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אתחיל מגלת  רבה שבחא ותושבחתא. סליקא לה האי מגלתא לאלהא (א261)

  א דשמייא.רבתי. בסייעת שיר השירים

חזית איש מהיר במלאכתו לפני  . זה שאמר הכתוב על ידי שלמהשיר השירים א,א,א<<

 יתיצב. בל יתיצב לפני חשוכים. חזית איש מהיר במלאכתו זה יוסף דכתיב ביה ויבא מלכים

 הביתה לעשות מלאכתו. ר' יהודה ור' נחמיא. ר' יהודה אומר יום ניבול וזיבול היה. יום

נכנס  ור' נחמיא אומר יום תיאטרון של נילוס היה והלכו הכל לראות. והוא תיאטרון היה.

כל שהוא משמש  למלאכתו לחשוב חשבונותיו של רבו. ר' פנחס אומר בשם ר' שמעון בר אבא

על ידי ששמש את רבו כהוגן  את רבו כראוי סופו שהוא יוצא לחירות מנין אנו למדין מיוסף

וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן  תיצב זה פרעה שנא'ייצא לחירות. לפי' לפני מלכים 

 שהחשיך ]הב"ה[ עיניו וסירסו.  הבור. בל יתיצב לפני חשוכים זה פוטיפר

)המשכן( ]שנ' ויקם משה  ד"א חזית איש מהיר וכו' זה משה רבינו זריז במלאכתו >א,א,ב<

ואת צאן שלבנות יתרו שנ'  ויושיען. לא נתעצל אלא נזדרז ועמד דלה והשקה את צאן הרועים

וגם דלה דלה לנו שתי דליות למה אלא שהשקה צאן הרועים וצאן שלבנות יתרו ועשה 

 לפי' לפני מלכים יתיצב זה פרעה שנא' השכם בבקר והתיצב לפני [בינ?הם? שלום בזריזותו

כך ?]?[ נחמיא עשית קדש חול. אלא ו)א"ר( ]?א' לפרעה. בל יתיצב לפני חשוכים זה יתרו. 

בא ותעשה סרסור ביני לבין  ?צא?היה? דרש ר' יהודה דרש הכי. א"ל הב"ה נזדרזת בזרזות 

מלכים יתיצב זה מלך מלכי  לפניבני שנק' מלכי' שנ' ואתם תהיו לי ממל?כת? כהנ' וגוי קדש.[ 

בל יתיצב לפני חשוכים. זה פרעה שנקרא  המלכים הקב"ה שנא' ויהי שם עם י'י ארבעים יום

שנא' ויהי חשך אפלה. ]ד"א חזית איש מהיר במלאכתו  יך לו הב"ה לו ואל ארצוחשך שהחש

זה דניאל שנ' ואקום ואעשה את מלאכת המלך זה ששבצר שהיה עושה את פתבגו לפי' נזדרז 

במלאכ?ת? בית המקדש וזכה להאריך ימים שנ' ויהי דניאל עד שנה אחת וגו' ולא עוד אלא 

?עכש?ו שנזדרז במלאכתו אתא יהב אושיא בבית רע מלכא היה בשער המלך שנ' ודניאל ?בת?

אלהא דבירושלם הוי לפני מלכי' יתיצב לפני מלך מלכי המלכי' הקב"ה בל יתיצב לפני חשוכי' 

לפי שבאו שש צרות ב?ימי?ו גלות יהויכין לפני נבכדנ?צא?ר החשוך ולמה נקרא שמו ששבצר 
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ת חביריו ?חנניה מישאל ועזריה בכבשן? גלות יהויקים גלות צדקיה וצרתו בגוב אריות וצר

 האש.[ 

במלאכתו של הקב"ה לפי'  ד"א חזית איש מהיר וכו' אלו הצדיקים שהם עוסקים >א,א,ג<

ימלוכו. בל יתיצב לפני  לפני מלכים יתיצב שמתיצבים בתורה ]ונמלכים בה[ שנא' בי מלכים

וכתיב יהי  ך מעשיהםחשוכים אלו מלכי )הרשעים( ]האומו' וחכמיהם[ שנא' והיה במחש

 דרכם חשך וחלקלקות.

בן דוסא. אמרו פעם אחת ראה  (ב261) ד"א חזית איש מהיר במלאכתו. זה ר' חנינא >א,א,ד<

עולות ושלמים לירושלם ואני איני מעלה  אנשי עירו מעלים עולות ושלמים. אמר הכל מעלים

ם אבן אחת יצא ברחובה של עירו. ומצא ש כלום מה אעשה מיד יצא למדברה של עירו

להעלותה לירושלם. בקש לשכור לו פועלים אמר להם  וסירקה וסתתה וכרכמה אמר. הרי עלי

הזאת לירושלם אמרו לו תן לנו שכרנו מאה זהובים ואנו מעלין לך  מעלים לי אתם את האבן

מאה זהובים או חמשים ]ליתן[ לכם ולא מצא לשעה  אמר להם וכי מ)נ(]א[ין אבנך לירושלם

 מיד זימן לו הב"ה חמשה מלאכים בדמות בני אדם. אמרו לו ר' תן לנו חמשה לכו להםמיד ה

עומדים  סלעים ואנו מעלין אבנך לירושלם ובלבד שתתן ידך עמנו. ונתן ידו עמהם ונמצאו

ואמר דומה רבינו  בירושלם. בקש ליתן להם שכרן ולא מצאן. בא המעשה ללשכת הגזית

אותו השכר שהשכיר עם  לירושלם מיד נתן לחכמיםשמלאכי השרת העלו לך את האבן 

 המלאכים ]לחכמי' וקראו עליו חזית איש מהיר וגו'[. 

דוד )לפני מלכים יתיצב(. שהיה זריז  ד"א חזית איש מהיר במלאכתו זה שלמה בן >א,א,ה<

אומר ואת ביתו בנה שלמה שלש עשרה  בבנין בית המקדש הה"ד ויבנהו שבע שנים והכתוב

מבנין בית המקדש אלא כך אמרו בבנין ביתו  מרובה ומיופה בנין בית שלמה שנה. נמצא

ולא נתעצל ר' הונא בשם רב יוסף הכל מסייעין את המלך  נתעצל בבנין בית המקדש היה זריז

מלך מלכי המלכים הב"ה ואפי' רוחות ואפי' שדים ואפי' מלאכי  והכל מסייעין בשביל כבוד

בר יחזקאל אמר כתיב בנה בניתי בית זבול לך. בנין בנוי  בריה דר' יהודה השרת. ר' יצחק

 ר' ברכיה אמר והבית אשר היו בונים אין כתיב כאן אלא והבית בהבנותו. מאליו היה בניתי

נושאת  נבנה אבן שלמה מסע נבנה )בנוי( ]בנו[ אין כתיב כאן אלא נבנה מלמד שהיתה האבן

אבן  להלן והייתי' ל תתמה )( על זה מה כתיבאת עצמה וניתנת על גבי הדימוס. א"ר ]אבהו[ א

פרחה לה לשעה ובאת  חדא ושומת על פום גובא. וכי יש אבנים בבבל אלא מארץ ישראל

ירד בדמות ארי של אבן וישב לו על  וישבה לה על פי הבור. ר' הונא בשם ר' יוסף אמר מלאך

[כתי' 2בוד בשר ודם ]פום אריותא ואל תתמה אם בכ פי הבור הה"ד אלהי שלח מלאכיה וסגר

בכבודו של הב"ה על אחת כמה וכמה. לפני מלכים יתיצב. לפני  [צדיק והיתיית אבן חדא.1]

 יתיצב. בל יתיצב לפני לשוכים. אלו חבורה של רשעים. א"ר יהושע בן לוי בשעה מלכי התורה

 (א262) לע"ה. בקשו לצרוף שנמנו וגמרו שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק
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עוד  לצר)ו(ף שלמה עמהן יצתה בת קול ואמרה אל תגעו במשיחי. א"ר יהודה ב"ר סימון ולא

אלא  בר' סימון ולא עוד אלא שנתייחס ראש לשלשת יחסין שנא' ובן שלמה רחבעם. א"ר יודן

הללו  שנתייחס ראש לשלשת כו'. ולא עוד אלא ששרתה עליו רוח הקדש ואמר שלשה ספרים

 קהלת. מש?לי? ושיר השירים ו

ורשע מוליד רשע. צדיק  הה"ד תחת אבותיך יהיו בניך. את מוצא צדיק מוליד צדיק >א,א,ו<

מליצה. צדיק מוליד צדיק יש  מוליד רשע. ורשע מוליד צדיק ]ו[כלהון יש להם משל ויש להם

דאקים תניתה. רשע מוליד רשע  לו משל ויש לו מליצה דכתי' תחת אבותיך יהיו בניך. סרכא

תחת אבותיכם תרבות אנשים  רא. ויש לו משל. )יש לו משל( דכתי' והנה קמתםיש לו מק

יצא רשע. ומשל מנין מה  חטאים. )ויש לו משל( ]וכתי'[ כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים

חטה יצא חוח. ויש לו משל  ילדת חופשיתא קרוצי בישא מינה. צדיק מוליד רשע שנא' תחת

צדיק יש לו מקרא שנא' תחת  א דמיין להון. רשע מולידמולידים דלית דכוותהון מרביין דל

מהסנא יצא וורד מריח כשושן. אבל  יעלה ברוש. ויש לו משל מן סנייה נפק וורדא. פי' הנעצוץ

איווגיניס בן איווגיניס. את מוצא כל מה  שלמה מלך בן מלך חכם בן חכם צדיק בן צדיק.

שנה. וזה מלך ארבעים שנה. דוד מלך  עיםשכת]ו[ב בזה כת]ו[ב בזה דוד מלך ישראל מלך ארב

בנה את היסודות וזה בנה את העליונות.  על ישראל ויהודה. וזה מלך על ישראל ויהודה. אביו

העולם ועד סופו. זה כתב ספרים. וזה כתב  זה מלך מסוף העולם ועד סופו. וזה מלך מסו'

ברים. זה אמר הבלים וזה אמר דברים וזה אמר ד ספרים. זה אמר שירים וזה אמר שירים. זה

משלות. זה קילס באז. וזה קילס באז. זה בנה מזבח  אמר הבלים. זה אמר משלות. וזה אמר

וזה[ העלה את  וזה בנה מזבח. זה הקריב קרבן ?)(? ]וזה הקריב קרבן. זה העלה את הארון

ון מלך בחבר הארון. דוד מלך ארבעים שנה שנא' והימים אשר מלך דוד ]על יש'[ ארבעים שנה

ישראל. דוד מלך על כל  שבע שנים. וזה מלך ארבעים שנה שנא' וימלוך שלמה בירושלם על כל

על ישראל ויהודה שנא'  ישראל ויהודה שנא' ויבחר י'י אלהי ישראל בי מכל בית אבי. וזה

שנא' ויקם דוד המלך על  וישראל ויהודה ]רבי'[ כחול אשר על שפת הים. דוד בנה את היסודות

דוד אמר דברים שנא' אלה דברי  . וזה בנה את העליונות שנא' בנה בניתי בית זבול לך.רגליו

דוד. דוד אמר הבלים. אך הבל בני אדם  דוד האחרונים. וזה אמר דברים שנא' דברי קהלת בן

אמר קהלת. דוד אמר משלים שנא' כאשר יאמר  כזב סלה. וזה אמר הבלים שנא' הבל הבלים

שנא' משלי שלמה בן דוד מלך. דוד אמר חמשה ספרים. ספר  משלים משל הקדמוני. וזה אמר

שמו. וזה אמר )( חמשה ספרים משלי וקהלת ושיר השירים. דוד  (ב262) תהלים שנכתב על

אז העלה דוד את הארון. שלמה קלס באז שנא' אז יקהל שלמה וזקני  קלס באז שנאמר

רה. וזה אמר שיר השירים. ר' סימון שנא' אז דבר לי'י את דברי השי ישראל דוד אמ' שירים

בשם ר' יהושע בן לוי אמר הואיל ואת מקישו לאביו מכל צד מה  בשם ר' נתן דבית גוברין
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עונותיו שנא' גם י'י העביר חטאתך ולא תמות. אף זה כיוצא בו ולא עוד  אביו נמחל לו על כל

 רים. רוח הקדש. ואמר שלשה ספרים משלי וקהלת ושיר השי אלא ששרתה עליו

ישכיל פיהו. לבו של חכם מלא חכמה מי מסכים עליו. מי  זהו שאמר הכתוב לב חכם >א,א,ז<

מודי עילוי. פומיה מחכים עלוי ועל שפתיו יוסיף לקח מתוך שהוא  מחכים עליו פיהו. פומיה

תורה מלבו. הוא מוסיף על לקיחה של תורה משלו משל למה הדבר דומה לחבית  מוציא דברי

 אבנים טובות ומרגליות והיא מוקפת צמיד פתיל ונתונה בזוית אחת ואין אדםמלאה  שהיא

היה מלא  יודע מה בתוכה. בא אדם אחד ופינה אותה וידעו הכל מה בתוכה. כך לבו של שלמה

שלשה ספרים  רוח חכמה ולא היה אדם יודע מה בתוכו וכיון ששרתה עליו רוח הקדש ואמר

לקח שהוסיף על דברי  את חכמתו. ועל שפתיו יוסיף משלי וקהלת ושיר השירים ידעו הכל

ולתור לעשות תייר בחכמה. המד"א  תורה וגלה שנא' ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה מה

לגביה. מאן דתני טבאות ניזיל לגביה שנא'  ויתורו את ארץ כנען. מאן דקרא טבאות ניזיל

דין ]פיטנא[ כד עביד אלפא ביתא לתור ולהותיר. ה ויתורו את ארץ כנען. ד"א לדרוש ולתור

ברם שלמה עביד אלפא ביתא. וחמשא אתין יתרין  זימנין דמחסל לה. וזימנין דלא מחסל לה

ויהי שירו של אלף חמשה. ולא על דברי תורה בלבד היה  עלויה דכתי' ויהי שירו חמשה ואלף

. היאך תחת השמש כגון היאך ממתיקין את החרדל תייר שלמה אלא על כל ]אשר[ נעשה

)..?רה?( ]תורה יללתה[ חייך שאין הב"ה שלמה אחר דברי  ממתיקין את התורמוסין. אמ' לו

רוח הקדש מיד שרתה עליו רוח הקדש ואמר שלשה  אני מקפח שכרך הרי אני משרה עליך

 השירים.  ספרים הללו משלי וקהלת ושיר

ולשמוע  כוף אזניךויותר שהיה קהלת חכם. אלו אדם אחר אמרן הי]ת[ה צריך ל >א,א,ח<

לכוף אזניך ולשמען  הדברים האלה ויותר שאמרן שלמה אלו מדעת?ו? אמרן היית' צריך

דברי תורה ו?ח?קר דברי תורה. עשה  ויותר שהיה ברוח הקדש. ויותר שהיה קהלת חכם ואזן

למה היתה התורה דומה. רב נחמן אמר תרתין.  אזנים לתורה. אתה מוצא עד שלא עמד שלמה

שהיו בה פתחים הרבה. וכל מי שהיה נכנס בתוכה  (א263)  אמר לפלטין גדולה. רב נחמן

אחד ונטל הפקעת ותלאה דרך הפתח והיו הכל נכנסין דרך  היהטועה מדרך הפתח. בא פקח

הפקעת. כך עד שלא עמד שלמה לא היה ]אדם[ יכול ל)סבול(]הבין[ דברי  הפקעת ויוצאין דרך

ו הכל להשכיל דברי תורה. רב נחמן אמר לישנא אחרינא שלמה התחיל ת]ו[רה. וכיון שאמר

קנים שלא היה אדם יכול ליכנס לתוכה. ובא פקח אחד ונטל את המגל וכסח  לחורשא של

דרך הכיסח. ויוצאין דרך הכיסוח. כך היה שלמה. א"ר ינאי לקופה גדולה  נכנסין התחילו הכל

 לטל ובא פקח אחד ועשה לה אזניםמלאה פירות ולא היה לה אזן ולא היתה יכולה להט שהיא

תורה.  והתחילה מטלטלת על ידי אזניה. כך עד שלא בא שלמה לא היה אדם יכול לסבור דברי

מלא רותחין.  כ]י[ון שעמד התחילו הכל סוברים דברי תורה. אמר ר' לוי לקיתון גדול שהיה

אזנו. א"ר לבאר ידי  ולא היה לה אזן כיד להטלטל בא אחד ועשה לה אזן והתחיל מטלטל על
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בריה יכולה לשתות ממנה. בא  עמוקה מלא מים והיו מימיה צונין ויפין ומתוקנין ולא היתה

ודלה ממנה ושתה והתחילו הכל דולין כך  משיחה במשיחה פקח אחד וסיפק לה חבל בחבל

בוריה של תורה. הה"ד משלי שלמה בן דוד.  שלמה מדבר לדבר וממשל למשל עמד על

הזה קל בעיניך שעל ידי המשל הזה אתה יכול  ה. ורבנין אמרי אל יהי המשלמשלותיו של שלמ

מרגלית אחת טובה או זהוב מביתו לא על ידי  לעמוד על דברי תורה. משל למלך שאיבד

המשל הזה )על( אל יהי קל בעיניך שעל ידי המשל הזה  פתילה כאיסר הוא מוצא אותה. כך

ן. שהרי שלמה על ידי המשל הזה עמד על דקדוקה תדע לך שהוא כ אתה עומד על דברי תורה.

ללמדך שכל מי שאומר דברי תורה ברבים זוכה שתשרה עליו שכינה. וממי  של תורה. א"ר יודן

 משלמה על ידי שאמר דברי תורה ברבים זכה ששרה עליו רוח הקדש ואמר שלשה אתה למד

 ספרים משלי וקהלת ושיר השירים. 

וכמטמונים תחפשנה. אם אתה מחפש  ח אם תבקשנה ככסףר' פנחס בן יאיר פת >א,א,ט<

מקפח שכרך משל אדם אם מאבד סלע או בולדין  דברי תורה כמטמונים הללו אין הקב"ה

נרות כמה פתילות עד שיעמוד עליהם. והרי דברים קל וחומר מה  בתוך ביתו אינו מדליק כמה

נרות עד שיעמוד בהם ומצא של עולם הזה אדם מדליק כמה פתילות וכמה  אלו שהם חיי שעה

 דברי תורה שהם חיי העולם הזה והע"ה אין אתה כדאי לחפש אחריהם כמטמונים אותם

הנחתי  (ב263) הללו. אם תבקשנה ככסף. א"ר אלעזר מימי לא קדמני אדם לבית המדרש ולא

אם תבקשנה  פעם אחת השכמתי ומצאתי את הזבלים ואת התבנים ואמרתי אדם שם ויצאתי

וכזבלים מכאן  מטמונים אז תבין יראת י'י אנו לא נזבלם ולא נטבל ואפי' כתבני'ככסף וכ

טהרה. טהרה לידי קדושה.  תנינן ר' פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות נקיות לידי

חסידות. חסידות לידי רוח הקדש.  קדושה לידי ענוה. ענוה לידי יראת חטא. יראת חטא לידי

אליהו ז"ל. זריזות מביאה לידי נקיות  ית המתים. תחיית המתים לידירוח הקדש לידי תחי

טהרה שנא' וכפר עליה הכהן וטהרה. טהרה  שנא' וכלה מכפר את הקדש וכפר. נקיות לידי

לידי ענוה שנא' כי כה אמר רם ונשא את דכא ושפל  לידי קדושה שנא' וטהרו וקדשו. קדושה

ה יראת י'י. יראת חטא לידי חסידות שנא' אז דברת עקב ענו רוח. ענוה לידי יראת חטא שנאמ'

 לידי רוח הקדש ורוח הקדש לידי תחיית המתים שנא' ונתתי רוחי בחזון לחסידיך. חסידות

המתים באה על ידי אליהו ז"ל. א"ר מונא מה שעשתה חכמה עטרת  בכם וחייתם. תחיית

אשית חכמה יראת ענוה סנדל לעקיבה. עשתה חכמה עטרה לראשה שנאמר ר לראשה עשתה

אליהו. הה"ד  עשתה ענוה )עק( סנדל לעקבה. שנא' עקב ענוה יראת י'י. תחיית המתים לידי י'י

בן חלפתא  אז תבין יראת י'י ודעת קדושים תמצא זה רוח הקדש. ר' סימון בשם ר' יהושע

במדרש קהלת  ללסטיס שהיה גדול בביתו של מלך א"ל המלך שאל מה אתן לך כדאיתא

 שון. בפסוק רא
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ור' יודא בר' סימון  .הא תלתא ד"א שיר השירים ר' איבו אמר שיר חד שירין תרין >א,א,י<

מזמור וחד  .ליה שיר המעלות לשלמה  אמר כולא חד ואלין תרתין אחרנייתא מה את עביד

 ·שנ' כמגדל דוד צוארך] אותן בדוד ואת תולהאמרן דוד ]מימר[ סברין המזבח שיר חנוכת 

אף אלו שלמה אמרן ותלה [ ירי' שלמה אמרה ותולה אותה בדוד אף אלושיר הש אלא מה

 .משולשין היו שלשה מעלות עלה שלמה כשתמצא לומר כל מעשה אותו האיש .אותן בדוד

 .שלובמעלה שנייה שנא' ושלמה מ .כי הוא רודה בכל עבר הנהר  .במעלה הראשונה כתב בו 

א"ר יצחק וכי איפשר לבשר ודם  .למלך  כסא ייי על[]ו[ישב 1]ושלמה [2]במעלה שלישית 

ואת אמר וישב  .אש אוכלה הוא וכתב בו כורסיה שביבין דינור שישב על כסא ייי אותו שכתוב

אלא מה כסאו של הב"ה שולט מסוף העולם ועד סופו אף כסא שלמה  שלמה על כסא ייי

אף כסא שלמה  ן בלא עדים ובלא התראהיימה כסא ייי ד]ו[ .העולם ועד סופו  שולט מסוף

נשים  ואי זה זה דינן של זונות שנא' אז תבאנה נשים שתים .בלא עדים ובלא התראה  ןייד

סימון בשם ר'  (א264) ר' .מי הן רב אמר רוחות היו ורבנין אמרי יבמות היו .זונות אל המלך 

 .ירידות ירד שלמה שלש . .יהושע בן לוי זונות ממש והוציא דינן בלא עדים ובלא התראה 

ירידה ראשונה מאחר שהיה מלך על כל העולם כלו מסוף העולם ועד סופו נתמעטה מלכותו 

ירידה שנייה מאחר  .ישראל  ולא היה מלך אלא על ישראל הה"ד משלי שלמה בן דוד מלך

הה"ד דברי  .אלא על יושבי ירושלם שהיה מלך על כל ישראל נתמעטה מלכותו ולא היה מלך

מלכותו ולא היה מלך אלא על ביתו  שית לאחר שהיה מלך נתמעטהירידה שלי .קהלת בן דוד 

מלך שהיה מתפחד על הרוחות. שלשה  על מטתו לא היה 'דכתי' הנה מטתו שלשלמה. ואפי

עשיר ועני  .חכם וטפש חכם .והדיוט ומלך עולמות ראה. ר' יודן ור' חנינא. ר' יודן אמר מלך

ברנש מתני אונקי דידיה אלא בשעת רווחיה. לית  .הבלי ועשיר מה טעם את הכל ראיתי בימי

טפש וחכם וטפש. עני ועשיר ועני. מה טעם אני קהלת הייתי  מלךור' חוניא אמר מלך והדיוט 

שלש עבירות עבר. הרבה לו  ברם כדון לית אנא .. .הייתי הוינא כד הוינא מלך בירושלם.

ולא  כסף והזהב כאבניםהרבה לו נשים הרבה לו כסף וזהב דכתיב ויתן המלך את ה סוסים

שמעון בן יאחי  היו נגנבות. א"ר יוסי בר' חנינא אבני עשר אמות. ואבני עשרים אמות. תני ר'

בימי שלמה. הרבה לו נשים  אפי' משקלות שהיו בימי שלמה של זהב היו הה"ד אין כסף נחשב

ניא בן אחי אמר ייי וכו'. חנ נשים נכריות מן הגוים )הרבה לו( ]אהב[דכתיב והמלך שלמה 

לאהבה אהבה ממש לזנות. ר' אליעזר  ר' שמעון בן יאחי אומ' .יהושע על שם לא תתחתן בם

החטיאו נשים נכריות מלמד שהיה בועלן כשהן  בנו של ר' יוסי הגלילי אומר כתיב גם אותו

לאהבן ולקרבן ולגיירן  .חלפתא אומר לאהבה ר' יוסי בן .נדות ולא היו מודיעות אותו

 ןורב)ר' יהושע ור' שמעון בן יאחי  .אומר חנניא בן אחי תחת כנפי השכינה נמצאתולהכניסן 
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ר' יוסי בן חלפתא פליג עם  אמרו דבר אחד]של ר' יוסי הגלילי[ בנו  ( ]ור' אליעז'[שמעון

תלתיהון. שלשה שטנים נזדווגו לו שנא' ויקם אלהים שטן לשלמה את הדד האדומי ויקם לו 

אלידע ויהי שטן לשלמה. שלשה משלות אמר משלי שלמה בן דוד. אלהים שטן את רזון בן 

 .אלה משלי שלמה אש' העתיקו.. הבל הבלים אמר שלשה משלי שלמה בן חכם ישמח אב. גם

שלש שירים אמר שיר חד שירים תרי  .הבלים תרי הא תלתא .הבל חד הבל הבלים אמ' קהלת

 שלשה ספרים כתב משלי .תמדרש קהל רישתלתא. שלשה שמות נקראו לו כדאיתא ב הא

 (ב264) ר' חייא רבה .וקהלת ושיר השירים. אי זה מהם כתב תחלה. ר' חייא רבה ור' יוחנן

קרא  הדיןואח"כ קהלת. מייתי ר' חייא רובא מן  .אמר משלי כתב תחלה ואח"כ שיר השירים

הלת [ק)כ(]ו וידבר שלשת אלפים משל זה ספר משלי ויהי שירו חמשה ואלף זה שיר השירים

אמרן  אשמעתא מתניתא אמרה שלשתן א?(?)פליג ( ]רבא[רובא)בסוף אמרה מתניתא ר' חייא 

 (שרתה)שלמה  רק לעת זקנת .כאחד שמועתא אמרה כל א' ואחד בפני עצמו. תני ר' חייא רבה

אמר שיר  ר' יונתן. רוח הקדש ואמר שלשה ספרים משלי וקהלת ושיר השירים]עליו[ שרתה 

ארץ. כשאדם  ואחר כך משלי ואחר כך קהלת. ומייתי לה ר' יונתן מדרך השירים כתב תחלה

ר' ינאי חמוי דר'  הזקין אומר דברי הבלים .נער אומר דברי זמר הגדיל אומר דברי משלים

 אמי אמר הכל מודים שקהלת בסוף אמרה. 

ו וידבר שלשת אלפים משל על כל דבר ודבר ויהי שיר ר' אבינא אמר בשם ר' אחא >א,א,יא<

טעמים על כל דבר ודבר. ורבנן אמרין וידבר שלשת אלפים  חמשה ואלף אלף חמש וחמשה

ויהי שירו חמשה ואלף אלף וחמשה טעמים על כל משל ומשל ויהי  משל על כל משל ומשל

טעמיה  .כאן אלא ויהי שירו חמשה ואלף שירו של משל טעמיה דמילתא משלו אין כתיב

ו על כל ספר משלות ולא מצינו שכתב בו אלא שמנה שמואל בר נחמן חזרנ דמתלא.. א"ר

 וששה עשר פסוקים. ואת אמר שלשת אלפים משלים אלא שאין לך כל פסוק ופסוק מאות

אל תתהדר לפני  .נזם זהב באף]כתם[.  (ןהפ)שאין בו שנים ושלשה טעמים. כגון נזם וזהב וחלי

שלא תדבר.  ין צריך לומ'מלך ובמקום גדולים אל תעמוד אין צריך לומר אל תשב. תשב א

שלא תטמא את הידים  תנינן א"ר עקיבא חס ושלום לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים

הכתובים קדש ושיר השירים קדש  שאין העולם כדאי כיום שנתנה בו שיר השירים למה שכל

בשם ר' יהושע בן חמיו של ר' עקיבא  קדשים ועל מה נחלקו לא נחלקו על קהלת.. א"ר חמא

א לאחד שהוליך (]תל[לת)בן עזריא עבד ליה מ דברי בן עזאי כך נחלקו וכך גמרו ר' אליעזרכ

ממנה קמח סלת ועשה לי ממנה קלוסקין וסלת  סאה של חטים אצל הנחתום אמ' לו הוציא לי

לא סילת אלא שיר השירים לישראל שיר השירים  אחת. כך אחר כל חכמתו של שלמה

המסולסלת שבשירים. ואמר שירים ושבח למי שעשאנו  יםהמשובח שבשירים המעולה שבשיר

ד"א שיר השירים  .הכתב הילילו שירות היכל שבחוי דהיכלא שירים בעולם. הא דאמר

נאמר שירים למי שעשאנו שיורים בעולם. הא מדאמר הכתב יי בדד וכו'  המשובח שבשירים
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 (א265) נאמר .עון בר אבאואין עמו אל נכר. ר' יוחנן אמר משום ר' אחא משום ר' שמ ינחנו

הרבה בכל  שירים ושבח למי שהוא עתיד להשרות עלינו רוח הקדש נאמר לפניו שירים

ואומר זה אלי  השירים או הוא מקלסן או הן מקלסין אותו בשירת משה הן מקלסין אותו

ואנוהו ובשירת משה הוא מקלסן ירכיבהו על במותי ארץ. ברם הכא הוא מקלסן והן מקלסין. 

יפה דודי אף נעים. ר' שמעון בשם ר' חנין  והן מקלסין אותו הנך .מקלסן הנך יפה רעיתי הוא

ר' לוי אמר כנגד שנות אבות ועשרת  .כפול ומכופל דציפורין אמר שיר כפול. ר' סימון אמר

דאית בהון יתיר צא מהן שני רעבון שאינן עולין מן המנין  הדברות נאמרה מנין. ואין תימ'

במגלה זו במלך שלמה הכתב  (במק)יוחנן כל מקום שנגלה ונאמר  ' לוי בשם ר'דא"ר חנין ור

בנקבות הכתב מדבר. ורבנין אמרי כל מקום שנא' במלך שלמה במלך  מדבר במלך סתם

  ..שלו במלך סתם בכנסת ישראל הכתב מדבר. הוי דרשנו שיר השירים אשר לשלמה שהשלום

 

לסוסתי  פפא אמר בים נאמרה ר' יוחנן בר נאמרההיכן  מנשיקות פיהו שקניי >א,ב,א<

נאמרה שנא' שיר השירים שאמרו  ר' יודה בר' סימון אמר בסיני .ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי

כמד"א יצפון לישרים תושיה. ר' יצחק אמר בים  .בסיני שיר השירים שאמרו אותה ישרים

תני  .אחר נוגנים מד"א קדמו שריםכשיר שאמרו אותה השרים השוררים  נאמרה שר השירים

למלך שהשלום  ר' משום ר' נתן הב"ה בכבוד גדולתו אמרה שנא' שיר השירים אשר לשלמה

השירים שיר שאמרו שרים שלמעלה. ר'  שלו. רבן גמליאל אומר מלאכי השרת הם אמרוה שיר

מנשיקות פיהו. ר' מאיר אמר באהל מעד נאמרה ומייתי  יוחנן אמר בסיני נאמר שנא' ישקני

 קרא עורי צפון ובואי תימן אלו שלמים שנשחטו בדרום. הפיחי גני זה אהל מאיר מההן לה ר'

מגדיו אלו הקרבנות.  מעד יזלו בשמיו זה קטרת הסמים. יבא דודי לגנו זו השכינה ויאכל פרי

' ויאכל פרי כואינון מהדין קרא עורי צפון ו רבנין אמרין בבית העולמים. ומייתו לה רבנן אף

אמרי כולהון חורי כולה בבית עולמים נאמרה. א"ר חייא אפריון  קרבנות. ורבניןמגדיו אלו ה

בר פפא בים  ביום כלות משה על דעתיה דר' חנינא .רבנן עבדין יתהון פתחין לויהי]ו[ תיהודבר

ועל דעתיה דרבן גמליאל  (ב265) נאמרה ישרה עלינו רוח הקדש ונאמר לפניו שירות הרבה

ועל דעתיה דר' מאיר דאמר באהל  .לבניו יתן לנו מנשיקות שנשק דאמר מלאכי השרת אמרוה

ועל דעתיה דר' יוחנן דאמר בסיני נאמרה יוציא  .ויקבל קרבנותיו מעד נאמרה יוריד לנו האש

 פיו הה"ד ישקני מנשיקות פיהו..  לנו נשיקו'

ה על כל היה מוציא הדבור מלפני הקב" א"ר יוחנן מלאך .ד"א ישקני מנשיקות פיהו >א,ב,ב<

ואחד מישראל ואומר מקבל עליך את הדבר הזה כך וכך מנין  דבור ודבור ומחזירו על כל אחד

וכך מתן  כך וכך מצות קלים וחמורים יש בו .וכך עונשין יש בו כך וכך גזירות יש בו יש בו כך

אתה אלהותו של הב"ה  והיו אומרין לו ישראל הם והיה חוזר ואומר לו מקבל .שכר יש בו
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 .לדעת כי יי הוא האלהים על ידי שליח הה"ד אתה הראית .מר לו מיד הוא נושקו על פיוואו

מיד הוא  .'כומחזיר על כל אחד ואחד מישראל ואומר לו ו ורבנין אמרין הדבור עצמו היה

ורבנין אמרין הדבור  .על ידי שליח .אתה הראית לדעת כי יי הוא האלהים נושקו על פיו הה"ד

' מיד הדבור נושקו על פיו כוואומר לו תקבל עליך ו .ל כל א' וא' מישראלעצמו היה מחזיר ע

שני  .אשר ראו עיניך הה"ד פן תשכח את הדברים .סה ולמדו את התורהרלאורקולואן בן ה

טעמיה דרבנן אחר כל הדברות כתי'  ר' יהושע בן לוי אומ' .דברות שמעו ישראל מפי הקב"ה

או  .ר' יהושע בן לוי פליג שאין מוקדם ומאוחר בתורה .ליה מה עביד .דבר אתה עמנו ונשמעה

בר'  ר' עזריא ור' יהודה .אינו מדבר דבר אתה עמנו ונשמעה אלא לאחר שנים ושלשה דברות

משה כל התורה כלה  סימון בשם ר' יהושע בן לוי תפש שיטתיה אמר כתיב בתורה צוה לנו

אנכי ולא יהיה לך לא שמענו  שה ברםעולה תרי"א דבר עמנו מ (בגמ)תורה  ריה .תרי"ג מצות

ר'  .וכיצד היה הדבור יוצא מפי הב"ה .פיהו י משה אלא מפי הב"ה הוי ישקני מנשיקות)נ(מפ

יאחי אומר מלמד שהיה דבר מימינו של הב"ה לשמאלו של  ר' שמעון בן .שמעון בן יאחי ורבנן

וחוזר ומקיף  .ילאת מחנה ישראל שמנה עשר מיל על שמנה עשר מ וחוזר ועוקף .ישראל

הולך  והב"ה מקבלו מימינו וחוקקו על הלוח והקול .של ישראל לשמאלו של הב"ה מימינן

וכי יש שמאל אמרי  ורבנן .מסוף העולם ועד סופו לקיים מה שנא' קול יי חוצב להבות אש

יוצא מפי הב"ה מימינו  (א266) למעלן והלא כתיב ימינך יי נאדרי בכח אלא הדבור יוצא

עשר מיל על שלשה עשר מיל והקב"ה  של ישראל וחוזר ועוקף את מחנה ישראל שלשה לימינן

מסוף העולם ועד סופו שנא' קול יי חוצב להבות  מקבלו מימינו וחוקקו על הלוח וקולו הולך

וכשהיה נחקק היה קולו  .ר' חלבו הדבור עצמו היה נחקק מאליו יה שנה לייאש.. א"ר ברכ

השבתי את ר' חלבו והכתי'  .ו שנא' קול יי חוצב להבות אשועד סופ הולך מסוף העולם

ומהו הדין דכתי' לוחות אבן  .אלהים א"ל חנוקה סברית לחנוקני אמרית לו כתובים באצבע

ר'  א"ל כתלמיד שהיה כותב ורבו מישב על ידו.. ר' יהושע בן לוי ורבנן .באצבע אלהים כתובי'

מנשיקות  הקב"ה אנכי ולא יהיה לך הה"ד ישקני אמ' שני דברות שמעו יש' מפיבן לוי יהושע 

דסכנין בשם ר'  ר' יהושע .ורבנן אמרי כל הדברות שמעו יש' מפי הב"ה .פיהו ולא כל הנשיקות

  .כדכתיב לעיל לוי טעמון דרבנן כתיב ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה

מבקש ליקח לו  שהיהר' יוחנן פתר קרא בישראל בשעה שעלו להר סיני משל למלך  >א,ב,ג<

כדאי לשפחתו  איני [ ]היא[ה]אמר .ואמר לה .שלח אצלה שליח ם.אשה בת טובים ובת גיניסי

לה אמרה איני כדאי  )כיון שחזר אותו השליח אצלה ואמר .אלא רצוני לשמוע מתוך פיו

אל המלך היו פניו שוחקות  ( כיון שחזר אותו שליח.לשפחתו אלא רצוני לשמוע מתוך פיו

 .זה פניו שוחקות דומה שקבלה עליה המלך שהיה פקח אמר .ותיו אינם נשמעות למלךושיח

כך ישראל היא בת טובים  .רצוני לשמוע מפיו ושיחותיו אינם נשמעות דומה לי שאמרה

ומה ת"ל . ]שעה ההיא וישב משה את דברי העם אל ייב השליח הזה זה משה המלך זה הב"ה
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' ויגד משה את כובעב הענן וע"י שנא' הנה אנכי בא אליך  אלא [יי ויגד משה את דברי העם אל

א"ר פנחס בשם ר' לוי  .דהוא בעי אמר ושמעון לינוק' ]בניך[ דברי העם אל יי אמ' לי כך תבעו

כך אמר משה אתמאל על שאמר לו והן  .ליה ילד?ח?חבלא מ ]מן[מתלא אמר דנכית ליה חויא 

תני ר' שמעון בן יאחי  .שיו מה אני עושה להםידיהם עכ לא יאמינו לי נטלתי את שלי מתחת

ר' פנחס בשם ר' לוי אמר גלוי וידוע היה לפני מי  .לראות כבוד מלכנו כך תבעו ואמרו רצוננו

אלו  והיה העולם שעתידין להמיר כבודו באחר שנא' וימירו את כבודם שלא יהו או' שאמר

במשפט אל  ם מה שנא' אל תבאהראנו את כבודו ואת גודלו לא היינו ממירים אותו ולקיי

  .עבדך

אמר בשעה ששמעו  ר' יהודה]ו[ר' יודן בשם ר' יודה בר' סימון ור' יהודה ור' נחמיא  >א,ב,ד<

באו להם אצל משה  (ב266) ישראל אנכי יי אלהיך נתקע ת"ת בלבם היו למדין ולא משכחין

תה עמנו ונשמעה ועתה דבר א נו משה העשה אתה פרוזבטון שליח בינותינו שנא'יאמרו לו רב

משה בשר ודם  (מה)למדין ושכחין אמרו  חזרו להיות .ומה הנאה יש באבדה שלנו .למה נמות

אצל משה אמרו לו משה רבינו הלואי יגלה לנו  דו עובר בידו חזרו ובאו להםועובר אף תלמ

ין הלואי יתקע תורה בלבנו כמות שהיה אמר להם א פעם שנייה הלואי ישקני מנשיקות פיהו

ר'  .שנא' ונתתי תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה ]מחזירה[ זו עכשיו אבל לעתיד לבא הוא

אמרו  .ה[?ש?)ס(]באו אצל מ .לא יהיה לך נעקר יצר הרע מלבם נחמיא אמר בשעה ששמעו יש'

ועתה למה נמות ומה  .אתה פרוזבטון שנא' דבר אתה עמנו ונשמעה העשה .לו רבינו משה

 וחזרו למשה ואמרו לו רבינו משה הלואי .מיד חזר יצר הרע למקומו .באבדה שלנו הנאה יש

ו כמו שהיה בראשונה אמר להם אין זו עכשיו אבל לעתיד לבא המנשיקות פי .יגלה פעם שנייה

  .'כושנא' והסירותי את לב האבן ו

יה חנינא ורבנן ור' אלעזר אומר למלך שה 'ור' יוסי בר ר' עזריא ואמרי לה ר' אלעזר >א,ב,ה<

 .בא השני ומזג לו הכוס ונתן לו .אורח ראשון מזג לו הכוס ונתן לו לו מרתף של יין בא אחד

 של מלך נתן לו את המרתף כולו כך אדם הראשון נצטוה על שש מצות הה"ד כיון שבא בנו

הלך אחרי צו  כי הואיל .אלא ע"ז כמד"א ואמר ר' לוי אין ויצ וויצ .ויצו יי אלהים את האדם

שנא' עד האלהים יבא דבר  אלהים אלו הדיינין .השם שנא' ונוקב שם יי מות יומתעל קללת 

לאמר על גלוי עריות כתיב  .דם האדם על האדם על שפיכות דמים שנאמר שופך .שניהם

עץ על הגזל שנא' המן העץ [1]הגן [2]מכל  .איש אשתו והלכה מאתו[1]את [2]הן ישלח ]לאמר[ 

יצחק  .בנפשו אברהם על המילה (ו)דכתי' אך בשר ר מן החינח ניתוסף לו אב .אשר צויתיך

יהוד על  .יעקב על גיד הנשה שנא' על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה .חנכה לשמנה

 תים ושמנה מצותאאבל את מוצא מ .ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך היבמה שנא'

מחלק  ' חנינא למלך שהיהר' יוסי בר .ושלש מאות וששים וחמש מצות לא תעשה .עשה

ר'  .שבא בנו נתן לו מיד ליד כיון .אספוניות ללגיונותיו על ידי דוכוסין ואפרכין ואסטרטלין
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רבנין אמרין למלך  .לו מיד ליד אפסטלין כיון שבא בנו נתן]אוכל[ יצחק אמר למלך שהיה 

ך פיו ונתן לו שנא' ויש אומרים שגמעה לתו .מיד ליד כיון שבא בנו נתן לו .שהיה אוכל חתיכות

ר'  .ר' אבהו אמר לה ר' יהודה ור' נחמיא ורבנן .דעת ותבונה (א267) כי יתן יי חכמה מפיו

 זה אומר בית אב של הלכה וזה אומר בית .הלכה שנים חברים עוסקין בדבר של נחמיא אומר

"א כמד אמר הקב"ה משוקיותיהם על ידי ר' נחמיא אמר אפי' הבל יוצא מפיו .אב של הלכה

נפשותיהן של אלו  ורבנין אמרין עתידין .אמר הב"ה משקיותיהם עליו .ואיוב הבל יפצה פיהו

הה"ד ויעל אהרן הכהן  א"ר עזריא שנפשו של אהרן לא ניטלה אלא בנשיקה .ליטול בנשיקה

 .וימת שם משה עבד יי על פי יי נפשו של משה מנין דכתיב .אל הר ההר על פי יי וימת שם

 .האמור שם על פי יי אף כאן אלא שגנאי לפרש מה שם .' ותמת שם מריםמרים מנין שנא

מנשיקות פיהו אם עסקת בדברי תורה ששפתותיך  ושאר כל הצדיקים מנין שנא' ישקני

 ד"א יזייני יטהרני ידבקני ישקני יזיינני כמא דאת אמר .מתנשקות סוף שהכל מנשקות על פיך

"ר שמואל בר נחמן נמשלו דברי תורה בזיין מה א .ומשמאילים קשת מימינים ]נושקי רומי[

על בעליו בשעת מלחמה כך )בעליו( דברי תורה מתקיימין עם מי שהוא  הזיין הזה מתקיים

פיפיות  ר' הונא בר אחא מייתי לה מן הדא שנא' רוממות אל בגרונם חרב .עמל בהן כל צרכן

ר' יהודה ור'  .הבא עולםבידן שהיא אוכלת משני צדדיה נותנת חיים לעולם הזה וחיים ל

ר' נחמיא  .נאמרת בפיות הרבה נחמיא ורבנן ר' יהודה אומר שהתורה שנאמרה בפה אחד

אמרין שהיו גוזרין על העליונים ועושין על  ורבנין .אומר שתי תורות א' בכתב וא' בעל פה

שרי בשם ר' לוי טעמן דרבנן כתיב כי היו שרי קדש ו ר' יהושע דסכנין .התחתונים ועושין

שרי אלהים אלו ישראל  .השרת כמד"א ואחלל שרי קדש האלהים שרי קדש אלו מלאכי

שהן גוזרין על העליונים ועושין על התחתונים ועושין  .אתם דכתיב בהו אני אמרתי אלהי'

יטהרני כאדם  .ישקני מנשיקות פיהו יטהרני ידבקני ישקני ( ]בטהרה.[בשכרא)כשהן עושין 

על זה והוא מדביקן כמד"א וקול כנפי החיות משיקות אשה אל  שני גבין זה שהוא משיק

  .ישקני יוציא לי קול נשיקות מתוך פיו אחותה

שהיו מהלכין בדרך אמרו מפני מה אסרו  תמן תנינן שאל ר' ישמעאל את ר' יהושע >א,ב,ו<

והלא קיבת העולה חמורה  ןאמר ל .אותה בקיבת נבלה גבינת הגוים א"ל מפני שמעמידין

אמר ריש לקיש עשו אותה כשותה  .מעלהוכהן שדעתו יפה שורפה חיה ג אמרו .בת נבילהמקי

 אמר .לא אסרוה בהנאה והשיאו לדבר אחר]למה[ מזוהם לא נהנה ולא מועיל א"ל א"כ  בכוס

או כי טובים דודיך מיין  (מייך)ישמעאל אחי היאך אתה קורא כי טובים דודיך ]ר'[ לו  (ב267)

יונתן  א"ר .שהרי חבירו לימד עליו לריח שמניך טובים ולמה לא גילה לואין הדבור כך  א"ל

בשם ר' שמואל בר  ר' שמעון בן חלפתא ור' אחאי .מפני שבקרוב אסרוה ור' ישמעאל היה קטן

 .קטנים כבש להם דברי תורה נחמן כתיב כבשים ללבושיך כבושים כתיב בשעה שתלמידיך
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תני ר' שמעון בן יאחי ואלה המשפטים  תרי תורההגדילו ונעשו תלמידי חכמים גלה להם ס

לכל  ןנגלית לכל אדם כך דברי תורה אינם מגלין אות אשר תשים לפניהם מה שימה זו אינה

]מה'  בר עוקבא מקשי אם להפליג אתה מבקש היה לו להפליגו ר' הונא בעי ור' חמא .אדם

ומא אית לי אחרי ובני א"ר תנח .מחר משוקדים וקם ואלו הן שאת ארור הכרעות שבתורה[

מהו  .א"ר יצחק כתיב ואותי צוה יי .או כשמעם באו מן השדה יעקב באו מן השדה כשמעם

א"ר אילא  .דברים שאמר ביני לבין עצמי ויש דברים שאמר לי לאמר לכם ואותי צוה יי אלו

לא אחטא  דברים שמשיקין אותם על פה כיצד כתוב אחד אומר בלבי צפנתי אמרתך למען יש

שני הדברים הללו אלא  אחר אומר בשפתי ספרתי כל משפטי צדקך כיצד נתקיימו ת]ו[בוכ .ךל

כיון שנסתלק בשפתי ספרתי כל  היאירי קיים בלבי צפנתי אמרתך ?רא?כל זמן שהיה עי

כך כל זמן שאתה יושב ודורש לפני גדולים ממך בתורה בלבי צפנתי אמרתך. . ]משפטי צדקך

  [תי ספרתי וכ'ובשעה שנתנו לך רשות בשפ

ודודין זה לזה קרובים זה לזה  .דברי תורה שדומין זה לזה כי טובים דודיך מיין זו >א,ב,ז<

 מים שבשירים שנאמ' .ובור מקוה מים .מעיין אך מעיין .דודו או בן דודו כמא דאת אמר או

מה טעם  .כדברי תורה וכי יותן מים על זרע שמעון בר אבא בשם ר' יוחנן חביבין דברי סופרים

דברי סופרים יותר מדברי תורה מה טעם כי  ר' חברייא בשם ר' יוחנן חביבין .וחכך כיין הטוב

תפלין לעבור על דברי תורה פטור וחמש טוטפות להוסיף על דברי  האומר אין .דודך מיין

אני  א"ר טרפון .א?ד?חייב . . ר' אבא בר כהנא בשם ר' יהודה בן פזי שמע לה מן ה סופרי'

חמי אין  (א)את .הלסטים י בדרך והטיתי לקרות כדברי בית שמאי וסכנתי בעצמי מפניהיית

ועכשיו שקרא הרי זה מתחייב בנפשו הוי  לא קרי לא היה עובר אלא על מצות עשה בלבד

ר' חנינא בריה דר' אחא בשם ר' תנחום בר' אחא  .מדברי תורה אומר חמורים דברי סופרים

ששלח ]למלך[ משל  .י תורה ונבואה כתיב אל תטיפו יטיפוןמדבר '[דברי סופרי]וחמורים 

 חותם שלי וסימנטירין ]לכם[ שלו למדינה על אחד מהם כתב אם מראה הוא (א268) פלמטירין

ועל אחת מהן כתיב אפי' אינו מראה לכם חותם שלי ]ואם לאו אל תאמינו לו[  שלי האמינו לו

 ו' כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתןכך בדברי תורה כת .שלי האמינו לו וסימנטירין

התורה אין  בדברי סופרים כתיב על פי התורה אשר יורוך אשר תורך[ו] .אליך אות או מופת

אשר יאמרו על הימין  אלא .כתיב כאן אלא אשר יורוך ועל המשפט אשר תאמר אין כתב

ל הימין שהוא ואפי' יאמרו לך ע שהוא )שמאל( ימין ועל השמאל שהוא שמאל שמעו להם

  .שמאל ועל השמאל שהוא ימין

 כמים .נמשלו דברי תורה כמים כיין כשמן כדבש כחלב .טובים דודיך מיין ד"א כי >א,ב,ח<

שנא' ארוכה  אף דברי תורה ןשנא' אוי כל צמא לכו למים מה מים מסוף העולם ועד סופ

אף דברי  .מים חיים באר שנא' מעין גנים .מה מים חיים לעולם .מארץ מדה ורחבה מני ים
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מה מים מן השמים שנא' לקול תתו המון  שנא' כי חיים הם למוצאיהם .תורה חיים לעולם

 .מן השמים שנא' אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם כך דברי תורה נתנו .מים בשמים

כך דברי תורה שנא' ויהי ביום השלישי  .שנא' קול יי על המים .מה מים נתנו בקולי קולות

' מה המים משיבין את הנפש שנא' ויבקע אלהים את המכתש אשר בלחי כך כוקולות ו היוי

מה המים מטהרין את  .דברי תורה משיבין את הנפש שנא' תורת יי תמימה משיבת נפש

כך דברי תורה מטהרין את הטמאים  הטמאים מטומאתן שנא' וזרקתי עליכם מים טהורים

כך  .ם מטהרין את הגוף שנא' ורחץ בשרו במיםמה המי שנאמ' אמרות יי אמרות טהורות

דברי תורה מטהרין
 

 ערותו של ים שנא' ןמה המים מכסי .את הגוף שנא' צרופה אמרתך מאד

 .פשעים תכסה אהבה כך דברי תורה מכסין ערותן של ישראל שנא' ועל כל .כמים לים מכסים

דם לומד שתי הלכות נחלים כך דברי תורה א מה המים יורדין טפים טפים ונעשים נחלים

מה המים אם אין אדם צמא אין ערבין  .בענול ?ח?שנעשה כנ ושתי הלכות למחר עד [היום]

מה המים מניחין מקום גבוה  .כך דברי תורה אם אין אדם עייף בהם אין ערבין בגופו בגופו

ן והולכין ומתדבקי .שדעתו גבוהה עליו כך דברי תורה מניחין את מי .והולכין למקום נמוך

אלא בירוד  .מה המים אינם מתקיימין לא בכלי כסף וכלי זהב (ב268) .במי שדעתו נמוכה עליו

מה המים אין אדם  .תורה אינם מתקיימין אלא במי שעושה עצמו כלי חרס כך דברי .שבכלים

למדני  כך דברי תורה אין הגדול מתבייש לומר לקטן .מתבייש לומר לקטן השקני מים גדול

יודע לשוט בהן סוף  מה המים אם אין אדם .חד פסוק אחד ואפי' אות אחתפרק אחד דבר א

תורה ולהורות בהן סוף שהוא  שהוא מתבלע כך דברי תורה אם אין אדם יודע לשוט בדברי

 .ופרדסים ולבתי כסאות ומרחצאות ותנא"ר אבינא דקסרי מה המים נמשכים בג .מתבלע

 .א"ר חמא בר עוקבא מה המים מגדלין צמחים יי יכול אף דברי תורה כן ת"ל כי ישרים דרכי

אי מה המים מבאיש ומחמיץ בקנקן  .את מי שהוא עמל בהן כל צרכן כך דברי תורה מגדלין

כך  תיישן על הקנקן הוא משתבח[מ]אף דברי תורה כן ת"ל יין מה היין כל זמן שהוא  יכול

אי מה המים  .לגדולה ליןדברי תורה כל זמן שהן מתיישנין בגופו של אדם בהן משתבחין ועו

אף דברי תורה ניכרין  .נכר בגוף אינם נכרין בגוף יכול אף דברי תורה כן ת"ל יין מה יין

אי מה המים אינם משמחין את הלב יכול אף  .חכם ומרמזין ומראה באצבע ואומר זה תלמיד

מחין את אף דברי תורה מש .היין משמח את הלב דכתי' ויין ישמח דברי תורה כן ת"ל יין מה

יכול אף  אי מה היין פעמים שהוא רע לראש ורע לגוף .פקודי יי ישרים משמחי לב הלב דכתיב

כך דברי תורה מעדנין את  ףהגו ת"ל שמן מה שמן מעדן את הראש ומעדן את .דברי תורה כן

אי מה השמן מר מתחלתו ומתוק בסופו  .לנתיבתי הראש ואת הגוף שנא' נר לרגלי דבריך ואור

שנא'  .דבש וחלב מה דבש וחלב מתוק אף דברי תורה מתוקין ף דברי תורה כן ת"ליכול א

אי מה דבש יש בו קצרים אף דברי תורה ת"ל חלב מה חלב נקי  .ונפת צופים ומתוקים מדבש

ת"ל  .תורה כן אי מה חלב טפל אף דברי .דברי תורה נקיים דכתי' לא יערכנה זהב וזכוכית אף
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הגוף אף דברי תורה כן שנא'  בין זה בזה אין נזוקין את[ר]שהן מעומה דבש וחלב כ .דבש וחלב

אלו האבות מיין אלו  .ד"א כי טובים דודיך מיין. ]כי חיים למוצאיהם .רפאות תהי לשריך

כי טובים דודיך אלו הקרבנות מיין אלו הנסכים א"ר חוניא אלו היה משה  ד"א .[האמהות

 ראל לאותו מעשה היה מקריב כל הקרבנותבשעה שבאו יש [חביבי']מה הקרבנות  יודע

ד"א  (א269) .הה"ד זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך .שבתורה אלא רץ לו בזכות אבות

הרי שבעים אומות  כי טובים דודיך אלו ישראל מיין אלו אומות העולם מנין יין שבעים

 .ללמדך שישראל חביבין לפני הב"ה יותר מאומות העולם

 

 אבות לפניך שאמרו ותהשיר כל .' יהושע בר' ינאידר בריה ינאי' ר .מניךלריח ש >א,ג,א< 

 שעשו המצות כל .חבירו כלי לא מכלי מריקהוא ש כאדם שמך תורק שמן אנו אבל היו ריחות

 'ר תעשה לא מצות ס"הוש עשה מצותרמ"ח  .שמך תורק שמן אנו אבל היו ריחות לפניך

 ארץהו שמיםהו קולמוסין ואגמים דיו הימים כל יויה אם אומר עקיבא' ור יהושע' ור אליעזר

 כאדם אלא חסרתיה לא ואני .שלמדתי תורה ['לכתו] מספיקין נםאי ןלבלרי אדם ובני מגלות

 שמיםהו ןקולמוסי ואגמים דיו 'הימי כל אם אומר יהושע 'ר .בים [כמכחול] זכרותו שמטביל

אלא  חסרתיה לאאני ו .שלמדתי התור לכתוב 'מספיקי נםאי לבלרין אדם ובני ותמגל ארץהו

 רבותי אלא .רבותי שאמרו כמו לומר כח בי אין אומר ע"ר .בים זכרותו שמטביל כאדם

 וכממלא .חסר אינו והאתרוג נהנה המריח באתרוג כמריח אלא חסרתיה לא אניאבל  חסרוה

 ול וישב בא המדרש לבית לבא ע"ר [אשה] (רצה) אחת פעם .לנר מנר וכמדליק המים מאמת

. ]ונשאלה מבחוץ תורה אמרו ונשאלה חזרה .מבחוץ הלכה אמרו זו שאלה נשאלה מבחוץ

 מדרשו ובית אליעזר' ר של רגליו לפני לו וישב בא מקום לו פנו שאלה. אמרו עקיבא מבחוץ[

 אחת פעם .לישיבה לו מיוחדת והיתה שם היתה אחת ואבן .ריס כמין עשוי היה ליעזרא' ר של

 עליה שבושי וזה סיני להר דומה והז האבן אמר האבן את נשקמוגופף  ילהתח יהושע' ר נכנס

 . הברית לארון דומה

נים שמ הם שמנים שני חייא 'בר תנחום 'ר בשם אחא' ר .טובים שמניך לריח א"ד >א,ג,ב<

 שמןאמר  יודן ר' .פה שבעלתורה ו .בכתב תורה אמרין ןיורבנ .מלכות נים שלשמ כהונה של

 יודן 'דר דעתיה היא [.תורהבמשנה ] (שמנהב) קועס שהוא מי על תגדלמ ךשמ .שמך תורק

 עוסקין שהיו וסיעתו חזקיהו מפני סנחריב של עולו חובל שמן מפני עול וחובל (מר)א["]ד

 והיה כך .סופומתוק בו מתחלתו מר הזה השמן מה .שמך תורק שמן "אד .תורה של בשמנה

 ישראל כך .כתישה י"ע אלא משתבח נואי הזה השמן מה .מאד ישגה ואחריתך ערזמ ראשיתך

 ישראל כך .משקיןכל  בשאר מתערב נואי הזה השמן מה .יסוריןי י"ע אלא תשובה עושין נםאי

 כוס] הזה השמן מה .בם תתחתן לאלהם  כתיב (ב269) שכך העולם באומות ןמתערבי נםאי

 השמן מה .ליצנות דבריב ןפיימזרז ןנאי תורה דברי כך ןהמשקי כל כשאר מזרזיף אינו [מלא
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 נכנס אם כך שמן של טפה וכנגד ויצאת מים של טפה הלתוכ תןונ ךיביד שמן מלא כוס הזה

 מה .תורה ידבר כנגדו יצאללב  ליצנות ידבר נכנס .ליצנות ידבר כנגדו יצא ללב תורה ידבר

 ןהשמ מה .לאורך גוים והלכו' שנא לעולם אורהמביא  ישראל אף לעולם אורה מביא השמן

כל גויי  על עליון יי ונתנך 'שנא .האומות על ןעליוני ישראל יוה כך המשקין כל על עליון הזה

 הבא לעולם אבל .ההזלם בעו קול בת ול אין ישראל כך קול בת לו אין הזה השמן מה .הארץ

 . תדברי מארץ ושפלת כתיב

 מארצך לך לך ה"הקב לו שאמר בשעה אבינו באברהם קרייא פתר יוחנן' ר >א,ג,ג<

 ריחה התהי ולא אחת בזוית מונחת שהיתה פוליטון של לצלוחית דומה היה למה וממולדתך

 לאברהם ה"הקב אמר ןאכ אף נודף ריחה תחילוה ם למקוםממקו וטלטלה אחד בא נודף

 מתגדל ושמך בעולם עצמך טלטל לך יש טובים מעשים ך הרבהביד יש מצות הרבה ינואב

 ל"א .אהבוך עלמות כן על .גדול לגוי ואעשך בתריה כתיב מהך מארצ לך לךך נאמר כל בעולמי

באי  כל ןמתכנשי אם והלא אשתו שרי את אברם ויקח 'דכתי הרבה למותוע לך הא ה"הקב

 הנפש ואת .יושר אברהם שגיירו ['הגרי] אלו אלא אחד א' יתוש תובראהליכולין  םאינ עולם

 .הנשיםהיתה מגיירת את  ושרה נשיםאאת ה מגייר היה אברהם ונאה ר"א .בחרן עשו אשר

 ומשקן ומאכילן ביתותוך ל מכניסן אבינו אברהם שהיה מלמדאלא  בחרן עשו אשר ל"ת ומה

 אחת בריה המכניס שכל למדת הא .השכינה כנפי תחת ומכניסן ומגיירן בןיומקר ומאהבן

 י השכינה ..והכניסו תחת כנפ ורקמו ויצרו בראו כאלו ה עליו הכתובמעל השכינה כנפי לתוך

 שמך לעולם אורה מביא שאתה ממה ולםעל שונו רב ה"הב לפני ישראל אמר .יאברכי ר"א

 באים גרים [הרבה] .אורה לנו מביא השאת שבשעה גאלה האורה היא ומה בעולם מתגדל

 הואתיי שמעה רחב .ואתא שמע יתרו .ורחב יתרו כגון .באותה שעה עלינו ןונוספי ומתגיירים

 כי שנא' נתגיירו גרים הרבה אועזרי מישאל אלחנני יםנסעושה  ה"בהש הבשע חנינא ר"א

 על א"ד .בינה רוח תועי וידעו בתריה כתיב מה .שמי יקדישו בקרבו ידי מעשה ילדיו בראותו

 וביזת .ועוג סיחון וביזת .הים וביזת מצרים ביזת לנו (א270) שנתת על .אהבוך עלמות כן

 המיתה יום מהם שעלמת על אהבוך עלמות כן על "אד ..תךאו אוהבים אנו מלכים 'אשלשים ו

 בעלי אלו אהבוך עלמות א"ד .ובזריזות עלמותכ .אהבוך עלמות כן על .אהבוך הנחמה ויום

 .תיםררפ[צ)(]ו באש השלישית את והבאתי 'שנא שלישית כת זו אהבוך עלמות א"ד .תשובה

 של דורו זה אהבוך עלמות א"ד .ייראת שמעך שמעתי יי ד"הה .הגרים אלו אהבוך עלמות א"ד

 .אתכם יי מאהבת כי 'שנא ישראל אלו אהבוך עלמות א"ד .היום כל הורגנו עליך כי' שנא שמד

יראה ור' ב עולא ר"דא .צדיקים של שכרן מתן ןמה עלמתכן ש על אהבוך עלמות כן על א"ד

 .'כוו לבא עתידל לצדיקים חולה [ראש] עשותיל ה"הב עתידמשום ר' חנינא  חלבו' ור חנינא

הן ו מות בו שאין עולם סייאא כיאת עקילס תרגם עלמות א"דכמו שכתב במדרש קהלת.. 

