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 א פרק

פתיחה
* נח קז-קח כא.
לג המבול דור קטז—קט כב. נ והמשל האגדה יב—א א.

ל והמבול נח קלג—קיז בג. ד והלכה אגדה בז—יג כ.

לח הפלגה ודור נמרוד קמא—קלד כד.
ב פרק

ג פרק הראשונים ודורות מעשה־בראשית
אבות מעשי

ז העולם בריאת יב—א א.

ם אבינו אברהם בז—א א. ז וארץ שמים כ—יג כ.

אברהם תפלת לה—כח כ. יב האור כה—כא ג.

מו סדום וחטאות ח המים לא—כו ד.

מט אברהם של זרעו מג—לו ג. יד ואילנות דשאים לה—לב ה.

נב עקדת־יצחק מח—מ! ד. • ירח לח—לו .1

נו אברהם של פטירתו נ—מט ה. טו בריות מג—לט ע,

וזרעם רבקה יצחק, ם—נא ו. טז אדם סד—מד זז.

נח יצחק ברכת סו—סא ז. כ והתחתונים העליונים סו—סה ט.

ביציאתו אבינו יעקב עד—סז ח. בערב שנבראו דברים סז י.

נט מבאר־שבע כא השמשות בין שבת

סג והמלאכים ועשו יעקב פה—עה ט. זו ושנוייהם בראשית סדרי סח יא.

סח ועשו יעקב חלוקת פו י. של ידיו מעשה סט יב.
רחל וקבורת רבקה מיתת פז יא. כב הקדוש־ברוך־הוא

סו עשו ובית יעקב בית פח יב. כר עולם של שבחו ע-עג ג. י

ואחיו יוסף צא—פט יג. כה חוה פא—עו יד.

סז יהודה ירידת צג—צב יד. כו והחטא הנחש פח—פב טו.

סח במצרים יוסף צח—צד טו. כז הדעת ועץ החיים עץ צ—פט טז.

סם פרעה לפני יוסף קב—צט טז. כח הקדמוני נחש צב—צא יז.

ע כמצרים יוסף אחי קג-קו יו. כט החטא לאחר אדם צט—צג יח.



קכג טרחנים קב-קג ג. י עב אחיו אל מתודע יוסף קז יה.

* אהרן קי קי־ יד. עד למצרים יעקב ירידת קט—קח יט.

קכד אהרן של מיתתו קז-קט טו. יעקב של וקבורתו מיתתו קי-קיג נ.

קכה ארנון נחל על הנסים קי טז.

קני הבשן מלך עוג קיא יז. ד פרק
* בלעם קיב-קיג יח. מצרים ויציאת במצרים ישראל

קכח צלפחד בנות קיז—קיד יט.

קכט מדין מלחמת קב—קיח כ. עו מצרים שעבוד יב—א א.

של צרכיהם ספוק קבב—קכא כא. עט משה של וגדולו לדתו יט—•ג כ.

99 במדבר ישראל פ אחיו אל יוצא משה כד—כ ג.

שנה ארבעים פוף קבו—קכג כב. פא במדין משה כה ד.
קל במדבר בני-ישראל נאקת לז—כו ת.

קלא משה של נבואתו קלא—קכז כג. פב משה של ושליחותו

קלב ומידד אלדד קלג—קלב כד. פד למצרים חוזר משה ם—לח ו.
קלב ויהושע משה קלו—קלד כה. פה פרעה לפני משה א מ ז.
קלי משה של מיתתו קם—קלו כו. פו השעבוד קשי מז—מב ח.
קלט משה של קמבקברו—קמא כז. פז והמכות האותות סז—מח מ.

צב מצרים יציאת קדם סט—סח י♦

ו פרק צג מצרים בזת ע יא.

ונביאים מלכים שופטים׳ • יוסף של ארונו עב—עא יב.

צד מצרים יציאת פא—עג יג.

קם הבחירה ארץ א א. צו הים ובזת ים־סוף קריעת צג—פב יד.

9 יהושע יב—ב ב.

קסג השופטים שפוט בימי יח—יג ג. ה פרק
קמד הנביאה דבורה בג—יט ד. במדבר ישראל
קמה ובתו יפתח כד ה.

99 שמשון לב—כה ו. צט למדבר ממצרים ב—א א.

קמו מיכה פסל לח—לג ז. * המן יב—ג כ.

קמז רות מגלת נב—לט ח. קא הבאר יד—יג ג.

קמט וחנה אלקנה נז—נג ט. * כבוד ענני טו ד.

קנא עלי בני נח י, * עמלק מלחמת כד—טז ה.

קיב שמואל סב—נט יא. קג תורה מתן נה—כה ו.

99 שילה חורבן סח—סג יב. קט ואביהוא נדב נו ז.

99 שמואל כני ע—סט יג. קי העגל חטא סח—נז ח.

קנג המלך שאול עא-עז יד. קיג וכליו המשכן פא—סט

קנד שאול של סיתתו 0—עח טו. של וחניתם נסיעתם פג—פב ט.

קני• הרועה דוד פב—פא טז. קטז במדבר ישראל

9 ה׳ ומעשי דוד פד—פג יז. קיט מרגלים צב—פד י.

הגז דוד של כנורו פח—פה יח. קב ועדתו קרח מחלוקת צט—צג •א.

*9 ותשובתו דוד חטא צא—פט יט. קבב מריבה ם• ק-קא •כ.



קצי ככל נהרות על יח—יז ט. קנח דוד של ענותנותו צב כ.

קצח געגועים יט י, * ואבנר דוד צג כא.

קצט נחמה כא—כ יא. קנם ישראל ושונאי דוד צה—צד כב.
בנו ואבשלום דוד צט—צו ג. כ

ח פרק קם בנב וישבי דוד ק כד.

לבית בית ן כי
א קם דוד של מיתתו קא-קד כה.

של וגדולתו חכמתו קה־קי כו.

ר כבבל והתנין דניאל א א. קסב המלך שלמה

׳י יחזקאל שהחיה מתים ג—כ כ. קסד שלמה כנין קיז—קיא בז.

רא ועזריה מישאל חנניה, ח—ד ג. קסז שלמה כסא קיח כח.

רב עזרא י—ט ד. קסח שבא ומלכת שלמת קכא—קיט כט.

• כנסת־הגדולה אנשי יא ה. קעא והדיוט מלך - שלסח קכד—קכב ל.

* ואשתר מרדכי בימי יב ו. קעג ירבעם קכה-קל לא.

רג ואסתר דבורה יג ז. קעד ואחאב עמרי קלט—קלא לב.

* אהשורוש סעודת יד-יז ח. קעח הבעל ועובדי אליהו קמא—קט לג.

רד ותרש בגתן יט—יח ט. קעו יונה קמב לד.

רה המן גדולת בא—כ י. קעז השבטים עשרת גלות 1 קמט—קמג לה.

19 המן מחשבת כב יא. קעח הכותים קב לו.

וגזרת המן מלשינות בג-כד יב. קעט סנחריב ומפלת חזקיהו קסה—קנא לז.

99 אחשורוש קפג וישעיהו חזקיהו קסח—קסו לח.

רי מרדכי וגדולת המן מפלת כו—כה ג. י פסיעותיו שלש שכר קסט לט.

ריב המן תלית כז יד. 99 מרדך־בלאדן של

קפד מנשה קע-קעג ט.

ט פרק קפה המלך צדקיהו קעד מא.

ובעבודתו בבנינו שני בית 99 נבוכדנאצר קעה-קעו מב.

> ויכניח יהויקים קעח—קעז מג.

דיג בתפארתו המקדש י—א א.

רטו הארון גניזת יג—יא כ.

רטז כהונה כתר טו—יד ג.

י< הצדיק שמעון יז—טז ד.
ז פרק

ריז יו חוג מקדש יח ה. ראשון בית חורבן
של דיופלוסטון יט ו.

ריח אלכסנדריא קפז הבית חורבן ו—א א.

• טשפחות־כהנים כ-כח ז. קפט באב תשעה ז כ.

רכא טוקדון אלכסנדרום לה—בט ח. * ירושלים חרבות על ט—ח ג.

רבד ברית ומרשיעי יון שעבוד לט—לו ט. קצב שכינה סלוק י ד.

רבו הבנים אם ם ז, 99 בוכה הקדוש־ברוך־הוא יא ה.

■ חשמונאים בית נ—מא יא. קצג אבות אבל יב ו.

רבט הורדום בנין נא יב. קצו זכריה של דמו יג ז.
רלא בכית־המקדש העבודה סב—נב יג. 99 הגולים יסורי טז—יד ח.



י פרק רלד בבית־המקדש נסים סו—סג יד.

זריזים כהנים והארץ שני ביתסח—פז טו. חורבן
לה ר פסח קרבן עא—סט טז.

רנד החורבן קודם א א. רלו העומר עג—עב יז.

מ הארץ? חרבה מה על ח—ב כ. רלז בבורים הבאת עד יח.

רסב אדרינום רשעת י—ט נ. רלח יום־הכפורים עבודת פא—עה יט.

רסג היקרים ציון בני טז—יא ד. רמג לולב נטילת סב כ.
רסה מתאבל הקדוש־ברוך־הוא יט—יז ה. רמד המים נסוך פד—פג בא.

רסו מנחם כ ו. * בית־השאוכח שמחת פט—פה כב.

רמז ציון אבלי כח—בא ז. רמו המלך פרשת צ כג.
רסח בית־המקדש שחרב מיום ל—כט ח. " ומוצאי־החג שטיני־עצרת צב—צא כד.

רסם תנחומים לב—לא .0 • לרגל עליה צה—צג כה.

רמז הגזרה בשעת עליה צו-צז כו.

רמת ירושלים בני של חכמתם צח-קח כז.



הקדמה
 שנים מאות כמה ששלטה העקריח, הספרותית התבנית היא האגדה

הישראלית, האומה של והאישית, העממית ההפשית, היצירה כעולם
 יצירה היא אלא ועובר, עראי ספרותי חזיון האגדה אין מהותה פי על

 בעקרה לדורות. קימת וקרן לשעתה פירות לה שיש יצירה עמנו, רוח של קלסית
 דורות כמה ואישיה. האומה רוח של הגדולים הגלויים מן אחד היא הרי ובכללה
 עשר כל ואת המעולה יצירתם כה את מדעת, שלא או מדעת בה, שקעו ואישים

 עצמו, בפני מלא לעולם שנעשתה עד ובשכלולה בבנינה טפלו דורות כמה רוחם;
 יהא שלא כזו-אי־אפשר ויצירה שלו. יפיו ועם שלו חנו עם ומיוחד, נפלא עולם

 ובדמותו, בצלמו שהוא, כמו קים להשאר שצריך והעולמי, הנצחי מן הרבה בה
עולם. לדורות כיצירת־מופת

 על ואישיו העם מהשקפות ענינים הרבה האגדה כוללת - ן כ ת ה מצד
 מאורעותיה על שלה, וחיי־שעה חיי־עולם על הלאומיים, וקניניה הישראלית האומה

 האדם על ומדותיהם, דרכיהם ומעשיהם, קורותיהם האומה, גדולי על ועתידותיה,
 )או *עולם של ,כבשונו ועל החיים חכמת על והאמונות, הדעות על והעולם,

 דרקיע• ,מלכותא ועל דארעא• ,מלכותא על האחרונים(, בלשון הנצחיות׳, ,השאלות
 כמובן, להם, שהניע מאלו והמחשבה, הרגש של מקצוע לך אין דבר, סוף — ובו׳ וכו׳
שהוא. מצד האגדה בו נגעה ההם-שלא בימים והדמיון הדעת כח

 נוהגים שהיו הספרותיים הסוגים מכל כמעט באגדה באו—הצורה ומצד
 ם ממשי ציורים ושיחות, מעשים ספורי הימים: באותם האמורים במקצועות בישראל

 הבאי דברי גוזמאות, ושיר, פיוט דברי וחדודים, משלים ומאמרים, דרשות ודמיוניים,
וכו׳. וכו׳ וחידות חכמה לשון בדיחות, ודברי

 כמובן- הדוגמאות, הוא-במבחר אף הניע האגדה של הלשון וסגנון
 מן בו יש הרבה ומרוח, נוח ונובע, קל ופשוט, בהיר סגנון זהו גדולה. לשלמות
 הפנימית, החמימות הרבה-מן מפותחת, ספרותית לשון של והדיוק הקביעות
 העממי הדמיון כח של וההפלגה הציוריות מן הרבה לשון־הלב, של והנאמנה הכבושה

 האגדה מחלקי במקצת ומשלי־עם. חכמים לשון של והחריפות הצמצום מן והרבה
 החיונית הלחלוחית מן הרבה נם עדין נשתמר ובריתות( )במשניות ביותר העתיקים

 הא־־מה" .ריח כל מתוכה עדין נדף שלא לשון ממש, לשון־עם של הרעננה והבריאות

ידועה. במדד, וקים עומד עדין עמה ובין שבינה הטבעי ושהקשר
 האמורים-על־ הצדדים מן הישראלית האומה את להכיר איפוא שרוצה מי

 ורב• רב־הפנים ובאיכות, בכמות הגדול זה ספרותי מקצוע אגדה׳, אצל .ילך ברחו
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 ,חתום אחרי שנים מאות כמה ובמשך ישראל לעם מיוחדת חטיבה שהיא הגונים,
 שאין מקורי ובאופן כל־כך מיוחדת בדרך וכח־יצירתו עמנו רוח בה נתלבש חזון׳

הבאים, בדורות דוגמתו
 ומסתכל הישראלית האומה של הגמורים לבית־חייה נכנם אדם האגדה על־ידי

 שהוא, כמו בעולמה ומציץ האומה של רבונה את הוא מכיר שלה, ולפנים" ב״לפני
 כל בלב ומשוכלל בנוי שהוא כפי המיוחד, ובאוירו באורו שלו, ובצביונו במנהגו
 אלא יחידים, נחלת אינה בכללותה שהאגדה מפני ה. י ל ו ד ג ועד מקטניה האומה,

עולמה. בבריאות שותפים והכל האומה כל של משותפת יצירה היא
 בחשבון. עולים אינם אלה והעראי-אבל הטפל מן הרבה באגדה יש אמנם

 ולקטני לבינונים נם מקום מתבצר שלטונו, בשעת ספרותית, יצירה של מקצוע בבל
 לשעתם, שהוא כל ערך רוחם לפרי אולי שיש אמרים, ומרדפי מחקים עדת כשרון,

 אין ולעולם לדורות. מרובה ערכם אין אבל לשבח, אותם מזכירים אנו זה ועל
 פירות קים, סדן לו יש האילן אף הטפל. עם אלא בא שביצירה הקים ה״עקר"

נושרים. נאכלים-ועלים
 עליו הוסיף דור שכל סדן הקים, סדנה שבאגדה-זה והמשובח המעולה

 עובר אלא עולמית, גניזה לו שאין שבתוכה, הנצחי החלק הוא והוא —חדשה קלפה
לבנים. ומאבות לדור מדור *ברזל צאן כ״נכסי ומתנחל

 ,*ובנים ,אבות על מיוחדת חבה בשעתה חביבה באמת האגדה ובהיות
 סדור ובאופני שונות למטרות —בה ונתחברו אצלה מצויות ידים הרבה היו לפיכך
 צורה, ובשנוי כצורתה וסרוסי־סרוםיהם, וסרוסיהם הם למאות, ספרים — שונים

סוף. אין עד - וכו׳ וכו׳ ובעברית בארמית
 ככל האגדה, שוה. אינו שבתוכם מה ושל הקבצים אותם של הספרותי ערכם

 פעמים ירידה. של ושעות עליה של שעות לה היו —ספרותית יצירה של מקצוע

 יש טפין. טפין ומטפטף שותת שהיה ופעמים מתגבר ומעינה ברוך מקורה שהיה
 פנים, כל על הדיוטים. כהנים בו ששמשו ויש גדולים כהנים בהיכלה ששמשו

 זאת בכל שהוא, כל חדוש בלא *ל״מדרש שאי־אפשר אף־על־פי הללו, הקבצים
 היו לא מהם הרבה בזמנם. אפילו ממשי עושר האגדה אוצר את העשירו כולם לא

 עקר הענינים: בערבוב וגם הלשון בסדום הסדר, בחלוף הראשונות על חזרה אלא

חשוב. כשאינו וחשוב בטפל
 רבוי לה. יפה היה המרובה הפזור —האגדה של ושלטונה חיותה בזמן

 בזה יש ואם וברכה. כח לסמן לה בעם-היו שנתפשטו מכיון והקבצים, הספרים
 דרכה כך בכך? מה —מרובה בטפל מתערבב המועט העקר ואם בזה, שיש מה
 בכמה נדרשים —ביותר חשובים או חביבים ענינים בשעתה: חיה ספרות כל של

הצבור. על למשא יהיו במהרה ולא בהם ומהפכין הופכין פנים,
 — מקורית יצירה של כח בתור לגמרי מקורה ויבש מעינה משנסתם ואפילו

 העולם שאותו כל־זמן האומה, בחיי ה ח ח-כ כ פסק שלא כל־זמן מכל־מקום,
כחיה. חשובה עדין היתד, היא אף - קים בכללו היה עדין האומה בלב שנתנה המיוחד

 השפעתה - *המעין ,סתימת אחר• רבים ימים האחרונים, בדורות אפילו ובאמת,
 ימים עדין מתפרנס היה ובנדוליו בקטניו העם כל תשש. לא וכח-כחה פסקה לא

 הנאה הפלטין שני. ובכלי ראשון בכלי מבארה ושותה ומפירותיה מקרנה רבים
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 כבית- העם בעיני היה לא —דורות כמה של יצירה בכה האגדה ושכללה שבנתה
 כעין משמש היה אלא ויוצא, - מסתכל לשעה, בו נכנם שהאדם עתיקות, של שכיות
 הן וצורותיו-הן תכניתו הפלטין, מערכי האומה. של ולנשמתה לרוחה קבע דירת

 ורנשותיח מחשבותיה וציורי הפנימי עולמה סדרי האומה, של הרוחניים החיים נופי היו
שבעולם. חזיון כל ועל מעשה כל על

 להפוך מרבים שהיו סדרנים, הרבה קמו ההוא בזמן נם אם אפוא תימה אין
 ט ו לק של עבודה בעקרה היתה זו עבודה הם. דרכם פי על 1שהיא כמו באגדה

 יעקב, >עין דורם לצרכי מתאים באופן וצרופם הדברים סדור עם הישן מתוך
 ל״ספרי ונעשו בישראל ומתפשטים הולכים היו אלו לקוטים ספרי ונם הילקוטים(,

משמעם. במלוא עם"
 — ושלטונה חיותה בשעת לאגדה יפה שהיה הספרים ורבוי ה״פזור• אותו אבל

 לידי והביא לה קשה נעשה שלטת, ספרותית צורה בתור חליפתה בבוא עכשו,

הפוכות. תוצאות
 לחטט ורוצה יכול אדם כל ולא עתיקים ספרים אצל מצוי אדם כל לא בימינו

 מרגליות למצוא מנת על - דורות כמה במשך כהררים שנצברו תלי־תלים בתוך
 ושברי שלמה, לטלית וטלאים קרעים לצרף יכול אדם כל שלא שכן וכל תחתם.
 כעין ימיה כל היתד■ יצירה, של חפשי כמקצוע האגדה, לבנין. מפוזרות אבנים
 מאליהם. בהם ורבים פרים והספיחים שגידולי־הבר עזובה, וחורשה הפקר של שדה
 חורשה לתוך כשיכנס בתלמודו, אפשרית ושלמות שטה סדר, לבקש שרגיל זמננו בן ואדם

משכרה. מרובה יגיעתו תהא ולעולם רגליו ואת ידיו את בה ימצא לא - זו עזובה
 זה סמוכים מינו כשאינו מין קרעים, קרעים באות התלמודים שבשני האגדות

 על־פי סדורים והילקוטים המדרשים רוב להם. סדר כל ואין ארעי בדרך זה אצל
 שבבל השוה הצד האגדות. גופי בין פנימי וקשר יחם כל בלא כתבי־הקדש פרשיות

 ערבוב לוה צרף אחד. במקום שלם ענין בהם תמצא לא שלעולם הספרים, אותם
 וסתירות, סרוסים והלשונות, הסגנונים ערבוב חשוב, בשאינו וחשוב בטפל העקי-

 שספרים הדברים אותם כל - וכו׳ וכו׳ ונוסחאות לשון שבושי והשמטות, הכפלות
 עקר ללמוד בזמננו אדם על קשה כמה עד מיד ותבין - בהם מצוינים עתיקים

המקורות. גופי מתוך ד,אנדה
 ושאינה המעולה האגדה, שאף כך, לידי נרם פזור, מחמת שבא זה קושי

 אף יצאה - ונגנז שנתישן מקצוע וככל החיים, על־ידי לגניזה שנדונה כמעט מעולה,
 "מעבדים", וסופרים המדע אנשי לרשות ועברה החיה העממית הספרות מרשות היא

 מת, וגוף בטל כעולם אלא חי, וכגוף ק;ם כעולם לא אותה רואים כידוע, והללו,
 והמקורות הענינים נופי במקום .*ל״עבוד חמר וכמין לחקירה מדרם להעשות שצריך

 ובמקום והמקורות; הענינים אותם אדות על הספרים אפוא האגדה-באו של
 צורה בשנוי שונים "עבודים• מיני באו - וכלשונן כצורתן האגדה, של היצירות עצם
 מזה-שהאגדה והיוצא האגדות. אותן מעין כביכול מחודשות "יצירות• - ולשון

 אינו בכללו והעם בלבד, סגולה ליחידי הגנוז• ,אור כמין ונעשית הולכת כהויתה
שונים. צנורות על־ידי עקיפים בדרך אליו שמגיעים המועטים, לשבריריה אלא זוכה

 צורה — דרוש״ ״ספרי י ע״ גם האגדה ידיעה בהפשטה ההם שבימים מפני - שהיא• .כמו 1
מעניננו. אינם אלו אבל הדורוה; אותם של ש ו חד ה כח בה שנשתקע חדשה ספרותית



 - ספרים כמד. ובעברית בלעז נתחברו ובימינו האחרונים בדורות נם אמנם
 כל עם אבל האגדה; את להכיר שרוצים לאלו לעזור שכונתם - חשובים ומהם

 — ופדגוגיות חנוכיות שמושיות, מדעיות, - שונות מטרות לצרך אלו של חשיבותם

 שיהא ספר העם, כל בשביל .כנום• של אחד ספר היום עד בכלם אין סוף־םוף
 כצורתם המעולה האגדה של החשובים המקצועות כל את ומקיף כולל

 לעיני שיקום באופן בזמננו, עממי לספר הי־אוי בסדר מסודר יהא זה ועם וכלשונם
 קומתו במלא ונצב ערוך האפשר, כפי שלם בנין בנוי האגדה ארמון כל המעיין

הטפחות. ועד המסד מן ובכללותיו בפרטותיו ותכניתו,
 רוצים .*האגדה "ספר מסדרי נתכונו הזה החסרון את האפשר כפי ולמלאות

 *אגדה אצל ,לילך מישראל ספר יודע אדם לכל היבלת את יתן זה שספר היו
 בוריו על הענין עקר הכרת בה שיש דרך כלומר: ומתוקנת, ישרה בדרך

 ועם ראשון, מכלי גופו, ומתוכו ובפרטותיו בכללותיו החשובים, צדדיו מצדי
לבטלה. ויגיעה זמן אבוד בה יהא לא זה

 ,האגדו?ז כל את זה בספרם ימצא היהודי והמעיין שהקורא המסדרים, היו רוצים
 התלמודים, — הם באשר האגדה אוצרות מכל אדם״ כל באזני הנשמעות המשובחות

מוריד. אלא מעלה, אינו שברובו כנטול", ה״יתר אותו בלא והמדרשים-אבל הבריתות
 טעמם, ולפי המסדרים לדעת בו, שיש מה כל שבאגדה, והמעולה המשובח כל

 שאר או והסגנון הצורה מצד נוי של קורטוב או התכן מצד ורגש מחשבה של גרעין
 — שלם לענין להצטרף כדי בו יש ועם באומד.( פרסום )בגון שהוא מצד חשיבות

זה. ספר לתוך לאסוף המסדרים השתדלו אותו
 *,עבוד בלא וכלשונן, כצורתן שהן, כמו באות —זה בספר הבאות והאגדות

 מצד פרוטה שור, של פוך הוספת ובלא וזיופה צורה אבוד נם עמו שיש צורה
 מתונה, השעהה ולפי המקורות נופי פי על והלשון הנוסחאות תקוני מלבד המסדרים.

 עוד שמבואר כמו הענין, נוף ולתועלת ומדורו הספר למטרת מוכרחים תקונים
 רוח שטבע המטבע מן כלום לשנות המסדרים לעצמם התירו לא —להלן בפרוטרוט

 .*דוגמאותיו במבחר שהגיעה קלטית, עממית יצירה ככל המעולה, האגדה לאגדותיו. העם
 לעולם כזה פרכוס .*מ״שלנו פרכוס מיני לשום זקוקה אינה האפשרית, שלמותה לידי

 — ומקוריותה וטבעיותה דוקא שהיא כמו ויעלת־חן האגדה נאה ודאי. ופגמו ספק שבחו
 ללמוד להם יש הרבה שבדורנו והיוצרים" ,האמנים אדרבה, וכחה. שבחה כל הן

המסדרים. מכונת אחת היתה זו ונם - להפך ולא האגדה, מן הישראלית *היצירה ב״סוד
 וארעי, חיצוני סדור של או נבוב של כנוס האגדה•-אינו שב״ספר עצמו והכנום

 האגדה. בעלי החכמים שמות על־פי או א״ב על־פי )בנון השמוש ספרי של זה מעין
 בנין. עמו שיש סדור הריהו אלא — והמבניים( הטכניים הסדורים מן לזה וכדומה

האגדה. שבספר העבודה עקר הוא והוא
 — ופרקים לפרקים, חוליות צירוף בו שיש כל בנין? עמו שיש סדור ואיזהו

 החלקים בין ואחדות פנימית התאמה בו שיש כל שלמה, דמות בעל אחד לגוף
כלו. הכלל על הפרטים מתוך לעמוד ירו על שאפשר וכל

האגדה" ,ספר בעלי שאפו זה כגון ולסדור
 בתלמודים, עתיק היכל כחרבות תלי־תלים הצבור המרובה, האגדי החמר כל

 הפתגמים והשמועות, השיחות והספורים, המאמרים אלפי כל וכו׳; ובמדרשים בבריתות



 נתלקטו אלה כל —שונים במקומות *מנפצות ניר כ״אבני המפוזרים וכו׳ וכו׳ והמשלים
 מן תחלה ונתנפו נתנקו למאמר, מאמר לאגדה, אגדה ממקומו, דבר דבר יגיעה ברוב
 המאמר טיב לפי הכל ו״נושאיהם", ם ה י נ י נ ע על־פי אחר־כך נתחלקו והטפל, ת הפסל
 ערוכה מסוימת שטה על״פי *וה״נושאים הענינים לפי שוב וכסדרו חזרו ולבסוף הניטל׳
 בין פנימית והתאמה הגיוני ומאוחר" .מוקדם בה שיש שטה —להלן כמבואר מראש׳

 האגדה, פרטי את מתוקנת בדרך להכיר רק לא האפשרות את להקורא ושנותנת החלקים
 בסקירה ולתפוס כלו הכלל על הפרטים מתוך לעמוד —ביותר שחשוב נם-מה אלא
העקריים. צדדיו ומצדי והיקפו קימתו שעור במלוא העברית האגדה עולם כל את אחת

 — וכתלים לכתלים נדבכים לנדבכים, כזה סדור על־ידי נצטרפו אבנים שברי
 ענץ במקומו, ומתוקן ערוך דבר כל מוצא לתוכה הנכנס שכל בירה שלמה, לבירה

 מסוים, בסדר זה אחר בזה הם אף ערוכים הענינים חלקי לו. מיוחד במדור שלם ענין
 ענין כל על האפשר כפי וברורה מלאה השגה עיונו מתוך לו יעלה שד,קורא באופן
 והסתכלות העולם השקפת אותה על נם לבסוף יעמוד —הענינים כל ומתוך עצמו. בפני

ישראל. לעם מיוחדת חטיבה בתור האגדה ונתפתחה נוצרה שברוחה החיים,
 היא שברובה ת, י לב הה האגדה מן הרבה גם זח ספר לתוך שהוכנס ומפני

 בימים ישראל של הממשיים החיים מן יפים ציורים מכללא, או בפירוש כוללת,
 דרך־אנב הקורא לו יקנה ממילא - ובקודש בחול ודרכיהם מנהגיהם ותאור ראשונים

האגדה. יוצרי הדורות אותם של החיצוניים וחייהם עולמם ע״ד ידוע מושג גם
 לא בעקרו האגדה" ש,םפר מכללא, בבר האמור את שוב להטעים יש לבסוף

 אינו הוא חמם; עד האגדה אוצרות כל את לנצל שצריך שמושי, ספר להיות נועד
 מצר או שלה ה״ניניזים• מצד באגדה ומציק שדורש הרחב, במשמעו .מדע• ספר גם

 במשמעו ,מדעי• שאינו לומר, צריך ואין ובאישים; בזמן במקום, ההסטורית התפתחותה
 מבחינה וכדומה. נוסחאות ובבדיקת סופרים בדקדוקי שעוסק הארכיאולוגי, המצומצם,

 מטרתם שלא לפי אבל - ם ל כ ב שיש ממה האגדה״ ר פ ב.ם אמנם יש ידועה,
 וה״מי• ה״מתיי לא חשוב שלו מטרתו לצדך דרכיו. דרכיהם לא ממילא מטרתו

 ספרותיים ענינים אלא האגדה בעולם אין לו וה״איך". ה.מה• אלא שבאגדה,
 ששמה ומסוימת כללית אחת לצורה כלן שעולות שונות, בצורות שונים

 האגדה• "תקופת ששמו ארוך, אחד כיום לפניו הם הרי האגדה יצירת ימי כל .אגדה".
 יותר באמת שהיא —זו השקפה ומתיך האגדה". "בעלי להם: אחד יוצריה-שם וכל

 שהיה האגדי החמר כל על המסדרים דנו —"מדעית• משהיא ספרותית או .עממית•
והסדור. הלקוט כשעת בידיהם

 ומלאה, גדולה ספרותית אנתולוניא מעין בעקרו זה לפי הוא האגדה• .ספר
 המקצועות מכל והטפוסיי האיפיי כל ואת והמובחר הטוב את נאה בסדר הכוללת

כאן. לברר המסדרים שרצו מה כל וזהו האגדה, של החשובים

 פרוטרוט ביתר עור לבאר המסדרים למעלה-על האמור לכל מלואים וכעין
הם: ואלו וסרורו. החמר בבחירת בהם שאחזו הכללים עקרי את

 משנה, הם: אלו האגרה• ל״ספר שנכנס החמר מקורות המקורות. א(
 ספרי, ספ-א, מכילתא, נתן, דר׳ אבות קטנות, מסכתות וירושלמי, בבלי תלמוד

 הקדום. תנחומא תנחומא, מדרש מגלות(. וחמש התורה >על רבה מדרש תוספתא,



 מדרש משלי, מדרש שוחר־טוב, אליעזר, דר׳ פרקי רבתי, פסיקתא כהנא, דרב פסיקתא
 ילקוט יעקב, עין תרגום־שני, דבי־אליהו, תנא יצירה, ספר אסתר, אנדת שמואל,

קדמונים. וספרים קטנים מדרשים ושאר שמעוני
 אלו או המסדרים, למטרת חשוב דבר בהם נמצא שלא הספרים אלה מהם יצאו

 >כנון צורה ובשנוי מעוברית אלא הטבעית, הראשונה, בצורתן לא האגדות בהם שבאו
 המין מן מלוקטות לאגרות וכדומה(. נסים לרבנו המעשיות ספר יוסיפון, הישר, ספר

האגדה. לספר תוספת כעין שיבוא מיוחד, ספר לקבוע המסדרים מקוים האחרון
 של פסוקים בפירושי העוסקות הבאוריות, האגדות מן החמר. מהות ב<

 חשוב אגדי חדוש בהן שיש אלו אלא *האגדה ל.םםר נכנסו לא ,*,כתבי־הקדש
 דעתם לפי בו, שיש מה כל ליטול המסדרים השתדלו האגדות משאר עצמו. בפני

למעלה. המבואר מטרתם עקר לענין והצורה התכן מצד חשוב ערך וטעמם,
 או גמורים הסטוריים, ואישים מאורעות על שנאמרו האגדות הסדור. נ<
 סדורות — האגדות שאר ,נושאיהם״, של הזמנים פדר לפי 1ברובן סדורות מדומים,

וכו׳. לבד התורה על לבד, ישראל על אגדות כגון הענינים, לפי
 ואחדותם הפרקים שלמות את פוגמות הן שבמקומן ההסטוריות, האגדות מן אלו

 או שלמה, דמות צרוף כדי בהם שאין חכמים דבר על בודדות אגדות וכן הכללית,
 וכן מסוים, וזמן ,נושא" להן שאין ,יתומות", אגדות או ביותר, אפוקוריפיות אגדות
 הסדורות האגדות בין נתפזרו בכך, להן שאפשר אלו מקצתן, — תערובת של אגדות

לכך. מיוחדים בפרקים באות — להן שאי־אפשר אלו — ומקצתן הענינים, לפי
 רק רוב על־פי מקומות-נקבעו לכמה תכנן לפי השיבות שקולות, אגדות

 *מקומות ,מראי הקורא ימצא הספר, לסוף הנספחים ובלוחות־הציונים, אחד, במקום
 - כאלה מהן יש ואולם אחד. לענין ושיכים מקומות בכמה המפוזרים המאמרים לכל
הצורך. לפי הכל מקומות, בשני שהוכפלו - מעטות והן

 אין אגדה שבדברי לפי זו, בצד זו נתנו - זו את זו שמותרות אגדות מקצת
כידוע. ,*ל״ורמינהו מקום

 וכל כרכים לשלשה האגדה" ,ספר נחלק — החמר של זה סדור עם בהסכם
 - אחד >םפר תולדתיים נושאים על האגדות באות הראשון בכרך ספרים. לשני כרך

 אגדות חכמים, ואחד-למעשי שני, בית חרבן ועד העולם מבריאת לאגדות
 >םפר ודתיים לאומיים נושאים השני-על בכרך והאמוראים(, התנאים ראשי על

 על לאגדות אחד >םפר כלליים נושאים על —השלישי ובכרך לאלה(, וספר לאלה
 מיוחד מדור הוקצה האחרון בספר ומלואו(, עולם על — ואחד והחברה, האדם

 וכו׳( ופתגמים משלים ורפואות, נחוש )עניני ,פולקלור" הנקרא הסוג מן לאגרות גם
 טיבן ומצד יחד, מעורבים שונים ענינים בהן שבאו אלה תערובת, בנות לאגדות וכן
 לפרקים, - השערים לשערים, הוא אף נחלק ספר כל הענינים. לפי להתחלק נתנו לא

 שני בתוך בצדו רשום שמקורו עצמו, בפני מאמר הוא סעיף כל ואלו-לסעיפים;
חצאי־עגולים.

 במקום ועשירה זה במקום עניה שהיא יש האגדה ותקונו. החמר זקוק ר(
וביתיר בחסר אחרות, בנוסחאות מקומות בכמה שנויות אגדות הרבה יש וכן אחר;

 הוא שכהן הכובד מרכז אבל היסטורי נושא על נסמכות אגדות שיש מפני — ״ברובן״ 1

וכדומה. מוסרי אחר, ענין
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 השלם את הנסחאות מכל לתפוס המסדרים השתדלו —זה ממין ובאגדות וכדומה.
 בזו זו נוסחאות כמה להרכיב נם —בכך ותקנה צורך שיש ובמקום שבהן, והיפה
 ככורים, המסדרים שלם. לדבר אחת אגדה של מפוזרים שברים לצרף או יהד ולמזגן
 הדב־ אם אדרבה, האגדה. בנוף *יד "שליחת משום בזה אין עממי ספר שלגבי

 ליושנה"; עטרה "החזרת משום בזה שיש פעמים הראויה, ובזהירות בתקונו נעשה
 שונים בזמנים ומעתיקים לבלרים על־ידי האגדות ונסתרסו נשתבשו הרבה כידוע, כי

.1משובח זה הרי ובטעם בזהירות ומשלים המתקן וכל

 הנוסחאות על לעמוד אפשר - סדרם ולפי סעיף כל שבסוף מראה־הטקומות מתוך *

המסדרים. בהן שהשתמשו

בעברית. גם קדמונים וספרים כמדרשים עוד נמצאות ארמיות אגדות הרבה 2
 באומה מפורסמים שהם או פנים בשום כצורתם מתרגמים שאינם המאמרים מן אלו 3

בצדם. האפשרי תרגומם את ונתנו שהם כמו המסדרים הניחו - הארמית כלשונם הפה על ושגורים
חלקיו. כל יציאת לאחר הספר, אל שיסופחו האגדית" הלשון ב״כללי יבואו הכללים פרטי 4

 "לכנות׳ לעצמם המסדרים התירו העם, לכל נועד שהספר עצמו, זה ומטעם
 הקורא של הצניעות ברנש מדי יותר שפוגע בטוי להשמיט או הכבוד" "מפני לפעמים

רצופים. קוים שלשה - כזו להשמטה וסמן זמננו, בן
 יותר או אחת מלה הבהירות, לשם להוסיף, מיוחד הכרח שהיה במקום

[. 1 כזה אריחים בשני ההוספה נסגרת - הפנים בנוף
 באות —הגדול הרוב הן ואלו —במקורן עבריות שהן האגדות הלשון. ה<

 הן ואלו - ארמיות במקומן ושהן ;שהוא כל שנוי בלא ממש, בלשונן האגדה• ב״ספר
 במלה, מלה ממש, כצורתן העברית האגדית ללשון מתורגמות בו באות - המועט
 של כקוצו אפילו מהן לטשטש שלא ובזהירות ורוחן טעמן כל בהן שיעמדו באופן
 הארמית אחותה אל כך כל בשעתה נסתנלה בידוע, העברית, האגדית הלשון ירד.

 שמושה, ודרכי בנינה בכל ובברה, בתוכה לה ודומה קרובה כך כל ונעשתה שבימיה
 המסדרים, סבורים כאן ואף נסיון. באותו לעמוד בר־כך מתרגם לכל שאפשר עד

 וצורך הוא גדולה תקנה פנים, כל על ,2ליושנה" עטרה "החזרת משום בכך שיש

 צורך ומה למה? עממי בספר ישראלית לאגדה סורסית לשון בימינו נמור. השעה
 ישראל בני רוב מטופלים כך בלא אחד? בספר לשונות שתי בערבוב טעם ומה

 בתרנום יהא שלא הוא העקר לסורסית. נם פנוי לב כל ולא לשונות, בכמה בימינו
.3להם האפשר כפי המסדרים נשמרו ומזה —צורה ושנוי "עבוד• משום

 כל את לתקן המסדרים השתדלו - הדקדוקי הצד מן הלשון לאחדות ובנוגע
 אחת שטה לעצמם וקבעו שונים ומדפיסים מעתיקים באשמת שנשתרבבו השבושים

 הלשון כל .4המלים של הדקדוקית והתמונה )טרנסקריפציון( ה״כתיב• לענין תדירית
 שהיא כמו ומרושלת, משובשת ולא ומדוקדקת מתוקנת כך על־ידי תצא זה שבספר

אנדה. ספרי ברוב
 פרטיים, עצם שמות ורוב הלועזיות המלות וכן בקריאתן, לטעות שאפשר המלות

הקריאה. טעות מידי שמוציא מספיק, נקוד מנוקדים
 נתפרשו - באור הצריכים שבהם, בודדות מלים או אנדה, דברי הפירוש. ו<

אדם לכל ומובנת קלה אבל מצומצמת בלשון ומספיק, קצר פירוש הנליון בשולי
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 על פשוטה, לפי האגדה את לבאי• אלא אינו הפירוש של עקרו כר ספר. יודע
בה. שאין בונות לתוכה להכניס ולא האומרה, דעת

 חצאי בשני מוקפים באים ומאמר מאמר כל בסוף מקומות. מראי ז<
 באותיות רשומים הגליון ובשולי המסדרים; בהם שנשתמשו המקורות ציוני ענולים

כה״ק? מתוך הספר בגוף המובאים הפסוקים מקומות רש״י
 ימצא חלקיו, בל יציאת לאחר ובסופו, האגדה• "ספר בראש נספחות, ח<

 ודרכי האגדית הלשון בדקדוק פרקים ראשי האגדה; לכל כללי מכוא הקורא:
 שונות רשימות שמושיים, לוחות ולבסוף, האגדית, הלשון של מפורט מלון שמושה;
המעיינים. לתועלת א״ב בסדר וכר השמות הענינים, לפי וציונים

 - ״אפשר• המבררים. של העכורה טיב על המעיין שיעמוד אפשר — האמור מכל
 שתגדל ,יותר מיוחדת: תכונה בזמננו, אחר חכם כמאמר יש, הסדור שלעבודת לפי

 ומפורד מפוזר ונטוש, עזוב במקצוע וכל־שכן עקבותיה". יסתתרו בה-יותר היגיעה
 *חבל לי ,אפשילו בבחינת עצמם את בה רואים גופם המסדרים היו שפעמים כאגדה,
 נראיר שהיא כמו גרידא, מלאכה של עבודה זו אין אופן בכל ח:(. )בבורות מפארי•

 ולאת! נטילה לפני טעונים היו - לאלפים מגיעים והם - המאמרים מן הרבה לכאורה.
 ותקון ברור והבדלה, הבחנה עם וחפוש בדיקה וקריאה, עיון עם וחטוט נקוד נטילה

 של "חורשה לאותה שוב להכנם צריכים היו המבדרים והכרעה. דעת שקול עם
 עם כלה פני על ולעבור להכנם טועה", לתוכה הנכנס ,שכל אגדה, ששמה קנים"

 מפני אלא זאת אין - ויצאו נכנסו ואם ויוצא״. מכסח ונכנס, מכסח ביר, .המגל
 שחזקה והיא העברי, לעם העברית האגרה את להשיב בלבם: רצויה כונה שהיתר,

ביציאתם. שכרם למיטב תהא וכשתתקים בכניסתם, ידיהם את

אח וכדומה, והשבחה קצור לשם כגוןשונים, מטעמים המסדרים שהשמיטו פעמים י

המאמרים. גוף מתוך הפסוקים

צ1¥



החדשה למהדורה הקדמה

 בתוך שנה. ושתים עשרים עברו הראשונה במהדורתו האגדה" ,ספר שיצא מיום

 שנוים בלי כמעט סטיריאוטיפיות הוצאות עשרה בשמונה ויצא הספר חזר הזה הזמן

 משמעו במיטב לספר־עם נעשה האגדה ספר טפסים. ברבבות העולם בכל ונתפשט

 תוכו אל נאסף שלא בישראל ספר יורע עברי בית יש אם תמיהנו, הזה. השם של

 פלנותיו, לכל כלו העם מצד האגדה• ל״ספר שנודעה זו יתרה חבה האגדה. ספר

 הראוי, בעיון סופו ועד מתחלתו הספד פני על שוב לעבור מסדריו את שחיבה היא

אפשרי. שכלול לידי ולהביאו חסדיו את למלאות פגימותיו, את לתקן

 הקהל לפני המסדרים עתה מביאים ובשכלולו הספר בתקון עמלם פרי ואת

 זו מהדורה בדפוס. חדש סדור על־פי לאור עתה היוצאת החדשה במהדורה

 תכניתו בשנוי ולא הספר בתוך וסדורו החומר בחלוקת לא לה הקודמות מן נבדלת

 בתחלה. לספר שטבעו הטבע מן הרבה המסדרים שנו לא לזה בנוגע כנינו, ומערכת

 תוכה. אל שנאסף החדש האגדי החומר ע נבדלת?-בשם היא במה

 זה על נוסף חדש חומר הקורא ימצא עתה, היוצא בלבד, הזה הראשון בספר

 והשלמות מלואים יבואו יתר, הן פחות הן זה, ובשעור שליש. מכדי יתר הקודם

 פרקים הוספת נם כמובן, שהצריכו, יש אלה מרובים מלואים הספר. חלקי ביתר נם

 הרחבה של אלא אינה היא אף זו תוספת ואולם הספר. בפנים חדשים וסעיפים

 החומר הרחבת עם אחרת: בלשון מבחוץ. הצורה עצם שנוי בלי פנימי, ושכלול

 לפי וחלוקתו סדורו צורת זאת בכל נשתנתה לא זו במהדורה הנכרת והתרבותו

הראשונה. במהדורה שנקבעו והיסודות הכללים על־פי תחלה, שהיתר, כמו הענינים

 מנוקדת אחת כפולה, יוצאת שהיא זו: במהדורה יש חיצוני אחד חרוש ברם,

 הגיעו הזה החידוש אל שלם. נקוד מנוקדת ואחת הקודמת, כזו מקוטע, נקוד

 דעתם הכרעת מתוך נם אלא ולעצתם, רבים לבקשת בהשמעם רק לא המסדרים

 מישראל איש לכל המיועד האגדה, כספר ספרייעם כי חשבו, המסדרים הם.

 ספרות דברי של נבחרת תמצית בתוכו כולל גם מזה, חוץ ושהוא, עברית, קורא

בפנת הגדולים ומוריו אישיו בחירי ושל כלו העם של הקדש רוח פרי לאומית,



 להעשרת שזכו ספרות דברי הקדש, לכתבי הקרובות בתקופות החפשית היצירה

 - עליהם מתחנכים, ועדיין התחנכו, הדורות וכל כלה הישראלית האומה לנחלת

 שעתו הגיעה - ביותר המקובלים האומה ספרי בשורת ומקומו ערכו לפי כזה □פר

 את כמוהם סוף־סוף ולכסות ההם המופת ספרי אל הכתבית בצורתו נם להדמות

 השלם הנקוד כי בדבר, ספק אין זה, עם השלם. הנקוד במחלצות אותיותיו מערומי

 ספר בקריאת המתקשים בין גם הספר של התפשטותו גבולות להרחיב עוד יוסיף

 שהולכת זו בכלל, הקריאה לתקון הרבה ויועיל - רבים וכאלה - מנוקד בלתי

"לומדים". בפי גם רעה ושגרה "מסורת• על־ידי ומשתבשת

 נם מעולה בדיקה שוב נבדק זו חדשה במהדורה כי לומר, צורך שאין ודבר

 שנזדמנו החדשים וגם הישנים, המקורות נופי אל שנית הושוה הקודם, החומר כל

 ופליטות הדפום שכושי הוסרו ממנו, בטוב פגום נוסח הוחלף ,1המסדרים לפני בינתים

 לא היא זו חדשה שמהדורה באופן, הפירוש, ובתוך הפנים בגוף שנפלו הקולמוס

הקודמת. מן ומשוכללת מתוקנת נם אלא ומושלמת, ממולאת רק

 במהדורה שבאו והמלואים התוספות ההשמטות, כל כי מאליו, מובן זה ואף

 במקומו דבר דבר הפנים, אל כלם עתה הוכנסו - הספר בסוף בנספחות הקודמת

ענינו. לפי לו הראוי

 לשכלול בידם שסיעו אלה לכל הנאמנה תודתם את בזה המסדרים ובתת

 ולהבא מכאן נם כי מראש מודיעים הם - הנכונות הערותיהם על־ידי ולתקנתו הספר

 של לתקנתה בנוגע שתבוא, ממי תבוא נכונה, הערה כל ובברכה בתודה יקבלו

החדשה. המהדורה

תל־אביב. תריץ, מרחשון

 שנתפרסמה המדעית ההוצאה על־פי ותוקן רבה מבראשית הלקוח החומר שוב נבדק ביחוד *
 ומפורש וכו׳ ומזוקק צרוף רבה, )בראשית בברלין היהדות למדעי האקדמיה על־ידי חוברות חוברות
דל(. תיאודור יהודה על״ידי



ראשון ספר



א.

§תיחה

והמעזל האגדה א.

 עמתוך אגרה; >^ןד העוי^ם׳ ןה;ה עאמר מי עתכיר רצונך :אומרים דורעי־ךעמות *

עקב(. )ספרי, בדרכיו. ומדבק הקדוע־ברוך־הוא את מכיר אתה בך

 תורה. דברי על לעקר ;כל אדם דנמעל עעל־ןלי בעיניך. קל הוד. המעל ,יהי אל כ
 מוצא הוא באפר פתילה עלץדי לא—טובה, מרגלית או מכיתו ןד.וב )מאבד למלך מעל

 ד?רי על עוסד אדם ממעל עעלקדי בעץיך, קל ;הא לא הזה המעל כך אותה?

א(. )שהש״ר תוךה.

 —*הלבה״ מעלים תקן וחקר ואזן את־העם דעת למד עור חכם קהלת עה;ה .לתר ג
 דרה לתוכה נכנם שדרה הי ןכל הרבה, פתחים בה עדרו גדולה לפלטין אמר: נחמן לב

 הפקעת דרך תכנם הפתח, כנגד וקערה גמי על פקעת נטל אחד? פקח עשה מה טועה.
 דרה לא עלמה ע.מד עלא עד כך הפקעת. דרך לוצאין נכנסין הכל התחילו הפקעת; דרך לצא
 אחר: דבר חורה. □וךרין הכל התדזילו עלמה עעמד וכון תורה, דבלי להשכיל ;כל אדם

 טועה. דרה לתוכה נכנם עררה מי עכל לתוכה, לכנס ;כל אדם דרה עלא קנים, על לחדשה

 דרך ;יצא הכסוח דרך ;כנם תכנם׳ כסח תכנ״ם, כפח המגל, את נטל אחד? פקח עשה מה
 גדולה לקפה :אמר יופי רבי עלמה. כך הכסוח. דרך ויוצאין נכנסין הכל התחילו ;הכסוח
 אתים לה ועשה אחר פקח ובא להטלמל׳ ,יכלה דרתה ןלא אזנים׳ לה היו ולא פרות מלאה

לברי ל״השקיל ;כל אדם דרה לא עלמה עמד עלא עד כך אזןיה. ;לי על לד׳טלטל ןהתחילה

נו. י״ב, קהלת *

 פתילה זהב. של מטבע — זהוב להבין. — על לעמוד ב( אתה. רוצה — רצונך א(
 משל — לפלטין ג( פרוטות(. שמונה של מטבע — )אסר פרוטות שוה נר פתילת — באפר

 כעין — הרבה פתחים ארמון. היכל, פי׳ ופלטין שלהלן; וגו׳ ״לקפה״ ״לחורשה״, וכן לפלטין,
 —וכון חוטים(. ממנו שעושין עשב )מין גומא חוטי של כריכה — גמי של פקעת הלבירינט.

 הקנים. את כרת — כסח שיחים. של ליער — קנים של לחדשה מבינים. — סוברין בשעה. בה
למקום. ממקום בידים להנשא — להיטלטל לסל. — ל^קפה



פתיחה ד

 שהוא גדול לקיתון אמר: שילא רבי תוידה. בךין*םו הכל התחילו שלמה שע.מד ובון תורה,
 .ידי ל2 להטלטל ןהתחיל אזן, לו ועשה אחד ובא ק׳הטלטל, א!ן לו חרתה ולא רותחים מלא
 ולא וטובים, ומתוקים צוננים מימיה והיו מ:ם׳ מלאה עמקה לבאר אמר: חנינא רבי אזנו.

 ודלה במשיחה משיחה בחבל, הקל וקשר אחד אדם בא ממנה. לשתות יכולה בדיה היתד.
 עמד למשל ממשל לדבר׳ מדבר כך ושויתין. הימנה דולין הקל התחילו ושתה; ממנה

ב(. קה״ר צג; שם יב, ב״ר )שם; תורה. )נזל סרקה .על שלמה

קמא:(. )ב״ב בעל־א^ד^ת. זה—פומבי עשיר נכסים, עשיר ד

 בעל־אגדהי )ה—1ממנו" האלהיסלאכל :שליטנו ולא ע^ר... האלהים ?תךלו אעזר .איש ה

ג(. הדר׳ )ירוש׳ מטהר. ולא מטמא לא מסיר׳ ולא אוסר לא שאינו

 אלו אוקר: לוי בן יהושע ר׳ -8;דיו׳ מעשה ןאל ;יי פעלת אל ;בינו לא "כי ו

כח(. )שו״ט האגדות.

 הקדוש־ברוך־הוא של שמו שמקדשים האגדות, אלו — מליהם״• תבל •ובקצה ז

תהל׳(. ילק״ש פ״ב; )תדב״א בהן.

 וןדם של לבו שמושכת לאגדה, שדומה —"גד" אומרים: אחרים—4לבן" גד כזרע "והוא ח

עה(. )יומא כמ:ם.

ב(. )קה״ר מקרא. של ענוגו שהן האגדות אלו —האדם"• בני "ותענגאת ט

שה״ש(. )ילק״ש האגדות. אלו —6שושנים׳ •שפתותיו י

בשלח־ויסעא(. אדם.)מכילתא, כל באזני הנשמעות משבחות׳ אגדות אלו—7כעיניו" •והישר יא

ה(. בר׳ )ירוש׳ משכח. הוא במהרה לא הספר מתוך אגדה הלומד—היא כרותה ברית יב

ווקלכה אגדה ב.

 מטעמים בהם ונותן האילנות על ויורד הוא אחד !ה מטר מה—לקחי׳" כמטר •י.ערף יג
 —שהן מה לטי בתאנה שהם׳ מה לפי בדת שהן, מה לפי בגפן שהם: מה לפי ואחד אחד לכל
האזינו(. )ספרי, ואגדות. הלכות ומשנה׳ מקרא בהם רש אחת כלם תורה דברי כך

 מקם, אלא הוא ריק לא הוא, ריק אומרים שאתם דבר—מכם"• הוא ריק דבר לא "כי יד
 אם "כי תלמוד־לומר: לי, די הלכות- למדתי תאמר: שלא — ימיכם וארך ח:יכם הוא כי

הוא וכן ואגדות; והלכות מדרש למד -כל־המצוה׳ 10הזאת׳ את־כל־המצוה תשמרון שמר

 יג. ה׳, שיר־השיריס6 ח. ב׳, קהלת5 לא. ט״ז, שמות4 ,ה. י״ט שם3 ה. תהליסכ״ח,2ו׳,ב,ג. קהלת1
כ•:. יא, שם10 מז. שם, שם9.5 ל״נ, דכריס8 כו. שמותט״ו,7

 —משיחה אדם. יציר, בריאה,—כריה קרים. — צוננים רותחים. מים— רותחין לכד. — לקיתון
 שאינו ה( דבריו. לשמוע רצים והכל ברבים שדורש —אגדות בעל זה פרסום. —פומבי ד( חבל.
 הקב״ה של בגדולתו המדברות — האגדות אלו ו( האגדה. מן הלכות למדין שאין—וגו׳ אוסר לא

 בארמית. "משך" שפירושו נגד,—"גד" דרש — גד ח( וגו׳״. יבינו ״לא בכלל הוא בהן שמזלזל ומי
 שריחן — האגדות אלו י( למקרא. טעם ונותנות ממתיקות שהאגדות — מקרא של עגוגו ט(

 הדבר. טבע הוא כך כלו' — כרותה ברית יב( נבחרות. — משבחות יא( כשושנים. נעים
הלכה. מהם להוציא הכתובים דרשת — מדרש ללמדנו. במקרא נאמר— לומר תלמוד יד(



הוהלכה אגדה

 פי מוצא כל על "כי ;;,דרש, ;ה—1האדם" ;ח;ה לבדו הלחם על לא כי הודיעך •למ.ען אומד:

עקב(. )ספרי, ואגדות. הלכות אלו—1האדם" ;דדה קי

 מכל-מיני בו _יש הזה הרקה מה-מגדלות תנחומא: *ר אמר — *מרקחים" "מגדלות טו

ה(. )שהש״ר ואגדות. והלכות ותלמוד, משנה מקרא׳ מלא להיות צריך חכם תלמיד כך בשמים,

 אכן פגה׳ אבן גזית׳ אבן חכמים: בתלמידי מדות שלש אומר: שמוע כן אלעזר ר׳ סז
 שואלו אצלו׳ נכנם שתלמיד־חכם בזמן מדרש׳ ששנה תלמיד זה כיצד? גזית אבן פסיפס.
 ששנה תלמיד ןה כיצד? פנה אבן אחד. פה אלא לה שאין גזית׳ אבן לו-!הו אומר במדרש

 לו- אומר בהלכות לו׳ אומר במדרש שואלו אצלו׳ נכנם חכם שתלמיד בזמן והלכות׳ מדרש
 והלכות מדרש ששנה תלמיד זה כיצד? פכיפם אבן בלבד. פיות שתי לה שיש־ פנה׳ אבן זהו

 לו׳ אומר—כהלכות לו׳ אומר במדרש שואלו אצלו׳ נכנם חכם כשתלמיד ותוספות, ואגדות
 מארכע פיות ארבע שיש־לה פסיפס׳ אבן וזהו —לו אומר באגדות לו׳ אומר —בתוספות

כח(. )אדר״ב רוחותיה׳

 דברי אפלו שמואל: בר׳ יודן ר׳ ,אמר— 3במדד-" תבן ומים משקל לרוח "לעשות זי
 ואגדה. הלבות תלמוד׳ משנה׳ מקרא׳ הן: ואלו במדד" אלא נתנו לא מלמעלה שנתנו תורה

(.1ט )ויק״ר לבלן. כה*זו ך.ש ׳ לאגדה תש לתלמוד, ויש למשנה׳ וי.ש למקרא׳ זוכה ;ש

 מאבותי ב;די מכרת לו: אמר אגדה. למדני לו: אמר יונתן׳ דכי אכל בא שמלאי רכי יח
 נהרדעאי ואתה ומעוטי־תוךה. גפי־רוח שהם לדרומי׳ ולא לבבלי לא אגדה ללמד שלא

ה(. פסח׳ )ירוש׳ בקרום׳ ודר

 מקרא, פנים: ארבעה הרי —שמם "בפנים" שמם- "פנים" —*,ץ" דבר בפנים "פנים יט
 מסבירות- פנים כינוניות-למשנה, פנים אימה-למקרא, של פנים ואגדות. תלמוד משנה׳

דר״כ(. פסי טז; )סופר׳ לאגדה.—שוחקות פנים לתלמוד,

 ההגדות, אלו—5בתפוחים" "רפדוני ,המאששות הלכות אלו—5באשישות״ ״ממכוני כ

בתפוחים. וטעמן שריחן
 שחלה בון שמוצא׳ מה אוכל אדם יחלה שלא עד שנה,—אני־" חולת־אהבד- "כי

תענוגים. מיני כל לאכול $בקש
 וךכר משנה דבר לשמע מבקשין והיו כלל התורה ה;תה לשעבר ;צחק: ר׳ אמר

.אגדה. וקכר מקרא דבר לשמע מבקשין כלל התורה שאין ועכשו מלמוד,
משנה דבר לשמע מתאוה אדם והיה ךצמה הקרוטה היתד, לשעבר לוי: ר׳ $מר

ה. ב/ שיר״השיריס5 ד. ה׳, דברים4 כה. כ״ח, איוב3 יג. ה׳, ׳זיר־השירים2 ג. ח׳, דברים1

 — פנה אבן בלבד. אחד מצד חלקה והיא הכחל, בנדבך אוחה שמשימין — גזית אבן טז(
 מכל חלקה שהיא )מוזאאיק(, משכיח אבן — פסיפס אבן צדדים. משני חלקה שהיא

 שבבבל. מנהרדעא בא — נהרדעאי א״י. דרום לבן — לדרומי קבלה. — מסורת יח( רוחוחיה.
 המנויים הלמודים מסוגי אחד כל — וגו׳ פנים ארבעה שנים. רבים שמעוט — שנים פנים יט(

 שנאמר — למקרא אימה חשיבותו. מדרגת לפי הכל למודו, לדרך אחרות פנים למטה
 קשה שלמודו — לתלמוד מסבירות מדה. ואינה מדה שהיא — למשנה בינוניות הגבורה. מפי

 — המאששות כ( הלב. אח ומושכת נעימה שהיא — לאגדה שוחקות מרובה. הסבר וטעון
 ומסודרים קצרים כללות כללות — כלל והקבלה. התורה כתובי על והמיוסדות המחוזקות

אדם. של בידו — מצויה ללמוד. ונוחים



פתיחה ו

 השעבוד-אין מן חולים #אנו וביותר מצרה, ד׳פרוטה #אין ועכ#ו ותלמוד, נהלכה

טו(. סופר׳ ב; )שהש״ר ןנחמות. ברכות דברי אלא ל#לע ק5#מ

 פר חיא ןרי באגדה, ךך# אבהו ר׳ יאחד. למקום ?זדמנו אבא בר חיא ׳ןר אבהו רבי כא
 ר׳ #ל רעתו חל#ה אבהו. ר׳ אצל ובאו אבא בר ח;א ר׳ את הכל הניחו בהלכה. ךר# אבא

 #נכנסו אדם בני י2#ל דומה? הדבר למה מ#ל, לך אמשל אבהו: ר׳ לו אמר אבא. בר אדחי
 קופצין? מי על—סדקית מיני מוכר ואחד ומרגליות טובות אבנים מוכר אחד אחת, לעיר

ע״י(. מ.; )סוטה סדקית? מיני #מוכר !ה על לא

 מבין ודל ןנ#יר איש בעיניו "חכם בון: רבי בי יוסי ,ר של בנו #מיאל ר׳ דרש כב
בעל־אגדה. ;ה—י.הקךנו" מבין "ודל בעל־גמרא, ;ה—*עשיר איש בעיניו "חכם .1.יחקרנו"

 עשתות שב;דו זה פרוטרוט. זה וב.יד זהב #ל עשתות !ה ביד ׳ לעיר #נכנסו לשנים
הוריות(. )ירוש׳ וחיה. מוציא—פרונזרוט שבידו וזך, וו־דה, מוציא אינו ןד׳ב #ל

 אמר וזה הלכה, מר ייאמר לו: אמר זה נפחא. לצחק רבי לפני אסי ורב אמי רב ל#ב בג
 אמר זה. הניח ולא הלכה לומר פתח זה, הניח ולא אגדה לומר פתח אגדה. מר יי^מר לו:

 ואחת ילדה אחת נשים׳ שתי שיש־לו לאדם דומה? הדבר למה משל, לכם אמשל להם:
ם:(. )ב״ק ומכאן. מכאן קרח נמצא—שחורות לו מלקטת זקנה לבנות, לו מלקטת .ילדה זקנה:

 שמושבין בעלי־אגדה, אלו—*משען־מים" "וכל בעלי־תלמוד, אלו—2משען־להם" "כל כי
יד.( )חג׳ באגדה. כמי.ם ארם של לבו

—*"תירוש" תלמוד; -ןה *״זינך משנה׳ זו—״3הארץ ״ומשמני מקרא, ך?—"3השמים ״מטל כה

סז(. )ב״ר אגדה זו

 —*חמר״ ת#תה ״־דם־ענב תורה: של נופה שהן הלכות׳ אלו—*חטה״ כליות ״חלב בו
האזינו(. )ספרי׳ כרין. אדם לב #מושכות הנרות אלו

א׳(. פ׳ )ויק״ר -באגדה.5כגפן״ "רפרחו -בתלמור,*ךגן״ ,יחיו בז

ח. י״ד, הושע5 יד. ל״ב, דברים* נח. כ״ז, בראשית3 .6 ג; ישעיה2 יא. כ״ח, משלי1

 נועדו,— נזדמנו כא( יגיעה. בהם שיש דברים ללמוד ורחב פנוי הלב ואין — השעבוד מן חולים
 וכיוצא מחטין כגון קטנים, כלים — סדקית מיני נצטער. רוחו, עליו נפלה — דעתו חלשה נקרו.
 מן ר׳ —לעשתות כב( לקנות. ממהרים — קופצין להם. צריכין והבל מועטים שדמיהם בהם,

 אינן _ וחיה מוציא אינו קטנות. מעות פרוטות, — פרוטרוט גדולות. חתיכות כלומר עשת;
 לאמורא. כבוד כנוי אדון, רב, — מר הנפח. — נפחא כג( ולמזונו. למחיתו להוציא יכול

 נראה שיהא הלבנות, שערותיו את תולשת— לבנות לו מלקטת בחורה. ילדה- התחיל. _ פתח
צדדים. מצדי—ומכאן מכאן זקן. נראה שיהא — שחורות לו מלקטת כבחור.



ב.

הראשונים. ודורות ^שה־־בראשית

בריאת־העולם. אי

 שנברא לדם אדם ;שאל ;כל, -1ראשנים" לימים שאל־;א "כי : חכמים שני 1
 .ישאל לא ;כל .* על־הארץ" אדם אלהים ברא אשר היום ״למן : תלמוד־לומר העוילם,

 ,;כל .*ך" י נ פ ל היו אשר ראשנים "ל;מים :תלמוד־לומר ,בראשית ;מי מששת $־ם
 "ולמקצה :תלמוד״לומר ומה-לאחויר, מה־לפנים ומה־למטה, מה-למזנלה אדם ;שאל

 אתה ואין , שואל אתה השמים" קצה ועד השמים מ״למקצה—1 השמים" קצה ועד השמים
יא:(. )חג׳ ומה־לאחור. מה־לפנים .ומה־־למטה מה־למעלה שואל

 לך אין כך - מלפניו ופתוח מצדדיו סתום ,ןה ״ב" מה - ? ב״ב" העולם נברא למה 3
 שנברא מיום אלא ,ומה-^אחור מה-לפנים ,ומה־־למטה מה-למעלה לדרוש ,רשות

א(. )ביר ולהבא. ך.עולם

ימי-בראשית מששת , עולם של מראשו דורש שהוא ]ה —1 בראשו״ עיניו "ד,חכם ג
 החשך׳ מן ודורש עולם של בר;תו מניח שהוא ^ה—,הולך" בחשך "והכסיל ןאילך,

בראשית(. )סדה׳ג ה. הי, הי

 ן בן־סיךא בשם אלעזר ר׳ -8 תהום״ על־פני וחשך ובהו תהו ה;תה >הארץ !•
? מה־תחלר משאול ;עמקה ? מה־תדע ממך פליאה

בנקתרות. עסק לך אין • התבונן שהרשית ה$5

בא שהוא מי כל מריות. במקום אשפות, במקום ביבין, במקום פלטין שבנה למלך

ב. אי, בראשית 3 יד. .,ב קהלת 2 לב. ד׳, דברים *

 העולם. לבריאת שקדם בטה ולחקור לשאול שאפשר אדם יאטר שמא—וגו׳ יכול א(
 עד העולם לבריאת הראשון מיום — בראשית ימי מששת ללמדנו. מקרא נאמר — לומר תלמוד
 —וגו׳ לפנים מה הארץ. מן למטה ומה הרקיע מן למעלה מה—וגו׳ למעלה מה האדם. בריאת
 שקדם — החשך מן ג( כך. שלאחר בזמן — ולהבא ב( העולם. רוחות בסוף מה כלומר

 — ביבין ארמון.—פלטין למלך. משל—למלך ד< לבריאה. קודם—היה מה העולם. לבריאת

סרחון.—סריות רעים. ומים שופכין של תעלות



הראשונים ודורות בראשית מעשה ח

 מי כל כך ? פוגם סריות-אינו במקום אשפלת, במקום ביבין, במקום בנדה זו פלטין :ואלמד

? פוגם ובהו-אינו תהו מתוך נבךא הזה העולם : ואומר בא שהוא

 .בךאשית — ל^מרו אי־א?שר כתוב הדבר אלוילי :אמר בר־קפרא בשם הונא רב
בירא(. ב, חג׳ )ירוש׳ .ובהו״״ תהו היתד, מדן?״והארץ ,1 $להים" ברא

 אלא אלהיבם׳ הוא נדול ציר לו: אמר גמליאל׳ רבן את שאל אחד פיכלסופום ז!

 ומום וחשך .ובהו תהו לו: אמר הם? ומה לו: אמד אותו. שם?עו טובים סממנים שמצא
 ובהו, תהו בריאה: בהם נאמר כלם האיש! אותו של רוחו תפח לו: אמר ותהומות. ורוח

 שמי "הללוהו—מים :3חשך" ובורא אור "יוצר—חשך :3רע" ובורא שלום "עושה שנאמר:

 רום"•: וברא ך,ךים יוצר דעה "כי —רוח :5ונבראו צוה הוא "כי למה? ,4והמים" השמלם
בראשית(. מדה״ג א; )ב״ר .7חוללתי" תהמוית "באין — תהומות

 אמר בךאו? מי הזה העולם ,עקיבא: לך׳ ואמר מין שבא מעשה—*אלהים" "ברא י
 בא למחר אלי. תבוא למחר לו: אמר ברור. דבר הראני לו: אמר הקדוש־ברוך־הוא. לו:

 לו: אמר עשאו? מי לו: אמר בגד. לו: אמר לובש? אתה מה עקיבא: ר׳ לו אמד אבלו.
 אתה ואין אראך, ומה לו: אמר ברור! דבר הראני לך, מאמין איני לו: אמר האורג.

 עולמו? את ברא שהקדוש־יברוך־־היא יודע, אינך ואתה לו: אמר עשאו? שהאורג יורע

 שהב:ת כשם בני, להם: אמר ברור? הדבר מהו תלמידיו: לו אמרו המין. אותו נפטר
 מרדי.ע העולם בך הנגר, על ןל.ךלת האורג, על מודיע והבגד הבנאי, על מודיע

תמורה(. )מד׳ בראי. שהוא ההןדוש־ברוך־־הוא

 אלהים "ודוח שנאמד: במים, מים העולם ה;ה בתחלה פזי: בן יודה ר׳ דרש ז
 י^או זתזר כפתים"", קךחו "משליך שנאמר: שלג, ועשאו חזר ,8המים" פני על מרחפת

ב(. חג׳ )ירוש׳ .10ארץ" והוא ייאמר לשלג "כי ש?אמר: ארץ,

 ,“יקםתךתא״ עמיקתא נלא "הוא עולם של בר;תו מתחלת :סימון בר יהודה ר׳ אמר ח
 כדק "הנוטה להלן: פרש? היכן פרש, ולא—ה$מים" את אלהים ברא "בראשית שנאמר:

 לשלג •כי להלן: פרש? היכן פרש, ולא—הארץ" "ואת :“לשבת״ כאהל וימתחם שמ:ם
 פרש? היכן ?רש, ולא—אור• הייי אלהיט "וייאמר :18למו^ק" עפר "בצקת ...1ארץ׳'• הוא ייאמר
א(. )ביר .11כשלמה" אור .עטה

 במחשבה שעלו מהם וי_ש שנבראו 'מהם :ש העולם, לבריאת קךמו ךבריים ששה

 יג׳ ד/ עמוס 6 ה. שם, שס 5 ד. קמ״ח, תהלים 4 ז. מ״ה, ישעיה3 ב. שם, שם 2 א. א׳, כראשית1
 מ׳, ישעיה12 ככ. כ׳, דניאל11 ו. ל״ז, איוב 10 יז. קמ״ז, תהלים 9 כ. א׳, כראשית8 כד. ח׳, משלי 7

כ. ק״ד, תהליס 14 לח. ל״ח, איוכ 13 ככ.

ובהו. מתהו לו, שקדם מדבר אלא ,מאין העולם נברא לא כאלו שנראה — לאמרו אפשר אי
גמור. מאין נברא לא והעולם קדום, חומר מיני כלומר טובים; צבעים—טובים סממנים ד.(

במקומות — בריאה בהם נאמר היא. קללה ול׳ ; נשמתו תצא —רוחו תפח שעזרו.—שסיעו
מכת אחד— מין 0 אחר״. במקום ועשירים זה במקום עניים תורה ״דברי ע״ד במקרא, אחרים

 —במים מים 0 עץ. חיש — הנגר אומן. בונה —הבנאי ברורה. ראיה — ברור דבר הכופרים.
 □קיף _ וגו׳ ברייתו מתחלת ח( הקדמונים. הפילוסופים מן כמה דעת גם והוא , מים כלו

 בתורה במקומם נתפרשו ולא ונסתרות" "עמוקות עולם של ברייתו מתהלת שהיו דברים
 וכתובים. נביאים בדברי , אחר במקום בפרטיהם ונתפרשו חזרו , הבריאה בתחלת

במקרא: סמוכים להם יש כלם — וגו׳ דברים ששה ט< בריאתם. היתד, כיצר — פרש ולא



טהעולם בריאת

 מעיח על ועמו ובית־יהמר,דע וייכראל האבוית נבראו: וכסא־הכבור התורה להבראות:
 אף אומרים: ן:ע התערבה: אף אמר: ןעיו־א בר׳ אהבה ר׳ להבראות. במחעבה ^לר

וניהנם. ןךעךן
 עאלולי דקר, לקל קוץיה ישראל על מחשבקם :יצחק ברי עמואל ר׳ בשם אמרו

 כותב ה;ה לא התורה את לקבל עתילין .יעראל דורות כ״ו עאחר הקדוע־ברוך־הוא #קפה
:עזדאל׳י. בני אל "דבר .ישראל" בני את "צו בתורה:

נד(. פסח׳ א: )ב׳ר התורה. בזכות אלא נבראו לא ומלואו העולם בנאי: ר׳ אמר

 הי.יתי אני אומרת: התורה -אמן.*אמון" אצלו "ואה;ה פתח: רבה הושע;א ר׳ •
 אינו פלטין, בוגה בער־ודם מלך שבעולם׳ בנהג היןדוע״ברוך־הוא. על כלי־אמנותו

 אלא עצמו, מדעת אותה כונה אינו והאמן :אמן מדעת אלא עצמו, מדעת אותה בונה
 —פשפעין עושה הוא היאך חדרים, עושה הוא היאך לידע לו, .יש ופנקסאות ךפתראות

א(. )ב״ר העולם. את ובורא בתורה מביט ברוך־היא“הקדוש דרה כך

 ובתבונה בחכמה העולם: נברא דברים בעשרה אמר.רב: טוביא בר זוטרא מר אמר יא

יב(. )חג׳ וברחמים. בחסד ובמשפט, בצדק ובגבורה, ובגדרה בבח ובדעת,

 נותן אני אם המלך: אמר דקים. כופות לו שהיו למלך — 1 אלהים" י; עשות ״כיום יב

 בהם ונתן בצו?ין חמין ערב עשה?ז ומה מקדימים. הם —צונין מתבקעים, הם חמין בהם
 חטאיו :היו—הרחמים במדת העולם את אני בורא אם הקדוש־ברוך־הוא: אמר כך ו^זדו.

 במדת־הלין אותו בורא א;י הרי אלא לעמוד? ;כול העולם היאך — במדת־הדין קורבים,
בראשית(. ילק״ש יב; )ב״ר .יעמד. והלואי—וקמלת־הרחקים

ד. ב׳, בראשית2 ל. ח׳, משלי 1

 מאז" כסאך "נכון —הכבוד כסא :כב( ח/ )מש׳ דרכו״ ראשית קנני ״ה׳ — התורה
 אבותיכם" ראיתי בראשיתה בתאנה "כבכורה — האבות ;ב( ,צ״ג )תהלים וגו׳

 "מרום—המקדש בית ; ב( ע״ד, )תהל׳ קדם״ קנית עדתך ״זכור — ישראל ; 0 ט׳, )הושע
 שמו" ינון שמש "לפני—משיח של שמו ; יב< י״ז, )ירמיה מקדשנו״ מקום מראשון

 צ/ )שם שובו" ותאמר דכא עד אנוש תשב ם... הרי ם ר ט "ב — תשובה ; יס ע״ב, )תהל׳
 ערוך "כי—גיהנם ח(; ב׳, )בראשית מקדם" בעדן גן אלהים ה׳ "ויטע — עדן גן ג(;—ב

 —ופנקסאות דפתראות י( לתורה. אפילו—דבר לכל קדמה לג(. ל׳, )ישעיה תפתה״ מאתמול

 קטנים. שערים — פשפשין הבנין. לתכנית ציורים בהם שיש וספרים קלף של יריעות
 יסד בחכמה "ה׳ —ובתבונה בחכמה :במקרא סמוכים להם יש וכולם—וגו׳ דברים בעשרה יא(

 ה(; שם, )שם נבקעו" תהומות "בדעתו—בדעת יט(; נ; )מש׳ בתבונה" שמים כונן ! ארץ
 ירופפו שמים "עמודי—בגערה ז(; ס״ה, )תהל׳ בגבורה נאזר בכחו הרים "מכין — וגבורה בכח

 מרחיב היה העולם את הקב״ה שברא בשעה בו: ודרשו יא(, כ״ו, )איוב מגערתו" ויתמהו

 כסאך" מכון ט ם ש מ ו דק "צ — ומשפט צדק והעמידו; הקב״ה בו שגער עד וגו׳ והולך
 ו(. כ"ה, )שם המה מעולם כי וחסדיך ה׳ רחמיך זכור — ורחמים חסד טו(; פ״ט, )תהל׳

 והוא קרים, מים "צונניף, מן מקוצר—ן ני ו צ חמים. מים—חמים "דקים". נ״א: —דקים יב(
 הוא ה׳ —וגו׳ בורא אני נתקיטו. —ועמדו ומתכווצים. נקרשים— מקדימים ירושלמי. לשון
הדין. מדת—אלהים , הרחמים כדת



הראשונים ודורות בראשית מעשה

וארץ שמים ב.

 , הארץ נבראת כך ואחר־ תחלה נבראו שמים : אומרים בית־שמאי , חכמים שנו יג
 ארץ אומרים: ובית־הלל ,* “״הי$ךץתאו. ם את־השמי אלהים ברא ״בראשית שנאמר:
 אמרו .1ם" ל מ ש ו ארץ אלהים ;; עשות "ביום :שנאמר , שמים ואחר־־כך תחלה ;בראת

 : שנאמר ? בית בונה ואחר־כך על;ה בונה אדם לדבריכם, :לבית־שמאי בית-הלל להם
 :לבית-הלל בית־שמאי להם אמרו !3 יסדה" ארץ על .ואגדתו מעלותיו בשמ;ם ״הבונה

 כבאי השמים , ;; אמר ״כה :שנאמר ? כסא עושה ואחר־יכך שרפרף עושה אדם לדבריכם,
 ;סרה ;ך "אף : שנאמר ,נבראו כאחת תה זה :אומרים וחכמים 1 * רגלי" הדום ;הארץ

.5ו" ך ח 2 :עמ-ו אליהם אני קרא שמים, טפחה וימיני $נךץ
קדמה. הארץ ולשכלול קדמו שמים לבריאה : אמר חכמים בשם יוחנן ר׳

 "בראשית שנאמר: קךמו, שמ:ם לבריאה טעם: בו אומר אני תנחומא: ך׳ אמר
 ;; עשות "ביום שנאמר: קךמה, הארץ ולשכלול ׳1הארץ" ואת השמים את אלהים ברא

א(. ב״ר ; יב. )חג׳ .2ושמים״ ארץ $להים

 שהוא ופעמים לשמ?ם ארץ מקדים שהוא בעמים למה שמעון: בר׳ אלעזר ך׳ אמר יד

)שם(. כזה. זה שקולים ששניהם מלמד — ? לארץ שמים מקדים

 ואם זך אם נער לתנכר במעלליו "נם פתח: ברכיה ך׳ —6ובהו" תהו העתה "והארץ מו
 בסוף: עליה להתנבאות עתיד שהנביא מה הוא כביא: אפיקת פנה היא עד—7פעלו" ;שר

.8ובהו" תהו ;הנה הארץ את •ךאיתי
 על אחת: ובטימי אחת באוני שניהם עבדים, שני לו שקנה למלך אמר: אבהו ך׳

 אמר: ובוהה׳ תוהה אותו לו ;שב ואוכל• ;גע שיהא גזר אחד ועל מטמיון׳ ן*ףו שיהא נזר אחד

 הארץ ;שבה כך !אתמהא ביגיעתי׳ .ואני מטמיון נזוין זה אחת׳ ובטימי אחת באוני שנינו
 השכינה. מויו מונים העליונים בבת־אהת, נבראו והתחתונים העליונים אמרה: ובוהה, תוהה

אתמהא! אוכלים׳ אינם ;נעים אינם אם ;התחתונים
 ובטימי אחת באוני שתיהן שפחות, שתי לו שקנה למלך אמר: סימון בר ;הודה ר׳

 ובוהה, תוהה אותה לה ;שבה טרוךין. גזר אחת ;על מפלטין תזוז שלא נזר אחת על אחת,

 כך אתמהא! טרוך־ין, גזר ועלי מפלטין זזה אינה זו אחת, ובטימי אחת באוני שנינו $ומךה:
 העליתים בבת־אחת, נבראו והתחתונים העליונים אמרה: ובוהה, תוהה הארץ לה ;עזקה
.8;בהו" תהו ד׳;תה לפיכך-";הארץ מתים! ;התחתונים חיים

 ב. א׳, בראשית 6 יג. מ״ח, שם 5 א. ס״ו׳ ישעיה4 ו. מ/ עמוס 3 ד. ב׳, שם2 .6 ׳,6 בראשית1
כג. ד/ ירמיה 8 יא. כ/ משלי 7

 —תחלה נבראת הארץ הרוחנית. המציאות העליון, העולם כלו׳—תחלה נבראו שמים יג<

 הקדמונים. הפילוסופים אצל גם במחלוקת שנוי זה ודבר ; החמרית המציאות התחתון, העולם
 ובאים להם אחת התחלה יחד שניהם והחומר שהרוח —נבראו כאחת וזה זה הדום. — שרפרף

 זה שקולים יד( כב(. י״ט, )ש״ב שפמו" עשה "ולא כמו ושכלול, תקון לשון — עשות כאחד.
 בוסר בעודנה הוא: הבריות משל —וגו׳ פגה היא עד טו( במעלתם. ושוים דומים — כזה

 בשטר, — באוני למלך. משל — למלך תהו. וסופה תהו ברייתה תחלת הארץ, כך קוצים, הוציאה
גרושין.—טרודין המלך. מאוצר — מטמיון בל״י. ברטים במחיר, - ובטימי יונית. בל׳ מקנה ספר



יאוארץ שמים

 ובוהה. תוהה מי?קתו ןהיתה ערימה גבי על ;שן שהיה קיבן־מ^כים ת?חו;ןא: רי אמר
 שעתידה הארץ צפקה כך ;דיו. מתחת שי^ה את לטול עתיקה שהיא יודעת שהיתה קיךה?
 קיפיעך-״ןהארץ בעבורך•? קאקקה .$רוךה שנאמר: אךם׳ של ;קיו מתחת שקיה את לטול

ב( )ב״ר ?בהר. תהו

 4 העולם את ?ן־זו?זא שהרעיש המקראות מן אחד הרקיע״״-;ה את $להים ״כעש יז
 כל פיו וברוח נעשו שמים ;; .בדבר ש?אמר: הן? ?מאמר .והלא "כעש״-אתמקא!

בראשית(. ילק״ש ד; )ב״ר .8??אם"

 ,;הי הקדוש־ברוך־הוא שאמר בשעה -אקרו: “ה^יס״ ?תוך רקיע ,יהי אלהים .ויאמר ח
.0י.?למ' ועזמי־שמ:ם התחתונים השמ:ם ונעשו האקצעית ט?ה ןלךה המים" בתוך קקיע

 מעשיהם היו לחים רב: אמר הראשון? ביום השמים ?בראו כקר והלא—רקיע" ,;הי
 יחזק הרקיע׳ .ימתח הרקיע׳ .יגלד הקקיע, ךקיע״-יקרש >הי קרשו. ובשני קראשון, ?יום

הרקיע!
 מ?יע כשה;ה יוחנן ר׳ הקקיע. מני את ולחכה מלמעלה האש ;צאה חני^א: ר׳ אמר

ד( ב״ר א; בר׳ )ירוש׳ חנינא. ך׳ ל?ד?י ;פה אומר: ה;ה 5שפרה" שמ?ם .כרוחו ןר.ן ל^סוק

 אש ■ברוך־הוא הקדוש נטל ן ומלם אש :רב אמר - • שק.ים" לךקיע אלהים >יקךא
 מה של עליהם: משתוממין שהבריות אחר: דבר עזמ;ם. נעשו ומהם ?זה זה ופתקם ומים

ד( )ביר !אתמהא ? הם מים ץזל הם׳ אש קןל ? הם

 אמר—8׳,ושמים ארץ אלהים ;; עשות ביום בהבראם ןהארץ השמים תולדות •אלה
 נאמר: !הלא ;ה׳וקה: ר׳ לו אמר תולדות. הוציאו ביום ובו ?בראו מיום שבו מלמד ל׳

 לו אמר ששי? יום חמישי, יום ךביעי, יום קולישי׳ יום ש?י, יום אחד׳ יום בקר ן;הי ערב נןד.י
ןמנו.5 הופיע ואחד אחד כל—הם וחאנים ?מלקטי ןח^יה: ר'

)שסיב(. ב;ךיה. פקוד שד׳;ה ותארץ׳״-ךבר .;תוצא ברקה־׳: ר׳ אמר ;ה על

 יוצר הגה .כי שנאמר: רוח׳ ברא לא קרים שברא מי )מליאל: לךבן _קי?ר לו אקר $
 עאן "ריצר״-אף *>ן?ךא בו: שנאמר אךם אצל מעתה, אלא :לוז ]אמר .”רוח וברא קרים

לא זה שברא מי—פו :ש ?קבים ושני באקם בו _יש טפח על טפח ןהו ברא לא !ה שקן־א מי

 # ברחביה6 יג. כ״ו, איוב5 4 א', בראשיש4 ו. ל״ג׳ שהלים 3 ז. א/ בם 2 יז. ג? בראשים ז
יג. ד/ עמוס • ים א/ שם 8 י. ב', שס 7

 ומים- אש יוז( ולחזקו. לשפרו—ולחכה קפאה. קרשה,—נלדה יס מידו. עבשה לקבל—שלה את לטול

 נקרא וסממנים חימר מיני ערוב כל וערבם;—ופתכם מים. אש תבות: שתי כצירוף נוטריקון, שמים דרש
 הם? מה של :שאלה לשון השתוממות, לשון :כאחר לשונות שלש .שמים״ דרש—וגו׳ משתוממין פתיכה.

 —וגו׳ אחד יום יט< יחד. שניהם ספק מים, ספק אש, ספק כלו׳ מים? אש? וגם מובלעת( >והל׳
 אחר בעץ יחד גדלות התאנים כל כלו׳ — וגו׳ כמלקטי ביומה. אחת כל התולדות שבאו הרי

 מופקדות היו התולדות שכל—בידיה פקוד שהיה בשולן. דרך לפי קמעא קמעא לקיטתן זמן אבל
 ואחד יוצר אחד שנים, שהיו מכאן — ובורא יוצר... כ( זו. אחר בזו הפועל אל ויצאו בכח בידיה
 בצורת—נקבים שיי הפנים. שטח—טפח על טפח כדבריך. הוא כן אם —מעתה אלא בורא.

האזן. ובצורת העין



הראשונים ודורות בראשית מעשה יב

 לוין $$ר הן. לו: אמר .*י.בים!" הלא ע?ן ייצר אם י#זע והלא און "ך,נטע #אמר: ז זה קרא
לט<. )סבה׳ 1?תפ;םו? כלם מירוה ובשעת

האור ג.
 העולם. לאחר־כך תחי^ה נבראת האורה אמר: ןד.וךה *-ך*אור" יהי אלהים וייאמר כא

 לידע ופנסים, נרות הדליק עשה? מה אפל. המקום ודרה פלטין לבנות שבקש למלך קשל
 תחי^ת. נברא העולם אמר: נחמ;ה ר׳ תחלה. נבראת האורה כך תמליוסים, קובע הוא היאך
נ(. שמו״ר ג: )ב״ר ופנסים. קנרו״ת ועטרה פלטין שבנה ק׳מלך משל

 עליך ששמחתי מפני לו: אמר נחמן, בר שמואל לר׳ שאל יהוצדק בן שמעון ך׳ כב
 י^בנה בטלית הקדוש־ברוך־הוא נתעטף לו: אמר האורה? נבראת מהיכן בעל־אנדה, שאתה

קד(. שו״ט ;ג )ב׳ר סופו. ועד העולם מסוף הדרו ןיו ןהבך,יק

 הקדויש־ שברא אור אלעזר: ך׳ אמר — *רבדל״... טוב כי האור את אלהיס ךא*״ו בג
 הקדויש־ערוך־ שנסתכל כרן סופו. ועד העולם מסוף בו צופה אדם ראשון, ביום קררך־הוא

מהם. וגנזו עמד — מקלקלים שמעשיהם וראה ובדור-הפלגה בדור-המבול הוא
 לקנו. ו,הפרישה י^ה מנה לו שהיתר. למלך משל לעתיד־לבא. לצדיקים גנזו? ולמי

לה(. שמו״ר ג; ב״ר ב.: )חג׳ קגן־עדן. לכזו? ןהיקן

 גדולי- שני דרשו כך ברכיה: ך׳ אמר — החשך"״ ובין האור בין אלהים >יבךל י3
 שני לו שקיו למלך משל ממש. הבדלה — "רבדל" לקיש: בן שמעון ,וך" יוחנן ר׳ עולם,

 אני ביום אומר: וזה שולט, אני ביום : אומר זה זה, עם זה מדינים שניהם והיו אסלרטיגין
 ,פלו;י לו: אמר לשני ןכן ן ותהומך ,יהא יום ,פלוני לו: אמר ,לראשון המלך קךא שולט.
 .ולחשך ותחו$ך: ,יהא יום לו. אמר - *!״ יום לאור: אלהים .רקרא כך תחומך! ןהא לןלה
ג(. )ב״ר תחומך! ןד.א לילה לו: אמר — *לןלה!' קךא:

 קכאן ערב", ^ו,יך.י אלא כאן, נאמר לא ערב" .,יהי — * אחד״ יום בקר רהי ערב .ויהי
)שם( קדם־לכן. סדר-ןמנים שד.;ה

המים ד.
 המים ובין לרקיע מתחת אשר המים בין תבדל את־הרקיע אלהים .ויעש בו

 ונתנם בראשית מימי כל הקדוש־ברוך־הוא נטל יוחנן: ך׳ •-אמר לרקיע" מעל אשר
מחצה. — מ.ים״• מלא אלהים .פלג שנאמר: זהו באקעום, ןדוצים ^ו־קיע חץ;ם

י. ס״ה, תהליס 6 4 שם, פס 5 ה. שם, שם * ד. שם, שם 3 ג. א/ בראשית 2 ט. צ״ד, תהלים 1

 _ וגו׳ נבראת האורה כא( ? אחת בשעה להסיתו שניהם והסכימו יחד נתרצו כלו' — נתפיסו כלם
 קדם והאור שלאחריה הבריאה לסדר כללית הקדמה כעץ אלא אינו בראשית הראשון הכתוב ולדעתו

 שלדעתו—תחלה נברא העולם היסוד. אבני—תמליוסים בל״י. להאיר עששיות — ופנסים לכל.
 וטמנו.—כגךגנזו והזריח. —והבהיק כב( וקשטה.—ועטרה ממש. בריאה וגר ברא" "בראשית
 שרי—אסטרטינין ריב. בעלי שני בין שמפריד כמי—ממש הבדלה כד( והבדילה.—והפרישה

 משמע את" "ויקרא ולא ל־ ויקרא משנאמר —וגו׳ לאור אלהים ויקרא מריבין.—מדינין צבאות.
 ויקרא :כתב כאלו זה והרי שלטון, מלך דבר ולשמוע לגשת קריאה אלא שם, קריאת פירושו שאין

 הבריאה; לפני—לכן קודם כה( לחושך. וכן ביום, שולט אתה כלו׳ יום! לו: ויאמר לאור אלהים
 — אלהים פלג כס זה. בענץ חלוקות הפילוסופים קדמוני ודעות מחודש. דבר הזמן עצם שאץ
בארמית. "פלגא" כמו מחצה, מלשון "פלג" דרש



עהמים.

 ןהו ,כסכןה העליוןים סס:ם סן התחתו;ים הסיס םרשו לא :סךס;ה ר׳ $מר

ח(. ד, )שם .*חבש" ?הרות י5"ס? ♦ שג$סר

 -אמר סמ^מר? תלדם הע?ןיי?ים הסלם אפ^ור לח אסר " מאיר ך׳ את שאל אחר סין גז
 עמדו )לא - )הב של טס עליד, ?תן ארפכם. לו הסיא ארפכם... לי הבא :לו אמר הן. :לו

 אתה ^בעך לו: אמר סלם. ?!?ידו-אססעו יפ?חן !3? 1 מ:ם עמדו ולא—כסף של סס ז סלם
 סרוך־ הקרוש־■ של ס?ם-$ססעו מעמךת אסקעי סץזר־ןךם, שאני אני, ןוה לו: אמר נותן!...

ד(. )שם על״אחת-כסה-ןכסה. הוא

 עסךה שלא לפי :נחמן בר שמואל *ר אמר * טוב' ״?י בשני )אמר לא ל$ה נח
 )אחת ד׳סלם אחת-לסלאכת פעסים, שתי "סי-טוב" בשלישי כתוב לפיעך המלם. סלאכת

היום. לסלאכת

 טוב'ז ,?י בש?י נאמר לא ל?זר, לו: אסרה יוסי, ר׳ את אחת ססרוןה שאלה
 עץזהי איפר סל את אלהים ,ו.יךא שנאמר: בסוף, סלם וקללם חזר אף־־על־פי־כן לה: אסר

 ןאחר אחד לכל נותן ןאתה אאלך עאים בני-אךם יפיפה משל, לו: אסךה סאד״י. טוב ןה?ה
 א^ר סל ס.יד נמאא אחד׳-לא מנה לבלם ןנותן חוזר )אתה ׳ מנה נותן אתה אין ולאחד סנה

?חסן. ?ר שמואל *ר עזאמר עאוקה לה ואמר חזר !אתקהא ? שתות אחד וע:ד ושתות ס$ה
 המלך: אסר קשה. ל?יון לו יפה;ה למלך סיפל ♦ אמר לוי בן )הושע ך׳ בשם סימון ׳1

 הללו ןהמ?ם הואיל הקדוש־ברוך־הוא: אמר כך עליו. שמי לכתב אל קשה .ןה ןל?יון הואיל
.“,כי־טוב בהם י.כתב אל לפיכך ׳ ודור־הפלגה אנוש“ך־ור המבול—דוו בהם לקו

 ל׳ אמר למלם׳•. מלם בין מבדיל •ויהי שנאמר: מחלקת, נבראת שבו אמר: חנינא ר׳
 שהיא סחלקת טוב/ "סי סה אין וללשובו עולם של לתקונו שהיא מחלקת אם :#ביוסי

)שם( .על־אחת־כסה־וכסה.—לעךבובו

 וכשלצא הארץ. קל פני על מכסים והמלם כבקעה מישור הארץ הוועד, בשלישי גס
 כל פ;י _על ןנתפרדו וגבעות הרים הארץ סקצות -עלו*המים ,.יקוו הגבורה: ספי ך,דבור
 ןך,יו1 לעמקים ן־נקוו המים לנתגלגלו—ארץ של תוכה עלה עמקים.תעמקים־ת לנעשו הארץ

 הקדוש־ברוך־ בהם שנער _עד ,כבתחלה הארץ את לכסות לעלו הסלם נתגאו ס.יד לנסים(.
 חול לעשה לגרוע, ולא להוסיף שלא כשעלו, ומקדם כפות־רעליו תחת ונתנם ו?סיפם הוא

 ל#ניהם-חולדים ך,חול את ורואים עולים ועשר,ם לכרמו. גדר שעו#ה כאדם ללם, גבול

בראש׳(. ילק״ש הן )פדר׳א לאחוךיהם.
ו. שם, שם 3 לא. א/ בראשית2 יא. כ״ח, איוב י

 את יפה סותמין ואם למטה, נקוב קנה, כמין עשוי מים, של שעות כלי—ארפכם כז<
 חלק שהוא—טס קנה. של באוירו תלוים אלא מלמטה יוצאים המים אין באצבע, העליון •יו

 נגמר שלא ודבר—וגו׳ נגמרו שלא לפי בה( למעלה. הקנה פי את יפה סותם ואינו וקשה
 הבריאה, פרשת בסוף כלל הימים כל את —וגו׳ וכללם כן. על לכן,—לפיכך וטוב. מתוקן אינו

 מאה —מנה בכלל. השני יום וגם —מאד" טוב והנה עשה אשר כל את אלהים ,וירא שנאמר:
 אחת שתות רק השני יום של בחלקו עלה כאן ואף מששה; אחר חלק ששית, — ושתות וח.
 טוב/ ,כי במאמר בסוף נכללו ואף טוב" ,כי מהם אחד בכל נאמר שכלם הימים, בשאר כן שאין מה

 — קשה לגיון בסמוך. שלמעלה — נחמן בן שמואל ר׳ שאמר כאותה הבריאה. כלל על שנאמר

 לבלבולי—לערבובו באים. הגשמים העליונים מהמים שהרי—וגו׳ לתקונו בבריות. קשה שפגיעתו

ולחצם. עליהם ךרך —וכבשם להקב״ה. כנוי—הגבורה כט( ולקלקולו.



הראשונים ודורות בראשית מעשה יד

 יהודה ד׳ בעם ברקתה ר׳ לוי, ך׳ קעם יוךן אחד״״-ר ים להק אל העמים מתחת המים .;קוו ,>
 קשל אתקהאז—*$חד לקום .אל אולר ואתה למים, מים כלוי העולם כל אולרים: עלעון ?ר

 לתירץ ז להן עושה הוא מה ללקולן. המלך נצרך לטרקלין; מ^חוית ןפוחוח נוידות לסנ^ר

 הרוח ויצא בראשית מי על הקדוע־לרוך־הוא דרך כך אחת. לןוית וקסלקן רוחן את ומוציא
 ןנאמרז ,תהומות•• לאולרות נתן ה;ם מי כנד .כנם ענאמר: )הו אקעוים. לים ןקלקם להם
גג(. שו׳ט ה; )ב׳ר .*במתי;ים" על •ןדוירך )נאמר: ,*ךלעו" במ?ם .יעצר •הן

 עהגיעו עד תהומות ןיורדים הרים עולים היו הפרם נחמיה: בר׳ )הועע ך׳ אלר לא
 לקום -איך־י 6להם• ;סרת ןה לקום אל בקעות ךדו1 ך,רים ..יעלו שנאמר: ןהו לאקעום,

ה(. )ביר אקעוים. ןה ז להם ךוע5)

ואילנות. דשאים ה.
 ער־ זה פסוק—במעשיו"• ץ :שמח לעולם ן; כבוד •)הי פפא: בר חנינא ר׳ ך.רע לב

 קלץחמר ךשאים ללאו באילנות׳ •למינו״י הקדויש־קרוך־הוא שאמר בשעה אלרו. העולם
.למינוי"׳ הקדוע־ברוך־הוא אמר בעךבוב;א לצאת דךלם שאין אילנות ומה----לעללם:

 רלא הארק •ותוצא שנאמר: זהו למינו. )צא )אחד אחד כל מ;ד על־אחת-במהי-ןכמת אנו
 ן; .ישמח לעולם ;י לבוד יך,יי• ןאמר: ער־העולם לתח ללץהו״י. זרע מזריע עשב

ס(. )חול׳ למעיליו".

 העדה שיח •וכל ןנאמר; לעבת, בשלישי—ךעא״י הארק •ותוצא נאמר; ךמי. אסי ךב לג
 עלא עד קרקע׳ פתח על ןעמדו ךעאים עהנאו מלמד׳ לארק"•-בערב־שבת! )היה לזרם
)שם( ו^מחו. גשמים ררדו .רחקים עליהם ובקע ד׳ך־אעון אךם

 לאלו האילנות כל אלו; עם אלו לעיחים כאלו העדה"•-כל־האילנוית עידו "ןכל +
יג(. )ב׳ר נבראו. קריות של להנאתן—קאילנות לל הקריות; עם לעזיתים

 לו: )אומר אותו שמכה ברקיע׳ מןל לו שאין ןעשב עשב לל לך אין לימון: ך אמר

י(. )שם ןךלו

ירח ו.
 •את־ ונאמר: ׳1*הנדוילים׳ המארות יעני את אלוקים •רעש נאמר: רמי׳ פוי לן עקעון ר' $

 רבונו־על־עולם, הקדויש־ברוך־הוא: לפני )רדו אמךה ?,הקשן"• )את״המאור רק־ול... המאוד
לפךו: אמרה עלמך. את ומעטי לכי לה: אמר אחד? בכתר קזללתלעו מלקים לקוני אל>לר

 שם, שם 6 ח. ק״ד, תהליס 5 ח. נו', שם * כוו. י״ב, איוב 3 ז. ל״ג, תהליס 2 כן. א; בראשית י
נזז. א/ שם 10 ה. ב/ שם 9 יב. שם, שם 8 יא. א/ בראשית 1 לא.

 המים? יקוו להיכן כלו׳ — וגו׳ אומר ואתה מהם. פנוי מקום בו ואין — מים כלו ל(
 —יעצר כך. ע״י ומצטמצמות מתכווצות והן —רוחן את ומוציא שבבית. המרווח בחדר —בטרקלק

 על הטמונה מלאך העולם, רוח — העולם שר לב< ויכבש. ילחץ כלו׳ ארמית, מל׳ •יעצר״ דרש
 בזה. זה מעורבין — בערבוביא עצים. — אילנות החמור. על הקל מן למדו—ק״ו נשאו.״ העולם.

 —משיחין לד< זה. את זה וסותרים מכחישים שהם ומצא זה על זה כתובים שני הטיל כלף—רמי לס
 .לשוח מל׳ •שיח" דרש — וגו׳ להנאתם שיח. כעין נשטעת העלים שלחישת שיחה, מל׳ שיח דרש

 עליו. הממונה מלאך כלומר כוכב; —מזל לה( רעים. במסיבת ושיח טיול שענינו בשדה",
בגדלם. שוים ששניהם משמע—הגדולים לס



טובריות. הירח.

 ומשלי לכי לה: אמר ע$יקי? את אמעט הגון דבר לפניך ואמרתי הואיל רפוינו־של־עולם,
ס(. )חולין ובלןלה. ?יום

 שולט אחד אפיטרופין׳ שני לו שהיו למלך ?של אחא: ר׳ אמר—1הכואבים" "ואת לו
 אני גוזר בעיר, שולט להיות זה ע?נמו ומעט הואיל המלך: אמר במדינה׳ שולט ןאדוד ?עיר
 בולי תהא נכנם שיהא ובשעה עמו׳ יוצאת ודימום בולי כל תהא יוצא שהוא בשעה ?ליו:

 להיות עצמה מעטה הזו )הלבנה הואיל :הקדוש־ברוך־הוא אמר כך עמו. נכנסת ןדימום

 ?זהיא ובשעה עמה יוצאים הכוכבים יהו יוצאת שהיא ?שעה ?ליה: אני גוזר בלילה׳ שולטת

ו(. )כ״ר עמה. נכנסים הכוכבים יהו( ??נסת

 על ??^ה )יצוקים ועפלו )פלד" בלבנה׳ הקדוש־ברוך־הוא גזף?ש בשעה אחר(: ]דבר
ח״ה(. )ביה״ט הכוכבים. ןד,ם ,על־דעיקיע ?ני

בריות ן.
 לך רש בים גדלות בריות לך !-יש*,ץ" מעשיך, רבו מה" אומר; היה עקיבא רבי

 יורדות אלמלי—שביבשה מתות׳ מיד ליבשה עולות אלמלי—יםדשב ביבשה: )דלות ?ריות
 אלמלי—)?באור באויר: )דלות בריות לך רש באור גדלות בריות לך י.ש מתות. מיד ל;ם

 זו של חיותה מקום מתות. יד7מ לאור יורדות אלמלי—שבאויר מתות׳ מך־ לאויר עולות
קכז.(. )חול׳ ץי. מעשיך׳ רבו "מה—זו של חיותה זו של מיתתה ומקום זו׳ של ?יותתה

 בנון בעולם׳ מיתרים הם כאלו אותם רואה שאתר. ךברים אפלו—3צבאם" .וכל ם
 הקדוש־ברוך־ עושה ובכל ;הם עולם של בריתו בכלל הם אף רתושים׳ ופרעשים זבובים

י(. שמו״ר י; )ב״ר .יתוש. על־,ידי אפלו צפרדע׳ עלץדי אפלו נחש׳ על־ידי אפלו שליחותו׳ הוא

 דער ברא לא בעולמו הקדוש־ברוך־הוא שברא מה כל רב: אמר ,יהודה רב אמר מא

עז:(. )שבת לבטלה. אחד

 תשהרת. שם והקתה שבעולם גדול בכרך מהלך הייתי אחת פעם אליהו(: ]אמר סב
 מה־ לו: אמרתי אתה? סופר לי: ואמר אחד חבר אלי בא לבית־המלך. ןהכניסוני תפסוני
 אמר אמר. לו: אמךתי לשלום. לך—לך אומר שאני זה דבר לי תאמר אם לי: אמר שהוא.

 צדיק קדוש,ד אלך,ים הוא, דין אלהים לו: אמךתי ורמשים? שקצים אלהים ברא מה מפני לי:
 אחרית, מראשית ומגיד ובסוף, בראש ומכיר ולעולמי־עולמים, לעולם הוא ואמת ןדוםיד
 את ברא ואחר־כך והכינו, עולמו ברא ובתבונתו ובהכמתו לרעה, צופה ואינו לטובה ןצופה
 ממגו קרת־־רוח המצא שלם, בלבב שיעבדגו על־מנת אלא בראו ולא לעולם. והביאו האדם

 ןלל?)ה לדועזה עובד שפרה־ןךעה-ןה ובון הדורות. כל סוף עד אחריו הבאות ובתולדותיו

א. ב', בראשית 3 כד. ק״ד, תהלים 2 נח. א׳, בראשית 1

 — אפיטרופין לס ביום. גם לפרקים נראית שהלבנה — ובלילה ביום ומשלי ונכון. ישר — הגון
 מרומי :יונית בלשון — ודימום בולי הרבה. ערים הכוללת — במדינה ופקידים. ממונים

 וקטנים. גדולים בהם שיש — הכוכבים לכבודו. ללוותו — עמו יוצאת העם. ודלת עם
 — בכרך מב( העוקצים. מן דקים, זבובים—ויתושים מ( באש.—באור לט( מפחד. — נפלה לח(

 — סופר פרסי. כומר—חבר לתפסם. עבריינים או זרים אחרי הפוש—תשחורת גדולה. בעיר
 נחת —רוח קורת תנאי. על —מנת על ענוה. בדרך כך ואמר במקצת; —שהוא מה הכם.

הנאה. רוח,



הראשונים ודורות בראשית מעשה טז

 מעשי־ בבל ומסתכל חוזר כשהוא לפניו. כל;ה מתחיבין ויום יום ובעל ואבן, לעץ עובד וזה
 לאלו נשמות׳ ולאלו נשמות: לאלו חיים׳ ולאלו חיים לאלו אומר: בעולמו׳ שברא ;דיו

 וראשים שקצים וכשאר וכחיה כבהקה חטובים הם הרי—ושת;ה אכיק׳ה ן^אלו ושתיה אכילה
 למדת׳ הא אותם. מכלה ואין: דעתו נתקרךה מיד האדמה. עני על הקדוש־ברוך־הוא ש^רא

א(. )תדב׳א הארץ. על לבני-אדם רפואה אלא בעולם ורמשים שקצים נבראו #לא

 אלהים •ויאמר אומר: אחד כתוב זכאי[: קן יוחנן אתך׳ ההגמון ]קונעריקום )קאל פג

 —אחד וכתוב המום׳ מן עזנבראו הרי ׳1הארץ' ל5 ;עופף ועוף חיה נפש שרץ המים !שרצו
 הארץ. מן שנבראו הרי ׳2השמים" ואת-כל-עוף השדה חית כל האדמה בן אלוקים ,;י ^ו!צר

נבראו. הרקק מן לו: אמר
 ברגליהם קשקשים להם !ש עופות שהרי תדע׳ קפוטקאה: שמואל ך׳ אמר

 ע״י(. כ״ז:, )חול ?דנים.

אדם ח.
 למלך משל נמלך. בלבו אמי: ך׳ אמר נמלך? במי—3אדם" נעשה אלהים ,,ויאמר פד

 על לא —להתרעם _יש מי על לו, ערבה ןלא אותה ראה ארךכל. עלקידי פלטין שבנה

.*לבו" אל "!והעצב ?ך ? אךדבל
נמלך. במלאכי־השרת אמר: חנינא ך׳

 ראה הראשון אדם את לבדאת הקדוש־ברוך־הוא שבא בשעה ברכ;הז ך׳ אמר
 אברא לא ואם ממנו: יוצאים ךשעים—אותו בורא אני אם אמר: ממנו׳ יוצאים וךשעים צדיקים

 ךשעים של דרכם הבליג ■ברוך־היא? הקדוש עשה מה ממנו? יוצאים צדיקים היאך—אותו

א׳(. בראשית ילק״ש ח; )ב״ר ובראו. מדת־הרחמים בו ושתף פניו מכבד

 ברא האדם׳ את לבלאת היא ברוך־ הקדוש־ שבקש בשעה רב: אמר יהודה רב אמר מה
 רבונו־של־ לפניו: אמרו ?5בצלמנו" אדם "נעשה—ךצו?כם להם: אמד מלאכי־השרת. של אחת כת

 כי אנוש .מה ךבו:ו־של־עולם, לפניו: אמרו מעשיו. וכך כך להם: אמר מה־מעשיו? עולם,

 כת שניה. כת ובן ושרפם. ביניהם הקטנה אצבעו הושיט הפקדנו"•! כי ובן־אדם תןכרנו
 כלו העולם כל הועילו? מה לפניך שאמרו ראשונים רבונו־של־עולם, לפניו: אמרה שלישית

 ואנשי דור־המבול לאנשי שהניע פרן עשה. בעולמך לעשות רוצה שאתה מה כל הוא, שילך
 ראשונים אקרו ;פה לא רבונו־של־עולם, לפניו: אמרו מקלקלים׳ שמעשיהם דור־הפלגה׳

לח(. )סנה׳ .”ונו׳ אסכל אני שיבה ועד הוא אני זקנה ועד1" להם: אמד קיפניך?

מלאכי־ נעשי הראשון אדם את לבדאת הקדוש־ברוך־הוא שבא בשעה סימון: אמרך׳ יו

 זהו !ברא. אל אומרים: ומהם יברא׳ אומרים: מהם וחבוו־ות־חבורות. כתים־כתים השרת
 אמת חסרים׳ גומל שהוא !ברא, אומר: חסד .8נשקו" ושלום צדק נפגשו, ואמת "חסד שןאמר:
 אל אומר: שלום צדקות; עושה שהוא !ברא׳ אומר: צדק שקרים; שכלו .יברא, אל אומרת:

 ישעיה 7 ה. ח/ תהלים 6 כו. א׳, שם 5 ו. ו׳, שם 4כו. א', שס 3 יכו. כ׳, שם 2 כ. א׳, בראשית 1
יא. פ״ה, תהליס 8 ד. מ״ו,

 —קונטריקום מג( למד. אתה הרי —למדת הא דעתו. נחה—דעתו נתקררה ומביט.—ומסתכל
 —קפוטקאה משניהם. בו שיש אגם, בצה,—הרקק הנציב. העיר, שר—ההגמון רומי. שר של שמו

 הפליג... אומן. בנאי—ארדכל נועץ.—נמלך מד( לדבר. וראיה סימן—תדע קפוטקא. עיר בן
 אתם. רוצים — רצונכם חבורה. — כת מה( בהם. להשגיח שלא מעליו הרחיקם —פניו מכנגד

4כר מן ר׳—כתים מו( מקלקלים-נשח?ים. במחשבתו.—שהגיע כיון



מ אדם

 שנאמר: זהר לארץ, והשליכה אמת ?טל הקדוש־בררך־הרא? עשה מה קט^ה. ,#בלו .יברא,
 ^האתה העולמים׳ רבו׳ן הקדוש־ברוך־הוא: לקני מלאכי־השרת אמרו אךעה"? אמת "ותשלך

.*תצמח׳ מארץ "אמת שנאמר: זהו הארץ! מן אמת תעלה—שלך? תכסיס מבזה
 ומתעסקים אלו עם אלו מדינים שמלאכי־ה^רת עד אמר: צפורין של רבא הו$א לב

 "נעשה כבר ? ןןד,י?ים אתם מה :להם אמר הקדוש־^רוך־הזא. *בראו — אלו עם אלו

ת(. )ב״ר אדם"!

 ואחר־כך מזוינויתיו ^רכי שברא ןדם;*ה את ברא בדעת אמר: איבו ר׳ בשם הונא ר׳ פז
 ובן־ תןכרנו כי אנוש .מה העולמים, רבון הקדוש־ברוך־הוא: לפני מלאכי־השרת אמרו בראו.
 למה כלם"" ואלפים "צנה כן׳ אם להם: אמר נבראה? למה זו תפקדנו"•-צרה כי אדם

 ואין כל־טויב מלא מגדל לוי שהיה למלך משל נבראו? למה הים"• ודגי שמ?ם "#נפר ?בראו?
 קזה אדנינו׳ "ץ רבונו־של־עלם, ל$ניו: אמרו שמלאו? למלך :ש הנאה מה—אורחים *לו

)שם(. כרצונך! -.עשה6האךץ״ בכל שמך אדיר

 היה התורה את כותב משה שהיה בשעה אמר: יונתן ר׳ בשם נחמן בר שמואל ל־ מח
 —כךמותנו״י בצלמנו אדם נעשה אלהים ״ויאמר לפסוק שהגיע כון ויום. כל־יום מעשה כותב
 בן־עמרם׳ לו: אמר אתמהא! למינים? פה פתחון נותן אתה מה עולם! של לבונו ל£?יו: אמר

 לא שבראתי׳ הזה האדם משה׳ הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר יטעה.—לטעות ןהרו^ה כתב,
 אומר: והוא ממנו, הקטן מן לשות לטול הגדול ;בא שאם ממנו? מעמיד אני וקטנים ך־ולים

 את ברא שהוא מבוראך, למד לו: אומרים—ממני?" הקטן מן לשות לטול צריך אני "מה
במלאכי־השרת. נמלך האדם לקראת שבא ובון התחתונים, ואת העליונים
 שלו, פלטין בפתח מטיל שדרה למלך משל אלא עצה, נטילת כאן אין אמר: לוי ל׳

 אומרים: ומהם דימוסיות, אומלים: מהם בה? נעשה מה אמר: משלכת׳ אחת בולרין ראה
בראשית(. פדהיג ז )שם מעכב? מי —אותה עושה אני אנדרטין המלך: אמר פריבטיות.

 במלאכי־ נמלך האדם את לבלאת הקדוש־ברוך־הוא שבקש בשעה אחא: לב אמר פט
 מרבה תהא חכמתו להם: אמר טיבו? מה !ה אדם לו: אמרו אדם". "נעשה להם: אמר השרת׳

 מה״שמותם להם: אמר לפניהם. והעבירם ועוף דדה בהמה על כנם עשה? מה משלכם.
 לפניו, והעבירם ועוף חיה בהמה כל כנם הראשון ארם שברא כרן ;רעו. ולא אלו? של

 סום לזה חמור, לזה שור, לקרותו נאה לזה :1]ארם אמר אלו? של מה־שמותם לו: אמר
 להקראות נאה אני לו: אמר מה־שמך? ואתה —לכלם. ןכן נשר, לזה ארי, לזה גמל, לזה

 —״אדני״׳ להקראות נאה לך לו: אמר מה־שמי? ואני—האדמה. מן שנבראתי ולמדי? אדם,
יט(. במ״ר *יז כ״ר חקת: תנח׳ י״ד; )פסיק״ר בריותיך. לכל אדון שאתה ]למה?

