והאכילהו לחם כזבים זכה ששרתה עליו רוח הקודש אתם 

אחינו בני אושא שקבלתם רבותינו במאכל ובמשתה על אחת כמה וכמה שישלם לכם 

  .הקדוש ברוך הוא שכר טוב

י עד בית אדום הגיתי. ויוגד למלך דוד לאמר ברך יי את רבי יוסי ודרש וישב ארון י נכנס

בית עובד אדום הגיתי ואת כל אשר לו. באיזה זכות בעבור ארון האלהים ובמה ברכו 

בבנים הה"ד עמאל )ב( הששי יששכר השביעי. וכן הוא אומר כל אלה מבני עובד אדום 

מנהון הות  ב(364)ת והיו לו ושמנה כלות היו לו וכל חדהמה ובניהם אמרו שמנה בנים 

ילידת תרין בכל ירחא הא כיצד טמאה שבעה וטהורה שבעה. והיא יולדת שבעה בכל ירח 

תלתא ירחין הא מ"ח ושיתא דידיה הוא נ"ד תמניתהון הא ס"ב הה"ד שנים וששים 

לעובד אדום חברין בעון קמיה דרבי יוחנן אמרו ליה מהו דין דכתיב פעולתי השמיני. אמר 

שפעל פעולה גדולה בתורה. ומה פעל בתורה שהיה מדליק לפני הארון נר אחד לון על ידי 

שחרית וערבית והרי דברים קל וחומר ומה ארון האלהים שאינו אוכל ושותה ואינו מדבר 

אלא שהיו בו הלוחות והדליק נר אחד זכה להתברך בעבורו ואתם אחינו על אחת כמה 

 .וכמה

ר ושם אשה גדולה עי היום ויעבור אלישע אל שורבי שמעון בן יוחאי. ודרש ויה נכנס

ו( ותחזק בו לאכל לחם בותחזק בו לאכל לחם. אמר לו ר' יהודא בר סימון על ידי שכתב )

זכתה להחיות את בנה. רבי יהודא בשם רבי זעירא ורבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי 

. צרפית על ידי ים לבוא שלא בעונתהתאמרו גדולה היא הפרוסה שגורמת לתחיית המ

  .שהאכילה את אליהו זכתה להחיות את בנה

רבי יהודא בר אלעי אפילו נרות אפילו פתילות היה אליהו מעביר עמו ממקום  אמר

למקום כדי שלא יטריח לכל בריה ובריה. אמר רבי יהודא בר סימון וכי משלה אכל והלא 

. אלא על ידי שקבלה אותו הוא והיא משלו אכלו. דכתיב ותאכל הוא והיא היא והוא כתיב

בסבר פנים יפות ושמשתו זכתה להחיות את בנה. ואתם בני אושא גומלי חסדים על אחת 

ר' אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ודרש ויאמר שאול אל הקני. לכו סורו  נכנסכמה וכמה. 

רדו וגו'. ואתה עשיתה חסד עם כל בני ישראל. בעלותם ממצרים וכי עם כל ישראל עשה 

יתרו חסד והלא עם משה לבד עשה חסד אמר רבי אלעזר ודאי עם משה לבדו עשה יתרו 

( רבי שמעון אומר אין הוא כן אלא אין הואחסד הדא הוא דכתיב קראן לו ויאכל לחם. )

בשכרו האכילהו. וגם דלה דלה לנו רבי יהודא ורבי נחמיא. רבי יהודא אמר דל)(]ה[ לנו 

אומר דלה לנו ולרועים. ורב אמר דלנו לנו בזכות אבותינו. רבי נחמיא  א(365)ולאבותינו 

( להטיל שלום ביניהם ואת אמרת עם כל ישראל עשה חסד להליטדלה לרועים. בשביל )

אלא ללמדך שכל העושה חסד עם אחד מגדולי ישראל מעלין לו כאלו עשה חסד עם כל 

ר בן יעקב. ודרש רבי אלעז נכנסישראל. ואתם אחינו בני אושא על אחת כמה וכמה. 

וידבר משה וזקני ישראל עם כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם 
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ליי אלהיך וכי היום קבלו התורה והלא כבר )ק( ארבעים שנה שקבלו התור' ואת אמרת 

היום הזה נהיית' אלא מלמד שכיון ששנה להם משה וקבלוה בסבר פנים יפות העלה להם 

ה מהר סיני לכך נאמר היום הזה נהיית לעם ואתם אחינו בני אושא על הכתוב כאילו קבלו

 .אחת כמה וכמה

 

תחת לראשי אלו לוחות האבני' הראשונים. וימינו תחבקני. אלו לוחות  שמאלו >ב,ו,א<

האחרונים. דבר אחר שמאלו תחת לראשי זה ציצית וימינו תחבקני אלו תפילין. דבר אחר 

ימינו תחבקני זו ענין שכינה לעתיד לבא. הה"ד לא יהיה לך שמאלו תחת לראשי. זו סוכה ו

אור השמש. לאור יומם ולנוגה הירח לא יאיר לך. ומי יאיר לך. והיה )א(לך יי לאור עולם. 

דבר אחר שמאלו תחת לראשי זו מזוזה. תני ר' שמעון בן יוחאי. וכתבתם על מזוזות ביתך 

ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואינה כן  י איתך מן השוק לביתך. אמר רבי יוחנן כתיבכ

( שלא תהא מעכבת את הימין אין אדם תהארה משמאל כדי )שטאין אדם מניח את המ

מניח את השמאל תחת הראש ומחבק הימין. אמר רבי אחא אמר רבי יוחנן מייתי לה מן 

 .הדא קריה לאהבה את יי אלהיך ולדבקה בו איזהו דבוק שמאלו תחת לראשי

 

אתכם בנות ירושלים במה השביען רבי אלעזר אומר השביען בשמים  עתיהשב >ב,ז,א<

ובארץ בצבאות בצבא של מעלה. וצבא של מטה. בשתי צבאות. או באיילות השדה זו חית 

וחית השדה השלמה לך. רבי חנינא בר פפא  ב(365)השדה כד"א כי עם אבני השדה בריתך 

ות ובאמהות. בצבאות אלו אבות שעשו ורבי יהודא בר סימון רבי חנינא אמר השביען באב

צביוני. ושעשיתי צביוני בהם. או באילות השדה אלו השבטים כמא דאת אמר. נפתלי 

שלוחה רבי יהודא בר סימון אמר השביען במילה. בצבאות בצבא שיש בו לה אות. )( אילה 

רו של או באילות השדה ששופכין דמן כמים וכדם צפור ואיל. ורבותינו אמרו השביען בדו

שמד בצבאות שעשו צביוני בעולם. ושעשיתי צביוני בהם. או באילות השדה ששופכין דמן 

רבי חייא בר אבא  אמרעל קדושת שמי. כדם צבי ואיל. הה"ד כי עליך הרגנו כל היום. 

אם יאמר לי אדם תן נפשך על קדושת השם של הקדוש ברוך הוא אני נותן ובלבד 

מד איני יכול לסבול. ומה היו עושין בדורו של שמד היו שיהרגוני מיד. אבל בדורו של ש

מביאי' כדוריות של ברזל ומבלבנים אותן באש. ונותנין אותן תחת שחייהן ומשיאין 

יות של קנים ונותנין אותן תחת צפרניהן ומשיאים נפשותן מנפשותן מהם ומביאים קל

שם על קדושת שמו מהם הוא שאמר דוד אליך יי נפשי אשא אשא כתו' שהיו משיאין נפ

רבי אושעיא אמר הקדוש ברוך הוא המתינו לי. ואני עושה  אמרשל הקדוש ברוך הוא. 

אתכם כצבא של מעלה. רבי יודן בשם רבי מאיר אומר אמר הקדוש ברוך הוא אם תשמרו 

שבועתי אעשה אתכם כצבא של מעלה. ואם לאו אעשה אתכם כצבא של מטה. רבי יוסי 

שבועות יש כאן לישראל אחת ולאומות העולם אחת לישראל  בר חנינא אמר אפי' שתי

נשבע שלא ימירו עול המלכיות. ולמלכיות נשבע שלא יקשו עול על ישראל שאם )ש( 
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רבי לוי כתיב הן לצדק  אמרמקשים עול על ישראל. הן גורמין לקץ לבוא שלא בעונתו. 

בה די קשי לה וגומרה ימלך מלך אין הקדוש ברוך הוא מעמיד מלך חנף על אומתו עד שגו

תחלה. רבי אבהו בשם תנחום אומר מה שוטרי ישראל אומרים לפרעה תבן אין נתן 

עמך אתחטי על עמך  א(366)לעבדיך. ולבנים אומרים לנו עשה. והנה עבדיך מוכים וחטאת 

אתחטי על אומתך ואת גורם לעצמך שתסתלק המלכות ממך ותנתן לאומה אחרת. רבי 

חקו רות יש כאן שהשביע ישראל שלא ימרדו עול המלכות. ושלא יחלבו אמר ארבע שבוע

על הקץ ושלא יגלו מסתורין שלהן לאומות העולם. ושלא יעלו חומה מן הגולה. אם כן 

למה מלך המשיח יבוא לקבץ גליותיהם של ישראל. רבי חייא אמר ארבע שבועות השביען 

בימי עמרם ואחד בימי דייני. כנגד ארבע דורות שדחקו על הקץ ונכשלו. ואלו הם. אחד 

ואחד במי כוזיבא. ואחד בימי שותלח בן אפרים. הה"ד בני אפרים נושקי רומי קשת. 

ואחד בימי אמר ואחד בדורו של שמד. והן היו מחשבין משעה שנגזרה גזירה כשדבר 

הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו בין הבתרים. והקדוש ברוך הוא מחשב משנולד יצחק 

תקבצו ויצאו למלחמה ונפלו מהם חללים הרבה מפני מה. מפני שלא האמינו מה עשו נ

 .ביי. ולא בטחו בישועתו על שעברו הקץ ועברו השבועה

ואם תעוררו רבי יודן ורבי ברכיה רבי יודן אמר האהבה שאהב יצחק לעשו  אם תעירו 

אהבה שנאמר ויצחק אהב את עשו מהו עד שתחפץ עד שנעשה של זקן. רבי ברכיה אמר 

שאהב הקדוש ברוך הוא לישראל. שנאמר אהבתי אתכם אמר יי מהו עד שתחפץ מלכות 

של מעלן. לכשתחפץ מדת הדין מאליה אני הוא מביאה בקולי קולות ולא מעכב עד 

 .שתחפץ

 

הנה זה בא. רבי יהודא ורבי נחמי' רבי יהודא אומר קול דודי הנה זה  קול דודי >ב,ח,א<

ר בחדש הזה אתם נגאלים והלא אמר הקדוש ברוך הוא בא זה משה בשעה שבא נאמ

לאברהם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה ועדיין אין בידינו אלא מאתים ועשר שנה. 

אמר להם הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונותיכם אלא מדלג על ההרים 

ועל הקצים  ואין הרים וגבעות האמורים כאן אלא קצים ועבורים מדלג על החשבונות

והעבורים ובחדש הזה אתם נגאלים שנאמר החדש הזה לכם ראש חדשים. רבי נחמיא 

משה לישראל בחדש הזה ב( 366)אומר קול דודי הנה זה בא זה משה בשעה שאמר להם 

אתם נגאלים אמרו לו משה רבינו היאך אנו נגאלים הלא אין בידינו מעשים טובים. אמר 

ם אינו מביט בגאולתכם הרעים. ובמה הוא מביט להם הואיל והוא חפץ בגאולתכ

 .בצדיקים שבכם. כגון עמרם ובית דינו

מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות אין הרים אלא בתי דינין כמה דאת אמר  >ב,ח,ב<

ואלכה וירדתי על ההרים ובחדש הזה אתם נגאלים שנאמר החדש הזה לכם. רבנין אמרי 

ן אנו נגאלין. וכל מצריים הם מלוכלכים בעבודה קול דודי זה משה בשעה שבא וגו'. אי

זרה. ואף ישראל הם מטונפים בעבודה זרה שלכם אמר להם הואיל והוא חפץ בגאולתכם 
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אינו מביט בעבודה זרה. שלכם. אלא מדלג על ההרים. ואין הרים אלא עבודה זרה כמה 

גאלים שנאמר דאת אמר. על ראשי ההרים יזבחו. ועל הגבעו' יקטרו. ובחדש הזה אתם נ

רבי יודן ורבי הונא. רבי יודן בשם רבי אלעזר בנו של רבי  החדש הזה לכם ראש חדשים. 

יוסי הגלילי. אומר ורבי הונא בשם רבי יעקב בן אלעזר. אומר קול דודי. הנה זה בא זה 

מלך המשיח. בשעה שהוא בא ואומר לישראל בחדש הזה אתם נגאלים אומרין לו והיאך 

לא כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שהוא משעבדינו בשבעים ושתים אומות אנו נגאלין וה

והוא משיבן שתי תשובות ואומר להם אחד מכם גולה אל ברבריאה. ואחד מכם גולה 

( ינלסמרטיאה. דומה כמי שגליתם כלכם. ולא עוד אלא שמלכות הרשעה הזאת מכתבת )ט

ירתי ס ד בא ומשעבד בכם.טירניאה מכל האומות. כותי אחד בא ומשעבד בכם. פרסי אח

אחד בא ומשעבד בכם. כותי אחד בא ומשעבד בכם מעלה אני כאילו שעבדה בכם כל 

אומתו וכאלו נשתעבדתם בשבעים אומות ובחדש הזה אתם נגאלים הה"ד החדש הזה 

 .לכם ראשי חדשים

 

אמר רבי יצחק אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא  דומה דודי לצבי >ב,ט,א<

יאו את לגבן תחלה. דומה דודי ריאו דיאו ריאו פי' רשל עולם אתה אומר לנו די ו רבונו

מהר להר ומן בקעה לבקעה. ומאילן לאילן ומסוכה א( 367)לצבי. מה דודי זה מדלג 

לסוכה. ומגדר לגדר כך הקדוש ברוך הוא מקפץ ממצרים לים. ומים לסיני במצרים ראו 

ראו אותו שנאמר וירא ישראל את היד הגדולה. אותו שנאמר ועברתי בארץ מצרים. בים 

זה אלי ואנוהו. בסיני ראו אותו שנאמר פנים בפנים דבר יי עמכם. וכתיב ויאמר יי מסיני 

  .בא

הנה זה עומד אחר  ארבי יוסי בר חנינא אמר לעוילהון דאילת או לעופר האילים

י על הר סיני. מציץ מן כתלינו. זה סיני הה"ד כי ביום הזה יי משגיח מן החלונות וירד י

 החרכים. וידבר אלהים את כל הדברים האלה. ענה דודי ואמר לי מה אמר לי יי אלהיך. 

דבר אחר דומה דודי לצבי. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של  >ב,ט,ב<

 יאו את לגבן תחלה. דומה דודי לצבי. מה צבי זה יכול לקפוץרעולם את אומר לי דיו דיאו 

מגבעה לגבע' ומהר להר כך הקדוש ברוך הוא מקפץ מבית הכנסת לבית הכנסת ומבית 

המדרש לבית המדרש. כל כך למה לברך את ישראל ובאי זה זכות בזכות אברהם אבינו 

  .ירא אליו יי באלוני ממראוהה"ד 

ברכיה בשם רבי לוי אומר יושב ישב כתיב בקש אברהם לעמוד אמר ליה הקדוש  רבי

א שב אברהם אתה סימן לבניך מה אתה יושב ואני עומד. כך יהיו בניך בשעה ברוך הו

שיכנסו לבית הכנסת ולבית המדרש. וקורין קריאת שמע הם יושבין וכבודו עומד ביניהם 

מאי טעמא אלקים נצב בעדת אל. רבי יצחק בר חגי אמר עומד אין כתיב כאן אלא נצב זה 

 אמרב והיה טרם יקראו ואני אענה. יר. וכתמוס. הה"ד ונצבת לי שם על ראש ההואיט
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רבי שמואל בשם רבי חנינא כל קלוס וקלוס. שישראל מקלסין אותו להקדוש ברוך הוא. 

 .יושב תהלות ישראל קדוש הקדוש ברוך הוא הה"ד. ואתה

א. הנה זה עומד אחר כתלינו ונאו לעופר האילים רבי יוסי בר חנינא לעוזיליתהון דאיל

  .סיותימדרש ובתי כנאחר כותלי בית ה

מן החלונות מבין כתפיהם של כהנים מציץ מן החרכים מבין אצבעותיהן  משגיח ב(367)

 .של כהנים. ענה דודי ואמר לי מה אמר לי יברכך יי וישמרך

 לןאחר דומה דודי לצבי. אמרה כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא את אומר  דבר >ב,ט,ג<

די לצבי. מה דודי זה נראה וחוזר ונכסה ונראה וחוזר דיו דיו את דיו לגבן תחלה. דומה דו

ונכסה כך גואל ראשון נראה להם וחוזר ונכסה מהם וחוזר ונראה להם. וכמה נכסה מהם 

רבי תנחומא אומר שלשה חדשים הה"ד ויפגעו את משה ואת אהרן. רבי יהודא בר ר' אמ' 

סה מהם ארבעים וחמשה לה להם וחוזר ונכסה מהם. וכמה נכעשין כך גואל האחרון דלקי

קץ משומם ימים אלף ומאתים ותשעים. אשרי ויום הה"ד ומעת הוסר התמיד ולקץ ש

. אהמחכה ויגיע לאלף שלש מאות וחמשה. אילין יתירין מן אינון. רבי יוחנן בן קרסרת

בשם רבי יוחנן אלו ארבעים וחמשה יום שהוא נכסה מהם. ואותן הימים ישראל קוטפין 

ושרש רתמים לחמם ואוכלין. הה"ד מליח עלי שיח וגומר ולהיכן הוא מליח עלי שיח. 

מוליכן אית דאמרי למדבר יהודה. ואית דאמרי למדבר סיחון ועוג. מאן דאמר למדבר 

יהודה הה"ד עוד אושיבך באהלים כימי מועד. ומאן דאמר למדבר סיחון ועוג דכתיב הנה 

מיה משם וגומר. וכל מי שהוא אנכי מפתיה והולכתיה למדבר וגו' ונתתי לה את כר

מאמ]י[ן לו והולך אחריו וממתין הוא חיה. וכל מי שהוא אין מאמין לו והולך לאומות 

רבי יצחק בר מורין לסוף ארבעים וחמשה יום נגלה  אמרהעולם. בסוף הן הורגין אותו. 

 להם ומוריד להם המן ואין כל חדש תחת השמש. 

זיליהון דאילתא הנה זה עומד אחר כתלינו אחר ועדבר אחר או לעופר האילים ל >ב,ט,ד<

הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם  )הק(כותל מערבית של בית המקדש למה שנשבע 

ושער הכהן ושער החולדה לא חרבו לעולם עד שיחדשם הקדוש ברוך הוא משגיח מן 

  .החלונות זו זכות אבות. מציץ מן החרכים זו זכות אמהות

 . חדשים ימר לי מה אמר לי החדש הזה ראשדודי וא ענה א(368)

דבר אחר ענה דודי ואמר לי רבי עזריא אמר לא היא האמירה ולא היא העניה.  >ב,ט,ה<

אלא ענה לי על ידי משה. ואמר לי על ידי אהרן ומה אמר לי קומי לך רעיתי יפתי קומי לך 

צך וגומר. רעיתי זרזי גרמך. דבר אחר קומי לך בתו של אברהם אבינו דכתיב לך לך מאר

זו בתו של יעקב  יפתי בתו של יצחק. שריעה אותי וייפה אותי על גבי המזבח. ולכי לך

 .ששמע לאביו ולאמו שנאמר וישמע יעקב לאביו ולאמו

 

ה שנגזרו על אבותינו במצרים ?נ?הסתיו עבר אלו ארבע מאות ש כי הנה >ב,יא,א<

נאמר וימררו את חייהם כי מרים מאתים ועשר שנים היו משעה שנולדה מרים על שם ש
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לשון מירור הוא. הגשם חלף הלך לו אילו מאתי' ועשר שנים ולא הוא הגשם ולא הוא 

 .הסתיו. אמר רבי תנחומא עיקר טרחותא מטרא. הוא עיקר שעבודן של ישראל במצרים

 

נראו בארץ הנצוחות נראו בארץ זה משה ואהרן שנאמר ויאמר יי אל  הנצנים >ב,יב,א<

  .ואל אהרן בארץ מצריםמשה 

הגיע. הגיע זמנם של ישראל ליגאל הגיע זמנם של ערלה שתזמר. הגיע זמנם  עת הזמיר

של ישראל ש)ת(]י[זמרו. והגיע זמנם שלהם שתעקר שנאמר ובכל אלהי מצרים אעשה 

שפטים הגיע זמנו של ים שיבקע שנאמ' ויבקעו המים הגיע זמן של שירה. שנאמר אז ישיר 

 .משה

 

תנחומא אומר הגיע זמן המשיח דבר גדול בעולם והרשעים כלים. והגפנים  רבי יג,ד<>ב, 

רבי יוחנן  אמרסמדר נתנו ריח. אלו הנשארים ועליהם נאמר והיה הנשאר בציון וגומר. 

שבוע שבן דוד בא שנה ראשונה מתקיים מה שנאמר והמטרתי על עיר אחת. בשניה חצי 

תים בו אנשים ונשים וטף וחסידים ואנשי מעשים רעב משתלחים בה שלישי רעב גדול ומ

רעב. שובע ולא שובע. ב( 368)מתמעטים והתורה משתכחת מישראל. ברביעי רעב ולא 

בחמישי מלחמות שובע גדול ואוכלין ושותין ושמחין והתורה חוזרת אל חדושה. 

יי ומתחדשת לישראל בששי קולות. בשביעי מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא. אמר אב

כמה שבועין אתת כהדא ולא אתיא ולא אתא. )(.. אלא כההיא דאמר ריש לקיש. דור שבן 

יהיה לזנות והגליל יחרוב וישום. ואנשי הגליל יסובבו מעיר לעיר. ולא  רדוד בא בית וע

יוחננו. וחכמת הסופרים תסריח ויראי חטא ואנשי חסד נאספים והאמת נעדרת ופני הדור 

מת נעדרת שנאמר ותהי האמת נעדרת. וסר מרע משתולל. להיכן כפני הכלב. ומנין שהא

רבי ינאי אומר הולכת ויושבת לה עדרים עדרים במדבר ורבנין אמרי דור  (דברי)הולכת 

שבן דוד בא חכמי הדור מתים והנותרים עיניהם כלות ביגון ואנחה וצרות רבות ורעות 

. עד שהראשונה )מ(קיימת רבות באות על הצבור גם גזירות רעות מתחדשות ומשתלחת

רבי נהוראי דור שבן דוד בא הנערים ילבינו לזקנים )והנע(  אמרונסמכה לה.  ]באה[ אחרת

והזקנים יעמדו מפני הנערים בת קמה באמה. כלה בחמותה. אויבי איש אנשי ביתו רבי 

נחמיא אומר קודם ימות המשיח עניות הרבה והגפן תתן פריה והיין יסריח והמלכות כלה 

רבי אבא אין בן דוד בא אלא בדור שפניו דומין לכלב.  אמרתהפך למינות ואין תוכחות. ת

  .רבי לוי אין בן דוד בא אלא בדור שפניו חצופות וחייב כלייה אמר

רבי ינאי אם תראה דור אחר דור מחרף ומגדף צפה לרגלי מלך המשיח. הה"ד אשר  אמר

 .יב בתריה ברוך יי לעולם אמן ואמןחרפו אויביך יי. אשר חרפו עקבות משיחך מה כת
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בחגוי סלע. מהו יונתי בחגוי סלע אמר רבי יוחנן קורא אני לישראל יונה.  יונתי >ב,יד,א<

דכתיב ויהי אפרים כיונה פותה. אין לב. אצלי הם יונה. אבל אצל אומות העולם הן חיות. 

נימין זאב יטרף. וכן דכתיב גור אריה יהודא. נפתלי אילה שלוחה יהי דן נחש עלי דרך. ב

כל השבטים נמשלים לחיות. לפי שהאומות נלחמים לישראל ואומרים להם מה אתם 

ן השבת ומן המילה. והקדוש ברוך הוא מגבירם לישראל ונעשים לפני ?מ? א(369) רוצים

האומות כחיות להכניעם לפני הקדוש ברוך הוא ולפני ישראל אבל לפני הקדוש ברוך הוא 

כי פקד יי את בני ישראל אמר  וה ושומעים לו. הה"ד ויאמן העם וישמענעשים כיונה תמ

הקדוש ברוך הוא למשה משה אתה צועק ועומד כבר שמעתי תפלת ישראל וצעקתם הה"ד 

מה אתה תצעק אלי אין בני צריכין לך. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא יונתי בחגוי הסלע. 

בני תומים  (הם)הוא לישראל אצלי רבי יהודא )בל( בר סימון אמר הקדוש ברוך  אמר

כיונים אבל לאומות העולם הם ערומים כנחשים הה"ד ענו ואמרין שדרך משך ועבד נגו. 

נצר למה מלכא אלא כך אמרו לו.  ואמרין למלכא. אם מלכא נבוכד נצר למה. ואם נבוכד

ומר אם למסים וארנוניות וגולגוליות ודימוסיות אתה מלך עלינו הה"ד ואם לזה שאתה א

לנו להשתחוות לצלמך נבוכד נצר הוא נבוכד נצר שמך הוא וחד נבו חד כלב שוין עלינו. 

כחדא נבוכד נצר תפוח ככלבא כקול בת אינצר דצר צרה מיד נבח ככלבא ואתעבד כנצר 

  .ונצר כצר

אני פי מלך מלכי המלכים אשמור. אותו הפה שאמר לנו בסיני אנכי  אני פי מלך שמור

 תשא את שם אלהיך לשוא.  ש לא:"דברת עיי אלהיך. ועל 

תאנא דבי רבי ישמעאל בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה היו דומין ליונה  >ב,יד,ב<

מבורחת מפני הנץ ונכנסה לנקיק. הסלע ומצאה שם הנחש. אם היתה רוצה להכנס. לא 

היתה יכולה שהנחש. היה שם. תחזור לאחוריה הנץ עומד בחוץ. מה עשתה היונה 

ה לצווח ומטפחת בכנפיה כדי שישמע לה בעל השובך. וכששמע בעל השובך התחיל

וכששמע. בעל השובך בא והצילה. כך היו ישראל דומין על הים. לירד לים לא היו יכולין 

שעדיין לא נקרע להם הים לחזור לאחוריהם לא היו יכולים שכבר פרעה היה אחוריהם 

ויזעקו אל יי ויושע יי ביום ההוא. רבי ב( 369) מה עשו וייראו מאד ויזעקו בני ישראל אל יי

חמא מכפר תחמין למלך שהיה לו בת יחידה והיה מתאוה לשמוע שיחתה  ייהודא בשם רב

מה עשה הוציא כרוז ואמר כל עמא יפוק לקמפון ומשיצאו מה עשה רמז לעבדיו ונפלו 

תי לה כך וכך והיתה צווחת אבא אבא הצילני. אמר לה אלו לא עשי סם כלסטיתאועליה פ

לא היתה צווחת ואומרת אבא הצילני. כך כשהיו ישראל במצרים היו המצריים משעבדים 

( ההםאותם והתחילו צועקים ותולים עיניהם להקדוש ברוך הוא הה"ד ויהי בימים )

הרבים ההם וימת מלך מצרים וגו' מיד וישמע אלקים את נאקתם שמע הקדוש ברוך הוא 

ובזרוע נטויה והיה הקדוש ברוך הוא לשמוע קולם ולא היו  תפלתם והוציאם ביד חזקה

רוצים מה עשה הקדוש ברוך הוא חלק לבו של הקדוש ברוך הוא ורדף אחריהם הה"ד 

מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל וכתיב ופרעה הקריב. מהו  . )(ויחזק יי את לב פרעה
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ניהם להקדוש ברוך הוא עי?)ל(?הקריב. שהקריב בני ישראל לתשובה. כיון שראו תלו 

ויצעקו לפניו שנאמר ויצעקו בני ישראל אותו שעה שצעקו כיון ששמע הקדוש ברוך הוא 

אמר להם אלולי שעשיתי לכם כן לא שמעתי את קולכם. ועל אותה שעה נאמר יונתי 

  .בחגוי סלע

את הקול לא נאמר אלא השמיעיני את קולך. שכבר שמעתי במצרים.  השמיעיני

 .ני הקדוש ברוך הוא מיד ויושע יי ביום ההואוכשצעקו לפ

אלעזר פתר קרייה בישראל בשעה שעמדו עליהם על הים יונתי בחגוי הסלע  רבי >ב,יד,ג<

  .בסתר שהיו חבוים בסתרו של ים

הה"ד התיצבו וראו את ישועת יי השמיעיני את קולך זו השירה  הראיני את מראיך

ערב זה השיר. ומראך נאוה. שהיה ישראל  שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל כי קולך

 מראין באצבע ואומרין זה אלי ואנוהו. 

עקיבא פתר קריה בשביל ישראל. בשעה שעמדו על הר סיני. יונתי בחגוי  רבי >ב,יד,ד<

וכל העם רואים את הקולות.  א(370)הסלע שהיו חביבין בסתרו של הר סיני. דכתיב 

ת שנאמר כל אשר דבר יי נעשה ונשמע כי קולך השמיעני את קולך זה קול שלפני הדברו

ערב. זה קול שלאחר הדברות שנאמר וישמע יי את קול דבריכם הטיבו את אשר דברו. מה 

הטיבו את אשר דברו חייא בר אדא ובר קפרא. חד אמר הטבו כהטבת הנרות. וחד אמר 

 הטיבו כהטבת הקטרת. ומראך נאוה שנאמר וירא העם וינעו ויעמדו מרחוק. 

יוסי הגלילי פתר קריה זו במלכיות יונתי בחגוי הסלע. שחבויים בסתרים  רבי >ב,יד,ה<

של מלכיות. הראיני את מראיך זו תלמוד. השמיעיני את קולך זה מעשה הטוב. וכבר נמנו 

רים בלוד ואמרו מי גדול התלמוד או המעשה. רבי טרפון אומר נגפעם אחת בבית עליית 

א אומר גדול הוא התלמוד. נמנו וגמרו גדול הוא התלמוד גדול הוא המעשה. רבי עקיב

 שהתלמוד מביא לידי מעשה. כי קולך ערב זה התלמוד. ומראך נאוה זה מעשה הטוב. 

הונא ורבי אחא בשם רבי אחא בר חנינא פתר קריה באהל מועד. יונתי  רבי >ב,יד,ו<

תקהל העדה אל אהל בחגוי הסלע. שחבויין בסתרי אהל מועד הראיני את מראיך שנאמר ו

מועד. השמיעיני את קולך וירא כל העם וירונו שירה נאה אמר על ידי שראו דבר חדש. 

ויקרבו כל העם  )ה(א"לפיכך אמרו שירה חדשה. כי קולך ערב. זה השיר ומראך נאוה המד

 ויעמדו לפני יי. 

רבנן בבית רבי תנחומא אינון פתרי לה על רבי מאיר באהל מועד אף אנן נפתריני על  אמר

העולמים יונתי בחגוי הסלע שיהיו חבויין בסתרי העולמים הראיני את מראיך המד"א. אז 

יקהל שלמה השמיעני את קולך המד"א ויהי כאחד למחצצרים ולשוררים קול אחד. אבין 

בשם רבי אבא כהן בן דליה כתיב ויענו כל העם )ו(יחדיו ויאמרו וכתיב ויען כל העם קול 

ב זה השיר. ומראך נאוה. אלו הקרבנות המד"א ויזבח שלמה את זבח אחד כי קולך ער

 .השלמים אשר זבח ליי בקר. איזה בקר את ארבעת העגלות ואת שמנת הבקר
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פתר קריה זו בעולי רגלים. הראיני את מראיך אלו עולי רגלים.  אליהוב( 370) >ב,יד,ז<

ת ההלל בנועם. בשעה שלש רגלים בשנה יראה כל זכורך. השמיעיני את קולך זה קריא

לילה מתברא חשישראל קורין ההלל קולם עולה למרום. מתלא אמר פסחא בביתא. ו

 איגריא. כי קולך ערב זה השיר. ומראך נאוה זה הדוכן. 

יהודא בר סימון בשם רבי שמעון בן אלעזר. אומר מפני מה נתעקרה רבקה  רבי >ב,יד,ח<

רות שאמרנו לה אחותינו את תהי לאלפי כדי שלא יהיו אומות העולם תפלתינו עשתה פי

 רבבה עד שהתפלל עליה יצחק ונפקדה הה"ד ויעתר יצחק ליי לנוכח אשתו. 

רבי עזריה בשם רבי חנינא בר פפא אמר מפני מה נתעקרו אמהות. כדי שלא יהיו 

  .ואיןרמתרפקות על בעליהן ב

מהות כדי שיצאו חגא ורבי ירמיה בשם רבי אחא בר אבא אמר מפני מה נתעקרו הא רבי

חוני בשם רבי מאיר אמר מפני מה נתעקרו האמהות כדי  רבירוב שנים בלא שעבוד. 

נו בעליהן מהן בנואין שבזמן שהאשה מקבלת עובריה היא מתרחקת ומתערבת תדע תשי

לך שהוא כן שכל שנים שהיתה שרה אמנו עקרה היתה יושבת בבית ככלה בתוך חופתה. 