 הגנוינהוא  עולמות בשני .ועד עולם אלהינו אלהים זה כי ואומרים .באצבע לאלו אלו מרמזין
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 מהו אומר הבא עולםל .ברכך אלהיך כי יי הזה בעולם .הוא ינהגנו לעתיד לבאו הזה בעולם

 . ךונח

 

ישראל על הר סיני לקבל את  [ו]א"ר מאיר בשעה שעמד .נרוצה משכני אחריך >א,ד,א<

נותנה  להם הב"ה איני נותן לכם את התורה אם לא תתנו ערבים שתקיימוה ואני התורה אמר

משל  .ןערבי צריכין אבותיכם להם אמר .לנו ערבים אבותינו ולםעל שונו רב לפניו אמרו .לכם

 הלך אותך מלוה ואני ערב לי הבאהמלך  לו אמר המלך מן ללוות באש אחדל דומה הדבר למה

 מפני כילך  תדע "לא .אוק)י(נוס ערב לו שהביא כיון .צריךערבא  ךיערב ל"א .אחד לו והביא

 להם אמר התורהאת  לקבלעל הר סיני  ישראל שעמדו בשעה כך .ךאות מלוה אני)א(  זה

 .ין אותהשמרמ אתםש ערבים כםל הביאואלא  תורתי את לכם נותן ני[י]א (אל עיקי)הקב"ה 

הוא [1]לי [2]מחוייב  להם אמרהרי אברהם  ערביםיהיו  אבותינולפניו  אמרו .לכם תנהני נווא

אבינו אמר להם מחויב הוא לי  יצחקאמרו לו הרי  כי אירשנה אדע במהיי אלהים  שאמרעל 

אמר להם מחוייב הוא לי  .יעקב הרי אמרו לו .שנאתי עשו ואת 'שנא נאיוש עשואת  שאהבעל 

 לי מחוייבים אף הם להם 'אמ .לנו םערבי נביאנו הרי לפניו אמרו .יימ דרכי נסתרה 'שאמעל 

ני וא טובים ערבים לי הביאו (ב270) אלא' כוו בחרבות כשועלים 'וכתי בי פשעו יםנביאוה 'שנא

 אלו ה"הקבלהם  אמרבניהם  מיד הביאו כל האות ןעורבי בנינו הרילפניו  אמרו לכם תנהנו

 אלא עוז ואין עוז יסדת ויונקים עוללים מפי ד"הה לכם תנהני נוא יהם?ד?י עלאקבל ו ודאי

אומר הערב נתפש  הוי נתפש מי לשלם לו ואין נתבע שהלוה בשעה יתן לעמו עוז יי א'שנ תורה

 אני אף יכול בכ אני גםאני  אחא ר"א .אני גם בניך אשכח אלהיך תורת ותשכח 'שאמ מההוי 

 שבכם התורה מרפיון הוי היונקים לא המבורך יי את ברכו לפני בתורה מרוא מי בשכחה

 יי את ברכו יאמר מי בשכחה אניאף  יכול[ כב] ף(כ) בניכם את הכתי לשוא 'שנא .בניכם נתפשו

 ירבו בי כי דכתי' בעולם ימים שיאריךאותו  וללמד תורה בנו למודל אדם צריך 'לפי המבורך

 . ימיך

 אחריך טובה לארץ נואות שהכנסת ממה יוחנן' רו .ורבנן לוי בן יהושע' ור יוחנן' רו >א,ד,ב<

 ממה אמר וילן בהושע י' ור .[אחריך נרוצה] כנותאסמ דאתקריאת תאאטב לארע נרוצה

ורבנן אמרי ממה שהשרית . ]נרוצה אחריך כנותאסמ דאתקריאת הרבת טבתא ארע שנתת

 שכינתך שסלקת על חריא אמרי ורבנן [אחריך נרוצה .י' ועשו לי מקדששכינתך בתוכנו כדכת

 כיון נתאבלו לא העגל במעשה םלה שבאו צרות שכל כן שהוא לך תדע .נרוצה אחריך מתוכנו

' ר תני ..ויתאבלו הזה הרע הדבר את העם וישמע מיד .בקרבך אעלה לא כי משה להם שאמר

 טלינ בעגל שחטאוכיון  עליו חקוק היה המפורש שם בחרב להם תןישנ ןייו חיאי בן שמעון

 יורד היה מלאך אמרי ורבנן .נקלף ליוימא איבו' ר .ורבנן איבו' ר .מהם טלינ כיצד מהם



  תמר קדרי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדות ד"ר -מדרש שיר השירים רבה 

)כ"י א(  201כתב יד אוקספורד בודליאנה   

17 

 ר"א .לבעלה אלא מתקשטת הזאת האשה כלום ע"רבש ה"הב לפני ישראל אמרו .ומקלפו

  .ותלגנא יב לגנו דודי יבא ד"הה שכינהה אחר ישראל היו להוטים לוי בן יהושע

 הזאת האשה כלום ולםעל שונו רב ה"הב לפני ישראל כנסת 'אמר אעזרי' ור יודן' ר >א,ד,ג<

 אחריך רחמים במדתנהגת  עמי הדין במדת תיושכנ עם שנהגתת אלא לבעלה עם [ט]מתקש

 מה השבטים בעשרת נעשה .עזריאלבר כהנא בשם ר'  אבא' ר בשם אייברכ 'ר"א ד ..נרוצה

 'כתי השבטים ?ת?ובעשר .היום כל רע רק כתיב המבול בדור .המבול דור אנשיב נעשה שלא

 נותר לא לוא .ה?שו?יע הבקר אורל מנין בבקר בלילה זה הרי [.רע( ]און) ופועלי און חושבי הוי

 ' יצחקר לשבח לה חפת יצחק' ר .זכות זה באי טהיפל(?ל?)מהם  נותר אלואבל  .טהיפלל מהם

 הצדיקים זכותל אםיהמוצ אלא כתיב אין ההמוציא טהילפ וב נותרה נהח זכותל אמר

 שלא מה הים בכרכי נאמר (א271) חנינא ר"א .ממנו שיעמדו והנביאות הנביאיםו ותניוהצדק

 וניצל מי בזכות כרת חייבהוא ש גוי 'כרתי גוי הים חבל ושביח הוישנא'  המבול בדור נאמר

 הוי .חייתא בר' ר' לוי .ושנה שנהה בכל םמעמידי הםש אחד שמים יראבזכות  .גוי אחד בזכות

 ן אמרנחמ בר יהושע 'ר .הברית עמו וכרות ד"הה ברית שכרת גוי כרתים גוי הים חבל ישבי

 ' בהו בסדוםדכתי בסדומיים נאמר שלא מה מןיובני יהודה בשבט אמרנ אחא' ר משום

 ויהודה ישראל בית עון אלי ויאמר כתיב מןיובני יהודה בשבט אבל .מאד כבדה כי וחטאתם

 ר"א .מחטאת סדום עמי בת עון ויגדל לן אית 'א ביכת אמר םתנחו רא" .מאד במאד גדול

 שנא' [למצות ןאבל אלו פשטו ידיה] למצות ידיהן פשטו לאש אותן ליד יד חלת לא תנחומא

  .עמי בת שבר על למו לברות היו למה כך כל רחמניות נשים ידי

 וביזת מצרים ביזת[ לי שנתת ממה] ה"הב לפני 'יש כנסת אמרה אעזרי 'ר אמר >א,ד,ד<

 ר"א .הרעים שכני ובנ רתיישג ממה א"ד .נרוצה אחריך מלכים ואחד שלשים וביזת ועוג סיחון

בא  המלך איואומרת  צווחת והתחילה רעים שכנים בה גירה מטרונה על שכעס למלך[ ןיאב]

 אתכם ואושיע אלי ותצעקו תכםא לחצו וןמעבני ו ועמלק צידוניםו ישראל כך .הושיעניו

 .נרוצה אחריך נייממסכ א"ד .נרוצה אחריך ונימסכנ .נרוצה אחריך משכני א"ד ..מידם

 מסכנותא יאיא ר"דא כההיא .תתובא עביד לחרובא יהודה ורכיןצ אחא' ר 'דאמ כההיא

 משכנני נרוצה אחריך משכני א"ד .חיורא דסוסיא יהדלובק סומקא כערקא דיעקב לברתיה

 .יוחנן רבי בשם ור"ש מנחמא ר"דא נרוצה אחריך ממני שנטלת גדול ממשכון .נרוצה ריךאחו

 'רו .ידינו על אלא נתמשכנו שלא שניבית  וחורבן ראשוןבית  חורבן זה לך חבלנו חבל כי

 אמרו .ים של מחטאו ישראל את משה ויסע כתב 'בר יהודה 'ר בשםור' אחא בר כהנא  ברכיה

 וממרה .למרה ומאלוש לאלוש ומאלים .לאלים להם אמר מוליכנו תא להיכן רבינו משה לו

 לקחש לאחד משל .עמך אאנ לן ומוביל אזיל דאת להיכא יהל ואמר לסיני ומרפידים .לרפידים

 לטבריא כאיה ימ היל 'אמ .ןולה הכא מן ליה אמרה עמי אתית לה אמר הכפר מן אשה ונשא

 ליה אמרה .ארעיתא לשוקאה אשוקא עיל ןומ .עילאה לשוקא ומבורסקי לבורסקי טבריאומ
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 'בר יוסי ר"א .אחריך נפשי דבקה ישראל אמרו כך .עמך תאתי אנא ונסיב אזיל דאת הן לכל

 למשנה אם .למקרא למקרא אם נרוצה אחריך משכני ואומר מכריז מקראה והרי איקא

  ..לאגדתא לאגדתא אם .לתוספתא לתוספתא אם .לתלמוד (ב271) לתלמוד אם למשנה

אלו הן בן עזאי ובן זומא  .ארבעה נכנסו לפרדס .תמן תנינן הביאני המלך חדריו >א,ד,ה<

ליו הכתוב אומר יקר בעיני יי המותה ע ( ]ומת[.ונפגע)בן עזאי הציץ  .ור"ע ואלישע בן אבויה

וראה  בשעה שהיה נכנס לבתי כנסיות ובתי מדרשות .אלישע בן אבויה קצץ בנטיעות .לחסידיו

הכתו' אומר אל  שמצליחין בתורה הוה אומר עליהון מילא ואינון מסתתמין עליותינוקות 

 .אומר דבש מצאת אכול דייך בן זומא הציץ ונפגע עליו הכתוב .תתן את פיך לחטיא את בשרך

 חכמים שנו כך אלא .ריימחבגדול  שאני מפני לא אמר בשלום עלהו בשלום יצא עקיבא' ר

  .חדריו המלך הביאני .נאמר עליו .ירחקוך ומעשיך יקרבוך מעשיך

 הזה מהחדש אלא דרשיל הראוי התורה היתה לאאמר  בריה דר"ש בן פזי ינאי' ר >א,ד,ו<

 בזכות ששיה יום עדוביום הג'  שניה וביום .ראשוןה ביום מה ה"הבלהם  גלה מה ומפני .לכם

 'כתי .ר' שמעוןד א ור' ינאי בריהברכי' ר .להם גלה מיד ונשמע נעשה יי דבר אשר כל שאמרו

יי  צוה אשר .עולם של ברייתו תחלת שהוא בראשית ספר לכם ויגד .בריתו את לכם ויגד

 יבא מנין וכי .לתלמוד ועשרה למקרא עשרה הדברות עשרת אלו הדברים עשרת לעשות אתכם

 יחזקאללהם  יבא מניןכי ו .ולויתן בהמות חדרי לישראללהם  ויגלה הבוזי ברכאל בן אליהם

 חדריויגלה להם לישראל  יחזקאל יבא מניןכי ו ולויתן בהמותלישראל חדרי  להם ויגלה

  .חדריו המלך הביאני ד"הה אלא .מרכבה

 צהיעל צהלה פצחה רנה שמחה שישה גילה .ישראל נקראו שמחה של לשונות בעשרה >א,ד,ז<

 דכתי' שמחה אשיש שושדכתי'  שישה .ציון בת מאד גילי דכתי' גילה .עהירה חדוה זהיעל

דכתי'  צהלה .וצהלי רנה פצחי דכתי' פצחה .ציון בת ושמחי רני דכתי' רנה .ירושלם את ישמח

 דכתי' חדוה .אהודנו ומשירי .לבי ויעלוזדכתי'  זהיעל .ייב לבי עלץדכתי'  צהיעל .ורני צהלי

 .צהדי ומעיילין עהירה דמפקין ואית .הארץ כל ייל הריעודכתי'  עהירה .חדות יי היא מעוזכם

  .כהדאחפתא .המקרטע בההד תדוץ דכתי'

 ילדה ולא שנים עשר עמה ושהה אשה אדם נשא תנינן תמן .בך ונשמחה נגילה א"ד >א,ד,ח<

 ילדה ולא שנים עשר בעלה עם ששהתה בצידן אחת באשה מעשה אחא ר"א .ליבטל רשאי אינו

 ןיבחיי (א272) להון אמר אדן מ דין למשבק נאבעי אמרין ליה חיאי בן שמעון' ר קמיה אתון

 הלכו .ומשתה מאכל מתוך אלא מתפרשים אתם אי כך .ומשתה מאכלמתוך  שנזדווגתם כשם

 'אמ .עליו דעתו כשנתיישבה מדאי יותר ושכרתו גדולה סעודה (וע) ובטום י ועשו םריבדועשו כ

 ישןש לאחר היא עשתה מה אביך לבית ולכי אותו טלי יבבית לי שיש טוב חפץ כל ראי בתי לה

 אבא לבית והוליכוהו (וק) אותו וקחו במטה אותו שאו ןלה ואמרה .ושפחותיה לעבדיה רמזה

 אמר .אבא בבית ול אמרה אני היכן בתי לה אמר חמריה דפג כיון .ומשנת ננער הלילה בחצי
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 אותו טלי בביתילי  שיש טוב חפץ כל בערב לי אמרת כך לא ול אמרה .אביך לביתו לי מה לה

 חיאי בן שמעון 'ר אצל הלכו .אתה אלא ממך יותר בעולם טוב חפץ לי אין .ביךא לבית ולכי

 לאוה .עקרותה פוקדים צדיקיםה אף עקרותאת  פוקד ה"הב מה .ונפקדו עליהם תפללנו עמד

 ממך יותר בעולםטוב  חפץ לי אין שכמותו ודם לבשר שאמר על ודם בשר אם ומה ו"ק דברים

 בעולם חפץ לנו אין ואומרים יום בכל ה"הבשל  ולישועת ןמחכין הש ישראל נפקדואלא אתה 

 וחתניה המלך שהלךאחת  למטרונה .בך ונשמחה נגילה הוי .כמהומה כחת אל ע אתה אלא

 באו לה אמרו .כלתי שמחי לי איכפת מה אמרה .בניך באו לה ואמרו .הים למדינת ובניה

 ודאי הא אמרה בעליך בא הל אמרוכיון ש .בנותי ושמחי לי איכפת מהלהם  אמרה .תיךכל

 מרחוק בניך לירושלם ואומרים 'הנביאי 'באי לבא לעתיד כך .החדו על החדו שלמה החדו

 מה תמרוא .מקצה הארץ ובנותיך .ישמחו בנות יהודה לי איכפת מה להם אומרת והיא .יבאו

 החדות איה אמרה ונושע צדיק לך יבא מלכך הנה שאמרו כיון .ציון ישמח הר לי איכפת

 רני 'וכתי .הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבא לך צדיק ונוש ציון בת מאד גילי 'דכתי שלימה

  ..באלהי נפשי תגל ייב אשיש שוש אומרת היא שעה באותה .ציון בת ושמחי

 אבין ר"א .בו ונשמחה נגילה יי עשה היום זה פתח אבין 'ר בך ונשמחה נגילה א"ד >א,ד,ט<

בך  [ך)ו(]ב ונשמחה נגילה ופירש שלמה עד שאמר ה"בהב אם ביום אם לשמוח יודעין אין

 לנו שכתבת אותיות [ב)(]"בכ בך עקבי ר"א .ביראתך בך .בתורתך בך בישועתך בך .ה"בהקב

  .בך תך מניןבתור

 בעצרת עצרת הלכות]ו[ בפסח פסח הלכות כגון תורה של מיינה מיין דודיך נזכירה >א,ד,י<

 פעל מי .'הא אדם לפניך פעל מה אבות של מיין מיין יךדוד נזכירה א"ד .בחג חגה הלכותו

   כיעקב לפניך

 סיאי ר"א ..רחמיך אינון תקיפין מה .רחמיך רייןייש מה .אהבוך מישרים (ב272) >א,ד,יא<

 את עשית אשר יען כי כתי' חנןיו ר"א .שפעלומה  כל לפניך אבותינו פעלו גדולות מישרות

 היה הזה הדבר עליו קבל לא לו?א? הא .דבר ואות קורא ואת .היה עשירי נסיון .הזה הדבר

  .הראשוניםאת  מפסיד

 

 אני שחורה ד"א .אבותי במעשה ונאוה במעשי אני שחורה שחורה אני ונאוה.. הוי >א,ה,א<

 כבני הלא 'דכתי .קוני בפני ונאוה עצמי [פני?ב]? (במעשה) אני שחורה .ישראל כנסת אמרה

 אני שחורה .ישראלבית  לי אבל כםעצמי פניל כושיים בניכ .ישראל יתב לי אתם כושיים

 בדם במצרים ונאוה לי לשמוע אבו ולא בי וימרו במצרים שחורה .במצרים ונאוה במצרים

 חיי בדמיך לך מרווא בדמיך מתבוססת ואראך עליך ואעבור דכתיב המילה ובדם הפסח

 [ים על] וימרו' שנא בים יאנ שחורה "אד .מילה דם זה חיי בדמיך הפסח דם זה חיי בדמיך

שנ' וילונו על משה ועל אהרן לאמר ] במרה אני שחורה .ואנוהו אלי זה בים אני ונאוה סוף בים
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' שנא ברפידים אני שחורה .עץ יי ויורהו יי אל ויצעק' שנא[ ונאוה אני במרה שנ' .מה נשתה

 אני שחורה .נסי יי שמו ויקרא מזבח משה ויבן 'ברפידי אני ונאוה .מסה המקום שם ויקרא

 אני שחורה .ונשמע נעשה יי דבר אשר כל' שנא .בחרב אני ונאוה .בחרב עגל יעשו(ו)' שנא בחרב

 ..המשכןאת  הקים וביום' שנא המשכן בהקמת ונאוה במדבר ימרוהו כמה' שנא במדבר

 היפונ בן כלבו' משנא וכלב ביהושע אני ונאוה .הארץ דבת ויוציאו' שנא במרגלים אני שחורה

 שחורה .ויפלל פנחס ויעמד בשטים ונאוה בשטים ישראל וישב 'שנא בשטים אני שחורה .'כוו

 נא שים עכן אל יהשע ויאמר 'שנא ביהושע ונאוה בחרם מעל ישראל בני וימעלו 'שנא בעכן אני

 אני כך שלי שהיו בשחורים אם .יהודה במלכי ונאוה ישראל במלכי אני שחורה .ליי כבוד

 .וכמה כמה אחת על [שלי] בנביאים

 בגדיואת  ויקרע האלה הדברים את אחאב כשמוע ויהי' שנא .באחאב אני שחורה >א,ה,ב<

 לאכול למוד היה אםנתענה  שעות שלש אמר וילן בהושע י' ר נתענה כמה .אט ויהלך ויצום

 .אט וילך בשק תכסוי .שעות בתשע אוכלהיה  בשש אוכל היה ואם .בשש אכל בשלש סעודתו

 .מבית בשרו על השק והנה העם וירא כתב מה .דהביהו יחף שהלך וילן בהושע י א"ר .מהו אט

 אני שחורה בשבת אני ונאוה תהשב ימות כל אני שחורה .שטין שלש בה אמר יתאיח בר לוי 'ר

 ביהודה ונאוה .השבטים (א273) בעשרת אני שחורה .פוריםהכם ביו אני ונאוה השנה ימות כל

 .. הבא עולםב ונאוה הזה ולםבע אני שחורה ובנימן

 סנהדרי זו ירושלם נותיב אלא ירושלם בנות תקרי אל ןאמרי ןירבנ .ירושלם בנות >א,ה,ג<

 יוחנן ר"א .ירושלם בנות א"ד .ומשפט שאלה כלכ םומביני יושביןהיו ש ישראל של גדולה

 ד"הה לכבודה אליה כנהר ולהמשך המדינות לכל מטרפוליןבה  להעשות ירושלם עתידה

מאי  וחנןי ר"דא יוחנן 'דר דעתיה היא .לשע עד .וחצריה בנותיה עזה וחצריה בנותיהו אשדוד

]פראפרנין[  (ךפרני) מן אלא ך?[נ)(]?פר מן לא מבריתך ולא .לבנות לך אתהן ונתתי 'כתיד

ני עקרה ?מ?הר עקרה רני אלא עקרותא רנה הא .עקרה רני ['אמ] ראובן 'ר שםב ביבי 'ר .ךדידי

 נקבהב ישראל נמשלו נחמן בר שמואל 'ר םושחלבו מ ור' יאברכי' ר .לגיהנם בנים דהיל שלא

 עשור שהוא ןעממי שבעה ישראל ירשו כך ויוצאה מאביה נכסים עישור נוטלת זו נקבה מה

' שנא נקבה בלשון שירה אמרו נקבה[כ(]ל) ישראל ( ]שירשו[ולשנמש) יל ידוע אומות ם[י]שבעל

 לירש עתידין הן באלתיד לע אבל .בלשון נקבה הזאת השירה את לישרא ובני משה ישיר אז

 אחד אחד דן אשר [אחד] יהודה ימה פאת עד קדמה מפאת ד"הה יו.אבשל  ונכסי היורש כזכר

 כתיב אין חדשה שירה חדש ושיר ייל שירו' שנא זכר בלשון ם שירהאומרי םוה כך וכלהון

 זו נקבה מה .נקבהב ישראל נמשלו למה וילן ב הושעי' ור ברכיה 'ר (.ה)חדש (ה)שיר אלא .כאן

 ונגאלין משתעבדין ישראל כך .טוענת אינה ושוב ופורקת תענוט ופורקת טוענת ופורקת טוענת

 יולדת נקבה צרת שצרתן ידי על ההזלם בעו לעולם משתעבדין ןנאי ושוב .ונגאלין משתעבדין
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 'אומ הן יולדתנקבה  צרת צרתןאין ש ידי על אלהב אבל נקבה בלשון שירהלפניו  אומר הן

  .הזה השיר יושר ההוא ביום ד"הה .זכר של שירהלפניו 

 וסמרטוטין ןושחורי ןכעורי כאלו מבחוץ שנראין פ"אע קדר אהלי מה .קדר כאהלי >א,ה,ד<

 בעולם ןכעורישחורים  נראיןהם ש פ"אע ח"ת כך .ומרגליות טובות אבנים יש מבפנים אבל

 אהלי מה אי .גדותה תוספות תלמוד מדרשות מקר' משנה תורה הםל יש בפנים אבל .הזה

 שלמהה מה כיריעות השלמה שלמה כיריעות ל"ת ןכ ישראל אף יכול תכבוסת צריכין אין קדר

 יום השנה ימות כל יהםבעונות שמתלכלכין פ"אע ישראל כך ומתכבסת מתלכלכת הזאת

 כשנים חטאיכם יהיו אם וכתיב .עליכם יכפר הזה ביום כי 'שנא עליהם ומכפר בא 'הכפורי

 ל"ת (ב273) כן ישראל אף יכול למקום ממקום מטלטלין קדר אהלי מה אי .ילבינו כשלג

 לא עוד םשמתח שמשעה העולם והיה שאמר מי שלו שהשלום מי של כיריעות .שלמה כיריעות

 אין קדר אהלי מהאי  חינו ובל יצא בל יצען בל אהל אהל בל יסע אלעזר 'ר תני .םממקומ זזו

 אתכם ואולך חייא 'ר תני בריה כל עליהם אין לבא לעתיד ישראל כך .בריה כל דעו םהל

 'שנא קדר לאהלי נמכר יוסף מה כיוסף אמר יודן' ר .בריה מכל םיראי יהיו אלש קוממיות

 מצרים אדמת כל את יוסף ויקן 'שנאוהוא  קוניו את וקנה וחזר לישמעאלים יוסף את וימכרו

  ..לשוביהם שבים היוא' ושנ ישראל כך

 

 ישראל נקראו אדניו אל עבד תלשן אל .פתח סימון 'ר .שחרחורת שאני ניותרא אל >א,ו,א<

 ונקראו .עבדים ישראל בני לי כי 'שנאנקראו ישראל עבדים  .הנביאים עבדים ונקראו עבדים

 כך .איםהנבי עבדיו אל סודו גלה אם כי ' כי לא יעשה יי אלהים דברשנא עבדים הנביאים

 יותרשהיה מחבבני  [מי] אין בשחרותי .שאני שחרחורת תראוני אל לנביאים ישראל אמרה

הוא אוהבני ש [לך] אין א"ד לארץ יכנס שלא עליו נגזר המורים נא שמעו 'שאמ ידי ועל .ממשה

 לו אמר .יושב אנכי שפתים טמא עם ובתוךאוי לי כי נדמתי  שאמר ידי ועל מישעיהו יותר

 טמא עם בתוך שמא ניחא אנכי שפתים טמא איש כי לומר רשאי את בנפשך והישעי ה"הב

 ובידו השרפים מן אחד אלי ויעף תמן כתיב מה חמי [א)ית(]תא .אתמהא יושב אנכי שפתים

 .בני על ןלטורייד 'שאמ למי פה רצוץ בר נחמני שמואל ר"א מהו רצפה רצוץ פה רצפה

 ל"א ישראל בני בריתך עזבו כי ישראל אלהי ייל קנאתי קנא ויאמר באליהו כתיב ודכותיה

 ואתא"ל  .מזבחותיך שמא מזבחותי ל"א .הרסו מזבחותיךאת  א"ל בריתך שמא בריתי ה"הב

 נפשי את ויבקשו לבדי אני ואותר לו אמר .לך איכפת ומה נביאי לו 'אמ .בחרב הרגו נביאיך

 עוגת מהווצפחת מים  םרצפי עוגת מראשותיו והנה ויבט תמן כתיב מה חמי יתתא .לקחתה

 דמשק משא אכה מן לה מייתי יוחנן 'ר בני על דלטורייא מרואהוא ש מי כלל פיו רצוץ .רצפים

 אלא בתחוםאלא  ערועראין  והלא ערוער ומזכיר בדמשק עומד זה מה .ערוער ערי עזובות

 והיה יומו ואחד אחד כלכלם יום אחד  עובדים והיו החמה ימות כמנין בדמשק היו ע"ז ה"שס
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 יאימנאו ישראל עשו וכלם ןאות ועובדין היום באותו כלן עלחוזרין  ואשה אחד יום להם

 שעה ובאותה (א274) ..הבעלים את ויעבדו הרע לעשות ישראל בני ויוסיפו דכתיב אותם ועבדו

 אלו את וקטרג בא אלו את מקטרג שאתה עד ה"הקב אמר ישראל על הרע לשון אליהו שאמר

 מדינתא דאהל עללין הוו לקיש וריש אבהו 'ר דילמ' .דמשק מדברה רכךלד שוב לך ד"הה

 ריש ליה נחת איוגדופי אידחירופי למדינת יןלעל ןאנ מה לקיש שילר אבהו 'ר ל"א דקסרין

 במי רוצה ה"הב אין ל"א .ןדי מהו ליה אמר בפומיה ויהב חלא חוספ חמריהעלוי  מן לקיש

  ..ישראל על 'דילטוריי אומרהוא ש

 רעות שתים כי כתיב רבה חייא' ר בשם כהנא בר אבא ר"א השמש ששזפתני ו,ב<>א,

 םמשתחוי יושה כשתים .קשההיתה ש אחת שעשו מלמד אלא תלמא אתר[?וו?)(] הא עמי עשה

 כי ד"מכ .'כויי ו בית לחצר אותי ויבא ד"הה .המקדש בית כנגד עצמןאת  רעין[ו]ופ "זלע

 'דכתיכ לשמש סוסים של רימותע שעשיתי על משהש ששזפתני א"ד .בם מום בהם משחתם

  יי.. בית מבא לשמש יהודה נתנו אשר הסוסים את וישבת

 מדין למלחמת ישראל שהלכו בשעה מוצא את מדין במלחמת אקריי פתר יצחק' ר >א,ו,ג<

את  מפרקמהם  ואחד .פניה את מפחם םמה אחד והיה האשה אצל זוגות זוגות נכנסין היו

 'אומרי ישראל והיו .כן לנו ןעושי שאתם ה"הב של מבריותיו אנו אין להם רתאומ והיא נזמיה

 יאיבו' ר העם ראשי אתלך  קח משה אל יי ויאמר ד"הה .ידיכם מתחת שלנו שנטלנו דייכם לא

להפיל  [להם]ידו  ו של שטים נמסרו ישראל למלכיות שנא' וישאחטאמ מרואבשם ר' שמואל 

 [מעשה] יצחק "רא פעור לבעל ויצמדובאי זה חטא  .את זרעם בגוים ולזרותם בארצות

 חברתה[ל] אמרה וחברתה היא יןילמע שירדה כושיתאחת  שפחה ול שהיה דאח תנידבק

 מפוחמות ידה שראה בשביל למה לה אמר לאשה ונוטלני אשתו את מגרש אדני למחר חברתי

 עליו חביבה אשהי אשתו ומה .אומרת פיךבש מה אזניך ישמעו שבעולם שוטה אי יל אמר

 לךושכ את לגרשה רוצההוא  .אחת שעה 'מפוחמו [ידיה] שראה מפני אומרת את ביותר

שאת שחורה ממעי אמך כל ) כמהומה כחת אל ע [ימיך כל אמך ממעי] מפוחמתמכוערת ו

 'שנא כבודםאת  המירו זו אומה ואומרים לישראל נין[?ו?)נ(]מ העולם שאומות לפי כך (.ימיך

[אם] ומהלאומות העולם  ישראל ןאומרי .בתבנית שור םכבוד את וימירו
 

 כך לשעה אנו

 אנו למה לכם נאמר העולם לאומות אומרים וישראל כמהומה כחת אל ע אתם נתחייבנו

 למדינה נכנס פניו ונתכרכמו ראשו על חמה וקפחתו עיר של למדברה שיצא מלכים לבן םדומי

 ליופיו וחזר גופו נתלבןעד ש ותאהמרחצ ןמ מרחץ מעטרחץ את פני ו מיםה מעט (ב274) שתה

 במעי שאתם עד אמכם ממעי שזופים אתם אבל זפתנושש "זע של שמשה אנו כך .שהיה כמו

 ע"זל נכנסת היא מתעברת שהאשה בזמן .עובדים ע"ז במעי אמם כיצד ."זע םיבד?וע? אמכם

 ..ובנה היא "זלע ומשתחות כורעתהיא ו שלה
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 הן אלו .אומתי בני אמי בני אומר מאיר' ר .יוסי' ור מאיר 'ר ..בי חרוינ אמי בני >א,ו,ד<

 הכרמים את נוטרה שמוני ..עלי אף חרון ן[י]הדיאת  מלאו .בי נתגרו .בי חרוינ .ואבירם דתן

 .במצרים אשר אחי ובין ביני לעשות [לו] (לנו) היה לא שליתרו בנותיו בין דין עושה התשהי על

 אלוי ?ב? ניחרו תינואומ בני בי חרוינ אמי בני אומר יוסי' ר .נטרתי לא )א(]י[של כרמי הוי

 על הכרמים את נוטרה שמוני .עלי אף חרון הדיןאת  מלאו בי נתגרו בי חרוינ .המרגלים

 כרמי הוי ישראל ארץב ליכנס לי היה לא [מסעות] (סעודות) ושתים ארבעים במדבר תינישנתע

 מלאו .בי נתגרו בי נחרו .נבט בן ירבעם זה אומתי בני בי חרוינ אמי בני א"ד ..נטרתי לא שלי

 כרמי .בן נבט ירבעם של עגליו שני משמרת הכרמים את נוטרה שמוני עלי אף חרון ן[י]הדיאת 

 ר"א ..נטרתי לא שלי כרמי הוי .ולויה כהונה תומשמר שמריכולה ל הייתי לא .נטרתי לא שלי

 בים קנה ונעץ השמים מן הגדול השר אלגברי ירד נכה פרעה לבת שלמה שנתחתן יוםב לוי

 שהעמיד יום .רומי של מקומה היה והוא מובחר מקום אותו ועשו ןאומכ ןאמכ לחלוחית ועלה

 בניין נפלין ואינון ןולה בניין ןוהוו ברומי םצריפי שני נבנו זהב ם שלעגלי שני נבט בן ירבעם

( נוץמ) אתון לית ןאי לון אמר ןקולו אבא שמיההוה ו .סב גבר תמן הוהו נפלין (ל)אנון ו להון

 מאן ל"א .קיימין אינון לית להון [ובניין] ?(ן?נינוב) טינא יבהד ןתוליוגב פרת מנהר וימ ]מטין[

 .מדינהב (לקריא) ליעל קריאב ונפיק לקריא עליל הוה חמר שפיי גרמי דיעב אנא לון כן עביד

 בטינא ןיוגבל פרת מן וימ ייתואי אזל לתמן דמטא כיון לתמן דאתא זמן עד מדינהמ ונפק

 לא קולון אבאביה  דלית ומדינה מדינה כל אמרין הוון ענתה אוהה מן וקמון יתהון ובנון

 מלך באדום נצב לטוב זכור אליהו שנסתלק יום ..בבלון רומי לה ןוקר והוו מדינה תתקרי

נוטרה את  שמוני .בני אומניי זה אחאב .ד"א בני אמי ניחרו בי] .ם[ו]באד אין ומלך דה"ה

ונביא א' שלאמת היה לי זה מיכיהו ופקיד  .וחביריו הכרמי' מפטם ומאכיל לצדקיהו בן כנענה

אמתי זו  אמי ?ני?ד"א ב .הכי האכילוהו לחם צר ומים לחץ עד שובי הוי כרמי שלי לא נטרתי

ניחרו בי שמוני נוטרה את הכרמי' מאכלת ומפטמת לנביאי הבעל והאשרה ואליהו ז"ל  .איזבל

ואמרה לו כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם הוי כרמי שלי  שהיה נביא האמת שלחה

 וחביריו מלכיה בן לפשחור מפטם שהיה המלך צדקיהו זה .ניחרו בי אמי בני א"ד .[לא נטרתי

 .לאופים מחוץ ליום לחם ככר לו ונתון בו וכתב (א275) ירמיהו זה לי היה אמת של אחד ונביא

 ןמסובי שחורה שהיא אילפלטי חץ נמכרתהיא ש קיבר פת זו יצחק ר"א .םלאופי מחוץ מהו

  (נטרתי לא שלי שכרמי על) .נטרתי לא שלי כרמי הוי ןשעורי של

 חלה שמרתי שלא על ה"הב לפני ישראל כנסת אמרה תנחום ור' חייא' רו חאא' ר >א,ו,ה<

 מקבלת שאני הייתי סבורהלארץ  חוצהב חלות שתי משמרת הריני ישראל בארץ כתקנה אחת

 אמרה [אמ'] יוחנן' ר בשםור' אחא  באא 'ר .אחת על שכר מקבל איניעכשיו ו שתים על שכר

 שני משמרת הריני ישראל בארץ כתקנו אחד יום שמרתי שלא על ה"הב לפני ישראל כנסת
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 ואיני .שניהם על שכר תקבלמ שאני הייתי סבורה .לארץ בחוצה גליות של טובים ימים

  ..טובים לא קיםוח להם נתתי אני וגם עליהון קרי הוה יוחנן' ר .תאח על ]אלא[ רשכ מקבלת

 

 פתרמשום אבא יוסי בן נהוראי  סימון ר"ב יהודה 'ר נפשי שאהבה לי הגידה >א,ז,א<

 לו אמר פרעה אל ואשלחך לכה ועתה ה"הב לו אמרשעלה משה למרום ו בשעה במשה אקריי

 בכל (]מוד[.שות)לע יכול אני מה להעשות םיכולי ההאל םהדברי כל אדני בי עולם של רבונו

 מיני כמה בהן תינוקות כמה .[יש בהן 'כמה מעוברו. ]םבה יש חיות כמה הללו האכלוסין

 קליות כמה שבהן למעוברות התקנת יןבויבר מיני כמה שבהן לחיות התקנתיש בהן ש ונסתא

 .נפשי שאהבה אומה שאהבה לי גידהה .כאן דבר של פירושו יכןה .לתינוקות התקנת ואגוזים

 .הגשמים בימות בצהרים תרביץ איכה החמה בימות תרעה איכה .עליה נפשי שנתתי אומה

 םשפ על עוטה שהוא הזה כאבל אהיה שלא אמר הונא 'ר בשם והבא 'ר .כעוטיה אהיה שלמה

 אשל ר' חלבו בשם ר' הונא אמר .אכעוטי אהיה שלמה א"ד .יעטה שפם ועל דכמ" ובוכה

 ארץ את ועטה א"מדכ בגדו את ועטה ובקעוה עדרו בתוך זאבים שנכנסו זהה כרועה אהיה

  .משיבן אני מה םעדריה על וישאלוני ריךיחב אצל הולך כשאני ריךיחב עדרי על .מצרים

בונו ר לפניו אמר יי יפקד .הרוחות אלהי יי דויפק הדין אבקריי לה פתר אייברכ 'ר >א,ז,ב<

 על מעמיד ]ה[שאת הרועים ומי מי הודיעני העולם מן ני(]סלק[סלק)מ ואת הואיל ולםעל ש

 תרעה איכה עליה נפשי שנתתי [אומה] נפשי שאהבה לי הגידה ןאכ דבר של פירושו יכןה בניך

 אמר אעזרי' ר אכעוטי אהיה שלמה ..מלכיות בשעבוד בצהרים תרביץ איכה מלכיות בימי

 ועדרי בצרה בניך .בדבר (ב275) שםה חלול הןעדרי על ריךיחב בעיני למה עשה שלא שלמה

 )ט?)ו(?ע?)ו(?ת( ]אמרי'.[ ]טעת[ העולם אומות יהו שלא סימון 'בר הודהי ר"א ..ברוחה ריךיחב

 אמרי ןיורבנ .וישחטם ד"מכ במדבר ושחטן במדבר חטןולש מבקשהוא ש יודע היה .הדין מדת

 היחברך א"דכ [.ריךיחב] בעדרי (הן)וילכו  וידבקו מאחריך ויטו צרה םשצרת בניך יראו שלא

 .תרביץ איכה תרעה איכה לי אומר אתה משה למשה ה"הב אמר שעה באותה .הוות כסא

 א"ד .בנשים היפה לך תדעי לא אם 'שנא לידע לך שיש סופךש ידעת לא אםאם לא תדעי  חייך

 'בר יוסי ר"א .שבנביאים המעולה שבנביאים היפההיפה שבנשים  'בנשי היפה לך תדעי לא אם

 ביתה צרכי בקשל מתביישת אינה אשהה מה לך לומר כנשים הנביאים נמשלו למה ירמיה

 אביהם [מן] (מהקב"ה) ישראל של צרכיהן לתבוע ןמתביישי הנביאיםאין  כך מבעלה

 .שבשמים

 

 שנטלו מחררה אומר אליעזר 'ר .ןיורבנ ע"ור אליעזר 'ר .הצאן בעקבי לך צאי >א,ח,א<

 לישראל ההי סעודות ושתים ששים אשיל ר"דא .םוי שלשים ואחד לואכ ממצרים ישראל

 ממה אומר עקיבא' ר בארץ בר פסת יהי ד"הה יבעקב [להם] עושה אני מה .אתז מחררה
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 את .הענן עמוד ימיש לא .יומם לפניהם הולך ייו ד"ההבמדבר  כבוד בענני אותם שהקפתי

 ממה אמרי ןיורבנ .מחרב יומם לצל תהיה וסוכה בעקב בסוף להם עושה אני מה יודע

 'שנא בעקב להם עושה אני מה יודע את וחלב מדבש מתוקהוא ש במדבר מן םאות שהאכלתי

 יוצא ואת לצאת הצאן כל סוף ל"א הצאן בעקבי לך צאי א"ד .עסיס ההרים יטפו ההוא ביום

 במצות עסוק)עצמות(  ומשה .בבזה עסוקין ישראל שהיו אלא משה שנתעצל ולא באחרונה

 הון[י]יסכו תהוי ואת למות ותהדור כל סוף ל"א .הצאן בעקבי לך צאי א"ד .יוסף עצמות

 כל נחמן בר שמואל 'ר' דאמ הסנהן מ אמר נחמן בר שמואל 'ר הזה הדבר [לו] היה מהיכן

 משה ויאמר' שנא .מצרים בשליחותו אל שילך משה את [ה)(]מפת ה"הב היה הסנה ימי שבעת

 ויומא ימים ששה הרי דברך מאז גם משלשום גם לאמתמ גם אנכי ריםדב איש לא יי בי יי אל

 חייך ה"הקב "לא .תשלח ביד נא שלח ה"להב אמר ובסוף .ימים שבעה הרי בגויה קאים דהוה

 ימי שבעת כל אמר חד חלבו 'ור ברכיה 'ר ה"הב לו פרע מתיאיו .בכנפיך לך צוררה שאני

 שלך ךאינ לו נאמר [ף)פה(]ובסו שלו אושה סבור גדולה בכהונה משמשמשה  היה לואיםיהמ

 שבעת כל אמר חלבו 'ר .לאהרן משה קרא השמיני (א276)  הח' ביום ויהי 'שנא הוא אחיך של

 לא כי לו אמרנ ובסוףישראל  לארץ שיכנס ה"הב לפני ומתחנן מפייס משה היה אדר ימי

 על ..נכנסין נםאי תישים נכנסים גדיים [ל"א] גדיותיך את ורעי.. הזה הירדן את תעבור

 משכנות על בם ותרעה עמי על קיים:את מתיאי [עד] לך אמרנ ה"הקב "לא .הרועים משכנות

  ..ועוג סיחוןזה  בה שהיו וקשים רעים של הוןיארע על .זהה ןוציהק על .הרועים

 

באי  לכל יחידי דן .ישיבנו ומי 'בא והוא יסיפפ' ר דרש ..פרעה ברכבי לסוסתי >א,ט,א< 

 שלאומי ישיבנו  מה את מקיים והוא בא' יסיפפ דייך ע"ר ל"א .ודברי על להשיב יןא עולם

 יי את ואראה כתיב שכן בדין והכל באמת שהכל לפי העולם והיה שאמר מי דברי על להשיב

 השמים צבא וכל לחיים מיתה בין מפרישהוא ש כסא סימון ר"א .ונשא רם כסא על יושב

 ימינך בכח נאדרי יי ימינך 'שנא ימין הכל והלא למעלה שמאל יש וכי ומשמאלו מימינו ןעומדי

 .זכות לכף םמכריעי אלו איליםימשמ ואלו מימינים אלו אלא ומשמאלו מימינו ל"ת ומה יי

 .גדול וצבא הדבר ואמת הדא מן לה מייתי אחא 'ר בשם יוחנן 'ר .חובה לכף מכריעין ואלו

 שהוא ןיאב ר"א .אמת אוה מה .אמת להיםא ייו 'דכתי גדול צבא שנעשהבשעה  הדבר ימתיא

 אב יתוב דינו ובית הוא יכול יי כבו 'שנא מקום כל אלעזר ר"א .עולם ומלך חיים אלהים

 יסיפפ' דר אקריי הדיןל אלעזר 'ר מקיים ומה .םשבכל אב בנין זה .רעה עליך דבר ייו שבכלן

ומהו  .ן בריה חותמת עמוואי .לכל באי עולם] יחידי חותם הוא אלא ישיבנו ומי באחד והוא

 לך אגיד אבל' שנא .אלף .א' מ' ת' .ת"אמ אמר ןיוחנ 'ר בשם ביבי 'ר .אמת ה"הב של [חותמו

גזר  חתםתנ שלא עד אלא .אמת למה רשום ואם .רשום למה אמת אם .אמת בכתב הרשום את

 בראש ף"אל .ת"אמ הוא ולמה לקיש מעון בןש ר"א .אמת נםדי גזר חתםתמשנ רשום נםדי
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 אני .אלהים אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני לומר ובסופ ו"תי .יתובאמצע ם"מ האותיות

 אלהים אין ומבלעדי .לאחר מוסרה שאיני אחרון ואני .מאחר מלכותי קבלתי שלא ראשון

  .שני ול שאין

 'ר ל"א .עולם של כיחידו ממנו כאחד היה האדם הןיי אלהים  ויאמ' יסיפפ רבי דרש >א,ט,ב<

 (ב276) השרת ממלאכי 'כא ל"א .ממנו כאחד היה מקיים את מהו לו אמר סיפפי דייך יבאעק

 החיים דרך דרכים ה"הקב לו שנתן מלמד אלא זה כדברי ולא זה כדברי לא אומרים וחכמים

  ..החייםעץ  דרך והניח [המות] דרך לו [בחר( ]ךריוב) .המות ודרך

 אוכל ל"ת .המעל של בשור אני שומע שור תבניתב כבודם את רו[י]וימ יסיפפ 'ר דרש >א,ט,ג<

 של שור בתבנית כבודם את וימירו מקיים אתה ומה לו אמר .יסיפפ דייך עקיבא 'ר ל"א ..עשב

בן נוריה  יודן 'ר [שור בשעה שאוכל עשבמאין לך מנוול ומשוקץ . ]עשב אוכל ל"ת .השנה ימות

 .לפניהם טוכמרטלהם  נראה והיה כשפים להם עשו מצרים חרטומי אמר .אחא' ר בשם

  ..החזיקה [תתור] לנוס הפנתה דמשק רפתה א"מדכה

 על שששתי כשם .ה"הקב אמר 'כתי לססתי .פרעה ברכבי לסוסתי .יסיפפ 'ר דרש >א,ט,ד<

מימינם ] להנצל להם גרם ומי ישראל של שונאיהם לאבד ששתי כך בים םלאבד מצרים

 .למו דת אש מימינו' שנא ה"הב של מימינו [למימינם בזכות התורה שעתידי' לקב .ומשמאלם

 מקום כלב יסיפפ דייך ל"א .תפלה זו ומשמאלם .ש"ק זו מימינם א"ד .מזוזה זו .ומשמאלם

 אלא פרעה ברכבי לסוסתי מקיים את ומה ל"א .ך"בסמכתוב  וכאן ן"בשי כתיב שישה' שנא

 אמר .ויעף כרוב על רכבוי ד"הה .זכר סוס על ה"הב נגלה יכול וכב .זכר סוס על פרעה רכב

 נקבה יאסוס על רוכב הריני אלא .במלחמה בעליו את הורג הזה זכרה הסוס מההרשע  פרעה

מיד רכב על סוסיא נקבה )שהיא מפיכת  .וחוזרת את מימיה והולכת ( ]מפזרת[מפיכה)שהיא 

 ד"ההא נקבה [י]יכול נגלה הב"ה על סוס כב .מיד רכב על סוסיא נקבה( .את מימיה והולכת

 נגלה יכול כב שחור או לבן סוס על אדום סוס על פרעה ורכב חזר פרעה ברכבי לסוסתי

 יצא ןאגיס סוסוון .סוסיך בים תברכ ד"הה .אדום סוס על שחור סוס על לבן סוס על ה"הקב

 כן יכול כב נפט הביא ןוכשרי צדקה וילבש .כתבש הוא(ו) .כן ה"הב יכול כב וכובע בשרין פרעה

 יכול כב .ורמחים חרבות הביא .ברד אבני יכול כב .אבליסטר אבני הביא .שא וגחלי 'שנא

 ויפיצם וחצי וישלח לוי ר"א .ויפיצם חצים וישלח יכול כב חצים הביא .ויהומם רב וברקים

ם. הממ ערבבן אותם מערבבין שהיו מלמד .מםוויה רב וברקים אותם מפזרים החצים שהיו

 יצא כגבור יי יכול כב .סיטקקטפר פרעה יצא עושים הם מה יודעים היו ולא שלהם םגניס נטל

 פרעה יצא קולו יתן ועליון יכול כב בקולו לבלב יי. שמים מן רעם[י] יכול כב קולו הרעים

 בצנה .קשתך תעור עריה יכול כב בקשת .ארץ תצעד בזעםיצא בזעם שנא'  יכול כב .בזעם

 .חניתך ברק לנגה .יכול כב .חנית בברק .נהשנא' החזק מגן וצ (א277) בצנה ומגן יכול כב .ומגן

 התחיל שלו זייןה כלי כל פרעה שכלה כיון .נחמן בר שמואל' ר םושחלבו מ יא ור'ברכי 'ר
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 (מאופן) כרוב לך יש כנפים לך יש רוח .לך ישלחה סרוחה  רשע ל"א .עליו מתגאה ה"הקב

 הים על והטיסן ה"הב מטןש המרכבה גלגלי מביןבר' שמעון  יודן ר"א .ה"הב הטיסן [מהיכן]

 אינו ה"הב אבל ממש בו שיש דבר עלרוכב  טוענו על רוכב שהוא ודם בשר פפא בר חנינא ר"א

 כנפי על וידא ויעף כרוב על וירכב ד"הה .ממש בו שאין דבר על ורכב רכובו את טעןאלא  כן

 שני יתקיימו צדיכ .רוח כנפי על וירא אומר 'א וכתוב .על כנפי רוח וידא אומר אחד כתוב רוח

 . .בהן להראות ויצא עולמות ה"להב שהיה מכאן אבא ר"א .כתובים

עומד  והיה תישנשב מלכים לבת בר' יוסי בן זמרא אלעזר ר"א .רעיתי דמיתיך >א,ט,ה<

 ואחריכם אני ושלכם אני לכם להם ואומרת לשבאים [מרמזת( ]חמות) והיתה לפדותה אביה

 על חונים ישראל שהיו בשעה כך .ידומ הלפדות כח בי יןשא סבורה את מה אביה לה אמר אני

 רומזים (ישראל הוהי) [על הים והיו יש' 'וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חוני] הים

 ה"הב להם אמר הולכים אנו [ם)?ן?(]ואחריכ אנו ולכם שלכם אנו להם 'ואמ מפחדם למצרים

 לכם ילחם יי ד"הה .שתקתיך יתיךדמלכך נאמר  דומו לפדותכם כח בי שאין ןסבורי אתםו

  ..תחרישון ואתם

 נקבות לסוסים ישראל שנדמו לפי אמרי ןירבנ .רבנין ור' סימון .דמיתיך א"ד >א,ט,ו<

 ר"א .בים וששקע עד אחריהם רציםמצרים  והיו מזוהמיםו זכרים ם לסוסיםרשעי ומצרים

 ומצרים נקבות וסיםלס נדמו הים גלי אלא .נקבות 'סוסיב ישראל נדמו לא ו"ח סימון

 המצרי והיה .בים ששקעום עד אחריהם יםרצהיו ו המים[ו]מז]ו[ 'זכרי 'לסוסיהרשעים נדמו 

בא  אתה ועכשיו אחרי בא היית ולא לנילוס [מושלך( ]למושכ) הייתי לאאתמ לסוסו אומר

 ?א?סיספאת בים מה ורא בים רמה לרוכבו אומר הסוס והיה בים ?ני?עימשקאחרי ו

ר' ברכייא בשם ר' לוי  הים בתוך מצרים את יי וינער אלושמ' ר תני בים לכם [?ת?)ו(]נעש

 כזה לוי ר"א .ממנו [והוא יורד והסוס למעלה] למעלה רוכבואת  זורק הסוס היהש מלמד

 יונתן ר"א .תיירעי ..למטה יורד ועליון .למעלה [עולה] ?(ל..ם[ו]ע)? תחתון קדרהאת ה שמנער

 אחד הכבש את ד"הה .יום בכל תמידין בשני [אותי( ]אותן) עוישר הן (]י[ו)מפרנסתרעייתי 

ין ב אחד יום בכלישראל  מקריבין היו תמידין שני סימון 'בר יהודה' ר דאמר .בבקר תעשה

 הערבים בין ושל .בלילה שנעשו עבירות על (ן)קרב היה שחר של .הערבים בין ואחד .שחריתה

 בירותע ובידו בישראל אדם היה לאמכל מקום  וםבי שנעשו עבירות על קרב היה (ב277) של

 שאלו תורתי שקבלו דעלמי רעייתא ןאמרי ןירבנ .יתתרע א"ד .בה ילין צדק 'שנאלקיים מה 

 ארץ נמוגים כתיב אחא 'ר םושמ נאהו' ר דאמר ובהו לתהו עולמי זרוח הייתי תורתי קבלו לא

 ייעל הר סיני ואמרו כל אשר דבר אלולי שעמדו יש' . ]סלה עמודיה תכנתי אנכי יושביה וכל

נתי עמודיה סלה (]ק[כ)ומי בסם העולם אנכי ת .נעשה ונשמע היה מתמוגג וחוזר לתהו ובהו

  ?[סלה?נתי עמודיה [כי)ק(]ת] יי אלהיך[ בזכות אנכי
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 אלא או[ר]נב לא ואהרן משה כך .לדבור אלא ועשנ לא הללו לחיים מה .חייךלנאוו  >א,י,א<

 זאת ד"הה הרבה בתורות בתורים א"ד .פה ושבעל שבכתב .תורות ינבש .בתורים .תורהל

 התורה זאת השלמים זבח תורת זאת האשם תורת זאת החטאת תורת זאת העולה תורת

 טובה רן[א]שתו ואהרן משה זה אחים בשני .ריםות ישתב בתורים א"ד ..באהל ימות כי אדם

 לך הוא ודבר כתיב פנחס ר"א .זה של בגדולתו שמח וזה .זה של בגדולתו שמח זה זה על זה

וכי עבודה נעשה משה . ]לאלהים לו תהיה ואתה תורגמןמל לפה לך יהיה הוא והיה העם אל

[דאתאמר ואתה תהיה לו לאלהי' .לאהרן
 

 עליך שמוראי כשם משה למשה ה"הב "לא כך אלא

 בני זקני כל אתאליו  ויאספו אהרןאל  משה וילך אלא כן עשה לא והוא אחיך על מוראך כך

 זה של בגדולתו זה שמח שעדיין פוילכת פויכת הקיש הדברים כל את אהרן וידבר ישראל

 הנה וגם מן הדין קרייא משה ו שלבגדולת שמח אהרן שהיה ומנין .זה של בגדולתושמח  זהשו

 משה ו שלבגדולת שמח לב חיאי בןישמעאל  'ר תני .בלבו ושמח וראך לקראתך יוצא הוא

 ומנין .התומים ואת האורים את המשפט חשן אל ונתת ד"הה .ותומים ריםאו לבש אחיו

 וכי .אהרן זקן הזקן על יורד הראש על הטוב כשמן מהכא אהרן ו שלבגדולת שמח משה שהיה

 אהרן של זקנו על יורדש המשחה שמן משה רואה שהיה כיון אלא לאהרןלו  היו זקנים שני

  ..אהרן זקן הזקן על נאמר לכך שמח יהוה משה של זקנו על יורד כאלו עליו העל

 של לוניא)?מ?(]כ[ אחריהם זיםוחר)זק(  שהיוזקנים  'ע אלו בחרוזים צוארך >א,י,ב<

 צוארך .באמונה תינוקות ומלמדי ומשנים סופרים אלו בתורים לחייך נאוו ..מרגליות

 למידיםהת אלו בחרוזים צוארך .הרבנין אלו לחייך נאוו א"ד .התינוקות אלו בחרוזים

 לחייך נאוו א"ד מימיו תורה שמע שלא כאדם מפיהם תורה דברי לשמוע ןצואריה זיןרשחו

 ןבחרוזי צוארך .ריויוחב לממ בר אבא 'ר כגון אלו עם אלו ההלכה את שמיללין בשעה בתורים

 מלהטת והאש .לכתובים ומנביאים .לנביאים (א278) תורה מדברי ןורזיחש בשעה

 אשוה דכתיב היו באש מסיני םנתינת מה מסיני םכנתינת 'שמחי םהדברי והיו .סביבותיהם

אזלון ואמרון לר' עקיבא בן ] סביבותיומלהטת  והאש ודורש יושב היה עזאי בן ..באש בוער

 דורשו יושב התאש שמעתי לו אמר אצלו הלך [רש והאש מלהטת סביבותיו?ו?עזאי יושב וד

 הייתי אלא לאו ל"א עסוק היית כבהמרה בחדרי שמא ל"א הן ל"א סביבך מלהטת והאש

 כנתינתן שמחיםערבים ו 'הדברי והיו לכתובים ומנביאים לנביאים תורה דברימ וחורז יושב

 ודורש יושב היה אבהו' ר .באש בוער וההר שנא' היו באש לא מסיני נתינתן יוכ מסני

 ידע ולא למחרז דידע אית לוי ר"א .כתקנן בתורה חורז איני שמא אמרומתנמנם הצבור 

 ואנא חרוזא הוינאאנא  .קדחלמו חרזלמי נאידע אנא ברם .למחרז ידע ולא ולמקדח למקדח

 .קדוחא הוינא

 בפסח פסח הלכות תוריהןכ תורה דברי שקורין בשעה בתורים לחייך נאוו א"ד >א,י,ג<

 .בחרוזים צוארך ..ונערה נערה תור ובהגיע א"דכמ בחג החג הלכותו בעצרת עצרת הלכותו
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 זואת  זו ומושכות בזו זו חרוזות שהן תורה של ותיהיפרש אלו .חמא' ר בשם לוי רא"