)סנוז׳לה(. עפרו. הצבר כלו העולם מכל הראשון אדם אומר: דדה מאיר ך נ

 י. ח', שם 6 ט. שס, שם 5 ח. שם, שם 4 ה. ח/ שם 3 יב. פ״ה, תהצים 2 יי. ח׳, דניאל 1
כו. א', בראשית 7

 מדינין... הקב״ה. של חותמו שהאמת שלך, חותם משטר כלו׳—שלך תכסיס מריבה.—קטטה

 נפעל. עבר הוא כאלו אדם" "נעשה דרש — וגו׳ נעשה כבר ומתגרים. מריבים — ומתעסקין
 שיאמרו: )אלהות(, רשויות בשתי המאמינים האפיקורסים לטענות מקום—למינים פה פתחון מח(
 —פריבטיות העם. להמון מרחצאות —דימוסיות אבן. גוש—בולרין האדם. את ברא אחד אל לא

 עפרו, נאסף—עפרו הצבר נ( תכונתו. מה —טיבו מה מט( פסל.—אינדרטין ליחידים. מרחצאות
הארץ. כל פני על להתפשט האדם עתיד שכן



הראשונים ודורות בראשית מעשה ידו

 האדם ואת העולם את צר #היא הצח-—1פעלו" תמים "הצור יוחאי; בן #מעון ר׳ אמר נא
 ואומו״ין: לתוכה נכנסין הבריות פלטין׳ שבנה מלךבשר־רדם שבעולם, בנהג #למה. פעלתו

 נאה: ה;תה כמה —?בוהים הכתלים היו אלו נאה; היתד. כמה—גבוהים העמודים היו אלו
 עינ:ם׳ #לש לי היו אלו וייאמר: אדם ;בא #מא נאה. היתד, כמה—גבוהה התקרה ך,;תה אלו
 אלו ראשי׳ על מהלך דרתי אלו ;לי ;פה דדה כמה — דגלום ושלש ;דים שלש לי היו אלו

 הקדוש־ מלך־מלכי־המלכים כביכול׳ אתמהא! לי׳ נאה ה;ה כמה—לאחורי הפוכים פני היו
האזיני(. )ספרי קכונך. על ומעמיךך מ#לך ואבר אבר כל על נמנין ובית־־דינו ברוך־הוא

 אינו פרזחה על ביבה נתן פלטין,ואם בונה ב#ר־וךם מלך חיתא: בר לוי ך' אמר ־בב
 והוא —פתחו על ביבו ונתן הזה האדם ברא הקדוש־ברוך־הוא מלך־מלכי־המלכים נאה,

יב(. )ב״ר .*#בחו והוא בליר

 את הקדוש־ברוך־הוא שברא בשעה ד,ושע;א: _ר׳ -אמרגאתו״ ברא אלהים "בצלם נג
 הקדוש־ברוך־הוא? ע#ה מה קדוש. לפניו לומר ובקשו מלאכי־ה#רת בו טעו הראשון אךם

אדם. שהוא הכל ו;ךעו תרדמה עליו הפיל
 "דומינו", למלך לומר מבפן#ין בני-המךינה והיו בקרוכין שהיו ואפרכום למלך מ#ל

 #הוא הכל רדעו לקרוכין חוץ והוציאו דחפו המלך? עשה מה איזהו. יוז־יעין היו ולא

ח(♦ )שם אפרכום.

 #ליו מעלה מ;#ךאל אחת נפש המאבד #כל ללמדך׳ — ;ךויךי האדם נברא לפיכך נד
 ק;ם ?אלו הכתוב עק׳יו מעלה מ;#ךאל אחת נפש המקים וכל מלא, עולם אבד כאלו הכתוב

 ;הו ן#לא מאביך; ;דול אבא לחברו: אדם ייאמר #לא #לום־הברלת, ומפני מלא; עולם
 טובע #אדם הקדוש־ברוך־הוא׳ #ל גדלותו ולהגיד ב#מ;ם: ך#יוית הרבה אומרים: המינים

 טבע הקדוש־ברוך־הוא ומלך־מלכי-המלכים לזה׳ זה דומין כלם אחר בחותם מטבעות כמה
 ח;כ ואחד כל־אחד לפיכך לחברו. דומה מהם אחד ואין: הראשון אדם של בחותמו כל־אדם

לז(. )סנה׳ העולם. נברא ב#בילי לומר:

 ;הו #לא הך#עים; ומפני הצדיקים מפני מה? ומפני נברא, ;חידי אדם חכמים: #נו נה

 קפניהמ#פחות, אחר: דבר ך#ע. קני אנו אומדים: ורשעים צדיק, בני אנו אומרים: הצדיקים
 על #נ;ם נבראו אם ,יחידי-מותנרות, #.גברא עכשו ומה בזו; זו מתגרות מ#פחות ;הו #לא
 —;חיךי שנברא עקשו ומה החמסנים; ומפני הגזלנים מפני אחר: דבר וכמה. כמה אחת

על־אחת־כמה־וכמה. #דם נבראו אם וחומסין׳ ?וזלין

כז. א/ בראשית2 ד. ל״ב, דברים1

 הקב״ה. כנגד שלכבוד לשון והוא כך, לומר אפשר כאלו—כביכול הספון.—התקרה נא(

 הפלך. שר —ואפרכום נג( יפיו.—נויו החוטם. הוא —ביבו שלה. שופכין תעלת —ביבה נב(
 יותר, או שנים ולא —יחידי נד( כבוד. של קריאה והיא מלך, —דומינו במרכבה. — בקרוכין

 אלהות. כלו׳ ממשלות,— רשויות עליו. מחשב—עליו מעלה העולם. באי לכל אחד אב והוא
 .וגו׳ אנו אומרים היו אדם בני שני נבראו שאלו — וגו׳ בני אנו נה( בעבורי. — בשבילי

 חובה. ואין זכות ואין הראשון אביהם מכח לאדם באים והרע שהטוב אומרים, היו כלו׳

 עוד מתגברת לזה זה הגזעים שנאת שהיתה — וגו׳ שנים נבראו אם מתחרות.— מתגרות
במלחמות. — וחומסין גוזלין בעולם. ■יותר



יט אדם

 נאה דירה ארס :ראה )פלא לזה? זה דוימים בני־אדם[ ]של פרצופיהם אין מה ומפני
ע״י(. לח; )סנה׳ היא. )צלי וייאמר: נאה ראשה

 לו היה שתף אומרים: המינים :היו שלא מה? ומפני בערב־שבת. נברא אדם גו
 י.תוש לו: אומר עעליו *דעתו תזוח שאם אחר: דבר במ^שה־בראשית. להפןדוש־ברוך־הוא

 לקערה שיכנס כדי אחר: דבר ביד. למצוד, שיכנס בדי אחר: דבר במעשה-בראשית. קדמך
)שם(. אורחים. הכנים ואחר־כך סעדה והתקין ושכללם פלטורין שבנה למלך משל מןד.

יד(. )ב״ר עולם. של חי^תו גמר שהיה הראשון אדם זה—1תרומות" •ואיש גז

גן־עדן, אילני כל על והחזירו נטלו הראשון אדם את הקדוש־ברוך־הוא שברא בשעה ח1
 תן בראתי. בשבילך - שבראתי מה וכל הם! ומשבחים נאים כמה מעשי ראה לו: ואמר
ט(. )קה״ר אחריך. ש:תקן מי אין קלקלת שאם עולמי, את ותחריב תקלקל שלא דעתך

 ואם למלאכי-השרת, קדמת אתה לו: אומרים אדם זכה אם—צךתני׳יי וקדם "אחור נס

לח(. סנה׳ 5ח )ב״ר במעשה־בראשית. קדמך זה שלשול קדקך, זבוב לו: אומרים—לאו

 הקדוש־ברוך־הוא שברא בשעה אלעזר: בן :רמ;ח ר׳ אמר—2צרתני" וקדם "אחור ס

.3בראם׳ ונקבה "זכר שנאמר: זהו בראו, אנדרוגינוס הראשון אדם את
 דו הראשון אדם את הקדיש־ברוך־הוא שברא בשעה נחמן: בר שמואל ר׳ אמר

לכאן. וגב לכאן גב גב:ם, ןעשאו וגמרו בראו, פרצופין
 כמו צדדיו׳ משני להם: אמר .4מצלעותיו" אחת "ו:קח נאמר והלא לו: השיבו

ח(. )ב״ר .3המשכן" "ולצלע שנאמר:

 ולקחו וחזר כחיה עקץ לו שעשה מלמד אמר: ,יהודה ך׳—8חיה" לנפש האדם •רהי סא

יד(. )שם כבודו. מפני ממני,

 עלם-על עפר, אמר: סימון בר ,יהודה ך׳—8עפר" האדם את אלהים ,ץ "ו?יצר סב
נבראת. מלאתה על חוה אף שמעון: פר׳ אלעזר ך׳ אמר נברא: מלאותו

)שם(. נבראו. שנה עשרים כבני וחוד. אדם ;יוחנן ך׳ אמר

ז. ב׳, בראשית6 כ. כ״ו, שמות 5 כא. ב׳, שם 4 ב. ה׳, בראשית3 ה. קל״נן, תהלים2 ד. כ״נו, משלי 1

 שבת. — למצוד. שיכנס תתגאה. — תזוח נו( צורותיהם. פניהם, מראה — פרצופיהם
 כלל ופארם, — ושכללם היכלות. — פלטורין לפניו. מוכן הכל שימצא — לסעודה שיכנס

 וחלתה תרומתה הוא שהאדם והפרשה, תרומה מל׳ "תרומות" דרש — חלתו גמר נז( יפים.
 נברא האדם ואף העיסה, תקון בגמר להפרישה החלה דין שכן היצירה; מבחר כלו׳ הבריאה, של

 כך ע״י ותחריב מעשיך, את — תקלקל שלא וסבבו. — והחזירו נח( כולה. הבריאה בגמר

 הכל לה, קודם וגם לבריאה אחרון גם הוא האדם כלו׳ — וגו׳ וקדם אחור נט( עולמי. את
 ונקבה זכר בל״י. אהד בגוף ונקבה זכר—אנדרוגינוס ס( דקה. תולעת מין —שלשול מעשיו. לפי

 הגוף את חתך — ונסרו אחד. בגוף פנים שני — פרצופין דו אחד. ובגוף אחת בבת — בראם
 ידועות הראשון אדם על אלו מעין ודעות גבים. שני — גביים שנים. ועשאו לארכו באמצע הכפול

 ועדיין , זנב מעין — כחיה עוקץ סא( העולם. אומות של הקדמונים הפילוסופים דברי מתוך גם
 כל שיור זמננו חכמי לדעת גם שהיא עוקץ, כעין בה יש הטבעת לפי הסמוכה הקטנה העצם

 דרש —עופר סב( השדה". "חית מלשון "חיה" ודרש הקדמונית. בתקופתו האדם גוף מבנין שהוא
 שלמותו. — מלאתו ויפיו. כחו במלוא שעומד בחור עלם, כלו׳ האילים, עופר מל׳ •עפר״

הכח. ומלוא הבחרות שנות — שנה עשרים כבני



הראשונים. ודורות בראשית מעשה ב

 סלפו. עד העולם מסוף מר^ל והיה *עראו צלם הראשוץ אדם אלעזר: ר׳ בשם אמרו •ג

.1עיניד" "?למיךאו ש^מי: זהו

 צלם מוטל הראשון שאדם עד סימון: כר ,יהודיה ר׳ אמר —2אדם" תולדות ספר "זה

 וסופריו׳ דור דור וחכמיו׳ דור דור ודורשיו׳ דור דור לו הראה העולם ודרה ש^מר מי לפני
 עיניך׳ שראו מה צלם,—1.יכתבו" כלם ספרך ועל עיניך ךאו "?למי שנאמר: ומנהיגיו, דור דור

כ״ג(. פסיק״ר כד; )ב׳ר הראשון. אדם של ספרו !ה ספךך׳ על לתוכים הם כער

 שעתיד וצדיק צדיק כל הקדוש־ברוך־הוא לו הראה צלם מוטל הראשון שאדם עד סד
 במניח?׳ מלוי שהוא ן:ש בשערו, תלוי שהוא ו:ש אדם, של בראשו תלוי שהוא _יש ממנו, לעמוד

מ( )שמ׳ר במלתיו. ו:ש כאןנו ן:ש במיג ן.יש בח^מו, ן:ש עעי?יו׳ לש

והתחתונים. העליונים ט.
 שכשברא השלום, גדול הלפתא: בן שמעון ר׳ והארץ"•-$מר העמים תולדות "אלה סה

 מן קרא הראשון ביום לתחתונים: העליונים בין שלום עשה עולמו את הןןדוש״ערוך־היא

 ברא בשני ,*הארץ" ואת השמ:ם את אלהים ברא "בראשית שנאמר: התחתונים, ומן העליונים

 מן ברביעי ,*הארץ" התחתונים-"תךשא מן ערא בשלישי ,*רקיע" >הי — העליונים מן
 אדם, לבריאת בא כששי המ:ם"". ":שרצו התחתונים- מן בחמשי מארת״י, >הי—העליונים

 אם אחת, בריאה התחתונים מן רבים העליונים הרי העליונים, מן אותו בורא אני אם אמר:
 שלום ןאין אחת, בר־יאה העליונים על רבים התחתונים הרי התחתונים, מן אותו בורא א?י

 ץ "ריצד שנאמר: זהו התחתונים. ומן העליונים מן אותו בורא אני הרי אלא בעולם;
 מן —דוןים"• ?שמת ובאפ' "רפח התחתונים, מן —האדמה"• מן עפר את־האדם אלהים

ט(. ויק״ר יב: )ב״ר העליונים.

 העליונים. מן ויצירה התחתונים מן יצירה ,יצירות, -שתי9האךם׳ את אלהים ץ "ריצד םו
 ורבים, פרים ואינם וכךמות כצלם נבראו העליונים אחא: ך׳ עשם תפדאי ך׳ אמר

 אותו בורא הריני הקדוש־ברוך־הוא: אמר 4ובךמור בצלם נבראו ולא ןרבים פרים )התחתונים
 אחא: ך׳ בשם תפלאי ך׳ ואמר התחתונים. מן לרבה פרה העליונים, מן ובדמות קצלם

 התחתונים מן מת, ואינו חי הוא העליונים מן אותו בורא אני אם הקדוש־ברוך־הוא: אמר
 - לאו ואם ;מות, ;ח$א אם - ומאלו מאלו אותו בורא הךיף אלא - חי )אינו מת הוא

יד(. שם ח; )כ׳ר .ידדה.

יא. שם, פס 6 ו. פס, פם 5 א. א׳, פס 4 ד. ב׳, פס 3 א. ה׳, גראפית 2 נוז. קל״ט, תהלים 1
ז. כ׳, פס 9 כ. פס, פם 8 יד. פס, פס 7

 ולא בו מקופלים עדיין והכחות הצורות כל שהיו מסוימת, צורה מחוסר — גולם סג(
 היצירה. ספר — הראשון אדם של ספרו דור. אחר דור קמעא, קמעא אלא גלוי לידי כאו
 בשאר וכן המה. כגון הראש, כהות ביותר בו שמתגלים זה — אדם של בראשו תלוי סד(

 רמז. בדרך "וייצר" שכתיבת יוד״ין שתי דרש—יצירות שתי סו( אזניו. בתנוכי— במלתיו האברים.
המלאכים, — העליונים



כא ושנוייהם בראשית סדרי השמשות• ביץ שבת בערב שנבראו דברים

בק־השמשות. בערב־שבת שנבראו דברים י.
 פי הבאר, פי הארץ, פי הם: ואלו בין־הגמשות, בקרב־^ת נבראו דברים עשרה סז

 המץיקין אף אוגרים: ך_ש והלוחוית; והמ;תב הכתב והשמיר, והמטה ןה?זן הקשת האתון,
 אומר; ה;ה הוא הצבת. אף אומר: ;יהודה ל' אבינו: אברהם של ואילו משה של וקבורתו

נד.(. פסח׳ זם״ה )אבות עשרה. בצבת צבת

ושנוייוזם. בראשית קדרי יא.
 שנברא מה כל עם הקדוש-ברוך־הוא התנה ]תנאים[ אלעזר: בן ;דמיה אמרר׳ הח

 שיקרע הים את צרתי — 1צויתי״ צבאם וכל שמלם נטי ידי שנאמר: זהו ימי־בראשית, בששת
 הירח ואת השמש את צרתי משה; לפני שישתוקקו הארץ ואת השמלם את צרתי :שלאל; לפני

 שיפתחו השמים את צרתי ;אליהו את שיכלכלו העורבים את צרתי ;;הושע לפני שיעמדו
 מישאל דונמה את תיק שלא האור את צרתי ;יונה את שיקיא הדג את צרתי ;חןקאל: לפני

יד(. בשלח ילק״ש :ה )ב״ר דניאל. את תיקו שלא האריות את צרתי ;וקזך;ה

 אין וממנו להוסיף אין עליוד ,לעולם ;דרה הוא האלהים י.עשה כל־אשר כי ״;דעתי סט
 ןזר עולם של בריתו מתחלת אלקזר: _ר׳ אמר - *מלפניו׳ שיךאו קשה והאלהים לןרע,

 "הקורא ולמה—.3דרבשה" ותראה אחד מקום אל המים... ":קוו ואמר: הקדוש־ברוך־הוא
 —הפלגה? בדור ואחת אנוש בדור פעמים-אחת שתי 1הארץ" פני על רשפכם דרם למי

 ;ראים הבריות שידרו — ,מלפניו" ״ש:ךאו בשביל שקשה, מה כל — קשה" "ןהאלהים
 אותו שיראו כדי והקיפה, קשה לגיון המלך שלח במלך. שמרדה למדינה משל מלפניו.

 בשביל ?,תהומות" באוצרות נתן דרם מי כנד "כנס למה כך מפניו. רתיראו המדינה בני
תבל"• לשבי כל ;גורו ממנו הארץ, כל מ;; ";יראו

 ז. ל״ג, תהליס 5 ו. ש/ ח; ה׳, עמוס 4 נו. ח׳, בראשית 3 יד. ג׳, קהלת 2 יב. מ״ה, ישעיה 1
ח. שם, שם 6

 הקבועים ומסדריה הבריאה מכלל שיוצאים נסים, מעשי כלם — וגו׳ דברים עשרה סז(
 במדבר. ישראל ממנה ששחו — הבאר פי קרח. אח שבלע — הארץ פי בראשיח. ימי בששח

 ממנו שנזונו —והמן מבול. עוד יהיה שלא ברית לאות שבענן — הקשת בלעם. של _ האתון פי
 שלפי דקה, תולעת מין _ והשמיר האותות. בו שנעשו משה של — והמטה במדבר. ישראל
 המקדש. ולבנין והחשן האפוד אבני לפתוח בה משתמשים והיו אבנים מבקעת היא האגדה

 על שמיר... בצפרן "כחובה... עדה״ב אבן, לוח על בו שכותבים כפשוטו, לשמיר הכונה ואולי
 שבלוחות. אלהים" "מכתב — והמכתב הראשונות. האותיות צורח —הכתב טו(. י״ז, )ירט׳ לוח"

 של וקבורתו ושדים. רוחות — המזיקים בסיני. למשה שנתנו הראשונים הלוחות גוף — והלוחות

 בסבך. ונאחז יצחק עקידת במקום נס דרך שנזדמן — וגו׳ ואילו מקומה. יודע שאין — משה
 קודמת צבת ע״י אלא עשויה צבת אין שהרי נסים, מעשה היא אף הראשונה הצבת — הצבת

 לכלי הכוונה אלא לאודוקא, וצבת נס. בדרך נבראה כרחך על הראשונה? אח עשה ומי לה.

 סדרי הקב״ה שקבע בשעה — וגו׳ התנה תנאים סח( לאדם. שנתחדש הראשון אומנות
 האש. — האור לכך. השעה כשתגיע נם דרך אח״כ להשתנות מראש כח בהם נתן בראשית

 שוב. והציפם חזר למה אחד, מקום אל להקווח תחלה עליהם שגזר כיון— וגו׳ מה ומפני סט(
 שהציף פעמים שתי על נדרשים הם האגדה שלפי ;ו ט׳, וגם ח׳ ה׳, בעמוס — פעמים ב׳

 מקיפין הים מי כך — וגו- המלך שלח הפלגה. ובדור אנוש בדור הים, במי העולם את הקב״ה

הבריות. על אימה להטיל הישוב את



הראשונים ודורות כראשית מעשה כב

 ♦ לילה #יהא ולןלה יום #יהא יום עולמו את הקדוש־בררך־הוא ברא כך אחר: דבר
 בא מעונתו; שלא השמש את הפןדוש־ברוך־הוא לו ששקע לילה, היום את ועשה .יעקב בא

 הקדוש" של דבריו .על ומוסיפים גורעים שהצדיקים הרי יום. הלילה את ועשה ןהושע

מלפניו. ,יראין הבריות שיהיו כדי ^רוך־הוא,
 את ,ועשה משה בא .יבשה; היבשה ושתהא ;ם הים שיהא הקרוש־ברוך־הוא ברא כך

ים.ז היבשה את ועשה אלישע בא :בשה׳ הים
 אליהו בא ק.יץ; שתהא הק:ץ ואת הרף שיהא החרף את הקדוש־ברוך־הוא ברא כך

חלף. הלן.יץ את ועשה שמואל בא .קיץ, החרף את ןעשה
 שכך לתדזתונים, התחתונים ואת לעליונים העליונים את הקדוש־ברוך־הוא ברא כך

 לעליונים התחתונים את ועשה משה בא ;1אלם" לבני נתן והארץ לץ שמים "השמים נאמר:
סיני"? הר על ,ץ "וירד ,1האלהים" אל עלה "ומשה נאמר: שכך לתחתונים, העליתים ןאת

ג(. קה״ר י; דב״ר ה; )ב״ר

הקדוש־ברוך־הוא. של ;דיו מעשה יב.
 כמעשה מוצאים אנו ופרשם. דוד עמד סתומים, כתורה משה כתב מעשים הרבה סט

 ואת השמלם את אלהים ברא "בראשית שנאמר. האור, ברא וארץ שמים משברא כראשית,
 שמים, ברא האור שברא מאחר פרשו: ודוד ;5אור" ,יהי אלהים ".ויאמר ןאחר־בך ,4הארץ"

 אור משברא למךני, הרי—6כק־יעה" שמ:ם "נוטה ואחר־כך ,6כשלמה" אור "עטה שנאמר:
שמים. נירא

 האש אפלה, תלדו הרו המ:ם ,והאש. והרוח המים העולם: את קךמו בריות שלש
 ובחכמה, ברוח מתנהג: העולם אלו כריות כשש חכמה• חלדה הרה הרוח אור, תלדה הרה

ובמ:ם. ובחשך וכאור, ובאש
 נאה ממנו! שנחצב המחצב ברוך אומר: נאה עמוד רואה אדם—,ץ״י את נפשי "ברכי
בך! המלך שהקדוש־ברוך־הוא העולם, אשריך, בדבר! ובראו שחצבו המקום העולם-ברוך

 הטכלא עץ, של טבלא על שלו איקונין צר בשר־ודם מלך—מאד״י גדלת אלהי "ץ
 קטן העולם גדולה, שלו ,ואיקונין גדול הוא מכרך, שמו ,יהי עולמים, צור מצורתו; גדולה

מאד". גדלת אלהי "ץ—העולם מן גדול ןהוא
העולם. את וברא חזר האור את כשלמה""-משעטף אור "עטה
האלהים העליה; את בונה הוא הבית את משבתה בשר־ודם — כ:ר;עה״• שמלם ״נוטה

 ק״ד, תהליס6 ג. שם, שם5 א. א; בראשית4 כ. שם, שס 3 ג. י״ע, שמות 2 נוז. קנו״ו, תהלים 1
א. שס, שס7 ב.

 "שמש יב: י/ יהושע — יום הלילה את ועשה במקוס״וגד. יא:״ויפגע כ״ח, בראש׳ — וגו׳ לו שקע

 הנחל" "עשה :יז טז, ג', מ״ב — ים היבשה את ועשה י״ד. שט׳ — יבשה הים את ועשה וגו׳. בגבעון״
 — חורף הקיץ את ועשה וגו׳. ומטר״ טל יהיה ״אם :א י״ז, מ״א — קיץ החורף את ועשה וגו׳.
 ברא" "בראשית הראשון והכתוב — וגו׳ אור משברא סט( וגו׳. היום״ חטים קציר ״הלא יז: י״ב, ש״א
 — המחצב אבן. של — נאה עמוד הסדר. לפי הפרטים באו שאחריו הבריאה, בכלל מדבר וגו׳

 צורה, _ איקונין במאמר. — בדבר ובראו האבנים. את משם שחוצבים סלעים מקום
לוח. — טבלא



כגהקדוש־ברוך־הוא של ידיו מעשה

 פלימה. .על העולם אויר .על אותה העמיד ימשכנה,עליה בנה,עליה מעזיבה משמתח בן: אינו
סערה. על *שלו האסטית ואחר־כך ,עננים׳ מרכבותיו התקין ןאחר־כך

 לא מים; של בגזוזטראות אלא בברזל׳ ולא ב?חשת לא—1עליותיו" במ:ם "המקרה
מים. של רכסים אלא בגזית, ולא באבן

 בכסף ובנהשת, בברזל חזקה, שלו סרגלא עושה קודם -בישר1רכיבו" גנבים "השם
 ממש בו אין הענן—רכובו", עבים "שם מברך׳ שמו ,יקי והאלהים, כל־משאו; שתשא ובזהב.
קבים. שלו םךןלין ןעושה

 על הוא מהלך שקיעה של דרך לפניו דרה אם -בשר־וךם,*חח״ כנפי על "המהלך

 הנראה הענן את רוח"-עוזב כנפי על "מהלך אלא כן, אינו והאלוהים קשות; שהן האבנים
נראה. שאינו הרוח על ומהלך

 ומלבישם בריאים, גפוירים סטרטיוטין לו מכתיב בישר-ודם—2רוחות" מלאכיו "עשה
 שלו סטרפזיוטין הכתיב—2רוחות" מלאכיו "עשה והקדוש־ברוך-הוא וכלי־־זץ; ושריון קסדא
אחריו♦ והברק יוצא הרוח—2להט׳ אש "משרתיו נראין, שאינן

 כגון לבוש; ואחד עדם אחד -עשה8כפיתו" כלבוש תהום מכוניה... על ארץ "יסד
 ן אלהיט אקר כך לחברו; והלבישה אחד של כסותו הפשיט עבדים׳ עני* לו ש?ש ודם—פשו

התהום. את לכסה הארץ את -גלה4היבשה" ותראה המ?ם... ".יקוו
 לבצור. כרם לו וי_ש .ענבים, מלאה גתו שראה בשר־ודם כגון—3מלם" ?עמדו הרים "על

 שבכרם הענבים את הביא ואחר־כך .ראשון, ךאשון ובעט שבגת הענבים רפש7 מהעשה?
 אמר במלם, שקועה והארץ במלם, מלם מלא כל־העולם הלה כך כלם. את הגת ןך,חןיקה

 עכשו ועד מלאים, אנו העולם כל הרי המלם: אמרו .4הלבשה" "ותראה הקדוש־ברוך־הוא:
 רגע "בכחו שנאמר: שלו, שר והרג באקלנום קדוש־ברוך־הוא7ה בעט נלך? להיכן—לנו, צר

 ולמה בוכים. הם הזך, היום ועד בוכים, המלם היו אותו וכשהרג—5רהב" מחץ ובתבונתו הלם
מתים. אלף מחזיק—חלים מאה המחזיק שהפלת הרגו?

 המלם שאר היו אקלנום של קתו7צע מקול—6לחפזון׳ קול_רעמך מן לנוסין גערתך "מן
בורחים. להיכן יוךעים היו בורחים-ולא
 אדונו: לו שאמר בשר־ודם עבד כגון—7להם" לסדת זה מקום אל בקעות _יךדו הרים "יעלו

 או לי, אמר בסיל״קי אצל שמא אומר: העבד התחיל מקום. באיזה הודיעו ולא בשוק לי המתן

 על לו: אמר מסטר, סטרו ומצאו. אדונו עלה תיאטרון? בצד שמא או כית־המךחץ, אצל שמא

 תהנים 6 יב. כ״ו, איוב 5 נו. א׳, בראשית4 ה־ו. שם, שם3 ד. שם, שם2 ג. ק״ד, תהניס 1
ח. שם, שם 7ז. ק״ד,

 :הנוסח ובתנח׳ .השמים כפת כלו׳ ;התקרה גבי על כבושים אבנים או עפר שפך — מעזיבה
 על העליון. העולם — עליה העליונה. המרכבה על הכוונה זה ולפי הכסא״, את "משמתה

 — בגזוזטראות ומושב. כן ;אצטבא אסטיו, — האסטית דבר. לא על מה, בלי על — בלימה
 "והרכסים מל׳ — מים של רכסים הרבים. לרשות הבית מקיר שיוצאות קורות כעין בליטות

 כלו׳ כח( כ״ח, )שט׳ החשן" את "וירכסו מל׳ או ;גלים מים, הררי כלו׳ ד( ט/ )ישע׳ לבקעה״
 שהרגל וחול, טיט של — שקיעה של דרך עגלה. קרון,— סרגלא הבגין. את המקשרות הקורות

 נחשת. כובע — קסדא צבא. אנשי — סטרטיוטין בחיילותיו. לו רושם — לו מכתיב בו. שוקעת
 של שר —רהב אותנו. מהכיל העולם — לנו צר דרך. —רפש ענבים. בו שתרכין שלו בור — גתו
הלחי. על סטירה אותו סטר — מסטר סטרו המשפט. אולמי גדול, בנין — בסילקי שטו. רהב ים
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 מקום אל היצמים מתחת דמים "יקוו כשומעו המים אף עזלחתיך! הפרכזים )מל פלטרין )שער

 עד—8בקעוית" .ירדו הרים ".יעלו—והולכין הקרין היו לדרום: אם לצפון אם הודיעם לא 1אחד"

 "אל—לילך לכם אמרתי לדתן עול *למקלמו להם: אמר מסטר, הקדוש־קרוך־הוא שפטרם
.,,להם יםךתש זה קקום

 ?פניה" המבוגר ונעל לדיר בהמתו שהכניס בשר־ודם כגוין—*בלקיעכרון" שמת "נבול
 שלא והעזביעו בחול הים את הקדוש־ברוך־הוא נעל כך התבואה; את ותרעה תצא שלא כדי
החול. מן :צא

 של עקלים עוני לו שיש בשר־־וז־ם כגון—יהלכון"" הקים בין בנחלים מעעים "המשלח
 ?בושים מכאן וההר מכאן ההר כך מלמטה; יורד והשמן חקירה את עליהם כבש זיתים,

חיי־שרה(. תנח׳ טו; )שמ״ר ההרים. מבין ויוצאים מקטעים והם המע;נות, על

עולם. של שבחו ע.
 עשה הכל "את פתח: תנחומא רבי—5מאד׳' טוב והנה עשה אשר כל את אלהים "ו.יךא ע

 אבהו: ך׳ אמר קדם־לכן. להבראות ראוי העולם ה;ה לא העולם; נברא בעונתו—6בעתו" ;פה
 שברא עד—ומחריבם עולמות בורא ומחריבם, עולמות בורא היה שהקדוש־ברוך־הוא "מכאן

ל(. שמו״ר לד: שו״ט ט; )ב״ר עלי". ערבים אלו עלי, ערבים היו לא אותם אמר: אלו, את

 משל דונינא: בר דומא ך׳ אמר—5מאד" טוב והנה עשה אשר כל את אלד,ים >:ךא עא
 לפני מעלת־חן תהי הלואי פלטין! פלטין, אמר: לו. ועךבה אותה ראה פלטין, שבנה למלך

 עולמי לעולמו: דקדוש־ברוך־־דוא אמר כך זו. בשעה לפני חן שהעלית כשם בכל־עת
ט(. )ב״ר זו. בשעה לפני חן שהעלית ?שם עת בכל לפני מעלה־חן תהא הלואי עולמי!

 לו שעשה למלך משל נניבא: אמר—אתמהא!—7השביעי" ביום אלד,ים "רכל מדו עב
 —חסר? העולם ה;ה מה כך לתוכה. שתכנם חסרה?-כלה היתד, ומה ומרה. וצירה הפה

י(. )שם שבת.

 יהז?ך ראו ואומר: בעולמו מתנאד הקדוש-ברוך־יהוא ;צר"•-?מכול, אשר האדם "את ג9

שצרתי. וצורה שבראתי
 בוראם ? מגנם ומי — משבחם בוראם — 9בהבראם" והארץ השמם תולדות ״אלה

יב(. )שם דם. ומשבחים הם נאים אלא —דפי? בהם נותן ומי—מ.קלםם

 גי, קהלת6 לא. א׳, בראשית5 י. שם, בם 4 ט. בס, שם 3 ח. ק״ד, תהליס 2 ט. א׳, בראשית1
ד. שם, שם9 ח. בס, שם 8 ב. ב׳, בראשית7 יא.

 האוקינום,שהלויתן של למקומו—לויתן של למקומו המדינה. שר של ארמון—דפרכום של פלטרין
 כה(, ק״ד, )תהל׳ גדול" הים "זה בו שנאמר האוקינום ים הוא — זה מקום אל הדנים. מלך הוא

 של כפיפות —זיתים של עקל־ם לרפת. —לדיר כו(. שם, )שם יצרת" זה "לויתן בו: שנאמר ולויתן

 "מקרטעים", :צ״ל ואולי ;ויוצאים מדלגים — מקטעים לכבישה. זיתים לתוכן שנותנין הבד בית
 בעיני. וטובים נאים—עלי ערבים משמע. מזה—מכאן הנכון. בזמנו — בעונתו ע< אחד. והענין

 ציורים בה עשה —וכירה צידה בשביעי. ולא ששי יום בסוף נגמרה המלאכה אתמהא_הרי עב(
 — וגו׳ מתגאה הקב״ה עג< שכלול. גמר ול׳ כלה ל׳ ״ויכל״ דרש —כלה ולנוי. לקשוט ■ופתוחים

 ממנו. ונהנה כפיו ניצור מתגאה כביכול שהקב״ה לרמז באות מיותרות שהן יצר" "אשר המלים
לגז.1מה■, — מקלכם אותם. מבזה — מגנם



כהעילם של שבחו

חוה. יד.
 העוף ואת החיה ואת הבהמה את לפניו )מהעביר—1כעדו" .עזר מצא לא "ולאדם >ד

ז זוג בן־ אין ולי בן-זוג :ש לבל אדם: אמר זוגות. זוגות
 עליה לקרוא עתיד #הוא הקדוש־ברוך־הוא צפה אלא תחלה? לו בראה לא ולמה

 על תרדקה אלהים ן; "רפל שתבעה-מיד בון בפיו. שתבעה עד לו בראה לא לפיכך ׳*תך

יז(. )ב״ר .2קאדם"

 מהיכן התבונן אמר: .ר׳ליי ב?צם הסכנין יהועזע ר׳—הצלע"• את אלהים ן; "ויכן עה
 העין-של^ מן ולא ראשה; מיקרת תהא נ6הדאש-ש מן אותה אברא לא אמר: לכדאתה.

 ולא גבהנית: תהא נ6ש—הצואר מן ולא ציתנית; תהא נ6עז—האזן מן ולא !סקרנית ותהא
 תהא היד-של^ מן ולא קנאתניות; ותהא נ6ש—הלב מן ולא פטפטנית; תהא נ6עזי—הפה מן

 באדם. צנוע שהוא ממקום הצלע, מן אלא פרטנית; תהא שלא—הרגל מן ולא מ^מעזנית;
 עהז-ןאף־על־7צנו אשה צנועה, אשדי תהי לה: אומר היה בה, בורא שהיה ואבר אבר כל ןעל

וישב(. תנח׳ ו; דב״ר יח; )שם בה. _יש שכלן ,*עצתי" כל "ותפרעו—פי־כן

יז(. )ב״ר עמה. שטן נברא—חוה שנבראת כון אידי: ך׳ של בנו חנינא ך׳ אמר עו

 .על תרדמה ;;אלהים "רפל שנאמר: הוא, גנב אלהיכם גמליאל: לרבן קיסר לו אמר עז
 :1לקיםר1 לו אמרה אשיבנו. ואני הניחהו בתו: לו אמרה .2מצלעתיו" אחת .רקח ויישן האדם

 ממנו ונטלו הלולה עלינו באו לסטים לו(: ]אמרה לך? למה לה: אמר אחד. דוכס לי תנו
 ;פה יום.-ולא בכל עלינו שיבוא ולואי לה: אמר ןך.ב. של קיתון לנו והניחו כסף של קיתון

לט<. )סנה׳ לשמשו? אשה לו ונתנו אחת צלע ממנו #נטלו הראשון לאדם לו ה;ה

 שקלעה מלמד—3הצלע" את אלהים ן; "רבן שנאמר: מהו מנם;א: בן שמעון ך׳ דרש עח.
בניתא. לקליעתא קורין בכרכי־ה;ם שכן הראשון; לאדם והביאה להרה הקדוש־ברוך־־הוא

יח:( סא.;עיר׳ )בר'

הראשון. לאדם שושבינות הקדוש-ברוך-הוא שעשה -מלמד3האךם״ אל "ויביאה עס
 ח(. )ביר הראשון. אדם של היושושבינין הם וגבריאל מיכאל סימון: בר׳ והודה ך׳ אמר

לו. הביאה ואחר־כך ככלה קשטה :יוחאי בן שמעון .ר׳ בשם אמרו ס

לו? הביאה אחת שקמה או אחד חרוב שמתחת סבור אתה חנינא: בר חמא ך׳ אמר

כה. א/ משלי4 .5כ שם, שס3 כא. שם, שם2 כ. ב׳, כראשית1

 שאל — שתבעה לחטא. השיאהו שהיא ברייתה, על ולהתלונן לקבול — תגר עליה לקרוא עד(
 וגאוה. ,יקר דרך ראשה זוקפת — מיקרת ״רבן״. כמו בינה, מל׳ דרש — רבן עה( אותה. ודרש

 מרבה — פטפטנית הכל. לשמוע להוטה — ציתנית דבר. בכל להסתכל להוטה — סקרנית
 יצאנית, — פרסנית דבר. בכל ממששת — משמשנית יתרה. קנאה בעלת — קנאתניות שיחה.
 לעשות ושופט, שר — דוכס עז( למעלה. המנויים החסרונות כל — בה יש שכולן בטיול. מרבה

 לפניו. לשרת — לשמשו יתן. מי — ולואי כד. — קיתון חמסנים. גזלנים, — לסטים דין. לי

 עליו. ולחבבה אדם על ליפותה כדי שערה, את שתקן זו, מל׳ *"ויכן ודרש שער, — בניתא ה(1

 להופה. הזוג את שמכניסים והמרעים החברים הם שושבינים, מנהג בה נהג כלו׳—וגו׳ שעשה עט(
בשדה. העובדים כדרך יום־יום, בבגדי לבושה בנוולה שהיא כמות כלו׳ — וגו׳ חרוב שמתחת פ(



הראשונים ודורות בראשית מעשה נו

 נן "בעין )בנ$מר: ןה,ו לו׳ ה^יאה בך אחר תכ)בימין קיף וארבעה }עשרים קיבקשטה אלא
ית(. )שם .1ונו׳" מסבתך ,יקרה אבן כל היית $להים

 שנ^קר: קה בעין כזוג, עלי הקיש“ק )בעתידה היא זו—*הפעם" זאת תאדם ,וייאמר פא
בלו. הלןלה כל מפעמתני )ברדתה היא זו :,ורפיון" זהב "פעמון

)שם(. בחלום. אקיא אינה בריתה קתחלת ךיש־לקייב: אמר

והחטא. הנחש טו.
 כאחד היה האדם "הן )בנאמר: היד" לבר—לבר"• קאדם את האלהים ה1עע "איבר פב

כ(. )ב׳ר .*רבים" חסכנות בקשו ^והמה—)בנ.ים )בנעשו .וכיון ממלאכי־השרת באחד—*ממנו"

 מלאכי־ה^רת והיו דדה׳ בנן־עדן מסב הראשון אדם אומר: תימא בן ,יהודה רבי רדה פג
בו. ונתקנא בכבודו וראה נחש בו הציץ ;:ן: לו ומסננים בשר לו וצולים לפניו עוקרים

מדה׳ג(. נט: )סנה׳
 —לאךם ואומר אני הולך אם ואמר: עצמו לבין בינו דין נחש דן—ערום״• היה "ןהבחש #ד

 לחוד, ןאומר אף הולך אלא מדעתו: להוציאו קשה לעולם שהאיש לי, שומע שאינו אני יודיע
הבריות. לבל ונשמעות קלה דעתן שהנשים לי, שומעת שהיא יודע שאף

 על דילטוריא אומר התחיל אמר: לוי ר׳ בשם ךסיכנין יהודה אלהים״״-ר׳ יורע "כי
 ממנו״-של״א תאכלו "לא לכם אמר והוא העולם את וברא אבל זה קאילן לו: אמר וךאו.3

 ח?רו אחר שנברא מה בל אמר[: ]ועוד בן־אמנותו. שונא אמן שבל אחרים, עולמות הבראו
 עולמות :ברא שלא עד ואכלו קךמו בכל, ל)ןזלוט—הכל אחר נברא ואדם בחברו, £ליט

בכם. שולטים ןד,ם ןודןךים
 התחיל לארץ. פרותיו שנשרו עד והרתיעו וכרגליו בידיו באילן ןנגע הןחש הלך

 הנחש הלך תנידני"•! אל רשעים דד נאוה רנל תבואני "אל—בי תנע אל ך)בע. ל^וח: קאילן
 בו. ונגעה דחפה מיד תמותי. ולא תגעי את אף מתי. ולא באילן נגעתי הרי לאשה: ואמר

 עושה הוא ברוך־ והקדוש־ מתה׳ אני עכשו לי, אוי אמרה: ענגדה׳ בא מלאך-המות ךאתה
 אי,בו: ר׳ .-אמר*לאישה" נם ותתן ותאכל מפריו "ותקח—מיד לאדם. ונוקןה אחרת אשה

 סבור אתה מה לו: אמרה עליו. באה בי.שוב־הדעת אמר: שמלאי לו._ר׳ וןותןה ענבים קחקה
 ואתה מתה אני שמא או ;1השמש׳• תחת חדש בל לך-"אין נבראת אחרת ןדוןה מועה שאני
 בקולה, עליו מ:ללת התחילה אמרו: רבנן .“,יצדה״ לשכת בראה תהו "לא—הקלים לך יושב
.“העץ״ מן אשתך,יתאבל לקול שמעת בי אמר "ולאדם )בנאקר: ןהו

 שש שם 6 כב. נ׳, בראשית 5 כט. ז׳, קהלת 4 לד. כ״ח, שמות 3 נג. ב׳, בראשית2 יג. כ״ח, יחזקאל1
יז" נ׳, בראש׳12 יח. מ״ה, ישע׳11 ט. א׳, קהלת10 ו. ג; בראשית9 יב. ל״ו, תהלים 8 ה. שם, שס7 א.

 "הפעם" דרש — הפעם פא( כלה. קישוטי כ״ד שהן ג/ בישעיה המנויים — ונד וארבעה בעשרים
 שהאשח שפתיה, וכריב בלשונה עלי לקשקש — עלי להקיש חכמים. בלשון זוג פעמון, מל׳

 כה(, י״ג, )שופטים לפעמו" ה׳ רוח "ותחל מל׳ "הפעם" דרש — מפעמתני מצויה. דמעתה
 באחד פב( האדם. חלום בכח שנבראה — בחלום הלילה. כל בחלומותיו רוחו עליה שנתעוררה
 ומזקקים. — ומסננים פג( ז(. א׳, ישרה״)יחזקאל רגל ״ורגליהם בהם שנאמר — השרת ממלאכי

 למון _ דילטוריא מדעתו. לחעבירו כלו׳ — מדעתו להוציאו בלבו. שפט — דין בחש דן פד(
 — המלים ומתונים. רכים כדברים—הרעת כישוב שנפלו. — שנשרו והרעידו. — והרתיעו הרע.
עול. מכל וחפשי בטל יושב בל״י



כזהדעת ועץ החיים עץ והחטא. הנחש

 מעוף חוץ לה, שקעו הבל העופות. ואת הח;ה ואת הבהמה את האכילה רבוי:—1"גם"
 חי הוא עונים אלף אמרו: .ינאי ר׳ דבי .*;מים" ארבה "וכחול שנאמר: זהו "חול", ושמו אחד

 רבי וחי. אברים ומגדל וחוזר כביצה בו ומשתיר ושורפתו מקנו יוצאה אש שנה אלף ובסוף
 וחוזר כביצה בו ומשרדר מתמרטטין וכנפיו כלה גופו שנים אלף בסוף אומר: שמעון בר׳ יודן

ג(. ברא׳ ילק״ש א: אדר״ב בראשית; מדה״ג יג; פדר״א כ; שם יט; )ב״ר וחי. אברים וקג׳דל

 ;שן אמר: גוך;א בר אבא שעה? באותה אדם היה -והיכן3הנחש" אל ראשה >תאמר פת
 בית כאן לו: אמד כלו, העולם בכל והחזירו הוא •ברוך־ הקדוש ?טלו אומרים: חכמים לו.

יט(. )ב״ר זרע. בית כאן נטע,

 לאחד דומין? ואשתו הראשון אדם למה משל׳ לך אמשל אומר: יוחאי בן שמעון ר׳ פו
 וצד בממן, ואגוזים נ;ן:במ תאנים בה והניח החבית את והביא הלך ביתו, כתוך אשה לו שדרתה

 לאשתו: אמר בקרן־זוית. והניחה פתיל׳ בצמיד והקיפה החבית, פי .על ונתנו העקרב׳ את
 בה שיש עקר, כל בה תגעי שלא זו, מחבית חוץ ב;דך, מסור הזה בבית ש;ש־לי כל בתי,

 מה לה: אקרה חמץ. שואלת כגון אחת זקנה אצלה נכנסה לשוק בעלה ש;צא בון עקרב.
 מחבית חוץ לי, נתן עדש־לו מה וכל עמי עושה הוא טוב כל לה: אמרה עמך? עושה בעלך

 לך אמר ולא זו, בחבית היא הרי שלו קוזמין כל והלא לה: אמרה עליה.7 משליטני שאינו זו
 את ופקחה עקדה האשה? עשתה מה לה. ולתנם אחרת אשר, שא ל מבקש שהוא אלא כך

 בעלה שבא כיון המטה. על ונקלה לה הלכה עקרב. .ועקצה לתוכה קדה והושיטה החבית
 מתה. עקרב׳.והריני ועקצני החבית אל הושטתי ;די אמרהלו:—מהזה? לה: אמר השוק, מן

 זו, מהבית חוץ בידך, קסור זה בבית ש:ש־לי מה כל מתחלה: לך אמרתי כך לא לה: אמר
יט(. ב״ר יג; פדר״א א; )אדר״נ והוציאה. עליה כעם מיד קר?זע כל בה ותגעי שלא

 אוקרים: שהיו אילנות של קולם שקעו—*בגן" מתהלך אלהים ;; קול את ״וישמעו פז
 הלך מת׳—מתהלך אומרים: מלאכי־השרת של קולם שקעו בוראו; דעת שגנב הגנב, הרי

יט(. )ב״ר לו.
 דהדין בו;א לטין ";הון שאומר: כאדם נתקללה? -למה5בעבוךך״ האדמה "ארורה פח

ה(. )שם זה( את שהיניקו השדי.ם )ארורים מניקן"

ועץ־הדעת. עץ־הדוייים טז.
 החיים עץ אלעאי: בר יהודה ך׳ אמר החיים. כל פני על פוסח שהוא עץ—החיים עץ פט

 ת״ק מהלך נופו דבר סוף ולא מתחתיו. ןיוצאין מתפלגין בראשית מימי וכל שנה תיק מהלך

ו(. שהש״ר טו; )ביר שנה. ת״ק מהלך קורתו אפלו אקיא שנה,
 באדם כשאין היה, חטים אמר: מאיר ןחוה?.ר׳ אדם ממנו שאבל האילן אותו היה מה צ

מ;מיו. חטים פת האיש אותו אכל לא אומרים: דעה

יז. שם, שם5 ח. שם, שם * ב. ג׳, כראשית3 יח. כ״נו, איוב 2 ו. ג; כראשית *

 - נטע בית פה( ביצה. כשעור בו נשאר _ כביצה בו ומשתיר )פהעניקס(. אגדי עוף _ חול
 כלל — עיקר כל כאלו. — כגון פו( לזריעה. ראוי מקום — זרע בית לנטיעה. ראוי מקום

 הלד; מת תיבות: כשתי "מתהלך" דרש — מתהלך פז( ונשכה. —ועקצה תכשיטין. — קוזמין
 כלן׳ —דבר סוף ולא ענפיו. ומרחיב מתרבה— פוסה פט( לו. והלך מת החטא לאחר אדם כלו׳

~ היה חטים הנוף. ;ד הקרקע מן האילן גוף פדנו, — קורתו הענפים. חלק — נופו כלבד. זה לא



הראשונים ודורות בראשית מעשה כדו

 לו: אמר ך,יו? חפים אפשר לו: אמר ןעירא, ר׳ לפני #אל יצחק כר׳ #מואל )ך
לבנק(. בארזי היו מתמרות לו: $מר "עק"! נאמר והרי לו: אמר הן.

 ארורות ת*א#כלו #*רו ענבי "ענבמו #?אמר: היו, ענבים אמר: אלעאי בר ,יהודה ר׳
לעולם. מדורות הביאו הא#בולות אותן—,למו"

 —*למאכל" העץ טוב כי הא#ה •וחרא #נאמר: זהו היה, אתרוג אמר; ךעכו אבא ר׳
אתרוג. אלא מוצא אתה ואין בפריו, נאכל #עצו אילן איזהו וראה, צא

 אחת עם #קלקל לבן־מלכים מ#ל מעמנו. למד דבר היו. תאנים אמר: יוסי *ר
 קז^חות #ל פתחיהן על מחזר ןה;ה לפלטין, חוק והוציאו טרדו המלך ש#מע כק מהשפחות,

 #א?ל ב#עה כך וקבלתו. ךלתיה פתחה עמו #קלקלה אותה אבל אותו, מקבלות היו ולא
 ?ל ?ל מח!ר וה;ה לגן־עדן חוק והוציאו הקדוש־ברוך־הוא טרדו האילן מאותו הראשון אדם

 דעת #גנב ד.ןנב הרי יה:זבךב ,ך אמר לו? אומרין היו )ומה אותו מקבלין היו ולא אילנות
 לא—*תנדני" אל ך#עים "רד בוראו, על #נתגאה -רגל*ןאוה" ך?ל תבואני "אל בוראו!
 •ניתפרו #?.אמר: זהו וקבלתו, דלתיה פתחה מפרותיה שאכל תאנה אבל עלה(, ממני תטול
תאנה"? עלה

 לאךם אילן אותו הקדו#־ברוך־הוא גלה לא ן#לום, חם אמרו: לוי בן ,יהושע ר׳ ב#ם
טו(. )ב״ר אדם. של כבודו על המקום שחם לגלותו, עתיד ןלא

הקךמוני. נחש ין.
 לו, נתנו לא #בקש מה לו. ראוי שאינו במה עיניו ?תן הקךמוני נחש רבותינו: שנו צא

 ןח;ד" בהמה כל על מלך יהא אמרתי אני הקדוש־ברוך־הוא: אמר ממנו. ?טלוהו שבת־ו ומה
 עכ#ו—זקופה בקומה יהלך אמרתי אני .*השדה" חית ומכל הבהמה מכל אתה "ארור ועכשו

 "אהרג אמר הוא .5תאכל" ,ועפר עכשו—אדם מאכל מאכלו יהא אמרתי אני .5תלך" נחנך "על

א(. אדר״ב ט:; )סוטה .6האשד." ובין בינך אשית "ואיבה עכשו—חוה• את ואשא אז־ם את

 נתקלל שאלמלא העולם, מן שאבד גדול שמש על חבל אומר: מנם;א בן שמעון ר׳ צב
 משבריו אחד טובים׳ נחשים #ני ביתו בתוך לו מזדמנין היו מישראל ואחד אחד כל נחש,

 כלי- וכל ומרגליות טובות ואבנים טובים סנדלכונים לו להביא לדרום משגרו ואחד לצפון
 פלד, תחת חמור׳ תחת גמל, תחת אותו מכניסין שהיו אלא עוד ולא שבעולם, טוב חמד

אדר״נא(. נט:; )סנה׳ ולחרבתו. לגנתו וזבלים עפר בו ומוציא זנבו תחת רצועה שמפשילין

טו. שם, שם6 שם,יד. שם5 ז. בראשיתג׳,4ל״ו,יב. תהליס 3 ו. בראשיתג׳,2 לב. ל״ב, דברים1

 לקרוא ♦ודע התינוק "שאין הגירסא: ושם יהודיה, ר׳ בשם זה נאסר ע:( >םנה׳ בגם׳
 בגם׳ — היו ענבים ועולות. מתרוממות — מרזמרות צ( דגך. טעם שיטעם עד ואמא אבא

 ייף. אלא לאדם קללה שמביא דבר לך "שאין יותר: מפורש וטעמו מאיר, ר׳ בשם זה נאמר )שם(
 המקום שחם נתקנו". בו שקלקלו "בדבר וטעמו: נחמיה ר׳ בשם זה נאמר בגט׳ —היו תאנים

 ונענשו. וחוה אדם בו שחטאו האילן זהו ואומר: אילן אותו על עובר אדם יהא שלא —וגר
 —מזדמנין משרת. — שמש שאבד. דבר על ודואג שמיצר למי קריאה ל׳ צער, — חבל צב(

לו מטילין__שמפשילין טובות. אבנים מיני — סנדלכונים משלחו. — משגרו ונמצאים. נקרים

אחוריו. כלפי



כטהחטא לאחר אדם

החטא. לאחר אדם ידו.
 מכסה וענן־כבוד צפרן של עזיר החטא!? ]קדם הראשון אדם של ,לבוש! העת קה מ

 ענן־ ;נסתלק ?נדם עצמו ,וו־אה מעליו צפרן עור ??שט והאילן מפרות שאכל ?)ן עליו:
יד(. )אדר׳ב קע^יו. הכבוד

 דניה שפרח כון היה׳ סופו ועד העולם מסוף הראשון אדם רב: אמר ;היקה רב $מר צד
לח:(. )סנה׳ .“כפכה׳ עלי ותשת צרתני וקדם "אחור ש?אמר: ומעטו, עליו ;דו הקדוש־ברוך־הוא

 "דכלר לשון אין באנטוכ;א: אפם ר׳ דרש הושע;א: ר׳ אמר—2ןהארץ" ד.שמ:ם "ניכלו מ1
 קלוקם, לו וערב המדינה בני אותו ןקלסו למדינה שנקנם למלך וקליה. מעה >^שון אלא

 ומעט בדיצה להם ומעט הכעיסוהו ןקן לאחר בהדיוכין. להם ןהךבה בריצה להם הךיבה
 ובקהירות, קצרה ךרך מהלבין המזלות היו הראשון אדם חטא שלא עד כך בדזדיובין. להם

ובמתינות. ארכה דרך פבבם משחטא
 עז&ו ה״ום ואותו שנים, לשלש פרות עושות שוח בנות ךצפוךין: חנן ך׳ בשם פןחם ר׳

בן־יומם. ©רות
 מכת! "ומחץ שנאמר: מכה, אותה מרפא הקדוש־ברוך־הוא ל׳^תיד-לבוא אבל

י(. )ביר לרקא. עולם של מכתו מחץ—3.יךפא׳

 מלאתם, על הדברים שנבראו פי על אף אמר: נחמן בר שמואל ך׳ בשם קךק;ה ר׳ יי
פרץ. בן ש;בוא עד לתקונם חוןרים אינם ועוד נתקלקלו, הראשון אדם שחקא ?ון

 וקומתו דחי הם: ואלו שחטא׳ לאחר הראשון מאדם הקדועז־קרוך־הוא חסר ךבךים ששה
בראש׳(. תנח׳ יב; )ב״ר מחזירם. הקדוש־ברוך־הוא ולעהיד־לבוא ומאורות, וגן־עדן הארץ ופרי ןז^יו

 לי, אוי אמר: חמה עליו ש^קעה בון הראשון, אדם בו שנברא יום רבותינו: שנו *ז
 השמלם. מן עלי שנקנסה מיתה היא וזו לתהו־ובהו, ;חוזר בעדי חשך עולם שפךחתי שבשביל

 מןהגו אמר: עמוד־השחר שעלה וכרן כלנדו. בוכה וח;ה הלילה כל ובוכה בתענית יושב היה
ע״י(. .♦ ח. )ע״ז שור. ;הקריב עמד הוא, עולם של

 מוצאי־שבת, עד נברא ולא בערב־שעת להבראות במחשבה עלה האור יוסי: ר׳ אמר צח

 שני והביא מעלה, של דגמא מעין הראשון באדם דעה הקדוש־ברוך־הוא נתן ובמוצאי־שבת
יא(. כ״ר נד.; )פסח׳ האש". מאורי "בו_רא עליו וברך איר מהם ו;צא לזה, ןה ןהקישם ךעפים

 שקא לי, אוי אמר: ;הולך, שמתמעט יום הראשון אדם שראה בון רבותינו: שנו צט
 השקים. מן עלי שנקנקה מיתה היא *ךז> לתהוץבהו, וחקר בעדי חשך עולם שפרחתי בשביל

 והולך, שמאריך יום וקאה טבת תקופת שבאה כון ובתפלה. בתענית ;מים שמנה וישב עקד

כו. ל׳, ישעיה3 א. נ׳, בראשית2 ה. קל״נן, תהלים י

 התחרות של במרוצה—בריצה ושבחו.—וקלסו צח( הדעת. בעץ שחטא—שסרח צד(

 מין—שוח בנות ושעשועים. שחוק לשם במרוצה שמשתתפות במרכבות — ובהדיוכין במעגל.
 - מלאתם צס החטא. קודם הבריאה בשעת — היום ואותו בזמננו. עושות-עכשו תאנה.

 בעץ חטאתי כלו׳ מעשי; את שהבאשתי — שמרחתי צס מעט. —חפר משיח. — פרץ בן שלמותם.
 —האור צח( ומלבנת. ההולכת ארוכה כרצועה בתחלתו שנראה השחר אור—השחר עמוד הדעת.
 — וגו׳ והקישם לבנים. צור, אבני—רעפים למלאכים. ושויון דמיון — וגו׳ דוגמא מעין האש.
 תשרי, תמוז, גיסן, בשנה; הן תקופות טבת-ד׳ תקופת שנגזרה. — שנקנסה צט( בזה. זה הכם

והולך. מאריך היום טבת ובתקופת טבת;



הראשונים ודורות בראשית מעשה ל

 לאלו עש$ם האחךת לעו;ה ;מים־טעךם. שמנה ועשה הלך הוא, עולם של מנהגו אמר:

ע״י(. ח.: )ע״ז ;מים־טוקים. ולאלו

וההל. קין יט.
 דין. לו: אמר העולם. את ונחלק בוא להבל: _ק.ין אמר —1אחיו" הבל אל קק "ויאמר ק

 לזה ;הא שלא בידיהם והתנו הקרקעות, את ואני המטלטלין את אתה טול קין: אמר
כלום. זה על

 אמר שלי. עליה עומד שאתה זו אדמה ק.ין: לו אמר הצאן. את לרעות הבל התחיל

 "רקם —^ך מתוך פרחז אומר: וזה חלוקן אומר: זה שלי. לבוש שאתה זה ]:נמר[ הבל: לו
.1אחיו" הבל אל קלן

 הבל ונצח בזה זה שנאחזו עד להר, ומבקעה לבקעה מהר אחריו רודף ק.ין התחיל
 הולך אתה מה בעולם, שנינו אחי! הבל צוח: התחיל כך קין וכשראה תחתיו. ונפל ק;ן את

 זהוש^מר: והרגו. ק.ין עליו עמד מיד והניחו. רחמים הכל עליו נתמלא לאבא?... ]אומר
 בו ועשה אבן נטל ? הרגו והיאך תחתיו. נתון שהיו מלמד ,1אחיו" הבל אל ק;ן ״רקם

 _עד יוצאת, נשמה מהיכן יודע ה;ה שלא וברגליו, בידיו חבורות-חבורות מציעות-פציעות,
ומת. לצוארו שהף.ע

 אחר שאין ממני, אלא אותו מבקשין שאין ואמי, אבי מ?ני אברח אמר: שהרגו כו_ן
 אתה אבותיך מפני לו: אמר הקדוש־ברוך־הוא, עליו נגלה מיד והוא. אני אלא בעולם

 הבל "אי —8אראנו?" לא .ואני במסתרים איש _יםתר "אם ;כל, אתה אין מפני לבדח, ;כל
 לו אמר אצלך. מבקשו אני אצלי? מבקשו אתה קה ;דעתי, לא ק;ן: לו אמר 8אחיך?"

 לנגה שנכנס לאחד משל .*האדמה" מן אלי צעקים אחיך דמי "קול רשע, ךקדוש־ברוך־הוא:
 כלום. בת-י אין לו: אמר בידך? מה לו: אמר אחריו, תן הגנה בעל והיה ואכל. תותים ןלקט
 והפשילו אחד גךי( ןדוטף למרעה שנכנס לאחד ]או[ מלכלכות... ;דיך והלא לו: אמר

 לו: אמר קלום. בידי אין לו: אמר ב;ךך? מה לו: אמר אחריו, רק המרעה בעל ה;ה לאחוריו.

אחריך... מפער, הוא נהלא
 הדבר קשה בן־יוחאי: שמעון .ר׳ אמר — *האדמה״ מן אלי צעקים אחיך דמי ״קול

 אלו המלך. לפני ומתנוששין עומדין שהיו אתליטין לשני לפרשו: לפה אפשר ואי לאמריו
 מצות וה;ה והרגו. חברו על אחד נתחזק לפרשם. המלך רצה ולא פרשם. — המלך רצה

האדמה". מן אלי צעקים אחיך דמי "קול כך המלך? מלקני ךי?י ;בקש מי ןאומר:

י. שם, שם 4 ט. ד/ כראשית3 כד. כ״ג, ירמיה2 ח. די, כראשית1

 — קרקעות וחפצים. וצאן בקר כגון למקום, ממקום המטלטלין נכסים — מטלטלין ק(
 בגדיך. פשוט—חלוק צאני. מן —שלי צמר... טענות. שום כלו׳ דבר; שום—כלום אדמה.

 גרגרים — תותים על... וגבר — ונצח אדמתי. על רגלך תדרך שלא באויר, מעופף זעה — פרח
 כמפורש — לאמרו הדבר קשה וצועק. גועה — מפער. מגואלות. — מלוכלכות אדום. שעסיסם

 מתגוששים גבורים—אתליטין יוחאי. בן ר״ש בימי רומי מלכות ממנהגי הלקוח במשל, בסמוך
 —המלך מלפני מותו. בעת ההרוג — מצוח והיה ביניהם. הפריד — פרשם בל״י. ונאבקים

 כלפי כביכול "עלי", כטו "אלי" דרש —אלי בינינו. הפריד שלא ע״י למיתתי גרם שהוא

הקב״ה.



לאוהבל קין

 ואתה הבך־ילת כל שצ״מר הוא אתה—4אצכי" אחי "השמר קין: אמר כך אחת דבר
 תפשו לכקר ?תפש, ולא בלילה כלים שננב דומה-לגנב הדבר למה קשל ק?די? :מבקשו
 אתה אבל אמנות/ הנחתי ולא גנב אני לו: אמר הכלים? את גנבת למה לו: אמר השצער,
 אותו- הרגתי אני $מר: כך ק.ין ואף אמנותך? הנחת למה בשעת לשמור אמניתך

 שאלו שהרנתו! הוא אתה להרגו? הנחת ולי הכל את שומר אתה .תנר-הרע, בי בראת
בו. מתקנא הליתי לא כמותו קךבני קבלת

כעקיס׳יי. אחיך דמי קול ?נשית, "מה הקדוש־ברוך־הוא: השיבו מיד
 יוד?׳ דליתי וכי מימי. הרוג ראיתי ולא ;דעתי לא רבצנו־של־עצלם! קלן: לו אמר

מת? והוא: כאבן ו מכד, שאני
 שמלשינים דלטורים לפניך לש ךבונו־של־עולם!—”מנשוא עוני גדול ץי אל קלן ".ויאמר

 בשמלם,מנלן ואתה הרגתיו, שאני יודעים ואינם בארץ הם הרי ואמי אבי לפניך? האדם •את
 כל־ לו: אמר סובל. אני כלו כל־העולם שוטר,! הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר צדע? י אתה

 הקדוש־ברוך־ לו אמר !3מקשוא" עוני "גדול לסבול? לכל אינך לעוני סובל, אתה כלו העולם
 כארץ ולשב ל; מלפני קלן "ויצא מלד—הזה המקום מן וגלה צא תשובה ועשית הואיל הוא:

.4נצד"
 וכהמות חיות והיו מתחתיו. מןדעזעת הארץ היתד, הולך שהלה מקום כל כשלצא,

 הקדוש־־ברוך־היא וגזר אחיו הבל את הרג קלן לזו: זו אומרות זה? מהו ואומרות: מזדעןעצת
הבל. של דמו לתבוע אצלו ובאות מתכנסות ןך,יו וצאכלנו. אכלו נלך ,5תהיה" ונד "נע ׳עליו:

ואמר: דמעות עיניו זלגו שלעד, באצקה
אברח? מפניך ואנה מרוחך אלך אנה

הנך:—שאצל ואציעה אתה, שם שמים אם־אסק

—לם באחרית אשכנה כנפי־שחר, אשא
:מינך•. ,ותאחז.? תנחני יךךז שם נם

לא(. שמ״ר :כב ברא׳:ב״ר )תנח׳ וכו׳. דק:ן״ כל־־הצרג ״לכן הקדצש־ברוך־הוא: לו אמר

 שהיה והכלב האבנים[, ועל העצים על משלך ודמו בשדה מטל היה הבל !כשנהרג
 ועזרו אדם ]באו[ השמלם. ועוף השדה מחיות נבלתו משמר הלה הוא הבל של צאנו משמר
 שמח אחד עורב להבל. לעשות מה יצךעים היו ולא עליו ומתאבלים בוכים .והיו כנגדו ןלשבו
 וקערו. לעיניהם בארץ וחפר חברו את נטל לעשות. מה זה לארם מלמה אני אמר: חברו
בראש׳(. :ילק״ש כא )פדר״א בארץ. וקברה הבל של נבלתו נטל מיד נעשה. זה כעורב אדם: אמר

כב(• )ב״ר לו. הצמיח קרן אומר: יוסי אבא לו. מסר כלב אמר: רב—7אצת" לקלן _יל >לשם

 דברים הפשיל אמר: אלבו ך׳ בשם ירדן ך׳ ;צא? מהיכן—4לל" מלפני קלן "ויצא

)שם(. העליונה. דעת כגונב ולצא לאחוריו

 ז-י. קל״נו, תהנים6 יב. שס, שם5 טז. שם, שם4 יג. שם, שם3 י. שם, שם2 ט. ד; בראשית1
טו. ד׳, בראשית י

 ואשתו—ועזרו קא( נזלו. —זלגו רועדת. — מזדעזעת מאין. — מנין מלשינים. — דילטורין
 —וגו׳ קרן זה. לצורך הכלב את הקדמוני האדם לו כבש שכן לשמרו, —וגו׳ כלב קב( חוה.

 — וגו׳ הפשיל קג( אימה. להטיל במצחם קרן נושאים היו הקדמונים השבטים מקצת

 הגי׳: ובויק״ר דמיה; ובלבו לפנים אלא קבלם שלא הקב״ה, דברי גוו( )אחרי לאחוריו השליך
הנכון. הוא ואולי שוא, של וצניעות ענוה דרך — לאחוריו״ בגדיו ״הפשיל



הראשונים ודורות בראשית מעשה לב

 ?ךי?ך< נעשה מה לו: אמר הראשון. אדם בו פגע שמדו. -;צא1;;" מלפני ק:ן >יצא קד
 הוא ?ך ואמר: פניו על מטפח הראשון אדם התחיל ונהפשךתי. השובה עשיתי לו: אמר
 >יום £יר "מזמור ;אמר: הראשון אדם עמד מיד יורע! הי.יתי לא ואני תשובה של כחה

)שם(. .2ל;;" להודות טוב הש?ת,

 בנו וה;ה לצוד ;צא אחת פעם ה;ה. וסומא לדורות שביעי ה;ה קין של בן־?נצ למך קה
 את למך מתח רואה. אני ח;ה כמין לו: אמר ח;ה• קרן דמות תינוק אותו רואה ב;דצ; אוחזו

 1^בי ללמך: לו אמר ?מ?חצ, וקרן הרוג מרחוק תינוק אותו ךאה ק;ן• את ;הרג כנ?דוי הקשת
 בחרטה ;דיו שתי טפח הוא. ,זקני לי! וי למך: לו אמר במצחו• וקרן הרוג אךם ךמות ך.רי
.*לחברתי" וילד לפצעי הרגתי ישא י5" שנאמר♦ זהו בשוגג• והךגו תינוק לש בלאשו ןנגע

בראשית(• מדה״ג ;)תנח׳ 

הדורות. קלקול כ•
 רוחין הוליד ?נדרי הראשון אדם שדרה השנים אותן כל אלעןר: בן _יךמ;ה ר׳ אמר קו

 שעד מכלל—*כצלמו" בדמותו ויולד שנה ומאת שלשים אךם "ויחי שנאמר: ,ולילין, ןשדין
כצלמו• לא הוליד עכשו

 ובדמות. ?צלם כאן עד אמר: ושתק! אנוש" שת, "אדם, דלא: בר כהן אבא את שאלו
קינטורין• ןנבךאו הדורות ?תקלקלו ואילך מבאן

 המתמרחיש. והתחיל טרשים, נעשי ההרים שת: בן אנוש בימי נשתנו ךברים אך?עה
בג(• ב״ר ;יח: )עיר' למזיקין• חלין ונעשו כקופות ?ני־אדם[ )של פניהם ונעשו

נח כא.
 לא צח שנולד קדם—5;דינו" ומעצבון ממעשינו ;נחמנו זה לאמר צח שמו ".ויקרא זק

 כרן ן_דךךךים. קוצים וקצצרין )ושעורים[ חטים זורעין היו אלא קצצרין, היו זורעין ?שהיו
 שעורים זוו־עין חטים, וקוצרין חטים זורעין—שזרעו מה קערו ל;שובו, העולם חזר נח שנולד

 "ומעצבון כתוב לכך בידיהם, מלאכה עושין צח נולד שלא עד אלא עוד ולא שעולים; ןקצצרין
בראשי(. )תנח׳ מלאכה. וכל־?לי וקרדמצת ומגלות מחרשות להם התקין—צח נולד ;דינו",

 ה?ל, על השליטו הראשון את־אדם הקדוש־ברוך־הוא שברא ?שעה יוחנן: ר׳ אמר קח
 לא הפרה עליו: מרדו אדם שחטא כרן לחורש; נשמע והתלם לחורש נשמעת ה;תה הפרה
נחו.—צח שעמד כ;ן לחולש; ?שמע ה;ה לא והתלם לחולש נשמעת ה;תה

כנו. שם, שם 5 ג. הי, שם 4 כג. די, כראשית3 א־כ. צ״ב, תהלים 2 נוז. ד, כראשית1

 — בנדוי קו( ועור. —וסומא קה( מכה.—מטפח נרצית? עמו, השלמתי — ונתפשרתי קד(
 הכתוב כלו׳ — ונו׳ שת אדם לילית. של בניה שדים, מין — ולילין חטאו. על לשמים מנודה
 נאמר ושם אדם", תולדות ספר .זה בפרשת באמצע ומפסיק אנוש עד אדם תולדות בסדר מגיע

 מכאן ובדמות. בצלם אדם הוליד אנוש עד כלו׳ — וגו׳ כאן עד אמר כצלמו״. בדמותו ״ויולד
 שנעשה — ה׳״ בשם לקרוא הוחל .אז שנאמר: כמו מעשיו, שקלקל ואילך, אנוש מדור — ואילך
 וחצין אדם בני ובמעלה שחצין בל״י, בריות מיני — קינטורין וגו׳. הדורות נתקלקלו חולין,

 — טרשים הבהמה. כדרך בזמה שטוף במדותיו, וירוד פחות דור שנולד והכוונה סוסים; ולמטה
 אלהים צלם שנטשטש כלו' קוף; מל׳ — כקופות תולעים. משריץ — מרחיש כסלעים. קשים
 — לישובו העולם חזר קז( להנזק. וקלים למזיקים מופקרים — למזיקים חלין פניהם. מעל

בסמוך. האמור מטעם



לג המבול דור

 אחת פעמים, #תי עולין המים ך.יו צח עמד #לא .עד $מר: בן־לקי# #מעוין ר
כה(. )ב׳ר ;חו. צח כןן קעדיהסז עתוך ם1און ומקימים עעךבית, ,ואחת לאחרית

המבול. דור כב.
 ריולים בתועה ןהצשיב פלטין #בנה למלך -מעזל*האךם״ את אמחה ין ,ויאמר קס

 המלך: אמר ובמגולים׳ ובאצבע בךמיןה מלך #ל בחלומו ן#ואלים ימים5#מ ןד.יו אלמים׳
 היי זבמנילים־־אלז ועאצבע ברמיזה ב#לומי ו#ואלים מ#כימים אלמים, #הט אלו הם מה

 לס!ין£5 ןהחדקי עךדו מקחים׳ דיורים עתוכה המלך ד.ו#יב 1ןכמה כמה אחת על פקחים
 בך #היתה. לכמות הפלטין תחלר המלך: אמר היא! #לנו מלך. #ל זו פלטין אין אמרו:

 זהו המים, מן אלא עולה הפןדו#־עריך־הוא #ל קלושו דדה לא עולם #ל בך;תו מתחלת

 הקדו#־ברוך־ אמר ץ!" במרום ,אדיר אומרים? היו ומה ...,רבים" מים .מקולות #נאמר:
 על אדם כ#אבךא אותי, מקלסים הם הרי ךב־ר ןלא אמ;רה לא להם #אין אלו מה הוא:

 _י$ני הקדוש־ערוך־הוא: אמר בו׳ ומרד המבול דור בו, ומרד אנו# דור עמד ןכמה׳ כמה אחת
כח(. שם ז ח )שם אותם. ];בואו אלו

 #לא קדם עולמו על הקדו#־ערוך־הוא ?תאבל ;מים #בעה לוי: בן ;ד.ו#ע ד׳ אמר
בז(. )שם .,לבו" אל .ויועעצב #נאמר: לעולם, מבול ;ביא

 ת?א ז מאה1? ה?י ןדילרי? זאח? דם£ האךמה״י-אם י-נ? דדקרם ?ל ת$ ,רמה א.,
 ימיםדל ♦1די1?? ריר מכל ןהתקין ל^כי חפה #ע#ה לאדם מ#ל קרחה♦ בן יד.ו#עי רבי מ#ום

 למה #מת-העד, עכ#ו ב?י, ב#ביל אלא ע#יתי כלום אמר: חפתו. את ופזר עמד—בנו מת
 #^ם עקעזו אךם, ב#ביל אלא ןחיה בחמה בראתי עלום אמר: הקדו#־ברוך־הוא אף לי?

קח(. )סנה׳ לי? למה ןחיה על׳מה חטא׳

 מך- מתעצב♦ הקדו#־ברוך־הוא היה עבוךה־זרה ועבדו המבול דור #עמדו פרן
 לפניך אמךנו הלא ךבונו־#ל־עולם, לפניו: ןאמרו ועזאל #מחזאי מלאכים #ני עמדו

 לו: אמרו עליו? ;הא מה ]עולם להם: אמר .8תזכרנו?" בי אנו# •מה את־עולמך: כ#בךאת
 בארץ #רזים אתם אם לעני, ן;דוע נלוי להם: אמר בו. מסתפקים דדינו ךכונו-#ל-עולם,

 הבריות ו;דורעם ך#ות לנו תן לו: אמרו מבני־אךם. ק#ים ודדיףם בכםתיד-הרע #ולט ה;ה
 האלם. ענות עם קלקלו ידזמ עמהם♦ ;תדורו לדו להם: אמר #מך. מקך#ים אנו איך ;קראה

.יצרם. את לכבו# ולא\כלו ;פות #היו
 לוז אמךה לי. ה#מעי אמר: בה. עיניו ?תן אסתהר, ו#מה אחת ריבה #מת!אי ראה

 ב#עה לרקיע בו עולה #אתה #ם־חמבך#, ותלמדני כנפיך לי #חתן עד לך #ומ_עת איני
קלקלר- לרקיע-ולא ועלחה אותו הזקירה #ם. אותו ולמךה כ?ביו לה נתן זוקרהו. #אתה

ס. ח׳, מהליס 5 מ. ז׳, שם * ו. ו/ בראשית3 ד. צ״^ מהנים2 .1 ר, בראשית 1

 ,ובמנטיליף: מתקנים: ויש ובמטפחות; — ובמנולין בה. לדור אנשים — ריורין קט(
 — ויתעצב קי( המים. — אותם ויבואו שבחו. — קלוסו אחד. והענין ,ובסורריף, הגי׳ ובאימר

 הענין נתפרש ושם חניך", ב׳אגדת שנזכרו מלאכים — ועזאל שמחזאי קיב( האבלים. בדרך

 -׳■ אסתחוי נערה. — ריבה שוכנים. — שרויים צורך. ספוק, מוצאים — מסתפקים באורך.
אותיותיו. בכל כקריאתו ה׳ שם — המפרש שם בל״י. נוגה כוכב



הראשונים ודורות בראשית מעשה לד

 כוכבים קובעה בין וקבעוה לכו העברה ופךשהעצמהמן הואיל הקדנש־ברוך־הוא: אמר
 שמחזאי ןהוילידו נשים׳ ן$שאו עמדו - בך ועזאל למחזאי שראו כרן בכימה. הללו-ןנקבעד.

והיא. ד.ץא קנים:
 עולמו להחריב הקדנש־ברוך־הוא עתיד לו: ואמר לשמחזאי שליח מטטרוין שגר

 *כ?יו יעשו _מה בניו: ,ועל העולם על מצטער והיה בבכי עמד מיד לעולם. מבול ולהביא
 סוסים ואלף גמלים אלף יום בכל אוכל היה ואחד אחד שכל חרב? העולם אם יאכלו מה

שורים• ןאלף
 הארץ על פרוסה גדולה אבן ראה: מהם אחד חלומות. שניהם והיא היוא ראו בלולה

 והיה סכין כמין וב;דו הרקיע מן יורד מלאך ןהיה שטין-שטין, וכתובה חרותה והיא כעזלזחן,
 גדול פךדם ראה: ןהאחד תבות; ארבע אלא בה משיר ה;ה ןלא השטין כל־אותן ומוחק נורד

 האילנות כל מקצצים ןד.יו קךזימות וביךם מלאכים בו ןך,יו אילנות מיני מכל נטוע קשבח
ענפים. שלשה של אחד אילן אלא בו שירו ןלא

 הקדויש־ברוך־הוא עתיד להם: אמר אביהם. אצל ובאו בבהלה עמדו שננערו בון
 אל להם: אמר ובוכים. צועקים היו כך, ששמעו כון ובניו. נח אלא ןשיר ןלא מבול להביא

 או אבנים מעלים או גזרות שגוןרים ןמן שכל הבריות, מן :כלו לא ששמותיכם תצטערו׳

דעתם. נתקררה מע־י והיא... היוא מןכירים: הם ספינות-שמותיכם
 למעלה, ןרגליו למטה ראשו ןשמים, ארץ בין עצמו וקלה בתשובה חזר שמחזאי

ד(. כיוזמ״ד בקלקולוי.)מד׳אבכיר: עימד הוא ועדק בתשובה חזר לא עזאלת בתשובה. תלוי הוא נעדין

 הכל אמר: סימון בר יהוךהיבשםך׳ עזתה ר׳—1את־דקכר כל־־בשר השחית "כי
 אצל קהלך דרה והתךנגול הזאב אצל הולך ה;ה הכלב - המבול בדור מעשיהם קלקלו
 חטים אותה זוךעין ןנתה-קיו הארץ אף אמר: .יצחק ר׳ בשם טברין בר לולעי ר׳ הטום.

כת(. )ב״ר הם. המבול מדור הללו הוונין זוץין. מוציאה ןך,יא

 אנשי היו כך סימון: בר ,יהודה .ר׳ בשם עזריה ר׳ אמר—2נשים" שתי למך לו ,,ויקח
 .ואחת לפריה־ןךביה אחת ]נשים[, שתים לו לוקח קהם אחד דרה עושים, המבול דור

 שדרתה *ןזו בעלה: בחי.י אלמנה כאלו יושבת זקיתה לפריה-ורביה שהיותה זו לתשמיש.
כזונה. מקשטת אצלו יושבת והיתד. תלד, שלא עקרים של בום משקה דרה לתשקיש

 —עדה וצלה, עדיה נשים, שקי ולקח למך, היה שבהם הברור שהרי שכן׳ לך תדע
כג(. )שם לו. צ 3 יושבת שהיתר. ו?לה- ממנו׳ ה סך ש

 מסוף ומהלכין שנה, לארבעים אחת זורעים היו המבול[ דור ]אנשי .יצחק: ך אמר
 חשובים ונמרים אריות והיו ?הליכתם, לבנון ארזי ומתלשין קלה, בשעה סופו ועד העולם

לד(. )שם העצרת• ועד הפסח כמן יפה אויר להם והיה בבשר, ככנימה בעיניהם

יכו. ד, שם 2 .בי ף, בראשית 1

 של שורות—שטין הקב״ה. של פניו מלאך—מטטרון לכת. כוכבי שבעת במערכת—בכימה
 במלאכה יגעים של קריאות — והיא היוא במגזרות. כרותים עץ ולוחות נסרים — גזרות כתב.
 רע צמח מין — זונין קיג( דעתם. נחה כלו׳ — דעתם נתקררה וזריזות. התעוררות לשם קשה
 נ״א: שבהם; המובחר — הברור קיר( )טומעללאלך(. החמין בשבלי מעורב בשבלים שגדל

 ארמית: בל׳ ,עיה" — שסרה סומא. שהיה שבהם, והעלוב האמלל כלו׳ ״המרוד״, או ,הירוד״
 ;שנה ארבעים יבולה את נותנת והארץ אחת פעם זורעים — וגו׳ אחת זורעים קמו( סור.
הכנה. כעקיצת כלו׳ — ככנימה יגיעה. ובלי בשפע לחמם את מוציאים שהיו כרו׳



להוהמבול. נח המבול. דור

דדתה כלם יולךת מהן אחת כשדדקה - *;רקדון" דלדיהם ^ויליהם כצאן ,ישלחו קם:

 ד׳יו{ד• - ל;לה5 יולךת וק^דדתה את־שרך: חותכת ואני צור לי ןהבא צא לבנה: אומרת
<$ת־שךך. חותכת ואני נר לי והךלק צא לבנה: אומרת

 את־שרך. )אחתוך נר לי הדלק צא לבןה: אמךד< בלןלה. שילךה אחת באשה מעשה
 לי: אמר התרנגול. קרא !ה ?נם זה שמתעסקים עם !רוחות של שר שמרון בשד ופגע )צא
 והוךצך. אותך מכה דליתי התך־נניל שקרא ןאלמלא התרנגול. שקקא אמך לפני ןד,שתבח לך

 אמי חתקה שאלקלי את־שרי, אמי חתכה שלא אם־אקך, לפני ןהשתבח אתה לך לו: אמר

ה(. ויקיר לו: )ביר ןד.וךגך. אוותך מקד. היי^י את־שרי

והמבול. נח מ.
 אחרים: בדורות ולא ,בדירותיו' יוחנן: בדרותיו״י-אמרך׳ דלה תמים צדיק איש ,צח קי!

 יוחןן ר׳ של משל חנינא: ר׳ אמר אחרים. בדורות כל־שכן — ,בלרותיו" אמר: וריש־לקיש
 *נידן ריחה במקוקה חמץ. של במרתף מנחת שהיתה _י?ן של לחבית דומה? ך,ךבר למה
 דומה? הךבר למה ךיש־לקיש של משל הושעייא: ר אמר נידף. ריחה אין במקומה >$לא

 מקקום ן5^“ן?ל נודף׳ ךידוה במקוקה האנפת. בקקום מנחת שדלתה פליטון של לצלוחית

קח.(. )סנה׳ הבסם.

 אחד קצים, ש?י לו שהיו למלך קשל ;הודה: ר׳ -אמר*צח" התהלך ,את־האלהים
 כחי שה;ה אבךד.ם כך לפני. והלך בא לגדול: ואמר עמי. הלך לקטן: אמר קטן׳ ;אחד גדול
ל( )ביר נחי. התהלך רע-.את־האלהים כחו שדלה נח אבל .8תמים" ;היה לפני ,התהלך—;פה

 מתרה קיה שנה קיכ יוסי: ר׳ בשם הונא רב אמר — *גפר" עצי תבת לך ,עשה ?יט
 לנח: לו אמר קשובה קשו שלא כון תשובה. נקשו שמא המבול, בדור ■ברוך־הוא הקדוש
 אמר למה? אלו ארןים לו: אומרים והיו ארזים. ךנטע צח עמד צפר". עצי תבת לך ,עשה
 שאמלט כדי תקה׳ לקשות לי ואמר לעולם מבול להביא מבקש הקדוש־ברוך־הוא להם:

 ןהלים. והם הארזים אוףם משקה היה בדבריו. ומלעינין עליו קשחקין והיו וביתי. אני בה
 ;מים לסוף עליו. מלעיגין ;היו הזה; בענ;ן להם ומשיב עושה? אתה מה לו: אומרים ןד,יו

 מתקה ןד,יה ;כך, כך להם: ואומר עושה? אתה מה לו: אומרים היו מנסרם. והיה קצצם
מבול. הוא יברוך" הקדוש עליהם הביא תשובה-מ;ד ?גשו שלא כדן בהם.

 הקדוש־ברוך־הוא? עזעה מה את־התבד" להפוך בקשו אובדים שהם עצמם שראו כ;ן

נח(. )תנח׳ אריות. את־התבה ך,קיף

 מתבה צח שדדה חדש שנים־עשר כל מרגלית. אמר: לוי ך׳ —5לתבה" תעשה ,צהר
 לו רדתה מךנלית אלא בל;לה׳ הלבנה לאור ןלא ביום החמה לאור לא צריך דדה לא

 היה מבד,קת שהיתה ובשגגה יום׳ שהוא יודע דדה כהה שהיא ובשמיה אותה, תולה ןדדה
לא(. )ביר לילה. שהוא יוךע

נוז. שם, שם5 יד. ף, שם 4 א. י״ז. שם3 ס. ר, בראשית2 יא. כ״א, איוב 1

 וכמה. כמה אחת על כי, אף — שכן כל קיז( טבורך. — שרך הנולד. — לבנה קטז(
 ומתפשט. עולה — נודף בזה. וכיוצא יין שם להטמין ובחצר בבית מוקצה מקום — במרתף

חותכם — מנסרם מזהיר. — מתרה קיט( בצדקתו. — יפה כחו קיח( המור. שטן — פליטון

גטשור.



הראשונים ודורות בראשית מעשה לו

 ?קנם לא ראם ?הורה: ך׳ ^מר—,התקה" אל תביא מכל שדם בשר מכל החי •ו^כל קכא
 פ^לים ןה;ה תבת3 צח קשרו $לא גוריו, ;לא הוא לא אמר: ןחק;ה ר׳ נכנסו, גוריו אבל ממג

)שם(. לסוסיתא. שקריא !9? הלמיות

 ונשבע תבה, של הסלמות מן אחד עץ על הבשן מלך עוג לו לטב המבול מי קש^ברו קכב
 מזוני לו מושיט וה;ה בתבה חור נקב נח? עשה מה עולם. עבד להם >טןהא ולבניו לנח
כג(. )פדר״א .1הרפאים" מעתר נשאר הבשן מלך עוג רק "כי שנאמר: הו1ן ןיום. יום ?קל

 ?גיהצם מךסיחה היה עליהם מוךיד שהקדוש־ברוך־הוא ןטפה מפה כל יוחנן: ,אמרר קכג

כח(. )ב׳ר עליהם. ומורידה ומוציאה

 מפחים שלשה אפלו מלכ;א: בר כהנא רב בשם אמרו—8הארץ" את־ משחיתם "ןהנני קכי
 סורח שהוא ןמן כל מיציקת לו שהןתה מלכים לבן משל ?מוחו. בארץ שול^ת שהמחרשה

 משחיתם א;י הרי—את-הארץ משחיתם ה??י הקדוש־קרוך־הוא: אמר כך נךו־ית. מינקתו היתה

ל(. )שם עמם. את־הארץ ומשחית

 שמשו, יונתן: לוך׳ אמר חדש. שנים־עשר אותם כל המבלות שמשו לא יוחןן: ר׳ אמר קכח
כה(. )שם ?כר. ך־שומם ך\ה שלא אלא

 מכל לו: אמר תשובות, משיבו העורב התחיל—*ושוב יצואז ויצא את־הערב "השלח יכק
 לון בך? לעולם צרך מה לו: אמר לי. אלא משלח יד2א? א' כאן *}עיר •ד*ס מהמה

לקרבן. ולא לאכילה
 ואתה שנא?י רבך לו: אמר לנח, עורב השיבו ?צחת תשומה ריש־לקיש: אמר

 מ?יח שאתה - שנאתני ןאתה שנים, הבמאים מן שקעה׳ הטהורים מן — ץ(נאני רכך שנאתני.
 חקר עולם נקצא לא שר־^ת או שר-חמה ?י מ?ע אם שדם. מין ?שולח שקעה מין

אחת?! מר;ה
 נקלת ומצא העורב לו הלך בעולם. מה לידע—את־העוו־ב" "וישלח 1אף־על־טי־כן1

את צח שלח לשולחו. שליחותו השיב ןלא מאכלו על לו וישב ההרים, בראשי משלכת אדם

שליחותו. ןהשיבה ונה*ר,
 עדן גן־ שערי ביבי: רב אמר אותו? הביאה מהימן —8בפיה" טרף עלה־דת >הןה

 ךמר קביאה ה$יל׳. ,,2איי הביאה מגן־עדן אלו איבו: לוך׳ אמר הביאתי. ומשם לה ?מתחו
 ;דו מתחת מזה מר צח, מרי לו: ואמרה לצח רמזה רמז אלא ובלסמון? קנמון כגון מעלת

ח(. נח ילק״ש א: שהש׳ר לא: )ויק׳־ר ידיך. מתחת מתוק ןלא הוא ברוך־ הקדוש־ של

 רבונו־של־עולם, הקדוש־ברוך־הוא: לפני יונה -אמדה5בפיה" טרף דת עלה "והנה כזק
 מ:ד ומסוךים ?ךבש מתוקים .יהיו ואל ב;ךך, ומסירים זה בדת מרורים מזונותי תהיו

ח(. נח ילק״ש כג; ם־ר״א קח; סנה׳ לג: )ביר קשרקוךם.
יא. שם, שם 5 ז. ח׳, שם * יג. ו׳, בראשית 3 יא. ג׳, דברים2 יט. ו׳, בראשית 1

 המים את מזעזע — תלמיות מתלים גדלו. מפני התכה אל — נכנם לא ראם קכא(
 ערים שתי — לסוסיתא טבריא כמן בשעורם. גדולים גלים ומעלה תלמים תלמים אותם וחורש

 חזקה. — נצחת קבו( לוקה. — נרדית חוטא. — סורח נשחקו. — נמוחו קכד( לזו. זו סמוכות
 מר אדוני. — מרי אפרסמון. המור, שמן — ובלסמון והצנה. החמה כח — וגו׳ חמה שר

זה של למרירות ברמז לנע״ל, מר" ו״מרי, וגו׳. מהזית מרים עוד מזונותי יהיו בלו׳ — וגו׳ מזה

ראדון. המשועבד



לז והמבול נח

 הייתי שם, דריתי אלו יורן: ר׳ החבה"-אמר מן צא לאמי צח אל אלהים ר3>ד קכי׳
 ממך יוצא א?י אין כך ברשות׳ אקיא לת^ה ?כנסתי שלא כשם צח: אמר אקיא לי. ויוצא שצבךה

נח(. לדזיללש )כ״ר צח/ התבדר-״ויצא מן "צא צח/ התבה״־־-חבצא אל ךשות:,בא3 אלא

 דריתם? היאך אתם הגדול: קישם $ליעזר לו התבה״-אמר מן ,קנאו -למשפחותיהם קכט
 —בל;לה ביום: האכלנוה ביום להאכילה שךךכד< לריה כתבה. לנו דרה ^דול צער לו: אמר

 ומחתך יושב היה אחת פעם אוכלת? היא מה אבא יודע היה זו-לא בלילה.ןר!ית האכלנוה
 —ואכלה. שהתליעה ךוןךא לה נובל דרה ואילך מכאן ולכלתה. מתוכו תולעת נפלה ךמון:
 לו: אמר מזונות? תובע היית לא מה מפני לו: אמר התכה. של בןוית חצן אבא מצאו החול

 ;זהו תמות. שלא רצון ;דר—בצערי, דרית חושש לו: אמר אצעךך. לא ואמרתי: טרוד ךאץזיך
ילק״ש(. קח: )הנה׳ .5;מים" ארבה "וכחול שנאמר:

 ולא הוא לא שנה, טעם טעם לא כתבה צח שעשה חדש שנים־עשר רבותינו: אמרו קל
 שדרתה בהמה _יש עמו. שהיו הנפשות את לזון עסוק שו/יה בלילה׳ ;לא ביום לא בניו,

 רש הלי,לד" בשליש ו_יש בארבע: ן_יש בשלש, ן;ש בשת:ם, ן_יש ביום, אחת ב$עה אוכלת
 למוד: שדרה לפי ומין מין כל מאכילן? דרה ומה הגבר. בקריאת ן:ש לילה, של באקצעו

לנעמיות. ןכוכית לצבאים׳ חצובות לחמורים, שעורים לפילים׳ ןמורות לגמלים, תבן
 אך "וישאר שנאמר: ;זהו צולע, רצא והכישו הארי את לזון צח >ץהה אחת פעם

רש״י(. לא; ב״ר זונח׳; יח: )תיה׳ק ;החיות. הבהמות מטרח דם וכוחה גונח -שדרה*צח'

 מין מכל שרם־שרם לך כצם לצח: הקדוש־ברוך־הוא שאמר בשעה לך: ך׳ אמר אקל
 לו אמר לבנם. ורצה שקר בא זווגו. עם אחד;אחד כל ונכנסו צח אל כלם באו בתבה, ומין
 פגע כת־־זוג. לו ובקש שקר הלך בת-זוג. לך נושא אתה כן אם אלא לבנם ;כול אתה אי צח:

 ;לא לתבה לכנס רוצה שדריתי צח, מאצל לה: אמר בא? אתה מהיכן לו: אמרה בקארי/
 אמר לי? נותן אתה ומה לו: אמרה בת־זוגי. הוי רצונך, בת־זוג. ;ש־לי כן אם אלא הציחני

 ב;ן לתבה. שניהם ונכנסו לו[ ]שמעה נוטלת• את מסגל ש$ני מה שבל עמך, קתקן אני לה:
 לוש ואמר שקר בא ראשון. ראשון נוטלת ומארה ומכנס הולך שקר דרה —התעה מן שיצא■

 נוטלת? אני מכנם שאתה מה שבל בינינו, התנה כך לא וכי לו: אמרה ששגלתי? מה כל היכן

פתהון־פה. לו דרה לא
נוטלת. ומארה מוליד שקר אומר: המשל .5שקר" ;;לד עקל ,;דקה נאמר: לקך

נח(. ילקי׳ש 1 ז )שויט

סו. ז/ תהלים 5 כג. ז׳, בראשית 4 יח. כ״ט, איוב 3 יט. שם, שם2 טו־טז. ח׳, בראשית1

 — שהתליע ירק. טין — חיזרא וכולל. לש — גובל )כאמעלעאן(. שרץ טין — זקית קכט(

 דורש. שואל, — תובע בפנה. — בזוית )פהעניקס(. אגדי עוף מין — החול תולעים. בו שיש
 תפלח ול׳ הלואי, — רצון יהי מיצר. דואג; —חושש לך. אציק — אצערך עוסק. — טרוד

 צמח. טין — חצובות לשנהבים. — לפילים רגיל. — למוד התרנגול. — הגבר קל( היא. וברכה
 מל׳ .אך" ודרש ורוקק; משתעל — וכוחח גונח והכהו. — והכישו היענה. לבנות — לנעמיות

יבוש. ומכניס אוצר — מסגל מתנה. - מתקן זוג. בת — זווג קלא( נגיחה. ומל׳ מכה



הראשונים ודורות מ-אשית מעשה לח

 לטע לו דרה לא ?,ברם ,רטע—^עה? חלין. ונעשה נתחלל—5*האדמה איש נח ,ויחל קלב
 לוו היה ומהיכן .*ברם >יטע אלא—אחת? גרופית ולא אחד .יחויר לא תקנה? של אחר דבר

לזיתים. ונרופיות לתאנים :חורים לנטיעות, זמורות עמו הקנים כהןא: בר אבא ך׳ אמר
 לך ד.)הר אלא עמך, שתפןי לו: אמר שמו־ק. העוד בו פגע כרם לטע שהלך כשעה

לא(. שם * לו )ב׳ר בך. חובל אני לחלקי תכנם שאם לחלקי, תכנם יקלא

 כרם. לו: אמר נוטע? אתה קד, לו: אמר לפניו. ועמד שטן בא נוטע נח כשהתחיל קלג
 י_ין מהם ועושין :בשים בין לחים בין מתוקים פרותיו לו: אמר טיבו? מה העזקן: לו אמר

 ז?9הש' עשה מה הן. לו אמר ואתה? אני שנגענו_יחד רצוןך השקן: לו אמר לבבות. הקשמח
 ושחטו קוף הביא אחר-כך עליך,; ושחטו ארי הביא אחר־כך הגפן; על ושחקה רחלה הקיא

 הכרם. אותו בהם והשקה !ימיהם ןהטיף — עליך ושחטו חזיר הביא אחר־כך עליה;
 שת• שותה ק&הוא ושפל־רוח. ?גנו כךחלה: הוא הרי—אחת כוס שותה כשאדם לו, ךמז

 או שלש ששתה כון כמוני? מי :אומר: גדולות לדבר ומתחיל קארי גבור נע^ה קיד—כוסות
 יידע ןאינו הכל לקני קיו ומנבל ומשחק ומרקד עומד כקוף: נעשה הוא מיד—כוסות ארבע

באשפד- ומטל ?טיט מתלכלך כחזיר♦ נעשה—נשתכר :עשה. הה
נת(. )תג" הצדיק. לנח ארע ןה ן?ל

ודור־הפלגה רוד2נכ כד.
 לאדם הקדוש־ברוך־הוא שעשה כתנת־הכבוד אומר: :הודה ר"—*צ.יד ?ביר דרה ,הוא

 ןהןךוילה עמו ןהיציאה בן־־נח חם לקחה התכה מן וכשתןאו בחבה: נח עם היו^ה ולעןרי
 עליואתהכר^ת רואים שהיו ועוף חןה קהמה כל—אותה לובש נקרוד שהיה וקשעה לגמריד.

 לפיקך ןבורתי• מכח עושה שהוא סבורים בני־אדם והיו קניהם. על לפניו ןניפלים קאים
נת(. מדה׳ג :כד )פדר׳א .5ומנדל״ עיר לנו נבנה ,הקה לעמו: ואמר עליהם. אותו המליכו

 הרקיע ש;ה ותרמו לאלף אחת אמרו:—בשמ:ם״י :ראשו ולןךל עיר ,נבנה״לנו ?לח
 הילגו לל לא אלרו: ]כך[ אתר, דבר העולם(. רוחות ]מארבע סמוכות ונעשה בואו מתמוטט,

 ןךה עביךה ןנעשה מנדל לני תעשה באו אלא התחתונים, את לנו ןלתן העליונים את לו לב-
לח(. )ב׳ר מלחמה. עמו עושה כאלו נראית ותהי ב:ךה חרב ן־עתן לראשו

 אתת לענות עא ע:ךם: מקלחת דרועה מלאכתם א:ה? וני׳״״-אמר״רב נלעןה ,הבה לו

)שם( ארבע. ןנטיחו שתים למוח בא שת:ם, ע;ה

 ויורדים מכאן הלבנים את מעלים ממערבו. ןש?ע ממך־חי נךלילמ לו היו מעלות שבע קלז
 יושבים היו אחת לבנה נפלה ואם אליו, לבם את קומים היי לא :מת אדם נפל אם לכאן.

 בינים איךם ע־אה תרח בן אבדם ועבר תחתיה. אחרת תעלה אימתי לנו, אוי ןאימרים: יבולים
בד(. )פדר׳א .*לשונם' פלג ץ׳ ,בלע ןאמר: אלד,יו בשם ןקללם העיר את

י. נ״ה, תהלים 5 נ. כס, שם < ד. י״א, שם 3 ס. י׳, שם 2 כ. נז׳, כראשית1

 תשתה שלא — לחלקי תכנם שלא זית. ענף — נרופית תאנת. של ענף — יחור קלב(
 כבשה. — רחלה ותכונתו. ענינו — טיבו קלג( מזיק. — חובל שטן. של מחלקו מדאי יותר

 הסבול. כיסי שהיה כשם — מתמוטט הרקיע קלה( לאשתו. — ולעזרו קלר( קרה. — אירע
 כעל ואיננו בידו הכל לא כלו׳ ממנו, הכל לא — הימנו כל לא מסעדות. משענות, — סמוכות

אחת. לבנה — אחת הלו( כזו. במדה כת



לטהפלגה ודור ומרוד

 הכהו עפר; לו מים"-הביא לי "הבא לחברו; אחד -כשאמר*שפנתם" בם* .ונבלה קלח
ילק״שכח(. לח; )ביר טחו. ופצע הכהו מגרפה; לו הושיט—*קךדם לי "הבא מחו, ופצע

 לוי: ר׳ -אמר*כל־הארק״ פני על משם אותם ך רפק הארק... כל פני על נפוק "פן קלם
 הא בחלום? לך ןלמה לה: אמר מגרשני. שאתה בחלום ראיתי ן קיבולה שאמרה לאשה

כג(. )ביר בעלילות. לך

 ראשו על שעולה מי כל קים. שליש נבלע, שליש נשרף, שליש—מגדל יוחנן: אמרר׳ 0ק
לח(. ביר קט,; )סנה׳ חגבים. כאלו שלפניו רואה,דקלים

 זה או בפלטין, אתה או אני או למלך: שאומר זה קשה, זו אי אליעזר: ר׳ אמר קמא
 כך אתה. ולא בפלטין אני למלך: שאומר קשה זו בודאי אתה? ,ולא בפלטין אני שאומר:

 לא אמרו: הפלגה דור ,3בר נפגע כי ומה־־נועיל בעברנו כי "מה־שדי לו: אמר המבול דור
 ונעשה מגדל לנו ונעשה בואו אלא את־התחתונים, לנו ולתן יונים את-העל לו ש;בר הימנו כל

 דור של אותן מלחמה: עמו עושה כאלו נראית וותהי ב;ךה חרב ונתן בראשו ןרה עבודה
 המבול דור אלא פליטה! מהם נשתירה הפלגה דור של ואלו פליטה, מהן נשת;רה לא המבול

 מהן נשתירה לא לפיכך ,4ויךעו" גזלו עדר .ישיגו, "גבולות שנאמר: בקל, שטופים שהיו רדי על
 .5אחת" שפה הארק כל "ויהי שנאמר: זה, את זה אוד,בים שהיו ,י_די על אלו אבל פליטה,
לח(. )ב״ר פלי^ד" מהן ;שתירה לפיכך

א. י״א, בראשית5 ב. כ״ד, שם 4 טו. כ״א, איוב 3 ח. ד, שם, שם2 ז. י״א, בראשית1

 תמרים — דקלים קם( במציאות. למעשה, — בעלילות קלט( יעה. — מגרפה קלח(

להוטים — שטופים קמא(



מ^שיייאבות.

אביט. אברהם א.

 היו הדוראת עכל לפניו, ארך־אפים כמה להידיע ח,5 ועד מאדם דורות עשרה
 להוךיע אברהם׳ ועיי מנח דורות עשךהי המבול. מי את ,עליהם עהביא עד ובאים, מכעיסים

 ןקבל אבינו א^רהם עבא עד ו־א׳ם מכעיסים היו הדורות עכל לפןיו, ארך־אפים כןזה
ה(. )אבות כלם. יךכר

 מהם, אחד עם הקדוע־ברוך־הוא דבר לא ומכלם אברהם עד מנח דורות ע^רה
אברהם. עם אלא

 ן$פלה למקום ממקום עובר עה;ה למלך מעל נחמיה: ר׳ בעם ברכיה ך׳ אמר
 מה אימרים: ןעבים עוברים ןד.יו עם עלו פמליא ןהעמיד המלך עמד ראעו. מעל מך־^ליח

 את $בר עשה? מה ראעו. מעל מרגלית נפלה אמרו: קאן? עלו פמל;א ןן!ל מלך על טיבו
 ולא העני מצאה, ולא הראעון הצבור את מ^רות-וכמר ןהקיא צבורים, ןעשה הע$ר
 ה^דוע־בתך־הוא אמר כך עלו. מרגלית המלך מצא אמרו: ק^באה, ובעליעי מצאה,

 עךר, עלזת אךפכעד, עם, ל.יחם: לי ה;ה מה־צרך מצפה. הייתי לך—1לך' .לך־ לאברהם:
 ומצאו! באבךם... ^חרת .אער ענאמר: זהו בעבילך? לא—ותרח נחור שרוג, ךעו, לנ,1

רי׳ר(. סוף לטז )ב׳ר *לפגיף נאמן לבבו את

 נותיה? הוא היקן—קורים עפעת לו :ע אדם עבעילם. בנהג ^ך.ןא: בר אבא ך׳ אמר
 ברא למה כך עלאחריה. וקורות עלפניה קורות סובלת עתדדה ^די *טרקלין באמצע לא

 ף־ורות על^ניו דורות עןק^ל הדורות?-כדי באמצע אברהם את הקדוע־ברוך־הוא
.6 קה׳ר יד: )ב׳ר עלאחריו.

 ןהוא אחד מעבר כלו העולם כל אומר: היה יהוךהי ך'—*-י בר ע ה .לאבדם

מב(. )ביר אחד. מעבר

יג. י״ד, בראשית3 ז־ח. ט׳, נחמיה2 א. י״ב בראשית1

 נפוח. כברות, — מכברות ועפר. חול צבורי — צבורים לויתו. בני שריו — פמליא ב(

 נ״א: התקרה; את לשאת רב וכחן זו כנגד זו בשפוע מחוברות קורות זוג —קורים שפעת ג(
 עבר, מל׳ "העברי" דרש — אחד מעבר ד( מרווח. חדר אולם, — טרקלין שופעת״. ,קורה

כלו. העולם כנגד ששקול



מא אבינו אברהם

 לארבע כוכבים ארבעה ובלע ממזרח אחד כוכב ?גמד אבינו אברהם שנולד בשעה
 אמד" ממנו לצאת שעתידה זו, בשעה תרח1? נולד בן לנמרוד: חכמיו אמרו ד,שמ:ם. רוחות

 ונהרנהו. ןןד,ב בסף ביתו מלא לאביו _ץתן ךצונך אם ןהעולם־הבאן הזה העולם־ שתירש
 לך ןאתן ןנהךגהו לי תנהו ע?ץזו אמס, ך1? נולד בן לו: $מר וערח, אצל נקרוד שנר מיד
 אחד לסוס דומה: הדבר למה משל, לך אמעל תרח: לו $מר ןזהב. כפף ביותך מלא

 תחתכו אם שיטים, להם: השום אמר שעורים. מלא בית לך ןנותן את־ראשך נחתך לו: >$א$רו
 לו העיב ,והץהב? הבסף _יי.רש מי בני, את תקרגו אם ואתם, השעורים? ייאכל מי לאשי, את

 חי על לו: אמר ומת. לי נולד בן תרח: לו אמר לך. נולד שבן מביר אני מךבריך המלך:
 לו ןמן ץזנים. שלש בטעךה בנו את החביא ? תרח ?נשה מה מת. .על ןלא לך אומר $ני

כלת. השני ומן שמן יוצא האחר קן חלונות, שני הקדוש-ברוך-הוא
 ןארץ שמים ברא מי בלבו: ה־־הר המערה, מן יצאז שנים בן־שלש אברהם בשדרה

 במןו־ח. הלבנה הרחה במעךב ה$מש שקע לערב לשמש. כלו היום בל התפלל ןאותי?
 ןהכוכבים ואותי, וד׳ארץ השמים שקרא זה אמר: לירח, סביב ןכוכבים דרו־ח את ?שראה

 השמש וזרח במערב הירח שקע לבקר לעידו. בתפלה הלןלדי בל עמד ועבךיו. שריו הללו
ב(. )ביה״ם אשתחוה. ואליו אתפלל אליו עליהם, :ש אדון בחן אלו ב_יד אין אמר: ?מזרח.

 למר ומהיכן לו, דרה לא ורב למדו לא אבינו-אב אברהם יוחאי: בן שקעון ך׳ אמר
 ומלמדות נובעות ןד.יו כדים שני כעין כליותיו שתי הקדיוש־ברוך־הוא לו זמן אלא התורה? את

א(. שו״ס צהן שם סאן )ב״ר תורה. למד מעצמו אמר: לוי ך׳ סלילה. כל וחכמה תורה אותו

 דולקות אחת בירה וראה למקום ממקום עובר שהיה לאחד משל _יןבחק: אמרר׳
 הבירה. בעל היא א?י לו: אמר הבירה בעל ;גליו הציץ מנהיג? בלא זו שבידה תאמר אמר:

 הקדוש־ עליוז ך.ןניץ מנהיג? ?לא הןה שהעולם תאמר אומר: אברהם אבינו שדרה לפי בך,
לט(. )ב׳ר העולם. בעל הוא אני לו: ואמר ברוך־הוא

 לאברהם הניע אחד יום בשוק. ומוכרים צלמים עושים היו אברהם של אביו בית
 לו: ואמר אחד אדם אליו בא בשוק. והושיבו אלהות של קפות אביו תרח לו נתן למכר.

 תך גבור, אני לו: אמר לקח? רוצה .אתה אלוה איזה אברהם: לו אמר למכור? $לוך. לך :ש
 את־ תן לח ואמר מבלה למעלה עומד שהיה אחד פסל אברהם ןטל במותי. גבור $לוד. לי

 עךק .ריקא, א־רהם: לו אמר ?מותי? נבור ןה אלוה וכי לו: אמר את־זה. לך ןטול הדמים
מכלם. נבור הריהו מכלם עלהתלמ שעומד מי אלהות? משפט יודע אתה אין

 שקעים קן לו: אמר אתה? שנים כעה קן אברהם: לו אמר להלך האיש כשנפטר
 שמג^ה לזה ומשחת־ה שבעים בן שהוא איש, לאותו לו אוי אברהם: לו אמר אני. שנה

 מאבךהם ונפל ןחןר אכךהם של קפתו לתוך אללה אותו האיש ןהשליך החזיר מיד היום!
לו. ןד.לך נסתלק דקיו, את

 אלוה תן־לי אני, עמה אשה לאבךהם: לו ןאמויה אלמנה אחת אשה באה כך אחר
 קלי בעניותך לה: ואמר מכלם למטה •ושב שדרה אחד פסל אברהם נטל מיד כמותי. עני
 שתתני עד ממקומו לזוז רוצה הוא אין אבל ;מכלם למטר׳ ןיושב שפל שהיא זד" אליה לך
הדמים. את לי

 חינין", ,כשני נ״א: — כדים שני כעין ו( חשב. — הרהר הכין. — זמן שלח. — שנר ה(
 — קופות ח( שבתוכה. בנרות מאירה—דולקת מגדל. ארמון,—כירה 0 חכמים״. ,כשני נ״א: זעוד

הלך. נפטר, — נסתלק בער. שוטה, — ריקא מחיר. — דמים לקנות. — ליקח סלים.