לוי בשם רבי שילא דכפר תמרתא  רבי"א בעצבי תלדי בנים. כיון שעברה נשתנה זיוה הד

ורבי חלבו בשם רבי יוחנן מפני מה נתעקרו האמהות בשביל שאהב הקדוש ברוך הוא 

והיה מתאוה לשמוע שיחתן. וכן אמר יונתי ונותי מפני מה העקרתי אתכם. מפני שהייתי 

 .מתאוה לשמוע שיחתכן הה"ד כי קולך ערב ומראך נאוה

 

לנו שועלים כשהוא מושל את המלכיות אינו מושלם. אלא באש הה"ד  אחזו א<>ב,טו,

ונתתי פני בכם מהאש יצאו והאש תאכלם כשהוא מושל את המצריים אינו מושלם אלא 

מושל המלכיות אינו מושלם א( 371)בדבר שכבה באש. הה"ד דעכו כפשתה כבו. כשהוא 

כשהוא מושל את המצריים אינו  אלא בכסף וזהב. הה"ד הוא צלמא רישיה. דידהב טב.

מושל אלא בעופרת שנאמר צללו כעופרת כשהוא מושל במלכיות. אינו מושלם אלא 

בארזים שנאמר הנה אשור אחד בלבנון. וכתיב אילנא די חזית ואנכי השמדתי את 

קש שנאמר יאכלמו כקש. כשהוא בהאמורי וגו'. כשהוא מושל המצריים אינו מושלם אלא 

וארבע חיון רברבן.  כנמרת מושלן בחיות שנאמר וארו חיוא אחרי מושל את המלכיו

שועלים שנאמר אחזו לנו שועלים בקדמיתא כאריה. כשהוא מושל את המצריי' מושלן 

 .שמרו אותן ליאור

שועלים. מה שועל זה מביט ברבי אלעזר ערומים היו המצרים לפיכך הוא מושלן  אמר

ם. והיו אומרים במה נדונם באש והלא כבר לאחוריו כך היו המצרים מביטים לאחוריה

נאמר כי באש יי נשפט. נדונם בחרבו הלא כתיב ובחרבו את כל בשר. אלא נדונם במים 

שכבר נשבע שלא יביא מבול לעולם. ועוד כתיב כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי 

למבול. נח וגו'. אמר להם הקדוש ברוך הוא חייכם. שכל אחד ואחד מכם אני גוררו 
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שנאמר יגירוהו על ידי חרב אלו הרשעים שגררן לחרבו של ים מנת שועלים יהיו אמר 

  .מנה הזאת תהיה מרפקות אל השועלים?ר?הקדוש ברוך הוא 

לא תנינא חסר שעלים כתיב אותם הם השועלים משועלים קדמאה )( רבי ברכיא  אמר

 שירדו לשפלו של ים. 

ירמיה בר סימון. כתיב הנותן בים דרך אין זו מדה רבי תנחומא בשם רבי  אמר >ב,טו,ב<

רבי יודן קניגון מכלל אודי. אריטרא. עתידין מן  אמרוציא רכב וסוס חיל ועזוז. מקשה ה

רבי חנין מה היו בנות ישראל  אמריאתו וייטור זה שטהר אחריהם בים. דבליטור אדא

מחילות והיו המצריים הכשרות והצנועות עושות היו נוטלות את בניהן וטומנות אותן ב

ניהם הקטנים ומכניסין אותן לבניהן של ישראל ועוקצין אותן והיו יהרשעים נוטלות ב

והיו נוטלין אותן ומשליכין  ב(371)בוכין והיה התינוק שומע קול חברו שבוכה ובוכה עמו 

וכמה תינוקות  .אותן ביאור. הה"ד אחזו לנו שועלים שועלים קטנים. ושמרו אותן ליאור

יו שהשליכו ליאור. עשרת אלפים שנאמר רבבה כצמח השדה נתתיך. ורבי לוי אמר ה

ששים רבוא שכן אמר משה שש מאות אלף העם אשר אנכי בקרבו. ומה היו המצריים 

ניהם מן האסכוליות שלהם משלחים אותם לבתי מרחצאות שלהם יעושים מביאים ב

ם. וחוזרין ואומרים לאבותם ורואים אי זו אשה מישראל מעוברת. והם מרשמים לפניה

פלני' יש לה שלשה חדשים פלנית יש לה כך וכך חדשים לסוף תשעה חדשים למניינם היו 

חוטפים אותם מדדיהם ומשליכים אותם ליאור. הה"ד אחזו לנו שועלים. ששומרים 

 אותנו ליאור. 

. המד"א יודן ורבי ברכיה רבי יודן אמר שועלים קטנים אלו עשו ודוכסיא רבי >ב,טו,ג<

רבי שמעון בן אלעזר למדינה שמגדלת אספתרין למלך  אמרהנה קטן נתתיך בגוים. 

עם אחד והיתה קוראה את בנה מיקרו ליפראוס. אמרו  ןוהיתה שם אשה אחת וילדה ב

להם בני מקרו ליפארוס ואין אתם עושים אותו איספתריס. אמרו לה אינו בעינינו אלא בן 

קראו גדול שנאמר ויקרא את  יווך הוא עשו זה הרשע אבסים כך אמר הקדוש ברעננס שב

עשו בנו הגדול. אמר להם הקדוש ברוך הוא אם בעיניכם הוא גדול בעיני הוא קטן שנאמר 

הנה קטן נתתיך בגוים ואין רב הוא לפני. תורה טבחיה. הה"ד כי זבח ליי בבצרה וטבח 

  .גדול בארץ אדום

כרם יי צבאות בית ישראל וכרמינו סמדר. אלו ישראל שנאמר כי כי  מחבלים כרמים

ארבע  ברכיה אמר שועלים קטנים אלו רביהמד"א. אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי. 

מלכיות שנאמר ארבעה הם קטני ארץ. מחבלים כרמים אלו ישראל שנאמר כי כרם יי 

 צבאות בית ישראל וכרמים סמדר. מי גרם לכרמינו להיות סמדר. ואבקש מהם איש

 .ולא מצאתי. אלו נח דניאל ואיוב לפני גודר גדר ועומד בפרץ א(372)
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הוא לי לאלהים. ואני לו לאומה. הוא לי לאלהים שנאמר  דודי לי ואני לו >ב,טז,א<

אנכי יי אלהיך. ואני לו לעם ולאומה. שנאמר הקשיבו אלי עמי. ולאמי אלי האזינו. ולאמי 

ישראל בנים אתם ליי אלהיכם הוא לי לרועה. כתיב הוא לי לאב ואני לו לבן בני בכורי 

( צאן מרעיתי אדם אתם. הוא לי צןרועה ישראל האזינה. ואני לו לצאן ואתנה צאני )

לשומר. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל ואני לו לכרם שנאמר כי כרם יי צבאות בית 

בחצי הלילה.  ישראל. הוא לי במקניאים שהכה בכורי מצרים. ועברתי בארץ מצרים ויהי

חתי לכל אלהי מצרים. וכן ובכל אלהי מצרים וכויי הכה כל בכור. ואני לו במכעיסין ש

את תועבת מצרים. וכן ויקחו להם איש  אעשה שפטים ואני זבחתים לו שנאמר הן נזבח

שה לבית אבות. הוא אמר לי אל יחסר המזג ואני אמרתי לו את הוא רחמי טבא לא יחסר 

רבי יהודא בר עילאי הוא זמרני ואני  אמרא יי רועי לא אחסר. טיבתך לעולם המד"

זמרתיו הוא קלסני ואני קלסתיו. הוא קראני אחות רעיתי. יונתי תמתי ואני אמרית ליה 

זה דודי וזה רעי. הוא אמר לי אשריך ישראל. מי כמוך ואני אמרתי לו מי כמוך באלים יי. 

מיחדת שמו פעמים בכל יום ואומרת שמע  הוא אמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ואני

ישראל יי אלהינו יי אחד. לכשהיה לי דבר. לא תבעתי אלא מידו שנאמר ויהי בימים 

הרבים ההם וימת מלך מצרים וגו'. וישמע אלקים את נאקתם וגו'. וירא אלקים את בני 

. דבר אל ישראל וכשהיה לו דבר לא תבע אותו אלא ממני. שנאמר ויצעקו בני ישראל אל יי

בני ישראל ויקחו לי תרומה. וכשהיה לי צרה לא תבעתי אלא ממנו. שנאמר ויצעקו בני 

ישראל אל יי. כי תשע מאות רכב ברזל לו. והוא לחץ בני ישראל בחזקה. מהו בחזקה 

 .ין בגידופין כשהיה לו דבר אינו תובע אלא ממני. שנאמר ועשו לי מקדשבבחרו 

שש בצמר מורייה שלש ה ררבי יוחנן אתייסר ועב ניםהרועה בשוש ב(372) >ב,טז,ב<

שנים ופלג סליק רבי חנינא למבקריה. אמר ליה מה אית עלך. אמר ליה אית עלי יותר 

ממשאוי. אמר ליה אל תהוי אומר כן אלא הוי אומר כן. האל הנאמן. כד הוה צערא קשי 

סליק רבי חנינא אמר  עלוי. הוה אומר האל הנאמן. וכד הוה עלויה צער יותר מצרכו. הוה

בי חנינא סליק רבי יוחנן 'עלוי מילתא. והוה נסיב נפשיה לבתר יומין אישש ליה ר

למבקריה. אומר מה אית עלך. אמר ליה כמה קשים הייסורין. וכמה שכרם מרובה אמר 

ליה לא אנא בעי להון ולא לאגריהון. אמר ליה למה לית אתה אמר ההיא מילתא. דהות 

יב נפש אמר ליה כד הוינא מלבר הוינא ערב לאחרנין וכדין דאנא מלגו אמר עלי. ואתנס

לית אנא בעי אחרנין דערבוני. כתיב הרועה בשושנים אין שרביטו של הקדוש ברוך הוא 

רבי אלעזר לבעל הבית שהיו לו  אמרממשמש ובא. אלא בבני אדם שלבם רך כשושנים. 

(]ח[ה יפה ואחת כוחה רעה. על אי זה מהם הוא מטריח. לא על ?כ?שתי פרות אחת כו)

( הרשעים למה שאינם הצדיקיםאותה שכחה יפה. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את )

יכולים לעמוד כדכתיב והרשעים כים נגרש וגו'. ומנין שהוא מנסה את הצדיקים שנאמר 

 .יניה אל יוסףיי צדיק יבחן ויהי אחרי הדברים האלה. ותשא אשת אדוניו ע
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אמר רבי יוסי בר חנינא פשתני זה כשפשתנו קשה אינו מקיש עליו ביותר היא משבחת 

ה את הרשעים שאינן יכולים לעמוד. ומנסה את סוהולכת כך אין הקדוש ברוך הוא מנ

רבי יצחק היוצר הזה כשהוא בודק כבשנו אינו  אמרהצדיקים שנאמר יי צדיק יבחן. 

מה שכיון שמקיש עליהם הם נשברים ובמי הוא בודק בקנקנים בודק בקנקנים הרעועים ל

כך אין הקדוש ברוך א( 373)יפים שאף על פי. שמקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים 

 .הוא מנסה את הרשעים

 

רבי יודן ורבי ברכיה רבי יודן אומר עד שאכניס פיח בלילן  עד שיפוח היום >ב,יז,א<

פיח בלילן של מצריים שהיו ארבע מאות שנה של מלכיות. דבר אחר כבר הכנסתי 

ונסו הצללים לא כבר העברתי בהם שני צללים קשים של  םועשיתים מאתים ועשר שני

לבנים וטיט. רבי חלבו אומר הגוי. וגם את הגוי מצרים וארבע מלכיות. רבי יודן אומר 

  .ל טיט שלהםבגירות ועבדות ועינוי. בארץ לא להם אפילו בא ס

סוף שאני נהפך לכם ממדת הדין למדת הרחמים וממהר  דודי לצבי סוב דמה לך

ליהון ים האיל או לעופר האילים. רבי יוסי בר חנינא אומר. לעוזרם הצבי וכרגאלתכם כ

  .דאילתא

בזכות התנאים שהתניתי עם אברהם בין הבתרים שנאמר ביום ההוא כרת  על הרי בתר

ום באש עברתי אפוח עליך לפחת עליו אש. יי את אברהם. רבי ברכיה אומר עד שירתיח הי

ומהו ונסו הצללים אלא צללי יגון ואנחה. סוב דמה לך סוף שאני נהפך לכם ממדת הדין 

למדת רחמים וממהר גאלתכם כדם צבי ואיל. או לעופר האילים. לעוזיליהון דאילתא. על 

  .וןחהרי בתר. רבי יודן אומר כדי שיטלו המלכיות בתר ארי 

י בר חיותא כד תיסוב מלכותא בתר כלא אמר רבי ברכיא אמר הקדוש ברוך רבי לו אמר

הוא אפילו אין לי עליהם. אלא מה שעשו בביתר. ומה עשו בביתר. אמר רבי יוחנן קול 

 .אדריינוס קיסר הרג בביתר שמנים רבוא אלף בני אדם

 

 

בלילות  על משכבי ב(373)אמר רבי אבא בר כהנא מהו על  על משכבי בלילות >ג,א,א<

אמר רבי לוי אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם לשעבר היית 

מאיר לי בין לילות ללילות    בין לילן של מצרים ללילן של בבל    בין לילן של בבל ללילן של 

מדי    ובין לילן של מדי ללילן של אדום    ועכשיו שישנתי לי מן התורה ומן המצות וסמכו לי 

 .לילות    על משכבי בלילות באור הלילותלילן ל

    דבר אחר על משכבי בלילות    זה לילה של מצרים  >ג,א,ב<

 .נפשי זה משה בקשתי ולא מצאתיו בקשתי את שאהבה
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ואסובבה בעיר בשוקים וברחובות בכרכים ובמדינות אבקשה את  אקומה נא >ג,ב,א<

 .שאהבה נפשי זה משה

 

טו של לוי המד"א עברו ושובו משער לשער    את השומרים זה שב מצאוני >ג,ג,א<

 .שאהבה נפשי    ראיתם    זה משה

 

שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי    זה משה    אחזתיו ולא  כמעט >ג,ד,א<

ארפאנו עד שהבאתיו אל בית אמי    זה סיני    ואל חדר הורתי    זה אהל מועד    שמשם ראיה 

 .שנתחייבו ישראל בהוראה

. נפשי )בק( בקשתי את שאהבה  . זה ליל של בבל. על משכבי בלילות אחר  רדב >ג,ד,ב<

ובמדינות. אבקשה את שאהבה נפשי בכרכים בעיר וגומר ואסובבה נא אקומה  . זה דניאל

שהיה . לתענית  רמאן דאמאן דאמר לסעודה . [מ]. מאן דאמר לתענית . )(דניאל זה 

. ואל תחנוניו . אלהינו אל תפלת עבדך  ועתה שמעבית המקדש . על חרבן  םמבקש רחמי

חייא  ביר .. ופרסין לתקה מנ המנ הה"דשל בלשצר  יהכתב תלקרו. לסעודה  רומאן דאמ

שמעון  ביר . קפי אאלרןע סתומכל מקום מנא רבא חייא  רבי . שמעון בן חלפתא ביור ארב

 נס ניסרפו .לקת לקת לקת א ןן אמריירבנ א(374) ס"י.חמ ג"פונסת א"ט ת"בן חלפתא ט

 ה .והשלמ. מלכותך  אאלה המנ המנ. תקל ופרסין  המנ המנ. כמשמעו  רמאיר אומ ביר

שעה נתקבצו כל  ואותויהי בת למדי ופרס . ב מלכותך ךפריס. פרס במאזניא  לתקל תק

 ותנבא ירמיההש. דניאל כל הנבואות הרעות והקשות  בינוואמרו לו ר. ישראל אצל דניאל 

 עדיין לא באלבבל ת שבעים שנה וכי לפי מלאעלינו תנבא הובה שטואה ונב. באו עלינו 

עד שהגיע לפסוק זה משא . התחיל קורא והולך . ולהם הביאו לי ספר ישעיה  ראמ.  עלינו

מלכיות ארבע אם מדבר למה ים אלא אלו . וים למה מדבר . אם מדבר ים כסופות בנגב 

 בירסלקן מן ימא שנייאן דא מן דא . ן ירבן רבייוארבע חו כדכתיב .כחיות  ותמשול םשה

ואם לאו מן . אם זכיתם מן ימא . ן זו מזו ותיהושונות מכמשניין דא מן דא  אומרחנינא 

מכיא . כך אם זכיתם אין האומות מושלות בכם . ודכותיה חזיר מיער . עי"ן חורשא 

סלקא מן כד  חיותאתלויה . אם זכיתם מן היאור ואם לאו מן היער . מן הדא )זכית( 

 כסופות בנגב לחלוף .. כך .  כיאמונפקא מן חורשא .  כיאא לא מנהר

יותר מן העלעול הזה שהוא בא מן הצפון ועולה מזו לוי אין לך עלעול קשה  רבי אמר

צר שעלה מן הצפון והחריב אנ נבוכד. זה זה זה  ואי. הבריות שנתונות בדרום את ומכסיף 

 עשרב קשה הוגד לי מארץ נוראה . חזותדרום ממדבר בא בבית המקדש שניתן )בצפון( . 

. משל . משא . ווי יצ. אמירה . דבור . פה יהט. נבואה . חזון . ראת הנבואה ?ת?לשונות נ

חזות קשה  מרשנאמכלם חזון קשה  ראלעזר אומ ביר ן .קשה מכלאחת  . חידה. מליצה 

  . הוגד לי
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משא  ןן אמריירבנ . רץ אתנו קשותדבר אדוני הא מרדבר קשה שנא ריוחנן אמ רבי

כבר . והשודד שודד עלי עילם צורי מדי . הבוגד בוגד  יכבדו ממנוכמשא כבד  . כמשמעו

על כן מלאו  . של בבל)השבתי( כל אנחתה . השבתי  הכל אנחת. צרתה של מדי  ציררה

צרה על ידי שהריחו מקצת צרתן של מלכיות קבר נחמני  עוןשמרבי ר מא . חלחלה. מתני 

ירמיה  . ותקצר נפש העם בדרךפלשתים את ארץ ב( 374)רוחן של אבותינו בתחלה לסבב 

 רישעיה אמבגו נרניא . אתכרית רוחי אנא דניאל  רנו דניאל אמיא לחמרנו נביבנפש ראמ

כמה ימים וכמה שנים וכמה  םה בתוך מעי םאנו שאנו מובלעי. על כן מלאו מתני חלחלה 

על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כציר  ת כמה וכמה ..ים על אחקצים וכמה עבור

. הה"ד של רשע קול גדופין וחרופין נעויתי משמוע  . יולדה נעוית משמוע נבהלתי מראות

 נבהלתי מראות שלותו של יה היתיו קדמך .בית יאולמנ אשמיא התרוממת יראועל מ

רב משל  רחמא בר חנינא אמ ביר . מהו רב. בלשצר מלכא עבד לחם רב  ה"דה. אותו רשע 

. תעה לבבי  . נפה שלש עשרהבלו אמר . ם עומר שלכם בכמה קרב [ה(]?כ?)ל ראלוהו אמ

 רמויהושע אבשם רבי פנחס  ביר . פלצות בעתתני ' .יום א תשטעה בחשבונובית דין זה 

י פלצות בעתתנ . דבר אחר )( ותנציפה שהוא מפיץ דברי ל דבר אחר . אתה אהנית. כפיילי 

 לכקה וחש ושם לי לחרדה הנשף שהיתה נפש . את נשף חשק . צותיל יו לדברלשנפ . על ידי

צפה הצפית אקימת  . פתורא אערוך השלחן סדר . שם לי לחרדהחשוקה כל גאולה גאולה 

הוה . לו מלכותא תכמשחו מגן  . קומו השרים זה כורש ודריוש יחצינ קת בוירתא אדלנמ

לא כן פירש דניאל פריסת לדריוש . כורש  רקדמי אמלך ימלאומר לחד את הוא כורש 

ולשון לחיילותיו כל אומה אותו רשע ואמר מליך קדמי כיון ששלח דאת הוי מלכותך 

רשע אצל הכל שלחת  אמר ליה הקדוש ברוך הוא ם ונכבשםאיבי נב)במ( ומלכות שמרדה 

כי לא ממוצא הה"ד גבי ן חייך לית פורענות דההוא גברא אלא מ ה .אצלי שלחתשמא או 

כורש  . ם ישפיל לבלשצר וירים לכורשיכי אלהים שופט זה ישפיל וזה יר. וגו' . ממערב ו

לון כל מן דמתחמי  ראמ. לו אהכתובים ה ווכיון ששמע. של בלשצר היו  סופריםודריוש 

שיה ואין דרכן של ילכון דאנא הוא מלכא ארמון ליה ר רדהוא אמ לוהכא לילי הדין אפי

 ןליניוקיטרכל הקלינהון אלא חוץ לירנומא( 375)בית הרעי לפנים  ןלהיות מניחי מלכים

. שון ביה יעייל ארגוכד . שון ביהינפק לא ארג. כדו מעיו כל אותו הלילה נתו)?)ת(]ט[?(]ת[נ

אמרי ליה ולא כן פקיד מלכא דכל מאן . לון אנא הוא מלכא  רליה מאן את אמ יאמר

מה עשו . מלכא ארימון רישיה הוא אנא אפילו לכון  ראמ לוהכא לילי דין אפי.  ידמתחמ

 ה .כשדא. קטיל בלשצר מלכא  הה בלילייבהה"ד נטלו פרחה של מנורה ופצעו את מוחו 

 אלתיימח הבשע רמואלעזר א בישמואל בר נחמן ר ביאלעזר ור ביר. באיזו שעה נהרג 

ומאן דאמר כבן  . לכותמה שהיה מתבקש לו מן המיומא  ההואמפרפר כל  רעב יה .שינת

 דבלכלב דהוה מדמדם כל ההוא ליליה שהיה מבקש מן המלכות .. 

ויין חמר .  י'יכי כוס ביד נכנסה מלכות במלכות הה"ד בן כוס לכוס כן יבנימרבי  רמא

מהו רדי ושבי על עפר מדה כנגד מדה  מתנבא ואומרהו שהנביא ויגר מזה זמלא מסך 
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חוניא כך אמר רבי ר מאא רדי ושבי על עפר . ככן ה . ציוןלהלן ישבו לארץ ידמו זקני בת 

זקנה את . בעצמך שאת בתולה  סבורהאת גי פלייא תיתי טרטימא פבבל בת ם ליירושל

 ..  שבי לארץ

 

אתכם בנות ירושלים אמרה כנסת ישראל לאומות העולם היום בהיותי בגלות  השבעתי

הסתה לעזבו לשוב מאחריו עד שתחפץ על ידי פתוי ו וביניכם אם תעירו אהבת דודי ממנ

 בעוד שאהבת חפץ עלי .. 

 

 עולה מן המדבר אלו ישראל .  מי זאת >ג,ו,א<

יוסי בשעה שהיו ישראל מתנודדין  בירם אלעזר בשרבי ר מא . תמרות עשןנ >ג,ו,ב<

קין של אש יזק הכמ. ועשן המערכה עולה  יורדאש הממסע למסע היה עמוד הענן ועמוד 

רואין אומות העולם ם והיו בילפניהם נחשים ועקר ןן שני בדי הארון ושורפייוצאין מבי

  .. תפול עליהם אימתה ופחדשנא' עליהם  יןואימתן של ישראל נופל

 . כךבשמים הר זה ראש לכל ומה מאבינו זה אברהם  ולבונהר ומקטרת מב( 375)

כך לא . א באור אלריחו מפיח  ןזה איהר ומהמה ו ם .ראש לכל הצדיקי ם אבינואברה

י ידשנתקרב כקומץ לבונה על . יצחק  וולבונה ז על ידי האור ..אלא אבינו  םרה[ב)(]דע אנו

  . המזבח

כמו  שהיתה מטתו שלמהשכתוב בו ויאבק איש עמו . זה יעקב  מכל אבקת רוכל

 אמר שאבקת רוכל . דבר טוב ומתוק . והוא דבר של רפואה . כך במטתו לא נמצא דופי .

לויה  וממנכהונה יעקב אבינו רוכל יש בה מכל מיני בשמים כך  ת שלמה קופ אנחומת ביר

  ממנו . מלכות וממנ

בית אבטינס  . תאנאבית אבטינס של קטרת . זה ר ולבונה ומקוטרת מדבר אחר  >ג,ו,ד<

 םוהביאו אומני םשלחו חכמי . מעלה עשן ולא רצו ללמדובקטרת של  פטוםב םהיו בקיאי

. ושלחו לא במעלה עשן . אבל הקטרת  בפטום םוהיו בקיאי של מצרים .א . נדרלכסמא

מה ראיתם שלא חכמים אמרו להם  ים .ולא רצו לבא עד שכפלו שכרחכמים בשבילם 

אין אנו )רו..ם( ו . חרביל ין בית המקדש .נו מאבותינו שעתידיללמד אמרו מסורת ביד

ולא  לשבח םאות םו מזכיריאנר הזה ובדבהיו עושין לפני עבודה זרה . ללמד שלא ירוצים 

אשה ממקום אחר  םשאימוכשלשוק . תינוק מהם כמבושם או עוד אלא שלא יצא אשה 

מפטום הקטרת מתבשמת לקיים  ' .שלא יהיו אומרילעולם עמה שלא תתבשם  םקיספו

  וגומר . י'יוהייתם נקיים מ מרמה שנא

 

מר למטה ראובן למטה שמעון הנה מטותיו ושבטיו כדא . שלשלמה הנה מטתו >ג,ז,א<

. ברכת כהנים ל ששים גבורים אלו ששים אותיות ש . מלך שהשלום שלו. שלשלמה . 

תו של בגבור םכלם אחוזי חרב דברים מבורכי . את ישראל םמגבורי ישראל שהם מגברי
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שהם נלחמים בכל מיני פורענות  המדי מלחמומל . יאר ישא א(376)יברכך ישראל . 

  . שבעולם

מה  ראשורואה אדם בחלומו חרב מחתכת  לומפחד בלילות שאפי כויחרבו על יר איש

ויתפלל תפלתו וישמע ברכת כהנים ויענה .  קריאת שמעויקרא  לבית הכנסתיעשה ילך 

 .כה תברכו את בני ישראלשנאמר מזהיר את בני אהרן  כךאמן ואין דבר רע מזיקו לפי

שלשלמה למלך שהשלום . שבועות מטות  כדאמרו ושבטיו יתוהנה מטאחר  דבר <ד>ג,ז,

מבן עשרים שהיו מגבורי ישראל ששים רבוא שיצאו ממצרים ששים גבורים אלו  . שלו

ערל לא יאכל בו לישראל וכל להם משה  רשאמ. כלם אחוזי חרב שבשעה  . העלשנה ומ

  . עצמואת כו ומל יכל אחד ואחד חרבו על ירנתן מיד 

שלא יחטא אדם נותנין לו אימה ויראה והבריות  עד אנאתמפחד בלילות  >ג,ז,ה<

ו תדע עד שלא חטאו ישראל רא. מתפחד מאחרים הוא כיון שהוא חוטא וממנו  םמתפחדי

לו למשה וכיון שחטאו אפי. שנאמר זה אלי ואנוהו . והיו מראין אותו באצבע .  פני שכינה

דם הראשון היה שומע עד שלא חטא א . או מגשת אליורוי. שנאמר  ראותיכולין להיו  לא

את קולך נתפחד . שנאמר כיון שחטא  פחדולא היה מת. עומד על רגליו והדבור קול 

 בגן ואירא כי עירום אנכי ואחבא ..שמעתי 

 

למלך שהיתה לו בת קטנה עד שלא משל למה הדבר דומה  . זה משכן אפריון >ג,ט,א<

ה בפרהסיא כיון שהגדילה אותהיה רואה אותה בשוק ומדבר  ןובא לידי סמני. הגדילה 

מדבר עמה בפרהסיא עשה  ביושא. המלך אין שבחה של בתי  רלידי סימנין אמ תהובא

כי נער  כך הקדוש ברוך הוא הוא המלך . הבת אלו ישראל שנאמר . לדבר עמה חדר קטן

 מרבפרהסיא שנאראו אותו )?פ?( במצרים וממצרים קראתי לבני .  הבהוווא. ישראל 

בסיני ראו אותו  מר זה אלי ואנוהו .בים ראו אותו שנא בארץ .[1]מצרים )ב([2]תי ועבר

הקדוש  ראמכי ביום השלישי ירד י'י )לעתיד( לעיני כל העם על הר סיני .  ב(376)מר שנא

וכשאני . מדבר עמם בפרהסיא אלא יעשו לי משכן  ואה. ששל בני  האין שבחברוך הוא 

ועשית את  הה"דמעצי הלבנון  . המשכןתוך בצריך לדבר עמהם אהיה מדבר עמהם 

  .. טים עומדיםילמשכן עצי ש םהקרשי

 

 מרשנא . וחשוקיהם כסף רפידתו זהב 'ווי העמודי מרשנא מודיו עשה כסףע >ג,י,א<

תוכו רצוף  . שית פרכת תכלת וארגמןוע מרמרכבו ארגמן שנא .ואת הקרשים תצפה זהב 

השכינה דבר אחר תוכו רצוף אהבה  . הב םעוסקיהצדיקים התורה וזכות הזכות  אהבה

ים ב והיה סערלמה אהל מועד דומה למערה שהיתה סמוכה לים  שהיה באהל מועד . משל

והעולם . תמלא מזיו השכינה מוהים לא חסר כלום כך אהל מועד מערה מים ונתמלאה 

 .  ה?נ?מן השכיכלום לא חסר 
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למלך . משל למה הדבר דומה  זה הארוןעשה לו המלך שלמה אפריון  דבר אחר >ג,י,ב<

המלך בתי נאה ומשובחת ואין אתם  רדה ומשובחת אמונאה וחסושהיה לו בת יחידה 

מתוך . פי של בתי וראה יאשהוא ומוטב )חסד( חדר נאה ומשובח עשו לה חדר לה  םעושי

לה ארון מוטב  םתורתי נאה ומשובחת ואין אתם עושי ר הקדוש ברוך הואכך אמ.  חדרה

  . פיה של תורתי מתוך הארוןראה יואש

. עמודיו עשה כסף  . טיםיויעש בצלאל את הארון עצי ש שנאמרמעצי הלבנון  >ג,י,ג<

  . ויצפהו זהב טהור מררפידתו זהב שנא

לוחות ושברי לוחות תוכו רצוף אהבה  .לה ךפרכת הסמו זהמרכבו ארגמן  >ג,י,ד<

 מונחות בארון .. 

 

במלך שלמה במילה . צית יצבמצות . ב ןינייבני המצו צאנה וראנה בנות ציון >ג,יא,א<

ברא חמה . במלך שברא בריותיו שלמות במלך שהשלום שלו . דבר אחר במלך שלמה . 

דבר  א(377).  נבראושנה כבן עשרים . אדם וחוה על מלואן . וברא ולבנה כוכבים ומזלות 

צד השלים האש כילמעשיו ומעשיו לבריותיו . תיו יובמלך שלמה שהשלים בר אחר

במלך שלמה  דבר אחר .. השלים המלאך ליעקב. ליצחק  דהשלים החר נו .לאברהם אבי

כתיב המקרה במים עליותיו . וכתיב כי י'י אלהיך אש אוכלה שעשה שלום בין בריותיו 

הרקיע הוא . וכתיב כורסייה שביבין דינור לא זה מזיק את זה . ולא זה מכבה את זה . 

בתוך במכת פרעה ויהי ברד ואש מתלקחת  . ואינן מזיקין זה לזה. אש והכוכבים )ב(מים 

למלך שהיו הברד . מלמד שעשה הקדוש ברוך הוא שלום ביניהם . משל למה הדבר דומה 

זה עם עשו שלום  ים זה כנגד זהקשם זה כיון שראו שהבזה ועשו מלחמה  גדולים שריםלו 

ו של ברד עשו שלום ביניהם ועשו מלחמתמלך כך אש ו שלזה . והלכו לעשות מלחמ)(]ת[ו 

 ..  מתלקחתוברד ויהי אש שנאמר  םבמצרי הקדוש ברוך הוא

אלעזר בר יוסי  ביאת ררבי שמעון בן יוחי שאל  בעטרה שעטרה לו אמו >ג,יא,ב<

משל למה  אמר ליה . היאך אמר ליה ן .ה מר ליהא. שמעת מאביך בעטרה שעטרה לו אמו 

ולא . קוראה בתי  ואוהיה מחבבה יותר מדאי וה. בת יחידה  למלך שהיה לוהדבר דומה 

הקדוש חבב בתחלה )קרא( כך  . אמיבתי. ולא זז מחבבה עד שקראה מחבבה עד שקראה 

 'עד שקרא הלא זז מחבב . שמעי בת וראי שנאמר י .בת הוקרא אלישר ברוך הוא את

רבי שמעון בן עמד  . בכתיאלי האזינו . ולאמי הקשיבו אלי עמי ולאמי  מרשנא . אמיל

. ורצה י ל יימפיך דדבר זה באתי אלא לשמוע  ליאלו ר ליהונשקו על ראשו ואמיוחאי 

לומר שעטרה לו אומתי שהם כנסת ישראל להקדוש ברוך הוא ומהו העטרה שעשו אהל 

כך אהל מועד . אבנים טובות ומרגליות  ים כןעומה עטרה קבמועד שהיה דומה לעטרה . 