 לאלהדכתי'  א קראהדמן  כגון חמא ר"א .לזו זו וקרובות לזו זו ודומות מזו זו ומדלגות

 בתריה כתבמה  .דוברות צלפחד בנות כן צלפחד בנות ותקרבנה תמן כתב מה הארץ תחלק

 בנות באו ארעאל גתידאתפל כיוןאלא  לזה זה ענין מה כיו נבו הר הזה העברים הר אל עלה

 ל"א לפני יי משפטן את משה ויקרב ד"הה מדינן משה ונסתלק משה אצל חלק ליטול צלפחד

נבו  הר הזה העברים הר לא עלה מסתלק האת אי ומלפני מסתלק האת מדינן משה ה"הקב

 פרנסים מה הודיעני העולם מן ינ(]קלס[סלק)מ אתהאין( וו) הואיל ולםעל שונו רב לפניו אמר

 אתה ידי פעל ועל צווי צריך אתה בני על משה ה"הב לו אמר .הםליע עמידעתיד לה ?]ה[?את

  ..ישראל בני את צו ד"הה עלי בני את צוה.[ עד שאתה מצויני על בני] ניימצו

 

 שםכ מצרים זתיב זו הכסף ת[ו]נקוד עם .ד"א תורי זהב נעשה לך זו ביזת הים >א,יא,א<

 מצרים זתיב זו בעדי יותבוא .מצרים זתימב הים ממון שבח יש כך כסףזהב ל בין שהפרש

ואברותיה  .זו ביזת מצרים כנפי יונה נחפה בכסף .כפולה ומכופלת הים זתיב זו עדיים

כנפיה חוץ ממנה כך כל מה שמצרים  מה יונה ?ר?ר' לוי אמ .בירקרק חרוץ זו ביזת הים

משל למה הדבר דומה  .להם חנם שנא' ויי נתן את חן העם ונותניןמשאילים לישראל חוזרים 

 אמר .בני על אותך מפקדת אני לו אמרה העולם מן מסתלקת שהיתה (ב278) לאשתו שלמלך

 זהב תורי א"ד' כדאיתא לעיל.. כוו משה כך עלי בני צוה בני על אותי מצוה השאת עד לה

 עםבחיינו  .ה"הב של בדעתו תו הדסהבן אורקולון בן אחו למדיש תורה זה עם לך נעשה

 זהב תורי א"ד ..התיבות אלו אמר אחא 'ר .האותיות אלו כהנא בר אבא 'ר .הכסף תונקוד

 ד"הה .המשכן זה נעשה לך זה התור א"ד לורגיהס זה הכסף נקודות עם הכתב זה לך נעשה

 פתר יאכיבר' ר ..כסף וחשוקיהם העמודים ווי הכסף 'דוונק עם .זהב תצפה הקרשים ואת

 דותונק עם .טהור זהב עשו ארון עצי שטיםו שנא' הארון זהנעשה לך  זהב תורי בארון אקריי

 נעשה וכיצד וןיטסא ןיכמ כסף של שהיו ולפני עומדיםאלו שהיו  עמודים שני אלו הכסף)הק( 

 של נתן עץ של ואחת זהב של שתים עשו תיבות שלש אמר חנינא' ר יונתן' ור חנינא' ר .הארון

 תיבה אמר לקישבן  מעוןש' ר .זהב יםהעליונ תיותושפ וחפה עץ של על זהב ושל זהב של על עץ

ומה מקיים ר' חנינא קרייה ] .תצפנו ומחוץ מבית דכתיב ומבחוץ מבפנים וחפהו עשאו אחת

 זו עשהנ)ה( זהב [י]תור אומר ביבר יהודה .לנסר נסר בין שחיפה יצחק ר"א[ .דריש לקיש

 שיר אלו הכסף דותונק עם .הכתובים אלו זהב תורי .הנביאים אלו רוזיםבח צוארך .התורה

  ( ]מסיימא[.ימהתס) להיומ מהית[ח)(] [מלה] השירים

 

 רע ריח ישראלכבר נתנו  במסבו ברקיע .מלך מלכי המלכים .במסבו שהמלך עד >א,יב,א<

 אלא לגנאי יריםהש שיר דורשין אין דייך יהודה' ר ול אמר ישראל אלהיך אלה ל[ג]לע ואמרו
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 מקיים ר' יהודה קרא דר' מאיר ומה ישראל של לשבחן אלא השירים שיר נהתינ שלא לשבח

 טוב ריח ישראל ישראל נתנו כבר ברקיע במסבו המלכים מלכיבמסבו עד שמלך  שהמלך עד

 נתן ( ]סריי[נרדי) .מאיר' דר דעתיה אוה .ונשמע נעשה יי דבר אשר כל ואמרו סיני הר לפני

 העגל מעשה להם שקפץ בה [שנו( ]ווגוש]מן הגולה[ ) ןביד [עלה] תורמס אלא [.ו(])הריח

 שהמלך עד אומר אליעזר' ר .עזריא' ור עקיבא' ור אליעזר' ר.. המשכן מעשה להם והקדים

' ר .באש בוער וההר 'שנא שבאועולה  מתמר התחיל סיני הר כבר ברקיע במסבו המלכים מלכי

 יאברכי' רו .סיני הר על יי כבוד ןווישכ כבר ברקיע המלכים ימלכ מלךהש עד אומר עקיבא

 וידבר כבר (א279) .מלך בישורון ויהי שנאמר מלך שנקרא ברקיע במסבו שמשה עד אומר

 המלכים מלכי שמלך עד אומר 'אליעז 'ר .ןיורבנ יעקב בן אליעזר' ר .הדברים את אלהים

 .האש מכבשן אברהם והציל וגבריאל ]השר הגדול[ מיכאל ירד כבר .ברקיע [במסבו ה"הב]

 ואימתי .כשדים מאור הוצאתיך אשר' ה אניאליו ' ויאמר שנא והצילו ה"הבירד  אמרי ורבנן

נצנצה מטתועל  נשען אבינו שיעקב עד טביומי ר"א .אועזרי מישאל אחנני בימי מיכאל ירד
 

 .כםעמ שכינתו תלהשרו הוא עתיד להם אמר עמכם אלהים והיה לבניו ואמר הקדש רוח[ בו]

 אבינו אברהם שנטע ארזים לקוץ הלך להיכן לו אשר וכל ישראל ויסע כתיב נחמן רב אמר

 הבריח הקרשים בתוך התיכון והבריח כתיב לוי ר"א .שבע בבאר אשל ויטע' שנא שבע בבאר

[ עמהם] ןמוצנעי שהיו מלמד אלא לשעה בידם נמצא היתה ומהיכן התהי אמה ושתים שלשים

 אשרכל איש  אלא כאן 'כתי אין שטים עצי אתו מצאי אשר איש כל ד"הה יעקבנו אבי מימות

 נמצא ולא למצרים והורידום קצצום עייאוצב מגדלמ אתחיי בר לוי ר"א .מתחלה אתו נמצא

 קדושת מפני באיסור וןבה ןגיינה ןוהוו במגדלא הוו ןדשטי אעין. פקעלא ו קשרלא  בהם

  .וןתכהאב מנהג ןתשנו אל וןהל אמר דרבנן ןורחב אניחנ 'לר ושאלון אתון הארון

 הקדים כבר ברקיע המלכים מלכי שמלך עד הושעיא 'ר בשם פנחס' ר .נוחי נפש >א,יב,ב<

 נכנס אני פלוני יוםואמר ב שגזר למלך .הבקר בהיות השלישי ביום ויהי' שנא מתן תורה

תחיל ה ישנים ןמצא ךהמל שבאכיון  .הלילהאותו  כל המדינה בניכל  להם וישנו למדינה

 ומוציאן מעוררן מדינהה אותה של השר והיה .ותושופר בוקינס סבקלני עליהם עמידמ

 השלישי ביום ויהי כתב כך שלו לפלטין שהגיע עד לפניהם מהלך המלך והיה .מלך של יפטלאנ

 עצרת של ששינה לפי הלילה האות כל ישראל להם ישנו יי ירד השלישי ביום כי .ב[י]וכת

 ישנים ומצאן ה"הב באאמר  םהב עקץ לא הפורטענ 'אפי יודן ר"א .קצרה והלילה העריב

 משה והיה וברקים קולות ויהי הבקר בהיות ג'ה ביום ויהי ד"הה קליןוב ןעליה מעמיד התחיל

 לקראת העם את משה ויוצא ד"הה מלך של יפטלאנ ומוציאן ןמעורררבן של כל ישראל 

 יצחק 'ר .כלו עשן סיני והרשנא'  סיני להר שהגיע עד לפניהם מהלך ה"הב והיה האלהים

  .עונה ואין קראתי איש ואין באתי מדועהנביא  ישעיהו ידי על רןטשמקנ וזהאומר 
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 כבר בירושלם פסחיהם אוכליןמסובין ו תוחבורו שחזקיהו עד (ב279) יודן "רא >א,יב,ג<

 מסובין וישראל שמשה עד אבהו ר"א .אשור במחנה ויך יי מלאך ויצא ההוא בלילה הקדים

 'דר דעתיה היא .בכור כל הכה ויי 'שנא בלילה ההוא הקדים כבר במצרים פסחיהם 'ואוכלי

 להם והופיע קשה הדם אותו של ריחו שהיה מלמדאלא  ריחו נתן י(]ריי[ריי)ס למימר אבהו

 נאכל מה לנו תן משהרבינו  לו אמרו לאכול קוהא נפשם והיתה עדן גן שמיומב טוב ריח ה"הב

 והיתה שבהם הנכריםכל  והפרישו עמדו בו יאכל לא נכר בן כל ה"הב לי אמר כך להם אמר

 עבד וכל ה"הב לי אמר כך להם אמר נאכל מה לנו תן רבינו משה לו אמרו לאכול קוהא נפשם

 לנו תןמשה רבינו  לו אמרו לאכול קוהא נפשם והיתה עבדיהם את ומלו עמדו כסף מקנת איש

 חרבו נתן 'וא 'א כל מיד בו יאכל לא ערל כל נטומוסוס ה"הב לי אמר כך להם אמר נאכל מה

( ומשה) פורעהיה  ואהרן מוהל היה משה מרוא אברכי' ר מלן מי .עצמואת  ומל ירכו על

]בעת ההיא[  ד"הה [ואהרן פורע ומשה משקה .וי"א יהושע היה מוהל] משקה ]ויהושע[

אלא  שנית למה שנית ישראל בני את מול ושוב יםצור חרבות לך עשה יהושע אל יי אמר)וי(

 גבעת אל ישראל בני את וימל צורים חרבות יהושע לו ויעש מיד בראשונה שמלן מכאן

   ..ותערלמ גבעה שעשו מכאן "ר לויא .הערלות

 

 אקר פתרבר' סימון  יהודה' ר בשם אעזרי' ר המור צרור מהו .לי דודי המור צרור >א,יג,א<

 ראש אברהם כך 'בשמי מיני לכל ראש הזה המור מה .צרור המור זה אברהם .באבינו אברהם

הודיע  לאאבינו  אברהם כך באור אלא ריחו ח[פי)(]נו מאי הזה המור מה .הצדיקים לכל

 אברהם כך .ת[רו]מתמרמ ידיו קטוולהוא ש מי כל הזה המור מה .האש כבשןאלא ב מעשיו

' שנא למלאך שכינה בין מותאם יהשה ילין שדי ןבי .ןסורייבי עצמו ומסגף עצמו רממראבינו 

  .מלאךב וירץ בשכינה וירא .וירץ וירא

 

הוא ש כאשכול המזבחגבי  על וקרב שנכפת יצחק זה זה אברהם הכפר הכפר אשכל >א,יד,א<

 ולבש אביו אצל מוובכל שנכנס אבינו יעקב זה גדי עין בכרמי .ישראל של עונותיהםעל  מכפר

 לאשה חביב לה אין אחא 'ר בשם ונאה 'ר .עולם נו שלעי שהן הברכותאת  ונטל עזים גדי

 כנסת אמרה ' שמעוןר בשם ונאה 'ר .שדיה בין אותו מלינה יכןה הבשם מצרור יותר הזאת

 ןבנפשותיה להם (א280) המרתו בבכוריהם למצרים הצרתה ולםעל שונו רב ה"הב לפני ישראל

 והיה בניך בין הזה הבכור לי הטמן לישראל מראו מצריה היה כיצד הא .ילין שדי בין ולי

  .ילין שדי בין ולי .גפו[ו]ונ נכנס והמלאך ומטמינו נוטלו

]מימר[  לי מיצר שאת בשעהרבונו של עולם  ה"הב לפני ישראל ]ו[אמר יאברכי רא" >א,יד,ב<

 הואת ידי הדין למדת לומר שיכול בו שיש גדול אדם זהו אי ורואה דודי נעשה את לי דודי לי

 תלמוד משנהו מקרא בו שהכל איש אשכל מהו הכפר לואשכ ד"הה בעדי וממשכנו נוטלו
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 אבות אלו .גדי עין בכרמי .ישראל של עונותיהםעל  שמכפר הכפר .גדותהו תוספותהלכות 

  ..עולם נו שלעי שהן 'הברכו ונטלו כגדיים אחריך שנמשכו העולם

 עשר מאחד אחד זה דודי המור צרור ינסאבט בית בקטרת אקריי פתר ןתיונ 'ר >א,יד,ג<

 נטף שנים הרי סמים לך קח משה אל יי ויאמר לה אמר הונא 'ר .בה נותניןהיו ש סממנין

 תן יהיה בבד בד .סמים נאמר והלא ןיתרי דאינון תימר ןאי סמים חמשה הרי נהווחלב ושחלת

 יפה שאין ומצאו חכמים בדקו ןאמכ עשר אחד הרי זכה ולבונה עשרה םה חמשה כנגד חמשה

 .הארון בדי שני בין מצומצמת שהיתה .ילין שדי בין .בלבד ןסממני עשר אחד אלא לקטרת

 ועולה מתמרת שהיתה אשכל יצחק ר"א .ישראל של יהםעונות על מכפרהיתה ש הכפר אשכל

 ר"א ..ישראל של עונותיהםעל  מכפרתשהיתה  הכפר .כאשכול ויורדת פוסה כ"ואח .קורות עד

 עון נשאת רשויופ דוד שבא עד מהו םיודעי אנו אין הזה הכסוי .הקטרת ענן וכסה .בכתי יצחק

 בין םהאבי אברהםעם  [שהתנית] התנאים בזכות .גדי עין בכרמי .כל חטאתם סלה כסית עמך

 הדברים אחר 'שנאאבינו  באברהם הכתב מדבר אברם את יי כרת ההוא ביום 'שנא הבתרים

ל שונו רב אמרש הרהר אברהם הרהר מי .שם היו דברים הוריהר חמא' ר בשם לוי 'ר .האלה

 טובים מעשים וסגלתי אני ועמדתי העולם מן זרעו מכלה האת שאין נח עם ברית כרת ולםע

לפניך  מצותו טובים מעשים ויסגל אחר אדם יעמוד שמא לבריתו בריתי [חת)..ה(]וד לפניך

 העמדתי לא מנח לך מגן אנכיאברם  תירא אל ה"הב "לא ו.לברית יברית וידחה ממני יותר

 שבניך אלא עוד ולא .וצדיקים 'ושליטי מגנים מעמיד אני וממך .צדיקיםשליטים וו מגינים

 למדת לומר יכולאדם ש םשבה גדול אדם זה אי רואה אני .רעים ומעשים עבירות לידי באים

הלכות  תלמוד משנה מקרא בו שהכל איש .אשכול' שנא בעדם וממשכנו נוטלו ואני ייד הדין

 נוטלו אני גדי עין בכרמי .ישראל של עונותיהםעל  שמכפר הכפר (ב280) 'תוספוו ואגדות

 'באומו שכפר פרוהכ .בו שהכל איש ה"הב זה מרוא אנזיר בן לואשכ א"ד ..בעדם וממשכנו

הה"ד ויהי ] יהושפט במלחמת אומר הוי העולם באומות כפר ואימתי בישראל בהן והודה

 ישראל מוצא את [על יהושפט למלחמה 'מהעמוני 'עמהמואב ובני עמון בני  אחרי כן באו

 אלו כנגד מלחמה עושין אלו[ מכחו של לוט 'ועמון ומואב באי] אברהם של (ם?)?מכח באים

 לך 'יאמ אם .והודה בישראל באומות שכפר הוי ונצח אלהיו עזרו ויהושפט אלו ביד אלו ונפלו

 אוה תמר בחצצון והנם להלן ונאמר גדי עין כאן נאמר לו ראמו עביהוש מדבר ב[ו]הכת שאין

 [פט)ע(]יהוש במלחמת כאן אף מדבר [פט)ע(]יהוש במלחמת להלן נאמרה גדי עין מה גדי עין

 אוכלה אש אלהיך יי כי ה"בהב 'שכת הזה בעולם אם מה .אזכרי בר לוי ר"א .מדבר ב[ו]הכת

חת אל ע לישראל כטל אהיה 'שנא כטל שנמשל לבא לעתיד בישראל והודה באומות כפר הוא

  ..מה וכמהכ
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 יפה הנך . ]הנך יפה במצו' עשה[ובמעשים טובים במצות יפה .רעיתי יפה הנך >א,טו,א< 

 בלקט השדה במצות יפה הנך .מעשרותבו ותתרומב חלה במצות יפה הנך .תעשה לא במצות

 יפה הנך .בנטיעה יפה הנך בציצית בסדין יפה הנך .בכלאים וההפקר עני ומעשר אהיופ שכחה

 הנך .שמע בקריאת יפה הנך .בפריעה יפה הנך .במילה יפה הנך .עיירב בנטע יפה הנך .בערלה

 הנך .ואתרוג בלולב יפה הנך בסוכה יפה הנך .ליןבתפ יפה הנך .במזוזה יפה הנך .בתפלה יפה

  .הבא בעולם יפה הנך הזה בעולם יפה הנך .טובים מעשיםו בתשובה יפה

 .העדה מעיני אםו א"כמד לעדה עינים שהם סנהדריןה אלו עיניך .יונים עיניך ו,ב<>א,ט

 ישראל אין כך .העינים אחרל אלא ןחוזריאין ו ןהולכי םאינ ןוכל באדם יש איברים ח"רמ

 תמימים ישראל כך .תמה הזאת היונה מה יונים .שלהם מסנהדרין חוץ דבר לעשות יכולין

 םהש תםכיבהל נאיםיונה זו נאה בהליכתה אף ישראל  מה .שנא' תמים תהיה עם יי אלהיך

 מה .בציציתו במילה בתגלחת מצויינין ישראל אף מצויינת וז יונה מה .רגלים פעמיב עולין

 עליך כי 'שנא ישראל כך לשחיטה צוארה פושטת זו יונה מה ןצנועי ישראל כך צנועה זו יונה

העולם דא"ר פנחס  אומות על ןמכפרי ישראל כך בעלה על מכפרת זו יונה מה היום כל הורגנו

 ד"הה .מהם העולם איצד שלאכדי  אומות שבעים כנגד בחג מקריבים פרים שבעים אותן כל

 ממירה ןאי עוד זוגה בןאת  מכרתהיא ש משעה זו יונה מה .תפלה ואני ישטנוני אהבתי תחת

 נכנסת זו יונה מה .חרבא המירוהו לא ה"בלה הושהכירו שעהב ישראל (א281) כך .באחר אותו

 תלמידי של שורות שלש הן כך .וחלונותיה ואפרוחיה וגוזליה ושובכה נהיק את ומכרת נהילק

 יהאפרוח תנוטל שאת פ"אע זו יונה מה מקומו מכיר 'וא 'א כל לפניהם יושבין כשהן חכמים

 יםרגל פעמי בטלו לא המקדש בית שחרב פ"אע ישראל כך לעולם שובכה מנחת נהאי מתחתיה

וחדש  חדש בכלדברי תורה  שיןפרימ 'ישרהן  כך גרן וחדש חדש בכללה  מחדשת זו יונה מה

 ישראל כך לשובכה וחוזרת הרבה רוגליות שוגרת זו יונה מה טובים 'מעשימצות וו תורה

 .השבטים עשרת וז אשור מארץ וכיונה המדבר דור וז .ממצרים כצפור יחרדו ד"הה])([  (אע"פ)

 וחברותיהכמון  אותה ןשמאכילי יונה יש אומר 'ר .יי נאם בתיהם על בתיםוהוש ואלו אלוו

 מתגיירים גרים הרבה ודורש יושב שהזקן בשעה כך .לשובכה אצלה באותהן ו אותה מריחות

כן  א נאמ'ועזרי מישאל אבחנני אףא"ר הונא  .יואת שמע יתרו .איואת אשמע רחב כגון

 תועי וידעו בתריה 'כתי מה ילדיו בראותו כי אמטע אימ שעה באותה נתגיירו גרים הרבהש

  .בינה רוח

 ששים במצרים אחת אשה ילדה אמר לעוררן בקש תנמנםהצבור מו .דורש היה 'ר >א,טו,ג<

 [ד?)ת(?]יוכב זו כן הות ןיא אמר שמו ישמעאל 'ור .שם היה ותיק תלמיד דאח בכרס רבוא

 ככל ישראל בני ויעשו ישראל ובני שהמ ישיר אז שנא' ישראל לכ כנגד ששקול משה את שילדה

  .כמשה בישראל עוד נביא קם ולא משה את יי צוה אשר
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 .לעולם אורה הביאה זו יונה מה .יונה להדא דמיא דידך אדוגמ כיונים .יונים עיניך >א,טו,ד<

 הביאה ואימתי .ומלכים לנגה זרחך לאורך גוים והלכו 'שנא לעולם אורה מביא כך ישראל

 קטיל טרף מהו .בפיה טרף .ערב לעת היונה אליו ותבא ד"הה .נח בימי עולםל אורה יונה

 הביאה ומהיכן מתעביד הוה רב אילן היניקטל אל אי יאברכי ר"א ..יוסף טורף טרוף ד"אכמ

 במוי לק לא 'ישד עאאר אמרי יתאיברד היא הדא תוה אוהביא ישראל ארץ וטיממשמ אותו

 שמהגו לאו היא מטוהרה לא ארץ את לה אמור אדם בן יחזקאל ידי על אומרש הוא דמבולא

 עדן גן שערי םרייב א"ר .במים חוונמ לא רחים של ליןבוטרסא 'אפי יוחנן ר"א .זעם ביום

 להביא לה היה לא אותו הביאה עדן מגן אלו ברכיא 'ר ליה 'אמ .תוה אוהביא ומשם לה נפתחו

 תחת מזה מר נח [מרי( ]בידי) לו מרוא .נחו לל רמז רמז אלא וןובלס קנמון כגון מעולה דבר

  ..ידיך מתחת (ב281) מתוק ולא ה"בה של ידו

 

 .כפול בלשון [ה)תו(]קלס הוא אמר אבהו' ר נאניח 'ור אבהו' ר .דודי יפה הנך >א,טז,א<

 לעשות בקש שאם יפה הנך .רעיתי יפה הנך .כפול בלשון קלסה הוא .פשוט בלשון קלסתו והיא

' ר ליה אמר .נעים אף דודי יפה הנך .פשוט בלשון קלסתו היא .כולי שהואיפה  אחרת אומה

 ולםעל שונו רב לו אמר .נעים אף דודי יפה הנך הה"ד .כפול בלשוןהיא [1] קלסתו[2] אף חנינא

  .מוטבל ומביאני מחזירני השאת למה הוא נעים עלי מביא השאת אף

 .המטות בחדר מניקתו ואת ונתן אותו א"מדכ המקדש בית זה רעננה ערשנו אף >א,טז,ב<

 אמר שמואל 'ור .בתאים [ו'א] אלעזר' ר .נחמן בר שמואל' ור אלעזר' ר .המטות בחדר מהו

 ..החמה בימות בעליות דאמר מאןו הגשמים בימות בתאים דאמר מאן פליגי ולא .בעליות

 לו (]ו[ה)והביא למדבר לו שיצא למלך סימון 'בר יהודה 'ר בשם אעזרי 'ר רעננה ערשנו אף א"ד

 מטה הביאו למדינה שנכנס כיון איבריו ומדחק בעצמו מצטער (ה)התחיל קצרה מטה(ל)

 השכינה ההי המקדש בית נבנה שלא עד כך .איבריוב ומותח עצמו פושט התחיל ארוכה

 . .הבדים ויאריכו המקדש בית שנבנהכיון  .הארון בדי שני בין תממצצמ

 בית נבנה שלא עד כך רוח לנחת אלא אינה וז מטה מה רעננה ערשנו אף א"ד >א,טז,ג<

 משנבנה ובמשכן באהל מתהלך ואהיה דה"ה .למקום ממקום מטלטלת שכינה היתה המקדש

 עד כך .רוח לנחת אלא אינה זו מטה מה .רעננה ערשנו אף א"ד.. עד מנוחתי זאת המקדש בית

 יהודה וישב דשהמק בית משנבנה ויחנו ויסעו מטלטליןישראל  היו המקדש בית נבנה שלא

 ישראל היו המקדש בית נבנה שלא עד כך ורביה לפריה אינה מטה מה א"ד .לבטח 'ויש

 זו מטה מה א"ד .הים כחול אשר על שפת רבים יהודהו וישראל בית המקדש משנבנה נספרים

 משנבנה רבו תארבע כאחד הקהל (אחד) כלכת'  המקדש בית נבנה שלא עד כך .ורביה לפריה

 כפלים מוציאות והיו עיירות ששים אנטיפרס ועד מגבת יוחנן ר"דא ורבו ופר המקדש בית
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 ר"א ..הוןל בינס ולא חנאסמ לא דקני רבוא ששים ןמת אמצנע את 'אפי ןווכד 'ימצר כיוצאי

  ..ישראל ארץ לה קפצה חנינא

 

 ןר' מנחמא בשם ר' ברכיה אבני' שישן עליה. ]רהיטנו ברושים ארזים בתינו קורות >א,יז,א<

ד"א  .מטה וכפלומה ומה הרטבה הרטיב מהן קורות בתינו ארזיםכיעקב אבי' נעשו תחתיו 

['כוקורות ו
 

 (א282) רהיטנו ממנו שעמדו והנביאות הנביאים והצדיקות הצדיקים אלו

 יוחנן' דר דעתיה היא הוא (]ף[ת)פנכש פיל הזה שהברו מן נהנה אדם אין יוחנן ר"א .ברותים

 הוליצר לי מה .לעצבים עוד לי מה אפרים ."זע של יצרה (לכפוף) כפפתיש אני רענן כברוש אני

 אניהב"ה  מרא אלא שירה ול תיאמר לא אשורנו לא ואשורנו לו תיעונ אני .עניתי אני ."זע של

 .ברותיםכ טיםהור שהכהנים מקום ברותים רהיטנו ."זע של יצרה לעקור שכפפתי הוא

 אדם שיהא ארץ דרך תורה ךלמד יוחנן ר"א .ברושים עציב הבית קרקע את ויצף א"מדכ

 . .ארזים בתינו קורות 'שנא .בברותים ומרהיט בארזים ה[ר])ני(מק

 

 

 העולם אומות ארמש שחבבני אוה אני ישראל כנסת אמרה ..השרון חבצלת אני >ב,א,א<

 שאמרתי השרון הארון את בצלאל ויעש שנא' בצלאל ידי על צל לו שעשיתי .השרון חבצלת

 אני חביבה(]ו[ש) אוה אני השרון חבצלת אני א"ד .ישראל ובני משה ישיר אז שנא' שירה ולפני

 מעשים והרטבתי .לרעמסס ה"הקב כנסני קלה ולשעה מצרים של בצלן]שהייתי חבויה[ 

 א"ד .חג התקדש כליל לכם יהיה השיר 'שנא השירה את לפניו ואמרתי כשושנה טובים

 )ני(]יתיו[והרא .כשושנה טובים מעשים הרטבתי קלה ולשעה .ים של בצלו חבויה שהייתי

 של בצלו חבויה שהייתי אוה אני א"ד .ואנוהו אלי זה' שנא [טבורי] (? נוהו?)ו(נ) ןבימ (ו)באצבע

 יי דבר אשר כל לפניו ואמרתי ולבי בידי כשושנה טובים מעשים הרטבתי קלה ולשעה ..סיני

 של מצלן ה"הב שיגאלני למחר מלכיות של הבצל חבויה שהייתי אוה אני א"ד .ונשמע נעשה

 נפלאות [?כי?)(] חדש שיר ייל שירו' שנא חדש שיר פניול ואומרת כשושנה מרטבת אני מלכיות

  .קדשו וזרוע ימינו]לו[  [ה]הושיע (כי) עשה

 מדברהוא  אני המדבר (דור) אמר .אמרו המדברדור  הזה הפסוק אמר יאברכי' ר >ב,א,ב<

 ה"הב לי נתנםוהדס  שטה ארז דבר?מ?ב אתן 'שנא בי חבויין שבעולם בותטו שכל אני וחביב

 מרטיב ואני חסרון יבל פקדונו לו מחזיר אני ממני ה"הב לכשיבקשם בי רים[ו]מ(ו)ש שיה

 אמרו הארץ יאמר ןירבנ משום .וציה מדבר שוםויש מרשנא שירה לפניו ואומר טובים מעשים

 .יקומון נבלתי מתיך יחיו' שנא .בי[ םחבויי] עולם מתי שכל אני וחביבה היא אני[ אמרה]

 ואומר טובים מעשים רטיבני מואפקדונו בלי חסרון  לו ירמחז אני ממני ה"הב לכשיבקשם

 היא אני אמרו הארץ יאמר ןירבנ משום .וציה מדבר ןשוויששנא'  .שירה (ב282) שירהלפניו 



  תמר קדרי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדות ד"ר -מדרש שיר השירים רבה 

)כ"י א(  201כתב יד אוקספורד בודליאנה   

36 

 אני ממני ה"הב לכשיבקשם .ומוןיק נבלתי מתיך יחיו' שנא בי עולם מתי שכל אני וחביבה

 זמירות הארץ מכנף 'שנא כשושנה טובים לפניו מעשים תרטבאני מו( ...פקדונו ) לו חזירמ

  .צבי לצדיק שמענו

 שהיא זמן כל אלא ששנה נקראת ולא חבצלת היא לא מרוא אליעזר 'ור יודן 'ר >ב,א,ג<

היא ש חבצלת אותה ראוק הולמ .ששנה אותה קורא הגדילה חבצלת תה[ו]א קורא איה קטנה

 .המין שבאותו משובחהו ןשבמיני משובחכ הצדיקים את לימשה .אליעזר ר"א ..בצלה חבויה

היא ש ההר כששנת ולא העמקים שושנת המין שבאותו משובחה .כשושנה ןשבמיני המשובח

 ןשבמיני במגונה הרשעים את לימשה .והולכת שמרטבת העמקים כששנת אלא להכמש נוחה

 בו יש כבר בקעה כמוץ תאמר אם .רוח לפני כקש שבמינים מגונהה .המין שבאותו ובמגונה

 אני ה"הב לפני ישראל כנסת אמרה מרוא אבא 'ר .רוח לפני הרים מוץכ ףורדי אלא יתלחלוח

 מעשים מרטבת אני צרותעמקי מ ה"הב דלני[י]כשל צרות בעמקי שנתונה אני וחביבה היא

 ישראל כנסת אמרה אחא ר"א ..וךנפקד בצר שנא' יי שירה לפניו ואומרת כששנה טובים

 שירהלפניו  ואומרת כששנה טובים מעשים מרטבת אני בי[ עיניך)עמך( ] מעמיק שאת בשעה

 אוה אני ישראל כנסת אמרה .אמרתהו 'יש כנסת אמרין ןירבנ .יי קראתיך ממעמקים שנא'

 ויעלני א"א כמדה .גיהנם ממעמקי ה"הב כשיגאלניל גיהנם בעמקי נתונה שאני אני חביבה

 שיר בפי ויתן ד"הה .שירה לפניו ואומרת טובים מעשים מרטבת אני .מטיט היון שאון מבור

 העולם אומות שרי ןעתידי המודעי עזריאל' דר כההיא דרבנן אתיא ..תהלה לאלהינו חדש

 עריות הגלמ ואלוע"ז  יבדוע אלו ולםעל שונו רב ן לפניוואומרי עתיד לבאל ישראל על לקטרג

 ישראלו .לג"ע יורדין ואלו לגיהנם יורדין אלו מה מפני דמים שפכו ואלו עריות גלו ואלו

 איש ילכו העמים כל כי ד"הה .לגיהנם אלהיהו אומה ואומה כל רדת ךכ אם להם יןמשיב

 כי כביכול לאומרו פשריא אי כתובה דבר לא אלו בשם ר' חנינא אמ' ראובן' ר .אלהיו בשם

 גם הקדש ברוחמר וא שדוד הוא נשפטכי באש יי  אלא כאן כתיב אין שופט יי .נשפט יי באש

 .תורהה זו משענתך .יסוריןיה אלו שבטך .עמדי אתה כי רע אירע לא צלמות בגיא אלך כי

 ירדפוני וחסד טוב אך (א283) ל"ת הזה בעולם יכול .אך .ל"ת סוריןיי בלא יכול ינחמוני המה

  ..ימים אורךל יי בבית ושבתי חיי ימי כל

 

 ארבעים בן יצחק ויהי 'שנא ברבקה אקריי פתר יצחק' ר ..החוחים בין כשושנה >ב,ב,א<

 .רמאי היה אחיהו רמאי היה אביה אלא הארמי לבן ל"ת מה ארם מפדן שהיא ללמד אם .שנה

 יצחק' ר .החוחים בין שושנהל דומה היא למה םיהמבינ הצדקתיצאת ו רמאין מקומה ואנשי

 בתואל בן לבן אל ארם פדנהוילך  .יעקב את יצחק (יש) וישלח כתיב .אמר מוןסי' ר בשם

 . .ותארמב כלם כלל הארמי
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היא  החוחים בין נתונה כשהיא זו שושנה מה מצרים בגאולת אקריי פתר אליעזר' ר >ב,ב,ב<

 אלהים הנסה או ד"הה .ה"הב לפני קשה ישראל של גאולתןהיתה  כך .להלקט לבעלה קשה

ועם מקרב גוי אין כתי'  .גוי מקרב עם] אמר נחמיה רב יהושע' ר .גוי מקרב גוי לו לקחת לבא

 אלו 'בלורי מגדלי ואלו בלורית מגדלי אלו ערלים ואלו ערלים אלו שהיו גוי מקרב גוי [אלא

 ר"א לעולם שיגאלולישראל  נותנת הדין מדת היתה לא "כא כלאים לובשי ואלו כלאים לובשי

לכן אמור לבני ] ד"הה נגאלים היו לא בשבועה עצמואת  ה"הב ראס אל ואל נינחמ בר שמואל

 .עמך בזרוע גאלת יהיברכ ר"או .עלי לבית נשבעתי לכן שנ'[ ואין לכן אלא שבועהיי אני  'יש

 אם הן אותיות ב"ע גדולים מוראים עד גוי לו לקחת)לקע(  מלבא יודן ר"א ..רוניא[יט)ע(]ב

 של ששמו םגאל בשמו אבין ר"א המנין מן עולה שאינו השני יגו מהן צא [ה"ע] אדם לך יאמר

  .אותיות הוא ע"ב ה"הב

 של שורה ונטעו וב?ר?שי פרדס לו שהיה למלך סימון' רב יהודה 'ר בשם אעזרי 'ר >ב,ב,ג<

 לימים .לו והלך לאריס מסרו תפוחים של ושורה גפנים של ושורה רמונים של ושורה תאנים

 צצוולק ןצציוק הביא .ודרדר םחוחי מלא וומצא עשהש מה ידעל פרדסאותו הב המלך בא

 ינצל זו ששנה [בשביל המלך] אמר .ליוא נפשו הושב הריחוה ונטלה ורדו של ששנה בו וראה

 וצרך הכתובה דורות וששה עשרים לאחר התורה בשביל אלא נברא לאכלו  העולם כך .הפרדס

 מיםב ונמח המבול דור המים מן נמחה נושיא דור במים מים ומצאו שעשה מה עולמולראות 

 ישראל אלו רדוו של ששנהבו  וראה ישב למבול יי צצוולק ןצציוק הביא במים הפלגה דור

כל אשר  שאמרו בשעה ליוא נפשו ושבת הדברות עשרת ישראל שסדרו בשעה בה והריח ונטלה

אלו  ולומדיה התורה בזכות .הפרדס ינצל זו שושנה זכותב ה"הקב אמר .ונשמע נעשה דבר יי

  .העולם צלינישראל 

 נכנסין בני אדם עשרה .שבעולם בנוהג .חסדים בגמילות אקריי פתר .דצפרי ןיחנ' ר >ב,ב,ד<

 ובא אחד מהם ובירך ברכת אבלים .אין אחד מהם יכול לפתוח ברכת אבליםו .האבל לבית

 (ב283) סין לביתעוד בנוהג שבעולם עשרה בני אדם נכנו .בין החחיםכששנה ה? ?למה הוא דומ

 'אבלי ברכת וברך פיו ופתח 'א ובא 'אבלי ברכת לברךו פיו לפתוח יכול מהם 'א ואין .האבל]

ועוד בנוהג שבעולם י' אנשי' נכנסין לבית ואין אחד מהם  '.בין החוחי לשושנה דומה הוא למה

בנוהג  '?י?חלמה"ד ביניהם כשושנה בין החו?וברך? ובא א'  .יכול לפתוח פיו לברך ברכת חתני'

ואין  .התיבה לפני לעבוריודע  םמה אחד ואין .הכנסת [לבית '?נסי?שבעולם י' בני אדם נכ

 בין כששנה דומה הוא למה .התיבה לפני ועובר שמע על פורסו םמה אחדבא ו .פורס על שמע

 רועב חכם [א)ה(]לינ לון ['אמ] שמע את פרוס ליה ןאמרי אתר לחד אזל אלעזר 'ר ..החחים

 ירב ליה צוחין מגן על ביה דמתגלגלין עזריאל' ר הוא דין אמרין לינא חכם התיבה לפני

 אמר .עובדא ליה תניו .חולניות פניך למה לו ראמ .רבו עקיבא 'ר אצל לו והלך פניו נתכרכמו

 שמע את פרוס ליה ןאמרי אתר לההוא אזל יומין לבתר אלפיה. ו[אין] ל"א ףידיל 'ר צבי ליה



  תמר קדרי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדות ד"ר -מדרש שיר השירים רבה 

)כ"י א(  201כתב יד אוקספורד בודליאנה   

38 

 יונה 'ר ..חסמא עזריאל' ר ליה יוקר עזריאל 'ר תחסםנ אמרי .ועבר התיבה ילפנ עבור .פרוסו

  .אלימ בכל םגוברי אמר היו אבלים וברכת חתנים ברכת יהלתלמידו מליף הוה

 החוחים בין נתונה כשהיא זו שושנה מה .במלכיות אקר פתרבריה ור' אדא  הונא 'רו >ב,ב,ה<

רוח דרום יוצא ומטה אותה כלפי  .החוח עוקצהודרום  כלפי אותה ומטה יוצא ניתצפו רוח

ריות[ נגא .אנוניות] נגבין שהן פ"אע ישראל כך .שמיםל מכוון ולב כ"אעפ עוקצה והחוח צפון

 'ר ..יי כי הוא יוציא מרשת אל תמיד עיני ['שנ)(] שבשמים אביהם כלפי מכוון ןלב יותטרורסנב

 לבעלה קשה החוחים בין נתונה כשהיא זו ששנה מה מחר בגאולת אקריי פתר?]מ[? אבו

 [סביביו] ליעקב יי [ה)(]צו)(] כך .ין אותהולוקט לה חוצה פי'ושור יןמביא יןעוש ןה מה להלקט

 ד"הה ילאונ [לוד] הלחיפ קסטרא איילטבר איתיסוס ןרלנוע יריחו והנל חלמיש כגון [צריו

 שורףו[ האור יאמב] עושה ה"הב מה הקץ כשיגיע למחר .שמתיה הגוים יןב .ירושלם זאת

  .ינחנו בדד יי תמן כתיב מה .סיד משרפות עמים והיו .ד"הה .לה חוצה

 זמן כל כך .מפרחת היאו טל כמושה והיא עליה יוצא שרב זו שנה[ו]ש מה ןיאב ר"א >ב,ב,ו<

 מרטיבין ישראל עשו:של צלו עבר הזה בעולם כמושין נראיןישראל  יכול כב קיים עשו זרעש

 גב[ על] אלא לעולם בטלה אינה ששנה מה כשושנה יפרח לישראל כטל האהי ד"הה והולכין

 כך לריח אלא אינה זו ששנה מה .טובים ומעשים מצות גב אלא םבטלי םאינ ישראל כך .ריחה

 וסוף תחלה מלכים לשולחן עולה זו ששנה מה .ישראל של גאולתןב אלא הצדיקים נבראו לא

 ישראל כך .העשבים בין כרתינ זו ששנה מה .הבא עולםב םה הן ההזלם עוב םה םה ישראל כך

 .טובים וימים לשבתות מתוקנת זו ששנה מה .יכירום רואיהם כל ה"דה .אומותה בין כריןינ

 לישראל להם אמור למשה ה"הב אמר יאברכי 'ר אמר .מחר של לגאולה מתוקנים ישראל כך

 ארץב נכנסין אתם כשיועו .החחים בין ששנהנקראים  הייתם (א284) במצרים כשהייתם בני

דא ה אלו וכמעשה אלו כמעשה תעשו שלא כםידעת תנוו .החחים בין ששנהכ םדומי אתם כנען

   ..מצרים ארץ כמעשה כתי'דוא ה

 

 הכל .הזה התפוח מה זמרא בן יוסי 'ר בשם אחא 'ור הונא' ר .היער בעצי כתפוח >ב,ג,א<

 שבלימ אומותה ברחו כך .צלול ישבל ענף לו שאין לפי כן ולמה השרב בשעת ממנו בורחין

 הוא אני .וישבתי חמדתי בצלו ל"ת .כן ישראל אף יכול תורה מתן ביום ה"הקב ו שלבצל

 ניצו מוציא הזה התפוח אמר תריבה  אמר זעירא 'בר אונאח 'ר .האומות ולא אותו שחמדתי

 נעשהדבר יי  כל אשר .עהילשמ ( ]עשייה[נהואמ) הקדימו במצרים ישראלהיו  כך לעליו קודם

  .ונשמע

כך ] בסיון אלא פירותיו גומר אינו זהה התפוח מה בה חורי אמר עיראז ' אחוה ברר >ב,ג,ב<

הוא ש משעה זהה התפוח מה חוריבה  אמר אעזרי 'רו [.לא נתנו יש' ריח טוב אלא בסיון

שעה  עד 'ממצרי שיצא משעה ישראל כך .יום חמשים פירותיו גמר[ש] ד)ו(וע ניצו מוציא
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 בו נותן את זהה תפוחה מה .תרתי אמר סימון 'בר יהודה' ר .יום חמשים התורה את שקבלו

 בדבר להגאל אתם םמבקשי אם לישראל משה להם אמר כך .ריחות כמה בו מריח ואת איסר

 בא .נתרפא ולא להתרפאת הרופאים כל על וחזר םברגלי שלקה לאחד משל .נגאלין אתם קל

 כך .בהמה גללי לך טפולאותך  מרפא ניא קל בדבר התרפאתל אתה מבקש אם לו ואמר אחד

 לו אמרו .וטבלתם אזוב אגדתלכם  ולקחתםשנא'  נגאלין אתם קל בדבר 'ליש משהלהם  אמר

 וןהל אמר מיני בחמשא או מיני הבארבע טבא היא בכמה דאזובא תאצודמ הדא 'רבי משה

 .מלכים זתיוב .ועוג סיחון זתיוב הים זתיוב מצרים זתיב לירש לכון אגרמ והיא בחד 'אפי

 הםל מזהיר משה 'לפי .כמהומה כחת אל ע מצות כמה בו ישו דמים בכמה לאדם שעומד לולב

  .הראשון ביום לכם ולקחתם

 .לי ?ה?תנ לו ואמר בנו בא .ומרגלית טובה אבן לו שהיתה למלך סימון 'בר יהודה' ר >ב,ג,ג<

 היא לכם להם אמר .יה וזמרת עזי ישראל אמרו ךכ .נותנה אני ולך היא ושלך היא לך לו אמרו

 וותיק שלש לוי ר"א ..יתן לעמו עוז יי' שנא תורה אלא עוז ואין .נותנה אני ולכם היא ושלכם

 למשכן קוו .חמדתי 'דכתי לדגלים קוו .בצלו 'דכתי לתורה[ קוו .על הים] ישראל קוו טובות

 .מצריםארץ מ ישראל את העלותי יוםמ יבבית ישבתי לא כי (ב284) א"מדכה .ישבתי 'דכתי

 שעתידין עצמן על שנתנבאו מלמד שור מדבר אל ויצאובשם ר' אבון  אנחמ 'ר דאמר כההיא

 עשר שנים אלו .לחכי מתוק ופריו .כרם של העיטנכ שורות שורות דגלים מחנות מחנות לעשות

 לחכי .לחכי מתוק ופריו .טעם מה .תורה בדברי ממתקים סיני הר לפני ישראל שעשו חדש

 . כלענה מר היה העולם אומות לחיך אבל מתוק היה

 שנתפרשה עד עליה ישראל נענשו לא התורה תנהישנ פ"אע אלעזר ר"א .מעד מאהל >ב,ג,ד<

 המדינה בני עליה נתחייבו לא למדינה תונכנס ומחותמת כתובה שהיא אלדיוטגמ מעד באהל

 עד [ה(]ו?)?עלי נענשו לא סיני הרמ ורהת שנתנה פ"אע כך .מדינהאותה הב להם שנתפרשה עד

 אהל זה הורתי חדר ואל .סיני זה אמי בית אל שהבאתיו עד ד"הה .מעד אהלמ להם השנתפרש

  ..הייההור על ישראל נתחייבו שמשם .מעד

 להם יפה מעד אהל היה מה העולם אומות יודעים היו אלו וילן בהושע י ר"א >ב,ג,ה<

 הדבור ןשומעי היו מעד אהל עמד שלא שעד אותו םמקיפי יוה וקסטריות באהליות (לישראל)

 די סימון ר"א .חיים אלהים קול שמע אשר בשר כל מי כי ד"הה .קטיהוןיפנ מתוך ונתרזין

שנא'  לישראל חיים .העולם לאומות המות וסם לישראל חיים יוצא הדבור היה סיןפופרו

 'אומ הוא 'לפי יםומת יןמעוש העולם ואומות .וחיית שמעתאתה  ויחי אתה שמעת כאשר

 חוץ יוצא היה ולא נפסק קול היה שמשם חייא 'ר תני ..מעד מאהל עוררתיך התפוח תחת

 אהל משעמד העולם אומותל מצויה נבואה היה מעד אהל עמד שלא עד יצחק ר"א ..לאהל

לו  אמור נתנבא בעור בן בלעם תאמר ואם ..ארפנו ולא אחזתיו מהם נבואה פסק מעד
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 און הביט לא ביעקב נחש לא כי יעקב הליךוא בווט מה' שנא .נתנבא ישראל של ןבת?טו?ל

 . .מיעקב וירד מיעקב כוכב דרך .יעקב עפר מנה מי .ביעקב

 

 ואמרתי כיין הרע יצר בי הושלט 'אמ יהודה 'ור מאיר 'ר ..(א) המלך חדריו הביאני >ב,ד,א<

 יהודה' ר לו אמר .ליה מערבב יאהו בברנש הויא כד חמרא הדין .ישראל אלהיך אלה לעגל

 לשבחן אלא השירים שיר נהתינ שלא לשבח אלא לגנאי השירים שיר דורשין אין מאיר דייך

 אמר אלא .היין בית אל הביאנימקיים ר' יהודה קרייא דר' מאיר שאמר  ומה .ישראל של

את  משם לי תןונ .סיני זה]של יין[  גדול (א285) למרתף לפני הב"ה אל בית היין ישראל כנסת

 האות קבלתי גדולה ומאהבה םניימ טמא פנים "ומט טהור פנים "ומט נדרשתהיא ש התורה

 זה הלכהשל  בדבר םשעוסקי חברים שני אמרבשם ר' מנחמא  יונה 'ר ..אהבה עלי ודגלו' שנא

 אחא ר"א ..אהבה עלי ודגלו ה"הב אמר הלכה של אב בית אומר וזה הלכה של אב בית אומר

 ר"א ..אהבה עלי לוגוד ה"הקב 'אמ ואייבת ואהבת כגון .איבה לאהבה קוראהוא ש הארץ עם

 ה"הב אמר ןועפר ןולעפרו אהרן לאהרןו משה למשה קוראהוא ש תינוקדכפר מנדי  יששכר

 מניח אדם ועכשיו זוקינ והיה באצבעו איקונין מראה אדםהיה  לשעבר חוניא ר"א .וליגלוגו

 'אפי אמרי ןיורבנ .אהבה עלי לוגוד ה"הב שאמר אלא עוד ולא .זוקינ ואינו האזכרה על ואצבע

 ..אהבה עלי ולודג ה"הקב 'אמ אלא עוד ולא זוקינ אינו פעמים כמה האזכרה על מדלג התינוק

 הלבישה העזים גדיי עורות ואת א"מדכה ונאבי יעקב גילשד םיילוגהד אותן 'אפי יאברכי ר"א

 שאמר אלא עוד ולא .עזים יריעות ועשית שנא' שכינתי משרה אני םבה ה"הב אמר ידיו על

 מרתףב ה"הקב הביאני 'יש כנסת אמרה לוי 'ר בשם דסכנין יהושע 'ר .אהבה עלי ודגלו ה"הב

 ואהבתי מעלה של םטקסי עיני וראו גבריאל ודגלו מיכאל ראיתי ושם .סיני זה יין של גדול

 איש ד"הה]יחנו בדגלי'.[  גליםבד לחנות יעמ של ורצונם הואיל ה"הב אמר שעה באותה אותם

  ..יחנו לבית אבותם באותות דגלו על

 

 סמכוני א"ד .מטה של ובאש מעלה של באש .שות)ש(יא ינבש ..באשישות סמכוני >ב,ה,א<

 'ושיבא באשישות סמכוני א"ד ..פה[על]ב[ש] ותורה .בכתב תורה .שותיא ינבש .באשישות

 אחנני ושל אליהו של ובאשו (]ה[.א)סנ שלו השמ ושליצחק ויעקב  אברהם של באש .הרבה

 הגדות אלו בתפוחים רפדוני .המאוששות הלכותב באשישות סמכוני א"ד .אועזרי מישאל

ונו רב ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה אני אהבה חולת כי .כתפוחים וטעמןכתפוחין  שריחן

 אהבה חולת כי א"ד ..לך ניילאהב בשביל עלי מביא שאתה ( ]חול?אים?[אהבה) כל ולםעל ש

 שאני בשביל עלי מביאין העולם שאומות לאיםוח כל ה"הב לפני ישראל כנסת אמרה אני

 הואש מהכל  אוכל אדם יחלה שלא עד תני .אהובהאני  חולה ניישא פ"אע א"ד ..אותך אוהבת

 התורה היתה (ב285) לשעבר יצחק ר"א .תענוגים מיני כל לאכול מבקש להוחהוא ש כיון מוצא
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 הםו כלל התורה שאין ועכשיו .תלמוד י )הגדה(ודבר משנה ידבר לשמוע םמבקשי היוו כלל

 אדם והיה מצויה פרוטה היתה לשעבר [לוי] ר"א .גדהה יודבר מקרא ידבר לשמוע םמבקשי

 מןהן  ןשחולי וביותר יהימצו הפרוטה שאין ועכשיו .תלמוד דבריו משנה ידבר לשמוע מתאוה

  .נחמותדברי ו ברכות דברי לאא לשמוע מבקשין אין השעבוד

 כיםמל לבן םדומין ה למה ממצרים ישראל שיצאו בשעה אחיין במעון ש' ר תני >ב,ה,ב<

אמ' להם המלך אי דיין לא בא בני בזיוו שנשתנה ] לאסכולי ]בנך[ ילך לו ואמר ליוומח שעמד

 כך.[ וליואח"כ ילך לאסכ 'ויתענג בני כג' חדשי' במאכל ובמשת רשמחליו אלא יתעדן הב

 השרת מלאכי לו אמרו ולבנים ט[י)ו(]ט משעבוד מומין בעלי היו ממצרים ישראל שיצאו בשעה

 'ולבני טיט משעבוד בני של באזיותן לא עדיין ה"הב להם אמר התורה את להם תן השעה הרי

 ואימתי .התורה להם תןני נוא כ"ואח .לו[ש)?ס?(]ו ומן בבאר חדשים שלשה בני וגיתענ אלא

  לצאת בני ישראל ממצרים.. השלישי בחדש

 יוסי' ור אירמ' ור יהודה' רו אנחמי 'ר הן ואלו .לאושא 'רבותי נכנסו השמד לפייבש >ב,ה,ג<

 הגליל זקני אצל שלחו יעקב בן אליעזר' ור הגלילי יוסי 'ר של בנו אלעזר' ור אחיין במעון ש' ור

 ולמדו נכנסו וילמוד יבא[ ינו למדוכל מי שא .יבא וילמד] למד שהוא מי כל להם[ ו]אמר]ו[

 ןמניחי אנו בתוכו שנתקבלנו מקום אמרו פטריל ן[נ]זמ שהגיע כיון צרכן כל[ ועשו] ולימדו

 של מקומו אלא בתורה [מהם] גדול שהיה לא עיר בן שהיה יהודה' לר כבוד חלקו .ןריק אותו

 מן הרחק מחנהל מחוץ לו ונטה האהל את יקח ומשה ודרש יהודה' ר נכנס .מכבדו אדם

 מה .במדה אמה כאלפים וביניו ביניכם יהיה רחוק אך להלן ונאמר הרחק כאן נאמר .המחנה

 והיה ]אמה[. אלפים ( ]להלן[כאן) שנא' הרחק אף אלפים [כאן( ]להלן) 'שנא ק[ו]רח(ה))אמה( 

 חברים פני מקבלה כל למדנו מכאן .יי מבקשכל  אלא כאן 'כתי איןמשה  .משה מבקש כל

 או יןמיל עשרה כםמ שנצטער מי התורה גדולי 'רבותי אחינו ואתם .שכינהה פני מקבל כאלו

 ה"הב שאין וכמה כמה אחת על תורה דברי לשמוע כדי רחוק .מילין שלשים אומילין  עשרים

 םשתי .יי בקהל ומואבי עמוני יבא לא .ודרש אנחמי' ר נכנס [..ובבא] בזה שכרכם מקפח

 היו צריכין וכי .ומים בלחם אתכם קדמו לא אשר על למה בקהל מלבא רשויפ גדולות אומות

 והשלו יורד והמן עולה הבאר היה במדבר ישראל שהיו שנהה כל והלא שעה באותה ישראל

 לא אשר ת על דבראמר ואת .לפניהם נוסע ענן ועמוד אותם מקיפין כבוד וענני להם מצוי

 במאכל ואות מיןימקד הדרך מן אהב הוא ארץ דרך אלעזר ר"א .ובמים בלחם אתכם קדמו

 עמוני יבא לא בתורה כתיב (גדולות) אומות שתי[ אלו]ל ה"הב פרע מה וראה בא .משתהבו

 יכםתמשבו במאכלכם רבותינואת  קדמתםהש אושא בניאחינו  ואתם .בקהל ומואבי (א286)

 ודרש מאיר 'ר נכנס ..כם שלםשכר לכם רעופ ה"הבעל אחת כמה וכמה ש מטותיכםגם בו

 ]מאיר[ יוסי' ר לו אמר אל בית כהן אאמצי זה זה ואי (ואת) .בבית יושב זקן אחד ונביא

 בן זכה אם תלויה ן"נו .מנשה בן םוגרש בן יונתןזה  זה אי כאן יש בצים ( ]פתפותי[פתותי)
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 והאריך "זלע כומר ליה אמרין נחמן בר שמואל ['ר] קומי בעו יוחבר.. מנשה בן זכה לא משה

 והוה .ליה למסגד אתי ברנש הוה כיצד ."זבע צרה עינו שהיתה י"ע הן ל"א ניםהש אותן כל

 .שניןמ"ם נו"ן סמ"ך עי"ן פ"א  בר את ליה אמר הוהו .את שנין כמה ברעול הכא  ליה אמר

 אדלה ומסגד אלהך משבק בעי ואת שנין עשר או מחמשה אלא עבידא היא לית ז"ע אוהד

 הכא יתיב את ומה ליה אמר .כן ליה ואמר פחין בר חד אתא .ליה ואזיל למתבהי והוא פחיתא

 ואייתיתיה שלח דוד בו ששמע כיוןדברייתא  ויעינ ומסמי אגרי נסיב אנא ל"א הכא דיועב

 נימקובל כך ל"א ."זע עובד ואת צדיק אותו של בנו[ בן] הוא את[ו]לפניו אמר ליה  לו העמידו

 דודאותו  שראה כיון .לבריות תצטרך לוא .ממך ז"לע עצמך אבי מכור[1] אבא[2] מבית

שמואל בן גרשום בן מנשה ו הה"ד .ות שלותסבריעל  ןוקטומסקו מינהו עליו חביב שהממון

 חזר דוד שמת כיון אמרו .תסבריות שלו נגיד על האוצרות שמינה אותו קוסמוקטון על

 ומה .לו שיקר .לו כחש מהו לו כחש .כמוך נביא)(  אני גם לו ויאמר ד"הה ( ]לסורו[.לסיארו)

 אשר הנביא אליי  דבר ויהי לחןוהש על יושבים הם ויהי הה"ד כזבים לחם האכילהו .לו שיקר

 זכה כזבים לחם והאכילהו בו שכחשעל ידי  זה אם ומה .וחמר קל דברים והלא .השיבו

 ותמטבו משתהבו במאכל רבותינו שקבלתם אושא בני אחינו אתם הקדש רוח עליו שרהתש

 בית יי עם ארון וישב ודרש יוסי 'ר נכנס ..טוב שכר ה"הב לכם שישלם כמהו מהכחת אל ע

 בעבור זכות הז באי .לו אשר כל ואת אדום עובד בית את יי רךיב דוד למלך גדווי .אדום עובד

 אלה כל אומר הוא וכן .השביעי יששכר הששי עמיאל ד"הה .בבנים ברכו במה .האלהים ארון

 מהן תחא וכל לו היו כלות ושמנה לו היו בנים שמנה אמרו הםובני .המה אדום עובד מבני

 שבעה טמאה ויולדת שבעה וטהורה שבעה טמאההיתה  כיצד הא ירחא בכל רין[ת)ב(] אדילמו

 רי נ"דה יהלדי ושיתא מ"ח ריה ירחין בשלש אירח בכל רסשית יולדתו שבעה וטהורה

 .יוחנן' רד קומי [ן]בעו[ א]ייחבר .וםאד לעובד ושנים ששים ד"הה ס"ב ריה (ב286) הוןיותמנית

 .תורהל גדולה פעולה שפעל ידי על להם אמר .כי ברכו אלהים השמיני פעולתי 'דכתי דין מהו

 הערבים בין אחד ונר .שחרית אחד נר הארון לפני מדליק שהיה .תורהל פעלפעולה גדולה  ומה

 אלא מדברלא ו שותה לאו אוכללא  שאינו האלהים ארוןאם  ומה .חמרול ק דברים לאוה

 .בכבודו להתברך זכה שחרית ונר אחד בין הערבים אחד נר בו והדליק לוחות יברש בו שהיו

 אשה ושם שונם אל אלישע רוויעב היום ויהי ודרש חיאי בן שמעון' ר נכנס '..כוו אחינו ואתם