אבות מעשה מב

 אני... שנים דךבה בת לו: אמרה את? שנים כמה בת לה: אמר לילך טךה8כ#נן
 יום בן לאלוה וקשתחוה #נים הרבה בת #היא א#ה, אותה #ל רוחה תפח אברהם: לה $מר

לה. והלכה דקיה, את מאברהם ונטלה חזרה לקפה׳ אלוה אותו החזיקה קיר אחד!
 אמרו אביו. תרח אצל אותם והביא והלך האלהות כל את אברהם נטל #עה באותה

 אמר כמר. ונעשנו בואו אלהות׳ למכר ;כל אינו זה אברהם אביהם: לחךח בניו #אד לו
 לפניהם׳ מקריב לפניאלהות, ומשמש עומד לו: אמרו כמר? #ל מלאכתו מה אברהם: להם

 קחו להם: אמר ומשתה, מאבל לפניהם אברהם נתן מיד כמר. ,עשאוהו ומ#קם. מאכילם
 ולשתות. לאכול כלום נוטל #היה אחד בהם ה;ה ולא לבני־אדם. #תיטיבי ו#תו, טלו ןאכלו׳

 ;שמעו׳ ולא להם אזנ:ם יראו׳ ולא להם נגידם ,ידברו׳ ולא להם .פה ואמר: אברהם פתח ק;ד
.1להלכו" ולא רגליהם ;קישון, ולא ,י״דיהם ;ריחון, ןלא להם אף

 עמר לפניהם. והקרב הילך לו: אמרה כלת. קערה ב;ךה טוענת אחת אשה באה
 אמר: אביו #בא בון שבהם. הגדול ב;ד המקל את ונתן הפסילים, כל ו#בר ב;דו מקל ןנטל

 כלת מלאה קערה ובידה אחת אשר, באה מאבא? אני מכפה לו: אמר כך? להם ;עשה מי
 וזה תחלה, אכל אני אומר: זה היה לפניהם. הקרבתי לפניהם. והקרב הילך לי: ואמרה
 קשטה אתה מה לו: אמר כלם. את ו#בר #ביניהם הגדול זה ועמד תחלה. אכל אני אומר:

אומר... #פיך מה אזניך :#מעו ולא? לו: אמר הם? ;בולים כלום—בי
 אמר בן־תרח? אברהם הוא אתה לאברהם: נמרוד לו אמר לנמרוד. ומסרו תרח נטלו

 והכוכבים והלבנה והחמה המעשים כל אדון #אני יודע, אתה אין וכי לו: אמר הן. לו:
 נתן שעה באותה ;דאתי? את אבדת למה ואתה—כלם יוצאים מלפני ובני־אדם ןהמזלות,

 לגדלתך? אחד דבר לפניך אמר רצונך, לנמרוד: לו ואמר לאברהם בינה הקדוש־ברוך־הוא

 עכ#ו ועד העולם שנברא #מיום הוא, כך עולם #ל מנהגו אברהם: לו אמר אמר. לו: אמר
 ,ותשקע במערב #תצא החמה את מציה תהא למחר במערב: ושוקעת במזרח יוצאת החקר,

 כל בוראי אתה׳ המעשים כל אדון אם ועוד, אתה. העולם #אדון בך מעיד ואני בקןר־ח,
לעשות? עתיד אני ומה בלבי יש מה מ;ד: לי אמור כן אם לך, גלויות הנסתרות

 אברהם! לו ואמר בלבו. קתמה ורדה זקנו על ;דו נמרוד רשע אותו הניח #עה באותה
 לא למה אתה, העולם אדק ואם אתה. כוש #ל בנו אתה, העולם אדון לא בלבך׳ תתמה אל

 תנצל לא אתה כן המיתה, מן אביך את הצלת #לא לשם אלא המיתה? קן אביך את הצלת

המיתה. קן
 אלהות #אבד זה, בנך אברהם, #ל דינו ,יהא מה לו: ואמר לתרח נמרוד קרא ק;ד

 אברהם: לו אקר ותנצל. לאש ה#תחוה לאברהם: לו ואמר חזר #רפה. אלא דינו אין שלי?
 א#תחוה כן אם לו: אמר למים. ה#תךווה נמרוד: לו אמר אש. #מכבים לק;ם אשתחוה

 לו: אמר הענן. #מפזר לרוח א#תח,וה לו: אקר לענן. ד׳שתחוה לו: אקר מים. #טעון לענן,
 משיאני אתה נמרוד: לו אמר רוח. #סובל לבן־־אדם א#תחוה לו: אקר לרוח. ך,#תחוה

 #אתה אלהיך לתוכו-ן;בוא מ#ליקך אני הרי לאור, אלא ק#תחוה אי?י בךבךים-א;י

הימנו. רצילך לו ק#תחוה

ה־ז. קנו״ו, חהלים 1

 מלעיע מהתל, — משטה לך. הא — הילך נושאת. — טוענת זרה. לעבודה כהן — כמר
לאש. — לאור דוחני. — משיאני אלהי. — יראתי



מג אבינו אברהם

 אבן. גבי על ןהגיחוהו ועקרוהו וכפתוהו קיכעשן־האש, להשליכו הוציאוהו מך־

 והציתו ,אמות המעז עצים של וגבהם צד, כל1? אמות חמש רוחותיו׳ מארבע עצים והקיפוהו
האור. את בהם

 בושה ואומרים: דאשו על לו מטפחין והיו תרח של עירו ובני שכניו באו שעה באותה
 שרפוי—ןהעולם־הבא העולם־הזה יורש שהוא עליו אומר שדרית בן אותו וכלמה! גדולה

באש! נקרוד
והצילו. בעצמו תרד הקדוש־ברוך־הוא של רחמיו נתגלגלו מיד

 #משל אומר: אני—אברהם ,ינצח אם מה־נפשך, אמר: ותוהה. עומד הרן שם דרה
 לכבשן־האש אברהם עררד כון אני/ נמרוד "משל אומר: נמרוד-אני ,ינצח ואם אני'׳ אברהם

 לאיר והשליכוהו נטלוהו אני. אברהם משל להם: אמר אתה? מי של לו: אמרו—ונצל

 תרח כני על הרן #תמת שנאמר: וזהו אביו. תןיח פני על ומת תצא בני־מעיו, ונחמרו
לח(. ב״ר :ו )תדב״א .1אביו״

 לפני גבריאל $מר האש כבשן לתוך אבינו אברהם את הרשע נמרוד שהפיל בשעה ם

 לו אמר מכבשן־האש. הצדיק את ואציל ארדואצנן רבונו־של־עולם, הקדוש־ברוך־הוא:
 דרחיד. את להציל יחידזל נאה בעולמו, ;חיד והוא בעולמי יחיד אני הקדוש־ברוך־הוא:

 שלשה ןתציל תןכה לו: אמר בר;ה כל שכר קקפח הקדויש־ברוך־הוא שאין ולפי

ע׳י(. קיח.: )פסח׳ מבני־בניו.

 לשמי שנדבת ביום דריתי עמך לאברהם: הקדויש־ברוך־הוא -אמר2נדבת" "עמך •
 והאכלוסים. ת*ך,ח;לו אותם כל לי שכנפת בעת—,חילך" "ביום לכבשן־האש. לרד

 שחךתיך! עולם של מרחמו—2משחר" "מרחם הקדשתיך. עולם של $הךרו -2קדש" #בהדרי
 שהיותי עוין, בידי ש_יש תאמר ,ואומר: מתפחד אבינו אברהם שדרה לפי—,ולדתך" טל #לך

 טל מה —ולדתך" טל ך1"? הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר הללו. השנים כל עבודה־זרה עובד
 ברכה סמן אתה אף—לעולם ברכה סמן הזה הטל מה פורחים: עונותיך אף—פורח זה

תחלים(. ילק״ש לט: )ב״ר עולם.1?

 היה למה 8וממולדתך" מארצך "לך־לך :לאברהם הקדויש־ברוך־הוא לו שאמר בשעה יא
 נודף, ריחה היה ולא בזוית ומנחת פתיל צמיד־ מקפת שדרתה פוליטון של לצלוחית דומה?

 אברהם, לאברהם: הקדויש־ברוך־הוא אמר כך אף נודף: ריחה דרה ממקומה טלה שנטל כון
 קתגדל ןשמך י^קקוים ממקום עצמך טלטל לך, _יש מצות הרבה לך, :ש טובים מעשים הרבה

א(. שהש״ר לט: )ב״ר .4גדול" לגוי ואעשך—#לך־לך בעולמי:

 בחור מכאן, ון.קנה ןקן שלו? מוניטון ומה בעוי^ם, מוניטלן לו ;צא—4שמך" #ואגדלה יב

צ־:(. כ״ק לט: )ב״ר מכאן. ובתולה

ב. שם, שס 4 א. י״ב, בראשית3 ג. ק״י, שהלים 2 כח. י״א, בראשית1

 — ואצנן ט( ונשרפו. — ונחמרו כך״. ובין כך ״בין של ל׳ — נפשך מה וחושב. משתאה — תוהה
 לי שכנפת בעת י( ועזריה. מישאל חנניה, — בניו מבני שלשה מעכב. עושק, — מקפח ואקרר.

 — עולם של בהדרו עמים. המוני — והאוכלוסים החילות בעולם. שמי נתקדש ידך שעל — וגו׳
 ומתנדף. עף — פורח הבריאה. מתחלת — עולם של מרחמו העולם. פאר שהוא ממזרח,

 — ובתולה בחור ושרה. אברהם — וזקנה זקן מטבע. — מוניטין יב( בושם. מי — פוליטון יא(

זה. ומצד זה מצד — מכאן מכאן... ורבקה. יצחק



אבות מעשי מד

 ארו שראה מלך של *אוהבו1? דומה? אברהם -קימה-,תמים ןה:ה לפני ,התהלך יג
 אותו, ןך$ה המלך הציץ החלון. הךך עליו מאיר ןהתחיל האפלים, במבואות קהלך המלך

 הקדויש־כרוך־ אמר בך לפני. ןהאר בוא —החלון דרך לי מאיר שאתה עד לו: $מר
 ל^ני ןד,אר בוא - ומחברותיך, ממקופוטמ;א לי מאיר שתהא ?נד אבינה לאברהם הוא

ל(. )ביר ?ארץ־ועזךאל.

 אוקם ראה ובארם־נחור, בארם־נהרים מהלך אברהם שהיה בשעה לוי: ר׳ אמר יד
 לסלמה שהניע ןכון היאת. בארץ חלק לי ,יהא לא הלואי אמר: — ופוחןים ןש^תים אוכלים

 יהא הלואי אמר:—העתר בשעת ?עדור ד.?בוש, בשעת בנבוש עסוקים אותם ראה צור, של
לט(. )שם הואת״י. הארץ את אתן ,לזרעך :הקדוש־ברוך־הוא לו אמר את.1ד כ$ךץ חלקי

 לביתו בני־אךם מכנים אבינו א?ךהם שהיה "-מלמד-בחרן עשו אשר הנפש -ואת
 למדת" הא השכינה. כנפי תחת ומכניסם וקגירם ומקריבם ומאהיבם וממוקם ומאכילם

 ויצרה בראה הוא באלו עליו מעלין ד.ש?ץה בנסי תחת אחת ברה המכנים שבל

א׳(. שהש׳ר לט; ב׳ר ואתחנן; )ספרי ורקמה.

 תאנים תשאל": מה ,שאל אשל-פרדס אמר: ןה.וךה -ר׳*שבע״ בקאר אשל ,חטע םז
 בע|ר. לחם, בבר :*תשאל מה ,שאל פנדק —*,אשל אמר: ןחמיה ך׳ ןרמונים; וענבים

נד(. )ב״ר ?קנים. :.ין,

 ,-"הקריא אלא ,הקרא' תקרי אל ריש־לקיש: -אמר*-עולם אל ,;י בשם שם ,הקרא יז
 לאחר ביצד? עובר־ושב. כל בפי הקדוש־ברוך־הוא של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד

 אכלתם-תודו עולם אל משל אכלתם? משלי וכי להם: אמר לברכו. עמדו ושתו שאכלו
עיי(. :י. )סוטה העולם. והיה שאמר למי וברכו ןשבחו

 •ג להם ושותים-אמר אוכלים משהיו השבים. ואת העוברים את מקבל ה;דז אברהם יח
 מקבל אם .-משלו שאכלנו עולם אל ,ברוך אמרו: להם: אמר נברך? מה לו: אמרו ברכו.
 לו: ואמר שעליך. מה תן לו: אומר היה—לא ואם לו, והולך ושותה אוכל יהיה—וברך עליו
 קבר וכך׳ כשר-בכך ליטרא וכך, _ץן-בכך כד אברהם: לו אמר עלי? ;ש־לך כקה
 לחם לך נותן מי במדבר? בשר לך נותן מי במךבר? י״ין לך נותן מי וכך. בכך - לחם

 שנאמר: וןד.ו משלו. שאכלנו עולם אל ברוך ואומר: מברך היה—זו צרה שראה מי במדבר?
פג(. מט, )ביר משפט. ובסוף צדקה בתחלה—8-ומ^זפט ?ךקה .לעשות

 על אלא מלך ־־הוא ברוך הקדוש־ דרה לא כביכול לעולם, אבינו אברהם בא שלא עד טי
 לעולם אברהם אבינו משבא אבל ׳6-לקחני אשר השמים אלהי ," שנאמר: בלבד, ה>?מים
.-,הארץ ואלהי השמים אלהי ?;י ,,ואש^עך שנאמר: בעמן הארץ, ןעל השמים על המליכו

שי׳ג(. )ספרי -------------------

נ. שם, בם 7.1 כ״ד, פס 6יכו. י״ח, שם 5 לג. כ״א, שם * ה. שם, שם3 ז. י״ב, שם 2 א. י״ז, בראשית1

 צור — צור של לסלמה ומתהוללים. — ופוחזים יד( כהרים. מארם — ממספוטמיא יג(

 בתלישת — בנכוש סולם. אותו קורין לפיכך במעלות, לה עולים והיו גבוה הר על יושבת היתה
 מעלין לומר. אתה מכאן — למדת הא טו( במעדר. בחפירה — בעדור השדה. מן רעים עשבים

 פרדס בלו׳ שאל; מל׳ אותיות בהפוך "אשל" דרש — תשאל מה שאל טז( לו. מחשכין — עליו
 — שעליך יח(מה איך? — כיצד יז( לאורחים. אכסניא — פנדק אדם. בני משאלות כל שממלא

מעות. — וכך בכך ושתיה. אכילה שכר שלם1,
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וקבוש צא אבינו: לאקרהם הקדו׳ש־ברוך־הוא לוי אקר - אברם .ערר ב
ק(. ב׳ב ז ם )שם בניך. ל??י הדרך

 ו;על כתבה ?תנה היתה? מיכן ה^רים^׳י-ןעזרה עראי מצך;קה א?ךם כבוא "ער,י נא
 מה המוכסים: לו אמרי מצרים ק׳שערי שהגיע כרן המגרים[. אותה .יךאו שלא בךי1 בפניה׳

 מכם טלו להם: אמר טויען! אתה ךונךן לו: אמרו שעורים. להם: אמר *התקה בתוך טוען אתה
 —זהם של מכס טלו—! טוען אתה זהב—פלטלין. של מכם טלו—! טוען אתה טלטלין—המים. של

 ורג*מך;ל של מכם טלו—טוען! אתה שיו־אים.-מרגליות של מכם טלו—טוען! אתה עזיךאים
 שעה באותה שמבקשים. מה כל עליו מקבל דרה לא מעלה דבר בידו שיש אלולי אמרו:
 שטופחה בון בתוכה. מה לנו ןתראה מעבה את שתפתח עד מכאן ןז אתה אין לו: אמרו

שם(. תנה״ק לך־לך: תנח׳ מ: )ביר שרה. של מןיוה מצרים ארץ כל הקררקה

 -ר׳*לוט• מקנה רועי ובין אברם מקנה רועי בין ריב ניהי ממ?ךןם... אבדם .רעל בב

 מומה ן יוצאת היתה אברהם אבינו של בהמתו אמר: סימון ך׳ בר יהוךהי ר׳ ?שם ברכיה
 היו הג;ל? התר אבקהם: רועי להם אומרים היו ןמומד. יוצאת ררתה לא לוט של ובהמתו
 ד.אךץ את אתן .לזרעך לאברהם: הקדוש־ברוךייהוא אמר כך לוט: רועי להם אומרים

 אוקלות ואם יורשו, אחיו בן ולוט מת הוא למהר מוליד׳ ראינו עקרה פרדה -ןאכךהם*ד.ואת״
 אתן״-איקתי, .לזרעך לו: אמרתי ?ך הקדוש־ברוך־הוא: להם אמר אוקלות. הן ?שלהן

 ?תבקש עכשו -עד5?ארץ" יושב אז ןה$תי .ןהכנע?י מתוקה. עממים שבעה לכש^עקרו
סא(• )ב״ר בארץ. ןכות להם

 אברהם? ביד ך?לו שיבואו מןרחים של לבם שהעיר ןה הוא מי—ממןרח"• העיר .מי בג
 *ר אקר הולך. שדרה מקום בכל לו מאיר שהיה העולמים, חי—• לרןלו .יקראהו "?דק

 אבלהם אין אם ואומרת: צוחת רדתה צדקה ךאובן: ר׳ אמר לו. מאיר היה צדק מזל ברכיה:
 קשתו"•-ר• נדף כקש דוךבו כעפר .יתן _יךך, ומלכים גוים לפניו >תן אותי. שיעשה מי אין

 "*י חצים. ונעשה—קש חרבות, נעשה ןד,וא עפר עליהם משליך דרה אברהם אמר: ןד.וךה
 ;נעשים אקרהם על חרבות משליבים קיו הם ׳,.כעפר אלא נאמר לא ,עפר ..יתן אמר: ןחמיה
 -*יבא" לא ?רגליו ארח שלום, .יעבר ";רדפם שנאמר: זהו קש, נעשים והם חצים עפר,
לבית־־הכנסרג מביתו שהולך כזה אלא רגליהם נתאבקו לא אבהי: ר׳ בשם ןחמ;ה ר׳ אמר

 ירךת אתה קד. לו: אמר בזןבו, לו מכשכש לקראתו"•-התחיל סדום ?׳לד א"נ.?
 ח?ן2 בר שמואל *ר -בשם*שודר עמק .אל ןנצלתי. לחמר דךתי אני אף ן?צלת האש לכבשן
למעלה׳ ?תוכה אותו ןהושיבי גדולה בימה ועשו ארןים וקצצו הגוים כל השוו ששם אמרו:

 ב מ״א, ישעיה6 ז. י״ט שם5 ז. כ״ד, שם4 .1 א, י״ג, שם3 יד. שם, שם2 י. י״ב, בראשית1
יז. י״ד, בראשית 8 נ. שם, שם י

 מוליך. נושא, — טוען הגבול. על המכס גובי — המוכסים בא( סלול. — וכבוש כ(
 ויקר משובח — מעולה לולא. — אלולי פנינים. — מרגליות משי. אריגי — שיראים קחו. — טלו

 שלא פה, חסומת — זמומה כב( מאורה. — מזיוה הזהירה. — הבהיקה מסתלק. סר, — זז ביותר.
 כלו׳ — וגו׳ מתבקש עכשו עד מולידה. איבה שהפרדה — עקרה פרדה אחר. בשדה תרעה
 נלחם שאברהם קדם, מלכי — מזרחים כג( סאתם. נתמלאה שלא בארץ, זכות להם יש עדיין

 כלי המלכים את שנצח כלו׳ וגו׳; אלא באבק נתכסו לא רגליהם —וגו׳ נתאבקו לא עמהם.
 החניך כלו׳ בעליו; לקראת היוצא ככלב — בזנבו לו מכשכש בדרך. כלל עבר לא כאלו יגיעה

אחת. בדעה — השוו לו.



אבות מעשי מו

 עלינו, אתה קילך לזי: אמרו וגו". אלהים נשיא אדוני, "שמעני לו: ראומרין לפניו מקלסין ןד.יר

מג(. )ב״ר אלוהו. ;חסר ןאל מלכו עולם אל;חסר להם: אמר עלינו! אתה אלוה עלינו, אתה ן#יא

 אברהם #היה מפני לוי:: *ר אקר—1מאד" הרבה #כךך לך מגן אנכי אבדם תירא "אל כד
 לתען מ^ל ק״א־שמןם? או צדיק בהם #דדה #הרגתי האכלוסין אותן תאמר ואומר: מתפחד

 וראה המלך והציץ ונטלה? ן;רד קוצים של חבילה ראה מלך׳ #ל פךךםוי לפני עובר #דדה
 צליך דדיתי פועלים ]כמה[ מטמן? אתה מה מפני לו: אמר מפניו. מטמן התחיל אותו׳

 לאברהם: הקדו#־ברוך-הוא אמר כך #כרך. וטול בוא—אתה #ק#שתה עכ#ו אותה, #יל#ו
מד(. )שם היו. כסוחים קוצים #הר;ת האכלוסין אותם

 למול לאברהם הקדוש־ברוך־הוא #אמר -ב#עה2ממרא״ באלוני יי אליו "וירא כה
 ואתה #נה מאה כבן אתה כבר ענד: לו אמר וממרא. א#כול ענר אוהביו, ב#ל#ה ונמלך הלך
 לו אמר שונאיך? בין עצמך ומסים הולך אתה מה אשכול: לו עעמך?אמר ומצער הולך

 לו אמר לו? תשמע לא הדבר רזה וקרעבון, ובמלכים האש בקב#ן לך #עמד אלהיך ממרא:
 של בפלטין לא עליו נגלה איני חייך, למול, טובה עצה לו נתת אתה הקדוש־ברוך־הוא:

 באלוע יי אליו .וירא שנ$מר: ןהו #לך, בפלטין אלא אשכול של בפלטין ולא ענד

מב(• )שם ?)מלא".

 היום אותו חנינא: בר ר׳חמא אמר היום"? "כדום מהו—2היום" כחם ץ... אליו >יךא כו
 הקדוש־ הוציא באברהם. לשאל הקדוש־ברוך־הוא ובא דדה אברהם של למילה שלישי יום

 אליעזר את אברהם שלח ?אורחים. צדיק אותו .יטריח שלא כדי מנרתיקה׳ חמה ערוך־הוא
 אין הבריות: שאומרים זהו מאמי_נך. אי?י אברהם: אמר ]אורחים[. מצא ולא יצא לחוץ. שיצא

בעצמו. הוא ;צא בעבדים. אמונה
 ך$אל אנשים"?-מיכאל, "#לשה הם מי—3אנשים" שלשה והנה ויךא עיניו ,דשא

 להפוך בא וגבריאל את־אברהם לרפא בא רפאל את־עורה, לבשר בא מיכאל ]גבריאל.

פו:(. )ב'מ את״סז־ום.

 ונכנס המכפלה, למערת ונכנס מלפניו בן־הבקר -ברח4אברהם" רץ הבקר "ואל מ
 וריח עליהם, דולקים ונרות וישנים המטות על #וכבים ועזרו אדם #ם וראה אחריו אברהם

לו(. )פדר״א קבר. לאחות המכפלה מערת את המד לפיכך כריח-ניחוח• מהם עולה טוב

פדום. ןס&אות א?ךהם תפלת ב.
 עולם אם לוי: ר׳ אמר ?5מ#פט" .יעשה לא הארץ כל ה#פט וייאמר"♦ אברהם .רגש כח

 ראשים: בשני החבל את תופס אתה עולם• מבקש-אין אתה דין ואם דין, מבקש-אין אתה
 העולם קמעא-אין קותר אתה אין ואם מהם♦ אחד לך טול דין? ומבקש עולם מבקש אתה

מט(. לט׳ )ב״ר ד.1לעכ ;כול

כה. כג, שם, שם 5 ז. שם, שם 4 ב. שם, שם 3 א. י״ח, שם2 א. נרו, בראשית 1

 הקוצים. חבילת את שיקוששו — שיקושו מתחבא. — מטמן תבן. למוכר — לתבן כד(
 — מנרתיקה כו( כך. ע׳י ויכירוך הערלים שונאיך בין עצמך ומציין מסמן — ומסיים כה(

 בו תלויים הבאר בגלגל החבל — וגו׳ תופס אתה כח( החום. את להרבות שלה, תיק מתוך
 ראשיו בשני החבל את תופסים ואם יורד, השני עולה וכשאחד קצותיו, בשני דליים שני
מדתך. על מעט מעביר קצת, מוחל — קמעא מותר מוריד. ואינו מעלה אינו



מז סדום וחטאות אברהם תפלת

 לירד אברהם בקע אבא; בר היא ר׳ חמעה^-אמר הצדיקים המבזים :חסרון "אולי כט
 לחלפסדרה לוי: ר׳ אמר למפרע. בך חזור ;הקדזע־ברוך־הוא לו אמר לחמשה׳ מחמשים לו

 הסנגור. שילמד מבקש שהדין פ?נ?ןים ;מלמד הסנגור מים מלאה שהיא זקק כל מים׳ מלאה

מט(. )שם מלם. בתוכה הוסיפו אומר: ןד.וא
 הקדוש־־ברוך־ להם שהשפיע טובה בשביל אלא נקנאו לא סדום אנשי רבותינו: שנו 1,

 נתיב לה׳ ןד.ב ועפרת אבניה ספיר קקום לחם... הנא ממנה "ארק באךצם? מה־נאמר היא.
 שבננה בו היו שלא בסדום ושביל שביל כל לך שאין—2א;ה" עין שזפתו ולא נניט ,ידעו לא

 ד,שביל כל והיה ופךסק, תפוח ושקד,: אגוז ורמון׳ ותאנה מזה-גפן למעלה זה אילנות
 שהיד, ובון מיל, משמונה/עשר מאכלו צופה בר־הדיא יוחנן: ר׳ בשם לוי ר׳ אמר מסוכך.

 אחד הולך כשדדה אילנות. של מבחם הארק על לראות יכול היה לא סדום אילני על עומד
 מעפר ומוציא במים משקשכו היה לו נותן ?שהוא—יךק"7באיםר לי "תן לו: אומר והיה לגנן

 וזהב כסף מארצנו׳ יוצא מזון ובטובה, בשלוה שרוי.ים שאנו מאחר סדום: 1אנשי1 אמרו זהב.
 באים שאין דרכים, עוברי לנו למה—מאךצנו יוצאות ומרגליות טובות אבנים מארצנו, יוצא

 מאנוש דלו רגל מני "הנשכחים שנאמר: מארצנו, רגל תורת ונשכח בואו לחסרנו: אלא אלינו
 מבינותיכם׳ הרגל את לשבח מבקשים אתם לכם שהיטבתי בטובה המקום: להם אמר—3נעו"
העולם. מן אתכם ^ש?ח $ני

 גךר נטוי כקיר בלבם תרצחו איש על תהותתו אנה "עד שנאמר: מהו רבא: ירש
 ודוחין נטוי קיר אצל אותו ומושיבין ממון בבעלי עיניהם נותנים שהיו מלמד—4ד.ךחו;ה"

ממונו. את ונוטלים ובאים ;גליו יתר*"
 עיניהם נותנים שהיו מלמד —5למו" חתמו יומם בתים בחשך "חתר שנאמר: מהו

 ומריחים באים ולערב בבית־גנזיהם, אותו ומניחין אפרסמון אצלם ומפקידים בבעלי־־ממון
ממון. אותו ונוטלים שם וחותרים ככלב, אותו

 בן ;תום שם היה ימים. שני רועה—לו ושאין אחד, יום רועה—שור ש;ש־לו מי אמרו:
 ?טול שור שיש־לו מי להם: אמר והרגם. ונטלם הלך לרעותם. שוריהם את לו מסרו אלמנה׳

 דין♦ כתחלת דין סוף להם: אמר מה־וה? לו: אמרו עורות. שני ?טול שור לו ושאין אחד עור
 נטק׳וקי לא אמר: אחת. ונוטל ואחד כל־אחד בא דרה קיבנים, של שורה לו שדרתה מי

אחת. אלא

נוז. כ״ד, איוב5 ד. ס״ב, תהלים4 ד. שם, שם3 ה־ז. כ״ח, איוב 2 כח. י״ח, בראשית1

 רוצה אברהם שהיה כלו׳ לחמשה, והיו המשים יחסרון אולי דרש — וגו׳ לו לירד כט(
 שיחזור וא״ל בסניגוריא בתפלתו אברהם שיאריך רצה הקב״ה אבל בחמשה, די שיהא מיד לבקש

 — לחלפסדרא זכות. להם תקוצא בינתים שמא למטה, עשרה עשרה והולך מפחית ויהא למפרע
 החלפסדרא, עפ״י זמן לו קובעים היו הנידון על זכות מלמד שהסניגור ובשעה מים, של לכלי־שעות

 זכות עדי יבואו שמא בדבריו, הסניגור שיאריך רוצה שהדיין ופעמים זמנו; כלה המים וכשכלו
 — מלמד הסניגור הסניגוריא. זמן להרחיב כדי השעות בכלי מים להוסיף מצוה והוא בינתים,
 השביל. צדי משני ההרים במדרגות—מזה למעלה זה שהרבה. — שהשפיע ל( זכות. מלמד המליץ
 —אילנות של מכחם העיט. ממיני דורס עוף — בר־הדיא עליו. המצלים האילנות בענפי — מסוכך

 — מעפר כל־שהיא. שטיפה לשם טובלו — משכשכו קטנה. מטבע — באיסר הענפים. מרוב
 זר לרגל זכר יהא שלא רגל, ענין - רגל תורת ונתונים. שוכנים - שרויים הירק. בשרשי הדבוק

בושם. שמן — אפרסמון בארצנו.



אבות מעשי פח

 לא אמר: אחד. ונוטל ןאחד אחד כל בא דדה בצלים׳ או שימים שוטח שדדה ??י
$ד.ד. אלא ;?לועי

ומצלי־רינא. חיפאי ושקרוראי שקראי בסדום: דדו דינים אךבעה
לך. שיעברפה לו תנך. ]לבעלה[: לו אומרים היו ,והפילה, חברו אשת שהבה מי
שת^מדג. ?ד לו תנהו החמור[: ]לבעל לו £$רו חברו, של חמור של א;ן שקצץ מי
דם. לך שהקיז קוברו, תן־לו לו: אמרו חכרו שפצעו מי

זוןים. שמונה נותן במים ושעבר זוןים, ארבעה נותן ק;שר שעבר מי
 ?מ.ים אני להם: אמר זוזים. ארבעה תן לו: אקרו אחד. בובם לשם נןדמן אחת פעם

 יקקר תן לו: אקזרו ןים.*הך לקני בא ;תן-תקעוהו. לא שמוןה. תן בן אם לו: אמרו עקדתי.
במ?ם. שעברת זוןים ושמונה ךם, לך ^ד-קיזו

 שכרו. תן־לו לו: אמר הד;ן. לפני ובא פעעוהו לשם. קדמן אברהם עקד אליעזר
 לזה- תנהו ב;ךך לי ש;ש שקר לו: אמר את־התן. וקצע אבן $ליעןר נטל דם. לך $הקיז
עומד. במקומו שלי ו$מון

 נזדמן טליתו. ?פשטו לבית-המשתה אדם ש?ןמין מי קדום: א;שי ביניהם התנו בך
 לוז אמרו בלם. בסוף וישב הלך לסעוד בשבקש ה/מינוהו. ןלא לקית־המשתה לקזם אליעזר

 הזמנתי שא;י .ישמעז שמא אמר: הןמ;ת:י. אתה אןנלו[:1 שישב לןה ז$מר לכאן? הןמי;ך מי
 כלם, שן־קאו עד ואחד אחד לקל אליעזר עשה ;כן לחוץ. וערה טליתו נטל ?נדי. ךם^טו

הקעדד- את הוא ן^?ל
 הצר-קתחוהו. אריך-קצרוהו, אדם אוךחים. בה משביבין שהיו מטה להם העעה

 נדר ;דךקי אמי שמתה מיום להם: אמר במטה. ועוכב עלה לו: אקרו אליעזר. לשם נזדמן

?מכה. $ש?ב >עלא
 קיו לא ופת עליו. שמו וכותב דינר לו נותן ןאחד אחד קל־ דדה עני להם ק$?ןדמן

 אחת ריבה שם דדועה שלו. דיג- ונוטל ןאחד אחד קל בא היה העני וכ^מת לו. גותנים
 בדקש את־הריבה טשו הדבר. ונתגלה—מת ולא ;מים שלשה עברו ב?ךה. לעני פת $ד,ו?יאה

 -*דד ק ך ?י סדוסועמורה .זעקת שנאמר: ןד,ו ואכלוה. ךבוי-ים ובאו החומה גג על ;העמידוה

 "פד' עש׳י שם ורש׳י מב ב׳ר :ה ויק׳ר ן כ׳ח איוב ילקיש ;ט במ׳ר ;קט. :קח )סנה' ךיקד״ עסקי על

(.*הרנינר

 לקה לחברתה: אחת אמרה המע;ן, מן מים למלאות שירדו קערות ?שתי מעזקה
 את־הבד מלאה עשתה? מה למות. נוטים אנו וכבר מזונותינו קלו לה: אמךה חולניות? קןיך

 בדבר- קדום אנשי שדרןישו בון זו. שב:ד מה וזו זו יןוקי.ד מה זו ;טלה והחליפו: קמח

רקקפוד- ;קלוה
 אלתי מניח אינל נערה של לשתק-דינה מבקעז אני אפילו הקדוש־ברוך־הוא: אמר

יה(. וירא ילק״ש ;סס )כ״ר נעדר- יקל ^עקתה —2״הבבעקתה״ ש;אמר: ןד.ו לשתק.

כא. שס, שם2 כ. י״ח, בראשית1

 — .זיפאי״ שקר, מל׳ — ושקרוראי״ ״שקראי מעשיהם: שם על שמות כנויי כרם — וגו׳ שקראי
 שתלד — שיעברנו העובר. את הפירה — והפילה דין. ומעות מטה — דינא״ ו״מצלי רמאי, זיפן,
 "הקזה". קרויה לרפואה העורקים מן דם הזלת — רם לך שהקיז אזנו. — שתצמח עד בן. ממנו

 משתו., - טשו נערה. - ריבה מטבע. שם —דינו בגדו. - טליתו לסעודה. יקרא - שיזמין
הנערה. צעקת על לרמז "הכצעקה", ולא — המצעקתה לא(



מט אברהם של זרעו סדום. וחטאות אברהם תפלת

 ולעך לנר בפת־לחם מחזיק שהוא קי כל ואמרו: בסדום הכריזו אוקר: ;הודה ר׳ לב

באש. :טרף ]אביון
 מדקדק אחד ע?י ראתה סדום, מגדולי לאחד ?שואה היתה לוט טל בתו פלוטית

 מים לטאוב יוצאה כטהיועה יום בכל עושה? ה;תד, מה עליו. נפשה ועגמה העיר ברחוב
 חזה העני קדום: אנטי אמרו העני. אותו כלת וקבל מזון־בירגה מכל שלה בכד נותנת היתד.
 משפטי עטה העולם׳ אלך,י $מךה: להשרף, אותה והוציאו הדבר שידעו עד—חי? הוא מאין
 נא "ארדה הקדוט־ברוך־הוא: אמר כפא־הכבוד. לפני צעקתה ועלתה סדום! מאנטי ןדיני

 ;סודותיה אהפך קדום אןשי •׳גשו הזאת הנערה כצעקת -אם1אלי" הבאה הקצעקתה ואראה
כה(. )פדר״א למטה. ופניה למעלה

 וקלאפנדר. רב־מקטיךין רב־נבל, ורב־שקר, קו-שקר בסדום: היו ךאשי־ד;נים חמשה גל
 הם להם ערבים שהם דברים להם אומר שה;ה ?שעה טקכלם• אךקי־הד;נים היה לוט

 ערבים שאין דברים להם אומר שהיה וקטעה למעלה׳ עלה—2"גט־הלאה• לו: אומרים
נ(. )ב״ר .2שפט" וישפט לניר בא "האחד לו; אומרים היו להם,

 וטתים חמטים אלא היתר, לא סדום טל טלותה עקר אליעזר: בן _יךמ;הו ר׳ אמר לד
 עליהם ומקיא הו־ים עליהם מרעיש הקדוש־ברוך־הוא היה ט;ה ;המט עשרים ומהן שנה,
 ;ךעו״י-וקסוף ולא הרים "המעתיק שנאמר; זהו עשו. ולא—תשובה שיעשו כלי זועוית

)שם(. .3באפו" הפכם "אשר

 באותו במלח. שחטאה על אמר; :צחק ל׳—4מלח" ן:קיב ותהי מאחריו אשתו "ותבט לח
 אמרה מלה. קצת הללו לאורחים תך לאשתו; לוט אקר לוט אל המלאקים שבאו הל;לה

 ואומרת שכנותיה כל אל הולכת עועזה? היא מה כאן! ללמדו רוצה אתה זה ךע מןהג אף לו;
 "ותדר כן על העיר. אןטי קהם שיכירו מתכונת אוךךוים״-ןהיא עדש־לנו מלח׳ לי "תנו להן:
נא(• נ, )שם .מלח״ נעיב

ךהם.5א של ךעו1 ג.
 לדרך ש;צא למי דומה? הדבר למה יוחןן; ר׳ בשם לוי ך׳ -אמר5זרעך" :ה;ד, "כה לו

 ולא עיר לא ק:}א ולא ;מים׳ עשרה עד השלישי ;יום ר׳ש;י ויום הראשון יום במדבר ןך,לך
 אמר; מרחוק׳ אחד אילן צפה ;מים עשרה שהלך ואחר ברעה׳ ולא מים ;לא אילן ולא פנדק׳
 ופרותיז נאתן אותו ראה המע;ן׳ על עומד מצאו אצלו שהגיע כון מים. תחרדו _יט שמא

 ך,מע;ן מן ;שתה פרותיו מן ;אכל בצלו ונתקרר לו ;שב נאה׳ וצלו נאים ועןקיר קתוקים
 י.ט ומה אברכך במה אילן, אילן, לאילן: אמר לילך שעמד פרן עליו. נפשו ;טבת לו וערב

 ענפיך ט;ד׳יו נאה; הוא ןאד,-כבר גילך שיהא הוא; נאה—נאה עצך שיהא לך? לומר לי

טרטך- מתחת יוצא מקן שיהא הם: מתוקיס-מתוקים פרותיך שיך,יו ד׳ם; ןאים-נאים
ה. נרו, שם5 כו. י״נו, כראשית4 ה. מ׳, איוב 3 כן. י״נן, שם 2 כא. י״ח, כראשית 1

מדוכדך. כלו׳ עניות", "דקדוקי מל׳ - מדוקדק וסועד. תומך - וגו׳ מחזיק לב(
"קו מעשיהם: שם על לגנאי השמות כל — וגו׳ שקר קו לג( עליו. נצטערה כלו׳ — וגו׳ ועגמה
מפרשים: ויש נפש; גונב טל״י: — .קלאפנדר״ בלא״ר, דין מטה — ״טסטידיף שקר, מדת — שקר״
 הארץ. רעידות — זועות לד( בל״י. ראש —ארבי עור. פושט מפרשים: יש ועוד רגלים; אלף בעל שרץ
 מאד. נאה — נאתן מלון. בית — פנדק לו( בלבה. חושבת — מתכונת להנהיגו. — ללמדו לח(



אבות מעשי נ

 עלמד״-ב^ה אתה חביב במקום—חביב במקוים עומד שתהא שך^ך־ן קתהת יוצא מע;ן כבר
 את־ הקרוש־בררך־היא ?שברא קןד כמותך. :היו $מך העומדות הקמיעות ?ל אלא אקך?ך?

 דור: עשרים אחר _עד צדיק קהם עמד ןלא תועלת ?הם דדתה ולא דור עיירים עקדו העולם

 ־?רוך־הוא: הקדוש ןאמר כשדים. ?ארע עתרן שהיה אברהם׳ את הקדוש•־?רוך־הוא ??ה
 הקדוש־ברוך־הוא של שמו וקדש לכ?שךהאש אותו שהשליכו כןן לעמוד? כח שיש־בו תאמר
 ןן ןה?ה הם?ךק את לו כנה לאךן־:שראל. הקדוש־כרוך־הוא קרבו מיד ?ניזיונו, ןעמד

 הקדוש" של כבודו ןהוריע השכינה, כ;םי תחת את־הבריות מכנים ודדה :שבים, עוברים
 ובקר. לך לומר ;ש־־לי מה אבךהם׳ אקךהם, הקד־וש־ברוך־הוא: לו אמר ?עולם. ?רוך־הוא
 ושרה אתה לפני-צדיק צךקת אשתך ישרה שתהא או לפני, ךצדיק שלם שתהא אברכך?

 אברכך? לפני,-במה הם צדיקים-צדיקים ?ני־כיתך קל ש?היו או לפני: צדקת אשתך
ת(. תעב׳ ן ב )כפ׳ר כמותך. :היו ממך לעמוד שעתידים כל־בנים #לא

 ר׳ אמי־ עזרה? □יניקה קנים -כ?ה*עןךה״ בנים היניקה לאברהם מלל מי •ותא?ר לז
 #מות־העולם ?ל היו גדולד- ?עדה עשת ?נו ,יןיחק את אכרה,ם #מל היום אותו לך:

 עוד, ןלא היא! בגני וארקהים השוק מן #סונך שהביאו וזק;ד" ןקן עם1ךאי ןאיקדים: קךן?ים
 ךלי ?ל וזמן הלך #כינו? א?ךהם עע!ה קה ךקריהם. להעמיד ;דל משתה שעושים אלא

 הכיאה. לא ומנקועה ע$ה ?נה הבי#ה :אחת אחת ן?ל את־נשותיהם, זמנה אמנו ן#־ה הדור

 מרנךם קיו נעדי.ן את־כלם. והיניקה מע;נות כשני דדיה ונמתחו אמנו בשךה נם ןנעשה
 קלסתר ;המך קר־ יוליד? שנה מאה בן אברהם—תלד• שנה תשעים .הכת עורה אם ואומרים:

פז•(, )ב׳ם .3:?חק" את הוליד "אקרקם ו#מיו: ?לם ?תחו ל#?ר^ם. ןןד?ה :?חק של ?:יס

 קצניעות, שעת זו אין אבינו: אברהם לד, אמר מדאי. יותר צנועה רדתה שרה אמנו ■לח
 הקדוש־ שהתדזיל קכל שיךעו כדי הקרוש־ברוך־הוא, של שמו וקדשי את־דדיך נלי _אלא

 מטרולות והיו ?ע;נות. כשני חלב נוקעות ןד.יו את־דדיה גלתה נסים. לעשות ערוך־הוא
 ?חלבה את־?.יינו להיניק ידי #נו #ין אוגרות: ןהיו מ?נה את-קניהן ומיעקות ?אות

וירא(. ילק׳ש ז נג )ב״ר הצדקת.

 ן?ל ?-ולים-עוג קשתה סימון: בר׳ ןהוד־ה ,ך נדול״י-אמר קשתה אירהם >יעש
 עקרת ךךה6 א?ךהם או$ר: הי.ית ?ך לא לעוג: לו אקרו $עה באותה שם. היו עמו 3ךתלי

 אם ?זפופהז לא היא? מה סזענתו ?נל^ו להם: אקר :?חק את #־אה כון מוליד! ראינו היא
 קןתי?!5 על מבןה אתה מה הקדוש־ברוך־היא: לו אמר פוחסו. אני עליו אצבעי נותן #ני

 אלא לפול ק#יש אותו של סופו ואין מ?ני־־?;יו, יוצאים ורבבות אלפים רואה שאתה ח;יך

א(. דב׳ר ; נג )ב׳ר ?;יו. ?:ד

 שמואל ר׳ בשם -אקרו*לי׳ ?צחק השמע קל #להים לי עשה ?חוק שרה .ותאמר ם
לקם? אקפת מה #חרים - נפקדה #ה כך לו? אקפת מה שמעון - ?שמחה ךאיכן ??חק: בר׳

ו. בם, בס4 ח. כ״א, שם* א. כ״ה, שסג ז. כ׳א, בראשית1

 דטז. מוציאים מליזים, — מרננים לז( הרשעים. ארצו בני בין — לעמוד כח ראה. — צפה
 — מטרוניות לה( צורה. — קלסתר לחזק. — להעמיד השוק. מן נאסף ועזוב זר ילד — אסופי

 שבועת. ל׳—חייך ממעכו. — פוחסו וחלושה. דלה — שפופה הקב״ה. של — מתנתו לט( גבירות.
 אחר לאיש סבה מה לאחד, שטחה יש אם כלו׳ — וגו׳ בשמחה ראובן מ( עזג. — האיש אותו

שטחה. של צחוק טל׳ *"יצחק׳ ודרש בשמחתו? לשטוח



נא אביע אברהם

 עקה, נקלפאי חלים ידהך? ע?ח׳ נפקדו ?נקרות דך?ה קךה זבי3א $ןקקךה עה0ק אלא

לעילם♦ זיי׳רד׳ >??תז תםו.0? סוטים הרבה נתפתחו׳ סומים הך?ה ?תפקחו׳ חרסים ר״ךבה
 הבל היו .יצחק קנולד עה0? הקאודות. .על הקדוס-ערוך-הוא הלמיף אמר: לוי ר׳

ומןלות. כוכבים לקנה׳ חקה ואךן׳ סמים עימדדם:
לעולם. דוךיה ?תן לעולם׳ ק ת -;צא1?אחק" את-סם־בנו..♦ אברהם "בקרא

וירא(, ילק'ש :תולדות תגח׳ בג; )ב'ר

 אמנו ק;תה0 קלמר עקיבא: ד׳ -אמר”ןאת־בנה את1ל האקה 0גר לאקרהם "ותאמר פ•
 סמא אקרר.: לעבודה־נרה. ומקפיד ומעלה ח^הין ואד ?נמסק בועה את־/יקקעאל רואה קדה
 לאחר :1אבךד.ם1 לח אמר בךבר. מתחלל מןם0 קם קך-ן?מצא ן.יעבד ך.לך קך ??י ;למד
 מתוך זוי-נקךךך. לנךלה ,ודיבנקמת ?ביךה אועקינוק לאחר לוז חבין לאךם לו קןכק

 הואיל לו: אקךה בדקר? מתחלל מ.ים0 $ם ?מ$א לא עליניז אוקרית הבריות מה ביתנו!

לדבג־יך. ד?רי ״ז5 ד׳מקום :קריע ךקר,3 חלול-הסם אומר ןאתה

 אד ןאין 0דור עקיקא ר׳ ה;ה0 ךקךים ארבעה מן אחד ןה יוחאי: קן קקעין ך׳ אמר
 קך! צדיק אותו סל בביתו ןהא0 ?קלום׳ חם אומר: א?י מךבריו. נךאין וךקרי ?מותו, דורס

 האמור צחוק אין אלא ביתו? קתוך עבוךה־;רה תה;ה—*;לעתיד "פי עליו קנאמר למי אבקר
 קן נולד ןאוקרק: קקחין ד.בל קיו אבינו לאברהם ?צחק סקקנולד ה.0;ך לעדן אלא קאן

 סומים׳ תהו אל ואומר: קצחק ?קקעאל ןהיך< העולם! את נוחל לאקךד׳ם׳ בן נולד לאבךהם!
בג(. ב״ר !ו ח סוטה )תוספי חלקים! ני0 נוטל וא?י קבור א?י סומים! תהו אל

 בשדר- חלקינו וין־אה נלך ליצחק: לןזקעאל לו אקר אקר: לוי ר׳ ום0מ ך;ה1ע ר׳ *ב
 קרה ראתה מקקק. ?אלו עקמו ועוקד. ?צחק עלפי ומורה ותקים קקת נופל ישמעאל יהזןה

ל(. פדר״א :נג )ב״ד לאבך־קם. ןד.?יךה

 בדי הנד, סל ?מת?יה ר0ןק הךךדור את לקת—4*:?סלחק בבקר... אכךהם כם0"ב מג
 קת שהלכו הדךך את יךאה קנו אוז-?קןזעאל לראות אברהם וקסידקה אחךית׳ סוחף ק?הא

קה.0 ה ?ק רע מו^ב מערבות ה0א לו ןלקח באךן ?מדבר ?קמעאל ב0ן;
 לסרה בע0ו? פארן, ?מדבר בני .יסקעאל את לראות אערהם הלך נים0 קלס לאחר

 סל תו0א ם0 מקא בתצי־קיום. לקם ןך׳דע ם.0 קרוי מעאל0ן0 במקום ד.ןבןל מן _יח־ סלא
 מן יתקריס פרות להביא ואמו הוא הלך לו: אקךה .יקקעאלז הוא היען לה: $מר לןזקעאל.
 לו: אמרה המך?ר. מדךך י0?ם עןקה כי לחם, וקעט מים קעט לי תני לה: אמר המן־בר.

 כ?ען מארק אחי ןקן בא לו: אקרי בעלך יסמעאל קעדבוא לה: אקר מ:ם. ואין לחם אין
 לדןה.0ן—ד.ךבר את אקתו לו ה?יךה ל?מעאל א?0ע טוב. אינו הב.ית םף0 ]אמר לךאותך
מות טי ם וקקה מצרים מאךק אביה מבית ה0א לו ןלקחה אמו ןקלחה

 כפעם לקרה בע0ו? בנו׳ ?סקעאל את לךאות 1וב01 אעךהם הלך ק?ים 0ל0 לאתר
ם0 מצא ק״ום. בחצי לסם ןד.?יע ם.0 רוי0 סיסמעאל במקום הנקל מן _יךד קלא וןה0ךא

יד. כ״א, שס4 יט. י״ח, שם* י. שם, שם2 ג. כ״א, בראשיס1

 מתגח — דוריה והבריאו. אליהם דעתם שבה — נשתפו לשמוע. אזניהם נפקחו — נתפקחו
 — תבין ויתרון. זכות לו שנותנין — שזכין בימות. — במסין מא( בלע״ז(. )אמניסטיע וחנינה

 — הדרדור מג( אלהים שם — שמים שם נגרשנה. — נטרדנה רעה. לו ועושין אותו מחייבין
שוכן. — שרוי וסרוח. סחוב — סוהף סל. וייס: עץ; של חבית



אבות מעשי נב

 את לרעות ואמו הוא הלך לו: אמרה :עמעאל? הוא היען לה: אמר ,יעקיעאל. #ל אעזתו
 המדבר. מדרך ?פעי עןפה כי מים, ומעט לחם מעט לי תני לה: אמר כמדבר. הנמלים
 ביתו ונתמלא בנו על הקדוע-ברוך־הוא לפני מתפלל והיה אברהם עמד לו. וןתנה הוציאה

 שעד ישמעאל רדע הזה, את־הדבר אשתו לו הניךה ?ע^עאל וכשבא כל־טוב. .ישמעאל של

וירא(. מדה׳ג :ל )פדר״א עליו. אביו ךדזמי עכשו

עקדת-יצחק. ד.
 בלבד עינו ;ל;ל ולא לו; נותן היה עינו לנל2 אברהם מאבינו המקום בקע אפילו מד

רבד(. פיס׳ )ספרי לו. ניסן הוא !פעו אף אלא לו, נותן
 יוחנן ר׳ אמר "אחר'? את״אברהס^-מהו נפה והאלהים האלה הדברים אחר ,,רהי מה

 שטן אמר—2ועמל' הילד "וינהל שנאמר: שטן, על דעריו אחר זמרא: בן יוסי ר׳ משום
 סעדה מכל פרי־בטן, ש;ה למאה חננתו ^ה זקן ,רבונו־על־עולם הקדוש־קרוך־הוא: לפ?י

 בשביל אלא עשה כלום לו: אמר לפניך. להקריב אחד נוזל או אחד תור לו ה;ה לא ^עשה
 נקה "והאלהים מ;ד נסהו! לפניו: אמר זובחו. מיד לפני, את־בנך זבח לו: אומר א;י אם קנו,

.,אברהם" את
 מעל בקעה. לשון אלא "נא" אין אבא: בר שקעון ר׳ -אמר3את־בןך״ קח-נא "ויאמר

 לימים המלחמות בכל נתנח אחד ;בור לו וה;ה הרקת מלחמות עליו שעמדו בער־ודם לקלך
 זו, במלחמה לי עמוד ממך, בבקעה נבור: לאותו המלך אמר חזקה. מלחמה עליו עמקה
 בכמה נפיתיך לאברהם: אמר הקדוע־ברוך־הוא אף ממש. קהן אין הראשונות ייאמרו: $לא

קראעונים. מקע אין יאמרו: שלא !ה, בנפלן לי עמוד עכשו בבלם, ועמךת ;סיונות
 ;חיד וזה לאמו ;חיד זה—.3"את־ןחידך"—לי. _יש קנים עני לו: אמר—3"את־בנך"

 א;י ע;יהם במעלם? תחומין י_ע וכי רבונו־של־עולם, לקניו: .-אמר3אהבת" "אשר—לאמו.

עליו. דעתו תטרף שלא קדי לקה? כך וכל .3לצחק" "את—אוהב.
 בכל לו: אמר הר? איזה על לפףו: -אמר3ההרים״ אחד על לעולה עם "והעלהו

עם. לך וממתין עומד כבוךי שתראה קקום
 קמים—לערה מודיע אני אם אעשה? מה ואמר: בלבו אברהם הרהר שעה באותה

 אמר עזקה? מה את־עצמה. תחנק אותו תראה שלא כק ואננבנו, אודיעה לא ואם קלה; דעתן
 על טיבה ומה מלמלם יום מה לו: אמרה היום. ונשמח ומעתה מאכל לנו תקני לערה:
 המאכל. ןתקנה הלכה ישמחו? ולא בזקנותם בן להם נולד כמותנו זקנים לה: אמר זו? שמחה
 נדל ןה ונער את־בוךאי הכרתי שנים שלש בן כשהלתי יודעת, את לה: אמר הפעךה בתוך
 אמרה לעם. אוליכנו התינוקות מחויכין עשם מעט ממנו קחוק אחד מקום ן:ע ןדונך׳ ןלא
לשלום. קחנו לו:

 ת?יחנו, ]לא בדבורה ערה תחזור שמא אמר: בכקר? -ולמה4בכקר" אברהם "לשכם

בני־אדם. אותנו לראו עלא ןעוד, עהיאךעןה; עד ואצא אעכים

ג. שם, שם4 ב. כ״ב, שם3 ח. כ״א, שם2 א. כ״ב, בראשית1

 דעתן חשב. — הרהר מחכה. — וממתין תתבלבל. — תטרף גבולין. — תחומין מה(
— בדבורה שרה תחזור שלשום. מתמול כלו׳ — מיומים הכיני. — תקני תסכים. ולא — קלה

ותתחרט. מדבריה תשוב



גג יצחק עקדת

 לו היי קוקחות ??מה עקרים קה5 השורה. קקלקלת -אהקה1יאת־חמרו "רחבש
זריזותו. ללמךך את־חמורו, ח?ש קעצמו ןד.וא צדיק ^אותו

 הם צמרו*: שאקריקנו ?ד אמר: ואליעזר. :#?׳?אל אלו—2*אתו ןעריו את־שני "ויקח
 את־ אבא מקריב עכשו .ישמעאל: אמר ואליעזר. :שקעאל בין תחרות ןקןסה את־הכלים.

 ?שלחך נרשך בקר אליעזר: לו אמר אותו. יורש הוא ואני בכורו, בנו ואני י^עולה, בנו :צחק
 ;ה לא משיקה: הקדש ;רוח היורש. ובל:לה-ואני ביום ביתו משרת עבדו, אני אבל למךבר;

יורש. זה ולא יורש
 הולך! אתה לאן לו: אמר זקן, בדמות לו ונראה בדרך שטן קדמו—2הלך" .ויקם

 כתפו? על ועצים ק;דו ומאכלת אש למה להתפלל שהולך קי לו: $מר להתפלל. לו: אמר
 הי.יתי שם לא ןקן, לו: $מר וצאכל. וצאפה, ונשחט, יומים או יום נשהה שמא לו: אמר

 ש;ה למאה לך שנתן בן לבך! אבד ;קן׳ את־בנך? נא ,קח הקדוש־ברוך־הוא: לך ?שאמר
 ;כול אתה מכן יותר אותך מנסה ואם לו: אמר כן. קנת על לו: אמר לשחטו! הולך אתה

 דמו ששפכת ,*אתה דם "שופך לך אומר למחר לו: אמר כן. על ו;תר לו: אמר לעמוד?
 לבחור ןנדקה מעליו השטן הלך כלום ממנו הועיל שלא ובון פן. מנת על לו: אמר בנך. של

 קחעך לו: אמר תורת ללמוד לו: אמר הולך? אתה לאן לו: אמר :צחק, של ,ימינו על ועמד
 של ק?ד, עלוב אי לו: אמר מיתה? אחר ש?למד אדם ;ש ן?י לו: אמר מיקתך? לאחר או

 הודי לדיזלןן נוללת׳ ?לא* עד התפללה תפלות וכמה אמך ?תענית תעןיות כמה עלובה!
 של צווי :על יוצרי דעת על אעבור לא אף־על־־פי־כן .יצחק: לו אמר לשחטך. ,והולך ?שתטה

 אינך ירשה-ואתה הב:ת שונא ל:שמעאל אמך, שעשתה הפרמיות כל כן, אם לו: אמר אבא.
 מה ראה אבי! לאביו: ואמר :צחק חזר חציו. נכנם כלו נכנם דבר אין בלבך?-אם מכנים
בו! תשגיח אל .אברהם: לו אמר זה? לי אומר

 אברהם ירד קיר גדול. נהר לפניהם ונעשה הלך ממנו, קבלו שלא השטן שראה כרן
 חצי עד שהגיע כון אחריו. ;רדו אחרי. בואו לנעריו: אמר בךכיו, עד ןה?יע המים לתוך
 ךבונו־ לפניו: אמר לשמים, עיניו אקרהם תלה שעה באותה צןארו. עד המים הניעו הנהר

 בעולמי, שמי :ודע ;דך על ;חיד, ואתה ;חיד "אני לי: ואמרת לי ונגלית קחרתני של-עולם!
 עד מ:ם "באו ועכשו בצורך, עוסק והריני עכבתי ;לא—לעולה לפני בנך :קחק ןהעלה

 לו אמר שמך?׳ :תיחד מי ;די ועל מאמריך יק:םי מי טובע, קני :קחק או אני -אם3ןפש״
 בקתר הקד־וש־ברוך־הוא נער מ;ד בעולם. שמי :תי.חד ;ךך שעל חייך, הקדוש-ברוך־הוא:

ב:בשה. ועקדו ן;בש׳
 ו,אין לעילה השה הפרגוד: מאחורי שמעתי בך לאברהם: אמר השטן? עשה מה

לו. שוקעין אין אמת אומר שאפילו בדאי, של ענשו כך לו: אמר לעולה. יקחק

ב. ס״נו, תהלים3 ד. שם, שם2 נ. כ״ב, בראשית1

 קנאה — תחרות מהירותו. — זריזותו הבריות. ומנהג העולם דרך משנה — השורה מקלקלת
 אעפ״ב כלו׳ — כן מנת על מדעתך. יצאת — לבך אבד נתעכב. נתמהמה, — נשהה ומריבה.

 — הפרגזיות מדעתו. יצא — נשתטה אמלל. — עלוב צער. של קריאה לשון — אי כך. אעשה
 תשים אל — בו תשגיח אל לב. משים אינך — בלבך מכנים אינך החמודות. בגדי פרגדיות,

 ו״מאחורי קלעים; מחיצת ׳קםך — הפרגוד בחייך. שבועה, לשון — חייך נשא. — תלה לב. אליו
שקרן. מלב, בודה — בדאי ברקיע. שנעשה מה ששומע מי על מליצה בדרך נאמר הפרגוד״



אבות מעשי נד

 הךא^ון ביום ולא ה#לי#י ביום ן^?ה—,ביךא' אתתגץיו א?רהם ו:#א ה#לי#י .ביום
את־בנו. ו#חט והלך הממו ?רין:*או אמוית-העוילם יהיו #לא ?די ה#ני? ?יום ולא

 עבק׳ ?קום ה;ה #מתחילה ?למד ק?1מךח נראה ןהיאך—1*מרחוק את־הקקום .וירא
 מלך דרןי אין אמר: ?קד#, ולעשותו• עליו #?יןתוי ת*לה#רו הפןדי#־ברוך-הרא #אמר ?ון

 הקדו#־?רוך-הוא ךמז מיד לבל, ;?ראה ומיפה ו?עלה גבוה ??קום אלא בע?ק ל#בן
 *לתיחק אקרהם לו אמר ל#כינה. מקום לעשות אחד ל?קום #יתקבצו העמק, לקביבות

 *לנעךיו אמר ?גליו. ק#ור ,וענן ו?#?ח נאה הר רואה אני לו: א?ר רואה? #$;י מה אתה רואה
 לחמור: הדומה .עם להם: זןמר מדברות. אלא רואים אנו אין לו: אמרו ?לום? אתם י״ואים

.2*החמור ?נם טה לכם .#בו—אתם ?ך יודע, ;אינו רואה החמור ©ה
??תטו. ?לובו טוען #הוא י-כןה*בנו י?חק על ןי#ם העולה את־עצי א?ךהם .ויקח

 ;דולה ן:ךאה פחד נפל #עה -באו?ה4*לעולה השיה ואיה ;העצים הא# הגה .ויא?ר
 ?*לעולה ה#ה ,"איה וא?ר: בדקר והרגיש לקרבן, כלום אברהם #ל ?;דו ךאה #לא קנחק, על

 על א?ל לו, ןתוןה ן?#י הרי ?י בחר אם .יצחק: אמר בך. קחר ?רוך־הוא הקדוש־ לו: $מר
 ל#חוט ןה לעקד, ןזה לעקר ןה :**_יהךו #גיהם ןאף־על־פי־כן->ילכו לי. ?ר אמי

לה#חט. ןןה
 #ניהם את־האש׳ ??יאים שניהם את־האבנים, ??יאים שךד.ם—**ה?קום אל .נ;?או

 ח?ה שע#ה ??י דומה ן,יןנחק ל?נו, חתנות שע#ה ב?י דו?ה א?ךהם ן את-העצים ?ביאים
 לא?י הולך #לי ואפר ;פה, ו#ךפני יו?רך רצון רע#ה ?הר אבא, .יןנחק: לו אמר לעצמו.

 ?זקנותקם? תע#ו מה א?א, א?יו. #שחטו ב;י ןה תאמר: אמי #תראהו ,ז?ן ;?ל ןותךחהו׳
מותנו. יום עד 1יןח?ני הוא ע?#ו עד ש;ח?נו ?י קרו?ה: #מיתתנו אנו יוךעים ?ני, לו: אקר

 היא, חצופה #הנפש ו?ר;לי, ?;די אםר?י אבא! לצחק: לו אקר להקריב ב#בא
 בי .יעשה שלא ?די עקדני,ז מ?ך, בבקשה הקך־בן: ל5ך? אזדעזע #?א הקאכלת וקשאראה

 ?#היא את־אמי תודיע לא אבא! לאברהם: א?רלו:?חק .**?נו את־י?הק .רעלד מום,-מ;ד
;תמות. את־עצמה תפיל #?א הגג׳ על עומךת ?#היא או הבור על עוקדת

 חך.יו ב#מי־#?.ים. יצחק ועיני .יצחק ?עיני א?רהם עיני—**המזבח על אותו .ו;#ם

 ?די את־הסקין נטל בדמעות. משוטטת קומתו #היזעה עד אברהם מעיני נושרות ך?עות
 מך־ו, הם?ין וןטלה א-רהם #ל ;דו וךחף ה#טן ?א קמו׳ רביעית ממגו צא*# עד ל#חטו

 ל#כי;ה ;צופות ?רופפות עץיו ןד,יו נדולזת געיה וגעה בבכיה פיו לטלה-פער ;דו ##לח ובון
 הפןדו#־ ;נלה עהז# באותה ?״.עזרי ;?א מאין ההרים׳ אל עיני .$#א ואמר: קולו ;הרים

 ןתר־ר המרכ?ה חךרי וראה עץיו ן#א דצחק את-הךקיע, ופתח ה?ל^?ים על ?רוך־הוא

 ל)ה: זה ואומרים ובוכים צועקים והיו ?ךקיע #ורות־#ורות מלאכי־ה#רת עמדו הזדעזע.
 עליק? תהא ?ה—**!רעך :היה .בה #בועת .רבונו־#ל״עולם! ן#חט. ו;ךויד #והט יחיד ךאו,
תניחגו! אל עומד? אתה מה :למי?אל הקדו#־?רוך־הוא א?ר ?;ד

 א. קנ״א, תהלים י ט. שס, שם * ח. שם, פס5 ז. שם, שם4 ו. שם, שם * ה. שם, שם * ד. כ״ב בראשית *
ה. ט״ו, בראשית1

 היוצאים שכן כתשו, על לתליתו הקורה נושא — ונו׳ צלובו טוען דעתו. וטרף בלבל — הממו
 חתונה.—הולכה.חתנות טל׳ — הולך עצמם. בשביל צלוביהם את אותם מטעינים היו לתליה

 ושטה. צפה — משרבטת נופלות. — נושרות גךצה. ולא יתפגל — ויפסל ומתקוממת. עזה — הציפה

 ומרפרפות, מעפעפות ומרחפות תלויות — מרופפות וצעק. — וגעה מיתה. כדי—דמו רביעית
העליונה. — המרכבה אלהים. לכבוד — לשכינה גדול. צער בלבם הכובשים גדדך



נה יצחק עקדת

 ?זציעק כמי פעמים, עתי—1אברהם" אקרהם וייאמר השמ.ים, מן ,;י מלאך אליו קךאז>
 עיעוה? א^ה מה המלאך: לי אמר .,אצלו פניו אברהם הפך עיע|ה? אתה מה צרה: מתיך
 אברהם: ,לו אמר אני. מלאך לי: אקר אתה? מי אקךהם: לו אמר 2הנערן" אל לדך תעלה .אל

 הוא אם עכעו ואף לי, אמר בעצמי הוא את־בני להקריב הקדיע־ברוך־הוא לי ?ש^מר
 .בי לי: יאמר ואת־הערפל את־הרקיע הקדיע-קרוך־־הוא פתח מיד לי. יאמר הוא מבקע

 עד 1]הזד המזבח מן יירד עאיני ?שבעתי אני ןאף נעבעת אתה אברהם: לי אמר ׳3?שבעתי"
 .וקפד לי אמרת כך לא אברהם: לי אמר אמר. לי: אמר צריך. ש$ני מה כל ?ואמר

 מלצחק. לי: אמר ממי? לי: אמר הן. הקדיע־ברוך־הוא: לי $מר ?4*זרעך .ידדה כה הכיכבים...
 אמר הן. ליהקדיש־ברוך־הוא: אמר ?5הארק" כעפר אתקרעך .ושמתי לי אמרו{ לא לי: אמר
 לי: $מרת $תמיל לך: ןלימר להשיבך לי עדרך, כעם לי: אמר מקנחק. לי: אמר ממי? לי:
 את־יצרי וכבעועי—*לעילה עם .העלהו לי: אימר אתה עכעו ,6ןרע" לך .יקרא ק.יצחק .כי
 של עקדתו להם נזקר תהא ל$רה ונכסים הימאים :צחק על בניו כשיהיו• כך השבתיך, ןלא

 ותסלח רחמים עליהם ןותתמלא המזבח גבי על צבור עקרי כאלו לפניך חשוב ויהא קיחק
 זןת־עלי: אמר ו$?י את־שלך אמרו( אקה הקדיע־קרוך־הוא: לי אמר קצרתם. ותפדם להם

 עאחפע מבקעים אם אלא בראע־הענה, איתם דן ואך לפני לחטא ת?חק על בןיו עתידים
 מהו לי: אמר זה. של בעי^ר לג§ך תיקעים לצחק-ןהו עקדת להם חןזכר זכות להם

.זא:ל״ ה3ןה _ויךא אוז־עיקו אירהם .וישא מןד לאחיריך... חזיר לי: אמר העי^ר?
 קביאי מלאך אמר: להיעע ר׳ עם. ריעה עה;ה בא, הדהים מן אומר: אל;עןר ר׳

 א:ל של ריחי והלה תחקיו׳ עעיברים המלם מן ושיתד, ריעה, היה ההלם עץ ןתחת מגן-עדן
קראעית. ?מי ששת על בין־השקשית בק? ;תן ואימתי העילם. בכל נידף

 בחרש נ$חז וייצא, לנתר זך, באילן נאחז האלל, את ריאה אבךהם היה היים איתי כל
 עתידים קך אברהם׳ הקדיע־קרוך־הוא: לי אמר וייצא. ן?תר זה בקקך נאחז ןייצא, ונתר ך,

 אקר ל$דים׳ ומיון ליןן ממדי לקרי, מקקל קמלקיירצ ימקתבכים בעינית נאחזים ן;יך
 ;ה-.ואד;י איל על בקרקר להנאל ןםי$ם אמרלי: לעילם? בן לקיה רביןקעילמים! לפןיו:

 :ל״א פדר׳א ן שם ע״י .פט סנה׳ :תנה״ק : וירא )תנח׳ תי;זן"•. קסערית ןך,לך יתקע בשיפר לחוה

פסיק׳ר(. :ויושע מד׳ :וירא מדה״ג ז כב וירא ילק״ש :ב׳ תענית ירוש'

 ת;חק, תחת להתקרב וקא רץ ה;ה בין־העמשיח ש?ברא האיל איתי אמר: ןכר;ה ר׳ ה8
 בין קר;יו בעתי ןנ$חז אבינו, אברהם על קךבני לב$ל קרי ומעזעיני עימד סמאל והיה

 אחריו אברהם הביט אברהם. על בטליתי את-ידי פעט האיל? איתי ע^ה כזה האילנית.
בני. .יצחק תחת והקריבי ןהתירי את־האיל, ןךאה

 בון תןחק. בךמות לה ונןדמן ערה אצל השטן הלך י$חק[ על עקךתי ]?עעת
 הרים והעלך איי ן^לןי אמר-לה: אביך? לך מה־עעה 1בך לי: ןגקזךה איתי ע־א^ה
 מערכה ן?דר מןבח וב;ה ןתלול ןביה אחד הר לראע עהעלני ]עד[ בקעית׳ ןהירידני
 קעלח .אל הקדיע־ברוך־הוא לי עאמר ואלולא - לעחמ?י מאכלת ןנטל המןבח גבי על ועקדני

ס( קה׳ר :וירא )תנת׳ נעקרןדצ עיצאה עד את־הדבר לנמר הספיק לא נעחט. חליתי קבר 9יךך״

 יב. כ״א, שם • נוז. 4י״ שם י ה. ט״ז, שם4 טז. שם, שם3 יב. שם, שם2 יא. כ״ק בראשית י
יב. כ״ב בראשית9 יד. ט׳, זכריה ״ יג. כ״ב שם י

 מעכבר לו, לשטן עוטר — ומשטינו השטן. הוא — סמאל מה( הסבך. מן ויוצא נפרד — ונתר

נאחז. שהוא ממקום הקדמית רגלו — ידו את פשט



אבות מעשי נץ

 אברהם על ,ועתו כמה להוךי״ע—קכלם וןנ?וד אבינר אברהם ?תנ^ה ??יינית ?נ^רה פז
ה(. )אבות $בינו.

 קהלכין היו הגבר #ם נחמן: בר עמואל ך׳ אעתו״י-אמר וערה אברהם קבר "עקה סח
סב(. )ב״ר עלו. בךענטרין אותו וקברו אקו־הם לאבינו מפכה מקום גבה וראו ןתה6בן לשל

אברהם. של פטירתו ה.
 עכל אבינו׳ אברהם על בציארו תלהה היתד, טובה אבן אומר: יוחאי בן עמעון ר׳ מ©

 הקדוע־ נקזלה העוילם, מן אבינו אברהם שנפטר ובע;עה נתרפא. מ;ד אותה הרואה חולה
החולה/ עלה—היום ";גלה הבריות: עאומרין זה אביי: אמר חמה. ב;לנל ותלאה ןרוןד־הוא

עיי(. *:טז )ב״ב

 כל עמדו העולם מן אבינו אברהם ענפטר היום אותו רב: אמר רבא בר חנן רב אמר ג
 עאבד לספינה לה ואוי מנהיגו! עאבד לעולם לו אוי ואמרו: בעורה אמות־העולם ^דולי

צא(. )שם קבךניטה!

וותגם. רבקה יצחק׳ ו.
 ?ל קעור ?גנן ה;ה קימת ערה עה;תה אמו״ג-קלץמים ערה האהלה יצחק "ויביאה **

 עה;תה ינןים קל :גגק אותו חזר רבקה שבאה ובון ענן, אותו פסק עמותה ובון אחלה׳ פתח
 עבאה וקון הרוחה׳ אותה פסקה ערה עמותה וקון לרוחה׳ פתוחות ךלתות היו קימת ערה

 ובון בעקה, קעלחת ברכה היותה ק;מת ערה עה;תה ;מים כל הדוחה: אותה חןךות רבקה
 קימת זקרה עה;תה ;מים כל ז חזרה רבקה עבאה ובון הברכה׳ אותה פסקה ערה עמתה

 רקקה עב$ה וקון הנר, אותו פסק עמתה ובון שבת, לילי ועד עקת מלילי דלוק נר ה;ה
 עפתה וקוצה בטהקה חלתה קוצה אמו, קמעעה עויעה עהיא אותה ערואה ובון ח;ר.

ם<♦ )ב״ר האהלה/ .יצחק "הביאה בקהךה-מ;ד

 ללמד אם .יצחק: ר׳ וגו^-אמר הארמי בתואל בת את-רבקה בקחתו ,ויהי,יצחק... >כ
 בתואל "בת—הארמי לומר תלמוד מה ארם"׳ "מפדן נאמר כבר והלא מארם־נהרים, )ןד.יא

 מקומה ;אנשי רמאי ואחיה רמאי $ביה ללקדך: קא אלא הארמי"? לקן "אחות קןןרמי",
החוחים. בין דומה?-לעוענה היא לקה מביניהם יוצאה עהיא הוו ;הצדקת רמאים׳

כג(. ויק״ר :סג )ב״ר

 —ובסי־מדךעות בתי־כנסיות על עוברת עהיתה -בעעה4בקךבה״ הוינים ״התדצצו ע
לצאר/ ומפרכס רק ?גבוךה־־זרה-עשו בתי על עוברת לצאת; ומפרכס ר״׳ן[1 ש יעל

ויצא(. ילק״ש ;סג )ביר

כ•:. שם, פס4 כ. כ״ה, פס י סז. כ״ד, שם2 י. כ״ה, כראשית1

 כאחד. נקברו ששניהם משמע — וגו׳ קבר שמה מח( לאברהם. ה׳ אהבת — חבתו מז(
 העולם. מן ויצא שמת — שנפטר מט( בל״י. כפולה מערה — בדינטרין במערה. שרה אצל — גבה
 בשורת — בשורה נ( קצירא". אידלי יומא -אידלי בארמית: במקור — וגו׳ היום עלה

 חותכת — קוצה בבצק. — בעסה אורחים. שיבואו — לרוחה נא( והמספידים. האבלים
ומתנדנד. מפרפר — ומפרכס נג( אותיות. בחלוף ״רמאי״ מל׳ ״ארמי״ דרש — רמאי נב( ומפרשת.



גזוזרעם רבקה יצחק׳

 לא :הלא הימים, באויתן היי יבתי־מדךעית בתי־כנסיית וכי—*את־::" לךרוע ותלך >י
 כמקביל זקן $ני מקכיל $היא ?זי ל*ע ללמדך׳ אלא ועבןרז עם על ?וךר^ם*ק אקיא קקיכה

•ג(. )ביר ^ז?ץד- ^}י

 ןה, ;בי על ןה ?דלים עד,יי ןעצבונית להדם מעל אמר: לוי ו־׳—2הךערים" "וערלי ה3•
 הולכים עניהם ענה עלע־/עערה כל כך חוחו. וזה ריחו נותן זה והפריחו עד,גדילי ןכון

 לבתי־ הולך דרה זה—ענה עלע־זגערה לאחר הםפר.*ית3£ באים יעניהם ית־הפםר3ל

)שם(. עבודה־זרה. ל^תי הולך דרה ןז_ה ?זדרעות

 "ורבקה לפיו. טוב כום לנ$יו, טוב -בער3בפיו" צ:ד כי את־-עקיו יצחק ,ראהב גו
)שם(. אהבתו. על אהבה לו מוספת היקה קולו עומעת כל־שהיתה—את־:עקב" אוהבת

 אבא, את־המלח? קעערין היאך אבא׳ בפיו: אביו את צד עררה—3בפיו" ציד "כי גז

שם(. עפ״י )רש״י את־התבן? מעערין היאך

 צבי ראה ,ועופות׳ חיות לצוד עשו הלך אחת -פעם 4עיף"ד ןר.וא ה^דה מן עשו "רבא ׳גח
 —עמי ןהלחם בוא עלי? ביער צד אתה למה לו: אמר נמרוד, מ^או אחריו. ורק—ל^יו קק

 אדם בגדי לנמרוד ע:ע זמן כל :עקב: לו אמר :?יקב. עם ונת:עק עקוו בא ן$ן. לו ן;תן
 נמרוד וכעפיעט עשה. וכן עמו. :תלחם מרגליו עיסירים לו אמור אלא לו, תוכל לא הראעון

 כמו ע:ף, עשו דרה ולפיכך נמרוד. את והרג וקם במרמה ילבשם עשו בא את־הבגדים
ח״ה(. )ביה״ט .5להורגים" נפעי "?נ:פה עג$מר:

 אמר כנמל. רעע אותו פיו פער זירא: ר׳ -אמר6נא" הלעיטני :עקב אל עשו "וייאמר נס
והולך. מעלח תהא :אתה פי אפתח אני לו:

?:ליו. ונשחק עלו נאכל אמרו: פריטים. על כת עמו -הכ?יםדךגו״ רעת" "וייאכל

יג(. פינחס תנח׳ : ס״ג )ב״ר

 אמר רעע. על ברץתו מראות עזר;ה: בן אל?נןר ר׳ אמר - ת״״ ך מ עיניו 7״ותכהין ס.
 רעעו אותו על אביו זה אוימרין: הבריות ו:היו לעוק יוצא :צחק :הי הקדוע־בריך־הוא:

 לו עדרתה גדול לאדם אחר: דבר ביתו. בתוך יועב והיא את־עיניו מכהה הריני אלא
 וסתם הלך החלון. בעד עען ומעלים ותבן קע שורפים שכנים ןד,יי ומעבדות נאה ?זרקלין

 דבר עיניו. כהו ימצר-מך• רואה ותיחק זרה עבודה־ עובדות ע^ו נעי כך את־ההלון.
 המזבח גבי על את־בנו אבינו אברהם עעקד עבע/עה הראיה, או^ה "מראות"-מכח אחר:

 עי;יו, בתוך רעומות ןד,יי :^חק על עי;יו לתוך מעיניהם ךמעות ונערו מלאכי־הערת בכו

אבכיר(. מד׳ :סה )ב״ר עי}יו. כהי שהןקין ןכון

 ל. כ״ה, כראשית6 לא. ד/ ירמיה5 כט. שם, שם6 כח. שם, שם3 כז. שם, שם2 ככ, כה, כראשית1
א. כ״ז. שם8 לד. שם, שם7

 של שיח — ועצבונית נה( ורב. חכם — זקן לקראת. יוצא מקבל, — מקביל נד(
 — וגו׳ צד נז( באהבתה. ומתגברת מתמדת שהיתה הווה, לשון — אוהבת נו( קוצים.
 מעשר חובת שאין דברים — התבן המלח... שוא. של שמים ביראת דעתו וגונב בלבו תופסו

 אלא באדם, "הלעטה" לשון שאין - כגמל נט( בנמרוד. הקשה ממלחמתו — עיף נח( עליהם.
 כלו׳ — ברעתו מראות ס( גסה. לשון והיא הגרון, לתוך — והולך משלח תהא ואתה חי. בבעל

היא והם׳ —הראיה אותה מכח לשלילה. היא והמי״ם עשו, של ברעתו יראה שלא כדי

רושם. הניחו — רשומותהסבה. מ׳



אבות מעשי נח

יצחק. ברכת ז.
 ב;י, לו: ןאמר הגדול ?!נוי לעשו .יצחק קרא פסח, ליל כנו״י-הגיע את־עשו .תקיא סא

 לי עשה—נפתחים טללים אוצרות הזה הלילה הלל; בו אומר כלו כל־העולם הזה הלילה

 רע את־לחם תלחם "אל ואומרת: ??שיבה הקדש ורוח אברכך. בעולמי שאני ועד מטעמים
 בני, ל:עקב: רבקה אמרה שם. ונתעכב להביא עשו הלך 2למטעמותיו"." התאו ואל עין

 מטעמים עשה—שירה אומרים עליונים הזה הלןלה בו, נפתחו טללים אוצרות הזה הלילה
לב(. )פדר״א ;די״י־עזים. שני והביא הלך ןבךכך. בעולמו שןך,א ועד לאביך׳

 מכתבת שדרתה למדינה שמעון: ער׳ אליעזר ר׳ אמר—1הגלל" בנו את־עשו "ויקרא □ב
 מקרואלפרום. אותו קוראה ודרתה כנם, בן לה ודרה אחת אשד, שם ודרתה למלך. ע?קמוין
 בעינינו—מקרואלפרום בעיניך אם אמרו: אותו! מעתיבין אתם ואין מקרואלפרוים בני אמרה:

 אותו קוראת אמו הגדיל", ענו את־עשו "ויקרא—גדול אותו קורא אביו כך שבננסים. נגס הוא
 הוא בעיניכם אם הקדוש־ברוך־הוא: להם אמר הגלל". בנה עשו את־בגדי רבקה "ותקח—גדול
סה(. )ב׳ר .3מאד" אתה בזוי בגלם ?תתיך קטן קטן-"הנה הוא בעיני גדול,

 נהנה איני ועכשו הראיה מן נהנה דריתי בתחלה לו: ■-אמר*מטעמים" לי "ועשה סג
 אם כי לבעליה כשרון ומה אוכליה רבו הטובה "ברבות אומר: שלמה וכן הטעם. מן אלא

 למי ורעב ריק סל שרואה מי דומה אינו קובעים. שאינם לסומין מבאן—לגו 5עיניו" ראות
)שם(. ושבע. מלא סל שרואה

 שנאמר: נתקללה? אמו לא שחטא אדם כהנא: בר אבא ך׳ -אמר6עני" קללתך "עלי םד
 ולומר לבנם עלי .יצחק: ך׳ אמר עני". קללתך, "עלי אתה אף ,7בעבורך" האדמה "ארורה
)שם(. ובובה. וכפוף אנוס—לאמו" ויבא רקח "וילך רשע. ועשו צדיק ;עקב לאביך:

 בשעה ^קגו. אש שהביא ק׳עוך־ב משל יוחנן: ך׳ -אמר8לפני" אלהיך ץ הקרה "בי סה
 של עזמו מזכיר עשו שאין אני יודע .יצחק: אמר לפני'/ אלהיך ,ץ הקרה "כי לעקב שאמר

 נא "גשה ללעקב: לצחק שאמר בון לעקב. אלא עשו, זה מזכיר,-אין זה הקדוש־ברוך־הוא,

 שני הקדוש־ברוך־הוא לו וזמן כשעוה׳ רפה לבו והלה שוקיו על מלם -נשפכו9עע" ואמשך
)שם(. לפל. שלא כדי במרפקו אותו אויחזין והיו משמאלו, ואחד מימינו אחד מ^אעים,

 לעקב יצא ;צא אך "ויהי העדן: מן למעלה נאמר -מה10גדולה" חרדה לצחק "תחרד סו
 שנתון למי רואה אינו באורה שנתון מי אלא כיצד? נכנם. וזה לצא זה _ •ג! ,ונו פ:י מאת

 ראה ולא השוק מן בא .עשו באורה. שנתון למי רואה בחשכה נתון שהוא מי אבל בחשכה,
וכלן הדלת. אחורי ונטמן מבפנים אותו ראה .לעקב אבל הבית׳ מן לפנים שהיה לעקב,“ק

 י. ה/ קהלת5 ד. כ״ז, כראשית4 כ. א, עוכדיה3 ו. כ״ג, משלי2 א. כ״ז, בראשית1
ל. שם, שם11 ל״ג. שם, שם10 כ״א. שם, שם9 כ. שם8 יז. ג, שם7 יג. כ״ז, בראשית6

 קריאה לשם המדינה אנשי של מדתם שעור כותבת שהיתה — עכקמון מכתבת סב(
 — וגו׳ קטן הנה גופו. במדת קטן קומה, שפל — ננס בל״י. ומהיר גבוה — מקרואלפרום לצבא.
 החיבת אני — קללתך" "עלי דרש — לכנס עלי סד( למורים. — לסומין סג( נאמר. באדום

 — וגו׳ אנוס לברכה. ראוי ואינו רשע בנו שעשו לאביך להודיע החוב מוטל היה עלי שהרי בדבר,
 הכשילו יעקב כלו׳ — וגו׳ אש שהביא סה( לאמו. שנשמע כרחו, בעל אלא ברצון, עשה שלא
 יכירהו עענא פחד, מתוך — וגו׳ מים נשפכו יצחק. בו הרגיש כך ומתוך שמים שם שהזכיר פיו,

הכפיפה. במקום באמצע, היד עצמות חבור מקום — במרפקו כדונג. — כשעוד. אביו.



נש מבאר־שבע ביציאתו אבינו יעקב יצחק. ברכת

 ?)ן אלא הברכות? את ן:טול עשו יבא שלא את־השעות שער כף .יעקב. תנא "עשי $נכנס
 רטול :עקב ש;בוא _עד לצוד ,הניחו ןלא ש$ן עליו הקרוש־ברויף־הוא שלח לצוד, .עשו שיצא

 ומניחו, וקועןרו אחר ותופס )רץ ומניחו וקושרו צבי ןןף• רץ עשי היה כיצד? אד־דבךבוה
 שלש או שת:ם עקןה ןקף מד־ם, אחד מוצא החת ןלא בא עשו ןה;ה ומבו־יחם; מתץ־ם ןהש$ן

 התחיל עעיו שנכנס ןכין אתחהבךכות. ונ$ל ;עקב שבא .עד כשעות מגלגל ןדדה עמימ:9
 לא :עקב אשל עליון נקר דדה—אבי ;קרם כנד? ,?מדי )יאבל אבי םי1ל> :י!ד1ל ול$?' יא41?

 לשון בקלזה לשק שלשתן—2ואכלה" שבה נא .קרם בקשה: בלשון .נא" אלא כן, אמר
 הכיר שעה כאותה אבי... ףאכל״,-;קום אבי .;קום אמר: רשע )אותו ןעןוקנות: שפלות

 ריח עמו נקנס :עקב שנכנס שבשעה לפי אתה? מי לו: אמר הרד. והתחיל קולו את .י$הק
 אשד שדה כריח ??י 0רי ,ראה שנ^מר: צדיק, אותו של דעתו ונת:שבה ;יחוה, ריח נן־עך־ן,

 חרדה יצחק ,תחרד—לקיכף ם,3ךה לו נ^תח עץ|ו כש?כנם אבל לברכוז ןהקחיל .*,יך ברבי
 הוא אפוא .מי אותו, מפיק ןעשו ם3יה3 רואה אני )אומר: בלבו :?חק ועמה -ןד,;ה*,נד^ה

 ו$עה לצוד קלכת אקה לע$ו: .יעחק אמר אלא פעמים? ץ>תי ?-למה4ציד" הצי

תולדות(. >תנחי ח.*ןצז

מבאר־שבע. ביציאתו אבינו יעקב ח.
 שהצדיק !מן כל רשם. עושה העיר מן הצדיק יציאת—5*שבע מ^אר .יעקב ,רצא ז5

הדרה פנה שבחה פנה ןהין משם-פץה ;צא הדרה: הוא שבחה, הוא ׳ןץה הוא—כעור
 שם!1 שהתפללו מקום על עקדתי אקשר אמר: לחרן, :עקב כשהניע—זחףנה״ ,דלף

 .4במקום" ,דפנע ד*זמ ז הארץ לו קפצה—לחזור דעתו כשנתן התפללתי?... לא נאני אבותי
 בלא שקר ך לבית־מלועי קא ןה צדיק הקדוש־ברוף־הרא: אמר לחזור, בקש כשהתפלל

השמש. בא לי;ה?-מך
 שלא )לנל־חמה הקדוש־ברוך־הוא שהשקיע מלמד השמ^י׳ -כבה4ך.שמש״ בא ,כי

 לק־קיה אצלו שבא מלף של לאוהבו משל בצנעא. אבינו י.עקב עם לדבר בשביל בעונתה
בצנעא. אוהבי עם לדבר מבקש שאני הפנסים, כבז האריות׳ כבו המלך: $מד

 ות.*הח מן מת;ךא שדדה ראשו, תחת ןתן1 מך!ב כמין עשאן—4המקום" מאבני >יקח
 עלי אומרת: ןזו ראשו, זה צדיק :ניח עלי אוקרת: זו אלו: עם אלו מריבות האבנים והתחילו

.2מראשתיו• ^ם אשר את־האבן ,ולקח שנאמר: וןהו באחת. כלן ראשו-ןבלעו זה צדיק :?יה
 יקרי ל:עקב הקדוש־ברוף־הוא -הךאה*ףךךים״ עלים אלוהים מלאכי ה3ןה .רחלם...

ןיוו־ךים. עולים מלכיות ע5אך

 יא. שם, שם4 י. כ״ח, שם5 צג. שם, שם4 כז. שם, שם3 ינו. שם, שם2 לא. כ״ז, *בראשית
ים שם, •שם יח. שם, שם7

 — רשם ערשה סז( לחממו. אש מבעיר — מסיק זמנו. מוציא כלו׳ — בשעות מגלגל סו(
 באח — וגו׳ לו קפצה אל. בית זה — וגו׳ מקום כבודה. תהלתה, — שבחה לכל. נכרת כלו׳

 לו. וילך יפרד — ויפטר לקראתו. הבא בדבר שפוגע כאדם — במקום״ ,ויפגע נס. דרך לדורו
 עששיות מנורות, — פנסים לעתים. — לפרקים בסתר. — בצנעא זמנה. קודם — בעונתה שלא

 ישראל שגלו — מלכיות ארבע ומכאן. מכאן מחיצה צנור, — מרזב בל״י. למאור זכוכית של

ואדום. יון, טדי, בבל, והן: לביניהן,



אבות מעשי 0

 א?)?ר אי כתוב מקרא אקיקלא ?ן־קיקיעז: עין*#? ר עליו"-אמר נעב ץי ,ןך.נה
?נו. .על ???יפה מניף*) לאקרו-?אדם

 ?ליו. עזוקנים זבובים והיו בעריסה, ;?זן היה*) לבן־מלקים מ?זל א?ד.ו: ר אמר
 ויורדים עולים אלהים מלןזכי ,והנה בתחייה כך מעליו. וברחו—עליו׳ חה*) מינקתו אה?8) וכון

ויצא(, ילק״ש :צא חולק סם, סח, )ב׳ר מעליו. ברחו ־?ררך־הויא8הקדו) עליו ?תגלה*) כון .*ר3

 )טקפלח מלמד ?צחק: ר׳ ולזךעך״-אמר אתנ^ה לך עליה שכב אתה אשר ,הארץ סח
 ל?בש נוחה שתהא לומר, אבינו, .יעקב תחת והניחה ארץ־.ישראל לכל הקדוש־ברוך־היא

 שאומר: כאדם לאשו, תחת וןתנה בפנקס קפלה אמר: קפרא בר משום שמעון ך׳ לבניו.
סט(. ביר ;צא: )חול׳ הוא". שלך ראשך ,מתחת

 שנת?של כרן ,4מל§א' לב בשרי• ,חל אחא: ר- אמר—3רגליו" .יעקב ,משא סם
את־־רנליו. לבו נשא טובה ?שוךה

 אתה לפ?םט ואם ׳5שלום" ,מאקרו לבינו? בינבם השלום—*לר השלום להם אמר*>

??)?ים. מצוי שהדבור שאומרין׳ זהו :5הצאן' עם באה בתו רחל ??קש-,וה?ה
 שהוא כזה יוחנן: ך׳ -אמד$6ת־ז;$בן' ךינל :עקב גקש :עקב... רךןזה*כןן) ,מהי

צלוחית. פי מעל פקק מעביר
 גדלה, של נשיקה משלש: חוץ תפלות׳ של נשיקה -כל7לךחל״ :עקב ,משק

 מצק השמן את-פך שמואל ,מקח—?דלה של נשיקה ?רישות. של נשיקה פרקים׳ של ןשיקה
 נשיקה ;9לו" לשק האלהים בהר לפנשהו ,.מלך—פרקים של נשיקה :8מ^קהו" ראשו על
 של נשיקה אף אמר: ר^תומא ך׳ .,0בה' דבקה ורות לחמותה עקפה פרישות-,ותישק של

קרובתו. שדרתה לרחל"׳ :עקב ,לשק שנאמר: קרבות׳
 את־רבקד, להביא שהלך ?שעה אליעזר בכה?-אמר: -למה7לבך" את־קולו ,לשיא

 דבר אחד, צמיד ולא אחד נזם לא ואני ׳,,וגו׳" ?מלים עשרה העבד ,לקח בו: כתוב מה
 לנו לחדש ןה בא מה שנשקה: מפני לאלו אלו מלחשים האנשים שראה בכה? למה אחר:
 העךוה: מן .עצמן ונדרו אמות־העולם עמדו המבול בדור העולם שלקה שמשעה עקוה, דבר

הערוה. מן גדורים מזרח שאנשי שאומרין׳ ןה.ו
 עשרה העבד "לקח בו: ונאמר דרה הבית פסול אליעזר אמר:—,2וגו" לבן כשמוע ,מהי

—א??יתיקיתו אפילו ראה שלא וכון וכמה. כמה אחת .על—בית של אהובו שהוא ןה נמלים'״׳
 י. שם, שם6 ו. כ״ט, בראשית5 ל. י״ד, משלי * א. כ״ט, שם3 יב. שם, שם2 יג. כ״ח, בראשית *
יג. כ״נו, שם12 י. כ״ד, בראשית11 יד. א׳, רות10 כז. ד׳, שמות9 א. י/ א׳ שמואל8 יא. שם, שם1

 הפנים על רוח בה ומשיבין כנף כעין עשויה — מניפה הכבוד. מפני — לאמרו אפשר אי
 כלודע — כפנקם ?רכה. ש?פ^ה, — שקפלה סח( תינוק. של קטן בערס — בעריסה להצטנן.

 הוא. שלך ראשך תחת שמונח מה — וגו׳ ראשך מתחת וחשבונות. לרשימות ספר
 הלב. את ומחיה מרפא טובה שבשורה בשורה, לשון "בשרים" דרש — שנתבשר כיון סט(

 ולמד יגיעה, שום ובלי בקלות כלו׳ — וגו׳ מעביר שהוא כזה עמה. ותפטפט — וגו׳ רחל והנה
 ועגבים. אהבים של כלו׳ — תפלות של ועשה. בא כלו׳ ויגל״, ״ויגש... הסמיכות מן זאת
 חברו את שרואה מי — פרקים של בסמוך. כמפורש לגדולה, אותו שמעלים מי — גדולה של

 — עצמם נדרו משפחה. קרבת — קרבות פרידה. בשעת — פרישות של בסמוך. כמפורש לפרקים,
 כלי מזודתו, — אפסיתיקיתו עבד. שבבית, הפחות — הבית פסול התרחקו. עצמם, הפרישו

לדרך. וצידה מזון בו שנותנים



סא מבאר־שכע ביציאתו אבינו יעקב

 אמרן ׳1"ועשק־לו"—כלום מצא ?ולא רכון בחגורתו; והם הם דץרין <ןמר: ,1"רחבק-לו"
 ממון קבור? אתה מה גקב:?2 לו אמר בלום, ראהז ?ולא ו?ון בפיו. והן הן, מגליות שמא
.1ללבן" דברים-"הספר אלא $עון באתי לא טעון? באתי

 עלי׳ז לעשותך סביר הי.יתי מלך לו: אמר—2אתה" ובשרי .עצמי אך לבן לו "ראמר
לך. מחלק אני זו כע?ם—זןתה" ובשרי עצמי "אך כלום אצלך שאין ןעכשו

 ממון סבור? אתה מה ].יעקב[: לו חנס״י-אמר ועבדתני הכי... ל.יעקב לבן "ראמר
הנערות♦ שתי בשביל אלא ?אתי לא מ?ך? לבקש ?אתי

 העמידה זו סופו: ועד העולם מסוף מפלשות קורות ?שתי—4ענות" שתי "ולל?ן
 אריות הלתי עמדו מזו מלכים, העמידה ןזי מלבים העמידה זו אלוהים, העמידה וזו אלופים

 עמדו ומזו שופטים עמדו מזו נביאים׳ עמדו ומזו נביאים עמדו מזו אריות, הורגי עמדו ומזו
 ומזו ארצות מחלקי עמדו מזו ארצות, מ??שי עמדו ומזו ארצות מכבשי עמדו מזו שופטים׳

ע(. )ב׳ר ארצות. נזחלקי עמדו

 לה, הוא שבח אלא לה הוא גנאי ולא ממש, רכות אמר: -רב5רכות" לאה "ןעיני ע
 שתי לדבקות לה :ש בנים שני אומרים: שהיו בני־אדם דרכים פרשת על שומעת שדרתה

 ומשאלת: דרכים פרשת על יושבת והיתד. לקטן. וקטנה לגדול גדולה—לל$ן לו :ש בנות
 מעשיו?-"איש מה קטן בריות: מלסטם הוא, רע איש ציד", יורע "איש—מעשיו? מה גדול

קכג(. )ב״ב עיניך" ריסי שנשרו עד בוכה ןד.יתה אהלים". יושב תם

 .5יוסף" :עלב יולדות "אלה שנאמר: מרחל, לצאת בכורה ך\תה רארה יונתן: ר׳ אמר עא
לה. הקדוש־ברוך־הוא החזירה ברחל בה שדרתה צניעות ומתוך ברחמים: לאה שקימתה אלא

 יקי—7הוא" אביר. אחי כי לרחל י_עקב "ועד שנאמר: ?רחל? בה היותה לניעות ומה
 אלא הן׳ לו: אמרה לי? תנשאי לה: אמר אלא הואז אביה אחות בן נך.לא הוא? אביך, אחי
 גדולה אחות לי י.ש לו: אמרה רמאותו? מה לה: אמר לו. ;כל אתה ואין הוא רמאי אבא
 לנהוג לצדיקים מתר וכי לו: אמרה ברמאות. א?י אחיו לה: אמר ל?ךה. .ישיאני ולא ממני

 כשהגי.ע סמנים. לה קמר .8תתפל" עקש ,ועם תתבר נבר "עם—הן לה: אמר ברמאות?
 היא והנה בבקר "ויהי שנאמר: ןזך,ו לה. מסרתם—אחותי תכלם עכשו אמרה: הלילה

 דרה לא ללאה ךחל שמסרה סמלם מתוך אלא היא? לאה לאו עכשו שעד מכלל—,לאה"

רש׳י(. קכג• ב״ב :יג: )מג׳ שעה. אותה עד יודע ;עלב

 -?שביל10הקטנה" ?תך ברחל שנים שבע אעבדך וייאמר את-רחל י.עקב "ראד-ב עב
 ברחל׳-ברחל "אעבךך... עמך: עסקי מברר אני לפיכך רמאים, מקומך שאנשי יורע שא;י
 תחליף "הקטנה"-שלא רחל׳ ושמה השוק מן אחרת ועביא "-שלא "בתך בלאה׳ ולא

בזו. זל שמות•
 ב. ל״ז, 036 יז. שם, שם5 טז• שם, כס * טו. שם, שם3 יד. שם, שם2 יג. כ״ט, כראשית1
יח. כס, שם10 כה. כ״ט, בראשית9 כז. כ״ב, ב׳ שמואל8 יב. כ״ט, 0שד

 — וגו׳ קורות כשתי מועט. דבר אלא ממנו תהנה לא כלומר בשר; בלי יבשה כעצם — זו כעצם
 מרחל. ושמשון מלאה דוד - אריות הורגי ועוברות. נמשכות - מפולשות בגין. מל׳ .בנות״ דרש

 ועשו. יעקב — בנים שני מתפרדים. שהדרכים מקום — דרכים פרשת בזיון. זלזול, — גנאי
 הבכורה שחלק — וגו׳ החזירה עא( עפעפי. שנפלו — ריסי שנשרו וחומם. גוזל _ מלסטם

ברורים. בדברים מפרש — מברר עב( לשמוע. אפשר מזה — מכלל ליוסף. שוב גחן



אבות מעשי סב

 2מלחק^ ?חמור את־תק^ע ניסן -$?לו“ןגו *קתו את־ל^ה ף_קח בערב >הי
?לום. מגו מ מועיל א^ה אין

 י$קפ; אמר מקזימו, אןעי כל קעתה^-כים בי.עש ד-^וקיס את־כל-אנ)ןי ?ן1? ,ויאםף
 לי: אמרו ד<מ:ם. ?תץךכו לכאן דקה הצדיק עקא ו?ןן למ:ם, דחוקים עדגינו אתם יוךעים

 אוהב עהוא את־ל^ה, לו ןאתן אותו מר^ה א;י מבקעים אתם אם להם: אמר ךצוינך? וקה
 וענו להם: אמר כרצונך. ,עשה לו: אמרו אחרות. ע;ים עבע אצלכם ו״יעשה את־רחל, הך?ה

 לעמן צן בהם[1 והביא הלך מעכונות. לו ןתנו אותי. מפךסם מכם אחד עאין ממכונות לי

 קשמחין היו היום אותו כל (.1מקומו קאנעי ערמה הארמי/ .לבן עמו נקרא )ולפיכך ומקור
 אנ<־ נם בןכותך, חסד ;מלת אתה לו: אמרו היא? מה זו להם: תנלב אמר כקחתןהעיך איתי♦
 ה?חוךים באו לערב ליאן הא ל;א, הא ואמרו: ל^גיו קקלסין היו עמך. חסי ^ל

 כמותקם?- פרוצים עאנו סבור, אתה קה לו: א^רו היא? מה זו להם: אמר את־הןרות. ןכבו
 מה לה: אמר .*לאה" היא ?בקר-.והנה לו׳ עוןה ,והיא .ךחל" לה קורא היה הלןלה אותו כל

 םו$ד _יע לו: אמךהז לי? עונה ואת בלילה .רחל" לך קולא רדיתי ןלא רמאי! כת רמאית
ויצא(. ילק׳ש ן ע )ב׳ר לו? עונה ואתה .עק|ו" אביך לך קורא ק;ה כך לא תלמידים? לו ^אין

 קהלכי ׳ה? זןיו??ם דייו הים מפיעי כה, סונטין הקל לאה^-עהיו קונואה כי >״ךא,־י;•
 זו לאה אומרים: והיו בה, סולמות היו הקורי.ם מאחולי ה?תיות אף קר. סולטין היו ךר־הים

כאחוזה. מהמה ה;תה לא צדקת היתה אלו צדקת: ןאינה צדקת ךאה5 קנלו;ה׳ סתךה אין
 ערמתה מעשים עקב2 אבינו עראה כון אמר: י.צחק ך׳ ?ר עמואל ר׳ בעם חןין לב

 אלו על לאם אקר: כבנים, הקדוע־כרוך־הוא עקקךה כון ל^ך^זע לעתו נתן באחותה לאה

מ(. )ב״ר $}לש? א?י

 על קפדנותם בנים. על עןותנומם ולא $בות על קפךנותם וצחק: בר דונןא *ר אמר
 ?י מה־המאתי מה־פעעי ללבן: ויאמר ועלב רען בלבן ןלב1 לתנלב >יחר מן:ן? אבית
 :עלב פיוסים, לבלי אלא לא, עם: היו כצעים או מכות עמא קבור -אתה5אחרי" £1ךלק

 קימל: ל׳ אמר—5וגו" ביתך כלי מכל מה־מאאת את־כל־כלי, מעעת -כי את־חמיח קפים
 ס?ין אפלו אחד, כלי אפלו להנות עלא לו א$ער חמיו אצל )קדר חתן שבעולם, קנהג

 ענותנוקם ןלא מצאת. לא צנורא אכלו מחט, את־כל־כלי״-אפלו .משעת כאן קרם אחד?
 ןהונתן:מהעעיועי לפך וייאמר רכא בלמה ,ויינלחךודמניות ענאמר: מךד׳—עלוניםמ!:ן?

 כייס בפיוסו: ?זפיכות־למים ־־מןכירדאת־נפ)?זי״ קבקע כי אביך לפני חמאתי וקה מה־עוןי
עד(. )שם אחרי/ ללקת •כי לאן

 לז. שם, •שם לו. ל״א, ישם לא. פס׳ ישם כה. שם, שם5 כב. שס, ישם כג. כ״ש, *כראשית
א. כ/ א׳ שמואל1

 רמאי. כנגד תחבולה אין כלד מלאכתו. עליו עושה שהחרש עץ של חמור — תרשים של בחמור
 דברי — ליא הא משבחים. — מקלסין תרמיתו. את ברבים מגלה — מפרסם ערבונות. — משכונות

 את וכבו לאה". "היא שזו לרמז, ונתכוגו לאן?"; -זו ארם׳ בל׳ ופירושם וזמר, שמחה של קריאה
 — אביך תינוקות. מלמד — סופר אשות. בעניני — פרוצים בחליפין. יעקב יכיר שלא — הנרות
 חשד. בדברי אותה ומרעימים עולבים — סונטין עג( במרמה. הברכה את ממנו יעקב כשלקח יצחק,

 הנשים — וגו׳ הנתיות סתם. אדם ובני הדיוטות כלו׳ ;מלחים בים, המפליגים — הים מפרשי
 דברי — פיוסים כעסן. — קפדגותם עד( פטפטניות. שהן שלהן, אריגה■ כלי מאחורי האורגות

אבל. — ברם לסריגה. וו כעין כפוף קנה — צנורא רצון.



סגוהמלאכים ועשו יעכב

והמלאכים. ועשו :עקב מ.
 שהלך שבשעה מחכות: שתי "מחמם"? מהו—,מחמם" ההיא המקום עזם "מקרא הע

 שהגיע כון אותו; ומלוים אותו משמרים אךק־;ש־אל מלאכי היו לאךם־נהר:ם :עלב
 שנמסרו המלאכים אותם היו לבן שהזדמן ברן לו; ונתלוו אחרים מרדו נסתלקו. לחרן־לארק

 לקראתו ;צאו—בא ש:עקב אךק־:שךאל מלאכי כשהרגישו אךך?שראל. עד אותו מלוים לו
 —י.עקב אצל עומדות מחנות שתי התחילו—2אלהים״ מלאכי בו ״מפגעי שנאמר: לו׳ להתלוות

ג(. וישלח )תנח׳ בשליחותו. שלח ומהן

 לרצות שרוצה מי כל ;יהונתן: ר׳ -אמד3אחיו״ עשו אל לפניו מלאכים ;עקב "משלח ען
 טכסיסי הימנה מלמד לפניו זו פרשה תיח—וטכסיסיהם דרכם יודע ואינו שלטון או מלך

וישלח(. )לק״ט ורצרם. פיוסים
 —3.יעקב" עבדך אמר כה אדום... שדה שעיר אךצה לפניו מלאכים יעקב ,תשלח עז

 אמר "כה ואומר: אצלו משלח והי.ית מהלך היה לדךכו הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר

;עקב". עבדך
 -כשם4רשע" לפני מט צדיק משחת ומקור נרפש "מע;ן :פתח סימון בר ;הודה ר׳

 וכמע;ן רשע, לפני למוט לצדיק אי־־אפשר כך להשחת ולמקור להדפס למע;ן שאי-אפשר
 לדרכו הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר רשע. לפני עצמו ממיט צדיק כך משחת וכמקור נדפס
.יעקב". עבךך אמר "כה לו: ]אומר אכלו משלח והי.ית: מהלך ה;ה

 .6לו׳ לא ריב על מותעבר עבר כלב באזני "מחזיק פתח: הונא ל׳—3:עקב" "משלח
 והתחיל אחד עבר בפרשת־דרכים. ;שן שה;ה לאלכיליסטים משל אמר: נחמן בר שמיאל
 אמר הרע. נעור לו: אמר קקפחו. והתחיל קם7 באן. מצויה שרעה לך, קום לו: אמר סעירו,

 משלח ואתה מהלך היה לדרכו הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר כך ועוררתני. הי.יוזי ;שן לו:
.יעקב". עבדך אמר "כה לו: ואומר אצלו

 אלפים עליך אתם למדת ואת עליך :פקד בי תאקרי "מה פתח: סימון בר ;הודה ר׳
 "כה לו: ואומר אצלו משלח ,ואתה מהלך היה לדרכו ־ברוך־היא: הקדוש לו אמר—6לראש"

עה(. )ב״ר ;עקב". .עבדך אמר

 השפלת אתה הקדוש־ברוך־היא: לו אמר "אדוני" לעשו ;עקב שקרא שעה באותה ע"

 קדם מלכים שמתה מבניו מעמיד אני ח;יך, פעמים: שמונה "אדוני" לעשו ןקראת עכמך
)שם(. .7וגו׳" אדום בארק מלכו אשר המלכים "ואלה שנאמר: לבניך,

 היא ולא .יראה היא לא אלעאי: ר׳ בר ,יהיךה ך׳ אמר—8לו" תצר מאד .יעקב "תירא עט
 הוךג?י, עלי מתגבר הוא אם אמר: :הרג. לו"-שלא "תצר :הדיג, שלא ".תירא" אלא ןגרה?

עו(. )שם הורגו. אני—עליו מזתגבר אני ;אם

כא. י״ג, ירמיה6 יז. כ״ו, פס5 כו. כ״ה, 'מפלי ד. פת פס3 כ. פס, פס2 ג. ל״ב, *בראפית
ח. ל״ב, פס8 לא. ל״ו, בראפית7

 —וגו׳ אצלו משלח עז( ומנהגיהם. סדריהם — וטכסיסיהם והלכו. סרו — נסתלקו עה(
 כך. ע״י ולהעכר — להדפס תמיד. מימיו מחדש שהוא — למעין לפניהם. עצמך משפיל כלו׳

 כלו׳ — וגו׳ היא לא עט( מכהו. — מקפחו לגזלנים. ראש — לארכיליסטים משפיל. — ממיט

אחד. ענין הן הרי וצרה יראה



אבות מעשי הד

 מדעה וכמה השרת. מלאכי־ מחנלת שני ליעקב לו -שנתנו1מלאכים" :עקב ,יישלח ם
 של לחילות ונדמו .3שנאן" אלפי ריבותלם אלהים ,רכב שנאמר: א,*ךב! אלפים שך אלהים?

 ברזל, בלויבשי עשו פגע קרנות. לשבי ומהם פופים רוכבי ומהם בתל לבושי מהם מלך,
 מי משל להם: אמר סוסים, ברוכבי פגע :עקב. של לו: אמרו אתם? מי משל להם: אמר

 של לו: אמרו אתם? מי משל להם: אמר קרנות, ביושבי פגע :עקב. של לו: אמרו אתם?

עה(. )ב״ר .3פגשתי" אשר הזה המחנה כל לך "מי שנאמר. :עקב,

 כתות• מלאכי-השרת נעשו הלללה אותו כל—3פגשתי" אשר הזה קל־המחנה ק׳ך "מי פא
 והם אתם? מי משל להם: ואומרים עשו, של בחילותיו פוגעים והיו וחבורות-חבורות ?תות

 אברהם"-ןד,פ של ?ן־בנו להם"!-"משל תנו הבו! "הכו, אומרים: והם .עשו, משל איימתם:
 אומרים: שהיו כון להם•! "תנו אומרים: יצחק•-והם של בנו "משל להם"! "תנו אומרים:

 לך "מי עשו: לו אמר ב?קר הם•. משלנו להם, "הניחו אמרו:—אנו• .;עקב של אחיו, "משל
 על אני מרצע לו: אמר כלום? לך אמרו ]וכי[ :עקב: לו אמר פגשתי?' אשר הזה כל־המחנה
 לך ,יהי "אחי, -מכות,4רב" :ש־לי .עשו ,וייאמר .3אדוני" בעיני חן "למצוא .יעקב: תם.-אמר

וישלח(. תנח׳ :עח )שם .4לך" אשר

 *הקדוש של שמו קיעשו :;עקב הזכיר—5אלהים" פני כךאת פניך ראיתי כן על "כי פב
 בו והכיר לסערה את־חברו שזמן לאדם דומה? הדבר למה משל ולבהלו. ליראו קרוך־הוא

 המלך. ב?ית שטעמתי תבשיל אותו כטעם זה תבשיל טעם דומה לו: אמר להרגו. שמבקש
 כן על "כי לעשו שאמר כון :עקב, כך אף הרגו. ולא ךאדאת-המלך-נתי הוא יודע אמר:
 ןה-שוב לכבוד הקדוש־ברוך־היא הניעו הרשע: אלהיס״-אמרעשו פני בראת פניך ראיתי

עה(. ב׳ר ::מא )סוטה לו. יכול איך

 אחד שאני איי, ומה מיכאל: לו אמר היה. מיכאל אומרים: עמו״ס-״יש איש ,ו:אבק פג
 לוי דתה לא טרפון: ר׳ אמר מעשו? מך\ךא ואתה—לי עשית כך הראשונים, השרים מן

 .*השחר עלה כי "שלחני שנאמר: ךשית, :עקב לו שנתן עד ממקומו לזוז למיכאל ךשות
 *מלאכי של כתות־כתות באו השחר? מן מתט־א שאתה אתה, קוביוסטוס או גנב וכי לו: אמר

 נמצא בשיר פותח אתה אין אם לומר, !6הגיע" הזמיר ,עת עלה, מיכאל, לו: ואמרו השרת
 ,ירדפוני שלא אותי, שלח ממך, בבקשה לו: אמר ליעקב. מתחנן התחיל בטל. השיר

 —.7ברכתני״ אם כי אשלחך ״לא לו: אמר השיר. עכוב בשביל שבערבות מלאכי־השרת
 לברכתי? צריך ואתה הבן, ואתה השמש אני הבן? או השמש חביב, מהם איזה וכי לו: אמר
 לו: אמר .9.ישראל" אם כי שקך עוד :אמר :עקב "לא לו: אמר מך• אף־על־פי־כן. לו: אמר

ונצלת. מעלה של בפלטין שנכנסת אשה, :ליד אשריך,
 שנגלה אלא לסכנו: מיכאל של כת חיה מתאבקים, ומיכאל :עקב שהיו בשעה

שנ^מר: כחו, תשש—הקדוש־ברוך-הוא את מיכאל שראה וכרן הקדוש־ברוך־הוא, עליהם

 כס. ל״ב, שם6 י. שס, שם5 ט. שם, שם4 ה. ל״ג, בראשית3 יח. ס״ח, תהלים2 ד. ל״ב, בראשית1
כט. ל״ב, בראשית9 יב. ב׳, השירים שיר8 כז. שם, שם7

 מן פג( הביאו. כלו׳ — הגיעו פב( מכות. — להם תנו פא( עגלות. — קרנות פ(
 משחק — קוביוסטוס למוש. — לזוז אלהים. לפני העומדים המלאכים — הראשונים השרים
 עכוב הרקיעים. משבעת אהד — שבערבות חבורות. — כתות בלילה. ער להיות שדרכו בקוביא,

נחלש. רפה, — תשש בסכנה. להעמידו — לסבנו מהרה. כלו׳—רצה המלאכים. שירת אחור — השיר



סד, רחל וקבורת רבקה מיתת ועשו. יעקב חלקת והמלאכים. ועשו יעקב

 עשית יפה למיכאל: הקדויש־ברוך־הוא לו אמר .1בכף־ירכו" ועע לו ;כל לא י5 י!הךא
 אתה לו: אמר כהנך! אני והלא ךבוינוי־של־עוילם, לו: אמר בעל־מום? שלי כהן ^עשית

 ממך. בבקשה חברי. לו: אמר לרפאל, מיכאל קרא מ;ד בארק. כהני ןר.וא ברקיע כהני
אבכיר(. )מד׳ ורפאו. הרפואות-;רד על ממנה שאתה בצרה, עמי עמוד

 אמר בעולמך? עמך שתפים שנהא אתה מבקש לו: אמר—2.עבדו" לפני אדוני ,דעבר־נא פד
 אסטרטליטי? ומן אפךכי ומן מדוכסי מתירא אתה ואין לו: אמר עבדו". לפני אדוני נא >עבר לו:

 "עד מהלך. אני כרוכות בפנים מהלך, אני להוני להוני—2לאטי" אתנהלה "ואני לו: אמר
 י.עקב שהלך מצאנו ולא המקרא כל .על חזרנו אבהו: ך׳ אמר—2שעירה" אדוני אל אבא אשר
 בא הוא אימתי אלא בו? ומרמה היה אמתי .יעקב אפשר מ;מיו: שעיר להר עשו אצל אבינו
עח(. )ב״ר .3עשו" את־הר לשפט ציון בהר מושיעים "ועלו שנאמר: ןהו לבוא, לעתיד—אצלו

 תחומין וקבע מבעוד־יום חמה דמדומי עם שבת בערב -נכנם4העיר" את־פני "רדון פה
עט(. )שם שנתן. קדם את־השבת .;עקב ששמר מעתה, אמר ?ופעוד-יום:

ועשר. יעקב חלקת י.
 לאבינו, אנחנו בנים שני אחי, לעשו:.עשו .יעקב אמר אמם במעי ועשו .יעקב כשהיו פו

 ומשיא־ ושתיה אכילה בו י.ש הזה העולם הבא: והעולם הזה העולם לפנינו: ;ש עולמות ושני
 הבא. העולם אטול ואני הזה העולם אתה טול רצונך, כן. אינו הבא העולם אבל ומתן,

הבא. העולם בחלקו נטל רעקב הזה העולם בחלקו עשו נטל שעה באותה
 ובהמות ושפחות ועבדים ובנים נשים ל;עקב שיש עשו וראה לבן מבית .יעקב וכשבא

 ואני הבא העולם אתה שתטול לי, אמרת כך לא אחי, .יעקב לו: אמר חהב-מיד ןכסף
 למה ושפחות? ועבדים וממון ובנים נשים הזה: כל־העולם לך ומדן—הזה העולם אטול
 מעט זה לעשו: .יעקב לו אמר כמותי? שבעולם־הזה הדברים מן ונהנה משתמש אתה

הזה. בעולם שלי הצרך לפי בו להשתמש הקדוש־ברוך־הוא לי שנתן הרכוש
 כך בו, חלק ל;עקב שאין הזה, העולם ומה ואמר: בדעתו עשו האמיד שעה באותה

זוטא(. )תדב״א וכמה. כמה אחת חלקו-על שהוא הבא העולם ־ברוך־הוא; הקדוש לו נתן

רחל. וקבורת רבקה מיתת יא.
 ויושב כהות עיניו .יצחק מת, אברהם מטתה? לפני .יצא מי אמרו: רבקה כשמתה סז

 הדדים ארורות הבריות: יאמרו—לפניה הרשע עשו י_צא לפדן־ארם. הלך רעקב בבלת
את־־מיתתה. הכתוב פרסם לא לפיכך בלילה. מטתה הוציאו עשו? מה היניקו. שזה

יב(. פסיק״ר ; תצא )תנח׳
יח. ל״ג, בראשית4 כא. א', עובדיה3 יד. ל״ג, שם2 כו. ל״ב, בראשית1

 אתה גם תהיה זה ותחת יעקב, של חלקו שהוא בעוה״ב, — בעולמך פד( מופקד. — ממונה
 שהוא בעוה״ז, בחלקו לבדו יעמד כלו׳ — לפני יעבר... בסמוך. כמפורש בחלקי, עמי שותף
 שלא מתירא אתה אי כלו׳ רומי; היא אדום, במלכות וצבא מדינה שרי—וגו׳ מדוכפי עוה״ב. לפני
 —״לאטי״ תרגום כחי; לפי בנחת — להוני הסכם. לידי עמי תבא לא אם לך מצירים שרי יהיו

 "לאט מל׳ "לאטי" ודרש הרעים; ממעשיך עין ובהעלמת בענוה כלו׳ — כרוכות בפנים להוגי.