 משזר . גמן ותולעת שני ושש תכלת וארהיה ב

 . שהיה יום חתונה . ועטרוהו ישראל שקבלו עליהם עולו. וביום זה סיני  ביום חתונתו
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. הוד ישרים משמחי לב י'יפקודי  דברי תורה כדאמראלו  וביום שמחת לבו ב(377)

 והדר לישראל. 

 

 

ש דברות. תאמי צביה שהלוחות כשני תאומים על זה חמש דברות ועל זה חמ >ד,ה,ב<

דבור כנגד דבור. אנכי כנגד לא תרצח. שהרוצח ממעט את הדמות. לא יהיה לך כנגד לא 

תנאף שהזונה הולכת אחר עבודה זרה. שנאמר האשה המנאפת תחת אשה תקח את זרים. 

לא תשא כנגד לא תגנוב שהגונב סופו לשבע לשקר. זכור כנגד לא תענה ברעך שמהחלל את 

ראו. לומר שלא שבת בשבת. בראשית. כבד את אביך כנגד לא השבת מעיד עדות שקר בבו

 תחמוד שסוף החומד להוליד בן שמקלל אותו ומכבד למי שאינו אביו.. 

הלוחות רועים את ישראל ומדריכים אותם בדרך נחת וישרה.  הרועים בשושנים

 כשושנים שהם רכים.. 

 

ובני ביתו עשה  בשעה שמל אברהם עצמואמר רבי אבהו  עד שיפוח היום >ד,ו,א<

כריח  קדוש ברוך הואועלה ריחן לפני ה .חמה והתליעו םגבעה וזרחה לה םערלותיה

ישראל בני בשעה שמל יהושע את ואמר רבי אבהו  .וריח קומץ לבונהדקה קטרת הסמים 

הקדוש ברוך ועלה ריחן לפני  .עליהם חמה והתליעו 'ערלותיהם גבעה וזרחמהעמיד להם 

. ופירש הפסוק עד שיפוח היום ונסו וכריח קומץ לבונהדקה כריח קטרת סמים  הוא

 הצללים כשימעטו הצדיקים שהם צל עולם. 

אל אברהם אל גבעת הערלות שעשה אברהם או )יש( יהושע שהיה  אלך לי אל הר המור

ריחן חשוב לפני כמור וכלבונה שהם מקריבים על גבי המזבח. דבר אחר עד שיפוח היום 

 ימעטו הצדיקים שהם צל לעולם ונ)(]ס[ו הצללים כש

זה זכותו של אברהם. מה מור ראש לכל הבשמים שנאמר  אלך לי אל הר המור >ד,ו,ב<

אבינו היה ראש לכל )הבשמים( א( 378)ואתה קח לך בשמים ראש. מור דרור. כך אברהם 

  הצדיקים ואל גבעת הלבונה זה יצחק שנתקרב כקומץ ולבונה על גבי המזבח..

 

מה ולא נמצא ישהיתה מטתו של נואבי .זה יעקבומום אין בך  יפה רעיתי כלך >ד,ז,א<

דבר אחר כלך יפה רעיתי תמצא כשחטאו ישראל היה בישראל זבים  .תובה פסול

ומצורעים חגרין וסומים אלמים חרשים שנאמר וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב. 

חגרין ולא סומין ולא אלמים ולא  ם.בהם לא זב ולא מצורעי ההר סיני לא הי עלשעמדו ומ

ביום הראשון  .ויהי המקריב בכתיאמר חלבו ולא חרשים לכך נאמר ומום אין בך. רבי 

הואיל  אשלא יתגאה יהודכדי לה יטפ אולמה עשה יהוד בן צוער.ביום השני הקריב נתנאל 

עליהם  ו הקדוש ברוך )על( הואכלם אלא העלהמאני הוא גדול  .ואני הקרבתי תחלה

ביום המשח  .כת המזבחוזאת חנ בכתי ראלעז רבי רמא ..וןאחרהקריבו כלם ביום  לויכא
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ערת כסף שתים [ק)כ(] מוד לומרומה תלכסף אחת. מזרק  םמה חדוהלא כל אחד ואאותו 

 ילהוא איהוד ראלא שלא יאמ .שתים עשרה .כפות זהב השנים עשר)כ( עשרה מזרקי כסף 

כאלו הקריבו עליהם הקדוש ברוך הוא העלה  ךכלם לפיוכמואני הקרבתי תחלה אני גדול 

כל אלה שבטי ישראל שנים עשר  בברכיה כתי ביר מרא ..כלם ביום הראשון וביום האחרון

משל יהודא בחיות  םומשל נואבי .אלא מלמד שישב יעקב .חזר וברכן .מאחר שברכן

כלם ם נחשי םכל .זאבים םחזר וקראוכן כלם  א. דן לנחש.שנ' גור אריה יהודלאריה 

דן גור  מרשנא .תדע לך שהוא כן שהרי דן שקראו וקראו אריהשרפים. כלם עקרבים 

 .של נשיאים נםאידי מצינו בקרב רבי רמאוקראו נחש. שנאמ' יהי דן נחש עלי דרך.. אריה 

 .מנחההקריב וזה  .מנחההקריב זה  .זה הקרב עולה וזה עולה .מה שהקריב זה הקריב זה

כאחד ומה ראה  םינשושלמים הקריב זה  .חטאתהקריב זה וחטאת. חטאת הקריב זה 

יהודא. דן הוא יהודא דן הוא לוי  ב(378)ראובן בני יעקב בספר ואלה שמות  ןליחס בהכתו

מפני וחד אמר  ןרן אביהתמפני שקנחד אמר  .לוי ביור ןחני ביריששכר. דן הוא זבולון. 

. אלא מאן דאמר רבי יודן דא ראמד הומ .דא ראמד הולית אנן ידעין מ אביהןיחסן יש

בשם רבי יודא בר סימון. ורבי חנין הוא דאמר מפני שקנטרן אביהם. רבי יודן ורבי נחמיא 

לפי  ראמ אנחמי ביר .במצרים םלא שמרו יחוסיה םלפי שכל השבטי ראמ ןיוד בר ורבנין

ו לא עבדויהודא שמעון לוי ושבט במצרים ושבט ראובן  עבודה זרהעבדו ם שכל השבטי

לו נהגו שררה א םושבטימצרים על  םבמצרי (ת)לא נהגו שררה ןן אמריירבנעבדה זרה. 

נתנה מת לוי  .מת שמעון נתנה שררה ללוי .שררה לשמעון ןכיצד מת ראובן נת .במצרים

ואימתי הגיע זמנה  .עד שיגיע זמנה .ת בת קול ואמרה הניחו אותהאיצשררה ליהודא. 

בתחלה. יעלה  איהוד י'יויאמר עבד י'י רי מות יהושע ויהי אחהה"ד אחרי מיתת יהושע 

חנינא בי ברכיא ורבי לוי בשם רבי חמא בר ר .עתניאל יעבץ אשמות נקראו לו יהוד השלש

בן אדם היו לי בית  'זה עתניאל כתרבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אמר  .עזוזה באמר 

כלו אלו כרסוון עד גואלנו י'י  אחמית יאנ ברכיא מר רביאנחשת ובדיל. ישראל לסיג כלם 

צבאות. דכתיב מי זאת עולה מן המדבר. כתמרות עשן וגומר. אמר הקדוש ברוך הוא 

 .. ומום אין בך .כלך יפה רעיתיהואיל ו

 

 םתמן תנינן נותניתבאי. אתי  ר הקדוש ברוך הואאמ אתי מלבנון כלה >ד,ח,א<

אלא עד  .ואני לא עשיתי כן .לפרנס עצמהלתבעה משתבעה הבעל  .לבתולה שנים עשר

ר עה סרוחה של אחשורוש אמיד .פתי וגאלתי אתכםצולבנים ק .בטיט םקיושאתם עס

שמשיר קנון יפנאשל זה שמן  ר.בר יחזקאל אמ איהוד ביר .ששה חדשים בשמן המור המן

רבי ברכיה בשם רבי ירמיה. ורבי זירא  ..ואני לא עשיתי כן .הבשראת ומחליק  .ריהשעאת 

 ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו זאת עד שלא הדע לוי בן סיסי בנהר בידרש ראמר. 

להנתן שם שלל מה ראויה במקום שדרכה מיכאן היתה אבל משנגאלו  .נגאלו א(379)

שלה  א.אלא כמעשה היא וכל ארגליכאן  במעשה אין כתי אברכירבי  רמא .היתה נתונה
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היתה  ם.עד שלא יצאו ישראל ממצרי רמא .בר קפרא .נתנה .פהינתנה היא והסל והמגר

וכעצם השמים  .ת בענן מה טעםיומשיצאו ישראל ממצרים עוד לא נרא .רשומה ברקיע

 .כשגליתם לבבל עמכם הייתיהקדוש ברוך הוא להם  רמן עננין אמ נסיניןאינון  ךכ .לטהר

אתי הה"ד לכשתחזרו לבית הבחירה בקרוב אני עמכם . למענכם שלחתי בבלה מרשנא

ואת אמרת  .אלא אתי ללבנון כלה רלומקרא לא היה צריך רבי לוי  אמר.. לבנון כלהמ

אומות העולם. הוא פורע  ר כךלה הוא נוער מבית המקדש ואחיתחלכאלא אתי מלבנון 

עשו הרשע ומאלופיו מה טעם עתה  הקדוש ברוך הוא עוד עמןברכיה בג' שעות  ביר אמר

עתה אקום כל זמן אמר  .שמעון בר ינאי ביר .י'י. עתה ארומם עתה אנשא. ראקום יאמ

 ושבי ירושלם באות .התנערי מעפר קומי ראמ ושישעיה .יכול הוא כן כב .שמוכפשת באפר

א תרנגולא רהנאחא  . אמר רבילמה כי נעור ממעון קדשו י'י.מפני  .שעה הס כל בשר

  ..מגו קטמא הגפ הדמנער

עד  .יעותנהגליות מ ותוסטא עתידירבי בשם רבי ר מא ורי מראש אמנהתש >ד,ח,ב<

מה  .וטות למלך המשיחירדאומות העולם להביא ס ןועתידי .שירה ריםואומ .מונוס שומם

ותשורה אין מנחה המד"א. אלא לשון )אלא( אין לשון תשורי ו .טעם תשורי מראש אמנה

וילך  .בימי חזאל בר עשיתי לכםראויה לא כ הנייה היא ואיראהאלהים. להביא לאיש 

 .היה .גמל םוכי כל טוב דמשק משא ארבעי איהוד אמר רבי .גמל מ'זאל לקראתו משא ח

ליתן בדמיה כל טוב דמשק ויקח  הה ראויתו אבן טובה ומרגליות שהילאלא ללמדך שהיה 

מה טעם והביאו  .ות למלך המשיחיעצמן עתידין דור ןה ומנחה בידו וכל טוב דמשק אל

 מהו .ובכרכרות .בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים. י'יאת כל אחיכם מכל הגוים מנחה ל

ענין נכאלין סביא דלית אינון יכלין מ ראמ איהוד ם רביבש אברכי ביובכרכרות ר ב(379)

אין כתיב עמים הבו  .משפחות עמים י'יהבו ל ככר תידא.ענין להון נוואינון מ דרתאבכל ק

לא  ןכשתהיו מביאין אותועוז. לי'י משפחות. אלא הבו לי'י משפחות עמים הבו לי'י כבוד 

 .םיהזכות בזכות שאמרו שירה על הבאיז .דרך בזיון אלא בכבוד ועוזאותן תהיו מביאין 

 ם רביחלבו בש ביר י'י.והאמין ב מרבזכות אמנה שהאמין אברהם שנא רנחמן אמ ביר

 .אינם מאמיניםדא דין בני אדם שוירא ישראל את היד הגדולה  שירהב ייוחנן אמר כת

ויאמן  מרשנא םבזכות אמנה שהאמינו ישראל במצריהוי  .דחמי ולא מהימן .נש ת בראי

  ..העם

מראש שניר  י'י.והאמין בכתוב תשורי מראש אמנה זה אברהם שאחר  דבר >ד,ח,ג<

. נס יצחק אלא פעם אחת בלבדככך לא נ .שונא את הנירזה מה שניר  .זה יצחקוחרמון. 

 .ה מיעקבילוי .מיעקב 'כך כהונ טטו'.כל טובו נתון בן נתמה חרמון זה  .וחרמון זה יעקב

סיחון ועוג היו חוץ כך מבמה הארי הזה  .ממעונות אריות זה סיחון ועוג .מלכות מיעקב

 של ועובא לסיזה ולא  .אלא יום אחד בלבד .בין זה לזהמהלך רים שלא היה ושחוצים וגב

  .זה של ועולסיבא זה ולא זה 
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ולא נשאר הה"ד יים מה הנמר הזה חצוף כך כנעניים חצופים אלו הכנענ מהררי נמרים

שירה על מפלתן של  רהיו ישראל לומ יםראוי רמואלעזר א ם רביברכיה בש ביר .איש בעי

יו השיב לו ידכגמול אלא  לומר שירה על מפלת סנחרב. וראוי היה חזקיה .סיחון ועוג

אלא גבה  .אמרת כי גבה לבו חמי חזקיה מלך וצדיק ואת האת .למה כי גבה לבו .חזקיה

ן ליה יאמר י'י.לון זמרו  רהון דחזקיה וסיעתו אמותל ואתא ישעיה .לבו מלומר שירה

 ראמ .אבא בר כהנא ביר אמר. ן ליה כבר מודעת זאת בכל הארץיאמר .כי גאות עשה .למה

 רלומ םו צריכיהימה וכי לוי רבי ר מא .חזקיהו תורה שאני עוסק בה מכפרת על השירה

כבר א( 380)לא א ..העולם ועד סופוהקדוש ברוך הוא מסוף וגבורותיו של ירה נפלאותיו ש

עד סוף הקדוש ברוך הוא. עמד גלגל החמה באמצע הרקיע וראו נסיו וגבורותיו של 

ותרהקה מלך  .כבר פרעה מלך מצרים .אחא בירם ישמעאל בר יוסי בשבי ראמר  .העולם

סנחרב מה עשה להם סנחרב  םהרגיש בהוחזקיהו  אתובאו לסייע  .היו באותו נס .כוש

 ךוי י'יויצא מלאך הה"ד  .לחיילותיו של סנחרב םנגפוכפתן בחצי הלילה בערבית הרשע 

שלא באו אלו אלא  יןדומ ראמ .ומצאן כפותיןחזקיה  יכםשחרית השו .אשורמלך במחנה 

יגיע מצרים  י'י רכה אמהקדוש ברוך הוא הה"ד התירן והלכו וספרו נסיו של  .לסייעני

ה אלו רוסבאים אנשי מ .מלך כוש אוסחר כוש זה תרהק .יגיע מצרים זה פרעה .וסחר כוש

כך ב .קים יעבורויזב ם.שלמיוו מיולך יה .זה חזקיהו וסיעתו .עליך יעבורו 'חיילותיה

 םומה היו אומריבית המקדש.  הז .ואליך יתפללו .םיירושל הואליך ישתחוו ז ומניקאה.

אכן אתה אל  הקדוש ברוך הוא. רבונו של עולם.לפני  וישעיה ראפס אלהים אמאך בך אל 

לו אלהי  ראמ .ואתה מסתתר ים.מואכן אתה אל מסתתר אכן יש בך די המ .מסתתר

חזקיהו שירה על  ראלו אמ אמר רבי יהושע בן לוי. .ומתנקםאני מושיע חוזר  אלישר

ועוג ומגוג סנחרב מלך המשיח. והיה ראוי להיות משיח ו הואמפלת סנחרב היה נעשה 

הושיעה  י'יבתריה  במשיחו מה כתי י'יעתה ידעתי כי הושיע  ראלא אמ .והוא לא עשה כן

  ..נוינו ביום קראיהמלך יענ

 

 צריםמלב אחד היה לכם בר הקדוש ברוך הוא אמ לבבתני אחותי כלה >ד,ט,א<

באחד ענק  .להבדם הפסח ובדם מי .עיניךמלבבות לבבתני באחד  שתיונתתם לי 

ר אמ .לבבתני אחותי כלה .. דבר אחרוהגבור שבשבטיך .זה משה המיוחד .רוניךאמצו

ענק מצוארוניך. באחד  .י לבבותתלב אחד היה לכם בים ונתתם לי ש הקדוש ברוך הוא

באחד ענק זה משה  .נעשה ונשמע י'יואמרתם כל אשר דבר  .הר סיניעל שעמדתם לפני 

מעיניך  דבאחזה הקדוש ברוך הוא. וכתיב  .לבבתני דבר אחר .המיוחד והגבור שבשבטיך

רוניך זה משה אמצו ב(380)ענק  תבאח .וביום הקים את המשכן מרבהקמת המשכן שנא

 קום ומעשהמ)ה(נשי המדבר כשרות היו כיון שהגיעו לאותו  ך. דבר אחרבשבטיהמיוחד ש

ון ששמעו שהן אסורות נעלו וכי .עמדו ונמלכו עצמן ולא נתנו כלום מנזמיהן למעשה העגל

לב אחד היה לכם  הקדוש ברוך הוא ראמ ני אחותי כלה.לבבת. דבר אחר דלתותיהן
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. נה ויהושע בן נוןובלתי כלב בן יפ מרשנא .י לבבות זה יהושע וכלבתבמרגלים ונתתם לי ש

לבבתני אחותי כלה  ם. דבר אחררוניך זה משה המיוחד והגבור שבשבטיואבאחד ענק מצ

באחד מעיניך זה בשטים. לבבות שתי לב אחד היה לכם ונתתם לי  דוש ברוך הואר הקאמ

  ..זה משה מעיניךבאחד  .ותחשב לו לצדקה .ויעמד פנחס ויפלל מרשנא .פנחס

 

שמואל בר נחמן  בשם רביחלבו  ביברכיה ור ביר מה יפו דודיך אחותי כלה >ד,י,א<

שיתא הכא אתי  .בנביאים ארבעהו .תא הכאיש .אמר בעשרה מקומות נקראו ישראל כלה

 .טופנה שפתותיך כלהיתנופת  .מה יפו דודיך אחותי כלה .לבבתני אחותי כלה .מלבנון כלה

קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול  ם.בנביאי וארבעה .תאיהא ש .גן נעול אחותי כלה

קדוש הלבש  'ה ןוכנגד .ומשוש חתן על כלה .ותקשרם ככלה .ה תעדה כליה?ככל)(?ו .כלה

וילבש צדקה  .עוז התאזר הרי ג' י'ילבש  .מלך גאות לבש ם. י'ילבושיברוך הוא עשרה 

זה  .הרי ז' .עיל קנאהו ויעט כמ .תלבושת הרי ו' .וילבש בגדי נקם הרי ה' .הרי ד' .ןישריב

כדי לפרע  עשרה.הרי  ושוהוד והדר לב .ך הרי ט'ימדוע אדום ללבוש .בושו הרי ח'לב הדור

וריח  .להנב םהדברות שהיו מצמצמים עליה עשרת אלשבטלו מישר לם.מאומות העו

 .מפטמו השאת דייל שמואל בר נחמן מה שמן זה חלק ע רבי רמא .שמיך מכל בשמיםב

 ..דורש בו כמה טעמים טובים הזה אתהפסוק הכך כמה ריחות מריח בו  האת

 

 רבי א(381)א בשם ור' ירמי אדוס ביר פת תטופנה שפתותיך כלהונ >ד,יא,א<

בשם רבי יעקב  ביר .רבוא נביאים עמדו לישראל בימי אליהו אמר ששיםשמואל בר יצחק 

עיירות ואין לך עיירות  .בואירששים ס ועד אנטיפרובת ירבוא מגמאה ועשרים יוחנן 

עגלי זהב של ששים היו שני בית אל בשאררה יהושע  .לן כבית אל ויריחוכומקולקלות ב

נביאים  .ויצאו בני הנביאים אשר בבית אל אל אלישע ד אומרוב אחכתעומדים. ירבעם 

מעתה כל  וראמ .ך לדורותישלא היה צר םנבואת םפחות משנים ולמה לא נתפרסאין 

היתה שעתה ולא היתה לא וכל נבואה ש .נתפרסמהולדורות  יךהיתה צרששעתה שנבואה 

 םומפרסם נבואת םמביאהקדוש ברוך הוא אבל לעתיד לבא  .צורך לדורות לא נתפרסמה

  .כל קדושים עמךואלה  י'יובא  ה"דה

ששים רבוא נביאים כך עמדו ששים כשם שעמדו ישראל  רחלבו אמ בשם רביברכיה  רבי

 ביא וריונח רבי ..פנה שפתותיך כלהופת תטונשנאמר רבוא נביאות ובא שלמה ופרסן 

 רים וארבעעשמה כלה זו מתקשטת ב רמוי אושמעון בן ל . קסרייא בשם רביחלפתא

ארבע רגיל ב אצריך שיהתלמיד חכם כלום כך  ואינ ןמה תתכשיטין ואם חסרה אח

בן לקיש שמעון בשם רבי א יונח רבי. אינו כלום ןאחד מה הואם חסר .ספרים ועשרים

עלי כך  ותוזו עדותי מעיד .ראו שאני טהורהבפוריה ואומרת מה כלה זו צנועה אומר 

 ביבר שמעון ור ראלעז ביר .בו דבר של דופי יהלא יהושיהיה צנועה. צריך ש תלמיד חכם

 םם ואינביברדברי תורה  רכל מי שהוא אומ רמוא ראלעז ביר .ןיבר חנינא ורבנ .יוסי
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אינן רבנין אמרין דברי תורה אם  ן.על גבי נפה נוח לו שלא אמרנפה  םשומעיה לע ביםער

דברי  ריוסי אומ ביר .מרןשלא אזה שבא כצוף דבש נוח לו על שומעיהן כדבש  ביםרוע

נוח לו שלא המעורבים זה בזה על שומעיהן כדבש ערבי'.  (ביםרו)ב(ע)תורה אם אינן 

 םואינ ר דברי תורה.מואהוא כל מי ש רמויוחנן א יש לקיש. רבייוחנן וררבי  ן..אמר

ריש  ..נוח לו שלא אמרן)שלא( בני אדם בחופתה כל ככלה זו שערבה על  םלשומעיה ביםער

 ככלה זו שערבה על םלשומעיה ביםער םואינר דברי תורה מואשהוא כל מי  רמוש אלקי

  ..חופתה נוח לו שלא אמרןשעת בעלה בעל  ב(381)

ח יותר ממשקה ואין משקה סר רמוברכיה א ביר דבש וחלב תחת לשונך >ד,יא,ב<

אלא אם הלכות קהות תחת לשונך  .דבש וחלב תחת לשונך ראומ זהחת הלשון ומש .זה

 . על אחת כמה וכמה. המאוששותהלכות דבש וחלב 

יוחנן אין  אמר רבי .ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו בכתי וריח שלמותיך כריח לבנון

וירח את ריח בגדיו אלא כיון  רזים והוא אומילך דבר שריחו רע וקשה יותר משטף של ע

כיון שנכנס  .י כריח שדהא דאמר ליה ראה ריח בנוה גן עדן.שנכנס יעקב אבינו נכנס עמו 

הדא דאמר  .גיהנם מה טעם בא זדון ויבא קלוןריח עשו הרשע אצל אביו נכנס עמו ע>..< 

 ביאלעזר בר בישאל ר ..השיבו רוח הקדש הוא הצד צידומי נאפה בתנור  ה.פיליה מי א

ס יצאו עם ישראל יכלי קורי אמר ליה .לקוניא חמוי .יוסי בי שמעון ברשמעון את ר

 .במדבר עשושנה שארבעים מהיכן היו לובשין כל אותן  . אמר ליהלאו אמר ליה .למדבר

רא יפורפאמר  בי סימןר .ואלבישך רקמההה"ד ממה שהלבישום מלאכי השרת  אמר ליה

ולא קרית מימך שמלתך לא בלתה  .ליםבולא היו  אמר ליה .אטס איפליקאונקלותרגם ו

שכל זמן שהוא גדל הזה ולמד מן החלזון  צא אמר ליהולא היו גדלים  אמר ליה .מעליך

מר א .ף ומגהיצןצה זהענן ה מר ליהולא היו צריכין תכבוסת א אמר ליה .קו גדל עמוינרת

מר א .הץ אלא באורוהזה שאינו מג המליטוןצא ולמד מן  מר ליהא ן.ולא היו נשרפי ליה

היו ן יעמתגעג ליהמר א ף.גוה תמזיע .מיות ולא היו עושין ריח רערולא היו עושין כ ליה

בא  .והיה ריחן נודף מסוף העולם ועד סופו .צניביבנאות דשא ירהה"ד  .הבאר יבעשב

  ..וריח שלמותיך כריח לבנון '..שלמה ופי

 

בן לוי למלך שהיו לו  שעיהו בשם רביסימון  בר איהוד ביר גן נעול אחותי כלה >ד,יב,א<

לו והלך רבות המלך שנים  םוהניח ן.ולא נפנה להשיא .שתי בנות אחת גדולה ואחת קטנה

מיחו על עצמן והשיאו עצמן לאנשים והיתה כל אחת והבנות א( 382)ועמדו  .למדינת הים

ים בא המלך ממדינת הים ושמע קול שנטרין שלו לאחר נוסימ .נוטלת חותם של בעלה

רוז מה עשה הוציא כ .בר זנו בנותיו של מלך?ככ ? םאחר בנותיו ואומרימלחשין הבריות 

 'עשיתוכך בנותי כך  םלה רזדור אמופרב עליהםכל עמא לקמפון בא וישב  רואמ

 .וסימנטרין שלו)?וס?( חותם בעלה ואחת כל אחת  היד הוציאיכם מעצמאת  םוקלקלת

זה  .תנך הראשון לבתך הגדולהואני חאמר ליה וי אשאתה נלמי  ר ליהאמ .תנווקרא לח
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המלך בנותי  רבאותה שעה אמ .וכן לשני .שליסימנטרין זה חותם שלי ו. אמר ליה מהו

אומות הם כך . אני עושה בכם דיניןשחייכם  םואתם מליזין אות תויהערן גדורות מ

אם בפרך. ויעבידו מצרים את בני ישראל  םואומרי .ישראלל םמוניהיו לפי שהעולם 

ן נעול ג ר הקדוש ברוך הואבאותה שעה אמ ןבגופן ובנשותיה . כל שכןיןפריכשותן מנפב

 רבי אמרגנויה. גנתי נעולה והיא  אמר הקדוש ברוך הואמהו גן נעול אחותי כלה. גן נעול 

ר יצא וצואמר לו למלאך הממונה על ההריון  הקדוש ברוך הואה שעה קרא שעפנחס ב

אמר  .שמעון השמעוני .ראובן הראובנים. אמר רבי אושיעא בותאשל  ןורימיבכל ק םאות

ה"א הה"ד תימא ברוני סברוני. סינוי. רבי הונא בשם רבי אידי  רבי מרינוס בר אושעיא

 .פנחס גן נעול אלו הבתולותרבי  אמר .מעיד עליהם שהם בני אבותםהוא הבראש התיבה 

ביאות שתי אלא  .למה םפעמישתי נתן גן נעול  ם רביבשרבי תני  ..מעין חתום אלו הזכרים

דברים ארבעה בזכות  ראמ אקפר הונא בשם בר ביר. כדרכה ושלא כדרכהאחת לאשה 

ולא נמצא  .ולא אמרו לשון הרע .ם ולא שנו לשונםותלא שנו שמממצרים. שנגאלו ישראל 

ראובן  .נחתין . ראובן ושמעוןם ראובן שמעוןותלא שנו שמיות. פרוץ בער חדא םבה

ף וליוס .יגייליולשמעון לא היו קורין ל רוכ?ם?.לא היו קורין לראובן . ושמעון סלקיןו

ויבא הפליט ויגד  בלהלן כתי .ולא שנו לשונם '.נדרסאלכקורין  לא היון יולבנימ ס.סטיל

ם בלשון הכי פי המדבר אלי באלהי העברים נקרא עלינו וכתי בוכאן כתי. לאברם העברי

 .דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו מרשנא .ולא אמרו לשון הרע .הקדשב( 382)

. רויאחד שהלשין על חב םחדש ולא נמצא בהשנים עשר צלם מופקד אזה את מוצא דבר 

ויקוב בן האשה ויצא בן אשה ישראלית  מרשנא יותערעל הפרוץ אחד  םהבולא נמצא 

.. הכתוב שוופיר הלהודיע שבחן של ישראל שלא נמצא בהם אלא זהישראלית את השם 

 .רו בזכותהדרה וכל הנשים נגבישרה ירדה למצרים וגדרה עצמה מן העאבא  אמר רבי

 ם רביפנחס בש ביר. כל הזכריםבזכותו ונגדרו  .רהבייוסף ירד למצרים וגדר עצמו מן הע

גן נעול אחותי מה טעם שבזכותה נגאלו ישראל ממצרים גדורה  החייא כדאי היתה גדר

   ..בתריה בכלה מה כתי

 

 קלמב .אחד שנפלה לו ירושה רבי שמעון בן יוחיתני  שלחיך פרדס רמונים >ד,יג,א<

קל והלך הלוקח ונזדרז וחפר ומצא בה ווהיה יורש עצל והלך ומכרה בדבר מועט  .אשפה

 הימשלכין אחריו מן הוהלך בשוק ועבדים המהתחיל הלוקח  יןובנה בה פלטין גדול הימש

כך כשהיו ישראל  .וי מה אבדתיו רהתחיל המוכר רואה ונחנק ואמבה. ההיא שקנה 

גלים דוכיון שראום  .בעיני מצרים םבנים והיו מאוסיבמצרים היו משעבדים בטיט ול

מה  םהתחילו המצרים נחנקים ואומרי ותמלכ יסיסתכב .חונים על היםדגלים הולכים 

 חדלא אמרמה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדינו..  מרשנא .נוישלחנו מארצזאת 

גנות  וחפר בהלוקח ו)המוכר( בדבר קל והלך  ווהלך ומכר .שהיה לו שדה בית כור
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ומכרה בדבר קל והלך  םה של ארזיצשהיה לו קצ חדלא ריוסי אומ בירוכו'.  םופרדסי

 שדה ושדות וכו'.. הלוקח ועשה בה תיבות ומגדלים 

הוא מה  אלישן בני נש םניורמדלפרדס  אשלחיך פרדס רמונים דמיאחר  דבר >ד,יג,ב<

שלש עשרה. לו  ההכניס רד אמח .סימון ביחנינא ור ביר.. רמונים יהסתמלא נישלח פלו

אשר תקחו וזאת התרומה בספר ואלה שמות מה שמפורש שלש עשרה. והוא הכניס לה 

 .מה שמפורש ביחזקאלוהיא הכניסה לו שלש עשרה. שת חזהב וכסף ונ א(383)מאתם 

ת ותח .ואנעלך תחש. רא תרגם עקילס אפליקאיפורפ ראמ אסימ ביר .ואלבשך רקמה

עשאן ממש  ראיבו אמ ביר .ואכסך משי .זיםיבשש תחת שש ועעורות תחשים ואחבשך 

יומם ש עמוד הענן ולא ימהמד"א ענני כבוד בהקיפן  רבר סימון אמ איהוד ביור .עולם)(]ל[

כתוב שם המפורש בחורב זין שנתן להם  רבי שמעון בן יוחי אומרתני . ואעדך עדי זה זיין

מלאך ירד  ריורבנן אמ .יו היה נקלףמאל ראיבו אמ ביר ם.שחטאו נוטל מהיון עליו וכ

המד"א. דברות ם עשרה לוחות הברית שחקק עליהשני ואתנה צמידים על ידך אלו . וקלפו

ואתן וחן לגרנותיך.  ד"אכ דברי תורהד על גרונך אלו בירו .ים המהקוהלוחות מעשה אל

חב ורוב דתנינן הציץ דומה לטס של זה .זה הציץ .ועגילים על אזניך .ר הקדשזזה נ רנז

ית יוה המד"א. .השכינה הבראשך זתפארת עטרת . וף מאוזן לאוזןיומק. שתי אצבעות

אחרנייתא  ןתירואילין ת .בראשם י'יויעבור מלכם לפניהם ו בוכתי י'י.עטרת תפארת ביד 

  .אינון ותעדי זהב וכסף ויצא לך שם בגוים המ

ששה וא הכניס לה וההיא שלש עשרה הכניסה לו  רהונא אמ ביר כפרים עם נרדים

היא הכניסה כלים  ראחא אמ ביר ..של כלה ת'להיות כופל כתובועשרים שכן דרך החתן 

 הה"ד .שלמה על ידיובשמים  .משה על ידיכלים  .והוא הכניס לה כלים ובשמים .ובשמים

 םהיא הכניסה לו כלים ובשמי רמוסימון א ביר .מאה ועשרים ככר זהבשלמה ותתן למלך 

  ..יםרא שלמה ופירש כפרים עם נדב .מניןבשלא 

כפרדס  םלעשות הקדוש ברוך הואשלחיך עתיד  .שלחיך פרדס רמונים אחר דבר >ד,יג,ג<

ו הישנה ש ארבעיםכל  ןיסכאן היו ישראל מנכהבאר מזו ואיזה זה  .לעתיד לבארמונים 

מיני דשאים הבאר יוחנן היתה מעלה להם  מר רבימן הבאר דא ריוחנן אמ ביר .במדבר

הבאר  הפסקנב( 383)מרים  התדע לך שהוא כן שכיון שמת .מיני אילנות .מיני זרעונים

מן האשכול על שם  רלוי אמ בירוגפן ורימון היו אומרים לא מקום זרע ותאנה ו םמה

אבא פירות היו גסין באותה  אמר רביכן  ראפש .אחד '.ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבי

 רבי שמעון בן יוחיתני . לישראללהם  םמוכריגוים י ן אמרי ממה שהיו תגריורבנ .שעה

 גויים. עדיין לא נאסר יינם של 

 .פרדס רמונים לעתיד לבאהשלוחיך לעשות  .שלחיך פרדס רמונים דבר אחר >ד,יג,ד<

אמר מהו לתרופה  .ועלהו לתרופה .הנחל יעלה על שפתו וגו'על וב דכתי .איזה זה הנחלו

 רוחד אמאלמים. להתיר פה  ררב ושמואל חד אמם. וניוחנן מציץ עליה ותרף מז רבי
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של מעלה. להתיר פה  רבן לוי חד אמ עיהוש ביחנינא ור ביר)של מעל'(. עקרות. להתיר פה 

 של מטה. להתיר פה  רוחד אמ

זהו איזה זה הפרדס רמונים ועתיד לעשות פרדס רמונים שלחיך אחר  דבר >ד,יג,ה<

 .ועוד אחרת היתה .ה בני ציון בזרועווקרב .הירדן בעבר 'הית אמשפחת בית צריפ .אליהו

 ריהודה אמ ביר ולטהר לרחק ולקרב.ה בני ציון בזרוע כגון אלו אליהו בא לטמא וורחק

 םוחכמי. להשוות המחלוקת ו'שמעון א ביראלא לעשותם שלום. לרחק לא לקרב אבל 

שולח לכם את  הנה אנכי מרשנא .עולםלשלום  םלא לרחק ולא לקרב אלא לעשותם אומרי

  .הנביא וגו' ואליה

 

וקנה  מרשם שנאוקנה זה קנה ב .ם כמשמעווכרכ .דינון נרד נר םונרד וכרכ >ד,יד,א<

 םל בארץ ישראל והיו אוכליוקנמון היה גדאמר רבי הונא בשם רבי יוסי. וקנמון  ם.שוב

ר רבי יוסי אמ .אהלות שמןקרא נואהלות למה  .וןכר אינמרומעזים וצבאים. ממנו 

שהוא  ןן אמרייורבנ מפני שהוא בא דרך אהלים 'יהוד ם רביבש אאבא בר יוד בירפילטא. 