 לולאכ בו ותחזק בו שכתב ידי על סימון 'בר יהודה 'ר לו אמר .לחם לולאכ בו ותחזק גדולה

 סהוהפר היא גדולה אחיין במעון ש' ר בשם יוחנן' ור יודן 'ר ..בנה את להחיות זכתה לחם

 להחיות זכתה אליהו את שהאכילה דייל ע צרפית .בעונתה שלא המתים תחיית ידיל מביאהש

' ר אמר יהודהר'  רמא .בנה את להחיות זכתה אלישע את שהאכילה ידי על שונמית .בנה את

 כל טריחלה שלא למקום ממקוםעמו  אליהו מעביר היה פתילות 'אפיו נרות 'יאפ זרעיאל

 אכלו משלו והוא היא והלא אכל משלה וכי פרטא רבשם ר' לוי ב סימון' בר יהודה' ר .בריה
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 ושמשתו יפות פנים בסבר אותו שקבלה דייל ע אלא .כתיב והיא הוא .והוא היא ותאכל הה"ד

 אליעזר' ר נכנס ..כמהומה כ חתאל ע חסד גומלי אושא בני ואתם .בנה את להחיות זכתה

 ישראל בני כל עם חסד עשית ואתה עמלקי מתוך רדו סורו לכו הקני אל שאול ויאמר ודרש

 לו קראן ד"הה .משה עם אלאחסד  עשה לא והלא .חסד עשה ישראל כל עם .ממצרים בעלותם

' ר .לנו דלה דלה וגם דכתיב וההאכיל בשכרו[ אלא] כן הוא אין סימון' ר אמר .לחם ויאכל

 ורבנן .ולרועים לנו דלה מרוא אנחמי' ר .ולאבותינו לנו דלה מרוא יהודה 'ר אנחמי 'ור יהודה

 כל עם אמרת ואת .ביניהם שלום להטיל בשביל לרועים דלה אבותינו בזכות לנו דלה אמרי

 שהוע כאלו וילע מעלין ישראל מגדולי אחד עם חסד שעושה מי שכל ללמדך אלא עשה ישראל

 וששה מן המערה .שבמערת המכפלה שקבלתם את אליהו אחינו ואתם .ישראלכל  עםחסד 

שישלם לכם  ור' חלפון ויצחק עניי ירושלם על אחת כמה וכמה .ר' נתן ור' עמרם .שבירושלם

 הסכת ישראל כל אל יםיהלו והכהנים משה וידבר ודרש יעקב בן אליעזר 'ר נכנס ..שכר טוב

 שקבלו שנה ארבעיםיש להם  הלאו תורה קבלו היום וכי .לעם נהייתה הזה היום ראליש ושמע

 התורה[ את משה] להם ששנה כיון .מלמד אלא .הזה (א287) היום אמרת ואת .התורה את

 היום נאמר לכך .סיני מהר קבלוה היום כאלו "ההב הםילע העלה יפות פנים בסבר וקבלוה

  ..כמהומה כחת אל ע .גומלי חסד אושא בני אחינו ואתם .לעם נהייתה הזה

 

 א"ד .ניםהאחרו אלו תחבקני וימינו הראשונים לוחות אלו לראשי תחת שמאלו >ב,ו,א<

 ש"ק הז לראשי תחת שמאלו א"ד ..תפלין אלו תחבקני וימינו .ציצית ואל לראשי תחת שמאלו

ד"א  .זו לולב ניתחבק וימינו .סוכה זו .לראשי תחת שמאלו א"ד .תפלה זו תחבקני וימינו

 שכינה ענן וזוימינו תחבקני  שמאלו תחת לראשי אלו ענני כבוד שבעה שמקיפין את ישראל

 לך מאיר מי לך יאיר לא הירח גהוולנ יומם לאור השמש אור לך יהיה לא ד"הה לבא לעתיד

 וכתבתם חיאי בן מעוןש' ר תני .מזוזה זו .לראשי תחת שמאלו א"ד ..עולם לאור יי לך והיה

 לפרוכת מחוץ השולחן את ושמת כתב יוחנן ר"א .לביתך השוק מן ביאתך .ביתך מזוזות על

 מניח אדם אין .הימין מעכבת תהא שלא כדי משמאל המנורה את מניח אדם אין כן האינ

 את לאהבה אקריי יןמהד לה מייתי יוחנן 'רבשם  אחא 'ר .בימין ומחבק הראש תחת השמאל

  ..לראשי תחת שמאלו דבוק זהו אי בו ולדבקה אלהיך יי

 

 בצבאות .ובארץ בשמים השביען אומר אליעזר' ר .השביען במה .אתכם השבעתי >ב,ז,א<

 השדה חית זו .השדה 'באילו או .בצבאות הוי .צבאות בשתי מטה של ובצבא השמים בצבא

' בר יהודה' ור פפא בר ננאיח' ר ..לך השלמה השדה וחית בריתך השדה אבני עם א"מדכ

 [י)ן(]צביונ שעשו אבות אלו בצבאות ..ובאמהות באבות השביען אמרבר פפא  ננאיח' ר .וןסימ

 יהודה' ר ..שלוחה אילה נפתלי א"מדכה 'השבטי אלו השדה אילותב או .בם צביוני עשיתישו
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 ששופכין השדה באילות או .אות בהלי  שיש בצבא .בצבאות .במילה השביען אמר סימון' בר

 בעולם צביוני שעשו בצבאות .שמד של בדורו [השביען] אמרי ןירבנ .אילהדם ו צביה כדם הדמ

 .האיל ודם הצבי כדם שמי קדושת על םדמ שופכיןהן ש השדה באילות .םבה צביוני ושעשיתי

 קדושת על נפשךאת  תן אדם לי אמר [אם] אבא בר חייא ר"א .היום כל הורגנו עליך כי ד"הה

 ומה .לסבול יכול איני שמד של בדורו אבל מיד אותי יהרגוש ובלבד נותן יהיית .ה"הב של שמו

 תחת אותן ונותנין .באש אותן ומלבנין ברזל של כדוריות מביאין היו שמד של בדורו ןעושי היו

 (ב287) תחת אותן ונותנין קנים של יותלמק ומביאין .םמה יהןנפשות ם אתומשיאי םשיחיה

 משיאין שהיו אשא נפשי יי אליךאומר  דודש הואו .מהם נפשותיהםאת  ומשיאין יהםצפרנ

 אם לישראל ה"הקבלהם  אמר ושעיה' ר אמר .ה"הקב של םשה קדושת על םותיהנפש

 של כצבא אתכם שהועני א לאו ואם .ןמעל של כצבא אתכם שהועני א שבועתי תם אתשמר

 נשבע םהעול לאומות נשבעו לישראל נשבע כאן יש שבועות שתי אמר חנינא 'בר יוסי 'ר ..מטה

 מקשים שאם ישראל על עול יקשו שלא למלכיות ונשבע .המלכיות עולעל  ימרדו שלא לישראל

 ה"הב אין מלך ימלוך לצדק הן לוי ר"א .בעונתו שלא באשי לקץ םגורמי םה ישראל על עול

 אבהו' ר .תחלה וגומרה (וגובה) .שלה דיקי גובההוא ש [עד( ]על) אומתו על חנף מלך מעמיד

 אתו עמך וחטאת' כוו תןינ אין תבן לפרעה אומרין ישראל שוטרי [מה] אמר נחוםת' ר םושמ

 לאומה ותנתן ממך המלכות שתסתלק לעצמך גורם ואת .אומתך על חטי ואת .עמך על חטי

 ושלא המלכיות על ימרדו שלא לישראל ןהשביע כאן יש שבועות ארבע אמר והבא' ר ..אחרת

 כ"א הגולה מן חומה יעלו ושלא העולם לאומות ןלהש ריןומסט יגלו ושלא הקץ את ידחקו

 כנגד .השביען שבועות ארבע 'אמ ניאוח' ר ..ישראל של םגליותיה לקבץ בא המשיח מלך למה

 בן בימי ואחד .דיניי בימי ואחד עמרם בימי אחד הן ואלו ונכשלו הקץ על שדחקו דורות ארבע

 אחד אומרים ויש .קשת רומי נושקי אפרים בני ד"הה .אפרים בן שותלח בימי ואחד .באיכוז

' שנא אפרים בן שותלח בימי ואחד .באיכוז בן בימי ואחד .שמד של בדורו ואחד .מרא בימי

והב"ה  [.הבתרים בין] אברהם עם דברנש שנגזרה שעהמ םמחשבי םוה .קשת רומי נושקי

 לא יכ מה מפני יםרב חללים םמה ונפלו .למלחמה נתקבצו עשו מה .יצחק משנולדמחשב 

' ר .תעוררו ואם תעירו אם ..השבועה ועל הקץ על שעברו על .בישועתו והאמינ ולא ייב ובטח

 עד ןמה עשו את יצחק ויאהב 'שנא עשו את יצחק[ שאהב] אהבהאת ה אמר יאברכי' ור יודן

 ה"הקב שאהב אהבה אמר יאברכי' ר.. זקן של חפצו שנעשה עד .שתחפץ

 המעל של מלכות שתחפץ עד מהו .יי אמר אתכם אהבתי 'שנא לישראל

 מביאה אני מאליה הדין מדת לכשתחפץ

 נאמר לכך .עכבמ ולא קולות בקולי

 ..שתחפץ עד
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  ..ינאיתנ סדרא (א288) >ב,ח,א<

 זה בא זה הנה דודי קול    אומר יהודה' ר .ןיורבנ אנחמי 'ור יהודה 'ר ..בא זה הנה דודי קול

[ א"ל משה רבי' היאך אנו נגאלי'] .נגאלין םאת זהה בחדש לישראל ואמר שבא בשעה משה

 בידינו אין הלאו .שנה מאות ארבע אותם וענו ועבדום אברהםאת  ה"הקבנשבע  רכב והלא

 אלא יובחשבונות מביט אינו בגאולתם חפץ והוא הואיל להם אמר .יםשנ ועשר מאתים אלא

' ר ..הזה החדש' שנא םנגאלי אתם הזה ובחדש םעבוריעל הו ציםיהק ועל החשבונות על מדלג

 אתם הזה בחדש לישראל אמרבא משה וש בשעה משה זה .בא זה הנה דודי קול אמר אנחמי

 וחפץ הואיל להם אמר טובים מעשים בידינו אין והלא נגאלין אנו היאך לו אמרו .םנגאלי

 ובמעשיהם בצדיקים מביט הוא ובמי .ים[ע)?ב?(]הר במעשיכם)בג(  מביט אינו בגאולתכם

  ..דינו ובית עמרם כגון .שבהם

 ת אמרדאא כמא ה ..דינים בתי אלא הרים איןו .הגבעות על מקפץ ההרים על מדלג >ב,ח,ב<

 קול .אמרי ןירבנ .לכם הזה החדש 'שנא נגאלין אתם הזה ובחדש ההרים לא וירדתי אלכה

 פתוטנלאה ממ מצריםארץ  כלהלא ו .נגאלין אנו היאך לו אמרו .'כוו משה זה בא זה הנה דודי

 ההרים על מדלג אלא שלכם "זבע מביט אינו הבגאול חפץ והוא הואיל להם אמר שלנו ע"ז

 ןנגאלי אתם הזה בחדשו יקטרו הגבעות ועל יזבחו ההרים ראשי על שנא' "זע אלא הרים ואין

' ור הגלילי יוסי' ר של בנו אליעזר' ר בשם יודן' רו .ונאה' ור יודן' ר .לכם הזה החדש' שנא

בא  שהוא בשעה המשיח מלך זה בא זה הנה דודי קול אמר .יעקב בן אליעזר' ר שםב ונאה

מלך  רבינו לו ואמר .נגאלין הזה אתם בחדש לישראל אומרו .הזה בחדש לישראל אומרו

 יבן?ש?מ והוא אומות יםעשבב משעבדנו שהוא ה"הב נשבע כבר ולא נגאלין אנו היאךהמשיח 

 יכמ דומה אמטירלס גולה מכם ואחד .אלברברי להגו מכם אחד להם ואומר תשובות שתי

 מכל העולםאומות  מכל יאיטרונ מכתבת רשעהה שמלכות אלא עוד ולא .כלכםל הגלהש

 באפרסי אחד  .בכם ומשעבד בא אחד יכוש .בכם ומשעבד בא אחד כותי ואומה אומה

 הזה ובחדש .אומות בשבעים נשתעבדתםש כאלוו ואומת כל םכב דועבישעד  בכם ומשעבד

  ..לכם הזה החדש שנאמר נגאלין אתם

 

 ולםעל שונו רב ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה יצחק 'ר אמר .לצבי דודי דומה >ב,ט,א<

 צביה מה .לצבי דודי]דומה[  תחלה לגבן את (ב288) ידיאו דיאו דיאו' פי .דיו דיו לנו אומר את

 ה"הב כך .לסוכה ומסוכה לןלאי מאילן לבקעה מבקעה .ומגבעה לגבעה להר מהרומקפץ  לגוד

 מצרים בארץ ועברתי 'שנא אותו ראו במצרים לעתיד ומסיני לסיני ומים לים ממצרים קפץ

 פנים אותו ראו בסיני .ואנוהו אלי זה הגדולה היד את ישראל וירא 'שנא ראו בים בלילה הזה

 חנינא 'בר ייוס 'ר .האילים לעפר או .בא מסיני ויאמר יי 'יוכת .בהר עמכם יי דבר בפנים
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 השלישי ביום כי .ד"הה סיני של נויכתל אחר נויכתל אחר עומד זה הנה .דאיילתא וזליהוןעל

 כל את אלהים וידבר החרכים מן מציץ סיני הר על יי וירד .החלונות מן משגיח .יי ירד

  ..אלהיך יי אנכי אמר מה .לי ואמר דודי ענה האלה הדברים

 ולםעל שונו רב ה"הב לפני ישראל כנסת אמרה .ר ר' יצחקאמ .לצבי דודי דומה א"ד >ב,ט,ב<

 הכנסת מבית מקפץ ה"הקב כך .'כוו צבי מה לצבי דודי דומה תחלה לגבן את דיאו  ידו ידו

 באי ישראלאת  לברך כדי למה כך כל .וז מדרשה לבית וז מדרשה מביתו וז הכנסת לבית ?וז?

 כתיב ישב יושב לוי' ר בשם ברכיה 'ר .יי ואלי וירא ד"הה .אבינו אברהם של בזכותו זכות זו

שבניך  בשעה כך .עומד ואני יושב את מה לבניך סימן את שב ה"הב לו אמר לעמוד אברהם בא

 םטע מה ביניהם עומד וכבודי יושבין ןה שמע את וקורין ותמדרש יבתלו תיוכנס ילבת יןכנסנ

בר  שמואל' ר .יקראו טרם הוהי וכתיב שם לי ונצבת א"מדכ איטימוס נצב מהו .נצב אלהים

 ואתה שנא' ביניהם יושב ה"להב מקלסין שישראל וקילוס קילוס כל חנינא' ר משוםחייא 

 לעוזליהון חנינא' בר יוסי' ר .האילים לעפר או ..ארקולאין יחיה ..ישראל תהלות יושב קדוש

 מן חמשגי .מדרשות ובתי כנסיות בתי תליוכ אחר .נויתלוכ אחר עומד זה הנה דאילתא

 לי ואמר דודי ענה .כהנים של אצבעותיהם מבין ['החרכי מן מציץ] ...[ש ןכתפיה מבין] 'החלונו

  ..וישמרך יי יברכך

 לגבן את דיו דיו לן אמר את ה"הקבפני ל ישראל כנסת אמרה לצבי דודי דומה א"ד >ב,ט,ג<

 ןמה נכסה וכמה להן ונראה וחוזר מהן ונכסה וחוזר נראה זה צבי מה לצבי דודי דומה תחלה

 ןולקירס מרוא ברבי יהודה אהרן ואת משה את ויפגעו שנא' חדשים שלשה אמר תנחומא' ר

 ארבעיםר' תנחומא אמ'  ם.מה נכסה וכמה .םמה ונכסה וחוזר להם נגלה האחרון גואל כך

 מאתים אלף ימים שומם שקוץ ולתת התמיד הוסר ומעת הוא נכסה מהם שנא' ימים וחמשה

 אינון המ יתירא אלין וחמשה שלשיםו מאות שלש אלף לימים ויגיע)י( המחכה אשרי ותשעים

 .מהם נכסה שהוא םמיי הארבעים וחמש אלו אמר יונה 'ר בשם (א289) אקצרת רב קחצי 'ר

 מאן מוליכן הוא יכןהול .לחמם רתמים ושרש שיח עלי מלוח קוטפים ישראל הימים ואותן

 .מעד כימי באהלים אושיבך עוד ד"הה .יהודה דברלמ דאמר מאןו .ועוג סיחון למדבר דאמר

 וכל לבה על ודברתי המדבר והולכתיה מפתיה אנכי הנה 'דכתי ועוג סיחון למדבר דאמר מאן

ו אצל ל והולך לו מאמין נושאימי  וכל .חיה הואלו  וממתין אחריו והולך לו מאמין שהואמי 

 נגלה ימים הארבעים וחמש לסוף ןמריו בר יצחק ר"א .אותו הורגין הן בסוף העולם אומות

  השמש תחת חדש כל איןד המן את להם ומוריד להם

 עומד זה הנה .דאיילתא וזליהוןעל 'אמ חנינא 'בר יוסי 'ר .האילים לעופר או א"ד >ב,ט,ד<

ושער ] .לעולם חרב שאינו ה"הב לו שנשבע למה הקב"ה של מערבי כותל זה נויתלוכ אחר

 )(.אבות זכות הז החלונות מן משגיח..[ לעולם עד שיחדשם הב"ההכהן ושער חולדה לא חרבו 
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כך יש הפרש בין זכות  .כשם שיש הפרש בין חלון לחלון .אמהות זכות הז החרכים מן מציץ

  .מה אמר לי החדש הזה לכם ראש חדשים] לי ואמר דודי ענה אבות לזכות אמהות..

 ידי על לי ענה אלא אמירה והה ולא יהיענ והה לא אמר אעזרי 'ר[ ד"א ענה דודי >ב,ט,ה<

 .מךעצ זרזי לך קומי .ולכי לך יפתי רעיתי לך קומי לי אמר מה אהרן ידי על לי ואמר .משה

 בתו .יפתי רעיתי .וממולדתך מארצך לך לך ביה דכתיבאבינו  אברהם של בתו לך קומי א"ד

קול ל ששמע יעקב של תוב לך ולכי .המזבח גבי על [י)ו(]אות וייפה [י(]ו)אות שריעה יצחק של

  ..אמו ואל אביו אל יעקב וישמע 'שנא ואמו אביו

 

ר"י שנה היו ] במצרים אבותינו על שנגזר שנה ארבע מאות אלו עבר ויהסת הנה כי >ב,יא,א<

מירור ון לשכי מרים וימררו את חייהם  נק' שמה מרים על שם שנאמרלכך משנולדה מרים ש

 ר"א .ויהסת איה ולא הגשם איה ולא שנים ועשר :מאותארבע אלו לו הלך חלף הגשם .[הוא

 שמנים לא היו אלא במצרים ישראל של שעבודן עקר ?א?יה חמטר טרחותא עיקר תנחומא

 את וימררו שם עלא"ר שמעון  מרים ולמה קורא אותה .מרים שנולדה משעה שנים הושש

  ..חייהם

 

 ויאמר' שנא .ואהרן משה זה זה איו .בארץ נראו ותנוחהנצ .בארץ נראו הנצנים >ב,יב,א<

 זמנה הגיע .גאליל ישראל של זמנן הגיע הגיע הזמיר עת .מצרים בארץ אהרן ואל משה אל יי

' שנא עקרישת םשלה זרה העבוד זמן הגיע שיזמרו מצרים של ןנזמ הגיע זמרישת ערלה של

 של נהזמ יעהג .המים ויבקעו' שנא שיבקע ים של נהזמ הגיע שפטים אעשה מצרים אלהי ובכל

 זמירות שתעשו זמן הגיע מא[ו]תנח רא" .ובני ישראל משה ישיר אז' שנא שתאמר שירה

 נשמע התור וקול חוקיך לי היו זמירות ביבי ר"א .יה וזמרת עזי (ב289) מרשנא ה"להקב

 אמר כה משה ויאמר שאמר בשעה משה זה נויבארצ נשמע טב תיירה קול יוחנן ר"א .נויבארצ

  ..אני יוצא בתוך מצרים ההליל כחצות יי

 

 חשך ויהי' שנא .אפלה ימי בשלשה וכלש ישראל פושעי אלו .פגיה חנטה התאנה >ב,יג,א<

 ונגאלו תשובה שעשו הנשארים אלו ריח נתנו סמדר והגפנים .אחיו את איש ראו לא אפלה

 תירעי לך קומי הכא יתבין ואתון גביכון אית טבא ריחא הדין כל לון אמר לגבן משה אתא

  ולכי לך.. יפתי

 אלא אמירה היא ולא יהיענ היא לא אעזרי ר"א קומי לך.. לי ואמר דודי ענה א"ד >ב,יג,ב<

 הנה כיולכי לך..  יפתי רעיתי לך קומי לי ואמר מהו .אהרן ידי על לי ואמר .משה ידי עללי  ענה

 שהיו נהש שלשים ושמנה אלו חלף הגשם .במדבר ישראל והיש שנה ארבעים אלו עבר הסתו
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 והימים שנא' הדור אותו כל שתמו עד משה עם מדבר הדבור היה ולא במדבר כמנודין ישראל

 .ושמנה שנה עד תום כל הדור עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ברנע מקדש הלכנו אשר

 נראו הנצנים ..אלי יי ויאמר מידכל אנשי  תמו כאשר ויהיוכתי'  .בם היתה יי יד וגםוכתיב 

 של זמנה הגיע הזמיר עת .ליום אחד ונשיא 'שנא הנשיאים אלו .בארץ נראו ותונחהנצ .בארץ

 'שנאמ הארץ םהל חלקשי ישראל של ןזמנ הגיע .שיזמרו םיכנעני של זמנן הגיע שתזמר ערלה

 יהושע של קולו זה טב תיירה קול [יוחנן] ר"א .נויבארצ נשמע התור וקול .הארץ תחלק לאלה

 סלי אלו פגיה חנטה התאנה וצוו את העם.. המחנה בקרב ברועויצו יהושע  שאמר בשעה

 . .הנסכים אלו ריח נתנו סמדר והגפנים .הבכורים

 לי אמר מה .עזרא ידי על לי ואמר .דניאל ידי על לי ענה .לי ואמר דודי ענה א"ד >ב,יג,ג<

 חלף םהגש בגולה ישראל שעשו שנה שבעים אלו עבר הסתו הנה .ולכי לך יפתי רעיתי לך קומי

 שבעיםהיו  ולא כשדים מלכות שנעקרה עד הבית משחרב שנה ושתים חמשים אלו לו הלך

 עבדא צראלנבוכדנ ואומר מפוצצת[ קול בת] שהיה שנה עשרה שמנה םמה צא לוי ר"א .שנה

 מרדכי כגון .נראו הנצנים ..ליה שמעו לא דמרך דבנוי רךאדמ ביתא ביר?ח? סוק בישא

 .האחרון מן הראשון הבית כבוד יהיה גדול וכתיב הגיע הזמיר תע .וחבורתו עזרא וחבורתו

 אמר כה שנא' כורש של קולו זה זה אי .טב תייר קול יוחנן ר"א .בארצנו נשמע התור וקול

 הסלים וז .פגיה חנטה התאנה יהי אלהיו עמו ויעל.. עמו מכל בכם (א290) מי .פרס מלך כרש

  .הנסכים לוא הרי ריח נתנו סמדר והגפנים 'בכורי של

 רעיתי לך קומי לי אמר מה .המשיח מלך י"ע לי ואמר .אליהו ידי על דודי ענה .א"ד >ב,יג,ד<

 הרשעה מלכות זו[ ו עבריכי הנה הסת] א[י]עזר ר"א .עבר ויהסת הנה כי ..לך ולכי יפתי

 הגשם .אמך בן אחיך יסיתך כי א"מדכה .בכזביה םאות [ת)ה(]עתומכלו  העולם כל שמסיתה

 אמר אברכי 'ר הם מי .בארץ נראו ותנוחהנצ .בארץ נראו 'הנצני .השעבוד זה .לו הלך חלף

 הזמיר עת .מלחמה ומשוח צדק ומלכי המשיח ומלך אליהו םה ואלו חרשים ארבעה ויראני

 הרשעה מלכות של זמנה הגיע זמרשת ערלה של זמנה הגיע .גאליל ישראל של זמנן הגיע .הגיע

 נשמע התור וקול ]וגו'[ למלך יי והיה 'שנא שתגלה שמים כותמל של זמנה הגיע .שתכלה

 .מבשר רגלי ההרים על נאוו מה ואומר מכריזש המשיח מלך של קולו זה זה אי .בארצנו

 והרשעים לעולם בא גדול דבר המשיח לימות סמוך אבא בר חייא ר"א .פגיה חנטה התאנה

 והנותר בציון הנשאר והיה אמרנ ועליהם 'הנשארי אלו .ריח נתנו סמדר והגפנים .כלים

 'שנא מה מתקיים ראשונהה ה[נ(]ע)שב בא דוד שבן שבוע יוחנן ר"א קדוש יאמר לו.. בירושלם

 רעב בשלישית .משתלחין רעב חצי בשניהעיר אחת לא אמטיר  ועל .אחת עיר על והמטרתי

 מישראל משתכחת והתורה ןמעטינ מעשה ואנשי חסידיםהו וטף ונשים אנשים בו ומתים גדול

 והתורה ןושמחי ושותין אוכלין גדול שובע בחמשית .שובע ולא שובע רעב ולא רעב ברביעית

 דוד בן שביעית במוצאי .מלחמות בשביעית .קולות בששית .'ליש ומתחדשת לחדושה חוזרת
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 דור לקיש ריש דאמר כההיא אלא אתי ולא .אתא ולא כהדא אאת שבועין כמה אביי אמר .בא

 לעיר מעיר בבוויס הגליל יחכמו ישום לווהגב יחרב והגליל לזנות יהיה הוועד תבי בא דוד שבן

 הדור ופני נעדרת והאמת נאספים חסד ואנשי חטא ויראי תסרח הסופרים וחכמת ננוויח ולא

 הולכת ינאי' ר דביאמרי  הולכת היא להיכן תוללסמ מרע וסר' שנא והאמת נעדרת הכלב כפני

 ריםשאוהנ מתים הדור חכמי בא דוד שבן דור אמרי ןיורבנ .דברבמ עדרים עדרים לה ויושבת

 קשות וגזרות .הצבור עלומתחדשות  באות רבות ורעות רבות וצרות ואנחה ביגון כלות עיניהם

 דוד שבן (ב290) דור נהוראי ר"א .לה ונסמכה בא הרתבח .קיימת שהראשונה עד .משתלחות

 .בחמותה כלה באמה קמה בת הנערים פנימ דויעמ והזקנים .זקניםהפני  ילבינו הנערים בא

 המשיח ימותל קודם אומר אנחמי' ר .בורמ מתבייש [נו(]ש)אי ן[וב] ביתו אנשי איש אויבי

 .למינותותהא  תהפך כלה המלכותכל ו יסריח והיין .פריה תתן הגפן .תויע ויקר רבהת ותזע

 בן אין לוי ר"א .לכלב ותדומ ושפני בדור אלא בא דוד בן אין כהנא בר אבא ר"א ..תוכחת ואין

 דור אחר דור יתרא אם ינאי ר"א .כלייה חייבשהוא ו ת[ו[]פ)?ב?(]חצו שפניו בדור אלא בא דוד

 כתיב מה משיחך עקבות חרפו אשר יי ךחרפו אשר ד"הה משיחשל  ןלרגלי צפה ומגדף מחרף

  ..ואמן אמן לעולם יי ברוך בתריה

 

קורא אני  מהו יונתי בחגוי הסלע אלא אמר הב"ה וחנן. א"ר ייונתי בחגוי הסלע >ב,יד,א<

אבל אצל אומות העולם.  לישראל יונה דכתיב ויהי אפרים כיונה פותה אין לב אצלי הן כיונה

וכו'. וכל שנים עשר שבטים משולים  הן כחיות שנא' גור אריה יהודה. נפתלי אילה שלוחה

אתם רוצים מן השבת ומן המילה. ואומרים להם מה  לחיות לפי שהאומות נלחמים בישראל

ונעשו כחיות )להגבירן( להכניען לפני הב"ה ולפני כל ישראל אבל  והקב"ה מגבירן לישראל

 דומים בפניהם כיונה תמה ושומעין לו הה"ד ויאמן העם וישמעו אמר הקב"ה אצל הב"ה הם

אלי  תצעקמשה מה אתה )סבור ו(צועק ]ועומד[. כבר שמעתי בני ישראל וצעקתם. הה"ד מה 

ר' יהודה בר' סימון  דבר אל בני ישראל אין בני צריכין לכך אמר הקב"ה יונתי בחגוי הסלע..

האומות הם ערומים כנחש  אומר אמר הב"ה לישראל אצלי הם תמי]מי[ם כיונה אבל אצל

נבוכדנאצר מלכא. אין מלכא למה  הה"ד ענו שדרך משך ועבד נגו ואמרין לנבוכדנאצ'

אלא אמרו לו אין למסים ולגולגליות ולדימוסיאות  נבוכדנאצר למה מלכא נבוכדנאצר. ואין

נבוכדנאצר מלכא. ואין לדבר זה שאתה אומר לנו )א(]ה[שתחוו לצלם  מלך אתה עלינו. הה"ד

נפוח  פלח ליה לית אנחנא סגדין ולצלם דהבא די הקמת לא נסגוד. נבוכדנאצר לצלמא דאת

כצורצפה.. אני פי מלך  כלבא ואתעביד כ?כ?דא ונצרככלבא כקולתא נצר כצרצרה מיד נבח כ

אותו הפה שאמר לנו בסיני אנכי יי אלהיך.  שמור. א"ר לוי אני פי מלך מלכי המלכים אשמור

 לא תשא את שם יי אלהיך לשוא..  ועל דברת שבועת אלהים. על שם



  תמר קדרי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדות ד"ר -מדרש שיר השירים רבה 

)כ"י א(  201כתב יד אוקספורד בודליאנה   

50 

ם ליונה ממצרים למה היו דומי (א291) תני דבי ר' ישמעאל בשעה שיצאו ישראל >ב,יד,ב<

ומצאה שם נחש מקנן ונכנס לפנים ולא יכולה להכנס  שברחה מן הנץ ונכנסה לנקיק הסלע.

לאחוריה אינה יכולה שהנץ עומד מבחוץ. מה עשתה היונה  שעדיין הנחש מקנן תחזור

ויבא ויצילה. כך ישראל היו ומטפחת באגפיה. כדי שישמענה בעל השובך  התחילה צווחת

נאמר  ם א"א שעדיין לא נקרע. לחזור לאחוריהם לא היו יכולים שכברעל הים. לירד לי דומי'

ר' יהודה בר' סימון  ופרעה הקריב מה עשו ויצעקו בני ישראל אל יי. מיד ויושע יי ביום ההוא..

מתאוה לשמוע שיחתה מה עשה  בשם ר' חמא דכפר תחמין למלך שהיתה לו בת יחידה והיה

מה עשה רמז לעבדיו ונפלו עליהם פתאום  מפון וכשיצאוהוציא כרוז ואמר כל עמא ]נפקי'[ לק

אבא אבא הצילני. וכ?ך/ן? היו ישראל במצרים היו מצריים  כלסטים והתחילה צווחת ואומרת

צועקים ותלו עיניהם בהקב"ה הה"ד ויהי בימים הרבים ההם וימת  משעבדים אותם והתחילו

 ם והוציאם ביד חזקה ובזרועוישמע אלהים את נאקתם. שמע הקב"ה את תפלת וכו'. מיד

פרעה ורדף  נטויה והיה הקב"ה מתאוה לתפלתם ולא היו רוצים מה עשה הב"ה חזק לבו של

אחריהם הה"ד וירדוף אחרי בני ישראל ]וכתי' ופרעה הקריב מהו הקריב שהקריב את יש' 

פניו תלו עיניהם בהקב"ה וצעקו ל לאביהן שבשמים בתשובה[ )ל(]?ב?[תשובה כיון שראו אותו

וכו'. ויצעקו בני ישראל אל יי כאותה צעקה  שנא' וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים

אלולי שעשיתי כן לא שמעתי את קולכם. על אותה  שצעקו במצרים כיון ששמע הב"ה אמר

הסלע. השמיעיני את הקול אין כתיב כאן אלא השמיע]י[ני את קולך  שעה אומר יונתי בחגוי

 ההוא..  ו במצרים. וכשצעקו בני ישראל לפני הב"ה מיד ויושע יי ביוםשמעתי אות שכבר

ר' אלעזר פתר קרייא בישראל בשעה שעמדו על הים. ]יונתי בחגוי הסלע. שהיו  >ב,יד,ג<

חבויי' בסתרו של ים. הראיני את מראיך הה"ד התיצבו וראו את ישועת יי השמיעיני את קולך 

מראים באצבע  ?אל'ר?ב זה השיר. ומראך נאוה שהיו ישזו השירה שנ' אז ישיר. כי קולך ער

 ואו' זה אלי ואנוהו. 

הסלע שהיו  ר' עקיבא פתר קריה ביש' בשעה שעמדו יש' לפני הר סיני.[ יונתי בחגוי >ב,יד,ד<

השמיעיני את קולך )ש( זה  חבויים בסתרו של סיני. הכמד"א וכל העם רואים את הקולות.

ונשמע. כי קולך ערב. זה הקול שלאחר  ' כל אשר דבר יי נעשה)כ(]קו[ל שלפני הדברות שנא

קול דבריכם ויאמר אלי הטיבו. מהו הטיבו. ר' אחא בר  עשרת הדברות שנא' וישמע יי את

 אמר הטבה כהטבת נרות. וחד אמר כהטבת הקטרת. ומראך נאוה. וירא אבא ובר קפרא חד

    העם וינועו

שהיו חבויין בסתרן של  במלכיות. יונתי בחגוי הסלער' יוסי הגלילי פתר קרייא  >ב,יד,ה<

 (ב291)  מלכיות. הה"ד )את מראך נאוה( ]הראיני את מראיך[ זהו התלמוד. השמיעיני את

הגדול  בלוד. וגמרו אי זה מהם קולך זה מעשה הטוב. וכבר נמנו פעם אחת בעליתי ערים
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נמנו וגמרו  ומר גדול התלמודהתלמוד או המעשה. ר' טרפון אומר גדול המעשה.. ר' עקיבא א

 נאוה זה מעשה הטוב.  גדול התלמוד שמביא לידי מעשה. כי קולך ערב זה התלמוד. ומראך

ר' חונא )בר אבא( ]ור' אחא בשם ר' אחא בר' חנינא[ על דר' מאיר פתר קרייא באהל  >ב,יד,ו<

ותקהל  נאמ'יונתי בחגוי הסלע. שהן חבויין בסתרו של אהל מעד הראיני את מראיך ש מעד

נאה אמרו על ידי שראו דבר  העדה פתח אהל מעד. השמיעיני את קולך וירא העם וירונו. שירה

השיר. ומראך נאוה. הא כמה דאת אמר ויקרבו  חדש לפי' אמרו שירה חדשה כי קולך ערב. זה

א"ר תנחומא ופתרין לה ר' הונא בר אחא בשם ר' חמא בר' חנינא  כל העדה ויעמדו לפני יי..

אוף אנא )נסתאנא( ]נפתרנה[ על דרבנן בבית העולמים. יונתי בחגוי הסלע שהיו  ל דר' מאירע

כמה  בסתרו של בית העולם. הראיני את מראיך הכמד"א אז יקהל שלמה. את קולך חבויין

בשם ר' אבא  דאת אמר ויהי קול כאחד למחצוצרים ולמשוררים להשמיע קול אחד.. ר' אבון

קול אחד. ]עד היכן עמד להם  ויענו כל העם יחדיו וכתיב ויען כל העםבר כהן בר דלא כתיב. 

אותו הקול עד ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים קול אחד.[ כי קולך ערב זה השיר. ומראך 

שלמה את זבח השלמים. בקר. אי זה בקר זה שמנת הבקר  נאוה אלו הקרבנות. כמד"א ויזבח

  ואת ארבעת העגלי'..

)(  כור לטוב פתר קרייא בעולי רגלים. הראיני את מראיך אלו עולי רגליםאליהו ז >ב,יד,ז<

בנועם בשעה  שנא' שלש פעמים בשנה יראה וכו'. השמיעיני את קולך זו קריאת ההלל

בביתא והילילא  שישראל קורין את ההלל קולן עולה עד למרום. מתלא אמר )פקעא( ]פסחא[

 ה זה הדוכן.. באיגירא. כי קולך ערב זה השיר. ומראך נאו

בר' סימון בשם ר' שמעון אומר מפני מה נתעקרה רבקה כדי שלא יאמרו  ר' יהודה >ב,יד,ח<

עליה  עד שנתפלל תפלתנו עשתה פירות שאמרו לה אחותינו את היי לאלפי רבבה. האומות

אליעזר בשם ר' חנינא  יצחק ונפקדה. הה"ד ויעתר יצחק ליי לנכח אשתו. כי עקרה היא.. ר'

מתפרקות על בעליהון )בניאן( ]בנויין[ ר' הונא  פני מה נתעקרו האמהות. כדי שלא יהיואמר מ

מפני מה נתעקרו אמהות כדי שיצאו רוב שנים בלא  בשם ר' ירמיה ור' חייא בר אבא אמרי

ר' מאיר מפני מה נעקרו אמהות כדי שיהנו בעליהן מנויין שבזמן  שעבוד. ור' אבון בשם

 (א292) א מתכארת ומעזבת. תדע לך שהיא כן שכל אותן השניםמקבלת עוברין הי שהאשה

חופתה. כיון שנתעברה  שהיתה אמנו שרה עקרה היתה יושבת בתוך ביתה. ודומה ככלה בתוך

שילא דכפר תמרתא ור' חלבו בשם ר'  נשתנה זיוה. הכמד"א בעצב תלדי בנים.. ר' לוי בשם ר'

מתאוה לשמוע שיחתן אמר להם יונתי  הב"ה יוחנן מפני מה נתעקרו אמהות בשביל שהיה

בשביל שהייתי מתאוה לשמוע שיחתכם הה"ד כי קולך ערב  נאמר לכם מפני מה העקרתי לכם

  ומראך נאוה..

 



  תמר קדרי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדות ד"ר -מדרש שיר השירים רבה 

)כ"י א(  201כתב יד אוקספורד בודליאנה   

52 

 .באש אלא מושלן ןאי המלכיות את מושל [וא)..ה(]כשה..  שועלים לנו אחזו >ב,טו,א<

 מושלן ןאי המצרים לא מושל וכשהוא .תאכלם והאש יצא מהאש .בהם פני את ונתתי שנא'

 אינו 'המלכיואת  מושל כשהוא .[כבו)..יו(] כפשתה עכווד ד"הה .באש כבההוא ש בדבר אלא

 המצריים את מושל כשהואו[. הה"ד הוא צלמ' רישיה די דהב טב] וזהב בכסף אלא מושלן

 ..כעופרת צללו וגבי מצרים כתיב .טב דדהב רישיה צלמא .ד"הה בעופרת אלא םמושל אינו

 וכתיב בלבנון ארז אשור הנה ד"הה .ארזיםכ אלא מושלן אינו המלכיות את מושל שהואכ

 .אשר כגובה ארזים גובהו .מפניכם האמורי את השמדתי ואנכי וכתיב רבה די חזית די אילנא

 המלכיותאת  מושל כשהוא .כקש מוייאכל 'שנא בקש מושלן המצריםאת  מושל כשהוא

 המצריםאת  מושל כשהואו .כאריה יתאיקדמ ןימיק ברבןר חיון וארבע' שנא בחיות מושלן

 'לפי המצריים היו םערומי[ שמעון] 'בר אלעזר ר"א ..שועלים לנו אחזו הה"ד בשועלים מושלן

 והיו לאחוריהם םמביטי המצריים היו כך לאחוריו מביט זה שועל מה 'בשועלי מושלן הוא

 .נאמר כבר והלא .בחרב נדונם .פטנש יי באש כי נאמר כבר והלא באש נדונם במה 'אומרי

 כי שנא' לעולם מבול מביא שאינו ה"הקב נשבע שכבר במים נדונם אלא בשר כל את ובחרבו

 חרב ידי על יגירוהו' שנא למבול גוררו אני מכם א"שכ חייכם ה"הב להם 'אמ .לי זאת נח מי

 יהיו שועלים מנת ים של לחרבו ררןישג הרשעים אלו חרב ידי על יגירוהו .יהיו שועלים מנת

 אמלה תניינ (מה) חסר קדמא שעלים אברכי ר"א .לשועלים מתוקנת הזאת המנה .ה"הב אמר

  .ים של לשעלו אני מביאן השועלים אותן אותם חסר

 מדה היא זו אי אלא קשה מדה זו אין נתיבה עזים ובמים .דרך בים הנותן .כתיב >ב,טו,ב<

 (ב292) מן ןעתידי ודיארטיה אללכמ קניגין יודן 'ר אמר .ועזוז חילו וסוס רכב המוציא קשה

 ישראל בנות היו מה בצפרי חנןיו ר"א .בים אחריהם רשטיה זה דוטור יתא די טווראדאיבל

 מצרים והיו במחילות ןאות וטומנות בניהםאת  נוטלות היו עושותוהכשרות  הצנועות

 .ןבוכי ןוה ןאות עוקציןו ישראל של ןבתיהתוך ל ומכניסן הקטנים ןבניה יןמביא הרשעים

 ואות ומשליכין ןאות נוטלין ןוה עמוגם הוא  ובוכה שבוכה חבירו קול שומע התינוק והיה

 עשרת םלי שהשליכו תינוקותה היו וכמה .ליאר ןאות ושמרו שועלים לנו אחזו ד"הה ליאור

 מאות ששאומר  משה שכן רבוא ששים אמר לוי 'ר נתתיך השדה כצמח רבבה' שנא אלפים

 ןומשלחי שלהן ותאכולשהא מן בניהם ן אתמביאי המצריםעושין  היו ומה העם רגלי אלף

 ןוחוזרי לפניהם ןמרשמי םוה מישראל מעוברת אשה זו אי ורואין םשלה למרחצאות ואות

 היו למניינם פלונית ט' לסוף ט'ו ד' ניתופלו .חדשים שלשה לה יש ניתופל יהןלאבות ןואומרי

 לנו הרגו .לנו תפשו קטנים שועלים לנו אחזו שנא' ליאור אותן ןמשליכיו מדדיהן ן אותןנוטלי

  .ליאורלנו שועלים  שמרושועלים  לנו אחזו אלא כאן כתיב אין

 נתתיך ןוקט הנה 'אשנ .ודוכסיה עשו זה קטנים שועליםאחזו לנו  אמר יודן' ר >ב,טו,ג<

 אחת אשה שם והיה .מלךל יןטאיספר מגדלת שהיתה למדינה אלעזר בן שמעון ר"א .בגוים
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 ואי פרוסול אמקר בני להם אמרה פרוסול אמקר בנה את הקורא והיתה חדא ננס בן וילדה

 אמר כך .סיםושבננ ס?נ?נ אלא בעינינו אינו כן בעיניך אם לה אמרו סריטאיספ ול עושים אתם

 תא וכתיב ותקח )ב( רבקה .הגדול בנו עשו את ויקרא' שנא גדול עשואתם קוראים  ה"הקב

 רב ואין .נתתיך ןוקט הנה הה"ד .ןוקט הוא בעיני גדול הוא בעיניכם אם הגדול בנה עשו בגדי

 כי 'דכתי ישראל אלו כרמים מחבלים .אדום בארץ גדול וטבח ד"הה הטבחי תורא לפום הוא

 איש מהם ואבקש .סמדר שיהיו לכרמינו גרם מי .סמדר נויוכרמ .ישראל בית צבאות יי כרם

  ..ואיוב דניאל נח אילולי תימצא ולא גודר

 

 יי כיאנשנאמ'  לאלהים לי הוא .לאומה לו ואני לאלהים לי הוא .לו ואני לי דודי >ב,טז,א<

דכתי'  .לאב לי הוא .לבן לו ואני .לאב לי הוא כתי' יאמלו ולאמי' שנא לאומה לו ואני .אלהיך

שנא'  לרועה לי הוא .שראלי בכורי בני .יי אלהיכםל אתם בנים לבן לו ואני .אבינו אתה כי

 לא הנהשנא'  .לשומר לי הוא .צאני ואתנה שנא' .לצאן לו ואני .האזינה (א293) ישראל רועה

 ואני במקניאין לי הוא .ישראל בית צבאות יי כרם כי' שנא לכרם לו ואני שומר יישן ולא ינום

 כל הכה ייו הלילה בחצי ויהי' שנא מצרים בכוריכל  שהכה במקניאין לי הוא .במכעיסין לו

אני  שפטים אעשה מצרים אלהי ובכל שנא' מצרים אלהי לכ שזבחתי במכעיסין לו ואני .בכור

 אמר הוא .אבות לבית שה לי יקחו[ו] וכן .מצרים תועבת את נזבח הן' שנא לו זבחתים ואני יי

 טבא רחמי הוא את לו אמרתי ואני .המזג יחסר אל הסהר אגן שררך' שנא המזג יחסר אל לי

 ואני זמרני הוא אלעאי 'בר יהודה ר"א .אחסר לא רועי יי א"מדכה .לעולם טבותך לחסר לא

 וזה דודי זה ול יאמרת ואני תי[י]רע אחותי יאות ראוק הוא .קלסתיו ואני קלסני הוא זמרתיו

 אשריך לי אמר .נעים אף דודי יפה הנך לו אמרתי ואני .רעיתי יפה הנך לי אמר הוא .רעי

ג'  יום בכל יחדתימ ואני .אחד גוי קראני הוא .יי באלים כמוך מי מרתוא ואני כמוך מי ישראל

 ויהי 'שנא ומנמ אלא תבעתי לא דבר לי לכשהיה .. אחד יי אלהינו יי ישראל שמע פעמים

לא ] דבר לו וכשהיה .'כוו אלהים וירא 'כוו אלהים וישמע' כוו מצרים מלך וימת ההם בימים

כשהיה לי דבר לא תבעתי אלא מידו שנ'  .דברו אל כל עדת בני יש'' שנתבע אלא ממני ומידי 

 .תרומה לי ויקחו]דבר אל בני יש'[  'שנא וממנ אלא תבע לא[ דבר וכשהיה לו .ופרעה הקריב

 ברזל רכב מאות תשע כי .יי אל ישראל בני ויצעקושנא'  וידמ אלא תבעתי לא צרה לי כשהיה

 תבע לא דבר לו כשהיהו גדופיןבו בחרופיןא"ר יצחק  בחזקה מהו בחזקה ישראל את לחץיו

  ושכנתי בתוכם.. מקדש לי ועשו 'שנא ממני אלא

 'ר סלק .ופלג ןשני שלש בצמרורי חשש ועבד אתייסר יוחנן 'ר .בששנים הרועה >ב,טז,ב<

 תהוי לא ל"א ממשאוי יותר עלאי אית ליה אמר עלך אית מהו ליה אמר קיתי אלמבקר חנינא

 קיסל הוה מדאי יותר צעראמקשי עליה  הוה כד .הנאמן האלברוך  אומר הוי לאא כן אמר

' ר סלק חנינא 'ר תששיא יומין לבתר נפש קיטנ והוה תאלימ יהעל אמרוהוה  חנינא 'רעליה 
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 שכרן ל"א .סורין[היי(]אה) קשין מהכ ליה אמר עלך אית מהו ליה אמר .יהא יתלמבקר יוחנן

 דהוית מילתא ההיא אמר את לית למה ליה אמר הוןיולאגר להון בעי אנא לא ל"א מרובה

 בעי אנא מלגו דאנא וכדון חרניןולא ערב הוינא מלבר הוינא כד ל"א .נפש נסיב ואת עלי אמר

 אדם בבני אלא ובא משמש ה"הקב של שרביטו אין בששנים הרועה 'כת דיערבוני חרניןוא

 הרע כחה ואחת .יפה כחה אחת פרות ישת לו שהיו הבית לבעל אלעזר ר"א .כששנים רך שלבם

 הרשעים את מנסה ה"הקב (ב293) אין כך .יפה שכחה זו על לא מטריח הוא מהן הז אי על

 צדיק יי 'שנא הצדיקיםאת  מנסה מיאת ו .נגרש כים והרשעים שנא' לעמוד יכולין םשאינ

 .. יבחן

 

 של ( ]בלילן[ןבבל) פיחה שאכניס עד .אמר יאברכי' ור יודן 'ר ..היום שיפוח עד >ב,יז,א<

 םאות ועשיתי שנה מאות ארבע שהיו מצרים של ( ]בלילן[ןבבל) פיחה הכנסתי לא .מלכיות

 חלבו 'ר .ולבנים טיט לש קשים צללים שנישעבדתי בכם  כבר לא .הצללים ונסו .ועשר מאתים

 גירות מרא יודן 'ר .מלכיות וארבע מצריםאשר יעבודו דן אנכי אלו ה הגוי את וגם הגוי אמר

 נהפך שאני סוף .לצבי דודי לך דמה סוב ם.שלה אבאיספטלי' אפי להם לא בארץ ועינוי עבדות

 .האילים ולעפר .האיל וכדם הצבי כדם בגאולתכם וממהר רחמים למדת הדין ממדת םהל

 .הבתרים בין אברהם עם (ם)שהתניתי התנאיםאותן  בזכות .בתר הרי על .דאילתא לעזליהון

 אלו הצללים ונסו .אשב עליו לפחת עליך יחרתא עברתי באש היום שארתיח עד אמר אברכי' ר

 צביה כדם אכזריות ממדת םהל נהפך שאני סוףלצבי.  דודי לך דמה סוב ..ואנחה יגון צללי

 לוטשי כדי .אמר יודן' ר .בתר הרי על .דאיילתא ליהוןאלע האילים לעופר או .אילה וכדם

 אמר יאברכי ר"א ולאכ בתר מלכותא סבית כד תאאייח בר ילור'  רמא .בתראריהון המלכיות

 קול בביתר עשו ומה .להם ימתח דיני בביתר שעשו מה אלא עליהם לי אין' אפי ה"הב

  ..אדם בני רבוא שמנים בביתר הרג קיסר ינוסיאדר

 

 

' ר 'אמ .למשכב ונפל א"מדכה .מרעי על כהנא בר אבא ר"א ..בלילות משכבי על >ג,א,א<

 .לילות[ל] לילות בין לי מאיר היית לשעבר ולםעל שונו רב ה"הקב לפני ישראל כנסת רהאמ לוי

 של ללילן מדי של לילן בין מדי של ללילן בבל של לילן בין .בבל של ללילן מצרים של לילן בין

  . ]בלילות באו לילות.[ללילות לילות לי נסמכו המצות ומן התורה מן לי שישנתי ועכשיו .אדום

 ולא בקשתיו .משה זה נפשי שאהבה בקשתי .מצרים של לילה זה .בלילות משכבי על <>ג,א,ב

  .מצאתיו
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 .משה זה נפשי שאהבה את אבקשה ובמדינות יםכבכר .בעיר ואסובבה נא אקומה >ג,ב,א<

  .מצאתיו ולא בקשתיו

 

 שאהבה את .לשער משער ושובו עברו א"מדכה .לוי של שבטו זה .השומרים מצאוני >ג,ג,א<

  .משה זה ראיתם נפשי

 

 זה הורתי חדר ואל .סיני (א294) זה אמי בית אל שהבאתיו עד ארפנו ולא אחזתיו >ג,ד,א<

  ..האבהור ישראל נתחייבו שמשם מעד אהל

 .דניאל זה נפשי שאהבה את בקשתי .בבל של לילה וז בלילות משכבי על א"ד >ג,ד,ב<

 מאן .לסעודה ידאמר איכאו .לתענית ימרדא דניאל איכא הלך להיכן .הכשדים אלו השומרים

 .עבדך תפלת אל אלהינו שמע ועתהשנא'  המקדש בית חורבן על רחמים בקשל לתענית דאמר

' ור .רבה חייא' ר .ופרסין תקל מנא מנא ד"הה שצרטבל לע ןכתבי לקרוא לסעודה דאמר מאן

 פוג ( ]אדכ[אנס) יטת יטת אמר שמעון 'ר רןאאל וננקפ םיממת 'אמ חייא 'ר .חלפתא בן שמעון

 ךיאלהיי  מנא מנא כמשמעו אמר מאיר' ר .יסרפו(]נ[ל) לקת לקת אנ)ך(]ם[ אמרי ורבנן .חמט

 .מלכותך פריסת פרס .ופרסין אשתכחת חסירו במאזניא לתאיתק תקל ה.והשלמ אמלכות

 הרעות כלן הנבואות דניאל רבינו לו ואמרו דניאל אצל ישראל כל נתקבצו שעה באותה

 לבבל מלאת לפי לא באת שאמ' לנו שנבא טובה אחת ונבואה .עלינו באו וירמיה שנתנבא

 עד והולך קורא התחיל .וישעיה ו שלספר לי הביאו להם אמר אפקוד אתכם שנה שבעים

 אלא ים למה מדבר ואם מדבר למה ים אם .בנגב כסופות ים מדבר משא זהה לפסוק שהגיע

 אמר חנינא 'ר .סלקן מן נהרא רברבן חיון וארבע שנא' .חיותב שמשולות מלכיות ארבע אלו

 חיותא מה חורשא מן לאו אם ימא מן זכיתם אם מזו זו שונות םמכותיה דא מן דא שניין

 בכם מושלות אומות אין זכיתם אם כך אמכיו חורשא מן קאסל אמכי ולא ימא מן 'קיסלד

 הדא מה היער מן לאו אםו .היאר מן זכיתם אם היתלוי ן"ייע .מיער חזיר יכרסמנה ודכוותה

העולם  אומות אין זכיתם אם כך אמכיו חורשא מן נפקא אמכי ולא נהרא מן סלקא חיותא

 הצפון מן הבא העלעול מן יותר קשה עלעול לך אין לוי ר"א .בנגב כסופותאמר  ..בכם יםמושל

 בית והחריב הצפון מן שעלה צראנבוכדנ זה זה אי בדרום השנתנ הבריות את ומכסיף ועולה

 מארץ בא ממדבר בא מדבר שממות דרך חנינא' ר בא ממדבר בדרום נתוןהוא ש המקדש

 .אמירה דבור .הטפה .נבואה .חזון .הנבואה נקראת לשונות תבעשר .לי הוגד קשה חזות .נראה

 קשה חזות 'שנא .תחזו אומר אליעזר 'ר .םמכל קשהמהם  זה אי .חידה מליצה משא צווי

 משא אמרי ןירבנ .קשות אתנו הארץ אדני האיש דבר' שנא דבור אמר יוחנן 'ר .לי הוגד

צרתה  תכבר נתעל] מדי צורי עילם עלי שודד והשודד .בוגד הבוגד .כבד כמשא שנא' .כמשמעו

 על ..בבל של אנחתה כל .השבתי האנחת כל .מדי של צרתה נוצרה כבר [צורי מדי ?.ם?של עיל
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 .מלכיות של צרתן מקצת שהריחו ידי על מליאלג ןבמעון ש ר"א .חלחלה מתני (ב294) מלאו כן

 אמר ירמיה ר' .בדרך העם נפש ותקצר אדום ארץ את לסבב בתחלה אבותינו רוח קצרה

 מתני מלאו כן על אמר ישעיה .דניאל אנא רוחי תאריבאת אמר דניאל .נוילחמ נביא נויבנפש

 לע ןיעיבור וכמה ןציק וכמה שנים וכמה ימים כמה םמעיה בתוך מובלעין שאנו אנו חלחלה

 נבהלתי משמוע נעויתי יולדה כצירי אחזוני צירים חלחלה מתני מלאו כן על .כמהומה כחת א

מרי שמיא התרוממת  רשע הה"ד ועלאותו קול חרופין וגדופין של  .נעויתי משמוע. ]מראות

 לחם עבד מלכא בלשצר ד"הה .רשע [אותו] של שלותו מראות [' נבהלתיכוו יהולמניא די בית

 ד"בי ושלי נפה ג"בי לו אמרו .קרבהוא  בכמה שלכם עומר להם אמר .אלוהו משל רב מהו .רב

בר  יהושע 'ר בשם פנחס 'ר .בעתתני פלצות אחד יום בחשבונו שטעה ד"ב זה לבבי תעה .נפה

 ולשנפ ידי על בעתתני פלצות א"ד .ותנציל מפיץ שהוא פה מראר'  .אתה נהנית פיילי אמראבין 

 לי שם בו לגאלה חשוקה נפשי שהיתה הנשף הדלחר לי שם חשקי נשף את ותנציל ילדבר

 קומו .בוצינא קתיאדל רתאנמ אקמת .הצפית צפה .פתורא ארוסד .השולחן ערוך .לחרדה

את  לדריוש אמר כרש הוה .מלכותא ליקב ודריוש כרש זההשרים  קומו .משחו מגן השרים

 מלךהוא ד את אמלכות פריסת סיפר מר הנביאא כן לא ושדריל רשכ אמר יאקדמ ךימלהוא ד

 ?ם?אינב בי שמרדה ומלכו אומה כל לחיילותיו 'ואמ שלח רשע אותו ששמע כיון יקדמ

 דההוא יהפורענות לית חייך שלחת אצלי שמא או שלחת הכל אצל רשע ה"הב לו אמר םונכבש

 .ישפיל זה שופט אלהים כי .'כוו וממערב ממוצא לא כי ד"הה מגבי אלא חרןוא אתר מן גברא

 הללו הכתבים ששמע וכיון היו בלשצר של םשוערי ודריוש כרש .ודריוש לכרש וירים לבלשצר

 .שיהיר ליה ארימון מלכא אנא לכון אמר דהו' אפי הדין ליליא הכא דמתחמי מאן כל לון אמר

 חוץ אלא מטרקליניהון לפנים שלהם הרעי בית ןמניחי להיות מלכים של דרכן ואין

 (נפק]כי עייל[)ימ ביה ארגשון לא נפק[כד]ימ הלילה אותו כל מעיו ו[רת)ר(]תוינ ניהוןלטרקלי

אמר  מלכא פקיד כן ולא ליה ואמר .מלכא הוא אנא לון אמר .את מאן יהלמרו א .ביה ארגשון

 עשו מה .רישיה ארימון מלכא הוא אנא לכון 'אמדהו ' אפי דין ליליא הכא ידמתחמ מאן כל

 שעה זו באי .בלשצר קטיל בליליא היב ד"הה .מוחו את ופצעו מנורה של ה[ח(]כ?)?פר נטלו

 'ור .שנתא לייתעמ [ת?יי?בשעת מחל] אמר 'אלעז' ר .נינחמ בר שמואל' ור .אלעזר 'ר .נהרג

 כל מפרפר עבד שנתא מחליית בשעת א"מדכ .פליגי ולא לכלב דאב כבין אמרבר נחמן  שמואל

 דהוה לכלב באד כבין דאמר ומאן (א295) מלכותה מן לו מתבקש ואשה מה יומא ההוא

 נכנסה לכוס כוס כבין מןיבני ר"א .המלכות מן לו מתבקש שהיה (ללילי) ההוא כל םרמרמ

 המקנתר שהנביא הוא .מזה ויגר מסך מלא חמר ויין יי ביד כוס כי ד"הה .במלכות מלכות

 הכא ברם .ציון בת זקני ידמו לארץ ישבו להלן מה .מדה כנגד מדה .עפר על ושבי רדי ואמר

 את המ יטא:?סב?יקק ייפלא פני בבל לבת ירושלם אמר כך חוניא ר"א ..עפר על ושבי רדי

 ןואי כסאה אותו של זכותו בטלה .כסא אין לארץ שבי את זקנה בתולה שאת בעצמך אריסב
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 ודלמ והיה .הוה מה[ח)(]ל עובד מרודך אמרו .בלאדן מרודך שלח ההיא בעת לו היה זכות זה