 הרקיע שפני לשקיעה, חמה-סמוך דמדומי פה( אמת. איש — אמתי ה(. י״ט, )ש״ב פניו״ את
בגלוי. הודיע - פרסם פז( העריך. שער, - האמיד פו( שבת. תחומי - תחומין מאדימים.



אבות מעשי סו

 בדרך רחל את־ לקבור :עקב אבינו ראה אפרתה^-מה בדרך ותקבר רחל ,ותמת
 שתהא ברי עזם, קברה לפיכך בם׳* לעבור עתידותד שהגליות אבינו .;עקב צפה אלא אפרת?
 על מבכה רחל תמרו״רים, קלי ןוך,י ;שמע, ברמה "קול שנאמר: זהו רחמים. .עליהם מבקשת

פב(. )ב״ר .2בכיה"

עשו. ובית־ בית־;עקב יב.
 בארץ מלכו אשר המלכים "ואלה—העדן מן למעלה כתוב מה—3:עקב" >:שב פח

 כת וראה בךרך קהלך שהיה לאחד מעל חודה: ר׳ אמר ...4עשו" אלופי שמות ואלה אדום...
 עשו .;עקב אבינוז שראה בון כך ביניהם. לו רעב הלך עשה?? מה מהם. ונתירא כלבים, של

ביניהם. לו רעב מהם נתירא ואלופיו

 פתוח זהבי בנו ופתח פלנ^א באמצע פתוח פתחו שהיה לנפח מעל לוי: ר׳ אמר
 החבילות כל :כנסו אנה אפר: למךי;ה. נכנסות קוצים על חבילות־חבילות וראה כנגדו,
 קעל אחד וגץ משלך יוצא אחד גץ מתירא? אתה מאלו לו: אמר אחד, פקח עם והיה הללו?

 הקדוע־ברוך־הוא: לו אמר נת;רא. ואלופיו עשו .;עקב אבינו שראה כון כך שורפן. ואתה בנך
 .ץד,ו כלם, אותם שורפים ואתם בנך מעל אחד וגץ משלך אחד גץ מרדרא? .אתה מאלו

 פדזילק״ש )שם .5ונו׳" לקש .עשו ובית להבה יוסף ובית אש .;עקב בית "ודרה שנאמר:
וישב(. ועח׳ :קכו ב״ב ע״י : עובדיה

ואחיו. יוסף יג.
 ממשמע נערות: מעשה עושה שדרה—6נער" ןהוא שנה... עשרה שבע־ בן "יוסף פט

בשערו. מתקן בעקבו, קתלה בעיןיו,
לו. דומה שלו איקונין זיו שדרה—7מכל־בניו" את־יוסף אהב "רשראל

 דקה שהיתר. אחר: דבר פס;דו. עד מנעת שדרתה -"פסים"7פסים" כתנת לו "ועשה
בפם־;ד. ונטמנת ביותר וקלה

 —8וגו׳״ נבוא הבוא אביו... בו אחיגרגער ואל אביו אל ויספר חלום... יוסף ״רחלם
 שהדברים יוןיע אבינו :עקב היה ןלא מתה! בבר אמך והלא ואמך? אני שמא ניחא, ואחיך אני

כאמו. שגדלתו רחל, שפחת לבלהה מדעים
 מקום. ובאיזה שעה ובאיזו יום באיזה וכתב קלמום את־הדבר״״-נטל שמר ".ואביו

לנע. הדברים שעתידין—את־הדברים שמור אומרת: ורוח־הקדש
 לו: ויאמר אליהם. ואשלחך לכה בשכם רעים אחיך הלוא יוסף: אל :שראל "ויאמר

 יודע םתחת?ין: ומעיו נזכר אבינו .יעקב היה הללו הדברים חנינא: בר חמא .ר׳ -אמר 10הנני"
פד(. )ב״ר "הנני"! לי: אומר ודרית אותך שונאים שאחיך דרית

 יח. א׳, עובייה5 מ. לא, ל״ו, שם4 א. נ״ז, בראשית3 יד. ל״א, ירמיה2 ינו. ל״ה, בראשית1
יג. שם, שם10 יא. שם, שם9 מ־י. ה, שם, שם8 ג. שם, שם7 ב. ל״ז, בראשית6

 עושה אומן — זהבי הרבים. כרשות גדול רחוב — פלטיא ברזל. לחרש — לנפח פח(
 מגביה — בעקבו מתלה ליפותן. - בעיניו ממשמש פט( זיק. — גץ אגודות. — חבילות בזהב.

 בפם ונטמנת ידו. כף — ידו פס פניו. מאור — איקונין זיו קומה. כבעל להראות גאוה, דרך עקבו
 הלב. על להתקבל הנוח דבר אפשר, — ניחא היד. לפס דקותה מחמת מוכנסת כלו׳ — ידו

 יוסף של השליחות מעשה — הללו הדברים ולבוא. להגיע — לגע כתיבה. של קנה — קולמוס
ליוסף. וחנינה רחמים מרב הומים כלו׳ — מתחתבין ומעיו ״הנני״. ותשובתו



סזיהודה ירידת ואחיו. יוסף

את־הכלבים. בו ונשפה בואר -אמרו:”מךחק אתו ^ויראר
בא. ה;ה בקלום—2*אחיו אל יוסף בא כאשר "ויהי

 ועקרבים נחפזים אבל בו, איז -מים3מ:ם״ בו אין רק ;הבור הברה אותו "חשלכו

לט-בו.
 את רואה היה )טנה )טבע״עשרה בן יוסף אם)טר—4לישמעאלים" את״יוסף "וימכרו

 ואחד, אחר כל של רגליו לפני מתחבט שהיה מלמד, אלא שותק? ןהוא אותו מוכרים אחיו
 בהתחננו נפשו $רת ראינו "אשר )טנאמר: זהו נתמלאו. ןלא— רדודים עליו שיתמלאו כדי

פד(. )שם .5אלינו"

 מהו לפניהם: זו שאלה ונשאלה ב:בנה )טובך של בצלו יושבים היו וזקנים טרפון ר׳
 מם.יעתם, כמה צךיקים )טל ןכותם לד,וךי_ע ?6ולוט" צרי נכאת נושאים "וגמליהם שנאמר:

 אלא ועטרן? גמלים מריח אותו ממיוזים היו לא הערביים עם הזה האהוב הידיד ;רד שאלו
 הגמלים מריח ;מות שלא טובים, ריחנין וכל בשמים מלאים שקים הקדוש־ברוך־הוא לו .זמן

בשלח(. ילק״ש ;בשלח ,)מכיל העטרן. ומריח

יהודה. ירידת יד.
גויה. שנשא לו, היא ,ירידה—7אחיו" מאת ;הודה ךד*> צב

 :צחק: אמרר׳ כנענית. נטל אביו, בבית )טהיההגדול -,יהודה,7עדלמי" איש עד ייט•
.8:שראל" כבוד ;בוא עדלם "עד בירידתו: בו צוחת רוח־הקדש

 נבלה, על שעבר לכלב משל אומרים: -חכמים9כנעני" איש בת ;הודה שם ,חךא
 שפסל מה ואומרין: מרננין הבל התחילו ממנה. ואכל ארי עליה עבר אכלה. ול£א בה הריח
 בא ;10כנען" בנות ךעות כי עשו "חרא ש^אמר: כנען, בנות פסל עשו בך ;׳ארי. אכל הכלב
.9".רקחה" *שנאמר מהן, לקח באתה שנמשל ;ד.וךה

 נעשתה ותועבה ;הודה "בגדה הכתוב: שאמר הוא—7;הודה" "חרד א׳״ור: דבר
 בשעה—בישראל" נעשתה ",ותועבה ,12"הכר־נא" לאביו שאמר ;הודה/ "בגדה—11בישראל"

 אביו, ומבית מאחיו )ט;רד חלין, נעשה ;הודה—;;"" קדש ,יהוךה חלל "כי את־יוסף; שמכרו
 ער ;עשנו אשר לאיש ;; ״;כרת ענשו? ומה כנענית. אשד, שנשא—**נקר" אל בת ״ובעל

וישב(. מדה״ג ;וישב תנה״ק ;פה )ב״ר ואונן. _ער חמת—13ה״ 2 ע ן

 כמחשבות הקדוש־ברוך־הוא של מחשבותיו אין—14מחשבותיכם" מחשבותי לא "כי צג
 חעקב בעבודתו, עסוק ;יוסף יוסף, )טל במכירתו עסוקים היו השקטים כיצד? בשרקודם.

עוסק ה;ה והקדוש־ברוך־הוא א)טה, לו לקח עסוק ןיהודה ובתעניתו, בשקו עסוק אקינו

 כה. ל״ז, שם4 כא. מ״ב, שם5 כח. שם, שם4 כד. שם, שם3 כג. שם, שם2 יח. ז,*ל בראשית *
 בראשים12 יא. ב/ מלאכי11 ח. כיח, שם10 ב. ל״ח, בראשית9 נוו. א/ ״מיכה .6 ל״ח, שם7

ח. נ״ה, ישעיה14 יב. ב/ מלאכי13 לב. ל״ז,

 מתנפל — מתחבט בשמחה. אוהביו פני כמקבל יפות, ובפנים בשבח — בקלום צ(

 ירידה צב( יוסף. — האהוב הידיד עוזרתם. — מפיעתם יונים. ארובת — שובך צא( בתחנונים.
 מדברים — מרננין עליו. ומכריזה צועקת — בו צוחת מוסרית. ירידה ל׳ ״וירד״ דרש — לו היא
.*ירסן אבדת על מתאבל — ובתעניתו בשקו ויעקב... צג( טוב. שאינו לדבר הכיר — פסל רע.



אבות מעשי סח

 המשעבד נוילד שלא לךם—*;לדחי תחיל ,בטרם שנאמר: זהי המשיח, מלך של אורי בורא
)שם(, האחרון. הנואל נולד דץ־אשון

במצרים. יוסף טו.
 למצרלם. והשבטים את־אביו *"הירד אלא ,הורד", תקרי -אל2מצר;מדד הירד "ויוסף צי

 צרארה מונעת והיא בצוארה עול לתן שמבקשין דומה?-לפרה הדבר למה תנחומא: ר׳ אמר
 והיה לחרוש, בו שמבקשין למקום אותו ומשכו מאחריה את־בנח נטלו עשו? מה העול. מן

 ן ?נח בשביל בטובתה, שלא בעל־כרחח׳ מהלכת והרתה נועה בנח הפרה שמעה נועה. העגל
 הדברים אלה לכל ?גלילה והביא 3תדע" ,;דוע נזרת לק:ם מבקש דדה הקדוש־ברוך־הוא כך

ילק׳ש(. וישב, )תנח׳ את־השטר. ופרעו למצר?ם ן;ךדו

 ובן־אמה קונה עבד לוי: ך׳ אמר—2הישמעאלים" מ:ר מצרי איש פוטיפר... ,,ויקנהו צה
פו(. )ב׳ר לשניהם. עבד ובן־חורין מוכר

 לו: אומר והוא קונדיטון :ין לרבו מוזג -דדה4בדדו" מצליח יי עשה אשר-הוא "וכל צו
 לו: אומר פסנתון. ורדה—רוצה אני פסנתון לו: אומר קונדיטון. אומר: הוא לי? מזגת מה

 אשר ,וכל שנאמר: ודבר, דבר כל על וכן המים, על וכן מבשל. והיה—רחבה אני מבשל
 אחריו יודע היה ןלא כל"המפתחות לו מכר כן, רבו שראה כון ב;דו". מצליח ;; עשה הוא

 בכך את־עצמו יוסף שראה כון .5כבית" מה אתי ;דע לא אדוני ,הן אומר: שכן כלום,
 לו אמר אבי. בית שהשכיחני המקום ברוך ואומר: בשערו מסלסל ושותה, אוכל התחיל

 —בשערך ומסלסל ושותה אוכל ואתה ןאפר בשק עליך מתאבל אביך הקדוש־ברוך־הוא:
 משל .6יוסף" אל את־עיניה אדוניו אשת ,ותשיא מיד הדוב. את בך מגרה שאני חייך אשלים,

 בעקבו, ומתלה בשערו מתקן בעיניו׳ וממשמש בשוק עומד שדדה לגבור דומה, הדבר למה
 דב גאה-הרי אתה אם ;בור, אתה אם לו: אמרו אני. נאה נבור ;אה, לי נאה, לי אמר:

פז( ב׳ר וישב: )תנח׳ קפחהו. עמוד קיפניך,

 פוטיפר אשת אדונתו ודדתה חמו, בכל עומד והיה שנה עשרה שבע־ בן יוסף צז
 כלים ויום: יום בכל בנךים חליפות שלש מחלפת ,והיתר. בדברים. ויום יום בכל משדלתו
 כל־כך ביךהעךב:ם. לבשה לא ובהצי־היום בהצי־היום, אותם לבשה לא בשחרית שלבשה

בה. עיניו שיתן כדי למה?
 פוטיפר? אשת עשתה מה יוסף. של ;פיו לראות ובאו המצריות נתקעצו אחת פעם

והעמידתו ליוטף וקךאה: ואחת אחת לקל סכין ונתנה ואחת, אחת לכל ונת;ה אתרוגים ;טלה

ז. שס, שש6 ח. שש, שש5 ג. ל״נו, שש4 יג. ט״ו, שם3 א. ליט, בראשית2 ז. שיו, ישעיה1

 יהודה של שמזרעם הדבר ונתגלגל אחיו מאת יהודה ירד יוסף מכירת שמפני — וגו׳ אורו בירא
 מזרע דוד בן משיח — האחרון הגואל פרעה. זה — הראשון המשעבד המשיח. מלך יצא ותמר
 הבתרים. בין בברית — תדע ידוע ברצונה. שלא באונס, — ברחה בעל צד( יהודה. בן פרץ

 הרקה. יין — קונדיטון יין מוסך.—מוזג צו( ושלמו. — ופרעו גרם. סבה, סבב — עלילה והביא
 — אטלים תלתלים. ועושה מיפה — מסלסל לחריפות. לענה בו שנותנין חריף יין — פסנתון יין

 והתהדרות. גאוה דרך עקבו את וטופח תולה — בעקבו ומתלה עול. מכל חפשי ומפונק, בטלן

הרגהו. נצחהו,—קפחהו



סט פרעה לפני יוסף במצרים. יוסף

 אתן ומה להן: אמרה אתץדיהן. חלתכוית היו יוסף ול2> ביפיו מסתכלות שהיו כרן לפניהן.
 רדתה ויום יום וככל וכמה! כמה אחת _על אותו, רואה שעה שבכל אני, —כך, אחת בשגגה

)שם(. בלצרו. עמד והוא —לדברים, משדלתו

 עומר רדה שנה שבע-עשרה בן יוסף אפשר לו: אמרה יוסי, אתך׳ שאלה מטרונה צח
 מעשה לפניה קורא והתחיל בראשית ספר לפניה הוציא הזה! הדבר עושה ודרה חמו כל ג■

 כסה לא אביהם, וברשות גדולים שהם אלו מה לה: אמר ותמר. ,יהודה מעשה ובלהה׳ ךאובן
פז(. )כ״ר וכמה. כמה אחת על—עצמו וברשות קטן שהוא זה הכתוב׳ עליהם

פרעה. לפני יוסף טז.
 אלא אותר, היו פותרין לוי: ך׳ בשם דסכנין ,יהושע לפךעה״י-ך׳ אותם פותר ,,ואין צט

 פרות "שבע מוליד, אתה בנות שבע—הטובות" פרות "שבע באזניו: ?כנם קולם היה שלא

 אתה מלכיות הטובות"-שבע שבלים "שבע אמרו: וכן קובר: אתה בנות שבע—הרעות"
בך. מורדות אפרכיות הרעות"-שבע שבלים "שבע מכבש,

 אם הקדוש־ברוך־הוא: אמר גדלה. ויטול באחרונה יוסף שיבוא כדי למה? כך ןכל
 אלו לפרעה: לו שייאמרו החרטמים ;בולים שבחו; זה אין החלום, תפתור תחלה יוסף ;בא

 ןאחר—את־רוחו והוציאו שנתתעו .עד להם המרנין אלא לך; אותו פתרנו כבר אותנו שאלת

פט(. )שם והחזירה. יוסף בא כך

 ;רים לא "ובלעדיך ליוסף: פרעה שאמר בשעה יוחנן: ך׳ אמר אבא בר אזחי ך׳ אמר ק
 כסף-תמשילהו בעשרים רבו שלקחו עבד אצטגניניו: לו אמרו ,2ואת־רגלו" ידוזאת־ איש

 אמר לשון. בשבעים יוךע ,יהא כן אם לו: אמרו בו. רואה אני גנוני־מלכות להם: אמר עלינו?
 לשון כל בבקר, לשון. שבעים יוסף את ןלמד גבריאל בא בלילה אבדקנו. למחר להם:
 פרעה ךע7י לא—בלשון־הקדש מסיח יוסף התחיל לסוף לו, השיב עמו מדבר פרעה שהיה

 לי השבע פרעה: לו אמר למד. ולא לפןדו זו[. ]לשון למדני פרעה: לו אמר סח. הוא מה
 לו אמר—3וגו" לאלר השביעני "אבי לפרעה: יוסף וכשאמר לו. נשבע תגלה. שלא

 שנשבעתי שבועה אותה על גם אשאל כן אם יוסף: לו אמר שבועתך. על ושאל לך פקעה:
לו:(. סוטה ;)שם השביעך״? כאשר אביך את וקבר ״עלה ליוסף: פךעה אמר7 ןעל-כרחו לך;

 רואה ה;ה לשוק יוצא כשהיה—5מצרים" בבל־ארץ רעבר פקעה מלפני יוסף ".תצא
 הם מה יודע ורדה בלשונו איש מדברים חבורות־חבורות, כתות־בתות, עשוי.ים את״העמים

 על צועדות מצריות בנות היו מצרים גבול בכל ןעובר במרכבה רוכב וכשדדה מדברים;
 פורת "בן שנאמר: תארן, וביפי בהן ;מתבל אולי—זהב טבעות עליו ומשליכות החומה
לט(. )פדר״א .6שיר" עלי צעדו בנות יוסף...

 בנות היו מצר:ם על למלך יוסף שתנא בשעה מוצא -אתה6שור" עלי צעדו "בנות קב

כב. מ״נו, שם6 מו. מ״א, שם5 ו. שם, שם4 ה. נ׳, שם3 מד. שם, שם2 ח. מ״א, בראשית1

 — אפרכיות צט( חטאם. את וגלה - וגו׳ כסה לא יצרו. על להתגבר — הזה הדבר צח(
 גנוני אדונו. — רבו שקנהו. — שלקחו בכוכבים. הרואים קוסמיו — אצטגניניו ק( מדינות.
לך. שיתירוה — שבועתך על ושאל מלכות. של ואותות סימנים מלכים, י3גן — מלכות
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 כלי וטץעוית, ונןמים וקטלין ערים ?גליו מעליכוית והיו ההרכין דרך עליוז מציצית מלכים
צח(. )ב״ר בהן. מביט דרה לא אף־על־פי־כן בהן, תביט עיךו שית^ה

מצך?ם.3 יוסף אחי יז.
 איום נאים כלכם, אתם גבירים בני׳ להם: אמר—1תקראו" למה לבניו ;עלב "וייאמר קג

 בכם תשלט שלא אחד, במקום כלבם תעמדו ואל אחד, קשער כלכם תכ?םו אל כלכם׳

מקץ(. ילק״ש : צא ב׳ר ; מקץ )תגח׳ עין־קרע.

 יוסף"? "אחי מהו .יעקב", בני "וירדו לימד למקרא ראוי דרה—2יוסף" אחי "ויקדו קד
 אימתי יום: בכל אומרים והיו נתחרטו, ולבסיף ומכרוהו, אחוד, בי נהגו לא בקחלה אלא
 כ^ם נתנו למצחם לרד אביהם להם וכשאמר לאביו. את־אחינו ונחזיר למצרים נרד
להחזירי. אחת דעה

 אכל. לשבר למצחם יוקדים שאחיו היה יודע ייפף אף סימון: בר ;הודה ר׳ אמר
 —אכל לשבר שיכנס כל־מי ךאי להם: ואמר כל־הפתחים על שומרים הושיב ?נשה? מה

 כל־אחד נעלב, בני שבאו בון כך. עשו פתקיכם. לי הביאו ולערב אביו, ועם עמי כתבו
 יוסף, לפני פתקיהם הביאו לערב אביהם. ועם את־שמותם וכתבו עלי בשער נכנם ואחד

 אמר מיד ואחד. כל־אחד וכן בךי_עלב", "שמעין קורא וזה בן־י.עלב" "ראיבן קורא זה
 אמר האוצר, על לממגה שמותם ןנתן אהד. אוצר ופתחו כל־האתנרות חתמו יוסף: להם
 שלשה עברו לפני. ושגרם אותם תפיס אכל לקח הללו בני־אדם כשהביאו ראה, לי:

 ומצאו הלכו ?גליהם. סמנים ונתן בשוק לבקשם *ושגו גבירים יוסף נטל באו. ולא ;מים
 בשוק טיבם ומה זה. למבוי זה ממבוי זה, לשוק !ה משוק יוצאים זינית, של בשוק אותם

יוסף. לפני והביאום תפשום הוא. בקבה שמא יפה־תאר, יוסף אחינו אמרו: אלא זונות? של
 שהניחם הוא חכמים: אמרו—3הכירהו" לא והם ,ויכירם... את־אחיו יופף "וירא
בחתימת־זקן. הניחוהו שלא—הכירוהו" לא "והם את־אחיו", יוסף "ויכר בחתימת־זקן

 אני להם: אמר בו, והקיש הגביע את־ נטל כנכרי. להם -נעשה4,אליהם "תתנכר
 למה אתם, כנים ואם להם: אמר אנחנו". "כנים לי: אמרו אתם. מרגלים בגביע, ריאה

 אמר אחד". בשער תכנסו "אל אבא: צמו כך לי: אמרו אחד? בפתח כלבם נכנסתם לא
 אקרה אבדה לו: אמרו העין? מן מהיראים הייתם לא מה־טיבכם? זיכית של בשוק להם:

 מכם ששמם בגביע, רואה אני אבדה? איזו להם: אמר שם. אותה מבקשים והלינו לנו
 ולוי שמעין להם: אמר בגביע, הקיש הם? ומי לי: אמרו עכם. של גדיל כרך החריבו

 הם ןהיען להם: אמר .5אנחנו" אחים עבדיך ?גשר "שנים לי: ואמרו נןדעזעו מיד שמם.
 הקטן "את־אחיפם להם: אמר .5איננו" והאחד היום את־אבינו "הקטן לי: אמרו השנים?

 להא זה להם: ואמר לעיניהם איתי ואסר שמעין את־ לקח :*דבריכם ויאמנו אלי תביאו
 ועיר, לביר: ךחפי שהוא מפני את־שמעין? אסר ולמה את־אחיכם. שתביאו עד חבוש

כ. שם, שס * יג. שס, שס5 ז. פס, כס4 ז-ח. פס, פס3 ג. שס, שס2 א. מע, בראשית1

 עיניו. את שירים — עיניו שיתלה וצמידים. שרשרות מיני — וקטלין שרים קב(

 זונות. בכית — בקבה סובבים. — מחזרים ושלחם. — ושגרם שלכם. רשימות כתבי — פתקיכם קד(
 לשם? באתם צורך לאיזה כלו׳ — טיבכם מה ודפק. — והקיש זקן. של בסמן — זקן בחתימת

לפני יוסף את — לבור דחפו אסור. תפוס, — חבוש גדולה. עיר — כרך רעה. מעין — העין מן

מכירתו.



במצרים יוכף אחי

 אתם וכך ליוסף עשיקם כך לאחיו: שמעון אמר עצה. עליו ;טלו שלא מלוי, אותו פר^
 עשו להם: אמר ברעב? ביתנו אנשי ;מותו ומה־־נעשה? לו: אמרו לי? לעשות ?!בקשים

 אצל יוסף שלח שעה באותה לבית־האסורים? אותי ;כנים מי אראה עכשו שתרצו, מה
 עליהם לתן מבקש ואני לסטים שמצאתי מאצלך, גבורים שבעים לי שלח לו: ואמר פרעה

 לאותם יוסף אמר לעשות. מבקש הוא מה יוסף אחי מסתכלים והיו לו, שלח כ?לים.
 עליהם צוח אצלו שקרבו כרן ברגליו. כבלים ותנו לבית־האסורים את־זה הכניסו ובורים:

 יושב בן־יוסף מנשה וה;ה שניהם. ונשתברו פניהם על נפלו קולו ששמעו בון שמעון.
 והכניסו אחת, מכה את־שמעון והכה מנשה מ;דעמד אתה. קום אביו: לו אמד אביו. לפני

 מצך:ם של מכה אומרים אתם לאחיו: שמעון אמר כבלים. עליו ונתן לבית־האסורים

עליהם. אימה נפלה כך יוסף אחי שראו כון אבא. בית של אלא אינה זו היא,
 שמעון? היכן אביהם: להם אמר את־כל־המארע. לו וספרו אביהם אצל הלכו

 "אתי להם: אמר הקטן. אחינו שנביא בשביל תפשו, הארץ אדוני האיש אותו לו: אמרו
.1וגו׳ איננו" ושמעון איננו יוסף שכלתם,

 וכי 1 שוטה בכור לו: -אמר2,וגו ,תמית בני את־שני לאמר: אביו אל ,ראובן ״וייאמר
הפת. שתכלה עד לזקן לו הניחו ;הודה: להם אמר בני? אינם בניך

 ?תפס ספק עמנו בנ;מין .ילך אם אבא! ,יהודה: לו -אמר3לאכל״ כלו כאשר "ו;הי
 את־ ןתתפום את־הספק שתניח מתים-מוטב כלנו עמנו הולך אינו ואם נתפס, אינו ספק

 ;מקץ ילק״ש :צא )ב״ר עמהם. שלחו מ;ד .4אערבנו" ״אנכי לו: אמר בו? ערב מי אמר: ה!ךאי.

ויגש(. מקץ, תנח׳

 שהךבה ללמדך שדי"? ב״אל לברכם ;עלב ךאה מה—5רחמים" לכם ;תן שדי "ואל ןג ן
 ה;ה—ללבן _עשו מפני ברח עמו; מריב עשו אמו בקעי שהוא עד עליו: באו ;פודים

 עשו ממנו-בא נמלט להךגו: אחריו לבן רדף—שהבא לאחר רבות: בצרות שנה עשרים שם
 מצרת ;צא דינה: צרת עליו באה—מעשו ;צא דורון: כל־אותו עליו והפסיד להרגו ובקש

 צרת עליו קמעא-באה לנוח בקש הללו הצרות כל ;אחר רחל. צרת עליו דינה-באה
 לשמי.ם שאמר מי שדי": ב״אל מתפלל ה;ה לפיכך בממין. וצרת שמעון צרת יוסף,

"ך". ל;םורי "די"-ייאמר ןלארץ
 בן אחיו את־בנימין ו;ךא עיניו "וישיא יוסף, לפני והעמידוהו את־בממין הביאו

 הקטן אחיכם "הזה יוסף: להם אמר אמו. של דמות־דיוקנה בו שראה בו, -שמח6אמו״
 לבנ;מין להסב מבקש היה לסעדה. זמנם שעה באותה הן. לו: אמרו ?6אלי" אמרתם אשר
 ומריח ומקיש כמערים עצמו עושה וה;ה את־הגביע נטל לעשות. כיצד יודע ה;ה ולא אצלו

 כלם. וכן לו, שני ;שב בכור, שהוא ראובן, בראש: ;שב מלך, שהוא ;הודה. ואמר: בנביע
 אח לי ה;ה אני מתה: אמו ?שילדתו אם, לו אין ובנןמין אם לי אין אני אמר: בנ;מין, נשת;ר
 זהו ראשי, אצל ראשו ן;תן ;בוא זה בשביל ממנו. ופרש אח לו היה הוא ואף ממני ופרש

.6כצערתו" והצעיר כבכרתו הבכור לפניו ,ו;שבו ?ונאמר:

צג שס, שש6 כט. מ״ג, שה5 ט. שה, כה י כ. מ״ג, שה3 לז. שה, שה2 לו. מ״ב, בראשית1

 — ודאי ברור. שאינו דבר—ספק המקרה.—המאורע גזלנים. שודדים, — לסטים הבדיל. —פרש

 לעשו. יעקב ששלח המנחה — דורון הפסד. לו גרם אבד, — והפסיד קה( ברי. ברור, דבר

נשאר. — נשתיר פניה. צורתה, — דיוקנה מעט. — קמעא שכם. מעשה — דינה צרת



אבות מעשי עב

 נסן שלוי. מנה מהם ואחד אחד לכל נתן בסערה, מנות -הביא*משאת" "דשא
 ונתנתה עלה מנה אסנת נטלה לבנימין: ונתנה עלו מנה יוסף נטל עלו. מנה לבנ;מין

 מנות. חמש בקמין ביד נמצאו לבנימין: ונתנון שלהם מנות ומנעה אפר;ם נטלו לבנימין:
צב(. ב״ר :תנה״ק :ויגש )תבח׳ .*ת"1;ד חמש כלם ממשאת בדמן משאת "ותרב נאמר: לכך

 כתפיו על לבנ;מן ומחבטים עומדים אחיו -היו2בדמן" באמתחת הגביע >;מצא קו
 ובשביל את־אבינו". אמך ביעה כך אתה, אמך בן גדעתנו! גנבת, על בנה "גנב לו: ואומרים

 כל־היום עליו "חפף שנאמר: כתפיו, בין שכינה שתשרה זכה בכתפיו שהכוהו המכות אותן
מקץ(. )תנח׳ .3שכן" כתפיו ובין

אחיו. אל מתודע יוסף יח.
 ,יהודה שהיו בשעה יונתן: ך׳ אמר נחמן בר שמואל רב אמר—4יהודה" אליו ,ועש7 קז

 וארי עור ;נראה למטה נרד בואו׳ לזה: זה מלאכי-הערת אמרו זה, עם זה מתוכחים ;לסף
ועומדים. מתנגחים וארי שור ןעכשו ארי, מפני מתיו־א שור שבעולם, בנהג זה. עם זה מתנגחים

 נמצא אשר "האיש לאחיו: להם ואמר את־בדמין יוסף שתפס בשעה יוחנן: ך׳ אמר
 מאות ארבע קולו והלך גדול בקול ושאג ;הוךה כעם מיד—5עבד" לי .יהיה הוא *ב;דו הגביע
 ובקשה שניהם, ושאגו ;הוךה אצל ובא כנען מארץ וקפץ דן בן חושים ששמע עד פרסות

להפך. מצך;ם ארץ
 חמה הם אף שכעס-נתמלאו ;הודה שראו בון אחיו אף הלוי: ;הוישע ך׳ אמר

תלמים־תלמים. אותה ועשו בארץ ובעטו
 שמא לי, אוי אמר: נזדעזע, מיד—כועס שהוא ,יהודה על □מניו יוסף שראה בון

 עלטי כמין אומרים: ו:ש דם. גת7זול ;מין על עינו ביהודה? בו שהיו סמנים הם ומה ;הרגני.
 הקזה כועס עררה ובון בלבו, לו הקזה אחת ונימא לבוש, ה;ה לבושים וחמשה הגבזירים

 נחשת של אפונים אפנדתו קמלא ה;ה חמתו שתעלה מב_קע וכשה;ה ויוצאת. כלם קורעת
עולה. וחמתו בעניו ומסכסך פיו לתוך ונותנם מהם ;נוטל

 עלינו. באת בעלילה מתחלה :ליוסף ;הודה לו אמר — 5את־עבדיו״ שאל "אדך
 שמא לנו? ששאלת כמו מהם לאחד שאלת כלום אכל, לשבר למצרים ;רדו מדינות מכמה

 לו אמר דבר. ממך כפינו לא אף־על־פי־כן לשא? סבור אתה אחותנו או לקח באנו בתך
 ממך? ,גדולים באחיך ש!ש בגביע, רואה ואך אחיך, מכל דברן אתה למה ;הודה! יוסף:
 אמר למה? לו: אמר כחבל. עלי קומטים מעי עומדים.ואך הם לזקה חוץ כלם לו: אמר
 אותו כשמכרתם את־אחיך ערבת לא מה מפני לו: אמר אותו. שערכתי בשביל לו:

לא ,והוא—7יוסף" טרף "טרף לו: ואמרת הזקן את־אביך ;צעךת כפף בעשרים לישמעאלים

 יז. שם, שם5 יח. מ״ד, בראשית4 יב. ל״ג, דברים3 יב. מיד, שם2 לד. מ״ג, *בראשית
לג. ל״ז, שס7 ינו. שם, שם5

 של חלקו בגבול — כתפיו בין התרפים. את שגנבה רחל, — גנבת ומכים. — ומחבטים קו(
 )"בכור לשור משול יוסף — וארי שור קז( ובנימין. יהודה גבולות בין המקדש היה שכן בנימין,
 נוזלת, — זולגת מיל. ארבע דרכים, מדת — פרפה יהודה״(. אריה )״גור לארי ויהודה שור״(

 ומכסכס, — ומסכסך קטנית. מין — אפונים שלו. עור חגורת — אפונדתו שערה. — ונימא נוטפת.
להתחיבות. — לזקה כעסו. להרתיח בשניו, וגורס טוחן כוסס,



עגאחיי אל מתודע יוסף

 ששמע בון הדלי... אדור החבל הלך לאביך: הגביע-אמור וגנב שחטא זה אבל לך: ־חטא
?1אתי" איננו ;הנער אבי אל אעלה איך "?י ואמר: גדול בקול ובכה צעק כך יהוךהי

 לנפתלי: ,יהודה אמר מיד דינך. וסדור מליך אב)ר שנינו, ונתוכח בא יוסף: לו אמר
 אני לאחיו: ,יהודה אמר )צנים־עשר. לו: ואמר וחזר קפץ במצר:ם. :ש )צוקים כמה וראה לך

 יהוןה, אחיו: לו אמרו איש. בהם נשאיר ולא אחד-אחד כל וטלו שלשה מהם אחריב
 "ולא—)צעה באותה כלו. את־העולם תחריב מצךי.ם מחריב אתה אם בעזבם. אינה מצר?ם

.2להתאפק" יוסף ;כל
 אין אחיו ךרגוהו )צאם יוסף: ירד גדולה לסכנה - 2מעלי״ כל־איש הוציאו ״תקרא

 בפני את־־אחי אבי.ש ולא )צאהרג מוטב בלבו: יוסף אמר כך אלא מכרת. בעולם גיך;ה
 ואני הריעזע פרעה בעי נשבעת אתה ליוסף: ואמר ;הודה חזר המצרים שיצאו בון הקברים.

 לו אמר הרוגים. כל־מצוץם אמלא מנרתיקה חרבי מונייא אני אם הצדיק׳ אבי בעי נשבע
 את־פי אפתח אם ,יהודה: לו אמר צוארך. על כורכה אני מנרתיקה חרב תוציא אם יוסף:
 נאמר מה ליוסף: ;הודה אמר באבן. סותמו אני פיך תפתח אם יוסף: לו אמר אותך. אבלע

 דין ,יהודה: לו אמר הדלי. אחר החבל הלך לו: אבר לך; אמרתי כבר לו: אמר לאבא?
 אמר אחיכם. כמכירת שקר דין לך לשקרנים-אין שקר יוסף: לו אמר אותנו. דן אתה שקר

אכבנה. ואני היא, כלתך תמר של אש יוסף: לו אמר בלבי. דולקת שכם של אש ,יהודה: לו
 פיו לתוך ברזל של עששיות מכנים וה;ה ;הודה, של חמתו עלתה שעה באותה

 יוסף: לו אמר בדם. שבמצרים )צוקים כל ואצבע אצא אני עכשו ,יהודה: אמר אבק. ומוציאן
טרף". "טרף לאביכם ואמרתם בדם אחיכם כתנת )צצבעתם מימיכם, ה:יתם צבעים

 מוטב בלבו: אמר את־מצרים, להחריב דעתם שהסכימה יוסף שראה וכרן
 מת? זה )צל שאחיו אמרתם, כך לא יוסף: להם אמר את־מצעם. .יחריבו ,ואל להם )צאתודע

 י_עקב, בן יוסף אצלי! בא י.עקב, בן יוסף קורא: התחיל אצלכם. ן;בא אקו־אנו קניתיו, אני
 להם אמר הבעת. פנות לארבע עיניהם נושאים ןד.יו )צמכרוך!... אחיך עם ודבר אצלי בא

 ;כלו ולא נשמתם פרחה מ;ד אחיכם! יוסף אני ולכאן? לכאן מסתכלים אתם למה יוסף:
 ",והנה :יוסף להם אמר נשמתם. וחןרה נם להם הקדוש־ברוך־הוא עשה אותו. לענות
 היו ולא מדבר. אני הקדש בלשון—3אליכם" המדבר פי כי בנ;מין אחי ועיני ריאות עיניכם

 כנגדם עומד ה;ה ועכשו חתימרדזקן, בלא מאצלם שיצא קפני למה? וכל־כך לו. מאמינים

בחוזימת־זקן.
הבלת. פנות בארבע ופורם מלאך ;רד להרגו, בקשו שהכירוהו בון

 כל־החיות, והפילו שבמצרים, כל־חומות ןנפלו גדול בקול ;הודה צוח שעה באותה
 פניהם נהפכו יוסף לפני עומדים שהיו וכל־הגבוךים מכסאו, פרעה ו;רד מכסאו, יוסף ונפל

שניהם. ונפלו לאחריהם
 ;כל .4ויגשו"—אלי נא "נשו להם: אמר גדולה, בושה להם )צהיתה יוסף שראה בון

ויגש(. ילק״ש ;צג ב״ר ;וזנה״ק ;ויגש )תנח׳ עליו. ובוכה מנשקו ה;ה ואחד אחד

ד. שם, שם4 יב. שם, שם3 א. מה, שם2 לד. מ״ד, בראשית1

 צונפה, — כורכה מתערה. — מנרתיקה יוסף. הגדול אחיו אחרי בנימין — הדלי אחרי החבל
 להקניטו. תמר, מעשה על לו רמז — תמר של אש יעקב. בני ע״י שנחרבה — שכם של עוטפה.

 זקן. של סימן — זקן חתימת לצביעה. אומנים — צבעים גדולות. התיבות עשתות, — עששיות
ילדיהן. את הפילו המעוברות הנשים כל — החיות כל והפילו



אבות מעשי עד

למצתם. עקב2 ירידת יט♦
 בעלעלאות למצרים לרד אבינו :עלב היה ראוי יוחנן: ך׳ אמר אבא ?ר היא ר׳ אמר

 ן$ה;ד• אהבי•׳ בעבתות אמעכם אדם "בחבלי ענאמר: לו, נרמה עזכותו אלא ברזל, על
פט:(. )שבת .*ל' י ו? א אליו ואט לחיותם .על על ?מרימי להם

 ולא למקולין אותה מועכין עהיו לפרה :אמר סימון בר ;'הודה ך׳ בעם ברכיה ר׳ ?ס
 על-ברחד- אחריו מהלכת והיתר, לפןיה את-בנה קעכו לה? עשי מה נמעכת רדתה
 אמר ובקולרין, בעלעלאות למצר:ם לרד ראוי אבינו :עקב היה כך בטובתה. עזל־א

 מוריחי פרעה-איני על בלבו לתן ואם ? בבויון מורידו !אני בכורי בני הקדוש־ברוך״הוא:
 את קטוקתו-)הוליד קולא על־כרתו, אחריו יורד והוא לפ;יו את־בנו מועך הריני אלא פומבי,

4םו )ביר עמו. למצרים העכץה

על.יעכןב. וקבורתו מיתתו כ.
 קץ לבניו לגלות :עקב -בקע2לכם" ואגיךה האספו אמר*ו בךו אל- .;עלב .ויקרא ,•

 אבי־אבא, כאברהם פסול, במ^ת־ י״ע חם־ועלום, עמא, אמר: עכינה. ממנו ונסתלקה הימין
 אלרינו ץ קבראל, "עמע בניו: לו אמרו עעו. ממנו שיצא אבי, וכיצחק .יעמעאל, ממנו שתנא

 פתח עעה באותה אחד. אלא בל?נו אין כך אחד, אלא בלבך עאין כעם אחד״י-אמרו: ייי
ועד". לעולם מלכותו כבוד עם ,ברוך ואמר: אבינו :עקב

 עמע ואומרים: יום בכל ומעריבים קעכימים ע:עךאל ןד,ו עמואל: ר׳ בעם אמרו
 5 אלהינו ,ץ :בנו נוהג הוא עדין עצויוהנו דבר אותו !המכפלה ממערת אבינו קוראל

צח(. ביר :נו )פסח׳ !ז$חד״

 שהקיפוהו קלמר אבהו: ר׳ אמר ־?,לאט לו :ע גרן -)כי4האטד" עד־גרן ,ויבאו
 ובני :עמעאל ובני עשי בני עבאי אטד, לו עמקיפין )ה כצרן !עלב על לארונו ?תרים
 .יעלם על בארונו תלוי יוסף על כתרו עראי באו-כרן למלחמה כלם תנא: לטורה.

 באדונו נתלו כהרים יעץזה עלעים תנא: :עלב. על בארונו ותלאום כתריהם כלם נטלו

.;עלב. על
 זי[ ]קערה להם: אמר ]מלקברוז. ועכב _עשו בא המעפלה למערת עהניעו בון

 אמרו הוא. עלי ענעאר ו;ה בעלו, את־לאה קבר :עלב בה: _יע זונות לארבעה לקום
 אמרו מכרתי? בלום פעוט בכורתי-חלק מכרתי אם להם: אמר לאבא[. ]חלקך מכרת לו:
 י.לך וקי—הוא, מצר:ם בארץ השטר לו: אמרו מכירת—עטו הראוני :להם אמר הן. :לו

 אמר כבדות. עאזניו הן בן היעים עם ה;ה כאילה קל עהוא נפתלי, ?-.•לך מעם[ ]להביאו

 רעה היעים: להם אמר ממצרים. נפתלי עיחזור עד מעכב זה לו: אקרו מה־וה? להם:
>ןל ראעו על והכה מקל ןטל בבןיון? מטל אקי־אבא ממץרים-ןהא נפתלי ר1^:ח

י. נ׳, בראשית * ד. ר, דברים * א. מ״נו, בראשים1 ד. י״א, הושע *

 להורידו. — פרעה של בלבו הטבח. חנות - למקולין קט( בכבלים. — בשלשלאות קח(

 יג(. י״ב, )דניאל המשיח ימות של הימים, קץ — הימין קץ קי( רמה. וביד בפרסום—פומבי
 —תנא קוצים. של גדר—אטד לו שמקיפין קיא( הגון. שאינו זרע —פסול בזרעי. —במטתי

 אכרה□ וחוח, אדם :הראשונים זוגות שלשה — זונות לארבעה בברייתא. נאמר כלו׳ השונה, שנה

דורש שהוא—ככרות שאזניו בירושה. שנים שי—בכורתי אחד. לזוג מקום ועוד ורבקה, יצחק ושרת



עדייעקב של וקבורתו מיתתו

 ":שמח שיאמרן זהו ולהגן. את־עיניו :?קב פקח :?קב. של רגליו ?ל עפלו עיניו נעזרו עשו׳-

 רבקד" של }בואתה גתק:מה שעה באותה .,דך^חג" בדם ירחץ פעמיו נקם, חןה כי ■צדיק
יג(. )סוטה .2-אחד יום שניכם נם אשכל "למה ש^מר:

 שחזרו בשמיה אלא שקחדוז ?תה ראו מה - וגרי אביהם" כי־מת אחי-יוסף "ויראו ץיב
 שהשליכוהו הבור כאותו והציץ והלך הדרך מן יוסף שנטה ראו אביהם מקבורת :עלב בני

.3-יוסף :שטמנו "לו אבינו שמת עכשו בלבו, טינא עך:ן אמרו: כך שראו בון בתוכו... $חיו
 ויחי: *)הנח הזה... במקום לו עתעשה הנם על לברך שמים, לשם אלא נתבון לא ןהוא

לק״ט(• ק; ב״ר

 דברים להם שאמר מלמד :אלעזר ר׳ אמר — *-על־לבם הדבר אותם ״וינחם קיג
 לכבות ;כל היאך $חד גר אחד, נר לכבות ;כלו לא נרות ?שדה ומה :הלב על שמתקבלים

טז(. )מג׳ נר־ות? ?שרה

כא• שם. טס* טז. נ׳, ישם מה. כ״ז, כראשיח2 יא. נ״ח, חהלים1

יוסף. את האחים - אחד נרוו/...נר עשרה קיג( נ;ושה. שגאה טינ^מי קיב( נפלן. גשרו



ד.

מצרים ויציאת מצךןם5 :שראל

מצרץם. עננבוד א.

 התאנה יודן: ך׳ בראשית^-אמר בתאנה כבכורה .ישראל, מצאתי במדבר "כענבים *
 אותה שאורים _עד שלש, ואחר־כך שתים, ואחר־כך אחת, אחת אותה אורים בתחלה הזו,

 שנים: ואחר־בך ,2את־הארק" ויירש אברהם דרה "אחד בתחלה כך ובמגך־פות, בסלים
 תרבו !ישרצו פרו .ישראל ,,ובני הגד !;עלב, .יצחק אברהם שלשה: ואחר־כך ותנחק, אברהם

הושע(. ילק״ש מר; )ב״ר .3קאד" במאד ויעצמו

אמר: ואחד ממש, חדיש אמר: אחד ושמואל, רב—על־מצתם"• מלך־חדש ,ריקם ב
כלל. ;דעו שלא כמי דומה שהיה ? 4את־יוסף" ;דע לא ״אשר ומהו גזרותיו. שנתחדשו

 המצרים שאמרו אלא היה? עצמו פרעה והלא חדש, מלך קראו למה אמרו: חכמים
 אוכלים אנו משלהם עכשו עד אתם, שוטים להם: אמר זו. לאמה ונזדוג בא לפרעה:

 שלשה מכסאו הורידוהו להם שמע שלא כון חיים. הרינו לא יוסף אלילי להם? נזדוג והיאך
 כ^בהר: קיפיכך אותו, עמכם-והשיבו הריך רוצים שאתם כל־מה להם: שאמר עד חדשים,

א(. שמ״ר יא: )סוטה .*חדש מלך "רקם

 כמצרים: נדרה אמרו: מילה, ברית הפרו יוסף כשמת—4את־יופף" לא־קדע ,"אשר ג
 שנאמר: לשנאה, אותם אוהבים המצרים שהיו האהבה ברוך־הוא הקדוש־ הפך כן שעשו רכון

א(. )שמ״ר .5בעבדיו" להתנכל עמו לשצא לבם "הפך

 בואו חגינאן ברבי חמא ר׳ אמר "לו". אלא נאמר לא "להם" — 6לו" גתחכמה "הכה ד
 ,7;בוא" באש ;; הנה ״כי נאמר:—באש נדונם נדונם? במה .ישראל. של למושיעם ונתחכם
 במים, ונדונם בואו אלא .8את־כל־בשר" "וינחרבו—בחרב נדונם :,נשפט" ;; ״באש ןנאמר:
 אשר לי׳ זאת נח מי "כי שנאמר: לעולם, מבול מביא שאינו הקדוש־בררך־הוא נשבע שבבר

 מביא, אינו כלו כל־העולם שעל יודיעים, אינם והם .9הארץ" על עוד נח מי מעבר נשבעתי
המים. לתוך ונופלים באים הם אבל מביא, אינו הוא ועוד, ;מביא הוא אחת אמה על אבל

 י• א', שמות • כה. ק״ה, תהליס5 ח. שם, שם4 ז. א/ שמות3 כד. ל״ג, יחזקאל2 י. נו׳, הושע *
נו. נ״ר, שם9 נוז. שם, שם8 טו. ו, ,ס ישעיה7

 מתבשלות שהתאנים — אחת אחת )בתאנים(. האילן מן וקוטפים מלקטים — אורים א(
 אותם וצוברים המפוזרים הדברים את בם שגורפים בכלים — ובמגרפות קמעא. קמעא ומתלקטות

 כמפורש — אוכלים אנו משלהם לה. להרע עליה נתחבר — זו לאומה ונזדוג ב( אחד. למקום
הקב״ה. כנגד — ישראל של למושיעם ד( מרעב. אותם הציל שיוסף וגו/ יוסף" -אלולי לה'ן:



עזמצרים שעבוד

 ך׳ שאמר וזהו .1הים" בתוך את״מצתם ,יי וינער ,לקראתו נסים "ומצרים אומר: הוא וכן
ע״י(. יא; )סוטה נתבשלו. בה #בשלו, -בקדרה2עליהם" זדו אשר בדבר "כי שנאמר: אלעזר:מהו

 ? בשדה״ עבדה ״ובכל מהו—3בשדה״ עבדה ובכל קשה... בעבדה את־חי״יהם "ר^ררו
 ואומר המצרי בא — לנוח לבתיהם לערב באין ובלבנים בטיט מלאכתם עגשין שהיו לאחר

 "ובכל הנהר-הוי: מן זו חבית לי מלא זה, עץ לי בקע הגנה, מן יךקז לי לקט צא לו:

בשדה". עבדה
 ועבודת האשד. על האיש עבודת נותנין שהיו ?3?פרך" עבךתם... כל "את מהו

 זה, עץ בקעי זו, חבית מלאי לאשה: אומר ואפה; לוש קום לאיש: אומר האיש. על האשה

ויצא(. )תנח׳ ןרקלת. הביאי לגנה לכי

 זה, מרור מה לך: לומר במרור? מצרים ?משלו ,*ל?" כדתנמכיז בר שמואל אמרר׳
לט(. )פסח׳ קשה. וסופם רכה תחלתם מצרים אף קשה׳ ןפופו רך שתחלתו

 :שמעון בר׳ אלעזר ר׳ ךבי תנא "עליו". אלא נאמר לא ״,עליהם״ - *עליו״ ״וישימו
 אסטנים להם: שאמר מישראל ואחד אחד וכל בצוארו, לפרעה לו ותלו מלבן שהביאו מלמד

א( שמ״ר יא; )סוטה מפרעה? יותר אתה אסטנים כלום לו: אמרו $ני,

 שאמר בשעה בפה־רך. אומר: אלעזר ר׳ — 5בפרך" ישראל את־בני מצרלם "ויעבדו
 היום עמי עשו מכם, בבקשה :להם ואמר את־כל-.ישךאל קבץ נתחכמה״ ״הבה פרעה

 ועושה ומגרפה סל נוטל פרעה רואה שהיה מי וכל ומגרפה, סל פרעה נטל בטובה.
 כחם. לפי כל־היום עמו ועשו בזריזות :שראל הלכו ד7מי כך. הוא אף עושה היה בלבנים,

 אמר אותן. ומנו עמדו את-הלבנים. חשבו להם: אמר נוגשים, עליהם העמיד שהחשיך בון
בהעלתך(. תנה׳ק ;יא )סוטה ויום. בקל־לם לי מעמידים אתם כזה :להם

 הכשרות ה&ראל בנות היו מה חנן: ר׳ אמר—6תשליכהו" היארה הןלוד "כל־הבן
 נוטלים הרשעים המצרים והיו במחלות, אותם וטומנות בניהן נוטלות היו עושות? והצנועות

 התינוק ןה;ה בוכים, והם אותם ןעוקצים ?שראל של לבתיהם אותם ומבניסים הקטנים בניהם
 ומשליכים אותם נוטלים המצרים והיו עמו, שבויכה-ובויכה חברו קול שומע :שראל של

לי,אור. אותם
 חביבי בני וראו מלפני רדו למלאבי-השרת: הקדוש־ברוך־הוא אמר שעה באותה

 עד במלם ועמדו מבהלים מלחניו רקדו בנהר: אותם שמשליכין כיעקב, .יצחק אברהם
 רהקדוש־ ,הסלעים גבי על אותם ומניחים לשך־אל של בניהם מקבלים והיו ארכובותיהם

ח(. תדב״א :ב )שהש״ר ומיניקם. הסלעים מן דדים להם מוציא ברוך־הוא

 בשעה ממצוץם: :שראל נגאלו הדור שבאותו צדקניות נשים בשכר עוירא: רב דרש
 מים מחצר. ושואבות בכדיהן קטנים דגים להן מזמין הקדוש־ברוך־הוא מים לשאב שיוצאות

אצל ומוליכות דגים, של ואחת חמין של אחת קדרות, שתי ושופתות ובאות דןים. ומחצה

.5כ שם, שם6 יג. שם, שמות5 יא. שם, שם* יד. א/ שם3 יא. י״ח, שם2 כז. י״ד, 'שמות

 ביותר, קשה זה ודבר — וגו׳ האיש עבודת ה( נזיד״. "ויזד... מל׳ ״זדו״ דרש — וגו׳ בקדרה
 ומפונק. חלוש — אסטנים לבנים• של מרובע דפוס — מלבן ו( הנפש. את ומיגע הגוף את מפרך

 כלו׳ — כחם לפי שכר. בלי טוב ברצון — בטובה רכה. בלשון לשעבוד משכם — בפה־רך ח(
 ברכיהם, — ארכובותיהם ודוקרים. צובטים — ועוקצים במערות. — במחלות ם( יתרה. בשקידה



מצרים ויציאת במצרים ישראל עח

 ונזקקות אותם ומלקות אותם, ומאכילות אותם, וסכות אותם, ומרחיצות ,לעודד. עליהן3
 תחת ?שרה ויולדות הולכות מולדיהן זמן שמגיע ובון לבתיהן. ובאות עזפתלם, בין להם

 ,1,יללסד" חעלד׳ שמה אמך, חבלתך שמה עוררתיך, התפוח "תחת שנאמר: התפוח,

 זו, כחיה אותם ומשפר את־:לדיהן, ומנקה משמי־מרום מלאך שולח והקדוש־;ברוך־הוא
 שנאמר: שמן, של ואחד דבש של אחד עגולים, שני להם ומלקט את־הולד, שמשפרת

 להרגם׳ באים המצלים בהם שמכילים וכון .2צור" מחלמיש ושמן מסלע דבש "ועקהו
 ולאחר גבם, על וחורשים שולים ]המצלים[ ומביאים בקךקע. ונבלעים נם להם ונעשה

 ערלים עקרים באים שמתנהלים וכון השדה. כעשב ויוצאים מבצבצים היו—שהולכים
לבתיהם.

 יא: )סוטה !3אלי" "זה ואמרו: תחלה הכירוהו הם ה;ם על הקדוש־ברוך־הוא וכשנגלה

א(. שמ״ר

 אחת, באגדה כלם שהיו משום .יחד, תשבו כלם נתקבצו כמצרקם .ישראל כשהיו יא

 יצחק אברהם ברית בלבבם דשמרו זה, עם !ה גמילות־חסלים שנעשו יחד כרית ןכרתו
 עבודה-זרה: דרכי מפני מצר:ם, לשון :למדו ושלא אביהם, ית5 לשון י_?יחו ושלא דעקב,
 את־ מלים אתם למה להם: אומרים המצרים היו כמצל:ם את־בניהם מלים .שראל וכשהיו
 אותם נמול אנחנו :שראל: להם ואמרו לנהר? אותם משליכין .יהיו שעה לאחר והלא בניכם,

כג(. )תדא״ר :ח;ה. בחנים והבא :הרג, והנהרג ;מות, המת—כרצונכם להם עשו ואתם

 נחמני: בר שמואל ל׳ אמר ? המ:לדות היו מי—4*העברות למנל־ית מצר:ם מלך ״לאמר >ב
 אמה יוכבד עם הולכת והיתד, שנים, חמש אלא למר;ם היו ולא ומל;ם: יוככד ובתה: אשה

זריזה. והיתה צרכיה, ועושה
 לאותו לו "אוי לו: ואמרה בו חטמה וזקפה פרעה כנגד פנים שהופיעה—4"פועה"

להרגה. חמה עליה נתמלא—ממנו!" לפרע האלהים כעדבוא האיש
 מש?יח אתה לו: אמרה עליה. ומפיסת בתה דברי על משפרת שהיתה— 4"שפרה"

כלום. יודעת ואינה היא תיצקת עליה!
 אלא את־דבריו, קימו שלא ד;ן לא קלום; בתוך קלום י_ש—5את־הילדים" ז"ותח;ין

 ומזון מ:ם ומגבות המ:לו־ות והולכות עניות, שהיו מהן .יש טובות: עמהן לעשות הוסיפו עוד
א(. )שמ״ר את־בניהן. מחיות והן לעניות, ונותנות ובאות עשירות של מבתיהן

יז. שם, פס5 סו. א׳, שט4 ב. ס״ו, שמות3 יג. ל״ב, דברים2 ה. ח׳, *שיר־השירים

 — מולדיהן מוצנע. במקום השדות, גבולות בין — שפתים בין מזדווגות. — ונזקקות י(
 — דבש של דבלות. ככרות, כמין — עגולים כמילדת. — כחיה ומטהר. מיפה — ומשפר לידתם.
 —וגו׳ בלבבם וישמרו יא( ועולים. נוצצין — מבצבצים זיתים. — שמן של תמרים. או תאנים

 ועושה יב( חלוקות. אגדות והן מילה, ברית שהפרו ג׳( סי׳ )למעלה האומר כדעת שלא
 וזקפה פניה. והעיזה האירה — פנים שהופיעה מילדת. עבודת בצרכי לה עוזרת — צרכיה
 משגיח מיפה. — משפרת לענשו. — ממנו לפרע פחד. ובלי בוז דרך אן/ בגובה — חטמה
דורשות. תובעות, — ומגבות שבח. - קלום לדבריה. לב נותן — עליה



עטמשה של רגדולר לדתו

מקזה. של ן;דולו לדתו ב.
 ?תו. בעצת שהלך זבינא: בר ;הודה ר׳ אמר הלך? -להיכן*מבית־לוי" איש .רלך יג

 .1תשליכהו" היאורה ד*הןלו .כל־הבן פרעה #אמר שראה בון היה" ןדל־הדור עמךם תנא:
 אבא, בתו: לו אמרה נשותיהם. וגרשו כלם ;עמדו את־אשתו. וגרש עמר עמלים. אנו לשןא אמר:

 הזכרים על גןךתז ואתה הןכרים, על אלא גזר לא שפרעה פרעה, משל יותר מרתך קשה
 פו־עה הבא; ובעולם הזה כעולם גזרת ואתה הזה, בעולם אלא גזר לא פרעה הנקבות: ןעל

 מקק;מת. שןזרקך ?ךיק-?דךאי ןאתה מתקעזת, אין ספק גזרתו, מתק;מת הו־שע-?פק
את-ןשותיהם. ;החזירו כלם נגמרו את־אשתו; והחזיר עמד

 מעשה לה שעשה ןבינא: בר יהוךהי ך׳ אמר .“,!ויקח אלא נאמר׳ לא “"ויקח"י-״רשב
 הבנים "אם אומרים: ומלא?י־ה$רת לפניה מרקדים ומך;ם ;אהלן באפריון הושיבה לקיחין:

א(. שמיר יב: )סוטה שמחה"?

 במצרים #חת אשד. ;לדה אמר: לעוררם׳ בקש הצבור׳ ונתנמנם ודורש, יושב היה רבי יד
 מי לו: אמר שמו׳ יוסי בר׳ .ישמעאל ור׳ אחד, תלמיד שם והיה אחת! בכרם ךבוא ששים
;קןר#ל. של ריבוא ששים ?נגד ששקול את־משה, ש;לךה יוכבד, זו לו: אמר כן? ה;תה

 מבחוין. ןן?ת מ?פ;ים ח$ר ת;א:—ובזפת"♦ בחמר ותחמרה גמא תבת "ותקח־לו סו
יב(. )סוטה רע. ריח צדיק אותו ;ריח שלא

 מרים שהיתר. למי רב: אמר מרחוק? מך;ם עמדה למה—5מרחק" אהתו "ותתצב שז
 משה שנולד וכןן מצך?ם. מי.ד ישראל אה• שמושיע בן שתלד אמי עתידה ואומרת: מתנבאת

 נבואתך! ימה1(נתק בתי, לה: אמר ראשה, על ונשקה אביה עמד אור. בלו כל־הב?ת נתמלא
 וזהו נבואתך? היכן בקי, לה: אמר ראשה, על לה וטפח אביה עמד ל;אור שהטילוהו ןכון

נבואתה" בסוף •הא מה -לידע5לו" מהעעי^ה לדעה מרחוק אחותו >תקצב שנאמר:

ז(. בשלח-שירה מכילי ! ש ממיר יג! יב׳ )סוטה

 לה: אמרו את־משה, להציל שבקשה אמהותיה שראו בון — את־אמתה'״ .ותשלח יז
 בןיו אותה, בקרמים אין בלו כל־העולם אם נזרה, גוזר $לך — עולם של מןהגו גברתנו׳

בקרקע. וחבטן גבריאל בא מ;ד אביך! גזלת על עוברת או!עה-ןאת ימיםימק יבני־ביתו

א(. שפיר ; יכו )סוטה

 מלמד ? העבריות מן למה - 7העברית" מן מינקת אשד. לך ;קראתי "האלך "יח
 הקדוש־ברוך־הוא: אמר את־־כלן. ופקל אותו להיניק בלן כל־המ^־יות על למשה שהחזירוהו

עיי(. :שם )שם !טמא דבר .יינק עמי לדבר שעתיד פה

 ה. שם, שם5 ד. שם, שם5 ג. ב׳, שמות5 ט. קי׳ג, תהלים * כב. א׳, שם2 א. כ׳, שמות י
ז. שם, שם7

 להטבע שסופם בנים להוליד — יעמלים אנו לדבריו. נשמעין הכל והיו — הדור נדל יג(
 —הבא ובעולם הזה בעולם נקבה. ולא זכר לא יולידו שלא —הנקבות ועל הזכרים על ביאור.
 נשואין. מעשה — לקוחין מעשה לעוה״ב. ולא לעוה״ז לא באים אינם נולדים שאינם שכיון

 שדוטה — ששקול בבטן. — בכרם ונרדם. — ונתנמנם יד( בחופה. מרבדים, במטח — באפריון

 שהעבירוהו. — שהחזירוהו יה( אותן. והכה הפילן — וחבטן יז( והכה. — וטפח טז( במעלתו.
מהן. לינק רצה שלא — כלן את ופפל



מצרים ויציאת במצרים ישראל פ

 כאלו־ אייתו ומדובבת ומחבקת מנשקת פרעה בת דד^ה—,ונו׳ -לבת״פרעה •ותביאהו
 לראותו, מתאוים העל ;פה שד.;ה ולפי מלך. של מפלטךין מוציאתו היתד. ולא בנה, הוא
 כתרו נוטל והוא ומחבקו, מנשקו פרעה והיה מעליו. עצמו מעביר היה לא רואהו שד.;ה ומי

 מ;ה אנו מרדראים ואמרח מ^נרלם חרטמי יושבים שם והיו ראשו. על ומשימו פרעה של
 ממך? מלכות לטול !כעתיד אומרים, שאנו אותו זה !׳דרה של׳א ראשו, על ונותנו כתרך שניסל

 ןה תינוק להם: ואומר כיניהם יושב ;ועדו ודרה לשרפו. אומרים מהם להרגו, אומדים מהם
 בו לוהב-י.ש ;דו יושיט אם ןןחלת: זהב בקערה לפניו ;הביאו אותו בחנו אלא דעת, בו אין

 המיאו מ;י מות. משפט עליו ואין דעת בו אין—לנחלת ;דו יועןיט ואם אותו, והרגו רעת
 עם ;דו ןהכ;ים את־הנחלת, ;תפס את־;דו ודחה גבריאל ובא הוהב, לקח ;דו ושלח לפניו,

(.* )שמ׳ר לשון. וכבד קבד־פה נעשה וקמנו—לשונו ;?כוה פיו לתוך הנחלת

אחיו. אל יוצא משה נ.
 ואומר? ובוכה בסכלותם רואה שד,;ה ?->_יךא מהו—2-בקבלתם חרא אל־אחיו >ץצא

 נותן ןה;ה הקיט. ממלאכת קשה מלאכה לך שאין עליכם! מותי ;תן מי עליכם׳ לי חבל

מהם. ואחד לכל־אחד ומם:ע כתפיו
 על קטן ומשא קטן על גדול משא ראה אומר: הגלילי ;הודה שלך׳ בנו אלעזר ך׳

 זקן, על בחור ומשא בחור על זקן ומשא איש, על אשה ומשא אשה על איש ומשיא נדול,
 אמר לקריעה. מם;ע כאלו ;עושה סבלותיהם להם ומ:שב והולך שלו דרנון מניח ןך\ה

 מןד.נ בהם ונה;ק ;שראל של בצערם לראות ;הלכת עסקיך הנחת אתה הקדוש״ברוך־הוא:
עמך. ואלבר ד.תחתו?ים ;את את־העליונים מניח אני אחים,

 לך שי.ש מי לפרעה: ואמר מנוחה, להם שאין ~ךאה-בקבלתם •חרא אחר: דבר
 אחד יום להם מגיח אתה אין אם עבדיך׳ ;אלו :מת הוא בשבוע אחד יום נח אינו אם עבד,

 את־יום להם ותקן משה ד.לך שתאמר. כמו להם נעשה לך לו: אמר מתים. הם בשבוע

לז(. ויק׳ר )שם; לנוח. השבת

 אשה בן •ותנא שנאמר: מגדף, של אביו ? מצרי איש דרה מי—2-מצרי איש •חרא
דקרי. בת שלומית של בעלה—2-עברי איש •מכה :3-מצרי איש בן והוא הישראלית

 שוטרים עשרה על ממנה נו;ש מישראל. ,ושוטרים הקצרים מן היו נוגשים כיצד?
 להוציאם בהשכמה השוקדים לבתי הולכים הנוגשים והיו מ:שךאל. עשרה על ממנה ;שוטר

 שוקר של אשתו ךברי, בת לשלומית מצרי נוגש ראה אחת פעם לקריאת־ל.ןבר. למלאכתם
 ןד.לך הגבר קריאת ?שעת עמד בה. עקיו ונתן מום, מכל שלמה תאר, ;פת שדרתה ;שראל,

 חזר בעלה, שיצא כון הסלם. לאחורי עצמו ;הקמין ,-עשרותיך כנום •לך לו: אמר אצלו,

 ושאל ]לביתו! ח!ר מביתו. יוצא את־המצו־י ;ראה לאחוריו בעלה הפך עמה. ;קלקל המצרי

שהרגיש הנוגש שידע פון הוא. שאתה דריהי וסבורה ל.ן, לון אמרה בך? נגע שמא אויזעה:

י. כ״ד, וקרא3 יא. שם, שם2 י. ב׳, *שמות

 — וממנו ממנו. עיניו מסיר היה לא — וגו׳ מעביר היה לא מארמון. — מפלטרין ים(
 לקריאת כא( המלך. משמרת — דרגון ועוזר. — ומסיע לי. צר — לי חבל כ( זה. דבר ידי על

 וקלקל־ עליהם. ממונה שאתה האנשים עשרות — עשרותיך לקרוא. התרנגול כשהתחיל — הגבר

חטא. מעשה בו עשה —עמה



פא במדין משה אחיו. אל יוצא משד.

 היטב!" עמול היטב׳ "עמול לו: ואומר היום אותו כל מכהו וה;ה פרך לעבודת החזירו בךבר
להרגו. מבקש ודרה

 מה־שעתיד ראהזן בבית לו מהקעשה ברוח־הקדש משה רךא^-ראה ובה כה "רפן
להךנוי שמבקש אלא את־אשתו, שעגה זה לרשע די לא אמר: בשדה. לו לעשות

 הקדוש-ברוך־הוא של לשמו ויקנא עדעמד מי שאין -ראה1איש" אין כי "וירא
לב, ויק״ר : א )שמ״ר את־מחו. והוציא טיט של מגר^ה -נטל1את־תמצךי״ ״רך מיד ו?הרגהו,

אמור(. שט' תנח׳

 מה בחול; משולים אתם ל?שךאל: משה -אמר1בחול" רטמנהו את־המצרי >יך כב
שמות(. )ועת׳ מפיכם. זה ךבר לא״יצא כך נשמע, קולו ואין בכאן רנרתנו מכאן נוטלו אדם החול

 שדרת —2הדבר" נודע אכן ויאמר את־המצרי... הרגת כאשר אמר אתה "הלהרגני כג
 דבריו ששמע בון מכל־האמות? שנשתעבדו ישראל, מה־חטאו ואומר: בלבו מהרהר משה
 ביניהם, הרע״יש לשון משתעבדים: הם ךבר איזה על ;דעתי .עתה—הדבר"! נודע "אכן אמר:
א(. )שמ״ר לגאלה? ראוים .יהיו ןהיאך

עליו. והלשינו ואבירם דתן -שעמדו3פרעה" ".רשמע כד
 פעמים עשר וגתנוה כמותה שאין פוף פרעהןהביאו שלח—3את־משה" להריג "ויבקש

ד.ןי_קתו. ןלא שלש של כעמוד צוארו ונעשה משה, של צוארו על
 המלכות? מפני לברוח לאדם אפשר וכי עאי: ר׳ אמר—3פרעה" מפני משה "ו?ברח

 וחיבוהו צוארו על הסיף והגיחו וכפתוהו לבימה העלוהו אתי־משה שתפסו בשעה אלא
 וברח את־המלאך תפסו משה. בדמות להם ונדמה השמים מן מלאך ;רד את־ריאשו, להתז
 שעה באותה נעשו פרעה לפני יושבים שהיו בל־הסנקליטין לך: בן ;הושע *ך אמר משה.
 ולא משה? דרבן לאלמים: אומר דרה חגרים. מהם סומים, מהם חךשים׳ מהם אלמים, מהם

 היו ולא—לתגרים רואים; היו ולא—לסומים שומעים; היו ולא—לחרשים מדברים; דרו
א(. עמלק—יתרו מכיל׳ ; ז שהש״ר ;)שם מהלכים.

במדין. מעזה ד•
 מנוס ונתן עבודה־זךה שונא הקדוש־ברוך־הרא -ןהלא4בנות״ שבע מדין "ולכהן כה

 ממש, בה שאין וראה דרה, לעבודה־ןרה כמר ?תרו אלא ? עבודה־זרה עובד אצל למשה
 עכשו .עד להם: ואמר עירו לבני וקרא משה, בא שלא עד תשובה לעשות הרהר עליה, ובכר
 עבודה ■תשמישי כלי והוציא עמד אחר. כמר לכם בחרו אני, זקן מעתה אתכם; משמש ה?יתי

 הרועים מן ובקש מלאכה. לו יעשו ולא אדם לו ?ןדקק שלא ונדוהו, עמדו להם. ונתן זרה
...5ועךשום" הרועים "ו;באו—לרעות בנותיו יוצאות היו לפיכך קבלו; ולא צאנו לו־את לרעות

יז. שם, שם5 עז. שם, שם4 כור. שם, שם3 יד. שם, שם2 יב. ב׳, שמות1

 פרעה, לפני עליו שהלשינו — הרע לשון כג( המצרי. הריגת מעשה — זה דבר כב(
 — להתיז ואסרוהו. — וכפתוהו המשפט. לבמת — לבימה חרב. — סיף כד( בסמוך. כאמור
 ומאס קץ — עליה ובסר כה( פסחים. — הגרים עורים. — סומים היועצים. — הסנקליטין לכרות.

יתחבר. שלא - יזדקק שלא הרחיקוהו. החרימוהו, — ונדוהו בה.



מצרים ויציאת במצרים ישראל פב

 עברי. והוא מצרי, לבושו אלא משה? הלה מצרי וכי—1הצילנו" מצרי איש "וועאמרן
 בנהר נכנם במלם, רגליו לתן רץ והיה ערוד, שנשכו לאחד מעל—מצרי" "איש אחר: דבר

 אתה-כבר אלולא התינוק: לו אמר אותו. והעלה ;דו ושלח במלם, עוקע שהוא תינוק ןךאה
 הצילך. הוא—ממגי וברחתי שנשכני הערוד אותו אלא קצלתיך, אני לא לו: אמר מת. ד׳ליותי

 אותו מעה: להן אמר הרועים! מלד שהצלתנו כחך, לישר למעה: לתרו בנות אמרו כך
 לזה גרם נןי כלומר: מצרי"" "איש לאביהן: אמרו ולכך אתכן. הציל הוא—שהרגתי המצרי

שמות(. תבוז׳ : א )שמ׳ר שהרג. מצרי איש אצלנו? שלכא

מעזה. של ושליחותו .ישראל בני נאקת ה.
.3כמת" תהי נא "אל שנאמר: כמת, חשוב והמצרע ענצטרע,—2מצרים" מלך "רמת בו

 לך אין מצרים: חרטמי נלוז שאמרו לפי נתאנחו? למה — *בגי־לשראל" "ויאנחו

 פעמים עתי בדמיהם ותו־חץ בצקר, וק״ן בערב ק״ן .ישראל מקטני נשחט לא אם רפואה
ומקוננים. מתאנחים התחילו קשה גזרה לשראל ששמעו כרן ביום.

 מחגקים היו פרעה של אספקלטורין :אומר עקיבא ר'—5את־נאקתם" אלוהים ״.ולשמע
 הקירות-להקדוש־ מתוך צועקים הבנלן, מתוך צועקים והיו לבנלן, בתים בקירות את־לשראל

מח(. פדר״א :א׳ )שמ״ר את־נאקתם. שומע ברוך־הוא

 כשהלה רבותינו: אמרו בצאן. למעה הקז־וש־ברוך־הוא בחנו—6דעה" היה "ומעה בז
 כון לחסות. שהגי.ע עד אחריו ורץ גדי, ממנו ברח במדבר לתו־ו של צאנו רועה רבנו משה

 אמר: אצלו, משה שהגיע כלן לשתות. הגדי ועמד מלם של ברכה לו נזדמנה לחסות עהני״ע
 אמר מהלך• והיה כתפו .על תרכיבו אתה"• עלף צמא, מפני היית שרץ יודע הייתי לא "אני

 תרעה אתה חייך,—כך בשר־ודם של צאנו לנד!נ .רחמים לך לש :הקדוש־ברוך־הוא
ב(. )שמ״ר לשראל. צאני

 אתה אי למעה: הקז־וש־ברוך־הוא לו אמר—7הסנה" מתוך אלהים אליו "ולקרא כח
 מדבר שאני ממקום יודע, הוי בצער? שרולם שלשראל כשם בצער שרוי שאני מרגיש,

)שם(. .8צר" לו צרתם "בכל אומר: הוא וכן בצערם, שתף אני הקוצים-כב;כול, מתוך עמך,

 מפני אומר: יוחאי בן שמעון -.ר׳9הסנה" מתוך בלבת־אש דעה... היה "ומשה כט
 הסנה מה הסנה? מתוך משה עם מדבר והלה מרום מעמי היא ברוך־ הקדוש־ נגלה מה

 בשלום, הימנו יוצאת אין לתוכו שנכנסת צפור לכל שבעולם האילנות מכל קשה הזה
 שבעולם. מכל־שעבודין המקום לפני קשה מצרלם שעבוד כך אברים־אברים, נחתכת אלא

בלבד. הגר אלא ממצרים, בן־חורין שפחה או עבד לצא לא מעולם
 של מה-דרכו אלא הסנה? מתוך ולמה יוסי: אמר_ר׳—הסנה" "מתוך אחר: דבר

 את- להוציא בקש ואם למטה׳ כפופין שקוציו מפני נז-וק, אינו לתוכו לדו מכנים אדם קנה,
 "ארץ שנאמר: אותם, למצרים-קבלו לשו־אל כשירדו כך אותה: תופשין הקוצין—לדו

 א. ג׳, שם6 כד• שם, שם5 כג. ב/ שמוש4 יב. י״ב, במדבר3 כג. שם, שם2 ינן. ב׳, שמות1
ב. א, ב׳, שמות9 נו. ס״ג, ישעיה8 ד. שם, שס7

 ברכה. עליך תבוא כלו׳ — כחך יישר רפואתו. היא שכך — במים רגליו לתן נחש. מין — ערוד

 — לחסות כז( הלבנים. בין משקעים — בקירות מחנקים טבחים. שרי — אספקלטורין כו(

סלע. לסעיף



פגמשה של ושליחותו ישראל בני נאקת

 — לצאת חי2>טבפן? רכון ,1ואת־אחיך" את־אביך הוישב הארץ במיטב היא, לפניך מצר:ם
דרשב״י(, )מכיל׳ .2אשלח" לא את־יכראל >גם שנאמר: אותם, תפשו

 ?גם לדבר "הוא ־ברוך הקדוש ראה מה קךךוה: בן ,יהושע ר׳ את אחד נוי שאל ל
 מתוך ,א! חרוב מתוך עמו דבר אלו לו: אמר אחר? מאילן ולא הסנה מתוך משה

 למךך“ק הסנה? מתוך למה "אפשר, אי חלק להוציאך אלא שואלנו: ך\ית כך שקמה
ג(. שהש״ר ב; )שמ״ר סנה. אפלו שכינה, בלא בארץ פנוי מקום שאין

 למשה הקדוש־ברוך־הוא לו הראה למה—3אכל" איננו והסנה באש בער ,הסנה לא
 את־ מכלים המצרים .יהיו שמא ואומר: בלבו מחשב משה שהיה לפי הזה? כעמן

 כשם לו: אמר אכל. איננו ]וקנה[ בוערת אש הפןז־וש״ברוך־הוא הראהו לפיכך .ישראל.
 ב(. )שמ׳ר את־לשראל. לכלות ,יכלים אינם המצרים כך אכל, ואיננו באש בוער שהסנה

 וקולא: גדול משאוי עליו שנתון לאדם משל כן? למה פסק. בו -אין4*משה ,משה בל
)שם(. זה. משאוי מעלי פרוק קרובי! ופלוני פלו?י

 טירון—משה על הקדוש־ברוך־הוא שנגלה בשעה נחמיה: בר הכהן ?הושע ר׳ אמר לג
 מבעתו, אני—נדול בקול עליו אני נגלה אם הקדוש״ברוך־הוא: אמר לנבואה. משה היה

 משה: אמר אביו. של בקולו עליו נגלה מהעשה? הנבואה. על הוא בוסר—נמוך בקול
 אביך, אלהי אלא אביך, איני :הקדוש״ברוך־הוא אמר מבקש? אבא מה—7"הנני"
ג(. )שם תתירא. שלא כדי אליך, באתי בפתוי

 שהסתיר משה עשה ;פה לא אומר: קךדוה בן ;הושע -ך'5*פניו משה "רסתר
 ומה־למטד" מה־למעלה י^משה הקדוש־ברוך־הוא לו גלה פניו הסתיר לא שאלולי ;פניו

 אמר .6את־כבודך" ,הךאני־נא שנאמר: לראות, בקש ובסוף להיות: ומה״שעתיד מה־שהיה
 לך אומר אני _עכשו פניך: והסתרת פנים לך להראות באתי א;י למשה: הקדוש״ברוך־הוא

 מבקש. איני אני—שבקשת עכשו בקשת, כשבקשתי-לא .7וחי" האדם .יךאני לא "כי
 למשה: הקדוש־ברוך־הוא לו אמר פניו. שהסתיר משה עשה ;פה אמר: רבה ד,ושע;א ור׳
 אצלי להיות עתיד שאתה פניך-חייך, ,והסתרת כבוד לי וחלקת פנים לך להראות באתי אני

 השכינה, מזיו להנות עתיד ואתה לשתות, ולא לאכול לא ל;לה, ,וארבעים יום ארבעים בהר

)שם(. .8פניו" עור קרן כי ;דע לא "ומשה שנאמר:

 אמר נהוראי: ר׳ אמר - 9פרעה אל אלך כי אנכי מי האלהים אל משה ״ויאמר
 לעמוד ;כל אני מה אתקישראל", והוצא "לך לי אומר אתה :הקדוש־ברוך־הוא לפני משה

 מנק הצנה? מפני ובחרף החמה מפני בק?ץ משכינם אני היכן הללו? האכלוסין בכל
 י.ש תינוקות כמה בהם, ;ש מעברות כמה בהם, _יש חיות כמה ובמשתה? עמאכל לספק לי

 למעברות, התקנת ךכוכין מיני כמה שבהם, לחיות להם נת;התק מזונות מיני כמה בהם,

 יח. ל״ג, כמות8 ו. שם, שם5 ד. שס, שם4 ב. ג', שם3 ב. ה; שמות2 ו. מ״ז, בראשית1
יא. ג׳, שם9 כנו. ל״ד, שם8 כ. שס, שס7

 כלום. בלא לפטרך כלו׳ — חלק להוציאך יאהאניס־בראט. שקורין פרי עץ — חרוב ל(

 ,*אברהם ן "אברהם בקריאת שיש כמו שניהם, בין פסקא של סימן אין—פסק בו אין לב( ריק. — פנוי
 מואס — בוסר מפחידו. — מבעתו רגיל. לא חניך, — טירון לג( הסר. — פרוק יעקב״. । ״יעקב

 הנאה. למצוא — ליהנות בחייך. אני נשבע שבועה, ל׳ — חייך לד( ורצוי. בפיוס — בפתוי ומבזה.

 וקלים, רכים מזונות — רכוכין יולדות. — חיות צרכם. כל לתת — לספק רב. עם — האכלוסין לה(



מצרים ויציאת במצרים ישראל פד

 :שראל שנקלו מחררה ברוך־הוא: הקדוש■־ לו אמר לתינוקות? התקנת ואגוזים קליות כמה

א(. שה״ש )שם; להנהיגם. עתיר אני איך יודע אתה יום הלעזים להם ומספיק ממצרים יךם7ב

 ל;שךאל: להם אמר לך למשה: הקדוש־ברוך־הוא לו -אמר1אדרה" אשר .אה;ה לו
 רבונו־של־עולם, לפניו: אמר מלכיות. בשעבוד עמכם אדדה ואני זה כשעבוד עמכם הייתי אני
 שלחני "אהיה - להם אמור לך :הקדוש־ברוך־הוא לו אמר י כשעתה לצרה דיה

ט:(. )בר׳ .,אליכם"

 הראשון לאדם נמסר בין־השמשות שנקרא -המטה2ביז־ך" תקח הזה "ואת־המטה לז
 ליעקב, ויצחק ל:צחק, ואברהם לאברהם, ושם לשם, וחנוך לחנוך, מסרו ואדם בנךעדן.

 של קפלטין ונתן ביתו כל נטלטל יוסף וכשמת בנו. ליוסף ומסרו למצרים, הוליכו העקב
 אותו וחמד עליו7ש ואת־האותות את-המטה וראה מצר:ם, מחרטמי אחד .יתרו והיה פרעה.
 משה שבא ,עד אליו, לקרב ;כל אדם ה;ה ולא גן־ביתו, כתוך ונטעו והביאו ולקחו בלבו,
 ידו7 ושלח שעליו, את־האותיות וקרא את־המקה, וראה ביתו, נן לתוך ונקנס מד;ן, לארק

 בתו צפורה לו נתן לפיכך ממצך:ם. את־:שראל לגאל עתיד זה ואמר: ;תרו וראה ולקחו.

ילק״ש(. : )פרר״א לאשה.

למצרים. חוזר משה ו.
 אתה להיכן :תרו: לו אמר ובניו. אשתו לטול שהלך הלך? להיכן—3משה" "ו״ילך

 ואתה לצאת מבקשים במצר?ם שהם אותם .יתרו: לו אמר למצר:ם. לו: אמר מוליכם?
 הקדוש- מפי לשמוע סיני הר על ולעמוד לצאת עתידים שךאל[:1 למחר לו: אמר מוליכם?

 לך למשה .יקרו .ויאמר יד7מ כמוהם! :שמעו לא -ובני4אלהיך״ ;; "אצכי ברוך־הוא
ד(. )שמיר לשלום. ותקא לשלום ותכנס לשלום לך לו: אמר—5לשלום"

 למשה הקדוש־ברוך־הוא שאמר בשעה :ראובן ך׳ אמר—6מצרים״ שב .לך ם1>
 משה וה;ה דו־פרצופים, ונעשה קולות לשני הדבור נחלק 6מצך:ם" שוב "לך במדין
 ,7המדברה" משה לקראת .לך !כמצרים[ שומע ואהרן מצרימה" שוב "לך קמדין שומע

ה(. )שמ״ר .8נפלאות" קקולו אל ,לרעם—הוי

 לאהרן: ]הקדוש־ברוך־הוא[ אמר שעה ואת־בניו״׳י-כאותה את־אשתו משה >יקח מ
 היכן משהי לו: אמר ומנשקו. מחבקו והיה לקראתו יצא7 .7המךברה" משה לקראת "לך

 לו: אמר עמך? אלו ונשים טף מה לו: אמר במדין. לו: אמר הללו? השנים כל ה:ית
ועכשו מצטערים, אנו הראשונים על לו: אמר למצר:ם.—מוליכם? אתה ולאן—ובני. אשתי

"אחר נאמר: לכך אביך. לבית לכי לצפורה: ]משה[ אמר שעה קאותה באלו! גם נצטער

.,0שלוחיה"

שם7 יכן. שם, שם6 כז. שם, שם5 כ. שם, שם4 יה. שם, שם3 יז. ד׳, שם2 יד. ג', שמות1
ב. יה, שם10 כ. ד, שמות9 ה. ל״ז, איוב8 כז. שם,

 בשעבוד "אהיה". פעמים שתי דורש — וגו׳ עמכם הייתי אני לו( המצה. הדקה, מהעוגה — מחררה
 עליה לדאוג ולא באה, שהיא בשעה — בשעתה אחרות. — מלכיות בשעבוד מצרים. של — זה

 דו־ לט( לקחת. — לטול לח( העבר. — נטלטל הערבים. בין — השמשות בין לז( מקודם.
שבמצרים. אלה על — הראשונים על מ( פנים. שני בעל — פרצופים



נוחפרעה לפני משה

פרעה. לפני משה ז.
 חשב שלא ל.ןקךם, הלכו ?דרכן -1פרעה" אל !יאמרו ?אהלן מ^יה באו .ואחר מא

 ?5מקך־ס" מלך אל ישראל ?זקני אתה "ובאת דזקדוש־ברוך־הוא: לו אמר שכבר עמהם, אותם

 שנים־שדם אחד־אחד, !.נשמטים את־עצמם לגנבים ודרו ה!ק?ים עמהם הלכו רבותינו: א^רו
 משה קאו .ואחר :נאמר שכן אחד, ?מצא לא פרעה של לפלטוךין שה?יעו פרן להם. ?הלכו

 עשיתם?יכך :הקדוש־ברוך־הוא להם אמר להם. שהלכו אלא הזקנים? ?היכן ,,ןאהרין'
 לקקל להר־סיני הזקנים עם ואהלן משה שעלה בשעה אימתי? לכם. פורע שאני חייכם,
.3בןה" לנו שבו אמר הןקנים .ואל שנאמר: הקדוש־ברוך־הוא, ד,חןיךם תוךה

 חיא ר׳ אמר — 4?גו׳״ את־עמי שלח ישראל אלהי ;י כה־אמר פרעה אל ,,ויאמרו
 לכקדו, ומעקב מזרח כל־מלכי ובאו דרה, פרעה של פרוזבטיא יום היום אותו אבא: בר

 משעטרו כל־המלכים. על קלןמוקרטור שיהיה אותו, מעטרים !היו עטרות של דוראות ?הקיאו
 זקנים שני :ואמרו עבדיו נכנסו פקעה. של פלטורין פתח על עומדים ?אהרן משה היו אותו

 כל ועל פרעה, של ל^לטורין היו פתחים מאות וארבע :עלו. להם: אמר הפתח. על עומדים
 שהיו עד שם לכנס :כולה בריה דרתה ולא רעות, חיות ושאר[1 ?רבים אריות ופתח פתח

 והתחילו רגליהם, ומלחכים סובבים כלם, נתקבצו ואהרין משה וכשבאו בשר. אותם מאכילין
 דומים שהם המלקים אותם ראו פרעה לפני שעמדו כ;ן פרעה. לפני שבאו עד ללוותם

 שלהם וזקנות הגנה, כוכב קגלגלי עיניהם וגלגלי לבנון, כארזי קומתם ורום למלאכי־השרת
 עליו שחקוק בידם, סנפירינון של אלהים ומטה החמה, כזיו פניהם !זיו תמרה׳ כאשכלות

 זיע ואחזם כלם המלכים כל _על פחדים נפל מיד—כאש-שלהבת פיהם !דבור שם־המפו־ש,
 בהם, ומסתכל פקעה יושב דרה להם. והשתחוו ראשיהם מעל כתריהם ?הסירו וחלחלה׳ ורתת
 אתם? מי להם: אמר בשלומו. שאלו לא כתבים-ואף לו .יתנו שמא או אותו, ;עטרו שבא
 ;; אמר ״כה לו: מבקשים?-אמרו אתם -מה אנו. הקדוש־ברוך־הוא של שלוחיו לו: אמרו
 לשלח בקלו אשמע אשר ;;.מי ואמר: כעם שעה אותה .*וגו׳ את־עמיי שלח ?קוראל אלהי

 $ת ;דעתי .לא—עלי באים אתם בדברים אלא עטרה׳ לי לשלח יודע היה לא ,5^ת־ח^ראל"
 נכנם מ;ד שלי. בספר שאחפש עד לי המתינו להם: אמר .5*אשלח לא את־?שךאל ן?ם *,

 צידון. ואלהי עמון ?אלהי מואב אלתי קורא: התחיל ז^להות. של דפתרא ?הוציא לבית־גקיו
מצאתיו. ולא גנזי בבית־ אלהיכם של שמו הפשתי להם: אמר

 חו־ן הכהן ;צא שוטה, עבד לו שדרה לכהן דומה? הדבר למה משל לך: ר׳ אמר
 שם: שעומדים אקס לבני צוה התחיל בבית-הקברות. את־רבו לבקש העבד הלך למדינה,

 שו^ה לו: אמרו כהן. פלוני להם: אמר רבך? הוא מי לו: אמרו רבי? בכאן ךאיתם לא

 ?כי שו^ה, לפךעה: ואהרין משה אמרו כך בבית־הקברותו מבקש אתה כהן ^בעולם,
 חיים אלהים הוא אלהינו אבל הם, מתים שביקר האלהות מתים? אצל חיים מבקשים

עולם. ומלך

ס שש, שם5 א. ה; שם4 יד. כ״ד, ישם יש. כ/ ישם א. ה/ *שמות

 — דוראות המלך. בבית מלכים צירי פני קבלת — פרוזבטיא משלם. — פורע מא(
 — כתבים חרדה. — זיע ספיר. — סנפירינון המלכים. מלך בכפה, מושל — קוזמוקרטור מתנות.
 לבוא לכהן שאסור — בבית־הקכרות אדונו. — רבו לוח. רשימה, כתב — רפתרא מלך. אגרות
הטומאה. מפני לשם,



מצרים ויציאת במצרים ישראל פו

 מדינות כמה כבש? ע;רות כמה שנותיו? כמה הוא? זקן או הוא בחור פרעה: להם אמד
 עולם, מלא וגבורתו כהו אלהינו לו: אמרו למלכות? שעלה מיום לו ומנים כמה לכד?

 חיים. רוח בך ונתן ,יצרך והוא כל־העולם,׳ בסוף :היה ;הוא העולם נברא ומלא עד היה הוא
 מפרק אש, להבות חוצב קולו ארק, ויוסד וממ:ם נוטה לו: אמרו ומה־מעשיו? להם: אמר

 יוצר ברק, דוךבו עננים, מגנו לפיד, רמחו שלהבת, חציו אש, קומתו סלעים, ומשבר הרים
 פרות, ומדשן דשאים, מפריח וטללים, גשמים מוריד בעבים, וממים מכפה וגבעות, הרים
 אמר מלכים. ומקים מלכים מסיר העולם, לאויר ומוציאו אמו במעי העבר צר חיות, ועונה
 ואת־נילום. עצמי בראתי ואני העולם אדון הוא אני כי אומרים, אתם שקר מתחלה להם:

 אמרו אלו? של אלוהיהם של שמו שמעתם להם: אמר מצר:ם, כל־חכמי קבק שעה באותה
 —הוא מי יודע איני ומלכם אלוה השיבם: .1קדם״ מלכי בן חכמים, "בן שהוא שמענו לו:

שם(. ילק״ש ואראן תנח' חן שם הן )שמ״ר .2בקולו?" אשמע אשר ;; "מי

השעבוד. קשי ח.
 .ישראל של השושרים על מצר:ם של את־הנוגשים מגה —3:שראל״ בני שטרי ,,ויכו מב

 הנוגשים היו ,4לעם" תבן לתת תוסיפון "לא להם: וכשאמר העם, ;תר על נתמנו והשוטרים
 מכים היו והשוטרים את־השוטרים, מכים הנוגשים היו חסרות, נמצאו ן הלבנים ומונים באים

 :כשל ולא ללקות, לנו מוטב אמרו: הנוגשים. ב.יד אותם מוסרים היו ;לא העם ;תר על
 משה: אמר ,5איש" שבעים "אספה־לי למשה: הקדוש־ברוך־הוא כשאמר לפיכך העם. ;תר

 העם זקני הם כי ;דעת "אשר לו: אמר ראוי. אינו ומי ראוי מי יודע איני רבונו־של־עולם,
 הם הלבנים, במתכנת במצרים עליהם לק׳קות עצמם שמסרו השוטרים אותם —5ושוטריו"

בהעלתך(. )תנה״ק הזו. בגך^ה ;;טלו ;באו

 במךבר את־הקש מקוששים .ישראל היו—6לכם" לא־:נתן ותבן עבדו לכו "ועתה מג

 בת־בנו רחל בחמר. קתבוסם והדם את־עקביהם נוקב הקש ה;ה ן ובקש בחמר .;רומסים
 ונתערב ממעיה הולד ויצא בעלה עם בחמר ורמסה ללדת הרה היתד, שותלה של

 על גזר״־דין נגזר ל;לה באותו הכבוד. כסא לפני והעלהו קיכאל ן;רד המלבן, בתוך

מח(. )פדר״א מצך;ם.

 אזר למה למשה: אמרו שלום: בר׳ הלוי ;הודה ר׳ אמר—7להרגנו" ב;ךם "לתת־חרב מד

 ובין הרועה בין הזאב. מפי להצילו אחריו הרועה רק אותו, לטול הזאב שבא לשה דומים?
ה(. )שמ״ר מתים. אנו פרעה לבין בינך משה, :שראל: אמרו כך השה. נבקע הזאב

 )קן ומצאתי מצר?ם של לאלכםנךר;א נכנסתי אחת פעם יוסי: בר׳ אל;עזר ר׳ אמר מה

 בחרב, הרגו מהם ב;ם, טבעו מהם לאבותיך, אבותי עשו מה ואראך בא לי: ואמר אחד
 בשמך לדבר פרעה אל באתי "ומאז שנאמר: רבנו, משה נענש זה דבר ועל בבנ;ן. מעכו מהם
 פעמים כמה הרי ואינם! שאבדו אלו על חבל הקז־וש־ברוך־הוא: לו אמר .8הזה" לעם הרע

מה־קזמך? לי: אמרו ולא מדותי על הרהרו ולא שדי" ב״אל והנקב :צחק אברהם על נגליתי

 ה/ שמות6 נוז. י״א, במדבר5 ז. שם, שם,4 יד. שם, שם3 ב. ה׳, שמות2 יא. י״נו, ישעיה1
כג. שם, שם8 כא. שם, שם7 יח.

 מוכה. להיות — ללקות מב( אמו. במעי ילד — העבר ללדת. בהקשותן יולדות, — חיות
 התלוננו לא — מדותי על הרהרו ולא צר.—חבל מה( לבנים. של מרובע דפוס — המלבן מג(

ומנהגי. דרכי על



פזוהטבות. האותות השעבוד. קשי

 לקבר מקום פקעו ,1,אתננה לך כי ולרחבה לארכה בארק התהלך "קום לאברהם: אמרתי
 אמרתי מהותי; על הרהר ולא—כסף עוקל מאות בארבע שקנה עד מצא ולא את־שקה
 עד מצאו ולא לשתות מים ;נכדיו בקשו ,2ואברכך" עמך וארדה הזאת בארק "גור לתנחק:

 לך עליה שכב אתה אשר "הארק ל:עקב: אמרתי מהותי; אחר הרהר מריבה-ולא שעשו
 מהותי, אחר הרהר ולא—קשיטה במאה שקנה עד מצא ולא אהלו לנטוע מקום בקש ,3אתננה"

 לי: אומר אתה ועקשו בתהלה, "מה־שמך" לי: אמרת "מה־שמך"?-ואתה לי: אמרו :לא
 אתה פרעה -במלחמת5לפרעה" אעשה אשר תךאה "עתה .4את־עמך" הצלת לא "והצל
קיא.(. )סנה׳ מלכים. ואחד שלשים במלחמת רואה אתה ואי רואה,

 לקה אתם להם: אמר למה? מהו—6ואהרן" משה למה מצך:ם מלך אליהם וייאמר ים
 מעבודת היה פנוי לוי של שבטו לוי: בן :הושע .ר׳ אמר —6לסבלתיכם״ ״לכו למה? וךבריכם

 —7אלהינו״ לץ ונזכחה ״נלכה... אומרים: אתם פנו:ם שאתם בשביל פרעה: להם אמר פרך.
ה(. )שמ״ר לפבלותיכם! לכו

 בהן משתעשעין שהיו מגלות, ב:ךם שהיו מלמד — 6האנשים״ על העבדה ״תכבד מז
 פרעה: להם אמר בשבת, נוחין שהיו לפי גואלם, שהקדוש־ברוך־הוא לומר לשבת, משבת
 ואל משתעעזעין יהו -אל8שקר" בדברי :שעו ואל בה ויעשו האנשים על העבודה "תכבד

)שם(. שבת. ד ביום נפשים :היו

והמכות. האותות ט.
 שעה באותה—5:למכשפים" לחכמים פרעה גם ויקרא את־מטהו... אהרן •וישלך מח

 של אותותיו כך להם: ואומר כתרנצלת, אחריהם ומקרקר עליהם משחק פרעה התחיל
 מביאין כלום לה, שצריכים למקום פרקמט;א מוליכים פני־אדם שבעולם, בצהג אלהיכם!

 שלח מ;ד הם? ברשותי הכשפים שכל יודעים אתם אין לעכו... דגים לאםפמ;א, מוך:ים
 לה: ואמר לאשתו קרא אלא עוד, ולא כך; הם אף ועשו שלהם אפכולי מן תינוקות והביא

כך. בי-ועשתה לשחק היהודים באו היאך ךאי
 אמר לעפרים. מכנים אתה תקן למשה: וממרא יוחני אמרו—10מטהו" איש רשליכו

 )שמ״ר :רקות(. הבא :רקות של )לעיר שקיל ירקא למתא״ירקא, אומךין: הבריות משה: להם

 וארא(. תנה״ק פה.; מנח' ט׳;

 סבור, שדדה הקדוש־ברוךי־הוא, על מלעיג שדדה פרער, כפיל״״-זה יוציא רוחו "כל פט
 שעה כאותה כמותם. לעשות בני־ביתו לכל :קרא ואהרן, משה שעשו מה הם כשפים שמעשי

 נחש הוא, עולם של מנהגו מצר:ם של את־תניניהם תנין .יבלע אם הקדוש־ברוך־הוא: אמר
את־תניניהם. ו:בלע לבריתו :חזור אלא נחש, בולע

 ד. ה/ כס6 א. ו/ פס5 כג. ה׳, פמות4 יג. כיח, פס3 ג. כ״ו, פס2 יז. י״ג, בראפית1
יא. כ״נן, מפלי11 יב. פס, פס10 יא. י, ז׳, פס9 נו. פס, פס8 ג. פס, פס7

 שובתים. — נוחין מתענגין. — משתעשעין מז( פטור. — פנוי מו( גרר. רועי עם — מריבה שעשו
 סחורה. — פרקמטיא קרקור. קרוי התרנגלת צפצוף — וגו׳ ומקרקר מח( נחים. — נפשים
 יוחני ספר. בתי — אפכולי בעכו. דגים וכן באספמיא, לרוב הנמצא דגים, של ציר — מוריים
 —כמותם חושב. —פבור לרוב. שם נמצא שהתבן מקום, שם — לעפרים מכשפים. שני — וממרא
שהיה. כמו מטה להיות כלו׳ — לבריתו יחזור כמוהם.



מצרים ויציאת במצרים ישראל פח

 המטה שחזר מלמד נם, בתוך נם אלעזר: ר' אמר - 1את־מטתם״ #הרן מטה "תבלע
 בלע למטה: יאמר אם ומה ואמר: תמה כן פרעה כשראה אותם. ובלע בבריתו מ^ה

 במטה, נעשה גדול נם דונינא: בר׳ יוסי ר׳ אמר אותו. בולע הוא עכשו—ולכסאו לפךעה

 —עמרים עשרה מהם לעשות רבים שהיו שהשליכו, המטות כל־אותן שבלע שאף־על־פי
ט(. )שמ״ר אהרן. מטה זה אמר: אותו שרואה וכל־מי הועבה, ]לא

 הולכים שהיו ושועל וחיות לארי דומה? הדבר למה -אמרו:2פרעה" לב "כבד נ
 שועל לו אמר מכם. לי תנו החמור: להם אמר הספינה. מן מכם גובה והחמור בספינה,
 לו אמר מכם? שואל ואתה עמנו שבחיות שמלך יודע אתה פניך! עזים כמה לחמור:
 ויצא—ד-ספינה לי קרבו הארי: לו אמר מכנים. אני ולגנזיו נוטל אני המלך מן החמור:

 וסדרם. השועל הלך זה. שוטה של אבריו לי סדר לו: אמר לשועל. התנו לחמור וטרפו
 היכן זה שוטה של לבו לו: אמר נתוחים, אבריו מצא הארי כשבא ואכלו. נטלו לבו, ראה
 מן מכם נוטל דרה לא לב לו היה שאלו לב, לו דרה לא המלך! אדוני לו: אמר הוא?

 תך המלבים: מלכי למלך אומר דרה לא לב, לו דרה אלו הרשע, פרעה כך אף המלך.
וארא(. )ילק״ש דורון. לי

 מבקש שהוא בשד־ודם שבעולם" -כנהג3*מודה כמהו מי בכחו :שגיב אל "הן נא
 מתרה והקדוש־ברוך־הוא בו; .ירגיש שלא ער עליו מביא שונאו-פתאם על רעה להביא
ט(. )שמ״ר בו. שישוב כדי ומכה, כל־מכה על לפרעה

 ,ידי על המ:ם לקו לא למה תנחום: ך׳ אמר—4אהרן" אל אמר משה אל ן; "ראמר נב
 שילקו רין ל:אור-אינו שהשלבת בשעה ששמרוך המים ־ברוך־הוא: הקדוש לו אמר משה?

)שם(. אהרן. ,ידי על אלא .ילקו לא חייך, ;דך; על

 אמר ליאור, עובדים והמצרים פקעה שהיו תחלה? דם מכת עליהם הביא למה נג
 #להתג ?זהו אומר: הךיוט משל לפניהם. את־אלהיהם והכה לך למשה: הקדוש־ברוך־הוא

תחלה. מאלדרה נפרע כן אם אלא האמה מן נפרע שאין כמר;א, ןיבעתון
 אפלו—2מימיהם" כל־מקיה "ועל דם. נעשו המים שהיו בכל־מקום—4נהרותם" "על

 שנאמר: דם, נעשה פיו מתוך רוקק המצרי מה־שדרה ואפלו רם, נעשה בקיתון מה־שררה

.4מצך:ם" ארץ בכל רם "וה;ה
 נתונים רשראל המצרי היו כיצד? ישראל. העשירו הדם ממכת הלו": אבון ר׳ אמר

 ונעשית מתוכה הקיתון למלאות הולך המצרי והיה מ:ם, מלאה הגיגית והרתה אחד, בבית
 לו, מים-;נותן מעט ב;ךך לי תן לו: אומר והמצרי מתוכה. מים ושותה הולך רשראל דם,

 :שראל וה;ה אחת, קערה מן תשתה ואתה אני בוא לו: ואומר דם. מצרי ב:ד ?מצאו
 מ:ם. שותה בדמים-היה מ;שךאל מ:ם לוקח מצרי ובשררה דם. והמצרי מים שוותה

ט(. שמ״ר ; וארא )תנה״ק :שהאל. העשירו מכאן

יט. ז׳, שמות4 כב. ל״ו, איוב3 יד. שס, שם2 יב. ז׳, שמות1

 לא המטה — הועבר. ולא עמרים. עשרה שעור כדי מרובים היו המטות — וגו׳ רבים שהיו
 מתנה. — דורון ולאוצרותיו. — ולגנזיו תובע. דורש, — גובה נ( כך. ע״י יותר עבה נעשה

 — וגו׳ מחר נג( נכון. לא — דין אינו נב( בתשובה. שיחזור — שישוב מזהיר. — מתרה נא(
 כמין — הגיגית בכד. — בקיתון יש.2מע — נפרע אותם. שעובדים הכמרים ויבהלו האלים לקו

בכסף. — בדמים גדולה. חבית



פט והמכות האותות

 לעבד, מ^ל ?1וגו׳ בןאר' אשר כל־המים "ויהפכו שנאמר: מהו ברכיה: ר׳ אמר נד
 כל־גופו: .על ןלוקה עצמו הופך היה מעיו על לוקה משדרה רבו, לפני לוקה שהיה

 נהפך שכלו מועיל׳ דרה )לא המכה, בו תשלט שלא כדי עצמו׳ מהפך דראור היה כך
ט(. )שמ״ר לדם.

 בעזר־ודם מלך את־המכות. עליהם הקדוע־ברוך־הוא הביא מלכים על בטכסים בה
 סוכר בתחלה עליה. מקיפים והם לקונות עליה קעלח ? עושה מה עליו מורךת כשמרינה

 לאו ןאם מיטב,—חזרו קולנים; עליהם מביא לאו ואם מוטב,—חזרו עלהם: אמת־המים
 לאו ןאם חזרו-מוטב, ברברים; ,עליהם מביא לאו ואם מוטב,—דוןרו חצים; בהם יורה

 לאו ואם מוטב, —חזרו נפט: בהם זורק לאו ואם מוטב,—חזרו דורמסיות; עליהם מביא
 הרבה: אכלוסין בהם מגרה לאו ואם חזרו-מוטב, בלסטראות; אבני ,עליהם מעליך

 גדולים הורג לאו ואם מוטב - חןרו ;בבית-האסורים אותם אוסר לאו ואם מוטב, - דוןרו
 ;2)אוריהם״ לדם ״ההפך — שלהם אמת־המים סכר בתחלה הקדוע־ברוך־ד״-א, כך שבהם.

 עהיו ביותר, להם קשה דרה עקךקורם הצפרדעים, קולנים-אלו עליהם הביא חןרו, לא
 נכנסין שהיו הכנים׳ אלו - חצים עליהם ירה חזרו, לא ״קוקו״; ועושים כרסם לתוך נכנסים
 הביא חזרו, לא ערוב; בךברים־זה עליהם הביא חןרו, לא זה; כחץ מצרים על בגופם
 השחין; זה—נפט בהם זךק7 חןרו׳ לא את־מקניהם: והרג הדבר, דוךמםיות-זה עליהם

 — הרבה אכלוסין בהם גרה חזרו, לא הברד; זה7—בלסטראות אבני עליהם השליך חזרו, לא
 - שבהם גדולים הרג חזרו, לא החשך; -זה האסורים בבית־ חבשם חזרו, לא הארבה: זה
,3־בכור" כל הכה י7"וי

 שיהיו חשבו עליהם: הביא הקדוע־ברוך־הוא :שראל, על המצרים שחשבו מה כל
 הביא פרגמטיהם, טוענים שיהיו חשבו ;*ןאוריהם" לךם "ההפך—לפיכך מימיהם, שואבים
 את־הארץ בארק-הרחיע להם עושים עןהיו חשבו ;אותם מטרפין והיו צפרדעים עליהם
 נמרים זאבים, אריות, ערוב: בהם שלח—זה כפדגוג את־־בניהם טוענים שיהיו חשבו כנים;
 ארי בא בידו. לשוק להוציאם ל:שךאל נותן ודרה בנים חמשה למצרי היו ונחשים. ורבים
 ביתו לתוך נכנם ישראל דרה נחע־שךף-אחד. אחד,—נמר דב-אחד, אחד,—זאב אחד, נוטל
 בא חשבון: לך אעשה ואני שב .ישראל: לו אומר בני? היכן המצרי: לו אומר לבדו. מצרי על

 רועים שיהיו חשבו אחד.—ונחש־שרף אחד,—והגמר אחד—הדוב אחד,—ןהזאב $חד נטל הארי
 את-השהין; עליהם הביא—בלנים להם שיהיו חשבו במקניהם; את־הדבר •מקניהם-שלח את

את עליהם כוךמיהם-הביא שיהיו חשבו את־הברד; עליהם באבנים-הביא לסקלם חשבו

מד. ע״ח, תהליס* כנו. י״ב, שמות3 מד. ע״ח, הסלים2 כ. ז׳, שמות *

 אמת סותם. סוגר, — סוכר חיילות. — לגיונות ותחבולותיה. מלחמה בדרכי — בטכסים נח(

 צעקנים, — קולנים ומרידתם. מחטאתם שבו אם — חזרו מעין. מן מים מוליכה תעלה — המים
 אכזרים שהם הנכרים, מן חיל אנשי — ברברים זורק. — יורה להבעיתם. כדי רעש קול משמיעי
 נוזל מין — נפט בל״י. חניתות בעלי—״דורמכאורד׳ מתקנים ויש ;משחיתים — דורמסיות ביותר.

 צעקתם. שקול — שקרקורם והמונים. חיילות — אבלוסין קלע. כלי — בליסטראות )נאפט(. בוער

 חבילות נושאין — פרגמטיהם טוענים אותם. אסר — חבשם הצפרדעים. קרקור קול — קוקו
 את עובדים — בארץ להם עושים הסחורות. את משחיתין — אותם מטרפין סחורותיהם.

במרחצאות. אותם רוחצים — בלנים ומחנך. כאומן — כפדגוג השריץ. — הרחיש אדמתם.



מצרים ויציאת במצרים ישראל

 4את־ד,חשך עליהם הביא — בבית־האסורים לחבשם חשבו ;אילנותיהם ואכל האךבה
 פרעה־ "ונער — במים אותם שקע1? חשבו ;1בכור״ כל הכה "רי — אותם להרוג חשבו
בא(. )תנח׳ .2סוף" ב:ם ןחילו

 היתזת אחת צפרדע אומר: עקיבא ר׳—8מצרים" את־ארץ ותכם הצפרדע ,,ותעל גו
 כלה הגדה? אצל מה־לך עקיבא! עזריה: בן אליעזר ך׳ לו אמר מצךים. כל־ארץ ומלאה

סז(. )סנה׳ באו. והם להם שרקה דדתד" אחת צפרדע — ואהלות נגעים אצל ןלך מדברותיך

 -כשדדתה4ובמשאריתיך" ובתנוריך בביתך... ובאו ועלו צפרדעים היאר ,,ושרץ גז
 ואוכלי[ העיסה לתוך ןיורדין הצפרדעים באין את־התנור, ומסקת את־העיסה לשה המצרית

בפת• ונדבקות אותו ומצננין התנור לתוך ויורךין את־הבצק,
 ונבקעת לבו, על יורדת אחת וטפה מ:ם, שוקה ךא;ה,שךדה אחא: ר׳ אמר—5"ובכה"

 דדה בו, מ:ם של מפה והיתד■ עפר, שם שדדה כל־מקום אמר: יוחנן ך׳ צפרדע. ונעשה שם
 עשרם שהיו גדולים, של בתיהם לקו הזו-לא בשטה אם אמר: ברבי חןקיה צפרדע. נעשה
 מקים. לי עשה לשיש: ואומרת התהום מן עולה הצפרדע שהיתר. מלמד אלא ובפסיפס, בש:ש

 שלהם הסתרים בית־ ןנוטלת ןעולה - השיש נבקע ןדדה בוראי, רצון ואעשה שאעלה

י(. )שמיר ומסרסתם.

 הם בצרה שהם זמן כל הרשעים: דרך כך - וגו׳• הדוחה״ היתד, כי פרעה "וירא נח

וארא(. תנהיק יב; י׳, )שם לקלקולם. החרים עוברת שהצרה ובון עצמם, מכניעים

 *ר אמר—7הארץ" את־עפר והך את־מטך נטה ־.אהרן ל א אמר אל־משה יי "וייאמר נס
 ך-ן אינו את־המצרי, כשהרגת עליך שהגן עפר ק׳משה: הקדוש־ברוך־היא לו אמר : תנחום

י(. )שמיר ח״ך. על שילקה

 כרד של צלוחיות אומר: ;הודה ר׳ נם. בתוך נם—8הברד" בתוך מתלקחת ^ואש ש
 בזר,.. ןד< פתוכים וברד אש אמר: נחמ;ה ר׳ זו. מכבה זו ולא זו, מכבה זו ולא אש, מלאות

 *ר של וטעמו מתוכו; נראה שחרצנו למון, יצל זה בפרט—;יהודה ר׳ >ןל טעמו חנן: ר׳ אמר
 למה משל מתוכם. והולכת דולקת והיא כאהד ]בה[ מעורבים ושמן שמים זו, בעששית—נחמ;ה
 של מלחמתו זמן ניע ד לימים את־זה. זה שונאים שהיו קשים לגיונות לשני דומה, הדבר
 וברד אש כך ביחד. חמיך שליחות ועשו והלכו ביניהם שלום עשה המלך? עשה מה מלך.