כל  .מתקשטות ומשמחות לבעליהןצנועות והכשרות ומהיכן היו בנות ישראל  באהל אסיפ

מעין גנים באר מים הה"ד  .מן הבאר ריוחנן אמ ביר .ו ישראל במדברהישנה ש ארבעים

  .ר ואהלות קציעות כל בגדותיךומהה"ד מן המן  ראבהו אמ ביר .חיים

 

 םפעמי א(384)ארבעים ושמנה יוחנן  מר רביא מעין גנים באר מים חיים >ד,טו,א<

הה"ד )?כ?( מעין גנים  .ם התורההנה בתשנארבעים ושמנה פעמים בתורה באר כנגד נאמר 

עד  .ת דברזה מזיל מקצת דבר וזה מזיל מקצ אעזרי אמר רבי .לבנוןן ונוזלים ממ"ח.  בא'

 זיןוזה מלי .מקצת דבר זיןזה מלי אתנחומ רבי רמאשונו. כמין ל תשתהא הלכה יוצא

 ו.. כמין לחיי תמקצת דבר עד שתהא הלכה יוצא

 

 ראמ ראלעז בייוסי בר חנינא ר ביאלעזר ור ביר צפון ובואי תימן עורי >ד,טז,א<

יוסי  בילר ראלעז בימתיב ר .עולות הקריבו בני נח רמויוסי א ביר .שלמים הקריבו בני נח

 ר מןמויוסי א ביר. דא מה עבד לה .הןיומחלב .והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו

שמניהון. מתיב רבי אלעזר לרבי יוסי. וישלח את נערי בני ישראל דא מה עבד לה. רבי יוסי 

או' שלמים בגופן בלא הפשט ונתוח.. מתיב רבי אלעזר כתיב ויקח יתרו חותן משה עולה 

וזבחים לאלהים עולה לשם עולה. ושלמים לשם שלמים דא מה עבד לה. רבי יוסי בר 

 רמאן דאמולא פליגי.  'קודם מתן תור רלאחר מתן תורה בא יתרו ואחר אמחנינא אמר 

יתרו. מתן תורה בא אחר  רומאן דאמ .הקריבו בני נחעולות מתן תורה בא יתרו קודם 

עולה ה הון ז[פ)(]עורי צ .יוסי בר חנינא בירמסייעא ל יודא .הקריבו בני נחשלמים 

 םשלמיהובאי תימן אלו  .ישן ונתעורר יהשה .ולמה קורין לה עורי. בצפון הנשחטש

חננא בר  ביאבא בר כהנא ור ביר .חדשא בדרום ולמה קורין אותה ובאי דבר של ןנשחטיש
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לה היא העולה יוסי זאת תורת העו ביאף הדין קרא מסייעא לר .לוי ןיהושע ב ביפפא ור

אשר  .וזאת תורת זבח השלמים רמטי גבי שלמים אמ יוכד הו .התשהקריבו בני נח בתחל

אלעזר קרא דין עורי  בימה מקיים ר. אלא אשר יקריב מכאן ולהבאלא נאמר הקריבו 

הנני  המד"אנתונות בצפון ויבאו ויחנו בדרום שאי תימן לכשיתעוררו הגליות וצפון וב

א בלכשיתעורר גוג ומגוג שנתון בצפון וי. ן וקבצתים מירכתי ארץמביא אותם מארץ צפו

בא ילכשיתעורר מלך המשיח שנתון בצפון ו.. בבתיך וששאתיךוושהמד"א ויפול בדרום 

הפיחי גני יזלו  .מצפון ויאת ב(384)העירותי המד"א שנתון בדרום  בית המקדשויבנה 

בעולם הזה כשרוח דרומית מנשבת לפי ש בן לוייהושע בשם רבי א יונח . אמר רביבשמיו

אבל לעתיד לבא  .וכשרוח צפונית מנשבת אין רוח דרומית מנשבת .אין רוח צפונית מנשבת

אומר הה"ד משמשות  םושתיה דעולם ומנהיג שתי רוחות כאחב סטטג[ר]מביא רוח א

 .. ולתימן אל תכלאי .לצפון תני

עד  'לחופיהיה החתן נכנס א יוחנן למדתך תורה דרך ארץ של אמר רבי יבא דודי לגנו

 ויאכל פרי מגדיו.. לגנו  ייבא דודהה"ד שתתן לו הכלה רשות 

 

 

ם בש אמנחם חתניה דר' אלעזר בר אבונרבי ר מא אחותי כלהבאתי לגני  >ה,א,א<

מקום שהיה בלגנוני  .כאן אלא לגני באין כתי ני אחותי כלהג)ל(באתי בן יוחי שמעון  רבי

ים קאלי'י וישמעו את קול הה"ד  .בתחתונים היתהלא נה ועיקר שכי .תחלהמ ועקר

 .וסליק חץ וסליק קפיקפ .כאן אלא מתהלך באבא מהלך אין כתירבי ר מא .מתהלך בגן

 ג'.נסתלק לו .חטא אנוש ב'.נסתלק לוחטא קין  .נסתלק לרקיע ראשוןהראשון וחטא אדם 

 .לשביעי םהמצריי. שישל אנשי סדוםלחמישי. דור  [דל)לד(]דור המג .רביעילדור המבול 

 ששהמ[2]אברהם הורידה  . ואילו הן.לארץ ווהורידוה םצדיקישבעה עמדו  םדכנג  ו

קהת מארבע לשלשה. לוי מחמישי לארבע. יעקב מששה לחמישי. יצחק  שבעה.ל[1]

. הה"ד וירד י'י על הר עמד משה והורידה לארץמשני לראשון. עמרם משלשה לשנים. 

ישכינו שכינה עליה.  .ירשו ארץ וישכנו לעד עליהתיב וענוים כיצחק  מר רביאסיני. 

ויהי ביום וביום הקים את המשכן.  מרביום המשכן שנא .שכינה עליה השרת יואימת

למלך שכעס על מטרונה  רמוא 'יהוד ם רביבש אעזרי ביר .ת משה להקים את המשכןוכל

עשה לי לו אם תואמרה  שלחה .בקש להתרצות להלאחר זמן  .ין שלורוהוציאה מתוך פלט

 בות מלמעלה דכתיפורענמקבל ה הקדוש ברוך הואכך לשעבר היה  .בא אצליתדבר חדש 

אריתי מורי עם  .באתי לגני אחותי כלההה"ד עכשיו מלמטה  .את ריח הניחוח י'יוירח 

ברי עולה ואמורי דאלו  .לבונה אכלתי יערי עם דבשיהבשמי זה קטרת הסמים וקומץ 

אכלו  .אלו הנסכים ואמורי קדשים קלים .ייני עם חלבי א(385)תיתי ש .קדשים יקדש

  .אלו נדב ואביהוא שנשתכרו בצרתן .שתו ושכרו דודים .משה ואהרןאלו רעים 
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עולות הה"ד נשיאים של להקריב קרבנו כקרבן עליו השלום די בקש דוד יא מר רביא

 רהוי אומואלים ועתודים קרבן שיש בו פרים הוא זה  איעם קטרת אלים. מחים אעלה לך 

למה  נאיוסימר רבי שמעון בר א. ולזבח השלמים בקר שניםהה"ד ן של נשיאים נזה קרב

שמעון בכל מקום  אמר רבי ם.ולקרבלהאהיבם ון וכהתאלא ש .הוא קורא לנשיאים רעים

בכל מקום אין קרבן יחיד דוחה טומאה  .נדבהחטאת ווכאן  .נדבהחטאת והיחיד מביא 

 .אכלו רעים אלו הנשיאיםאחר  דברו. חטאעל אין היחיד מביא חטאת  םמקוהושבת בכל 

למלך שעשה משל ברכיה  אמר רביאכלו רעים  בר אחרד .כיםישתו ושכרו אלו הנס

המלך את ידו היו הכל שאלו משך ונפל השרץ לתוך התמחוי  םוזמן האורחי .סעודה

ינאי למלך רבי ר מא ן.יהפשטו הכל את ידופשט המלך את ידו אלא ידיהם את ין כשומ

והיה מחזיר עליהם ואומר להם יערבו לכם ויבסם אצלו  םאורחיהשעשה סעודה וזמן 

טלו לכם. אמר רבי אבהו למלך שעשה סעודה וזמן אורחים אצלו לכשאכלו אמר להם 

ף אתון ואאכלתי אחותי כלה  .באתי לגני נמיף הכא וא .ותנו לבעל הבית .מנה זו יפה

  .ף אתון שתו ושכרו דודיםושתיתי א .ןואכל

 

 רבונו של עולם הקדוש ברוך הואאמרה כנסת ישראל לפני  ולבי עראני ישנה  >ה,ב,א<

 ם.ולבי ער לגמילות חסדים אני ישנה מן הצדקות ולבי ער לעשות .ותואני ישנה מן המצ

ל ולבו ש .מן הגאולה)ל( אני ישנה  .תפלהלו לקריאת שמעאני ישנה מן הקרבנות ולבי ער 

. אני ישנה מבית המקדש. ולבי ער לבתי כנסיות ולבתי ר לגאלניהקדוש ברוך הוא ע

חייא בר  אמר רבי מדרשות אני ישנה מן הקץ ולבי ער לגאולתו של הקדוש ברוך הוא..

צור לבבי  בדכתי ייאלבן של ישראל מן הדין קר הקדוש ברוך הואיכן מצינו שנקרא האבא 

  ..ים לעולםקוחלקי אל

 כחצות י'י רויאמר משה כה אמ רי משה בשעה שאמל ידע קול דודי דופק >ה,ב,ב<

  .הלילה ב(385)

של  תפתח אחלי. פתחו בני  ר הקדוש ברוך הוא לישראליסא אמי אמר רבי פתחי לי

 ביר ..ניות נכנסות בוורוקעגלות וודה של מחט ואני פותח לכם פתחים דתשובה כח

אמר ים קהרפו ודעו כי אנכי אל בכתי .לקיש ם רישאבהו בש ביחוניא ור ביור אתנחומ

הקדוש ברוך הוא לישראל הרפו ממעשיכם הרעים ועשו תשובה כהרף עין ודעו כי אנכי 

נגאלין ומיד  יויום אחד ה לותשובה אפיישראל אלו היו עושין  רמולוי א ביראלהים וגו'. 

  .בן דוד בא מה טעם היום אם בקולו תשמעו

ואעבור עליך הה"ד  .שתי מצות בדם פסח ובדם מילהב שנתאחו לי במצריםאחותי 

יך חיי זה דם הפסח ואומר לך בדמיך חי זה דם ימוואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בד

יונתי במרה  ..ימלוך לעולם ועדי'י יתי שריעו אותי בים ואמרו זה אלי ואנוהו ירע ..מילה

שם במה כיונה זו שמצויינת ות וצדקות ומעשים טובים וכל המצונצטווינו שמשם נצטוו 

  .נעשה ונשמע י'יואמר כל אשר דבר  .תמתי תמותי שנתממו עמי בסיני .שם לו חק ומשפט
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יהושע  ביר ..גדול ממנה ולא היא גדולה ממני .תומתי כביכול לא אני רמוינאי א ביר

בראשו חברו  םאם חושש אחד מה .לוי תאומתי מה התאומים הללו משום רבין ידסכנ

טל קווצתי  השראשי נמל  ..עמו אנכי בצרה ר הקדוש ברוך הואכך כביכול אממרגיש 

כי הנה אנכי מצוה והכה הבית הגדול רסיסים לא דמי הדין )רסיס( ריסא  ..רסיסי לילה

 להדין בזעא. הדא ריסא לית מיניה איליסים. ברם הדין בזעא. אית מיניה איליסים.

 

תמה שבתמות יודעת לפשוט  לואפייוחנן אמר רבי  פשטתי את כתנתי >ה,ג,א<

אמרי יום וגו'. רבי יוחנן ורבי חנינא תרוייהו תנתי (נ)ואת אמרת פשטתי את כוללבוש. 

לבוש כהונה ולבוש  יםמהם שני לבושים גדול עירםנצר הרשע לישראל  נבוכדלהם וג ושנזד

  ..מלכות

אמר  ..מן החור דודי שלח ידו עבודה זרה אף על פי כןמטנוף  רחצתי את רגלי א(386)

מגדל שרצים אלא כך אמרה כנסת  להיותאבא בר כהנא וכי מה טיבו של חור זה  רבי

י כורש לא היה ל ידי עלסים שעשית יכל נהקדוש ברוך הוא רבונו של עולם ישראל לפני 

 מר רביא .מעיהמו  אף על פי כןצדיק  [ם)(]י אדל ידע ואי דניאל ל ידלי ע םמוטב לעשות

אתון אמרין ומעי המו עלי גם אני אמרתי מעי דוש ברוך הוא גדי טב אנא ור הקאמ אעזרי

  .מעי אוחילה

 

תמה שבתמות  לואפיבשם ריש לקיש יוחנן י. אמר רבי כתנת)קט( פשטתי את  >ה,ג,א<

אלא מה זה לפי איככה אלבשנה ואת אמרת פשטתי את כתנתי וללבוש. יודעת לפשט 

שאבק הייתי יודעת פורס של עבודה זרה יודן אף  ביר .ששינת העצרת ערבה והלילה קצרה

  אותו מקום משיאני לעבודה זרה אף על פי כן..של 

והוא  .ומעי המו עליאף על פי כן  .כעני שמבקש צדקהמר רבי א דודי שלח ידו מן החור

  י'י.ם ולי רחם ארחמנו נאא ראמ

 

ח לדודי לפתוקמתי אני ולא אומות העולם  קמתי אני לפתוח לדודי >ה,ה,א<

בתשובה. וידי נטפו מור מררים שאמרתי לעגל אלה אלהיך ישראל. ואצבעות מור עובר. 

 אף על פי כן מור עובר שנאמר וינחם י'י על הרעה.. 

 שמשם ננעל בפניהם שלא יכנסו לארץ ישראל  על כפות המנעול

 

לפני  איעקב בר אבונ ביתרגם רקמתי אני לפתוח לדודי אני ולא אומות העולם  >ה,ה,א<

ן שבית יובנימ .שהוא מלך אן ליהודיובנימ אויקומו ראשי האבות ליהוד .יצחק רבי

דודי את לפתוח  .ים מפני הדוכןילכהנים מפני העבודה וללווחלקו  .חלקולהמקדש 

אמר רבי  ..דלא עבר לא עבר .עבר פרת עבריד רוידי נטפו מור מררים דגזר ואמ .בתשובה

יצא כורש לטייל במדינה  א.נחדהוה קבל ההוא יומא ולא יוחנן חשך השמש בצאתו לווי 
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 .ביםויכן הם הזהה .תושוממ מה טיבה של מדינה זּו ב(386) רוראה המדינה שוממת אמ

יבנון בי ?קון ופי?גזרת ואמרת כל יהודאין הוא דאמר ליה ולאו  .יכן הם הכספיםה

גזר  התנבההיא ע מהנהון זהובים מהנהון כספים הוא דסלקא למבני בי מקדשאמקדשא 

שעה אמרו  'דניאל וחבורתו עלו באות .רועבידלא עבר לא מאן דעבר פרת עבר מאן  רואמ

עזרא וסיעתו שהיה צריך לברר  רץ ישראל.מוטב שנאכל סעודת ארץ ישראל ונברך על א

 .היבן נריה אדם גדול וישיש ה ואמר .תלמודו לפני ברוך בן נריה ויעלה ברוך בן נריה

ריש לקיש מקודש הבית לא  ראמ .ןיא לא היה יכול להטערבגלקטי לו[ואפי] לו(א)(]פ[ו)

שמש למוטב שישמש עזרא בכהונה גדולה מ רלקטרג ולומושעה לשטן  ועלה עזרא באות

צדיק לא היה ראוי לשמש גדול י שהיה אדם ל ידאבל עזרא ע .יהושע כהן גדול בן כהן גדול

הקדוש ברוך לפני  םיחסישל היא שלשלת סימון קשה  בירמר א .לה כמותוובכהונה גד

  ..פניהםמעל כפות המנעול שמשם ננעל פרת  .העקר ממקומההוא ל

 

נפשי יצאה  .רהינתחטא נתמלא עלי עב .ודודי חמק עבר פתחתי אני לדודי >ה,ו,א<

בקשתיהו ולא  .רולא יעבעבר. דלא עבר דגזר דעבר פרת  .בדברו בדבורו של כורש

  .ננימצאתיהו קראתיו ולא ע

 

 ת.רה כאשה עוברינתחטא עלי עב .ודודי חמק עבר .פתחתי אני לדודי דבר אחר >ה,ו,א<

 וגו'.. אלהיך בקשתיהו  י'יאנכי  מראנהראשון שמקול דבורו נפשי יצאה בדברו בדבורו 

 

הכוני  .ריויזה תתני פחת עבר נהרא וחב .הסובבים בעיר מצאוני השומרים >ה,ז,א<

מלאכים שומרים  .שומרי החומות .נשאו את רדידי מעלי .שטנהם על ירושליפצעוני כתבו 

אבן  יתנבנירושלים אבא בר כהנא לשעבר היתה החומות חומותיה של ירושלים אמר רבי 

נתון תחת השן. וממנו היו בנות ישראל הצנועות והכשרות אמות עשר אבן ו ה.אמשמנה 

 מדבר. מתקשטות ומשמחות לבעליהן כל ארבעים שנה שהיו ישראל ב

 

א( 387)אמרתיך. כי שמרו  במצאוני השומרים שבטו של לוי דכתידבר אחר  >ה,ז,א<

 אנשיו.הרגו איש את הה"ד הכוני פצעוני  .עברו ושובו משער לשערהמד"א הסובבים בעיר 

תן להם בחורב שם יין שניזרבי שמעון בן יוחאי ין תני יזה הז .נשאו את רדידי מעלי

 ראיבו אמ ביר .טל מהםונ [ד)(]כיצ .טל מהםוכיון שחטאו נעליו והיה המפורש חקוק 

  . ..שומרי החומות שומרי חומותיה של תורה .מאליו היה נקלף רורב אמ .וקלפומלאך ירד 

 

זה שחולת אהבה אני מה חולה וגומר  םיהשבעתי אתכם בנות ירושל >ה,ח,א<

  ..לגאולה יםמצפהיו שבמצרים דור כך  .מצפה לרפואה
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לישראל מה דודך מדוד  ואמראומות העולם  מה דודך מדוד היפה בנשים >ה,ט,א<

 ישראל אומרים להם ומאלוהות מה פטרון מפטרונין  יךמה אלה

 ועבר י'י לנגוף את מצרים מרמצרים שנאי בצח לי במצרים ואדום ל דודי צח ואדום

בתוך  ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים ואדום לי מרצח לי בים שנאוראה את הדם. 

ואדום לי לם הזה בעולאומות העולם צח לי הים שנאמר וינער י'י את מצרים בתוך הים. 

צח לי  .ואדום לי כל ימי השבת .ח לי בשבתפתר קרייא אבי תלת. צלוי  ביר בא.עולם הל

  .עולם הבאלואדום לי  .צח לי בעולם הזה .ואדום לי כל ימות השנה .בראש השנה

 

ר ברם הכא עבאבא בר כהנא מלך בשר ודם מעטיפתו  רבי אמרדגול מרבבה  >ה,י,א<

  ...ואתא מרבבות קדש .אשהוא משרתיו וכל  .הוא אש

 

. כתם פז אלו קנני ראשית דרכוי'י  מרשנא .תורה הזראשו  ראשו כתם פז >ה,יא,א<

ם ריש ונא בשה בירדברי תורה. שחביבין מזהב ומפז רב שנאמר הנחמדים מזהב ומפז רב 

עולם מה טעם ואהיה אצלו אמון ואהיה הת אתורה לבריהאלפים שנה קדמה  . שנילקיש

בעיניך כיום  הכי אלף שנ מרשנא האלף שנ הקדוש ברוך הואיומו של  .שעשועים יום יום

  .כעורב אלו האותיות ב(387)קווצותיו תלתלים זה הסרגול שחורות כי יעבור. אתמול 

 אעזרי בירילי תילים של הלכות. דבר אחר על כל קוץ וקוץ תקווצותיו תלתלים  דבר אחר

הם קוצי קוצים. רבי אלעזר דברים שאתה רואה אותם שהם קוצים בתורה  לואפי ראומ

ורבי יהושע תילי תילים דאמר רבי אלעזר אפילו דברים שאת' רואה אותם שהם קוצים 

ם.. בהומעריב  שהוא משכיםמקיימות שחורות כעורב במי  םבמי הבתורה תלי תלים הם ו

על שם שנאמר  .רנה של תורה אלא בלילה אין ריוחנן אמ ביר בי שמעון בן לוי.יוחנן ור ביר

יוחנן שאין רנה של תורה אלא  בירוכן למדנו מ .והגית בו יומם ולילה .ותקם בעוד לילה

מנהרא  ת לי מנהביממא הו איתילקיש כד הוינא לעי באור רבי שמעון בן מרא .בלילה

  .יומם ולילהוהגית בו בליליא. 

 ראומ ה הואמי שהוא טפש מ .בתלוליות של עפר ייארי פתר קרויוחנן דצפ ביר >ה,יא,ב<

הריני קוצה שתי משפלות ביום ושתי  רהו אומממי שהוא פקח  .זה ימי יכול לקצות א

ד ומי הוא יכול ללמ ראומ .מי שהוא טפשו .ולמחר כן עד שאני קוצה כלה .משפלות בלילה

מד והריני ל ראומוהחכם  .פרקיםשלשים כלים  .פרקים שלשים ם.זיקינ .כל התורהאת 

ינאי ראמות לאויל  אמר רבי .כלה את למד אניעד ש .למחר שתיםהלכות היום ושתי 

ולא  רוהפקח אומ .ל לזהומי יכ רהטפש אומ .חכמות לככר נקוב שתלוי באוירו של בית

מי  רו כך הטפש אומביאנשא עד ה.עם ז הקנים ומחברן זקנים אחר תלאו הריני מביא 

מד שתי וני לא הרי .והוא לא מאחר למדה רוהפקח אומ .תורה שבלב]ה[יכול ללמוד 

 .ל נקבקרסטלוי ל אמר רבי  ..מד תורה של חכם זהועד שאני ל .למחר שתיםוהיום הלכות 

מוציא בזו מכניס בזו מה אני מועיל אומר טפש הפועל התו מים וששכר בעליו למלא
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כך  .חבית וחבית אני נוטל מבעל הביתשכר אני נוטל ולא כל  וולא שכר רוהפקח אומ

 'לא שכר יגיעהו רוהפקח אומ .מה אני מועיל .תורה ומשכחהההריני למד  רהטפש אמ

בתורה תלי  םרואה קוצי הדברים שאת לולוי אפי מר רבידאנותן לי הקדוש ברוך הוא. 

שמע ישראל המד"א תל עולם. כתוב יכולות להחריב את העולם ולעשותו תל  םלים הית

ולא  .העולם אתחריב ת"ת רי"ש ידללרת( התמן )העשה ת א(388)אם י'י אלקינו י'י אחד. 

כי לא תשתחוה לאל אחר. אם תחליף רי"ש בדלי"ת תחריב את  .חללו את שם קדשית

אם  י'י.כחשו ב .העולםאת תחריב ה"א בחי"ת אם תחליף  .כל הנשמה תהלל יה העולם.

ואת לא  אלכ אלוכ .כי אין בלתך י'יאין קדוש כ .העולםאת תחריב ף בי"ת בכ"ף תחלי

  .לותךכאין כי כי אין בלתך  .להכ

מתכנשין  לואפי רמואבר חברין י אנדרסאלכ בי אלכסנדר מי יכין לעורב צידו >ה,יא,ג<

עולם באי כך אם מתכנשין כל  ם.יכולי םעורב אינאחד מן העולם להלבין כנף באי כל 

למד משלמה  הממי את ם.יכולי םאינ .תורהשבאותיות שבשהוא קטן אחת עקור יו"ד ל

 רבי יהושע בן לוי .מי קטרגו .גרקטעלה ו לעקור יו"ד מן התורהי שבקש ל ידהמלך שע

עלה ונשתטח קטרג. וספר משנה תורה שבידכה קטרג רבי שמעון בן יוחי אומר יו"ד  רמוא

מקצתה אם ש .תיקיייתורתך דבב וכת רבונו של עולםלפניו  רואמ הקדוש ברוך הוא.לפני 

הקדוש ברוך הוא  ראמ .בקש לעקור יו"ד שבתורההמלך שלמה והרי  .בטלה כלה בטלה

  ..לעולם .בטל וד שבך אינ"ויו .כיוצא בו לףאואף  .בטל הוא יהיה

 הקדוש ברוך הואשתטח לפני ונעלה שבשרי יוד  ראומ איהושע בן קרח ביר >ה,יא,ד<

לו  ראמלהיות נעקרת מן העולם  .עקרתני משמה של צדקת זו רבונו של עולם ואמר

 ךובשם נקבה עכשיו אני נותנשם שרי של אותיות  ףמתחלה היית בסוהקדוש ברוך הוא 

ויקרא משה להושע בן נון צדיק ובראשון של אותיות שמו של צדיק. הה"ד של זכר  שמוב

הקדוש ברוך הוא ה אלף קורא תגר לפני אחא הי ם רביבש 'ניאב ןאלעזר ב ביר .יהושע

בראת בי והלא בי")(]ת[ שנית אלי. ולא  .י בראש אותיותתננתואומר רבונו של עולם 

עולמי  אמר לו הקדוש ברוך הוא .יםקבראשית ברא אל מרשנאאלא בבי"ת. העולם 

למחר אני נגלה ו .בחכמה יסד ארץ י'י רלא נבראו אלא בזכות התורה שנאמ .ו[א)(]ומלו

 י'יאנכי  מרשנאובך אפתח בתחלה.  של דברות ך בראשן לונותן תורה לישראל ואני נות

דבר צוה  מרשנאדור. אלף שהוא מסכים מאלף  ולמה נקרא שמו ראמבר חוטרא  .אלהיך

  ..לאלף דור

בתלמידי חכמים שחורות כעורב אלו תלמידי  יהפתר קר אר' יהוד ב(388) >ה,יא,ה<

כלפידים  םלבא מראיהלבא לעתיד ן כעולם הזה שחוריכעורין ושנראין  שאף על פיחכמים 

שחורות כעורב אלו  .בפרשיות התורה ייהשמואל בר יצחק פתר קר בירירצצו. ברקים כ

ר ברבים אמ םמלאמרכעורב ת כעורות ושחורות ינראאף על פי שתורה שפלמידות של 

תדע לך וירושלים.  אמנחת יהוד י'יוערבה להמד"א  .עלי םערבות ה הקדוש ברוך הוא



 רש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קדרי, מפעל המד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י מ( 05כתב יד מינכן 

 

 

 

75 

 

וזו בפני  .אלא זו בפני עצמה .לא נאמרו שתיהן כאחד .שהרי פרשת זב וזבהכן שהדבר 

 ואשה כי יזוב דמה. ..  ה.זב תהיהואשה כי  .איש כי יהיה זב מבשרו מרשנא .עצמה

 .ה עורה של אש לבנהתהי הקדוש ברוך הואתורה שנתן  אמר רבי שמעון בן לוי >ה,יא,ו<

מימינו אש דת הה"ד  .ת באשכוכללוהיא מ .היא אש וחצובה מאש .חורהאש שבה בתוכו

 . למו

 

 . וגו'.והיה אם מעיני העדה מרשנא .אלו סנהדרין שהם עינים לעדה עיניו >ה,יב,א<

אחר העינים כך ישראל אין  םהולכי ןוכל .אדםביש בו  םאברימאתים וארבעים ושמנה 

 . דאמר רבימימיה של תורהאלו אפיקי מים על  ם.לעשות דבר חוץ מסנהדרין שלה םיכולי

 .רוחצות בחלב ם.עוסק בם כל צרכהוא הם לכל מי ש ניםחמא בר עוקבא דברי תורה מגי

יושבת על מלאת  .כחלב יםנקיאותם  עושיםנים עד שיאותם בש םוחציהן ראלו ההלכות ש

  ..מלאתה של תורהעל 

 ביר .מלאתי משפט. המד"א ישראליושבת על מלאת על מלאתה של דבר אחר  >ה,יב,ב<

ין ים מניבתי כנסיות היו בירושלארבע מאות ושמנים ואחד  אושעיא רבה ם רביפנחס בש

עד  .על מלאת זה ממלא מקצת דבר וזה ממלא מקצת דבר אתנחומ אמר רבי .מלאתי

 אלומקצת דבר ו ןיאמלמ אלו אתנחומ אמר רבי .ןבנול)לבונה( שתהא הלכה יוצאה כמין 

  ו..דבר עד שתהא הלכה יוצאה כמין לחיי מקצת ןיאמלמ

 

 א(389)ביומוי דזמנין תרתין חבוריין ינאי  מר רביא שםויו כערוגת הבילח >ה,יג,א<

 והוינן נפקין ולעיין באורייתא בהירא אסטרין ולא כטעם. שהיתה זאת אומרת.. 