 לו ישן יהודה מלך חזקיהו בימי חמה גלגל שחזר וכיון .שעות' ט עד וישן שעות בשש לאכול

 וכל היום כל ישן ואות הנחתם להם אמר חיילותיו כלאת  להרוג בקש שחרית ומצאו ועמד

 של אלוהו לו אמרו החזירו אלוה זה אי להם 'אמ ( ]דחזר[.דאור) הוא יומא ליה אמרין הלילה

 .מאלהיך הוא וגדול חזקיה של אלוהו לו אמרו מאלהי גדול אלוה יש וכי להם אמר .חזקיהו

 שלם בהן ביכת מה .בלאדן מרודך שלח ההיא בעת ד"הה לחזקיהו ומנחה ספרים שלח מיד

 לא 'אמו דעתו על ישבינת ביםוהכת שיצאו וכיון .לירושלם שלם רבה לאלהא שלם לחזקיהו

 פסיעות שלש ופסע מכסאו עמד מיד .לאלוהו חזקיהו של שלומו הקדמתיש כהוגן עשיתי

 של רבה לאלהא שלם בהן כתבמה ו .תחתיהם אחרים כתבים וכתב הכתביםאת  והחזיר

 שלש ופסעת מכסאך עמדת אתה ה"הבלו  אמר לירושלם ושלם לחזקיהו ושלם חזקיהו

 םהעול מסוף שלטין יןררוטקוזמק מלכים שלש ממך מעמיד שאני חייך כבודיבשביל  פסיעות

את  ה"הקב קעקע עמדוו שחרפו וכיון .ובלשצר מרודך ואויל צראנבוכדנ הן ואלו סופו ועד

 בית כל את ויראם חזקיהו עליהם וישמח 'כתי .תחתיהם אחרים והעמיד העולם מן ביצתן

 אמר יוחנן 'ר .מסנחריב ושבזז ובזה סנחריב כתישנ נכיתה אמי ר"א .נכתה בית מהו .נכתה

 יהודה' ר .להם הראה שעוהב נמשכין השן בתי 'אמ לקיש שיר .להם הראה זיין בולע זיין

ורבנין אמרין ארון הראה  .ספר תגי הראה להם אמר לוי להם הראה כאבן בריא ( ]דבש[רדב)

 ר"א .קמח וטחני רחים קחי 'כת ונוצחין מלחמה םעושי אנו בזהאמר  להם וגלה להם סוד

 בבל לבת ירושלם אמרה כך אלא קמח טחניו אמר ואת ןחטי טחנין עמא כל לוי בן יהושע

 בעצמותי אש שלח (ב295) ממרום אילולי .לי יכולה היית את מלחמהעמי  עשו ממרום אלולי

 .יקדת יקידא א?[ר(]י)?וד קטלת קטילא אעמו .טחנת טחינא קמחא הוי .לי יכולה היית את

 גלי וכו'[ים וטחני ילך עכשו קחי רח 'טוחני 'לשעבר היו אחרי] קמח וטחני רחים קחי א"ד

 קלופי .שובל חשפי .ןוקליק משבעה לפנים נתוןהוא ש המלך זה .צניעותך פרשי .צמתך

 גלי ועכשיו .זהבשל ו כסף של ין/כ?נ?בקרו עובר היית לשעבר נהרות עברי .דנהרא בלתאש

 אף ערותה ראו כי הזילוה מכבדיה כל להלן מה מדה כנגד מדה .ערותך תגל .נהרות עברי שוק

' אפי בבל לבת פורענות להביא אני עתיד ה"הב אמר לוי בן יהושע ר"א .ערותך גלת ןכא

 צבאות יי םגואל למה לו שומע אני אין פרוק בצדקה וחטאך 'דכתי םרחמי היעל בעי דניאלל

  ..שמו

 

 .ושם ימותו יתמו הזה במדבר דה"ה המדבר מן ומיתת .המדבר מן עולה זאת מי >ג,ו,א<

 .המדבר מן לויה .המדבר מן כהונה .המדבר מן סנהדרין .המדבר מן כןמש .המדבר מן תורה

 מן ה"הבלהם  שנתן טובות מתנות וכל .כהנים ממלכת לי תהיו ואתם' שנא המדבר מן מלכות

  המדבר מן עלויה הוי .המדבר מן נבואה .פרקו ובמדבר טענו במדבר שמעון ר"א .המדבר
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 מתנודדין ישראל שהיו בשעה .זמרא בן יוסי' ר םושמ אלעזר ר"א .עשן כתמרות >ג,ו,ב<

 שני כמין עולה המערכה ועשן .צומח אש ועמוד יורד הענן עמוד היה .מסעמ[1] מסעל[2]

 והיו ועקרבים שרפים נחשים לפניהם ןושורפי הארון בדי שני מבין יוצאין אש של קוקיןיז

 של ואימתן באש אלא אלו של תשמישן אין)( אלו של הין]י[אלה 'ואומ רואין העולם אומות

 תפול אלאכאן  בוכת אין ופחד אימתה עליהם הפלנ ד"הה ורעדה פחדו עליהם תנופל ישראל

 לכל ראש הזה המור מה אבינו אברהם זה מר טרתומק .ולהבא ןאמכאימתה ופחד  עליהם

 ידיו לוקטוהוא ש כל הזה המור מה .הצדיקים לכל ראש היה אברהם בינו?א?כך  הבשמים

 אינו הזה המור מה .ןסורייבי עצמו ומסגף עצמו ממרר אבינו אברהם היה כך .רותממתמר

 זה ולבונה .האש בכבשן אלא הטובים מעשיו את אברהם הודיע לא כך באור אלא ריחו מפיח

 שהיתה אבינו יעקב זה .רוכל אבקת מכל .המזבח גבי על לבונה כקומץ שנתקרב יצחק אבינו

 בה יש הזה הרוכל קופת מה תנחומא ר"א .פסולת םבה תנמצאהיתה  ולא ניובל שלמה מטתו

 כל תא אברהם לו נתן יצחק .מיעקב מלכות .מיעקב יהילו מיעקב כהונה כך .בשמים מיני מכל

 והי לא יעקב של רוכלותיו ברם .ליצחק לו אשר כל את אברהם ויתן (א296) שנאמר .לור שא

 עושין ש'שי הרוכלות כל אמר יודן' ר תרתי אמר יודן' ר .רגליו תחתהיה ש האבק מאותו אלא

 'שיש מטיאקפר כל חורי אמר יודן' ר .יעקב של אבינו האבק בזכות הזה בעולם ומצליחין

 מלחמות כל תרתי אמר אעזרי' ר .יעקב של האבק אותו זכות הזה בעולם ומצליחין עושין

 שישראל תורה כל חורי אמר אעזרי' ר .של יעקב האבקאותו  בזכות ומצליחין עושין שישראל

 תחת ונתנו ה"הקב נטלו האבק אותואמר  יאברכי 'ר .האבק אותו בזכות הזה בעולם עושין

  .רגליו אבק וענן ערהסוב בסופה יי ד"הה .שלו הכבוד כסאה

  בבראשית רבה פרש' ע"ז ופרשת ע"ח.. ' כדאיתאכוו ועמ איש ויאבק אמר אברכי' ר >ג,ו,ג<

 וזה אבטינס בית בקטרת רוכל אבקת מכל ולבונה מר רתמקוט אקריי פתר יוחנן' ר >ג,ו,ד<

 הא סמים לך קח .משה אל יי ויאמר לה פתר הונא רב .בה נותנין שהיו סמנין עשר מאחד אחד

 בד סמים נאמר כבר והלא .תרין אינון תימר ןאי סמים חמשה הא נהווחלב ושחלת נטף .תרין

 בדקו מכאן סממנין עשר אחד הא זכה ולבונה עשרה הא חמשה כנגד חמשה אלין יהיה בבד

 בקיאין היו אבטינס בית תני ..הללו סממנין עשר אחד אלא לקטרת יפה שאין ומצאו חכמים

 והביאו חכמים שלחוומעשה ש ללמד רצו ולא מעלה והיה הקטרת בפטום הקטרת במעשה

 של עשן במעלה בקיאין היו ולא .הקטרת פטו'ב םבקיאי והיושלמצרים  אכנדריסמאל אומנין

 .כמקל ויורדת קפוס כ"ואח .הקורותבית  עד כאשכול עד ועולה מתמרת היתה אבטינס בית

 ה"הב שבראמה  כל אמרו בדבר חכמים עושמוכש .הלמט ויורדת פוסה היתה אכנדריסאל של

 .םלמקומ אבטינס בית וחזרו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל' שנא לכבודו אלא ברא לא

 להיות חזרו יום בכל נוטליןהיו  שנים עשר םשכר להם שכפלו עד לבא רצו ולא הםל שלחו

 אמרו ח"מ יןטלונחזרו להיות ו נוטלין היו כ"ד אומר הודהי' ר .מ"ר כדברי יםמנ ד"כ נוטלין
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המקדש  דעין שבית[ו]היו יש מאבותינו בידינוהיא  מסורת ' להםאמ ללמד שלא ראיתם מה ול

 מזכירין היו הזה ובדבר ."זע לפני ןועושי נוהגין ויהי שלא)שמא(  ללמד רצו ולא חרביל עתיד

היו וכש .מעולם מבושם כשהוא מהם תינוקלא ו אשה התיצ שלא עוד ולא .לשבח האות

 אומרים יהיו שלאכדי  מיתתבש שלא על מנת עמה ןפוסקי ןה אחר ממקום אשה נושאין

 ואומר .מישראלו יימ נקיים והייתם' שנא (ב296) מה לקיים .יןמתבשמ ןה הקטרת מפטום

 אחד ותינוק אני לוגה בן שמעוןר'  לי חש עקיבא ר"א .ואדם אלהים בעיני טוב ושכל חן ומצא

 בני לו אמרתי .חקשו שבכה וראיתי .בשדה 'עשבי מלקטים היינו אבטינס בית של בניהם מבני

 לצדיקים ומתוקן שמור לי אמר .חקתש ולמה .שנתמעט אאב בית כבוד על לי 'אמ .בכית למה

 (היא) ריה לי אמר ראית ומה .בקרוב ..(ב) בניו את חולשמ עתיד ב"השה וסוף .לבא לעתיד

 לאדם ולהראות שלאמאבותינו  בידינו מסורת לי אמר הראני לו נמתי נגדיל [עשן] מעלה

 הייתי אחת פעם .נורי בן יוחנן ר"א ..תינוק אותו שמת עד יםמועט ימים והי לא אמרו .בעולם

 ךיביד מה לו אמרתי .סממנין מגילת ובידו אבטינס בית שלמ אחד זקן תיומצא בדרך מהלך

 שמגלת בה והזהר לך הא ועכשיו לזה זה יהןמגלות מוסרין היו אבא בית צנועין כשהיו לי אמר

 אנו אין מעתה לי אמר דמעותיו זלגו ( ]ר' עקיבה[ר"ע) לפני והרציתי וכשבאתי היא סממנין

  ..אלו של ןתבגנו לספר רשאין

 שלחומעשה ש ללמד רצו ולא וברדייתו הפנים לחם במעשה ןבקיאי היו גרמו בית של >ג,ו,ה<

 הפנים לחם במעשה 'בקיאי והיו .של מצרים אכנדריסמאל אומנין והביאו 'חכמי (אומני)

 .והיא נרדית מבפנים .התנור מבחוץ] ןמסיקי היו גרמו בית של .בקיאים היו לא וברדייתו

 בדבר חכמים וכשידעו .מעפשת שהיתה אומרים ויש .מבחוץ ואופין בפניםמ '[ואלו היו מסיקי

 גרמו בית וחזרו .למענהו יי פעל כל' שנא כבודול אלא פעל לא ה"הב שפעלמה  כל אמרו

 מנה שנים עשר וכמה היו נוטלין .שכרן להם שכפלו עד לבא רצו ולא אחריהם שלחו למקומן

 אמרו מנהארבעים וש חזרו ונטלוו ד"כ אומר יהודה 'ר ."מר דברי ד"כ וונטל חזרוו [יום בכל]

 עתיד המקדש שביתמאבותינו  בידינו להם מסורת היא אמרו ללמד שלא ראיתם מה להם

 יןשבחמהיו  הזה בדברו ..ןכ "זע היו עושין לפניי אלש [אדם שאינו הגון למדושמא י] חרביל

 םאומרי יהו שלאכדי  ן מעולםהבנותי וא ןבניה ביד יהינק פת הלא יצתש אלא עוד ולא אותם

 ושכל חן ומצא כתיבו ומישראל יימ נקיים והייתם' שנא מה לקיים ןזוניינ הם הפנים מלחם

 מצאו שלא ?ס?צמק בית משל חוץ לדבריהם תשובה מצאו וכלן ואדם 'אלהי בעיני טוב

 (יעל יד) [אמ' להם מה ראיתם שלא ללמד ושתקו ולא השיבו תשובה וע"י] לדבריהם תשובה

 .עומדת במקומה שמים ומלכות נתמעט םכבוד םשמי כבוד ולמעט םכבוד להרבותשבקשו 

 ועל .לברכה צדיק זכר נאמר הראשונים על .בישראל נכדלא ו נין לא להם שאין אלא עוד ולא

 יקראוך ובשמך .לך יתנו משלך עזאי בן 'אמ מכאן .ירקב רשעים שם (א297) 'נאמ אלו
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 נוגעת מלכות ואין .רוילחב במוכן נוגע אדם ואין .המקום לפני השכח ואין יושיבוך ובמקומך

  .נימא כמלא 'אפי בחברתה

 אמרו ללמד רצה ולא מאחיו יותר בשיר ( ]נגן[פרק) יודע היה לוי בן (]ס[ם)גר[ה(]..ור' ) >ג,ו,ו<

 בקרקע אחר וגודלו פיו בתוך גודלו נועץ היה בשיר פותחהיה ש בשעה לוי בן הוגרם על עליו

 שהיו עד זמר מיני כל מוציא והיה בנעימה קולו ומגביה [מיןיהנ] '(ימיעהנ) בין אצבעו מכניסו

 אגריה ונסב אסטרטיגא שיאלב המלביש פנחס .לאחוריהם ראש בבת 'נסקרי יםיהלו אחיו כל

  .דינר

 .מלך יבמה ראתה .אחד ביום שמחות חמש ראתה .עמינדב בת באלישבע מדבר ד"א >ג,ו,ז<

 משוח בנה בן ופנחס כהונה סגני בניה ושני .גדול כהן אהרן ובעלה .נשיאן נחשו ואחיה

 כתמרות נעשית מיד .לאבל שמחתה ונהפכה םשרופי יצאו להקריב בניה שנכנסו כיון .מלחמה

 מכל מהו המדבר מן עולה זאת מי עליו קורא דורו היה שמעון 'בר אלעזר' ר דמך כד .עשן

  ..םטיוופי בווקר ייאותנ ייקרא עזריאל' ר דהוה רוכל אבקת

 

 אלעזר 'ר בשם ביבי' ר מגבורי ישראל לה סביב גבורים ששים שלשלמה מטתו הנה >ג,ז,א<

 .אומר סלה מטות שבועות א"מדכה .ושבטיו מטותיו הנה .כהנים בברכת אקר פתר יוסי' בר

 .םכהני שבברכת אותיות ששים אלו לה סביב גבורים ששים .שלו שהשלום מלך של שלמה של

 בגבורה מבורכין דברים אעזרי ר"א .חרב אחוזי כלם .ישראל את מגברין שהם ישראל מגבורי

 איש .בעולם שיש פורעניות מיני בכל נלחמים שהם מלחמה מלמדי יי ישא יי יאר יי יברכך

 ילך יעשה מה כויביר מחתכת חרב בחלומו אדם ' רואהשאפי בלילות מפחד ירכו על .חרבו

 דבר ואין אמן אחריהם ויענה כהנים ברכת וישמע ויתותפל ויתפלל ש"ק ויקרא הכנסת לבית

  .ישראל בני את תברכו כה .להם ואומר אהרן בני את מזהיר 'לפי מזיקו רע

 ת אמרדאה מכ .ושבטיו מטותיו מטתו הנה .במשמרות אקריי פתר שמלאי' ר >ג,ז,ב<

 עשרים וארבעה אלו יםגבור ששים .שלו 'שהשלו למלך שלשלמה .סלה אומר מטות שבועות

הם ש ישראל מגבורי מחלקות עשרה ושתים לויה משמרות 'דעשרים וו כהונה משמרות

 אלו שמואלר'  בשם יהודה' ור זעירא 'ר .מלמדי מלחמה חרב אחזי כלם .'יש את םמשמרי

' ר קבלההלכות  זריקה הלכות שחיטההלכות  כהניםה םשמלמדי חכמים תלמידי (ב297)

ר' תנחום אלו ו ' אחאר .הלשכה מתרומת שכרן ונוטלין קדשים מומי בקרימ אלו מרוא יצחק

 נשים .'כוו ונוטלין בירושלם היו גזלות דייני שני .הלשכה מתרומת שכרן ונוטליןמגיהי ספרים 

 אחד יפגל שלא קרבנותב לה עבד והדין בניןב לה עבד הדין .'כוו יןנוטלהיו  תובפרכ יןאורג

  ..מהקרבנות אחד לפסול שלאו מהזבחים

ושבטיו כד"א שבועות מטות ] ו]י[ת]ו[מט הנה .דריות]ה[בסנ אייקר פתר ןתיונ 'ר >ג,ז,ג<

 ד"הה .הארץ מעם איש ששים אלו גבורים ששים (כשאמר) .[שלשלמה למלך שהשלום שלו
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וששים איש מעם הארץ  ם הה"דאנשי עשר אחד אלו בעיר הנמצאים הארץ מעם איש וששים

 צפניהו ואת כהןה שריה את ים[ח(]ע)טב רב ראויקאחד עשר אנשי' הה"ד הנמצאים בעיר אלו 

 קוראהוא  ולמה .דין ביתשב מופלא זה אחד סריס לקח העיר ומן הסף שומרי שלשת ואת

 אומר וכשהוא עשר אחד הרי המלך פני מרואי 'אנשי וחמשה ההלכה את שמסרס סריס אותו

 כלם ..בגבורה ישראל את מזכין]?ש?[ .ישראל מגבורי .דיינין סופרי שני הםעלי להוסיף שבעה

 על מעשה בא שאם כחרב ותהלכ םשוני םכל שהיו אומר מאיר 'ר יוסי' ור מאיר' ר .חרב אחוזי

 להוציא היאך ונותנין נושאין הכל הדין בשעת 'אומ יוסי' ר .להם הקוה הלכה תהא לא ידיהם

 אלעזר' דר חתניה מנחם 'ר נםגיה של מדינה ומפחדין .המעשה אתהיאך להוציא ו הדין את

 תהוא רואה תהא נדתה ועל כתמה על לשאולכדי  המדרש לבית לפניך אשה באת אםאומר 

  .גיהנם של מדינה פחדהיה מתות בה עיניך תתן ואל מירכיך שיצאת כאלו

 מטות שבועות .של שלמה כדלעיל מטתו הנה .מצרים ביוצאי קרא ןפתרי ןיורבנ >ג,ז,ד<

 שיצאו רבוא ששים אלוסביב לה  גבורים ששים .שלו שהשלום למלך השלשלמ .אומר סלה

 שבשעה .ירכו על חרבו איש מלחמה מלומדי חרב אחוזי כלם .ולמטה שנה 'עשרי מבן ממצרים

 אחד [כל] (הויכ) מידו .בו יאכל לא ערל כל סומונטיס ה"הב לי אמר כך משה להם שאמר

  .עצמואת  ומל ירכו על חרבו ותןנ ואחד

 שהוא כיון .ממנו מתפחדין יראה ואימה והבריות לו נותן אדם יחטא שלא עד תני ,ה<>ג,ז

 שלא עד אבין ר"א .שכן לך תדע .מאחרים הוא תפחד[מ)(]ו ויראה אימה עליו נותנין חוטא

 היה שומע שחטא כיון מתיירא היה ולא רגליו על עומדו הדבור קול שומע היה 'הא אדם חטא

 האדם (א298) מתהלך בגן ויתחבא שמעתי קולך את' שנא .הראיומתחבא מ הדבור קול את

 לוי 'ר .אמה מאה של 'ונעשיהראשון  אדם של קומתו הגרע שעה באותה 'אמ איבו 'ר .ואשתו

 שומע היהאדם הא'  שחטא וכיון .וןומירא הקול את שומע היה 'הא אדם חטא שלא עד אמר

א"ר אבא בר  .ב ומראה כבוד יי כאשכתי ישראל מה ישראל חטאו שלא עד .יוןדאג הקול את

ישראל  היו ולא זו את זו ( ]נוכחות[טוכסות) רואיןכהנא שבע מחיצות של אש היו ישראל 

וירא אהרן  ד"הה להסתכל יכולין היו לא הסרסור פני 'אפי שחטאו וכיון חדיןלא פוו מזדעזעין

 הרגיש הסרסור אף בוןא 'ור פנחס' ר .אליו מגשת וייראו ופני עור קרן כיוכל בני ישראל 

 אלא 'כתי אין מלאכי ידודון צבאות מלכי כתיב מה 'יש חטאו שלא עד העבירה אותהכ עמהם

 וכיון משה של פניו להסתכל יכולין היו לא וגבריאל מיכאל זה אי יאידמלאכ מלכיהון מלכי

 החמהו האף מפני יגורתי כי ד"הה .להסתכל משה יכול היה לא הגוליירין 'אפיישראל  שחטאו

כתיב בו  (מה) [כתי' יי אורי וישעי ממי אירא מי שארע בו כך] מעשה אותו [לדוד] ארע שלא עד

 עשיתי ד"הה .ובשרות בשרים רודה היה שלמה חטא שלא עד .ידים ורפה יגע והוא אליו ואבא

 אשד .אפרובטיי .אדם בני ותענוגות .נקבות ומשוררות זכרים משוררים ושרות שרים לי
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 'ישר והעמידן מגבורי גבורים ששים[ לו] מינה שחטא כיון .בהון אזיין אתוושד יאשד ושדות

  .הרוחות מן מתפחד שהיה חרב אחוזי כלם .מטתו הנה ד"הה מטתו את יןשמרמ

 

 זה אפריון .במשכן אקריי פתר סימון' בר יודה' ר בשם אעזרי' ר .לו עשה אפריון >ג,ט,א<

 ןמנימס לידי ובאת הגדילה שלא עד קטנה בת לו שהיתה למלך ז'אלע ןב הודה[?י?)(] 'ר .משכן

 סמנין לידי ובאת שהגדילה כיון בחצר במבוי איבפרהסי ועמ ומדבר בשוק אותה רואה היה

 ינוכשא פפליון עשו אלא בפרהסי עמה מדבר שאהא (אלא) בתי של שבחה אין המלך אמר

 יאיבפרהס אותו ראו במצרים הבהוווא ישראל נער כי כתב כך .הפפליון מתוך עמה לדבר צריך

 הגדולה היד את ישראל וירא 'שנא איבפרהסי אותו ראו בים .מצרים את לנגוף יי ועבר' שנא

 'שנא פניםאל  פנים אותו ראו בסיני .ואנוהו אלי זה ואומר ובאצבע אותו ןמראי העוללים והיו

 נעשה יי דבר אשר כל ואמרו התורה אתעליהם  קבלו סיני הר על שעמדו כיון מסיני יי ויאמר

 המשכן מתוך עמהם מדבר שאהיה בני של שבחן אין ה"הב אמר .שלימה אומה נעשה .ונשמע

 מעצי .שלו שהשלום (ב298) המלך המלך לו עשה .אתו לדבר מעד אהל אל משה ובבא ד"הה

  שטים עצי למשכן הקרשים את ועשית א"מדכה .הלבנון

 

 מרשנא .זהב רפידתו .כסף וחשוקיהם העמודים ווי' שנא .כסף עשה עמודיו 'עומדי >ג,י,א<

 אהבה רצוף תוכו .וארגמן תכלת פרכת ועשית' שנא ארגמן מרכבו זהב תצפה הקרשים ואת

 ןיוד' ר בשם אעזרי 'ר בה םעוסקי צדיקים וזכות תורה זכות זו אמר יודן 'ר .מבנות ירושלם

 אחד ב?]ו[?וכת לשרת ודלעמ הכהנים יכלו ולא אומר אחד כתוב שכינה זו אמר סימון 'בר

 דסכנין יהושע 'ר .הללו כתובים שני ?ו?יתקיימ כיצד .יי כבוד נגה את מלאה והחצר אומר

 המערה המערה את והציף הים געשו לים סמוכה שהיה למערה דומה מעד אהל היה למה

 .משכינה חסר לא ועולם השכינה מזיו נתמלא מועד אהל ןכ .כלום חסר לא והים תנתמלא

  .משה כלות ביום ויהי' שנא המשכן שהוקם ביום בעולם השכינה שרתה אימתי

 הפריומא אפריון וומה .הארון זה עשה אפריון .בארון אייקר פתר .אלעאי בר יודה' ר >ג,י,ב<

 נאה בתי .לעבדיו המלך להם אמר .ומשובחת חסידה נאה יחידה בת לו שהיתה למלך

 כך .הפריום מתוך בתי של יפיה שיראה מוטבו פריום לה םעושי אתם ואין וחסידה ומשובחת

 של יופיה שיראה מוטב ארון לה עושים אתם ואין .ומשובחת וחסידה נאה תורתי ה"הב 'אמ

 ויעש א"מדכ .הלבנון מעצי .שלו שהשלום המלך .שלמה המלך לו עשה הארון מתוך .תורתי

 ולפני ןעומדישהיו של כסף  עמודים שני אלו כסף עשה עמודיו .שטים עצי הארון את בצלאל

 'ר .ול הסמוכה פרכת זו ארגמן מרכבו .טהור זהב ויצפהו' שנא .זהב רפידתו .כמין אילנייא

 זו אמר יודן' ר .ירושלם מבנות אהבה רצוף תוכו .לארגמן דומה שזהבה הכפרת זה אמר ביבי

 מה' שאפי ללמדך שם לך ונועדתי כהנא בר אבא ר"א .היך כתב קדמיה .ולומדיה תורהה זכות
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עם  דברנ למה לו אמר חנינא' ראת  שאל אחד גוי .השכינה מן פנוי היה לא תכהפר ריושאח

 שקמה מתוך אואחד  חרוב מתוך עמו דברנ אלו לו אמר .אחר מאילן ולא אהסנ מתוך המש

 בארץ מקום שאין ללמדך פשריא אל חלק יאךבלה עכשיו משיבך והייתי שואלני הייתאחד 

  ..אהסנ תוךמ עמו מדבר היהכן  'שאפי השכינהן מ פנוי

' שנא הלבנון מעצי .דאי(א)ו שלמה שלמה המלך לו עשה דשהמקית ב זה אפריון א"ד >ג,י,ג<

 .ההיכל לאולם העמודים את ויקם' שנא כסף עשה עמודיו לבנון מן עצים תונכר ואנחנו

 אחורימ חוץ בזהב ( ]נטווה[טוחינ)היה  הבית שכל דתנינן (א299) איכהה זהב רפידתו

 הדלתות אחורי' אפי הראשון בניןב [בל)(]א השני לבנין תנינןד מתניתא הדא ר"א .הדלתות

 זהב סגור זהב .טהור זהב ?. ]זהב טוב[ו?ב שהיו הם זהבים שבעה תנינן ..בזהב מחופה היה

 .טוב ההיא הארץ וזהב א"מדכ כמשמעו טוב זהב .פרוים זהב .מזוקק זהב .מופז זהב .שחוט

 אותו מכניסין שהיו טהור זהב .אלויית[ב)(]הב דהוא ייטובו אבבית ואהדה ייובוט יצחק ר"א

 לע פעמים אלף לאור שלמה הכניס זהב ככרים אלף יוסי 'ר בשם יודה' ר .כלום חסר אלו לכור

 שהיתה מדברה במנורת מעשה שם ר' חנינאב יוסי ר"א תני א(ו)וה .אחד ר[ככ)(] על שהעמיד

 .שחסרה עד פעמים השמנ לו הכניסה נוןיגורדידינר  משקל המקדש שכן(המ) מנורת על רהיית

 זהב .צבחר צבחר אלא חסרה ההו לא ולהלן הכא מן ברם סגין רהיחס ההו קדמיי מן אלא

 לו היה קליטיאנוסיד ביצה משקל לו היה אדריינוס.. שעוה חוט שלכ נמשךהיה ש .שחוט

 זהב .ה[י]מינ לה ההו ולא מינה לה ליתא רשיעת ( ]מלכותא[מלותא) הדא נוןגורדיי דינר משקל

והא כתי' שבעת אלפי' ככרי כסף מזוקק לטוח קירות . ]זהבים בעלי כל בעד סוגר .סגור

 [הבתים וכי כסף היה והלא זהב היה ולמה קורי' אותו כסף שהיה מכסיף בעד כל בעלי זהבים

ת המזרקות ואת או היעיםאת ו הסירותאת ו ותהסיפאת  הכלים כל נעשים היו ממנו[ו]

 אלו אמר מגדלאה יצחק' ר .והפותות (והיעים) והמחתות הכפותאת ו המזלגותאת ו המזמרות

 המקדש היה לא קל דבר' שאפי ללמדך הציר שתחת חפות וז מרוא סימאי' ר .חתפות חפי

 על אמר בון' ר .באש תתמצהוא ש והז לגפרית דומה דרוסה אחוי פטריקי' ר .מופז זהב .חסר

 .כזתים[ אותו] מחתכיןהיו ש אמרי ינאי' ר דבי .מזוקק זהב .מאופז זהב נקרא תומדינ שם

 בזבל אותו מטמיניןהיו ש אמרי יודן' ר דבי .מזוקק יוצא והוא עמיות[נ]ל אותו מאכיליןהיו ו

 אומרים ויש .לדם דומה אדום אמר לקיש ריש .פרוים זהב .מזוקק יוצאהוא ו שנים שבע

 בשעה .אילנות מיני כל בו צר המקדש בית שלמה שבנהיון כ חמא.. א"ר פירות עושההיה ש

 ן אתילמשי והיו .פירות ןעושי שבבית אלוהיו  פירות[ 'עושי] ותשבשד אלוהיו עושין ש

 שהעמיד בשעהא"ר אחא  ..הבית בדקצורך ל ןאות ןומניחי ןאות מלקטיןהיו ו .יהןפירות

 כלה לבא לעתיד אבל .מללוא לבנון חופר ד"הה .האילנות ןאות כל יבשו בהיכל צלם מנשה

 .וארגמן תכלת הפרכת את ויעש ד"הה ארגמן מרכבו .ורנן גילת ותגל תפרח חופר ד"הה .חוזר

     ..תורה זכות זו מרוא יודן' ר .אהבה רצוף תוכו
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 [המלך שלמה .אפריון זה העולם. ]שלמה המלך לו עשה אפריון א"ד (ב299) ד"א >ג,י,ד<

 משניטל דתנינן ןשלמט הקדשים קדשי מבית בנה[נ]ש .הלבנון מעצי .שלו שהשלום המלך

 הושתת שממנה נקראת היתה ושתיה הראשונים נביאים[ ימות]מ שם היתה אבן הארון

 אלו זהב רפידתו .יוחסיןשל  שלשלת וזה .כסף עשה עמודיו ..יופי מכלל מציון ד"הה .העולם

 תוכו .בעזרך שמים רוכב ד"הה .רגמןא מרכבו .זהבכ שנמכרין האילן ופירות הארץ פירות

 ..שלו שהשלום המלך לו עשה הכבוד כסא )ז( זה עשה לו אפריון א"ד .כקדמייתא אהבה רצוף

 של [שלמעלה שמכוון כנגד בית קדשי הקדשי' שלמטה] הקדשים קדשי בית זה הלבנון מעצי

 .ירופפו שמים עמודי ד"הה כסף עשה עמודיו .שבתך כנגד ן[ו]מכו .לשבתך מכון ד"הה .ןמט

 (במ) רוכבה א"מדכה .ארגמן מרכבו .מזהב הנחמדים 'שנא .תורה דברי אלו זהב רפידתו

 גאה .נשר שבעופות גאה .הם גאים תארבע אמר יאברכי' ר .אהבה רצוף תוכו .קדם שמי בשמי

 כסאתחת  וחקקן ה"הב םנטל םוכל .אדם םשבכל גאה .אריה שבחיות גאה .שור שבבהמות

  ..משלה בכל שמלכותו דע .אים[ג]ה על כסאו שהכין ממה .כסאו הכין בשמים יי' שנא הכבוד

 

 [שלמה] במלך .ובציצית במילה בתגלחת לי יןהמצוי בנים ציון בנות וראינה צאינה >ג,יא,א<

 על ומזלות ככבים .תן[ו]א[?ו?)י(]מל על ולבנה חמה ברא .שלמות בריותיו שברא

 ..שלו שהשלוםשלמה  במלך .נבראו עשרים כבן וחוה אדם מרוא קפרא בר .תן[ו]א[ו)י(]מל

במלך א"ד
 
 .ליצחק החרב .לאברהם האש השלים כיצד .מעשיו לבריותיו שהשלים [שלמה]

 והחיות שלג של הרקיע חיאי בן שמעון' ר תני ..בריותיו בין שלום שעשה א"ד .ליעקב המלאך

 .אש של וגבריאל שלג של מיכאל רקיע ותהחי ראשי על ודמות 'שנא שלג של הרקיע אש של

ודמות החיות מראיהן  והחיות של אש שנאמר .זהאת  כבהמ זה ולא זהאת  מכבה זה ולא

 סוף לא אבין ר"א .ולא זה מכבה את זה וכתיב והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק .כגחלי אש

 וב שלום עושה ה"הב ל שלגש וחציו אש של חציו דאח מלאך' אפי אלא למלאך מלאך בין דבר

 זהאת  מזיק זה ולא דבר כמראה מראיהןו .כתרשיש יתויוגו הן ואלו .פיןנא חמש יהב איתו

 אוכלה אש אומר אחד וכתוב .עליותיו במים המקרה אומר אחד ביכת .את זה מזיק זה ולא

 כתיב יוחנן ר"א .זה את מזיק זה ולא זהאת  מזיק זה ולא נור די שביבין יהירסוכ וכתב .הוא

 .זהאת  [ה)א(]ז מזיקין םואינ אש של והככבים מים (א300) של הרקיע ובמרומי שלום עושה

 זה המשל .ופחד המשל כתיב חנין דכפר יעקב ר"א .לבנה של פגימתה חמה ראה לא עולםל

 קודם שהוא ומזל מזל כל לך אין לוי ר"א .לו מושלמין .עמו מהו עמו .גבריאל זה ופחד מיכאל

 .ממנו שלמטה מה אלא ממנו למעלהמ מה מביטהוא שככב ו ככב כל לך איןו .בעלייתן רוילחב

' שנא ם[ו]של ה"הב עשה פרעה במכות אףו ילאחורו חמי ואינו .בסולמא דנחית ברנש כהדין

 ת[ו]צלוחי (ש) מרוא יודה' ר .ורבנן 'נחמימ 'ור .יודה 'ר .הברד בתוך מתלקחת ברדאש ו ויהי

 תאטרופ אדלה אדמי איוד' דר הדא חנין ר"א .זואת  מכבה זו ולא אש מלאות ברד של
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 הדא חנין ר"א ..בזה זה פתוכין וברד אש אמר אנחמי' ור .ואמלג מתחמיא תאחרצניד מנאודר

 בגויהון אדלק א[י]וה כחדא מערבין ומשחא מיאד דקנדילא עששיתא להדא אדמי אנחמי 'דר

 רצון ותלעש בשביל .קאלהתיומ מיתה לאהומתק המית אמרי ןיורבנ וז את מכבה וז ולא

 של מלחמתו תשהוקש שראו כיון .לזה זה דבובין והיו קשין יןלגיונ שני לו שהיו למלך .הבורא

 לעשות רצון המקום אשמים ו כך .מלך של מלחמתו עשוו ביניהם ועשו ונלחמו שלום עשו מלך

 . .נס בתוך נס הברד בתוך מתלקחת ואש

 לו אמר אלעזר 'ר את אחיין בון מעש' ר שאל יוחנן ר"א .אמו לו שעטרה בעטרה >ג,יא,ב<

 בת לו שהיתה למלך .הן לו אמר [בעטרה שעטרה לו אמו( ]זה) מהו [מאביך] ששמעת פשריא

 אותה ראושק עד מחבבה [ז)(]ז ולא בתי אותה קורא והיה מדאי יותר מחבבה התוהי יחידה

 בת עישמ בתי בתחלה קורא אותה ה"הב כך .אמי אותה ראושק עד[ ולא זז מחבבה] אחותי

 אמי אותה ראושק עד רעיתי אחותי לי פתחי' שנא אחותי שקראן עד מחבבן ?ז?ז ולא .וראי

לשמוע אלא אמ' אלו לא באתי ]ו ראשו על ונשקו ש"ר עמד .כתיב אמי האזינו אלי ולאמי 'שנא

 לשלמה עטרה שבע בת שעשה מצינו ולא המקרא כל על חזרנו (ע) חנא ר"א [..דבר זה מפיך דיי

 ..'כוו וארגמן בתכלת מצויין מעד אהל כך ומרגליות טובות באבנים קבעתומ עטרהה מה אלא

 [ח(]ך)ולמתו סיןטקונ'[ ד] להעמיד לו היה משכן לי עשה למשה ה"הב שאמר בשעה מוצא את

 למעלה אותו העלה אלא כן עשה לא ה"הב אבל .משכן הוא והרי .עליהם המשכןאת 

לפניו  'אמ .וא"ל עשה לי כזה. ]אש שחורה לבנה שא .הירוקאש  אדומה אש (אותו) [ו]ראה[ה]ו

 לו שהיה למלך אבון ר"א ..תבניתםכ ל"א .[שחורה לבנה רבש"ע וכי מנין יש לי אדומה ירוקה

 אני יכול וכי אדני[1] המלך[2]"ל א .כמותה לי עשה ביתו לבן אמר [.נאה] (ותנא) אותונין

 וראה .למשה ה"הב לו אמר כך .בכבודי ואני .בסממניך את לו אמר (ב300) כמותה ולעשות

 'ר .תבניתוכ לו אמר .כמותו ותעשאני יכול לש אני אלוה ולםעל שונו רב לפניו אמר ועשה

 אדני ל"א .ותכמו עשה ל"א .מרגליטון של נאה בלבוש ביתו לבן שנגלה למלך יא אמרברכי

 אלוה אני שאני ל"א .לי משכן עשהמשה  למשה ה"הב מרא כך ותכמו לעשות אני יכול המלך

 י'מדוהע שטים עצי .למטה עשהכך  .למעלה רואה שאתה כשם .תבניתםכ ול 'אמ לעשות יכול

 ןלמט ןמעל של לזה עושה את ואם .ןשלמעל באסטרטיא כנתונים עומדים אלא כאן כתיב אין

 שרפים ןלמעל כיצד .למטה םהביני שכינתי ומצמצם מעלה של שלי סנקליטון מניח אני

 מלמד באור חייא ר"א ..ככבים ןלמט אף ככבים ןלמעל עומדים שטים עצי ןלמט עומדים

 היו ניםוחת סיני זה חתונתו ביום ..ברקיע ןהנראי כככבים במשכן ןנראי זהב קרסי שהיו

 .חתונתו ביום א"ד ..לב משמחי ישרים יי פקודי א"מדכה .תורה דברי אלו לבו שמחת וביום

    ..העולמים בית זה לבו 'שמח וביום .מעד אהל זה
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  .במצות יפה ההנ .רעיתי יפה הנך >ד,א,א<

 .לה תכשיט איוה לאחוריה שערה תצממצמ הזאת האשה הוליא ר"א לצמתך מבעד >ד,א,ג<

 ר"א המקדש בית של תכשיט היה אווה המקדש בית אחורימ יושבת גדולה סנהדרי היתה כך

 לשון אמר לוי' ר צפוריןר' חנינא דד (רבה)בי מדרשא  כהדין מרווחין והן יןתמצמ נראין אבהו

 .גלעד מהר שגלשו העזים כעדר שערך .לי בעדא אמר הוא לי ארוח למימר בעי אין הוא ערבי

 וראת אמר לוי 'ור .סוף ים זה זה איו .העולם תלאומו עדו גל אותו עשיתי מתוכו ושגלשת הר

ד כ וצינאב הדא שיןגל גלשין לה אעבד היא סגין אשער כד אתתא הדא מגווה ןיהרתי דאת

 .הקצובות כעדר נךיש .מתוכה הגלשתי גלשה ומה גלשין גלשין דיעב הוא טבאות לפי אהי

 אלעאי ר'ב יהודה 'ר בשם 'אמ כהנא בר אבא' ר .הרחצה מן שעלו .הים זתיוב מצרים זתיב

 .יי בעיני הרע ויעשו שירה לאחר יי בעיני הרע לעשות ישראל בני ויוסיפו כתיב השירה לפני

 דוד דברי ואלה אומר אתה בדבר כיוצא .לשעבר שירה מחלה כבר הםל מרא עשייה תחלת

 שהיו .מתאימות שכלם לשעבר שירה מחלה כבר הםלמר א .הם היכן והראשונים האחרונים

 אין להוושכ .ההולך האלהים (א301) מלאך ויסע ד"הה למלאך שכינה בין ותמימתא םכל

  .מהם אחד קוניז שלא בהם

 

 ומדברך .ובני ישראל משה ישיר אז השירה את שאמרו בשעה .שפתותיך השני כחוט <>ד,ג,א

 כפלח ..משבחן משה התחיל שעה באותה ואנוהו אלי זה ואומר באצבע מראיןהיו ש .נאוה

על ו הצנועין על .לצמתך מבעד 'לומ רךוצ אין .הזה כרמון ביזיז שבכם הריקן .רקתך הרמון

 .שבכם ומתין[צ]המ

 

 ים לגוזר בספרו דוד אתכם גדל ומה .בספרו דוד אתכם דלגש מה .צוארך דוד מגדלכ >ד,ד,א<

 תלים ספר אמרו אדם בני עשרה .הרבה פיות ואות שאמרו ספר .לתלפיות בנוי .לגזרים סוף

 יאתאשיחמ אלין אתפלגון יתאשיחמ אילין על ושלמה ודוד משה ואברהם 'הא אדםהן  ואלו

' ר .ועזרא קרח בני תושלשא'  וידותון והימן אסף אמר רב ןיוחנ 'ור רב אינון המ .אנאחרי

 בכלל אסף אין .רבד יהדעת על .ועזרא קרח בני תושלש אחד וידותון והימן אסף אמר יוחנן

 לומר זכה תורה בן שהיה י"ע אלא דתמן אסף הוא דהכא אסף יוחנן' ריה דדעת על .קרח בני

 ייד על' משנא הוא דאח אסף ב[ר]ד יהדעת על .עצמו בפני שירה לומר וזכה .אחיו עם שירה

 ועל עליו שעברו הדינין על .הידותון על איהנב לידותון אמר רב .יוחנן' ור רב .'כוו איהנב אסף

 הונא 'ר ..ישראל ועל עליו שעברו הדינין עלו הדתין על איהנב לידותון אמר יוחנן 'ר .ישראל

ן שמות [נאמר על( ]נזכר) לא מכלן תלים ספר אמרו אדם בני שעשרה פ"אע .אחא' ר בשם

 תשמבקש ןיסאננ של לחבורה בר דומהדה למה משל משלו .שנא' על שמו דוד ידי על]אלא[ 

 לומר םבחיומש כלכם .חסידים כלכם נעימים כלכם המלך להם אמר .למלך נוןיהימ לומר
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 רהעש שבקשו בשעה[ כך] ערב שקולו למה כלכם י"ע יאמר פלוני איש אלא לפני נוןיהימ

שירה  לומר ןמשובחיכלכם  חסידיםכלכם  נעימים ה"הב להם אמר תלים ספר לומר צדיקים

 'ר ..ישראל זמירות ונעים ד"הה .ערב שקולו למה כלכם ידי על 'יאמ דוד אלא לפני נוןיהימ

 .עליו תלוי המגן אלף ..ישי בן דוד ישראל של זמירותיהם מנעים מי אמר אחא 'ר בשם הונא

 אותו אבזכות אלא עליהם הגנתי לא עליהם והגנתי הים על שעמדו והרבבות האלפים אותן כל

 בשעתו עזראו בשעתו דודו בשעתו משה כגון יצרוב ויתגבר ביצרו טווישל עומד שהוא מי שבא

  ..ואהרן משה ןה אלו יםשדי שני ידי על סוף ים לכם נקרע מי יד ועל בו נתלה דורו כל (ב301)

 ןעומדי היו לא .סיני הר על שעמדו (ר)עד .סיני הר לפני בישראל אייקר פתר ןנתיו 'ר >ד,ד,ב<

 האיבאלר עומדין היו ולא .ודבור דבור כל על 'מצמצמי עצמן שהיו .לצמתך מבעד .האיאלרב

 כתיב הכא מן לה מייתי יוחנן' ר בשם כהנא בר אבא 'ר .זיעבו רתתב יראהאימה וב אלא

' ר 'העזי כעדר שערך .מיתה[ל] שלהם ססי[פ]אפו נטלו .חרבו מחורב .יחרבו חרוב והגוים

 שגלשתם ר[ה)(] [יהוגו( ]גוותא) מן דאתנהרתון טורא 'אמ לוי 'ר בשםדסכנין  יהושע

 ..מתוכו םהגלשת הגלשה מה .סיני זה זה איו .העולם לאומות ועד גל אותו עשיתי .תוכו[מ)ב(]

 ה"ושס .עשה מצותיברים ושמנה א מאתים וארבעים .קציבן מילין .הקצובות כעדר שניך

ר' אחא ור' משרשיא בשם ] העונות מן מרוחצין םכל שהיו הרחצה מן שעלו .תעשה לא מצות

 אין בעצרת אבל .אחד חטאת ושעיר לחטאת אחד עזים ושעיר בוכת המוספין בכל [ר' אידי או'

 ביום יוחנן ר"א .מתאימות שכלם ..עון ולא חטא לא בידם היה שלא ללמדך חטאת כתיב

 'א כל וביד השרת מלאכי של רבוא ששים עמו ירדו לישראל תורה ליתן סיני הר על יי שירד

אמר עשרים  כהנא בר אבא' ר .מישראל ואחד אחד לכל ישראל את לעטר עטרה םמה 'וא

 ואחד .עטרה מלבישו אחד סיניב ה"הב עם ירדו השרת מלאכי של מאהו[1] רבוא[2])וארבעה( 

 ויאסור פתח מלכים מוסר א"מדכה זונם מרוא ןדצפרי רבה הונא' ר .[זוני מהו] .זוני סרו[ו]א

 הקול זה .שפתותיך השני כחוט ..מהם אחד ניזוק היה שלא בהם אין ושכולה .במתניהם אזור

 הדבור שלאחר הקול זה נאוה ומדברך .ויאמר אחד קול העם כל ויען .א"מדכה הדבור שלפני

' ר דברו אשר כל הטיבו מהו .דברו אשר כל הטיבו יי ויאמר דבריכם קול את יי וישמע' שנא

 .הקטרת כהטבת הטבה אמר וחד נרותה כהטבת הטבה אמר חד .קפרא ובר אדא בר חייא

[ ה)ת(]תור הוא רצוף כםשב ן)י(הריק .רקתך הרמון כפלח ..ןשבחמ משה התחיל שעה באותה

 .שבכם המצומתין ועל שבכם םהצנועי על לצמתך מבעד לומר רךוצ ואין .הזה כרמון ותמצ[ו]

 בצאתך אלהים בספרו דוד אתכם דליג ומה .בספרו דוד אתכם דלישג מה .צוארך דוד כמגדל

 סיני זה ל"ת שאין יי מפני נזלו הרים תיבוכ .רעשה ארץ בתריה כתיב מה .עמך לפני (א302)

 כל .תלוי עליו המגן אלף ..הרבה פיות שאמרוהו ספר .לתלפיות בנוי .ישראל אלהי יי מפני

 בזכות אלא עליהם הגנתי לא עליהם והגנתי סיני הר לפני שעמדו והרבבות האלפים אותן

 שישלוט מי שכל הגבורים שלטי כל אלא בו נתליתם כםיבעצמ אתם ולא דור לאלף הבא אותו



  תמר קדרי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדות ד"ר -מדרש שיר השירים רבה 

)כ"י א(  201כתב יד אוקספורד בודליאנה   

68 

 נתלה דורן גון אלוכ .בשעתו עזרא בשעתו דוד בשעתו משה כגון יצרוב ויתגברביצרו  ויעמוד

  .ואהרן משה על ידי יםשדי שני ידי על התורהלהם  תןונ מי ידי ועל .ןבה

 למלחמת שהלכו עדרים .העזים כעדר שערך .מדין במלחמת אקריי פתר יצחק 'ר >ד,ד,ג<

]ר' חונא ' כוו הזהב את הכהן ואלעזר משה ויקח ד"הה ו של יעקבבזכות אלא הלכו לא מדין

 .העולם לאומות ועד גל ואות עשיתי מתוכו שגלשתן יהר .גלעד מהר שגלשו ישראל סבא..אמ'[ 

 ןביקצ מלין הקצובות כעדר ניךיש מתוכו הגלשתן הגלשה ומה .מדין מלחמת ה זהז הז איו

 ר"א .למטה אלף ישראל מאלפי וימסרו' שנא .במסירה עשר ושנים בנדבה אלף עשר שנים

 חאאבשם ר'  הונא 'ר .הרחצה מן שעלו .מדין למלחמת הלכו אלף עשר בשנים יצחק 'בר אניחנ

 ראש של תפלין םמה אחד הקדים שאלו יד של לתפלין ראש של תפלין םמה אחד הקדים שלא

 צדיקים שהיו אומר הוי .בשלום משם םעולי היו ולא משבחן משה היה לא יד של לתפלין

 היה (היה אחד מהם) האשה אצל זוגות זוגות נכנסין שהיו שבשעה .מתאימות שכלם ביותר

 אנו אין להם רות[מ)א(]או והיו נזמיהאת  מפרק מהם ואחד .פניהאת  מפחם םמה אחד

 שלנואת  ונשנטל ןדייכ לאן לה אומרים ישראל והיו כך לנו ןישועאתם ש ה"הקב של מבריותיו

 נחשד שלא .בהם אין להוושכ ..העם ראשי כל את קח משה אל יי ויאמר ד"הה .ידיכם מתחת

 אנשי ראש את נשאו עבדיך למשה שאמרו בשעה שפתותיך השני כחוט ..בעבירה מהםא' 

 לו שאמרו בשעה נאוה ומדברך .ולחטא יאלערי .איש הםמ נפקד ולא בידינו אשר המלחמה

 ממנו נפקד ולא םימרואאתם  .דבריכם סותרים דבריכם משה להם אמר .יי קרבן את ונקרב

יתם אומרים הי חטאתם לא אלו הא .יי קרבן את ונקרב םימרווא ואתם חוזרין .הילערי איש

 הםמ אחד והיה האשה אצל נכנסין היו זוגות זוגות רבינו משה לו (ב302) אמרו .קרבןלהביא 

 של הזעה אותה על .אקימע הרע יצר הזיע שלא רפשיא נזמיה את קמהם מפר ואחד מפחם

 כפלח משבחן משה התחיל (אומר אוה) שעה באותה .יי קרבן להביא אומר אוה הרע יצר

 עבירה שבא מי שכל הזה כרמון טובים ומעשים מצות רצופין שבכם ין[נ]קירה .רקתך הרמון

 םהצנועי על צמתך מבעד 'לומ רךוצ ואין .האעש גדולה מצוה האעש ולא ממנה לווניצ לידו

 מלך לסיחון בספרו אתכם דוד דלישג מה .צוארך דוד כמגדל .שבכם םהמצומתי ועל שבכם

 אלף .הרבה פיות שאמרוהו ספר .לתלפיות בנוי נחלה ארצם ונתן הבשן מלך ולעוג האמורי

 הגנתי לא םכעלי גנתייוה מדין למלחמת שהלכו הרבבותו האלפיםאותן  כל .עליו תלוי המגן

 כל .הגבורים שלטי כל אלא בו נתליתם כםיבעצמ אתם ולא דור לאלף שבא אותו 'בזכו אלא

 שני ידי על המלחמ נעשית מי ידי ועל .גבור קרוי ביצרו תגבריו ביצרו טושליו מי שיעמוד

  ..ופנחס משה ידי על יךישד

 אלא עבר לא הירדן את שעבר עדר .עזיםה כעדר שערך .בירדן אקריי פתר יוחנן 'ר >ד,ד,ד<

 היוד 'ר .סבא ישראל .ישראל עבר ביבשה לאמר בניכם את והודעתם ד"הה .יעקב ו שלבזכות

 הירדן את ישראל עברו שלא תוביםבכו בנביאים בתורה נוימצ 'מקומו שלשהב .ןסימו' בר
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 את והודעתם שנא' בנביאים .הזה הירדן את עברתי במקלי כי .בתורה .יעקב של ובזכות אלא

 .יעקב אלוה מלפני תנוס כי הים לך מה שנא' בכתובים .סבא ישראל ישראל עבר לאמר בניכם

 זה זה איו .העולם לאומות ועד גלנעשה  מתוכו םשתלשג הר .גלעד מהר שגלשו .סבא יעקב

 מן שעלו .ועוג סיחון זתיב .העזים כעדרשנא' שערך  מתוכו הגלשתם הגלשה ומה .ירדן

 'ר .אוה ערבוביא מלחמת אלף ששים על יתירה שהיא מלחמה כל אלעזר ר"א .צה[ח)(]הר

 .יתר או חסר או כארבעים כשלשים כעשרים כעשר 'שנא מקום כל מרוא סימון ר' בשם יהודה

 מאות ושבע אלף וארבעה ארבעים איתמר והכא .צבא חלוצי אלף עיםכארב איתמר תמן

 להם אמר הם יכןה פיםאל ו"ט םאות בדרכים כלו והשאר היו שלם אלף אחא ר"א .שיםחמו

 ד"הה למאסף החלוץ בין מיםימתא שהיו מתאימות שכלם .הכתוב מנאן ולא כלים שומרי הם

אשר  כלכ ליהושע שאמרו שפתותיך שניה כחוט .קוניז שלא בהם אין להוושכ .הולך והחלוץ

 באותה .פיך את ימרה אשראיש  (א303) בשעה שאמרו ליהושע כל .ומדברך נאוה .צוינו נעשה

 .צוארך דוד כמגדל ..י"א כקדמא"עניינ .רקתך הרמון כפלח משבחן יהושע התחיל שעה

 ידי על הירדן את ישראל עברו מי ידי ועל .גדולים מלכים למכה ואמ' .בספרו אתכם גדל כמה

  יהושעו אלעזר

 ועד גל עשיתי ומה הגלשה .מתוכו ושגלש הר .שגלשו העזים כעדר שערך א"ד >ד,ד,ה<

 יוצאה המורא יכןהמ ךיממקדש אלהים נורא' שנא המקדש בית זה זה ואי .העולם לאומות

 שםכ רבנוובח מקודש שהוא תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי את א"דכמה המקדש 'מבי לא

 פנים ה"הב לו נשא לא מקדשו[ל] אם ומה חמרו לק דברים והרי .ינויבבנ מקודש שהיה

 'הקצובו כעדר ךערש ךמתו שיהגל הגלשה ומה .כמהו מהכ חתא לע ממחריביו פרעיל לכשיבא

 וההדיוט יםכל בשמנה משתמש גדול כהן תמן דתנינן .גדולה כהונה בגדי אלו בןיקצ מילין

 .הקדש נזרו וציץ ומעיל ואפוד חשן עליו מוסיף ואבנט מצנפתב ומכנסים בכתנת .ארבעהב

 לובשי על אומרים ויש .בדם הכתנת את ויטבלו א"מדכה .דמים שופכי על מכפרת היה כתנת

הה"ד ועשה להם מכנסי  .על גלוי עריות 'מכפרי] מכנסים .פסים כתנת לו ועשה א"מדכ כלאים

 על המצנפת ושמת א"מדכה .הרוח יגס על מכפרתהיתה  [מצנפת מכפרת .בד לכסו' בשר ערוה

 שלשים לוי ר"א .ניןקהעומ על דאמר ומאן גנביםה עלמאן דאמר  מכפר היה אבנט .ראשו

 א"דכמה דיןה מטי על מכפר היה חשן .ולכאן לכאן מעקמו והיה .בו היה מות?[א)(]? ושתים

 היה עילמ .ותרפים אפוד אין א"מדכ ."זע עובדי על מכפר היה אפוד המשפט חשן תא ונתת

 הן ואלו כפרה להם היה לא דברים שני גוברין דבית נתן' ר בשם סימון' ר .הרע לשון על מכפר

 המעיל יזוג כפרה ול וקבעה כפרה ול היה לא הרע לשון האומר .בשגגה נפש וההורג הרע לשון

 לא בשגגה נפש וההורג ..קולבעל ה על ויכפר קול יבא קולו ונשמע לשרת אהרן על והיה' שנא

 .הגדול הכהן מות עד שם וישב' שנא גדול כהן מיתת זו כפרה התורה לו וקבעה .כפרה לו היה

 א"מדכה .פנים עזי על מר[א]ד)(  מאן הגודפנים על 'דאמ ומאן פנים עזי על מכפר היה ציץ
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על  הוא או' ומצח אשה זונה היה לך מאן דאמ' על הגודפני' והיה] ולהלן אהרן מצח על והיה

 ארצה פניו על ויפול כתיב .במצחו האבן (ותטבעאיתמר ) [להלן הוא אומ' ותטבעמצחו תמיד ו

 יצטער שלא כדי וזרת אמות שש בהווג היה דורש את מתחלה אלא ארצה פניו על ויפול למה

 אלהיו דגון שהיה לפי הונא ר"א .ארצה פניו על ויפול 'לפי קומתו מלא ויהלך צדיק אותו

 כדי ר"א פניו על ויפול א"ד ..גלוליכם פגרי על פגריכם את תיונת' שנא מה לקיים לבוב חקוק

 פניו על ויפל א"ד ..יחד בעפר טמנם (ב303) מרשנא כענין וגידף שחירף סרוח פה אותו ןושיטמ

 פניו על ויפול א"ד .ישובו תוךב צדיק אותו יצטער שלא (פה סרוח אותו שיטמון כדי) א"ר

 שנאמר מה לקיים צוארו על וידרוך צדיק אותו שיבא כדי ר' אמ' פניו על למה ויפול .ארצה

 שתי אלו מתאימות שכלם .ישראל על מכפרין הןש הרחצה מן שעלו תדרוך במותימו על ואתה

 ..נרתקות שתים כמין מתוכו ותנרא והיו החשן מבין יוצאות היוש)(  זהב של 'גבלו שרשרות

 נאוה ומדברך הקדש נזר זה תיךשפתו השני כחוט ..מהן אחת נתאכלה שלא .בהם אין להוושכ

 כותי חד ביה פגע פלאטנוס אחד גבי דמטא כיון .בירושלם צלימל סליק הוה יונתן' ר .הציץ זה

  .ל"ב כולה כדאיתא בבראשית רבה פרשת אזיל את ןהל ל"א

 .העולם לאומות ועד גל ום אותעשית מתוכו ושגלש (של) הר .העזים כעדר שערך א"ד >ד,ד,ו<

 .קציבין מילין הקצובות כעדר ךערש מתוכו םגלשתש הגלשה ומה .משמרותה אלו זה איו

 שעלו .מחלקות עשר שניםו .לויה משמרות עשרים וארבעהו .כהונה משמרות וארבעה עשרים

 היו בשנה 'פרקי בשלשה תמן דתנינן .מתאימות ןשכל .ישראל את משמרין הןש .הרחצה מן

 שפתותיך השני כחוט .רגלבו בראש הראשון דתנינן ןבה אין להוושכ .יןשו המשמרות כל

 דתנינן השיר זה נאוה ומדברך .לאבצל ארזא בן והקיש יןבסודר הסגן הנף לנסך ההש דתנינן

תבל  ומלואה הארץ ייל 'אומרי היו ראשוןה ביום במקדש יםילו אומרים שהיו השיר תמן

 .אל בעדת נצב אלהיםהיו אומרי'  ג'ב .מאד ללוומה יי גדול אומרי' היו בשני .ויושבי בה

 יו אומרי' ייה בששי .לאלהים הרנינוהיו אומרי'  בחמשי .יי נקמות אל אומרים היו ברביעי