 ביניהם שלום ־היא הקדוש־ברוך עשה מצרים של מלחמתה זמן שהגיע בון לזה, זה צהבים
 בברד. מצרי-נכוה יושב דדה ״״. הברד בתוך מתלקחת ואש ברד ו;הי דדי: במצרים. והכו

ג(. שהש״ר יב; במיר יב; )שמיר באש. נכוה—עומד

 י.- ה׳, שם6 כנו. שם. ישם כה. ז', ישם ב. ח׳. שמות3 נוו. קל״ו, פס2 מד. ע״ח, •תהלים
כד. נו׳, שם8 יב. שס, שםז

 המנע —וגר ככה יהיד. ל׳ צפרדע" .ותער דורש — אחת צפרדע נו( להטביע. —לשקע
 שרקה אגדה. בדברי ולא יפה, כחך ובהן המורות שהן ואהלות, נגעים להלכות ופנה מדבריך

 .ובכה", מלת — וגו׳ ראיה נז( למצרים. באו והן שבעולם הצפרדעים כל קולה ושמעו — להם

 בית הרצפה. של גזית ובאבני — ובפסיפס וגו׳. ראיה היא בקרבך, שמשמעותה
.חטאהל — לקלקולם נח( מום. בהם מטילה — ומסרכתם בגוף. המכותרים המקומות — הסתרים

 בוערת. היתה שהאש כפול, נס — נם בתוך נם ס( בחול״. .ויטמנהו :שנאמר — עליך שהגן נט(
וצרים. שונאים—צהובים גרגר. — פרט ובלולים. מעורבים — פתוכים הברד. בתוך



צא והמכות האותות

 על פריטה לו פרט אמר: לוי בן זבדי—1מאד" כבד ברד מחר כעת ממטיר "הנני סא
יב(. )שמ״ר הברד. מחר "ירד לכאן השמש כשתגיע לו: אמר הכתל,

 ונמלא מהם ;נשלק נקבץ אמרו: המצרים, שקהו ארבה שבא כרן יוחנן: ר׳ אמר בס
 מיד קזמחים! אתם בה עליכם שהבאתי במכה רשעים, הקדוש־ברוך־הוא: אמר חביות. מהם

 נשאר "לא מהו .2 וגו׳ את־הארבה" "ו?שא מערבית, רוח זה ,2מאד" חזק ;ם רוח ;; "בהפך
וארא(. תנח׳ יג; )שמ״ר להם. והלכו פרחו מלוחין ובחביות שבקדרות מה אפלו—2אחד" ארבה

היה. ומכפל כפול חשך אותו אבדומי: ר׳ -אמר3אפלה״ חשך "דהי סג
 —יושב שהיה מי כל ]אלו[ ;מים בשלשת—,;מים״ שלשת מתחתיו איש קמו ״ולא

לזקף. ;כל היה לא—רבוץ שהוא ומי לישב, ;כל אינו—והעומד לעמד, ;בל זה;ה לא
 נכנסים .ישראל והיו לישראל, ומאיר למצרים מחשיך הענן ה;ה אפלה ;מי בשלשת

 הקדוש־ברוך־ להם שאמר ובשעה להם. מה־שי״ש כל רואים והיו מצרים של בתיהם לתוך
 ואחד ]בל־אחד ואמר המצרים אצל נכנסים :שראל היו—5וגו׳ רעהו" מאת איש "וישאלו הוא

 יודע אני לו: אומר דשראל לי, אין אומר: והוא לך, ש״יש הכלי, אותו השאילני לשכנו(:
 רוצים היו אלו אוקרים: המצרים היו שעה באותה פלו;י. במקום הוא הרי לך, ש״יש

בא(. ילק״ש יד: שמ״ר באן )תנח׳ מרגישים. הי.ינו ולא החשך בימי אותם נוטלים בנו-היו לשקר

 "?מושבתם", אלא נאמר לא נשך -"בארץ6במושכתם" אור ה;ה ישראל "ולבל־בני סד
ובמטמוניות. וכתבות שבחביות מה לו ומאיר נכנם אור ה;ה נכנם ;הודי שה;ה מקום שבל

יד(. )שמ״ר

 שהיו פושעים, בישראל שהיו לפי את־החשך? הקדוש־ברוך־־הוא עליהם הביא למה סה
 אמר ממצרים. לצאת רוצים היו ולא וכבוד, עשר שם להם וה;ה המצרים מן פטרונין להם

 שעבר כשם המצרים: ייאמרו דמותו, בפךהם;א מכה עליהם אביא אם הקדוש־ברוך־הוא:
 שיד,יי כדי ימים, שלשה את־החשך המצרים על הביא לפיכך עליהם. עבר כך עלינו

וארא(. ועח׳ )שם; שונאיהם. אותם רואין .יהיו ;לא מתיהם קוברין שךאל(;1

 שהביא המכות רבותינו: אמרו—7תבל" ישבי למדו צדק לארץ משפטיך "כאשר סו
 בין מחלקת ה;תה כיצד? ביניהם, שלום שי״עשו להם גרמו המצרים על הקדוש-ברוך־הוא

 תחומינו. כאן עד אומרים: והכושים תחומינו׳ כאן עד אומרים: המצרים מצר;ם: ובני כוש בני
 שאין ;דוע לתוכו-הדבר נכנסות שהיו הגבול ביניהם. שלום עשו הצפרדעים שבאו ןכון

י(• )שמ״ר שלו, ע.שךה

* .זז .ז ע* הר ן? אחת, ךחל מצא חזירים׳ רועה שה;ה אחד לרועה דומה? הוא למה פרעה משל
 אמר רחל, אצלי לך אין לו: אמר ךחלי, לי תן אמר: אצלו׳ בעלה שלח ביניהם. משכה
 אמר 4את־המע;נור ןסתם והודיעוהו, הלכו בהמותיו. משקה הוא מהיכן לי הוךיעו הבעל:

מרביץ הוא מהיכן לי הודיעו הבעל: אמר רחל, ב;ךי לך אין אמר: ךדולי. לי שלח לו:

 כג. י׳, שם6 נ. י״א, שם5 כג. שם, שם4 כב. שם, שם3 יש. י׳, שם2 יח. ש/ שמות1
ש. כ״ו, ישעיה7

 עלית לפי היום שעות להוראות בכתל אלו בסמנים משתמשים היו שכן — ונו׳ לו סרט סא(
 לעמוד. — לזקוף שוכב. — רבוץ סג( ברותחים. ונשלקינבשל סב( המעלות. צל מעין וירידתה, השמש

 חסד להם נוטים שהיו אנשים מגנים, — פטרונין סה( ו.5ממ שישאלו מה להשיב שלא — בנו לשקר
 הצפרדעים. — נכנסות שהיו סו( המכות. מן לנו שאירע מה — עלינו שעבר כשם עמם. ומיטיבים
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 לך אין אמר: רחלי. לי שלח לו: אמר את־הצריפין. והרם והודיעוהו, הלכו את־פהמויתיו.
 שהיה את־כל-העשב ושרף לו. והודיעו הלכו רועה. הוא היכן לי הודיעו אמר: ךדול. דיזבי
 הולך כנו היכן לי הודיעו אמר: רחל. בלדי לך אין אמר: רחלי. לי שלח לו: אמר לו.

 להלך♦ הרי לו: אמר ךחלי. לי שלח לו: אמר ידו. תחת כנו ולקח והלך באסכולי. ללמד

 אתה למה קלךי. רחלך אין עכשו לו: אמר בנו. אצל חבשו ואחר־כך והולך, מנהיג היה
 בל־הלמים וגזותיה שילדה מה כל ממך מבקש שאני לו: אמר עוד? בידי לך י_ש מה חובשני?
 בך^ריו עמד אומרים: אדם בני והיו נתתיה, לא ולואי ואומר: צוח התחיל אצלך. שהיתר.

 הקדוש-ברוך־הוא, המלכים מלכי מלך הבעל-ןה כך. להךגו. שבקש והוא—לו שלחה ללא
 התחיל מסים. עליהם ונתן למצחם ?שראל ;רדו פרעה. חןירים-זה רועה _ישךאל, ךחל-אלו

 התחיל לו. ואמר הלך רעכדוני". עמי "שלח לפרעה אמר למשה: אומר הקדוש־ברוך־הוא

 "מי אומר הרי להקדוש־ברוך־הוא: ואמר משה התחיל .1כקולו" אשמע אשר לל "מי אומר
 הפוך לו: אמר מנילום. לו: אמר שותים? מצרים היכן לו: אמר לשלח. רוצה ואינו ל;"

 —עמי" ״שלח ואמר: חזר מוצאין. היו ולא לשתות מבקשים המצרים התחילו לךם. אותו
 שלהם כל־עץ ;שכר ברד עליהם שלח במדבר? רועה כהמתו היכן לו: אמר רצה. ולא

 כל־ ערףדו מקל ונטל העץ, כל-לרק ואכל ארבה להם שלח ואחר־בך את־הכל, לשרף

 שעה באותה וחבשו. בנו נטל לאחר־כך לשלחם, רצה ולא בל־־המכות עליו הביא בהמתו.
 כלם וחילו פרעה "ונער שנאמר: בנו, כצד וחבשו תפשו אחריהם, רדף צאו. קומו אמר:
 בדבורו, שעמד איש ראה אומריין: להם שלחתים, לא וללאי אומר: פרעה התחיל •3סוף"

כ(• )שם ד.וךגו. הרי מששלחם

מצרים. יציאת ק'ךם י.
 בקשה. לשון אלא "נא" אין לנאיג ל' דבי -אמרו2וגו׳ ולשאלו" העם באזני "דבר־נא

 מכם! בבקשה ללשראל: להם ואמר לך ממך! בבקשה למשה: הקדוש־ברוך־הוא לו אמר
 קלם 3אותם" וענו "ועבדום צדיק: אותו יאמר שלא זהב, וכלי כסף כלי ממצרלם שאלו
 בעצמנו"... שנצא "ולואי לו: אמרו בהם. קלם לא 4גדול" ברכש לצאו כן "ואחרי בהם,
 אחתך מוציאין למחר אדם: בני לו אומרים והיו בבית־האסורים, חבוש שהלה לאדם משל

 ואיני היום הוציאוני מכם, כבקשה להם: ואומר הרבה. ממון לך ונוזתנין מבית-האסוריים
ט(. )בר׳ כלום. מבקש

 עבדיו של פתחיהם על מחזר פרעה הלה — 5לללה״ ולאהלן למשה ״ולקרא
 ואומר: לשוק בכל־שוק בלללה לקורא עמהם להולך ממקומו לאחד אחד כל ומעמיךם

 פרעה, לו: ואומרים בו, משחקים לשראל של בניהם והיו ךר? הוא להיכן משה, הוא היכן
 הוא "כאן לו: אומרים להם מבקש. אני את־משה להם: אומר להוא הולך? אתה להיכן

עמי". מתוך צאו "קומו פרעה: לו אמר למשה. שמצאו עד בו ומשחקים—דר" הוא כאן ךר,

לא. י״ב, שמות5 יד. שם, שם4 יג. נו״ו, בראשית3 ב. י״א, שם2 ב. ה׳, שמות1

 — וגו׳ והולך מנהיג הספר. בבית — באסכולי לבהמה. וגדרות סוכות — הצריפין סז(
 והוא בנו. עם יחד הגוזל את חבש זאת ובכל הרחלה את לו לקח הרחלה בעל כלו׳

אבינו. אברהם— צדיק אותו סח( ועלילה. תואנה לו בקש הרחלה בעל — וגו׳ שבקש



צג יוסף של ארונו מצרים. בזת מצרים. יציאת קדם

 איש ת^או ,לא הקדוש־ברוך־הוא: צונו כך בלילה? שנצא אנו גנבים ןכי משה: לו אמר

)תגה״ק(. כל־קצוץם. לעיני ךמה ביד אלא }צא -לא1שקר" ?ית\עד ק$תח

מצרים. בזת יא.
 למצחם, והביאו לקטו יוסף שבעולם וזהב כל־קסף שמואל: אמד ,יהודה רב אמר 9

 מצך:ם, שבארץ אלא לי אין .2מצחם" בארץ הנמצא את-כל־הכסף יוסף ,הלקט שנאמר:
 וכשאלו .-,מצרימה באו ר,אךץ ,וכל :תלמוד־לומר - ? מנין ארצות ובשאר כנען שבארץ
 עשאוה אמר: אפי רב .4-את־מ^חם ,ועצלו שנאמר: עמהם, העלוהו ממ^ר:ם ,ישראל

 ןדרה דגים. בה שאין כמצולה אמד: לקיש בן שמעון ך׳ דגן: בה שאין זו כמצודה
 : שנאמר מרחבעם, ונטלו ;ירושלים על מצרים מלך שישק בא שלמה. בן ךדובעם עד מנח

 משישק. ונ^לו כוש מלך זרח בא .5המלך" בית ואת־או^רות בית־ץ את־אוצרות ,ויקח
 ונטלוהו עמון בני באו טברמון. כן להרךרמון ושנרו כוש מלך מזרח ונטלו אסא בא

 ונטלו סןחריב בא אחז. עד מנח והיה עמון, מבני ונטלו ,יהושפט בא טברמון. בן מהדךרמון
 מצדקיהו. ונטלוהו כשדיים באו צךקיהו. עד מנח והיה מפנחריב, ונטלו הוזחןקי בא מאחז.

 מיד ונטלוהו רומיים באו מפרטיים. ונטלוהו ,;ונים באו מכשריים. ונטלוהו פךסיים באו

קיטוע׳י(. )פסח׳ קי.1?ר קנח -נעך.ין ת;ים

יוסף. עול ארונו יב.
 מצות חביבות כמה וראה בא חכמים: שנו — 6עמו״ יוסף את־עצמות משה >י.קח

 יודע דרה ומדן במצות. נתעסק והוא בכוה נתעסקו כלם שכלחשראל .רבנו׳ משה על
 אצלה, משה הלך הדור, מאותו נשתירה אשר בת סרח אמרו: קבור? יוסף היכן .רבנו משה
 מצרים לו עשו מתכת של ארון :לו אמרה קבור? יוסף היכן יודעת את כלום לה: אמר

 לפריעה: !האשפים החרטמים שאמרו ועוד, מימיו. יתברכו כדי הנהר׳ נילוס בתוך ן־שקעוהו
 עולם עד אותן, .יקצאו לא אם יוסף, של לעולם-העצמות מכאן זו אמה תצא שלא ךצונך

לצאת. ,יכולים אינם
 שנשבע העת ך.ךעה יוסף! יוסף, ואמר: ןצוח נילוס שפת על ועמד משה הלך

 כבוד תן את־:שךאל. שהטבעת השבועה ןה?יעה אתקישראל, לגאל ברוך־הוא הקדוש־
 מראה אתה אם לך. מעכבים וענני־כבוד .ישראל לך, מעכבת המכינה .ישראל, אלהי לן;

 קפעפע. יוסף של ארונו התחיל מיד משבועתך. נק?ים אנו הרי—לאו ןאם מוטב,—עצמך
משה. ינטלו ־ כקנה התהומות קן ועלה ןצף

 של קברות על ועמד משה הלך קבור, יוסף דרה מלכים של בקברות אומר: נתן ך׳
 וה?יעה אתחשראל לגאל הקדוש־ברוך־הוא שנשבע העת הניעה יוסף, :אמר מלכים,

 נק?ים אנו הרי - לאו ואם מוטב, - עצמך מראה אתה אס : את־ןשראל שהשבעת השבועה
אצלו. והביאו משה נטלו יוסף, של ארונו נזדעזע שעה באותה משבועתך.

יט. י׳ג, כמות6 כו. י״ד, מ״א5 לו. י״ב, כמות4 נז. מ״א, שםג יד. מ״ז, כראשית2 כ:. י״נ. שמות1

 — כמצולה אליה. נפנה עוף ואין דגן בה ואין לעופות שפורסין — וגו׳ כמצודה ע(
 לפי — לצאת יכולים אינם עולם עד עא( ושלחו. — ושגרו מצולה. מלשון *״וינצלו דדש

 מבעבע — מפעפע בשבילך. מתעכבת — לך מעכבת עצמותיו. עמם להעלות יוסף שהשביעם

ויוצא. מבצבץ שהתחיל אבעבועות, מעלה במים,



מצרים ויציאת במצרים ישראל צד

 מהלכים עכינה על וארון יוסף על ארונו היו במדבר :עראל שהיו ענים וכל־אותן

 אחד אמרח הללו? ארונות עני על מה־מיבם אומרים: ועבים עוברים והיו זה, עם זה
 זה קי_ם אמרו: — עכינה?״ עם להלך מת על מה־דרבו ״וכי עכינה. על ואחד מת של

בשלח(• תנח׳ יא; דב״ר ז א׳ בשלח מכיל׳ יג•; )סוטה בזה. כל־מה־עבתוב

 למרתף ענכנפו ללפטים דומה? הדבר למה אותו מושלים — 1יוסף״ "את־עצמות עב
 ןבשים לכם, ;ערב להם: אמר המרתף, בעל עליהם הציץ ועתו. אחד קןזקנ נטלו רין, של

 הקדוע־ברייך־ אמר כך למקומו. את־הקנקן החזירו - את־ךרין עתיתם לכם! :מתק לכם,
פה(• )ב״ר למקומן. עצמותיו החזירו - את־יוסף מכרתם לשבטים: הוא

מצרים יציאת נ.י
 את־ ענו ז6ו את־עמם, ענו שלא ממצרים: .יעראל נגאלו ךברים ארבעה בזכות >9

ילק״ש(• קידז )שו״ט את־המילה. בטלו ולא שלהם מסתורין גלו ולא לשונם,

 לצאת, כשר בחדש אלא הוציאם לא עקיבא: ר׳ אמר — 2בכוערות" אסירים ״מוציא עד
 בו לצאת כשר שהוא בניסן, אלא הצנה, מפני - בטבת ולא הערב, מפני - בתמוז לא

)במ״רג< גשמים. עונת בו :ע הרי תעדי? תאמר ואם קשה. צנה ולא קשה חמה לא בדךך,

 חמור; על רוכב שהיה לבעל־בער מעל ברכיה: ר' אמר — 3בצאתם״ מצר:ם ״עמח עה
 מן לו רד?שי בון החמור. מן .ירד אימתי מקוה, והוא ממנו, לו .ירד אימתי מקרה, החמור

 וכשהיו[ כך ביותר? עמח מהם מי יודעים אנו ואין החמור, ועמח האדם עמח החמור
 :עראל יצאו אימתי מקוים המצרים והיו המצרים, על באות המכות היו במצרים. יעראל

 אלו היו ונגאלו שיצאו ובון הקדוע־ברוך־הוא. :נאלם אימתי מקוים ן:עךאל ממצך:ם,

 "עמח ןאמר: ך:ד עבא עד - ביותר עמח מי יוךעים אנו ואין עמחים, ואלו עקחים

קה(• )שו״ט בצאתם". מצרים

 גל בה ודרה ערה, לו שדרתה לאחד מעל לוי: ר׳ אמר —4פךעה" בשלח "וןך,י עי
 מתוכה הגל אותו והעביר הלוקח עמד מועט. בדבר לאחר ומכרה עמד צרורות, על

 נטע בעמים, כל־מיני בה נטע עורות־עורות, עעאה גפנים, נטעה ח?ים. מים תחתיו ומצא
 עובר שהיה כל־מי עומת והושיב בתוכה מנדל בנה קנים, על העמידה דמונים, בה

 שכך לי אוי אמר: כל־טוב, מלאה אותה ראה המוכר, עליה עבר מעבחה. דרה עליך.
 ע;צאו בון צרורות, על גל במצר:ם :עראל היו כך מידי! הוצאתי שכך לי אוי מכרתי!

 ראה אותם. משבחין היו את־:עךאל רואיין הבריות עדרו כל־דרמים דמונים. פרדס נעעו
 לכך ;דו! מתחת הוציא שכך האיש, לאותו לו אוי ואומר: צוח התחיל פרעה, אותם

א(• בשלח-ויהי מכיל׳ זכ )שמ״ר פרעה'. בשלח "ויהי נאמר:

שברחה ליונה דומים? היו למה $מצר:ם :עראל שיצאו בשעה :שמעאל: ך׳ דבי תני עז

יו. י״ג, שמום 4 לח. ק״ה, שס 3 ז. ס״ח, חהליס 2 ינו. י״ג, שמוח 1

 את בטלו ולא סודות. — מסתורין עג( ינעם. - יבשם גדולה. כד — קנקן עב<

 הקור. — הצנה עד( ג׳. סעיף א׳ סימן למעלה זה בפרק ועי׳ שבהם, הכשרים — המילה
 אח סמך — קנים על העמידה הקונה. — הלוקח אבנים. של — צרורות עו< זמן. — עונת

וי־היא. צרח: לשון — ויהי בקנים. זמורותיה



צה מצרים יציאת

 נושף הנחש הרי לפנים תכנם אם מקןן, הגדוע עזם ומצאה הסלע לנקיק ונכנסה הנק מפני
 צרחה התחילה היונה? עשתה מה לתפסה. בחוק עומד הנק הרי—לאחוריה תחזר בה,

 דומים ;ישראל היו כך חצילה. תבוא השובך בעל לה שישמע כדי באגפיה, ומטפחת
 היו לא לאחוריהם לחזור הים; להם נקרע לא עעדק ,,יכלים היו לא לים לרד ה;ם: על

 מיד — 1ץ״ אל ישראל בני תצעקו מאד ״תיראו עשו? מה הקריב. פרעה עכבר ,יכלים,

ב(. ויהי—בשלח מכילתא ב: )שהש״ר .2ההוא" ביום ן; "ויושע

 מתי עד אליו פרעה עבדי "ויאמרו לשעבר — ׳1ןג 3.ועבדיו" פרעה לבב >_יהפך
 :אמרו עשינו". זאת מה .ועבדיו.״.ויאמרו פרעה לבב "תהפך ועכשו ,4למוקש" לנו זה ,יהיה
 כדי — ממוננו נוטלין היו ולא ושלחנו לקינו לא או ]לנו[, הוא כדי — שלחנו ולא לקינו זזלו
 לעבדו: שאמר לאחד דומה? הדבר למה משל, ממוננו. ונטלו ושלחנו לקינו אלא לנו: ־הוא
 תאכל, או בגזרה, לו: אמר מבאיש. השוק מן דג לו ןהביא ;צא השוק; מן ךג לי והבא צא
 הספיק לא לאבל. התחיל אוכל. הריני לו: אמר מנה. מאה לי אותתן מכות, מאה תלקה או

 מאה נותן הריני שאמר: עד לנקר הספיק לא ששים, לקה לוקה. הריני שאמר: עד לגלד
 ןנטל )שלחו לקו :למצרים נעשה כך מ;ה. מאה ונותן ;לוקה את־הדג אוכל נמצא מנה.

א(. בשלח-ויהי )מכיל׳ ממונם.
 נאמן לרועה רבנו? מעה דומה ה;ה למי—5תיראו" אל העם אל מעה "ויאמר -עט

 שעד, לו רדתה ולא פרצה נשתןרה משלש־רוחותיה. וגדרה עמד לחשרת. ממוך גדר שנפלה
פתיח'(. )רו׳ר. כנגדו. ועמד—זאב בא כנגדו, ועמד—ארי בא הפרצי". בתוך הוא ןעמד—לגךרד.

 למה מעל,—6וגו" מאחריהם תלך ישראל מחנה לפני ההלך האלהים מלאך "תפע
 לשבותו לסטים באו לפניו. את־בנו מנהיג ודרה בדרך מהלך שדרה לאחד דומה? הדבר

 באו מלפניו: ונתנו מאחריו נטלו—מאחריו הזאב בא לאחוריו: ונתנו מלפניו נטלו—מלפניו
 — החמה מפני מצטער הבן התחיל ך־ועותיו: .על נטלו — מאחריו וזאב מלפניו לסטים

 הקדוע־ברוך־הוא עשה כך אף השקהו. —צמא האכילו: —רעב בגדו: אביו עליו פרש
 מפני מצטערים התחילו :7ןרועיתיו" על "קחם—לאחוריהם ומצרים לפניהם הים לישראל:

 לכם מקטיר "הנני האכילם:—הרעיבו :8למסך" ענן "פרש שנאמר: בגדו, עליהם החמה-פרש
בשלח(. תנח׳ ד; ויהי—בשלח .)מכיל׳10מםלע" נקלים "ויוצא :מ?ם השקם—הצמיאו ;*העמים" מן לחם

 .ישראל על הענן—והחשך"" הענן ויהי ?שראל מחנה ובין מצר:ם מחנה בין .ויבא
 מזרקים והיו באורה את־ישראל רואים באפלה שרתם שהיו מצרים המצרים. על והחשך

 "ואשא אומר: הוא וכן עליהם, מגן והמלאך הענן ודרה בליסטראות, ואבני חצים בהם
 נותנים העופות עכל כלם? העופות מכל זה נער ?עתנה מה—12נערים" כנפי על אתכם

אבל גביהם: על פורח שהוא אחר, מעיף מרדראים עדם מפני רגליהם, בין את־בניהם

 הופע7 יט. שם, שס6 יג. י״ד, פס5 ז. י׳, פס4 ה. פס, פס3 ל. פס, פס2 י. י״ד, פמות י
יד. יט, פס12 כ. יד, פמות11 טז. ע״ח, מהלים10 ד. ט״ז, פמות9 לט. ק״ה, ההליס8 ג. ׳א,

 — השובך בכנפיה. מכה — באגפיה ומטפחת בעוקצו. ונושך לוחש — נושף עז(
 צאן. גדרת — גדר עט( שבועה. לשון — בגזרה שעבר. בזמן — לשעבר עח( היונים. ארובת
 רעבג״צמאו. — הצמיאו הרעיבו... גזלנים. — לסטים פ( ללילה. קרוב — לחשכה סמוך

מהם. למעלה — גביהם על שוכנים. — שרוים -בא(



מצרים ויציאת כמצרים ישראל צו

 על את-בניו ניתן הוא ]לפיכך חץ, *בו יזרוק שלא בלבד, מאדם אלא מת)רא אינו הזה הנשר

ילק״ש(. ב; יתרו-בחדש שם ד; בשלח-ויהי בבני.)מכיל׳ )לא בי החץ שיכנס מוטב אומר: כנפיו(׳ ]בי

ה;ם. ומת י_ם־סוף קריעת יד.
 זה זח. עם זה מנצחים שבטים היו ם7ך׳י על !ישראל כשעמדו אומר: מאיר ר׳ תדא, פב

 וצןחין עומךין שהיו מתוך ל)ם. תחלה יורד אני אומר: וזה ם,7לי תחלה יורד אני אומר:
 לפיכך באבנים. אותם רוגמים יהודה שרי התחילו תחלה, ם7לי ירד7ו בנ;מין של שבטו קפץ

 )הודה: לוך׳ אמר .1שכן" כתב־יו "ובין שנאמר: לגבורה, אשפיןכן ונעשה הצדיק ב?;מין זכה
 יורד אני אין אומר: וזה לים׳ תחלה יורד אני אין אומר: זה אלא המעשה׳ דרה כך לא

 ל)ם ררד עמינדב בן נחשון קפץ ואלו׳ אלו עצה ונוטלין עומדין שהיו מתוך לים. תחלה
 טובעים ידידי הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר בתפלה. מאריך משה דרה שעה באותה תחלה.

 לעשות? בערי ומה לם׳1ךבונו־של־ע לפניו: אמר לפני! בתפלה ומרבה עומד ואתה בים
 לעשות יהודה זכה לפיכך .2ונו׳" את־מטך הרם ואתה רפעו׳ .ישראל בני אל "דבר לו: אמר

 ,יהודה "היתה מה־טעם .3ממשלותיו" .ישראל לקךשו )הודה "היותה שנאמר: בישראל׳ ממשלה
ה(. ויהי—בשלח לז:מכיל׳ לו, )סוטה .4וילס" ראה ים7ש״ה משום ממשלותיו"? ן.ישראל לקךשו

 למשה: הקדוש־ברוך־הוא לו ^מר ,אלעזר ך׳ אמר—5ויסעו" ישראל בני אל "דבר פג
 ומרבה עומד ואתה רודף, והאויב סוגד, והים בצער, שרו.ים בני להאריך; ועת לקצר עת

כא(. )שמ״ר ויפעו". .ישראל בני אל "דבר—בתפלה

 לרועה משל אביו: משום חנינא בר חמא ך׳ אמר -5ויפעו" .ישראל בני אל ,דבר סד
 תיש נטל ? עשה מה ,בקי שהיה רועה בצאן. להתגרות זאב בא בנהר, צאנו מעביר שהיה
 כך מביאו. אני ואחר־כך את־הנהר, שנעבור עד בזה מתגושש ,יהא :אמר לו. ומסרו גדול

 הקדוש־ברוך־ לפני אמר אותם, לקטרג המלאך סמאל עמד ממצך:ם !ישראל שתנאו בשעה
 מה את־דדם! להם קורע ואתה ,עבוךה־זרה עובדים אלו היו עכשו עד רבונו־של־־עולם, :הוא

 וי_שר״י<, תם "איש בו ונאמר פרעה מיועצי שדרה איוב׳ לו מפר הקדוש־ברוך־הוא? עשה

 יורדים איוב-.ישראל עם מתעסק שהוא עד הקדוש־ברוך־הוא: אמר .7בידך" "הנו לו: אמר
 משה, למשה: הקדיש־ברוך־הוא אמר שעה באותה את־איוב. אציל ואחר־כך ועולים׳ לים
)שם( ךפעו". !שראל בני אל לעשות-"דבר ב;דך מה לשטן; איוב מסרתי קרי

 ביבשה-למה- ואם בי.בשה? ב;ם-למה -אם8ביבשה" ה;ם בתוך .ישראל בני "וילאו םה
 ואחר־בך חכנמם, עד לתוכו שבאו עד הים להם ?קרע שלא למד אתה מכאן אלא הים? בתוך

:בשה. להם ?עשה
 יךה■7 ופושטת ובוכה, ךה7בי ובנה ם7בי עוברת !שראל בת נהוךי:ך\תד׳ ך׳ דרש

 איוב6 טו. י״ר, '.שמות5 ג. שס, שם4 ב. קי״ד, תהליס3 טז. טו, י״ד, שמות2 יב. ל״ג, דברים1
כב. י״ד, שמות8 ו. ב׳, שם7 ח. א׳,

 אושפיזכן מריבים. — מנצחים פב( העופות. מכל למעלה עף שהוא — וגו׳ הזד׳ הנשר
 — יהודה זכה ויהודה. בנימין של בחלקו נבנה המקדש שבית לשכינה, אכסניא בעל — לגבורה
 משבט דוד בית שמלכות — ממשלה לעשות יהודה. לשבט נשיא הוא עמינדב בן שנחשון

 להשמין, — לקטרג המקטרג. השטן הוא — סמאל ונלחם. נאבק — מתגושש פד( היא. יהודה
חובה. ללמד



צז הים ובזת סוף ים־ קריעת

 — 1כמדבר" בתהמות "ויוליכם שנאמר: לו, ונותנת הים מתוך רמון או >_.פוח ןנוטלר
פא(. )סם כלום. חסרו לא בתהומות אף כלום חפרו לא ^מדבר מי

 מצר:ם של שר עוא עמד בים את־מצךלם להטביע הקדוש-ברוך־הוא שבקש בשעה
 בראת הרחמים במרת רבונו־של־עולם, לפניו: ואמר הקדוש-ברוך־הוא לפני נשתטח,

 של כל־פמליא הקדוש-ברוך־הוא כנם מיד את־בני? להטביע רוצה אתה למה עולמך,
 מלמדים האמות שרי התחילו מצרים. של שר עזא ובין ביני דנים הוו להם: ואמר פעילה

 ושמט אחת טיפה למצרים וטס לגבריאל רמז כך, מיכאל שראה כון מצך:ם. על פנגוריא
 הקדוש־ברוך־הוא לפני ועמד ובא כבנין, ששקעוהו עמה אחד ותינוק טיטה עם לבנה

 במדתי־ הקדוש־ברוך־הוא עליהם ;שב מיד את־בניך! שעבדו כך רבונו־של־עולם, ואמר:

ב;ם. וטבעם הךין
 להם אמר הקדוש־ברוך־הוא, לפני שירה לומר מלאכי־השרת בקשו שעה באותה

י(. מגילה אבכיר: )מד׳ לפני! שירה אומרים ואתם בים טובעים ;די מעשי הקדוש־ברוך־הוא:

 עולים בסוס, קשור ורוכבו ברוכבו קשור שהסוס מגיד—2ב;ם" רמה ולכבו "סוס
ב(. שירה—בשלח )מכיל׳ מזה. זה נפרדים ואין לתהום ויורדים למרום

 זכרים פופים ולמצרים נקבות, לסופיות נדמו ה;ם גלי—2ב;ם" רמה ורוכבו "סום
 רדיתי אתמול לסופו: אומר המצרי והיה בים. שנשתקעו עד אחריהם רצים והיו מזהמים,
 ודרה ב;ם. לשקעני בא אתה ועכשו אחרי, בא דדית ולא מלם להשקותך לנילוס מושכך

א(. שהש״ר כג; )שמ״ר ב;ם! מה ראה—ם" ב; "רמה לרוכבו: אומר הסום

 וכיצד־ שירה. לומר עיניהם נתנו ה;ם מן _ישךאל שעלו בשעה הגלילי: יוסי ך׳ דרש
 —את־השכינה שראו כון אמו, משדי יונק ותינוק אמו ברכי על מוטל עולל שירה? אמרו
.3ואנוהו" אלי "זה ואמרו: מפיו, דד שמט ותינוק צואר־ו הגביה עולל

 לא והרי— שירה. אמרו אמם שבמעי עברים אפלו אומר: מאיר ר׳ ה;ה תנ;א,
ג(. סוטה ירוש׳ לא; ל, )סוטה וראו. המאירה כאספקלריא להם נעשה כרם תנחום: ך׳ אמר ראו?

 לומר .ישראל שעמדו בשעה הלוי: אבין ר׳ אמר—2ישראל" ובני משה ;שיר "אז
 פרשתו עמו אומר אדם של שרבו כשם אלא לעצקם, שייאמרו משה הניחם לא ה;ם שיחת

 העונה .ישראל"-כנער ובני משה ;שיר "אז שנאמר: עמהם, משה אמר כך נער, כשהוא
 לעצמם, הבאר שירת אומרים התחילו פרקם, על עמדו שנה ארבעים לאחר רבו. אחר

ילמדנו(. בשם הקת )ילק״ש .ישראל"? ;שיר "אז שנאמר:

 עולים שאנו כשם אמרו: היו. אמנה מקטני הדור שבאותו ?שראל הונא: ךב אמר
 אותם פלוט ;ם: של לשר הקדוש־ברוך־הוא אמר אחר. מצד עולים מצרים כך אחד מצד

ונוטלה וחוזר מתנה רבו לו שנותן עבד, :ש כלום רבונו־של־עולם, לפניו: אמר ל;בשה.

יז. כ״א, במדבר4 ב. שם, שס3 א. טיו, שמות2 ט. ק״ו, •תהליס

 המלאכים עדת — מעלה של פמליא במרום. ופטרונם מלאכם — מצרים של שר פו(
 — מזוהמים פח( זכות. — סנגוריא מעלה. של שריהן — האומות שרי אלהים. כסא הסובבים

 — כאספקלריא בטן. — כרם שבבטן. ולדות — עברים פט( נקבות. — בים מה ראה בזמה. שטופים
 ביותר האמינו שלא—אמנה מקטני צא( וכחם. גדולם מלוא פרקפ-על על צ( זכוכית. של כראי

הקא. — פלוט כהקב״ה.



מצרים ויציאת במצרים ישראל צח

 נעז בלום ךבונו־#ל־עולם! לפנית אמר #בהם. ומחצה אחד לך נותן אני לו: אמר ממנו.
ובאו לי.ב£ה ןה#ליכם פלטם מיד ?גרב. לי ;הא קי#ון נחל ת ל אמר את־רבו? #תובע עבד

.1הים" #פת על מת מצרים את־ _י#ךאל "חרא אמר:;7 אותם׳ רארזר.
 ואלו ,2בחור" רכב מאות "## נאמר: בפךעה #אלו #בהם? ומחצה אחד ומהו

 בתל. #ל בךקרים אליהם בא ?יקרא, וכ#בא .3בתל" רכב מאות "ת#ע נאמת בסיסרא
 נתלבנו עליהם #מים כוכבי #ירדו בון מקפלותם. כוכבים עליהם הקדו#־ברוך-הוא הוציא
 לנחל הקדו#־ברוך־הוא לו אמר קי#ון. בנחל עצמם לצנן ירדו ברזל, #ל םיךקך אותם

 קי#ון ";חל #נאמר: לים, וה#ליכם קישון נחל גרפם מיד ערבונך. ןה#לם לך קי#ון:
מקדם. ערב #נע#ה נחל—קדומים? נחל מה .4קדומים" נחל ןךפם

 ע׳י( קיח: )פסח׳ .5והללחה" לעולם ץ >אמת ואמרו: ;ם #ל ךגים פתחו #עה באותה

מן#ךאל ואחד כל־אחד היה להם? עו#ים היו מה—,מת" מצרים את־ .י#ךאל "חרא צב
 ה;ד מן אכל לכלבו: אומר ודרה מצרי, #ל צואר על רגלו את־ ונותן והולך ?לבו, נוטל

כה(. )שו׳ט עלי. חסו #לא הללו המע:ם מן אכל בי, #נ#תעבךה הזו

 כיצד? בטובתם. #לא בעל־כרחם, #הסיעם—4סוף" מ_ים את־י#ךאל מ#ה "חסע צג
 ? ע#ה מה האכלוסין. בכל־אותם אחריהם לרדוף פרעה ;צא ממצרים :#ראל #;צאו ב#עה

 טובות באבנים הסוקים כל־אותם וק#ט עמד ופך#ים ברכב ?שראל אחרי פרעה כ#רךף
 טובות האבנים אותן כל צפות היו הקדוש־ברוך־הוא, וטבעם ל;ם כ#באו ומרגליות.
 היו ,ולא מהן ונוטלים בכל־יום יוךךים :קוראל היו ה;ם. קזפת על מ#לכות והיו ומרגליות
 ק;ם יום #קבל סבורים, אתם מה :להם אמר בך, מ#ה #ראה בון מ#ם. לזוז מבקשים

בשלח(. )תגהיק בעל־כךחם. ןה?;עם עמד ? ומרגליות טובות אב?ים לכם מעלה

כק ט״ו, שמוה " ב. קי״ז, תהליס5 כא. ה׳, שם4 ג. ד, שופטים3 ד. שם, שם2 ל. ייד, שמות1

 בהבטחתו. יעמד לא אם לדין,—רבו את שתובע להלן. כמפורש ומחצה, אחד פי —ומחצה אהד
 פאר. עדה, — וקשט צג( באש. ונקלו נתלהטו — נתלבנו ברמחים. — בדקרים שהרי. — שאלו

ברצונם. שלא — כרחם בעל חושבים. — סבורים



ה,

כמדבר ןשראל

למדבר. ממצרים א.

 בגאלת המקרא פרש אליעזר -ר׳,הבנות" בין רע;תי כן החוחים, בין "כשושנה
 גאלתם כך ללקטה, לבעלה קשה החוחים בין נתונה כשהיא זו שושנה מה מצרים.

 לקחת לבוא אלהים הנסה "או שנאמר: זהו הקדוש־ברוך־הוא. לפני קשה היתה :שהאל של

.2׳,נוי מקרב גוי לו
 כאן. נאמר לא גוי" מקרב ועם גנם מקרב "גוי :אמר חנן ך׳ בשם ןהושע ר׳

 מנהלי ואלו בלורית מגדלי אלו ערלים, ואלו גנרלים אלו שהיו נוי", מקרב "נוי אלא
 נותנת הדין קך־ת ה;תה לא כן אם קלאי,ם. לובשי ואלו כלא:ם לובשי אלו בלורית.
ב(. )שהש׳ר לעולם. ממצר?ם :שראל שמאלו

 לגפן?'אלא .ישראל נמשלו למה אבא: בר תנחומא ,ר אמר—3תסיע" ממצרים "גפן
 ושותלים ממקוקה אותר• עוקרים עושים? הם מה שתשכיח מבקשים כשבעליה הגפן, מה

 בעולם, .ישראל להוקיע הקדוש־ברוך־הוא שבקש בון כך משבחת: והיא אחר במקום אותה
 הצא את־התורה קבלו שם: מצליחים והתחילו למדבר והביאם ממצר:ם עקרם עשה? מה

מד(. )שפיר בעולם. שם להם

המן. ב.
 אחא רב אמר - 4לשבע״ בבקר ולחם לאבל בשר בערב לכם ץ בתת משה "ו'אמר

 משה שבא עד כאשפה, שמבקרים לתרנגולים דוקים :שראל בני היו בתחלה :עקב: בר

עה(. )יומא סעדתם. זמן להם וקבע

 מן ליקוראל להם יורד היה לא מה מפני יוחי: בן שמעון *ך את תלמיךיו שאלו
 ודם, בשר למלך דומה? הדבר למה משל, לכם אמשל להם: אמר בשנה? אחת פעם
 פעם אלא אביו פני מקביל היה ולא בשנה, אחת פעם מזונותיו לו פסק בן: לו יהזשה

מי :קוראל, אף יום. בכל אביו פני מקביל והרה יום בכל מזונותיו ופסק עמד בשנה. ■אחת

ח. נרז, שמות4 ע. ס׳, תהלים3 לד. ד, דברים2 ב. בי, שיר־השירים1

 —נוי מקרב מעשיהם. ולמדו המצרים בין משוקעים שהיו—ישראל של גאלתם כך א(
 בין להבחין קשה כלו׳ — וגו׳ ואלו אלו... שם. שנטמעו ממקום האחר, הגוי של פנימיותו מתוך

 הגויים.' כדרך שער ציצת — בלורית מנדלי במנהגיהם. לזה זה שדומים לגוי, שראל
 ומנקרים לסעודה, קבוע זמן להם שאין — וגו׳ לתרנגולים ג( יותר. שתיטב — שתשביח כ(

 מזון כדי — בשנה אחת פעם ומבקר. מקבל — מקביל ד( יעד. הגביל, — וקבע שעה. בכל
קצב. —פסק שלמה. לשנת



במדבר ישראל ק

 כלם ונמצאו לרד המן אין למחר שמא ואומר: דואג ה;ה בנים וחמשה ארבעה ש;ש־לו

 עזהיו אחר, דבר שבשמים. לאביהם את־לבם מכתים כל-ישראל נמצאו ברעב. מתים
עו(. )שם הדרך, משאוי מבני אחר, דבר חם. כשהוא אותו אויכלין

 כתובים שלשה והרימו כיצד "ךבש". תאמר "שמן' ונאמר "לחם" ]במן[: .?אמר ה
כה(. )שמ״ר שמן. טעם תינוקות דבש, טעם זקנים לחם, טעם טועמים היו בחורים הללו?

 ןלקטו' העם "תצא תאמר: ׳,,עליי" המן ;רד לילה המחנה על הטל "וברדת נאמר: ו

 בתיהם, פתח על ]להם[ ;רד כיצד?-צדיקים הא—.3,וגו ולקטו" העם "שטו ונאמר: ,2ונו׳
ולקטו. שטו—ךשעים ולקטו, ;צאו— ?ינונים

 —ביתנים לחם,—צדיקים—כי.צד? הא—.3"וטחנו" תאמר 3״עגות" ונאמר 2״לחם״ נאמר

עה(. )יומא ברח:ם. רשעים-טחנו זגגות,

 אותו, אובדים שמלאכי־השרת לחם—4איש" אכל אבירים "לחם רבותינו: שנו ז
 לעקיבא: לו ואמרו צאו להם: אמר ?שמעאל ר׳ לפני הדברים וכשנאמרו עקיבא. ר׳ דברי

 אלא ;5אכלתי" לא "לחם נאמר: כבר .והלא לחם? אוכלים מלאכי-השרת וכי טעית, עקיבא,

עה:;ע״י(. )יומא אברים. ברמ״ח שנבלע לחם אברים, לחם—אבירים", "לחם מק;ם אני מה

 שהתינוק זמן כל זה שד מה אבהו: ך׳ אמר—3השמן" לשד כטעם טעמו "ודרה ח
 כמה בו מוצאים אותו אוכלים שישראל זמן: כל המן, טעמים-אף כמד■ טועם בו ממשמש
 לכמת עהפך1מ המן אף ?ונים, לכמה מתהפך זה שד מה ממש, לשד אומךים: :ש טעמים.

)שם(. קעמים.

 דרת ל:שראל לחם ש;רד מן א׳מר: ;הודה בן אימי—6צוררי" נגד שלחן לפני "תעריך ט
עו(. )יומא ומערב. מזרח כל־מלכי אותו שי־ואין עד ;עולה מתגבר

 מושכים היו ונחלים והולך, פושר דרה המן על זורחת שהחמה כון—7ונמם" השמש ,ךחם י
 ואחר- מהם. ושותים בהמה ובל תחמורים וצבאים א;לים ובאים הגדול. ל;ם ומוליכים ממנו

 ל.ישךאל, יורד שדרה המן, טעם בהם וטועמין אותם, ואוכלין מהם וצדין האמות באין כך
תנח׳(. ה; ויסע—בשלח )מכיל׳ .8לו" שככה העם "אשרי אומדין: והיו

 ומה שבחורים מה ל:שראל להם מגיד דרה שהנביא כשם אומר: יוסי ר׳ תתא, יא
 שבאו שתם כיצד? שבפרקים. ומה שבחורים מה ל;שךאל להם מגיד המן כך שבסדקים,

 "לבקר משה: להם אמר לי. מכרתו אתה אומר: וזה גנבת, עבדי אומר: זה לדין, משה לפני

 בבית עמדו נמצא אם גנבו; שזה .ראשון-ב;דוע רבו בבית עמרו נמצא אם למחר .9משפט"
עה(. )יומא לו. מכרו שזה ב;דוע—שני רבו

 טלמ;א: את״מנחם שאלו יונתן וך׳ חנתה ך׳—10את־המן" תאכלך תרעבך "ויענך יב
 שתי לפניהם הביא עשה? מה ל;שךאל? המן הקדוש־ברוך־הוא להם נתן רעבון מאכל וכי

זוז.-ושבורת בשני לו: אמרו בבמה? זו שלמה אמר: שבורה. ואחת שלמה אחת קשואים,

 יח. ט׳, דברים5 כה. ע״ח, תהלים4 ח. י״א, במדבר3 ד. ט״ז, שמות2 ס. י״א, *במדבר
ג. ח׳, דברים10 יב. כ׳״א, ירמיה9 טו. קמ״ד, תהליס8 כא. ט״ז, שמוה7 ה. כ״ג, חהלים6

 — לחם ויגיעה. הפוש מתוך רחוק, במקום — שטו קרוב. במקום בחוץ — ולקטו יצאו ו(
 — שנבלע שמים. דגן — וגו׳ השרת שמלאכי לחם ז( אפיה. קודם משמע — עוגות אפוי. משמע
 אדונו. — רבו במן. חלקו העבד, של — עמרו יא( נמס. — פושר י( ונעימותו. קלותו מחמת
האופה. — טלמיא יב( גמור. סמן ודאי, — בידוע



קא עמלק. מלחמת כבוד. ענני הבאר. המן.

 כשם דומה, לא אלא כזו? גדולה זו אין וכי להם: אמר אחד. בזוז לו: אמרו בכמה? זו

ה(. )קה״ר הראיה. מן נהנה הוא כך הטעם מן מתהגה שאךם

הבאר. ג.
 אילנות. מיני זרעונים, מיני דשאים, מיני להם מעלה דדתה הבאר יוחנן: ך׳ אמר

 זרע מקום ,,לא אומרים: היו מהם, הבאר ופסקה מרקם שמתה שכון כן, שהוא לך תדע

ה(. )שהש״ר .1לגפן" תאנה
 מפקפקת קברה, מלא לסלע :דומה במךבר לשראל עם שהלתה הבאר היתד׳ כך

 במקום יית. לגא עמהם ויורדת להרים עמהם ועולה מתגלגלת הזה, הפך פנמפי ועולה
 .יעזראל נשיאי אהל־מועד. של פתחו כנגד גבוה במקום כנגדם שורה היא שרוים שישראל

את־השירה: עליה ואומרים במקלותיהם אותה וסובבים באים
— 2לד׳ ענו באר עלי

 ואיש לשבטו איש במקלו, מושך ואחד אחד וכל לרעלה כעמוד ועולים מבעבעים המים

שגאמר: למשפחתו,
העם ■כי ?ך כרוה שרים חפרוה באר

— 3במשענתם במחקק
 יהם גדולים. נהלים נעשית והיא את־כל־הישימון ומשקה ישראל בכל־מחנה סובבת

 *דרך העולה ;מין, דרך יורד ;מין דרך העולה !ה. אצל זה ובאים באסיפקאות יושבים
 הגדול לים והולכים גדול נהר נעשים ממנה שמקמצין מים שמאל. דרך יורד שמאל

א(. במ״ר ;ג סוכה )תוס׳ העולם. חמדת בל משם ומביאים

כבוד. ענני ד.
 ? במדבר את-ישךאל מקיפין היו כבוד ענני וכמה — 4וגו׳ יומם" לפניהם הלך \;י

 מהלך שדדה ואחד למטה ואחד למעלה אחד ,רוחותיהם מארבע ארבעה עננים, שבעה
 נחשים מכה ורדה מישור, אותם ועושה משפילו וכל־הגבוד מגביהו בל־הגמוך לפניהם,
א(. במ״ר א; ויהי—בשלח )מכילי לפניהם. ומדבק מכתי לפניהם, ועקרבים

עמלר. מלחמת ח.
 שהיה לתינוק דומים? .ישראל היו למה—5עמלק" ויבא אק. אם בקרבנו ק ,הקש

 לי,-והוא קח לאביו: ואומר הפק של דבר רואה ודידה ובשוק[, אביי של כתפיו על רוכב
 לו: אמר אביו. של חברו הבן ראה מהלכים שהם עד שלישית. שמה, ראשונה, פעם לו, לוקח
 אני מבקש שאתה וכל־מה כתפי, על רוכב אתה שוטה, אביו: לו אמר את־אבא? ראית
 הכלב ובא כתפיו, מעל השליכו עשה? מה את־אבא"! "ראית לזה: אומר לך-ואתה לוקח

מן-הוריד בקשו הכבוד: ענני אותם הקיפו מיד ממצרים, כשיצאו לשראל: היו כך ונשכו.

ח. ז, י״ז, פס5 כא. י״ג, פמות4 יח. פס, פס3 יז. כ״א, פס2 ה. כ׳, במדבר1

 מאכלים מראה לו אין שהרי העין, את משביע היה לא והמן — הראיה מן נהנה יב(
 ונובעת. מפכה — מפכפכת כוורת״. ״כמין :נ״א ;וכצורתה כברה כגודל—כברה מלא יד( סתם.

 מים. בו ומושך בעפר תריץ במקלו חורץ — במקלו מושך מבצבצים. — מבעבעים
 הנשארים אלו תמציתה, שיורי כלו׳ — שמתמצין דוגה. בסירות קטנות, בדוגיות — באסיפקאות

לי. קנה—לי קח פז( שתייה. אחר בעפר



במדבר ישראל .קב

 התחילו כל־צרכם. להם נותן ה;ה—להם, הביא—עולו בקשו הקדוש־ברוך־הוא: להם

 אני חייכם, הקדוש־ברוך־הוא: להם אמר איך? אם בקךבנו ן; •ה_יש ואומרים: מהרהרים
)תנה'? עמלק" ,ויבא וכנאמר: עמלק, זה? הוא ומי אתכם. ונושך בא הכלב אתכם-הרי מוךי.ע

כו(. שמ״ר יתרו;

 להוט שהוא לזבוב הומה? ?נמלק ה;ה למה אמר: חלפתא בן שמעון ך׳ בשם לוי ר׳ יז

תצא(. )תנה״ק ככלב. ישראל אחר להוט עמלק היה בך המכה: אחר

 מלחמה עושות משה של ;דיו וכי—1וגו׳ ;שראל" וגבר ;דו משה ;דים כאשר •ןה;ה יח
 ומשעבדים מעלה כלפי מסתכלים :שראל שהיו כל־ןמן לך, לומר אלא מלחמה? שוברות או

בם(• )ר״ה נופלים. לאו-היו ואם מתגברים: שבשמים-היו לאביהם את־לבם

 כר למשה לו היה לא וכי—2עליה" ו_ישב תחתיו ו;שימו אבן רקחו כבדים משה •וידי ים

 אה;ה אני אף—בצער שרוים רשראל הואיל משה: אמר כך אלא ?גליה? לשב אחת כסת או

יא(. )תעב׳ בצער. עמהם

 הדבר למה משל אחרים. לפני הקרך—3קךך" אשר עמלק... לך עשה אשר את •זכור כ
 קפקז אחד, בן-?ליעל בא לתוכה, לרד ;כולה בדיה היתד. שלא רותחת לאמבטי דומה?

 ממצחם, .ישראל כשיצאו כך אף אחרים. לפני שנכוה-הקרה אףי־על־פי :לתוכה ן;רד
 :שנאמר כל־האמות, על פחדם נפל לתוכו, המגידים ;נשתקעו לפניהם, הים ;נקרע

 שלו את שנטל אף־על-פי להם, ןנןד_ונ עמלק שבא כון :4;גו" אדום" אלופי נבהלו •אז

שם(. תנה׳ק תצא: )תנח׳ אמות־העולם. לפני ;דיהם׳-הקרם מתחת

 הדרך מן לוי: ר׳ -אמר3ממצחם" בצאתכם בדרך עמלק לך עשה אשר את •זכור כא
 בו והושיב גדר, ;הקיפו כרם, לו שה;ה למלך דומה? הדבר למה משל, כלסטים. עליהם בא

 של בנו בא לימים הכלב. את־הגדר-;נשכנו ;.יפרק שיבא מי כל המלך: אמר נשכן. כלב
 בנו, של חטא להזכיר מבקש המלך שה;ה זמן כל הכלב. נשכו את־הנדר, ופרק מלך

 מבקש שהקדוש־ברוך־הוא כל־זמן כך הכלב? שנשכך אתה זוכר לו: אומר הנדר, שפרק
 •זכור להם: אומר 5בקךבנו?" ;; •ה:ש שאמרו: ברפידים, שחטאו ;שראל, של חטאם להזכיר

תצא(. תנת׳ )שם: .*-עמלק לך עשה אשר את

 ד,דבר למה משל, בעמלק? לפתח ]המרגלים[ ראו -מה4הגנב' בארק יושב •עמלק ככ
 שלקה. את־הרצועה לו מזכירין להפחידו כשמבקשין ברצועה, ;לקה שפרח דומה?-לתינוק

סז(. בסיר שלח: )תנה״ק ל?שךאל. רעה ךצועה עמלק ה;ה כך ?ה:

 עמלק של שזרעו כל־זמן אמר: חנינא בר חמא ר׳ בשם לוי ר׳—7;ה" כם על *ת •כי כג
 .והשם שלם העולם-הכם מן ,עמלק של זךעו אבד שלם; הכם ;לא שלם השם לא—בעולם

תצא(. )תנהיק שלם.

 במדבר4 ז. י״ז, שם5 כוו. נו׳ו, שמות4 יח. יז, כ״ה, דברים3 יב. שם, שםב יא. י״ז, *שמות
יד, שם, שם8 טז. י״ז, שמות7 כנו. י״ג,

 קררך, — הקרך כ( מנצחות. מכריעות, — שוברות יח( וכרוך. נמשך רדון/ — להוט יז(
 בו. שמתרחצים מים אגן — לאמבטי וחורך. שמפרש כמו האומות, מעל פחדך הסיר כלו׳ ;צננך

 כגזלן, — כלסטים כא( ענשו. קבל — שלו את נטל עמם. להלחם ונטפל נתלוה — ונזדוג

מלא. ה" •כסא נאמר לא — יה כם כג( שחטא. — שסרח כב(



קבתורה מתן עמלק, מלחמת

 כל פני על מהלכת מדד. כך :אומרים דיראעונים ןק?ים—,בספר" זכרון זאת ,כתב כד
 מבא* מעמלק, ךךןדאךץ כל־־אדם ן;י^מדז ללקות. סופו—בו לוקין עי^ראל עוט הדורות:

 ,מתה ענאמר: הב^ עולם ומחיי הזה עולם מחיי הקדוע-ברוך־הוא ןאבדו את־;ץזךאל להזיק
ב(. בשלח-עמלק )מכיל׳ ךנן. בדין בו את־יעו־אל להזיק עבאז ומלכות אמה כל ןכן ",אמחה"

תורה. מתן ו.
 ;דד, התורה להם עתנתן ממצר;ם עיצאו מעעה ;עראל היו ךאו?ם ?מחק: ר" אמר בה

 ןאין ;צאו ולבנים טיט מעעבוד י:5ב על ןי;ם בא לא עדין זהקדוע-ברוך־הוא: אמר אלא

 פדגוגו: לו ;אמר מחליו, בנו עעמד למלך דומה? הדבר למה מעל" מיד. תורה לקבל ;כלים
 לאסכולי בנך >לך אומר ואתה בני על זיוו בא לא עזץןמ אמר: עלו. לאסכולי בנך ;לך

 .ילך ואחר־כך דבריא, ובמעתה במאכל ,ירחים ועלעה עמם בני לותעדן אלא עלו"?
 טיט קעעבוד בני: על ןיום בא לא עדין הקדוע־ברוך־הוא: אמר כך עלו. לאסכולי

 במן חךעים ו>ןזלעה ע:ים בני .יתעדנו $לא את־התורה? להם נותן ;צאו-ואני ולמנים
ב(. שהשיר ז ג )קהיר זןת־התורדג להם נותן אני ןאתר־־כך ועלו ו^אר

 מעבוךת בעלי-מומים בהם היו ממצר?ם ?שראל כעיצאו לוי: בן ;הועע *ך אמר *
 וקוטעת את/ידו ועוברת הבנ;ן מן עליו נופלת האבן ןה;קה ומלבנים, ט*בט עועים עהיו ^רך;

 ךמז עשה? מה מומים. לבעלי את־ת,'ךתי עאתן דין אינו הקדוע־ברוך־הוא: אמר את־רנלו.

יתרו(. )תנח׳ אותם. ורפאו ן;ךדו למלאכי-הערת

 למה ,יתדה ?-הא2ד.עעי״ יום כקד רד,י ערב ענאמר:״ו;הי מהו .ריע־לקיע: $מר מ
 מקבלים ;#ראל אם להם: ואמר בראעית מעשי עם הקדוע־ברוך־הוא עהתנה מלמד לי?

פח•(. )שבת ;בהו. לתהו אתכם מחןיר אני לאו ןאם מתק;מים, אתם התורה

 למלך מעל סימון: בר׳ ;הודה *ר בעם עזריה *ר אמר - *החוחים״ בין "כעוענה ״5
 ומסרו תפוחים, ועל ךמו?ים ;על גפנים ועל תאנים על עורה ;טוע פךדם לו >עה;ה

 מלא עשה-ומצאו $ה לדע בפרדם והציץ המלך בא ;מים לאחר לו. והלך לאריס
 אחת עוענה בם ןראה החוחים באוקם והציץ ,לקצו .קצצים הביא ,ודרדרים. חוחים

 .ינצל זו עועןה2בעביל המלך: אמר עליו. נפעו ;עבת בה ,והריח נטלה ;רד, על
 הציץ דורות כ״ו לאחר תורה. בעביל אלא ?ברא לא כלו העולם כל כך הפרדס. מל

 אנוע- דור ממ?ם: מלם מלא ומצאו - עשה מה לרע בעולמו הקדוע־ברוך־הוא
 לקצו. קמצים יא5ןר במים. הפלגה-מלם דור ממים; המבול-מלם דוד במלם: מים

 עשרת להם שנתן משעה ־ נהריסי• נטלה ;_יץוךאל אלו - ;רד על אחת .עוענה בו ;ךאה

ב. ב׳, שיר־השילים* לא. א׳, בראשית* יד. י״ז, שמות1

 אותה כלו׳ — וגד שוט ועומדת. הקבועה המדה הוא בן כלו׳ — מהלכת מדה כך כד(
 הבריאו. לא פניהם, מראה הוטב לא — זיום בא לא כה( ללקות. סופה לישראל רעה שעושה אומה

 "יום אחד", "יום הימים: בשאר ככתוב שלא "הששי", של — יתרה הא כז( יתפנק. — יתעדן
 הידוע הששי" ל״יום רמז דרך הששי" "יום דרש — וגו׳ התנה תנאי הידיעה. ה״א בלי וגו׳ שגי״

 השירות. מן חלק בשכר עובד פועל — לאריס כח( תורה. מתן יום בסיון, ששי הוא והמיוחד,
 ושבה. — ושבת שושנה. מין — ורד לכרתו. — לקוצו עצים. כורתי אילנות, מקצצי — קצצים

 משל והוא יין, בלי מים, כלו כלו׳ — במים מים תורה. מתן עד הראשון מאדם — דורות כ״ו
העולם. מן שאבדם —לקוצו קצצים במעשיו. וירוד פחות לדור



במדבר ישראל קד

 בשביל הקדוש־ברוך־הוא: אמר .*ונשמע" .:עשה שאמרו בשעה—,עליו נפשו ושבת הדברות׳
ב(• שהשיר : כג )ויקיר העולם. עצל ךשו־אל תורה בזכות—הפרדס .עצל זו שושנה

 ;שראל על לא לישראל, תורה לתן המקום -כשיגלה2ונו׳" בא מסעי ץ אמר*> בט
 מקבלים להם: ואמר עשו בני אצל הלך בתחרה "האמות. כל על אלא נגלה, הוא בלבד

 רבונרשל־ לפניו: אמרו תרצח. לא להם: אמר בה? כתוב מה לו: אמרו את־התורה? אתם
 על אלא אביו הבטיחו ולא (3עשו" ,ידי ).והרץם הוא רוצח אביהם אותו של .עצמו כל עולם,

 עמון בני אצל לו הלך התורה. את־ לקבל ,יבלים $ננו אין—(4-תחיה חרבך ).ועל החרב
 לא להם: אמר בה? מה־כתוב לו: אמרו את־התורה? אתם מקבלים להם: ואמר ומואב
 מנאוף אלא באים אינם האנשים אותם של כל־עצמם .רבונו-של-עולם, לפניו: אמרו תנאף.

 עני אצל לו הלך את־התורה. לקבל ,יכלים $נו (-אין5וגו׳ מאביהן" לוט בנות שתי ).ותהךין,
 לא להם: אמר בה? כתוב מה לו: אמרו את־התורה? אתם מקבלים להם: אמר ;שמעאל,

 מן אלא חלים אינם האנשים אותם של כל־עצמם רבונו־של־עולם, לפניו: אמרו תגנוב.
 לא את־התוקה. לקבל יכלים אנו אין—(4בו" בל דד בבל ;דו אדם, ).פרא ד.ןזל ומן ד^נקה

 ןאחר־כך את־התורד- )יקבלו _יךצו אם ?תהה, על ודפק ודבר הלך שלא באמות אמה ה;תה
 למג משעיר ןזרח בא מסעי .,;י שנאמר: זהו ן;שמע". .:עשה לו: אמרו .ישראל, אצל לו פא

כ״א(• פסיק׳ר ברכה: )ספרי .2למו" דת אש מימינו לדש׳ מךבבות ואתה פארן מהר הופיע
 הקדוש־ברוך־הוא שבא בשעה הגלילי: יוסי ר׳ אמר—"7נבננים הרים תך־צדין .למה

 ןץה נותנת התורה ,עלי :אומר זה אלו, .עם אלו ומדינין רצים ההרים היו בסיני תורה לחן
 וןה נקראתי אני אומר: זה מאםםמ;א, וכרמל אלים מבית בא תבור ?תנת: התורה על• אומר:

 הריע כלכם נבנגים"? הרים תרצדון י<ל$ה :הקדוש־ברוך־הוא אמר נקראתי. אני אימות
 עבוקה־י נעשרזה ז6ש סיני אבל ךאשיכם: .על ןךה עבודה נעשתה כלבם ג^ננים: כלכם ,אלא
דם(. )ביר .4לשבתו" אלהים חמד עליו-״ההר זרה

 שנעקד ממקום מעסה, כחלה נתלש המוריד. מהר :יו_םי ר׳ אמר בא? מהיכן סעי
 לקבל לב;יו נאה ,עליו. נעקד אביהם דצחק הואיל : הקדוש-ברוך־הוא אמר אבינו: .־צחק
חיה(. ביהמיד ע׳ם ס׳ח )שו׳ם תידד. עליו

 הקדוש־פרוף• שכפה מלמד חמא: בר אבדמי ר׳ ההר"•-אמר בתחתית .ויתיצבו בל
 ואס את־התוךה-מוןןב, מ.קבלים אתם אם להם: ואמר כג?ית, את־ההר :שראל על הוא

ב:(. עיז פח: )שבת קבורתכם. תהא שם—לאו

 של .רבוא ששים באו ל.נשמע" יגעשה" .ישראל שהקדימו בשעה סימאי: רב דרש גל

 ןאקד .נעשה" כנגד אחד בתרים׳ שני לו ןקשרו מ?שךאל )אחד אחד לכל השרת מלאכי■
 שנאמרו ופרקום, מלאכי־חגילה רבוא ),עיירים מאה ;רדו :שראל, שח^או וכון .?שמע": ?נגד

חורב"". מהר את-עדי,ם ;שראל בני >?תנ^לו

יב. נרז, פם4 לו. יינו, פם5 פ. פס, פס4 כב. כ״ז, בראשית3 ב. ל״ג, דברים2 ז. כיר, במות1
ו. ליג, פס9 יז. יינו, שמות8 תהליםס״ח,יז.1

 מקום. שם — אלים מבית תבור. הר — תבור ל( וטיבו. עיקרו כל — עצמו כל כם(
 נעקר — נתלש לא( לע״ז. ובמה גב מל׳ דרש — גבנונים ודין. ריצה מל׳ דרש — תרצדון

 ישראל. של מראשיהם למעלה ותלאו פיו על ההר את הפך — שכפה לב( ונפרד.
משחיתים. רעים, מלאכים — חבלה מלאכי לג( גדולה. חבית כמין — כגיגית



קד• תורה. מתן

 ואמרה בת-קול ןצתה ל״נשמע" "נעשה" ישראל שהקדימו בשעה אליעזר: ר׳ אמר
 נבורי מלאכיו ןן "ברכו שנאמר: בוי משתמשים שמלאכי־השרת זה, רז לבני גלה מי להם:

פח(. )שבת .לשמע". ואחר־כך "עושי" מתחלה -1דברו" בקול לשמע ךברו עושי כח

 ציץ, לא צפור את־התורה הקדוש־ברוך־הוא כשנתן יוחק: ר׳ בשם אבהו ר׳ אמר לד
 נזדעזע׳ לא הים קדוש, אמרו לא שרפים עפו, לא אופנים געה, לא שור פרח. לא עוף

כט(. )שס״ר .2אלהיך" ןן "אנכי הקול: חצא—ומחריש שותק העולם אלא דברו, לא הבריות

 עושה כגבור הים על הקדוש־ברוך־הוא להם שנראה -לפי2אלהיך" ןן "אנכי לה
 ונראה כבחור. שלמד, בימי להם ונראה תורה, מלמד כסופר בסיני להם .ונראה מלחמה,

 רואים שאתם בשביל לא :הקדוש־ברוך־הוא להם אמר רחמים, מלא כזקן ךניאל בימי להם
 אני שבסיני, הוא אני שבים. הוא אני אלא אלהות, הרבה שיש תדמו הרבה דמויות אותי
ד(. שירה —בשלח מכיל' :ילק׳יש יתרו; )תנח׳ .2אלהיך" ין "אנכי —שבכל־מקום הוא

 פרחה "אנכי" בסיני .ישראל ששמעו בשעה יוחנן: ך׳ בשם -אמרו3ממתקים" "חכו לו
 ואמר: הקדוש־ברוך־הוא לפני הדבר חזר .4בדברו" ןצאה "נפשי שנאמר: זהו נשמתם,

 מתים! מתים?-כלם אצל ושלהתני וקימת, חיה ותורתך וקןם חי אתה ךבונו־של־עולם,
 בכדו, י; "קול שנאמר: זהו את־הדבר. להם והמתיק ברוך־הוא הקדוש־ חזר שעה באותה

 לתשישין. בהדר" ;ן ״קול לבחורים, בכח״ יי ״קול חנינא: בר חמא ך׳ אמר .5*בהדר יי קול
 יי "קול אלא לעמוד, ;כול העולם ה;ה בבחו״-לא ין "קול כתוב: ך.ןה אלו אמר: לוי ך׳

 בחם, לפי הקטנים בחם, לפי הזקנים בחם, לפי הבחורים ואחד: אחד כל של בכח—בבח"
בחן. לפי והנשים בחם, לפי היונקים

 להם החזירה לישראל הקדוש־ברוך־־הוא שנתן תורה יוחאי: בן שמעון ר׳ תני
 לפניו: אמרה הקדוש־ברוך־הוא, מן ישראל על רחמים מבקשת התורה התחילה נפשותיהם.

 בשבילי׳ שמח כלו את־בן־ביתו-כל־העולם והורג בתו משיא מלך :ש רבונו־של־עולם,

.6נפש" משיבת תמימה ,ך "תורת שנאמר: ן.הו נשמתם. דוזךה מיד מתים! ובניך
 ממנו. נפשו ונשמטה ונת;רא בנו, בנגד שדבר -למלך3ממתקים" "חכו אחר: דבר

 מה־לך? לו: ואומר ומפתהו אותו׳ ומנשק מגפף התחיל—נפשו שנשמטה כך, המלך שראה בון

 -מיד2אלהיך׳־ ין "אנכי הקדוש־ברוך־הוא כשדבר אביך?-כך אני לא אתה? .יחידי בני לא
מה להם: ואומרים אותם ומנשקים מגפפים המלאכים התחילו שמתו כרן נשמתם. פרחה
 ואומר הדבר בחכו ממתיק והקדוש־ברוך־הוא !7אלהיכם" לין אתם "בנים ת;ראו, אל לכם?
 אותם מפתה לפני-והתחיל ארזם חביבים אתם, עמי אלהיכם׳ ןן אנכי אתם? בני לא להם:

פ״ם(. שם ה׳, שמ״ר ו; )שהש״ר נשמתם. שחזרה עד

 שהן ךברים. ראשי להן אמר לו: אמר הנשים. -אלו8ןעקב״ לבית תאמר "בה
 דבלים דקדוקי להם אקר לו: אמר האנשים. -אלו8ןשראל״ לבני "ותגיד לשמוע, יבלות
 :אחר דבר במחוות. מזדרזות תחלה-שהן לנשים למה אחר: דבר לשמוע. יבלין שהם

כה(. )שמ״ר לתורה• את־בניהן מנהיגות שיהיו כדי

 י״נו, שם6 ד. כ״ט, תהליס5 ו. שם, שס4 נח. ה׳, השירים שיר3 ב. כ׳, שמות2 כ. ק״ג, תהליס1
ג. י״ט, שמות8 א. י״ד, וכרים7 ח.

 לרפים — לתשישין לו( מרום. גלגלי מלאכים, מיני — אופנים צפצף. — ציץ לד( סוד. — רז
 רכה. לשון אמירה דרש — הנשים אלו לז( מחבק. — מגפף יצאה. נחלצה, — ונשמטה וחולים.

קשה. לשון "הגדה" — האנשים אלו יתרים. דקדוקים בלי — דברים ■ראשי



במדבר ישראל

 *כל נקמלא הקדוש־ברוך-הוא מפי ש;צא ודיבור כל-דבור לוי: בן ,יהושע ר׳ אמר לח
 *הקדוע הוציא - הלך? להיכן שני הבור נתמלא, ראשון שמדבור רכון ?שמים. כלו העולם

ראשון. ראשון מעביר והיה מאוצרותיו רוח ברוך־הוא
 ;צאת — הקדוש־ברוך־הוא מפי ש;צא ודבור כל־דבור לוי: בן ;הושע ר׳ ואמר

 נשמתם, ;צאה ראשון שמדבור ומאחר בדברו"'. ;צאה "נפשי :שנאמר ;שראל, של נשמתם
אותם. והחיה מתים בו להחיות שעתיד טל קבלו?-הוריד היאך שני דבור

 ךוןרו - הקדוש־ברוך־הוא מפי צאזשי ודבור כל־דבור :לוי בן ;הושע ך׳ ואמר
 צבאות "מלאכי שנאמר: אותם, מדדים מלאכי-השרת והיו מיל, ייב לאחוריהם .ישראל

פח(. )שבת "ידדון". אלא ";רדון" תקרי אל - 2ןדדון" ;הדון

 נליט. נדול לגל נדול נל בין הזה" דדם מה אמר: ;הושע ך׳ אחי בן חנניה 1לנ

ו(. שקלים )ירוש׳ תורה. של ואותיותיה דקדוקיה ודבור דבור כל בין כך קטנים,

 וראה ?א — 3וגו׳ האש״ מתוך מדבר ח?ים אלהים קול שמע אשר כל־בשר ״מי מ
 הבחורים כחם, לפי הזקנים כחו: לפי ואחד כל-אחד כל־ןשראל. אצל יוצא הקול היאך
 אתת תמה אם :חנינא בר יופי ך׳ אמר כחן. לפי והנשים כחם לפי הקטנים כחם, לפי
 ואחד כל־אחד של כח לפי אלא לישראל יורד דדה שלא המן, מן למד — הזה הדבר על

 ?חלב.—ויונקים בךבש, כצפיחית — והזקנים כלחם, אותו אוכלים היו הבחורים מישראל,
 המן ומה — כגדין. מר אותו טועמים והגרם בדבש׳ מערבת ככלת — והחולים אמם, משדי
 על — בו כח שדדה הקול ואחד, כל-אחד צרך בשביל מינין לכמה נהפך אחד, מין שדדה
 בקולו אל -"ירעם הוי ;וקו, שלא ואחד, אחד לכל קשתןת שדדה וכמה כמה אחת

ה(. )שמ״ר .4נפלאות"

 פלאי- ל.ישךאל בקולו הראה בסיני את-התורה הקדוש־ברוך־הוא שנתן גישעה ס<
 ישראל העולם, בכל ומחזר יוצא והקול מדבר ■ברוך־הוא הקדוש היה כיצד? פלאים.
 נהפך משם׳ את־הקול לקבל לדרום רצים ןך,יו—הדרום מן להם בא את־הקול שומעים

 והיו—למערב להם נהפך למזרח׳ קצים והיו—למזרח נהפך לצפון, רצים לצפון-והיו להם
 להם נהפך הקול ןדדה — לשמים, .עיניהם תולים והיו—השמים מן להם נהפך למערב׳ רצים

.5בינה?" מקום זה ואי תמצא, מאין "והחכמה :לזה ןה אומרים .ישראל והיו הארק. מן
 נהפך הקול שדדה אלא את־הקולת? מהו — $6ת-הקולת״ רואים "וכל-העם

 כל- שישמעו קדי ? לשון לשבעים ןלמה לשון. לשבעים ומשבעה קולות, לשבעה

תנה״ק(. ה: )שמ׳ר האמות.

 ודבור דבור כל ?7רב" צבא המבשרות :למר .יתן ";י שנאמר: מהו יוחנן: ר׳ אמר מב
 —*סלע״ ,יפלצק "ועפטיש ;שמעאל: ,ר דבי תנא לשונות. לשבעים נחלק הגבורה מפי שיצא

 ־ברוך־הוא, הקדוש קפד ש;צא ןךבור ־דבור כל אף ניצוצות, לכמה נחלק זה פטיש מה
פח:(. )שבת לשונות. לשבעים נחלק

יב. כ״ח, כס5 ה. נ״ז, איוב4 כג. ה", דברים* ע. נ״ח, תהלים2 ו. הי, *שיר־השיריס
כנן. כ״ג, ירמיה8 יב. ס״ח, תהליס7 טו. כ׳, שמות6

 ורמזיה. פרטיה כלו׳ — ואותיותיה דקדוקיה לט( מרקידים. מקפיצים, — מדדים לח(

המפיצץ, —פטיש מב( )קוריאנדער(. מר עשב -^מין כנידין מ(



קז תורה מתן

 לצבעים *נהפך הקדוש־ברוך־הוא מפי שיוצא ודבור כל־דבור יוחנן: ר׳ אמד מג
 ולכאן. לכאן נתזות והניצוצות הסדן על שמ?ה כאדם לוי: בן ;הושע ר׳ אמר לשון.

 ולכאן, לכאן נתזות והצרורות האבן על בפטיש מכה שהוא כאדם :אמר חנינא בר יוסי ר׳
ילק״ש(. עפ׳י )שם .,רב" צבא ,המבשרות : כך

 האזן ואין לדבר ;בל הפד. שאין נאמרו-מה אחד בדבור ו״שמור" ,זכור" תנ;א: מד
כז.(. )ר״ה לשמוע. ;יכלה

 אחת: בבת את־הבל עושה שהוא - 2לאלר" האלה כל־הדברים את אלהים ׳,וידבר מת

 והולכי ה;ם יורדי המשבר׳ על אשה אחת. בבת ורופא מלה אחת, בבת ומדדה ממית
 בדרום- ואחד בצפון, ואחד במערב, ואחד במזרח, אחד בבית־האסורין, וחבושים מךבריות

כת(. )שט״ר אחת. בבת־ כלם שומע

 שהנביאים מה וצחק: ר׳ אמר - 2*לאבר האלה הדברים כל• את אלהים "וידבר פי
 את־ "כי לישראל: להם אומר משה שכן סיני, מהר קבלו ודור דוד בכל להוענבאות עתידים

 לא היום" עומד "עמנו — 3היום״ עמנו פה איננו ואת־אשר היום עומד עמנו פה ;שנו אשר
 שלא ממש. בהן עזאין להבראות׳ העתידות הנשמות אלו - היום" ״עמנו אלא כאן כתוב

 •שלו. את קבל ואחד כל-אחד שעה באותה היו שלא שאף־על-פי עמידה: בהן נאמרה
 ודור. בכל-דור העומדים החכמים אף אלא נבואתם, מפיני קבלו בלבד ־הנביאים כל ולא

)שם(. מפיני. את־שלו קבל ןאחד כל-אחד

 סופו ועד העולם מפוף הולך קולו ה;ה לישראל חורה הקדוש-ברוך-הוא כשנתן סז
 הרשע בלעם ל5א כלם נתקבצו שיךה. ואמרו בהיכליהם רעדה אחזתם הגרם וכל״מלכי

 נשבע כבר להם: אמר לעולם?... בא מבול ? שמענו אשר ההמון קול מה לו: ואמרו
 מביא" אינו מים של מבול שמא :לו אמרו עולם.*ק מבול מביא שאינו הקדוש־ברוך־הוא

מה אלא - בשר. כל משחית שאינו נשבע כבר :להם אמר מביא. אש של מבול אבל
 גנ;יו, בבית ברוך-הוא“להקדוש לו _יש טובה חמדה להם: אמר ששמענו? הזה ההמון קול

 שנאמר: לבניו, לתנה מבקש והוא העולם, שנברא קדם דורות תתקע״ד אצלו גנוזה שך.;תה
י(.*ע )זבח/קסז; בשלום"♦. עמו את ;ברך ";י :ואמרו כלם פתחו מיד :תן"♦. לעמו עז >;

 היה ומה הדרו. מזיו הקדוש־ברוך־הוא הלבישם התורה שךאלז:1 שקבלו בון מח
 להם, נתן כלי־דן אומר: יוחאי בן שמעון וך׳ הלבישם; עטרות : אמר יוחנן ך׳ ? הקיברש

 לשלוט ;בל מלאך־המות היה לא בידם שהיה ;מים וכל עליו,ז חקוק הגדול והשם

נא(. )שמיר בהם.

 לפני מלאכי־השרת אמרו למרום משה שעלה בשעה לוי: בן ;הושע *ר אמר מם
 בא. תורה לקבל להם: אמר בינינו? מה־לילוד־אשה רבונו־של־עולם, הקדוש-ברוך־הוא:

שנברא קדם דורות וארבעה ושבעים מאות תשע *לך שגנוזה גנוזה׳ חמדה לפניו: אמרו

י. כ״ט, מהלים ♦ יד. כ״נו, דברים3 א. כ׳, שמות2 יב. ס״ח, תהליס1

 תתקע״ד טח( למלאכתו. בפטיש עליו מכה הברזל שחרש עבה עץ בול — הסדן על מג(

 "דבר עדה״ב — דור אלף בס״ה הרי תורה מתן עד מאדם דורות וכ״ו הבריאה, לפני — דורות
ק״ה,ח(. )תהל׳ דור" לאלף צוה



במדבר ישראל קח

 תנה אשר בכל־הארץ עמך אדיר מה אדונינו, "ץ — לבער־ודם? לסנה מבקש אתה העולם,

 הקדוש־ברוך־הוא לו אמר 1תפקדנו?" כי ובן־אדס תזכרנו כי אנוע מה ך.עמ:ם... .על הולך
 בהבל ישרפוני שמא אני מתיירא רבונו־של־עולם, ג לפניו אמר וקשובה. להם החזר למשה:

 רבונו־על־עולם, לפניו: אמר קשובה. להם והחזר בכסא-קבודי אחז לו: אמר שבפיהם.
 .2מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלהיך י;־ "אנכי—בה: כתוב מה לי, נותן שאתה תורה,
 כתוב מה שוב לכם? ההא למה תורה השתעבדתם? לפרעה ירדתם? למצרןם להם: אמר
 שרב—זרה? עבודה שעובדים ערו:ם, אתם הגרם בין—3אחרים" אלהים לך :היה "לא $ה:
 העבת את־יום "זכור בה: כתוב מה שוב ביניכם? :ש ומתן משא—4תשא" "לא בה: כתיב מה

 "כבד בה: כתוב מה שוב שבות? צךיכים שארגם מלאכה׳ עושים אתם כלום —5לקדשו"

 תנאף", "לא תרצח", .לא בה: כתוב מה שוב לכם? י״ע ואם אב—6ואת־אמך" את־אביך
 להקדוש־ברוך־הוא, לו הודו מך■—ביניכם? :ש הרע .יצר ביניכם? _יע -קנאה 7תגנב" "לא

 כתוב. לא העמים" על ד,וךך "תנה -ואלו8הארץ" בכל שמך אדיה מה אדונינו, "ק ענאמד:
 עבי שבית למרום "עלית שנאמר: ךבר, לו ומסר למעה אוהב לו נעשה ואחד כל־אחד מך•

 תכפר את־הקטרת .ויתן ש?אמר: ךבר. לו מסר מלאך־המות ואף .9בארם" מתנות לקחת
 יהזה מנין לו אמר לא ואלו—ונוי" החיים" ובין המתים בין "תעמד ואומר: ,,0העם" על

פייט(. )שבת יודע?

 אש גבי על שחורה באש כתובה למשה שנתנה התורה לקיש: בן שמעון ך׳ אמר נ
 זיו משה נטל בשערו-ומשם הקולמוס קנח שכותב ועם באש, ומלפפת באש וחתומה לקנה

ילק״ש(, שקלים; )ירוש׳ הפנים.

 ואמר שטן בא הקרוע־ברוך־הוא לפני משה שירד בשעה לוי: בן יהועע ך׳ אמר נא
 לה: אמר ארץ, אצל הלך לארץ. נתתיה לו: אמר היא? היכן תורה .רבונו־של־עולם לפניו:
 .13עמדי" "אין לו: ואמר ים. אצל הלך .12וגו׳ דרכה" הבין "אלהים לו: אמרה היא? היכן תורה
 רבונו־ הקדוע־ברוך־הוא: לפני ואמר הזר ...13הוא" בי .לא לו: ואמר תהום, אצל הלך

 משה אצל הלך בן־עמר־ם. אצל לך לו: אמר מצאתיה. ולא הארץ בבל חפשתיה של-עולם,
 לי שנתן אני מה וכי לו: אמר היא? היכן הקדוש־ברוך׳־הוא לך שנתן תורה לו: אמר

 אמר אתה?! בדאי משה, למשה: הקדוע־ברוך־הוא לו אמר תורה? הקו־וע־־ברוך-הרא
 אחזיק בכל־יום-אני בה משתעשע שאתה לך, י״ע גנוזה חמדה ךבונו-על-עולם, לפניו:
 שקך, על תקרא עצמך, ומעקת הואיל למשה: הקדוע־ברוך־הוא לו אמר לעצמי? טובה

.14וגו׳ “עבדי משה תורת "זכרו שנאמר:
 שדרה להקדוע־ברוך־הוא מצאו למרום משה שעלה בשעה לוי: בן .יהושע ך־ ואמר

 יב, שס, שם4 ח. שם שם5 ז. שש, שש4 ג. שש, שש3 ב. כ׳, שמות2 ה. נ, ח׳, תהליש1
 כ״ח. איוב 12 יג. שש, שם 11 יב. י״ז, במדבר10 יכו. ש״ח, שש9 י. ה׳, תהליש8 יג־־טו. שש, שם7

כב. נ', מלאכי 14 יד. שש, שש 13 כנ.

 לחברו. אדם שבין ענינים ושאי ומסחר עסק של — ומתן משא פיהם. ברוח — שבפיהם בהבל
 של במפה וקשורה כרוכה — ומלופפת הגוילין. יריעות — לבנה אש הכתב. — שחורה באש נ(

 הוד. קרני — הפנים זיו האש. מאותה — ומשם הכתיבה. קנה פי מחה — הקולמוס קנח אש.
 — לעצמי טובה אחזיק באוצר. טמונה יקרה סגולה — גנוזה חמרה שקרן. — בדאי נא(

בעיניך. קטנת — עצמך ומעטת התורה. בידי כי לומר שאתגדר



קט ואביהוא. נדב תורה. מתן

 עבד :ש כלום לפניו: אמר בעירך?! שלזם אין מעזה, לוי: אמר לאותיות. כתרים קושר
 אדיני כת נא ערל •ועתה לו: אמר מ;ד לעזרני. לך ה;ה לו: אמר לרבו? שלום שנותן

פט(. )שבת .,דברת" כאשר

 לא הראשונות בדברות מה מפני אבא: בר׳ היא ר׳ את עגיל בן חנינא ך׳ שאל גב
 למה שואלני )?אתה עד לו: אמר "טוב"? בהן נאמר האדורונית ובדברות •טוב" בהן נאמר
 אם טוב בהן נאמר אם יודע שאיני לאו? אם "טוב" בהן נאמר אם שאלני ,טוב"? בהן נאמר
 באגדה. בקי שהיה לוי, בן יהושע ר׳ אצל רגיל שדדה חנילאי, בר תנחום ך׳ אצל כלך לאו.
 וסופם הואיל נחום: בר שמואל לי אמר כך אלא שמעתי, לא ממנו לו: אמר אצלו. הלך

 טובר פסקה וקלום, חם :אשי רב אמר ? היא מה להשתבר סופם וכי - להשתבר.
נה(. נד, )ב״ק מןשראל!

 מקימין אין ספק אותה, מקימין ספק גזרה, גוזר בשר־ודם מלך :עולם של מנהגו נג
 ואלו אותה; מקימין אין במותו אותה׳ מקימין בחייו - אותה מקימין לומר תמצי ואם אותה;

)שבתל(. עולמים. ולעולמי לעולם הן וק;מות—תקנות כמה ותקן מרות כמה גזר רבנו מעזה

 מוכר אדם בשר־ודם, מדת ודם:—בשר מדת ברוך־הוא הקדוש־ כמדת שלא וראה, בא נד
 תורה להם נתן כן: אינו הקדוש״ברוך־הוא אבל שמח, ולוקח עצב מוכר - לחברו הפק

ה(. )בר׳ .2תעזבו" אל תורתי לכם נתתי טוב לקח "כי :שנאמר ושמח, - לישךאל

 משלש לעם משלשת תורה שנתן המקום ברוך חסדא: רב לפני אחד גלילי דרש נה

פח(. )שבת שלישי. בחדש שלישי ביום שלישי ;די על

ואביהוא. נדב ז.
 מהלכים ואדילן משה היו — 3ואביהוא" נדיב ואהרן אתה יי אל עלה אמר משה ״ואל ני

 לאביהוא: נדב לו אמר אחריהם. ?שראל וכל אחריהם, מהלכים ואביהוא ונדב תחלה, בדרך
 הקדוש־ברוך־הוא: להם אמר את־הדור? ננהיג ואתה ואני הללו זקנים שני ;מותו אימתי

את־מי. קובר מי .נראה - 4מחר״ ביום תתהלל ״אל
 שטיחין עורותיהם ונעשו מתו ם;חים הרבה הבריות: שאוקרין זהו פפא: רב אמר

כ(. ויק״ר נב.; )סנה׳ אמותיהם. גבי על

א. משלי4 .6 כ״ר, שמות* ג. ד׳, משלי2 יז. י״ד. כמדור

 מנהג ובמקומך בעירך אין כלום — וגו׳ שלום אין אותיות. שבראשי התגין אלו — כתרים קושר
 בתחזוק שיש בברכת־שלום—לעזרני שלום. אמירת בלא נכנסת למה כן לא שאם שלום? ברכת
 ולך. כלה לך, לך —כלך לך. ייטב למען אביך... את כבד — טוב בהן נאמר נב( ידים.
 ואם נג( וגו׳. טובה חלילה, חדלה, כאלו זה הרי כלו׳ — פסקה ושלום חם הרבה. יודע — בקי

 תורה נה( הקונה. — ולוקח אדם. — ודם בשר כמנהג. — כמדת נד( תוכל. ואם — תמצי
 משה — שלישי ישראלים. לויים, כהנים, — משלש לעם כתובים. נביאים, תורה, — משלשת

 — סיחים נו( סיון. — שלישי בחודש לחדש. —שלישי ביום ומשה. אהרן מרים, ללדה: שלישי

מלסאות. — שטיחין סוסים. בני



במדבר ישראל קי

העגל. חטא ח.
 מעזה שעלה בשעה משה. ירד ולא שעות שש באו — 1מעזה״ עז עז ב כי העם ,וירא ז2

 יום ארבעים לסוף בא. אני שש בהחלת יום ארבעים םוף*ק לישראל: להם $מר למרום.

 ועזמותם ?מהם. מןנרים חרטמי ושני ,ישראל. עם שעלו רב( )ערב אלף ארבעים נתכנסו
 הם גם ,רעשו :שעתוב כמו כשפים. אותם כל פרעה לפני עושים שהיו ויומברוס, ם*יונו

 להם אמרו יורד. אינו שוב ואמרו: אהרן על כלם ונקהלו .2בלהטיהם" מ^רים חו־טמי
 את־העולם, וערבב שטן בא :אומרים ן:ש השגיחו. לא ההר. מן יורד עכשו :וחור אהרן
 ולא שש", .באו להם: אמר למרום. עלה לו: אמרו הוא? היכן רבכם משה להם: אמר

 באויר תלדה מעזה של מטתו דמות להם הראה עליו. השגיחו ולא - מת עליו; השגיחו
.,האיש" משה זה .כי :ואמרו באעבע מראים והיו והארץ. השמים בין

 — לכם! עשה נסים כמה נזכרים אתם אין קשי־ערף. ואמר: בהם וגער חור עמד מיד

והרגוהו. עליו עמדו
 עושים אנו—לאו ואם אלהים-מוטב׳ לנו תעשה אם לו: אמרו אהרן. על נתכנסו

 להם: אמר בקברים. מעסיקם והתחיל ןתירא כך אהרן כשראה לחור. שעשינו כשם לך
 הלכו בו. מתעכבות שהנשים להם. אמר קשה דבר .*נשיכם" באזני אשר הזהב נזמי "פרקו

 כל לנו שעשה בהקדוש־ברוך־הוא שנכפר חם־ושלום, ואמרו: עליהם עמדו הנשים. אצל
 את־ כל־העם להם-.ויתפרקו שמעו שלא בון עבוקה־זרה? ונעשה האלו והגבורות הנסים

ושלהם!. באזניהם"• אשר הזהב נזמי
 נשאתי .אליך ואמר: לשמים עיניו אהרן תלה הנזמים כשהביאו .ירמיה: ך■ אמר

 השליך עושה. אני שבעל־כרחי את־כל״המחשבות. יודע -אתה*בשמים' הישבי את־עיני
 זה בבנק, שנתמכמך היה, מי^ה אומרים: ו״יש בלהטיהם. ועשו החקטמים ובאו לאש

 בין הכור לתוך השליכו שורן' ,עלה עליו: שכתוב לוח נטל הלבנים. מן משה שהצילו
.6!ישראל" אלהיך ,אלה אומרים: התחילו ומקרטע. נוער כשהוא העגל, הנזמים-ויצא
 אותו עושה ואני לי. הניחו להם: אמר עמו. לבנות מזבח"׳-בקשו רבן אהלן ,וירא

 אותו-משה בונה שאני עד נתכון: אהרן עמי. אחר שיבנהו מןבח. של כבודו שאין מעצמי.
 פתחו למחר. עד הדבר :דחה אמר: .,מחר' לק ,ךונ משה-קרא: ;רד ולא כשבנה יורד.

 צוחת; ורוח־ך.קךש כמצרים'•; גדלות עושה מושיעם אל ,שכחו ואמרו: מלאכי־השרת
סא(. שס׳ר שנתפש.; תנה׳ק: תשא; )תנוו׳ .*מעשיו" שכחו "מהרו

 לך. היא ;רירה הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר בנזיפה -,0ד" ך לך משה אל ;; ,ו;ךבר נח
 הם? עמי וכי משה: לו אמר .,0עמך' .שחת לו: אמר סרחוני? מה רכוני! משה: לו אמר
 את־כבודם ,חמירו לו: אמר חבאו? ומה .1,הגדול" בכחך הוצאת אשר ונחלתך עמך .והם

 לו אמר לך. !ע לס הוא טוב ד,ןה הענל רבונו־של־עולסז לפניו: אמר .,2שור" בתבנית
אתה גשמים; מוריד והוא רוחות משיב אתה משה: אמר לי? מםי.ע מה הקדוש־ברוך־הוא:

 ל״ב, שמות6 א. קכ״ג, תהליס* ג. שס, שם4 ב. ל״ב, •שם .6'״ ;/ שם2 א. ב,*ל *שמות
כ. ק״ז, ההלים12 כנו. נו/ דנריס ״ ז. ל״ל/ שמות *• י״ג. שס, שס " כח. ק״ו, חהצים • ה. שם, שס7 ד.

 נשא, — תלה שנכחש. — שנכפור ובלבל. — וערבב לב. נתנו לא — השגיחו לא נז(
 נוער כ״ו. סעיף פ״ב ע׳ לפעלה עי׳ — וגו׳ משה שהצילו שנתמעך. — שנתמכמך הגביה.

לעזור. — לסיע חטאתי. — פרחוני כעס. בגערת — בנזיפה נח( וקופץ. צועק — ומקרטע



קיאהעגל חטא

 אתה אף משה. לו: אמר $מחים. מצמיח והוא אילנות מנגלה אתה בנר"1והוא-? חמה מןריח
 —שחט1? ועומד אוכל.עשב הוא ש,$9 בו אין—כן אם משה: לו אמר כמותם! בעגל טועה

מג(. שמיר תשא; )תנח׳ ?",בעמך אפך יחרה ;; "למה

פניו חשכו רד"׳ ,.לך הוא ברוך־ הקדוש• לו שאמר בשעה .יצחק: ך׳ אמר—2רד" "לך :גט
 מלאכי־השרת והיו לרד, מקום מאיזה יודע היה ולא הצרות מן כסומא ונעשה משה של

 מבקשים המלאכים מה הקדוש־ברוך־הוא ;דע להרגו. השעה הרי אמרו: להרגו. מבקשים
 הקדוש־ לו פתח איבו: בר אבא ך׳ בשם אמרו ברוך־הוא? הקדוש־ עשה מה לו. לעשות

רד". "לך :ואמר כבודו כסא מתחת פשפש ברוך־הוא
 מה להרגו. המלאכים באו לרד משה שבא כון אמרו: אלעאי ברי ;הודה ך־ בשם

 שלא עליו, טליתו □קז־וש־ברוך־הוא ופרש הוא ברוך־ הקדוש־ של בכסאו אחז עשה?
מב(. )שמ״ר ;חבלוהו.

 לך נתתי כלום מנדלתך; רד משה, למשה: הקדוש־ברוך־הוא לו -אמר2רד" "לך ם.
 משה של כחו תשש מק־ לי? למה אתה חטא, .ישראל ועכשו ;שר־אל, בשביל אלא גךלה
 תלוי זה דבר משה: אמר ,3ואשמידם" ממני "הרף לו: שאמר כון לדבר. בח לו היה ןלא

 והיה בנו על שכעס בשר־ודם למלך משל רחמים. ובקש בתפלה ונתחזק עמד בי-מק־
 המלך: שאמר כרן דבר. לו לומר וקתירא לפניו יושב אוהבו וה;ד, גדולה, מכה מכהו

והצילו. עמד בי-מיד תלוי זה דבר אמר: לפני-הרגתיך". שיושב זה אוהבי "אלמלא
 מלמד, לאמרו: אפשר אי כתוב מקרא אלמלא אבהו: ך׳ -אמר4לי" הגיחה "ועתה

 פניו:1? ואמר בבןדו׳ את־חברו שתופס כאדם כב;כל, להקתש־ברוך־הוא, משה שתפסו
לב(. )בר׳ .ישראל.1? ותקלח שתמחל עד מניחך אני אין ךבונרשל־עולם,

 בהקדוש־ברוך־הוא, תופס ה;ה משה -וקי4ואכלם" בהם אפי רחר לי הניחה "!־עתה -סא
 לקיטון והכניסו בנו .על שכעס למלך דומה? הדבר למה אלא לי"? "הניחה אומר שהוא

 של הפדגוג ודרה שאכנו. לי הניחו הקיטון: מן מצעק המלך והיה להכותו, לבקש ומתחיל
 לי"? "הניחו אומר: הוא בקיטון,-למה לפנים ובנו המלך הפךנוג: אמר בטרקלין. עומד בנו

 כך לי". "הניחה מצעק הוא לכך ענו, על ואפיסנו שאלך מבקש שהמלך מפני אלא
 שהקדוש־ערוך־הוא מפני משה: אמר לי". ך,?יחה "ועתה למשה: הקז־וש־ברוך־הוא אמר
 עליהם לבקש קרנחיל מק־ לי". ך,?יחה "ועתה אומר הוא לפיכך .ישראל, על שאפ!ם רוצה

.5אלהיר ץז אתיפני משה "רחל הוי רחמים,
בה. נתחבט שלא ברקיע׳ זרת משה הניח לא :חיא ך׳ אמר —5,משה .רחל
 כועס כאלו עצמו משה עשה :;צחק ר׳ אמר — 6גללה״ חטאה הזה העם .חטא

 אני בכעס? הפנים שתי משה, לו: אמר כך הקדוש־ברוך־־הוא שראה כרן ;שראל. •על
נותן הוי רותחים נותן כשאהיה אלא בכעס! הפנים שתי ;הו עליהם?-לא כועסים ;אתה

נא. שם, שם6 יא. שם׳ שם 5 י. ל״ב, שמות * יד. נו׳, דברים 3 ז. שם, שם2 יא. ל״ב שמות1

 — תשש ס( ישחיתוהו. יזיקוהו, — יחבלוהו קטן. שער — פשפש כעור. — כסומא נט(
 לומר. אפשר כאלו הוא, כבוד לשון — כביכול הכבוד. מפני — לאמרו אפשר אי נחלש. רפה, י

בתחנונים ויגע עמל—נתחבט וארצנו.—ואפיסנו הבן. אומן—הפדגוג המשכב. לחדר—לקיטון סא(



במדבר ישראל קיב

 4א? יוד? רבונו־של־עולם, משה: לו אמר צונךם. נותן אדרה רותחים נותן ועיכתהא צוננים,
 מ דביר :מב )שמ־ר ך;א.1מןנ עליהם #ילמד מי אלא קבקש אתה ןאין בניך׳ אוהב ץזארזה

תשא(. ילק״ש

כאן להןכיר ךאה מה — ,מצדים״ מארץ הוצאת אשר ?עמך אפך ;חרה יי .למה דב

שהיי■ ממצמ:ם׳ — אותם? הוצאת מהיען העולם, רבון מיכה: אמר אלא מצר;ם? ;ציאת
מלאים. עובדי כלם

בשיק׳ ?שמים יכל חנות לבנו שפתח לחכם מיכל יוחנן: *ך ביכם הונא רב אמר
לתרבות- יצא—יכלו עשה כבחור ,ומער שלד- ע#תה ןה$מנות שלו, עשה המבוי זונות; יצל

 אוהבו.. יכם דרה א?יו ר.וךןך צועקןאומר: האב התחיל *הזו;ה עם ותפסו אביו בא ךעה.
 בשם. אלא למדתו ;לא האמניות על הנחת עןןדו; צועק ואתה הנער אבךת אתה לו: אמר

 רכון מיצה: אמר כך זונות. של בשוק אלא חנות לו פתחק ;לא כל־המבואות ןהנחת
 ןלמדו טלאים, עובךים שהיו במעריב אלא עניך יכעכךת ןלא כל־העולם מחת מעולם,

 1מדייל מענ־ןסיי-לע מאךן הוצאת .איכר :אמר לכיעך הענל. עשו הם ואף עניך מהם

פג(. )שמיר אותם. הוצאת

 וןהב כסף קיכביל הקדוש־ערוך־הוא: לנפבי משה אמר כך .ינאי: ך׳ ךבי $זמרו "
 תען של קפה מתוך נוהם ארי אין $ת־ה_עגל... שעשו נרם הוא לישראלי להם שהשפעת

ב#ר. של קפה מתוך א£ל
 האקילה אברים. ובעלת כחושה פרה לו שדרתה לאדם משל אושע;א: ך׳ אמר

 ךי?יןים5 אלא—צי מבעטת שועהא ליך ;רם מי לה: אמר בו. קבעטת ןד/יתה כרשינים
שהאעלתיך.
 ן#כו הרחיצו בן, לו שדרה אחד לאדם קשל ;יוחנן ר׳ אמר אבא ?ר דרא ך׳ אמד

 הצן אותו מהעעשה זונות. יעל ןסח על )הושיבו צוארו על ?ים לו ןתלה ;השקהו והאכילו
* ;חטא שלא

 לו והוךה הןןדוש־ברוך־הוא יכח!ר מנ;ן יונתן: *ר אמר נד!מ?י בר שמואל ך■ אמר
(.*לד )בר׳ .*לבעל" עשו ןץהב לד, הך?יתי >ע$ף ש;אמרז למיכה?

 אלעזרז■ ך׳ עד״-אמר לך.ם נש^ אשר עבדיך יליעוךאל ילדצדוק לאברהם .זכר זד
 ובארץ בשמים להם עח3?ין אלמל רבונו־של־עולם, הקדוש־ברוך־הוא: לקוני מ£ה אמר

 בשמך להם יכניכבעת עעיכו בטלה: שבועתך כך במלים ןאךץ ש^מים כיכם אומר: עריתי
 לעולם ק;מת יןבועתך עך עולמים, ולשלמי לעולם ןק;ם חי הןדול מה-שמך - ה;דול

עולמים. ולעולמי
 בך־ יץמואל לב אמר ןאקר- לא אמריע' .אשר — *אמרתי״ אשר ^את .ובל־ד^רץ

 לך לי: שאמרת ךברים ךבונו־של־עולם, :הקדוש־ברוך־הוא לפ;י מיכה אמר כך ;חמ;י:
להם? אומר אני קה עעיכו - ?יןזמך להם ו^ל׳רתי הל?הי י?מי׳9 אל“ל.י^ להם #מר

יג. ל״ב שמוח* י. ני, הושע* יא. צ״ב, המות1

 דל.; מאכל כ־יו׳—תבן של קופה ומזיק. ומשתגע שמזה—נוהם בשפע. שנתת—שהשפעת סג(

 אחרג׳ — להם אומר אני מה סד( )ליגזענוויקע(. ירק מין—כרשינים גדולים.—אברים בעלת

בשמך. הבטחתי נתקימה שלא



קיו וכליו המשכן הענל. חטא

 *הקרוע לפני מעה אמר אלעזר: ר׳ אמר—נאמו לא ן;״ .;כל — 1יי' יכלת .קבלתי
 לו אמר להצילם. יכל !אינו כןקבה כהו תעע - העולם אמות־ יאמרו עכעו כרוך־היא:

 אמר הים? .על להם שעשית וגבורות נקים דאו כבר !הלא בן־עמרם, הקרוש־כרוך־־הוא:
 עלעים ל$ני לעמד, ;בל אחד מלך לפני :לומר להם :עז עד?ן ךבונו־על-עולם, :לפ;יו
 לו והודה הקדוע׳־כרוך־הוא עחזר ין.2ק :יוחנן ל׳ אמר לעמד. ;כל אינו קלקים ןאדוד

 עוקיךים ד׳ י קל ?ד ?עמ?נאל: ל׳ לבי תנא — 2כךבךך" סלחתי ץי ,ויאמר ענאמר: למעה?
לו! מולה ערבו התלמיד אשרי כן. לומר אמות־־העולם

 לקדוע־ברוך־הוא לו שאמר קלקד ?צחק: רב אמר רבא -אמר2אני" חי ,ואולם
ע״י(. לב.: )בר׳ טךבריך. החי,ית}י מעה, למיןה:

 כון ^ת־עצמם: סובלין היו את-הלוחות למעה הקדוע־ברוך־הוא לו ענתן כעננה ?ה
 יו7, .על כבלים ונקראו מעליהם הכתב אותו פרח את־הענל, ?ראה הקחנה אל ןקרב ש?רד

תשא(. )תבח׳ את־הלחת׳י. קיךיו ו״יעלך מעה אף ,ויחר - ידזק משת של

 ,ארך-אפ?ם/ וכותב שיושב להקדוע־ברוך־הוא מצאו למרום מעה כשעלה תנ;א: שר
 לפניו? אמר לךשעים. אף לו: אמר לצדיקים? ארך־א^ים ךבונו־של־עולם, לפניו: אמר

 לא לו: $מר ]בעגל[, חןוראל קשחקואו לכך. שתצטרך תראה עתה לו: אמר יאבדו! רשעים
 אף לי♦ 5אמל> כך ;לא ךבונו־על־עולת לפניו: אמר לצדיקים? ארך־אפים לי: אמרת כך

קיא(. )סנה׳ .2דבלת" ער א כ אלך כס נא ?נדל ,ועתה ענאקר: ן;הו ללעעים!

עכער למעה: הקדוש־ברוך־הוא לו אמר אבהו: ר׳ אמר—וגו"׳• המחנה אל >עב :5■
 —לקוקומו האהל מחןיר אתה אם כליהם? קה-תהא ישראל ?כעם, ותלמיד בכעס הרב יאמרו:
.6םג )בר׳ תחתיך. מערת תלקיךך בן־נון ;הושע—לאו ןאם מוטב,

 ופלגנות פרטנות כל לך אין ?צחק: ך׳ -אמר7חטאתם" עלהם ופקלתי פקדי •וביום ש"
הראשון. עגל של ליטרא בהכרע וארבעה מעשרים אחד בה שאין לעולם ^עאה

 מעשה $ל $חת אוןק;א ;טל שלא ;דור כל־דור לך $ין אמר: אפי רב בעב יולן לב
ם(. :קהיר ם'ג שמ׳ר ז קב. )סנה׳ העגל.

וכליו. המשכן ח.
 לי •עשה למעה: הקדוע־ברוך־הוא ש$מר לעעה לוי: ר׳ המשכן׳י-אקר ,תבנית סם

 עהר^ה קלמר אלא עליהם; את-המשכן ?למתוח קורסים ארבעה לר.ביא לו ה;ה קשכן',
 לו? ;אמר לב;ה אש שחורה, אש ,ירוקה, אש אדמת אש למעלה למעה ■ברוך־הוא הקדוש

 אש לי ?ע מאין ו?י העולמים! לבון להקדוש־ברוך־הוא: מעה לו אמר קעכן. לי עשה
 קראת אועה א^ר "לסט;י!תם לח ר5$ לבנה? אע עחורד• $ע ,ירוקת אע אדמת

)פסיק׳(. .-,כהר
 ל"^ שמות " יז. י״ד, במדנל • ינו. ליב שמות4 כא. שם, שם י כ. שס, שם2 נוז. י״ד, במדבר 1

מ. שם, שם9 ט. כ״ה, שם * לד. ל״ב, שם 'יא.

 את הנושא החי כדרך שבהם, חיים אלהים דברי בכח — עצמם את סובלים היו סה(
 העגל. חטא של מענשו מועט דבר בה יש פורענות כל כלד — וגו׳ אחד בה שאין סח( עצמו.

 מאי© לא — בתבניתם כלונסאות. עץ, בדי — קונדסים סט( שהוא. כל מועט, משקל — אונקיא
כתבניתם. אלא ממש,



במדבר ישראל קיד

 בשעה אותם. נטע אבינו יעקב הקרשים? היו -ומהיכן1למשכן" את-הקרשים •ועשית ס
 עתיד רהקדוש־ברוך־הוא מכאן להגאל אתם עתידים בני! לבניו: אמר למצרים, ךד*ש
 מעכעו. ארזים ונטעו עמדו אלא את׳־המשבן: לו שתעשו נגאלים, משאתם לכם לומר

 ונטעו עמדו מיד לכם. מתקנים הארזים .יהיו—את־יהמשכן לו לעשות לכם שייאמר שבשעה
תרומה(. )תנח׳ אביהם. להם שהתקין •את־הקךשים״-אותן שנאמר: זהו כן. ועשו

 ככוכבים במשכן ?ראים קיו בלולאות זהב של קרסים אבא: בר היא ר׳ אמר עא

)פסיק׳(. ברקיע. הקבועים

 מעשה על[ נצוהו ןהקדוש־יברוך־יהוא בהר משה שעלה בשעה—2המצדה" מעשה •וזה עב
 עשה מה לפניך. אותה עושה אני הרי הקדוש-ברוך־־הוא: לו אמר משה. בו ;תקשה המנורה

 מהן ועשה ,ירוקה, אש שחורה, אש אדמה, אש לבנה, אש לו הראה הקדוש״ברוך־הוא?
 — הקצרה״ מעשה •וזה לו: ןאמר הקנים, וששת ופרחיה כפתוריה גביעיה, את-המנורה,

שמיני(. )תנה״ק באצבע. לו מראה שהקדוש״ברוך־הוא

 שמשוטטין כוכבים שבעת כנגד — 3הארק" בכל משוקעים המה ;יי .עיני אלה •שבעה עג
)שם(. הארק. בכל

 רבונו־של־עולם, הקדוש־ברוך־הוא: לפני .ישראל אקרז - *את־הנרת" •בהעלתך עד

 אומר ןאתה —אצלך דרה והאורה עולם של אורו הוא אתה לפניך, שנאיר אומר אתה לנו
 שאני לא הקדוש-ברוך־הוא: להם אמר .5׳,נרי תאיר אתה "כי ?-הוי*המנורה" פני מול •אל

 וסומא לפקח דומה? הרעד למה משל, לכם. שהארתי כדרך לי שתאירו אלא לכם, צריך
 הזה את־הנר לי והדלק צא הבי.ת לתוך כשנכנס :לסומא פקח לו אמר בדרך. מהלכים שהיו
 לתוך שנכנסנו עד ,,מסקס; הי,ית אתה בדרך כשהיךתי בטובתך, הסומא: לו אמר לי. ןהאר
 לו אמר לי! והאר את־הנר לי הדלק אומר: אתה ועכשו אותי, מלוה הי.ית אתה הבית

)בפ׳רטו(. לי". לך:.האר אמךתי בדךך-לכך מלוך שרדיתי טובה לי מחןיק תהא של־א הפקח:

 לעולם שיוצאת ובשעה הוא, ממשמשי אחד חמה של הזה הגלגל. אמר: אבינא ך׳ ה5
 מתולדות אחד היה זתברק ? צריך אני ולאורך - ממנה עיניה לזון ;כולה בריה כל אין

 ר׳ אמר עריך? אני ולאורך — אורו מבהיק סופו ועד העולם ומסוף הוא, מעלה של האש
לזכותך. אלא באתי לא - 6האדיר" תורה .יגדיל צךקו למען חפץ ״ץ :אחא

 מתוך אלא ש;ש־בו, הלבן קתוך רואה אדם אין עלן׳ של זה הגלגל :אמר ברכיה ר׳

צריך? אני ולאורך — אורה לך בראתי חשכה מתוך מה הקדוש־ברוך־הוא: אמר השחור.
 החשך? מתוך נר להדליק יובל שמא דלוק, מנר נר מךליק בשר־ודם אדור: דבר

 זתדושך ומתוך—8אור" ,יקי אלהים •ויאמר אחריו: כתוב מה ,7תהום" פני על •וחשך שנאמר:
 אותך-״להעלות לעלות אלא לך אמרתי לא שללם? לאורה צריך ואני - אורה הוצאתי

טו(. במ״ר לא: ׳ר )ויק תמיד". נר

 ישעיה6 נע. י״ח, תהלים5 כ. ח׳, במדבר * י. ד׳, זכריה3 ד. ח׳, במדבר2 טו. כ״ו, שמות *
ג. שס, שם8 ב. א/ בראשית7 כא. מ״ב,

 — וגו׳ עיני אלה שבעה עג( המשכן. את המכסות ביריעות שהיו — וגו׳ קרסים עא(
 טובה. לי מכיר — טובה לי מחזיק בטובתך. לי אמור כלו׳ — בטובתך עד( נאמר. במנורה

 כמצוותי. ולזכותך אותך לרומם — אותך לעלות האור. חוזק מחמת להשביע, — לזון עה(



קטו וכליו המשכן

 בשער, נקרא. חכמתו שם על—בצלאל יונתן: ר׳ אמר נחמני בר עזמואל ר׳ אמר יעו
 וכלים,־־ ארון משכן, לי עשה לבצלאל: לו אמר לך למשה: הקדוש־ברוך־הוא א שאמר

 עולם, של מנהגו רבנו! משה לו: אמר ומשכן. וכלים ארון עשה לו: ואמר והפך משה הלך
 ומשכן: וכלים ארון לי עשה אומר: ואתה כלים, לתוכו מקנים ואחר־כך בית בונה אדם

 ארון משכן, ?נשה הקדוש•ברוך־הוא: לך אמר כך שמא אקניסם? להיכן עושה שאני כלים
נה(. )בר׳ ו;ךעת! הי.ית אל בצל־ שמא :לו אמר וכלים.

 שמ:ם בהן שנבראו אותיות לצרף בצלאל היה יודע :רב אמר ;הורד. רב אמר עז,

)עם(. וארץ.

 אמר רן, משבט ;דוד לך ואין ,יהודה משבט גדול לך אין פזי: בן חנינא ך׳ אמר עת
 עליו, גסה רוחו אדם יהא ושלא אותו מבזין ;הו שלא לו, ויןדוג ;בוא הקדוש־ברוך־הוא:

 והוא — מדן ואהליאב ;הודה משל בצלאל המקום• לפני שיים והקטן שהגדול לפי

מ(. )שמ״ר לו. מןדוג

 למלך משל משה! כלות ביום וי — את־המשכך להקים משה כלות ביום יו;הי עט
 זמן כל בה. לעמק התחילה פרפורה. לי עשי הקלך: אמר רגזנית. אשר. לו שהיתר.
 הקלך אותה ראה למלך, והביאה המלאכה נשלמה מריבה. אינה בד. מתעסקת שהיתר.
 הטרחתי אדוני? מה-זה, אשתו: לו אמרה וי! וי, לומר: התחיל מ;ד בעיניו, ו;שךה

 בעיני, וכשרה ;פה המלאכה לה: אמר וי!" "וי, אומר ואתה ,רצלנך. לעשות אתקעצמי
 שאת עתה, אותי: מקנטרת ולא כועסת הי.ית לא במלאכה עוסקת שה;ית זמן כל אלא

 בני שהיו זמן כל הקדוש־ברוך־הוא: אמר כך אותי. תכעיסי שמא אני, מתירא פנו;ה.
 ביום י ך. "ו;—נאמר לכך אוקי. לקנטר שיב ;תחילו עתה עלי, מלינים היו לא במשכן עסוקים

)תנח׳( כלות! ביום וי־היא—,*משה" כלות

 להם עושה הריני הם, רוגנים שישראל אני יודע משה: אמר—2המשכן" פקודי "אלה ס
 והוא - המשכן״ פקודי ״אלה - עמהם חשבון לעשות התחיל המשכן. מלאכת מכל חשבון

 "וכסף ולגחשת: ולכסף לזהב המשכן בתוך כסךרם ודבר כל-דבר על חשבון להם נותן
 הכסף ככר מאת ו;הי ... שקל ושבעים וחמשה מאות ושבע ואלף ככר מאת העדה פקודי

 שקל ושבעים וחמשה מאות ושבע אלף שכח והולך, חשבון עושה שהוא עם ...3לצקת"
 ;דיהם ימצאו "עכשו ואומר: תמה עומד התחיל נראים: היו ולא לעמודים ווים מהם שעשה

 ומלאכה. כל־מלאכה על לבוא חיזר והוא - אותם״, נטלתי שאני לומר, עלי ;שראל של
 לעמודים, ווים ?נשו:ם שהיו וראה. עיניו ותלה עיניו. את־ הקדוש־ברוך־הוא האיר ;ד מ

 ולים עשה ושבעים וחמשה המאות ושבע האלף "ואת רם: קקול להם להשיב התחיל

כז. כה, שה, שם3 כא. ל״ח, שמות2 א. ז/ במדבר1

 המשכן. כך ואחר תחלה, והכלים הארון בתורה, הדברים סדר הוא שכן — והפך עו(
 סמל הם א״ב אותיות צרופי הקדמונים, הסוד חכמי לדעת — וגו׳ בהן שנבראו אותיות עז(

 אשת—רגזנית עט( ויתחבר.—ויזדוג פחות.—עח(ירוד יצירה. ספר מיוסד זה ענין ועל יצירה, לצרופי
 ממלאכה. נקיה — פנויה בדברים. מכעסת — מקנטרת ארגונית. ארגמן, לבוש—פרפורה ריב.