 הזה יש בו מכל בשמים יימגדל הרקחאמר רבי תנחומא מה ה מגדלות מר)חק(]קח[ים

רגיל ש תלמיד חכםשפתותיו שושנים זה  ..מיעקבומלכות יה יכך כהונה ולומכל מינים 

  ן..שושכפתותיו שבמשנתו ש

אף על פי כן  .יו נוטפות מורותזה תלמיד שאינו רגיל במשנתו ששפת נוטפות מור עובר

  .מברר תלמודוועובר הוא וחוזר 

 

גלילי  .המהם יקמעשה אל 'לוחווה מראלו לוחות הברית שנא ידיו גלילי זהב >ה,יד,א<

מעשה  איהושע בר נחמי רב. אמר רביהנחמדים מזהב ומפז  מרשנא דברי תורהאלו  בזה

חצובין מגלגל חמה  בשם רבי א?ס?רון. אומרמנחמא  ביר .גללין יאנון והיפרמנס של ס

זה על שם  ותה על לוחחמשו .זה ותה על לוחחמש ן עשרת הדברים.כיצד היו כתובי

הה"ד את הדברים האלה דבר י'י וגו'. בן גמליאל חנניא  ביר .דברבלילי זהב ג מרשנא

אומר  ביר ידיו גלילי זהב. מר.על לוח זה ועשרה על לוח זה שנא עשרה ןן אמרייורבנ

על וארבעים על לוח זה  ר ארבעיםסמאי אומ ביר .על לוח זה עשריםעל לוח זה ו עשרים

 טטרגונא  .הם מזה ומזהלוחות כתובים משני עברי מרלוח זה שנא



 רש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קדרי, מפעל המד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י מ( 05כתב יד מינכן 

 

 

 

76 

 

בין כל דבר ודבר פרשיותיה ודקדוקיה של תורה  ר.מובן אחי יהושע א אחנני >ה,יד,ב<

הוה ידיו גלילי זהב.  'דין פסוקלהמטי  אפשיט קרייה והו איוחנן כד הו ביר ם.היו כתובי

בין  ול לגל גדול גלים קטנים כךדה בין גל גזמה גל  .יהושע בין אחי רילמדני ביפה מר וא

  .כל דבור ודבור פרשיותיה ודקדוקיה של תורה היו כתובים

כל הנחלים המד"א תרשישה והד"א זה התלמוד שהוא כים הגדול  תרשישכממולאים 

  ..הולכים אל הים

מכאן והכרעים מכאן והוא  ב(389)מעים הזה הלב זו תורת כהנים מה  מעיו עשת שן

מה  .עשת שן .והוא באמצע .ם מכאןספרי ך תורת כהנים שני ספרים מכאן ושני?כ?בתוך 

כמה מצות  ויש ב םות כמה רמחים כך תורת כהנירכמה ית ועשת שן זה את עושה ממנ

  ..לים נותרות כתובים בתורת כהניםעכמה פ םחמוריכמה כמה קלים  םדקדוקיכמה 

 ביור דןיו ביר .א קשה כספיר הזהושל בני אדם שה םכח םמעולפת ספירי >ה,יד,ג<

 חדבאדם אשהיה ך הוא בא וראה מעשה רשהספיר הזה  התימ ןאי רמואיודן ר' פנחס 

הלוקח על מנת לבדוק אותו נבחין אותו לשבור לו  ררומי למכרו אמל חדשהביא ספיר א

 .ן ונחלק הפטישין התחיל מכה עליו בפטיש נבקע הסדינתנו על הסד .ממנו חתיכה קטנה

אבא בר ממל אם נתעלף  אמר רבי .ריםספיבמעולפת הה"ד והספיר במקומו ולא חסר 

בר שה קסם בדוכל מי שע ןן אמרייורבנ .אדם בדבר תורה והלכה סוף שנעשה בהם קסם

  ..מלךדברי קסם על הה"ד סוף שהוא בהם מלך  תורה.

יתיב גבי  אמוניחשמעון אתו חמריא גבי אבוי למזבן עבור מן קריתא  ביבר ראלעז ביר

עני דהדין דומה טיב אידישא שרא יול צוותא אמרין ווי חסחא והוא אכל כותנורא אמיה נ

נסב חמריהון ואסקון  םלמזבן טעניהו ימביא רעבון לעולם שמע קלהון מדנפק ואשה

בין תייתהון י ןהון וחמויעינ ןיתהון תלו םן חמריהון ולא אשכחויגרא אתון תבעולא

ליה לא  יןאמר .עתוניהמלה אשמ אלמילון ד רתנן ליה עובדא אמ .ן גבי אבוייגרא אזליבא

הוה  דכין ראפש . ומהרעהלון ולמה הכנסתם בו עין  רהוה עובדא אמ .וכןקרי אלא כאמ

ליה מן  יןלו ואמרואז אף על פי כן .יומזונברא ליה  אלא ההוא דבר .או עליכון אינון מזונוי

הוה מסיק  הוםק ליה קשה מן הראשון מן מסיהנס האחרון ה הוםית לחשמי והוא מ

טליתו לא היה יכול  לווכיון שנתעסק בתורה אפי .תריתרי ון הן נחית לאמ אמרחד  הוםל

  .מעולפת ספירים מרלקיים מה שנא .לסבול

סאה ארבעים קופה של ליטול והיה למוד  לרבן גמליאלהיה לו  חדא א(390)בן בית 

כיון  אן חילא טבא אית בך ולית את עסיק באוריתוכל הדאמר ליה ומוליכה אצל הנחתום 

כיון  םסאישמנה של שנים עשר. של  עשריםשל  שלשיםהתחיל נוטל של  השנתעסק בתור

ה יכול יניה לא האס לוואית דאמר אפינוטל. קופה של סאה לא היה  לופרא אפייס רמאד

 ..מעולפת ספירים מרלקיים מה שנא

 



 רש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קדרי, מפעל המד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י מ( 05כתב יד מינכן 

 

 

 

77 

 

ששת  םמיוסד לששה ימי יהעמודי שש שה .עולם וזה שוקיו עמודי שש >ה,טו,א<

שנדרשת לפניהם  .של תורה םאלו פרשיותיה .מיוסדים על אדני פז י'י ים עשהימ

כך  המלמעל ג ודוסיסווקיפ ה.לו בסיס מלמט היהדומות לעמוד זה ש ןולאחריהם ולמה ה

ואיש כי ישכב את אשה  מרמנין שנא םלפניה ם.ולאחריה םפרשיות התורה נדרשת לפניה

וכי מה ענין זה  .ארץ ונטעתם כל עץ מאכלאו אל הובתריה וכי תבב מה כתיושכבת זרע 

לתוך ביתו נכנס ויוצא שהוא תוך ממה סנה מנרוש הוא אזיל ומתעבר ברבים  .זה לאצ

 .חטאת אני מביא .ולא אשם אני חייב .לא חטאת אני חייב ראמ שפחתוהוא נחשד על 

תידין עלם עוללוי אלו שנוהגין היתר בשפחות  בשם רבייודן  דאמ' רבי .אשם אני מביא

ים ימחץ ראש אויביו קדקד קאך אל הה"ד .לעתיד לבא ם.תלות בקדקדי ראשיההלהם 

שלש שנים יהיה לכם ערלים מה  בלאחריהן כיצד כתיונדרשות  .שער מתהלך באשמיו

ממתין  הלערלה את ר הקדוש ברוך הואבתריה לא תאכלו על הדם לא תנחשו אמ בכתי

לש שנים שממתין  הלערלה את את נדתה.אינך ממתין שתטהר מטומלאשתך ושלש שנים 

ויגידו לשאול הה"ד  .קיים מצות הדםבמה שת אשתמצאי אתה ממתין עד לבהמתך ו

עם ואמרתם להם לצו ו?ח?ויאמר שאול  .ל על הדםולאכ י'ילאמר הנה העם חוטאים ל

ן ימהו בזה רבנבזה. איש שורו ואיש שיו ושחטתם בזה ואכלתם והביאו אלי  .הגישו אלי

ואוכלים  םסדר הזה היו שוחטיבלהם  מראחשבון בז"ה הראה להם  ת י"דסכין ב ןאמרי

 תמלחמ ב(390) ביום הוהי בדכתי הבמלחמהם הקדוש ברוך הוא פרע לואימתי ואימתי 

 .ונתן ותמצא לשאול ולא נמצאהיאת ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול ו

ן ן אמרייורבנ .יצחק מלאך המציאה לו רבים חגי בש ביומי המציאה לו ר ר רבי אבאאמ

כמה ו מזבח.אותו החל לבנות  י'יויבן שאול מזבח ל בכתידהמציאה לו  הקדוש ברוך הוא

אותו  רמוואת א .יעקב בנה מזבח .אברהם בנה מזבח .נח בנה מזבח .מזבחות בנו ראשונים

נפשו את שנתן  יודן לפי אמר רבי .אלא אותו החל להיות ראש למלכיםמזבח. החל לבנות 

 י'י. החל לבנות מזבח ל אותוכאלו ב על הדבר הזה העלה עליו הכתו

לפי שבעולם הזה אדם בונה בנין ואחר אומר לקוניא  ןשמעון בר יוסי ב ביר >ה,טו,ב<

 ישב לאלא יבנו ואחר  באבל לעתיד לבא מה כתי ו.אדם נוטע ואחר יאכל אות .מכלה אותו

 וגו'.. ולא ילדו לבהלה  .קעו לריילא יג .טעו ואחר יאכלי

 

יש לך חיך מתוק  .לבית ישראל דרשוני וחיו י'יכה אמ' כתיב  חכו ממתקים >ה,טז,א<

כי לא  .יש לך חיך מתוק מזהאלקים אם אחפוץ במות הרשע.  י'ים וחי אני נאשנאמר מזה 

אמר  .יש לך חיך מתוק מזהובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה  .אחפוץ במות המת

צדיק כל הרי אדם  בן יוחאי.שמעון  ביעל הראשונות הא כיצד תני ר אתוהב לקיש ריש

ימיו ובסוף הוא יעשה רשע עליו הכתוב אומר )צד( כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה. 

עשה  ו אשררשעתבו ראומ בבסוף נעשה צדיק עליו הכתולרשע כל ימיו והרי שהיה אדם 

מונה יוחנן ולא עוד אלא שכל עבירות שעשה  ביאמר ר .ותביום שובו מרשע .לא יכשל בה
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בגידות שבגדת כל הקציעות כל בגדותיך ומור ואהלות  הה"ד ותיזכלו הקדוש ברוך הוא 

 ביחנינא ור ביר .בן כמה שנים הכיר אברהם את בוראו . תניבי הרי הן כמור ואהלות לפני

אומר בן לקיש או. בן הכיר אברהם את בור ים.שנ ארבעים ואחדהו בן יתרוידאמרי יוחנן 

  ..ין עקבימנ .עקב אשר שמע אברהם בקוליהכיר אברהם את בוראו שנאמר שנים שלש 

עם  הקדוש ברוך הואתוכח ממקומות  שלשהנחמן ב ןבא( 391) עוןשמ רבי אמר >ה,טז,ב<

להם  רולבסוף יצאו בבשת פנים בשעה שאמ .גדולה הושמחו אומות העולם שמח אלישר

אמרו היאך יכולין להתוכח עם אומות העולם ושמחו י'י.  רכחה יאמהנביא לכו נא ונו

 ומות העולםשא הקדוש ברוך הואמן העולם כיון שראה  ןעכשיו הוא מכלה אות םבורא

 א"התמהו כשלג ילבינו. אם יהיו חטאיכם כשנים הה"ד  .שמחים הפכה להם לטובה

ר הקדוש בשעה שאמו ג עם בנויענואמרו זו תשובה וזו תוכחה אלא לא אתא אלא להת

כיון וגו'. ועם ישראל יתוכח כי ריב לי'י עם עמו  .וגו'י'י את ריב  םשמעו הרי ברוך הוא

הה"ד  .הפכה להם לטובהאומות העולם. על ישראל שמחתן של  הקדוש ברוך הואשראה 

אומות ו' תמהו גובלק מלך מואב מה יעץ עמי ר נא וזכ .עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך

ר בשעה שאמ?ד? ו..ג עם בניענא אלא להתבלא  הוא מתוכח עמהם.אמרו היאך והעולם 

אומות העולם שמחה גדולה. וכיון שראו )ה(]ש[הקדוש שמחו  איהוד םע י'יוריב ל )ורב(

יודן  מר רביאעצבו עצבון גדול.  .בבטן עקב את אחיו מרלטובה שנאלהם ה כהפברוך הוא 

בנור ובזפת לפה דיינא דדאין  אתכיון דחמ .יןדלאשה אלמנה שהיתה קובלת על בנה ל

כיון שאתה דברי קטיל ליה  אסרחנ .ליה לדיינא אודעהמ ןאמרה איומגבלין ומגלבין 

י הוה ירי כד הוה במעאליה מ יאמר .עלךהדין בריך ה מה סרח אמיל ראמדיינא לדיינא. 

 'ר סימון אמאלעזר ב ביר .בבטן עקב את אחיוהה"ד  .הוא בר ענשאלאו  אמר לה .יבבעט 

  .חלק לו כבוד נואבי באלוהו של יעק

ו ישראל בסיני אנכי אמרבשעה ש רייוחנן אמבשם רבי אחא עזריא ורבי  ביר >ה,טז,ג<

בור דחזר ה י.צאה בדברונפשי יהה"ד אם יוספים אנחנו לשמוע הה"ד  םפרחה נשמתי'י 

ושלחתני אל  אתה קיים ותורתך קיימתרבונו של עולם  רואמ הקדוש ברוך הואלפני 

 .בכח י'יקול הה"ד  .להם ןוהמתי הקדוש ברוך הואשעה חזר  ובאותכלם מתים מתים 

רבי תני  ב(391) ם.שישייל בכח. י'יקול  .לבחורים .בכח י'יחמא בר חנינא קול רבי  אמר

תורת הה"ד  םלישראל החזירה להם נפשות הקדוש ברוך הואתורה שנתן שמעון בן יוחאי 

  .נפשי'י תמימה משיבת 

ירא ונשמטה נפשו ממנו כיון שראה יכנגד בנו ונתשדבר ו ממתקים למלך ייח אחר דבר

אתה לא  .לו מה לך בני יחידי רנפשו התחיל מגפף ומנשק אותו ומפתהו ואומ השנשמט

כיון  ם.פרחה נשמתמיד אנכי י'י אלהיך עם ישראל  הקדוש ברוך הואאני אביך כך כשדבר 

להם אל תראו בנים אתם לי'י  ריםאותם ואומ ם ומנשקי'ישמתו התחילו המלאכים מגפפ

 ך.בני אתם אנכי י'י אלהילא להם  רהדבר ואומ םממתיק בחכ והקדוש ברוך הואיכם קאל

 .לפניו םוהתחילו מבקשי םעד שחזרה נשמת םעמי אתם חביבין לפני והתחיל מפתה אות
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אמרה ברוך הוא ו מהקדושמבקשת רחמים על ישראל  'תורההתחילה  .הוי חכו ממתקים

 ושמח בשבילכלו כל העולם  .יש מלך משיא בתו והורג את בן בתו רבונו של עולםלפניו 

 .. תורת י'י תמימה משיבת נפשהה"ד  םובניך מתים מיד חזרה נשמת

במה את  .יוחנן ואת שבתותי קדשו בשם רביחא אתנחום בר  ביאחא ור רבי >ה,טז,ד<

אני י'י ב והיה לאות ביני וביניכם ה דכתיינקי במאכל ובמשתה וכסותאקדשהו מקדשו 

בר אבא בנוהג שבעולם אדם עושה מלאכה עם בעל  אחא מר רביא .נאמן לשלם שכר טוב

אינו  הקדוש ברוך הואאבל  .ל את עצמו בטיט הוא נותן לו שכרואכי שהוא מל ידהבית וע

תן לכם שכר טוב כם בדבר רע ואני נויעצמ תנבלולהם אל  רכן אלא מזהיר לישראל ואומ

נאמן לשלם אלהיכם אני י'י  .ושרט לנפש .אל תשקצו את נפשותיכםלעולם הבא הה"ד 

  .שכר

 בכתיאמר אבהו  ם רביבש אברכי ביור .חמא בר חנינא ם רבייודן בש ביר >ה,טז,ה<

ה תקומה תואבדיל את העמים מכם לא הי ראלו נאמ .ואבדיל אתכם מן העמים

 .לעולםלי ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי לשמי מר נאישראל אלא  הם שללשונאי

שיעשו תשובה ויקרבם  ומות העולםלא הקדוש ברוך הוא רן שאמאאחא מכ אמר רבי

 םבחרישת ומות העולםמא םמשוניהם של ישראל  םכל מעשיה ביראמר  .תחת כנפיו

בגגותיהם.  ם.ביקביה ם.בגרניה .בדישן ים.בעמור ן.בקצירת א(392)ם. בזריעת

לא תחרוש בשור ובחמור  מר.שנא .בחרישתן ם.במנינ .בתגלחתן ם.בבשר ן.יהותבכורב

וערלתם ערלתו את שנאמר  םלא תזרע כרמך כלאים בנטיעת מרשנא ם.בזריעתיחדיו. 

בגרנם  .ושכחת עומר בשדהשנ'  יןבעמורו .ובקצרכם את קציר ארצכם ם.בקצרת .פריו

שנאמר  םבגגותיה .גורן וכתבואת יקבכתבואת  בוכתי .יקבם מלאתך ודמעך לא תאחרו

בבכורותיהם שנאמר כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר  .ךיועשית מעקה לגג

כי תשא את ראש  .במנינםתקדיש לי'י. בבשרם. שנאמר ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם. 

  .לחמהומות העולם וא .שראל מונין ללבנהיבני ישראל 

חדא בשם כהנא  .לוירבי  םא בשם כהנא וחדא בשתרתי חד רברכיה אמ ביר >ה,טז,ו<

שהיה בעליונים והשרה שכינתו  .היא קלסתו ממעלה למטה .היא קלסתו והוא קלסה

 .א במדרגה התחתונה והוא עתיד להעלותהושה .למעלה תחתןמ הקלסמוהוא  םבתחתוני

 רואמ .מטרונה התולוי למלך שקדש א ם רבידא בשחו .ונתנך י'י אלהיך עליון מרשנא

זאת קומתך הה"ד.  .משבחהמקלסה וכיון שראה אותה התחיל  .מבקש אני לראותה

חכו  . הה"דקלסולכיון שראה אותו  .היא אמרה רוצה אני לראותוגם  .דמתה לתמר

  ..ממתקים וכלו מחמדים

 

 

אנה הלך דודך  אלאומר לישראומות העולם  אנה הלך דודך היפה בנשים >ו,א,א<

 ם אתםמה טיבכם שואלי םפנה דודך מה כנסת ישראל משיב לסיני אנה .לים .מצריםל
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 אהו .א לפרש ממני כלהן דהוא לגביהויכול  י.מאחר שנדבק ב .חלק בו םואין לכ .עליו

 .אתי לי

 

הזה לא )לא( וסי בר חנינא הפסוק אמר רבי י דודי ירד לגנו לערוגת הבשם >ו,ב,א<

ואת  יםמר אלא דודי ירד לרעות בגנה צריך קרא למיוראשו לא ה)ל(ראשו סופו ולא סופו 

זה לערוגת הבושם  .לגנו זה העולם הקדוש ברוך הוא.אלא דודי זה ירד לגנו  רתאמ

את שושנים לסלק  ב(392)וללקוט  .לרעות בגנים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות .ישראל

 ביר .אבהו ביור איהוד ביר .מה בין מיתת זקנים למיתת נעריםהצדיקים שבישראל. 

ובזמן שאינו כבה  .כבה מאליו יפה לו ויפה לפתילהמהנר הזה בזמן שהוא  ראומ אודיה

התאנה הזו בזמן שנלקטת בעונתה רע )בזמן(  רמואבהו א ביר .מאליו רע לו ורע לפתילה

  .לה ורע לתאנה

ובכל  .נהיגין תחות חד תאונה החייא בר אבא ותלמידיו הו ביריומא חדא הוה  >ו,ב,ב<

הוא שמא  .נויאת מקומ בוקנש ואמר .נתוינה ומלקט תאימשכים בעל התאיום ויום היה 

 ן.ולא מצאללקוט. התאנים השכים בעל התאנה  .מה עשו הלכו וישבו במקום אחר ןחושד

חס  ואמרו ל .ה ממנינלמע םלי ואתם מבקשי םלהם רבותי מצוה אחת הייתם עושיאמר 

אמרינן אמרו לו  .קום אחרם וישבתם בממכמפני מה הנחתם מקוושלום. אמר להם ו

 .לכם מפני אני משכים ללקוט ראלא אומחס ושלום להם  ראמ י.שמא אתה חושדנ

מתליעות מיד חזרו לתמן ההוא יומא  םשכיון שהחמה זורחת על התאנים ה .תאנתי

בעל התאנה  רומצאום מותלעות אמרו יפה אמ םופצעו אות םנטלו מה .לא לקטואשכחון 

 םיודע אימתי עונת הקדוש ברוך הואכך  הוא לקטה.של תאנתו ועונתה  הואם הוא יודע

  ם.והוא מסלק םשל צדיקים לסלק

ושל  םשמואל בר נחמן למלך שהיה לו פרדס ונטע בו שורות של אגוזי ביר אמר >ו,ב,ג<

 רואה אימחזיר והיה המלך  .ושל רמונים ומסרו ביד בנו בזמן שבנו עושה רצונו םתפוחי

ובזמן שלא היה  .הפרדסאותו והיה עוקרה ומביאה ושותלה בתוך  .עולםבנטיעה יפה  הז

ושותלה במקום ועוקרה  .נטיעה יפה בתוך הפרדס ההיה המלך רואה איז .בנו עושה רצונו

עולם כגון אומות הזה צדיק יש ב זמן שישראל עושין רצונו של מקום רואה איבכך אחר. 

 רואה אימקום שראל עושין רצונו של זמן שאין יכל ו אליתרו ורחב מביאו ומדבקו בישר

 ונוטלו מביניהם. והמשל על אלו החכמיםזה צדיק וישר וכשר וירא שמים 

יוחנן עול ואפטר  בילר ויא בר אחתיה דבר קפרא אמרביא בר אמחר' כד דמך  >ו,ב,ד<

בי שמעון על ר .יליהיהוא ידע חדדהוא תלמידיה  .לקישא( 393)לון ייעול ריש  ראמ ויה.על

א וסלקו מידע במעשיו של ר' ח לערוגת הבושם והואדודי ירד לגנו  .ואפטר עלוילקיש בן 

 . מן העולם

והחכמה מאין תמצא ונעלמה  הואפטר עלוי ביל ראעבן זבד סימון  ביכד דמך ר >ו,ב,ה<

ויש  אם אבדו .הם תשמישו של עולםשדברים תהום אמר לא בי היא. ארבע  .מעיני כל חי
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וגו'. ברזל מעפר יוקח  .וקוצא ומקום לזהב ייכי יש לכסף מוציש להם ואלו  .חליפין םלה

נמצא כמוהו. יכן הסימון מ ביאנו שאבדנו את ר .ביא תמורתוהאם מת מי  תלמיד חכם

הוי אומר והחכמה מאין תמצא. אמר רבי לוי מציאה מצאו שבטים דכתיב ויצא לבם 

מוצאין תמורתו. הוי והחכמה מאין  ויחרדו. אנו שאבדנו את רבי סימון בר זבד מהיכן אנו

 תמצא. 

לו כרם ושכר עליו פועלים והיה שם פועל אחד  ישבון דומה למלך ש ביכד דמך ר >ו,ב,ו<

בידו  ואחז כלםיותר מ תוכיון שראהו המלך כשר במלאכ ם.תכר במלאכתו יותר מכלשמ

נטל ו ןשכר [ליטול)ליתן( ]לעת ערב באו הפועלים  .ארוכות וקצרות .והתחיל מטייל עמו

נו יאמרו לו אדונ .ריםיהפועלים מצכל התחילו  כנגד כלם.נתן לו המלך עמהם שכרו ש

ענו כל היום וזה לא יגע אלא שתים או שלש שעות ביום והוא נוטל שכרו יהמלך אנו שיג

יגע זה בשתים מה שלא יגעתם אתם כל היום  םלהם המלך מה אתם מצרי רמוכמותינו א

למאה  .ותיקומה שלא יגע תלמיד  .שנה בתורה שמנהעשרים חייא לבר יגע בון  ןכ .כלו

ע בתורה בעולם הזה אף לעתיד לבא אין מניחין אותו לישן יגכל מי שהוא  מר רביא .שנה

ועד  .אלא מוליכין אותו לבית מדרשו של שם ועבר ושל אברהם יצחק ויעקב ושל משה

  ..היכן עד ועשיתי לך שם גדול

 

כתרצה  .בר סימון פתר קרייה בקרבנות איהוד ביר תי כתרצהיפה את רעי >ו,ד,א<

כצאן כד"א  רבנות.ם אלו הקינאוה כירושל .ונרצה לו לכפר עליוהמד"א. אלו הקרבנות 

  .קדשים כצאן ירושלם

עמדו ונשי תרען כשרות היו  בירמר דא .יפה את רעיתי אלו נשי תרעןאחר  דברב( 393)

אמרו )ל( מה לי סטטרין הקשה  .למעשה העגלמנזמיהן ?וני מל?ומיחו על עצמן ולא נתנו 

ם שכל מי ינאוה כירושלשיבאו הקדוש ברוך הוא סטטרין הרך לו על אחת כמה וכמה. 

ופסיליהם הה"ד ם ישל פעור היה הולך ומוצאה בירושל ןיסרוצה ומבקש טיפו יהשה

  ..מרוןומירושלם ומש

 ארוצה כד את בעיא לית את צריכת' )כ(אישניפה את רעיתי כתרצה אחר  דבר >ו,ד,ב<

הביאו ובהם  ם.המשכן לא מה ולעשותלות ובקר ולהם להביא ע רם מי אמימילף מכל

 .הםששה ולא  .כנגד ששה רקיעים .ויביאו את קרבנם לפני י'י שש עגלות צבהה"ד  םאות

 ( ציהה)..ארצות ארץ ארקא אדמה גיא שבעה ן כנגד יקומיט םדמלכא ש ןבון הא מר רביא

ימי ששת כנגד  . ששערכי שנהמכנגד בצדק שש והוא ישפוט תבל  בוכתי .יה תבלנש

צב צב דמה לקליינון.  .אמהות שרה רבקה רחל לאה זלפה בלהה ששכנגד שש בראשית 

כמין א. נחמי םתני בש דוכן.ה על םעומדיהם יצבא הלויכל צב מטוכסת צב  .מצויינת

 .נשיאים שנים עשרבקר כנגד  שנים עשרו םקעיבשלא יהיו כלי שרת מ .היו .ןדי?מ?נוק

ושור לאחד מלמד שלא לקחום בדמים אלא זה הביא שור וזה  ים.הנשיאשני  םעגלה על ש

מלמד שמסרום  .ויקריבו אותם לפני המשכן .הביא שור זה הביא עגלה וזה הביא עגלה
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להם צא ואמור  הקדוש ברוך הואלו  רר אמומהו לאמ .רוויאמר י'י אל משה לאמ. לצבור

הייתי דבר מעלה אני עליכם  הקדוש ברוך הוא רעא אמיושא אמר רבי ות.דברי שבח ונחמ

שמא  ראמוירא משה ישעה נת)ש נתי(  'והבאתם לי באות .עולמיבו את צריך לסבול 

עמד וחדש את  רא אחריאים או שמא נבבעל הנ התאמר רוח הקדש נסתלקה ממני ושרת

לך  רהייתי אומלך שיביאו להם  ראלו הייתי אוממשה  אמר לו הקדוש ברוך הוא .ההלכה

מהו קח מאתם היו היו ואלא קח מאתם והיו מהו קח מאתם מאתם  .להם רשתאמ

להם המשכן  רסימון שבטו של יששכר אמ ביר א(394). אמר ומי נתן להם העצה הדברים.

הוא  .טען בהםהא נכדי שיעשו עגלות פורח הוא באויר עשו לו עגלות  םהזה שאתם עושי

 .תיםימהו לע .תיםיומבני יששכר יודעי בינה לע מרשנא .יששכר ו שלשבט ומשבח בשכתו

לדעת מה יעשה ישראל שהיו  םוריבלע בר קסרייאיוסי  ביר .יןרסלקי ראמ אתנחומ ביר

ות שהיה שבטו של יששכר מעמיד יראשיהם מאתים אלו ראשי סהדר דםאת הקו םיודעי

הלכה למשה כההלכה על פיהם  םהם היו מסכימיוכל אחיהם על פיהם מלמד שכל אחי

שמא תמות אחת מן  הקדוש ברוך הוא רבונו של עולםמשה לפני  רשעה אמ ובאות .מסיני

ונמצא עבודת המשכן  .של נשיאים פסול םמהגלגלים ונמצא קרבנ תר אחאהפרות ויש

ו חיות יהויה שיההלהם  קנת הויאמר י'י אל משה לאמר קח מאתם והי .בטלה מיד

א בשם יננח בי )נחמיא(יודן ור בייכן היו קיימות רהלעולמי עולמים עד ועולם לוקיימות 

יכן הו .ורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדיובגלגל שהה"ד קפרא עד הגלגל  רבי

אסא אמר בגבעון הקריבו  ביר ם.הקריבו אות( ]בנוב[ יוםאמר רבי בון )ב ם.הקריבו אות

 .םאות הקריבו םבבית עולמי ןן אמרייורבנאותם. לה הקריבו בשי רלוי אמאותם. רבי 

השלמי' אשר זבח לי'י שלמה את זבח )זבח( ויזבח  בן דכתייטעמא דרבנ רמוחמא א ביר

העגלות  תאת ארבע בוכת .ואת ארבעת הבקר .שתי העגלות רבקר הוי אומבקר. אי זה 

וחמו ולא הזקינו ולא ולא העכשיו הן קיימות עד מאיר אומר  ביר .ואת שמונת הבקר

י ל ידהפרות שנדבקו עאם ומה  ל וחומרדברים קן וההוסלעו. אלא הן חיות וקיימות 

)י..( לעולמי עולמים לעולם ויות וקיימות יחושהייה והן ה ינתן להם הוי)ו(מלאכת המשכן 

ואתם הדבקים בי'י אלהיכם על אחת כמה וכמה. שנאמר בחי העולמים  םדבקינישראל ש

  .ם היוםחיים כלכ

 

בר סימון למלך שכעס על  איהוד יא בשם רביעזר ביר מנגדיהסבי עניך  >ו,ה,א<

אחר העמוד פניה חוץ מה עשתה הלכה וצמצמה שלו בין רמטרונה ודחפה והוציאה מפלט

כך לי בול [ס)(]פני שאיני יכול ל ב(394)העבירוה מנגד  רין לכשעבר המלך אמרחוץ לפלט

לי. יכול לסבול והקדוש ברוך הוא איני  ןית והיחידים מתעניגוזרין תענ ית דיןבשעה שב

תעניות ותינוקות  ןגוזריית דין ובשעה שב מיםעוללט ידי וגרמו לי לפש םשהם הרהיבוני ה

עליהם  .הם המליכוניואיני יכול לסבול שהם הרהיבוני  ר הקדוש ברוך הואאמ ןמתעני

איני יכול לסבול  ןת וזקנים מתעניתעניו םובשעה שגוזרי .ואמרו י'י ימלוך לעולם ועד



 רש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קדרי, מפעל המד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י מ( 05כתב יד מינכן 

 

 

 

83 

 

אזכיר  בוכתי .עליהם ואמרו כל אשר דבר י'י נעשה ונשמעהמליכוני הם  .שהם הרהיבוני

 .ן יה אלהיםואך סוררים לשכ בכתי .חנינא בר פפא בשם רביפנחס  ביר .רהב ובבל ליודעי

בר י'י בזכות כל אשר ד .זכות הבאיזו ביניהםמשרה שכינתו  וקדוש ברוך הואסוררים 

 מרבשטים שנא םבזויי אלישרהיו זים מה עז זו בזויה כך ישערך כעדר הע .נעשה ונשמע

 טיםיוישב ישראל בש

 

וכשרים צנועים היו מה רחל זו צנועה כך ישראל  שניך כעדר הרחלים >ו,ו,א<

 .תפילין של ראש לתפילין של יד ןא שלא אחד מהבאבי נחוניא בשם רבי ר .במלחמת מדין

 אחד מהם לא נותר. משונאיהם של ישראל וכו'. ם שאלו הקדי

 

 ומות העולםלוי פתר קרייה בא ביור .חייא צפוראה ביר ששים המה מלכות >ו,ח,א<

מהם יש  מאה וארבעים שבעיםהרי פלגשים ושמנים המה מלכות. ששים  רחייא אמ ביר

אף ישראל  יכולכתב ולא לשון להם כתב ועלמות אין מספר שאין להם לא  איןלהם לשון ו

מאה ששים ושמנים הרי  רלוי אמ ביר .ואל היהודים ככתבם וכלשונם תלמוד לומרכן 

 םים מהם מכיריבעוש ןאמותיה ןמהם מכירים אבותיהם ואין מכיריוארבעים שבעים 

 ן.ועלמות אין מספר שאין מכירין אבותיהם ואמותיה ן.ואין מכירין אבותיה .אמותיהם

  .ויתילדו על משפחותם לבית אבותם . תלמוד לומריכול ישראל כן

הם תחת חוץ ל .ת שיושבות ועוסקות בתורהוות בנוניבוריושמנים פלגשים אלו חאחר  דבר

לקין זה עם זה וח איןיכול ש .אין קץ לתלמידים .אין מספר א(395)ועלמות  .עץ חיים

ה שורה יגזומהלכה אחת במטעם אחד  םדורשי םכל .אחת היא יונתי תמתי תלמוד לומר

 ובקל וחומר.