 םלועל לבא לעתיד מזמור שיר .השבת ליום שיר מזמור מהו אומרים בשבת .לבש גאות מלך

  ..העולמים לחי שבת שכלו

 ז"וא .העולם לאומות ועד גל ואות עשית מתוכו ושגלש הר .העזים כעדר שערך א"ד >ד,ד,ז<

 את קציבן מילין .הקצובות כעדר)ש(  ניךיש ןמתוכ וגלשש הגלשה היא מהו .הקרבנות אלו

 קרב איל דתנינן והולכים ישראל על מכפרים הםש הרחצה מן שעלו בבקר תעשה אחד הכבש

  ..ג' ג'ב והיין והסלת הקרבים תנינןד בהם אין להוושכ .עשר באחד

 .סנהדרין וז וז ואי .העולם לאומות ועד גל וו אותעשית מתוכו םשגלשת הר א"ד >ד,ד,ח<

 .מחייבין ואלו מזכין אלו קציבן מילין הקצובות כעדר ניךיש מתוכו םגלשתש הגלשה היא ומה

 פטרוהו לו מצאו אם דתנינן .מתאימות ןשכל .ישראל את מזכיןשהן  (א304) הרחצה מן שעלו

 כהנא אבא בר' ר בהם אין להוושכ .זוגות זוגות ריןנפט ןוה למחר נו[י]ד מעבירין לאו ואם
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 השני כחוטד"א  ..הםב הרקו הלכה שאין אמר לוי' ר .דבר מתוך דבר למדין הןש אמר

 בפיהם יןימצו הןאמר דמין  ר' חוניא .דיןה בית גזירת המלך גזירתב אמר יודן 'ר .שפתותיך

 העליונים הדמי בין להבדיל באמצע תחוגר קראיס של וחוט דתנינן וחנק הרג פהישר סקילה

דמים ל העליונים דמים בין תמבדל הסיקרא שחוט כשם א אמ'עזרי 'ר .התחתונים דמיםבין ל

  ..לחיוב פטור בין להיתר אסור בין לטהרה טומאה בין תמבדל סנהדרין היתה ךכ .תחתוניםה

 כחוט ןלה אמר .המשתלח שעירלא ו זהורית של לשון זה .שפתותיך השני כחוט א"ד >ד,ד,ט<

 'אמ אבהו' ר ..זהורית של השני כחוט עלי חביבה שפתים היא רחישת .שפתותיך השני

 מדבר שהוא פ"אע כהנא בר אבא 'ר .יאי מדברך מי .נאוה ומדברך .שפתינו פרים ונשלמה

 לוי ר"א ..בנוי כשהוא מחיצתו על יביןישח כשם רבק כשהוא עכשיו מחיצתו על חייביןנאוה ו

 לי העמידה בחורבנה .רשעים לי העמידה ינהיובבנ צדיקים לי העמידה בחורבנה ה"הב אמר

 .רשעים לי העמידה ינהיבבנ .וחבורתו עזרא .וחבורתו מרדכי וחבורתו דניאל כגון .צדיקים

 שוממה בני רבים כי לוי' ראמר  הדא על .תוחבורו אמון וחבורתו מנשה וחבורתו אחז כגון

 כפלח ..ינהיבבנ לי שהעמידה מצדיקים יותר .בחורבנה לי ידההעמ צדיקים הוי בעולה מבני

 ואין .כרמון מצות מלאים שורות שבשלש ןיהרק אמר חד .אחא 'ור אבא 'ר .רקתך הרמון

 .עצמה בסנהדרין התאנהתחת ו הגפן ותחת הזית תחת םהיושבי על .לצמתך מבעד לומר צריך

 על .לצמתך מבעד .לומר צריך ואין .ההז כרמון מצות 'מלאי שבסנהדרין ןיהריק אמר ר' אחא

 .מקדשה בית זה .צוארך דוד כמגדל ..בתורה ועוסקין התאנה ותחת הזית תחת םהיושבי

 ישראל של צוארן ההי וקיים בנוי המקדש בית שהיה זמן שכל בצואר ואות מדמההוא  ולמה

 ד"הה לישרא של צוארן כפףמ יכולף כ המקדש בית שחרב וכיון .העולם אומות בין פשוט

 מה .אדם של בהוובג נתון זה צואר מה א"ד .המקדש בית זה זכםוע גאון את ברתי[?ש?)(]ו

 אם זה צואר מה .המקדש מביתומלכות  הילויו כהונה כך .בו וייןמצ תכשיטין רב זה צואר

 בנוי .חיים ישראל הם שללשונאי אין המקדש בית (ב304) משחרב כך .חיים לאדם אין ניטל

 אני אומר ה"הקב אמר ר' יוחנן .תל ונעשה היה יופי אמר בון בר חייא גוניןטטר .לתלפיות

היא דעתיה דר' יוחנן  .הבא עולםב תופיפוי לעשותו שעתיד הוא ואני לם הזהבעו תל עשיתיו

הדין  בזכות אותו .וארמון על משפטו ישב .יוחנן ונבנתה עיר על תלה בזכות תלה דאמר ר'

 לארץ בחוצה העומדים אמרו מכאן .מכונות לו ותאקסומי שכל תל .שישבתי עליו בעולם הזה

 הזאת העיר דרך אליך והתפללו 'שנא ומתפללין ישראל ארץכנגד  פניהם הופכין ומתפללין

 אליך והתפללו' שנא .ומתפללין ירושלם כנגד פניהם הופכין שראל ומתפלליןירץ בא םהעומדי

ו והתפלל' שנא המקדשבית  כנגד םיהפנ הופכין בירושלם ומתפללים העומדים .ארצם דרך

 הקדשים קדשיבית  כנגד פניהם ןהופכיומתפללין  הבית בהר העומדים הזה הבית אל אליך

 .לדרום פניהםהופכין  בצפון העומדים נמצאו .הזה המקום אל והתפללו' שנא 'ומתפללי

 .אחד םמקו אל מתפללין ישראל כל נמצאו .למערבו מזרחלו לצפון פניהם דרוםל והעומדים
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 הוא לפני ההיכל הוא אמר ויל ר'בהושע י' ר .אחד מקום אל מתפללין ישראל שכל ומנין

 הוא שמע בקרית בו יןמתפלל הפיות שכל ההיכל הוא .אותו מכוונות נותהפ שכל ההיכל

בתפלה הוא אומר בונה  .יי ירושלים בונה אומר הוא המזון בברכת .יי ירושלם בונה אומרש

 אומר 'א ביכת .ותוכב שכינתו ולהשרות .לבנותו וב מתפללין הפיות שכלתל  הויירושלם יי 

 שני יתקיימו כיצד .מקומי אל אשובהו כהאל אומר אחד 'וכתו .הימים כל שם ולבי עיני והיו

 'ר .הקדשים קדשי כנגד לבואת  אדם יכוין נןדתני ןלמט ןולב ןלמעל פנים אלא .הללו מקראות

' ור ןשלמעל הקדשים יקדשבית  כנגד אמר ארב חייא' ר .חלפתא בן שמעון' ור ארב חייא

 בית שניכם דברי מקיים אני פנחס ר"א ..שלמטה הקדשים יקדשבית  כנגד חלפתא בן שמעון

 פעלת לשבתך מכון ד"הה .שלמטה הקדשים יקדשבית  כנגד מכוון שלמעלה הקדשים יקדש

 רנאווח .לעולם יוצאהמרה  שממנו אמר ינאי 'ור ארב חייא' ר .המוריה הר זה שבתךל מכון .יי

 אורה היוצא מנושמ אמר חד ינאי' ור רבה חייא 'ר ארון .לעולם היוצאמורא  שממנו 'אמ

 שממנו אמר חד ינאי 'ור רבה חייא 'ר דביר .לעולם רהואר הצאוי שמשם אמר רנאוח .לעולם

 .ברכיהר'  רמא .עליו תלוי המגן אלף .לעולם (א305) דבר יצא אמר רנאוח .לעולם ותדבר ויצא

 יצחק' ר בשם ברכיה' ר .ניינולב התאו שהיה המגן אותו והבאתי קפלתי דור אלף ה"הב אמר

 ה"הב ל"א .מגן נעשה אתה אין ולבני מגןל נעשית לי ולםעל שונו רב .ה"הב לפני אברהם אמר

 תלוי המגן אלף ד"הה .הרבה מגנים נעשה אני ניךפל אבל לך מגן אנכי' שנא 'א מגן הייתי לך

 . ומלכות כהונה זו .הגבורים שלטי כל .עליו

 

 משה כך .אשה של והדרה הודה הללו יםיהשד מה .ואהרן משה זה יךישד שני >ד,ה,א<

 של כבודן ושבחן ואהרן משה כך אשה של הינוי הללו השדים מה .ישראל של ןנויי ואהרן

 מה .תורה שראלי ן את כלממלאי ואהרן משה כך .חלב ןמלאי הללו השדים מה .ישראל

 לימד שלמד תורה כלמשה  כך םמה ויונק אוכל התינוק אוכלת שהאשה מה כל .הללו יםיהשד

 יםיהשד מהו .המפורש שם לו גלה אמרי ורבנן .יי דברי כל את לאהרן משה ויגד ד"הה לאהרן

 הוא וכתיב ואהרן משה הוא שנא' ואהרן משה היו כך .רוימחב גדול ןמה אחד אין הללו

 אמרכהנא  בר אבא' ר .בתורה ממשה גדול אהרן ולא מאהרן גדול משה לא ואהרן[1] משה[2]

 ..מזו גדולה זו ולא מזו גדולה זו לא .מאזנים בכף םונתנ טובות מרגליות שתי לו שהיו למלך

 .לתורה אלא נבראו שלא לוהל אחים בשני שבחרברוך הוא  .המקום ברוך פפא בר חנינא ר"א

 של משפחות שתי לוי' ר בשם דסכנין יהושע 'ר ..ישראל של כבודןלושניהן לא נבראו אלא 

 הרופאים ששלחו מעשה .מרתחת ואחת מקרית אחתשל מצרים  כנדריאסבאל היו כהנים

 ודם בשר שמעון' ר בשם ה בר זוטרארב ..םמרפאי היו םהמו יקיתרי םאות ועשו םמה והביאו

 מקדים אלא כן אינו העולם והיה מרשא מי אבל המכה את רואההוא ש עד רטייה 'ימקד נואי

 אמר הה"ד .לישראל כרפאי 'וכתי .'כוו לך ארוכה מעלה הנני ד"הה .מכה הוא כ"ואח רטייה
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 העולם אומות אבל שומרון ורעות אפרים עון ונגלה מעונותיהן לישראל לרפאת באתי ה"הב

 יל ידע ורפוא .משה דייל ע נגוף ורפוא נגוף מצרים את יי ונגף' שנא מרפאן כ"ואח אותן מכה

ויאמר  ד"הה .ישראל ן שללכבוד אלא נבראו לא שניהםש .הללו אחים שנישל  אשריהם .אהרן

  .ואהרן משה כשני עפרים זה ךישדי שני הוי .ואהרן משה את עשה אשר אל העם יי שמואל

 אחד רשישפ כיון הללו תאומיםה מה לוי' ר בשם דסכנין יהושע' ר .צביה מיותא >ד,ה,ב<

 לא והלא וכי בירח אחד מתו אחד בירח הרועים שלשת את ואכחיד 'כתי כך .נסתם ידמ םמה

 נדיבי ד"הה שלשתן על גזירה עליהם נגזרה תאח בירח אלא .אחת (ב305) בשנה אלא מתו

 ובזכותן .ומרים ואהרן משה לישראל עמדו טובים םפרנסי שלשה אומר יוסי' ר נאספו עמים

 .אהרן בזכות כבוד ענני .מרים בזכות הבאר .משה בזכות מןה .טובות מתנות ג' להם נתנו

 רוח קורת ישראלל היתה ולא ירדןב עמם ההית לא והצרעה .'כוו הבאר נסתלק מרים מתה

 של תןיחי הן הן .ויוכבד מרים ןנחמ בר שמואל ר"א .בששנים ההרוע .שנסתלקו שעהאותה מ

 עד במצרים ישראל של מרעיתן והי והיכן .כששנים רך שלבם ישראל את רועות והיו ישראל

  .סוף ים

 

 את אבינו אברהם שמל בשעה אמר חד לוי 'ור אבהו 'ר .ונסו הצללים היום שיפוח עד >ד,ו,א<

  .ז"ו' כדאיתא בבראשית רבה פרשת מכו בניואת ו עצמו

 הלבונה גבעת ואל .הצדיקים לכל ראש שהואאבינו  אברהם זה המור הר אל לי אלך >ד,ו,ב<

  .המזבח גבי על לבונה קומץב שנתקרב יצחק נואבי זה

 

 .פסולת בה תנמצא ולא לפניו שלמה המט שהיתה יעקב אבינו זה רעיתי יפה כלך >ד,ז,א<

 אשר כל ואמרו סיני הר לפני ישראל שעמדו בשעה ייאח ןבמעון ש' ר תני .רעיתי יפה כלך מהו

 לא סומין ולא חגרין לא םרעימצו ולא ןזבי לא ןבה היה לא שעה אותה ונשמע נעשה יי דבר

 'נאמ שעה אותה על .לב חלוקי ולא םטפשי לאו ממיןוש ולא שוטין לא םחרשי ולא םאלמי

 םחגרי ןומצורעי ןזביסומין  םהב והיו קלים ימים היו לא שחטאו כיון .רעיתי יפה כלך

 כל המחנה מן וישלחו נאמר שעה באותה םטפשיאלמים( ושוממים וו) שוטים חרשים ואלמים

 .בן צוער נתנאל הקריב השני ביום הראשון ביום המקריב ויהי 'כתי חלבו ר"א .זב וכל צרוע

 הוא אני תחלה הקרבתי ואני הואיל ויאמר יהודה יתגאה שלא להיטפ יהודה אותו עשה ולמה

כאלו כלם הקריבו  ראשוןה ביום הקריבו כלם כאלו ה"עליהם הקב העלה אלא .שבכלם גדול

 ואחד אחד כל והלא .אותו המשח ביוםהבית  חנכת זאת כתיב אלעזר "רא ..אחרוןה ביום

 עשר שנים כסף מזרקי )מש( עשרה שתים כסף קערות ל"ת ומה דאח כף אחד מזרק םמה

 גדולהוא  אני תחלה הקרבתי ואני הואיל יהודה יאמר שלא אלא עשרה שתים זהב כפות

 כתיב אברכי ר"א ..האחרון ביום כאלו הראשון ביום הקריבו כאלו ה"הב העלה 'לפי שבכלם
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 אבינו יעקב שישב מלמד אלא רכןיוב חזר רכןישב מאחר .עשר שנים ישראל שבטי אלה כל את

 יהי' שנא .נחשב (א306) דןל ומשל .יהודה אריה גור' שנא .באריה ליהודה משל .חיותל ומשלן

 ימןיבנ' שנא .זאבב נפתלי משל .שלוחה אילה נפתלי' שנא אילהב נפתלימשל  .דרך עלי נחש דן

 דן שהרי שכן לך תדע .עקרבים םכל שרפים םכל נחשים זאבים םכל וקרא וחזר .יטרף זאב

 מה נשיאים של ןבקרב מצינו אדי ר"א .אריה גור דן 'שנא אריה וקראו החז נחש שקראו

הקריב  זה .עולה הקריב וזה .עולה הקריב זה .הקריב זה זה קרבומה ש .זה הקריבקרב זה ש

 הקריב וזה שלמים הקריב זה .חטאת הקריב וזה .חטאת הקריב זה מנחההקריב  וזה .מנחה

 ראובן שמות ואלה בספר יחסןיל הכתב ראה ומה .כאחד ושוין שלמים שכלם למה .שלמים

 חד .ור' חנין לוי 'ור יהודה 'רדן הוא יהודה דן הוא יששכר דן הוא זבולון  .ויהודה לוי שמעון

 .דאל דאמר מאן ידעין אנן ולית ם.ביהא שייחסן מפני אמר רנאוח ןהאבי קנטרןמש מפני 'אמ

 מפני דאמר הוא ור' חנין סימון' בר ןיוד 'ר בשם יודן ר' רמדא ןאמ אלא דאל דאמר ומאן

 יחוסיהןי שמרו לא השבטים שכל מרוא יהודה' ר .ורבנן אנחמי' ור יהודה' ר .אביהם רןתשקנ

 שבטים שכל מרוא אנחמי' ר .במצרים חוסיהןיי שמרו ויהודה לויו שמעוןו וראובן .במצרים

 שכל לפי אמרין ןיורבנ "ז במצריםע עבדו לא לויו שמעוןו ראובן ושבט במצרים "זע עבדו

 כיצד במצרים שררה נהגו ראובן ושמעון ולוי מהם ושבט מצריםעל  שררה נהגו לא שבטים

 .ליהודה שררה ליתן בא לוי תמ .ללוי שררה נתנה שמעון מת .לשמעון שררה נתנה ראובן מת

 של ומיתת אחרי זמנה הגיע ואימתי .זמנה שיגיע עד אותה הניחו ואמרה קול בת אתיצ

 יהודה לו נקראו שמות שלשה .יעלה יהודה יי ויאמר יהושע מות אחרי ויהי ד"הה .יהושע

 ביתכל  לי היו אדם בן כתב עתניאל זה אמר סימון' ר .בעז זה אמר אברכי' ר .יעבץו עתניאל

 .'כוו סיןואולוכר כלה היחמית אנא אזכרי אמר .ברזלונחשת ובדיל ועופרת  כלם לסיג ישראל

 הואיל ה"הקב אמר .דכתיב מי זאת עולה מן המדבר שמו צבאות' ה גואלנו וכלה עניינא עד

  .בך אין ומום רעיתי יפה וכלך

 

 חדש י"ב לבתולה ןתנימ תנינן תמן .איותב אתי ה"הב אמר .כלה מלבנון אתי >ד,ח,א<

 ולבנים בטיט םקיועס שאתם עד אלא כן עשיתי לא ואני עצמה את לפרנס הבעל משתבעה

 יהודה' ר .המור בשמן חדשים ששה 'אמ אחשורוש של סרוחה הריח .אתכם וגאלתי קפצתי

את  ומחליק השער את משירהוא ש ןטקיפנא שמן זה מרוא ילו' ר ןטקטפינא שמן זה מרוא

 ישראל אלהי את ויראו אמר הירמי 'ור היברכי' ר .כן עשיתי (ב306) לא ניוא גוף של הבשר

 ראויה לבינה של שדרכה במקום היתה יכןה משנגאלו אבל נגאלו שלא עד זאת .רגליו ותחת

 שלה אגליינא וכל היא כמעשה אלאכאן  כתיב אין מעשה אברכי ר"א .נתונה היתה שם להנתן

 רשומה היתה ממצרים יצאו שלא עד אמר קפרא בר התנינ שלה פהיוהמג והסל היא .תנהינ

 ךכ .לטוהר השמים וכעצם טעם מה בענן תינרא לאש עד ממצרים ישראל ומשיצאו .ברקיע
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 לחתיוש למענכם הה"ד הייתי עמכם לבבל כשגליתם ה"הב להם אמר עננין מן ייןסנ אנון

 הוה לא לוי ר"א .הכל מלבנון אתי ד"הה .עמכם אני בקרוב הבחירה לבית לכשתחזרו .בבלה

 פורע הוא כך ואחר .המקדש מבית םנוע איה בתחלה כלה ללבנון אתי אלא מרמי אייקר צריך

 כל אקום עתהאמר  ינאי בר שמעון' ר .יי יאמר אקום עתה טעם מה ומאלופיו הרשע עשו מן

 קומי מעפר התנערי מרואהנביא  שישעיה הוא .כן הואאף  יכול כב באפר מוכפשתהיא ש זמן

 כהדא אחא ר"א .קדשו ממעון נעור כי למה יי מפני בשר כל הס שעה באותה .ירושלם ביש

  .טמאיק מגו יהגפ מנערההיא ד תרנגלתא

 עד מגיעות הגליות עתידותבר שונם  יוסטא' ר בשם ונאה ר"א .אמנה מראש תשורי >ד,ח,ב<

 טעם מה יחהמש למלך סרדיוטוט להביא העולם אומות ןועתידי .שירה ואומר ורמונוסוט

 אין ותשורה א"מדכה .קרבן לשון אלא זה[1] תשורי[2] לשון אין אמנה אמנה מראש תשורי

 לקראתו חזאל וילךדכתי'  חזאל בימי לכם עשיתי כבר לא ראויה לא ואנא היא ראויה להביא

 אלא היה יםגמל בעים[ר]א דמשק טוב כל וכי יהודה ר"א .יםגמל ארבעים משא נוממ ויקח

 דמשק טוב כל בדמיה ליתן הראוי התשהישהיו בה  ומרגליות טובה אבן בידו שהיתה למדמ

 למלך נותודור להביא עתידיןישראל  עצמן הן ואל דמשק טוב כלאת  בידו ויקח מרוא ואת

 ובצביםבסוסים  וברכב בסוסים ייל מנחה הגוים מכל אחיכם כל את והביאו טעם מה המשיח

 מטענין יכלין אינון דלית יאיסב כאלין יאברכי ר' אמ' .ובכרכרות מהו ובכרכרות ובפרדים

 ר"א .עמים משפחות ייל הבו ד"הה .פי' בידים .ריהת יכב להון מטענין ואנון .יקהרק כלב

 אותם מביאין כשהיו]ו[ .ועוז כבוד ייל הבו אלא כאן כתיב אין משפחות ייל הבו עמים אחא

 נחמן 'ר הים על שירה שאמרו בזכות כותז זו באי ועוז בכבוד אלא בזיון דרך מביאין תהיו לא

 ישראל וירא (א307) 'כתי 'אמ חלבו 'ר .ייב והאמין' שנא אברהם שהאמין אמנה בזכות אמר

 הוי מהימן ולא חמי ברנש אית .מאמינים וןואינ םיד  י ד  א   יןד   אד   .ויאמינו הגדולה היד את

 וי אמר בזכות אמונה שהאמיןר' ל וישמעו העם ויאמן' שנא במצרים שהאמינו נהוהאמ בזכות

 '..כוהאמונה שהאמינו במצרים ו ור' יצחק אמר בזכות .ייב והאמין נא'ש אברהם

 .יצחק זה וחרמון שניר מראש ייב והאמין נא'ש אברהם זה אמנה מראש תשורי א"ד >ד,ח,ג<

 .יעקבאבינו  זה וחרמון .בלבד אחת פעם אלא יצחק נסכנ לא כך .הניר את שונא השניר זה מה

 ממעונות .מיעקב מלכות מיעקב יהילוו מיעקב כהונה כך בזוטו נתון טובו כל זה חרמון מה

 בין היה שלא וגבורים שחוצים ועוג סיחון היו כך .שחוץ הזה הארי מה .ועוג סיחון זה אריות

 הכנעניים אלו נמרים מהררי .זה של עוילסי בא זה ולא בלבד אחד יום מהלך אלא לזה זה

 של מפלתן על שירה לומר ישראל היו ןיראוי היברכי א"ר ..איש נשאר ולא ד"הה .חצופים

 לו השיב יויד כגמול לאא סנחריב ן שלמפלת על שירה לומר חזקיהו היה וראוי .ועוג סיחון

 לבו גבה אלא לבו גבה כי אמר ואת וצדיק מלך וחזקיה חמי אאת לבו גבה כי למה חזקיהו

אמר לון  למה וןל אמר יי זמרו לון אמר וסיעתו חזקיהוד לגבהון וישעיה אתא .שירה מלומר
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 תורה חזקיהו אמר כהנא בר אבא ר"א .הארץ בכל ודעתנ כבר ליה אמרו .עשה גאות כי

 של וגבורותיו נסיו לומר צריכין היןמהוכי  לוי ר"א .השירה על מכפרתהיא  בה קועס הייתיש

 וגבורותיו נסיו וראו הרקיע מצעבא החמה גלגל עמד כבר לאא סופו ועד העולם מסוף ה"הב

 כוש מלך הקהדות מצרים מלך פרעה כבר אמר ישמעאל' ר ועד סופו העולם סוףמ ה"הקב של

 הרשע סנחריב להם עשה מה סנחריב םבה הרגיש חזקיהואת  לסייע ובאו הנס באותו שם

 ךוי יי מלאך ויצא ד"הה .סנחריב של לחיילותיו ונגפן המלאך יצא הלילה בחצי .כפתן בערבית

 והלכו התירן ולסייענ אלא באו שלא דומה םכפותי ומצאן השכים בשחרית .אשור במחנה

 מדה אנשי באיםשו כוש וסחר מצרים יגיע יי אמר כה ד"הה .ה"הב של וגבורותיו נסיו וספרו

 יעבורו קיםיבז .ךם למושלמי כבר יהיו לך וסיעתו חזקיהו זה ובא?י? ליךא םחיילותיה אלו

 אך םאומרי היו ומה .המקדש בית הז יתפללו אליך ירושלם זו ישתחוו ואליך אהניקייומכד ב

 יםמוגד בך יש אכן מסתתר אל אתה אכן ה"הב לפני ישעיה אמר .אלהים אפס עוד ואין אל בך

 אמר אלו וילן ביהושע  א"ר .ומתנקם אני חוזר .מושיע ישראל אלהי לו אמר מסתתר ואתה

 וסנחריב המשיח מלךוהיה ראוי להיות  הוא נעשה היה יבסנחר ו שלמפלת על שירה חזקיהו

 כתיבומה  (ב307) ומה .ברכב אלה משיחו יי הושיע כי ידעתי עתה אלא כן לא והוא .ומגוג גוג

   ..נויקרא ביום יעננו המלך הושיעה יי בתריה

 

 לי ונתתם בים כםי עליל היה אחד לב ה"הב אמר .ניילבבת כלה אחותי ניילבבת >ד,ט,א<

 ענק תבאח .אלי ואנוהו שעמדתם על הים ואמרתם זה עיניךמ תבאח ניילבבת .לבבות יתש

 לי ונתתם לי היה אחד לב ה"הב אמר ניילבבת א"ד .שבשבטיך המיוחד משה זה רוניךאמצו

 ונשמע נעשה יי דבר אשר כל ואמרתם סיני הר על שעמדתם רוניךאמצו ענק 'אכלבבות  יתש

 משה זה ענק תבאח המשכן את הקים וביום 'שנא כןהמש בהקמת .מעיניך תבאח אד"

 מעשה לאותו שהגיעו כיוןו היו כשרות המדבר דור נשי ר"דא בשבטיםש המעולההמיוחד ו

 ורותמא שהן ששמעו וכיון העגל למעשה םמנזמיה כלום נתנו ולא עצמןעל  ונמלכו עמדוהרע 

 במרגלים לכם היה אחד לב ה"הב אמר .כלה אחותי ניילבבת א"ד ..דלתותיהן נעלו מיד םלה

 היה אחד לב ה"הב אמר א"ד .נהויפ בן כלב בלתי' שנא וכלב יהושע זה לבבות יתש לי ונתתם

 זה ענק תבאח .ויפלל פנחס ויעמד 'שנא פנחס זה מעיניך תבאח ..לבבות בשטים יתש לי ונתתם

  ..משה

 

 שית .כלה ישראל אונקר מקומות בעשרה מרוא ברכיה' ר .כלה אחותי דודיך יפו מה >ד,י,א<

 .כלה שפתותיך .כלה אחותי .כלה אחותי .כלה מלבנון אתי הכא שית .יאבנביאי וארבעה הכא

 תעדה וככלה .כלה וקול חתן קול .יאבנביאי וארבעה .שיתא הא .כלה אחותי .כלה אחותי

 גאות מלך יי .לבושין עשרה ה"הב לבש וכנגדן .כלה על חתן ומשוש ככלה ותקשרים .כליה
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 זה .קנאה מעילב תלבושת .נקם בגדי וילבש .ןוכשרי צדקה וילבש .התאזר עוז יי לבש .לבש

 שבטלו העולם מאומות ליפרע כדי לבשת והדר הוד .ללבושיך אדום מדוע .בלבושו הדור

 שמואל ר"א .בשמים מכל שמניך וריח הככל םעליה מצמצמים שהיו הדברות עשרת מישראל

 דורש הזה הפסוק כך .ריחות כמה בו מריח את מפטמו שאת ידי על חלק זה שמן מה חמןנ בר

 .טובים טעמים כמה בו ומוצאאתה אותו 

 

 יעקב' ר .אליהו בימי להם עמדו נביאים רבוא ששים כלה שפתותיך תטפנה נפת >ד,יא,א<

 .עיירות רבוא ששים אנטיפרס ועד מגבת יוחנן ר"דא נביאים רבוא ועשרים מאה יוחנן' ר בשם

 היו ששם אל בית יהושע שאררהיריחה  .ובית אל הכיריח םכלמ מקולקלות ירותעי הםל ואין

 אל אל בבית אשר הנביאים בני ויצאו אומר אחד כתב .בן נבט ירבעם נים שעשהש זהב עגלי

 (א308) צרךל היה שלא םנבואת נתפרסמה לא ולמה משנים פחות נםאי נביאים .אלישע

לא ש נבואה וכל נתפרסמה לדורות צורךבה  יתההש ששעתה התנבוא כל מעתה רואמ .לדורות

 מביאן ה"הקב לבא לעתיד אבל .נתפרסמה לא לדורות צורך בה היה ולא שעתהבה  היתה

 לישראל שעמדו כשם יאברכי 'ר .עמך קדושים כלו אלהי יי ובא ד"הה ם.נבואת את ומפרסם

 תטפנה פתנ ירשופ שלמה ובא 'נביאו רבוא ששים להם עמדו כך .נביאים רבוא ששים

 חסרה ואם .תכשיטין כ"ד מתקשטת זו כלה מה ןקסריד חלפתא 'ור הונא' ר כלה שפתותיך

' ר .כלום אינו מהם אחד חסר ואם .ספרים ד"בכ רגיל יהא ח"ת כך .כלום ואינ דבר חסור

 דקסרין חלפתא' ר .צנוע שיהא צריך ח"ת כך .צנועה זו כלהה מהאמר  קישל שיר בשם הונא

 שלא צריך ח"ת כך עלי מעידה עדות וזו טהורה שאני ראו ואומרת יהבפורי תיושב זו כלה מה

 ברבים תורה דברי אומר שהוא מי כל אומר יוסי' ור שמעון 'בר אלעזר 'ר .דופי שום בו יהא

 יוסי' ר .ואמר לאאלו  לו נוח נפה גבי על צפההיא ש זוה סולתפ שומעיהן לע םערבי םואינ

 ל"ור יוחנן 'רו .בזה זה המעורבין וחלב כדבש ןאמרי ןירבנ דבש צוףכבו  שבא זהה כדבש אומר

  .חופתה בשעת בעלה על ערבה היאש זו ככלה

 תחתהוא ש זהה ממשקה יותר חוסר משקה אין אברכי רא" לשונך תחת וחלב דבש >ד,יא,ב<

 .לשונך תחת וחלב דבש קהות הלכות אם אלא לשונך תחת וחלב דבש אומר ואת הלשון

 תחת וחלב דבש 'מואהכתוב  עליו וניגונו נוגויבע הקורא לוי ר"א ..ו"עאכ ותמאושש הלכות

 יוחנן ר"א .' ויברכהוכוו ריח את וירח לו וישק ויגש כתיבד לבנון כריח שלמותיך וריח לשונך

 שנכנס כיון אלא ריח את וירח אמר תוא שלעזיםזה  משטף יותר וקשה רע שריחו דבר לך אין

 כיון .שדהה כריח בני ריח ראה ליה אמר הוהד אוה .ע"ג עמו נסנכאל אביו  יעקב אבינו

 מי ל"אהוה ד אוה .קלון ויבא זדון בא טעם מה ה"ג עמו נכנס אביו אצל הרשע עשו השנכנס

 בן ש"ר את אלעזר' ר שאל ..ציד הצד הואואומר  הקדש רוח השיבו .בתנור נאפה מי הפיא

 אותן כל לובשין היו מהיכןא"ל  .לאוא"ל  דברמב 'יש עם יצאו סיקורי כלי ל"א חמוי לקוניא



  תמר קדרי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדות ד"ר -מדרש שיר השירים רבה 

)כ"י א(  201כתב יד אוקספורד בודליאנה   

78 

 'ר .רקמה ואלבישך ד"הה .השרת מלאכי שהלבישום ממהא"ל  במדבר היוש שנה ארבעים

 שמלתך מימיך תאקר ולא ליםב היו ולא ל"א .אטאיפליק עקילס תרגם .פורפירא אמר יאסימ

 גדל נרתיק הגדל ואשה ז"שכהזה  החלזון מן דוולמ צא ל"א .גדלים היו ולא מעליך בלתה לא

 .נשרפים היו ולא ל"א .צןחומג וןבה שף הוה הענן ל"א .תכבוסת םצריכי היו ולא ל"א עמו

 במיתתן אם ל"א .מיותענ היו ולא ל"א באור אלא ץחמתג שאינו אמיינטון מן דוולמ צא ל"א

 היו יןשמתגע ל"א גופן של הזיעה מריח רע ריח עושין היו ולא עשו בחייהןו (ב308) עשו לא

 שלמה בא .סופו ועד העולם מסוף נודף וריח והיה ירביצני דשא בנאות ד"הה הבאר יבעשב

  ..לבנון כריח שלמותיך וריח וופרש

 

 נפנה ולא קטנה ואחת גדולה אחת בנות שתי לו שהיו .למלך .כלה אחותי נעול גן >ד,יב,א<

 עצמן על מיחוו בנותה ועמדו הים למדינתלו  והלך הרבה שנים המלך והניחן לבעל להשיאן

 .שלו וסימנטירין בעלה של מוחות נוטלת מהן ואחת אחת כל והיתה לאנשים עצמן והשיאו

 עשה מה זנוש בנותיו שהיו מוציאין שם רע על ושמע הים ממדינת המלך בא ימים לאחר

 םעשית כך בנותי םלה אמר .בפרזדור םעליה וישב בא לקמפון יתיי עמא כל ואמר כרוז הוציא

 .שלו ריןיוסימנט בעלה מו שלחותמהם מוציאה  ואחת אחת כל היתהו םכיעצמ את םתקלקל

 חותם מהו זה לו אמר 'הא תנךוח אני לו אמר אשונ האת למי לו אמרהראשון  לחתנו קרא

 מליזיןן ואות מבזין ואתם הערוהן מ גדורות בנותי המלך אמר .לשני וכן .שלי ריןיוסימנט שלי

העבידו מצרים  בגופןאם  'אומריהעולם  אומות יוה כך .דינין םבכ עושה אני חייכם אותן

 נעולה וגנת ה"הב אמר נעול גן 'כוו נעול גן ה"הב אמר שעה באותה ןבנשותיהלישראל כ"ש 

 (נעולה וגנת ה"הב 'אמ נעול גן) ('כוו) ה"הקב אמר שעה באותה פנחס ר"א .יהמתגני והיא

 היו הלמ אבותיהן עקר יהםאבות של ןקטורי בכל אותן וצור צא ההריון על הממונה למלאך

 הראובני ראובן אהושעי ר"א .הראובני משפחת לראובן ד"הה המשפחות לגדולי םדומי

' ר בשם הונא 'ר .ווכס סברוני ברוני תימר אדה הושעיאי 'בר מרינוס ר"א .השמעוני שמעוןו

 אלו נעול גן פנחס ר"א .ןאבותיה תב ןה ןשה ןעליה מעיד יה בסופה ד"ויו תיבה בראש א"ה

 ביאות שתי אלא למה פעמים ינש נעול גן נתן' ר בשם תני הזכרים אלו חתום מעין .הבתולות

 ישראל נגאלו ארבעה בזכות 'אמ קפרא 'ר בשם הונא 'ר .כדרכה ושלא כדרכה אשהיש ב

 ' מהםא נמצא ולא הרע לשון אמרו ולא לשונם את שינו ולא שמם את שינו שלא ממצרים

 קורין היו ולא סלקין ושמעון ראובן נחתין ושמעון ראובן שמם את נויש לא .ערוההמן  פרוץ

 להלן .לשונם את )העולם( שנו ולא נדראכאלס ססטייל וליוסף ניאלולי יהודהול רופס לראובן

 פי כי וכתיב עלינו הנקר העברים אלהי כתיב וכאן .העברי לאברם ויגד הפליט ויבא 'כתי

 מוצא האת וישאלו העם באזני נא דבר' שנא הרע לשון אמרו ולא שהקד בלשון אליכם המדבר

 (א309) ולא .רויחבב בו שהלשיןמהם  אחד נמצא ולא יםחדש אצלם מופקד הדבר זההיה 
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 להודיע הישראלית האשה בן ויקב ישראלית אשה בן ויצא 'שנא יותערעל ה פרוץ אחד נמצא

 וגדרה 'למצרי ירדה שרה כהנא בר אבא' ר .'הכת שוופיר .הז אלא ןבה נמצא שלא שבחן

 גדירת תיהי כדי בר אבא חייא' ר בשם פנחס 'ר .הבזכות 'הזכרי כל ונגדרו הערוה מן עצמה

 בתריה 'כתי מה כלה אחותי נעול גן טעם מה ממצרים ישראל נגאלו שבזכותה עצמה תערו

  .רמונים פרדס שלחיך

 

 ומכרה והלך עצל היורש והיה אשפה במקום ירושה לו שנפלה 'לא מעוןש' ר תני >ד,יג,א<

 התחיל יןגדול פלטין בה ובנה מאוס בה ומצא בה וחפר ונזדרז הלוקח והלך מועט בדבר

 רואה המוכר התחיל בה שקנה ההיא מאוהס מן אחריו מהלכין וועבדי בשוק מהלך הלוקח

 סיןמאו והיו בטיטו הלבנב ןמשעבדי היו במצרים ישראל שהיו כך אבדתי ווי ואמר ונחנק

 התחילו מלכיםשל  בטקסיס הים על חונים דגלים םאות שראו וכיון מצרים של הםבעיני

 לו שהיה 'לא יונתן ר"א .פרעה בשלח ויהי' שנא מארצנו שלחנו מה ווי וואמר נחנקים המצרים

 גנות בה ועשה מעיינות ומצא בה בה וחפר הלוקח והלך קל בדבר ומכרה והלך כור בית שדה

 ועשה הלוקח והלך קל בדבר ןומכר ארז של יםצע ל"שהי 'לא ' חנינארב יוסי 'ראמ'  .םופרדסי

 ..'כוו ונחנק רואה המוכר התחיל ושדות שדה ומגדלים תיבות םהמ

 פלוני שלח מה הוא נשרב לישן רמוניםד לפרדס ןדמיי .רמונים פרדס שלחיך א"ד >ד,יג,ב<

 מה עשרה שלש לו הכניסה היא 'מא חד סימון' רבשם ר' פנחס ו נאהו' ר .רמונים לארוסתיה

] ושש שני ותולעת וארגמן ותכלת ונחשת וכסף זהב התרומה וזאת .שמות בואלה שמפורש

 י"ג לה הכניס והוא לואיםימ ואבני שהם ואבני תחשים ועורות מאדמים אלים ועורות עזים[ו

 עורות שתח .תחש ואנעלך .פורפירא אמר יאסימ' ר .קמהיר ואלבישך יחזקאלס' ב 'שמפו מה

' ר .עולםל ממש עשאן אמר אבו' ר .משי ואכסך .ועזים שש תחת .בשש ואחבשך .תחשים

 .זיין זה עדי ואעדך .יומם הענן עמוד ימיש לא א"מדכה כבוד ענני הקיפן 'אמ סימון' בר יהודה

 כיצד ם.מה טלינ וכשחטאו עליו חקוקהיה  המפורש שם בחרב להם תןישנ זיין י"רשב תני

 .ידיך על צמידים ואתנה .קלפומו רדוי היה מלאך 'מריוא ורבנן נקלף היה ליוימא םמה טלינ

 ורביד .המה ים"אל מעשה והלוחות א"מדכה יםהדבר י' ןעליה שחקוק הברית לוחות שני אלו

 על ועגילים הקדש נזר זה רנז ואתן תמיד לבך על קשרם מראר'  .תורה דברי אלו גרונך על

 מאזן ומוקף ייםאצבע שתי רחב זהב של לטס דומהלמה היה  הציץ דתנינן הציץ זה אזניך

 ויעבו וכתיב יי ביד תפארת עטרת והיית א"מדכה השכינה זו ראשךל תפארת ועטרת לאזן

 לך ויצא .וכסף זהב ותעדי אינון מה (ב309) אחרנייתא תלת ואלין בראשם ייו לפניהם מלכם

 דרךשכן  כ"ו לה הכניס והוא י"ג היא לו הכניסה אמר הונא 'ר .נרדים עם כפרים ..בגוים שם

 'ובשמי משה י"ע כלים .ובשמים כלים לו הכניסה 'אמ אחא 'ר .תהכתוב כופל להיות חתןשל 
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)?ש?(  כלים לה הכניס והוא .זהב ככר 'ועשרי המאשלמה  למלך ותתן ד"הה .שלמה י"ע

  .נרדים עם כפרים ופירש שלמה בא במנין שלא ובשמים

 .לבא לעתיד רמונים פרדס לעשותך ה"הקב עתיד שלחיך רמונים פרדס שלחיך א"ד >ד,יג,ג<

 מן אמר יוחנן 'ר .במדבר והיש שנה' מ כל ןיסכמנ ישראל היו ןהיכמ זה[1]הבאר [2] זה ואי

 לך תדע אילנות מיני זרעונים מיני דשאים מיני כל הםילע מעלה היה הבאר יוחנן ר"דא הבאר

 וגפן ותאנה זרע מקום לא אומרים היוו םמה הבארו אות פסקה מרים שמתה שכיון כן שהוא

 ר"א כן 'פשיא אחד ענבים ואשכול זמורה משם ויכרתו ש"ע האשכול מן אמר לוי 'ר .ורמון

 םאומות העול תגרי שהיו ממה אמרין ןיורבנ .שעה באותה גסין היו פירות כהנא בר אבא

  ..לישראל יםגוי של ןיינ נאסר לא עדייןו "שר ני[?א?)(]ת .'ליש להם מוכרין

 ועל שנא' הנחל וז וז איו .לבא לעתיד רמונים כפרדס לעשות שלוחיך שלחיך א"ד >ד,יג,ד<

 מציץ לתרפיון אומר יוחנן 'ר .לתרופה מהו .לתרופה ועלהו כל עץ מאכל שפתו על יעלה הנחל

' רו .עקרות פה להתיר 'אמ וחד .וןאלמ פה להתיר אמר חד ושמואל רב .יהותמזונ ותרף עליה

  .המט של פה להתיר אמר וחד המעל של פה להתיר אמר חד .וילן בהושע י' ור חנינא

 דתנינן אליהו זה זה איו רמונים פרדס ו הב"הלעשות עתיד שלוחיך שלחיך א"ד >ד,יג,ה<

שם  היתה אחרת ועוד .בזרוע ציון ןב רבהיוק הירדן בעבר היתה צריפה בית משפחת תמן

 לקרב מרוא יהודה' ר .ולקרב לרחק ולטהר טמאיל בא אליהו אלו ןכגו בזרוע ציון ןב חקהיור

 לקרב ולא לרחק לא אומרים וחכמים המחלוקות את להשוות מרוא שמעון' ר .לרחק לא אבל

 אבות לב והשיב הנביא אליה את לכם)מלאך(  שולח אנכי הנה 'שנא בעולם שלום לעשות אלא

  ..אבותם לב בנים עלו בנים על

 

 .בשם וקנה' שנא בשם קנה זה קנה .כמשמעו .םוכרכו .נרדיון נרד .םווכרכ נרד >ד,יד,א<

 גדלים ממנו איםלוב עזים והיו ישראל בארץ גדל קנמון אמר יוסי' ר בשם הונא' ר וקנמון

 רבא לטאופ מרוא יסוי' רולמה היה קורא אותן אהלות  ואהלות וןימרזא מר .ממנו 'אוכליו

 מתקשטות הצנועות והכשרו' ישראל בנות היו מהיכןו .אהלים דרך בא שהוא מפני אמר

 אמריוחנן  (א310) יוחנן' ר .במדבר ישראל והיש שנה אותן ארבעים כל בעליהןאת  ומשמחות

 קציעות ואהלות רומ א"כמד .המן מן אבהו' ר .חיים מים באר גנים יןימע ד"הה .הבאר מן

 ומשמחות מתקשטות והכשרות תהצנועו ישראל בנות היו ממנוו השן תחת נתון (ב310) ממה

  .'יש שהיו שנה' מ כל בעליהןאת 

 

 וזה .דבר מקצת מזיל זה .אעזרי ר"א .לבנון מן ןונוזלי חיים מים באר גנים מעין >ד,טו,א< 

 וזה דבר מקצת מלחים זה תנחומא ר"א .לבנון כמין יוצא הלכה שתהא עד דבר מקצת מזיל

  ..ולחיי ןכמי יוצאת הלכה אישה עד דבר מקצת מלחים
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 הקריבו שלמים אמר אלעזר 'ר .חנינא 'בר יוסי 'ור אלעזר' ר .תימן ובואי צפון עורי >ד,טז,א<

 בר' חנינא יוסי' רב אלעזר' ר מתיב .נח בני הקריבו עולות 'אמבר' חנינא  יוסי' ר .נח בני

 בלא גופןב שלמים חנינא אמ' 'בר יוסי' ר לה עבד מה דא ישראל בני נערי את וישלח .'תיהכו

 עולהחתן משה  יתרו ויקח כתיבלר' יוסי בר' חנינא  אלעזר 'ר מתיב .ניתוחבלא ו הפשט

 אמר בר' חנינא יוסי 'ר לה עבד מה דא יםזבח לשם יםזבחו עולה לשם עולה לאלהים וזבחים

 ת"מ קודם דאמר מאןולא פליגי  יתרו היה ת"מ קודם אמר ואחר .יתרו בא תורה מתן לאחר

 .נח בני הקריבושלמים  יתרו בא ת"מ אחר ד"מ .נח בני קריבועולות ה (עז)ריב מק יתרו היה

 השנשחט העולה זו צפון עורי .תימן ובואי צפון עורי 'חנינ' בר יוסי' לרליה  מסייעא א"וד

הן ש שלמים אלו תימן ובואי .ונתעורר ישן יהשה דבר עורי האות קוריןהיו  ולמה בצפון

 קרא הדין אמר כהנא בר אבא' ר .חדוש של דבר ובאי ןהב וריןקהיו  ולמה .בדרום נשחטין

 יוכ .בתחלה נח בני יןקריביו משה העולה היא העולה תורת זאתחנינא  'בר יוסי 'לר מסייע

משמע  קריבוה אשר לאו קריבוי אשר שלמיםה זבח תורת זאת אמר שלמים גבי מטי ההו

 תימן איווב צפון עורי חנינא ר' יוסי בר'ד ייהקר אלעזר' ר מקיים מה ולהבא מכאן

 אותם מביא הנני א"מדכה .בדרום ויחנו אווויב בצפון נתונותש יותוהגל לכשיתעוררו

א ה .בדרום (א311) ויפול ויבא בצפון נתוןה מגוג[ו(]ה) גוג לכשיתעורר ארץ מירכתי וקבצתים

 לפי לויו מןיבני' ר בשם איונח' ר .בשמיו יזלו גני הפיחי .ויאת מצפון העירותי ת אמרדאה מ

 רוח מביא ה"הב לבא לעתידאבל  .מנשבת צפונית רוח אין מנשבת דרומית כשרוח ז"שבעה

 יאת לצפון אומר ד"הה .שתיהן כא' ומשמשות .כאחת רוחות שתי ומנהיג לעולם ארגסטס

 נכנס החתן האי שלא ארץ דרך תורה לימדתך יוחנן ר"א לגנו דודי יבא תכלאי אל ולתימן

   ..לגנו ידוד יבא טעם מה רשות לו תכלה נותנהש עד לחופה

 

 

 .מתחלה ועקר שהיה למקום לגנוני .לגני אלא כאן כתיב אין לגן באתי ..לגני באתי >ה,א,א<

 אלא כאן כתיב אין מהלך אלהים יי קול את וישמעו ד"הה היתה וניםנבתח לא שכינה ועיקר

 יצחק ר"א ..ב"ר פר' י"טכדכתיב ב הראשון אדם חטא .וסלק מקפץ וסלק מקפץ מתהלך

 שכינוי לאש יאלא לפ .אתמהה באויר תלויין מה הרשעים .עליה לעד וישכנו ארץ ירשו 'צדיקי

 משה כלות ביום ויהי' שנא המשכן הוקם ביום עליה שכינהה השרת יואימת .ארץב שכינה

 בקש ר זמןלאח .שלו פלטין מתוך והוציאה מטרונה על שכעס למלך המשכן את להקים

 היה לשעבר כך .אצלי ובא שוחדשל  דבר לי עשה המלךלה אישרי  ואמרה שלחה לה רצותלהת

 ןמלמט מקבל עכשיו הניחוח ריח את יי וירח דכתיב ןמלמעל הקרבנות את כל מקבל ה"הקב

 אכלתי .הלבונה וקומץ הסמים קטרת וז בשמי עם מורי אריתי כלה אחותי לגני באתי ד"הה
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 שתו .ואהרן משה זה רעים אכלו .קלים קדשים מורייוא להעוה איברי אלו דבשי עם יערי

 נשיאים של כקרבנן קרבנו להקריב דוד בקש ר"א בצרתן שנשתכרו ואביהוא נדב זה ושכרו

 זה אומר הוי 'ועתודי ואילים פריםקרבן  בו שיש קרבן זה אי .לך אעלה מחים עולות ד"הה

 קורא מפני היוסינ רב שמעון ר"א ..שנים בקר השלמים ולזבח ד"הה 'נשיאי של ןנקרב

 חטאת מביא היחיד מקום בכל שמעון ר"א ..ולקרבן אהיבן[ה]ל שכיון אלא רעים לנשיאים

 .טומאהואת ה שבתאת ה דוחה יחיד קרבן אין מקום בכל .נדבהו חטאת מביא וכאן נדבהו

 דיםדו ושכרו שתו .הנשיאים אלו רעים אכלו ..תוחטא על וחטאת מביא היחיד אין מקום בכל

 השרץ ונפל םהאורחי וזמן סעודה שעשה למלך ברכיה ר"א רעים אכלו א"ד .ןכיוהנס אלו

 ידו את המלך פשט אלא ידיהם את מושכין הכל היו ידו את המלך משך שאלו התמחוי לתוך

 ןעליה מחזר והיה אצלו םאורחי וזימן סעודה שעשה למלך ינאי ר"א .ידיהם את ןכל ופשטו

 אצלו וזימן .סעודה שעשה למלך אבהו ר"א .לכם (ב311) יבסםו לכם יערב להם ואומר

 לגני באתי כן      הכא אף .הבית לבעל ותנו .יפה זו מנה טלו אמר .ושתו לכשאכלו .םאורחי

 ..שתו םאת אף שתיתי .אכלו םאת אף אכלתי .כלה אחותי

 

 מן ישנה ניא ולםעל שונו רב ה"הב לפני ישראל כנסת אמרה ..ולבי ער ישנה אני >ה,ב,א< 

 מן ישנה אני .לעשותן ער ולבי .צותמה מן ישנה אני .חסדים לגמילות ער ולבי המצות

 בתילו כנסיות לבתי ער ולבי .המקדש מבית ישנה אני תפלהלו שמע לקרית ער ולבי .הקרבנות

 ה"הב של ולבו הגאולה מן ישנה אני תו של מקום.לגאול ער ולבי הקץ מן ישנה אני .מדרשות

 אייקר הדין מן ישראל של לבן ה"הב שנקרא מצינו יכןא"ר חייא ה אבא ר"א ..נילגאל ער

  ..לעולם (א) אלהים וחלקי לבבי צור 'דכתי

 יסוי 'ר לי פתחי.. הלילה כחצות משה ויאמר שאמר בשעה .משה י"ע דופק דודי קול >ה,ב,ב<

 םהל פותח ואני מחט של ודהדכח תשובה של אחד פתח לי פתחו בני לישראל ה"הקב אמר

 .אלהים אנכי כי ודעו הרפו כתיב ונאה' ור תנחומא' ר .בו 'נכנסו ניותווקר עגלות שיהיו פתחים

 אנכי כי ודעו ועשו תשובה כהרף עין הרעים ממעשיכם הרפו לישראל ה"הקבלהם  אמר

 מה בא דוד בן היה ומיד נגאלין יהיו מיד אחד יום' אפי תשובה ועש אלו 'אמ לוי' ר .אלהים

 ובדם הפסח בדם מצות בשתי לי שנתאחובמצרים  אחותי .ןתשמעו בקולו אם היום טעם

 בים אותי שרעו רעיתי .המילה זה חיי בדמיך לך ואומרה וארא עליך ואעבור ד"הה .המילה

 מצות כל ונצטיינויש'  נצטוו שמשם .במרה יונתי .ועד לעולם ימלוך יי ואנוהו אלי זה ואמרו

 עמי שנתממו תמתי .ומשפט חק לו שם שם מצויינתה זו כיונה טובים ומעשים וצדקות )מ(

 ולא ממנה גדול אני לא יכול כב .תומתי אמר ינאי 'ר .ונשמע נעשה יי דבר אשר כל ואמר בסיני

 כב כך .מרגיש חבירו םמה אחדשל  ראשו חושש אם התאומים מה .תאומתי .ממני גדולה היא
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 וקווצותי ..נטפו שמים גם רעשה ארץ שנא' טל נמלא שראשי .בצרה אנכי עמו ה"הב אמר יכול

  .מים נטפו עבים גם 'שנא כדכתיב לעיל (כת) .תלתלים (א312)

 

 לפשוט היא יודעת שבתמות תמה 'אפי ל"ר בשם יוחנן ר"א כתנתי את פשטתי >ה,ג,א<

 ערבה עצרת ששינת לפי זה מהו אלא .אלבשנה איככה כתנתי את יטפשת אמרת ואת וללבוש

 משיאני מקום אותו של שאבק הייתי יודעת "זע של הפורטענ אף יודן ר"א .צרהק והלילה

 המו מעי כ"אעפ צדקה מבקשהוא שזה  כעני אמי ר"א .החור מן ידו שלח דודי כ"אעפ ."זלע

   יי.. נאם ארחמנו רחם)רק(  לו מעי המו על כן מרוא והוא עלי

 

 שאמרתי מררים מר נטפו וידי .בהבתשו לדודי לפתוח העולם אומות ולא אני קמתי >ה,ה,א<

 .הרעה על יי וינחם' שנא מררי על עובר רומ כ"אעפ עובר מר ואצבעותי .'יש אלהיך אלה לעגל

  .ישראל לארץ יכנסו שלא פניהםל ננעל שמשם המנעול כפות על

 

 נפשי .העובר כאשה עברה עלי לאמנתעלי  נתחטא .עבר חמק ודודי לדודי אני פתחתי >ה,ו,א<

 ולא קראתיו מצאתיו ולא בקשתיו .אלהיך יי אנכי שאמרבשעה  'הא בדבורו .דברוב יצאה

  .ענני

 

 א"מדכה .בעיר הסובבים .ךיאמרת שמרו כי שנא' לוי של שבטו 'השומרי מצאוני >ה,ז,א<

 .מעלי רדידי את נשאו .אחיו את איש והרגו א"מדכה .פצעוני הכוני .לשער משער ושובו עברו

 וכיון עליו חקוק המפורש שם בחרב לישראל להם תןישנ יןיז עון )ש(מש' ר תני יןיהז זה

  ..תורה של חומהה שומרי .'כוו מהם טלינ כיצד מהם טלינ שחטאו

 

 מצפה זו חולה מה .אני אהבהה שחולת לו תגידו מה ירושלם בנות אתכם השבעתי >ה,ח,א<

א טל קווצותי רציצי ראשי נמלש (א310) ..לגאולה יםמצפ שבמצרים הדורהיה  כך .החוולר

לילה. כתיב כי הנה יי מצוה והכה הבית הזה רסיסים. לא דאמי הדין ריסא להדין ביצעא הדין 

 ברם הדין ביזעא אית מניה אלייסיס..  ריסא לית מיניה אלייסיס

 

 ואת וללבוש לפשוטהיא  יודעת שבתמות תמה 'אפי את כותנתי. א"ר יוחנן פשטתי >ה,ג,א<

 צראנבוכדנ להם שנזדוג יום ןאמרי. ר' יוחנן ור' יונתן תרויהון נתיכת את תיטפש מרתוא

 רגלי את רחצתי .מלכות ולבוש כהונה לבוש גדולים ןלבושי שני מהם עירה לישראל הרשע

 זהה חור של טיבו מה וכי כהנא בר אבא ר"א .החור מן ידו שלח דודי כ"אעפ "ז.ע פתמטנו

וגדולות  נסים כל ולםעל שונו רב ה"הב לפני 'יש כנסת אמר כך אלא שרצים מגדלה להיות
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 ר"א .עלי המו כ"אעפ צדיק אדם י"וע דניאל י"ע לי לעשותן מוטב היה לא כורש י"ע לי שעשית

  ..אוחילה מעי מעי אני גם עלי המו מעי אמרין אתוןו טב אנא יגז ה"הב 'אמ א.עזרי

 

 ילא.אב בר יעקב 'ר תרגם .העולם אומות ולא אני קמתי .לדודי לפתוח אני קמתי >ה,ה,א<

 בנו המקדש שבית ימןיבנלו מלךה שהוא ליהודה האבות ראשי ויקומו כתיב יצחק 'ר קמי

 .מר נטפו וידי .בתשובה לדודי לפתוח ק.הדו מפני יםיוללו העבודה מפני לכהנים .וומחתב

 .בצאתו השמש חשך 'כתי יוחנן ר"א .עבר לא עבר דלא עבר פרת דעבר ואמר דגזר יםד?ר?מ

 מה אמר שוממת המדינה וראה במדינה לטייל כורש יצא .דנחה ולא יומא ההוא קבל לוי

 כל ואמרת דגזרת את ול ואמר הכספים יכןה הזהבים יכןה שוממת זו מדינה של טיבה

מן  מקדשאבי  למבנא דסלקין הא ןכספי מנהון ןדהבי מנהון מקדשא בי ויבנון קוןסי יהודאין

 שעה באותה עלו וחבורתו דניאל .יעבר לא עבר דלא עבר פרת דעבר ואמר גזר שעתא ההיא

 צריך שהיה ו לפיעל לא ולמה עלו לא וסיעתו עזרא ש'.ירץ א על ונברך ארץ שנאכל מוטב אמרו

 'אמ .עןשלה יכול היה לא אנבגלקטי 'ואפיוישובו  היה גדול אדם נריה בן לאצ תלמודו לברר

פתחון  לשטן היה שעה באותה עזרא עלה אלוש שעה באותה עזרא עלה לא הבית מקודש ל"ר

 ויהושע גדול כהן קוצד בן יהושע מלשמש גדולה בכהונה עזרא שישמש מוטב ולומר לקטרג פה

 בכהונה לשמש ראוי היה לא צדיק אדם שהיה י"ע עזרא אבל גדול כהן בן גדול כהן יהוצדק בן

 כפות על (ב310) ממקומה רעקיל ה"הקב לפני יוחסין ג' היא קשה סימון ר"א .כמותו גדולה

  ..לפניהם פרת ננעל שמשם .המנעול

 

 בדברו יצאה נפשי .עברה עלי נתמלא אמנתח .עבר חמק ודודי .לדודי אני פתחתי >ה,ו,א<

 ולא בקשתיו עבר לא עבר דלא)פרת( ואמר דעבר פרת עבר ו דגזר כורש שלמקול דבורו  בדבורו

  ..ענני ולא קראתיו מצאתיו

 

 .פצעוני הכוני .וחבריו נהרא עבר פחת תתני זה בעיר הסובבים השומרים נימצאו >ה,ז,א<

שומרי  .החומות שומרימלא ספטא.  מעלי רדידי את נשאו .וירושלם יהודה על שטנה כתבו

 עשר ניואב אמות שמנה ניאב יתנבנ היתה לשעבר כהנא בר אבא ר"א .ירושלם של חומות

 אמות

 