 תיבת שעל גרש" "אזלא בטעם למצוא יש לזה רמז — רם בקול יוכלו. — ידיהם ימצאו ם(

"האלף".



במדבר־ ישראל קטז

 "אלה — חשבון ועשה ישבזש ;די על לו? גרם מי ,ישראל. נתפיסו שעה באותה !1לעמודים״

.2המשכן" עקוךי
 — 3הוא״ נאמן "בכל־ביתי שנאמד: מאמינו, הקדוש־ברוך־הוא חשבון? עשה ולמה

 "ודרה שנאמר: אחריו, משיחים שהיו הדור לצני ששמע מפני אלא חשבון? נתן ומשה

 אחד ואומר מאחוריו מסתכלים היו אומרים? היו ומה .4משה" אחרי ;הביטו משה... כצאת
 אדם "ריקה! משיבו! וחברו משלנו: שותה משלנו, אוכל שוקיו! ראהי צוארו! לחברו:,ראה

 ולא משקל ולא חקר לו שאין זהב, ככרי ועל כסף ככרי על המשכן, מלאכת על שנתמנה
 מלאכת משנגמרה חי״יכם, אמר: כן, כששמע עשיר?" ;הא שלא רוצה׳ אתה מה —מדן

פקודי(. )תנח׳ .2המשכן" פקודי "אלה להם: אמר שנגמרה בון חשבון: לכם נותן אני המשכן

 מאתלם מוצא אתה הכסף בגבוי זכאי: בן יוחנן את־רבן הגמון קונטריקום שאל פא
 לשש הלדש... בשקל השקל מחצית לגלצלת "בקע שנאמר: מנה׳ עשר ואחד ככר ;אחת

 —6ונוי׳ ה?םף" ככר מאת ״ויהי שנאמר: ככר׳ מאת מוצא אתה העסף ובנתינת ,5וגו׳ אלף״ מאות
 מחצה, ונטל מחצה נתן בחשבונות: בקי אינו או היה, קוביוסטוס או דרה, גנב רבכם משה

 של ומנה דרה, בחשבונות ובקי דרה, נאמן גזבר רבנו משה לו: אמר החזיר. לא שלם ומחצה
דרה. כפול קדש

 ובכללם מאות, ושלש אלף ושנים עשרים מוצא אתה לדם של בפרטם שאלו: ועוד
 מאות שלש אותם לו: אמר הלכו? להיכן מאות ושלש אלף. ושנים עשרים מוצא אתה

ה(. )בכי בכור. מפקיע בכור ואין היו, בכורות

במדבר. .ישראל של וחמתם נסיגתם ט.
 מסתלק. דרה אימתי בענן למשה דרה סמן במדבר? .ישראל של נסיעתם היתד. כיצד פב

 נסתלק מסתלק. והענן - 7א;ביך" ;;פצו ;; ״קומה אומר: היה שמסתלק רואה שדרה בון
 נושא דרה בהמה לו שדרתה מי את־כליהם• ומישבים לסע מתקרבים כלם היו הענן

 תחלה וו־גלו, ;הודה ונסע בחצוצרות תקעו - שנרדשבו בון את־השאר. נוטל והענן עליה,
.8באותות" דגלו על "איש - כלם וכן אחריו. ושעטו נשיאו

 אבנים של כצבע ומפה, כל־מפה על וצבע מפה, ונשיא: נשיא לכל היו ;סמנים
 מפה לכל וצבע מפה עושין להיות המלכיות למדו )מהם אהרן של לבו על שהיו טובות
 :ואפוד בחשן אבנו של לצבע דומה שלו מפה צבע - שלו נשיא ושבט שבט כל ומפה(.
 שלו ומפה פטדה, - שמעון :דודאים עליו ומצ;ר אדם, צבועה שלו ומפה אדם, אבנו ךאובן

ושליש שחור שליש לבן, שליש צבועה שלו ומפה ברקת,—לוי שכם: עליו ומציר ;רק צבועה

 שם, שם6 כו. ל״ח, שם5 ח. ל״ג, שמות4 ז. י״ב, כמדבר3 כא. שם, שם2 כח. ל״ח, שמות1
ב. ב׳, שם8 לה. י׳, במדכר7 כז.

 ישראל. מיד הכסף באסיפת — בגכוי וגדול. שר — הגמון פא( נתרצו. דעתם, נחה — נתפיסו
 הכסף שמירת על הממונה — גזבר לעצמו. — מחצה ונטל בקוביא. משחק — קוביוסטוס '

 מכוון. שהחשבון ונמצא קדש, של אחד מנה הם חול של מנים שני כלו׳ — היה כפול חלוקתו.
 .ה5עו — מסתלק פב( פודה. — מפקיע הענין. כל ג׳ במדבר עיין — וגו׳ לוים של בפרטם

 שם על — דודאים הדגל. של מטפחת — מפה הכלים. — שנתישבו כיון מטעינים. — ומישבים
שכם. במעשה גבורתו שם על — שכם יד(. ל׳, )ברא׳ בשדה״ דודאים ״וימצא



קיזבמדבר ישראל של וחמתם נסיעתם

 ומצ;ר כמ:ם,* כעין דמותו כלו* מפה וצבע צפך, — ;הודה ן רתמים אורים עליו *ומצע אדם,
 תרח• כ*כמ* עליו ומציר לכחל, דומה כחור* צבועה שלו ומפה ספיר׳ - .יששכר אריה: עליו

 דומה כלו* מפה וצבע כם׳*ךן-ל ;הפינה עליו ומציר לבן, כלו* מפה וצבע :הלם, - זבולון
 כחור* מערב אלא כחור,* ןלא לבן לא כלו* מפה וצבע כבו,* —גד נחש: עליו ומציר לספיר,

 אדמימותו שאין צלול ל:?ן דומה כלו* מפה וצבע נפתלי-אחלמה, מחנה: עליו ומצ;ר ןלבן׳
 שמתקשטות ,;קרה לאבן דומה שלו מפה וצבע תרשיש,—אשר אילה: עליו ומציר עזה,
 לשני ירדומצ ביותר, שחור שלו מפה וצבע שהם,—יוסף דת: אילן עליו ומצ;ר הנשים, בה

 מנשה של מפה ו.על שור׳ מציר היה אפר?ם של מפה ועל מצרים׳ ומנשה אפר:ם נשיאים
 זאב. עליו ומציר הצבעים׳ לי״ב דומה שלו מפה וצבע כפה,*; — בנימין ראם: רדמצי היה

ונשיא. נשיא לכל להם היו כפמנים* "באותות/ ?אמר: לכך
 יודעים היו כבה* הענן, מן תנאה קורה ובמין גביהם. על מהלכין-והעננים היו וכך

 היה המחנות באמצע המשכן גבי על שדדה הענן שיחנו-אותו רוצה נוסעים. הם רוח לאיזו
 שבאו ובון באו; שלא עד המחנות, לכל קדם את־המשכן מעמידים לוי בני והיו—לו עומד

 משה, ?דלת היתד, זו גביהם. על עומקים כבוד וענני במקומו, כל־אחד וחונים עומדים היו
.*“:שראל אלפי רבבות ;; "שובה אומר: כה*מ שדדה עד המשכן על יורד ענן־השכינה היה שלא

 יוצאים אש של ?יצוצות יעני והיו לפניהם, מקדים הארון דדה נוסעים :שראל כשהיו
?שראל. של שונאיהם ןהורנים ואת־קעקרבים את־ה?חשים לפניהם ושורפים הארון בדי מתוך

 את־ ומקיפים חונים היו אמה אלפים ארבעת של אחת כפםק;א חנ;תם? היתד. כיצד
 הבאר מועד. אהל כל־מזרח פני על להם ןכל-אשר ובניו, אהרן משה, רוח. מכל המשכן
 כיצד? :חנו. היאך לכל־המחנות מודיעה דדתה והיא משה, של לאהלו סמוכה החצר בפתח

 מימי והיו שירה, ןאומרים הבאר על עומדים נשיאים עשר שנים היו החצר .קלעי שעמדו בון

 נהר רמאותו שכינה׳ את־מחנה ומקיף יוצא אחד נהר נקרים: נקדים ונעשים יוצאים הבאר
 הלוים את־כל־מחנה ומקיפים מתערבים לבסוף החצר. זויות בארבע נהרות ארבעה יוצאים

 גדול ונהר שכינה. מחנה מקיפין טבליות־טבליות ונראים למשפחה, משפחה בין ומהלכים
 הנהרות והיו ושבט, כל־שבט בין נקרים נהרים ומעשים מבחוץ :שראל מחנה“את־כל מקיף

 ומוקיעים סוף ועד מראש טבליות־טבליות אותם ומצינים ומבחוץ מבפנים אותם מקיפים
 ובהמתם מעדנים כל־מיני להם מגדלים הנקרים והיו ואחד. כל-אחד שבין את-הגבולים

היו התכלת ומןיו בהמתם• לבין בינם ומבדיל עליהם פרוש הענן וקדה חדתם, נגד רועה

לו. י/ במדבר1

 "גור —־ אריה ח(. ל״ג, )דברים חסידך״ לאיש ואוריך תמיך אמר ״וללוי ע״ש — ותמים אורים
 )דברי לעתים" בינה יודעי יששכר "ומבני ע״ש — וירח שמש ט(. מ״ט, )בראשית יהודה״ אריה

 יג(. מ״ט, ישכון״)כראשית ימים לחוף "זבולון — ספינה המזלות. בתקופות לג( י״ב, א׳ הימים

 יט(. שם, )שם יגודנו" גדוד "גד — מחנה יז(. שם, )שם ארח״ עלי נחש דן ״יהי — נחש
 כ(. שם, )שם לחמו" שמנה "מאשר — זית אילן כא(. שם, )שם שלוחה״ אילה ״נפתלי — אילה

 זח יז(, ל״ג, )דברים שורו" "בכור שם על — שור במצרים. תולדותם שהיו שם על — מצרים
 יואש, בן גדעון זה )שם(, קרניו" ראם "וקרני שם על —ראם אפרים. משבט שהיה יהושע,
 כחגורה. — כפסיקיא כז(. מ״ט, )בראשית יטרף" זאב ״בנימין — זאב מנשה. משבט שהיה

— ומצינים מים. של מסגרות בתוך נתונות כטבליות נראו היבשה חלקי כלו׳ לוחות, — טבליות

 ומסמנים.



במדבר ישראל קיח

 רואות היו ואמות־העולם והחמה. והלבנה השחר כעין מצ;רים כתכלת׳ נראים הנהרות
ילק״ש(. ועח׳; ב׳ן )במיר .1שחר?" כמו הנשקפה ואת "מי ואומרות: ומשבחות מילים לכמה אותם

אלד במדבר׳ .ישראל וגם מהסכין היו ארונות שני אלעאי: בר ןהודה ך׳ תני פג
 בתוכו נתונה התורה שהיתר. זה בתוכו. נתונין לוחות עוברי שחיו ואחד בתוכו נתונה התורה

 רחכמיג עמהם. ויוצא נכנם ה;ה בתוכו הלוחות עוברי שהיו וזה מועד, באהל מנח דרה
א׳(• אל שם■ ילק״ש ו: שקל׳ )ירוש׳ ונשבה. עלי בימי ;צא אחת ופעם דרה, אחד ארון אומרים:

מרגלים. י.
 כל' מצאו ולא לב... אבירי "אשתוללו הכתוב: שאמר -זה2ונו׳ אנשים" לך "שלח פד

 — הארק על לשוןיהרע ואמרו ובאו המרגלים, ששלחו ואהרן, משה אלו—3ידיהם״ ח?ל אנשי

;דיהם. נתרשלו ואהרין משה אף אלא לעשות? מה יודעין היו ולא
 את־ ועליתם בגנב זה עלו אליהם לאמר כנען את־ארץ לתור משה אותם "השלח

 )תנת׳ את־השבח. מךאין תחלהואחר־כך את־חפסלת מדאין ...תגרין: דרך שכן—4ההר"
טז(. במ״ר שלח;

 מגדלת׳ ארץ :ש בארץ: מסתכלין היו להם: -אמר5היא" מה את־הארץ "וראיתם פה
אכלוסין. ממעטת וי_ש אכלוסין מגדלת ארץ :ש חלשים; מגדלת ארץ וי_ש נבוךים

 במחנים אם כחם? יוךעין אתם מנץ—5וגו׳" הרפה היא החזק עליה חישב "ואת־העם
רך. ולבם הם חלשים—במבצרים אם כחם, על ובוטחים גבורים הם—שרדם הם

 להם: אמר שמנים; אם קלים, פרותיה אם—6רזה" אם היא השמנה הארץ "ימה
הם. רזים—הם חרסים של אם הם, שמנים—הם צנמא של אם שלה, ובצרורות □אבנים הסתכלו

ס־(• במ׳ר שלח; )ועח׳

 כלב שפרש מלמד ויבא: אמר לומר, לו היה "רבאו"—7חברון" עד ויבא בנגב "רעלו פו
 שאנצל רחמים עלי בקשו אבותי, להם: אמר אבות, קברי על ןנשתטח והלך מרגלים מעצת
 נון בן להושע משה "ויקרא שנאמד: רחמים, עליו משה בקש כבר ;הושע מתלים. מעצת

 אחרת רוח ה;תה עקב כלב "ועבךי שנאמר: וזהו קרגלים. מעצת יושיעך -;ה8ןהושע״

לד:(• )סוטה .*ןנו׳" עמו

 כלב אלולי דב-אל, ארץ מפרות לטול רצו -לא10ונו׳" אשכל נחל עד "ו;באו פז
 אני או אותי הורגים אתם או נוטלים, אתם אין אם להם: ואמר לפניהם ורץ את־הזין ששלף

נוטלים. היו אתכם-לא הות

 ש©6 יה. שם, שם5 יז. י״ג, במדבר4 ו. ע׳ו, תהלים3 ב. י״ג, במדבר2 י. ו׳, שיר־השיריס1
כג. י•^ שם10 כד. י״ד, שס5 נח. שם, שם8 כב. שם, שם7 כ. שם,

 השמים. מראות לפי צבעיהם מחליפים הנהרות מי כלו׳ — וגו׳ השחר כעין מצוירים
 גרועה.. סחורה — הפסולת הסוחרים. — התגרים המרגלים. דבת מחמת רפו, — נתרשלו פד(

 — אכלוסין פה( המשובחת. הסחורה — השבח בארץ. והיבש הגרוע המקום הוא הנגב וכן
 לעפר סמן — חרסים שמן. לקרקע סימן סלעים, של — צנמא פרזים. — במחנים רבים. המונים

החרב. — הזין פז( סיד.



קיטמרגלים

 ודבש חלב זבת הארץ... אל באנו וייאמרו א תספרו אהרן... ואל לשה אל ויבאו וילכו •
 בטובה ךןין1פור הרע: לשון מספרי של דרכם ןגו׳^-כך העם עז כי אפם היא...

ברעה. ומשליקין
 מצאו עולים שהם עם ברבי: הבהן ברכיה ר׳ -אמר2שם״ ראינו הענק ,ילדי וגם •
 ;בוא מן אחי, אומר: שה;ה אחימן? שמו נקרא )למה ותלמי ששי אחימן ענק: בני שלשה

 הענק"- •ילדי בארץ: תלמים עושה תלמי-שדרה כשיש, בריא שהיה—ששי עלי?

 הוא חזק •כי ואמרו: הלכו מ;ד נרדראו, מרגלים אותם כשראו בקומתם(. חמה שמעניקים
 כב;כול, אמר: פפא בר חנינא רב מעלה. כלפי קברים הטיחו לקיש: ריש אמר !3ממנו"

םז<• במ״ר לה•: )סוטה משם. כליו להוציא ;בל אינו בעל-הבחת אפלו

 חלוקיה אני הקדוש־־ברוק־הוא: אמר רבא: דרש —4קיא" יושביה אכלת •ארץ פח
 את־ נוגף לעיר-הדבר נכנסין היו לטובה"-כיצד? חשבתיה •אני לרעה. חשבו והם לטובה

 איוב אומרים: רש אותם; רואה היתד, לא ובדיה בקבורתם, העיר בני ומתעסקים הגדולים,
 בנסים ד,יא"; יושביה •אכלת לרעה"-ארץ חשבו •והם בהספדו. מתעסקים הבל והיו מת,

שם(. הנח׳ שם: )סוטה קבה. הוציאו הקדוש־ברוך-הוא-בהם להם עושה שה;ה

 יוקעים אתם אין הקדוש־יברוך־הוא: -אמר5בעיניהם" הקנו וכן כחגבים בעינינו •ונהי פט
 בעיניהם" הקנו •וכן אלא עליכם, ותרתי כחןבים" בעינינו •ונהי אמרתם מפיכם. הוצאתם מה

 הקתם שלא ייאמר בי בעיניהם? אתכם עשיתי מה הקותם יודעים וכי אני: מקפיד

כמלאכים? בעיניהם
 אלא כחגבים"-להר׳ בעירנו •ונהי בשלמא היו: שקרנים מרגלים משרשיא: רב אמר

יוקעים? היו בעיניהם"-מהיכן הקנו •וכן
 הארזים, תחת אותם מבדים היו את-האבלים מבדים המקום( ]בני שכשהיו היא: ולא—
 בני באילנות אנו רואים אומרים: שהם שמעו באילנות, וישבו עלו המרגלים אותם וכשראו

שם(. סוטה שם; )הנח׳ לחגבים. דומים אדם

 את-להושע שר^ה בדברים, שהסיתם רבה: -אמר6משה״ אל את־העם כלב •ויהם צ
 יאמרו עמהם׳ לספר אבא אם כלב: אמר ,ידבר"! זה קטועז •ראש לו: ואמרו ]עמהם[ מספר

 בבורים: היו—עמרם?..." בן לנו עשה בלבד זו •וכי להם: ואמר עמד רשתיקוני. דבר לי
 והוריד את־ה;ם, לנו וקרע ממצרי.ם, הוציאנו והלא :להם אמר ,ושתקו. - מספר הוא בגנותו

שלח(. הנח׳ שם: ע״י לה; )סוטה לו? נשמע ברקיע-לא ועלו מלמות עשו יאמר: אם את-המן: לנו

 עמדו הארץ מתור המרגלים שבאו בון—7ויבכו" את־קולם חתנו כל־העדה ותשיא •
של כל־זוית לתוך ומתנפל שבטו, בתוך ואחד אחד כל :שראל, בכל־שבטי עצמם ופזרו

 ל. שם, שם6 לג. שם, שם5 לב. שם, שם4 לא. שם, שם3 כח. שם, שם2 כו־כח. י״ג, במדבר1
א. י״ד, שם7

 וינצחני? עלי יבא מי — עלי יבא מן ומסימים. — ומשלימין מתחילים. — פותחין פז(
 בסמוך. כמפורש ה׳, על מוסב כאלו "ממנו" דרש — מעלה כלפי דריכתו. בכח — תלמים עושה
 פלא אין ניחא, זה — בשלמא מתרעם. — מקפיד מחלתי. — ויתרתי פט( ה׳. —הבית .נעל

 ראש צ( הבראה. סעודת מאכילים — מברים תמיהה. אין — היא ולא ונכון. טוב — לחיי בדבר.
!לו נשמע לזאת אף כלן׳ בתמיהה, — לו נשמע לא ליהושע. גנאי של כנוי — קטוע



במדבר ישראל קב

 מה־לך, לו: ואומרים אליו באים ובנותיו ובניו מת, לו שיש כאדם ובוכה צוח והוא ביתו׳

 ובנותי בני עליכם, לי אוי להם: אומר לפניהם׳ נופל עצמו עושה עומד שהוא ובעוד מרי?
 יוכל מי בכם! לשלוט ?יתירים הם היאך בכם! לתעתע עתידים האמורלם היאך ןכלותי!

 שהיו עד וכלותיהם, ובנותיהם בניהם בבכיה, גועים כלם הם מיד מהם? אחד פני לראות
 _עד למשפחה, משפחה משמעת שהיתר- עד בוכות, היו הן ואף ■הדבר את שומעות השכנות

 ונעו אחת חבורה רבוא ששים שנעשו עד שבטו, מבכה חברו וכן בוכה. השבט כל שדרה
שלח(• )ילק״ש למרום. בכיתם קול ונתנו

 הקדוש־ברוך־ אמר הקת באב תשעה ליל הלילה אותו יוחנן: ך׳ אמר רבה אמר בצ
לדורות. בכיה להם אקבע ואני חנם של בכיה בכו הם הוא:

 אבא: בר חיא ר׳ אמר—1נראה' ן; וכבוד באבנים אתם לרגום כל־העדה ":יאמרו
מעלה. כלפי וזרקום אבנים שנטלו מלמד

 שמתו לקיש: בן שמעון ר׳ אמר—2-במגפה רעה הארץ דבת מוצאי האנשים "וימתו
 שנשתרבב מלמד תמךתא: כפר איש שילא ך׳ דרש פפא: בר חנינא רב אמר משנה. מיתה

 ונכנסות ומטבורם בטבורם, ונכנסות מלשונם יוצאות תולעים והיו טבורם, על ונפל לשונם

לד"(. )סוטה בלשונם.

ועךתו. קרח מחלקת יא.
 ומדוע יי ובתוכם קדשים כלם כל־העדה משה... _על .ויקהלו קרח." ^יקח *ג

 למשה: ואמר קרח קפץ .4-ציצת להם "רעשו *הענ;ן מן למעלה כתוב מה—3וגו׳ -תתנשאו
 טלית קרח: לו אמר חיבת. לו: אמר הציצית? מן פטורה שתהא—מהו תכלת, שכלה מלית

 םפרים-מהו, מלא -בקת אותה? פוטרין חוטים ארבעה עצמה, פוטרת אינה תכלת שכלה
 את־ פוטרת אינה כלה התורה כל לו: אמר במזוזה. חיב לו: אמר המזוזה? מן פטור שיהא
 מלבך עליהם, נצמיית לא אלו אותו?-דברים פוטרות שבמזוזה פרשיות שתי הבית,

ברךאם. אתה
 ציצת על "ונתני משה: וכשאמר הארון: ומטועני קרח ה;ה גדול חכם חכמים: אמרו

 אותם בהן ונתעטפו תכלת, טליתות וחמשים מאתים ועשה צוה מיד ,4תכלת" פתיל הכנף

 ונתעטפו משתה להם ועשה קרח עמד ;משה על שקמו סנהדראות ראש־ ומאתים חמשים
 מי להם: אמרו כנגדם, עמדו ושוק, חזה מתנותיהם לטול אך,רן בני באו תכלת. בטליתות

 את־משה. והודיעו באו כך! המקום דבר לא כלום• נתן לא משה? לא כך, לטול אתכם צוה

קרח(. תנח׳ יח; )במ״ר כנגדו. עמדו יד7מ לפיפם. הלך

 וטהרת .ישראל בני מתוך את־הלדם ".קח למשה: הקדוש־ברוך־הוא שאמר בשעה ״
 ראה לקרח: אשתו לו אמרה לקרת. כך עשה -מיד5־בשרם" כל על תער והעבירו אותם...

כהנים: סגגי עשה אחיו את־בני גדול, כהן עשה את-אחיו מלך, נעשה הוא משה: עשה מה

ו־ז. ח/ שם5 לה. נדו, שם4 ג. א/ נזיז, שם3 לז. שם, שש2 י. י״ד, כמדבר1

__הלילה אותו צב( בכי. מעורר — מבכה להתעלל. — לתעתע אדוני. — מרי צא(
 מפיהם. ונתארך נתמשך — שנשתרבב החרבנות. שני על — לדורות בכיה הבכי. של

 אותש. לרצות — לפיפם מנושאי. — ומטועני הציציות. ארבע של — חוטים ארבעה צג(
נים. לכה משנים — כהנים סגני צד(



קכאועדתו קרח מחלקת

 תנו אותו-אומר: נוטלים ואתם מעשר כשמביאים לכהן; תהא אומר:—תרומה כשמביאים
 את־עינו בכם; ומזלזל בכם ומשחק את־שערותיכם מגלח שהוא ועוד, לכהן: מעשרה אחד
 —שלו הגדלה שכל כון לו: אמרה כך. עושה הוא אף הרי לה: אמר בשערותיכם. נתן

.,פלשתים" עם נפשי "תלת הוא: אף אומר
 ז כך לך עשה מי לו: אמרו אותו, ן מכירי היו ןלא כלקישראל על לחזר קרח התחיל

 .הרי לי: ואומרים אותי מניפים והיו וברגלי ב;ךי נטלוני אלא עוד, ולא משה; לו: אמר
 שונאי התחילו מ;ד מועד. באהל והושיבו ככלה וקשטו אחיו את־אהרן והביאו טהור", אתה

 כהנה, ובניו-סגני גדול, אחיו-כהן ואהרן משה-מלך, ואמרו: את־ישראל בו לגרות משה
יד-״ויקך,לו".זמ לכהן." מעשר תרומת כהנה-לכהן, מתנות תרומה-לכהן,

 הקהל, כל כנם עשה? מה אהרן. ועל משה על מתלוצץ וד\ה היה, לצן קרח
 שתי ועמה בשכונתי העתה אחת אלמנה להם: אמר לצנות. דברי לפניהם לומר התחיל
 בשור תחדש "לא משה: לה א.םר לחרש. באה אחת. שדה לה והיתר. ,יתומות, נערות

 ולעשות לקצור באה :*כלאים" תזרע לא "שדך לה: אמר לזרוע, באה :2.יחדו" ובחמר
 תרומה "תני לה: אמר גרן, לעשות באה ופאה"! שכחה לקט׳ "הניחי לה: אמר ערמה,
 עמדה עניה? עשתה, מה לו.׳ ונתנה את״הדין עליך. הןנדיקה שני". ומעשר ראשון ומעשר
 כון מפרותיהן. ולהנות מנזותיהן ללבש כדי כבשות, שתי ולקחה את־השדה ומכרה

 "כל הקדוש־ברוך־הוא: לי אמר שכך את־הבכורות. לי תני לה: ואמר אך,דן שןלדו-בא
 וגזזה ?זיזה זמן הניע את־הולדות. לו ונתנה את־הךין עליה הצדיקה לץ"? תקדיש הבכור...

 גז "וראשית הקדוש־ברוך־הוא: ז$מר שכך הגז, ראשית לי תני לה: ואמר אהרן בא אותן.
 כון ואוכלתן; שוחטתן הריני הזה, באיש לעמד כח בי אין תתן־לו״?-אמךה: צאנך

 לא אותן ששחטתי אחר אפלו אמךה: והקבה. והלחץם הזרוע לי תני לה: אמר ששחטתן
 הקדוש־ברוך- אמר שכך הוא, שלי כלן כן אם לה: אמר חרם! עלי הן מ;דו-הךי נצלתי
 כך בנותיה. שתי עם היא בוכה, והניחה לו, והלך נטלן .6יהיה" לך בישראל חרם "כל הוא:

בהקדוש־ברוך־הוא. ותולים עושים הם כך כל זו! לעלובה עלתה
 תלמיד, הרב-אתה זה אם לך? מועיל מה לו: אמרה הצילתו: אשתו פלת בן און

 אמרה לו. ונשבעתי בעצה הייתי עמם אעשה? מה לה: אמר תלמיד. הרב-אתה זה ואם
 כל שערותיה. סתרה ה?תח. על רשכה והשכיבתו .יין השקתו אצילך. ואני בביתך. שב לו:
ועדתו. קרח נבלע ובינתים וראה-חזר. שבא מי

 בידיך, "ואולת פלת׳ בן און עזל אשתו ביתה"'-זו בנתה נשים "חכמות שנאמר: זהו
יח(. בס׳ר חנח׳ן שו׳ס; מד־ קם: )סגה' קרח. של אשתו זו — 7תהרסנד,"

 כך? להם לומר משה ךאה -מה8ונו׳ אש" בהן ותנו מחתות... לכם קחו עשו "זאת

ואין—הרבה וכמרים הרבה, ונמופים :ש, הרבה טעיות עבוךה-זךה עובדי בדתי להם: אמר

 במדבר6 ד. י״ח, שם5 יט. ט״ו, דברים4 יכן. י״ט, ויקרא3 י. ב,*כ דברים2 ל. ט•:, שופטים *
ז. ו, ס״ז, במדבר8 א. י״ד, משלי ׳ יד. י״ח,

 לעלובה לץ. — ליצן שנתגלה. — אותו מכירין היו ולא להשחיתן. — בשערותיכם נתן זגינו

חוקים ספרי — ונמוכים אלילים. — טעיות צה( הרסה. פרעה, — סתרה זו. לאומללה — זו

 ותורות.



במדבר ישראל קכב

 אחד. ומזבח אחד. ומשפט אחת, ותורה אחד. ץ אלא לנו אין ואנו אחד: בבית מתקבצים כלם

יח(. במ״ר קרח; )תנה״ק גדולה! כהנה מבקשים איש וחמשים מאתים ואתם—אחד גדול ולהן

 הדבו־ים כל—1ונו׳ “עךתך וכל אתה לכן אתך... .מקרב מכם... המעט משה... ,ויאמר צי
 אני אם אמרן ברשעו, פקח שדרה לפי דבר! שהשיבו מוצא אתה ואין לקרח משה פים האלו

 בעל־כרחיג לו מתרצה ואני בו־בךיו יקפחני ועכשו גדול. חכם שהוא בו אני יודע משיבו,
יח(. )נמיר הימנו. פרש תועלת בו שאין משה כשראה לו. אזקק שלא מוטב

 כפיי- נפתחת הארץ שדרתה מלמד—2וגו׳ שאלה" חיים להם וכל־אשר הם ,חרדו צ!
 מעט־ ויוו־ו־ים והצואר׳ והבטן וד.שוק:ם הו־נלים כמו נפתחה האדים בפךסות אדם, של עביו
)ילקיר(. אמת. ותוךחו אמת משה צועקים: חונקת-והם והארץ מעט.

 הכובס ב.יד כלים דרו א?לו אמרו: רבותינו—2שאלה" להם... אשר וכל הם ,חרדו צח

יח(• )במ״ר עמהם. ונבלעין ובאין מתנלגלין היו

 בר יוסי ר׳ טומסיתיהם. מתוך פרחו שמותיהם אף אמר: חלבו בשפך׳ ברכיה ר׳ צס
עמהם. נבלעה היא אף מיךם. .ישראל ברד שאולה שדרתה מחט אפלו אמר: חנינא

יא(. סנה' )ירוש׳

מריבה. מי יב.
 וכל מהלכים ואהרין משה -היו,הסלע" פני אל את־הקהל ואהרן משה ,חקהלו ק

 כד שאין דור ואין אותה: ומקיפים עומדים והיו אבן, רואים ישראל והיו אחריהם, .ישראל
 ורועים דרה. .יתרו של רועה שבן־עמךם יוךעים אתם אין אומרים: הקרבים לצניס-ודרו

 לכם הוצאתי הרי לנו: ולומר מ:ם בו שיש למקום למשכנו מבקש והוא במים, פקחים
 מכל־ ציהו: כך והקדושי־ברוך־הוא הזו. האבן מן לנו יוציא כן. אלו אותנו; מים-ולהטעות

 עשחםי היו והם אחריו, שישראל סבור פניו. הפך ומשה מים. להם הוצא שרוצים סלע
 אנו מזה לו: אמרו מ:ם. לבם שאוציא עמי, בואו להם: אמר האבנים: על כתות־כתות

 מבקשים-ונתכרכמו אנו אין אחרת אבן(1 מן אף מוציא, אתה אי הזה הסלע מן אם מבקשים,
חקת(• )ילק״ש מבקש. שהוא מאותה אלא מים, להם מוציא שאינו ונשבע כנגדם׳ פניו

 התחיל אחת, פעם -הכה4פעמ:ם״ במטהו את־הסלע חך את־ח־ו משה ,חרם קא
 או ליונקי־שדים הללו המים בן־עמרם, לו: אמרו טפין־טפין. מועטים, מים נוטף הסלע

 שררה. קל־מה חעטפו כיבים מי.ם חצאו פעמי.ם וך.כה כנגדם, הקפיד מיד לגמולי־חלב?

תנה׳ק(• חקת; )תנח׳ כנגדם. נתון

יא. שה, שה4 י. כ', שסנ לג. שס, שס2 ר״־יא. ט״ז, *במוכר

 עמו. אעסוק — לו אזקק ינצחני. — יקפחני צו( אחד. אלילים בבית — אחד בבית
 ומכינים. בקיאים — פקחים ק( בכתב. ורשימות שטרות של כרכים — טומפותיהם צט(
 טפות".. טפות—טפין טפין קא( מכעס. ירוקים נעשו — ונתכרכמו יפה. כחו באמת אם — כן אלו

כעס. — הקפיד



קכגאהרן טרחנים.

טרחנים. ע.
 שנוצח רואה מהם אחד דדה טרחנים. שהיו מלמד—,טרחכם" לבדי אשא •איכה קב

 דינים: עליכם מוספני דן, אני למחר ראיות׳ לי :ש להביא׳ עז־ים לי .יש אומר: בדין׳ חברו
 אמרו: לצאת׳ משד׳ הקדים אפיקורסים: שהיו -מלמד,,"ומשאכם" "טרחכם". נאמר לכך
 כן- ראה מה אמרו: לצאת׳ אחר ביתו! בתוך שפוי אינו שמא לצאת? בן־עמרם ראה מה

 עליכם ומחשב .עצות עליכם ויועץ יושב - סבורים? ארזם מה לצאת׳ שלא עמרם

דבר׳(. )ספרי מחשבות!

 -מלמד2במדבר" ד,"דדן בעבר כל־:שראל אל שה1כ דבר אשר הדברים "אלה קג

 לתוך וזורקים קטנים ובנותיהם בניהם נוטלים שהיו במדבר, עושים מה־שהיו על שהוכיחם
 התקנת פרנסה מה־ קיאלו? להם ך.ועק,נרז אנונא מה בן־עמךם, לו: ואומרים משה של חיקו
דברים(. ילק׳ש )שם: לאלו? להם

אהלן. יד.
 עבשו ועד עולם של יתוזבר מתחלת מוצא אתה אח? -כאיזה,לי" כאח :תנך •מי קד

 עשר להרגו: ובקש ליצחק שנא ישמעאל והרגו: להבל שנא קין לזה: זה שונאים האחים
 ומה־נעים "מה־טוב שנאמר: ואהדן. כמשה אח? ובאיזה ליוסף. שנאו והשבטים ליעקב׳ שנא

 את- משה שנטל שבשעה לזה. זה ומחבכין לזה זה אוהבים -שהיו,;חד" גם אחים שבח
 בגדלת וזה זה בנדלת זה שמחים היי אלא בזה, זה קנאו לא גדולה כהנה ואהו״ן המלכות

 לכר, "ועתה למשה: הקדוש־ברוך׳־הוא לו שאמר בשעה מוצא: אתה שכן לך, תדע זה.
 משה, עכב שמא סבור אתה .4תשלח" ב.יד נא "שלח משה: לו אמר 5פרעה" אל ןאשלחך

 היה עמיתי שלא עד משה: אמר לאהרן. כמכבד אלא עשה לא כן, אינו ללך: רצה שלא
 שנאמר: להם, מתנבא היה שאהרן )ומנין שנה, שבנים במצרים להם מתנבא אחי אהרן

 לי ?שראל שבטי מכל אתו ובחר פרעה לבית במצרים בהיותם אביך אל־כית נגליתי •הנגלה
 של בתחומו נכנס אני ועכשו להם׳ מתנבא אהרן היה הללו כל־השנים לו: (-אמר,לכהן"

 אכפת לא הקדוש־ברוך-הוא: לו אמר ללך. משה בקש לא לכך מצר? שיהא אחי,
 שלך, לאפנטי יוצא שהוא לך, תדע עומח. עוד אלא מצר, שאינו ךי לא זה; בדבר לאהרן

 בלבו, אלא לק׳עד׳ בפיו -לא*לבו" ן ףןז$ח וראך לקראתך יצא הנה־הוא "ונם שנאמר:
ללך. קבל כך לו שאמר כון מפיו. יותר לבו

ותמים. אורים ;לבש אחיו בנדלת ששמח הלב יוחאי: בן שמעון ך׳ אמר
 נפגשו ואמת "חסד הכתוב: שאמר -זהו9לו" וישק האלהים בהר ויפגשהו •רלך

",,ך" ד י ם ח לאיש ואוריך תמיך אמר •וללוי שנאמר: אהרן, זה -חסד,0נשקו" ושלום צדק

 ;1 שם6 י. ג׳, שמוח5 א. קל״ג, תהליס4 א. ח׳, השירים שיל3 א. שם, שם2 יב. א׳, דברים1
ח. ל״ג, דברים11 יא. פ״ה, תהלים 10 כז. שם שם9 יד. ד׳, שמות8 נח. כז, ב׳, שיא ׳ י״ג.

 — מוספני תעודות. כתבי חדשות, הוכחות — ראיות טורח. מרבים — טרחנים קב(
 באשתו. הוא מתקוטט כלו׳ ;ושלו שקט — שפוי ברבם. מלעיגים — איפקורסים אני. מוסיף

לקראתך. — שלך לאפנטי קד( כלכלה. מזונו!/ מיני — אנונא קג(



במדבר ישראל קכד

 יי ,צדקת שנאמד משה, זה •צדק' ,1הוא" נאמן ביתי •בכל שנאמרו משה, ןה •ואמת'
 נפגשו ואמת "חסד הוי: ,3אתי" הלך ובמישור "בשלום שנאמר: אהלן, זה ו״שלום" ׳2עשה"
תנח׳(• ;שמות )תנה׳ק .4נשקו" ]שלום צדק

 ומשים שלום ורודף שלום אוהב אהלן אבל ההר, את הדין :קוב אומר דדה משה קת
 בשלום בשפתיו, לא־נמצא ]עולה בפיהו היתד, אמת "תורת שנאמר: לחברו, אדם בין שלום

ו:(. )סנה׳ .3מעון" השיב ]רבים אתי הלך ובמישור

 מרגליות טפי שתי כמין—5וגו׳ אהלן' זקן על־הזקן ילד הטוב". "כשמן רבותינו: שנו קו
 בעקר לו ןיושבות עולות מספר כשהוא תנא, פפא: רב אמר בזקנו. לאהרן תלויות היו

יב(. )הור׳ זקנו.

אהלן. ע־ל 1מיתת! טו.
 מהלך שענן ואף־על־פי גדול. תפוח על קטן כתפוח הל, גבי על -הר6ההר" "הר קז

 דגמא, את־יההר הוא ברוך־ הקדוש־ הניח את־השפל, ומגביה את־הגבה משפיל לפניהם׳
 מתלעים .יהיו שלא במדער, הר הניח שלא ־ברוך־הוא, הקדוש להם שיעשה נסים שידעו
 מישור, כל־־המךבר הענן עדשה שהיה אף־על־פי אלא עוד, ]לא עליהם: ויורדים ]עולים

 הר לשכינה, סיני הר הרים: שלשה והניח חמתו, שם שתהא למשכן, גבה מקום מניח דדה
חקת(. )תנה״ק אהלן. לקבורת ]לר־ההר משה לקבורת נבו

 לך למשה: הקדוש־ברוך״הוא לו אמר העולם, מן לפטר אהלן של ןמנו כשהגיע קח
 קולא: התחיל אהלן׳ אצל לו והלך בשחרית משה השכים המיתה. על לאהרן לו ואלר
 מן דבר משה: לו אמר היום? כאן ולבא להשכים ראית מה לו: אמר אצלו. ;רד אחי! אהלן

 לו: אמר אצלך. ובאתי השכמתי לכך הרבה׳ לי ומתקשה בל;לה, מדרדר רדיתי התורה
 אותו הבא הוא, •בראשית' שבספר יודע אני אלא מהו, יודע איני לו: אמר הדבר? ומהו

 יפה אמר: ואחת אחת כל ועל ופרישה׳ פרשה כל בו וקראו בראשית ספר נטלו בו. ונקרא
 לאדם, אמר מה משה: אמר אדם, לבריאת שהניעו ובון הקדוש-ברוך־הוא! ברא רפה עשה

 סופנו את־המות-לא שעצרת ואתה השרת, במלאכי ששלקזתי נאן־י לעולם! מות שהביא
 לו שהזכיר עד ויורד יורד דדה—הן! קטנות לו: אמר לחיות? לגו לש שנים כמה עוד לכך?

 הדבר? הוא בשבילי שמא לו: אמר גולעתו. אהלן של עצמותיו הרגישו מיד המות; יום
 בקרביי ;חיל •לבי אהלן: לו אמר קומתו. שגרעה לשראל אותו ראו מ;ד הן. לו: אמר

 להר־ נעלה לו: $מר הן. לו: אמר למות? עליך מקבל לו: אמר—7עלי" נפלו מות ]אימות
 יודעים .ישראל דדו אלו כל-לשךאל. לעיני ואלעןר, ואהרן משה שלשתם, עלו מ;ד ההר.
 סבורים׳ היו אלא לחמים; עליו קבקשים ןד,יו אותו, מ?יחים דדו לא למות, עולה שהוא

קראו. הדבור שמא

 במדנר6 ע. קליג, שם5 יד. פ״ה, תהלים4 ו. נ׳, מלאכי3 כא. ל״ג^ דברים2 ז. י״ב, במדבר1
ה. נ״ה, תהלים7 כב. כ׳,

 בשורש. — בעיקר זקנו. שער גוזז — מספר הטוב. השמן של — מרגליות טפי שתי קו(
 בדברים. מגלגל — ויורד יורד זוכר. איני כלו׳ — מהו יודע איני קח( וזכר. סמן — דוגמא קז(

הקב״ה. של — הדבור



קכד, ארנון נחל על הנסים אהרן. של מיתתו

 אהרין וה;ה מעשה־שמים, ומטה, דולק נר עזם ומצאו מעדה להם נפתחה שעלו, פון
 מתה קך;ם ראה, אחין אהלן מעזה: לו אמר חתלתו. וערפל לובשו, ואלעזר אחד בלי פושט

 בי? מטפל מי אני׳ מת אם ואני׳ בך, מטפלים ןאלעזד ואני מת אתה בה, טפלנו ואתה ואני
 אחי• "עלה׳ לאהלן: מעזה לו אמר בך. קטפל אני חייך! למשה: הקדוש-ברוך־הוא לו אמר

 וסתם.—פיך" ~״םתם ןקפק.—עיניך" "קפץ — ופשט.—;דיך" "פשט—עלה.—זו" למטה
 ועלה לח;יו. על אותו מנשקים ואלעזר משה והיו נשמתו. ו;צאה ונשקתו שבינה ירדה מ;ד

 — שיצאו בון נןבאן. צאו :הקדוש־ברוך־הוא להם אמר אותו. וכסה ענן־הבבוד

המערה♦ נסתמה.
 את־אהלן׳ לראות ומצפים חרדים עומדים וכל-ישראל יוךדים. ואלעזר משה היו

 הזל—שמם אלא ירדו ולא שלשה שעלו בשראו שלום. ורודף שלום אוהב שהיה מפני
 אוקרת: אחת בתות: לשלש נחלקו ואלעזר. משה על את־בל-ישראל והרגיש ביניהם השטן
 את-הבהנה ליחש מבקש שהיה הרגו, אלעזר אומרת: ואחת בו; מתקנא שהיה משה, הרגו

 אמר הוא? היכן אהרן ואמרו: בלקישראל תפשום מת. שמים דרך אומרת: ,ואחת הגדולה:
 דבר שמא לך, מאמינים אנו אין אמרו: הבא. עולם לדדי הקדוש־ברוך־הוא גנזו להם־משה:

 מה ואת-אלעזר. את־משה לסקל .ישראל בקשו מיתה. עליו ןקנסת לך אמר פד,גן שלא
 ;היה אהרן, של ארונו והוציאו את־המערה׳ ופקחו למלאכים, רמז הקדוש־ברוך־הוא? עשה
 בל־העדה "ויראו שנאמר: אותו, רואים וכלקישראל לפניו, מקלסים והמלאכים בשמ;ם, פורח

 חקת<. )ילקיש .2משבבותם" על ;נוחו שלום ";בא—מקלסים? המלאכים היו ומה .1אהרן" נוע בי

 מפני אנשים, אלא בכו לא -למשה*;שךאל״ בית כל יום שלשים את-אהרן ,,וענבו קנז
 סרחת, לאיש: מ;מיו אמר לא ואהרן בדברים, מוכיחם והיה לאמתו הדין שהוציא
 ׳3אתי" הלך ובמישור "בשלום שנאמר: שלום, רודף שהיה אלא עוד, ןלא מרחת:—ולאשר,

 באךם פגע בדרך, מהלך אהרן כעזהיה ?-מלמד3מעון" השיב "ורבים לומר: מה־תלמוד
 אשא איך לי! אוי אמר: עברה, ולעבר ללך האיש אותו בקש למחר שלום; לו ונותן רשע
 מונע האיש אותו ונמצא—שלום, לי שנתן הימנו, בשתי את-אהלן? ואראה אחר-בך עיני

 אצל לו ישב7ו אהרן הלך זה, עם זה מריבה שעשו אדם, בני שני וכן העברה. מן עצמו
 איך לי, "אוי ואומר: בשערו וקתלש את־לבו מטרף חברך ראה! בני, לו: ואוקר מהם אחד
 עד אצלו, יושב דדה—עליו" שטרחתי הוא שאני הימנו, בשתי בחברי? ואראה עיני אשא

 בזה זה וכשפגעו זה. בענ;ן לו ואומר חברו אצל הולך שוב שבלבו. קגאה בל שמוציא
חקת(. ילק״ש יב; )אדר״ב .1ישראל" בל־בית את-אהלן... "חבבו נאמר: לכך לזה. זה ונעזקו גפפו

ארנלן. נחל על הנסים טז.
 מזה ההר על עומד אדם ארנון? נחל על הגסים הם מה—4לה" ענו באר "עלי קי

 ועולה, הנחל לתוך יורד והדרך מילק; שבעה ממנו רחוק והוא מזה, בהר חברו עם ומדבר
 ;שבו סוף; אין עד אכלוסין כל־האמות בנסו נח הנחלים. בתוך לעבר ;שראל של ןדרבם

יז. כ״א, במדבר4 ו. ב/ מלאכי3 ב. נ״ז, ישעיה2 כנו. כ׳, *במדבר

 סבב. — חזר עצום. — קפוץ אדם. בידי ולא שמים, בידי שנעשו כלו׳ — שמים מעשה
 בני "ויבכו נאמר ובמשה — ישראל בית כל קט( וגזרת. — וקנפת למרידה. ועורר —והרגיש

הבקו. — גפפו ועוקר. — ומתלש ומצער. מכאיב — מטרף חטאת. — סרחת ישראל״.



במדבר ישראל קכי

 עשוי עכמדו בהר המערות ומגד מערות, פלמעלם עשוי וההר הנחל; בתוך מקצתם
 לתוך .ישראל כעי.ךרו ;אמרו: המערות, לתוך האבלוסין נכנסו שחם. כמין סלעים־בלעים

 את-כלם. ונהרג המערות, מן למעלה—ואלו מלפניהם, עומדים הנחל עז^תוך אלו הנחל,
 הנחל, לתוך למטה לרר הקדוע־ברוך־הוא הצריכם לא מקום, לאותו .ישראל להגיעו כון

 ההרים והקיפו כלם. המערות-ומתו לתוך זה הר עול עזרים ונכנסו להרים רמז אלא
■ לחברו. נסמך איזה נודע ולא בבועה, דרך ונעשו לזה זה ראשיהם

 עבו מואב, עבארץ הר מואב; לארץ ארץ-:שראל תחומי בין מפסיק נחל ואותו
 להר ןנסמך נזדעזע, עדים, כמין הסלעים עבו שבאךץ־.ישךאל. והר נזדעזע, לא ?מערות,
 בא אדונה בן שראתה לשפחה מעל מארץ־ישראל. עהוא מפני נזדעזע? מה ומפני שכנגדו.
וקבלתו. אותו ןקדמה קפצה אצלה,
 הנחל אל הבאר ;רדה הנבורים׳ ־אותם כל ורוצצו המערות לתוך הסלעים כשנכנסו ׳

 אותם על ישראל ועברו ה;ם. אותם שאבד כעם את־כל־האכלובין. ואבדה עם. ונתגברה
 :שקאל לבני מודיע אך ך,רי הקדוע־ברוך־הוא: אמר האלו. כל־הנפים ידעו ;לא הקרים.

 ורגלים וזרועות גלגליות והוציאה המערה לתוך הבאר ;רדה—מפניהם אבךתי אכלוסין כמה
 והיא הנחל. בתוך כישבנה מאירה וראוה את-הבאר. לבקע חןרו ן.ישךאל חקר. להן שאין

 ",עלי עליה: שיקה ואמרו הנחלים על עומדים .ישראל ןד,יו האכלוסין. את־אברי מוציאה

יט(. במ״ר חקת; )הנה״ין .,לה" ענו עאר

הבשן. מלך עוג יז.
 אנו ובשחרית ?אן נח;ה מעה: להם אמר אדרעי של לתחומה ןיעראל מעה כשבאו קיא

 תלה רואה, העלן ד.;תה לא ועחן לאדרעי, לכנס באו בשחרית׳ עמדו אותה. וכובעים נכנסים
 יורע איני מעה: אמר לארץ. מניעות ורגליו החומה על יושב את-עוג וראה אתרעיניו מעה

 שאתה זה מעה, הקדוע־ברוך־הוא: לו אמר בלילה. אלו בנו .אחרת חומה רואה. אני קה
 אני עמפילו ,2אותו" תירא הקדוש-ברוך-הוא:״אל לו אמר מעה, הוא-נק;רא עוג רואה

מלחמה. עמו עשו לפניך.
 שלש בן הר ואעקר אלך פרסאות... הוא?-עזלש כמה .ישראל מחנה עוג: אמר

 הביא ראשו. על והניחו פרסאות שלש בן הר עקר הלך ואהרגם. עליהם ;אזרק פך?אות
 לו לשלפו-נשתרבבו בקע צוארו. על לו ן;רד ונקבוהו, נמלים עליו הקדוע־ערוך־הוא

 עשר בן קרדים נטל אמות. היה?-עשר כקה מעה לשלפו. ;כל ולא ולכאן לכאן עניו
והרגו. בקרסליו והכהו אמות, עשר וקפץ אמות,

 ונכנס צבי אחר רצתי אחת פעם דריתי. מתים קובר אומר: שאול אבא א,זתני
 כשחזרתי כלתה. לא ןקולית הגעתי לא וצבי פרסאות, עלע אחריו ורצתי מת, של בקולית
כד:(. נדה נד:; כר' דברים; ילק׳ש א; )דכ׳ר היתד" ?בשן מלך עוג של לי: אקח לאחורי,

ש.5בל׳ ידז.
את ו־ואין עהיו כון כאן? ל.ך;ן ןקני על -מה־טיבםנמך;ן' זקני אל מואב >יאמר ץ־ב

ד. כ״ב, שס3 לד. שם, שס2 יז. כ״א, במדבר* י

 נמשכו — נשתרבבו קיא( גבולי. — תחומי מבדיל. — מפסיק הקריבו. — והקיפו קי(
חלולות שהיא השו^ עצם — קולית .•נתארכו.



קכזבלעם

 מת מהם נדע נת;דל. במדין #לד.ם מנהיג אמרו: כל-הארץ קדרך שלא נייחים ץקזראל

 בארם כנגדם נבוא אנו אף להם: א^זרו ב$יו. א^א כחו אין מך;ן: זקני אקרו עדותיו.
בפיר. שכחו

 המואבים עם נלחמים #מדעים מוצא אתה קךין״י-והלא זקני אל מואב ^דאמר
 על זאב בא זה. עם זה מריבים #היו כלבים לשני משל אלא—מעולם? ביניהם ןהשינאה

 נתחברו לפיכך עלי": יבא ולמחר זה את־ הורג היום עוזרו, איני •אם ה#?י: אמר מהם. אחד
ךע־מזל. #ל מחלבו מ#תה עשו וחתול חלדה הבריות: #אומרין זהו מדין. עם מואב

 במקומי-"לא אקללם כן אם לו: אמר .2עמהם" תלך לא בלעם אל אלהים •ויאמר

 .2הוא" ברוך לברכתך-״כי צדיקים הם אין לו: אמר אברכם. לו: אמד !2את־ד׳עם" תאר
מעקצך. ולא מךב#ך לא לצרעה: אומרים משל

 ך,קדו#" לו -אמר3ונו׳" המזבלת את־#בעת אליו ויאמר בלעם אל אלהים ^?קר
 לשלחני משל ;3ערכתי" המזבחות "את־שבעת לו: אמר עושה? אתה מה ך#ע, ברוך־הוא:

 במשקלות? ומשקר מעול אתה מה לו: אמר בו׳ הרגיש השוק בעל בא במשקלות׳ המשקר
 מת רשע׳ לו: אמר הקדש׳ רוח קראו בלעם׳ כך אף לביתך. דורון שלחתי כבר לו: אמר
.3ערכתי" המזבחות "את־שבעת לפניו: אמר עושה? .אתה

חכה. אמר: יונתן ך׳ מלאך: אומר: אלעזר -ך׳4בלעם" בפי ךבר ,;י •וישם
 שלא לומר בקש בלבו. דרה מה למד אתה רשע אותו של מברכתו יוחנן: ך׳ אמר

 —עליהם שכינה תשרה לא :3.יעקב״ אהליך •מה־טובו—יבתי״מדר־שות בתי־כנסיות להם ןה,ו
 זיתים להם :היו לא ;6נטיו" •כנחלים— נמשכת מלכותן תהא לא ;5?#ךאל" •משכנותיך

 מלכים להם .יהיו לא :6י;" נטע "כאהלים—נודף ןהאריחם לא :6נהר" עלי "בננות—וכרמים
 לא :7מדליו" מים בן־מלך-״יזל מלך להם ידדה לא ;6מים" עלי "כארזים—קומה כעלי
 מאגג "דרים—מלכותם עזה תהא לא ;7רבים" במים "וזרעו—באמות שולטת מרכותם תהא

.7מלכותו" "ותנשא—מלכותם אימה תהא לא ;7מלכו"
 ומבתי־מדרשות, מבתי־־כנסיות חוץ לקללה. חזרו כלן כהנא: בר אבא ך׳ אמר

 קללה, - 8אלהיך״ ,;י אהבך כי לברכה את־הקללה לך אלהיך ן; •ויד׳בך #נאמר:
קללות. ןלא

 אתה ברכותיו שמתוך ך#ע. אותו של שנאתו להודיעך—,אראנו" צרים מראש •כי
 את- קוצץ בקי שאינו מי את־האילן. לקץ שבא לאךם דומה: הוא למה מחשבותיו׳ •יודע

 רשע: אותו אמר כך וקוצץ. את־ה#ךשים מגלה והפקת ומתעע,—וענף ענף כל הענפים׳
 קשים; ומצאם לגע בא וקוצץ. לשר־שיהם הולך אני הרי ושבט, שבט לכל מקלל אני .מה

 לעקר, הוא נוח הארץ׳ גבי על צף כשהוא אראנו"-הסי־ע׳ צורים מראש "בי נאמר: •לכך

התהום. עד הם מהברים כן: אינם ואלו
 תלע אחרת: אמה עם מח#בם אינו אחד, דנית בלשון -הן,?שכן" לבדד •הן־עם

 שס7 ו. שם, שם6 ה. כ״ד, שם5 ה. שס, שם6 ד. כ״ג, שס3 יב. שם, שם2 ד. כ״ב, במדבר1
ט. כ״ג, במדבר9 ו. כ״ג, דברים8 ז. שם,

 מתנה, — דורון מעות. של לחלפן - לשלחני לזו. זו אויבים שהם - וחתול חולדה קיב(
 — לשרשיהם הדבור. את לעכב כדי השנים בין לפה שמכניסים חח מין — חבה שוחד. -בתורת

 א(. נ״א, )ישע׳ חצבתם" צור אל •הביטו עדה״כ האבות, על דרש צורים" "ומראש האבות,

הקרקע. של העליון לשטח רק מחובר —.;צף



במדבר ישראל קכח

 #דוד• א׳ זוגז ^זן $ין ןני״ן ןדרא זיג, ללין -י^ כלן ותמצא כל־האותיות חשב כן: שהוא לך

 זיג. לה ד״ו-ח׳מין ג״ז׳ ב״ח, א״ט׳ עשרה: הרי—שמונה ח׳ שנ:ם, ב׳ עשרה: תשעה-ך׳רי ט׳
ילק״ש(. ן תנת׳ תנח״ק: קה; סנה׳ ב; )בפ״ר זוג. לה אין נ׳—מ״ם ל״ע, כ״ף, י״ץ, ןכן

 חויג ן^ה שוןא אלי $ל אלהיהם לו: וגו׳״'-אמר איעצך לכה לעמי הולך .הנני קיג
 ןןה5ן, זונות׳ ץהם והושב קליעים להם עשה עצה: ואשיאך בא פשתן. לכלי מתאוים והם

 בית■ עד מהר־^ג קלעים להם עשה פשתן. כלי להם וימכרו מבפנים, תלדה מבחוץ

 ןשיסים אוקלים שישראל ובשעה מבפנים, ו_ילדה מבחוץ זקנה זונות, בהן והושיב דרשימון
 או#ךת ןקןה פשתן? כלי מבקש אתה אי הזקנה: לו אומרת בשוק, לט.יל ויוצאים ושמחים

 אועת דרי לו: אומרת ואחר-כך פעמים: ושלש שתים בפחות לו אומרת רלדה בשור. לו

 ק>ןזה שהוא העמוני, היין מן אצלה׳ מנח _יןן של וצרצור לעצמך. ברור שב כבן־בית,
 ^קר בו. בער ששתה בון ;:ן? של כוס שתשתה רצונך, לו: אמרה לזנות. את־הנוף ומפתה

 ,יהודי הלא לה: אמר לזה. ,עבר לו: אמרה חיקה. מתוך יראתה הוציאה לי. השמעי לה:
 ש,עבוךועה יודע אינו פעור-והוא אלא ממך מבקשים כלום לך, אכפת ומה לו: אמרה אני.

שם(. ירוש׳ קו; )סנה׳ רבך. משה כתורת שתכפה עד מנחתך שאיני אלא עוד בכך-ולא

צלפדזד. בנות יט.
 לשבטים מתחלקת שהארץ צלפחד, בנות ששמעו בון—2וגו׳ צלפחד" בנות ,ותקרבנה קיד

 המקום: רחמי בשר״ודם כרחמי לא אמרו: עצה: לטול זו על זו נתקבצו לנקבות, ולא
 —אלא כן, אינו העולם והיה שאמר מי אבל הנקבות: מן יותר הזכרים על רחמיו בשר־ודם

 על ורחמיו לכל ,;י .טוב שנאמר: הכל, .על ךחמיו הנקבות, ועל הזכרים על רחמיו
.3כל־מעשיו"

 אמרו: שאנשים אנשים, מבח נשים של כחן ,יפה אומר: נתן -_ר׳4אחזה' לנו .תנה

פנחס(. )ספרי אחזה". לנו אמרו-"תנה ונשים ,5מצרימה" ונשובה ראש .נתנה

 מת .אבינו אמרה: .ראשונה דברים. חמשה אמרו -חמשתן6משה" לפני "ותעמדנה קטו
 :7קרח" בעדת ,;י על הנועדים ך,עךה בתוך דרה לא "והוא אמרה: שמה ;7במךבר"

 ;7לר היו לא "וביים אקרה: הרביעית המקושש: הוא—7מת" בחטאו "כי אמרה: השלישית
ילמדנו(. ע״פ פנחס )ילק״ש הפסוק. וכל 4משפחתו" מתוך אבינו שם ינךע .למה אמרה: החמשית

הן. צךקניות הן, דרשניות הן, חכמניות צלפחד בנות תנא, קט:
 משה שהיה מלמד .יצחק: רב בר שמואל שאמר.רב .דברו, שעה שלפי הן, חכמניות

 ואם כבן, נחלה לנו תנה חשובות אנו כבן אם לו: אמרו ,יבמין. בפרשת ודורש יושב רבנו
 אומרות: שהיו הן, דרשניות .8ץ" לפני את־משפטן משה "וי_קךב מיד אמנו: לאו-תתיבם

 להן., להגון אלא נשיאו הן-שלא צךקניות דברנו. לא לבן, בת אפלו או בן, לו דרה אלו

פינחס(.. ילק״ש קיט:: )ב״ב
 כ״ז, שס4 ד. ייד, שס5 ד. כ״ז, במדבר4 ט. קמ״ה, תהלים 3 א. כ״ז, פס2 יד. כ״ד, במדבר1

ה. שם, פס8 ג. פס, שם7 ב.

 — לי השמעי ובקבוק. — וצרצור שוה. במחיר — בשוה אהלים. של — קלעים קיג(
 כחן יפה לזכרים. — לשבטים קיד( צרכים. עשית — פעור שלה. אליל — יראתה לעברה.

 השעה. לענין בהתאם ובזמנו, בעתו דבר — דברו שעה שלפי קטז( ותכונתן. מדתן יפה כלו׳
לכשרים. להן, ראוי שהוא למי — להן להגון



קכט במדבר• ישראל של צרכיהם ספוק מדין• מלחמת צלפחד• בנות

 הקדוש־ אמר הדין. הוא כך — 1דברות״ צלפחד בנות כן לאפר משה אל יי ,,ויאמר קיי
 הדין - 2ושמעתיו" אלי תקרבון מכם .יקשה אשר ,והדבר אמרת ולא :למשה ברוך־הוא

 לך יבאו אם :לתלמידו שאמר לשלחני משל אותו. דנות הנשים הרי יודע אתה שאין
 זכוכית, של אחת ח^;א אעלו באה אלי. מרגליות-הביאן ;באו ואם פרוט,—לפרוט קזלעים

לאהר. להראותה רבו הלך רבו, אצל הוליכה
 עשרות שרי לפני באו אלא את־הדין, רבנו משה ה;ה יודע אומר: לקיש בן שמעון ך׳

 לפני באו ממנו: גדולים של אלא שלנו׳ ]ה ואין הוא. נחלה של דין להן: אקרו תחלה.
 לשרי ןכן ממנו, גדולים :ש אנו אף אמרו: עשרות, שרי אותם שכבדו ראו חקשים, שרי

 פה לפתוח רצו שלא הזה, כענ;ן כלם להן והשיבו לנשיאים. וכן אלפים, לשרי וכן מאות,
 לפני ,ואלו אלו באו רבנו. משה הרי :להן אמר אלעזר. לפני הלכו מהם. שגדול מי לפני
 את־הדין להם אמר אם : אמר ממנו, שגדול מי את־ כבד ואחד אחד שכל משה ראה משה.
 את־משפטן משה ,ויקרב לפיכך—מק?י, גדול י.ש א;י אף להם: אמר את־־הןדלה. אטול
4כא במ״ר פנחס: )הנח' ".3ן; לפני

מתן. מלחמת כ.
 מן נפטרים שאין :שראל, פרנסי של שבחם להודיע - 4*:שראל בני נקמת ,נקום קיח

מטות(. )ספרי העולם. והיה שאמר מי נקמת שהיא .ישראל, של נקמתם נוקמים שהם ?ד העולם

 והוא בעצמך, נקום-אתה למשה: אמר ־ברוך-הוא הקדוש - 5משה״ אותם "רשלח םקי
 שעשת למי מצר שאני בךין אינו אמר: מדין בארץ ש?תגדל מפני אלא את־אחרים! משלח

כב(. )במ״ר אבן. בו תזרק אל ממנו ששתית בור אומר: המשל טובה. מי

 לטול שהלך יוחנן: ר׳ אמר שם? מה-לו -בלעם6בחרב" הרגו בעור בן בלעם "ואת ?כ
 לבקש הנמל "הלך הבריות: שאומרין ןה מ;שךאל. שקפיל אלף ןארבעדי עשרים שכר

את-אזניו". קרנים-וקטפו
 בלעם שראה כון עמו. הלכו חילותיו וכל הוא >^מד;ן, פינחס כשהלך יונתן: *ך אמר

 למעלה: ועולה פורח והיה אבנים לוחות כשני זרועותיו את־שתי עשה את־־פינחם, הרשע
 הכבוד: כפא לפני ומשתטח עומד שמצאו עד אחריו ועלה פרח שראהו, כרן פינחס, אף

 לפני והביאו תפשו נופל. ןהוא - לן;״ ,קדש בו שכתוב את־הציץ פינחס לו הראה מ;ד

ילק׳ש(• כ״א: יןה.;'במ'ר )סנה׳ !הרגוהו. ודנוהי, משה,

במדבר. .ישראל של צרכיהם ספוק כא.
 ;צאו קוךי.ס כלי ממצרים, .ישראל כשיצאו לו: ואמר שמעון את־ר׳ אליעזר *ר שאל כאץ

שהלבישום ממה לו: אמר שנה? כל־ארבעים לובשים היו לאו.-ומהיכן לו: אמר עמהם?

ח. שס, שם5 ו. ל״א, שם5 ב. לא, שם4 ה. כ״ז, במוכר3 יז. /י דברים1 ז. כיז, במדבר1

 לבחון׳ —אלי הביאן קטנות. למעות — לפרוט גדולים. מטבעות שהם—סלעים קיז(
 המבין — לאחר להראותה חוליה. קרוי באמצע והלול עגול דבר כל ;חוליא-טבעת ערכן.
 שהפיל קב( והיושר. הצדק מן לא — בדין אינו קיט( מנהיגי. — פרנסי קיח( ממנו. יותר כדבר

 — הציץ עף. — פורח וכרתו. —וקטפו ט(. כ״ה, )במדבר בשטים ישראל את בהזנותו — מישראל
אר□ בגדי — קורים כלי קכא( גדול. כהו מצת שעל



במדבר ישראל קל

 ולא — ?1מעליך" בלתה לא "שמלתך קרית: ולא :1לו אמר בלים? היו ולא — מלאכי-השרת.
 דל3 נרתיקו גדל׳ שהוא שכל־ןמן הזה׳ החלזון מן ולמד צא לו: אמר גדלים? הקטנים היו

 *נשרפים היו ולא—ומונהיצם. בהם שף דרה הענן לו: אמר תכבפת? צריכים היו ולא - עמו.

 * כנימיות עושים היו ולא — באור. אלא מתגהץ שאינו הזה האמ:נטון מן ולמד צא לו: אמר
 ריחם היה ולא - !כל־שכן לא בחייהם ותולעה, רמה בהם שלטו לא במותם לו: אמר

 והיו בשמים, ומיני רפאים מיני להם מעלה היה הבאר לו: אמר הזעה? מריח קשה
סופו. ועד העולם מסוף נודף ריחם ודרה בהם מתעגעגים

 התחילו במדבר, ומעדנם מגהצם מנהיגם, הקדוש־ברוך־הוא היאך :ישראל שראו בון

 דר״כ(. פסיק׳ כ״ג: )שו״ט .2וגו׳" :ךביצני דשא בנאות אחסר לא רועי "י; ואומרים: מקלסים

 "המדבר לישראל: הקדוש־ברוך־הוא -אמר 3במדבר" שנה ארבעים אתכם "ראולך קבב
 למדבר־־ שיוצא ודם בשר מלך שבעולם, בנהג אתכם? נהגתי כמךבר שמא ?4לישראל" דריתי

 הי.יהם ואתם: שלו? בפלטין מוצא שהוא ?שם ושתיה, אכילה או שלוה שם מוצא שמא
 לכם והעמדתי כבוד, ענני תחת אתכם והרבצתי משם, אתכם והוצאתי במצרים עבךים
 ומלמטה מלמעלה היו עננים שבעה ומך;ם, ואהרן משה אתכם, משמשים גואלים שלשה

 את־ההרים לכם ומשוה ועקרבים, נחשים ומכה לפניכם, ואחד העולם, רוחות ומארבע
 מןרח כל־מלכי אתכם ורואים עשן, ומעלה ,ואת־הברקנים את־הקוצים ושורף ואת־העמקים

 העליתי את־המן, לכם ר,וךךתי ;5עשן" כתקרות המדבר מן עולה זאת "מי ואומרים: ומערב
 כמדיבר שמא .4לישראל" דריתי "המדבר - שלוים לכם הבאתי ואחר־כך את־הבאר, לכם

? מאפלכם לכם מאיר דריתי בעצמי אני לא - 4מאפליה״ ארץ ״אם ? אתכם נהגתי
 תרנגולים, — שני יום עגל, לו שוחט ראשון יום—אורח מקבל אדם שבעולם. בצהג

 אחרון. כיום ךאשזין יום דומה לא והולך; ממעט - רב״עי יום קקניות׳ - שלישי יום
 אחרון יום—6עמך" אלהיך ןי שנה ארבעים "זה לומר: תלמוד כן? הקדוש־יברוך־הוא אף יכל

ילק״ש(. ; )תנח׳ ךאשון. כיום

במדבר. שנה ארבעים סוף כב.
 כרוז מוציא משה היה במדבר .ישראל שהיו השנים כל־אותן תשעה־באב ערב קכג

 בהם. ולנים קברות להם וחופרים יוצאים והיו לחפר! צאו לחפר, צאי ואומר: בבל־המחנה
 חסרים עצמם ומוצאים עומדים היו המתים! מן החיים :בךלו ומכריז: יוצא כרוז היה בשחרית

 ועמדו כן עשו האחרונה הארבעים ובשנת רביא♦ ששים שזחסרו ]עד—אלף עשר חמשה
 כל־אחד ולנו עשירי בליל חזרו החדש... כחשבון טעינו שמא אמרו: שלמים. עצמם ומצאו
 עשר ושלשה עשר כשנים וכן עשר, אחד בליל עוד חזרו כלם. עמדו למחר בקברו. )אחד

 ו. ג׳, שיר־השיריס5 לא. ב/ ירמיה4 ד. כ״נו, דבלים3 א־ב. כ״ג, שהניס2 ד. ח׳, דברים1
יז. ב/ דברים6

 — שף כבוס. — תבכסת בתוכה. נתון שהוא' קשה קלפה — נרתיקו שבלול. — החלזון
 חוטים ממנה שמוציאים אבן מין — האמינטון ומצחצחם. מטהרם — ומגהיצם ומחכך. משפשף
 — הזעה מריח כנים. מיני כל — כנימיות מתנקה. — מתגהי׳ן נשרפים. ואינם לאריגה

 — קטניות קכב( מהללים. — מקלסים מתגלגלים. — מתעגעגים ונסתאבו. בגדיהם החליפו שלא

 קריאות — כרוז קכג( )הילזענפרוכט(. בנרתיקין הגדלים זרעונים ושאר ועדשים פולים מיני
ההכרזה. על ממונה — כרת



קלא משה של נבואתו במדבר. שנה ארבעים סוף

 הקדוש־׳ שבטל דומה, אמרר: מת מהם אחד שאין שראו ןכון עשר. וחמשה ?נעור וארבעה
 ;מים היו לא חכמים: שנר וכן טוב. יום ועשאוהו ועמדו מעלינו, קשה גזרה אותה ברוך־הוא

לב(. מד״ש :פתיח׳ איכ״ר ;ד׳ תעב׳ )ירוש׳ הכפולים. וכיום באב כחמשה־עשר לישראל טובים

 מוליכם אני אם :אמר במלבר׳ את-.ישראל הקדוש־ברוך־הוא הקיף שנה ארבעים קכד
 אני אלא התורה, מן ומתבטלים רבס־ם בשדה איש איש מחזיקים עכשו׳ פשוטה דרך

 ועוד׳ בגופם; מת:שבת והתורה באר מי וישתו את־המן ויאכלו המךבר דרך מוליכם
 את־האילנות לעקרו את־הזרעים ושרפו עמדו לארץ נכנסים שישראל הכנענים כששמעו

 אני הקדוש-ברוך־הוא: אמר את-המע;נות. וסתמו את־ד׳בדנים וסתרו את־הנטיעות וקצצו
 במקבר מעכבם הריני כל־טוב. מלאה לארץ להכניסם אביהם את-אברהם הבטחתי
בשלח(. )תנח׳ שקלקלו. מה ויתקנו הכנענים שי.עמדר עד שנה, ארבעים

 ונוועתם מכנסתם היא דקים, בשאפרוחיה זו תרנגלת—1ונטעתם" הארץ אל תבאו "כי קבה
 לבוא מבקש מהם אחד נדלים-אם וכשהם לפניהם, ועודרת אותם ומחממת כנפיה תחת

 במדבר :שראל כשהיו כך באשפתך. עדור לך לו: ואומרת בראשו לו מנקרת היא אצלה
 מקיפים כבוד וענני להם, מצוי והשלו להם עולה והבאר יורד המן ה;ה שנה ארבעים

 ואחד אחד כל משה: להם אמר לארץ .ישראל שנכנסו כון לפניהם, מסיע ועמור־ענן אותם
כח(. )ויק״ר נטיעות. לו רטע רצא מכושו .יטען מכם

 אחר למקום הוליכו חולה, בנו שדדה למלך משל — 2.ישראל״ ב?י מבעי ״אלה קבו
 כאן הקרנו, כאן ;שנו, כאן את"המסעות: מונה אביו התחיל חרדים שהיו כון לרפאותו,

 סיכן את־כל"המקומות, להם מנה למשה: הקדוש־ברוך־הוא אמר כך בראשך: חששת
מסעי(. )תנה״ק .*מסעי "אלה נאמר לכך הכעיסוני;

משה. של *נבואתו כג.
 באםפקלר;א נסתכלו כל־הנביאים תנ;א׳ — 3כמשה" בישראל עוד נביא קם "ולא קכז

 המאירד" באםפקלך;א נסתכל רבנו משה ,4אדמה" הנביאים "וב.יד שנאמר: מאירה, שאינה
.5.יביט" ן; "ותמונת שנאמר:

 שנאמר: אחד, חסר בסיני למשה נתנו ובלם בעולם, נבראו בינה שערי חמשים
לח.(. נדר׳ ;מט: )יבמ׳ •6מאלהים" מעט ״ותחסרהו

 עלה הים, שפת על נתונה שהיא למערה דומה, הדבר ;;"-למה אל משה "ויאמר קבח
 משה/ אל ן; "ראמר ל;ם-בך והמערה למערה נותן ה;ם ואילך מכאן אותה, ומלא ה;ם

מה(. שמ״ר ;תשא )תנה״ק משה״. אל ץ: ״ויאמר ;;״, אל משה ״וייאמר

 תהלים6 ח. י״ב, במדבר5 יא. י״ב, הושע4 י. ל״ד, דברים3 א. ל״ג, במדבר2 כג. י״נו, ויקרא1
ו. ח׳,

 כם(. י״ד, )במדבר פגריכם" יפלו הזה "במדבר — קשה גזרה אותה כמדומה. — דומה
 רעים. עשבים בו שעוקרים כלי — מכושו קכה( והרסו. — וסתרו נבלעת. כלו׳ — מתישבת קכד(
 — באספקלריא קכז( וכואב. חושש היית — חששת במים. או בצל עצמנו את קררנו — הקרנו קכו(

 ועברו המערה שנתמלאה לאחר — ואילך מכאן המערה. את הים — אותה ומלא קכח( במראה.
 פעמים השכינה, מן משה שנתמלא לאחר — ה׳... אל משה משה... אל ה׳ גדותיה. על המים

ממנו. קבלה היא אף שהשכינה



במרכר ישראל קלב

 נבואתם שהיתה הזקנים תאמר: -ואם1?גליהם" ושמתי זנליץ אשר הרוח מן "ואצלתי קבס
 לנר שעה? באותה דומה משה היה למה לאו!—כלום? מנבואתו חסר שמא משה משל

 אף־על־פי משה, כן אף כלום: חסר איננו ואורו הרבה, נרות ממנו ומדליקים דולק, שדרה
 עוד נביא קם "ולא שנאמר: כלום, משה של נבואתו חסרה לא מנבואתו, הנביאים שנטלו

שם(. ספרי בהעלותך; )תנה״ק .2כמשה" ן.ישךאל1

יד(. )במ״ר עמו. משנךבר משה הוא עמו, נדבר שלא עד משה הוא—3משה" "משה קל
את־התורת כתב כשמשה אומר: נחמיה בר ,יהודה ר׳ הוד? קרני משה נטל מהיכן קלא

תשא(. )תנה׳ק ההוד. קרני לו נעשו ומשם ראשו, על והעבירו קמעא בקולמוס ;שתיר

ומידד. אלדד כד.
 לו שאמר שבשעה נשתןרו, בקלפי אומרים ;ש — 4במחנה״ אנשים שני ״וישארו קלב

 כיצד משה: אמר —5:שראל" מזקני איש שבעים לי "אספה למשה: הקדוש־ברוך־הוא
 חמשה חמשה אברר יתרים: שנים נמצאו—ושבט שבט מכל ששה ששה אברר אעשה?

 הריני—זה משקט וחמשה זה משבט ששה אברר חסרים: עשרה ושבט-נמצאו שבט מכל
 על פתקים, ושמם שבעים והביא ששה ששה ברר עשה? מה השבטים. בין קנאה מטיל

 פתקיכם. וטלו באו להם: אמר בקלפי׳ ונתנם כללם חלק. הניח ושמם "זקן" כתב שבעים
 לא המקום אמר. חלק׳ בדדו שעלה קי שמים: קדשך כבר אמר: "זקן"׳ ב;דו שעלה מי כל

לך? אעשה מה בך-אני חפץ
 "אספה למשה: הקדוש־ברץד-הוא לו שאמר בשעה נשתירו. במחנה אמר: שמעון ר׳

 הקדוש־ברוך־הוא: אמר נדלה. לאותה ראוים אנו אין ומירר: אלדד אמרו ׳5איש" שבעים לי
 שהנביאים להם? הוסיף מ־לה ומה גדלתכם. על גדלה מוסיף הריני עצמכם ומעטתם הואיל

פסקו. ולא נתנבאו והם ופקקו׳ .נתנבאו כלם
יז.(. )סגת׳ לארץ. את־:שךאל מכןים ,יהושע מת׳ משה נתנבאו? נבואה ומה

 אתה לואי מקנא? אני בך יהושע׳ לו: אמר—6לי?" אתה המקנא משה לו "תאמר גקל
בהעלותך(. )ספרי בך! כיוצא כל־.ישךאל ולראי קי! כיוצא

ויהלשע. משה כה.
 של שבחם להודיע—7בשר" לכל הרויחת ;;אלהי לפקד לאמר ;; אל משה >ןדבר קלד

צבור. בצרכי ועוסקין עצמן צרכי מניחין העולם מן שכשנפטרין צדיקים׳
 לעמוד ראוים בניו שאין רבנו משה כשראה—7בשר" לכל הרוחת $להי יי ":פלד

 ר־בונו־של־עולם׳ נ לפניו אמר הקדוש־ברוד־הוא׳ לפני בתפלה ועמד נתעטף אחריו׳ בנשיאות
רבונו־של־עולם׳—בשר"! לכל הרוחת אלהי ;; ":פלד לפניהם: ;בא ומי יצא מי הודיעני

 כנו. שם, שם6 טז. שם, שם5 כו. י״א, במדבר4 ד. גי, שמוש3 י. ל״ד, דברים2 יז. י׳־א, במדבר1
טז. טו, כ״ז, שם 7

 נשתיר קלא( הדבור. לו שנתגלה אחר עליו דעתו זחה שלא — וגר משה הוא קל(
 לשם שמטילין הכלי — בקלפי קלב( הכתיבה. בקנה תלויה טפה נשארה — קמעא בקולמוס

 פספסים — פתקים ע״ב. הרי שבטים עשר משנים ששה ששה — יתרים שנים גורלות.
וחדלו. — ופסקו כתובים.



קלגויהושע משה

 ובעעה ןד" על קידעתו דומה ןה על דעתו אין מהם׳ ואחד כל־אחד על דעתו לפניך ןלוי
 עןד,א אךם עליהם ןה5 מןד.יג עליהם למנות בקעת אם מ?ך, ?בקעה מהם׳ מקתלק #אבי
דעתו. לפי ואחד כל-אחד סובל

 בו _יע עליהם מעמיד #אתה האיע לו: אמר—,בער' לכל הרוחת אלהי ;; ":?קד
 הקדוע־בתך־הוא: לו אמר דעתו? פי“ק ד1ןאד אחד לכל מסיח הא*# רבוא, עלעעים רוח

 בני על מעמיד #א?י ןכל־הןביאים כל׳העופרים אותך מראה הריני לברת! וכך מעה׳
המתים. עיחיו עד מעכעו

 תחתיו עומד ,יהועע אותו מראה את־כל־האךק׳ג-דרה ;; "רךאהו סימון: רב אמר
 ורוח אחת דעה לך עהךאיתי כל־אלו הקדוע־קרוך־הוא: לו אמר כלם. ןכן לעתניאל, ומוסר

 ?ל עוקי^ת ןך,יא בו _יע אחת רוח בסוף מלאע לךאות ע?ק#ת ?ה אבל בהם? _יע אחת

מעיח. זה—$רוחות
 ?דךך עו#ה ;הא #לא—3לפניהם' ;בא ואער לפניהם תנא א#ר העדה על .איע

 ואער יוציאם "ואער בתיהם. בתוך להם ןיועבים את־לגיונם מוציאים #הם עועים, #אחרים
מאות. ומכניסם אלפים מוציאם אלפים׳ ומכניסם רבבות מוציאם ;הא #לא—3;?יאם'

 לרועה דומה? מעה };ה למה—3רעה' י^הם אין א#ר כצאן ;; עךתי ותהיה ״ולא

 אתה את־קי #תודיעני עד מקתלק אי?י אמר: מצאני. הסתלק צאנו: בעל #אמר }אמן

תחתי. ןזקנה
 "את־יהועע י^ך, #בדוק ?זה—י^ך' "קח ש?לבך, מה׳—*ק׳ך' קח מעה אל יי "לאמו•

 ומעריב מ#כים היה #הוא כבוד, לך חלק וקרבה ;הועע עדתך עהרבה יודע אתה—4נון' ?ן
 מה ק׳קים עקרות, .יטול הוא את־המח?לאות: ופורם הספסלין מסדר שלך, בבית־דעעד

 על רוחו כנגד להלוך -#.ידע4בו' רוח א#ר "איע .3פריו' ייאכל תאנה "נצר #נאמר:

ילמדנו(. :זוטא ספרי :ספרי עפ׳י פינחס )ילק׳ע ואחד. כל־אחד

 אלא ת;עים לך מוסר איני לך, מוסר #אני ןה .עם ליהושע: מעה אמר #עה באותה קלה
 על ת?ך*את־נך ורעי הצאן בעקבי לך טלאים-"צאי אלא לך, מוסר איני וכבשים ןך;ים,

י׳ז(. אדר׳ג ז פינחס )תנה׳ק ...6*הרעים מ#?נות

 מעה ?ני אמרו: הדור #?אותו זקנים הודך. כל ולא ך, וך ד׳ -?7עליו' מהודך "ונתתה קלו
עה.(. )ב׳ב ?למה! לאותה לה אוי בועה! לאותה לה אוי ל?נד" ?פ!י ;הועע ?ני חמה, כפני

 כ״ז, משלי • יט. שם, שם * יז. טו, כ״ז, במדבר3 א. ל״ד, דברים1 טז. כ״ז, במדבר1
כ. כ״ז, במדבר7 ח. א׳, השירים שיר6

 שיש כלן, כנגד שקולה — הרוחות כל שוקלת שדברת. כמו כן — דברת וכך קלד(
 גדעון. בלי במספרם, שיוציא אלה את יביא — יביאם יוציאם... צבאם. — לניונם מכלן. כה
 — הועד בבית ידך. על שנבחן — לך שבדוק עליו. ודעתך בו מאמין שאתה מי — שבלבך מה

 צרכם. כל ומחונכים גדולים כלו׳ — תישים קלה( לישיבה. — המחצלאות למשפט. הכנוס במקום

 כאחד. ויהושע משה את שהכירו — וגו׳ זקנים קלו( פקוח. וטעונים רכים — גדיים
ישראל. של כבודם שנתמעט על נתאנחו *כלו — בושה לאותה לה אוי



במדבר ישראל קלד

משה. של מיתתו בו.
 שיאו לשמ:ם יעלה .אם :שנאמר זהו - *-למות ימיךז קרבו הן משה אל ץ ״וייאמר זקל

 כנגד אלא נאמר לא ןה? מקרא נאמר מי כנגד .2-איו ייאמרו לאיו ייאבד, _יויע... לעב ןלאשו
 —למות קצו שיגיע כון לשמלם, ויעלה כעוף קנפים לו :עשה אדם שאפלו המיקה, יום

ונופל. כנפיו נשברו
 ןהידי ערפל, רגליו ודשו לרקיע, שעלה מעזה, זה—2-שיאו לשמים .יעלה .אם

 קח־ו-כון את־התורה וקבל פנים, אל פנים הקדוש־ברוך־הוא עם וו־בר השרת, כמלאכי
*-למות!~ ;מיך קרבו .הן הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר קצו, שה?יע

 רבונו־ ואמר: בתוכה ועמד קטנה עוגה עג גזר־דין עליו שנחתם משה כשראה
 ונתפלש שק ונתעטף שק לבש שעה באותה גזרה. אותה שתבטל עד מכאן זז איני של־עולם,

 וקקרי ןארץ שמ:ם שנזדעזעו עד הקדוש־ברוך־הוא לפני ןתחנונים בתפלה ועמד באפר
 בת־קול צאהזי -את־עולמו? לחדש הקדוש־ברוך־הוא של צביונו הגיע .שמא ןאמרו: בראשית
 ב;דו אלא-.אשר את־עולמו, לחדש הקדוש־ברוך־הוא של צביונו הגיע לא עךי.ן ואמרה:

 רקיע של ושער שער בכל־ הכריז שעה? באותה הקדוש־ברוך־הוא עשה מה 3-־חי... כל נפש
 כרן קר־דין. ?ליי שנחתם מפני לפניו, .יעלוה ולא משה של תפלתו :.קבלו שלא ורקיע,
 רדו למלאכי־השרת: להם ואמר הקדוש־ברוך־הוא קרא מעלה׳ כלפי הקפלה קול שגבר

 קורעת שהיא לחרב דומה משה של תפלתו שהיתר■ ורקיע, רקיע כל־שעי־י ונעלו ?בהלה
 רבונו־של־עולם ־ברו־־הוא: הקדוש לפני משה אמר שעה באותה מעכב• ואין וחותכת

 צער כמה בשמך: מאמינים שיהיו עד .ישראל על שנעטערתי וצערי עיעי לפניך רדוע ןלוי
 אראה כך בצרתם ולאימי ם?$ ומצוות׳ תולה להם שקבעתי עד עליהם נצטערתי
 -4-הזה את־דעךרן תעבר .לא לי: אומר אתה .ישראל של טובתם שהגיעה ועבשו בטובתם:

 של עבולה שלום זהו .5-שכרו תתן .ביומו :שנאמר פלסתר׳ את־תוחתך עו$ה אתה הרי
 היא נזרה הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר ונאמן? קדוש עם שנעשה עד שעמלתי שנה ארבעים
 שנכנסו כשם מת׳ חי-הכנים?י אכנס לא אם רבונו־של־עולם׳ לפניו: משד, אמר קלפני!
 אמר אלא נתנכר׳ לא לקצר:ם יוסף כשבא משה׳ הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר יוסף! עצמות
 אין אס רבונו־של־עולם! לפניו: משה אמר נתנכרת. למדין כשבאת אתה אבל עברי■ שהוא
 מ:ם ושותות עשבים אוכלות שהן השדה כחיות ה?יחני לארץ־:שלאל׳ אותי מכנים אתה

 אמר "!-לך .רב הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר מהן. כאחת נפשי תהא את־העולם-?ך ף־ואות
 ארבע בכל פורח שהוא זה׳ כעוף בעולם־הזה הניחני לאו׳ אם רבונו־של־עולם! לפניו:
 כאחד נפשי תהא לקנו-כך חוזר הוא ערב ולעת יום בכל מזונו ומלקט העולם רוחות
"!-לך .רב הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר קהם.

כו. גי, "שש טו. כ״ד, שש5 כז. ג׳, דברים4 י. י״ב, שש3 .1 ו, כ׳, איוב2 יד. לא, דברים1

 —בראשית וסדרי סביבו. עגול עשה — עוגה עי עננים. רגליו ודרכו — וגר ודשו קלז(
 שאמר — נתנכר לא זיוף. שוא, — פלסתר כנגד. — כלפי רצונו. — צביונו הבריאה. סלרי
ושתקת. הצילנו" מצרי "איש מדין בנות שאמרו — נתנכרת העברים״. מארץ גנבתי ״גנוב



קלה משה של מיתתו

 עלי בקשו להם: אמר וארץ, שמים אצל הלך בו, משגיחין שאין משה שראה כרן

 שמים "כי שנאמר: עצמנו, על .רחמים נבקש עליך, רחמים שנבקע עד לו: אמרו רחמים!

.,תבלה" כבגד והארץ נמלחו כעשן

 רחמים שנבקש עד לו: אמרו !רחמים עלי בקעו להם: אמר ולבנה, חמה אצל הלך

.2החמה" ובושה הלבנה "וחפרה שנאמר: עצמנו, .על רחמים נבקש עליך׳

 שנבקש .עד :לו אמרו !רחמים עלי בקעו :להם אמר ומזלות׳ כוכבים אצל הלך

.3העמים" כל־צבא "ונמקו שנאמר: .עצמנו, .על רחמים נבקש עליך, רחמים

 שנבקש עד :לו אמרו רחמים! עלי בקשו להם: אמר וגבעות, הרים אצל הלך

.4תמוטינה" והגבעות ;מושו ההרים "בי שנאמר: עצמנו׳ על רחמים נבקש עליך׳ רחמים

 היום מה !בן־־עמרם :ה;ם לו אמר !רחמים עלי בקש :לו אמר הים, אצל הלך

 שבילים, עשר לשנים וחלקתני והכיתני במטך אלי שבאת בן־.עמרם׳ אתה הלא ? מיומ:ם

 מה לימינך-ועכשו מהלכת שהיתר׳ שכינה מפני לפניך׳ לעמוד ;כול הי.יתי ולא

? לך עלתה

 כירחי ?תנני "מי ואמר: משה צוח—בנערותו שעשה מה ה;ם לו שהזכיר כרן

בי. משניחין ואין משתטח אני ועבשו בעולם׳ מלך הי.יתי עליך שעמדתי -בשעה5קדם!"

 :לו אמר אמות. שלא רחמים, עלי בקש :לו אמר שר-הפגים. אצל לו הלך מ;ד

זה. בדבר נשמעת תפלתך שאין הפרגוד׳ מאחורי שמעתי כך למה? זה טרח .רבי! משה

 עלי לבקש .אלך מי אעל :ואמר ובוכה צועק ודרה ראשו .על ;דיו משה הניח

 : זה מקרא ואמר שפתח עד עברה׳ הקדוש־ברוך־הוא עליו נתמלא שעה באותה רחמים?

.7וחנון!" רחום אל ;;״;י

 שבועות שתי משה, למשה: הקדוש־ברוך־הוא אמר רוח־הקדש. נתקררה ע־ מ

 שתמות עליך ואחת מעשה׳ אותו כשעשו העולם מן לאבדם ;שראל על אחת נשבעתי׳

 שאמרת שלך, מפני בטלתי .ישראל על שנשבעתי שבועה אותה לארץ. תכנם ולא

 אומר: ואתה את־שלך, ולקים את־שלי לבטל שוב מבקש אתה ועבשו ׳7נא"! "סלח

 —לקים מבקש אתה נא״ ״אעברה אם ראשים? בשני את־החבל תופם אתה—*נא" ״אעברה

 משה ששמע פון נא". .אעברה בטל—לקים מבקש אתה נא" "סלח ואם נא", "סלח בטל

 צפרנו תנזק ולא בו, כיוצא ואלף משה יאבד !רבונו-של־עולם :לפניו אמר כך׳ רבנו

מישראל. אחד של

ו. ל״ד, כמות6 ב. כ״נו, איו■:5 י. נ״ד, כס4 ד. ל״ד, שם3 כג. כ״ד, שם2 ו. נ״א, ישעיה1
כה. >; דכריס8 נו. י״ד, במדנר7

 —לך עלתה מה שלשום. מתמול זה יום נשתנה מה —מיומים היום מה לכת. כוכבי —ומזלות
 מטטרון. הקב״ה, של פניו מלאך —הפנים שר בתפלה. הארץ על — משתטח לך. היה מה

 יוצא. מעלה של גזר־דין שמשם הנעלם, למקום כנוי המסך, מאחורי — הפרגוד מאחורי
 ראשים שני הבאר חבל — וגו׳ תופם אתה העגל. — מעשה״ אותו דעתה. נתישבה — נתקררה

מוריד. ואינו מעלה אינו ראשיו בשני והאוחז יורד, ואחד עולה אחד לו,



במדבר ישראל קלו

 שכינה פני #הקבילו ופנים לרקיע שעלו רגלום רבונו־של״עולם, לפניו: מעזה אמר
 במחשבה עלתה כך ברוך־הוא: הקדוש־ לו אמר עפר? מ;ךך-;לחכו תורה שקבלו ן;ד:ם
 עכשו עד ומנהיגיו. דור ודור דורופרנסיו דור ודורשיו׳ דור דור עולם: של מנהגו וכך לפני

 רבונו• לפניו: אמר לשרת. תלמידך ;הושע של חלקו הגיע ועכשו לפני לשרת חלקך היה
 אם הקדוע־קרוך־הוא: לו אמר תלמידו. ואד,;ה מת-אלך אני ;הושע מפני אם של־עולם!

עשה! כך-לך לעשות רוצה אתה
 וכפף מעה ועמד ודורש יושב ;הושע ןה;ה ;הושע, של לפתחו והשכים מעה עמד

 מעה שיצטער כדי אותו, ראה ןלא ;הושע של עיניו ונתעלמו לבו, על ;דו ןהניח קומתו
 מעה ואקרו: ושאלו תורה, ללמוד מעה של פתחו אצל .יעראל והלכו למיתה. עצמו ן_ישלים

 פתחו אצל ומצאוהו הלכו ;הושע. על לפתחו והלך השכים להם: אמרו הוא? היכן לבנו
 רבנו שמשה לך, עלתה מה ליהושע: לו אמרו עומד. ומעה יושב ;הושע והיה ,יהושע. של

 רבי. ;אמר: ובכה ;צעק בגדיו קרע מ;ד ;ראהו, עיניו ,יהושע שתלה כון יושב. ואתה עומד
 קשות. לי אין להם: אמר תורה. למדנו רבנו! מעה למעה: .ישראל אמרו אבי!... אבי, רבי!
 ?גליהם קגילו מיהושע. למדו להם: ואמרה בת־קול ;צאר. אותך. מגיחים אנו אין לו: אמרו
;הושע. מפי וללמוד לעב

 בפני ;דורש יושב ;הושע וה;ה משמאלו. אהרן ובני מימינו מעה בראש׳ ,יהושע ;עב
ליהושע. ;נתנה קמעה החכמה מטרת נטלה זו בשעה משה.

 הענן עמוד ;רד לאהל־מועד. נכנסו ;הושע. של לשמאלו מעה הלך להלוך, ;צאו
 הדבור? לך אמר $ה ואמר: ;הושע אצל משה עמוד־הענן-הלך משנסתלק ביניהם. ;הפסיק

 צעק שעה באותה עמך? מדבר מה הי.יתי יודע—עליך נגלה הדבור כשה;ה ,יהושע: לו אמר
 ןעבשו מים, בקשתי עכשו .עד העולמים, ךבון אחת! קנאה ולא מיתות מאה ואמר: משה
לך... נתונה נפשי הרי

 עם לי ;קום "מי ואמר: הוא ברוך־ הקדוש־ פתח למיתה, נפשזי מעה שהעלים כון
 ;בקש ומי בני? על במלחמתם להם ימי.יעמד *כעסי בשעת ל;שךאל י.עמד ?-מי1מרעים"

לפני? עתודאים בשעה עליהם ךחמים
 רבונו־על־ לפניו: ואמר הקדוש־ברוך־הוא לפני ונשתטח מטטרון בא שעה באותה

 למה מעל, לך א$של הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר שלך! ובמותו שלך בח;יו מעה עולם,
 להרגו, אביו ומבקש את־אביו מכעיס ה;ה ויום יום ובכל בן, לו שהיה למלך—דומה? הדקר
 אדוננו עבדיו: לו אמרו בוכה. המלך והיה אמו, מתה ל;מים מ;דו. מצלתו אמו ;ה;תה
 ועל עליה אלא בוכה, אני בלבד אשתי על לא להם: אמר בוכה? אתה מה מפני המלך,

 אמר כך אף מ;ךי. מצלתו היתד. ואמו להרגו ובקשתי עליו כעסתי פעמים שהךבה בני,
 שהרי .ישראל, ;על עליו אלא בוכה, אני בלבד מעה על לא למטטרון: הקדוע־ברוך־הוא

חמתי. להעיב לפני בפרץ ,ועמד עליהם וכעסתי הכעיסוני פעמים כמה
 אמר מעה. של נשמתו ןד.בא צא לגבריאל: הקדוש־ברוך־הוא אמר שעה באותה

במותו! לךאות ;כול א;י היאך ליבוא, ש#ים כ&ד שקול שהוא מי ךבונו־על־עולם, לפניו:

נוז. צ״ד, חהליס1

 שלשלת — מסרת שנשא. — שתלה וימסור. — וישלים עניניו. המכלכלים ראשיו — ופרנסיו

הפנים. שר — מטטרון הקב״ה. של מעלה, של — הדבור הקבלה.



קלז משה של מיתתו

 רדיתי אני לפניו: אמר מעה. על נעמתו ןד,בא צא למיכאל: הקדוע־ברוך־הוא אמר
במותו! לראות יכול אני היאך תלמידי׳ היה והוא רבו

 ראע סמאל, ומלאך מעה. על נשמתו והבא צא לסמאל: הקדוע־ברוך־הוא אמר
 משה׳ ימות7 שבו הרגע .יגיע מתי ואומר: מעה על לכעמתו ?כל־עעה מצפה דדה השטנים,

 כעם לבע מיד שחוק? פי קזמלא ואני בוכה מיכאל ,יהא מתי ממנו? נעמתו ואטול עארד
 המפדע עם וכותב יועב עהוא ??צאו מעה. לקראת והלך אכזריות ונתעטף חרבו ןדוגר

 מפניו נת;רא מיד צבאות. י; למלאך דומה והוא עמע פני כזהר מראהו וזהר במגלה,
 כאן? מה־לך ךעע< לסמאל: מעה עאמר עד לדבר, פה פתחון מצא ןלא רעדה ואחזתו

 אמר כל־הבריות. עברא מי לו: אמר עגרך? מי לו: אמר באתי. נעמתך לטול לו: אמר
 מעשי ואספר אחיה כי אמות "לא—להקדוע־ברוך־הוא לקלס מבקע עאני מכאן, לך לו:
 .2אל" כבוד מספרים "השמים—עיקלסוהו מי לו :ע מתגאה? אתה מה מעה, לו: אמר .1יה"

 הארץ ןתעמע ואדברה העמים "האזינו—אותו ומקלם אותם מעתק ואני מעה: לו ־אמר
 יותר פח בי י_ע מעה: לו אמר ב;די. מסורה נעמתם עולם באי כל לו: אמר .3פי" אמרי

 בן־עלע עהתנבאתי בן־עמרם, אני משה: לו אמר פחך? ומה לו: אמר עולם. מכל-באי
 ונטלתי מלך על לפלטרין ונכנסתי להבי־אע, מתוך תורה לקבל אני עעתיד ואמרתי, ענים

 והוצאתי במצר:ם ומופתים אותות עשיתי ענה שמנים בן־ וכעדדיתי ראעו... מעל כתרו
 דרך וךרכתי ועליתי ?זרים, לענים־עשר אתי־דדם וקרעתי כל־מצרץם, לעיני ךבוא ששים

 רז.יהם וגליתי מעלה על בפמליא ונצחתי מלאכים על במלחמתם תופס ורדיתי בשמ:ם,
 ולמדתי מימינו אש על תורה וקבלתי בפנים, פנים הקדוש־־ברוך־הוא עם ודברתי אדם, לבני
 עבידי במטה והכיתים אמות־העולם גבורי עני ועוג סיחון עם מלחמה ועשיתי ךאל,1ל.יץ אותה

 לך כך? לעשות שיצל עולם בבאי י_ע עולם,-מי ברום ולבנה חמה והעמז־תי והרגתים׳
 הקדוש־ לו אמר הגבורה. לפני דבר והשיב סמאל חזר מיד נעמתי! לך נותן איני מלפני׳ ברח

 ד7מי מעה. על ועמד והלך מתערה חרבו סמאל שלף מעה! על נשמתו והבא צא ברוך־הוא:
 בכל־ בסמאל בו ופגע המפרש, עם עליו שחקוק בח־ו, האלהים את־מטה ונטל מעה עליו קצף
את־עיניו. ועור עיניו מבין קרן ונטל ־המפרש, בשם אחריו מעה ורץ מלפניו, שגם עד פחו,

 לפני מעה אמר העולם. מן נפטר שאתה השעה הגיעה ואמרה: בת־קול תנאה
 אותו ןכר־לי בסנה! עלי שנגלית היום אותו זכר־לי רבונו־על־עולם, הקדוע־ברוך־הוא:

 תמםר?י אל ממך, בבקעה לןלה! וארבעים יום אךבעים סיני הר על עומד שרדיתי היום
 ובקבורתך. בך קטפל בעצמי אני תרדרא, אל לו: ואמרה קול בת־ תנאה המות! מלאך $ד
 מפני כל־ימי, קורת־רוח בי קעאו שלא את־.ישךאל׳ שאברך עד לי המתן מעה: אמר

 עגתקצרה שראה בון עצמו. בפני כל־שבט לברך התחיל מוכיחם. שהייתי ותוכחות אזהרות
 התורה על אתכם פערתי הרבה לישראל: להם אמר אחת. בברכה כלם העעה-כללם

 לפניו עמדו :שראל לך!-אף מחול ואדוננו! רבנו לו: אמרו לי. מחלו ןעעעו המצוות, ןעל
 להם: אמר לנו! קהל טרח, עליך ןהךבינו הכעסנוך הרבה רבנו! מעה לו: ואמרו

לכם! מחול
א. ,5ל״ וכריס3 כ. יינן, שם2 ז. קי״ח, הסלים1

 — במלחמתם תופס לשבח. — לקלם שלחך. — שגרך באותיותיו. ה׳ שם — המפורש שם
 מתעסק. — מטפל צדיקים. מיתת כלפי כבוד של לשון מסתלק, — נפטר מלחמה. אוסר כלו׳

סלחו. — מחלו אותם. אחד — כללם חכה. — המתן ונחת־רוח. הנאה — רוח קורת



במדבר ישראל קלח

 חי שמו, בתך אמר: העולם. מן נפטר שאתה רגע הגיע ואמרה: בת־קול ;?אד׳
 ואת־ אותי זבת לארץ כשתכ?םו מכם, כבקשה לישראל: להם אמר ועד! לעולם וק;ם

במדבר! עצמותיו ונפלו כסום לפנינו שרץ לבן־עמךם, לו אוי ואמרו: ע?מותי
 זרועותיו שתי נטל העולם. מן נפטר שאתה רגע הצי הניע ואמרה: בת־קול ;?אה

בשר־ודם!... של אחריתו ךאו לישראל: ואמר לבו, על והניחן

 משמי־שמרם הקדוש־ברוך־הוא ו;רד כשרפים. ע?מו וקדש משה עמד שעה כאותה
 —וזגזגאל וגבריאל מיכאל עמו: מלאכי־השרת ושלשה משה, של נשמתו לטול העליונים

 ממרגלותיו. וזגזגאל ממראשותיו בוץ של כגד פרש גבריאל משה, של מטתו הציע מיכאל
 עצום "משה, למשה: הקדוש־ברוךיהוא אמר אחד. מצד וגבריאל אחד מצד מיכאל עמד

 ג- רגליך" "הקף החזה. על ;דיו הניח— החזה"! על ;דיך עיניו.-"הנח עצם —עינ_יך!"
רגליו♦ הקיף

 ועשרים מאה בתי, לה: אמר משה, של לנשמתו הקדוש־ברוך־הוא קרא שעה באותה
תאחרי! אל ?אי׳ לצאת♦ קצך הגיע עכשו משה, של בגופו לך קצקתי שנה

 כל־ ואדון כל־הרוחות אלה שאתה אני׳ יודעת רבונו־של־עולם, לפניו: אמרה
 גוף ;ש־ ועלשו שנה, ועשרים מאה משה של בגופו ?תתני ואתה בראתני אתה הנשמות׳

 לה אמר ממנו! לצאת רוצה ואיני אותו אני אוהבת משה? של מגופו יותר בעולם טהור
 כפא תחת מושיבך ואני העליונים לשמי־שמים אותך מעלה ואני צאי הקדוש־ברוך־הוא:

ושרפים. כרובים אצל כבוךי
בנשיקה. נשמתו ונטל למשה הקדוש־ברוך־הוא נשקו שעה באותה
.1כמשה" בישראל עוד נכיא קם "ולא ןאומרת: בוכה רוח־דקד־ש היתה

.2הארץ" מן חסיד "אבד ואומרים: בוכים שמים
!2אץ" באדם >;שר ואומרת: בוכה ארץ

.3עשה" ;;״?דקת ואומרים: בוכים מלאכי־־השרת
.3.ישראל" עם "ומשפטיו ואומרים: בוכים וישראל

לט(. ילק׳שזנדר׳ תנח׳: )דב׳רז״י׳א: ...4משעבותם!׳ על ;נוחו שלום .;בוא אומרים: ואלו אלו

 כאן עד אלא משה"? "ו;מת וכתב חי משה -אפשר,5;;" עבד משה שם "וימת תנ;א: קלח
 אמר נחמ;ה(. ר׳ אומרים: )רש יהוךה: ר׳ דברי—נון כן יהושע כתב ואילך מכאן משה׳ כתב
 ?6הזה" התורה את־ספר "לקח ונאמר: אחת, אות חסר תורה ספר אפשר שמעון: לוך׳
 ד׳קדוש־ברוך־הוא ואילך מכאן וכותב׳ אומר ומשה אומר הקדוש־ברוך־הוא כאן עד אלא

ל(. מנח׳ טו.; )ב״ב בדמע. כותב ומשה אומר

 מחנה כנגד מיל עשר שנים על מיל עשר שנים אומר: הגדול אליעזר ר׳ תנ;א, קלם
:י״ג: )סוטה ,ישראל. של רבא משד׳״-ספרא ״ו;מת ואומרת: משמעת בת־קול ה;תה .ישראל

 ברכה(. ספרי ע״י;
יג(. )מג׳ נולד. באדר וכשבעה משד׳ מת באדר כשבעה קם

כו. ל״א, שש6 ה. ל״ד, דברים5 כ♦ נ״ז, ישעיה4 כא. ל״ג, דברים3 ב. זי, מיכה2 י. ל״ד, דברים1

הגדול. הסופר — רבא ספרא קלט( זו. אל זו הקרב — הקף



משה של קברו

מעזה. של קברו בז.

 סמן בתוך סמן ברמה: ר׳ אמר — 1פעור״ בית מול מואב בארץ בגי אתו ״ויקבר
 ש^ גסטרא אצל הרשעה מלכות עלתה וכבר .1את־קברתו' איש ידע ואף־על־פי־כן־־״ולא

 להם למטה-נךמה למטה, להם למעלה-נדמה עמדו קבור. משה היכן הראוני פעור: בית
יג-יד(. )סוטה .1הזה' היום עד את־קברתו איש ;דע "ולא שנאמר: מה לקים למעלה,

 מם:י בשר־ר־ם? מעיני מעזה של קברו נסתתר מה מפני חנינא: בר חמא ר׳ אמר
 מארצם, לנידות וישראל לחרב בית־המקדש שעתיד הקדוש־ברוך־הוא, לפני ן;דוע שגלוי
 משי. לו: ויאמרו למשה ויתחננו בבכי רעמדו שעה באותה משה של לקבורתו ;בואו שמא
 צדיקים שחביבים מפני את״הגזרה, ומבטל משה ועומד - בעדנו, בתפלה עמוד רבנו,

יד(. )שם מבחי״יהם. יותר במיתתם

ו. כ״ד, דברים 1

 הר על — למעלה מחנה. החיילים. אנשי מצב — גסטרא רומי. — הרשעה מלכות קמא(

שאהובים. — שחביבים קטב( בגיא. — למטה נבו.



ו.

ונביאים. מלכים שופטים.

הבחירה. ארץ א.
 כל-האמות הקדוע-ברוך־הוא ארץי״-מךד רמהד .עמר פתח: יוחאי כן ?זקןעון ר׳ *

 הקדוע-ברוך-הוא ומדד :עראל, אלא את-התורה לקבל ראתה עדרתה אמה מצא ולא
 מדד המךבר: דור אלא את-התורה לקבל ךאוי שה;ה דור מצא ןלא את-כל־הדורות

 הקדוש־• מדד סיני: אלא התורה עת;תךבו הר מצא ולא כל־ההךים הקדוע־ברוך-הוא
 ירושל:םז אלא בית־המקהש בד. ע:בנה שרארה ?ניר מצא ולא ה?ג;רות את־כל כרוך־הוא

 ארץ־ אלא לי.שךאל לנתן שראויה ארץ מצא ןלא כל-הארצות הקדוש־ברוך־הוא ?)דד
גי(. חבקוק ילק״ש יג; )ויק׳ר אל.*ר1יץ

יהושע. ב.
 שאל ליהושע: לו אמר לנן־עדן רבנו מעה עןם$ר בשעה רב: אמר ?הודה רב אמר

 אחר. למקום והלכתי אחת שעה הנחתיך ?לום רבי. לו: אמר עיע־לך. על-קפקות מ?י1?
 של כחו תשש מ;ד ז 2האהל' מתוך ;מיש לא נער נון בן :הושע .וגערתו ?י: ?תבת כך לא

 ?ל־חטראל ועמדו ספקות. מאות שבע לו ונולדו הלכות מאות עלע ?ן?זנו ן?שתכחו ;הושע
 שנאמר: המלחמה, וטרלם לך אפשר. אי לך לומר הקדוע־ברוך־הוא: לו אמר להךגו. עליו
י(.*ע סז.; )תמו׳ .3ונו׳" צידה לכם הכינו "... אמר*ו מעה... מות אחרי >הי

 עלא עד לאךץ-חנזךאל ןהועע עלח פרוסטנמאות עלע נמליאל: בן עמעון ד אמר
 —מלחמה לעשות להעלים-.יעלים: :פנה:—להפנות רוצה עהוא מי לארץ: ]:שראל[ :כנסו

 קלזתמה ?נשו ים£5ל ואחד עלעים ך.עלימו; גבעונים לאפריקי: לו ןד.לך פנה עי3נך :עשר"

וי(. שביעית )ירוש' ן?םלו.

יא. א, א/ יהושע י יא. נ.*ל שמות2 ו. ג/ *חבקוק

 שנתגאה. על שנענש ;נחלש — תשש התורה. במשפטי — לך שיש ספקות ב(
 פקודה. כתבי — פרוסטנמאות נ( הטרידה. — וטרדם עכשיו. ללמדך — לך לומר
אחר. למקום ללכת — להפנות שבה. לעממים — ישראל לארץ



תכן:

 קסד

קסז

 שלמה בנין

שלמה כסא
קיז—קיא כז.

קיח כח.
ו פרק

קסח שבא ומלכת שלמה קכא—קיט כט. ונביאים מרבים שופטים,

קעא והדיוט מלך — שלמה ככד—קכב ל. קט הכחידה ארץ א א.

קעג ירבעם קל—קכה לא. 11 יהושע יב—ב ב.

קעד ואחאב עמרי קלט—קלא לב. קמג השופטים שפוט בימי יח—יג ג.

קעה הבעל ועובדי אליהו קמא—קט לג. קמד הנביאה דבורה כג—יט ד.

קעי יונה קמב לד. קמה ובתו יפתח כד ח.

קעז השבטים עשרת גלות קמט—קמג לה. שמשון לב—כה ו.

קעח הכותים קג לו. קמו מיכה פסל לח—לג ז.

קעט סנחריב ומפלת חזקיהו קסה—קנא לז. קמז רות מגלת נב—לט ח.

קפג וישעיהו חזקיהו קסח—קסו לח. קמט וחנה אלקנה נז—נג ט.
פסיעותיו שלש שכר קסט לט. קנא עלי בני נח י.

11 מרדך־בלאדן של קנב שמואל סב—נט יא.
שד ק מנשה קעג—קע מ. 11 שילה חורבן סח—סג יב.

קפה המלך צדקיהו קעד מא. " שמואל בני ע—סט יג.
0 נבוכדנאצר קעו—קעה מב. קנג המלך שאול עז—עא יד.
</ ויכניה יהויקים קעח—קעז מג, קני שאול של מיתתו ם—עח טו.

קנה הרועה דוד פב—פא טז.

ז פרק *ה ומעשי דוד פד—פג יז.
קנז דוד של כנורו פח—פה ראשון בית חורבןיח. א ותשובתו דוד חטא צא—פט יט.

קפז הבית חורבן ו—א א. קנח דוד של ענותנותו צב כ.
קשט באב תשעה ז ב. • ואבנר דוד צג כא.

* ירושלים חרבות על ט—ח ג. קנט ישראל ושונאי דוד צה—צד כב.
קצב שכינה סלוק י ד. 0 בנו ואבשלום דוד צט—צו כג.

0 בוכה הקדוש־ברוך־הוא יא ה. קם בנב וישבי דור ק כד.
קצג אבות אבל יב ו. קסא דוד של מיתתו קא-קי כה.
קצי זכריה של דמו יג ז. של וגדולתו חכמתו קי—קה בו.

• הגולים יסורי טז—יד ח. קסב המלך שלמה



רכא מוקדון אלכסנדרום לה—כט ח. קצז בבל נהרות על יח—יז ט.

רכד ברית ומרשיעי יון שעבוד לט—לו ט. קצח געגועים יט י,

רבו הבנים אם מ י. קצט נחמה כא—כ יא.
• חשמונאים בית נ—מא יא.