 

ששים הן ששים מלכות אלו  ת כהנים.בפרשיותיה של תור .יצחק פתר קרייה ביר >ו,ט,ב<

ועלמות  .ורת כהנים[ת)?ס?(]פרשיות שבשמנים אלו  .ושמנים פלגשים ה.ות של הלכימסכת

דורשין מטעם ן הואלו עם אלו וכל ןאחת היא הן חולקי .ותתאין קץ לתוספ .אין מספר

 ן עדן.חיים ובגהה בעץ ייודן פתר קרי בירל וחומר. מקוגזרה שוה ת ומהלכה אחמאחת ו

תחת עץ החיים  ן עדןבג ותחבורות של צדיקים שיושב ששיםאלו  .ששים המה מלכות

  .י בראשית מתפלגין ויוצאין מתחתיונוכל מימאות שנה. חמש ( מ )ארבעמהלך 

חמש מאות הני ו מהלך קורת לואלא אפי .פונולא סוף דבר  .לאיעיבר  איהוד ביר >ו,ט,ג<

ארבעים ועוד פרסה. מצרים מהלך מצרים שותה  .כושכור שותה תרקב. ותמצית צית מ

 חמש מאותעולם לארכו של בעולם ועוד אחד מששים  םשנישבע כוש אחת מהלך כוהיא 

צא ומולגיהנם שנים  מארבע מאות תוהוא אחושתי שנים ורבועו חמש מאות שנה  שנה

עולם לככסוי קדרה לגיהנם כלו מצינו שכל העולם  .שנה תמאואלפים  שניהלוכה לגיהנם 
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מהלך חמש מאות שנה ויש אומרים כשנותיהן של אבות  ששים לגן עדן. וגן עדןאחד מ

  .אין לה שעורוהיא אחד מששים בגן עדן. ועדיין 

רבוא שיצאו ששים ן פתר קרייה ביוצאי מצרים ששים המה מלכות אלו ירבנ >ו,ט,ד<

מבן ממצרים רבוא שיצאו  שמניםושמנים פלגשים אלו  .מבן עשרים שנה ומעלהצרים ממ

לוי  בשם רבי אברכי ביר .ועלמות אין מספר אין קץ ואין סכום לגרים .עשרים שנה ולמטה

אבל ישראל יש להם  .בני יפת גמר ומגוגיש להם מנין ואין להם סכום  ומות העולםא ראמ

מספר זה בזה המנין  'דיהם במספר כל זכר פקודיהפקוהה"ד  .מנין ויש להם סכום

מפקד זה  .מספר זה המנין .ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך בדכתי .הסכום

 בדכתי ב(395) .עיד בנוהוהלא בלעם הרשע  .נוישאנו מעידין על עצמואם תאמר  .הסכום

 .ומספר את רובע ישראל זה הסכום .מניןהמי מנה עפר יעקב זה 

אחת היא  .אחד היה אברהם מרזה אברהם שנא דאח אחת היא יונתי תמתי >ו,ט,א<

 יולדתושהיה ברור ל נוזה יעקב אבי וברה היא ליולדת .שהיה יחיד לאמו .לאמה זה יצחק

דבר אחר  .והקול נשמע בית פרעה מרשנא .שהיה צדיק גמור ראוה בנות אלו השבטיםו

זה יוסף  .מלכות ופלגשים ויהללוה .באשרי כי אשרוני בנות מרשנא .ויאשרוה זו לאה

 םאם אנו מהלכיאיש אשר רוח אלקים בו. הנמצא כזה  .ויאמר פרעה אל עבדיו מרשנא

כל את אחרי הודיע אלהים אותך  מראין כזה שנאימסוף העולם ועד סופו אין אנו מוצ

 אין נבון וחכם כמוך. זאת 

ומי כעמך  מרת ישראל שנאכנס אמרה .תמתי[היא 1]יונתי [2[ ]אחתאחר ] דבר >ו,ט,ה<

 .מי אלי האזינווהקשיבו אלי עמי ולאשנאמר אחת היא לאמה  .גוי אחד בארץ .ישראל

 .אתכם כל הגוים )ה(אשרויוהמד"א ראוה בנות ויאשרוה  וליולדתהיא ברה  ב.לאמי כתיו

 . והיו מלכים אומניךהמד"א מלכות ופלגשים ויהללוה 

 

שמעון בר  ביחייא ור בירא חדא היו מהלכין יומ מי זאת הנשקפה כמו שחר >ו,י,א<

 ביחייא לר ביר אמר ליה .באל וראו אילת השחר שבקעה אורהדא אבקעבהדא חלפתא 

 .כי אשב בחשך י'י אור לי במצפצפת דכתי .ה גאולתן של ישראלתבר חלפתא כך הי .שמעון

ר ואח .פרה ורבה ר כךואח .באהר היא מצפצפת ר כךואח אה.קימ אה.תחלה היא קימכ

ר ואח .בימים ההם ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות 'והולכת כך בתחל המרב כך

אף ישראל כן  .שאין לו צלכשחר הזה כמו שחר  .ושמחהששון ליהודים היתה אורה  כך

אין אורה. ברור. כך ישראל תלמוד לומר ברה זו הלבנה האי מה יפה כלבנה.  למוד לומרת

ת השמש בגבורתו. אי מה החמה קופחת. יכול אף ישראל כן א?צ?כחמה. הה"ד. ואוהביו כ

פעמים לבנה. זו.  א(396)תלמוד לומר יפה כלבנה. הה"ד. מה יקר חסדך אלהים. אי מה 

ת ביום מזו משמשיפה כלבנה  תלמוד לומריכול אף ישראל כן מלאה. פעמים וחסרה 

אי  .עולם הבאוהם בבעולם הזה הם  אלולמשול ביום בלילה כך ישרובלילה. דכתיב ביה 

של  םכדגלי .איומה כנדגלות תלמוד לומר אימה אף ישראל כן [ין להםא]מה חמה ולבנה 
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בה להם ווגביהן וג מרשנא א.ומנין שיש להם אימ .גבריאל ודגלו .כגון מיכאל ודגלו ן.מעל

ומנין ואסט?ר?טליטין כגון דוכסין ואפרכין  ןמט של ןאימ רמויהושע א ביר .ויראה להם

יודן ורבי חונא בשם רבי אלעזר  ביר .ואמתני ותקיפא אדחיל מרלהם אימה שנא שיש

איזה זה ולא גלה להם. ולגלות  נדלוכאן אלא כדגלות כדור שנת באין כתיהמודעי כדגלים 

שנ' וינשא לעיני  איום צרה ותוכחה ומנין שיש להם אימ מרחזקיהו שנא)י(דורו של זה 

 .כאן אלא כנדגלות באין כתי ותכדגל .אלעזר המודעי ביר. רבי יוחנן בשם כיםהעמים מס

ואספתי את כל הה"ד זה זה דורו של משיח  ואי .לגלות ולא גלהשהוא עתיד נדנד כדור 

 ביר .והכה ארץ בשבט פיו מרשנא א.אימ הםומנין שיש ל .ם למלחמהים אל ירושליהגוי

 ביר .ממסע למסע יןדדבשעה ההיא יהיו ישראל מתנבר ירמיה אימ' יוסי בשם רבי  ראלעז

של יין זה גדול למרתף הקדוש ברוך הוא אמרה כנסת ישראל הבאני  ריהושע דסכנין אומ

 ובאות .זה של מעלןה .כסיסטב האאמר הלואי נ .שם מיכאל ודגלו גבריאל ודגלוש .סיני

איש הה"ד  . כן אעשה להםדגליםבהואיל ונתאוו בני להיות  הקדוש ברוך הוא רשעה אמ

  .באותותעל דגלו 

 

ה מ .נמשלו ישראל באגוזלמה בן לוי  שעיהומר רבי א נת אגוז ירדתייאל ג >ו,יא,א<

חלפת כשער הזה שנגזז ונחלף תנגזזת ונחלפת לטובתה היא נגזזת למה שהיא מהאגוז 

לי תורה מונותנין לע םמעמל םגזזיננים הללו שנגזזין ונחלפין כך כל מה שישראל רוכצפ

עושר בעולם הזה ושכר טוב  .להם םומרבילהם  םונחלפי םנגזזי םה םבעולם הזה לטובת

תרתי מה הנטיעות הללו כל מה שאתה  רלוי אמם רבי יהושע דסכנין בש ביר .לעולם הבא

משבחות. אבל האגוז הזה אם מתכסה שרשיהן בשעת נטיעתם  (ב396)מכסה שרשיהון 

 ןה םעת נטיעתבש ןהנטיעות הללו אם אתמכסה שרשיהשרשו אינו מצליח ואחורי 

אבל האגוז הזה אם את מכסה שרשו בשעת נטיעתו אינו  .ואם לאו אין מצליחות .מצליח

  .מכסה פשעיו לא יצליחשנאמר מצליח כך ישראל 

משמר זה האגוז המה אלא  .אלא אל גנת ירק ראלעשה לא היה צריך קרא למימ אמר רבי

עץ חיים היא הה"ד  .רהתולבעלי  םישראל מחזיקיתוך כך עמי הארץ שב .פריולעצו 

ומדיחו  ומורקואם נופל לתוך טנופת את נוטלו  .אגוזהחורי מה  ראמו .למחזיקים בה

עונות כל ימות  םכך כל מה שישראל מתלכלכי .ויפה לאכילהכתחלתו והוא חוזר ושוטפו. 

  .כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכםהה"ד השנה בא יום הכפורים ומכפר עליהם 

ות ושתי מצ םקליפות כך ישראל יש לה שנימה אגוז זה יש לו  רר סימון אומב איהוד ביר

 .מלה ופריעה

וכל מי  .אף בחלקי אגוזים רשמעון אומ בידתנינן ר .זה חלק .נת אגוזיל גדבר אחר ע 

כך כל מי  .אך יעלה הוא נופל ומת ונוטל שלו מן האגוזיה .ואינו נותן דעתו .שעלה לראשו

ואינו נותן דעתו היאך הוא מנהיג את ישראל סוף שהוא  .ישראלעל שהוא מנהיג שררה 
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כל אוכליו  וראשית תבואת ישראל קדש לי'יהה"ד שלו מתחת ידיהם את ונוטל מת 

 יאשמו. 

 אלחוק לתינוקות ושעשוע למלכים כך ישרצנת אגוז ירדתי מה אגוז זה יאל גדבר אחר 

  .מלכים אומניךההיו ילעתיד לבא  אבל ם.עמיהשחוק לכל  םנות הווי על ידע .בעולם הזה

ין כך ישראל יש כקנטר םים ואגוזייאגוזים בינונומה אגוז זה יש בו אגוזי פרך דבר אחר 

 נםאיפעמים ו םויש שאת תובעעושים. הם ו םויש שאת תובע ן.עושי צדקה מאליה בהם

  א.ילאס)לאסות'(. יהא פתיח  א.ח למצותולא פתבתרעא  רמתלא אמ מר רבי לויא םעושי

התורה  .ה אבן ויצר הרע קרוי אבןיכך התורה קרואת נוטל עליו ושברו מה אגוז דבר אחר 

והסירותי את ויצר הרע קרוי אבן שנאמר  .ואתנה לך את לוחות האבן מרשנאקרויה אבן 

א( 397)לוי למקום ארימון משובש בגייסות מה עשה המלך הושיב בו  אמר רבי .לב האבן

 ר הקדוש ברוך הואכך אמ .מרו כדי שלא יקפחו לעוברים ושביםבשביל לש וס.וסטרייננ

  .האבןאת ר מתהא אבן מש .תורה קרויה אבן

נשמע כך הם ישראל כל נכר והמכס שלו שהוא את מה אגוז זה אינו יכול לגנוב אחר  דבר

כל שנאמר למה שהוא נכר  .יהודיאלא שהוא  רמקום שאחד מהם הולך אינו יכול לומ

 כי הם זרע ברך י'י  רואיהם יכירום

כמה  ןנותן לתוכו כמה שומשמי האתוזה השק מלא אגוזים בידך האגוז המה חר אדבר 

  .מי מנה עפר יעקבהה"ד ישראל בגרים באו ונתוספו כמה  .כך םמחזיקי םוהמיני זרעונים 

ישראל  םכך ה .זה אחר זה ןדדין ומתגלגלירמהכרי מ תמה אגוז זה את נוטל אחדבר אחר 

ברכיה מה אגוז זה עשוי  מר רביא .האיש אחד יחטאהה"ד  םמרגישי םכל םמה תלקה אח

מחנות ארבע דגלים ארבע באמצע כך היו ישראל שרויין במדבר  ארות והסירימגארבע 

  .ונסע אהל מועדהה"ד  .ואהל מועד באמצע

בי הנחל אלו ישראל לראות הפרחה ינת אגוז ירדתי זה העולם לראות באיאל גדבר אחר 

  .בתורה 'הנצו הרמונים אלו תינוקות שעוסקי .פן אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותהג

 

לים בלבת מלכים שהיתה מלקטת בש .חייא ביתני ר .נפשי שמתני לא ידעתי >ו,יב,א<

והיו חברותיה עם המלך ן ושל אוהבו והושיבה עמו בקר .המלך והכיר שהיא בתועבר 

 רהאמו .ן עם המלךובקריושבת והיום  ליםבותמהות ואומרת אתמול היית מלקטת בש

 .לא ידעתי נפשי שמתני יהעל הוקרא .תמהות עלי כך אני תמה על עצמי םכשם שאת םלה

ים יבעיני המצר םובזויי םבטיט ולבנים והיו מאוסי םכשהיו ישראל במצרים משעבדי

ת היו אומות העולם תמהוו .י עולםנוכשנעשו בני חורין ונגאלו ונעשו סגנים על כל ב

עולם הנעשתם בני חורין וסגנים על כל והיו בטיט ולבנים  'ואומרו אתמול הייתם עובדי

לא  נוו על עצמננו וקראיעל עצמ ןכך אנו תמהי נועלי םוישראל אומרים כשם שאתם תמהי

 וכו'. ידעתי 
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אתמול ענו בכבל רגלו והיום ויוסף הוא  .מדבר בהכתו ב(397)ביוסף דבר אחר לא ידעתי 

נפשי שמתני מרכבות עמי נדב. הה"ד וירכב לא ידעתי וקראו על עצמו הארץ  השליט על

 אותו במרכבת המשנה. 

והיום ומרדכי יצא מלפני המלך  .מדבר אתמול וילבש שק ואפר בהכתודבר אחר במרדכי 

  וגו'.לא ידעתי וקרא על עצמו  מר.וגובלבוש מלכות 

אל תשמחי  לאומות העולםרת כנסת ישראל אומ .מדבר בהכתודבר אחר בכנסת ישראל 

י'י הה"ד וציאני לאור י הואיושבת בחשך )( אויבתי לי כי נפלתי קמתי שבשעה שהייתי 

 וגו'. לא ידעתי פסוק זה  ןעל עצמ וקראאז ו .אור לי

שאלה. מלכא שאל  מר לוא .אותק למלכותא ואתקבל למלכייוסטא חייטא דצפורי סל

מן ביתא ת ינחוכד נסב דוכסותא  .יהב ליה ןלגבדוכסותא לי הב אמר ליה  .אתן לךו

אמר  .ומנהון אמרין לית הוא הואיוסטא אמרין הוא הוא  חמאין ליהרהוו אלין דמלכא 

דהוה נהיג ומחייט  אבר בשוקא אין הוא מסתכל לההוא מסטוביתיעין יכדחד בר נש. 

דהוה א בההוא מסטוביתמסתכל  הוהעבר בשוקא והוא. ואי לא לית הוא  .ה הוא הואיעל

יותר ן עלי אנא תמה עלי ואתון תמה לון ראמ .נהיג יתיב מחייט עלה וחמו דהוא הוא

 שמתני וגו'. לא ידעתי נפשי ו ה.יווקרון על .מנכון)ונכון( 

  .נדיב חי העולמים אזילעמי הוה  .עמי נדיב

 

 

שובי שובי כנגד כתיב  אשמואל בר חייא בר יוד ביר שובי שובי השולמית >ז,א,א<

 .שלוםב ןצאיובשלום וי ןידיה חתמלכיות ששולטין בישראל וישראל נכנסין תע ארב

 .ואהיה מתהלך באהל ובמשכןהה"ד  .שלום חי העולמים מתנהג בהל השולמית אומה ש

דבר אחר  .וישם לך שלוםהמד"א ם בכל יום ילשלה תהשולמית אומה שמסיימדבר אחר 

שאני דבר אחר  .וישב עמי בנוה שלום הה"דשלום שאנן ואומה שאני עתיד להושיבה בנוה 

 רמוא םאלעזר בר מרו ביר .הנני נוטה אליה כנהר שלום הה"דעליה שלום  ותנטעתיד ל

 א(398) ביר .בעולם הבאה והזלם בעו ואשל עולם ה איסטיטיונריןלמת תאומה שמש

 .באות אלא בזכותה םאומה שכל טובות שבעולם אינ רמולוי א ם רבייהושע דסכנין בש

בזכותך יתן. יפתח י'י לך הדבר תלוי ים מטל השמים לך בזכותך ובך קויתן לך האל"ד הה

ברכיה את אוצרו הטוב לך בזכותך ובך הדבר תלוי. רבי שמואל ורבי חנין בריה דרבי 

 התורה השאלו לא קבל .שלום ביני ובין עולמי האומה שעשבוצריה בשם רבי ירמיה 

נמוגים ארץ  באחא כתי בירם נא בשחני מר רבידא .הווהו ובולת םעולאת ההייתי מחזיר 

ואמרו כל אשר דבר י'י נעשה ונשמע כבר  .וכל יושביה אלולי שעמדו ישראל לפני הר סיני

 סלה. והולך אנכי תכנתי עמודיה סלה בזכות אנכי תכנתי עמודיה  גגומתמהיה העולם 

על אלהיכם  לישראל עד מתי אתם מתים ותאומראומות העולם  ונחזה בך >ז,א,ב<

עליו  םועד מתי אתם נהרגיעד מות אהבוך.  .על כן עלמות אהבוךהה"ד לו  'שלמיוומ
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כם ילעוהוא גומל  .טובות לעצמו 'עד מתי אתם גומלי .כל היוםעליך כי הורגנו  בדכתי

ונחזה בך אתון  .ןטיטרטליסאו .אפרכין ןו ממנין אתכם דוכסיחנואנ .נויבאו אצל .רעות

 וישראל משיבין להםאנשי חיל. ואתה תחזה מכל העם  הה"דעלמא מחזיתיה ד הויתון

שמעתם מימיכם אברהם יצחק יעקב עבדו  .כמחולת המחנים מה תחזו בשולמית

עבודה זרה שיעבדו בניהם אחרי כן אחריהם. כי לא אבותינו עבדו עבודה זרה. ולא אנו 

כשיצא  נואבי לעשות לנו כחולה שנעשה ליעקב םאתם יכולימה אלא נעבוד אחריהם 

רבי ברכיה בשם רבי לוי אמר ששים רבוא מלאכים היו חלים ומרקדים לפני  .מבית לבן

ויאמר יעקב כאשר הה"ד בוא ירמאה וששים  ןן אמרייורבניעקב אבינו בצאתו מבית לבן. 

מאה הרי  .רבוא ויקרא שם המקום ההוא מחניםששים ים זה הרי קראם מחנה אל

ב( 398)לעשות לנו כחולה שעשה לאבותינו על הים  ם אתםליאו שמא יכו .בואירועשרים 

לעשות לנו כחול שנעשה לאלישע  ם אתםים או שמא יכוליקויסע מלאך האל מרשנא

מיד ויתפלל וגו'. ים ויאמר אל תירא כי רבים אשר אתנו קוישכם משרת איש האל מרשנא

הקדוש ברוך שעתיד  כחולהלנו אתם לעשות  םאו שמא יכולי. וגו'. ויאמראל י'י אלישע 

אלעזר  בי ברכיה ורבי חלבו ועולא ביראה ורביר .אולעתיד לב .צדיקיםעם הלעשות  הוא

שיתו  מרשנא .אועשות ראש חולה לצדיקים לעתיד לבהעתיד ל רואמ .חנינא ם רביבש

כי זה אלהים אלהינו עולם ועד דכתיב  .ו באצבעאותומראין  ב.לבכם לחילה לחולה כתי

  .למותנו עיהוא ינהג

 

מקלס בלשון זה והדיוט  'יודן אפי בירמר בת נדיב א מה יפו פעמיך בנעלים >ז,ב,א<

והלא פעמים  נופעמי רגליבמה יפו פעמיך אלא אינו מדבר אלא  רתגנאי הוא לו ואת אמ

 מר רביא. מיסרתי דחכן עקביך במסנא אייפעמים מכוסין אלא מה ו ותפעמים מגול .הללו

מה יפו פעמיך בנעלים מה היה  ויהושע אמר בילעזר וריא ביר .םיעולנ םברכיה כך שניה

ועלה לפעמי רגלים  .ביתו יאחד ששכח דלתל .ותרצחבעד כל  םפעמיך שהיו נועליל היפ

שוב מעשה באחד ששכח ולא הכניס  .וכשבא מצא הנחש קשור בטבעות דלתותיו

שוב  .ות לפניהםעקרותלות מוומצא החובא ועלה לפעמי רגלים  .תיו לתוך ביתוותרנגל

וכשבא  יםרגלפעמי ועלה ל .טים לתוך ביתוימעשה באחד ששכח ולא הכניס כרי של ח

  .טיםיחל םמצא אריות מקיפי

שכנים שני אנשים פנחס מעשה בשני אחים עשירים שהיו באשקלון והיו להם  רבי אמר

ם יירושלמתי אלין יהודאין סלקין למצלי באי ןמריוו איוהמאומות העולם  [בם(]כ..)ור

הקדוש ברוך הוא שני ן זמן יבין להון מטא זמנא וסלקיהון ומחריקחין בתפמולין אואנן ע

מה ן ם פלגין מין דאתיין מירושלאמ ן.תוך בתיהלו נכנסין ויוצאין ימלאכים כדמותן וה

סלקתון  ים אימתילון בירושל ריןרהון אמרון לון אן הויתון אמיעמהון לכל מג ידאיית

 א(399) קילא שבי ד ןאמרין בריך אלההון דיהודאי .אתיתון ביום פלן יואמת .ביום פלן

קחין פמדאינון עלה ו .םיבירושל ןלין יהודאיייסקון א יתהון אינון גבריא סבירין אימתי
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גו בדמותהון דהוו נפקין ועללין כהון מלאכים יאלהוזמן להון בין להון יהון ומחריבתל

 מה יפו פעמיך  מרה שנאביה לקיים מ .תרחיצויבתיהון בגין דא

 .ין שנכנסו למדינהוטחמא בר חנינא לשני פרגמט בירמר אבנעלים בשני נעלים.  >ז,ב,ב<

במדינה אלא  מטיאאפרג םאם פותחין אנו שנינו במדינה אנו עושי רמואחד מהם אוהיה 

 .כאן במה יפו פעמיך בנעל אין כתי .ידבריה דר' אי אניחנ ביר .פתח אתה שבתך ואני שבתי

אתם  ברוך הוא ר להם הקדושאמ. נעילה בפסח ונעילה בחג .אלא בנעלים שתי נעלים

פני בחג ואני פותח ומשיב לפניכם בפסח אתם נועלים בואני נועל ביתי. פני לנועלים 

ועורך  .יח חמה ומגדל צמחים ומדשן פירותפרגשמים ומהמוריד  .רוחות ומעלה ענניםה

ואני  .ולכל גויה וגויה די מחסורה .צרכוחד ואחד ונותן לכל אכל אחד ואחד לפני שלחן 

)בפסח( כל צרכיכם  םועושי םוזרי םודשי םוקוצרי םואתם יוצאי .פניכם בפסחבנועל 

 .ראויה היתה עצרת של חג בן לוייהושע  ביר אמר .אותה מלאה ברכות .איןיבשדה ומוצ

מן  םיוצאי םשהי ל ידיום כנגד עצרת של פסח אלא עצרת של חג עחמשים שתהא רחוקה 

למלך שהיו לו בנות הרבה למה הדבר דומה  משלמי שיבא וילך. לית  .חורףאל ההקיץ 

לשאול שלום  םיום אחד באו כל .מקום רחוקבנשואות  םומה .נשואות במקום קרוב םמה

למיזל ולמתי אלא עד  שעתאאית  .המלך אלו שנשאו במקום קרוב ראמ ם.המלך אביה

כך עצרת של פסח עד דאינון  .י עמןזונח אטב מאיו אד כלן חדיבכלהון אצלי הכא נעדהיכן 

של חג אבל עצרת  .אית ביומא למיזל ולמיתי ר הקדוש ברוך הואנפקין מהחורף לקיץ אמ

אינה רחוקה  כךדרכים קשות לפיהמהקיץ לחורף ואבק דרכים קשה ו םיוצאי םשה

ד יא עד דאינון הכא נעבזל ולמיתי אלילית ביומא למ ר הקדוש ברוך הואאמ .יוםחמשים 

להם ביום השמיני עצרת  רואומ אלזהיר לישרהמשה  פיכךל .ידב ונחוטחד יום כלן יום 

 מה יפו פעמיך בנעלים  רהוי אומ .תהיה לכם

נדיבי עמים נאספו עם המד"א בתו של אברהם שנקרא נדיב  .בת נדיב ב(399) >ז,ב,ג<

  .אלהי אברהם

לם קין שישראל מחטין ומתפרנקין בעופטטין ופרויוחנן כל ח אמר רבי חמוקי ירכיך

לקבוע רופא  םחייא מה ראו חכמי אמר רבי .ירכיםהבין בהן שנתנה  .בזכות מילה ההז

בריתי היתה אתו הה"ד בברכה שמינית כנגד המילה שנתנה בשמיני חולי עמו ישראל 

ומתים מולים יתינוקות הנ וכמ .חליים מתחת ידיה וכמ .כמו חלאים .החיים והשלום

והיתה שם אשה אחת  הפוטיאטנתן מעשה שבאתי למדינת קיו מר רביא .תחת ידיה

רביעי ומת שלישי ומת  מת לה שנילה ראשון ת מ .מוליםיוהיתה יולדת בנים זכרים ונ

 נולי א התי בו דם ברית אמרראיו ולא בנסתכלתי וראיתי בשרו ירוק אני תו לפני ווהבאו

והניחו אותו עד שיבא לו דם ברית דתנינן תמן קטן . לימולין אותו אמר להם המתינו 

או שמו נתן קרלין אותו עד שיבריא והניחו אותו ונמצא הבן של חיים ווהחולה אין מ

 היה דומה. ים יהוי כמו חלאים למה חלי כשמ
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 ליות.ן אמרי לחוליא של מרגילחוליא של עמוד ורבנ רחוניא אמ בין ריחוניא ורבנ רבי

 םלמלך שהיה לו פרדס ונטע בו שורות שורות של אגוזינחמן  אמר רבי שמעון בר

לו בני איני תובע ממך דבר אלא בשעה שהנטיעות  ראמ .וחים ורמונים ומסרן לבנו[פ)(]ות

כך  .ני כדי שאראה מעשה ידי ואשמח בךימיהללו מבכרות תהא מביא לפני מהן ומטע

 .כשיולד לאחד מכם בן בכור לישראל בני איני תובע מכם דבר אלא אמר הקדוש ברוך הוא

לפעמי רגלים תהיו מעלין  םקדש לי כל בכור וכשאתם עוליהה"ד יהא מקדישו לשמי 

שלש  אלישררבינו עליו השלום להזהיר משה  כךוכל זכרים שלכם להראות לפני לפי .אותו

 .פעמים בשנה

 

 .אמואלו סנהדרין מה תינוק זה כל זמן שהוא במעי שררך  שררך אגן הסהר >ז,ג,א<

 .אגן הסהר ן.ישראל יכולין לעשות דבר חוץ מסנהדרין שלהאין  אינו חי אלא טבורו כך

  .הראיהרא סיצחין לזוין ויאית אתרין דקר רי אמאבר חסד יאבו א(400) א.דאזהר אאדר

חסר תאל יחסר המזג אל מעשרים ושלש. דבר אחר חסר סנהדרין יאל  אל יחסר המזג

 .חלקים מים ואחד יין שניכההיא דתנינן תמן מזג  .הלכהאת ה להן ממזג ואסנהדרין שה

 י'י רועי לא אחסר הה"ד  אדעלמ הגיל נחסר מזא .אל יחסר המזג מןמיין הש

זה הלב מכאן והכרעים מכאן הכרס המה  .תורת כהנים וז בטנך ערמת חטים >ז,ג,ב<

ערמת  .ספרים מכאן והוא באמצע שניספרים מכאן ושני והוא באמצע כך תורת כהנים 

  .של חטאים הערמ .טיםיח

יש בתורת  םכמה מצות ודקדוקי .ים כשושניםכר םשהדברי תורה אלו  סוגה בשושנים

לוי בנוהג  מר רביא .ונותרות יש בתורת כהנים םפגולי םוחמורי םכמה קלי םכהני

מוצא יציאותיו הוא בא הוא שי מארבעים  תבשלשים  תשבעולם אדם נושא אשה ב

שלא מי גרם לו  .ממנהמיד פורש הוא אומרת לו כשושנה אדומה ראיתי ו והיא .זקק לההל

)עוקצו( נחש עמוד ברזל ביניהם. אי זה זה  ואי 'ביניהיש איזה כותל ברזל  יקרב אליה.

ואל אשה  מרכשושנה שנאהם שלא יקרב לה דברי תורה ש .קצוואיזה עקרב עו .נשכו

לו חלב נפל שם  יםמרוחתיכות א וכן מי שהביאו תמחוי של .בנדת טומאתה לא תקרב

כל  םב בהוכשושנה שכתהם שדברי תורה טעום ימי גרם לו שלא מידי.  םא טעלמשך ידו וו

  .חלב וכל דם לא תאכלו

טים אלא יבלין יפה משל חואסטרערמת טים והלא יבטנך ערמת ח דבר אחר >ז,ג,ג<

אידי מה חטה זו  ביאמר ר .טיםיח תיבל החיותל רבלין ואי אפשואסטר כלולעולם  ראפש

טה זו סופגת כך ישראל סופגין ח ר מהאמ אנייוסי בר חנ ביר ה.כך ישראל סדוק תדקוסמ

 מר רביא .ים תאכלויחיל גוב ואכלת את כל העמים וכתיהה"ד  אומות העולםשל  ןנכסיה

כך ישראל מחוטב  ןנמדדות עמה ב(400)אין ת וטים הללו פסוליחהשמעון בן לקיש מה 

יוצאין  ןאי העיטים הללו כשהן יוצאין לזרייצחק מה ח אמר רבי .ב מימיךעציך עד שוא

הגורן נכנסין במנין כך כשירדו ישראל למצרים ירדו במנין ן אלא במנין וכשנכנסין מ
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יצחק כשם שאין בעל הבית  ביעל הדא דר רמוא אחוני ביר .ו במניןממצרים יצאו יצאוכש

 ותבולמה שאין חש .ולא על המוץ .של תבןמשגיח לא על משפלות זבל ולא על משפלות 

כל  מרשנא .כלוםנחשבין ל ןמה שאינאומות למשגיח על  הקדוש ברוך הואכך אין  .לכלום

כי תשא את ראש בני ישראל  מרועל מי הוא משגיח על ישראל שנא .הגוים כאין נגדו

עולם אמר אומות האבון  בשם רבי אנחממ בירבני ישראל. שאו את ראש כל עדת  כתיבו

בפסוק אחד אף בל נטעו אף בל  םושלשת .אין להם שרשואין להם זריעה ו .נטיעה ןאין לה

וזרעתיה לי  מראבל ישראל יש להם נטיעה שנא .גזעםבארץ  .זורעו אף בל שרש בארץ

ויש להם נטיעה שנאמר נצר מטעי ' הבאים ישרש יעקב משנא יםיש להם שרשובארץ 

וזה הארץ בשבילי נזרע  רמדינין זה עם זה זה אומהיו שמשל התבן והמוץ מעשה ידי. 

ל ביבש ואז נדעגורן ל ואוהמתינו לי עד שתב ההחט םלה ראמהארץ. בשבילי נזרעה  ראומ

המוץ לרוח נטל התבן )ל( הלך לו  .בא הגורן יצא בעל הבית לזרותה .מי נזרע השדה

היו עוברים  .כרי םועשה אות יםטינטל את הח .רפווהקש ושאת נטל  .שליכו לארץהו

בשבילנו  ןלו אומריאומות העולם אכך  .נשקו ברהבריות כל מי שראהו מנשקו. הה"ד 

 מוהמתינו עד שיבא יואומרין ישראל ו .נו נברא העולםיוהללו אומרין בשבילנברא העולם 

בא בוער  י'י כי הנה יוםהה"ד  .בשביל מי נברא העולם ןואנו יודעי הקדוש ברוך הואשל 

ואתה תגיל בי'י בקדוש ישראל וסערה תפיץ אותם תזרם ורוח תשאם  בוכתי .כתנור

  .תתהלל

 

ל על צואריו ווירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפ בכתי ארך כמגדל השןוצ >ז,ה,א<

מוצא הכתב רבה על  הכל מקום שאת א(401)אלעזר  כלו אמר רבי שמעון בןשקהו נקוד נוי

נקודה רבה על הכתב ום שאתה מוצא הוכל מק .הכתב ומניח הנקודהדורש  ההנקודה את

כתב רבה על הנקודה ולא הנקודה ברם הכא לא  .הנקודה מניח את הכתב ואתה דורשאת 

ונעשה  .מלמד שלא בא לנשקו אלא לנשכווישקהו וכלו. אלא אלא נקוד רבה על הכתב. 