 דודך מה לישראל 'אומריהיו  העולם אומות .בנשים ההיפ מדוד דודך מה (א312) >ה,ט,א<

 .ואדום צח דודי להם 'אומרי ישראלוהיו  .מפטרונין הוא פטרון מה מאלוהות אלוה מה מדוד

 ואדום .בלילה הזה מצרים בארץ ועברתי' שנא במצרים לי צח .מצריםב ואדום במצרים לי צח

 לם הזהבעו לי צחואדום ביבשה  םבי לי צח .ועבר יי לנגוף את מצרים 'שנא מצריםבהוא 
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 ימות כל ואדום ה"בר לי צח .בחול ואדום בשבת לי צח תלת בה אמר ייוס 'ר .."הלע ואדום

 "ז.. בעה ואדום ה"בע לי צח .השנה

 

 אש הוא הכא ברם .ניכר מעטיפתו ודם בשר מלך כהנא בר אבא ר"א .מרבבה דגול >ה,י,א<

  .בתוך איה ואות .קדש מרבבות ואתא .אש משרתיוו

 

כתם פז אלו דברי תורה  .דרכו ראשית קנני יי התורה וזו ראש .פז כתם ראשוד"א  >ה,יא,א<

 קדמה אלפים שני ל"ר בשם ונאה' ר שהן חביבין מזהב ומפז שנא' הנחמדים מזהב ומפז רב

 של ויומו יום יום שעשועים ואהיה אמון אצלו ואהיה טעם מה עולם של לברייתו תורה

 זה .תלתלים קווצותיו ..לאאתמ כיום (ב312) בעיניך שנים אלף כי' שנא השנ אלף ה"הקב

 אומר ארייע 'ר הן .תלים תלי .תלתלים קווצותיו א"ד ..האותיות אלו כעורב שחורות .הסיגול

 יהושע' ור אלעזר' ר .קוצים קוצי הן הן .הכבתו ןקוצי ןשה ןאות רואה שאתה דברים 'אפי

 תלי הכבתו ציןוק שהן אותם רואה שאתה דברים 'אפי אריעז' ר מרדא הן תלים תלי אומר

 גרנה אין אמר יוחנן' ר ..םבה ומעריב שמשכים במי .כעורב 'שחורו מתקיימות במי .םה תלים

 למדני וכן לקיש ריש 'אמ .ולילה יומם בו והגית לילה בעוד ותקם שנא' בלילה אלא תורה של

מ' א ..ולילה יומם בו והגית לילה בעוד ותקם שנא' בלילה אלא תורה של גרנה שאין יוחנן' ר

  ..ולילה יומם בו והגית 'דכתיבליליא  לי מנהרא הוה ביממא באוריתא ינאחז כד ל"ר

 יכול מי אומר מהו טפש שהוא עפר של בתלוליות קרא פתר ריןודצפ יוחנן' ר >ה,יא,ב<

 כן ולמחר בלילה משפלות ושתי ביום משפלות שתי קוצה הריני פקח שהוא מי זה את לקצות

 כלים פרקים ג' םנזיקי תורה דוללמ יכול מי אומר טפש שהוא מי כך .כלה את קוצה שאני עד

 הלכות בלילה ושתי יוםב הלכות שתי לומד הריני אומרמהו  מי שהוא פקח .פרקים השלש

 תלויהוא ש נקוב לככר חכמות לאויל ראמות ינאי ר"א .כולה את לומד שאני עד כן למחרו

 אחר ולא אומר פקחוא המי ש זהאת  להוריד יכול מי אומר טפשוא המי ש בית של באוירו

 מי [')(]אומ טפש כך .ואות מוריד שאני עד זהל זה םומחבר קנים שני מביא הריני אלא תלאו

 למד הריני .למדה מאחר לא והוא אומר פקחשהוא  מי .זה החכם שבלב מה ללמוד יכולהוא 

 תרסללק לוי ר"א ..זה חכם של תורה מדול שאני עד למחר הלכות ושתי יוםב הלכות שתי

 בזו מכניס מועיל אני מה אומר טפש מי שהוא מים ותות אלמלא פועלים בעליו ששכרו נקוב

 מבעל נוטל אני וחבית חבית כל שכר ולא נוטל אני שכרי ולא אומר פקחמי שהוא  בזו ומוציא

 אומרמהו  פקחמי שהוא  .מועיל אני המ ומשכחה לומד הריני אומר טפשמי שהוא  כך הבית

 ןתלי תלי בתורה קוצין שהן רואה השאת דברים' אפי לוי ר"דא לי ה נותן"הב יגיעה שכר ולא

 יי אלהינו יי ישראל שמע כתיב .עולם תל א"מדכ תל ולעשותו העולם את להחריב יכולות הן

 א"ה תחליף אם .הי תהלל הנשמה כל כתי' .העולם את תחריב ש"ריב ת"דלחליף ת אם אחד
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 כחשו 'כתי .א"הב 'ח תחליף אם קדשי שם את חללות ולא כתיב .העולםאת  תחריב ת"חיב

 בית תחליף אם .ילדו זרים בנים כי בגדו ייב כתיב העולםאת  תחריב ף"כב ת"בי "תא ייב

  .לבלותיך איןכי  בלתך אין כי ייכ קדוש איןכתיב  (א313) .העולםאת  תחריב ף"כב

 כנף להלבין עולם באי כל מתכנשין אם 'אפי אמר נדריכאלס' ר .צידו עורבי יכין למ >ה,יא,ג<

 האותיות קטן אישה ד"יו לעקור עולם באי כל מתכנשין אם כך םיכולי םאינ העורב מן 'א

 עלה התורה מן ד"יו לעקור שבקש י"שע המלך משלמה למד את ממי יכולין םאינ שבתורה

 תורהה משנה ספר א"ר שמעון בן יאחי .הקטרג שבירבה ד"יו יהושע רא" .קטרג מי .גקטרו

 בטלה כלה מקצת שבטלה בתורתך ביכת ע"ש רבונו לפניו אמר .וםקמה לפני ונשתטח עלה

 יבוטלו בו כיוצא ומאה שלמה הרי ה"הקב ל"א .תורהמן ה ד"יו לעקור מבקש שלמהוהרי 

  .לעולםיו"ד  בטל אינו ךממו

לפניו  ואמר ה"הקב לפני ונשתטח התעל שבשרי ד"יו ראומ אקרח בן יהושע ר' >ה,יא,ד<

 ובשם אותיות של בסופן היית מתחלה לך לה 'אמ זו צדקת של משמה עקרתני ע"שונו רב

 להושע משה ויקרא ד"הה .שבעולמי בצדיק אותיותה ובראש זכר םבש נותנך אני עכשיו נקבה

 לפני תגר קורא ף"אל היה וששה לעשרים אחא 'ר 'בש אניאב בר אלעזר' ר ..יהושע נון בן

 אלא העולםאת  בי בראת ולא האותיות בראש נתתני ולםעל שונו רב מקום ואמר לפניוה

 התורה בזכות אלא נבראו לא ומלואו עולמי ה"הב לו אמר 'אלהי ברא בראשית' שנא ת"בבי

 של בראש נותנך ואני תורהל לישראל נתונות נגלה אני למחר ארץ יסד בחכמה יי דכתי'

 שהוא ף"אל השמ נקרא למה אמר החוט בר .אלהיך יי אנכי תחלה תחופני א ךכו .ותדבר

  ..דור לאלף צוה דבר' שנא ף"מאל מסכים

כאלו  נראיןהם ש פ"אע ח"ת אלו .כעורב שחורות ."חבת אייקר פתרבר'  יהודה 'ר >ה,יא,ה<

 יצחק בר שמואל 'ר.. ירוצצו כברקים כלפידים מראיהן "הלעאבל  ז"בעה םכעורים ושחוריהן 

 כאלו תורה של פרשיותיה אלו כעורב שחורות שנאמר תורה יה שלבפרשיות אייקר פתר

 יהודה מנחת ייל וערבה א"מדכ עלי הן ערבות ה"הב אמר 'ברבי מלאומרן ושחורות ורותאכ

 בפני זו אלא תכאח שתיהן נאמר לא וזבה זב פרשת שהרי הדבר כן שהוא לך תדע .וירושלם

 יזוב כי ואשה .אשה כי תהיה זבהו .מבשרו זב יהיה כי איש איש' שנא עצמה בפני וזו העצמ

  .דמה זוב

 אש היא .שחורה באש כתובה לבנה אש של עורה היה ה"הקב שנתן תורה ל"רמר א >ה,יא,ו<

  ..למו דת אש מימינו ד"הה באש ונתנה באש לתבולבומ .אשב וחצובה

 

 .העדה מעיני אם והיה 'שנא .לעדה עינים שהם סנהדרין אלו עיניו .כיונים עיניו >ה,יב,א<

 אין ישראל כך .העינים אחראלא  (ב313) ם אלאהולכיאינם  וכלן באדם בו יש בריםיא ח"רמ

 של מימיה על אפיקים שהם מים אפיקי על םשלה סנהדריןעצת מ חוץ דבר לעשות יכולין
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 רוחצות .צרכן כל הב קועס שהוא מי לכל ןה יןדמגי תורה דבר עוקבא בר אאב ר"דא תורה

 .מלאת על יושבות .כחלב נקיים ןאות ןעושיהן ש עד יםישנכ רוחצין םשה ההלכות אלו .בחלב

  תורה של אתהימל על

 אמר תפ"א רבה הושעיא' ר .משפט מלאתי 'אשנ ירושלם של מלאת על יושבות א"ד >ה,יב,ב<

 הלכה שתהא עד דבר מקצת ממלא וזה .דבר מקצת ממלא זה .מלאתי מנין כנסיות בתי

 שתהא עד דבר מקצת מלחם וזה דבר מקצת מלחם זה םתנחו ר"א .]'[)ת(לבנו כמין יוצאה

  .ולחיי כמין יוצא הלכה

 

 ולעיין נפקין והוינן חבורן תרתין דזמניין ביומי ינאי ר"א .הבשם כערוגת יוילח >ה,יג,א<

 .מרקחים מגדלות .אומרת זוהיתה  אומרת זו שהיתה כטעם ולא יןדאסט בהדא באורייתא

 ומלכות היולוימיעקב  כהונה .כך בשמים מיני כל בו היה קחוהר מגדל מה תנחומא ר"א

 כ"אעפ עובר מור נוטפות פתותיושש במשנתו שהוא הגון תלמיד זה שושנים שפתותיו .מיעקב

  ..תלמודו רכומב חוזר הוא

 

 אלהים מעשה והלוחות 'שנא הברית לוחות אלואלו דברי תורה ו .זהב גלילי ןידי >ה,יד,א<

 היו נסים מעשה יהושע ר"ארב..  ומפז מזהב הנחמדים 'שנא .תורה דברי אלו .זהב גלילי .המה

 כתובין היו כיצד .חמה מגלגל יןפוחצו אמר בון 'בר אימנחמ 'ר .היו פרינוןמס שלו היו נגלליןו

את  ד"הה גמליאל בן איחננ 'ר כדברי זהב גלילי ידיו' שנא זה לוח על 'וה זה לוח על חמשה

על שם  .זה לוח על ועשרה זה לוח על עשרה אמרי ןיורבנ .םל קהלככהדברים האלה דבר יי אל 

ר'  .ידיו גלילי זהב' שנא זה לוח על ועשרים .זה לוח על 'עשרי מרוא 'ר .ידיו גלילי זהב 'שנא

 עבריהם משני כתובים לוחות' שנא זה לוח על וארבעים זה לוח על ארבעים יםאומרשמעון 

  אגונטטר ..ומזה מזה

 היו תורה של ודקדוקיה פרשיותיה ודבר דבר כל בין .יהושע' ר אחי בן אחנני >ה,יד,ב<

 יפה אמר הוה ידיו גלילי זהב פסוקא דיןלה מטי והוה אקרייל פשיט הוה כד יוחנן' ר .םכתובי

 ודבר דבר כל בין קטנים גלים גדול לגל גדול גל בין הללו גלים מה יהושע' ר אחי בן למדני

 הגדול כים שהוא התלמוד זה בתרשיש ממולאים .כתובים היו תורה של ודקדוקיה פרשיותיה

 מה .כהנים תורת זו .שן עשת מעיו .הים אל הולכים הנחלים כל ה"דה תרשישה א"דכמה

 ושני מכאן ספרים שני כהנים תורת כך בתוך והוא מכאן יםיוהכרע מכאן הלב הזה הכרס

 דותיית כמה וממנ עושה את .זה שן עשת מה .שן עשת .באמצע (א314) והוא .מכאן םספרי

 כמה .וחמורים קלים כמה םדקדוקי כמה .מצות כמה וב יש כהנים תורת כך .רמחים כמהו

  .נותרים כמה .פגולים
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 יודן' ר הזה ר[י]כספ קשה שהיא אדם בני של כחן מעולפתהיא  .ספירים מעולפת >ה,יד,ג<

 ברומי שהביא חדא באדם היה מעשה וראה אוב .הוא רך הזה הספירש תימר ןאי אמר

 .קטנה חתיכה ממנו לשבוראם נוכל  אותו נבחין אותו לבדוק נתמל ע הלוקחלו  אמר .כרוולמ

עומד  במקומו והספיר הפטיש ונחלק)ונק(  הסדן נבקע בפטיש עליו מכה התחיל .הסדן על נתנו

 סוף תורה בדברי אדם נתעלף אם ממל בר אבא ר"א ..ספירים מעולפת ד"הה כלום חסר ינווא

 נעשה שהוא סוף תורה בדברי ספיר נעשההוא ש מי כל אמריצחק  'ר .ספיר בהם נעשההוא ש

 למזבן אבוי גבי חמרייא ןאתו שמעון 'בר אלעזר 'ר ..מלך שפתי על קסם א"מדכה מלך בהם

 כל דאכל עד אכיל והוא .הנסח (תנורא) מיהיא תנורא גבי יתיב המוניח קרייתאד עבורמן 

 שמע .לעולם רעבון מביא שזה דומה דהדין במעי שריא בישא איחו ווי אמרין .תארחאצ

 ןיתבע אתון אייגרילא קוואס חמריהון נסב ניהוןבי זבןילמ מה דנסבין ןידנפקה מ קלהון

 תנוןו ויאב גבי אזלון .יהוןגריבא יהיבין יתהון וחמון הוןליעי תלון יתהון אשכחן ולא חמריהון

 וכן כן אלא מרי לא ליה אמרין אשמעתוניה ןניאשמע בישא אמיל למאיד לון אמר עובדא ליה

 אינון עליכון או אכיל הוה דכוןיד דמן איפשר צרה בו הכנסתם ולמה לון אמר עובדא הוה

 וןהל מחית תוהו יאשמ מן ליה ואמרון ןאזלו "כאעפ המזוני ליה ברא אדבריי ההוד לא מזוני

 להון מחית ההו להון חיתמ ןאמ חדו חד להון מסיק ןאמ .הראשון מן קשה היה חרוןהא הנס

 'שנא מה לקיים .לסבול יכול היה לא טליתו 'אפי תורהדברי ב שנתעסק וכיון .יןתרי יןתרי

 ארבעים של קופה נוטל להיות למוד והיה גמליאל לרבן לו היה אחד בית בן .ספירים מעולפת

 .באוריתא עסיק את ולית בך אית טבא חילא הדין כל יהלמר א .נחתום אצל ומוליכה סאה

 כיון חמש של עשר של עשרים של שלשים של נוטל להיות התחיל יתאוראב שנתעסק כיון

 לייכ הוה לא בניהמס 'אפי דאמרי ואית לסבול יכול היה לא סאה של קופה 'אפי ספרא מראד

 מעולפת 'שנא מה לקיים לייכ הוה לא דהוא מעילווי ליה מעברין ןהו חרניןוא אלא למסבל

 . .ספירים

 

עמודי שש שהוא מיוסד לששה ימים דכתיב כי  .שוקיו זה העולם .שוקיו עמודי שש >ה,טו,א<

מיוסדים על אדני פז אלו פרשיות של תורה שהן נדרשות לפניהם  .ששת ימים עשה יי

שיש לו בסיס מלמטן  בשם ר' קפרא לעמוד הזה (ב314) ולאחריהם ולמה הן דומות ר' הונא

נדרשות  .כך הם פרשיותיה של תורה נדרשות מלפניהם ומאחריהם .וקפולו מציץ מלמעלן

מה כתיב בתריה וכי תבאו אל הארץ  .את אשה שכבת זרע ואיש כי ישכב .מלפניהם מנין שנא'

מתוך  יזה אצל זה אלא מה סנא מנכוש הוא אזיל ומתעביד ברבי ונטעתם כל עץ וכי מה ענין

לתוך ביתו הוא נחשד על שפחתו אמר לא חטאת אני חייב ולא אשם אני  וא נכנס ויוצאשה

חטאת אני חייב ואשם אני מביא דא"ר יודן בשם ר' לוי אלו שנוהגין היתר  (חטאת)חייב 

הה"ד אף אלהים ימחץ ראש  .בשפחות לבועלן עתידין הן להתלות בקדקד ראשיהן לעתיד לבא
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גברא  אהועמיה חובוי ויזיל ה .לך באשמיוהמהו מת .מיואויביו קדקד שער מתהלך באש

יאכל מה כתיב  לא .כיצד דכתיב שלש שנים יהיה לכם ערלים .בחובוי ונדרשות לאחוריהם

א"ל הקב"ה לערלה אתה ממתין שלש שנים  .בתריה לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו

ולבהמתך אי  .ממתין ג' שניםאתה  לערלה .ולאשתך אי אתה ממתין עד שהיא מטהרה מנדתה

ומי קיים מצות הדם שאול התחיל לקיים מצות הדם הה"ד  .את ממתין עד שיתמצה דמה

ויאמר שאול פוצו בעם ואמרתם  .על הדם ויגידו לשאול לאמר הנה העם חוטאים ליי לאכול

מהו בזה רבנין אמרין סכין בת  .בזה ואכלתם להם הגישו אלי איש שיו ואיש שורו ושחטתם

ה"א חמשה הרי י)ו(]"[ד אמ' להם כסדר  .תרין עה בתשב ארבע עשרה אצבעות הראה להם

הזה היו שוחטין ואוכלין ואימתי פרע להם הב"ה הוי אומר במלחמת שאול דכתי' והיה ביום 

ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן ותמצא לשאול ומי  מלחמת ולא נמצא חרב וחנית

בנן אמרי הב"ה המציאה לו דכתי' ויבן שאול מזבח ליי אותו המציאה לו מלאך המציאה לו ור

אותו החל אלא  תוכמה מזבחות בנו נח אברהם יצחק יעקב משה יהושע ואת אמר .החל לבנות

 ספר עליו הכתוב כאלו החל  .ר' יודן לפי שנתן נפשו עליו .אותו החל להיות ראש למלכים

נוטע נטיעה  .נה בנין ואחר כן מכלה אותור' שמעון בן לקונא לפי שבעולם אדם בו >ה,טו,ב<

כי הם זרע ברך  אבל לעתיד לבא לא יבנו ואחר ישב לא יטעו ואחר יאכל .ואח"כ מכלה אותה

 יי 

 

 מזה מתוק חך לך יש .וחיו דרשוני ישראל לבית יי אמר כה כתיב .ממתקים חכו >ה,טז,א<

 אחפוץ אם מזה מתוק דולג חך לך יש .הרשע במות אחפוץ אם אלהים יי נאם אני חי שנא'

היה צדיק כל ימיו  כיצד .הראשונות על אבתוה ובלבד לקיש מעון בןש "רא .הרשע במות

 שמעון 'ר תני .כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה (א315) ולבסוף עשה רשע עליו הכתוב אומר

אשר כל צדקותיו  אומר הכתוב עליו רשע צדיק כל ימיו ולבסוף הוא נעשה שהיה הרי חייא בן

עליו הכתוב אומר  .מיו ולבסוף נעשה צדיק(ו)הרי שהיה אדם רשע כל י עשה לא תזכרנה

 שעשה עבירות כל אלא עוד ולא יוחנן ר"א .מרשעו שובו ביום יכשל לאעשה  אשר ורשעתבו

 הן הרי בי שבגדת בגידות כל .בגדותיך כל קציעות ואהלות מור ד"הה זכות אותן מונה ה"הב

 מתלי אתא כד לוי ר"א .'כוו בוראו את אברהם הכיר שנים כמה בן תני ..ואהלות כמרעלי 

  .ארעא מן באיעק

 אומות ושמחו ישראל עם להתווכח ה"הב בא מקומות ג'ב נחמן בר שמואל ר"א >ה,טז,ב<

 יאמר וכחהוונ נא לכו הנביא להם שאמר בשעה פנים בבשת יצאו ולבסוף גדולה שמחה העולם

הוא  ומי .םבורא עם כחולהתו יכולין אלו היאך אמרו העולם אומות שמחה גדולה שמחו יי

 העולם שאומות ה"הב שראה כיון העולם מן אותם מכלה הוא עכשיו בוראו עם ווכחהתל לויכ

 אומותואמרו  תמהו .ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהיו אם' שנא לטובה להם הפכה שמחים
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 ה"הבלהם  שאמר בשעהו .בנוי םע תפוגגהמל אלא אתא לא תוכחה הוז תשובה זה העולם

 תמהו בלק יעץ מה נא רוזכ עמי שמעוש כיון .העולם אומות שמחו' כוו יי ריב את הרים שמעו

 שמחו יהודה םע ייל וריב שאמר ובשעה .בנוי עם תפוגגהמל אלא תאת לא העולם אומות

 'בר יודן ר"א .אחיו את עקב בבטן' שנא לטובה להםהפיכה  ה"הקב שראה כיוןשמחה גדולה ו

 ובזפת בנור דאין דהוא דיינא תדחמ כיון .לדיין בנה על קובלת שהיתה אלמנה לאשהשמעון 

 לה 'אמ דחסל כיון ליה קטיללהדין דיינא  דברי הסורחני אמודע אנא אין אמרה מגלביןבו

 .יל בעטמ הוה יועיבמ הוה כד ריב ליה אמרה בריך הדין עלך רחט מה לה 'אמ בריך יטאיי

אבינו  של אלוהו וןעמש 'בר אלעזר' ר .אחיו את עקב בבטן ד"הה הוא דינא בר לא לה אמר

  .כבוד לו חלק יעקב

 פרחה מיד אנכי בסיני ישראל ששמעו בשעה אמר יוחנן' ר בשם אחא 'ור אעזרי' ר >ה,טז,ג<

 לפני הדבור חזר .בדברובדברי  יצאה נפשי ד"הה .לשמוע אנחנו יוספים אם ד"הה נשמתן

 מתים כלם מתים אצל ושלחתני וקיימת חי ותורתך אתה עולם של רבונולפניו  ואמר ה"הקב

 יי קול חנינא בר חמא ר"א .בכח יי קול ד"הה הדבור את להם והמתיק ה"הב חזר באותה .הם

 החזירההיא  לישראל ה"הב שנתן תורה י"רשב תני .םשישייל בהדר יי קול .לבחורים בכח

 כנגד שדבר למלך .ממתקים חכו ר' אמר .נפש משיבת התמימ יי תורת ד"הה .םנפשותיה להם

 מגפף התחיל ממנו נפשו שנשמטה המלך שראה כיון (ב315) ממנו נפשו ונשמטה יראיונת בנו

יי  אנכיעם ישראל  ה"הב שדבר יוןכ .אביך אני לא אתה יחידי בני לא ומפתהו אותו ומנשק

 םואומרי אותם םומנשקי םימגפפ המלאכים התחילו שמתו כיון .נשמתן פרחה מיד ברחו

 לא להם ואומר הדבר וחכב ממתיק ה"והב .אלהיכם ייל אתם בנים תיראו אל לכם מה להם

ם נשמת שחזרה עד םאות הנמפ והתחיל לפני אתם חביבין אתם עמי ךאלהי יי אנכי אתם בני

 רחמיםעליהם  מבקשת התורה התחילה .ממתקים חכו הה"ד מלפניו מבקשין התחילו בגופן.

 כל בתו בן את והורג בתואת  משיא מלך יש ולםעל שונו רב לפניו אמרה ה"הב מן ישראל על

  .נפש משיבת תמימה יי תורת ד"הה םנשמת חזרה מיד מתים ובניך בשבילי שמח כלו העולם

 מקדשו את במה קדשו שבתותי ואת יוחנן' ר בשם חייא 'בר תנחום 'ור אחא 'ר)ו( >ה,טז,ד<

 לשלם נאמן יי אני וביניכם ביני אותוהיה ל דכתיב .נקיה בכסותו ובמשתה במאכל קדשהו

 שהוא י"וע הבית מלאכה בעל עם עושה אדם שבעולם בנוהג אבא בר חייא ר"א .טוב שכר

 להם מזהיר)נותן לו שכרו(  אלא כן אינו ה"הקב אבל .שכרו לו נותן הוא בטיט עצמו את בלזמ

 תשקצו אל ד"הה טוב שכר לכם נותן ואני רע בדבר כםיעצמ תנבלו אל להם ואומר לישראל

 .. לעולם טוב שכר לשלם נאמן יי אני הוא אני .בבשרכם תתנו לא לנפש ושרט נפשותיכם את

 ואבדיל נאמר אלו .להיות לי העמים מן אתכם ואבדיל כתיב חמא' ר בשם יודן' ר >ה,טז,ה<

 כזה העמים מן כםאת ואבדיל אלאו ישראל הם שללשונאי תקומה היתה לא מכם העמים את

 חוזר אינו שוב הרע מן היפה המברר אבל .ומברר חוזר שוב היפהן מ הרע את מברר שהוא
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 אלא ישראל הם שלנאי[ו]לש תקומה היתה לא מכם העמים את ואבדיל נאמר אלו כך ומברר

 לאומותאמר  ה"קבהש מכאן אחא ר"א .לעולם לשמי .לי להיות העמים מן אתכם ואבדיל

 משונין ישראל של םמעשיה כל לוי ר"א .השכינה כנפי תחת ויקרבם שובהת שיעשו העולם

 .םביקביה םבגרניה .ןתבדיש בעימורן בקצירתן בנטיעתן בזריעתן בחרישתן .העולם מאומות

 בזריעתן .ובחמור בשור תחרוש לא בחרישתן .במנינן .בתגלחתן בבשרן .םבבכוריה םותיהרנבג

 את כםיובקצר 'שנא םבקצירת .הארץ ונטעתם כל עץוכי תבאו אל  בנטיעתן .תזרע לא דךש

 מלאתך 'שנא ביקביהם בגרניהם .ךבשד כי תקצור קצירך' שנא .בעימורן כםיארצ קציר

 (א316) דכתיב כי תבנה בית םבגגותיה .יקב וכתבואת גרן כתבואת 'וכתי .תאחר לא ודמעך

דכתי' ושרט לנפש לא  םבבשר .בבכוריהם דכתיב כל הבכור אשר יולד .לגגך מעקה ועשית חדש

 .ישראל בני ראש את תשא כי ינםיבמנ .ראשכם פאתתקיפו  לא בתגלחתן .תתנו בבשרכם

  .לחמהמונין  העולם ואומות ללבנה מונין ישראל

 כהנא רב בשם חדא .לוי 'ר בשם וחדא כהנארב  בשם חדא תרתי אמר אייברכ 'ר >ה,טז,ו<

 היא .למעלה מלמטה קלסהמ והוא .טהלמ מלמעלה קלסתו היא .קלסה איוה קלסתו היא

 מלמטה קלסהמ והוא .בתחתונים שכינתו והשרה 'בעליוני שהיה למטה מלמעלה קלסתו

 לוי 'ר בשם וחדא עליון יי ונתנך' שנא להעלותה עתיד והוא התחתונה גהיבמדר שהיא למעלה

 משבחה התחיל אותה שראה כיון .לראותה אני מבקש ואמר מטרונה את שקדש למלך

 אותו שראה כיון לראותו אני רוצה אמרה היא גם .לתמר דמתה קומתך זאת ד"הה קלסהומ

  .ממתקים חכו ה ואמרהבקלוס התחילה

 

 

 דודך הלך אנה לישראל להם אומר העולם אומות בנשים היפה דודך הלך אנה >ו,א,א<

 תןטיב מה העולם לאומות משיבה ישראל כנסת מה דודך פנה אנה .לסיני לים מצריםל

 בי שנדבק מאחר יממנ לפרוש אני יכולה בו שנדבקתי דמאח בו חלק לכם אין עליו ןואליש

  .אתי הוא לגבי דהוא הן כל ממני לפרוש איה היכול

 

 ולא סופו ראשו לא הזה הפסוק חנינא 'בר יוסי ר"א .הבשם לערוגת לגנו ירד דודי >ו,ב,א<

 בגנים לרעות תאמר ואת רעותגנו לל ירד דודי אלא למימר אייקר צריך הוה לאו .ראשו סופו

 כנסיות בתי אלו בגנים לרעות .ישראל אלו הבשם לערוגת העולם זה לגנו ה"הב זה דודי אלא

ובמדרש  ' כדאיתא בב"ר פר' ס"בכוו שבישראל הצדיקים אלו ששנים וללקוט .מדרשות ובתי

 .. גדול שם לך ועשיתי עד .קהלת
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 כתרצה את יפה .בקרבנות אקריי פתר סימון 'בר היהוד' ר .כתרצה רעיתי את יפה >ו,ד,א<

 א"מדכ .שבירושלם הקדשים אלו .כירושלם נאוה .עליו לכפר לו ונרצה ה"דה .הקרבנות אלו

מדבר  נשי המדבר דא"ר נשי אלו כתרצה רעיתי את יפה א"ד.. ירושלם כצאן קדשים כצאן

 הקשה ליסטטרין מה יאמר העגל למעשה ןמנזמיה נתנו ולא עצמן על ומיחו עמדו היו כשרות

 של 'טיפוסי ומבקש רוצה יהשה מי שכל כירושלם נאוה .ו"עאכ הרך ליסטטרין כת'ה וחשב

 .. מרוןוומש מירושלם ופסיליהם ד"הה בירושלם ומוצאה הולך היה פעור

 .םימכל מילף צריכה את הלי בעיא את כד .רוצה כשאת .כתרצה רעיתי יפה א"ד >ו,ד,ב<

 את ויביאו ד"הה .םאות הביאו הןכו םמה לא המשכן ולעשות ובקר תעגלו להביא להם אמר

 דמלכא הן אבון ר"א .הם שבעה ולא .רקיעים ששה כנגד צב (ב316) עגלות שש יי לפני קרבנם

 תבל ישפוט הוא וכתיב .תבל .נשיה ציה אדמה ארקא ארץ .ארצות שש כנגד שש .מיקוןוט שרי

 שרה אמהות שש כנגד שש .בראשית ימי ששת כנגד שש .משנה רכיוע שש כנגד שש .בצדק

 צבאל ש צב .ותתמטוכס צב .מצויינות צב .לקליינון דומות צב .בלהה זלפה לאה רחל רבקה

 בקר עשר ושני מתבקעין תולישב היו שלא היו טןימסרכ כמין אנחמימר'  בשם תני .םיהלוי

 זה אלא בדמים קחוםל שלא מלמד לאחד ושור הנשיאים לשני עגלה .נשיאים עשר שנים כנגד

  ..פרשת נשוא כדאיתא במדבר סיני רבה כולה עגלה הביא וזה שור הביא

 

 ודחפה מטרונה על שכעס למלך סימון' בר יהודה 'ר בשם אעזרי' ר מנגדי עיניך הסבי >ו,ה,א<

 רועבילכש .לפלטין חוץ דיהעמ אחר פניה וצמצמה הלכה עשת מה בחוץ פלטיןתוך מ והוציאה

 תענית גוזרין ד"שב בשעה כך .לסבול יכול שאיני ניעי מנגד העבירוה ךהמל אמר המלך

 ידי טולפש לי גרמו םה הרהיבוני שהם .לסבול יכול איני אומר ה"הקב ןמתעני והיחידים

 שהם לסבול יכול איני אומר ה"הב ןמתעני תינוקותהו .תעניות ןגוזרי דין שבית בשעה בעולמי

 תעניות גוזריןב"ד ש ובשעה .ועד לעולם ימלוך יי וואמר עליהם המליכוני הם הרהיבוני

 בסיני ואמרו מלכותי קבלו הם .הרהיבוני שהם לסבול יכול איניאומר  ה"הקב ןמתעני וזקנים

 סוררים אך כתב אמר פנחס 'ר .ליודעיו ובבל רהב אזכיר וכתב .ונשמע נעשה יי דבר אשר כל

 אשר כל שאמר בזכות זכות הז באי יהםעל שכינתו משרה ה"והב סוררים .אלהים יה ןולשכ

 'שנא בשטים םבזויי היו ישראל כך .בזויה זו עז מה .העזים כעדר שערך .ונשמע נעשה יי דבר

  .בשטים ישראל וישב

 

 במלחמת וכשרים צנועים (ש) ישראל היו כך צנועה זו רחל מה .הרחלים כעדר ניךיש >ו,ו,א<

 .. יד של לתפלין ראש של תפלין םמה אחד הקדים שלא אחא' ר בשם הונא' ר .מדין
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 .כתב להם ואין לשון להם יש מהם בעיםש סק" הרי .ושמנים מלכות המה ששים >ו,ח,א<

 ככתבם היהודים ואל ל"ת כן ישראל אף יכול .לשון ולא כתב לא להם שאין מספר אין ועלמות

 ןמה ושבעים .ןאמותיה ןמכירי נםואי אבותיהם את מכירים מהם 'שבעי 'אמ לוי' ר .וכלשונם

לא את  מכירין שאין מספר אין ועלמות .ןאבותיה את מכירין נםואי ןאמותיה מכירין

  .אבותם לבית משפחותם על ויתילדו ל"ת כן ישראל אף יכול ןאמותיהאת  לאו ןאבותיה

 

  יצחק זה לאמה היא אחת .אברהם היה אחד' שנא אברהם זה תמתי יונתי היא אחת >ו,ט,א<

 .גמור צדיק ואשה ליולדתו ברור ואשה יעקב זה .ליולדתה היא ברה .לאמו ידיח שהיה (א317)

 יוסף זה ויהללוה לגשיםיופ מלכות באשריותאמר לאה  'שנא לאה זו ויאשרוה בנות ראוה

  .כזה הנמצא עבדיו אל פרעה ויאמר' שנא

 תמסכיו ששים אלו מלכות המה ששים .תורה של בפרשיותיה אקריי פתר יצחק' ר >ו,ט,ב<

 אין מספר אין ועלמות .כהנים תורתל ש פרשיות שמנים אלו פילגשים ושמנים הלכות של

 שוה מגזירהו אחת מהלכהו 'א מטעם םשיודר םוכל אלו עם אלו חולקיםם ה 'אכל  לתוספות

 ששים אלו מלכות המה ששים .ע"ובג חייםה בעץ אקריי פתר זראלע' בר היוד' ר .וחמר מקלו

 עץ תני בגן עדן החיים עץ תחת ועוסקין בתורה יםיושבהן ש יקיםצד (מלכים) של חבורות

  .מתחתיו ויוצאין מתפלגין בראשית מימי וכל שנה מאות חמש מהלך חייםה

 ..שנה חמש מאות מהלך ורתוכ 'אפי אלא ופונ דבר סוף לא אלעאי 'בר יהודה רא" >ו,ט,ג<

 תמציתתני  ..מתחתיו ויוצאין מתפלגין בראשית מימי וכל שנה מאות חמש מהלך חיים עץ תני

 פרסה 'ת על פרסה 'ת עודו .יום מ' מהלך מצרים שותה מצרים רכו ותמצית .תרקבשותה  כור

ועוד א'  שנהחמש מאות  מהלך ורחבו שנים שבע מהלך וכוש .בכוש מששים אחד אווה

שנים ורחבו מהלך חמש מאות  וארכו של עולם חמש מאות שנה מהלך ושתי .מששים בעולם

בגן וגן מהלך חמש מאות שנה ויש  מששים 'א ועולם .לגיהנם שנה מאות מארבע 'א והואה שנ

 אלו פילגשים ושמנים .שיעור לה אין ועדן עדןגן באומרי' כשנותיהן של אבות והוא א' מששים 

 אין ועלמות .החיים עץהם תחת ל צהחו בתורה 'ועוסקו יושבותהן ש תובינוני חבורות שמנים

 דורשין כלן .תמתי יונתי היא אחת ל"ת זה עם זה לקיןוח םשה יכול לתלמידים קץ אין .מספר

  .ו"מקו שוה מגזירה אחת מהלכהו .אחד מטעם

 שיצאו רבוא ששים אלו מלכות המה ששים מצרים ביוצאי אקריי ןפתרי ןירבנ >ו,ט,ד<

 ןמב ממצרים שיצאו רבוא שמנים אלו פילגשים ושמנים .ומעלה שנה עשרים מבןממצרים 

 לוי' ר בשם אייברכ' ר .להם סכום ואין .לגרים קץ אין מספר אין ועלמות .מעלהו שנה עשרים

ומדי ויון ותובל  ומגוג גגו יפת בני מנין להם יש סכום להם ואין מנין להם יש העולם אומות

 המנין זה פקודיהם זכר כל במספר פקודיהם ד"הה סכום להם ויש מנין להם יש ישראל אבל
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 המנין זה מספר .המלך אל העם מפקד מספר את יואב ויתן ודכותיה .הסכום זה במספר

  .הסכום זה רפסמ

 .בארץ אחד גוי כישראל כעמך ומי 'שנא ישראל כנסת זו תמתי יונתי היא אחת א"ד >ו,ט,ה<

 .ליולדתה היא ברה .כתיב לאמי האזינו אלי (ב317) ולאמי עמי אלי הקשיבו .לאמה היא אחת

 .ויאשרוה בנות ראוה .ליולדתה לית נהומ בר יצחק 'ר קומי .אניאב רב יעקב' ר תרגם

   ..אומניך מלכים והיו .א"מדכה ויהללוה ופילגשים מלכות .הגוים כל אתכם אשרויו א"מדכה

 

 הבהד מהלכין הוו חלפתא ןב שמעון' ור חייא 'ר אלמיד .שחר כמו הנשקפה זאת מי >ו,י,א<

 'בר חלפתא בן ש"לר רבה חייא' ר ל"א .אורה שבקע רהשח אילת וראו בקריצתה ארבל בקעת

 אקימע באה היא בתחלה לי אור יי בחשך אשב כי דכתיב מצפצפת ישראל של גאולתן הוא כך

 כך .והולכת מרטבתהיא  כ"ואח ורבה פרההיא  כ"ואח .ובאה מנצנצת היא כ"ואח .אקימע

 מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ומרדכי כ"ואח המלך בשער יושב ומרדכי ההם בימים בתחלה

 ל"ת כן ישראל אף יכול צל לו שאין זה כשחר .שחר כמו ושמחה אורה היתה ליהודים כח"וא

 ד"הה .כחמה היפ ל"ת כן ישראל יכול אף ברור אורה אין ההז הלבנה מה אי .כלבנה יפה

 ד"הה כלבנה יפה ל"ת כן ישראל אף יכול קופחת חמה מה אי .בגבורתו השמש כצאת ואוהביו

 ל"ת כן ישראל אף יכול יתירה פעמים חסרה פעמים זו לבנה מה אי .יםמחי חסדך יקר מה

 .כלבנה יפה ל"ת כן ישראל אף יכול בלילה משמש ואינה ביום משמש חמה מה אי .כחמה ברה

 של כדגלין .כנדגלות איומה ל"ת כן ישראל אף יכול אימה להם איןלבנה זו וחמה זו  מה אי

 שיש[1]להם [2] ()שאין ומניין ואיסטרטליטין ואיפרכין .ודגלו וגבריאל מיכאל כגון .מעלן

 כדור .כנדגלות אלא כאן כתיב אין כדגליםאומר  יודן 'ר .ותקיפא מתנייוא אדחל ת"ל אימה

 הםל שיש ומנין .ותוכחה צרה יום 'שנא חזקיהו של דור זה זה איו .ולא גלה לו לגלות רכךשנת

 כאן כתיב אין דגליםב המודעי אלעזר' ר בשם ר' יוחנן .מסביב הגוים לעיני וינשא ת"ל אימה

 ד"הה .המשיח מלך של דור זה זה ואי .להוג ינווא לגלות נדנדעתיד ליש כדור נדגלותב אלא

 אלעזר 'ר פיו בשבט ארץ והכה' שנא אימה לו שיש ומנין ירושלם אל הגוים כל לא ואספתי

 דסכנין יהושע' ר .מסע אל ממסע ןמתנדנדי ראליש יהיו ההיא בשעה חנינא 'בר יוסי' ר בשם

 גבריאל ודגלו מיכאל שם סיני זה גדול יין של למרתף ה"הב הביאני ישראל כנסת אמרה אומר

 בני ונתאוו הואיל ה"הב אמר שעה באותה .המעל של זה כסיסכת האנ הלואי אמר ודגלו

 ..באותות דגלו על איש 'שנא בדגלים יחנו כדגלים להיות

 

 מה .אגוזכ ישראל נמשלואומר  לוי בן יהושע' ר .ירדתי אגוז גנת אל (א318) א<>ו,יא,

 ונחלף שנגזז הזה כשער מחלפת שהיא למה נגזזת היא לטובתהו ונחלפת נגזזת האגוזה

 תורה מליולע ונותנין מעמלן נגזזין שישראל מה כל כך .ונחלפין נגזזיןהן ש הללו וכצפרנים
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' ר .הבא לעולם טוב ושכר .הזה בעולם עושר ומרבין .להם פיןונחל נגזזין הן לטובתן ז"בעה

 הן ןשרשיה מכסה אתכל מה ש הללו הנטיעות מהתרתי  אמר לוי' ר בשם דסכנין יהושע

ר' יהושע דסכנין אמר  .מצליח אינו שרשיו את מכסה את אם הזה האגוז אבל ותשביחמ

ואם לאו  .ן הן מצליחותבשעת נטיעת אחורי מה הנטיעות הללו אם את מכסה את שרשיהן

 כךמכסה את שרשיו בשעת נטיעתן אינו מצליח  אבל האגוז הזה אם את .אינם מצליחות

 .ירק גנת אל אלא למימר אייקר צריך הוה לא אלעשה ר"א .יצליח לא פשעיו מכסה ישראל

 אמר אעזרי' ר .ירק של ווזיו נטיעות של חןשב להם תןישנ מלמד אלא אגוז גנת אל מרואאת ו

 חיים עץ ד"הה תורה בדברי מחזיקין שבישראל הארץ עמי כך פריו את עצו זה אגוז מה רתית

 נוטלו םא הטנופת לתוך נופל אם זהה אגוזה מה חוריא אמר ר' עזריא .בה למחזיקים היא

 מתלכלכין שישראל מה כל כך לאכילה יפה איוה תחלתול חוזר והוא ומדיחו ושוטפו ומורקו

 בר יודה רא" .עליכם יכפר הזה ביום כי ד"הה ומכפר בא הכפורים יום השנה ימות כל בעונות

 א"ד ..ופריעה מילה מצות שתי בהם יש ישראלהיו  כך קליפות שתי בה יש זה אגוז מה סימון

 מי וכל .אגוזים בחלקי אף אומר שמעון' ר דתנינן חלק זהה אגוזה מה ירדתי אגוז גנת אל

 שהוא מי כל האגוז מן ונוטל ומת נופל הוא יעלה ךאהי דעתו חוזר ואינו ראשו עולה שהוא

 נופל שהוא סוף ישראל את מנהיג הוא היאך דעתו נותן ואינו בישראל הצבור על שררה מנהיג

 מה ירדתי אגוז גנת אל א"ד.. תבואתו ראשית ייל ישראל קדש ד"הה .ידיהם מתחת שלו ונוטל

 שחוק הייתי הה"ד עונות י"ע ז"עהב ישראל םה כך למלכים ושעשוע לתינוק שחוק זה אגוז

 פרך [י]אגוז בו יש הזה האגוז מה ?א"ד? .אומניך מלכים והיו לבא לעתיד אבל עמי לכל

 תובען שאת ויש .ליהןימא צדקה עושין הןב יש ישראל כך .םקנטרי 'ואגוזי יםיבינונ גוזייאו

 דלא (ב318) תרעא אמר מתלא לוי ר"א ..עושין נםואי כמה פעמים תובע שאת ויש ןיעוש הםו

את נוטל עליו  זה אגוזה מה .ירדתי אגוז גנת אל א"ד .אלאסי פתיח יהא אלמצות פתיח (ת)

 .האבן לוחות את לך ואתנה' שנא התורה .אבן קרוי הרע ויצר אבן הייקרו התורה כך שוברוו

 משובש שהוא רימוןיא למקום לוי ר"א ..מבשרכם האבן לב את והסירותי דכתי' הרע ויצר

 לעוברים יקפחו שלא כדי מרוולש בשביל וסוסטריינב בו הושיב המלך עשה מה .ייסותבג

 אל א"ד .האבןאת  משמר האבן תהא אבן הרע ויצר אבן קרויה תורה .ה"הב אמר כך .ולשבים

 ישראל כך .וניכר נשמע קולושלמה  .שלו המכס לגנוב יכול אינו אגוזה מה ירדתי אגוז גנת

 כי יכירום רואיהם כל ד"הה .ניכר שהוא למה יהודי הואש לומר ליכו אינו הולך מ"שא מ"כ

 ןשומשמימ כמה לתוכו נותן את בידך אגוזים מלא השק זה אגוז מה א"ד יי.. ברך זרע הם

 א"ד ..יעקב עפר מנה מי ד"הה בישראל תוספויונ באו גרים כמה כך מחזיקין והן ןחרדלי כמה

 מ"א קהול 'יש כך .זה עם זה ןומתגלגלי יןנופל וכלן הכרין מ "מא נוטל את זהה אגוזה מה

 והסירה רותימג ד' עשוי אגוז מה אייברכ ר"א .יחטא אחד האיש ד"ההכלם  מרגישין והם

 ד"הה באמצע מעד ואהל מחנות ארבע דגלים ארבע במדבר רויין?ש? ישראל היו כך .באמצע
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 לראות .ישראל אלו חלהנ באבי לראות .העולם זה ירדתי אגוז גנת אל א"ד .מעד אהל ונסע

 יושביןהן ש התינוקות אלו הרמונים הנצו .מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו הגפן הפרחה

  .בתורה ועוסקין

 

 פיםאבשל מלקטת שהיתה מלכים לבת .חייא' ר ניאת ..שמתני נפשי ידעתי לא >ו,יב,א<

 רותיהיחב ווהי בקרונין עמו והושיבה נטלה אוהבו של בתו שהיא הוהכיר עובר המלך נמצא

 .המלך עם בקרונין יושבת והיום פיםאבשל מלקטת הייתה לאאתמ ואומרות עליה הותיתמ

 ידעתי לא עצמה על וקראת .עצמי על אתמה אני כך עלי הותיתמ שאתם כשם .להם אמרה

 בעיניומאוסים  םבזויי ישראל היו לבניםבו בטיט םעבדיתמש ישראל כשהיו כך .שמתני נפשי

 יםתמה העולם אומות והיו בא כל על סגנים ונעשו ונגאלו חורין בני וכשנעשו המצריים

 והיו עולםבאי  כל על ןוסגני חורין ונעש והיום לבניםבו בטיט עובדים והי לאאתמ י'ואומר

 לא עצמן על וקראו יותר מכם נויעצמ על ןתמהי אנוו עלינו תמהים אתם להם אומרים ישראל

 ויוסף והיום רגלו בכבלענו  ביוסף הכמד"א שמתני פשינ ידעתי לא א"ד ..שמתני נפשי ידעתי

 היה לאאתמ בדוד מדבר א"ד ..שמתני נפשי ידעתי לא עצמו על וקרא השליט (א319) הוא

 מדבר א"ד ..שמתני נפשי ידעתי לא עצמו על וקרא מלךה דוד ויהי והיום שאול מפני בורח

 ידעתי לא עצמו על וקרא לךהמ מלפני יצא ומרדכי והיום ואפר שק וילבש לאאתמ במרדכי

 תשמחי אל העולם לאומות אומרת ישראל כנסת .ישראל בכנסת מדבר א"ד .שמתני נפשי

 כי' שנא הלאור הוציאני ה"הקב בחשך יושבת שהייתי בשעהאלא  קמתי נפלתי כי לי אויבתי

 סלק דצפרין חייטא יוסטא .שמתני נפשי ידעתי לא םעצמ על ווקרא לי אור יי בחשך אשב

לי  הב ליה אמר לך נא יהבוא שאלה שאל מלכא ליה אמר אותלמלכ ואתקבל לכותאלמ

 אילין הוו חתמינ נחת יהתסדוכסו נסב כד .מלכא ליה יהבגולגולת שלנו  פי' מס דגבן אטדוכסו

 הוא אין בשוקא עבר כדון חד ל"א .הוא הוא לית אמרין ומנהון הוא הוא אמרין ליה דחמין

 .הוא הוא לית לא ואין הוא יהוא עלה ומחייט יתיב נהיג והדה אמסטובית לההוא מסתכל

 דהוא וחכמוניה עלה מחייט יתיב נהיג דהוה אמסטובית לההוא מסתכל ושרי בשוקא עבר

 .שמתני נפשי ידעתי לא יועל וקרון מנכון יותר יעצמ על תמה ואנא עלי תמהין אתון ל"א .הוא

  ..העולמים חי נדיב .מהלך הוה עמי .נדיב עמי

 

 

 כתיב פעמים ארבע חנינא' ר בשם יודן 'בר חייא בר שמואל 'ר .השולמית שובי שובי >ז,א,א<

 תוךל נכנסין וישראל ישראלאת  שולטיןהם ש מלכיות ארבע כנגדשובי שובי  .שובי שובי כאן

 ואהיה ד"הה בה מתנהג העולמים חי שלוםל ש אומה השולמית .שלוםב וויצא בשלום םידיה

 לך וישם א"מדכה יום בכל שלום לה ןשמסיימי אומה השולמית א"ד ..שכןובמ באהל מתהלך
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 א"ד .שלום בנוה עמי וישב "אדכמה .שלום בנוה להושיבה שעתיד אומה השולמית א"ד .שלום

 .שלום כנהר אליה נוטה הנני שנא' כה אמר יי שלום עליה ותנטעתיד ל שאני אומה השולמית

 והיא ההזלם בעו יאה עולם של ןדיאסטטיונ מתמשלהיא ש אומה אמר סמרו בר אלעזר' ר

 אלא באות םאינ שבעולם טובות שכל אומה אבא' ר בשם דסכנין יהושע' ר .הבא בעולם

 בר שמואל' ר .תלוי הדבר ובך .בזכותך לך .השמים מטל האלהים לך ויתן ד"הה בזכותה

את  מחזיר תיהיי תורתי וקבל לא שאלו עולמי ובין ביני שלום שעשתה אומה אומר תנחום

 (ב319)  הר לפני ישראל שעמדו אלו .יושביה וכל ארץ נמוגים הונא ר"דא ובהו הוולת םעולה

 העולם (והולך) ססוב ומי .והולך גגמומת העולם היה כבר .ונשמע נעשה יי דבר אשר כל ואמרו

  .סלה עמודיה תכנתי אלהיך יי אנכי בזכות .סלה עמודיה תכנתי אנכי

 םשלמיוומ .אלהיכם על מתים אתם מתי עד לישראל אמרו העולם אומות בך ונחזה >ז,א,ב<

 הורגנו עליך כי הה"ד עליו םנהרגי אתם מתי עדעלמות אהבוך  .אהבוך עלמות כן על ד"הה לו

 ממנין ואנו נויאצל ולכ באו רעות לכם גומל והוא טובות ם אותוגומלי אתם מתי עד .היום כל

 מחזיתיה וןתהו אתון .העם מכל תחזה ואתה .בך ונחזה .ליןוטרטסואי אפרכין סיןודוכ אתכם

 אברהם מימיכם שמעתם המחנים כמחולת בשולמית תחזו מה להם הם אומריםו 'דעלמ

 אחריהם נעבוד אנו ולאע"ז  עבדו אבותינו לא .אחריהם בניהם שיעבדוע"ז  עבדו ויעקב יצחק

 אייברכ' ר .לבן מבית שיצאכ אבינו ליעקב שנעשה חולהמכ לנו לעשות יכולין אתם מה אלא

 מאה ןאמרי ןיורבנ לבן מבית בצאתו יעקב אבינו לפני ומרקדים םחלי היו רבוא השש מרוא

 שם ויקרא רבוא ששים הרי זה אלהים מחנה ראם כאשר יעקב ויאמר ד"הה .רבוא ועשרים

 שעשה חולהמכ לעשות אתם םשמא יכולי או .רבוא ועשרים מאה הרי מחנים ההוא המקום

 חולהמכ לנו לעשות אתם םיכולי שמא או .האלהים מלאך ויסעהה"ד  הים על לאבותינוה הב"

 תירא אל ויאמר לקום האלהים איש משרת וישכם' שנא בן שפט מאבל מחולה לאלישע שעשה

 לעשות אתם םיכולי שמא או ויאמר אל יי אלישע ויתפלל מיד אתם מאשר אתנו אשר רבים כי

 עשותהל ה"הב עתיד יאברכי רדא" לבא לעתיד לצדיקים ותלעש ה"הב שעתיד חולהמכ לנו

הנה  באצבע לו ומראין .לחולה .לחילה לבכם שיתו' שנא באלתיד לע לצדיקים חולה ראש

  ..צדיקים של המחולב עלמות?ב? עלמות ינהגנו הוא זה עולם ועד אלהינו

 

 לו הוא גנאי זהה שוןבל מקלס הדיוט' אפי יודן ר"א .נדיב בת בנעלים םפעמי יפו מה >ז,ב,א<

 הללו פעמים והלא רגלים פעמיב אלא מדבר אינו אלאבנעלים.  פעמיך יפו מה אומר ואת

 כך .אברכי ר"א ..יודרחמ ברתיה במסנא עקיביך יאיין מה אלא מכוסין פעמים םמגולי פעמים

 מיךלפע ךיפי היה מה בנעלים פעמיך יפו מה אמרוו יהושע' ור אליעזר' ר עולם הרי שני דרשו

 רגלים לפעמי (א320) ועלה ביתו דלתי לנעול ששכח באחד מעשה .צרותח כל בעד נועלין שהיו

 תיוותרנגל הכניס ולא ששכח 'בא מעשה שובו  .דלתותיו בטבעות קשור הנחש את מצאו ובא
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 'בא מעשה שובו .לפניהם יןמקורע החתולותאת  ומצא ובא .רגלים לפעמי ועלה ביתו לתוך

 שהיו עשירים אחים בשני מעשה פנחס ר"א ..לחטיםסביב  חטים של כרי הכניס ולא ששכח

 סלקין יהודאין אילין אימת אמרין והוון העולם מאומות רעים שכנים םש והיו באשקלון

 זימןו וסלקין מנאיז מטא להון ומחרבין בתיהון ית מקפחיןו עלין ואנן בירושלם למצלייה

 פלגין ירושלם מן דאתיין ןאמ ןבתיה בתוך צאיןויו נכנסין והוו דמותןב מלאכים ה"הב להם

 סלקתון אימת בירושלם לון יאמר הויתון ןיא לון ןיאמר מגיריהון לכל עמהון ןיידאת מה מן

 אינון וןיתה שבק דלא דיהודאי אלההון בריך אמרין .פלן ביום תיתוןייא ואימת פלן ביום

ית  ומקפחין ליןלע דאינון רושלםבי ןלמצליי איגברי אלין יסקון אימת סבירןהוון  יאיגבר

 בתיהון בגו נפקיןו עללין ןדהוו הוןיכדמות ןמלאכי אלההון זמן לוןו .להון ומחרבין בתיהון

  פעמיך יפו מה מרנא כךל .ביה דאתרחיצו

 רוילחב ואמר מהם אחד ענהנ למדינה שנכנסו טיןופרגמט לשני .נעלים בשני בנעלים >ז,ב,ב<

 ואני שבתך אתה פתח אלא במדינה האפרגיי עושין אנו במדינה כאחד םשני אנו פותחין אם

 ואני .בחג לפני ןנועלי אתם ה"הקב אמר .חגה תנעיל .פסח תנעיל .נעלים ינשב בנעלים .שבתי

 ומוריד עננים ומעלה רוחות ומשיב פותח ואני .בחג לפני נועלים אתם .בפסח םהלפני נועל

 םודשי וקוצרים יוצאים ואתם בפסח לפניכם נועל ואני צמחים ומגדל חמה דריוומ גשמים

 חמשים רחוקה שתהא חג של עצרת היתה ראויה לוי בן יהושע ר"א .הוןצרכי כל ןועושי וזרים

 בר דומהדה למה משל משלו .לחרף הקיץ מן יוצאים םשה על אאל פסח של עצרת מוכ יום

 אחד יום רחוק מקוםב נשואות םומה קרוב במקום נשואות מהן הרבה בנות לו שהיו למלך

 היומיב לית רחוק במקום שנשואות אלו המלך אמר .אביהם המלך שלום לשאול כלם באו

 של עצרת כך עמן ונחדי בוט יום חד כלן דינעב הכא אצלי להוןוכ דאינון עד יהולמתי יזלמל

 י"ע חג של עצרת אבל .יהולמתי למיזל יהביומ ת[י]א ה"הב אמר לקיץ החרף ןמ ןשה עד פסח

 רחוקה (ב320) אינה 'לפי הקש דרכים וידות קשה דרכים ואבק לחרף הקיץן מ צאיןיו שהן

 מאיו חד כלן דינעב הכא דאינון עד אלא הולמיתי למיזל הביומי לית ה"הב אמר .יום חמשים

  בנעלים פעמיך יפו מה אומר הוי ליי עצרת השמיני ביום ישראל מזהיר לכך ונחדי אטב

 אלהי עם נאספו עמים נדיבי דה"ה נדיב שנקרא אבינו הםאבר של בתו נדיב בת >ז,ב,ג<

לם בעו ומתפרנקין חטיןתמ שישראל ופרניקין יןויחט כל יוחנן ר' רמא .כיךייר חמוקי .אברהם

 חולים רופא לקבוע חכמים ראו מהבר אבא  חייא ר"א.. ירכיםה בין תנהישנ מילה בזכות ההז

 כמו .והשלום החיים אתו היתה בריתי ד"הה .תבשמיני תנהישנ מילה כנגד שמינית בברכה

 ר"א ..ידיה תחתמ ומתים מוליםינם ה תינוקות כמה .ידיה מתחתבאים  יםאחל כמה .חלאים

הם ו זכרים בנים יולדת והיתה אחת אשה שם והיתה קיאדקפושל  וזגלמ שבאתי מעשה נתן

 היה לאיםוח למה לאיםוח כמו א"ד ..כדאיתא בשבת ו'כו ומת הראשון מל ומתים מוליםינ

 מעשה עשאה ומי .מרגלית של לחוליא אמרין ןיורבנ עמוד של יאנלחו מרוא חוניא 'ר .דומה
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 של שורות שורות ותוכב ונוטע פרדס לו שהיה למלך .ה"הב של תוואומנ ידי מעשה .מןוא ידי

 איני בני ובנל אמרו לבנו וומסר רמוניםשורות שורות של  תפוחיםשורות שורות של  םאגוזי

 .מהם מנייומטע לפנימהם  מביא תהא מבכרות הללו שהנטיעות בשעה אלא דבר ממך תובע

 אלא דבר מכם תובע איני בני לישראל ה"הב אמר כך בך ואשמח ידי מעשה שאראה כדי

 לפעמי םעולי וכשאתם בכור כל לי קדש ד"הה לשמי מקדישו יהא בכור בן מכם 'לא כשיולד

ואומר להם  ישראלל זהירמשה מ 'לפי .פני להראות כםשל זכרים וכל אותו מעלין תהיו רגלים

   ..בשנה פעמים שלש

 