רכט הורדום בנין נא יב. ח פרק
רלא המקדש בבית העבודה סב—נב יג. לבית בית בין
רלד המקדש בבית נסים פו—פג יד.

זריזים כהנים פח—פז טו.
ר בבבל והתנין דניאל א א.

רלה פסח קרבן עא—פט טז.
// יחזקאל שהחיה מתים ג—ב ב.

רא ועזריה מישאל חנניה, ח—ד ג.
דלו העומר עג—עב יז.
רלז בכורים הבאת עד יח.

רב עזרא י—ט ד.

רלח יום־הבפורים עבודת פא—עה יט.
0 כנסת-הגדולה אנשי יא ה.

לולב נטילת
!> ואסתר מרדכי בימי יב ו.

רמג פב כ.

רמו המים נסוך פר—פג כא.
רג ואסתר דבורה יג ז.

* בית-השואבה שמתח פט—פה כב.
0 אחשורוש סעודת יז—יד ח.

רמו המלך פרשת צ כג.
רד וחרש בגתן יט—יח ט.

• צב—צא כד.
רה המן גדולת כא—כ

ומוצאי-החג שמיני-עצרת
ח צה—צג כה.

0 המן מחשבת כב יא.
לרגל עליה

רמז צז—צו כו.
וגזרת המן מלשינות כד—כג יב.

הגזרה בשעת עליה

רמת קה—צח כז.
0 אחשורוש

מרדכי וגדולת המן מפלח
ירושלים בני של חכמתם

רי כו—כה יג.

י פרק
ריב המן תלית כז יד.

והארץ שני בית חורבן פרקט

רנד החורבן קודם א א. ובעבודתו בבנינו שני בית
הארץ? חרבה מה על ח—ב ב. ריג בתפארתו המקדש י—א א.

רסב אדרינום רשעת י—ט ג. רטו הארון גניזת יג—יא ב.

רפג היקרים ציון בני טז—יא ד. רטז כהונה כתר טו—יד ג.

רפה מתאבל הקדוש־ברוך־הוא יט—יז ה. 0 הצדיק שמעון יז—טז ד.

רפו מנחם כ ו. ריז חוניו מקדש יח ה.

רפז ציון אבלי כח—כא ז. של דיופלוסטון יט ו.

רפת בית-המקדש שחרב מיום ל—כט ח. ריח אלכפנדריא

רפט תנחומים לא-לב ט. 0 משפחות-כהנים כח—כ ז.



האגדה ספר



1.

ונביאים מלכים עופטים,

הבחירה. ארץ א.
 כל־ הקדוש־וירוך־הוא מדד - 1ארץ' תמרר "עקד פתח: בן־יוחאי ??מעון ר׳ *

 הקדוש־ ומדר ישראל׳ אלא את־התורה לקבל ךאו;ה שהיתר׳ אמה מצא ולא האמות
 המדבר; דור אלא את־התורה לקבל ראוי שהיה דור מצא ולא את־כל־הדורות ברוך־הוא

 מדד סיני; אלא התורה שתנתן־בו הר מצא ולא את־בל־ההרים הקדוש־ברוך־היא מדד
 אלא בית־המקדש בה שיבנה שראתה ?ניר מצא ולא את־כל־הע;רות הקדוש־ברוך־הוא

 לישראל לנתן שראתה ארץ מצא ולא את־כל־הארצות הקדוש־ברוך־הוא מדד ,ירושלים;
ג(• חבקוק ילק׳־ש יג! )ויק״ר אךץ־,ישראל. א^א

יהושע. כ.

 ליהושע: לו אמר לנן־עדן רבנו משה שנפטר בשעה רב: אמר ,יהודה רב אמר 3
 למקום והלכתי אחת שעה הנחתיך כלום רבי, לו: אמר ש;ש־לך. כל־ספקות ממני שאל
 תשש מיד ?2האהל' מתוך ;מיש לא נער נון בן ,יהושע "ומשרתו בי: כתבת כך לא אחר,
 ועמדו ספקות, מאות שכע לו ונולדו הלכות מאות שלש ממנו ונשתכחו ,יהו^זע של בחו

 וטרדם לך אי־^פשר, לך לומר הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר להרנו. עליו כל־ישראל
.3וגו" צידה לכם הכינו "... תאמר משה... מות אחרי "תהי שנ^קר: ?מלחמה׳

ע׳י(• *טז• )וזמר׳
 עד לאךץ־?שךאל ,יהושע שלח פרוסטגמאות שלש בן־גמליאל: שמעון ך' אמר 1

 לעשות ;שלים; — להשלים יפנה; —להפנות רוצה שהוא מי לארץ; וישראל! יכנסו שלא
 כים1?? ואחד שלעזים השלימו; נבעוןים לאפריקי; לו והלך פנה נרנשי .יעשה.— מלחמה

ו(• שביעית )ירוש׳ ונפלו. רומה1?? עשו

יא. א, א׳, יהושע 8 יא. ל״ג, שמות 2 ו. ג״, חבקוק 1

 שנתגאה. על שנענש נחלש; — תשש התורה. במשפטי — לך שיש ספקות ב(
 לארץ פקודה. נתבי — פרוסטנמאות ג( מטרידם. — וטרד״ם עכשיו. ללמדך — לך לומר

אחר. למקום ללכת — להפנות שבה. לעממים — ישי״אל



קמאיהושע

 $יןחם אלו רבותינו: שנו היו? -מי1אנשים" שנים העטים מן נון בן ;הושע ,וישלח ד
בשליחותם. והצליחו נפשם וןתנו )הלכו ןכלב,

 נחמיה ר׳ כנגרין: ב;ךם היו נגרות כלי אומר: )הודה ר׳ חרש? -מהו*חרש" .מתלים

 בך כל ךקנד<! ;בא שירצה מי קדרות! הרי )אומרים: צועקים והיו קךרין, עצמם עשו אומר:
ארם. בני בהם .ירגיעו שלא למה?

 חרשים עצמכם ?געו ;הושע: להם אמר כמשמעו; חרש יוחאי: בן שמעון ר׳ תני
 חרשים עצמכם עוינים שאתם מתוך אומר: בן־אלעזר שמעון ר׳ רזיהם. על עומךים ואתם
יהושע(. ילק״ש ב׳; רו׳ר טז: )במ׳ר >$להם. אפ;ה על עומדים אתם

 כקין עלתבי כפין ועולים נגדשים מים שהיו מלמד—2אחד" נד קמו המים... ,תעמדו ה
לד(. )סוטה ומערב. מזרח כל־מלכי אותם שראו ער מיל, מאות מ>ןזלע ;תר

 לו אמר לשראל/ .חטא ליהושע: הקדושיברוך־הוא שאמר -כון3;שראל״ ,חטא ד
 נפל נוקלות, והטיל הלך )תדע. גורלות הטל אני? דילטור וכי לו: אמר חטא? מי להושע:
 הלהן אלעזד ובין בינך הגוךל הטל עלי? בא אתה בגורל עכן: לו אמר עכן. על הגורל
 שהיו אפוד, שבאבני אבנים בשתים־עשקה להושע נסתכל שעה כאותה מכם. אחד על ולפול

 החשן-כל- משפט ה;ה שכך אורה; שכהה ;חוקה שבט אבן ןראה כהן־גדול, של לבו על
 כון כהה. אכנו—עברה שעובר שבט וכל אורה, ומבהיק אבנו מגיהה מצוה שעושה שבט

 ,,אמנה עכן: אמר ק;ד .4,ישראל" אלהי לי; כבוד נא שים ,בף! לו: אמר כך׳ להושע שראה

וישב(. )ועוז׳ .5חטאתי" אנכי

 קטן לש—.דום"! לי אומר אתה ליהושע: השמש לו אמר—*וגו׳ דום" בגבעון ,שמש 1
 בששי-ואתה נבראת ואתה ברביעי נבראתי אני ,דום!"? הימנו: לגדול ןאומר פיו פותח
 ראה כך לא אתה? אבא של כספו מקנת לא רע! עבד להושע: לו אמר ,דום"! לי אומר

 .ולדם -ק;דזןגו׳ ;!שתחלים" כוכבים עשר ואחד והלרח השמש .והנה בחלום אבא אותך

פ״ד(. ו', ב׳ר ז י׳ יהושע ילק״ש ;)תנח׳ .6עמד״ );רח השמש

 קלבש אלעזר כיצד? הא ובאורים־ותמים. בגורל אלא נתחלקה לא לשראל ארץ
 תחומין של וקלפי שבטים של וקלפי לפניו עוקדים וכל־לשראל ויהושע ותמים, אורים
;עמו עולה עכו תחום - עולה זבולן : ואומר הקדש ברוח מכון )היה לפניו, מנחין

 בראשית7 יב. י׳, שם* כ. שס, שם5 יט. ז׳, שם4 יא. ז/ פס3 טז. ג׳, שם2 א. ׳,3 יהושע1
יג. י׳, •יהושע ט. ז,*ל

 "חרש" ודרש חרס, כלי יוצרי — קדרין ןש".1"ד מלשון "חךש" דרש — נגרות כלי ד(
 — אפיה בפניכם. אדם בני יזהרו שלא מדברים, ואינם שומעים שאינם — חרשים "חךש". מלשון
 בבנין. אבנים של ככפות — כפין כגדישים. נערמים — נגדשים ה( ״אופי״. מלשון וטיב, תכונה

 ומאיר, —ומבהיק הפל. — הטל מלשין. — דילטור עכן. במעשה בחרם. — ישראל חטא ו(
 יוסןז, של -עבדו אבא של כספו מקנת עולם. לבריאת — בששי ברביעי... ז( ומזהיר.
 כאהר, בשניהם—ותמים ובאורים בגורל ח( יוסף. בן אפרים משבט בא יהושע בסמוך; כמפורש

כסמוך. כמפורש



ונביאים מלכים שופטים׳ קמב

 וחוזר עכו. תחום בדדו ,תגלה תחומין של בקלפי $רף ןבדלרץ, בידו רעילה שבטים של בקלפי טרף

 שבטים על לקלפי טרף עטו; עולה ?ניסר ותחום עולה נפתלי ואומר: הקדש ברוח ומכון
 בל־עלט ןכן גדלר. ןזחום קןדו ,הגלה ^חומין $ל בקלפי מרף נפתלי, ?;דו ןעילה

קכב(. )ב״ב ]עבט.

כב:(. )ערוב׳ א.זו?ר?י דרכים להם ותקן עמד ה;ה, ;שראל אוהב ןהועע $

 ?עדותיהם" עצים וקולקטים בחרדים מךעים ע,•הו ;הושע: התנה תנאים ע^ףה *
 של קגרופיות חוץ בכל־מקום נטיעות וקוטמים מתלתן, חוץ לכל־לקום עשבים ומלקטים

 ובלבד לבוקר- של בי_מה ומחלים ממנו, מסתפקים העיר בני בתחלה היוצא ומעק ן?ת,
 כרכם, ללאה בעדה ואפלו הנדר, לאחורי ;נפנים את־הספינד- ;;עמיד קלע .יפלם שלא

 ;תרות מפני הדרכים לצדי ומסתלקים עץד- הביעה שתרד עד הרעות בשבילי ומהלכים
מקומו. קונה מצוה ומת ויורד, לפסג ועולה מפסג הבדלים בין והתועה הדרכים,

 צד אבל את-הפפינד- ;;עמיד קליעה ;פרים שלא ןה עם זה שבטים התנו בראשונה

פא:(. ..פ )ביק ובמכללות. ברשתות הוא

 עור עלו? מקיטון ומהו בעולם. מוניטון ליהושע לו ;צא—1הארץ" בכל שמעו >;הי יא

לט(. )ב׳ר מכאן. וךאם לכאן

 לוי: בן ;הושע ר׳ בעם אמרו —*,נעע להר מצפין נחלתו... בגבול אותו -.לקברו
:עראל ע?ותנעעו קרי^עע? ולהו הר־נעש. עץזמו לקום ל?ינו ;לא כל־המקרא על ?וזקנו

ג כ״ד, שםג כז. ר, יהושע1

 וחוצות. — וסרטיא ם( כנרת.—נניסר הגורלות. כלי בתוך הפתקים את ערב — בקלפי פרף
 יהושע. בימי לארץ ישראל כניסת מימי הם עתיקים מנהגים כלר — יהושע התנה י(

 מקפידים. הבעלים ואין אחר, של בשדה עשבים מלקטים וכן אחר, של ביער בהמות — מרעים
 מפםידו. והתולשם לתלתן יפים שהעשבים רשות, בלא ללקט אין תלתן בשדה — מתלתן חוץ

 מקפיד. האילן בעל ואין הרכבה, נטיעת לשם האילן מן בד )כורתים( קוטמין — נטיעות וקוטמין
 מחליפות שהן — ענפים — גרופיות שתי מניח זית אילן הקוצץ — זית של מגרופיות חוץ

 —מסתפקים מחדש. — בתחלה שמפשידן. לפי נטיעה, לקטום אין ומהן חדשים, בדים ומוציאות
 שבט של בחלקו כלו כנרת שים אעפ״י בחכה, דגים בו צדים הכל — ומחכים במים. צרכיהם מספקים

 בתוך שבכה מעשה קנים של גדר כמין לעשות דגים צדי דרך — קלע יפרום שלא נפתלי. אחד,
 צרכים. לעשיית — ונפנים הספינה. הליכת את מעכב זה וקלע בה, נאחזים שהדגים המים

 רשות שהם קצורים, בשדות — הרשות בשבילי וחשוב. יקר צמח שהוא — כרכום מלאה

 על להקפיד השדות לבעלי ואין הדרך, לקצר בהם שהולכים שבילים פעמים יש בעליהם,

 צומחים, הזרעים והלאה ומאז מרחשון, בי״ז שזמנו השני, הגשם —שניה רביעה שתרד עד כך.
 יתדות מפני תבואה. לשדה אפילו לעלות — הדרכים לצדי ומסתלקים הרגל. דריסת להם וקשה

 זמורות מנתק — מפסג ההליכה. על ומכבידים בדרך שבולטים הקשים העפר רגבי — הדרכים
 וחייבים שנמצא, חלל — מצוה מת הדרך. את שימצא עד ביניהן והולך ובוקע אותו, המעכבות
 מוצא אתה )בפרטם לעכב יכל המקום בעל ואין שנמצא, במקום — מקומו קונה בקבורתו.

 — וראם שור... יא( הם(. אחד ענין ומלקטים״ ״מרעים... הראשונים שנים ואולי עשר, אחד
יהושע. של שבטו ביוסף, שנאמר יז(, ל״ג, )דברים ראם" וקרני שורו... "בכור ע־ש



קמגהשופטים שפוט כימי יהושע.

 עליהם חביבה חלקה ןד.ןתה אךן-?שךאל, נחלקה באותה ליהושע. חסד עשו שלא

 עוסק ןוה בכרמו עוסק וזה בשדהו עוסק זה במלאכתם, עסוקין .ישראל ןד,יו מדאי, יותר
 להרעיש הקדוש־ברוך־הוא ובקש ליהושע חסד מלעשות ןנתעצלו בביתו עוסק ןןה בזיתיו

יושביו. על כלו את־העולם

שבת פתיח׳: )רו׳ר להרגם. ההר עליהם שרגש געש", "הר מהו רב: אמר ;הולה לב $מר

ומשליח יהושע ילק״ש קה: •

השופטים. שפט בימי ג.
 ששופטיו לדור ואוי את־שופטיו ששופט לדור אוי—1השפטים" שפט בימי "דהי

 מבין קורה טול אומר: )הוא שניך. מבין קיסם טול לאדם: אומר הדין להשפט: צריכין

רות(. ילק׳ש ז א )רר׳ר עי?יך.

 להקדוש־ברוך־הו^ מרמין שהיו ןלי -על2תרעב" דמיה ונפש תרדמה תפיל "עצלה
 מרוח הקדוש־ברוך־הוא הךעיבם להקדוש־ברוך־הוא, עובךין מהם לאלילים׳ עובדן מקם

 משלי(. ילק״ש פתיח׳; )רו־ר .3?פרק' חזון אין דזהם בןמים יקרד היה ;י "ודבר שנ^מר: ןהו הקרש.

 ופינחס ויהושע, משה שהניח גדולה, לסןהדרי להם דרה לאךצם[ .ישראל ]כשנכנסו מר
 למעלה בגדיהם ולהגביה במתניהם ברזל של חבלים ןלקשור ללך עמהם, אלעזר בן

 אחד ןיום לחברון, אחד יום ללכיש, אחד יום ישראל, בכל-עירות וי_ח;רו מארכובותיהם
 עד ושלש, ושתים בשןה דרך־ארץ את-לשראל וילמדו .ישראל לכל-מקומות ןכן לירושלים,

 אלא כן, עשו לא והם הקדוש־ברוך־הוא; של שמו שיתקדש כדי בארצם׳ :שראל שירדשבו
יא(. )תדא״ר ננ^שי!". עליך, "שלום ,ואומר: ולזיתו לכךמוי ?כנם כליאחר לארצם כשנכנסו

 ועבדים בתים שקנה ןדם בשר למלך השואפים? שפוט בימי דומים :קוראל היו למה טז
 על וגדלם אחת, בני שתים, בני שלש, בני ארבע, בני .חמש בני בהם שש, בני מהם ושפחות,

 להם ונטע בתים להם ובנה ן?ךלם שותה; שהמלך קמה ,לסתו אוכל, שהמלך ממה ואכלו שלחנו
 הללו: ובאילנות הללו ובגפנים הללו בנטיעות לץהרו להם: ו$מר ונטעים, ואילנות גפנים

 לעברו את-הנטיעות וכךתו את־האילנות ןקצצו את־הן־פנים ועקרו עקדו לעתו שאכלו בון
 קרי אמר: מהם, את־דעתו דךחיק שעשו את־־כל־מה ומצא המלך שבא בון הבתים. את־
 ושלשו לו שנו ןכן אותם, ןד.כה אותם הביא לאלו? אעשה מה רבם! בית של כתינוקות הם
 במעשיהם סורחין היו השופטים: שפוט בימי שבשמים אביהם לפני .ישראל נךמו לכך לו.

)שם(. אותם. גואל הקדוש־ברוך־הוא הןה מיד תשובה ןעשו וק^חןרו למלכיות, נמסרין והיו

 למלך דקה? ד.ךבר למה -משל4את־ישראל" בם לנסות ן; הניח אשר הגלם "ואלה •־ז
 את־הקוצים. ןה?יח את-הארןים וקצץ המלך הלך ןקוצים. ארזים בתוכו ןד,יו כרם שנטע
 אמר את־הארזים! וקצצת הנחת בבגדינו שאוחזים הקוצים המלך, אדוננו עבדיו: לו אמרו
הקדוש של כךמו .ישראל כך את־כרמי? גוךר דריתי במה את־הקוצים ק.צצתי אם להם:

א. ג׳, שופטים4 א. גי, א׳ שמואל3 מו. ט,י משלי2 6 רום 1 *

 ברעש — ההר עליהם שרגש ובהספדו. המת בהלוית אמת של — חסד מלעשות יב(
 שבב הוא קיסם — ונד קיסם טול ואבוי. אוי לשון וי־־הי, ״ויהי״ דרש — לדור אוי יג( הארץ.

 אין ונמצא שבידו, גדולה על מוכיחו הוא קלה עבירה על אדם מוכיח כשהדיין והבונה דק, עץ
לבו. אח — מהם דעתו את הרחיק פז( ויסובבו. — ויחזרו פו( כלום. מועילה התוכחה



ונביאים מלכים שופטים׳ קמד

 את־ה^רץיט וקצץ לארץ ןהכניסם ,1-ראל1כית־:ע צבאות ץ כרם ,כי ש$אמר: ברוך־הוא,
 )מיס ׳2*ןקהו ארזים כנכה אשר מפניהם את־האמרי ה^מךתי "ואצכי שנאמר: עבה׳

(.,ב שופטים )ילק׳ש ^ת־־התורת שןשמרו כדי ,*ארדישראל' בם ,לנפות #ת־בניהם

 ואת" ואת״העשתרוית את־הבעלים רעבדו ץי בעיני הרע לעשות ;שראל בני ,לסיפו יזז
 פלשתים $להי ןאת בני־.עמון אלהי ואת מואב אלהי ןאח #נידון ואת־אלהי ארם $להי

 ומה עברוהו? שלא יודע איני אתץ;' ,רעזבו שנאמר: ממשמע—4עבדוהו' ולא את־;; תעזבו
 שבע אותו ששולקין הזה כתרמום אפלו אלעןר: ר׳ אמר עבדוהו'? ,ולא לומר תלמוד

כה:(. )ביצה קני. עשאוני לא קעוךה בקנוח אותו ןאוקלין ?עמים

הנביאה. דבורה ד.
 למת׳ שצריך לחי אוי דברים: ארבעה אומר בךכ;ה ר׳—5נביאה' אשה ,וךבורה ים

)שרט: מנהנתו. שאשה לדור לסומא,-אוי שצריך לפקח אוי לחלש, שצריך לנבור אוי

אי(. שופטים ילק׳ש

 .ישראל על שנתנבאת דבורה של טיבה מה—5לפידות' אשת נביאה אשה ,וךבורה כ
 השמים את־ עלי אני מעיד אליהו(: ךבי ]תנא עומד? אלעזר בן פינחס והלא אותם, ושקטה

 מעשיו לכ§י הכל—שפחה וקין עבד בין אשת וקין איש בין .ישראל, ובין נוי בין )את־הארץ:
עליו. שורה רוח־הקדש

 ולך פתילות לך ואעשה בא לו: אמרה היה. עם־הארץ קבורה של בעלה אמרו:
 והיא—הבא העולם לחיי ותבא שבהם הקשרים בין חלקך ףה;ה שבשילה, לבית־המקדש

 והקדוש־ לבית־המקדש. מוליך והוא קרבה, אורן שיהיה כדי עבות פתילות ועושה מתכונת
 ארקה $;י אף אורי, להרבות ?תבונת את דבורת לה: אמר וכליות׳ לבות בוחן קרוך־הוא

א׳(. שום׳ ילק׳ש תנח׳: )תדא״ר: שבטים. עשר שנים כנגד אורך

 של דרכה שאין -לפי6למשפט' ;שראל בני אליה תעלו תקר.~ תחת יושבת ,והיא מ
שם(. ילק״ש )תדא׳ר: לרבים. תורה מלמדת דקל, של בצלו ;שבה הבית בתוך להתיחד אשה

 לשירה עמי תלכי אם נחמ;ה: ר׳ אמר—7והלכתי' עמי תלכי אם ברק אליה ,ויאמר נב
 אלך הלך ,ותאמר למלחמה♦ עמך אלך לא לשירה עמי תלכי לא ואם למלחמת עמך אלך
 שתקארתה קבור, אתה מה לו: אמרה ךאובן: ך׳ אמר—*-תפארתך תהיה לא כי אפם עמך

ם(. )ביר .,וברק" ךבורד׳ ,)תשר—אתמהא! לבדך, לך נמסרה שירה של

 ובן אלף, מאה עמו היו ןכל־אחד ג;םות ראשי אלף בארבעים עליהם בא פיסךא נג
 בקולו. חוקה מקיל היה שלא כרך ה;ה ולא בכחו. כל־העולם וכבש ה;ה, שנה שלשים
ממקומה. זך ה;תה לא קולו עליה נותן שהיה כון שבשדה חך )אפלו

 אדם בני כמה מאכל בןקנו עולה הך. קישון בנחל לרחוץ יורד סיסרא כשהיה אמרו:
ד׳(. שופטים )ילק״ש בשלום. חוזר מהם אחד היה לא וקחזו־ה במרכבתו, סוסים מאות ותשע ן;ים.

 מ. שס, שם7 ה. שם, שם6 ד. ד׳, שם5 נ. י', שם4 א. ג/ שופטים * ט. נ/ עמוס2 ן. ,*כ ישעיה1
.6 ה׳, שם9 נו. שת שם •

 בשול — ששולקין מרובה. בשול ע״י אותו ומסתקין מר, שהוא )לופינא( — כתורמוס יח(
 שבמשכן לנרות — פתילות כ( פרפרת. כעין סעודה, בפוך — סעודה בקנוח שליקה. קרוי ירקות
חומה, מוקפת גדולה עיר — כדך חילות. — גיסות כג( לפיד. מלשון לפיתת״, ,אשת ודרש שילה,



קמהשמשון ובתו. יפתח

ובתל. לפתח ה.
 אימתי? את־בתו. אבד ומפני־כך דדה, שקמה של גרופית דדה, עם־הארץ .יפתח כד

 .1עולה" והעליתיהו לקראתי... ביתי מדלתי היוצא... "והיה ונדר: עמון בני עם שנלחם בשעה

 גמל- או חזיר או כלב מביתו ;צא אלו אמר: הקדוש-ברוך־הוא, עליו כעם שעה באותה
בתו. לו לפני?-זמן .יקריב

 —2לשוב?" אוכל ולא ;; אל פי פציתי ואצכי בתי... אהה וייאמר: אותה... כראותו "רדד
 ואלך עצמי אשפיל כהן־גדול, בן בהן־גדול אני, אמר: פינחס אלא עזם? דדה פינחס והלא
 יאלך עצמי הקצינים,-אשפיל דאש .ישראל, שבטי האש אני אמר: ויפתח עם־הארץ? אצל
 —פינחס בדמיה; נתחיבו ושניהם העולם. מן עלובה אותה אבדה שניהם מבין הדיוט? אצל

 דדה בו הולך שדדה בכל־מקום אברים, בנשילת מת—;פתח רוח־הקדש׳ ממנו נסתלקה

 גלעד"- עךי7ב הקבר .יפתח ".חמת שנאמר: זהו שם, אותו קובךין והיו הימנו נשל אבר
גלעד". "בערי נאמר,אלא לא גלעד" "?עיר

 אבי! אבי, לו: ואמרה לפניו בוכה היתה אתרבתו להקריב .יפתח שבקש בון
 מקריבין :שראל שיחו בתורה כתוב שמא אותי! שוחט ואתה בשמחה לקראתך ;צאתי

 נדר אבינו י_עקב הרי לו: אמרה נדרתי. כבר בתי, לה: אמר המזבח? על־גבי בניהם נפשות
 שמא בנים, שנים־עשר הקדוש־ברוך־הוא לו ונתן ,3לך" אעשרנו עשר תתן־לי אשר "וכל

 "ונתתיו ואומרת נודרת כשהיא חנה הלא עוד, ולא מהם? אחד להקדוש־ברוך־הוא הקריב
 אמרה הללו כל-הדברים להקדוש־ברוך־הוא? בנה את־ הקריבה שמא—4ח;יו" ,ימי כל ל;;
הקדוש״ברוך־הוא. לפני ושחטה עלה אליה. שמע ולא לו

 ןלא ^יועי לא לפני?-"אשר שתקריב מבקש דדיתי נפשות צוחת: ורוח־הקדש
ם׳(. ב״ר שם; תנה״ק בחקותי; )תנח׳ .5לבי" .על עלתה ןלא ךבךתי

שמש^ן. ו.
 מקשקשת שכינה שהיתה מלמד אמי: רב דבי .יצחק ר׳ -אמר6לפעמו" ,י; רוח "ותחל כה

ט(. )סוטה כזוג. לפניו

 היו גדולים הרים שני ואשתאול צרעה אסי: רב אמר—6אשתאול" ובין צרעה "בין כו

)שם:(. בזה. זה וטחנם שמשון ועקרם

 מלמד נחמן: בר שמואל רב אמר—6אשתאול" ובין צרעה בין לפעמו... ;; רוח "ותחל כז
 ;הודה רב לזה. זה ומקישם צרורות שני שנוטל כאדם לזה, זה והקישם הרים שני שנטל
 ועד כמצרעה אחת פסיעה פוסע דדה עליו שרויה רוח־הקדש שדדתה בשעה אומר:

ט(. )ויק״ר אשתאול.

 ה. י״נו, ירמיה5 יא. א׳, א׳ שמואל4 כב. כ״ח, בראשית3 לה. שה, שם2 לא. י״א, שופטים1
כה. י״ג, שופטיה6

 ונקלה. משפחה שפל כלו׳ ופחות, גרוע עץ של מגזע נצר — שקמה של גרופית כד(
 מגופו. אברים בנפילת — אברים בנשילת נדרו. להתיר יכול שהיה — שם היה פינחס והלא

 — צרורות ״פעמון״. מלשון ,,לפעמו״ ודרש כפעמון, — כזוג מתלמידי. בית, של — דבי כה(

צעד. צועד — פסיעה פוסע שוכנת. — שרויה כז( אבנים. יהל



ונביאים מלכים שופטים, ?טר

 אל^לא אומר: רבי תדא,—1*דלילה׳ ושמה שורק בנחל אשה ויאהב אחרי־כן ,ויהי נח
 את־לבו, ךלךלה את־כחג דלדלה דלילה: שתקרא היןזה רארה דלילה שמה נקרא

ס:(. )סוטה את־מעשיו. דלדלה

)שפ(. את־עיניו. פלשתים ?קרו לפיכך עיניו אחרי הלך )?קשון כט

5)??אמר היו״ אמה ששים שמשון של כתפיו בין החסיד: )?מעון ר׳ $מר תדא, ל

 המזוזות ובשת• העיר )?ער בדלתות ויאחז הלילה בחצי ויקם ד.ל;לה חצי עד שמשון ,ויעוכב
 מששים פחותות עזה דלתות שאין ומקבלגו - 1*,כתפיו על נישם הבריח עם ויפעם
י.(. )שם אמה.

 לאחוריהים שדרו ©ד, אבל ך.ננ, שפת על שהיו מה -אלו*אלםים״ כשלשת הנג ,ועל אל
צח(. )ב׳ר יודעת. בך;ה אין אחוריהם ולאחורי

 —.״*הוהר הפעם אך נא וחזקני נא זכרני אלהים, אדני וייאמר: ן; אל שמשון ,ו.יקךא בל
 שנה ]ושת:ם[ עשרים זכר־לי רבונו-של״עולם, :הקדוש־ברוך־הוא לפני שמשון אמר

)שפ(. למקום. ממקום מקל לי העבר מהם: לאחד אמךרד ןלא את־ן^ראל ששפטתי

מיכה. פסל ז.
 לעב הדעת אתה להקדוש־ב״־וך־הוא: משה לו אמר—5הזה' לעם הרעתה ,למה לב

 הקרוש־ לו אמר בבדן. :שי־אל של בניהם משימין לבנים להם אין אם שעכשו הזה׳
 תרצה ואם נמוךים. רשעים היו חיים הם אלו לפני שנלוי מכלין, הם קוצים בדוך־הוא:

 שנתמכמך מיכה, נקרא ולפיכך את־מיכה. והוציא משה הלך מהם. אחד ןהוצא תנפה

:< קא סנה׳ אגדה: עפ׳י קא: סנה׳ )רש׳י בבדן.

 אפוד ועש אלהים בית לו מיכה והאיש מיכיהו." ושמו אפ-:ם מהר איש ,ויהי לד
 ע:*)םד בנבעה. פילגש היתר, ב;מיו מיכה" של פסלו דרה ךשעתים בישן -בימי6וחריפים"

שופכים(. ילק׳ש

קגג(. )סגה׳ מיכה. של פסלו זה יוחנן: ר׳ -אמר7*נלים׳ בים והכה צרה בןם ;עברת לה

 מיכה פסל ועשן המערכת עשן ודרה מילין, שלשה לשילה מנריב אומר: נתן ר׳ תנ;א, לו
 לו, הניחו הקדרש־־ברוך־הוא: להם אמר לדחפו. מלאכי־השרת בקשו בזה. זה מתערבין

 הקדיש־ להם אמר בנבעד- פילגש אנשי נענשו זה דבר ועל דרכים. לעוברי מצרה שפתו
)שם(. מחיתם! בשר־ודם של כבודו על מחיתם, לא בכבודי ברוך־הוא:

 פ. $ י׳ז, שופטים  כ•:. ׳0 שמוס5 כז. ש=, שם4 כח. פס, שם3 ג. שם, שם2 ד. ט״!, שופטים 1
יא. י', 'זכריה

*

 נכריה. אשה שאהב - עיניו אחרי הלך כם( והמעיטה. החלישה — דלדלה כה(

 המצרים — מכלין הם קיצים לג( מועצות. — פחותות בידינו. היא קבלה — ומקובלנו ל(
 — נתמכמך ימותו. לא אם רשעים להיות שעתידים אלה כלו׳ הכרם, מן הקוצים את מכלים

 — כגבעה פילגש 3בםון שנכתבו אעפ״י השופטים, ימי בתחלת כלו׳ - וגו׳ כושן בימי לד( נתמעך.
 — מגרב לו( הים. את ועבי־ ממצרים שבא — וגר פסלו זה לה( כ׳. בשופטים הממום■־ המעשה

 ככנים שהוא כלו׳ — ונו' שפתו למיכה. — לדחפו המשכן. מקום — לשילה מיכה. מקום

יעה. רו פילגש אנשי נענשו כידו ישראל מיהו שלא מיכה של פסלו על — זה דבר ועל אורחים.



קמזרות מגלת מיכה. פסל

 בהנים היו ובניו הוא מנשה בן נרעש בן ויהונתן את־הפסל. רן בני להם .;יקימו לז
 ואליעזר׳ נרשום משה .בני שנאמר: הוא, בן־משה והלא הוא, בן־מנשה -וכי*הרף" לשבט

 מעשה שעשה מתוך (?-אלא3בךמשה״ בךגךש,ים .ושבאל );נאמר: 2שבואל" גךשום בני
לאו-בן־מנשד. ואם זבה-בן־משה׳ אם תלדה, .בן־מנשה״-נון במנשה. הכתוב תלאו מנשה

 $מנו ;צא ;תרו בת בנשא* משה שהרי בטובים, אדם .יךבק לעוק׳ם אלעזר: ר׳ אמר

טי(. ברי ירוש׳ ז קט: )ב׳ב ,יהונתן.

 זרה-והאריך לעבודה במד ,יהונתן נחמן: בר שמואל את-רב חכמים שאלו לח
 להקריב אדם בא ה;ה כיצד? שלו. זרה בעבודה צרה עינו שהיתה על־,ידי להם: אמר ;מיס!

 לא לך? מועילה זו מה לו: אמר עלי. ו־צנה לו: ואמר זרה, לעבודה גדי או כבש או שור
 אמר אעשה? ומה חייך, לו: אמר מריעה. ןלא מטיבה לא מדברת׳ ולא שומעת ולא רואה

 תאכל והיא לפניה׳ והתקן ביאים עשר עליה ותן כלת של אחת קערה לי והבא עשה לך לו:
 את־הכל• אוכל ;הונתן ה;ה אדם אותו לו שהלך כרן עליך. אותה מתנה ואני מכל-הבא,

 אתת כלום, מועילה אינה אש לו: אמר כן. ,יהונתן לו אמר אהד. בן־פחין בא אחת פעם
פרנסתי. בשביל לו: אמר כאן? עושה מה

 -אמרו4בה" לך ומה רזה עשה אתה ומה הלם הביאך מי לו וייאמרו שם ^;סורו
 מבית מקבלני כך להם: אמר זרה! לעבודה כהן תעשה ןעכשו בא, אתה ממשה לא לו:
 לעבודה סבר )הוא לב־יות עיטרך )אל זרה לעבודה עעמו אדם :שכיר לעולם אבא: אבי
לו(. שזרה עבורה אלא היא, ןלא ממש: ןרה

 בן .ושבאל שנאמר: האצרות׳ על מנהו ביותר עליו חביב שממון דוד שראה כרן
 יוחנן! ר׳ אמר שמו? ;החתן ןהלא שמו, שבואל ןכי .3“האערות על נגיר בן־משה גרשום

שופטים(. קי.;ילק״ש ב״ב ט: בר׳ )ירוש׳ בכל־^בו. י^אל שב

רות. מגלת ח.
 בידינו עלה זה מךרש אלעזר: ור׳ ח;א ר׳ בשם -אמרו5ד.שפטים״ שפט בימי .רהי םל

 היתד, צרה השפמים"-עד. שפט לימי .וידיי צרה. .ויקי" שנאמר כל־־מקום הגולה: מן
.5בארץ" רעב שם?-״וןך,י
 ללמדך תורד. של לרעבון ואחד להם לרעבון אחד פעמים? שתי ו;הי" .רהי למה

רות(. ילק״ש :א פתיח׳ )רו׳ר בו. מצוי רעב בו מצויה תורה שאין דור שכל

 תפא אלי אומר: שה;ה—5אלימלך" האיש ן־שם ,יהוךה... לחם מבית איש ,חלך מ
 —7וכליון״ מחלון בניו שני .ושם ונעימים: נאים מעשיה שהיו—7נעמי״ אשתו .ושם מלכות;

רות(. ילק״ש ב׳: )רו״ר העולם. מן שכלה—וכליון העולם, מן מחלון-שנמח
£ רות5 ג. י״ח, שופטים4 כד. כ״ו, שם 3יו. טז, כ"/ א׳ הימים דירי2 ל. י״ח, שופטים1

ט שם, שם7 כ. א, שם, •שם

 נון זרה. עבודה עובד שהיה חזקיהו בן — מנשה מעשה יהונתן. הוא — שבואל לז(
 הוא נו״ן בלי מנשה — משה בן האותיות. משאר למעלה עומדת מנשה של נ׳ האות — תלויה

 — והתקן שבועה. ל׳ — חייך לפיסה. השתדל — רצנדי בה. זלזל כלו׳ — צרה עינו לח( משה.
 — לאל שב אותו. הפקיר — מנהו ונקלה. ריק איש — פחין בן והביצים. הסולת מן מאכל
 בארץ", רעב "ויהי השופטים/ שפוט בימי "ויהי — פעמים שתי לט( לאל. שב מל׳ שבואל דרש



ונביאים מלכים שופטים׳ קמח

 ?״י על אלימלך? נענע למה—1אלימלך״ האיש רעום ;הודה... לחם מבית איש "חלך פא

 סבורים המדינה בני ןד,יו במדינה, שרוי שהיה לבוליבין עליהם. ח&ראל על לבם שהפיל
 כין מזון. שנים עשר את־המדינה לספק ;בל הוא בצרת עני ;באו שאם ואומרים, עליו

 המדי;ה בני והיו ב;ךה. וקפתה בסיז־קי מט;לת שפחתו לה ;צאה בצרת ענת שבאה
 שנים׳ עשר אותנו לפרנס ;בל הוא בצרת תבא שאם עליו בטוחים שדרינו זה אומרים:

 הדור, ומפרנסי המדינה מגדולי ה;ה אבימלך כך ב;דה. וקפתה בסידקי עומדת שפחתו נחרי
 עמד בכביפו, ןןד< בקפתו ןה פתחי, ןזסבבין כל־;שראל עכשו אמר: רעבון עני וכשבאו

רות(. א׳;ילק״ש )רו׳ר מפניהם. לו תרח י

 במלם, מדחקות אותן מצאו לע;רות, להם באו בתחלה—2עם" ההיו מואב עדי "חבאו מב
 לע;רות- להם חןרו ןאחר־כך בעברות, פרוצים אותם מצאו לכרכים, להם באו כך אדור

ב׳(. )רו״ר עם". ההיו מואב שדי "חבאו

 -ערפה-שהפכה3רות" השנית ועם ערפה האחת עם מאביות, נעים להם ,חשאו מג
 בנותיו ועךפה רות ראובן: ר׳ בעם בבי רב חמותה. בדברי רות-שראתה לחמותה׳ ערף
 מכסאך ועמךת כבוד לי חלקת אתה הקדוש־ברוך־הוא: אמר היו. מואב[ ]מלך עגלון על

שופט׳(. ילק״ש ;ב׳ )רו״ר כסאי. על מושיבו ואני בן ממך מעמיד עאני ח;יך כבודי, >י$בניל

 הרחמים בעל אין לעולם אמרו:—4וכליון" מחלון שניהם גם חמתו אלימלך... >;מת מי
 "וימת בך ואחר גמליהם, חמוריהם, סוסיהם, מתו בתהלה תחלה. הנפשות מן פורע

 חנינא: ב׳ אמר—4האשד," "ותשאר ן?ליון". מחלון שניהם גם "חמותו כך ואחר אלימלך",

ב׳( )רויר עדרים. ש;רי נעשתה

 כמה ;צאו, גמלים כמה והלא היא? אלא המקום מן ;צאו לא -וכי6המקום" מן "ותצא פח

 הודה והוא ןיוה הוא שבעיר גדול סימון: בר ;הודה ך׳ בעם עזר;ה ר׳ אמר ;צאו. חמורים

)שם(. שבחה. פנה י הדרה פנה הורה, פנה זיוה, פנה—משם פנה שבחה׳ והוא הדרה ןד,וא

 שהיו הדרך, עליהן הוצרה—6בדרך" ותלכנה עמה כלתיה ושתי המקום... מן "ותצא _ פו
שופטים(. ילק"• )שם; בארץ. נוגעות ;גופן ;חפות הולכות

 -7מאחריך" לשוב לעזבך בי תפגעי אל רות ותאמר בנתי... שבנה נעמי "ותאמר נ<׳
 כך נעמי ששמעה בון אחרת. ידי על ;לא ;דך .על מוטב אלא להותחר, דעתי מכל־מקום

 לבתי־ ללך .ישראל בנות של דרכן אין בתי, לה: אמרה גרים. הלכות לה סודרת התחילה
 אין לה: אמרה .8אלך" תלכי אשר "אל לה: אמרה גו;ם. של ולבתי־קרקסאות סיאטראות

 עמי עמך אלין, תליני "ובאשר לה: אמרה מזוזה. בו שאין בבלת לדור לשראל של דרכם י

שם(. )שם׳ .8אלהי" ]אלד׳יך

 ז. שס, שם6 ה. שס, שם5 ה. ג׳, שם, שם4 ד. שם, שם3 ג. שם, שם2 ב. א, א׳ רות1
טז. שם, שם8 טז. יא, שם, שסז

 — בסידקי מקוים. — סבורים וגדול. עשיר לשר לבוליטין, משל — לבוליטין מא(

 נראו חמותה שדברי כלו׳ — שראתה מג( בסלו. — בבפיפו ״בסירקי״. :ג״א ;תבואה של בשוק
 — בן ממך כ(. ג/ )שופטים אהוד אליו כשבא — מכסאך ועמדת עליה. ונתקבלו טובים לה

 — הוצרה מו( שבאחרונות. אחרונה כלו׳ — שירים שירי הקב״ה. — הרחמים בעל מד( דוד.

חציצה. בלי ממש, "בדרך" מדיק — בארץ נוגעות להם. מצירה הדרך שהיתה



קמט וחנה אלקנה רות. מגלת

 -אשתו 1וגי׳" עליהן כל-העיר ותלם לחם בית כבאנה ויהי שתיהם... •ותלכנה סח
 והיתד, נעמי, גגם רות נכנסה לגמילות״חסדים. וישראל כל ונתכנסו היום באותו מתה כעז

 נאים שמעשיה היא זו—1נעמי?" הזאת ותאמרנה עליהן כל־העיר "ותרם נכנסת, וזו יוצאת זו
 לשעבר ;חפה; מהלכת היא ועכשו שלה, באםקפסט;אות מהלכת היתה לשעבר ונעימים,

 אדמות פניה היו לשעבר בסמרטוטין; מתכסה היא ועכשו מלתין, בבגדי מתכסה היתד,
 קראן נעמי, לי !תקראנה "אל להן: ןאומרת עבון.זמך ,ירוקות פניה ןעכשו ומשתה, מאכל מכה

רות(. ילק׳'ש ג; )רו׳ר .2מרה" לי

 אותה שראה בון אלא מכירה? היה לא -וכי3הזאת" הנערה למי כעז... ,,ויאמר פס
 ומלקטת! יושבת וזו ומלקטות שוחחות כל״הנשים עליה: שואל התחיל נאים ומעשיה נעימה

 וזו הקוצרים עם משחקות כל־הנשים כליה; משלשלת ףו כליהן מסלקות כל-הנשים
 בין מלקטות כל־הנשים הקוצרים; כתוך ולא 4הקוצרים" מצד •ותשב—עצמה מצנעת

רות(. ילק״ש ד: )רו׳ר לוקטת. אינה—שלש לוקפזת, שבלים שתי ההפקר: מן מלקטת וזו הזגמרים

 חם לה: -אמר5שיחותיך" כאחת אהיה לא ואלכי אדיני... בעיני חן אמצא ,ותאמר נ
ה(. )רו׳ר האמהות. מן אלא האמהות מן את אין ושלום,

 להקדוש־ שךוהו דןד, ?זמנה ן;צא שזכתה רות? שמה נקרא למה יוחנן: ך׳ אמר נ£

רות(. ילק״ש ז;; )בר׳ ןותשבחות. בשירות כרוך־הוא

 התר. ]לא אסור ולא פגהרה, ולא טמאה לא בה אין זו מגלה זעירא: רב אמר צב
ב(. )רו״ר חסדים. לגומלי טוב שכר כמה ללמדך נכתבה? ]למה

— וחנה. אלקנה ט.
 עליו, שקבל ואחת התורה, מן שלש בשנה: כעמים ארבע לשילה עולה ה;ה אלקנה נו.

 באים היו בדרך וכשעולים קרוביו. וכל ואחיותיו ואחיו ובנותיו ובניו אשתו עמו מעלה ורדה
 —תלכו״? •להיכן אותם: שואלים ןהיו מרגשת, המדינה והיותה עיר. של ברחובה ןלנים

 עמנו? תכאו לא למה ואתם ומצות. תורה תצא שמשם שבשילה, •לבית־האלהים ]אומרים:
עמכם! נעלה להם: ואומרים דמעות משגרות עיניהם מך•—וייחד!" ןלך

 כל הרגישה האחרת ]לשנה בתים, האחרת-עשרה לשנה בתים. חמשה עמו עלו
לעלות. המדינה

 ומעלה אחרת, בדרך אלא האחרת, לשנה עולה אינו זו, שנה עולה שהיה ובדרך
 הכרערן אותה "אלקנה! הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר עולים. כלם שהיו עמו-עד ישראל

 שאכריע בן ממך אוציא ידך-אני על רבים וזכו במצות, וחנכחם זכות לכף את״ישראל
ש(. ילק" )תדב״א; ;דו. על רבים ךזכו במצות אותם ויחנך זכות לכף את־.ישראל

יג. פס, כס5 יו. שם, שם4 ה. ב׳, שס3 כ. שם, שם2 יש. א׳, רות1

 את בהן שנושאים שדות — באסקפסטיאות המת. להלוית — חסדים לגמילות מח(
 — משלשלת שמלותיהן. — כליהן סחבות. בלויי — בסמרטוטין משי. — מלתין הגבירות.

 ספור אלא בה אין כלו׳ — וגו׳ טומאה לא רות. מגלת — זו מגלה נב( צניעות. דרך למטה
נוזלות. כלומר משלחות, — משגרות רגלים. שלש — התורה מן שלש נג( המעשה.



ונביאים מלכים שופטים׳ קנ

 לקהסי לה? אומרת היתד, מה ומכעסת. וחוזרת מבעסת—1כעם" נם צרתה "וכעסתה נד
חלוק? ולשני סודר גדול לבנך

 ומרחצת עומדת את אין לחנה: ואומרת משכמת פנינה ה;תד, אבא: בר נחמן ר׳ אמר
 את אין חנה, לה: אומרת היתד. שעות ובשש לבית־הספרז שילכו כדי במך, של פניהם
מבית־הספר! שבאו בניך ומקבלת עומדת

 ואחד אחד לכל נותן אלקנה ודרה לאבל יושבים היו אמר: אבא בר תנחום רב
 קני לזה תן לאלקנה: אומרת והיתד, את־חנה להכעיס מתכונת פנינה היתד, חלקו, מבניו
 אמר האלהים. על 1הרעמה" "בעבור למה? חלקו: נתת לא ולזה—הלקו בני ולזה חלקו

 מטר- אחריהם שאין תנמים אין ח;.יך,—עלי אותה מרעמת את הקדוש־ברוך־הוא: לה

א׳(. א׳ שמואל ילק״ש : א מד״ש :מג )פסיק׳ר פוקדה. אני ומיד

 הקדוש־ שברא מיום אלעזר: ר׳ וגו׳-אמר 2אמתך" בעני תראה ר&ה אם צבאות, ״;; נה
 חנה שבאה עד "צבאות" להקדוש״ברוך־ה״יא שקראו אדם דרה לא את־עולמו ברוך־הוא

 מכל־צכאי־צבאות רבונו־של־עולם! הקדוש־ברוך־הוא: לקני חנה אמרה "צבאות". וקראתו
 בשר־ודם למלך דומה? הדבר למה משל אחד! בן שתתן־לי בעיניך קשה בעולמך שבראת
 ולא אחת, פרוסה לי תנו להם: אמר הפתח. על ועמד אחד עני בא לעבדיו׳ כעדה שעשה
 קשה שעשית מכל־םעדה המלך! אלני לו: אמר המלך, אצל ונכנס דחק עליו. השגיחו
 אקרה כל-ישראל, וראתה לרגל עולה היתד, חנה אהד: דבר אחת! פרוסה לי לתן בעיניך

 אהד לי ואין לך :ש הללו כל־הצבאות ךבונו־של־עולם, :הקדוש־ברוך־הוא לפני

פסיק״ר(. :;לא )בר׳ בהם.

 עסקי על זמרא: בן יוסי ך׳ כשם אלעזר אמרר׳—3לבה" על מדברת היא "וחנה נו
 בראת לא באשה שבראת כל־מה רבונו־של־עולם, הקדוש־ברוך־הוא: לפני אמרה לבה.

 לעשות ;דים לדבר, פה להריח׳ חמם לשמוע, אזמם לראות, עימם לבטלה: אחד דבר
 לא למה?—לבי על שנתת הללו דדים בהן; להניק הקים בחן׳ להלך רגלים מלאכה, בהן

לא:(. )בר׳ בהן. ואניק בן לי תן בהן? להניק

 היה, רבו לפני הלכה מוקה שמואל אלעזר: ר׳ אמר—4התפללתי" הזה הנער "אל נז

 הנער הביאו את־הפר ששחטו משום—5עלי" אל את־הנער מביאו את־הפר "וישחטו שנאמר:
 אותם ראה משחט. מבוא לכהן קראו עלי: להם אמר לקרבן: שור הביאו אלא עלי? אל

 לשהוט- כהן אחר להור לכם למה להם: אמר לשחוט, כהן אחר מחזרים שהם שמואל
 נאמר וכי לו: אמר לך? ממן זו עלי: לו אמר עלי. לפני ד׳כיאוהו כשרה. בזר שחיטה
 לשחיטה מכאן כהנה, מצרת ואילך נאמר-מקבלה 6הכהנים" "והקריבו—הכהן?" "ושחט

 וכל־המורה אתה, רבך כפני הלכה מורה אלא אמרת׳ ;פה עלי: לו אמר בזר. שבשרה
 .7,וגו בזה" עמכה הנצבת האשד. "אני לפניו: וצוחה חנה באה מיתה. ח;ב רבו כפני הלכה

 הנער "אל לו: אמרה ממנו. טוב בן לך מתן רחמים ואבקש ואענשנו לי הניחי לה: אמר
א׳(. שמואל ילק״ש ; )שם .4התפללתי" הזה

 ה. א', ויקרא6 כה. שם, שם5 כז. שם, שם4 יג. שש, שם3 יא. שם, שם2 ו. א׳, א׳ שמואל1
כו. א׳, א׳ שמואל7

 לגוף. הסמוכה כתנת — חלוק בו. שמתעטפים סדין מין ראש, של מעטפת — סודר נד(

 — מחזרים נז( אף. — חוטם נו( נלחץ. — דחק לחם. פת — פרוסה נה( בבן. — פוקדה
הדם. של — מקבלה כהן. שאינו — בזר ומחפשים. סובבים



הנא שילה חרבן שמואל. עלי. בני

עלי. בני י.
 הכהן נער ובא את־החלב .יקטרון בטרם גם את־;;... ;דעו לא בל;על בני .עלי "ובני גי׳

 שח־־י אוכלים אסם מה מפני הקדוש־יברוך־הוא: להם אמר יוחאי: בן שמעון ר׳ תני—1;גו׳"
 את־החלבים ומניחים את־הבשר אוכלים אתם מה מפני לןבובים? את־הקמץ ומניחין מנחה

 ;אחר־כך את־החלבים תקטיר את־הדם ,הזריק ;בוא לו: אומרים ךאל4יע מה בח$ה? שטוחים
 לצלות בשר •תנה מקטיר, איני ;החלבים זורק איני הדם להם: אומר הכהן ומה הבעות ;קח

 קליעל״י-בנים בני .עלי "ובני הענ;ן: בסוף נאמר ומה .*בחזקה לא-;לקחתי ואם לכהן.

 ילק״ש )ספרא; בשמ;ם. מלכות אין אמרו:—1ן;" את ;ךעו "לא מאליהם: שמ;ם עול שפרקו

שמואל(. אגדת שמואל:

שמואל. יא.
 אין יוחנן: ך׳ אמר אבא בר ח;א ר׳ אמר—2שכב" ושמואל ;קבה טרם אלהים "ונר נם

 -עד3ד.שקש״ ובא השמש ",;זרח שנאמר: שכמותו, צדיק שנברא עד העולם מן נפטר צדיק
לח:(. )יומא .,הרקת שמואל )צל שמשו זרחה .עלי )צל שמשו שקעה שלא

ג׳(. א׳ שמואל )ילק׳ש זו. תמימה כעגלה יוחנן: ר׳ -אמר2שכב״ "ושמואל ם

בקראי ושמואל בכהניו ואד,דן "משה שנאמר: כאחד, ש.וין ושמואל משה מציגו סא
 הקדוש־ברוך־הוא אצל ובא נכנם היה משה לשמואל: משה בין כמה וראה בא .4שמו"

 -לקה5“חת;צב ;; ״ויבא שנאמר: בא, הוא ■ברוך־ הקדוש ה;ה שמואל ואצל הדבור, לשמוע

 שה;ה ומי יושב ה;ה משה האדם: עם בא אני ובצדקה בדין הקדוש־ברוך־הוא: אמר כך?
 טורח היה שמואל אבל :6את־העם" לשפט משה "_ו.ישב שנאמר: ונדון, אצלו בא דין לו

 .7בשנה" שנה מדי ",והלך שנאמר: אצלו, לבא ;צטערו שלא כדי ושופט, ומדינה בכל״קךינה
 לאהל אצלי ;בא את־ישראל לדון אחד במקום יושב שהיה משה הקדוש־ברוך־הוא: אמר
 ומדבר הולך אני אותם ;דן בעיתת ?שראל אצל שהלך שמואל אבל הדבור׳ לשמוע מועד
טז(. )שמ״ר .*,לי; משפט ומאזני "פלס שנאמר: מה לק;ם עמו,

 .4שמו" בקראי ושמואל בכהניו ;אהלן "משה שנאמר: ואהלן׳ כמשה שקול שמואל סב

מה(. )במ׳ר

שילה. חרבן יב.
 מהמערכה בדמן איש חרץ נלקח... אלהים וארון ;שראל... וענף פלשתים הולחמו סג

 היום. באותו שאול עבר מיל ששים אמר: לוי ך׳ שאול. -זה9ההוא" ביום שלה חבא
שמואל(. ילק״ש שמואל: )מד׳ ובא. נל;ת בעד וחטפן והלך הלוחות שנשבו ושמע דרה במערכה

 צםרנ:ם ח^ש נחמיה: ברר׳ ;הושע ר׳ אמר - 10האלהים״ את־ארון בהזכירו "ו;הי םד
שמואל(. )מד׳ הארון. על שבורה מפרקתו אלא הכוהו, לא אסטילין ;חמשה

 י. נ; א׳ שמואל5 ו. צ״ט, תהלים4 ה. א/ קהלת י ג. ג; א׳ שמואל1 יב. בי, א׳ שמואל1
יח. שם, שם “ י־יב. ד, א׳ שמואל י יא. ט״ז, משלי • טז. ז׳, א׳ שמואל7 יג. ח,*י שמוח •

 — יצטערו שלא סא( מת. — נפטר נט( שהסירו. — שפרקו פרושים. — שטוחים נח(
 ברזל צפרני — אסטילין צפרנים... סד( חשוב. במשקל, שוה — שקול סב( ויתיגעו. יטרחו שלא

הארון. שבית על השמועה אלא למיתתו, גרמו לא הרעות השמועות כל כלו׳ ;ברזל וחדורי



ונביאים מלכים שופטים׳ קבב

 —1דגון״ אצל <לתו ויציגו דגון בית אתו ויבאו האלהים... ארון את לקחו -ופלשתים סה
 לקיעז ריש אלוה, אצל ו;שךה אלוה ;בא אלוה, וזה אלוה זה אמרו: כבדוהו. אמר: יוחנן ך׳

 םלהי אמר לנוצח. העבד נצוח ;צא נוצח, וזה נצוח זה אמרו: אלא שכרם! ה;ה כך אמר:

 בבקר .חשכמו ש.נאמר: זהו ברותחין. אלא בפושרין נכוין אתם אי הקדוש־ברוך־הוא:
)שם(. .2המפתן" אל כרתות ;דיו כפות ושתי דגלן וראש ארצה... לפניו נפל דנון והנה ממחרת

 הרשעים: שאמרו -לפי3בעפוילים" אתם חך .רשמם האשרורים אל ;; _יד .ותכבד סו
 הקדוש־ להם אמר ושלמו. לו היו מכות את-מצךים״<-?גשר המכים האלהים הם .אלה

 ?נכבדים אלו מעולם׳ נה;תה שלא מכה עליכם מביא אני עתה? מכה לי אין ברוך־הוא:
 היה ?גליהם. יושבים והיו ?חשת של ספלים להם לעשות חזרו בני־מעיהם, שומטים שהיו

 כבוד תן מבריותיו, ואתה העולם וה;ה שאמר מי של שלוחים אנו לספל: אומר העכבר
 וזך, מעיהם. את־בני ושומט התהום מן עולה ועכבר מ.עצמו נבקע הספל ,והיה שבו־אך. למי
 א׳, שמואל ילקיש :)שו׳ט כקשה. את־הרך הקדוש״־ברוך־הוא שהשליט הדברים קן אחד

כב(. א' מלכים

 אמר בארון. מליזין שהיו ,ידי על שמש? בית אנשי לקו למה אבא: ר׳ בשם אמרו סז
 פתחים כמה עליה מחזיר ה;ה אבדה׳ מהם אחד של תרננלתו אלו הקדוש־ברוך־הוא:

 אתם אין אם בו. משגיחים אתם ואין חךשים שבעה פלשתים בשדה וארוכי להביאה,
נר(. )ביר .5קדשו" וזרוע ;מינו לו .הושיעה—עליו אשגיח אני עליו משגיחים

 ארון כנגד פניהם שישרו רב: אמר .רשרנה"? מהו—*ונר בדרך" הפרות .חשרנה םח
נפחא: .יצחק ך׳ אמר אמרו? ומה־שירה שירה; ואמרו

הדרך׳ ברב־ הותנופפי השטה חני רני
 אךמון, בךביר המהללה זהב ברקמי המחשקת
הכרוכים. שני מבין המעלפת עך:ים בעדי המפארת

 ואתן לקיתם, שיקה שלמד עד בן־עמרם עע ;גיעות כמה נחמן: בר שמואל רב אמר

א׳(. שמואל ילק׳ש ;נד ביר ;כד. )ע״ז כחכן! מאליכן-;ישר שירה אומרות

שמואל. בני יג.
 עשו -לא7הבצע" אחרי ויטו בדרכיו, בניו הלכו ולא שמואל... זקן כאשר .ויהי

 בעריהם, אותם ודן .ישראל מקומות ככל־ מחזר הצדיק שמואל שהיה אביהם; קקעעזה

 יב. א׳ו/ שמואל6 א. ציח, הכליה5 מ. ד/ שה4 ו. שה, כה3 ד. שה, שה2 ב. א, ה/ א׳ שמואל1
ג, א, ח; שה7

 כך הארון את שכבדו משום וכי :כלומר — שכרם היה כך וישכון. — וישרה סה(
 אין יותר וגמרו, — ושלמו סו( קצת. חמים במים — בפושרין ישראל. ארון — נצוח ? נענשו

 הקב־״ה. — העולם והיה שאמר מי מוציאים. — שומטים .ספסלים-. : נ-א — ספלים לו.
 .ןשירה ישר ל,מ .וישרנה- דרש — וגו׳ שישרו סח( ומזלזלים. מלעיגים — מליזין סז(

 _ השטה שלאחריו. .התנופפי- אל מקביל והוא התרוממי, כלו׳ ;רומי- ״רומי :נ״א — רני רני
 ספר *)"דביר התורה כפר שבתוכה — ארמוז בדביר הקשורה. — המחושקת שטים. עצי ארון
ויגדל. יתגבר — יישר פרסי(. בל׳



קנגהמלך שאול שמואל. בני

 לא והם ,*את־ןשךאל" ןשפט והמצפה והגלגל בית־אל וקבב בשנה עונה מהי ,והלך שנאמר:
נו(. )שבת ולסופריהם. לחןניהם שכר להךבות כדי בעריהם, ]שבו אלא כן, עשו

 מלאי אומר: ]הודה ר׳ בפיהם. )כאלו חלקם אומר: מאיר ך׳—2הבצע" אחרי ,ויטו 9
 יוסי כ׳ בןרוע. נטלו מעשר של יתרה קפה אומר: עקיבא ך׳ בעלי־הבתים. על הטילו
)שם(. ע.1קןר נטלו ::מתנות אומר

המלך. שאול יד.
 האחנות קן אבי ;חדל "פן שנאמר: הענוד" מפני למלכות? שאול זכה מה מפני *ע

 אל נחבא הוא אומר?-,הנה מהו השררה קן בורח וכשהוא בו... עבדו שקל—3לנו" ודאג

בר׳(. )תום׳ .4הכלים"

 אמרו :עקב: בר מרי רב בשם יוד־ן ר׳—5לפניך" הנה :ש, וחאמרנה: אותם ,ותענינה עב
א׳(. שמואל )ילק־ש מחצרו? למעלה קשור ענן רואים אתם אין ^הם:

 עד העם ייאכל לא ?י לאבל, הבמתה ;עלה בטרם אתו, תמצאון כן העיר כבאכם גע
 תמצאון כהיום אתו כי עלו, ועתה : הקראים יאכלו אחרי־כן הזבח, ;ברך הוא בי באו,
 להסתכל כדי אמר: ושמואל הן; דברניות שהנשים לפי אמר: רב למה? כך כל—5אתו"
 שאין ק׳פי אמר: יוחנן ר׳ .7מכל־העם" נכה ומעלה ,משכמו ש^אמר: שאול, של גיןפיו

מח:(. )בר׳ כמלא־נימא. אפלו בחברתה נוגעת מלכות

 "-*הראה אלכי שמואל...: וי״ען הלאה? בית אי־זה לי הנידה־נא וייאמר שאול... ,ועש ,ך
 —רואה. אתה שאין מראך שאני חי\ך,—״רואה״? אתה לשמואל: הקדוש־ברוך־הוא אמר

 אל יי ויאמר וי_רא... בבואם ויד,י שמן... קךנך "מלא לו שאמר בשעה הלאהו? ]אימתי
י״ד(. מד״ש ;דברים )ספרי .9האדם״ ;ראה אשר לא כי מראהו." אל תבט אל עזמואל:

 ומה אמר: ,”את־עמלק״ והכיתה ,לך לשאול: הקדוש־ברוך־הוא לו שאמר בשעה
 ואם וכמה. כמה אתת על הלא כל־הנפשות—ערופה עגלה הבא תורה אמרה אחת נפש
 ואקרה בת־קול יצאהז חטאו? מה חטאו-קטנים ,גדולים ואם חטאה? מה חטא-בהמה אז־ם
 .2בכהנים" ופגע אתה "םב לדואג: שאול לו שאמר ובשעה .11הרבה" צדיק תהי ,אל לו:

.13הרבה" תרשע "אל לו: ו^מרה בת־קול ]צאה
 לו שאמר מלוכה, ממנו ונעקרה נהרג לפיכך בו, היתה הרוח נסות המלך שאול

אלא עוד ולא .15;;" בקול "שמעתי אומר: והוא ?14ן;" בקול שמעת לא "ולמה שמואל:
בשביל מושבותיהם מקומות בכל .ישראל על בלבבו ונקמה קנאה משמר שאול שהיה

ל״א(. )תדא״ר .“ךן!

ע. שם, שם5 יב. מ׳, שס5 כב. י/ שם4 ה. ט/ שם3 ג. ח׳, שם2 טז. ז׳, א׳ שמואל1
טז. ז/ קהלת11 ג. ט״ו, שם10 ו, א, ט׳ז שם9 יט. יח, שם שם3 ב. שם, שס7

כ. שם, שם15 יט. טיו, א׳ שמואל14 יז. ז/ קהלת13 יח. כ״ב א׳ שמואל12

 הזרוע. בכה — בזרוע שלהם. בסחורה לעסוק — מלאי ע( לשמשיהם. — לחזניהם סט(
 כך כל עג( כאחד. לשנינו לנו", "ודאג שאמר עצמו, אל עבדו את השוה — בו עבדו שקל עא(

 של שעתה הגיעה לא עדין כלו׳ — וגו׳ מלכות שאין כך? כל דברים הרבו למה — למה?
שעתו. שתגיע עד בדברים ונתעכב שאול, מלכות



ונביאים מלכים שופטים, קנד

 באותה דומה שאול קימה —1-]אךר־עה־בה אליה ואלכה בעלת־אוב אשת לי "בקשו ש
 ע־ש כל-תרנצלים ואמר: ןגזר למדינה #נכנם למלך מעל ריש־לקיע: אמר שעה?

 אמרו *ש?קרא תרנצל כאן :ע אמר: לדרכו. לצאת בקע בלןלה :שחטו. ןה במקום
 עאול כך אף ׳?,.ישקמו זה במקום עיש התרנצלים "כל ואמרת: שגזרת הוא אתה לא לו:

 .1-בעלת־אוב אשת לי "בקעו ואומר: חוזר והוא הארץ, מן ואת־הידעונים את־האובות הסיר

 ־־2עמר אנעים ועני הוא ״וילך הךיוט. בגדי—2-אחרים בגדים וילבש שאול "רתחפש
 השעה שדרתה מלמד אלא דעה? ל]לה -ןכי2ל]לה״ האשה אל "ויבאו ועמשא. אבנר ןה

כל?לה. להם אפלה
 מעל ריע־לקיע: אמר שעה? באותה דומה שאול -למה3-יזבי שאול לה "וישבע

 "חי ואומר: קךעוני באוב שואל שאול כך בעלה. בחיי ונשבעת אוהבה אצל שהיתר. לאשר,

אמור(. תנח׳ ;כו )ויק׳ר .3-הזה בדבר עון יקרך אם ן;

 מה־ עשקה - 4-לי העלי שמואל את־ לאמר לך? אעלה את״מי האשה ״ורצאמר עז

והעלתו. מה־שאמרה ואמרה שעשתה
 נם הנכאים ב:ד גם עוד ענני ולא מעלי סר ואלהים מאד... לי צר שאול ,ויאמר

 מרת יודע "לב א:זחי בר׳ י:נחק אמרר׳ ותמים? באורים לו אמר לא ולמה—5-בהלמות
 לא עצמך: על שגרמת הוא אתה לו: לומר לו דרה ותמים, באורים לו אמר שאלו ,5נפער

? הבהנים עיר נוב שהכית הוא אתה
 אבנר לו אמרו - 7שמואל" מדברי מאד תירא ארצה קומתו מלא ו!םל שאול •וןמהר

 ולא ונוצח, למלחמה יורד אתה למחר לי: אמר להם: אמר שמואל? לך אמר מה ועמשא:
עלים. מתמנים שבניך אלא עוד

למלחמה. רצאו בניו שלשה שאול נטל
 לדם: ואמר למלאכי־השרת הקדוע־ברוך־הוא קרא שעה באותה ריע-לקיע: אמר

 מוליך אינו לכית־המעתה הולך אדם שבעולם בצהג בעולמי: שבראתי בר;ה וראו באו
 ושמח עמו בניו שנהרג-]נוטל ]יודע למלחמה יוצא ןזה הע.ין; מראית מפני עמו, בניו

כו(. )ויקיר בו. שפוגעת הדין מדת על

שאול. של מיתתו טו.
 דור דור למעה הקדוש־ברוך־הוא הראהו לוי: ר׳ בעם דסיכנין ןהועע ר׳ אמר ייח

 דור דור ומעניו, דור דור ומנהיגיו, דור דור וחכמיו׳ דור דור ומלכיו, דור דור ןעופטיו,
 והראהו ונביאיו, דור דור ונזלניו" דור דור ןחומסיו, דור דור ופרנסיו, דור דור ושוטריו,

 לו אמר בחרב! :דקר בניך על שקעמוד ראשון מלך לפניו: אמר בחרב. נופלים ובניו שאול
 זהו אותי! מקטך;ים שהם שהרג, הבהנים אל אומר?-אמר אתה ןלי הקדוש-ברוך־הוא:

כר(. )ויקיר .8-הכהנים אל אמר משה; אל ץי "וייאמר שנאמר:

 י. י״ד, משלי8 כוו. שש, שם5 יא. שס, שש4 י. שש, שש3 ח. שס, שש2 ז. כיח, א׳ שמואל 1
א. כיא, ויקרא8 כ. כ״ח, א׳ שמואל7

 אכל לא "כי כסמוך נאמר שהרי — היה לילה וכי ארם. סתם של — הדיוט בגדי עו(
 נפש. ועגמת צער מרוב — כלילה אפלה עבר. כבר הלילה כן ואם הלילה״ וכל היום כל לחם
 כך. אמר ידיהם לרפות שלא — וגו׳ ונוצח שמואל. דברי שמעו לא שהם — ועמשא אבנר עז(

משנה. מלמדי — ומשניו עח(



קנה,ה ומעשי דוד הרועה. דוד שאול. של מיתתו

 שנאמר: כבודו, על >כמחל קפני שאול? נענש מה מפני רב: אמר ;הודה רב אמר עם

.*כמחריש" ויהי ויבזהו... זה שענו* מה אמרו .על*בל ,ובני
 #לא קפני שאול? בית מלכות ?מש?ה לא ?ה ??פני שמואל: אמר ;יהודה רב אמר

בב:(. )יומא ולפי. שום בו דדה

 הקדוש־ לו אמר כהלכה. נספד שלא—2שאול" אל ;;: ולאמר דוד... בימי ^;ה/רעב !
 נע^תה לא #?ימיו שאול אינו המשחה? בשמן שנמשח שאול אינו דוד, לדוד: ברוך־הוא

 בחוצה והוא בארץ הנביא?-ואתה שמואל נזם #חלקו שאול אינו ?.ישראל? זךה עבודה
 ?לעד ^;בש ובאו את־דדרדן ;עברו וגדוליהם .ישראל בל־זקני וכנס ך!ד עמד מ;ד 1 לארץ
 ארון בתוך ונתנון אותן ונטלו רמה, בהם )עלטה שלא בנו ויהונתן שאול את־עצמות ומצאו
 והיה ושבט. שבט בכל־גבול שאול של ארונו מעבירין להיות דוד וצור, את־היךדן. ןעברו
 חסד ;גומלין ונשותיהם ובנותיהם ובניהם הם יוצאים היו שאול של ארונו בו שנכנס השבט

 שגמלו הקדוש־ברוך־הוא #ראה ;כון חובתם. ;די כל־.ישךאל #;צאו כדי ובניו, #אול עם
כיא(. כ׳ עטואל ילק״ש 5 יז פדר׳א ; תדא״ר ;ח )במ״ר הארץ. על מטר ונתן רחנקים ?תמלא מ;ד חסד,

הרועה. דוד טז.
ממכלאת "ויקחהו #נאמר: ;פה, רועה ומצאו בצאן לדוד -בדק3;בחן' צדיק םא

 מוציא היה אלו. מפני אלו את־הצאן כולא ך;ד שדדה—?*צאן "ממכלאת מהו .4צאן"
 עשבים, של אמצעם ומאכילם התישים מוציא רכים, שהם ,עשבים, ראשי ומאכילם הגדיים
 ברוך־ הקדוש־ אמר קשה. שהוא עשבים, של עקרם ומאכילם הבחורים מוציא בינוני, שהוא
 שנאמר: )הו ;#ראל: אלו צאני, ו;רעה יבא—כהו לפי איש הצאן לרעות יולע שהוא ?י הוא:

עח(. תהלים ילק״ש :ב' )שמ״ר .5עמו" בי.עקב לרעות הביאו עלות .מאחר

 בו סבור ורדה במךבר. ;?זן את־הראם ומצא הלך את־הצאן רועה דוד שדדה ב#עה פב
 עד ומגיע קרניו על רכוב דןד ורדה ועמד, הראם ננער רועד. ןה;ה עליו ןעלה—הו שהוא

 עשה קה הךאם[. מן שלרידהו הקדוש־ברוך־הוא, לפני דוד ]?תפלל שעה באותה לשמים.

 ורבץ ממנו ?תירא את־האריה הראם #ראה בון אחד. אך:ה לו זמן הקדוש־ברוך־הוא?
 הימנו, נתירא את־האועה דוד #ראה בון והבהמות. כל-החיות על מלך #האריה לפי בפניו,

 .הושעני #נאמר: זהו לו: והלך ;רד אחריו-ןך;ד הארעה קפץ צבי, הקדוש־ברוך־הוא ן1ןפ

כב(. )שו״ט .6*ע?ית?י רמים ומקרני אך:ה

י? ומעעזי דוד יז.
 מעשיך, רבו "מה הקדוש־ברוך־הוא: לפני דוד -אמר*את־טעמו״ בשנותו ״לדוד ג8

 ]אבל[ הבל, מן יפה והחכמה עשית, ;פה בעולמך מה־שעשית כל—8עשית" בחכמה כלם
 כסותו ומקרע ב#וק מהלך אדם הוו? השטות מן לעולם ;ש הנאה מה—שבראת השטות

 עא. שם, שם5 ע. ע״ת, שם8 ה. י״א, תהליס3 א. כ״א, ,כ שמואל2 כז. י׳, א׳ *שמואל
כד. ק״ד, שם8 א. ל״ד, שם7 כב. כ״ב •שם

 עריצות. ומתוך חזקה ביד אלא מתקימת מלכות ואין — דיפי שום בו היה שלא עט(
 המציא. — זמן פב( שרשם. — עקרם פא( גלעד. ביבש עצמותיו — לארץ בחוצה והוא פ(

דעת. וטרוף שגעון — השטות פג(



ונביאים מלכים שופטים׳ קגי

 רף"! הקדוש־ברוך״הוא: לו אמר *לפניך נאה זה—עליו ומשחקים אחריו רצים ]התינוקות
ממנה. לך שאתן עד עליה ןתתפלל לה שתצטרך חייך׳—תגר? קורא אתה שטות על

 הקדוש-ברוך־ לו אמר פלשתים. מלך אכיש אצל שהלך עד ]הרבה[ דוד עשה לא
 של ןאחיו דמו, נסתפג לא ועדק את־גלקת הרגת אתמול הולך!? אתה אכיש אצל ךןד< הוא:
בידך! גל:ת של ןחרבו אצלו הולך ואתה הם, אכיש של ראשו שומרי $ל!ת

 את־אחינו! שהרג למי נהרג לאכיש: גלי.ת של אחיו אמרו אכיש אצל ךןד שבא בון
 ?*והכני" אתי להלחם יוכל .אס עמו: התנה כך ולא הרגו? במלחמה ולא אכיש: להם אמר

 התנה. כך שהרי לעבדים, לו נדדה ואנו לדוד המלכות ותן מכסאך עמוד כן, אם לו: אמרו

בךברים. הכוהו
 לו אמר ענני! ךבונו־של־עולם, ]אומר: מתפלל והתחיל דוד נרדרא שעה באותה

 —דבר.״ מאותו מעט לי תן לפניו: דוד מבקש?-אמר אתה מה דוד, הקדוש־ברוך־הוא:
?2לו" .יחבל לדבר .בז לך אמרתי ןלא לו: $קר

 רבוא מאה לי חיב ;ת מלך .אביש הדלתות: .על כותב והיה כשוטה עצמו דוד עשה

לבוא'. חמשים ]אשתו
 צועק דדה ודוד מבפנים ומשתטות צועקות ןהיו שוטות, היו ואמה אכיש של ו?תו

3ןנו׳"?! אני משגעים .חסר לעבדיו: אכיש להם אמר בחוץ. וקשתטה
 היא טובה כמה ךבונו־של־עולם, ואמר: גדולה שמחה דוד שמח שעה באותה

 בא(. א׳ שמואל ילק׳ש :לד )שו׳ט שטות. ובעת חכמה -בעת4בכל־עת״ ;י את .אברכה השטות!

 תד אמר עכביש. אוכלת צרעה ןראה בגנו יושב .ישראל מלך ך!ד היה אחת פעם פד
 מפסדת צרעה בעולמך? שבראת באלו הנאה מה רבונו־של־עולם, הקדוש־ברוך־הוא: ל>ןני
 דלד, ■ברוך־הוא: הקדוש אמר לבוש. ןאין כל־השנה אורג עכביש ז הנאה בה ,ואין דבש

להן. ותצטרך שעה תבוא—בריותי על אתה לעינ5
 על וארג עכביש הקו־וש־ברוך־הוא שלח המלך, שאול מפני במערה דוד וכשנחבא

 לכאן, אדם נכנם לא ודאי אמר: ארוג. המערה פי וראה שאול בא אותה. וסגר המערה פי
 את־ וראה דוד וכשיצא לשם. נכנם ןלא לו לקרעים-ןד,לך את־האריג קורע דדה נכנם שאם

אתה. וברוך בוראך ברוך לו: ואמר העכביש-נשקו
 ראשו האהל, בפתח שוכב אבנר ןדדד<—במעגל שןזי שוכב לשאול דוד שמצאו ובשעה

 צפחת ונטל רגליו בין ,ונכנס דוד בא זקופות. רגליו והיו שכנגדו, בפתח ורגליו אחד בפתח
 עמודים כשני עליו ןד-יו וכסהו,—את־רגליו אבנר פשט רגליו מבין לצאת וכשבא ה^ים.

 לו עשה !5',,עזבת; למה אלי, .אלי ואמר: הקדוש-ברוך־הוא לפני רחמים דוד ב.קש ןדולים.
דוד. וזקפן-רצא אבנר ברגלי ועקצה צרעה לו ושלח נם ברוך-הוא הקדוש־

 :עשה מי ךבונו־של־עולם, ואמר: הקדוש־ברוך־־הוא לפני דוד שבח שעה באותה
דב׳ס(. )א״ב נאים. מעשיך שכל—ןכגבורותיך ??זע^יך

ב. כ״ב, שם5 ב. ל״ד, תהלים * טז. כ״א, אי שמואלג יג. י״ג, משלי1 ט. ייז, אי שמואל1

 כתנגב, — נסתפג מועטים. ימים היו לא כלו׳ שהה, לא — עשה לא ותלונה. תרעימת — תגר

משחתת. — מפסדת פד( השטות. מן — דבר מאותו נצחוהו. — הכוהו נתיבש.



קנזותשובתו דוד חטא דוד. של כנורו

דוד. של כנורל יח.
 כנגד ך;ד של ממטתו למעלה תלוי היה לך"י-כנור להודות אקום לילה .חצות פמ

 מאליו. מנגן וה;ה בו ומנפנפת צפונית רוח מנשבת לילה-היתה חצות שהגיע וכרן חלונו׳

 השחר-נכנסו עמוד שעלה וכון השחר. ?נמוד שעלה ער בתורה ועוסק עומד דוד דדה מ;ד
 ק$הם: אמר פרנסהז... צךיכים ;שריאל עמך המלך׳ אדוננו לו: אמרו אצלו, חכמי־;שראל

לו: אמרו מזה!," זה ףתפרנסו ;לכו

את־הארי משביע הקמץ .אין
מחל;תו"." מתמלא הבור ואין

בגדוד!". ;דיכם ופשטו לכו להם: אמר
 ]ויוצאים ותמים... באורים ;שואלים בסנהדרין ונמלכים באחיתפל יועצים מ;ד
למלחמה[...
 אעיקה וקגור, הגבל עורה קבוךי׳ .עורה ]שנאמר[:—מנין? אדא: בר ;צחק רב אמר

ע׳י(. ן א׳ שם ירוש׳ :ד. : ג )בר׳ .2שחר״

 הקדוש־־ברוך־הוא: לפני ךוד אמר כך—3אני" חסיד כי נפשי שמרה לדוד... .תפלה םו
 —ואני שעות, שלש עד ;שנים ומערב מזרח שכל־מלכי אני? חסיד לא רכונו־של־עולם!

 בכבודם, אגדות־אגדות יושבים ומערב מזרח שכל־מלכי :4לך" להודות אקום ל;לה .חצות
 מה שכל אלא עוד ;לא לבעלה: אשה לטהר כדי ובשליה, ובשפיר בךם מלכלכות ;די ואני

 ;פה ח;בתי? ;פה דנתי? ;פה מפיבשתרבי! לו: ;אומר רבי במפיבשת נמלך אני עושה שאני
 $לכים נגד בעדתיך .ואדברה שנאמר: בושתי. ןלא—טמאתי? ;פה טהן־תי? ;פה זכיתי?

ד.(. )בר׳ .5אבוש" ולא

 עולמים?-אלא חי להיות ד;ד של דעתו על עלה -וכי6עולמים" באהלך .אגורה פז
 נאמרות שילי ןקשבחות שירות שיהו מלפניך, רצון ;הי הקדויש־ברוך־הוא: לפני ך;ד אמר

םיא(. )שם לעולם. ובבתי־מדרשות בבתי-כנסיות

 לפני אמר עליו. דעתו זחה תהלים ספר שם.ים בשעה המלך: דוד על עליו אמרו פח
 ;תשבחות שירות שאומרת בעולמך שבראת בר;ה ;ש רבונו־של-עולם, הקדוש-ברוך־הוא:

 ?נליר" דעתך תזוח אל ך;ד, לו: אמרה אחת, צפרדע לו נזדמנה שעה באותה ממני? יותר

ש(.ז)םר ממך. יותר ;תשבחות שירות אומרת שאני

ותשובת? דוד חטא יט.
 היה ויום בכלי־יום ;שראל, מלך מדוד רוח־הקדש שנסתלקה שנה ושתים עשךים " פט

כ׳ג(. ב׳ שמואל ילק״ש :ב׳ )תדא׳ר בא?ר. פתו ;אוכל דמעות בום מוריד

ס ש״א, שם * מו. שס, שם5 סב. קי׳נו, שם4 ב. א, ס״ו, שם3 ט. נ״ז, שם2 סב. קי״נו, חהלים1

 חגב וי״מ ;יד קומץ כפשוטו, י״מ — הקמץ קצת. ומזעזעת מנענעת — ומנפנפת פה(
 הנופלים הגשמים ע״י מתמלא אינו המים בור — וגו׳ הבור ואין מועט. דבר כלו׳ ארמית, מל׳

 ע״י גם מים אליו ממשיכין אלא הבאר( לפי מסביב עגול בנין )הוא הבור חולית דרך לתוכו
 ידי פו( שלמעלה. הכנור על מוסב — מנין מתוכו. מתפרנס העם אין וכן וצנורות, תעלות

 ובשפיר דינים. בהוראת הרבה וטורח ישראל תקנת על שוקד שהיה כלו׳ — וגו׳ מלוכלכות
שבע. בבת חטאו על — וגו׳ שנסתלקה פט( נתגאתה. — זחה פז( ולדות. של — ובשליה



ונביאים מלכים שופטים, קנח

 אתי תחלקו וציבא .אתה למפיבשת: לוד שאמר בשעה רב: אמר ;הודה רב אמר 8

נו(. )שבת את־המלוכה. :חלקו ו;ךבעם ךךובעם לו: ןאמךה בת־קול ;צתה 1השדה'

 הוללים היו ערלים? הדור פריצי היו מה דוד. עול בדורו לצנים בו באין* דור אין צא

 ” בית אימתי ניית־־המקךש? :בנה אימתי דץ־ד! דוד, לו: אומרים לןד, של חלונותיו אצל
 ילמדו ך,;יועי לא אם עלי, יבא להכעיסני, שמתכונים אף־על-פי אומר: דוד ןה;ה נלך?

ב(. )שקלי .2נלך' יי בית לי באברים .שמתרוי שנאמר: בךבריהם,

ך.וד. ?זל ענותנותל כ.
 בנדי לביש ודה רבותינו: אמרו עושה? דדה היאך—3ץ" לפני בכל־יעז מכרכר •ודץד צב

 מכרכר שדדה ובון כירי-רם! ואומר: וטופח זו על זו ;דיו מקיש ןד.;ה לפז, דומין סיונין ןהב
 והיו ומשור. אספירם הופך שדדה אלא עוד[ ]ולא פוזז: קולו שעליו המסנן הזהב דדה

 כל היו לירושללם שבא בון שיר. ובכל־כלי ובחצוצרות בשופרות ותוקעים מריעים .ישראל
 לתוך לבנם מיכל הניחתו לא לו. אכפת ןלא החלונות ומן הגנות מן דןד על קציצות הנשים
 אשר ישראל מלך היום נכבד מה .ותאמר בךברים. מקפחתו ודדתה לחוץ ;צאר. אלא הפחת"
 וראה בא אבא: בית של כבודו נ;לה היום לו: אמרה—4עבדיו' אמהות לעיני היום עלה

 שאול, בית על עליו )אמרו וקדושים צנועים היו אבי כל־בית אבא: בית לבין בינך מה
 הריקים. כאחד לבושך ומגלה עומד ואתה—מימיהם( נוחל ולא עקב לא מהם נראה שלא
 של שחקתי? המלכים מלכי מלך לפני ןלא שחקתי, בשר־וךם מלך לבד ;כי לה: אמר
 מניח אלא כן, עושה איני ואני שמים, עבוד ומניחין עצמם כבוד מכקשין היו אביך בית

 בנות אותן—5אכבדה" עמם אמרת אשר האמהות .ועם שמים. כבוד ומבקש עעמי כבוד
 עמהן הלק לי ;הא לואי—•אמהות' אלא .אמהות', אינן .אמהות' אותן שצוחת .ישראל

לבוא. לעתיד"
 -בשעה*עיני" רמו •ולא למלך, שמואל שמשחני -בשעה*לבי' גבה לא .;י,

 -*ממני" •ובנפלאות למלכותי, שהחןירני בשעה—5בגדלות" הלכתי ,,ולא את״נלית, שהרגתי
 -כשם7אמר עלי כנמל נפשי ;דוממתי שויתי לא •אם את־הארון: שהעליתי בשעה

 נתבישתי שלא לפניך, נפשי שףועי כן אמו, לפני להתגלות מתב_יש אינו הזה שהתינוק

ד(. )במ״ר לכבודך. לפניך להתבזות

ואבנר. דוד כא.
 לדוד, להתפים לשאול הניח שלא מקני אומרים: חכמים אבנר? נענש מה מפני

הרגתיך'"• ולא מעילך כנף את־ בכרתי כי ב;ךי, מעילך את־כנף ראה גם ראה ואבית שנאמר:

 כב. שם, שם * כ. שם, שם * יד. ר, נ' שמואל3 א. קכ״ב, תהלים3 ל. י״ס, ב־ שמזאל1
יט כ״ד, א' שמואל* ב. שם, שם1 א. קל־א• •סהליס

 צרופים, — סנונין צב( שאול. של האחרון מבנו רחמיו וכבש — וגד וציבא אתה צ(
 מצלצל — פהז •מכרכר״. לשון כך ודרש וגבוה, רם אדוני — רם כירי טהור. זהב בגדי כלד

 — שצותת ומיסרתו. אותו מוכיחה — מקפתתו ומרקד. — ומשור מעיל. — אספירם ומקשקש.
שקראת.



קנטבנו ואבשלום דוד ישראל. ושונאי דוד ואבנר. דור

 המעגל אל שבאו וכרן העדה! ?פירה זה? של מעילו מכנף מבקש אתה מה אבכה: לו אמר
 ןצפחת העדה"-חלת .ב?יךה אמרת הקועיל בכנף *אבנר"! תענה, .הלא לו: אמר

העדו! בסירה
מחה. ןלא הכהנים עיר בנו? למחות ?;דו שה;ה על אומרים: ן:ש

 "לאמר יצ?אמר: שחוק, נערים יצל ךמם שעשה ;די על אומר: לקיש בן שמעון ר׳
חקח(. תנת׳ ;כג בט״ר :כד א׳ שמואל )ילק״ש .2לפנינו" ךשחקו הנערים נא ;קומו יואב אל אבנר

?שלאל. ושונאי דוד כב.
 -לפי3להחיות" החבל ומלא להמית חבלים שני בחבל... וימדדם את־־מואב .חך צד

 יצה;ה לפי בו, בוטח והיה מלאב מלך אל ואמו אביו הוליך שאול מפני דוד שברח שבשעה
 נא י_צא מואב מלך אל וייאמר מואב מצפה משם דלד .חלך שנאמר: כמו המוא?;ה, מרות

 אצל שברח לדוד, אהד אח אלא מהם נמלט ולא מואב מלך והרגם ,4וגו׳ אתכם" ואמי אבי
 עם נחש שעשה החסד )והוא לתנו רצה ללא אחריו מואב מלך ויצלח בני־עמון, מלך נחש
יד(. )במ״ר המואבים. עם נתגרה ולפיכך דוד(,

 לז.נבם, בקש באדומים, פגע ולארם־צובה לארם־נהרים את־יואב דוד ששלח בשעה צה
 לנגבם בקש ?מואבים, פגע ,5וגו׳ את־ההר" ם'ב לכם "רב שלהם: אפיפטולי לו הוציאו

 יצעד, באותה .6מלחמה" בם תתגר ואל את־מואב תצר "אל שלחם: אפיסטולי לו להוציאו
 שלהם אפיסטולי לי הוציאו לזנבם, ובקשתי באדומים פגעתי :לו אמר דוד, אצל יואב שלח
 לא יצעד, באותה .6את־מואב" תצר "אל שלהם אפיפטולי לי במואבים-והוציאו ׳5לכם" "רב
 ונתעטף חאשו מעל ועטרה מעליו פרפורין והע?יד עמד אלא בעצמו, מלכות כבוד דוד נהג

 תרשוני אם ללמד, אלא באתי לא רבותי, להם: אמר פנהךדין, אעל לו והלך בטליתו
 לו והוציאו באדומים ופגע צובה ולארם נחרים לארם את־יואב שלחתי מלמד: אני

 את־בני אליו "חאפף—תחלה את-הגדר פרצו הם והלא ,5לכם" .רב שלהם אפיפטולי
 ,6את־מואב" תצר "אל שלהם אפיפטולי לו והוציאו לזנבם ובקש במואבים פגע ;7עמון"
 זהו .,לי" ארה נא לכה ועתה בלעם... אל מלאכים "וישלח—תחלה הגדר פרצו הם נך,לא

עד(. )ב״ר ותמות. -מכות9ללמד" לך;ד "מכתם שנאמר:

.*בנו לאבשלום דוד כג.
 לאבשלום .יסר שלא הוד ושונאהו... רעה לתרבות בא פוף המרדות מן בנו כל־המונע צי

 בוכה, והוא ;חף ללך לו וגרם את״אביו, להרוג ובקש רעה לתרבות ;צא רדהו, ולא בנו
פוף. להם שאין הרבה קשים דבךים לו וגך־ם רבבות׳ וכמה אלפים כמה ?.ישראל ןנפלו

א׳(. )שמ״ר

 ג. ב׳, דברים5 ג. כ״ב, א׳ שמואל4 ב. ח׳, שם3 יד. ב׳, ב׳ שמואל2 יד. כ״ו, א׳ *שמואל
א. שי, תהלים9 ו. ה, כ״ב, במדבר8 יג. ג׳, שופטים7 נו. שם, שם6

בהם שנאחז וקוצים סירים ע״י אלא ידך, על לא נכרתה היא — הועדה בסירה צג(
שאין להוכיח תעודה, כתבי — אפיפטולי צה( ארמית(. לשון והיא ונקצצה, סרה — )״הועדה״

ואיני אני תלמידכם כלו׳ — וגו׳ באתי לא ארגמן. לבוש — פרפורין בארצם. זכות לישראל

 להצר שבאו — וגו׳ הגדר פרצו כך. אמר ענוה ודרך ברשותכם, אלא לפניכם בהלכה דן
 סנהדרין. לפני ללמד כשבא יתרה בענוה ונהג ותם מך עצמו שעשה — ותמות מכות לישראל.

רע. חנוך — רעה תרבות וממלקות. מעונש — המרדות מן צו(



ונביאים מלכים שופטים, קם

 אדם של ביתו בתוך רעה תרבות קשה—יוחאי בן שקעון ר׳ קשום יוחנן ר• אמר ז5

 אחריו: ונאמר בנר? אכשלום מפני בברחו ילךלד "מזמור שנאמר: ומנוע, נוג ממלחמת יותר
 ",גרם" רגעו "למה ^אמר: ומגוג נוג ?ולחמת אצל ואלו ,2עלי" קמים רבים צרי! רבו מה יז>

ז:(. )בר׳ נאמר. לא צרי" רבו "מה ןאלו

 צריך ה;ה לדור!" לדור?-"קינה -בקמור1בנו" אבשלום מפני בברחו לדוד "מןמור ח3
 עטר־חוב: עליו שיצא לאדם דומה? הדבר למה משל" אבישלום: בן שמעון ך׳ אמר לומר.

 הקדוע-ברוך־הוא: לו שאמר בון דוד. כן אף עמדו; שפרעו לאחד עצב, ה;ה שפרעו קדם
 עלי" ;חום על־א הוא, ממזר או עבד שמא אמר: עצב, ה;ה 4מביתך" רעה עליך מקים "הנני

)שם(. אביו. על מרחם בן סתם אמר: שמח,—הוא שאבשלום שראה בון

 אחת, טובה ממך אני קבקש אבשלום: לו -אמר5את-נךךי״ ואשלם נא "אלכה צט
 עמו עילכו לו כתב עושה. שאני כל־דבר פיה,ם על עייה;ה עמי, שילכו זקנים שני לי שתתן

 עני ;רואה ועיר בכל־עיר הולך וה;ה את־האגרת ונטל ש?ךצה. ועיר מכל-עיר זקנים עני
 שכתב מה ךאו להם: ואמר אביו לו שכתב האגרת להם מראה ודרה שבעיר ובחורים זקנים

 עיר בכל עושה דרה וכן אתכם. מבקש אני הרבה אתכם מחבב שאני בשביל אלא אבי: לי
 מירושלים איש מאתים הלכו "ןאת־אבשלום שנאמר: זהו זקנים, מאת:ם עמו שנטל ער ;עיר,

 מעדת אבשלום להם עשה הולכין. היו מה על יוךעים היו לא—4לתמם" והולכים קראים
 לו אבשלום! נאה מה "ראו אמר: באמצע. עמו שהלכו מהם ואחד ןקנים שני מרביצם ןה;ה
 היו לא עמו, שהיו אף־על־פי עושין? היו מה עמו". לנו ןנלך את־דןד נניח המלוכה. נאה

 שאם ב;דנו, דוד ולא דוד ביד אנו שנפול רצון ;הי אומרין: ןהיו דוד, על אלא מתפללין
 )ילק״ש עליו. מהרחמים אנו בעךנו-אין ך;ד נופל ןאם עלינו, מותרחם—ך;ד ב;ד אנו נופלים

ט׳(. בט״ר ן ט״ו ב׳ שמואל

בנב. ולשבי דוד כד.
 "רשבי -מהו7את-דוד" להכות .ויאמר קינו... ומשקל הרפה בילידי אשר בצב "וישבי

 לדוד: הקדוש־ברוך־הוא לו אמר צב. עסקי על שבא איש רב: אמר ,יהודה רב אמר בצב"?
 דואג נטרר ועל־;ךך הכהנים עיר צב נהרגה ידך על־ ב;ךיך? טמון זה עין _יךרה מתי עד

 אמר ארב? ב.יד תמסר או !רעך ?כלה ךצונך בניו, ושלשת שאול נהרגו ןעל־;ךך האדומי
 צ?ד, לצוד תנא אחת פעם _זךעי. .יכלה ולא או_יב ב?ד אמסר מוטב רבונו־של־עולם, לפניו:

 פלשתים. לארץ שהניע עד אחריו דוד נמשך הגיעו. ולא חץ בו זרק כצבי. לו ו?ךמה שטן בא
 שמ;ה לאחוריו דוד וקפץ במגגו, הניפו אחי. את-גלעת שהרג ןה אמר: :שבי־בצב כשראהו

 לפניו כך, קפץ לאחוריו אם ואמר: נת?ךא ןה ?ו;ה. נת;ךא ןןה קןה נתיויא זה אמות. עשרה

 יא. שס, שם4 ז. נזיז, שם4 יא. ב,*י ב׳ שמואל4 א. ב/ שם * ב. שם, שם2 א. ג/ תהליס1
- ־ " ־ כוו. א,*כ שם1

 מבקש אני וברורים. בחירים כלו׳ — ובהורים צט( אותו. ששלם — שפרעו צח(
 החדשים, מן — זקנים שני לסעודה. בהסבה — מרביצם והיה בכם. בחרתי כלו׳ — אתכם
וגו׳. נאה מה ראו :לשנים אמר והוא השנים, באמצע עמו, הלכו שכבר מאלה מהם״, ו״אחד

השיגהו. — הגיעו



קסאדוד של מיתתו בנוב. וישבי דוד

 שעה באותה פקניוז לעמד ;כל אני היאך כך׳ הניפני במגנו אם ואמר: נתירא וזה קה?
 קורת תחת והפיחו וכבשו וכפתו תפסו ןים;עני. אחותי מבני אחד לי ה;ה הלואי דיןד: אמר
 לו ושקעה לדוד ;ם לו ;עשה כרצוני. בו ואתעלל ואשתה אכל אמר: עליה. ושכב הבד בית

תחתיו♦ הארץ
 מים. של סאים בארבע ראשו חופף ה;ה צררה בן ואבישי דדה. ערב־שבת היום אותו

 יוןה אוקרים: ן:ש לפניו: ובכתה דוד של פרדתו באה אומרים: ו:ש דם; כתמי בהם ךאה
 —1בכסף' נח^ה יו;ה .כנפי שנאמר: ליונה, נמשלה כנםת־:שראל אמר: לפניו, ו^רפה באה
 לבית־המךרש שלח מצאו, ולא דוד של לביתו בא בצער. שרוי ר#־אל מלך שדוד מכאן
 רוכבין "אין שנינו: אמר: בא. ולא ;צא הבקר מן לו: אמרו הוא? היכן דוד אמר: מצאו. ולא
 לשאל בא מהו? הסכנה בשרביטו"-בשעת קשתמשין לאין בטאו על יושבין ואין סוסו על

 הארץ, לו ק^צה מיד להלך. פרדו על ךכב .*מתר הסכנה "בשעת לו: אמרו בבית־המדרש,
 ןזרקה פלכה ^לה כשראתהו, שיראים. טוה שדרתה :שבי־בצב, של אמו את־עךפד" ראה בדרך

 כשראהו והרגה. בקךקדה ןךקו הפלך! לי הבא בחור, לו: אמרה להרגו. דדתה כבורה בו;
 בקרקע, רמחו ונעץ למעלה את-דוד ןרק ךהךגו?י. הם שמם עכשיו ^מר: .ישבי־בצב

 לו: אמר לארץ. שמ;ם בין לדןד העמידו—שם אבישי אמר רהרג עליו דלד לפול אמר:
 לו: אמר השבתי. לכך לכך הקדוש־ברוך־הוא לי אמר לכך כך לו: אמר לכאן? באת ל$ה
 בתפלתך עזרני כך אם לו: אמר ותצטער'. לא ואתה שעוה למכר בנך "בן—תפלתך הפוך

 שנלם לשבי: להם אמר והורידו. שם אבישי אמר—2צרו;ה" בן אבישי "מעןר־לו שנ$מר: ללה
 לשבי־בצב דדה הקגוך. עשרה בעיר: ואמר בוא ואתה אותך הורגים אנו לו: אמרו אחד! על

 בחו אמו-תשש של שמה לו ?שהלכירו בקברה. אמך ותמ^א לך לו: $מרו אחריהם. רודף
 ללא למלחמה אתנו עוד תצא לא לאמר: לו דלד אנשי נשבעו "אז שנאמר: זהו להךגוהו.

קנ׳ר(. קנ׳ה׳ ש׳ב שם ק״ז, שרה חיי ילקיש : נ׳ם ב״ר :ה1 )םנה' .2;שריאל" את־נר תכבה

דוד. עזל מיתתו כה.
 הקדוש- לפני דוד אמר—3אני" חדל מה אדעה היא, מה למי ומדת קצי יי "הודיעני

 מודיעין שאין מלפני, היא ןזרה לו: אמר :3קצי־ לל "הודיעני ךבונו־של-עולם, ברוך־הוא:
 של ימיו מדת מודיעין שאין מל^ני, היא ?-נזרה3היא" מה ;מי ודם.-"ומדת בשר של קצו

 לו: אמר בשבת."' באחד תמות!-״אמות בשבת לו: -אמר3א?י" חדל מה "אדעה—אדם.
 "אמות—נימא. כמלא אפלו בחקרתה נוגעת מלכות ואין בנך, שלמה מלכות קגיעה כבר

 יושב שאתה אחד יום לי -טוב4מאלף" בחצךיך יום טוב "כי לו: אמר שבת...' בערב
4המןבד על־־נבי לפני להקריב בנך שלמה שעתיד עולות מאלף כתודה לעוסק

 ס״ד, כס4 ה. ל״נו, חהליס3 יז. כ-׳א, *ב שמואל2 יד. ס״ח, *הסליפ

 רוחץ — חופף ביותר. עבה שהיא שמן, מעשה בית של קורה — הבד בית קורת אסרו. — וכפתו
 ביותר. גדול גוף ובעל גבור שהיה — מים של סאים בארבע שבת. לכבוד ראשו וסורק

 שם — שם משי. — שיראים מלך. של — כוסו על וצרחה. באגפיה קשקשה — וטרפה
קצי קא( חלש. — תשש דונג. — שעור. אתה. ולא בניך שיענשו — תפילתך הפוך המפורש.

 בי להתעסק שיוכלו — בשבת באחד אמות חיי. ימי כמה — ימי ומדת בעתיד. עלי שיבוא פה

השערה. חום — נימא ובחספדי.



ונביאים מלכים שופטים׳

 למות" שעת! שהגיעה היום ראותו כל־היום. בתורה ועוסק יושב היה שקת קכל־יום
 ה;ה לו? אעשה מה אמר: ממשנתו. פיו פסק שלא לו, ;בל ;לא לפניו מלאך־המות ?גמד

 עולה ה;ה לך־אות, ך!ד תיא באילנות. ונער ;עלה מלאך־המות בא הב;ת" מאחורי גן שם

.6 )שבת ומת. נשמתו רצאה תחתיו המדרץה נשברה במוע־נה,

 עולא א?פיהם, עליו ופךשו לןשקים קנו ?קלמר. קרא בחמה. מוטל המלך דוד דדה קב

ג׳(. )רר״ר השמש. עליו ערד

 מקל שלו? מו;יטון ומהו בעולם. מוניטון לו יקאז—,*קכל־הארצות דך־ שם "ו_יצא קג

לס(. )ב׳ר מבאן. ומגדל מכאן ןתךמיל

 היו. ;פת־תאר בני ובלם לדוד לו היו ;לדים מאות ארבע ־ב:1 $מר ןהוךה רב אמר קד
 מהלכים והיו זהב של בקרוניות יושבים ובלם היו. בלורית ומנהלים קומי מסתפרים ןכלם

עו:(. )קיד׳ את־העולם. להבעית שהלכו הוד. קית של אגרופים בעלי הם ןתם ג;םו!ש קראשי

המלך. שלמה של 1ונדבתו חכמתו כו.
 אמר—2שמע" לב לעבדך ןנתת שלמד_ !ייאמר אתן־לך? קה ישאל. אלהים: "וייאמר קה

 המלך: לו אמר מלך. של בביתו גדל שהיה לבולןטים חלפתא; בן שמעון ,ר בשם סימון ך׳
 טובות אבנים לי. נותן הוא—וןד,ב כסף אני שואל אם הבולוטיס: $מר אתן־לך? מה שאל

 נו־אה "בגבעון כך בכלל. ןד.כל—מלך של בתו שואל הריני אמר; לי: נותן הוא—ת1*ומךןל
 אשאל אם שלקה: אמר .3לך?' אתן־ מה שאל אלהים ]ייאמר הלץלה׳ בחלום שלמה אל ך

 בכלל. ןהפ!ל—את־החכמה שואל אני אלא לי׳ נותן הוא ומרגליות טובות ואבנים ןןד״ב כסף
 ונפש ונכסים עשר שאלת ןלא לך שאלת חכמה שלמה, :הקדוש־ברוך־הוא לו אמר

א(. )שהש׳ר לך. אתן ונכסים עשר כן ,ידי ועל לך, נתון ןהמדע החכמה דדיך,—או,יביך,

 ד,יו ומסים נשמעו לו ולשונות אמות ממנו, יךאוז המלכים קל—4האדם' מקל "ויחכם קו
 לבית־ כאחד ובאים עולים היו השדה וחיות בהמות עם השמים ,ועופות ה;ם דגי לו. מנגלים

 הרבה ןזד״כ בסף נכסים. וקונה ואךיר עשיר שלמה. לסערת ?שחטים להיות המטבחים
 אוהביו, נעשו ושונאיו אלביו סוף. להם שאין רזים ומודיע סתרים ומגיד משלים פותר למאד.

 הלך שמו חכמתו. דברי לשמוע ומתאוים פניו לראות כלם עמדו לו. נשמעו המלכים ןכל

 המרינות בל־שרי שמים. וקי ויודע חכם מרע, ן־סר ישר חכמים. בין וגבורתו המלכים בין
 בו שפותחים הנד־ול, המפתח נתן לו ]לשפחות. לעבדים לו להיות ובנותיהם ^ניהם הקריבו

 ןא;לים צבאים השקה. ותנןח ובהמות עופות שיחת ושמע ;דע לב. וקינת חכמה כל־שערי

)תרג׳ש(. נשקו. תופשי ונמרים אריות ל^ניו, קצים

4ע ה/ שם4 ה. שם, שם3 מ. ו, ה, ג; א׳ מלכים2 4י י״י, א׳ הימים *דברי

 דוד, 1מגדי — ומגדל רועה. שהיה לו סמן — ותרמיל מקל ממבע. — מוניטון קג(

 — קומי מסתפרים לדוד. פילגשים שהיו מלחמה שבויות — תאר יפת בני קד( לשלטון. סטן
 ציצת—בלורית ומניחים לעור סמוך שערותיהם את שגוזזים ועכו״׳ם, שחץ אנשי של תספרת דרך
 —לבולוטים קה( זרוע. אנשי — אגרופים בעלי חיטת. — גיסות בעגלות. — בקרוניות גדולה. שער

ויועץ. גדול לשר



קסגהמלך שלמה של ונחלתו חכמתו

 שכתוב הוא אתה לו: ;אמר השדים קלך אשמח המלך שלמה אצל נכנם אחד יום קז
 לו אמר הקדוש־ברוך־הוא. הבטיחני כך הן, שלמה: לו אמר ?1מכל־האךם" "דחכם עליך

 אשמךי הושיט ק;ד הן. לו: אמר מימיך! ראית שלא דבר לך מראה אני תרצה אם אשמדי:
 ן?בהל עולמה נזדעזע ?נידם. וארבע ראשים שך בעל איש ממנה והוציא "תבל" לארץ ;דו

לחדר• הכניסוהו ;אמר:
 לו: אמר אדם? בני תחתינו ש;ש תאמר, לו: אמר בך;הוידע. לבניהו וקרא !צלח

 לו: אמר אדם. בני תחתינו ש;ש מאחיתפל שמעתי אלא ;דעתי: אם המלך, אדוני נפשך, חי
 עול מעמקה להראות ;כל אתה ;היאך לו: אמר תאמר? מה מהם אחד לך קראה אני אם

 שלח מ;ד שנה? ח״ק מהלך גם־כן לארץ ארץ ובין שנה, מאות חמש מהלך שהיא ארץ,
 ברוך ;אמר: פניו על נפל ;הרךע בן בדהו שראהו בון אצלו. אדם בן לאותו ;הביאו שלמה
הזה! לזמן ןךך־עןי ןק;מני שהחמי

 מתולדות אני׳ אדם מבני לו: אתה?-אמר מי בן אדם: בן לאותו שלמה אמר
 ךח1ז מהיכן - הן.—;;רח? שמש לכם י_ש—"תבל". מושבכם?-בארץ מקום באיזה קין.-
 חורשים -אנו מה־מעשיכם?—במןרזת ושוקע במערב זורח—שוקע? הוא ולהיכן השמש

 קעקןיך, ךבו "מה—תפלתכם? קיא קד,—הן.—אתם? ובקר.-קת§ללים צאן ורועי ;קוברים
!2עשית" בחכמה כלם ",

 טובתכם עשו לו: אמר לקקומך. גחןירך ךצונך אם שלמה: לו אמר שעה עאותה
למקומי. ןקתזירוכי

 יכל אינך לו: אמר למקומו. ןהחןירו לך לו: ואמר לאשמדי המלך קרא מ;ד
לעולם. למקומו להחןירו

 מהם ששה בנית שבעה ממנה ;הוליד אשה נשא—כך בן־אדם אותו שראה בון
עימם. וארבע ראשים שני לו שהיו האב, בדמות ואחר האם, בךמות

עולם. מעשירי נדול עשיר ונעשה וקוצר, חורש דדה האיש ;אותו
 אמרו: הששה מריבים. הבנים התחילו לבניו. ;רשה והניח הזה האיש קת זמן לאתר

 הירשה קן לטול ועלי שמנה׳ אנו אמר: הראשים שני ובעל אבינו. ממון לחלק שבעה אנו
חלקים. שני

 שני בעל ;אחינו שבעה, אנו המלך! אדוננו לו: ואמרו שלמה אצל כלם הלכו
 לטול רועה והוא חלקים, לשמנה אבינו ממון לחלק ;רוצה שמנת שאנו אומר, הראשים

חלקית שני
 אמר שתקו.—הזה? בדבר אומרים אתם קה להם: ;אמר לסנהדרין שלמה קרא מ;ד

.3משפט" "לבקר שלמה: להם
 רבונו־של־עולם, ואמר: המקום לפני בתפלה ועמד להיכל שלמה נכנם הלילה בחצי

 ןך.ב ;לא כסף לא ממך שאלתי לא אתן־לך"♦, מה "שאל לי: ואמרי! בגבעון לי כשננלית
 לו אמר אמת דין להוציא עיני נא האר בצדק׳ אדם בני לשפט כדי חכמה׳ אלא

בבקר. חכמה לך נותן אני קקדוש־ברוך־הוא:
 הראשים. שני בעל לפני הביאו להם: ואמר כל־הסנהדרין ;קבץ שלמה שלח לבקר

 לראש עושת שאני מה ןה ראש ומתיש יודע שאם ראו להם: אמר לפניו. הביאוהו מ;ד
 הקים מ:ם הביאו חמים! מים הביאו שלמה: אמר שדם. לאו-הם ואם הוא, אחד—השני
מתים! אנו מרים, אנו המלך, אדוני הראשים: שני בעל צוח אחד. ראש על ןןךקו

ה. ג', א׳ מלכים4 ע. כ׳יג ירמיה3 כד. ק״ד, תהליס2 הי, א' פלכים1



ונביאים מלכים שופטים, קסד

ד׳<. )ביהמ״ד ממנוי. כלם ופחדו ורעדו תמהו המלך את־משפט .ישראל שראו כרן

 צועק שהיה נחש, בו פגע חלב, של כד וב;דו בשדה הולך הדשהי אחד באדם מעשה קח
 לו: אמר—ב;ךך? ומה ]אני[. צמא לו: אמר צועק? אתה מה האיש: לו אמר צמא. מלב

ושתה. לו נתן שתקעשר. עד ]הרבה[ ממון ואראך לשתות החלב את־ לי תן לו: אמר חלב.
 אחרי. בוא לו: אמר לי. ובאמרת הממון הראני האיש: לו אמר הנחש ששתה לאחר

 האיש הרים הממון. ]טמון[ הזאת האבן תחת לו: אמר ?דולה. לאבן שבאו עד אחריו הלך
לביתו. והביאו לקחו הממון. ומצא וחפר האבן

 היא? מה ]זו[ האיש: לו אמר צוארו. סביב ונשתלשל קפץ הנחש? אותו עשהז מה
 ה שלג לפני עמי בוא לו: אמר כל־ממוני. שלקחת על אותך ממית אני לו: אמר

ובית־דינו.
 המלך אמר המלך. לפני האיש צעק עליו. הנחש שלמה-ועוד לפני ובאי הלכו

 .1עקב" תשופנו "ואתה נאמר: שהרי להרגו, רוצה אני הנחש: אמר מבקש? אתה מה לנחש:

 עבית־ שאתם מאחר ממני, יותר בו מחזק שתהא נבון שאין צוארו, מעל רד המלך: לו אמר
דבריך. אקר מעתה המלך: לו אמר לארק. ציארו מעל ;רד ךין.

 תשופ.ר "ואתה דיפןדוש־ברוך־הוא: לי שאמר כמו אהרגנו, ואמר: לדבר הנחש התחיל
...1*ראש ןשופך הקדוש־ברוך־הוא-"הוא צרה ולך לאיש: המלך לו אמר .1עקב"

מחו. וו־צץ האיש קפץ מיד
?(•,תנה )מבוא מחו. את־ שבנחשים-רצוץ טוב אמרו: מכאן

 אתה—מצרלם? חכמת היתד, מה—2*מצרים חכמת ומכל שללה". חכמת "ותרב קט
 לי שלח לו: אמר נכה. פרעה אצל שלח בית־המקדש לבנות שלמה שבקש בשעה מוצא,
 שניו אצטרולונין כל כנם המלך? עשה מה בית־המקדש. לבנות מבקש שאני בקיבר, אמנים
 $צלו. ואשלחם האלו האמנים מן שנה באותה למות שעתידים אדם בני וראו צפו להם: ואמר

 להם נתן שנה, באותה למות עתיךים שהם ברוח־הקדש, צפה שלמד, אצל שבאו בון
 הם לך הרי את־מתיך, לקבור תכריכים לך היו לא ואמר: כתב לו ושלח ושלחם. ותכריכיהם

י׳ד(. פסיק׳ר ; יט )במ״ר ןתכריכיהם.

 שנשא בשעה -אמרו:,פרעה' את־קת רקח מצרים מלך את־פרעה שלמה ,,ויתחתן
 של גדול כרך נבנה #־טון-ועליו והעלה בים קנה ונעץ גבריאל ירד פךעה את־בת שלמה

עקב(. ספרי ן :נו )שבת רומי.