תלמוד מה ו .יניו של אותו רשע ונמסו כדונגשוקהו  .של שישכעמוד  נוצואר יעקב אבי

אלעזר מייתי  ם רביאבהו בש ביר .ניויאלא זה בוכה על צוארו וזה בוכה על ש .ויבכולומר 

וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה צוארך כמגדל השן כתיב לה מן הדא 

אלא מלמד שהיה עומד ונדון באותו  .יכול לברוח מן המלךשאדם לך וכי יש  .ויברח משה

של משה והתיזה  .תזה החרב מצוארויאביתר נרבי ר מא .להתיז ראשו הוהיום וחייבו

אותי הציל  .ויצלני מחרב פרעה .כי אלהי אבי בעזריהה"ד  .הרשע יסצוארו של קוסטנ

מר א .ויבא רשע תחתיו .צדיק מצרה נחלץ .קרי עליה הן הויבא ביר .ר לא הציליולקוסטנ

ותפשו  .של משה וותדמכמלמד שירד מלאך  רבר קפרא אמ .ברכיה כפר לצדיק רשע ביר

לוי כל אסקולין  ם רביכנין בשייהושע דס ביפפי ור 'אבא בריה דר ביר .וברח .את המלאך

חיגרין  .חגרין םמה .סומין םמה ם.חרשי םמה םאלמי םשל פרעה נעשו באותה שעה מה

ולחרשין ולא  ןולא היו רואי .ולסומין םולא היו מדברי .יכן הוא משהה םלאלמי םאומרי
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הלא  וגו'.ויאמר י'י אליו מי שם פה לאדם  מרולא היו מהלכין שנא ןגרייולח ןיהיו שומע

 אנכי י'י אנא הוא דעביד כל אלין ועתה לכה ואשלחך אל פרעה. 

ואם מעיני המד"א  .עדהל םעיני םשה .ו סנהדריןאלעיניך ברכות בחשבון עיניך  >ז,ה,ב<

ישראל הם אחר העינים כך  םהולכי םיש בו באדם וכל . מאתים וארבעים ושמנההעדה

מזכין  אדחושבן ל יןברכות בחשבון מל ם.לעשות דבר חוץ מסנהדרין שלה נם הולכיםאי

 איהוד .מרווחת לרביםוצאה מבית שער והלכה שיהעל שער בת רבים זו  .מחייבין אלו

  .לנטות אחר רביםכן  רמוברבי א

מה האף הזה והלבנון. בית המקדש שנאמר ההר הטוב  וז .אפך כמגדל הלבנון >ז,ה,ג<

זה רוב המה האף הארץ. נתון בגבהו של בית המקדש בגבהו של אדם כך  ב(401)זה נתון ה

שמלבין כ רטביומי אמ ביר .יעקבתלויין ביה ומלכות יכך כהונה ולו בה.תכשיטין תלויין 

רבי שמעון בן  .אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו מרשנא .של ישראל כשלג ןנותיהועו

 ןן אמריייפה נוף משוש כל הארץ ורבנדכתיב בו  יםשכל לבבות שמחעל שם  ראומחאי יו

ם יירושלהיא יוחנן עתידה  מר רביא .צופה פני דמשק .והיו עיני ולבי שם כל הימיםעל שם 

 איהוד בימהו חדרך רו .משא דבר י'י בארץ חדרך מרשנא .מגעת עד שערי דמשק יהשתה

יוסי בן דורמסקית  ביראמר לו  .הוא שנקרא חדרך מקום א.יהוד ביר א.נחמי ביור

זה מלך המשיח  רמוא יאנחמ ביר .העבודה שאני דמשק ויש שם מקום ששמו חדרך

וכי דמשק  .ודמשק מנוחתו הקדוש ברוך הואלפני  .עולם בתשובההשעתיד להדריך כל 

ה עתידאלא  .זאת מנוחתי עדי עד מרשנאבית המקדש מנוחתו והלא אין מנוחתו אלא 

באות  מגעת לשערי דמשק וגליות)(כל צדדיה עד שתהא מם להיות מרחבת יירושלהיא 

אמר יוחנן  ביקיים רתמה מוודמשק מנוחתו  מרחות תחתיה לקיים מה שנאנוומגיעות 

ם ילה כתאנה זו שקצרה מלמטה ורחבה מלמעלה כך ירושלית עיר על תיונבנשנאמר 

ימין  מרת ונחות תחתיה לקיים מה שנאכל צדדיה וגליות באובלהיות מתרחבת עתידה 

 ביר .ממגדל חננאל עד יקבי המלך תלמוד לומרין ילרחב מנורך ולאהוי  .רוציתושמאל ת

 .ורחבה ונסבה למעלה לצלעותתלמוד לומר למעלה מנין עד ע יפוי יחיאעד ש רזכאי אמ

לי מגעת עד כסא הכבוד עד שתאמר צר  הם להתרחב ולעלות ולהיותיתני עתידה ירושל

ה ילמד שבח המהיכן אתו .םיעדיין לא למדנו שבח ירושל ויוסי בר ירמיה ביר .המקום

  .ם י'י חומת אש סביבוואני אהיה לה נא מרמחומותיה שנא

 

ך עליך ככרמל ילישראל ראש ר הקדוש ברוך הואאמ ראשך עליך ככרמל >ז,ו,א<

ואליהו עלה  מראשנ א(402)כאליהו שעלה להר הכרמל ככרמל עלי  ןרשים שבכם חביבי

הקדוש לפני  ראלא אמ .רכיובולמה שם פניו בין  .וישם פניו בין ברכיו .אל ראש הכרמל

  .נו זכות הבט לבריתבאין אם  ברוך הוא

חביבין עלי כדוד כם הדלים והרשים שב ר הקדוש ברוך הואאמ ודלת ראשך כארגמן

  .ונאוישו לדניאל ארגביה והלב בכדניאל דכתי דבר אחר .ם כדודכוהיה הנכשל ב מרשנא
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גאות ביה י'י מלך  בדכתימלכי המלכי' הקדוש ברוך הוא זה מלך  מלך אסור ברהטים

ברהטים  .ישראלתוך בני שהוא משרה שכינתו ב 'אסור ברהטים שאסר עצמו בשבועלבש. 

אבינו בזכותו של אברהם  רלוי חד אמ ביאבא בר כהנא ור ביר .בזכות מי נו.של יעקב אבי

בו ויצג את  בשכתואבינו בזכות יעקב  ראמרבי לוי. ו .הבקר רץ אברהם ואלמר שנא

 ר הקדוש ברוך הואויהי בשורון מלך אמ מרזה משה שנא אברכיאמר רבי  . וגומרהמקלות

תה אכך  םישראל ודרכו של מלך להיות גוזר ואחרים מקיימיכל למשה מניתיך מלך על 

  .בני ישראלצו את הה"ד  '.מקיימי םזר על ישראל והוגתהא 

 

ומה נעמת בגמילות חסדים מה יפית  .ותצמה יפית במ מה יפית ומה נעמת >ז,ז,א<

בתו של  ואהבה בתענוגים ז . הך כקדמית' כתיב.ומה נעמת במצות לא תעשה .במצות עשה

אל ויאמר אברם אל מלך סדום הרימותי ידי הה"ד  .אברהם שהיה מתחטא על מלך סדום

בתו של דניאל שהיה מתחטא על  וז 'אהבה בתענוגי דבר אחר .לאם מחוט ועד שרוך נעי'י 

 ינוןתמן ה נכור אשהאבא  ביר .תך לאחרן הבין ונבזבימתנתך לך להוי מרבלשצר שנא

לא חמ .בני בזיזין אתון ןזייבזייך בובז רמוברכיה א ביר ן.זתורכא נבולאיפ ליה צווחין

  .ליה ןמן דיירות ולא מן דבזי ראמ

 

בר  ב(402)א תדוס ם רביא בשיחונ ביר דמתה[1[לתמר ]2]ומתך זאת ק >ז,ח,א<

עבודה זרה יצר  .ויצר זנותבודה זרה יצר ע ם.בעולהקדוש ברוך הוא יצרים ברא טבת. שני 

הכתוב כל שהוא יכול לעמוד בזנות מעלה עליו  ראמ .ויצר זנות הוא קיים .כבר נעקר

ניח מחבר את הגדולה ו .יםברח ושהי .לחברמשל  איהוד מר רביא .לו עומד בשתיהןיכא

 ןד בשתיהיעממכאלו )הכתוב( עליו  הכל מי שהוא יכול לעמוד בזו מעל ראת הקטנה אמ

עבודה זרה. והניח של זנות. אמר כל מי שהוא עומד ביצר יצר הקדוש ברוך הוא כך עקר 

 רבניה אמ בירעבודה זרה. נעקר )נקר( תי ראמזנות מעלין עליו כאילו מעמיד בשתיהן ו

מתיבין רבנן לרבי בניה וכי  .אלו חנניה מישאל ועזריה ןן אמרייורבנ .אלו מרדכי ואסתר

דא ח .ויוכי מרדכי ואסתר יחידים ה .בניה לרבנן בימתיב ר .י יחידי היה נעקרל ידע

ורבי ירמיה בשם רבי שמואל בר כהנא. שא ימי ביור אתנחומ ביר .בניה בילרליה מסייעא 

פנחס  ביודא מסייע לרבנן ר .היו זקניםשל אותו הדור  ןרוב .ביםצע לרושק ואפר י בכתי

לו חנניה מישאל ועזריה שהיו יאותי א כ'פליטיופלטו שמואל  ם רביבש אחלקי ביור

ר אמ .כאן אלא בגוים אשר נשבו שם בפלטים מכבשן האש בגוים אשר שבו שם אין כתי

מה לי ליצרה עניתי ואשורינו. אני  .אפרים מה לי עוד לעצבים .לישראל הקדוש ברוך הוא

אני  רהוי אומ .שירהלפניך לא אמרנו ו .ניתי לא אשורנויאני ע .אני עניתיעבודה זרה. של 

בי ן ורירבנ .בימי המן .למה באו ישראל בספקעבודה זרה. אם כן הוא שכפפתי יצרה של 

 דע ראמ בן יוחישמעון  ביורעבודה זרה. שעבדו ישראל  דע ון אמרירבנ שמעון בן יוחי

 םובמלאת הימיהה"ד אלא אנשי שושן בלבד  םים והלא לא אכלוישאכלו תבשיל הגו
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איש בעון  .וכשלו איש באחיו בדכתיזה לזה.  םאמרו לו והלא כל ישראל ערבי. האלה

ים קזובח לאל בדכתי .ם את כל ישראל כלייהיאתם חייב 'להם אם כדעתכ ראמ .אחיו

 אויג אף על פי .לא ענה מלבודכתיב בכל לבם ותם אא עבדו אף על פי ל הםל ראמ .יחרם

את  כהנצר ועמד וה זה נבוכד םלנסות א(403)קשה ביותר בני עליהם  ובני איש העמיד

 עם הקדוש ברוך הואבשני מקומות פעלו ישראל  ראמ .לוי בשם רביברכיה  ביר ם.מכת

 .לבם לא נכון עמוו .ובלשונם יכזבו לו '.ויפתוהו בפיה מרבם שנאבולא פעלו בל .בפיהם

הביא עליהם  .בני איש אכי לא ענה מלבו ויג מרולא פעלו בפיהם שנא .םבפעלו בלבבבל 

רבנן דעל דעת )ו(את מכתן.  . ההד"א. וה)(]ג[אאיש צר ואויב המן הרע הזה מראיש שנא

לא עבדו ישראל דרבי שמעון בן יוחי. על דעת  .נצר בימי נבוכדעבודה זרה. עבדו ישראל 

צר אכדנ כיצד נבוישראל עבודה זרה. רבנן עבדו דעל דעת  .נצר בימי נבוכדזרה עבודה 

על ו .מישראל ו)כהן גדול(]כ"ג[ .מכל אומה ואומה)כהן גדול( ]כ"ג[ העמיד צלם והפריש 

צלם והפריש נבוכד נצר העמיד כיצד ישראל עבודה זרה לא עבדו דרבי שמעון בן יוחי דעת 

דו ומיחו על עצמן ולא בע .ל ועזריה שהיו שלשה מישראלוחנניה מישאג' ג'. מכל אומה 

 פרישנצר העמיד צלם וה דניאל נבוכד נואמרו לו רבי .הלכו אצל דניאלעבודה זרה. עבדו 

הרי להם  ראמ)(  .ליה או לאנסגוד  ראומ הולנו הפריש מכל ישראל מה אתג' ג' מכל אומה 

לו כמו שאמרו לדניאל נסגוד ליה הנביא הוא לפניכם לכו אצלו הלכו אצל יחזקאל אמרו 

ליה מה  ואמר .ר זעםוכבר מקובלני מישעיה רבי חבי כמעט רגע עד יעבאו לא. אמר להם 

אנן בעינן  .לון ומה אתון אמרין ליה ראמ 'יהון אמרין הדין צלמא סגדין ליה כל אומדאת 

 יןסגדאומיא  דיהון אמרין הדין צלמא כלסוגין  .פגם דנהוי תמן ולא נסגוד ליהליה. ביה 

או ובהה"ד וידעתכם המתינו לי עד שאמלך בגבורה ל םלהם א ראמ .מישראל דלב .ליה

שהיו חנניה מישאל ועזריה  אלה היוומי היו  .אנשים מזקני ישראל וישבו לפניאלי 

 .ן או לאואת עליה השם ואמר יחזקאל מתקייםמבקשים ליתן נפשם על קדושת 

 כה אמר י'יואמרת אליהם  .זקני ישראל לאדבר דם בן אהה"ד קיים תאיני מוהשיבוהו 

מאחר שגרמתם לי להחריב ביתי ולשרוף היכלי ולגלות  .הלדרוש אותי אתם באיםאלקים 

נאום י'י אלהים ש לכם וחי אני אם אדר .רשניואתם באים לד ר כךואח .י בין האומותעמ

כל אבדה  .ישראל הין שלוי לשונאיו רואמבכי גדול. יחזקאל ב( 403)שעה בכה  ובאות

ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה  מרשלא נשתייר מיהודה אלא אלו בלבד שנא איהוד

לך  רה בכי ואזיל כיון דאתא אמרו ליה מה אמיוה .וזו תשובה באה להם .מישאל ועזריה

 .מתקיים נובין איואינו מתקיים עליכם אמרו לו בין מתקיים  יהל ראמ הקדוש ברוך הוא

שעד שלא באו אצל יחזקאל מה  .תדע לך שהוא כן .נפשותינו על קדושת שמו אנו נותנין

א די נאלה ין איתיה .פתגם להתבותך אנצר לא חשחין אנחנא על דנ לנבוכדלו אמרו 

אמרו  . מהלאחר שבאו אל יחזקאל ושמעו התשובהו .ל לשזבותנאיאנחנא פלחין יכ

נסגוד. וכיון די לאלהך לא בין לא מציל בין מציל  .לך מלכא יוהן לא ידיע להולנבוכד נצר. 

מה את סבור ואמר לו יחזקאל יחזקאל ל הקדוש ברוך הואדיחזקאל נגלה דנפקו מגבי 

ים עוד תאדרש קאלי'י  רכה אמהה"ד  .מתקיים אני עליהם בודאי .שאיני מתקיים עליהם
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הולך הה"ד  .ון מהלכין על תוםהק לילהון מידי שב אק ולא תימואלא שב .לבית ישראל

ידיע  ללא מצי אוה ן.והוו אמרי .מה עשו הלכו ופזרו עצמן בין האכלוסין .בתום ילך בטח

אלו  ןאית דאמרי ן.תלתא עמודיכמאן דאתים עלמא על תא אמרין אדא דברייה י.להו

זאת קומתך  .חנניה מישאל ועזריה ן אלו הןואית דאמרי .אינון ב.יצחק ויעק םאברה

ולא גזרה עליהם  האף אלו נגזר .ולא נשרפהגזירה ה עליה נגזרזו מה תמר  .דמתה לתמר

כמין  רמוא ראלעז ביר .ינשמואל בר נחמ ביור ראלעז ביר .להם האור יתכיצד נעש .נשרפו

  תי.כמין או ראמבר נחמני שמואל  ביור .טלנס

 

אלא  נתעלתיא לו ות.אמרתי שאני מתעלה בכל האומ אמרתי אעלה בתמר >ז,ט,א<

 איתא דהיא עבדשלא פ .כלום אדלא עבדבסנסנייה הדא תמרתא בניו אחזה בסנס .בכם

באדין הה"ד  א.סנסניי אלבניי באתרין צווחין לא רי אמאבר חסד ןאבו .לבניןאמן תלת 

 ביור .ליהוןיבגו רמוא . רבי יודןיודן ביררבי חוניא ו .לך כפיתו בסרבליהוןייא איברוג

 .ששה נעשו באותו היום א אמרדמן חיפ א(404)בדימי א . ביקומהון.הוןימקוב רא אמיונח

והפלה  אימקסרוס.נצר  מלכיות ונעשה נבוכדארבע הכבשן ונשרפו  פרץונ .צף הכבשן

 הודאי מר רביצף הכבשן מנין א .והחיה יחזקאל המתים בבקעת דורא .הרוח את הצלם

 ביר י וגומר.חז אהא אנ יןואמר וענ .נצר תוה וקם בהתבהלה מן הדא קרא אדין נבוכד

שע ר מר ליהוסטרו על פיו א .באותה שעה ירד מיכאל המלאך ראמ .ראובן ם רביפנחס בש

 ענה נבוכדחזור ויתיב עלוי  ךר ויתיב מילוחזור ויתיב מילך חזילי  יאתרחה סרוחה ביל

י כאלא  .כאן בדי שלח בריה אין כתידי שדרך מישך ועביד נגו. נצר ואמר בריך אלההן 

ב יבאדין קרב נפרץ הכבשן מנין דכתי ה.משלו הי יםראובן פריטאמר ליה  .הישלח מלאכ

וגומר. פוקו ואתו פוקו אין כתיב כאן אלא פוקו דתא ייק אלתרע אתון נור .נצר נבוכד

יא זריצחק אדרג אמר רבי .מלכיות מניןארבע נשרפו ואתו. מכאן שנפרץ הכבשן. ש

כולוס. איס .דתבריא .טטיא גדבריא איסטרייא איפרכיראגזדר י.יא תפתייגדבריא דתבר

שמפתין יצר הרע  .איתפתי .את הדברים םהוא קורא להם דתבריא שהם שובריקוקי 

וכל שלטוני  תלמוד לומר ם.גמוניאיקין וגרסין ואוכסאין לי אלא אלו מנין לרבות ד .לזנות

ומתכנשין אחשדרפניא סגניא  בבירידתן בעלייתן מנין דכתיאלו מדנתא אין לי אלא 

פונין ו ם נחשדיןאלו הארכונות שה רמואורבנן רבי אחא אחא  בירחשדרפניא. א 'ופחות

ופחותא ילוס. טיתי. סכ .יאיסגנ '.ניושמהדרין פנים ופ ןן אמרייורבנ .דין לכל צד

 ונעשה נבוכדכפיתו לגובריא האילין.  סי.ואסטרולוגי יוהדברי מלכא קשישקאתאליקי. 

בפומיה אתיא ותמהיא די  דכתיב ההוא דאמר אדיצחק מן ה מר רביא .וס מניןקרנצר אימ

 אמר רבי .הפילה הרוח את הצלם מנין .י עבד בגופי עבד?מעילאה. ע? אעבד עמי אלה

יצחק  אמר רביהחיה יחזקאל את המתים מנין  .יצחק מן הדא קרא כרע בל קורס נבו

א היאותה הרוח שהפילה הצלם  יצחק ואמר רבי .אי הרוחורוחות בהמהדא קרא מארבע 

 .הכפורים היה ב(404)אלעזר אותו היום שבת ויום  אמר רבי .המתיםאת החיה שהרוח 



 רש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קדרי, מפעל המד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י מ( 05כתב יד מינכן 

 

 

 

96 

 

 דאיתסגיד לצלמא  הלו לית את רנצר מפתה לדניאל ואמ נבוכד יכמה הו ןן אמרייורבנ

נטל ציצו  .מה עשה אותו רשע .גרמך את סגידמאן ת חמי מהו ואת א אמר ליה שאשליה מ

אנכי י'י הוא  רו מקלסין קדמוהי ואמוא והרי זמזננס כל של כהן גדול ונתנו לתוך פיו וכ

נשק הדין צלמא ללית את יהיב לי רשותא למיסק ו מר ליהא ךאלהיך כיון דחמא דניאל כ

סלק וכשדהוא טעים משתעי מיד נתן לו רשות וסלק אמר ליה ולמה על פומיה  .על פומיה

הזהר שלא ואני  ך הואהקדוש ברואני ושלוחו של בשר ודם  מר ליהשתבע לציצא ואא

 .בא לנשקו והוציא בלעו מתוך פיו .וגוזר אני עליך שתבא אחרי)על ו(בך יתחלל שם שמים 

שעה  וולא הוה עביד כלום באות .זמרא והוו מקלסין קדמוהי אמן דנחת מתכנשין כל זנ

 הקדוש ברוך הואסים וגבורות שעשה ינאומות העולם הרוח את הצלם כיון שראו  ההפיל

הון זוגין יתין יתהון ועבדין דבתכותהון ומוהוו נסבין טע מישאל ועזריה אניעם חנ

ן ין אתון חמוין בהון ואמררמקרק ןותלן יתהון בכלהון ובחמריהון והוו ם זוגיםפעמוני

 '. עצביהם לחיה ולבהמ מרין לקיים מה שנא[ד]ן סגתוהוי הלמ

 .שריפהגזירת נגזרה עליהם מה פרץ וזרח  .זה פרץ וזרח .כאשכלות הגפן ויהיו נא שדיך

 אמר רביך כתפוחים יוריח אפ .שרפה ולא נשרפוגזירה לאף אלו נגזרה עליהם  .ולא נשרפו

ולמה  .וריח אפך כתפוחים רתר לא עדת בהון ואת אמדוריח נ םבה ו'מאחר שכת ראלעז

  .שדה של תפוחיםהלריח  ןריח יןהיה דומ

 

הקדוש ברוך הוא למלאכי תה שעה קרא יוחנן באו מר רביא וחכך כיין הטוב >ז,י,א<

שכשם שפעלו הם לפני  .של אלו ה'של אבותי םלהם רדו ונשקו שפתותיה רואמ םכל השרת

שעה  [ות)(]ון באושמעבר  איהוד בשם רבי אעזרי ביר .לפני באש)ל( בניהם באש כך פעלו 

ו קבל אל של אלו אלו םנשקו שפתותיהורדו הקדוש ברוך הוא אל מלאכי השרת קרא 

במערת  א(405)ב לאלו שהם ישנים רכהייתי נעשה בעל עליהם בסיני ומלכותי תורתי 

מאי  .ות עליו בקברששמת שפתותיו רוח אף על פי רהויוחנן בן ת אמר רבי .המכפלה

רבי יוחנן אמר  .זה של ענבים שהוא זב מאליובכמר שמואל  .דובב שפתי ישנים טעמא

  .שתי טעמא וריחא בפומיה דהוא אף על פימר עתיק אתי אכהדין דש

 

 ן של ישראליוקואין ש .וקין הןוש שלשה .ועלי תשוקתו ודודי ליאני לדודי  >ז,יא,א<

וקה של אשה אלא ואין ששנאמר אני לדודי ועלי תשוקתו. יהם שבשמים זנאלא בא

 מרשנא וחבורתבוקו של יצר הרע אלא בקין וואין ש .ואל אשך תשוקתך מרשנא .בעלהל

מר ן של גשמים אלא בארץ שנאיקוא אין שוסא שם רבייהושע ב ביר .תוואליך תשוק

שתעשה  .תעשרנה וואם לא .תעשרנה םאם זכיתרבת תעשרנה. פקדת הארץ ותשוקקה 

תשים אנו מצפים אנו שואף על פי  .ועלי תשוקתו תשים אנואחר  דבר .אחד מעשרה כםל

ואומר פעמים בכל יום ים שמו ומיחדויום בכל יום  הקדוש ברוך הואלישועתו של ומקוים 

 י'י אלקינו י'י אחד. שמע ישראל 
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רוח הקדש צווחת ואומרת נצא ונטייל בדימוסין של  לכה דודי נצא השדה >ז,יב,א<

קדוש ברוך הוא אמר שכפרו בהאומות העולם  רכיאלו כ .נלינה בכפרים בכופרים בו .עולם

 רבי אבא בר כהנא. אף על פי לשעה. 

 

נראה אם  .כרם י'י צבאות בית ישראל מראלו ישראל שנא מה לכרמיםנשכי >ז,יג,א<

הנצו הרמונים  .פתח הסמדר אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותקריאת שמע. פרחה הגפן זו 

את  ןשם אני נותלך. שם אתן את דודי  .בתורה םועוסקי םתינוקות שיושביאלו ה

  י.שעמדו ממנ .הנביאים והנביאות .הצדיקים והצדיקות

 

 מי ישראל שלא טעמו טעם חטא ואלו על הדודאים נתנו ריח ,יד,א<>ז

אדם ואינן מכירות אלו בנות ישראל שדבקו בבעליהן  ועל פתחינו כל מגדים ב(405)

 ןא וראה כמה הוב רמויודן א ביר .לוי בייודן ור ביר .הדודאים נתנו ריחדבר אחר  .אחר

 םשבטי)ג( הדודאים הללו עמדו שני  ניוהיה העולם שבש רלפני מי שאמ 'חביבין הדודאי

ויבא יעקב מן השדה  מרשבטו של יששכר ושבטו של זבולן שנאואלו הן  ן.מיימסוי םגדולי

זו  .זו הפסידה וזו הפסידהר אומ ראלעז ביר .שמואל בר נחמן ביאלעזר ור ביר .בערב

 רחל נשתכרהו .וקבורה םדודאים ונשתכרה שבטי הלאה הפסיד .נשתכרה וזו נשתכרה

זו הפסידה וזו הפסידה זו נשתכרה אומר שמואל  ביר .וקבורה םדודאים והפסידה שבטי

 םדודאי)שבטים( רחל נשתכרה ונשתכרה שבטים לאה הפסידה הבכורה  .וזו נשתכרה

 .תאנים םהראני י'י והנה שני דודאיכה  בלוי כתי מר רביא ם.והפסידה שבטיובכורה. 

 ומאד זיפות תאנים זו והדוד האחד  .של יכניה גלות וז .הדוד האחד תאנים טובות מאד

 ותהדודאים הטוב .הדודאים נתנו ריח תלמוד לומר .תשובה הלא עשיכול גלות צדקיהו 

לאשה כשרה שהניח לה בעלה משל  רישילא אמ ביועל פתחינו כל מגדים דבי ר .נתנו ריח

 .ה סגלתי לךומ ילו ראה מה הנחת ל רהכיון שבא בעלה אמ .מעט חפצים ומעט יציאות

מה עשה אותו  .למלך שהיה לו פרדס ונתנו לאריס ןן אמרייורבנ .הוספתי לך עליהם מהו

לפתח הפרדס כשהיה המלך  םונתנ .מפירותיו של פרדס ם.האריס מלא כלכלות של תאני

 םכך בדורות הראשוניבפתח הפרדס. כלו על אחת כמה וכמה. ראה כל השבח הזה ועובר 

יוחנן בן זכאי  בןבדורות האחרונים רהזקן.  בן גמליאלור .ושמאי אנשי כנסת הגדולה הלל

ועליהם על אחת כמה וכמה. עקיבא ותלמידיהון  בימאיר ור ביור .יהושע ביאלעזר ור ביור

הקדוש ברוך  ראבא בר כהנא אמ אמר רבי .דודי צפנתי לך .חדשים גם ישנים רהוא אומ

מעשים במצות ולי בלכם אתם צופנים ואני צופן  א(406)לישראל אתם צופנים לי הוא 

אבא בר  אמר רבי .מכל הטובות שבעולםיותר אוצרות מלאים בטובים ואני צופן לכם 

 וגו'. אךימה רב טובך אשר צפנת ליר הה"ד ךין מן דידינון סגהאלא דידיה בר יודן כהנא 
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 לע ויקם קין מראיזה אח כקין להבל קין הרג להבל שנאכ לי מי יתנך כאח >ח,א,א<

אלא כעשו ליעקב  .ישמעאל שונא ליצחק .הבל אחיו ויהרגהו אלא כישמעאל ליצחק

ולא יכלו  מראותו שנא םונאיהיו שאלא כאחי יוסף ליוסף ש .יעקבלוישטום עשו שנאמר 

ן שאהבו בלבו יהוי כיוסף לבנימ ויונק שדי אמ .איזה אחכ דברו לשלום. ויקנאו בו אחיו.

 .מיןירא יוסף אתם את בניו מרשנא

שני אחים שנשקו זה לזה כישוב אשקך יחוץ זה מדבר שהוא חוץ לבאשקך  שוקאמצאך ב

 מר רביא י.לא יבזו לגם  .ים וישק לוקויפגשהו בהר האלוילך  מרמשה ואהרן שנאואלו הן 

נפלה דליקה בבית זה  .במירון ואחד בגוש חלבמהם אחים שהיה אחד  שניפנחס מעשה ב

מנשקתו ?מ?חבקתו והתחילה מגפפתו ו .גוש חלבהיה בשובא אחותו  .וןרשהיה במי

  .ונתפלט ממנה ילי דהוה אחי באננק ריאדא מב הואומרת לי

 

מר א .אביאך אל בית אמי זה סיני '.אנהגך מעליונים לתחתוני אביאךאנהגך  >ח,ב,א<

יומו תלמדני  תשמשם נעשו ישראל כתינוק ב .מיילמה קורין לסיני בית אברכיה  רבי

חייא  ביכגון משנתו של ר .אשקך מיין הרקח אלו משניות גדולות .עשים טוביםמצות ומ

אלו  ם.מעסיס רמוני .עקיבא ביר ו שלומשנת .ושעיא ובר קפראה ביומשנתו של ר ארב

זה התלמוד  .אשקך מיין הרקחמעסיס רמונים אלו. דבר אחר  .גדות שטעמן כרמוןהה

פעמון זהב המד"א י כהונה גדולה אלו בגד םמעסיס רמוני .שמפוטם במשניות כרקח

  ..מוןיור

 

 .מן המדבר ב(406) ההמדבר סלוקן עלויה מ מי זאת עולה מן המדבר >ח,ה,א<

מר א .מתרפקת על דודה .במדבר הזה יתמו ושם ימותוהמד"א )מן(  .מן המדבר המיתת

  .נחת פרקי תורה ופרקי מלכות לעתיד לבאויוחנן שהיא מ רבי

ב בשמי מרום והיו יערטון איש רומי נתלש הר סיני ויש פלדר תחת התפוח עוררתיך

תחת התפוח דבר אחר  .ותקרבון ותעמדון תחת ההר אמרשנ .תחתיו םנתוני אלישר

תחלה.  הםעלי יןמוציא ןדרכ ניןאלא כל איללא באילן אחר או באגוז. למה עוררתיך 

ליו כך הקדימו ע ר כך מוציאותפוח זה מוציא פירותיו תחלה ואח הם.פירותי ר כךואח

 םאם אתם מקבלי ר הקדוש ברוך הואאמשנאמר נעשה ונשמע  .עשייה לשמיעה אלישר

  .הר זה והורג אתכםל 'עליכם תורתי מוטב ואם לאו הריני כובש עליכ

לך במקום הש חדברכיה לאוכי מה ושמה חבלתך ילדתך. אמר רבי  שמה חבלתך אמך

כמה סכנת עברת. עברת  'אתרא דסכנת בההוא ואמר ליה .פגע ביה חבריהוצל וסכנה ונ

אבא בר  אמר רבי .חדתאצדיק רית כן אתועברה עליך וכד אכמה צער .ך אמךתכדון ילד

 .נעשה ונשמעכל אשר דבר י'י חבלה בשעה שאמרו שמה בלה ושמה חובלה חכהנא שמה 

רבי שמעון בן תני  .נתמשכנו .וחובלוישראל. ל אלה אלהיך קחובלה בשעה שאמרו לעשמה 
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 .איבו ורבנן ביר .ל מהםצבחורב שם המפורש חקוק עליו וכשחטאו נוהם זיין שנתן ליוחי 

היה קולף אותו. אמר רבי שמעון מאליו היה נקלף רבנן אמרי מלאך ירד ו ראיבו אמ ביר

בדו עצה טובה ייוחנן א אמר רביחופה הכלה שמקלקלת בתוך היא ה חלפתא עלובה רב

ובחורב  יבלוי כת שם רבייהושע דסכנין ב ביר .א תורהואין עצה אל .שנתנה להם בסיני

ככם נקוב שאינו יבאתי לברך אתכם ומצאתי ח ר הקדוש ברוך הואאמ .הקצפתם את י'י

עשיתם  רלוי אמ ביר .ותפרעו כל עצתיא( 407)פרוע. המד"א אלא נקוב ואין  .מחזיק ברכה

  א.פיבי קצ אלית אבצווחין לבידלו מתאבל עליכם אית אתרין יכא קדוש ברוך הואלה

 

הקדוש ברוך הוא רבונו של מאיר אמרו ישראל לפני  מר רביא שימני כחותם >ח,ו,א<

 ביבנו של ר ראלעז ם רבייוחנן בש מר רבידא .נו עשהללעשות בלבך  מה שחשבתעולם 

 .נעשה ונשמעכל אשר דבר י'י ואמרו  .לפני הר סיני אליוסי הגלילי בשעה שעמדו ישר

שמניתיך  יה אף על פיל רואמ .למלאך המות הקדוש ברוך הוא שעה קרא ובאות

ויהי כשמעם את הקול הה"ד אין לך עסק באומה זו  .בריותי. טור עליקלימ לטורקפאס

ומהו מתוך החשך זה  י.ה שריונהורא עמ בכתיא וכי יש חשך למעלה וה .חשךהמתוך 

מכתב אלקים  והמכתב .ים המהקוהלוחות מעשה אלשנאמר מלאך המות שקרוי חשך 

 בימלאך המות ראומר חירות  איהוד ביר .חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות

  .יסוריןיחירות מהרבי יוסי אומר חירות מן המלכיות  רמוא אנחמי

והיו  מרשנאקריאת שמע  הז רמוברכיה א בירעל לבך.  'שימני כחותדבר אחר  >ח,ו,ב<

הה"ד כחותם על זרועך אלו תפילין בבך האלה אשר אנכי מצוך היום על ל 'הדברי

לוי  מר רבייהויכין דאזה  .מאיר שימני כחותם על לבך מר רביא .וקשרתם לאות על ידך

ם י'י וחי אני נאהה"ד.  .מלכות בית דוד מידו קשבועה שהוא נות הקדוש ברוך הואנשבע 

 .שם אתקנךכי מ .כי אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיניאלהים 

אנתקך אלא אתקנך  . אין כתיבחננא בר יצחק משם אני נותק מלכות בית דוד מר רביא

ולית אנא ידע מה  ת'.דריש הא מילויצחק יתיב  בידר אזעירא אנא שמעית קל מר רביא

 .את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו וכתבהה"ד אחא אריכא  ביר מר ליהא .היא

ם י'י אקחך זרובבל בן וביום ההוא נא בדכתי .מי בנו מצליחנו מצליח אבל בייבימיו א

 .כחה של תשובה הגדול ר רבי אחאאמעל יד ימיני. ושמתיך כחותם  יעבד .שלתיאל

מבטלת הגזירה מנין שנאמר כתבו את  .השבועה ב(407)הגזירה ומבטלת את שמבטלת 

ן יהויקי' וגו'. וכתיב האיש הזה ערירי. וכתיב ביום ההוא נאום י'י כי אם יהיה כנייהו ב

שהיה חבוש בבית  רתנחום בר ירמיה אמ ביראסיר  .שאלתיאל בנובנו ובני יכניה אסיר 

 הקדוש ברוך הואשאסר דבר אחר  .שאלתיאל שממנו הושתלה מלכות בית דוד .האסורין

  .שאלתיאל ששאל לבית דין של מעלה והתירו לו נדרובשבועה. את עצמו 

ולא שאלו כהוגן  הקדוש ברוך הואשאלו ישראל מלפני  םדבריני אמר רבי איבו ש >ח,ו,ג<

 םאמרו להכמלקוש יורד ארץ. ויבא כגשם לנו שאלו  'ישר ם.ותקנו םעמדו הנביאי
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הם ל םריילעולם יוצאי דרכים מצ יהםללו טרחותה םלא שאלתם כהוגן שהגשמי '.הנביאי

ואתם  .בהם ןרייצות מחדורכי ג .בהם םות מצרינטחי ג .בהם םפרשי ימים מצרימ

ועוד אמרו  .לישראללעולם אהיה כטל ו הותקנו םעמדו הנביאיו .ויבא כגשם לנו םאומרי

לא  םאמרו הנביאי .שימני כחותם על לבךהקדוש ברוך הוא רבונו של עולם לפני  אלישר

זה כהוגן  ואינגלה.  וואין חותמ .פעמים אינו נראהוהלב פעמים נראה ששאלתם כהוגן 

אמר להם  אומרלוי שמואל בן הוזות בשם רבי  ביר .ביד י'י)ישראל( תפארת והיית עטרת 

עובר בשר ודם שמלך וכראוי שאלתם כהוגן  םלא אתם ולא נביאכהקדוש ברוך הוא 

הן על כפים הה"ד כהוגן הוא  וז ואי .מעליהומלוכה לת מעל ראשו וצניף מלוכה בנו תועטר

גם אלה רגליו לאדם לשכח כפות לו  רכשם שאי אפש .חומותיך נגדי תמיד .חקותיך

  .תשכחנה ואנכי לא אשכחך

הה"ד  .אוהב אתכם שהקדוש ברוך הוא .עזה אהבה כמות .כי עזה כמות אהבה >ח,ו,ד<

)בעולם הזה( בעבודה  יבשעה שמקנאים אות .קשה כשאול קנאה .י'י ראהבתי אתכם אמ

ה אהבה שאהב יצחק כי עזה כמות אהבדבר אחר  .יקניאוהו בזרים מרשלהם שנאזרה 

וישטום הה"ד יעקב לשקנא עשו  .ויאהב יצחק את עשו קשה כשאול קנאההה"ד  .את עשו

וישראל אהב את  מרליוסף שנא בשאהב יעק .כי עזה כמות אהבהדבר אחר  .עשו את יעקב

כי דבר אחר  .שקנאו בו אחיו שנא' ויקנאו בו אחיו .קשה כשאול קנאהמכל אחיו. יוסף 

ל )ו(קשה כשאו לדוד.ונתן הויאהב ישנאמר  .דודלונתן השאהב י א(408) .עזה כמות אהבה

 .כי עזה כמות אהבהדבר אחר  .ין את דודיויהי שאול עו מרקנאה שקנא שאול לדוד שנא

 .קשה כשאול קנאה .אשה אשר אהבתהראה חיים עם  מרהב האיש לאשתו שנאושא

עמו מיד ועבר עליו רוח  ודברוהלכה ו ני.לה אל תדברי עם איש פלו רואומ .שמקנא לה

פני דורו של שמד ל דוד כי עזה כמות אהבה שאהבדבר אחר  .וקנא את אשתו .קנאה

הקדוש שעתיד  .קשה כשאול קנאה .כי עליך הורגנו כל היום מרשנא הקדוש ברוך. הוא.

רשפי אש  .רשפיה.גדולה .קנאה רושלם ולציוןקנאתי לישנאמר לקנא לציון  ברוך הוא

  .אש של מעלה לא האש מכבה למים ולא המים מכבין לאשה רמוא אברכי ביר .שלהבת יה

 

הוי  מרשנאאומות העולם מים רבים אלו וגו'.  מים רבים לא יוכלו לכבות >ח,ז,א<

 אלישרשהקדוש ברוך הוא אוהב את לא יוכלו לכבות את האהבה . המון עמים רבים

 נאום י'י. אהבתי אתכם  מרשנא

. ביום ההוא יגלח י'י בתער השכירהאומות העולם המד"א. לו א ונהרות לא ישטפוה

 םביתו אם פותחין הכל אם יתן את הון  .ו'גועליהם את מי הנהר הנה י'י מעלה וכתיב  וגו'.

אינו  .ממונם בדבר אחד מן התורהאת כל  ןונותני ןתסבריות שלהכל את כל אומו' העולם 

אומות העולם את ל הון ביתו אם פותחין אם יתן איש את כדבר אחר  .לעולם ןמתכפר ביד

עקיבא וחביריו  ביונותנין כל ממונם בדמו של רשלהם בדבר אחד מן התורה כל תסבריות 

  .לעולםבידן מתכפר  ןאי
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ך יחייא בר אבא סמ ביפורי והוה רילצ אמטבריוסליק יוחנן הוה מטייל  ביר בוז יבוזו לו

מלעי בגין דידי וזבינתיה  החקלא הובית  יוחנן הדין מר רביא .לאמקליה מטון חד בית 

בגין וזבינתיה דידי הוה  מאיוחנן הדין בית כר ואמר רבימטון חד בית כרם  '.יתיבאור

 .מה את בכי מר ליהא .בכי .חייא בישרי ר .כן רמטון חד בית זיתא ואמ '.יתימלעי באור

זו בעיניך מה  י קלהרחייא ב אמר ליה .ת לסיבותך כלוםוקיבכי אנא דלא שב אמר ליה

את השמים ואת כי ששת ימים עשה י'י  מרימים שנא השנתן לששדבר שעשיתי שמכרתי 

וארבעים לילה. ויהי שם עם י'י ארבעים יום  מרשנאהארץ. אבל התורה נתנה לארבעים 

עליו אם אומר יוחנן היה דורו  ביכד דמך רוכתיב ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה. 

 ביכד דמך ר .יוחנן את התורה בוז יבוזו לו בין ביתו באהב שאהב ריתן איש את כל הו

אם יתן איש את כל  .עליו אהיה דורו קורוראו מטתו פורח באויר  הריבט אינצואושעיא 

 בוז יבוזו לו. הון ביתו באהבה 

 

בר  איהודבשם רבי  אעזרי בילו ישראל ריאושדים אין לה.  אחות לנו קטנה >ח,ח,א<

לפני  אלישראת  םומקטרגי םבאיאומות העולם כל שרי  םא עתידיויד לבלעתאמר סימון 

ואלו  תעריו יאלו גלועבודה זרה.  יבדואלו ע ם רבונו של עולםואומריהקדוש ברוך הוא 

 םלגיהנם ואלו אינ םמפני מה אלו יורדי .דמים יפכוואלו ש .דמים יפכואלו ש .עריות יגלו

הוא מה קטן זה כל מה ש .אחות לנו קטנה ואהקדוש ברוך הלהם  ראמ ם לגיהנם.יורדי

ין כל ימות השנה גלפכך כל מה שישראל מת .למה שהוא קטן .ידובאין ממחין  .עושה

  .כי ביום הזה יכפר עליכם מרשנא םומכפר עליה פוריםהכם בא יו יהםבעונות

 מרשנא םזה אברה .אחות לנו קטנה נואבי םבאברה ייהברכיה פתר קר ביר >ח,ח,ב<

במצות ממחה בקערה קטנה עד שהוא קטן היה עסוק יה אברהם וירש את הארץ אחד ה

ואמר  .ביום שגזר נמרוד הרשע .נו ביום שידובר בהימה נעשה לאחות .טובים םמעשיבו

  .כבשן האשלהשליכו ב

 

אמר הקדוש ברוך הוא זה אברהם נבנה עליה. אם חומה היא  אם חומה היא >ח,ט,א<

 הואם דל .ו ונבנה אותו בעולםהנבנה עליה טירת כסף נציל אם מעמיד הוא דברים כחומה

מה  .אם דל הוא ממצוות ומשלשל מעשיו נצור עליה לוח ארז היא נצור עליה לוח ארז

  .כך איני מתקיים עליו לשעה אחת .צורה זו אינה מתקיימת אלא לשעה אחת א(409)

 

עמיד טובים מ אני חומה הקדוש ברוך הואלפני  םאברה ראמ אני חומה >ח,י,א<

 .תים וחבורות של צדיקים כיוצא בי בעולמךכיושדי כמגדלות שאני עתיד להעמיד  .כחומה

כך ויצאת בשלום כשם שירדת לכבשן האש  אמר ליה הקדוש ברוך הואכמוצאת שלום 

  .אני י'י אשר הוצאתיך מאור כשדיםהה"ד אני מוציאך בשלום 
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ואחותך הגדולה הה"ד זו סדום קטנה ת לנו אחו .סדוםעל  ייהיוחנן פתר קר ביר >ח,י,ב<

נו ימה נעשה לאחות .שלא הניקה מצות ומעשים טובים .ושדים אין להוגו'. מרון ושהיא 

וי'י המטיר על  מרשנא .שתשרף באשוהסכימו  .של מעלה בית דיןגזר נביום שביום שידונו 

 ועל סדום גפרית ואש. סדום 

 םישראל מעשיה ם הםאם מעמידי הוא ר הקדוש ברוךאם חומה היא אלו ישראל אמ

 ה.דבריהם כדלת ז ם הםאם מטלטליכלומר  .ואם דלת היא .כחומה נבנה עליהם ונצילם

 הםכך איני מתקיים עלי .מה צורה זו אינה מתקיימת אלא לשעה .נצור עליה לוח ארז

עמיד מצות נחומה ו יאנ הקדוש ברוך הואאמרו ישראל לפני  .אלא לשעה אני חומה

  .טובים כחומה םומעשי

כיוצא בנו בעולמך אז  םשל צדיקי)( להעמיד כתות כתות  םשאנו עתידי ושדי כמגדלות

להם אם  ןישראל ואומרילמונין אומות העולם שהיו כל  פיל .הייתי בעיניו כמוצאת שלום

וישראל היו משיבין להם אנו  .מקדשאת בית הולמה החריב  .למה הגלה אתכם מארצו כן

בית אביה סוף שחוזרת לביתה ללעשות רגל רדופים  היתה הולכתש םכידומין לבת מל

אם  ר הקדוש ברוך הואאמ .אם חומה היא חנניה מישאל ועזריהדבר אחר   .לשלום

ואם היא ואם דלת  .ונצילם 'נבנה עליהם העול םחנניה מישאל ועזריה מעשיה ןמעמידין ה

אלא  .צורה זו אינה מתקיימת מה .נצור עליה לוח ארז .כדלת זו םמעשיה םמטלטלין ה

הקדוש ברוך אמרו לפני אני חומה  .אלא לשעה םאיני מתקיים עליהאני  ב(409)כך  .לשעה

עתידין אנו ושדי כמגדלות  .חומה ואנו מעמידין מצות ומעשים טובים כחומה יאנ הוא

להם  ראז הייתי בעיניו כמוצאת שלום אמ .כיוצא בנו םשל צדיקיבעולמך כתות להעמיד 

הה"ד משם בשלום  כםוציאאכך  .בשלום .כשם שירדתם לכבשן האש הקדוש ברוך הוא

 מגו נורא ד נגו יבאדין נפקין שדרך משך ועב

קטנה שהיו  .גולההאחות לנו קטנה אלו עולי  .גולהה בענין ייהפתר קר ןירבנ >ח,י,ג<

ו בבית שאין לה. לבית שני כמו שהידברים חמשה ושדים אין לה אלו  '.כלוסודלים בא

וארצה הה"ד  .ואורים ותומים .רוח הקדשו .ושמן משחה .אשאשר חסרו. ואלו הן ראשון. 

שגזר ביום שידובר בה. ביום נו ימה נעשה לאחות ה"א.חסר  בואכבד כתי .בו ואכבדה

אם חומה היא אלו ישראל העלו   .לא עבר לא יעבורי ד .די עבר פרת עברכורש. ואמר 

נצור עליה דלת היא ואם  יה.שנמקדש לא חרב בית המקדש בית הבבל לא חרב כחומה מ

חרב שבתשעה באב  אף על פיכך  .כרעמקומה  טשהשטשמאף על פי צורה זו לוח ארז. מה 

מר חומה א םא   .פעמים בשנה שלשרגלים שלהם  םלא בטלו ישראל פעמיבית המקדש. 

אי ו מות.אוהגור בין סיט/נו? ?ישראל לעתיד אני לעשות  הקדוש ברוך הוא ראיבו אמ רבי

נא משמתו נביאים אחרונים חגי אהותיר לנו שריד ת .לולי י'י צבאותהה"ד  .זה זה בת קול

שנמנו  .בבת קול םמשיתהיו משואף על פי כן  .פסקה רוח הקדש מישראל .זכריה ומלאכי

שהוא ראוי אדם אחד ה בת קול ואמר להם יש ביניכם איצ .יא ביריחורגנחכמים בעליית 

עליו  ןכשמת היו אומריו .נתנו עיניהם בהלל הזקן .לכךראוי אלא שאין דורו  .הקדש לרוח



 רש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קדרי, מפעל המד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י מ( 05כתב יד מינכן 

 

 

 

113 

 

וכי  .חכמי ישראלוגמרו בכרם ביבנה שוב מעשה שנמנו  .חסיד תלמיד של עזרא ויענו ה ויה

דגלים דגלים מחנות מחנות אלא זו סנהדרין שעשויה שורות שורות יושבין בכרם היו 

שהוא ראוי לרוח הקדש יש ביניכם אדם אחד ואמר להם ה בת קול איצושל כרם  תכמטע

ענו וי וכשמת אמרו עליו ה .נתנו עיניהם בשמואל הקטן א(410)י לכך ראואלא שאין דורו 

שמעון  .בשעת מיתתו םדברי ר שלשהאף הוא אמ .חסיד תלמידו של הלל הזקןוי ה

תידין למיתי ן עיסגיא א.ועק הל לחרבא ושאר חברוהי לקטלא ושאר עמא לביזאוישמע

התקינו  .בן בבא איהוד)פי( רבי עקיבא ועל רבי ואף על  ם.ארמי אמרבלשון ו .עלמאב

שעה שאין האלא שנרפה לו  .חסיד תלמידו של שמואל ויענו ה וישיהו אומרין עליו ה

  .הרוגי מלכותעל מספידין 

נצחו ואמרה  םמקדש קדשי היוצא .בת קולמעשה ששמע רבי יוחנן )בת קול( כהן גדול 

אותו בו .שעה והיה כן ווכתבו אותו היום ואות .באנטוכיא .לאגחא קרבא ויא דאזליטל

בטיל  'ואמר 'הקדשי ימקדש הבת קול יוצאשמעון הצדיק מעשה ששמע  .היום נצחו

ובלשון ארמי  .ובטלו גזירותיו וס.לוקו יוסאכלא ונהרג גהיב יחרמנאה למשעבידתא ד

אין מלך במדינה  .הוא עושהו ן ליהמלך במדינה צועקי .ראובןם רבי חוניא בש ביר. ןישמע

ורבי שמואל בר יוחנן  ביר .מה שהמלך עושה הקונין עושהאיקונין שלו שם אלא שאין 

 רשמואל אמ ביר .עמהם תתן ועלונ .גזוונתן י'י לך שם לב רכתיב  ראמנחמן. רבי יוחנן 

. אמר הוהמצמתין בשוקא ון כד חמי להאמר  קישליש ר .רפאותן שעלו ניוכולב רגז  מהש

בדרו גרמיכון אמר להון בעלייתכ' לא עשיתם חומה. וכאן באתם לעשות חומה. רבי  להון

אבא בר כהנא אם ראית  אמר רבי .ימאסם אלהייונה כד הוי חמי להון הוה מקנתר להון 

רבי תני  .בארץ ישראל צפה מלך המשיח מה טעם פרש רשת לרגלימין יספסלין מלאין בבל

והיה זה  .משיח צפה לרגלי .אם ראית סוס פרסי קשור בקברי ישראלעון בן יוחי. שמ

אדם שת  .דוד באמצע .רועיםהן שבעה ואלו ושמנה נסיכי אדם. שבעה רועים וגומר. שלום 

פתחה של  לעישב ו . הלךהיכן הלךלויצחק  .משמאלו יעקב ומשהאברהם  .ימינובמתושלח 

עמוס  .ישי שאול שמואל .אלו הןושמנה נסיכי אדם ו '.גיהנם להציל בניו מדינה של גיהנ

  .מלך המשיח .אליהו וצפניה חזקיה

 

וגו'. כי כרם י'י צבאות  מרשנא .אלו ישראל כרם היה לשלמה ב(410) >ח,יא,א<

ויעבדו את המד"א שהמו אחרי הבעל בעל המון  .בבעל המון .למלך שהשלום שלו לשלמה

איש יביא  .הם משמרותלהעמיד  .המונות םעליה ובא כךלפי .הבעלים ואת העשתרות

 םבתורה ובמעשי גמורים םבפריו אלף כסף הביא איש על פריו ומצא בו אלף צדיקי

ואביא אתכם אל ארץ הכרמל ארץ אשר י'י  מרו ישראל שנאאלכרם אחר  דבר .טובים

הבעל. שהשלום שלו בבעל המון שהמו אחרי . לשלמה המלך. למלך אלהיך דורש אותה

 רנא בר יצחק אמוח ביר .וארא בשללהה"ד  'ותוהמוני המוניות מלכיכך באו עליהם לפ

ל היה וקנה שכמלך רבי שמעון בן יוחי אומר תני  .הכא אה מה בבל עבדאבבל אפרפר
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לא היה ביריחו ן ניכל מלך שלא היה לו ק רביריחו והיה זה משלח לזה דורוניות הדא אמ

  .בעצמו שהוא מלך שתופ

 .פריובהביא איש  .נצר איש יביא בפריו אלף כסף זה נבוכד ם לנוטריםנתן את הכר

 .החרש והמסגר אלףהה"ד  שים טוביםבתורה ובמעשלמים  .אלף צדיקים םולקט מה

  .ן אמרי זה וזה אלףיורבנ

ישמעאל  בידברים העיד ר'שלשה  .ו סנהדרין דתנינן תמןאלכרם דבר אחר  >ח,יא,ב<

וכי בכרם היו יושבין אלא זו סנהדרין שעשויה  .ו דבריובכרם ביבנה וקבל םלפני חכמי

 כךלפיו .שהשלום שלו בבעל המון שהמו אחר הבעללמלך שורות שורות ככרם לשלמה 

 ייאאובשם רבי יודן  ביר .מלכי צבאות ידודון ידודוןהה"ד המוני מלכים  םבאו עליה

גבריאל  לואל אפימיכ לוכאן אלא מלכי מלכיהון דמלכיא אפי בכי צבאות אין כתיאמל

רבי אחווא בריה  .ידודון בחזרה .ידודון בהליכה ראמבר סימון  אודהי ביר .ידודון ידודון

וה אהנ .רץ בני מהו ונות בית תחלק שלל םלמה זה אתעשאן. המד"א  רזעירא אמ דרבי

ונות בית בית הועד. שבבית  .שלל המחלק א(411)והיא  ול נתואת נות .שבבית זו התורה

והוא לו ואת נותנה  .בכל ביתי נאמן הוא מרשבבית זה משה שנאה שלל הנאוה את מחלק

ב י'י אדונינו מה כתיבשם רבי אלכסנדרא אחא  ביפנחס ור ביר .לתחתונים שלל מחלקה

כאן אלא אשר תנה  בכתיתנה הודך לא אשר תנה הודך על השמים אדיר שמך בכל הארץ 

 .ית שוקא נפיק מן גביכוןבלון לאו ל ראמ .שתהא תורתך בשמיםבהא שבחך הוא הודך 

 םקרראצל סאצבעים מה עשה הוליכו )אצבעותיה( ם ייודן לאחד שהיה לו בן גד מר רביא

כל עצמה של אומנות זו אינה נקנית אלא  ראמ .סתכל באצבעותיומללמדו אומנות התחיל 

י יזוב ואשה כ ב בה.נפיק מן גביכון כתי אילמד הוי לית שוקיכול זה שהיאך  םבאצבעי

הוי לית שוקא נפיק מן גביכון. ועוד כתיב זוב ימים רבים וכי יש אשה ביניכם [1[דמה ]2]

משבחו עלית למרום שבית  בהוא שהכתוהוי יש מיתה ביניכם וכי אדם כי ימות באהל בה 

אדם כגון זבין וזבות נדות ויולדות הוי לית בני אחא אלו הלכות שנהגות ב אמר רבישבי 

אמרו לו בני המדינה  .למלך שמשיא בתו חוץ למדינה רורב אמ   גביכון.ן נפיק מ אשוק

איכפת לכם  הלהם וכי מ ראמבמדינה נו שבחך הוא ובדין הוא שתהא בתך אצלך יאדונ

להם בתי אשיא חוץ  ראמ .דר אצלה בשביל אהבתהואמרו לו שמא למחר אתה הולך 

 'ליתן תור ברוך הואהקדוש  רכך בשעה שאמ .למדינה אבל אני דר עמכם במדינה

אשר תנה הודך על השרת להקדוש ברוך הוא רבונו של עולם  מלאכיאמרו לו  .לישראל

להם  רבשמים אמ תךתור אשתהובדין הוא שבחך הוא הודך הוא שורך הוא יהשמים א

ודר אצלם.  םאתה משרה שכינתך בתחתונישמא איכפת לכם אמרו לו למחר  אימוכי 

 ן את בתי בכתובתהנותדר עמכם בעליונים אני אני ל פי כן אף עלהם  ראמושוכן אצלם. 

אבל אני דר  .דתה שהיא בת מלך ויכבדוה[חמ)(]עם בעלה ביפיה וב נכרבמדינה אחת שתת

רבי  .ותהלתו מלאה הארץ .שמים הודו אכס מרומי פירש זה חבקוק שנא 'עמכם בעליוני

רש זה ימי פ .שרה שכינתומו תורת ב(411)לוי כל מקום שהשרה  סימון בשם רבי יהושע בן
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ר קודם על ארץ ואח .הודו על ארץ ושמיםשנאמר יהללו את שם י'י כי נשגב שמו לבדו דוד 

  .שמיםהעל  כך

 

מה עשה  .חייא למלך שכעס על בנו ומסרו ביד עבדו ביתני ר .לפני כרמי שלי >ח,יב,א<

כל עצמו של  .ולםשוטה שבעאמר ליה אל תשמע לאביך אמר ליה במקל  עליו התחיל חובט

 .לי אל תשמע לאביך רואתה אומ .שלא הייתי שומע לועל ידי ידך אלא לאבא לא מסרני 

נצר אל  נבוכדאמר להם וגלו ישראל לבבל בית המקדש חרב שגרמו העוונות וכיון כך 

שוטה  ות אמריתשמעו לתורת אביכם שבשמים אלא תפלון ותסגדון לצלמא די עבד

לידך אלא שהיינו משתחוים לצלם  הקדוש ברוך הוארנו נו לא מסישבעולם כל עצמ

ת יתפלון ותסגדון לצלמא די עבדלון  רתואת אמ .קקים בששרוחמצלמי כשדים המד"א. 

אותו אמר לפניו  .כרמי שלי לפני אמר הקדוש ברוך הואשעה  ווי ליה לההוא גברא באותו

וך הוא אוי לו לאותו אלף היו ונתמעטו כאן ונעשו מאתים איש. אמר לו הקדוש בררשע 

 רשע ליחה סרוחה מאתים היו ונתרבו כאן ונעשו אלף. 

ו ידיל תלמעהרב נוטל שכר אמר בר נחמן בי שמואל הלל בריה דר ביר האלף לך שלמה

בריה דרבי אדא דיפו חייא  בירשלמו.  .האלף לך שלמהמאי טעמא חר מל םעד שישלימ

למד משבטו  הם נוטל בשכרו ממי אתנוטל אלף שלא בצער מאתי .הלמד תורה בצעראמר 

נטלו שכר אלף  שלא במקומם .תורה םי שהיו למדיל ידומשבטו של נפתלי ע .של יששכר

נטלו במקומן  השהיו למדין תורעל ידי אבל שבטו של יששכר הה"ד ומנפתלי שרים אלף. 

  .שכר מאתים

 

אחא  ם רביבשנתן  ביר .ניימקשיבים לקולך השמיע היושבת בגנים חברים >ח,יג,א<

עבדיו כל קציקטין שלו ומה עשה המלך נטל  האסוריןבבית  ובשכלמלך שכעס על עבדו ו

נו הוא יינו המלך הוא שבחיאדונ םשמע שהיו אומרי םאומריא( 412)והלך לשמוע מה היו 

רים יקולכם כדי שישמעו חבהגביהו להם בני  רנו המלך לעולם אמיחיינו אל נחסר לאדונ

ם וביום השבת משכימי םכל ששת ימי םבמלאכת אלשישרעל פי אף כך  ם.כישעל גב

ומפטירין  הוקורין בתור .ועוברין לפני התיבהקריאת שמע. וקורין ובאים לבית הכנסת 

 ם.כיחרים שעל גבאלהם בני הגביהו קולכם כדי שישמעו  ראומ והקדוש ברוך הוא .בנביא

. ולא תחרחרו זה עם את זהותנו דעתכם שלא תשנאו זה מלאכי השרת ואין חברים אלא 

תורה שנתת להם רבונו של עולם לפני מלאכי השרת שלא יאמרו  .זהלולא תביישו זה  זה

אותה  םמקיימי ינםותחרות ביניהם ואוקנאה והרי איבה ושנאה  .בה םקיועס םאינ

  .נאהקחברים לפי שאין ביניהם איבה ולמלאכי השרת למה קרא  רמובר קפרא א .בשלום

קריאת שמע  ןסיות וקוריילבתי כנ םנכנסי אלהיושבת בגנים כשישרבר אחר ד >ח,יג,ב<

להם היושבת  ראומ אמר הקדוש ברוך הוא בדעת ובטעם אחדבכיוון הדעת בקול אחד 

אבל כשקורין  .לקולך השמיעני 'רים אני ופמליא שלי מקשיבייחב םכשאתם קורי .בגנים
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רוח בקריאת שמע  ןנין דעתומכו נםואי .בטירוף הדעת זה מקדים וזה מאחרקריאת שמע 

  .צווחת ואומרת שהקד

 .בנעימה אחת דלכבודך בקול אח םהדומי .לצבא של מעלה ברח דודי ודמה לך לצבי

  .על הרי בשמים בשמי שמים העליונים

 

 .ודמה לך לצבי .ונותולכלכין בעתמו .גלות שאנו בההברח דודי מן דבר אחר  >ח,יד,א<

על הרי בשמים  .יים ואליםצבנו כקרבן ישתקבל תפלת םיליטהרנו כצבי או לעופר הא

לכך נאמר על הרי שכלה בשמים גן עדן בזכות אבותינו שריחן עולה לפניך כבשמים זו 

היו שחברים רבי ירמיה בשם רבי אבא שני חברים היושבת בגנים דבר אחר   בשמים. 

 'עליהם הכתותיו. והמד"א. ידבר עמים תחזה בהלכה בבדבר הלכה ונכבשין זה  ןעסוקי

ב( 412)הקדוש ברוך הוא עו ת( ..א)תאלא שאם )שלא( ולא עוד  .ויקשב י'י וישמע ראומ

ועל המד"א. שהוא כותב על לבם  .ויקשב י'י וישמע ויכתבן מה טעם מחזיר להם טעות

יודן  אמר רבי .למאן ליראי י'י ולחושבי שמו .ספר זכרון שהוא מזכירה להם .כתבנהילבם 

 בחבורות קולך השמיעני ואם לאו ברח דודי בתורה קורין  אלשרבשעה שי

 ןושותי ןאוכלי םמה םוזמן האורחי 'לוי למלך שעשה סעוד מר רביאאחר ברח דודי.  דבר

להכניס. להם הרגיש המלך ובקש  .למלך ןומקללי ןושותי ןאוכלי םומה .למלך ןומברכי

לו אדוני המלך  הניגוריא אמרסבהם ולמדה  .נכנסה מטרונה . ולערבבהסעודתומאומה ב

אותך.  שמברכיןבאלו  הטיאותך הבשאוכלין ושותין ומקללין עד שאתה מביט באלו 

ברח מאומות  .ורוח הקדש צווחת ברח דודי .בזמירותובתורה הגדול לשמך ומשבחין 

עינו אחת פתוחה  .ודמה לך לצבי מה צבי זה בשעה שהוא ישן .בישראלבהן והדבק העולם 

 םמביט אליה הקדוש ברוך הוא הואעושין רצונו של  אלכך בשעה שישר .הואחת קמוצ

הקדוש ברוך הוא  נורצו ןעושיישראל ובשעה שאין  םעיני י'י אל צדיקיהה"ד  .עיניו שניב

  .איוי' הנה עין י'י אל ירמשנא .אחת נוהם בעיילאמביט הוא 

עד שאשב בדין על המתינו לי  הקדוש ברוך הוא ראמ .סימון מר רביעל הרי בשמים א

הה"ד על הרי בשמים. אמר רבי יצחק כתיב. ואתה קח לך אצלי בשמים  ותשריהם שנתונ

בשמים ראש סמים ראש גמלים נושאים זהב ובשמים זהב וסמים. רבי חוניא על הדא 

ואית  .פורע מאומה למטה עד שמפיל שריה מלמעלה הקדוש ברוך הואאין דרבי יצחק 

 ר כךד י'י על צבא המרום במרום ואחווהיה ביום ההוא יפק בדכתי אקריין חד הליה חמש

כי  ג'. .נגדעת לארץ ר כךאיך נפלת משמים הלל בן שחר ואח באדמה. ב'על מלכי האדמה 

לאסור ועל עם חרמי במשפט. ד' הנה על אדום תרד  ר כךואח .ותה בשמים חרביור

קים אלו ימלכיהם בז לאסור אתנחומ מר רביאדיהם בכבלי ברזל. בונכקים ימלכיהם בז

לעשות בהם משפט כתוב  .מטה בכבלי ברזל אלו שרים של 'ונכבדיה .שרים של מעלה

 הדר הוא לכל חסידיו וגו'.  א(413)
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הדא  . בבציר. ובבשמים. וביולדה. בקצירבקציר .תן של ישראללנמשלה גאו םדבריבארבע 

שלחו מגל כי בשל  . הה"דא טביתבנא לית ה לואפי .נתהומחצדא בלא עהיא חקלא כד 

הוא  הנתובע .טבהוא מיה לית יבס לואפי הנתוף בלא עיבבציר הדין כרמא כד מקט .קציר

מה בשמים הללו  םבבשמי .לה וזמרענו לה. רם חמר ענו לה אתעביד כרמא חמר חכך  .טב

כיולדה הא  .ריחן נודףונלקטין כשהן יבשין  .נודף ןאין ריח ן.לחירכין נלקטין כשהן כשהן 

תנם עד אלכן  בכת ולדא יינתה חובעכד ילדה  .י ולדאילא ח .נתהולא עבלדה  א כדיאתת

 .בעתה ואני י'י בעתה אחישנה לא זכיהושע בן לוי אמר  בשם רביאחא  בירילדה ילדה  עת

 כן יהי רצון שיחיש גאלתינו אמן. אחישנה  וזכ

 

 

  