 אינו אמו במעי שהוא זמן כל זה תינוק מה .סנהדרין זה שררך ..הסהר אגן שררך >ז,ג,א<

 גנאא .הסהר אגן ..שלהם מסנהדרין חוץ דבר לעשות יכולין ישראל אין כך .מטבורו אלא חי

 אל .המזג יחסר אל ..סהרא לזהרא וצווחין דקריין ריןאת אית אמר יאחסד בר אבון אדזהר

 כה ההלכה את לה ממזג שהוא זה סנהדרין תחסר אל יחסר אל א"ד ..כ"גמ סנהדרין תחסר

 נחסר לא המזג יחסר אל .רונייהש מיין יין אחדחלק ו מים חלקים שני מזג תמן דתנינן אוה

 . .אחסר לא רועי יי א"מדכה (א321) דעלמא גאימז

 והוא מכאן םיוהכרעי מכאן הלב כרסה מה כהנים תורת וז .חטים ערמת בטנך ב<>ז,ג,

 .חטים מתיער .באמצע והוא מכאן ספרים ושני מכאן ספרים שני כהנים תורת כך .באמצע

 יש ןודקדוקי מצות כמה .כששנים ןרכי שהן ורהתברי ד אלו בששנים סוגה חטים של המיער

 נושא אדם שבעולם בנוהג לוי ר"א ..כהנים בתורת שי ונותרות םפגולי כמה .כהנים בתורת

 אומרת והיא לה זקקיל בא הוא יציאותיו שמוציאי מ שנה ארבעי' תב שנה שלשים תב אשה

 ברזלשל  כותל ז"א לה יקרב שלא לו גרם מי .מיד ממנה פורשהוא ו .ראיתי אדומה כששנה לו

 דבר לה יקרב שלא קצווע עקרב ז"א שכוונ נחש זה אי .ביניהם ברזל של עמוד ז"א ביניהם

 ופניל משהביאו וכן .תקרב לא טומאתה בנדת אשה ואל בה כתובש יםכששנ םרכיהם ש תורה

 טעםי שלא לו גרם מי ןטעמ ולאמהם  ידו ומשך לתוכן נפל חלב לו אמרו חתיכות של תמחוי

 םכירהן ש תורה דברי יטעםלא ו כן יקרב שלא ותעקצ עקרב ז"א יטעם שלא נשכו נחש ז"א

  ..תאכלו לא דם וכל חלב כל בה 'שכת יםכששנ

 לעולם איפשר אלא חטים משל יפה אסטרובילין של והלא חטים ערמת בטנך א"ד >ז,ג,ג<

 כך סדוקה זו חטה מה אידי ר"א ..חטים בלא להיות לעולם א"וא טרוביליןצא בלא להיות

 של ןנכסיה סופגין שראלי כך .סופגת זו חטה מה אניחנ 'בר יוסי רא" .מילתן סדוקה ישראל

 חטים מה ל"רמר א .תאכלו גוים יל?א? וכתיב העמים כל את ואכלת ד"הה .העולם אומות

 חטים מה יצחק ר"א מימיך שואב עד מחוטב 'יש כך .ןעמה נמדדות ןשלה תטנופת ופסול הללו

 ןבמניאלא  ירדו לא ישראל כשירדו כך במנין אלא יוצאין םאינ העילזר יוצאין כשהן הללו

 אלף מאות שש' שנא במנין אלא עלו לא וכשעלו .מצרימה אבותיך ירדו נפש בשבעים' שנא
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 על ולא זבל של משפלות על לא משגיח הבית בעל שאין כשם יצחק 'דר הדא על אונה 'ר .רגלי

 על משגיח ה"הב אין כך כלום םיווש נםשאי למה המוץ על ולא הקש על ולא תבן של משפלות

 כי' שנא ישראל על משגיח מי ועל נגדו כאין הגוים כל' שנא כלום ואינש למה העולם אומות

 אבון' ר בשם אנחממ' ר ..ישראל בני עדת כל ראש את שאו כתיבו ישראל בני ראש את תשא

 בל אף ' שנא'א בפסוק ןושלשת שרש להם איןו .זריעה להם אין נטיעה להם אין העולם אומות

 ונטעתים 'שנא .נטיעה להם יש ישראל אבל .גזעם ארץל (ב321) שרש בל אף זורעו בל אף נטעו

 להם יש בארץ לי וזרעתיה דכתי' זריעה להם יש אדמתם על ונטעתים וכתיב .הזאת בארץ

 נזרעה בשבילי אומר זה .זה עם זה מדיינין והקש התבן משל יעקב שרש הבאים שנאמר שרש

 בא ארץה נזרעה מי לביבש י'אומר ואנו הגרן שתבא עד לי המתינו החטים םלה ואמר .הארץ

 ןושרפ הקשאת  נטל .לארץ והשליכו התבןאת  נטל לרוח המוץ לו הלך לזרותה ה"ב יצא הגרן

 .מנשקו ואות רואההיה ש מי הבריות ן רואין אתעוברי היו רוכ ןנשאו םהחטי את נטל

 נובשבילאומ'  וישראל .העולם נברא בשבילנו 'אומרי העולם אומות כך .בר נשקו א"מדכה

 ורוח תזרם 'וכתי כתנור בוער בא יום )יי( הנה כי יוםאותו  שיבא עד המתינו 'יש 'מוא .אנבר

  ייב תגיל ואתה עליהם 'נאמ 'יש אבל תשאם

 

 שמעון ר"א .נקוד כלו וישקהו ויחבקהו לקראתו עשו וירץ כתיב .השן כמגדל צוארך >ז,ה,א<

 נקודה .הנקודה ומניח הכתב את ספות האת הנקודה על רבה 'הכת מוצא שאת "מכ אלעזר בן

מלמד שנכמרו רחמיו  נקוד לוכ ןכאו .הכתב את ומניח הנקודהאת  ספות את הכתב על רבה

 ושניו שיש וארווצ ונעשה לנשכו שבא מלמד אלא עליו א"ר לוי א"כ למה נקוד .ונשקו בכל לבו

 הדא מן לה מייתי אבהו' ר .שניו על בכה וזה .צוארו על בכה זה ויבכו ל"ת ומה .דונג עשיו של

 מפני משה ויברח משה את להרוג ויבקש הזה הדבר את פרעה וישמע כתיב השן כמגדל צוארך

 את להתיז היום באותו ונדון עומד שהיה מלמד אלא מלך פנימ לברוח יכול אדם יש וכי .פרעה

 רבמח ויצילני ד"הה נריקוסט של צוארו על תזהווה מצוארו החרב נתזה אביתר ר"א .ראשו

 בר .תחתיו רשע ויבא נחלץ מצרה צדיק ועלי ארוק ההי בון 'ר .נרתיקוסלא הו הציל יל פרעה

' ר .וברח משה את והניחו המלאך את ותפשו משה של בדמותו מלאך שירד מלמד אמר קפרא

 םמה םחרשי םמה םאלמי םמה שעה באותה נעשו פרעה של אסקולין כל פפי 'דר בריה אבא

 היו ולא םולסומי מדברים היו ולא משה הוא יכןה םלאלמי 'אומריים חגר .םחגרי םמה סומין

 פה שם מי יי ויאמר והיינו דכתי' .מהלכין היו ולא ןולחגרי ןשומעי היו ולא ולחרשין רואים

  .'כוו לאדם

 מעיני אם והיה א"מדכה .לעדה עינים שהם סנהדרין וז עיניך .בחשבון ברכות עיניך >ז,ה,ב<

 ישראל (א322) כך םיהעינ אחר ם אלאהולכיאינם  וכלן באדם בו יש בריםיא ח"רמ .'כוו העדה

 אלו מזכין אל .ןידחושב ןמלי .בחשבון ברכות .םשלה מסנהדרין חוץ דבר לעשות יכולין נםאי
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 כן 'מוא ברבי יהודה .לרבים ומרוחת שער מבית שיוצאה הלכה זו רבים בת שער על .מחייבין

  .רבים אחרי לנטות

 של ןעונותיה מלביןהוא שדכתי' ההר הטוב הזה והלבנון  ה"ב זה הלבנון כמגדל ךאפ >ז,ה,ג<

 בו שמחות הלבבות שכל א"רשבי .ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהיו אם 'שנא כשלג .ישראל

 .דמשק פני צופה .הימים כל שם ולבי עיני והיו ש"ע אמרי ןיורבנ הארץ כל משוש נוף יפה' שנא

 יהודה' ר חדרך בארץ יי דברמה טעם  דמשק שערי עד מגעתלהיות  םירושל עתידה יוחנן ר"א

יהודה אחי  דורמסקית בן יוסי' ר ל"א חדרך שנקרא מקום מרוא יהודה 'ר .אנחמי' ור

 חד שהוא המשיח מלך זה מרוא אנחמי 'ר .חדרך ששמו מקום שם ויש מדמשק שאני העבודה

 דמשקמו .מנוחתו ודמשק .בתשובה לםעו באי כל להדריך עתידהוא ש א' ד"ליש ורך לאומות

 הלהיות ירושלם עתידה ל"א .עד עדי מנוחתי זאת 'שנא המקדש בית אלא מנוחתו אין מנוחתו

 מה לקיים תחתיה נוחותמו באות וגליות דמשק שעריב שמגעת עד צדדיה בכל ועולה מתרחבת

 כתאנה תלה על עירה ונבנתה יוחנן' ר מקיים מהו י.מנוחת דמשק עד ימנוחת ודמשק 'משנא

 כלועולה מ מתרחבת להיות ירושלם עתידה כך מלמעלה ורחבה מלמטה צרההיא ש זוה

 לארך הרי .תפרוצי ושמאל ימין כי' שנא מה לקיים תחתיה נוחותמו באות וגליות צדדיה

 שיקבן םהיקבי רעי אשיה עד 'אמ רבה זכאי' ר .המלך יקבי עד חננאל ממגדל ל"ת מנין לרחב

 .לצלעות למעלה ונסבה ל"ת מנין למעלה .ולרחבה .לארכה הרי ה"הקב םהמלכי מלכי מלך

גשה לי  המקום לי צר שתאמר עד הכבוד כסא עד מגעת ד שיהאעיעקב  ר' אלעזר בן תני

 מחומותיה למד את מהיכןו .ירושלם ה שלשבח למדנו לא עדיין ירמיה 'בר יוסי 'ר ואשובה

  .סביב אש חומת ךל אהיה ואניהה"ד 

 

 להר שעלה כאליהו עלי ןחביבי שבכם הרשים לישראל ה"הב 'אמ ככרמל עליך ראשך <>ז,ו,א

 אלא ברכיו בין פניו שם למה ברכיו בין פניו וישם הכרמל ראש אל עלה ואליהו א'שנ הכרמל

 כםשב הרשים .כארגמן ראשך ודלת לברית הבט זכות לנו איןאם  ע"רבונו ש ולפני אמר

 ביה 'דכתי כדניאל א"וי .כדוד ההוא ביום םכב הנכשל והיה מרשנא .כדוד עלי םבישוח

 מלך יי 'דכתי ה"הב המלכים מלכי מלך זה .ברהטים אסור מלך .ונאוארג לדניאל והלבישו

שכינתו  בתוך שכינתו משרה שהוא בשבועה עצמו שאסר .ברהטים אסור .לבש גאות (ב322)

 ברכיה ר"א .המים קתותבו ברהטים בש' שנא אברהם בזכות מי בזכות ברהטים .של יעקב

 לארץ יכנס שלא ה גזירהנגזרו נתאס'ש ברהטיםאסור  .מלך בישורון ויהי 'שנא משה זה מלך

 משה זה מלך אמר ןנחמ' ר .מריבה מי המה ד"הה מריבה מי של ברהטים בשביל מה בשביל

 זרגו להיות מלך של ודרכו ישראל על מלך מניתיך למשה ה"הקב אמר .מלך בישורון ויהי 'שנא

ואמרת  ישראל בני את צו ד"הה מקיימין םוה ישראל על גוזר תהא כך .מקיימין ואחרים

  ..אליהם
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 יפית מה חסדים בגמילות נעמת ומה .במצות יפית מה .אהבה נעמת ומה יפית מה >ז,ז,א<

 של תויב וז בתענוגים אהבה כך בקמייתא כתיב .תעשה לא במצות נעמת ומה .עשה במצות

 ידי הרימותי סדום מלך אל םהאבר ויאמר ד"הה סדום מלך על מתחטא יהשהאבינו  אברהם

 על מתחטא שהיה דניאל של תויב וז בתענוגים אהבה א"ד ..נעל שרוך ועד מחוט אם יי אל

 ינוןא תמן ראשה כהנא בר אבא' ר .הב לאחרן תךיונבזבי ןיהויי לך מתנתך הה"ד בלשצר

 אמר מתלא אתון בזיזין בני בזיזין ךייובזב מרא יאברכי 'ר .נבזבזתך לאיפרכא ליה צווחין

  ..ליה ןידבזי ןאמ ולא דירות ןאמ

 

 .זנות ויצר "זע יצר בעולמו ה"הב ברא יצרים שני ונאה' ר לתמר דמתה קומתך זאת >ז,ח,א<

 עליו יןמעל בזנות לעמוד יכול שהוא אןמ כל אמר .קיים הוא זנות יצר נעקר כבר "זע יצר

ר'  הקטנה את והניח הגדולה את חבר חכינים לו ושהי לחבר יהודה ר"א .בשתיהן דעמ כאלו

 ז"ע יצר ה"הב מדע כך .ןבשתיה עמד כאלו עליו מעלין בזו לעמוד יכול שהוא מי כל מרוא

ה יצר נעקר אימתי .בשתיהן עמד כאלו זנות ביצר דועמיכול לש מי כל אמר .זנות יצר והניח

 בין מיתי .אועזרי מישאל אחנניבימי  ןאמרי ןיורבנ ואסתר מרדכי בימי מרוא בניה 'ר ז"ע של

 .היו יחידים ואסתר מרדכי וכי ןילרבנ בניה 'ר מתיב נעקר ואה יחידי ידי על וכי בניה 'לר ןירבנ

ליה  'מסייע ודא .היו צדיקים הדור אותו של רובן .לרבים צעוי ואפר שק בניה 'לר מסייעא דאו

 אחנני אלו הןפליטי .כיוני הגיאיות כלם הומות והיו אל ההרים םהפליטי ופלטו ןילרבנ

 אמר נשבו אשר בגוים אלא כאן 'כתי אין שבו אשר בגוים .האש מכבשן ולטפש אועזרי מישאל

אמר  "זע של צרה לי מה .אני עניתי ואשורנו .לעצבים (א323) עוד לי מה אפרים לישראל ה"הב

 של יצרהלעקור  שכפפתי הוא אני הוי רהלפניך שי אמרנו לאו אשורנו לא עוניתי אני עניתי אני

 על 'אמ שב"יור .ז"ע שעבדו על אמרי ןירבנ .המן בימי בספק ישראל באו למה כן אם .ז"ע

 ובמלאת ד"הה .בלבד הבירה שושן אנשי אלא סעודה אכלו לא והלא .גוים ילומבש שאכלו

 'חייבת אתם םעת?ר?כ אם להם אמר .ם זה לזהערבי ישראל כל והלא לו אמרו .האלה 'הימי

 לא כי דכתי' לבם בכל עבדו לא כ"אעפ לו אמרו .יחרם לאלהים זובח 'דכתי כלייה לישראל

 ועמד צראנבוכדנ זה לנסותן ביותר קשה אדם עליהם העמיד .איש בני ויגה כ"אעפ מלבו ענה

 ולא בפיהם פעלו ה"הב עם ישראל פעלו מקומות בשני לוי' ר בשם אברכי 'ר .מכתן את והגה

 ולא בלבם פעלו בבבל .עמו נכון לא ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו 'שנא דבלב פעלו

 ואויב צר איש' שנא איש עליהם הביא איש בני ויגה כ"אעפ .מלבו ענה לא כי' שנא בפיהם פעלו

 העמיד .צראנבוכדנ בימי ז"ע ישראל עבדו ןירבנד יהדעת על .תןומכ את והגה הזה הרע המן

 'יש )ישב( עבדו לא ב"ירשד יהדעת על .ישראל מכל כ"גו ואומה אומה מכל ג'ו עשרים והפריש

 'ועזרי מישאל אוחנני ג' ואומה אומה מכל והפריש צלם העמיד צראנבוכדנ כיצד הא .ז"ע
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 צראנבוכדנ דניאל רבינו לו אמרו דניאל אצל להם הלכו ז"ע עבדו ולא עצמן על ומיחו עמדו

 הלכו מיד .יכםאצל הנביא ריה להם 'אמ .נסגוד לא או ודנסג ג' והפריש צלם העמידהרשע 

 כמעט חבי רבי מישעיה מקובלני ךכ להם אמר 'כוכך עשה נבוכדנאצר  לו אמרוו יחזקאל אצל

 אתון ומה וןהל אמר איאומי כל סגדין צלמא הדין אמרי ןודיהו בעי את מה ול אמרו .רגע

 צלמא הדין אמרין ןויהולד בגין ליה נסגוד אול תמן דניהוי פגם ביה תןינ ןיבעי אנן ל"א אמרין

 .בגבורה אמלךו לי המתינו דעתכםב אם להם אמר .ישראלאומתא דמ לבר יאיאומ כל יןסגד

ונו רב ו רבונולפני אמר .אועזרי מישאל אחנני היו ומי ישראל מזקני אנשיםאלי  באווי ד"הה

 .ןועליה את מתקיים שמך קדושת על ותןנפש ליתן מבקשים אועזרי מישאל אחנני ולםעל ש

 אתם אותי הלדרוש אליהם ואמרת 'יש זקני לא דבר ד"הה וןעליה מתקיים איני ל"א לא או

 אומות לבין בניאת  ולהגלות (ב323) היכליאת  ולשרוף ביתי להחריב לי שגרמתם מאחר באים

 ליחזקא בכה מיד .נאם יי אלהיכם לכם אדרש אם אני חי לדרשני באים אתם "כואחהעולם 

 נשתייר שלא יהודה שארית אבדה ישראל הם שללשונאי ייוו ואמר .בעצמו והילל וקונן

 הוז 'ועזרי מישאל אחנני דניאל יהודה ישנאמ בהם ויהי' שנא בלבד אלו אלא יהודהשארית מ

 אינו להם אמר ה"בק לך 'אמ מה ליה אמרו דאתא כיון תיוא בכי והוה להם באה תשובה

 קדושת על נפשותינואת  נותנין אנו מתקיים נושאי בין מתקיים ןבי לו אמרו עליכם מתקיים

 ידיע לא והן צראלנבוכדנ לו אמרו מה יחזקאל אצל בא שלא עדהרי ש כן שהוא לך תדע .שמו

 ןאמ .פלחין לא לאלהך די מלכא לך ולה ידיעמשזיב לא  מציל לא בין מציל מלכא לך יליהו

 מתקיים ניא ןשאי סבור את מה יחזקאל ל"א. ליחזקאל ה"הב נגלה דיחזקאל מגביה דנפקין

 אלא ישראל לבית אדרש זאת עוד יי אמר כה .ד"הה בודאי עליהם אני מתקיים ם[ה)כ(]עלי

 .בטח ילך בתום הולך ד"הה .תומם על מהלכין להון)א(  אשבוק מידי להון תימר לא קושב

 היא הדא .לך יליהו ידיע מציל לא והן אמרין והוון האכלוסין ןמ עצמן ופזרו הלכו עשו ומה

 יצחק אברהם דאמרי אית ןעמודי תלתא על עלמא יםידאק במאן ואמרין משתבעין דברייתא

 נגזר תמר מה לתמר דמתה קומתך זאת ..אועזרי מישאל חנניה אלו דאמרין ואית ויעקב

 האור להם יתנעש כיצד .נשרפו)נעש(  ולא שריפה עליהם נגזר אלו אף .נשרפה ולא שרפה עליה

  ..אוקיי כמין אמרבר נחמן  שמואל 'ור נסרט כמין מרוא עזריאל 'ר

 

 אלא נתעליתי ולא .כלה האומה בכל מתעלה שאני אמרתי .בתמר אעלה אמרתי >ז,ט,א<

 פחיתא לא כלום אעבד לא כד)ד(  תמרתא)דתימא(  הדא .אבסנסניי ניויבסנס אוחזה .בכם

 אסנסניי 'נייללאב צווחין באתרין מרוא יאחסד בר אבון אלבנין אילנין תלת מן אעבד דהיא

 .סיהוןובק אמר הונא' ר ליהוןיבגו 'אמ יודן' ר .בסרבליהון כפיתו יןאל בריאוג באדין ד"הה

 נשרפו ןהכבש ףרשונ הכבשן צף ואלו הן היום באותו נעשו נסים ששה חיפה דמן אבדימי ר"א

 את יחזקאל והחיה לםהצ את הרוח והפילה וסקסיראימ צראנבוכדנ ונעשה מלכיות ארבע
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 תוה (א324) צראנבוכדנ ןיאדי איקר יןהד מן יצחק ר"א מנין הכבשן צף .דורא בבקעת המתים

 ולמר א .פיו על וסטרו המלאך מיכאל ירד שעה באותה יחז אאנ הא ואמר ענה בהתבהלה וקם

 חדשל אלההון בריך ואמר צראנבוכדנ ענה .ךאמל ויתיב חזור לי יתברא סרוחה לחה רשע אי

 נפרץ ..היו משלו כירטיס ראובן ל"א לעבדוהי ושזיב הימלאכ דשלח אלא כאן כתיב אין בריה

 אנור אתון לתרע צראנבוכדנ קרב באדין 'דכתי מן הדא קרייא יצחק ר"א .מנין הכבשן

 ארבע נשרפו .הכבשן שנפרץ מכאן הא .ואתו פוקו אלא כאן כתיב אין ואתו סוקו .דתאייק

 יאיאפרכ יאיאדרגזר .יאיתפת אידתברי יאיאדרגזר מן הדין קרייא יצחק ר"א מנין מלכיות

( ה) מפתיןהן ש יאיתפת ןותא קורא הוא ולמה .קיילוסקתאס דתבריא .יררטתאס .איגדברי

 שלטוני וכל ל"ת .גמוניןאו יקיןגרוא סיןודוכ לרבות מנין אלו אלא לי אין לזנות הרע יצר

 .ופחותא יאיסגנ איאחשדרפני ומתכנשין 'דכתי מנין בעלייתן בירידתן אלא לי אין 'מדינת

הן ש ןאמרי ןיורבנ .צד לכל דיןה ופונין נחשדין שהן ונות?כ?ב/האר אלו מרוא 'ר .איאחשדרפני

 .מלכא והדברי .תאליקי תאוופחו סטקייולרס .יאיסגנ .ופונים פנים מהדרין

 מן יצחק ר"א מנין .ירוססקאמ צראנבוכדנ נעשה .ךיאל י'לגוברי יןיחז .סליקשישואסטרוגי

 קדמי שפר עלאה אלהא עמי עבד די יאיותמה יאיאת בפומיה אמר הואה דכתיב יןהד

 בפומיה אמר הואדכתי' ה מן הדין מנין הצלם את הרוח הפילה .עבד גופיכ עבד מיע .יאלהחוי

 הפילה עבד גופיב עבד מיע .יאחויאל קדמי שפר עלאה אלהא עמי עבד די יאיותמה יאיאת

 יחזקאל מתים יהיהח .נבו קורס בל כרע אייקר יןהד מן יצחק ר"א מנין הצלם את הרוח

 הרוח אותה פנחס ר"א .הרוח איוב רוחות ארבעב איקר יןהד מן יצחק ר"א מניןנורא  בבקעת

 הכפורים ויום שבת היום אותו אלעזר ר"א .המתיםאת  החיה ההוא הרוח הצלם שהפילה

 דאהד לצלמא סגיד את לית לו ואמר לדניאל מפתהו רצאנבוכדנ הוה מהב ןאמרי ןיורבנ .היה

 אותו עשה מה ליה סגיד את גרמך המ ואת עביד אוה מה חמי תאא ל"א ממש יהב ואית .ליה

 והוא קדמוהי מקלסין ןוהוו זמרא זני כל נסווכ פיו לתוך ונתנו גדול כהן של ציצו נטל רשע

 הדין נשקיולמ למיסק רשותא לי יביה את (ב324) ל"א כן דניאל דחמא כיון .אלהיך יי אמר

 וסלק רשות לו נתן מיד ?י?משתע טעים דהוא ל"א פומיה על ולמה ל"א .פומיה על דידך צלמא

 בך יתחלל שלא הזהר אלא אני ה"הב של ושלוחו אני ודם בשר ול ואמר הלציצ אשתבע מסלק

 כל מתכנשין תדנח ןאמ מפיו בלעו והוציא ןשקיל בא אחרי שתבא עליך אני וגוזר שמים שם

 כיון .הצלם את הרוח ההפיל שעה באותה .כלום עבד הוה ולא קדמוהי מקלסין והוו זמרא זני

 ית נסבין הוו מישאל ועזריא אחנני עם ה"הב שעשה וגבורות ןנסי כל העולם אומות שראו

 והוו ובחמריהון בכלביהון יתהון תותל םפעמוני זוגין יתהון ועבדין יתהון ומתברין ותהוןוטע

 ההיו' שנא מה לקיים אתון חמון .סגדין הוינן למה ליה חמון אתון ןיואמר בהון מקרקשין

 זה .הגפן כאשכלות שדיך נא ויהיו .כך יהיה במלכות אדום הרשעה .ולבהמה לחיה עצביהם
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 וריח .נשרפו ולא שריפה ןעליה נגזרה אלו אף נשרפו ולא שריפה ןעליה נגזר אלו מה וזרח פרץ

  ..תפוחים של שדה ריחכ ריחן דומה היה ולמה .כתפוחים אפך

 

 להם ואמר כלן השרת למלאכי ה"הקב קרא שעה באותה יוחנן ר"א .הטוב כיין וחכך >ז,י,א<

 ן לפניבניה פעלו כך באש לפני ןה שפעלו כשם אלו של אבותיהם של םשפתותיה ונשקו רדו

 שהם לאלו ברכ בעל הנעש הייתי בסיניעליהון  ומלכותי תורתי קבלוש אלו אאלול .באש

 זב שהוא ענבים של זהה ככומר 'אמ שמואל ישנים שפתי דובב שנא' המכפלה במערת ישנים

 דשתי כהדין אמר וחד קונדיטון דשתי כהדין אמר חד סימון' ור פפא בר חנינא' ר .מאיליו

  .בפומיה וריחא יהטעמ ליה שתי דהוא פ"אע .עתיק חמר

 

 באביהם אלא ישראל של שוקן אין הן שוקין שלשה תשוקתו ועלי לדודי אני >ז,יא,א<

 אישך ואל' שנא בבעלה אלא אשה של שוקה אין .תשוקתו ועלי לדודי אני 'שנא שבשמים

 של שוקן אין ול בשומת תהוא' שנא וחבורתו בקין אלא הרע יצר של שוקו אין תשוקתך

 .תעשנה תםזכי אם .תעשרנה רבת ותשוקקה הארץ פקדת 'שנא ישראל בארץ אלא גשמים

 פ"אעו אנו תשים תשוקתו ךליאו א"ד .מעשרה אחד לכם שהוע היאש תעשרנה ולא ואם

 פעמיםיום  בכל שמול ומיחדים ויום יום בכל ה"הב של לישועתו ומקוים מצפים אנו שתשים

  .אחד יי אלהינו יי ישראל שמע ואומרים

 

 של ןיבדימוסי ונטייל נצא ואומרת צווחת הקדש רוחו .השדה (א325) נצא דודי לכה >ז,יב,א<

 כהנא בר אבא ר"א.. ה"בהב שכפרו העולם אומות אלו בו בכופרים בכפרים נלינה .עולם

  לשעה כ"אעפ

 

 פרחה אם נראה .ישראל בית צבאות יי כרם כי' שנא ישראל אלו ריםפלכ נשכימה >ז,יג,א<

 תינוקותה אלו ניםהרמו הנצו מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו הסמדר פתח .שמע קרית זו הגפן

 הנביאים והצדקות הצדיקים ןנות אני שם .לך דודי את אתן שם ..בתורה ןועוסקי ןיושביהן ש

  י..ממנ שעמדו והנביאות

 

 מגדים כל פתחינו ועל .חטא טעם טעמוי שלא ישראל עולמי אלו ריח נתנו הדודאים >ז,יד,א<

 יודן' ר ריח נתנו הדודאים א"ד .אחר אדם מכירות םואינ .בבעליהן שדבקו ישראל בנות אלו

 שני עמדו הללו 'הדודאי םשכש העולם והיה שאמר מי לפני חביבין ןה כמה וראה בא אמר

 מן יעקב ויבא' שנא זבולון של ושבטו יששכר של שבטו ןה ואלו מיםימסוי ןגדולי )מ( שבטים

 הפסידה לאה .נשתכרה וזו נשתכרה זו הפסידה וזו הפסידה זו אומר אלעזר' ר .בערב השדה
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 .וקבורה שבטים והפסידה דודאים)שבטים(  נשתכרה רחל .וקבורה שבטים ונשתכרה דודאים

 דודאים הפסידה לאה נשתכרה וזו נשתכרה זו הפסידה וזו הפסידה זו 'אמבר נחמן  שמואל' ר

 שבטים ונשתכרהה והפסידה דודאים נשתכרה רחל הבכורה והפסידה יםדודא ונשתכרה

גדולים  בוא וראה כמה כחן של דודאים שע"י דודאים עמדו שני שבטיםא"ר לוי  .בכורהה

בימים ובא ונותן  בישראל יששכר וזבולון יששכר יושב ועוסק בתורה וזבולון יוצא ומפרש

 יי הראני 'כתי לוי ר"א .ריח לתוך פיו של יששכר והתורה רבה ביששכר הה"ד הדודאים נתנו

 תאנים שניה והדוד .יכניה של לותויג זו .מאד ותטוב תאנים האחד הדוד דודאים שני והנה

 וצדקיה של לותויג תשובה העש ויכניה של לותויג 'תימ אין .צדקיהו של לותויג זו מאד רעות

 כל פתחינו ועל .ריח נתנו טובים הדודאים שני .ריח נתנו הדודאים ל"ת תשובה העש לא

 כיון .יציאות ומעט חפצים טמע בעלה לה השהניח כשרה לאשה אמרי שילא' ר דבי .מגדים

 אמרי ןיורבנ .עליהם לך הוספתי מהו לך סגלתי ומה לי הנחת מה ראה לו אמרה בעלה שבא

 של מפירותיו תאנים של כלכלות מלא האריס אותו עשה מה לאריס ונתנו פרדס ל"שהי למלך

 ההז השבח כל אמר הזה השבח כל רואהו עובר המלך כשהיהל .הפרדס פתח על ונתנן פרדס

 הלל הגדולה כנסת אנשי (ב325) הראשונים בדורות כך .ו"עאכ פרדסתוך הב הפרדס בפתח

 מ"ור יהושע' ור אליעזר' ור זכאי בן יוחנן בןר האחרונים בדורות .הזקן גמליאל ורבן ושמאי

 בר אבא ר"א .לך צפנתי דודי ישנים גם 'יחדש 'אומ כתו'ה עליהם ו"עאכ ותלמידיהון ע"ור

 במצות לי צופנים אתם .לכם צופן ואני לי 'ניוצפ אתם לישראל ה"בהלהם  אמר כהנא

 דידיה אלא אבא ר"א .ההטוב מכל יותר ותמלא באוצרות לכם צופן ואני טובים 'מעשיבו

  ..בך 'לחוסי פעלת איךיליר צפנת אשר טובך רב מה ד"הה דידן מן יןיסג ינוןא

 

 

 ישמעאל ליצחק כישמעל אלא הרגו הרי להבל כקין אח זה איכ לי כאח יתנך מי >ח,א,א<

 אחיו יוסף יוסף כאחי אלא .יעקב את עשו וישטוםכתיב  הרי ליעקב כעשו אלא ליצחק שונא

 וירא 'שנא לבוכ שאהבו ימןילבנ כיוסף אומר הוי אמי שדי יונק אח זה איכ אלא אותו 'שונאי

 שניכ אשקך לישוב חוץ שהוא מדבר זה חוץ .אשקך בחוץ אמצאך .אחיו ימןיבנ את יוסף

 לא גם ..לו וישק האלהים בהר ויפגשהו וילך' שנא ואהרן משה הן ואלו לזה זה שנשקו אחים

 התחילה חלב מגוש אחותו ובאת וןנבמי אחד שהיה ןאחי בשני מעשה פנחס ר"א .יל יבוזו

  .ממנה לטמונת באננקי אחי דהוה לי הרמב דא לית ואומרת מחבקתוו ומנשקתו מגפפתו

 

 ר"א .סיני זה אמי בית אל אביאך .לתחתונים העליוניםן מ אנהגך .אביאך ךאנהג >ח,ב,א<

 מצות תלמדני .יומו בן כתינוק ישראל עשו[נ] שמשם אמי בית לסיני קורין למה ברכיה

 משנתו ארב חייא' ר של משנתו כגון .גדולות משניות אלו קחיהר מיין אשקך 'טובי ומעשים
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 שטעמן גדותא דברי אלו רמוני מעסיס .ע"ר ו שלמשנת קפרא בר של ומשנת יהושע' ר של

 רמוני מעסיס במשניותכקטרת  מפוטםהוא ש התלמוד זה הרקח ייןכ אשקך א"ד .ניםכרמו

  ..ורמון זהב פעמון א"מדכה .גדולה כהונה בגדי אלו

 

 המדבר מן מיתה המדבר מן סלוקה .המדברן מ עלויה המדבר מן עולה זאת מי >ח,ה,א<

 תור רקייפ נחתומ שהיא יוחנן ר"א דודה על מתרפקת .ימותו ושם יתמו ההז במדבר א"מדכה

 בענונ סיני הר נתלש רומי איש פלטיון דרש .עוררתיך התפוח תחת .לבא לעתיד מלכות רקייופ

 וההר בוער ההר תחת ותעמדון ותקרבון' שנא תחתיו נתונים ישראלכל  והיו מרום שמיכ

 תפוחה מה אלא תפוחכ הר סיני משלהוא מ למה יניסהר  זה עוררתיך התפוח תחת א"ד .באש

 לאו עוררתיך התפוח תחת א"ד .בסיון (א326) תנהינ התורה כך .סיון בחדש פירות עושה זהה

 הפירותי כ"ואח תחלה הםעלי יןמוציא םדרכיש  נותאילה כל אלא .אחר אילןלא בו באגוז

ואמרו  לשמיעה עשייה 'יש הקדימו כך ןעליה כ"ואח תחלה פירותיו מוציא זהה תפוחאבל ה

 לאו ואם .מוטב הרי תורתי עליכם מקבלים אתם אם ה"הב אמר .ונשמע נעשהאשר דבר יי  כל

 ברכיה ר"א .חבלה שמה וכי אמך חבלתך שמה .אתכם והורג עליכם כובשאני  הזה ההר הרי

 עברת הדסכנ אתרא בההוא יהלמר א חבריה ביה פגע וניצל סכנה במקום הלךהיה מש לאחד

 ר"א שה..חד ברייה יתיאתבר ןווכד עלך אעבר אצער אכמ .אמך ךתילד כדון עברת הסכנ כמה

 שמה .נעשה יי דבר אשר כל שאמר בשעה חבלה שמה .חובלה ושמה חבלה שמה כהנא בר אבא

 הםל תןישנ זיין י"רשב תני .כנוסנתמ חובלו .ישראל אלהיך אלה לעגל שאמר בשעה חובלה

 ר"א .חופתה בתוך קלקלתתמהיא ש הכלה היא עלובה חלפתא בן שמעון ר"א .'כוו בחרב

 יהושע' ר .גבורהו עצה לי 'שנאמ תורה אלא עצה ואין .בסיני להם ןתישנ עצה אבדו יוחנן

 חככם ומצאתי אתכם לברך באתי ה"הב אמר יי את הקצפתם ובחרב כתיב לוי' ר בשם דסכנין

 עשיתם אמר לוי 'ר .עצתי כל ותפרעו א"מדכהפרוע  אלא נקוב ואין ברכה מחזיק שאינו נקוב

   ..אפיקצ בית אליאב לבית צווחין אאתר אית עליכם בלקמת כאלו ה"להב

 

 בלבך שחשבת מה ולםעלשונו רב ה"הב לפני ישראל אמרו מר" רמא .כחותם שימני >ח,ו,א<

כל אשר דבר יי  ואמרו סיני הר לפני 'יש שעמדו בשעה יוחנן' ר מרא א"ד .עשה לנו לעשות

 ורתקליפס ניתיךישמ פ"אע ל"וא המות למלאך ה"הב קרא שעה באותה ונשמע נעשה

 הקול את כשמעכם ויהי ד"הה )ההזו( זוה באומה עסק לך אין בריותיכל  על טורלמקסקו

 שקרוי המות מלאך זה אלא יהשר היעמ ונהורא והכתיב למעלה חשך יש וכי .החשך מתוך

 .המות ממלאך חירות אומר יהודה 'ר 'הלוחו על חרות המה אלהים מעשה והלוחות' שנא חשך

  ..יסוריןיה מן חרות ןאמרי ורבנן .המלכיות מן חירות אמר אנחמי' ר
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 על כחותם .לבבך על האלה הדברים והיו' שנא ש"ק וז .על לבך כחותם שימני א"ד >ח,ו,ב<

 על חותםכ לבך על כחותם שימני מאיר ר"א ידך על לאות וקשרתם א"מדכה תפלין אלו זרועך

 חי ד"הה .מידו דוד בית מלכות נותק שהוא שבועה ה"הב נשבע מאיר ר"דא .כיהויכין זרועך

 כתיב אין אנתקך משם כי .ימיני יד על חותם יהויקים בן ניהוב יהיה אם כי יי (ב326) נאם אני

 זעירא ר' רמא .תקנתך תהיה שם ךישנתקת ממקוםד"א אתקנך  .בתשובה אתקנך אלא כאן

 'ר ל"א היא מה ידע אנא ולית מלה הדא דריש יתיב יצחק ' שמואל ברדר קליה תשמעי אנא

 אינו בימיו בימיו יצלח לא גבר ערירי הזה האיש כתבו כתי'דיא ה הדא תימר אריכא אחא

 שאלתיאל בן זרובבל אקחך צבאות יי נאם ההוא ביום 'דכתי מצליח בנו בימי אבל מצליח

 את מבטלתהיא ש תשובה של כחה גדול .בון' רו אחא 'ר על יד ימיני חותם ושמתיך עבדי

 ביום נאמ'ו ערירי הזה האיש את כתבו כה אמר יי' שנא מנין הגזירהאת השבועה ומבטלת 

 אם צבאות יי נאם אני חי' שנא מנין השבועה את מבטל שאלתיאל בן זרובבל אקחך ההוא

 בבית חבוש שהיה אסיר .נוב שאלתיאלבנו  אסיר יכניה בני 'וכתי יהויקים בן כניהו יהיה

 את בשבועה ה"הב שאסר אסיר א"ד .דוד בית מלכות הושתלה שממנו שאלתיאל .האסורין

  .נדרואת  לו והתירו ןשלמעל ד"לב ששאל שאלתיאל .עצמו

 ותקנו 'הנביאי עמדו כהוגן שאלו ולא ה"הב מלפני ישראל שאלו 'דברי שני איבו ר"א >ח,ו,ג<

 והלא כהוגן שאלתם לא הנביאים םלה אמרו לנו כגשם יבאו 'מוא 'יש ידיהם עלאותם 

 טחי ןבה מצירין ימים מפרשי .בהם מצירין 'דרכי יוצאי עולםב טרחות סימן לואה 'הגשמי

 כגשם ויבא 'אומרי ואתם ןבה מצירין גרנות עומסי .בהם מצירין גתות דורכי ןבה מצירין גגות

 אמרו ועוד .'ליש כטל אהיהכהוגן הה"ד  א"ז .השאלות על ידיהם ותקנו הנביאים עמדו לנו

 'פעמיהזה  הלב כהוגן שאלתם לא הנביאים להם אמרו לבך על כחותם שימני ה"הב לפני 'יש

הזה מכוסה ואינו מכוסה  הזרוע נגלה חותמו ואיןוהוא מכוסה  הגלנ אינו 'פעמי הגלנהוא 

 אתם לא ה"הב להם 'מא .וצניף מלוכה תפארת עטרת והיית כהוגן ז"וא .ואין חותמו מגולה

 ואי .מעליה וצניף ראשו מעל נופלת ועטרה עובר "וב מלךפעמי' ה כהוגן שאלתם נביאכם ולא

 לא ואנכי תשכחנה אלה גם כך ידיו כפות לשכח א"שא כשם חקותיך כפים על הן כהוגן וזה

  .אשכחך

 קשה .יי 'אמ אתכם אהבתי ד"הה .אתכם אוהב ה"שהב אהבה אהבה כמות עזה כי >ח,ו,ד<

 כמות עזה כי א"ד .בזרים נייקניאו' שנא ןשלה "זבע אותו ןשמקנאי בשעה קנאה כשאול

 עשו וישטום' שנא ליעקב עשו שקנא קנאה כשאול קשה עשו את יצחק שאהב אהבה אהבה

 בו שקנאו (א327) קנאה כשאול קשה יוסףאת  יעקב שאהב אהבה כמות עזה א"ד .יעקב את

 כשאול קשה .כנפשו יהונתן ויאהבהו 'שנא לדוד יהונתן הבשא אהבה כמות עזה א"ד .אחיו

 אהבה כמות עזה כי א"ד .כל הימים דוד את בויא שאול ויהי 'שנא דודאת  שאול שקנא קנאה

 לה נאישק קנאה כשאול קשה אהבת אשר אשהה עם חיים ראה' שנא אשתואת  איש שאוהב
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 את וקנא קנאה רוח עליו עברו מיד עמו ודברה והלכה 'פלו איש עם תדברי אל לה ואומר

 כל הורגנו עליך כי' שנא [ה)ק(]"הבאת  שמד של דורו שאהבו אהבה כמות עזה כי א"ד .אשתו

 יי אמר כהכי  ד"הה .גדולה קנאה לציון תלקנא ה"הב שעתיד קנאה כשאול קשה .היום

 לא מעלה של כאש אמר ברכיה 'ר .יה שלהבת אש רשפי רשפיה גדולה קנאה לציון קנאתי

  .אשאת ה מכבין המים ולא מיםאת ה מכבה האש

 

 הוי' שנא העולם אומות אלו רבים מים .האהבה את לכבות יוכלו לא רבים מים >ח,ז,א<

 אהבתי' דכתי לישראל ה"הבאהב ש בה[ה)?ב?(]הא את לכבות יוכלו לא רבים עמים המון

 תערכ יי גלחי ההוא ביום א"מדכ .העולם אומות אלו ישטפוה לא ונהרות יי 'אמ אתכם

העצומים  הנהר מי את אתכם מעלה יי הצה ולכן במלך אשור וכתי' נהר בעברי השכירה

 שלהן תסבריות כל העולם אומות כל הן פותחין אם ביתו הון כל את איש יתן אם .והרבים

 הוה יוחנן' ר .לו יבוזו בוז .לעולם מידיו מתכפר נואי וחביריו ע"ר של בדמיו ממונם ןונותני

 ל ר'"א .חקלא בית דע מטון ליה סמך אבא בר חייא 'ר ווהו לצפורין יאטברין מ וסליק מטייל

 יוחנן ר"א כרם בית חד 'מטו .באוריתא לעיימ בגין וזבינתיה דידי ההו חקלא בית הדין יוחנן

 הדין יוחנן ר"א זיתא בית חד מטון .באוריתא מלעי בגין וזבינתיה דידיהוה  כרם בית הדין

 בכי ל"א .בכי לך מה ל"א בכי חייא' ר שרי .באוריתא מלעי בגין וזבינתיה דידיהוה  זיתא בית

 דבר שמכרתי שעשיתי מה בעיניך היא קלה בני חייא ל"א כלום לסיבותך שבקת דלא אנא

 יי עשה ימים ששת כי' שנא .וקניתי דבר שלא נעשה אלא לארבעים יום ימים לששה עשהשנ

 דורו היה יוחנן 'ר דמך כד .מ' לילהו יום מ' יי עם שם יויה הה"ד יום מ'ל ניתנה התורה אבל

 כד .לו יבוזו בוז ?רה?התו את יוחנן' ר שאהב באהבה ביתו הון כל את איש יתן אם עליו קורא

 ביתו הון כל את איש יתן אם עליו אקור דורו היהו באויר פורחת מטתו ראו ושעיה 'ר דמך

  .לו יבוזו בוז .אטרי איש ושעיאה אבאל ה"הקב שאהב באהבה

 

 אומות שרי כל עתידין אומר סימון 'בר יהודה 'ר ישראל אלו קטנה לנו אחות >ח,ח,א<

 "זע עבדו ואלו "זעעבדו  אלו ע"שונו רב ה"הקב לפני ' ולומריש את ומקטרגין באין העולם

 יןעול אינן ואלו ה"לג וירד אלו מפני ד"ש ואלו 'דמי יפכוש אלו ע"ג ואלו (ב327) עריות גלו אלו

 כך קטן שהוא למה י"ע ממחין אין עושה שהוא מה כל זה קטן מה קטנה לנו אחות ה"הב ל"א

 כי הה"ד עליהם ומכפר הכפורים יום בא השנה ימות כל םבעונותיה מתלכלכין 'שיש מה כל

  .עליכם יכפר הזה ביום

 יהה 'א' שנא אבינו אברהם זה לנו אחות אברהםאבינו ב קרא פתר אברכי' ר >ח,ח,ב<

 מחהמש כאדם אמר קפרא בר .ה"הב לפני עולם באי כל איחהש הארץ את ויירש אברהם

הניקה  לא שעדיין לה אין ושדים 'מעשיבו במצות סקוע היה קטן שהוא עדקטנה ש הרעקב
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 לירד 'ואמ הרשע נמרוד שגזר ביום בה שידובר ביום נוילאחות נעשה מה .'טובי ומעשי מצות

  ..האש לכבשן

 

 מעמיד אם ה"הב 'אמ אברהםאבינו  זה היא חומה אם .עליה נבנה היא חומה אם >ח,ט,א<

 .עליה נצור היא דלת ואם .בעולם אותו ונבנה צלוב כסף טירת עליה נבנה כחומה דברים הוא

 אינה זו צורה מה ארז לוח עליה נצור דלת[?כ?)(] מעשיו לשלשומ ממצות הוא דל אם

  .'א שעה אלא יועל מתקיים איני כך .לשעה אלא מתקיימת

 

 להעמיד עתיד שאני לותגדנכ ושדי כחומה טוביםה מעשי אני אברהם אמר חומה אני >ח,י,א<

 .שלום כמוצאת בעיני הייתי אז בעולמך בי כיוצא 'צדיקי של חבורות וחבורות כתים כתים

 יי אניויאמר אליו  ד"הה בשלום מוצאך אני כך בשלום האש לכבשן שירדת כשם ה"הב 'אמ

  .סדום הז קטנה לנו אחות בסדום איקר פתר הונא' ר ..כשדים מאור הוצאתיך אשר

 מצות הניקה שלא לה אין ושדים .היא ובנותיה מרוןוש הגדולה ואחותך ד"הה >ח,י,ב<

 שתשרף מעלה של ד"בעליה  שגזר ביום .ביום שידובר בה נוילאחות נעשה מה 'טובי ומעשים

 'אמ 'יש אלו עליה נבנה היא חומה אם .ואש גפרית רהעמו ועל סדום על המטיר ייו הה"ד באש

 םה מטלטלין אם היא דלת ואם ונצילם עליהם נבנה כחומה 'ישהן  מעמידין אם ה"הב

 חומה אני .לשעה אלא הםעלי מתקיים איני אף לשעה זו צורה מה עליה נצור זו כדלת דבריהם

 ןעתידי שאנו כמגדלות ושדי .הכחומ 'טובי 'ומעשי 'דברי 'יעמידמ חומה יאנ ע"רבש 'יש אמר

 אומותה כל שהיו למה שלום כמוצאת בעיניו הייתי אז בעולמך בנו כיוצא כתות כתות להעמיד

 או' 'ישהיו ו מקדשואת  החריב למהא"כ  מארצו אתכם הגלה למה כ"א להם 'ואו 'ליש מונין

 שהיא סוף יהאב בבית 'רדופי רגל לעשות שהלכה מלכים לבת 'דומי אנונאמ' לכם למה  להם

 מעמידין אם ה"הב 'אמ אועזרי מישאל אחנני זה היא חומה אם א"ד .שלוםב לביתה חוזרת

 אם היא דלתאם  (א328) לאו ואם ונצילם עליהם נבנה מעשיהם אועזרי מישאל אחנני םה

אף אני  לשעה אלא מתקיימת אינה ת ארזצור מה ארז לוח עליה נצור כדלת מעשיהן מטלטלין

 'ומעשי דברי' מעמידין חומה אנו אני ועזריא חנניא מישאל אמרו לשעה אלא םמתקיי ני[י]א

 בנו כיוצא צדיקים שלכתות  כתות ךל להעמיד םעתידי אנו .כמגדלות ושדי .כחומה 'טובי

 כך .בשלום האש לכבשן שירדתם כשם ה"הב ל"א .שלום כמוצאת בעיניו הייתי אז .בעולמך

  ..ועבדנגו מישך שדרך נפקין אדיןב ד"הה .בשלום משם אתכם וציאני מא

 

 לשלמה היה ישראל בית צבאות יי כרם כי' שנא ישראל אלו לשלמה היה כרם >ח,יא,א<

 ואת הבעלים את ויעבדו א"מדכה .הבעל אחר שהמו המון בבעל .שלו שהשלום למלך

 המון עמים רבים כהמות ימים הוי (המונות)הה"ד  .רבים המונות םעליה באו 'לפי העשתרות
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 אלף בפריו יביא איש .משמרות עליהם העמידש נתן את הכרם לנוטרים אלו משמרות .יהמיון

 אלו כרם א"ד ..טובים 'ובמעשי בתורה שלמים צדיקים אלף בו ומצא פריו על איש הביא כסף

 למלך לשלמה היה .אותה דורש אלהיך יי אשר ארץ .הכרמל ארץ אל אתכם ואביא' שנא .'יש

 ד"הה אדמלכוות המוניות המונילפי' באו עליהם  .הבעל אחר שהמו וןהמ בבעל שלו שהשלום

 אעבד בבל מה האבבל אפורפיר 'אמ יצחק בר חנינא' ר .טובה אחת שנער אדרת בשלל וארא

 ול משלח וזה כותבות ול משלח זה והיה ביריחוקנין  וקנה היה בבל מלך י"רשב תני .הכא

 את נתן מלך שהוא בעצמו תופש היה לא יריחוב יןנק ל"הי שלא מלך כל האמר הדא דורונות

 צדיקים אלף וליקט פריו על איש הביא כסף אלף )ם(בפריו יביא איש צראנבוכדנ זה הכרם

  .אלף וזה זה אמרי ורבנן אלף והמסגר החרש ד"הה וביםטשי' ובמע בתורה מיםישל

י חכמים בכרם העיד ר' ישמעאל לפנ תמן תנינן ג' דברי' .סנהדרין זו כרם "אד >ח,יא,ב<

 .ככרם שורות שורות עשויההוא ש סנהדרי וכי בכרם היו יושבין אלא זו .ביבנה וקבלו דבריו

 המוני עליהם באו 'לפי הבעל יאחר שהמובבעל  המון בבעל .שלו שהשלום למלך .לשלמה היה

 מלאכיא[ד] מלכיהון מלכי אלא כאן כתיב אין מלאכי ידודון ידודון צבאות מלכי שנא' מלכים

 בר הודהי' ר .גורל ידו עמי לאו דה"ה .פטקין ממדין ידודון ידודון וגבריאל מיכאל א"ז זהו

 זה למה דה"ה םמרוצי עשאן 'אמ זעירא 'דר האחו .בחזירה ידודון בהליכה ידודון 'אמ סימון

 מחלק אווה לו תנותנ את התורה שבבית הנוה שלל תחלק בית ונות מהו לכה איןו בני רץ אתה

 'שנא משה זה שבבית הנוה .ןלמט שלל המחלק את שבבית (ב328) הנוה בית ונות א"ד .שללה

 אדננו יי 'כתי אמ' פנחס' ר .'לתחתוני השלל מחלק והוא לו נותנה ואת .הוא נאמן ביתי בכל

 תנה אשר אלא כאן 'כתי אין הודך תנה .השמים על הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה

 'לא ןסימו ר"א מגביכון נפיק שוקא לית לון 'אמ בשמים תךתור שתהא הוא ךכ אישו הודך

 באצבעותיו מסתכל התחיל .אומנות ללמדו אריס קרס אצל הוליכו עשה מה םרגי בן ל"שהי

 מלאכיאמר  כך .זה הוילמד היאך םיבאצבעי אלא נקנית אינה זו אומנות של עצמה כל 'אמ

 יש וכי .דמה זוב יזוב כי שיוא בה 'כתי מגביכון נפיק אשוק לית הב"ה לון 'אמ' כוו השרת

 לית הוי ביניכם מיתה יש וכי .באהל ימות כי אדם זאת התורה בה 'כת ועוד .ביניכם ?ה?שיא

הן ש הלכות אלו אחא ר"א .שבי שבית למרום עלית משבחו שהכתוב הוא כוןנימבי נפיק אשוק

  ..ויולדות נדות וזבות זבין כגון אדם בבני נוהגות

 

 נטל המלך עשה מה ס.הסיו בבית ווחבש .עבדו על שכעס למלך .בגנים שבתהיו >ח,יג,א<

 הוא חיינו הוא המלך 'אומרי שהיו שמע 'אומרי םה מה לשמוע והלך ועבדיו שלו טיןיקנדק כל

 שעל חברים שישמעו כדי קולכם הגביהו בני ל"א .לעולם המלך ונלאדנ נחסר אל שבחנו

 משכימיםהם  השבת וביום המעשה ימי ששת כל םבמלאכת עסוקין 'שיש פ"אע כך .כםיגב

 ה"והב בנביא ומפטירין בתורה וקורין התיבה לפני ועוברין ש"ק וקורין הכנסת לבית 'ובאי
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 אלא חברים ואין .כםיגב שעל חברים שישמעו כדי קולכם הגביהו בנילישראל  להם אומר

 ע"רבש לפני רתהש מלאכי יאמרו שלא זה את זה תשנאו שלא דעתכם ותנו .השרת מלאכי

 ןקיימיתמ םינוא .ביניהם וקנאה ותחרות איבה והרי .בה קיןועס םאינ להם שנתת תורה

לא  ביניהם שאין לפי חברים השרת מלאכיאותם  ראוק למה 'אמ קפרא בר .בשלום אותה

  ..'דברי פלוגת לאו תחרותלא ו שנאה לאו איבה

 בכיוון ש"ק וקוריןובבתי מדרשות  תכנסיו בתייש' ב נכנסיןכש בגנים היושבת א"ד >ח,יג,ב<

בני ו אני 'חברי קורין כשאתם .בגנים היושבת להם 'או ה"הב 'א וטעם תבדע 'א בקול הדעת

 וזה מקדים זה הדעת בטרוף קורין כשישראל אבל נייהשמיע לקולך מקשיבים שלי פמליא

 ןמעל של צבאל לצבי לך ודמה דודי ברח ואומרת צווחת הקדש רוח דעתם םמכווני ןואי מאחר

  .העליונים (א329) שמים בשמי בשמים הרי על 'א בנעימה אחד בקול לכבודך הדומים

 

 .כצבי טהרנו לצבי לך ודמה .בעונות ומתלכלכין וב שאנו ותויגלה מן דודי ברח א"ד >ח,יד,א<

 לריחא לך אתא בשמים הרי על .וצבאים אלים כקרבן נויתותפל שתקבל .האילים לעפר או

 ירמיה' ר .בגנים היושבת .א"ד .'בשמי שכלה ע"ג זו כבשמים לפניך עולה שריחן בזכות טבא

 תחתינו עמים ידבר כמד"א בהלכה לזה זה ונכבשין הלכה בדבר ןעסוקי שהיו חברים שני אמר

 מחזיר ה"הב טעו שאם אלא עוד ולא א"ר ביבי בר זבדא .וישמע יי ויקשב 'אומ הכתוב עליהם

 ועל א"מדכה .לבם על וכותב שהוא ויכתב להם וישמע .וישמע יי ויקשב עםטה מ טעותן להם

 בשעה יודן ר"א שמו ולחושבי יי ליראי למאן להם מזכירה שהוא זכרון ספר .אכתבנה לבם

 דודי ברח .דודי ברח לאו ואם נייהשמיע קולך 'א בנעימה 'א בקול א' בפהק"ש  קורין 'שיש

 םומה למלך ןומברכי ושותין םאוכלי מהם 'האורחי את ןיזמהו סעודה שעשה למלך לוי ר"א

 נכנסה ולערבבה בסעודתו מהומה להכניס ובקש המלך הרגיש למלך ומקללין ושותין אוכלין

 הבט שמקללין באלו מביט שאתה עד המלך ונאדנ ל"א סניגוריא עליהם למדא' ל מטרונה

 ךלקול שיבמק ה"להב ומקלסין ומשבחין ומברכין ןושותי ןאוכלי 'יש כך ןשמברכי באלו

 ןשמזכירי בעריות ה"להב ומנאצין ומחרפין ושותין אוכלין העולם שאומות ובשעה ומתרצה

 .סניגוריאעליהם  ומלמדת תנכנס והתורה לעולמו ולהחריב ןאפילו ה"הב שעהה אותה

 ואומרת צווחת הקדש ורוח 'ישעמך ב הבט ומותבא מביט שאתה עד ע"רבשלפניו  ואומרת

 עינו ישן שהוא בשעה זה צבי מה לצבי לך ודמה .'יש עמךב והדבק םהעול מאומות דודי ברח

 עיניו בשתי ליהםע מביט הוא מקום של רצונו עושין 'שיש בשעה כך קמוצה 'א ועינו פתוחה 'א

' שנא 'א בעינו הםילע מביטהוא  מקום נו שלרצו ןעושי נםשאי ובשעה צדיקים אל יי עיני שנא'

 עד לי המתינו ה"הב 'אמ סימון ר"א .בשמים הרי על .לחסדו למיחלים איוייר אל יי עין הנה

 ואתה יצחק ר"א ..בשמים הרי על ד"הה בשמי אצלי שנתונות שריהם הריהם על בדין שאשב

 הדא על חוניא' ר .וסמים זהב ובשמים זהב נושאים גמלים ראשסמים  ראש בשמים לך קח
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 חד קריין אחמש ליה ואית .עלהלמ שריה שמפיל עד למטה אומהל פורע ה"הב אין יצחק' דר

 איך יןנית .באדמה האדמה מלכי עלו כח"וא .במרום המרום צבא על דויפק ההוא ביום והיה

 .חרבי בשמים רותה כי (ב329) יתאיתל .לארץ נגדעת כ"ואח .שחר בן הלל משמים נפלת

 ליבכב ןונכבדיה מעלה שרי אלו קיםיבז מלכיהם לאסוראי עירב .תרד אדום על כי כ"ואח

 בקציר 'יש של תןלגאו נמשלה דברים ד'ב ..'כוו כתוב משפט בהם לעשות .ןמט שרי אלו ברזל

 לית תבנא 'אפי ענתה בלא מחצדא כד חקלא יןהד בקצירנמשלה  .וביולדה בבשמים ובבציר

 קטףימ כד כרמא הדין בבציר נמשלה ..קציר בשל כי מגל שלחו ד"הה .טב איה בענתה .איה

 כרמא אתעבד .לה ענו חמר כרם כך .טב הוא בענתיה טב הוא לית מיהיבס 'אפי אענת בלא

 נודף ןריח אין לחים כשהן      נלקטין םכשה הללו בשמים מה .בבשמים נמשלה .לה זמר חמר

 לאד אילד כד       אתתא הדא .כיולדה נמשלה ..כך על הרי בשמים נודף ריחן ונלקטין ןיבשי

 'ר בשם אחא' ר .ילדה יולדה םעב תנםי לכן כתיב כך חיי אבענת אילד כד .ולדא חיי לא אענת

 יהי כן ..אחישנה זכיתם .בעתה זכיתם לא .אחישנה בעתה יי אני כתיב לוי בן יהושע אחא בר'

  .א ע"י אמן"כ ו"ל נב" ..ב"י לא"ו .וכן יהי רצון אמן ..בימינו במהרהשיבא לנו גואל  רצון