שלמה. בנק כז.
 בהבנתו "והבית שנאמר: את-בית-הקקדש, שלמה בנה שבו—שמיר רבותינו: שנו קיא

 אפשר ועי נחמ;ה: ך׳ לו אמר ;הורד- ך׳ דברי ככתבם׳ הדברים—4נבנה" מסע שלמה אבן

ז. ף, שם4 א. נ׳, שם3 י. ה/ ח׳ מלכים2 טו. נ׳, בראשית1

 ותקיע. _ ונעץ קי( בכוכבים. חוזים — אצטרולונין כשלשלת. ונכרך — תשתלשל קח(
 שיצאו — רומי של כרך... אי. כעין זה על זה ומתגבבים יחד שמתלקטים שבים וטיט עיםב — שרטון
 המלוכה לבית נכריה שהכניס שלמה של זה חטא כלו׳ זמן, לאתר ישראל מלכות מחריבי ממנה

 לפי והוא מקומות, בכמה שנזכר זה — שמיר קיא( הגמור. האחרון החורבן את גם הכשיר
 אבנים שנבנה כמשמעם, — ככתבם בסמוך. כמפורש אבנים, מבקעת קטנה כריה מין האגדה
ברזל. עליהן הונף שלא שלמות



קסת שלמה בנק

 !1במגרה" מגררות גזית כמדות ;קרת אבנים "כל-אלה נאמר: כבר והלא כן? לומר

 ומכניסן מבחוץ מתקנן שה;ה ?2בהבנתו" בב:ת נשמע .לא מה־תלמוד־לומר: אם־כן

 ביתו. נחמ;ה-באבני ר׳ ון־ברי מקדש באבני ,יהודה ך׳ דברי נראין רבי: אמר מבפנים.
 עליהן כותבין אין הללו אבנים ששנינו: כמו אפוד. לי?-לאבני למה -.שמיר" נחקקה ולרבי
 שניגמר: משום באזמל׳ עליהן ?סרטין ואין ,*חותם" .פתוחי ובנאמר: משום בךיו,

 מאליד׳ף נבקעות והן מבחוץ שמיר להן ומראה בדיו ,עליהן כותבין אלא :4.?מלואתם"

 הגשמים ?ימות שנבקעת זו וכקקעה כלום, חסרה ואינה החמה בימות שובקעת זו כתאנה

כלום. חסרה ןאינה
 ;בל קובה כל-ךבר ןאין נברא, ;מי־בראשית ומששת ?שעורה, בריתו—ןה שמיר

 ובל באיטני אותו ושיחין צמר ובל בספוגים אותו כוך?ין אותו? ?ובמרק ??ה ?מניו. לעמוד

שעורים. סבי מלאה אבר
 הבהמה על ,ו;ךבר שנאמר: מגן־עדן׳ הביאו לשלמה?-הנשר את־השמיר ה?יא ומי

 ילקיש :ע׳י ::>מז )סוטה והביאו. הנובר הלך קבוע? השמיר היכן להם: אמר .5העוף״ ןעל

שו״ס(. עס׳י

אךם-אינו ובל ;קיו להאריך ךא?5 וה?וןבח אךם יבל ;מיו לקצר נ?ךא הברזל :

ד(. ג', )מדות המאריך. על המקצר שיונף בךין

 שבקש מי מוצא אתה הלף: אבין ר׳ אמר—5אטמים" שקפים חלוני לב:ת .רעש

 אור: שאבות שיהיו למה? מבחוץ, ןצרות מבפנים רחבות אותן עושה חלונות לו לעשות
 יוצא האור שיהא למה? מ?פנים. ;צרות מבחוץ קרבות היו בית־המקדש של חלונות אבל

ו'(. א' מלכים ילק׳ש ;בהעלותך )תנח׳ לעולם. ומאיר מבית־המקדש

 לא—בו בונים שהיו שכל־האמנים מלמד, שלום: !תהי—כל״המלאכה״י .ותשלם ׳־
 ??לי אחד נפסק ;לא קרדם, ןלא מגרופית נשברה ;לא מהם, אחד חלה ולא מהם אחד מת

ז׳(. א' מלכים ילקיש ;ו' )פסיק׳ר המלאכה.

 דבקו קדש־הקדשים, בית1? ארון להכניס ?קש את־בית־המקדש שלמה כשבנה
 שערים .שאו ואמר: פתח נענה. ולא רננות וארבע עשרים שלמה אמר בזה. זה שערים

 מלך ןה "מי אמרח לבלעו׳ אחריו -רצו*הכבוד" מלך ו;?א עולם פתחי והנשאו ראשיכם
 עולם פתחי ושאו ראשיכם שערים .שאו ;אמר: חזר !*תבור" עזוז להם: אמר *הכבוד?״

 -ולא“סלה״ הכבוד מלך הוא צבאות ן;—הכבוד? מלך זה הוא מי—הכבות מלך ך?א
 מיד—.עבדך"" ךוידז לחסדי זכרה משיחך׳ פני תשב אל אלהים׳ .;; שאמר: בון נענה:
 ןכל־?שראל, כל־העם ן;דעו קדךה כשולי ךןד כל-שתאי פני נהפכו שעה באותה נענת

ל.(. )שבת עון. אותו על הקדוש־ברוך־הוא לו שמחל

ד. !/ שם5 יג. ה׳, א׳ מלכים5 כ. שם, שם4 יא. כיח, שמות3 ז. ר, שם2 ט. ז', א׳ מלכים1
מג, !׳, ב׳ הימים "דברי י. נו, שם שם10 ח. שם, שם* ז. כ״ד, הכלים* נא. זי, שם2

 ברזל. בחרם בסכין, — באזמל ומפתחים. שורטים — מסרטין הבית. לגבול — מבחוץ
 —שעורים סבי עופרת. בסל — אבר של באטני רכים. במוכין — בספוגים מעטפים. — כורכין

 1 ראוי. אין — בדין אינו קיב( ושמור. נתון — קבוע הקמח. פסלת שעורים, של סובין
 כשולי מזמורים. — רננות קמו( לבנין. וטיט אבנים בו שגורפים ברזל כלי — מגרופית קיד(

שבע. בת של — ערן אותו על ביותר. שחורים שהם — קדרה



ונביאים מלכים שופטים, סו ק

 את־בית־הטקד^ שלמה שבנה בשעה אושע;א: אמרר׳—,הלבנון' את־ביתעער ,ויכן קטז
 בהם מנשבת וכשהרוח ?,זמנם, פרותיהם מוציאים והיו זהב׳ של מ^דים כל־־מיני בו נטע

 נוים שנכנסו ובון לכהנה. פרנסה ה;תה ומהם —גפךיו' כלבנון "ירעש שנאמר: נושרים,
 שנאמר: להחןירם, הקדוש־ברוך־הוא ועתיד .3אמלל' לבנון "ופרח ש^אמר: יבשו,—להיכל

כא:(. )יומא לה'•. נתן הלבנון כבור ורנן׳ גילת אף ותגל תפרח ,פרח

 בת;ה נשא בית־המקדש מלאכת שלמה שהשלים הל;לה באותו ישמעאל: ר׳ אמר קיז
 שמחת צהלת ועלתה פךעה, בת וצהלת המקדש בית־ שמחת צהלת שם והיו פקעה, בת
 הקדוש־ברוך־הוא לפני במחשבה עלתה שעה באותה בית־המקדש. מצהלת יותר פרעה בת

 ך אמר .5הזאת' העיר לי היקה חמתי ועל אפי על "כי שנאמר: זהו את־;רושל?ם, להחריב
חטמו. ועוקם המטנף במקום שעובר כזה הילני: בר הלל

 וחכמים הלילה" באותו פרעה בת רקדה רקודין מיני שמונים חונ;א: רב אמר
 הלילה באיתו לפניו לזמר מצור. יה;תה פרעת בת לו הכניסה זמר מיני אלף אומרים:

 עבורה־ לפני מזמרין וכך פלו;ית עבוךה־זרה לפני קזמךין כך לו: אומרת ןה;תה
פלונית. זרה

 כל״מיגי בה ןקבעה ממטתו למעלה לו שטחה פרכת כמין פרעה? בת עשתה מה
 רוצה שלמה שדדה זמן וכל ומזלות׳ כוכבים כעין מבהיקות שהיו ומרגליות, טובות אבנים
שעות. ארבע עד לו ;שן ודעה והמזלות הכוכבים אותם רואה דרה לעמוד

 עצבים, .ישראל ןהיו שעות׳ בארבע שחר של תמיד נתקרב היום אותו ר!.׳לןי: אמר
 וקפתחות ;שן שלמה שררה מפני לעשות, יכולים היו ןלא המקדש בית־ חנכת יום שדרה

 ןהודיעו הלכו המלכות. אימת מפני להקיצו מת;ראים והיו ראשו, תחת נתונים בית־המקדש
 .*אמו' לפרתו אשר "משא שנאמר: זהו והוכיחתו, והקיצתו היא נכנסה אמו. שבע לבת־

.7*בטןי בר ומה ברי "מה לו: ואקדח ולכאן לכאן ממטרתו ודרתה שלה קוךדיקון נטלה

 שכפאתו מלמד יוחאי: בן שמעון ך׳ משום יוחנן ך׳ אמר—6אמו' .יפרחו אשר "משא
 הכל—*ברי "מה—,7נדרי' בר ומה בטני בר ומה ברי "מה לו: ואמרה העמוד על אמו

 של הנשים כל—“נךךי בר "ומה לו; נרמה אמו ייאמרו: עכשו דרה; שמלם לרא שאביך יוךעין
 כן לי ",יהא ואמרתי: נדרתי וא;י למלבות', הנון בן לנו ",יהא ואומרות: נוךרות היו אביך בית
 שאומרים מלכים מה־לךאצל—ואל'• מ ל למלכים "אל לנביאות'; ןהנון כתורה וקמלח זריז

 ועושים ומשתכרים צן ששותים מלבים אצל לך מה—;;ן"• שתו למלכים "אל אל? לנו למה
 לש ללן,וישתכר! .ישתה לו נלוים עולם רזי שכל מי—שכר'• אי "ולרוזנים זמה; מיני כל

 שלמה שחןר קנלן לצחק: ר׳ אמר ;לן! לשתה לפתחו משכימין עולם רוזני שכל מי אומרים:
 —מאיש' אלכי בער ״כי לי׳י. אדם בינת ןלא מאיש אלכי בער ״כי שנאמר: לאמו? להודה

ויק״ר :ע )סנה׳ הראשון. אדם זה—לי' ם אך בינת ״ולא ,,0האדמה' איש נח ״רחל שנאמר: מלדג

לא(. משלי מד' ;י במ׳ר ; יב

 לא. ל״ב •ירמיה ט ליה, •ישעיה ד. א/ נחום3 טז. ע״ב, הסלים2 ב. ז', א׳ מלכים1
כ. טי, בראשית“ ב. ל/ שם9 ד. שם, •שם ל? שם, שם7 א. ל״א, •משלי

 — ממטרתו סנדל. — קורדיקון להעירו. — להקיצו קין( נופלים. — נושרים קיו(
 אח עליו שמותחים העמוד על אותו שכפתה — שכפאתו צדדים. משני לחייו ומורטת מכה

חריף כלו׳ — וממולח חלוקה.



קטז שלמה כפא

סללה. בפא כח.
 אבני בו וקבועות אופיר הכסא היה מחפה—,*גדול שן כפא שלמה ה$לך "ר.יעש חהי

 ,ירקרקות לבנות, ומרגליות טובות אבנים וקל־מיני וכךכדים זקך;דים וטטךת לשם שהם,
 וץה לו. דומה כסא להתקין ,יכולה כל־מלכות ןאין לכל-מלך, כמהו נעשה לא ןאדקדמות,

 זהת של נשרים שנים־עשר וכנגדם זהב של $ךיות שניםקעשר ?גליו עובדים הכסא: קעשה
 גף כנ?ד זהב ארי של ;מין .יד אלו. כ^נד .אלו מכונים ארית כנגד ןנשר נשר כנןד אר:ה

 שקעים האריות קמן אך.ית של שמאל ח־ כןגי נשר של ;מין ןגף ןחב נשר של שמאל
 מלך. של מושבו במקום למעלה לכסא היה עגלזולאש ושנים. שבעים הנשרים ומן:ן וש!:ם
 .על זהב. של שור רוסן וכ?נדו זהב של ארי רובץ ראשונה מעלה .על לכסא. היו מעלות ושש

 של נמר רובץ שלישית מעלה על זהב. של טלה וכנגדו .זהב של זאב רובץ שמה מעלה
 מעלה על זהב. של צבי וכנגדו זהב של דב רביעית מעלה .על זהב. של גדי וקנגדו ןד.ב

 של צפור וכנפיו זהב של נץ ששית קעלה .על ןך,ב. של יונה וכנגדו זהב של נשר הקשית

 הכסא מראש ולמעלה בידה. .זהב של נץ ואוחזת ןהב של יונה עומדת הכסא דאש ןעל זהת
 במחתותית במלקחיה, בכפתרידג בנרותית בכל־מערכוקיה: זהבערוכה של מנורה עומדת

 שבעה עליהם ומצירים המנורה של אחד מצד יוצאים זהב קני ושבעה ובפרחיה. ?גביעיה
 ואיוב ןהגקב, .יצחק אברהם הגדול. שם צח, הראשון, אדם שמותם: ואלו העולם, אבות

 *עולם חסידי שבעה עליהם ומצירים מנורה של שני מצד יוצאים ;הב ק;י ושבעה ביניהם:

 ה&נורה ובראש ביציהם. ןחור ומירר, אלדד ואהרן, משה _עמךם, קהת לוי, שמותם: ןאלו
 גדול אגן קבוע !־תחתיו לבית־המקדש. ממנו שמךליקין זך זית שמן מלא ;הב של כד קבוע

 שבלי ושתי עלי. עליוז ומציל המנורת לגלות שמן ממנו טפוטלין* ןך, זית שמן מלא זהב של

 הזהב שקלי ובתוך ופנחס. תפני עלי: בני שני ,עליהן ומצילים הגדול האגן מן יקיאות ןהב
 של קתךראות ושני ואכיהוא. נדב אהלן: בני שני עליהם שמסרים זהב, צנתרות שגי יוצאים

 זהב של קתדראות ושבעים הכהנים, לסגן ואחד גדול לכהן אחד .הכסא צדי משני היו ןד!ב
 ושתי המלך, לפני דין ודנים !ישראל, סנהדרי זקנים, שבעים יושבים שעליהם לכסא, מקיפים
 עומדות זהב של גפנים וארבע ועשרים קדעזע. שלא המלך׳ אזני לשתי יושבות בנות־;ם

 לבן שש בגדי מכסים לכסא׳ מקיפים תמרים ואילני המלך. על ולצלות הכסא צדי משני
 והיו בהם ;כנס והרוח אותם קולעים היו וארגמן. בוץ בחבלי תלחם צבע׳ דמות ןקל־מיני

 ולפידי ברק וכמראה הבזק כמראה ונראין אמת מאה הכסא וסביבי הכסא כל על מכסים
 ועל מצלצלים. ,והם בהם נכנס ןהרוח בשפרזם קשורים ןהב ופעמוני הקשת, וכקראה אש

 מלאים חלולים זהב של £ךיות ושני נשרים. גפי כעד מכונים שן של ט־סים האילנות ראשי
שלמה. של בעליתו בשמים חולפים שם עומדים היו בשמים מיני

 גלגל חוזר—.ראשונה מעלה .על רגלו נותן ה;ה לכסא עולה שלמה המלך וקשהיה
 כך ועולה. עליהם נשען והמלך משמאל, ;דו פושט ןד,שור מ;מין ;דו פושט ארי מ?ןגון, של
^ת־המלך ותפשו נשרים ;רדו ה?םא לראש עולה ו?שה;ה ומעלת מעלה כל .על עו^ה ה;ה

4יו י/ א׳ מלכים1

 שבעים כנף. — גף זה. כנגד זה מקבילים — מכונים נפך. אבני — זמרגדים קיח(
 אגדיים. דגים מיני — ים בנות כסאות. — קתדראות מעלה. לכל ששה ששה — ושנים

 מכונה. מעשה — מנגנון ונוזלים. — וזולפים )פפאו(. תוכים — טופים צל. ונותנות — ומצילות



ונביאים מלכים שופטים, קסח

 חוזר היה שללה המלך וכש;שב במוכני. שם ה;ה כסף של ותנין מושבו. על ;הושיבוהו
 פילו? הגדול התנין היה כך ואחר המלך׳ בראש תותנו מלבות כתר ונוטל הגדול הנשר

 יורדת היתד, ןד,כ של ויונה המלך. ראש על ומסבכים שלים ונשרים אריות והיו במנגנון׳
 שנאמר: מה לק;ם מלך, של ;דו לתוך ונותנת ספר־תוךה ולוקחת הארון ופותחת העמוד ;זן

 בשלום שואלים היו והזקנים הכהן־־נדול וכשבאו .1ח״ו' כלקימי בו וקרא עמו >ה;תה
 עלמה לפני עקר עדי נכנסים וכשהיו הדין. עמו ודנים ומשמאלו מימינו ויושבים המלך

 טלאים שוקקים, זאבים נוהמים, אריות גועים, שורים חוזרים, ?לולים פוקעים, המנגנאות היו

 צפרים צוךחים, נצים עורגים, צבאים הומים, דכים בוכים, ?דיים שואגים, נמךים פועים,
 עדות ;עידו שלא עדים. על לבם לחטוף ולמה? רצים. וטוסים פורחים נערים מצפצפין,

העולם. .?עקר בשבילנו—לא שאם אמת, עדות נעיד כלבם: אומרים העדים והיו עקר,
 לעלות ובקש למצרים והביאו מירושל?ם את־הכסא שבה מצרים מלך ופרעה־נכה

 מותו: יום עד צולע והיה—;רכו .על אותו ודי^ה ה;מנית את־רגלו הארי פשט עליו, ןלעב
 את־ לכבוש ובא את־ןרושלום הרשע ןבוכדנאצר וכשהחריב פרעה־נכה. נקרא לפיכך
 מעלה על את־רנלו פשט—עליו עם לשב לבבל והוליכו ונטלו שם הכסא מצא הערים,
 למדי והביאו את-הכסא נטל אתיבבל ןהחליב ךך;וש וכשמלך ונפל. ארי והכישו ראשונה

 למצרים. אותו והוליך את־הכסא עבה מוקדון אלכסנדרום וכשמלך עליו, אדם ;עב ןלא

 נשמטה בספינה, והביאו את־הכסא עבה את־מצך?נצ והחריב אנטיוכום בן אניפולם וקשבא
 הכסא על את־הרנל לתקן שבעולם וחרשים אפעים כל והביא זהב, בשלשלת הקפא ךנל
ח׳ה(. ביהמ׳ד ; תרגיש ; פנ״א :)אביג הזה. היום עד לתקנו ;קלו ןלא

שבא. ומלכת שלמה כט.
 לארץ־ הקרובים ומעךב מזרח כל-מלכי וזמן שלח כ״ן עלמה המלך לב כטוב >ןים

 שהיה וכנורות, תפיס ומצלתלם, ?בלים לטול צוה כך אחר ה$לך. כהיכל והושיבם ח&ראל
 ורמש השדה וחיות השמ?ם עוף לפניו להביא צוה עוד לפניו. ולנק אביו, דןד בהם קנק

 לכל !דלתו להראות כךי לפניו, לרקד ןאת״הלילין ואת-הרוחות ואת־השדים האדמה

 א^לו ובאים מתכנסים וכלם כשמותם אותם קוראים המלך ;סופרי לפניו. היושבים המלכים
בהם. נוהג אדם ומאין אמירים ולא כפותים לא מאליהם,

 בכעס להביאו המלך וצוד, נמצא. ולא העופות כין תרננול־הבר נתכקע שעד, באותה
 זה גיאזניך. ךברי רבאו הארץ׳ מלך אדוני שמע, לו: ואמר תרנבול־הכר ענה ל;פרו. ובקש

 שתיתי, לא ו?ץם אכלתי לא לחם נפשי, עם ונמלכתי בלבי עצה שנתתי חדשים שלשה
 המלך. לאדו?י נשמעת שאינה ממשלה׳ או מדינה _יש אם ואראה׳ בלו בעולם אעוט ;אמרתי:

 וכספת מזהב ;קר עםרהת מןךדו. בארץ שמה קיטור עיר אחת. מדינה וראיתי הסתכלסי
 הרבה חדלות שם ;ש מ?ם. שותים הם ומנן־עדן }טועים, שם מבראשית ואילנות כזבל, בחצות
ראיתי אף ;כלים. אי?ם בקשת לךרך יווךעים, אינם כמלחמה לעמד כךאשיהם. ;עטרות

יס. י״ז, דברים1

 ולהפחידם. לבם לתפוש — לבם לחטוף ממקומו. וביתק זז — פוקע המכונה. בגלגל — במוכני

 הלילה. רוחות —הלילין קיט( והכהו.—והכישו אפיפ?ים. אנטיוכוס צ׳ל: כנראה —ונר׳ אניפרנרס
מעצתי. — ונמלכתי הדוכפית. היער, תרנגול — דבר תרננול קשורינג — כפותים



קסט שבא ומלכת שלמה

 אאזר המלך. אדוני לנ^כי הדבר טוב אם ובכן מלכת־שבא. ועזבה בבלם מושלת אחת א#ה
 בכבלי ומושליהם עזקים אאבד מלכיהם למךינת־שבא, קיטור/ ל״עיר ואלך חלצי כגבר
 וכתבו נקראו, המלך וסופרי המלך, לפני טוב הדבר המלך. אדוני אל אותם ואביא ברזל
 צנפה ונצנף לשמי־מרום ונגלה סךנגל־הבר קם תרנצל־הבר: בכנפי אותה וק#רו אגרת
שבא. למדינת קיטור, לעיר והלכו אחריו ועפו העופות, בין ופורח נוצח ןך.;ה

 את־ה#מ#. העופות החשיבו והנה לשמש, להשתחוות ^בא מלכת ;צאה הבקר לעת
 “תרנגל אליה ;רד ומשתוקמת. תמהה ןה;תה אותם, וקרעה בוגריה ידה המלכה שלחה

 .ממני בה: כתוב דדה וכן אותה, ןקךאד< התירתה בענפיו, ק#וךה א$ךת והנה ראתה הבר,
 חיות על הקדוש-ברוך־הוא #המליכני ;דעת הלא לשר;ך! #לום לך, #לום—המלך #ללה

 ,וצפון דרום ומערב, מזרח מלכי וכל ןלילין, רוחות ןעל #דים ועל ה#מים עוף ועל השלה
 גדול כבוד לך אעשה בשלומי, ותשאלו ותלאו תאבו אם _עתה בשלומי. ושואלים באים

 א#לח בשלומי, תשאלו ןלא תלאו ;לא תאבו לא ואם לפני; היושבים מבל-הקלכים

 #י# ;הפרשים והלגיונות המלכים הם מי תאמרו: ואם ופרשים. ולניונות מלכים עליכם
 וה#דים והרוחות הפרשים, הם השמים עופות הגללים, הם השדה חיות שלמה? למלך

 יהרגו השרה וחיות בתיכם, בתוך מטותיכם על אתכם #;חנקו הלגיונות, הם והלילין
מעליכם". ־בשרכם את ייאכלו השמים ,ועופות בשדה, ■אתכם

 אותם. וקרעה בבגדיה #נית ;דה #לחה האגרת, את־דברי מלכת־שבא וכששמעה
 ענו #למה? המלך לי #לח מד. ,ידעתם׳ לא להם: ואמרה ולשרים לזקנים ;קראה #לחה
 לא והיא מכפךים". אנו אין ואת־מלכותו עולמה את־המלך יודעים אנו .אין לה: ואמרו
 ברושים אותם ;הטעינה דדם ספני לכל ,וקראה ושלחה לדבריהם שמעה ;לא בהם ב^חה

 #נה בני כלם ונערות, נערים אלפים ששת שלמה למלך ושלחה טובות. ואבנים ומרנליות
 אהד קצב ובני אחת קומה בני כלם אחת. שעה ובני אחד יום בני אחד, חך# בני אחת,
 קיטור "מעיר #למה: למלך ביךיהם ;#לחה אגרת ועקבה ארגמן. לבושי מלבשים ;כלם

שנים". שלש מקץ אליך אבא ובקשתי, שאלתי ,ועתה ש;ים: שבע מהלך לארץעישראל
 שבאה #למד" המלך וכששמע שלמה. המלך אל שבא מלכת באה שנים שלש ם_קץ
 לעת־הביקר, שיוצאת לא;לת־ה#חר׳ הדומה ,יהו;ךע, בן את־־בניהו אליה הוציא מלבת״שבא,

 מ;כג פלגי על שעומדת לשושנה ,ודומה כוכבים, בין ועומד שמאיר לכוכב־נגה, ודומה
 ואמר ,יהלדע בן בדחו ענה ממרכבתה. ;,רדה ,יר,ו;ךע, בן את־בנ;הו מלכת־שבא ועשראתה

 לה: ,ואמר ענה אתה?" שלמה המלך "לא לו: ;אקרה השיבה ממרכבתך?" ;רדת .למה לה:
 פניה החזירה ומיד לפניו". העומדים המשרתים מן אחד אלא אני, שלמה מלך .לא

 לא ואם את־ךעצו, וראו באו את-הארי, ראיתם לא "אם לשריה: מ#ל ומשלה לאחוריה
לפניו". העומד האיש של את־/יפיו וראו באו שלמד. את־המלך ךאיותם

 וישב והלך קם אליו שבאה המלך וכששמע המלך. לפני ;ה$ךע בן בנ;הו אותה הביא
 מחשבה באה בבית־זכוכית, יושב את־המלך מלכת־שבא וכשראתה זכוכית. של בבית
 השיב ברגליה. שער לו ונראה לעבור שוקיך, חשפה במים, יושב $המלך ואמרה• בלבה
ענקה לא#ה". ובנאי לגבר נוי ;השער ושערך-#ער־גבר׳ נשים י6";$ך-י? לה: ואמר המלך

 נוי... שבים. ספינות מנהיגי — הים ספני צבא. גדודי — ולגיונות לילה. רוחות — ולילין

ובזיון. יופי... — וגנאי



ונביאים מלכים שופטים׳ קע

 אדע אותם תפתר ואם מעולים׳ עזלעזה לך אמשל המלך! ׳יעדוני לו! ,ואמרה מלכת־שבא

 ברזל, וקלי־ עץ "באר לו: ואמרה ?ינתר, אדם'. בני כשאר אתה—לא ןאם אתה: חכם שאיש
 !יאמרה עינתה כחול". של "שפופרת לה: ואמר ענה היא?' מה—מלם ומשקה אבנים דולה

 הוא?' מה — לבלת ומביט כמים נשפך הארץ, מן ענבר ומאכלו לצא האדמה מן "עפר לו:

 ומרד- גדולה צעקה וצועק כלם בראש הולך "סער לו: ;אמרה ענתה .*"נפק לה: ואמר ענה
 לצפרים שמחה לחיים׳ וגנאי למתים שבח ׳ לעמים תנאי לחודים שבח כאגמון, ראשו כופף
 כלם ונקבות, ןכרים לפניו הביאה "פשתן'. לה: ןאמר ענה היא?' מה—לדנים ןאבל

 בדד הנקבות". מן הנכדים לי "הפרש לו: ואמרה אחת ובכפות אחת ובקומה אחד במראה
 מתבלשים, היו שלא זכרים, בפניהם. קחלק ןהתחיל וקליות אגוזים לו והביאו לסריסיו ךמז
 ואלו זכרים אלו לה: אמר בסודריהן. נואלות מתבלשות, שהיו נקבות, בבגדיהם: נוטלים היו

 קהולים לי הפרש אמרה: וערלים. קהולים לפניו הביאה עשתה: אחרת ממא ועוד ,נקבות.
 בחצי כרעו שבהם מהולים את-ארוךה?רית. ופתח ןדול לכהן רמז מך־ הערלים. מן

 ענה $ניהם. .על נפלו שבהם עךלים1 קעזקיןד- מזיו פניהם שנתמלאו אלא עוד ולא קוקתט
ערלים. 'ואלו מהולים אלו לה: ן$קר

 לא ןהנה—.עיני ותראינה באתי אשר עד לךברים האמנתי .לא לו: ,ואמרה השיבר-
 עבדיך איערי אנשיך אשרי שמעתי, אשר השמועה אל ,וטוב חכמה הוספת החצי. לי הנד

 ןהמלך טוב, וכסף זהב למלך נתנה בבית־המלכות: ההיכל בתוך שלמה אותה העלה .1אלה'
משלי(• סד׳ )תרג״ש: את־על-חפעה". לה "נוען

 וכהנים ותלמידים וחכמים ועבדיו המלך נחלקים. היו חלקים לארבעה יוסי: ר׳ אמר
 הכרכים מן והבאים לבנים, לבושים בירושלים הדרים ישראל וכל תכלת, לבושים היו ולףם

 להביא ממרחק באים שהיו ןאמות־העולם, אדמים׳ לבושים היו מקומות ומשאר הכפרים ומן
 אמר בגרים? ?דני ארבעה אלו מה מפני תלמידיו: לו אמרו ;רק. לבושים היו מכחד- למלך
 עד מטבת כתכלת, הם ודמים טבת תקופת עד תשרי מתקופת תקופות: ארבע כנגד להם:

 ;רק, לבושים ,והיו בו לפרש טוב דדם תמוז עד מניסן לבנים, לבושים והיו יורד השלג יסן5
ורה(. )ביהמ״ו אד?דם. בגדים לבושים והיו וארמים ;פים הפרות תשרי .עד מתמוז

 ל1ןד נשר .יצחק: רב בר שמואל רב בשם _יךמ;ה רב אמר—2במדבר" את־תךמר רבן כאק

ב׳(. )קה״ר אחד, גייום בו ובא במדבר לתךמור ןהולך עליו רוכב ןהיה לשלמה ק;ה

ד. מ/ כ" הימים דכרי2 מ. ז, י/ א׳ מלכים1

 בשפופרת התחוב המכחול יד עץ, באר היא השפופרת גוף פוך, של קנה — כחול של שפופרת
 שמן מין —נפט מים. דומעת הכחולה והעין עפרורית הוא הכחול ועצם ברזל, של היא

 קול. משמיעים סערה בשעת בשדה הפשתים גבעולי — ונו׳ וצועק האדמה. מן שמוציאים למאור
 גנאי לבנים. תכריכים — למתים שק. לבוש — לעניים וגנאי לבנים. שש בגדי — לתורים שבח

 ואבל מאכלן. פשתים שזרעוני — לצפרים שמחה לתליה. חבלים מפשתן שעושים — לחיים

 — בסודריהן בגדיהם. בכנפות — בבגדיהם קלי. — קליות פשתן. ברשת שניצודים — לדגים
 הים. כמראה — ירוק קכ( נמולים. — מהולים חכמה. של נסיון — דוגמא ראשן. במטפחות

במדבר. שלמה שבנה עיר —לתדמור קכא(



קעא והדיוט מלך — שלמה

והדיוט. מלך - שלכ^ה ל.
 מסע עלמה אבן בהבנותו "והבית נאמר:—לעלמה? לו הן -למה1ושדות" "ערה כבק

 לאבני משה שהביא עמיר _יש :*לו אמת אעשה? היאך לחכמים: המלך שלמה אמר—2נבנה"
 שהם בזה-אפשר זה וכבשם ושתת שרה הבא לו: אמת הוא? היכן להם: אמר אפוד.

 אפשר יודעים, אנו אין אנו לו: אמרו בזה... זה וכבשם ועדות עדה הביא לך. ויגלו יודעים
 חפר ושם הוא, פלוני בהר לו: אמרו הוא? והיכן להם: אמר יודע. העדים מלך שאשמת

 בישיבה ולומד לרקיע עולה הוא יום בכל בחותמו. וחתמו באבן וכפהו מים ומלאו בור לו
 את־ מגלה את־חותמו׳ ובוך־ק כך אחר ובא מפה, של בישיבה ולומד לארץ יורד מעלה, על

לו. והולך וחותמו ומכסת חוזר ןשותה, הבור
 עליהן׳ חקוק עעם־המפרע וטבעת שלשלת לו ונתן ןהרדע בן את־בדהו אכלו שלח

 את־כל־ לתוכו ושפה אשמדי של מבורו למטה בור וחפר בניהו הלך ;לן. ונורות צמר וגבבי
 את־לינו, אשמת לבור שם ת־ך וערה למעלה בור חפר אחר־כך צמר. בגבבי וכתם המלם
האילן. בראש ולשב ועי^ה בעפר את־הבותת סתם

 עכר ד!מה תין "לץ אמר: ללן. ונמצא את־הבור גלה חאתמו, בדק אעמת כשבא
 ןנשתכר כל־הילן ושתה עמד בעצמו, שלט לא כשצמא עתה. ולא—3לחכם" לא בו עגה וכל

ואסרו. השלשלת בו והטיל בניהו לרד ןלען.
 עליך! רבך עם ן עליך .רבך עם בדת: לו אמר מתגעש. התחיל אעמת, כשנתעורר

 הגיעו לבית-והפילו. הגיעו והפילו. אשמת בו נתחכך לדקל. הגיעו עמו. והלך ותפסו
 לו ונשברה מצריפה קומתו הטה—לו ונתחננה האלמנה יצאה אחת, אלמנה של לצריף

 ראהז לדרך. הטהו—תועה סומא ראה .4גרם" תשבר רכה "ולשון שנאמר: .זהו אמר: עצם.
 לסנדלר: אומר אדם שמע בכה.—מרבה ששמחתה חפה ראה לדרך. הטהו—תועה שכור
כשפים-שחק. מעשה עושה אחד מכשף ךאה שנים"-שחק. לשבע מנעלים לי "עשה

 אמר ראשון יום למים. שלשה עד שלמה אצל הכניסוהו לא—ליתשללם כשהגיעו
 לבנה אשמת נטל שתלה. מחמת נאנס לו: אמרו למלך? מתבקש איני מה מפני להם:

 למחר שוב. השקוהו לכם: אמר כך להם: אמר לשלמה. ואמת באו חברתה. על להניחה
 אשמת נטל אכילה. מחמת נאנס לו: אמרו למלך? מתבקש איני מה מפני לתם: אמר

 אמר כך להם: אמר לשלמה. לאמרו באו קרקע. גבי על להניחה חברתה גבי מעל לבנה

ממנו. מאכל מנעו לכם:

 המלך לפני וזרק אמות ארבע ומדד קנה נטל לפניו. ועמד נכנם ;מים שלשה לסוף
 כבשת לעכשו קרקע, אמות ארבע אלא הזה בעולם לך ,יהיה לא הרי כשתמות, לו: ואמר

 כלום, ממך מבקש איני שלמה: לו אמר אוקי. אף שכבשת ער שבעת ללא את־יכל־העולם
 השמיר נמסר בידי לא אשמת: לו אמר צריך. אני ולשמיר בית־המקדש לבנות רצוני אלא
ומה השבועד- על לו נאמן שתא הבר, לתרנגול אלא נותנו אינו לזה ;ם, של שר בילי אלא

מו. כ״ה, שס4 א. כ׳, .משלי* 4 ר, *א מלכים2 ח. ב׳, קהלת1

 )כ״ז, זה בפרק למעלה עיין—שמיר הבית? לבנין האבנים נבקע איך —אעשה היאך קכב(

 —ושפה צמר. סבכי צמר, גזזת—צמר ונבבי ולחצם. אותם דחוק—וכבשם אבנים. מחתך והוא קיא(
 — נתחכך לתמר. —לדקל כתאותו. עצר לא —בעצמו שלט לא ושפך.—וערה והוציא. הריק

 ששתה מחמת אונס קרהו כלו׳ — שתיה מחמת נאנס קטנה. לסוכה — לצריף בגופו. נתגרד
הים. על הממונה המלאך —ים של שר הרבה. יין



ונביאים מלכים שופטים, עב ק

 מתבקע• והוא—הסלע שן על ומניחו ;שוב בהם שאין לסלעים מביאו הוא בוז עושה הוא
 קרוי הוא כך שם >ןעל ;שוב ןנעשה—לשם וזורק אילנות של ןךע ומביא נוטל הוא אחר-כך

.גגר־טורא"(. ארמית בלשון

 בזכוכית ןחפוהו עמדו בתוכו. אפרוחים שיש חרןגול-הבר של _קן ומצאו בךקו
 וקזכוכית גבי על יח3ןה שמיר והביא הלך ;בל, ולא לכנס כקש—תךנגול־־הבר כשבא לבנה.

 יר1תךןנול-ה ראה ונטלוהו. ובאו את-השקיר הפיל—?נפר של צרור בו זךקו שתבקע. כדי
עצמו. וחגק הלך—בשבועתו יעמד שלא

 אמר לדרך? אותו הטית תועד. סומא אותו כשראיןת מה מפני לאשמדי: מיהו אמר
העולמ-ה^א. לחי.י ;ןכה נחת־רוח לו שי.עשה ו?זי הוא, גמור שצדיק בשק;ם, עליו וך,כךיזו לו:

לדרך? אותו הטית תועה, שכור אותו כשראית מת -ומפני
 את• א?ל*ש }לי גחת־רוח, לו ועמיחי הוא. ;מור שרשע בשמים, עליו הכריזו—

בח;יו. עולמו

בוכה? הי.ית חפה, אותה כשראית מה, מפני—
 ;בם שומרת הכלה ותהא לחפר, שלשים בתוך למיקנה עומד החתן שאותו מפני—

שנה. עשרה שלש קטן
 ש?ים', לשבע מנעלים לי .עשה לקנדלר: אומר האיש אותו כששמעת מה, -מפני

שוחק? ק!;יוע
מבקש! הוא שנים לשבע יוציא-ונעלים לא שנים שבע עצמו -הוא

? שוחק ה?ית כשפים, מעשה עושה מכשף אותו כשראית מה, ממי—
תחתיו! שיש מה תדע המלך-;כשף אוצר ובי על־ ה;ה יושב—

 לו אמר לבדם. שניהם עמדו אחת פעם בית־המקדש. שבנה עד אצלו שלמה עכבו
 ותך מעל-גבי השלשלת טל אשמדי: לו אמר משלנו? גדול כחכם במה לאעזמדי: שלמה

 אשמדי עמד הטבעת. לו ונתן גביו מעל השלשלת נטל גדול. כחי במה ואראך טבעתך לי
 מאות ארבע והטילו וןרקו ברקיע אחת וכנפו בארץ אחת כנפו ונתן ובלעו, שלמה על

 ז ,*השמש תחת ש!עמל עמלו בכל לאדם .יתרון .מה שלמה: אמר שעה אותה על פרסא.
 על $לך רדיתי קהלת .אני מתחלה מקלי♦ אלא לי אין— !עמלי מכל חלקי היה ןזה

מקלי♦ על אלא מלך איני -ועכשו3;שראל"
 על מלך הי.יהי קהלת .אני אמר: לשם שהגיע מקום וכל הפתחים, על מחזר ה;ה

 הולך ואתה בירושלים כסאו על יחבב המלך שלמה לו: אומרים והם .3בירושלים" ;שהאל
 שלמה: אמר שעה באותה גו־יסין. של קערה לפניו ונותנין בקנה אותו מכין והיו ומשתטה.

 עצמו תוקע שוטה ואין הואיל חכמים: אמרו ן׳*םנהךך אצל כשהגיע .2מכלקעמלי" חלקי .זה
 שלחו לא! להם: אמר למלך? אתה מתבקש לבניהו: אמרו מה-טיבו? זה—אחד בדבר
בךקו להן: בא.-חןרוושלחו הן׳ המלכות: שלחו אצלכן? מהו,-בא המלך למלכות: להן,

יב. א/ שש3 י. ב/ שם2 ג. א/ *קהלת

 — עולמו את שיאכל ומוחלט. אמתי שלם, — גמור שבועתו. קים שלא — בשבועתו עמד שלא

 וחיה. לא _ יוציא לא יחלוץ. או וייבם שיגדל עד ליבם, ממתנת — יבם שומרת שכרו. שיקבל

 אשר... אח-י — הואיל וכתוחות. גרוסות קטניות — נריסין מיל. ד׳ השטח, מדת שם — פרסא

 — למלבות ענינו. מה — טיבו מה אחד. בדבר ותקועה דבוקה מחשבתו כלו׳ — ונוי עצמו תוקע

המלך. לנשי



קעגירבעם והדיוט. מלך —שלמה

שחקוק ושלשלת טבעת *לו ונתנו את־שלמה הביאו--------בא הוא במוקיו הן: שלחו ברגליו!
תנה׳ק(. ;סח )גטין לו. ופרח אשמדי ראהו כשנכנס׳ שם. עליהן

 ארם בו בנע פרנסה׳ בשביל הפתחים על מחזר והיה ??מלכותו שלמה שירד בשעה קכג
 עמו הלך מיד היום. עלי השגח—רצונך אם המלך. אדוני לו: אמר לפניו. ונשתטח אחד

 מלכותו דברי לו משמיע התחיל מטעמים. הרבה לפניו והביא שור לו וזבח לעל;ה והעלהו
 מלכותו-התחיל ;מי לו שהזכיר כון מלך... כשהיית וכך כך שעשית אתה, זכור לו: ואמר

בבכיה. משם שענ/ד עד סעדה׳ אותה כל בוכה דרה ובוכה. גועה שלמה
 רצונך המלך! ,אדון לו: ואמר לפניו מ^תטח התחיל אחר. אדם בו פגע למחר

 ז חברך לי שעשה לי׳-כשם לעשות מבקש אתה מה שלמה: לו אמר היום... עלי שתשגיח
 לפניך. מגיח א;י לי, י_ש ;רקות מעט—עלי תשגיח אם אלא אני, עני ׳,איש .אדוניו לו: אמר

 ורגליו ;דיו פניו רחץ—לביתו שהגיע כרן :ישביתו. עמו בא לביתי". עמי רצונך-כא אם
 הקדוש- נשבע שבועה אדו?י! לו: ואמר לנחמו האיש אותו התחיל ;רק. מעט לפניו ןהביא

 —הקדוש־ברוך־הוא של דרכו כך אלא מזרעו; מלוכה פוסקת שאינה לאביך, ברוך־הוא
למלכותך... להחזירך הקדוש־ברוך־הוא עתיד אבל ומרצה: וחוזר מוכיח

 שאכלתי—1;רק" ארחת .טוב בחכמתו: זה על התנבא למלכותו, שלמה וכשחזר
 טו(. משלי )ילקיש צערי. להןכירני אלא עשיר אותו האכילני -שלא1אבוס" .משור העני, אצל.

 לשלמה לו נוח אבא: בר ח;א ר׳ -אמר2את־לבבו" הטו נשיו שלמה זקנת לעת .תהי קכד
ו(. שמ״ר ;וארא )תנח׳ הזה. המקרא עליו :כתב ואל ביבין גורף ה;ה אלו

יךב?זם. לא.
 את- תחלקו וציבא .אתה למפיבשת: דוד שאמר בשעה רב: אמר ;הודה רב אמר קכה

את־המלוכה. .יחלקו וירבעם רחבעם לו: ואמרה בת־קול ;צתה 3השרה"
 בית מלכות נחלקה לא הרע לשון דוד קבל לא אלמלי רב: אמר ;הודה רב ואכזר

נו:(. )שבת מארצנו. גלינו ולא זרה עבוךה .ישראל עקדו ולא דוד
 יוסי: ר׳ משום -תנא*אתו" להמליך ;שראל כל בא שכם כי שכם רתבעם .תלך קכו

 נחלקה בשכם את־ייוסף, אחיו מכרו בשכם את-דינה. ענו בשכם לפרענות: מזמן מקום
קב.(. )סנה׳ ך;ד. בית קלוכת

 ;שראל בין מריבה שעשה אחר: דבר בעם; מריבה שעשה—.;רבעם" רבותינו: שנו קכז
שבשמ;ם. לאביהם

 מה־ ומפני את־שלמה. שהוכיח מפני למלכות? ;רבעם זכה מה מפני יוחנן: ר׳ אמר
 את־ כןה שלמה במלך׳ ;ר הרים אשר הדבר .וזה שגאמר: ברבים, שהוכיחו מפני נענש?

 שי.עלו ?לי בחומה, פרצות פרץ אביך דוד לו: אמר .*אביו" דוד עיר פרץ את־ סכר המלוא,
פרעה. לבת א$ר;א לעשות כדי אותם גדךת ןאתה לרגל, ישראל

כז. י״א, שם3 א. י״כ, א׳ מלכים4 ל. י״ט, ב׳ שמואל3 ד. י״א, א׳ מלכים2 יז. נרו, *משלי

 משונות. השדים שרגלי שד, שהוא ברגליו יכירו שלא כדי ובנעליו, בפוזטקאותיו — במוקיו

 כבוד. לשון והוא שלחני, על עמי והסב כבדני כלך לי, צפה פני, ראה — עלי השטת קכג(

 — ונו׳ ישראל בין קכז( שופכין. של תעלות מנקה — ביבין גורף קכד( ומתיפח. פועה — נועה

העיר. בשערי הבאים מן מכס לקבל כדי — אנגריא לעשות העגלים. ע״י



ונביאים מלכים שובבים׳ קעד

 ם2;ךב .ויאמר שנאמר: העולם, מן מדדתי יךבעםזב בו שדרתה הרוח נסות נחמן: רב אמר
 ביחישילם ץ בבית ןבחים לעשוית הזד. העם :עלה אם דוד לבית הממלכה תשוב עתה כלבו

 ןשיבה שאין מקבלני אמר:—והתני"׳ ןהודה מלך ךהבעם אל אלנ-הם אל הזה העם לב ןשב

 הרי יאמרו: עומד, וא?י יושב את־ךחבעם שיראו בון בלבד. ןהוךדי בית למלכי אלא בעזרה
 המלל ,ויועץ מ;ד אחריו. ן:לכו ויהרגוני אדדה במלכות אשב-מורד ואם העבד, ודרי המלך
 להם: אמר צדיק, אצל רשע שהושיב ;הודה: רב אמר ו?ועץ? מהו—ןהב״י עגלי שני רעש

 מלך. להעשות אני רוצה להם: אמר הן. לו: אמרו עושה? שאני מה כל על אתם חותמים
 אמר זרה? עבודה לעבוד אפלו—הן. לו: אמרו תעשו? לבם שאמר מה הן.-על לו: אמרו

 :עבד כירבעם שאדם ךעתך על תעלה ןכי לצדיק: רשע לו אמר ושלום! חם צדיק: לו
 קעה ההילוך אח;ה ןאף את־ךבריו. תקבלו אם רוצה, הוא לנסותכם אלא זרה? עבודה

קאן(. )סנה' ]חתם.

 צריף נבנה קרן, ואחר קבית־אל אחד זהב, ענלי שני ד־בעם שהכ?ים היום אותו חקכ

נו:(. )שבת דן. של יאזאיטל ןזהו—אחד

 ואילך-משני.ם קכאן אחד, מעגל יוןקים ,ישראל היו ד־קעם עד ארשע;א: ך׳ אמר קכט

.1קב )סנה׳ עגלים. ושלשה

 אחר אבא: רב אמר ז ,אחר" מהו—*הרעה" מדךכו ד־בעם שב לא ך.ןה הדבר ,אתר קל
 בנן ןטי.ל ובן־:שי ואתה ואני בך, חזור לו: ואמר בבגדו לד־בעם הקדוש-ברוך־הרא שתפשו

)שם(. רוצה. איני כך אם—בראש". ,בך?שי :1לו ]אמר בראש? מי לו: אמר עדן.

ואחאב. ןנמרי לב.
 :שראל. בארץ אחד כרך שהוסיף מפני למלכות? עמדי וכה מה מפני יוחנן: ר׳ אמר קלא

)שם:(. .4שקרון" בנה... אשר העיר את־שם וןקרא שמר... מאת שמרון את־ההר ,ויקן שנאמר:

 לפ?י שבירושלים הנדול בבית־המךו־ש יועזב הייתי אחת פעם אל;הו: ךבי תנא קלב

 הושיבו לא לפניו שבל־שהיו :שראל, צבא שר עמרי נשתנה מה רבותי, להם: אמרתי חכמים,
 אמרתי שמענו. לא לי: אמרו ככאו? על מלכים שלשה לו ן;שבו עמרי שבא עד מלך, בן מלך

 שירושלים כשם אמר: בדעתו, היתד. וכך בישראל, נדולה עיר שהותיר על רבותי, להם:
)תדא״ר(. :שראל. למלכי שמרון כך ןד.וךה למלכי

 בהם היו שלא ;די ועל היו, ]רה עבודה עובדי כלם אתאב של דורו לבותינו: שנו קלג
 נביא נותרתי ,אני הכרמל: בהר מבריז אל;הו שכן ונוצחין, למלחמה יוצאין היו דילמוךין

הנח׳(. ;י׳ח א׳ פלכים )ילק׳ש למלך. מוךיעין ואין יולעין העם וכל—5לבדי״ ל"

 שבארץ" ותלם כל־תלם לך אין יוחנן: ל׳ -אמר*שדי" תלמי על כגלים ,סןבחותם דקל
:(.קב )סנה׳ לה. והשתחרר. זרה עבודה אחאב עליו העמיד שלא .ישראל

כב. י״ח, שם5 כד. ט״ז, כס4 גט י״ע שש3 כח. שם, שם* 4כ ט, י״ב אי מלכים1
יב. י״ב, *הושע

 יון, מלכות של בנינה תתלת והיא קטנה, סכה — צריף קכח( הדציאתהו. גרשתהו, — מרדתו

 האומה לחרבן גרמה ירבעם של בעטיו לשנים העם חלוקת כלו׳ בסון/ ישראל את ששעבדה

 הראשון העגל חטא אלא עליהם היה לא כלו׳ — אחד מעגל יונקים קכט( בסון/ ולשעבודה

 בן מלך הושיבו לא קלב( המלך. דוד — ישי ובן מדרכך. שוב — בך חזור קל( במדבר.

מלשינים. — דילטורין קלג( שהוסיף. — שהותיר בניהם. ביד מלכותם נתקימה לא כלו׳ — מלך



קעזזהבעל ועובדי אליהו ואחאב. עמרי

 :1ל אקר אוצרותיו, ?ל הממזרי חיאל לפני ועומד בכל־יום .עצמו מקשט היה אחאב קלה
 ;אמר: ש ;הו זרד" לעבודה רקיו מ^ריש וקן-ואחאב כן לו: אומר והוא היום? יפה אני כמה
"? ,י; ?!?ניני הרע לעשות התמכרך >ען

 מקרא דורש דרה לוי ,ר—2,י;" בעיני הרע לעשות התמכר א$ר כאחאב היה לא "רק
 פשעקי ומה לך חטאתי מה לו: אמר בל;לה, אצלו אחאב בא לגנאי. חדשים ששה זה

 ר׳ היה אשתו"? אי;בל אתו הסתה סופו--אשר לך ואין הפסוק של ראשו לך :ש לפניך?
.2א^תו" איןבל אתו הסתה אשר כאחאב." דדה לא "רק לשבח: חדשים ששה רוךשו לןי

י׳א(. ם׳ סנה' )ירוש׳

 ויאמר את־אחאב... ;פתה מי ץ "וייאמר שנאמר: היד" שקול אחאב נחמן: רב אמר קלי
 התמכר אשר כאחאב דדה לא "רק בו שכתוב מי :יוסף רב הקשה בבה״? אמר וזה בבה זה

 שוקלת רדתה בכל־יום ושןינו: אשתו"? א;זבל אתו הסתה אשר ;י בעקי הרע לעשות
 וקתוך היד" קממונו ותרן אחאב אלא דדה! שקול אוקר ואתה —זרה לעבודה זהב שקלי

קב:(. )סנה׳ מהצה. לו כפרו מנכסיו תלמידי-חכמים שהד^ה

)שם(. זרה• לעבודה ואב לשמ:ם אחאב-אח קלז

 פעם קולו. לשמוע מתכנסין וכל־ישראל לירושלים עולה ורדה נאד" קולו היה נכות קלח
 "ולא פסיקיר כ״א; ב׳ מלכים )ילק״ש העולם. קן ןאבד—בני־בל;על עליו והעידו עלה לא אחת

איש"(. יחמוד

 של רוחו יוחנן: *ך אמר רוח? מהו — אפתנו״• אני ויאמר ;; לפני רעמד הרוח ״ו.יצא קלט
קב:(. )סנה׳ היןרעאלי. נבות

הבעל. ועובדי אליהו לג.
 פרים שני לכם בחרו הבעל: לנקיאי אל;הו להם אמר—5וגו׳" פרים שמם לנו "ויתנו

 לבעל. ואחד לשם אחד גורלות, עליהם ןהטילו אחר, אבוס על הגדלים אחת, מאם תאומים
 לשם שעלה הפר ןאותו אחריו, והלך נמשך מיד אליהו של פרו האחר. הפר להם בחרו
 עד ;בלו. ולא הארק מן את־רנליו להזיז האשרה ונביאי הבעל ;ביאי כל נתקבצו—הבעל
 וחברי אני כל־העם: לפני לאליהו ואמר הפר השיב עמהם. לך לו: ואמר אליהו שפתח
 מקום של בחלקו עלה והוא אהד, אבוס על אחד, במרעה ןגדלנו אחד, מפר אחת, מבטן ;צאנו
 את־בוראין להכעיס הבעל בחלק עליתי ואני עליו, מתקדש הקדוש־ברוך־הרא של ושמו
 הקדוש" של ששמו שכשם עלילה. :מצאו ואל עמהם לך תירא, אל פר, פר, אל;הו: לו אמר

 מיעצני? אתה וכך לו: אמר ;דך. על מהקדש כך שעמי, זה :ד על מתקדש ברוך־הוא
 מי להם"? נתן אשר את־הפר "רקחו—מ;ר ב;דם! אתה שתמסקני עד מכאן זז אי;י שבועה,

י״ח(. א׳ מלכים ילק״ש : כג במ׳ר :מסעי )תבח׳ אל;הו.—להם? ןתן

כו. שם, שם# כג. י״ה, שם3 כא. שם, שס4 כ. כ״ב שם3 כה. שם, שם2 כ. כ״א, א׳ 'מלכים

 מל׳ דרש — התמכרך שויו. עצמו, דמי — דמיו דמים. שוה — יפה אני כמה קלה(

 — ותרן והוכה. זכות מחצה על מחצה — היה שקול קלו( שויו. בכסף לע״ז, עצמו מוכר

הקב״ת. של — מקום של קט( נדבן. פזרן,
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 :לו ואמרו בתוכו, אותו ושמו נבוב חיאל שעשאו — 1עשה" אשר המזבח על ,דפסחו קסא

 הקדוש־ברוך־הוא זמן מ;ד מתחתיו. והדלק ב;דך אשר האש חתה נדד את־הקול כשתשמע

י״ח( א' מלכים )ילק׳ש ומת. משכו ןחש

יונה. לד.
 עןלחו ראשונה שפעם ? יונה ברח למה — 2 מלפני תרשישה לברח יונה קם?>; קמב

 ישראל את־גכול השיב ,הוא שנאמר: ךבריו, ועמדו .ישראל את־בני להשיב הקדוש־ברוך־הוא
 ישראל שעשו וכון להחריבה, לירושלים שלחו שניה פעם ;2ןנו׳" הערבה ;ם עד חמת מלבא

 ישראל והיו החריבה׳ ולא הרעה על ונחם חסדיו כרב הקדוש־ברוך־הוא עשה תשובה
 אמר: עצמו, לבין בינו דין יונה דן לנינוה. שלחו שלישית פעם שקר". ,נביא אותו קוראים

 שולח והקדוש־ברוך־הוא תשובות עושים עכשו הם, קרובי־התשובה הנוי שזה יודע אני
 הרי;י—העולם, אמית־ אף אלא שקר", ,נקיא אותי קוראים ש!שךאל די ולא לשראל; על רגזו

לי." בורח
 על סערה רוח הקדוש־ברוך־הוא הביא בזת לרד אניה שם מצא ןלא ליפו יונה ;רד

 ואמר: בלבו שמח יונה שראה כון ל;םו. ןהחןירה ;מים שני מהלך רחוקה שהיתר. אמה
 אמרו עמכם. ארד ה$מה: לאנשי אמר הקדיש־ברוך־הוא. לפני ,ישרה שדרכי יודע אני עכשו

תךשישה. עמכם אבוא להם: אמר תרשישה. הים לאלי הולכים אנו הרי לו:
 וכל־האנ״ות ומשמאלם: מימינם פערה רוח עליהם ועמדה בים אחר יום מהלך פרשו

גדולה. בקרה היתד. יונה בה ש;רד ןהאמה בשלום, ושבות עוקרות שב;ם
 היו לשונות משבעים אומר: הנמה ר׳—4אלהיו" אל איש וקעקו המלחים ,דיראו

 לענה אשר ה^להים ןה;ה אלהיו, אל איש נקרא ן$מרו: בידו, אלהיו ואחד ןכל־אחד באמה
הועילו. ףלא אלהיו זול איש דקךאו האלהים. הוא—זו מצרה אותנו ן;?יל

 רב־החובל, אליו בא לו. דשן נרדם נפשו ובקרת—4הספינה" .ירכתי אל ;רד ,ןיונה
 ,עברי א: אמר אתה? עם מאקה דשן! ?רדם ;אתה לח״ינת #ת בין עוקדים אנו הרי לו: אמר

 אולי אלהיך, אל קךא הוא-,קום גדול העברים שאלהי שמענו והלא לו: אצכי״ל-אמר
 אכחד לא יונה: אמר פוף. בלם לכם שעשה כמו נסים עקנו -רעשה*לנר האלהים .יתעשת

 ,מעליכם!" ה;ם ן.ישתק הים אל והטילני ,שאוני - עליכם הזאת הצרה בשבילי כי מכם,
הים. אל להפילו האנשים קבלו ןלא

 אל אותם והשליכו שבאדה את־הכלים נטלו—יונה"• על הגורל דפל גורלות ,דפלו
 את־יונה נטלו עשו? מה לכלו. ליבשה-ללא לחתור רצו הועילו; ולא—מעליהם להקל ה;ם

 נאבדה נא ואל נקי ךם עלינו תתן אל ץ!י עולם אלד,י ואמרו: הספינה .ירכתי על ןעמדו

 ,?שבילי בפיו אומר הוא אלא ומה־מעשיר, מה־טיבו יודעים אנו שאין הוה, האיש בנפש
 העלוהו מזעפו; הים ארכבותיו-ועמד עד והטילוהו נטלוהו ם;ד עליכם". הזאת הצרה

מזעפו. ה;ם עמד כלו-ונדו־ שהטילוהו עד עליהם. ןסוער הולך קקלם-וה;ם
 לבלוע הדג אותו דדה קמגה אומר: טרפון את-יוגה"י-ר׳ לבלע גדול דג ן; ,דמן

שתי והיו ועמד. גדול, לב:ת שנכנס כאדם בפיו יונה ?כנס בראשית. ;מי מששת #ת־יונה

ו. שס, שם4 ט. שם, שס5 ה. א', יוגה4 כה. י״ד, נ׳ מלכים3 ג. א׳, יונה2 כו. י־מ, א' מלכים *
א. ת שם9 ז. שם, •שם יב. שם, שם7

לתשובה. נוטים — התשובה קרובי נתקימו. — דבריו ועמדו קטב(



קעזהשבטים עשרת גלות יונה.

 #ל בק?יו תלייה ה;תה מרגלית אומר: מאיר ר' ליונה. מאירות חלונות כ#ני הדג #ל עי;יו
וכתהומות. #ב;ם מה כל־ לו ומךאה בכריכים, לו מאיר #הוא ןד> כ#מ# ליוגה ומאירה ךג

 יונה: לו אמר *לו;תן #ל בפיו ל?נם יומי #בא יודע אתה אין ליונה: הדג לו אמר
 להסז׳ :ללהמ ייד׳ אצלו.-אמר הוליכו מיד ואת־נפ#י. אותך מציל ואני אצלו, הוליכני

 בלשונך תבל לתן עתיד #אני אלא עוד, ןלא מדוךך: מקום לראות ;_רךתי #ב#בילך תדע
 מהלך יונה מקני לןןותן בךח מיד צדיקים• #ל הגדולה לסערה אותך ןלןבוח ולהעלותך

;מים. #גי
 ובתהומות. םז#ביי כל־מה הראני לויתן׳ #ל מפיו הצלתיך דירי לדג: יונה לו אמר

 בתוכו: ?#ךאל #?קרו מיף :ם #?נילי והראהו ממנו: יוצאים אקעום #מימי גדול ;הר הראהו
 תחתיות: ו#אול גידצם ןהךאהו ומכוניה: ארץ .עמודי ןהךאד.ו וגליו: דדם מ#ברי מקום ןהראה

 ?ליה עומךים כ{רח ומי ;; היכל תחת בתהום קבועה אבך#ת;ה, ןהךאהו ": היכל ןד׳ראהו
ומתפללים.

 לדג. יונה אמד נענה. ואתה התפלל ;;, היכל נגד אתה הרי ליונה: הדג לו אמר
 הפןדו#־ לפני להתפלל יונה ןהתחיל הדג עמד להתפלל. קבק# #אני ?מרך׳ במקום עמוד

לפניו: ואמר ?רוך־הוא
 "ממית נקראת !העלני - ;רךתי דירי ומעלה/ ״מוריד נקראת ךבונו-#ל־עולם,

 נדךתי "א#ר ןה: דקר מפיו #;צא עד נענה, ןלא למות-הדדיגי. הגיעה נק#י הרי ומח;ה/
 צדיקים #ל גדולה בקערה אותו ולזבוח אח-לן;תן להעלות נדרתי א#ר— 1אשלמה"

 ^ת-יונת ומלט לןיג הקדוש־^רוך־הוא רמז ך#ל.-מ;ד4,יק ;#ועת ביום א#לם לפניך,

יונת(. מדר' 1 )פדר׳א ל;ב#ה.

השבטים. .עשרת גלות לה.
 את־ נטל — 2וגו" א#ור מלך תנלת־פלאסר ״בא :שראל מלך לפקח עשרים ב#נת

 פול רוח את :#ראל אלהי "ו;ער לאחז עשקה #תים ב#נת לו. ןדלך ושברם עגלי-הןהב
 בן הושע מ#ראה לו. ןד.לך אל #בבית את-העגל ןלן־י״ג-ןלקח לראובני ועלם אשור מלך

 ישראל .יעלו #ל׳א נבט בן ;רבעם #הושיב פרוסדאות והעביר ?מד הןד,ב עגלי #;לו אלה
 נאמר אלה בן בהושע אבל ;רבעם", בךךך -צלך אומר הוא ;#ראל #בכל־מלכי לךגל.
.4לפניו" היו א#ר .יקוראל כמלכי לא רק ץ, בעיני הרע >יע#

 לגלות? עכ#ו( עד ;קוראל ל#1 דינם נןר נחתם לא מה -ומפני5“#למנאסר ?לה "עליו
 ממני ?קחד לא ןר$ךאל אפרים ;רעתי "אף ז #נאמר קמלכיהם, קלקלה תולים #היו מפני

ילק׳ש(. ע׳ם ע*)ס .*.י#ראל" נטמא אםו־:ם הזנית עתה ?י

 עבודה העתה עכ#ו עד אלא ? ב;מיו ה#בטים ע#רת #גלו אלה בן הו#ע נ#תנה מה
 ;חית בעון את־הצבור להגלות הקדו#־ברוך-הוא לפני ק#ה ןה;ה ביחיד ק#ורה ןךה
לירו#ל;ם #;עלה כל־מי :ןאמר כלם את־בל-המ#מרות ובטל בן־אלה הו#ע #בא קון

 שס, שם1 ב. י״ז, נ׳ מלכים4 ט. ה/ א׳ הימים ובריג נע. נו״ו, ב׳ מלכים2 י. א׳ יונה1
ג. ה׳ הושע4

 —שתיה אבן )אקעאן(. הגדול הים — אוקינום זו. אף זז לא — עוד ולא משכנך. מגורך, — מדורך

 — פרוסדאוח קטג( והקיא. — ופלט העולם. )גתיפד( הושתה ממנה האגדה שלפי היסוד, אבן

 משמרות
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 תיקר >ן^מט מסך — שלמןאסר" עלה ,עליו - לירושלןם ;עלה הלל :אמר ולא נעלת

הלבים. עצואר וןתנו מצוארו
)חדא׳ר(. לג$שו. קתדעם גומרה ןאינו מצוה העו^ה ויל אמרו: ;?כאן

 השבטים ,עשרת הם אלו — *אזן" בדל או קךעים שתי הארי מפי הרעה .יציל ,כאשר
 משט;ה אחד אלא עשמרון קיושלים מישראל ??זמר ןלא עמו, ופלטו דוןק;הו על ש^סקבו

ע(.*)ם שבהם.

 אמרו חענא לב לאפריקיו אמר: זוטרא מר השבטים? עשרת קנתקיב הגלה לקיען
צד.(. )סנה׳ מלוג. להרי

 ןהוקה שבט גלה השבטים עשרת שגלו למקום לא סימון: ער׳ ,יהודה ך׳ אמר

 בעל• מפזרים ובימין ,יהוךה שבט קמבטיוין, ןר,ר מן לפנים ?לו השבטים עשרת ובנימין.

עג(. )ביר הארצות.

 מןהר לפ?ים אחת .ישראל, גלו גליות לשלש נחמן: בר שמואל רב בשם א?ןרו
יא(. סנה׳ )ירוש׳ אותם. וכפה הענן עליהם שירד ואחת אנטוכ;א של לך־פני ןאחת םמ?$יון

 —1הזה" כיום אחרת ארץ אל ,וישלכם עזגאמר: לחזור, עתיךין אינם ללבטים עשרת
 - הזה' ,כיום : אומר אליעזר ר׳ חרןרין. ןאינם הולכין הם אף חוזר, ואינו הולך היום מה
!קי. )סנה׳ להם. להאיר עתיךה שלהם אפלה השבטים ,עשרת אף ומאיר, מא^יל יום מה

כם(י דברים ילק״ש

הכותים. לו.
 מבבל אשור, מלך ששבה גוים חמשה מיתר אלא אמות׳ משבעים נחשבו לא הכותים

 טךםל:א ואפרסתענא ,ךיני.א :עליהם הוסיף יוסי ר׳ וספררם. ומחמת ומעוא ומכותר■
.3“_עלמ_יא ההיא שושנכי.א ?בליא אר?!ךא אפרכדא

 3מ להעלות בשמרון והושיבם אח־עבדיו סנחריב ?זלח משמרון ישראל וקש?לו
 ז )אקרו למלך שלחו בהם. הורגין והיו האריות את־ הקדוש־ברוך־הוא עהם שלח למלבות.

 מהרבה מעט ?שארנו ה3ןה אותנו, מקבלת אינה עליה, ^שלחתנו האקץ, המלך, אדוננו
 לא באךצכם שדדיתם הללו כל־השנים להם: ואקר .ישראל לזקני ןקךא המלך שלח

 ישיב אולי עצה, של ךבר לו אמרו עבדי. מקבלת אינה ןעקשו ד,שךה, דעת אתכם שכלה
 קורא ושאינו נמול שלא נכרי מקבלת הארץ אין המלך, אדוננו :לו אקרו לארצם. אותם

 ודבר—תורה" אותם וילמדו אותם קמולו ן״ילכו שנים מכם לי ,תנו :לקם אקר בתוקת
 אותם מלמדים ןך.יו ןכר;ה ןאת־ך׳ .ינאי בן דוקתאי את־ך׳ ל^ם שלחו דזמי לקשים• אין המלך

 אלהיהם. ובחקות התורה בחקות הולכים היו האלה ןהגוים ובוכים, נוטריקון מקתב תורה מפר
מיקל• בו;ים ןהקחילו ,יהוצךק בן ויהושע שאלתיאל בן וןרבבל מבבל עןרא עלהזש עד

מ. ד, עזרא3 כז. ניט, דברים3 יב. ג׳, *עמוס

 מקום. שם — סרוג להרי קמו( האחריות. את מעליו הסיר כלו׳ — וגו׳ קולר ששמט

 לדפני קמח( בשבת. ושובת החול בימי אבנים וזורק שרותח אגדי, נהר שם — סמבטיון קמז(
 בכתב בשומרון. אשור מלך שהושיבם הגוים — הכותים קנ( מקום. שם — אנטוכיא של

 אבל חול, לכתבי שני בית בימי עדיין בו משתמשים ישראל שהיו עברי, בכתב כלו׳ — נוטריקון
אשורי. בכתב זח כתב לחם חוחלף קודש ,!כתבי



קעט סנחריב ומפלת חזקיהו הכותים.

 כיסים והלא היו, שמרינים )וכי אלף ישמןים מאה למלחמה השמרונים עליהם יקאו

 ??ןרצ$ה את-ןדו?ןיה להרוג ?קיטו ועוד שמרונים(. נקראו שמרון העיר שם על אלא היו?
 אל את־כל-הקד׳ל קבצו ליהושע? וןרבבל עןריא עשו מה שנים. שתי ץ כית מלאכת ובטלו

 ךם,5 תורה וספרי תינוקות ושלש־מאות בידם ושופרות כך,;ים שלש־מאות להביאו ההיכל,
 הנכיעב וככתב המפרש שם בסוד את-הכותים וידו רים?!1יק משוררים והלחם תוקעין להיו
 שת מיי^קאל $ךם יאכל שלא העליון׳ דין בית וקחךם התחתון כית־דין וכחרם הלוחות על

 ביתי. מישראל אדם לער ואל חןיר( בשר או;ל באלו כותי. פת האוכל כל אמרי: )מכאן כותי
 א$ל את-החךם לשלחו בישראל; לןקרון לנחלה לחלק המתים׳ בתחית חלק להם להא ואל

 עולם חרם עליהם ,קבע כוךש להמלך חרם׳ על קרם עליהם הוסיפו להם שבבעל, ישראל
יז(. מ׳ב. ילק׳ש וישבן תגח׳ לח: )פדר׳א (.,לנו׳" למ!ר תמה שמה ךי־שען .ואלד,א )שןאמר:

סנחריב. ומפלת חזקיהו לז.
צד.(. )סנה' שבשמים׳ לאביהם את־י^ראל שחלק אחר: דבר ;ה: שחלקו—;הו ק חן ק:א

 של שמנו י5מם סנחריב של על חבל נפחא: להידוק ל׳ -אמרגש$ן' מפני על .לחבל גבק

 כית־המךרש פתח על חקב נעץ עשה? מה ובבתי־מדרשות. בקתי־כ;םיות דולק שדרה חלקי,הו
 עם־ מ^יאו ולא באר־שבע לעד מדן בךקו זו. בחרב ירקד בתוקה עוסק שאינו מי כל־ לאמר:
 בהלכות קקיאין היו שלא ואשד, איש ותיגקת׳ תינוק קצאו ללא אנטיסמרים לעד מגבת הארץ:

 ושתי בקר עגלת איש לח;ה ההוא ביום .והיה אומר: הוא הדלר אותו לעל ומהרה. טמאה
 כסף'♦- באלף ;?ן אלף שם להלה אשר על־מקום :היה ל.הוא ביום .והלה לאומר: ,*צאן'

)שם:(. .*להלה" ולשית .לשמיר כקוף מאלף ןפן שאלף אף־על־פי

 נוללות סאה ארבעים אוכל שהלה ךמל;הו. בן פקח ךשע'״-ןה בבית לל .מארת קע
 ;!ליק ליטרא אוכל שהלה להוקד. מלך חןקלהו למרך־י-ןה צדיקים .וענה *כעדה בקגוח

)שם(. מסעדה.

 *אחר ךער דויו. שןנוןים חןקיה׳״־מלמד אנשי העתיקו אשר שלמה משלי אלה .גם קגד

משלי(. מד׳ ן כה משלי )ילק׳ש £ךשו. אלא ,העתיקו' אין

 לא שלשה יעל לו הודי שלשה על ה?ילד• חןקיהו עשה ךברים ששה רבותינו: שנו קנח
 עיר לו׳ להודו הנחשת ןדוש כתת לו, ןד׳ודו ךפואות ספר גנז לו: הודו שלשה על לו. הוח

 ללא ?יחון מי סתם לו: הודו לא שלשה לעל לו! להודו חבלים של מטה על אביו עעמות
 הורו )לא מניסן 1?'? רע? לי׳ הודי אל1 אשור ילמלד ןשלרן סיכל ללתות קצץ לו׳ הודו

י:(. )כר׳ לו.
/ כ״ה, שם • לג. גי, משני י כג. שם, שס * כא. זי שם1 כז. י׳, ישעיה י יג. ף, עזרא1

 לאורו. תורה שילמדו ומדרשות כנסיות לבתי להדלקה שמן מרבה שהיה—שמנו מפני קנב(

 בקנוח קנג( בתורת ועוסקים כרמיהם הכל מניחים ביוקר שהגפן אעש״י — וגד שאלף אעפ׳י

 גנז קנה( ופרסמום. העתיקום והם — היו שגנוזים קנד( הפח. את לקנח סעודה בסוף — סעודה
 לא רשע שהיה לפי — אביו עצמות גרר לשמים. לבם החולים שיכונו כת — רפואות ספר

 מים וימצאו אשור מלכי יבואו שלא כת השלות מי — ניחון מי סתם בקבורתו. כבוד בו נהג

 את לעבר נמלך ניסן לשם החדש משגתקדש — בניסן ניסן עבר ושלחן. — ושנרן לשתות

אדר. ועשאו ^שנה



ונביאים מלכים שופטים, קם

 הזה המקום על עליתי ץ המבלעדי "עתה שנאמר: מהו לוי: בן ,יהועז?נ ר׳ אמר ?גו
 כי ימן אומר הנביא -ששמע *“ןהשחיתה הזאת הארץ אל עלה אלי אמר ,ץ קיהשהתג?

 כמי בנחת אותם שמנהיגים דור בית מלכי אלו—2לאט" ההלכים השלח את-מי הזה העם מאם
 את" ןהרבים העצומים ה$הר את־־מי עליהםד מוגלה אדני הנה "לכן בנחת, ההולכים השלח

 וגל דעתו נתן ןהוא השבטים, ?נשרת .על הותנבא הנביא נענש? מה מפני אלא—3אשור' מלך
 בר אלעזר ך' אמר — 4לה' מוצק לאשר מועף לא "כי :לו ואמר הנביא בא כלה. .ירושלום
 וארצה זבלון ארצה הקל, הראשון "כעת ק׳ה; המציק ב.יד בתורה עםע_יף ןמסר אין בךכ;ה:
 מעליהם שהקלו כראשונים -לא4הגוים" גליל הירדן עבר הים דרך הכביד, ןהאחרון נפתלי,

 נם להם לעשות הללו וךאו:ם תורה על עליהם שהכבידו האחרונים אבל תורה, על

היךדן. וכעובדי הים כדון־כי
 אמרו גב. של מעונה ןשתיר היום אותו :הונא רב אמר — 5לעמד' בצב היום ״עוד

 עשה לה. ;בל אתה אין — לא ןאם לד- ;בל אתה היום תלך אם :לסנחריב הכלדיים לו
 .על ן;שב שעלה עד מצעות תחתיו הטילו לירושל?ם כשהגיעו ;קים. עשרה מהלך אחד ביום

 "הלא :לחילותיו אמר בעיניו, קטנה אותה כשראה כלה. את־ירושלים שראה עד החומה
 קטנה היא הלא כל־מדינתי: כנהתי ןעליה ח;לי את־כל עליה שהחדרתי ,ירושלים העיר :את

 ב;דו ומביא מוליך בריאשו, ומניע עומד ק;ה ;,די'. בחזק שכבשתי העמים מכל־כרכי ןחלשה
 אקר היום. ;ד בה נשלח :לו אמרו שבירושלים. העזרה ןעל שבציון בית־המקדש הר על

 לי ;כיא קכם אחד כל ולמחר עכשו לינו רחוקה. מארץ שבאתם היום, אתם עעים : להם

החומד- מן אחד גירור
 חזור :לסנחריב אמר ההלל. את קוראים שישראל ושמע החומה על רבשקה הציץ

 ד.ר ידוז "יצפף :שנאמר בדבר, קבזה סנחךיב היה הל;לד- להם נעשו נסים לאחוריך,
 והגד. בבקר השכימו אשור... במחנה רך ;; מלאך עצא ההוא בלי,לה >יהי מיד .5ציון' בת

.6מתים' פגרים כלם
 :ישעיה ת׳י :צה צד, )סנה׳ הדין', הדין-בטל ״לן הבריות: שאומרין ןד,וא פפא: רב אמר

 ילק״ש(.
 איש אלף .וחמשה בארבעים הרשע סנחריב עליהם בא :רב אמר ,יהודה רב אמר קנז

 לבושי גבוךים אלף ובשמונים 4ךזונור שגלונות ןעמהם ןהב של בקרנות יושבים מלכים בני
פרשים. ןד.שאר לפניו, רצים חרב אחו!י איש אלף ובששים קלפה, עזךיון

 מחנהו סך פרסא, ארבעים סוקיו צואר רחב פךסא, מאות ארבע מחנהו ארך תנא:
אחד. חסר אלף ךבוא ןששים $את:ם

 ןלא תליהם על עפר העלו אחרונים בקומה- עברו אמצעים בשחי, עברו ראשונים ז

ושתו. אחר ממקום מ:ם שהביאו עד לשתות בנהר מים קזצאו
 השכימו אלף וחמשה ושמונים מאה אשור במחנה עך ,;י מלאך "הצא כתוב: )והלא

רסותיהם(. ראשי הללו אבהו ר׳ אמר ? 6מתים״ פגרים כלם ןד,נה כבקר

 לה, י״נו, *כ מלכים * לב. י/ שם5 כג. שם, שם4 ז. ח׳, שם3 ו. ח/ ישעיה2 כה. י״ח, ב׳ מלכים1

 מצרים. יוצאי — הים כדורכי ה׳. ברצון שבא ומאחר □נחריב — נענש מה מפני קנו(
 ואלו יום, אותו עד נוב כהני הריגת על ענשם זמן לישראל הקב״ה שקבע — נוב של מעונה נשתיר

 את קוראים האצטרולוגים. הקוסמים — הכלדיים כובשה. היה יום באותו לירושלים □נחריב הגיע

 היום שעבר מאחר כלו׳ — וגו׳ הדין לן זלזול. דרך — ידו ינופף היה. פסח ליל — ההלל

 — קלפה שריון פילגשים. — שנלונות במרכבות. — בקרנות קנז( הדין. גזר בטל לעונש האחרון

הראשונים ע״י המים פחתו שכבר — בקומה עברו במים. בשחיה — בשחי קשקשים. שריון



קפא סנחריב ומפלת חזקיהו

 רבונו-של-עולם, לפניו: אמר ? נטושה מנקיך :לגבריאל הקדוש־ברוך־הוא לו אמר
 פרות בשול זמן הפרק אותו :אמר יוחאי בן שמעון ר׳ בראשית. ,ימי מששת ועומדת ןטושה

 שנאנןר: להם, הזקק פרות ?'בשל יוצא כשאתה לגבריאל: הקדוש־ברוך־הוא לו אמר דרה.

.1וגו׳" אתכם :קח עברו ,קהי
דבריך'. קיבעל הזקק הדרך "לפי הבריות: שאומךין ןד,ו :פפא רב אמר
 פסחיהם ואוכלים מסבים וסיעתו שךוןק;הו עד יורן: ר׳ אמר — 2*במסבו שהמלך "עד

 מצא ההוא בל;לה "ו,יך,י שנאמר: ההוא, בל;לה הקדוש־ברוך־הוא הקדים כבר - בירושלים

א(. )שהש״ר .3אשור" במחנה מך ;; קלאך

 בר :ךמ;ה ר׳ .4ויבשו' בהם נשף "וגם שנאמר: ומתו. בהם נשף בחטמו אומרים: :ש ןבח
 והניתתי כפי אל כפי אכה א?י "וגם שנאמר: ומתו, להם ספק כפ:ם :אמר אבא

 :שנאמר ומתו, חיות מפי שירה ;שמעו להם )לה אןנ״ים :אמר נפחא .יצחק ר׳ .5חמתי״

.6גרם" נפצו "מרממתך
 ונער .יהיו קספר :עדו עץ "ושאר שנאמר: עשרה, : רב אמר מהם? נשתי.ר ןכמה

 להיות גער של דךכו שכן ששת :אמר אליעזר ר׳ י׳. ? לכתב ;בל נער כמה .7;כועבם'

א(. שהש׳ר :ד׳ איכ׳ר :צה )סנה' שריטה. שורט

 לחןקיהו. לםי.ע שבאו הנם, באותו היו כוש מלך ותרהקה מצרים מלך פרעה קיט
 ;צא הל;לה בחצי כפתם. בערבית ? הרשע סנחריב להם עשה ומה סנחריב. בהם הר?יש

 :אקר כפותים. וקצאם חזקיהו השכים בשחרית םנךוךיב. של לחילותיו ונגפם המלאך
הקדוש-ברוך־הוא. של וגבורותיו נסיו ןספרו ןהלכו התירם לסיעגי, אלא אלו באו שלא דומה

ד'(. )שהש׳ר

 וסיעתו "שבנא :בחץ וזרקו פתק שבנא כתב ,ירושלים על וצר סנחריב כשבא קם
 נוטה ,ושלום, חם שמא, : ואמר מת;רא חזק;ה ה;ה השלימו״. לא וסיעתו חןק;ה השלימו,

 לכל־אשר קשר תאמרון "לא :לו ואמר נביא בא הרב? אחר הקדויש־ברוך־־הוא של דעתו

המנ;ן. קן אינו ךשעים ;קשר הוא רשעים קשר -כלומר,8קשר" הזה העם י'אמר
 וקי פה "מה״לך לו: ןאמר נביא בא ךוד, בית בקברי קבר לו לחצב ]שבנא[ הלך

 זה אי נולה, בן נולה - נבר״״ טלטלה מטלטלך ;; הנה ?... קבר פה לך חצבת כי פה לך
כאן? קבעת מסמר ך אי אפלו כאן, העמךת עמוד זה אי כאן, בנית כתל

 חילך לו: אמרו חילו. בפני את־השער וסגר גבריאל בא מירושל.ים[ ]שבנא כשיצא
 ותלאוהו בעקביו נקבוהו - בנו הי.ית משחק כן אם לו: אמרו בהם. דוןרו אמר: ? היכן

ה׳(. ויק״ר :כו. )סגה׳ הברקנים. ועל הקוצים על אותו מגררין ןהיו סוסיהם בזןבי

 שלא מפני ?10רקירא" רבא "אסנפר לקרותו רשע אותו זכה מה מפני יוחנן: ר׳ אמר ?סא
רב ."כאךצכם״ ארץ אל אתכם ולקחתי באי "עד שנאמר: ארץ־ישראל, של ?גנותה ספר

 כב. כ״א, יחזקאל5 כד. מ׳, ישעיה4 נו,לה.*י ב׳ מלכים3 יב. אי, השירים שיר2 ינו. כ׳ח, ישעיה1
לב. י״ח, ב׳ מלכים11 י. ד/ עזרא10 יז. נוז, כ״ב, שם9 יב. ח׳, שם8 יכו. י׳, שם7 ג. נ״ג, ישעיה6

 בשל כי מגל "שלחו עדה״ב המות לחרב משל והוא אדם, קציר לקצור שלוחה — נטושה מגלך

 — כפתם קנט( ך. צורח כדי —שריטה הקדש. חיות —חיות מפי קנח( יג(. ה/ )יואל קציר״

 הכרעת לענין דעות מנין — המנין מן אינו וסיעתו. שבנא אחר — הרוב אחר קס( אסרם.

 בעיר. ונשארו — בהם חזרו סנחריב. למחנה להתחבר — מירושלים שבנא כשיצא דין.

סנחריב. — רשע אותו קסא(



ונביאים מלכים שופטים׳ קפב

 אוגרים! היו קארצכם", טובה .ארץ להם: אמר #אלו ה;ד. ?וקח מלך אמר: ושמואל-אחד

צד.(. )סנה׳ כן-קה־יתרונהז אש ה;ד- טפש מלך אמר: ןאחד אתה. £#קר

 #הלך לאדם משל לפתות, יוךע ה;ה שלא ןה היה שו^ה יוחאי: בן #מעון ך׳ אמר קסב
 בשר קןוכילך אביך עשיר, ואני עשיר אביך מלך, ואני מלך אביך לה: אמר א#ה, ל#א
 פתויו כיצד פתוי: זה ;שן-ואין בין ומשקך ןז־גים בשר מאכילך ואני ;#ן, _י;ן ומשקך ןךגים
 ומ#קך ןקט;ית ;רק מאבילך אביך ע#יר, ואני עניז אביך מלך׳ ואני הדיוט אביך לה: אומר
 מיליבך .ואן• בך;ל למרחץ מוליבך אביך ;שן, :?ן וקשקך וךגים בשר מאכילך ואני מ:ם

י״ח(. מל׳ב ילקיש ; עקב )ספרי בגלקקיקא.

 סנחו־יב׳ מפלת על שיךה לומר חןקיהו ה;ה ראוי אמר: אלעזר ר׳ ב#ם בדקיה ך קסג
 חןקיהי וראה, בא !1לבו" ;בה ,כי - חןקןהו״׳-למה? השיב עליו7 בגמול ״ולא : ש^אמר

 א^ל ;שעיהו בא שירד- קלויקר לבו גבה אלא לבו"? גבה ,כי אומר ןאתה וצדיק ק!לך
 לו: אקרו .,עי׳עה' גאות "בי - למריז לו: אמרו ;;״!• ,זמרו להם: אמר ;סיעתו, ךוןק;הו

 עוסק ־#5א תורה :חזק;הו אמר כתנא: בר אבא ך׳ אמר .2בכל־הארץ" זאת ,מודעת כבר
 וגבורותיו נקיו לוקר יריבים אנו מה :חןק;ה אמר :לוי ך׳ אמר השירה. על קכפרת קה
 חמה ל2ל3 עמד כבר לא □יפו, ועד העולם משוף זאת מודעת כבר הקד־וש־ברוך-הוא? של

 ד(, )שהש׳ר ? העולם סוף עי־ הקדוש-בי־וך־הוא של וגבורותיו נסיו וראו הרקי״ע באמצע

ןיחןק;הו. ןיר,ו#פט ואקא דוד הם: ואלו זה, תבע לא זה מה־שתבע היו, קלבים ארבעה קסר
 ־ברוך־הוא: הקדוש לו אמר כלותש״י. ע־ אשוב ולא ואשיגם אויבי ,אי־דוף אקר: ך.ור

 ־ברוך־הוא הקדוש וה;ה ,4למחרתם" הערב ועד מהנשף ך;ד ,חכם #;אקר: כן, עושה א;י
.,חשבי" .יגיה אלהי ;; נרי, וע-ייר אתה ,כי #;אמי־ו ןהו וברקים׳ גיזיקים בלילות לו קאיר

 אמר עושה. ואתה אותם רוךף א;י אלא להם, להרג כח בי אין אני : ואמר אבא עקד

 נשברו ב־ עמו.- א#ר ]העם אשא ,חרךפם : שנאמר כן, עושה א;י : הקדוש־ברוך־הוא לו
;;״. ,לפני אלא *נאמר לא אשא' -,לפני*;;״ ל$ני

 שירדן אומר אני אלא לרזלף, ולא להר״ג לא בח בי אין א;י :;אמר ;הושפט עמד
 ותחלה ברנה החלו ,ובעת : #נאמר כן, עושה אני : הוא ■ברוך־ הקדוש לו אמר עושה. ןאועה

.7חנגפו" עמין... בני על קארבים ;י ;קן
 אלא שירד- לוקר ןלא לרדף ולא להרג לא כח בי אין א;י : ;אמר חןק;הו עמד

 בל;לה ,חתי שנאמר: כן, עושה א;י : הקדוש־ברוך־הוא לו אקר עישר- ,ואתה במטתי ;#ן $ןי

כ׳ב(. ב׳ שסיאל יללש ז פתיח׳ )איכ׳ר .,אשור" במחנה חך י7ן מלאך ביצא ל״הוא

 ן בצפורי _קפךא בר דרש : תנחום ך׳ אמר - *קץ״ אין ולשלום המשרה ,למרבה
 חזק;הו לעשות הקדוש־בי־וך־הוא בקש 1 סתום וןה פתוח תבה שבאקצע כל־ק׳ם קה ק׳קני

 רבונו־של־עילם, : הקדוש־ברוך־הוא לפני הדין מדת אמרה ז גוג־וקנוג ןסנחךיב קושיח
 חזק;ר- - משיח, עש־תו לא לפניך, ןתשכחות שירות כמה שאקר _י#ךאל, מלך ומה־ךוד
 פתחה קיר נמתתם. לכך 1 משיח יועשהו לפןיך׳ שירה אקר ולא קללו קל־הנסים לו #עשיןת

משית. ועשהו זה צדיק תחת #ירה לפניך אקר אני ךבונו-של-עולם, :לפניו ן$ןוךה אךץ(^

 :ט. ח,*י משלים * ח. ל', א׳ שמואל4 לח. ייה, משלים * ה. ב,*י ישעיה2 כה. ל׳ב נ׳ הימים ונרי1
! ט/ •ישעיה לה. י׳ט, ב׳ •מצכיס מיכ כ׳, •שם יב. י״ד, נ׳ הימים •דברי

 בידים. חשובים אנשים בה שמטלטלים כבודה עגלה מין באפריון, — בגלקטיקא קסב(

 מד(, ד׳, )דב התורה׳ ,וזאת כה שנאמר לתורה, ברמז ,זאת׳ דרש — וגו׳ זאת מודעת קסג(

הארץ. בכל נתששטה חזקיד. שבימי



קפג וגו׳. פסיעותיו שלש שכר וישעיהו. חזקיהו סנחריב. ומפלת חזקיהו

 אמר - ,וגוי׳״ לצדיק ?כי שמענו ןמרת הארץ ,מכנף שןאמר: לפניו, שילה ןאמרה $תחה
 ?ת־קול ;?קה ]ה. לצדיק צביונו עשה רבונדישל-עולם. :הקדוש־ברוך־הוא לפני העולם שר

 ןאנ^רהו בת־קול ;?תה י מתי עד לין אוי לי. אוי 1 ;?יא אמר - לי״' ךזי לי, ,ך!י ן^מךה:

בגדו'׳. בוגדים וב;ד ??־ו ,ב?ךים
 שפתחה .עד שירה אמרו שלא ן?יעתו לחזק^ד״ו הוא גנאי :פםי.ם ר׳ משום תנא

ק׳יג :צד. )סנה׳ שירה. ןאמרה רץ$7

וישעיהו. חזקיהו לח.
 ?שעיהו ;?א :אמר חזקיהו זה[. אצל ןה הלכו לא הנביא וישעיהו המלך חןקיהו1 ?סי

 מציגו שבך אצלי, חזקיר.ו ;?א אמר: ןישע,יהו אחאבז אצל שהלך באליהו קצינו ש?ך ^?לי,
 על .יסורים הביא הקדוש־ברוך־הוא? ?נשה מה אלישע. אצל שהלך אחאב, ?ן ?יהוךם

את־החולה. ובקר לך לישעיהו: לו )אמר הוקיהו,
 בעולם־הזה, - אתה״ ,מת — 2תחיה" ולא אתה מת כי ויאמר... ןשע;הו... אליו ,,ויבא

 בשאוע שלא משום :לו אמר ? למה כל־כך :חןקיהו לו אמר הלא. ?עולם - תדדה״ ,)לא
 מהגנים. שאינם בנים ממני לצאת שעתידים ?רוח־הקדש, לי שנראה משום ז לו אמר אשה.

 ןהקדוש־ברוך־ - עשה שגצטוית מה של-הקדוש־ברוך־הוא? כבשונו אצל מה־לך אמרלו:
 ממד דצאו ןשלך שלי זכות תגרם אפשר ן ?תך תן־לי עכשו :לו אמר כךבונו. נעשה הוא

 1 וצא נבואתך כלה אמוץ, בן :לו אמר גןרד/ עליך נ;ןךה כבר :לו אמר קהנדם. ?דם
 ?מנע אךם-אל של צוארו על מנחת חדה חרב "אפלו אבי־אבא: מבית ל?י3מקג ?ד

 אחת מעם ןלבשקה. מנשה ממנו ,יצאו בתו. ןשעיהו לו ןתן לפוף ךרחמים". מן עןנמו
 שי.עלו אבא של ראשו ראוי : מהם אחד אמר לבית־המךךש. להוליכם ?לפיו .על ד,ך?י?ם

 ?.קרקע. ח?טם לעבוךה־ןךד- קךבן עליו יקריבו אבא של ראשו ראוי :השף אמר ךגים. בו

ע׳י(. :י• )כר׳ מת. ןר?ץזקה חתה ק^ה

 :אלעזר ־י"" אמר - *דויד״ בני קברי במעלה וקברהו אבקיו עם ההןקיהו ,וישכב
 במותו״ג-שיצאו לו עשו ,וכבוד ושלמה. דלד הם? ומי שבמשפחת מעלים אאל "?מעלה"

 אחאב לפני והלא נחמלה: ר׳ לו אמר להוךת ר׳ דברי כתף, חלוצי אלף לששה שלשים ל?ךו
יז.(. 1 טז )ג׳ין בזה. שכתוב מה זה ק?ם לאמרו: מטתו על תורה קפר שהגיחו אלא 1 כן עשו

נח.(. )שבת חזקיה. מימי :יוחנן ך׳ אמר ? אבות לכות חקה מאימתי >ןסמ

מרוךןד־בלאךן. עזל פסיעותיו עזלעז עזכר לט.
 עד דשן שעות בשלש לאבל בכל־־יום רגיל ורדה הי,ה לחמה עובד מרולך־בלאדן קסם

 להרג בקש שתריח. שהוא ומצא לעמד לו, לשן חזקלה בימי .נלפל־חמה שח!ר כלן תשע.
 היום :לו אמרו ? לכל־הלץלה כל־היום לישון אותי הנחתם : להם לאמר את־כל־עבדיו

: להם אמר חןקיהו. של אלך,יו :לו אמר ? החןירו אלה זה לאי : להם אמר שח!ר. הוא

לג. ל״ב, ב׳ הימים דברי* א. 7ו*ל שם2 טז. כ״ד, ישעיה1

 — לי רזי ותשוקתו. רצונו — צביונו בידו. משור העולם שכל מלאך — העולם שר קסה(

 — ולכבשונו קסו( הפורענות. סאת נתמלאה לא עוד כלו׳ — וגו׳ בוגדים הן. שלי מנסתרות

 ו( ט׳, )ישע׳ כו שנאמר — חזקיהו מימי קסת( אבלות. לסימן — כתף חלוצי הסז( לטתריו.

אבות. בזכות ולא ואת/ תעשה צבאות ח׳ קנאת עולם ועד ,מעתה



ונביאים מלכים שופטים׳ קפד

 —*מך שבעולם. אלהות מכל דול3 חןקיהו #ל אלה לו: אמרו ? מאלהי גדול אלה יט ןכי
 וכתב: ,1ונו׳" חזקיהו אל ומנחה ספלים בבל מלל בלאדן בן בלאדן מרודך ?כלח ההיא •בעת

 הספלים שיצאו לאחל הגדול". לאלה לכלום לירו?כל:ם )?כלום המלל לחזקןהו .?כלום
 אלק לשלום )?גירו חןק;הו ?כלום שהקדמתי כהגן, עשיתי לא אמר: דעתו, עליו נתישכה לא

 וכתב תחתיהם, אחרים ןכתב את־הםפלים להשיב פסיעות שלש ופסע מכסאו עמד ז הגדול
 הקדוש־פרוך־הוא: לו אמר לחן?ןןהו". ושלום לירושלים ושלום הגדול לאלה .?כלום החלה:

 מלבים, שלשה מבניך העמיד לכבודי-א?י פסיעות שלש ופסעת מכקאך עמךת אתה
 תשא: )תנת׳ ובל?כא{נ-ר. )אןיל־קרולל ןבוכלנצר הם: )אלו סופו, ןעד העולם מסוף #ליפים

ג(. אס׳ר

מנעה. מ.
 הרג .מנשה בה: ןכתוב בירושלים מנלת־ןחסין מצאתי אומר: עזאי בן שמעון וע?י,

 ואמר ל?#ראל ןיכע;ה מתנבא התחיל להיכל, את־הצלם מנשה #הכנים שכון .":*אתקשעך
 מחזיקים אינם )התחתונים העליונים לי? שבניתם ך, בב.ית מתגאים אתם מה ץ: בשם להם

 עולה ןבוכלנצר ?-הרי2לי" תבנו אשר ב?ת .אחה צריך? אני לי שבניתם ןד< ובית—כבודי
 אחריו ,תפשוהו!"-רצו ]לעבדיו[: ואמר מנשה עליו כעם מיד אתכם. ומבלה אותו ומחריב
 באו בחוץ. ?ראות טליתו ציציות ןד.יו בארז, ןנבלע—?כם אמר ל;ער. מפניהם ברח לתפשו׳

 של לפיו ]המסר( כשהגיע שותת. הדם ןה;ה את־ד$ךן ןנפרו חרשים הביא למנשר- )אמרו

.2יישב" אנכי שפתים טמא עם .ובתוך )אמר: עמיו[ ]?כחטא משום ?שמתו, ,י#ע;ה-;צאה
י׳א(. ם׳ סנה' ירוש׳ :ד' פם׳ פסיק׳ר ::מט )יבם׳

 עובדים ה:יתם מה מפני אשי: לב לו אמר בחלומו. אשי לרב לו נראה מנשה

אחרי. וךץ ב,גךי עשולי תופס 1ק,יץ ־־ ך,דור באותו ה:יל אלו :לו אמר ? עבוךה-ןךה

:(.קב )סנה׳

 מלך דוןקןה -ןבי*)הוךה״ מלך יהדחזק אנשי העתיקו אשר שלמה משלי אלה .גם
 שטרח מכל-םלח אלא תורה? למד לא בנו )למנשה תורה למד כלו לכל־העולם יהולה

נ(. קא )שם יסירין. אלא למוטב העלהו לא בו שעמל וקבל/עמל בוי

 נקבית נקבים־ אותו )עשו נח?כת, של מול;אר כקין לו עשו - 5בנח?כת?ם' .!•אסרהו
 עבון־ה־זרה הניח לא — צרה צרתו שראה ןכון תחתיו. מסיקין )התחילו לתוכו, ונתנוהו
 הועילוהו שלא שראה בון !ןהציל?י בא פלוני, צלם פלוני. צלם :הזכירה שלא בעולם
 הדברים בל וקצאוך לך ,בצר הזה: הפסוק אותי מקריא אבא שהיה אני, זכור : אמר כלום,

 הבל — לאו )אם מוטב, — ענ?יחן אם :אותו קורא א?י הרי .6*אלהיך ץ עד ושבת והאלה...
 מעלת של כל־־החלונות וסתמו מלאכי־ה#רח עמדו שעה באותה שוים. כל־הפ?ים אחת,
 צלם שהעמיד אדם ! העולמים לבון :לפניו ואמרו המקום, לפני תפלתו תעלה שלא

מקבלו אי?י אם : הקדוש־ברוך־הוא להם אמר בתשובה? מקבלו אתה בלום — :יד,יכל

צ. ד/ דברים * יא. צ״ג, ב' הימים דברי5 א. ה,*כ משלי4 ה. ו, שם3 א. סח, שם2 א. ל״ט ישעיה1

 אחד בחציו לשנים, חלוק וקלחרע דוד מין — מוליאר קעג( לע״ז. — אחרי ורץ קעא(

 בין אין כלו׳ — שוים הפנים כל לרתיחה. בהם וכיוצא מים נתונים ובאחד גחלים, נתונות

4לאלחור אלהות



קפה ויכניה יהויקים נבוכדנאצר. המלך. צדקיהו מנשה.

 לוי חתר הקדוש־ברוך־הוא? עשה מה כל-בעלי־תשובות בפני פתח נועל ?תשובה-הריני
 —*לר נ!עוער אליו "מתפלל *שנאמר ]הו ועחנתו. ן־שמע ?בודו בפא תחת אחת חתיךה ?מין

ה'( רו׳ר :)פסיק׳ מ?תר.

המלן!. צךקיהו מא.
 שכינה-אפשר מלוק ,ועל דעת מלוק על אומר: ,יהוךה -ך2ה״דבוכי אןי אלה "על קעי

 ^ת־דאשו לקמיס רעת לו ך\ה ןלא את־עץיו מנקרים שהיו אחךים רואה צךקןהו שדרה
א(. )איכ״ר ;שמתו! שן:םןה _עד בכתל

נבוכךנאצר. מב.
 שנאמד: כל־בריה, בפי שחוק נמצא לא רשע אותו של כל־ימיו יוחנן: ר׳ אמר קעה

קמט:(. )שבת ה.3ך היותה לא עכשו שער -מכלל3ךנה״ ם?חו כל-הארק שקטה "נתה

 שקכב מלמד אבא: בר יהז.יךמ ך׳ אמר ,יהודה רב אמר—4לי" הוספת :תירה "ון־בו י*?
.5לעבדו" לו ;תועי ר,שךה את״מת >גם שנאמר: מה לק:ם ?ראשו" ת?ין וקשר ]כר ארי על

קג.(. )שם

ויכניה. יהדקים מג.
 של בלפני לו ,;ישב עלה את־,ירושל:ם, להחריב נבוכדנאצר שעלה בון א?רו: קעז

 אמר לחרב? זה בתת של ןמגו הגיע לו: אמרו לקראתו. גדולה סנהדרי ;רדה אנטו?;א.
 נבוכדנאצר ליהלקים: ,ואמרו באו הולך. ואני לי תנוהו בי, מרד אלא,יה;יקים לאו, להם:

 נפשכם? ומקןמין נפשי דוחין נפש? מפני נפש עושין-דוחין כך להם: אמר נפשך. מבקש
 —בכלי בן לשבע ןקנתך עשתה כן לא לו: אמרו 6אדניו?" אל עבד תסגיר ״לא נאמר: והלא
 ןשלשלוהו ונחלוהו עקדו להם, שמע שלא בון .7החומה" ?עד אליך משלך ראשו "הנה

לנבוכךנאצר.
 והרגו, ,ישראל בכל-ערי )החזירו נטלו אומר: ,יהודה ר׳ ? ןבוכדנאצר לו עשה מה

 נטלו אומר: נחןדה ר׳ ♦8-.יקבר חמור "קבורת שנאמר: ך•,ו לתוכו, והכניסו את־־החמור ןקרע
 שנאמר: ^הו לקלעים, ו.משליך ?זיתים מבשרו מחתך והיה והרגו, .ישראל ?כל־ערי ןהחןירו
הכלב? במעי לא—חמור של קבורתו .יקבר"-היכן חמור "קבורת

 רצאו ?בל. ל לו ו;רד תחתיו בנו את־;כנ;ה נבוכדנאצר המליך ;ה;קים שנהרג בון
 נהר^תיו בי מרד ,יהודה מלך ,יהרקים להם: אמר עשית? מה לו: אמרו לקלסו. ?בל כל־?ני

 רע גור תגדל", לא רע מכלב טוב "גור אומר: המשל לו: אמרו תחתיו. ?נו ;כדה )המלכתי
 ;דולה סנהךרי ;רדה אנטומא. ?ריסי תשב להם שמע מיד )במד" כמה אחת על רע ?כלב

שהמלכתי אותו אלא לאו, להם: אמר לחרב? ;י בית של ןמנו ה?יע לו: אמרו לקראתו.

 ז. כ״ו, ירמיה * ל□ ד׳, דניאל4 ו. ד,*י ישעיה3 טז. א/ איכה2 יג. ל״ו^ *ב הימים דברי1
יט. ב*כ ירמיה " נא. כ', ב׳ שמואל7 טז. כ״נ^ דברים •

 ושלשלוהו-הורידוהו קעז( שתצא. עד — שיצאה עד ולהכות. לחבוט—להטיח קעד(
 — בריסי לשבחו. —לקלסו זיתים. כשעור קטנים כזיתיס-גתחים לטטה. בחבל או בשלשלת

העיר. במגרש



ונביאים מלכים שופטים, קפר

 נגמר נגעה? $ה נפשך. מבקע נבוכךנאצר ליכדה: ואמרו הלכו לי. הולך ואני לי תנוהו
 זכינו ול# הואיל רבונו־על־עולם, ואמר: הגג לראע ונגלה פית־המקדע כל־מפתחות וכנס

 דירי ואילך מכאן לפניך׳ נאמנים בננלי־בתים היינו עכשו נגד — לפניך נזברין להיות
 נטלו נבוכדנאצר? נגעה מה ממנו, ונטלתם אעז על ;ד כמין ;רדה לפניך. מפתחותיך

לעולם. מעם יוצא דדה לא ב;מיו נתבע עדדה וכל־מי פבית־האסורים, וחבעו לימיה

ילק״ש(• פ״ו! שק' ירוש׳ יטז )ויק״ר
אחרת'. ןעוד .זאת ,יקים: ;הו על נלנלתו על כתוב אבויה: בר ךו;א ר׳ אמר קזיח

 ?חוב וליידי ןרועל?ם, בעערי מטלת עהיתה אחת, נלנלת מצא פרידא ר' על ן.קנו
 זוהי אמר: ובצבצה. וחזרה —קברה ובצבצה; וחזרה —קברה אחרת', ועוד .זאת עליה:
 לעערי מהלאה והעלך סחוב .יקבר, חמור .קבורת בו: עכתוב יהו;קים,י על נלנלתו

 בחבה. ונתנה בעיךאים וכרכה נטלה לבזותו. דרך־ארץ ואין הוא, מלך אמר: .1ןרועלים'
 היא הראעונה אשתו על לה: אמרו לשכנותיה. ואמרה תנאה — וראתה אשתו באה

 עליה: שכתוב זוהי אמר: פרידא[ ר׳1 כעבא וערפתה. תנורה הפיקה עוכחה. עאינו

4פב- )סנה' אחרת׳. ועוד .זאת

יש. 3כ״ ירמיה 1

 הארץ. מן מה — ובצבצה קעח( ואסרו. — וחבשו גזבר. קרוי הרכוש על הסמונה — גזברין
פרידא. ר׳ של - הראשונה אשתו של משי. באריג♦ עטפה - בשירא־ם וכרכה



ר^ין. בית ךךבן

הבית. חרק א.

 לפני מ>?דכ ,ורדה על־ישךאל. והנבא לך ליךמיה: הקדו#-ברוך-הוא לו אמר *
 :#קאל על וקועבא #אלך רוקה #אחה דקר", ;דעתי .לא אנכי. נער הקדו#־ערוך־הואנ

 קךחם רעא וב^רם ?דעתיך קבפן אצרך "בקנדש הקדוש־ברוך־הוא: לו #אמר ?נד ק#ה. ;בואה
 על אלא מתנבא #אינו :ןי$ה קהת וסבור נבואה, קבל מיד .1נתקיך' לנו?ם נביא ך.קד#תיך,

 הי?ן את-כום .קח :הקדוש-קריוך־הוא לו אמר מ;ד נבואה, יהזמ*;ו #קבל ןכרן הגו.ים.
 ק#קה #אינו ?רקדה קהת וקבור ץ"". ?ער הכום אח־ .ואקח שנאמר: ?רמ;ה׳ ןטלו .*החמה'

 לקד אלא מ#קין כלום מךדך־אךן, ולמד צא :ברוך־הוא הקדוש־ לו אמר לווים. אלא
 ערא# קסקה היא רנחלה-;רו$ל,ים ןך,עזקה כ-קרינות קלא# מסב מי ראה ברא#, #מסב

המדינות.
 לה^קוקה בהן בא סוקה, מי ל?ץתות לעזרה כןקה1# לסוטה דומה, הדבר למה מ#ל

 כך אמו. על ובוקר. צועק ןד\ה לאחוריו וחזר ?תקיש מןד אמו. בה-ןהיא קסתקל ןה;ה
 רבונו־של־עולם, לק;יו: אמר את-?רו#ל:ת ה#קה הקדו#־ברוך־הואן לו כשאמר יךמ;ת

 * -.טתיתני #ליז באמה נבואתי הנחלת _עק#ו נתתיך"׳, לגולם .נביא לי אמרת כך לא
 את-1 נטלה מיד לחור. יבלז אתה ןאי קעלת קבר הקדו#־ברוך־הוא: לו אקר ♦*נאקת"

 אותה >#תית #?אמרו את־חרסיה, #מצצה אלא עוד׳ )לא כלה, אותה ושתתה מ;דו הכום(
 ד\ה דזמי רו#לי.םיי יקל גזר-ךי;ה #נחתם ,ירמיה #ראה ןכ?ן ת^רמי״י, ןאת-חך#יך, ומצית

אי(. איכח ״.)ילק'ש*בדד י#בה .איכה קי;ה וקובל צועק

 והפןדו#- מעם בןקן ללכדה ךמו לירו#ל?ם המלכים עם הך#ע ןבוכדנצר כ#בא י
 והיו בת#ובה. י.חןרו אולי ה#לי#ית ה#נה עד )רועוללם את־אנ#י מח>ק דדה ברוך־הוא

 ך,רבת חללים מהם ומקילים הכ#דים עם ?לחמים ןחיו חקר, אין עד בירו#ל:ם ;בורים
?דולות באבנים מקלעים הדדל אנ#י ק#היו ובתרי, בן אבוקא ו#מו אחד ןבור #ם ק;ה

א א/ "איכה לד. כ״ג, 'יחזקאל ז. כ/ שס4 יז. שם, ישם טו. כ״ה, ישם ה. א׳, 'ירמיה

 שמצצה להתנבא. — עליך קבלת כבר תחלה. משקין אותו — בראש שמסב למי א(
 כקול. וצועק מתאונן — וקובל תמציתה. עד הכוס את שתתה כלו׳ — חרסיה את

 ישראל מגבורי אחד כנראה, והוא, גביית בן אביקה :נו״א כפסייךר — גבתרי בן אבוקא כ(
ראשון. לבית האגדה בעל והסמיכו שני׳ בית חורבן כימי



ראשק בית חורק קפח

 #התחיל ?ד הרבה, מהם והורג החיל בני על ומ#ליכן ב;דו מקבלן דרה החומה י^הפיל

 —החומה ??ן ןהפילתו הרוח ובאה העון וגרם לחיל. מחזירן ודרה ברגלו האבנים לקבל

 מדנים והורידם בשם מלאכי-ה#רת השביע ;רמ;הו? דוד חנמאל ע#ה מה ומת. ונבקע
 הקרוש־ להם ש#נה עד אימתם מפני ברחו כן הכשרים #ראו כון החומות. על בכלי־דן

 את־ ה#ביע ע#ה? מה ;כל. ולא להורידם חנמאל ובפן# לרקיע, והעלם #מותם ברוך־הוא
 מן הפןדו#־ברוך־הוא בה #בעט עד באויר, ותלאה אתץרו#ל;ם והגביה ב#ם שר־העולם

 ל#ךפו. ובק#ו להיכל נכנסו הכשרים. ונכנסו ;רו#ל:ם נבקעה שעה באותה ונפלה. השמים
 ישראל. לפניי: אמרו עליכם? חביב מי להם: אמר ומיכאל, לגבריאל הקדוש־ברוך־הוא קרא

 בשמי אני נ#בע להם: אמר בית־המקרש. י^פניו: אמרו עליכם? חביב מי ;שראל ואחר
 א# ל^ילי ?זני ומיכאל גבריאל נטלו מיד את־האור. בו מזיתים בעצמכם #אתם הןדול

 בעצלתי א# #לח ,ממרום קינה: עצמו על קורא ההיכל ודרה יי, בהיכל א# והציתו

)שם(. .,הקרנה"

 #ל ב;דו עמומות הגחלים היו #נים ## אמר: לף ך׳ בשם רסיכנין ;הושע *ר
 בחמה. עליהם לזרקן בק# ת#ובה עשו #לא וכרן ת#ובה: עושים ש;שךאל סבור :בריאל,

 אלו צדקות בעלי בהם #.י# להונך! להונך, גבריאל, גבריאל• הקדוש־ברוך־הוא: לו קרא

א׳(. )איכ״ר אלו. עם

 רע, ,עבד ואומרת: נבוכדנצר של בפלטין יוצאת בת־קול דרתה שנה עשרה #לגד,
 אלא מבק# אינו אמר: עלת ןלא נתירא לו", שומעים בניו #אין רבונך, בית ןהחרב עלה

 ו#לח אנטוכ;א #ל בלפני ן;#ב בא עשה? מה לזקני. שעשה כמו לי ולעשות לבב^י
 מקיף יום בכל ומחצה, #נים #ל# #ם עשה ןרו#ל:ם. את להחריב טבחים רב נבוזראדן

 התחיל בלבו, הקדו#־ברוך־הוא נתן לחזר. בקש ז לכבקוה כלזי דרה ולא אתקירושלים,
 כלה ששקעה ובון כלה. #שקעה עד ומחצה טפח?ם בכל־יום #וקעת ןררתה בחומה ממדד
 ןכל־יו#בי ארץ מלכי האקינו ,לא :אומר הוא ?זעה אותה על לירו#ל?ם. השונאים נבןסו
ד׳(. שם ז פתיח׳ )איב׳ר .*,ית#ל?ם ב#עךי ואלב צר יבאז ?י תבל

 לו #לח בברזל #ולט בןקל #ל קררמות פרדות מאות #ל# מ#א :רבא אמר
 ;חד פתוחיה ,ועתה #נאמר: ,ירושלום, #ל אחד #ער בלעם וכלם לנבוזךאדן, :בוכדנאצר

 #ע#ו כמו קי :עשו #לא אני מתירא :אמר לחזר. בקש .3;הלמון״ וכילפות בק#יל
 לחרב המקדש של זמנו #הגיע !קפץ נבוזך$ךן קופץ, בן קופץ : ואקר קול י$אז במחךיב.

 כמביא ,י.ודע #נאמר: ןנפתח, בקופו והכה בא אחד, קרדים לו ן#תיר לה#דף. ההיכל ו#ל
גבה ; אש בו הךליק להיכל. #הגיע עד והולך הורג דרה _קךךםות״<. עץ בקבך למעלה

שם, פס* ו. ע״ד, תהליס* יב. ד, ישם יגי א׳, •איכה

 על הטמונה המלאך — העולם שר שוב. להשביעם איך חנטאל ידע ולא — שמותם ששנה...

 שלא בידו, מעוכבות היו הגחלים כלו׳ כהות, — עמומות ג( האש. — האור העולם. חנהגת

 לאנפוכיה. סמוך פרבר שם — בדפני ד( לך. לאפ — להונך ביהמ״ק. את בחן להדליק

 ולא הקרדוטות כל נשברו כלר — בלעם ברזל. שמשבר קשה ברזל — בברזל שולט ברזל ח(

 — בקופו לכבשן. החומות על בקפיצות המלומד כלו׳ — קופץ בן קופץ השער. לשכור יכלו

כחודו. ולא הקרדום, בגב



קפס ירושלים חרבות על באב. תשעה הבית. חורבן

 על1 דעתו זחה .,;הודה' בת לבתולת אלגי דרך ,.גת :ענאמר העמים׳ מן בו דרכו ההיכל,
 טחון קמח שרפת, ׳ן|רוף היכל , הרךע דרוג עם 1לו ןא$רה בת־קול יצאה נכמרארן!

:(.צו )סבה׳ מתנים

 היו ? ד׳עבטים עשרת עושין היו מה - 2הבל״ עזרתנו אל עינינו תכלינה ,עולינו
 ;באו אם אומרים: עד,יו לאשור, ומעלחין מעם תבואה ומביאין למצר:ם עמן מעלחין

 ,*יובל" למצרים ןעמן :?:לתו אשור עם ,וברית שנאמר: זהו לעזרה" לנו .יהיו עלינו השונאים

 אצל שלחו עליהם השונאים שבאו -ןכון4לחם' לשבע אשור ;ד נתנו ,מצר?ם ן?אמר:
 רמז בןם מפריעים כשהם להם. :שלח עמד קשלך. ח;לים לנו שלח :לו ואמרו ןבה< פרעה

 אמרו בכרם. אד־ם ומעי שלדות כמין נפוחים נורות לפניהם והציף ל;ם הקדועדברוך־הוא
 והיו היו, אבותיכם אלה להם: אומרים והם הללו? שלדות על מה-טיבם לאלו: אלו

 אותם ;הטביעו עמדו מהם ה;הודים שנגאלו וכון הללו׳ ,יהודים על באבותיהם קזשעבדים
 חיל ,הנה שנאמר: זהו חזרו. -ק;ד לסיעם? הולכים ואנו לאבותינו עשו וכך אמרו: במ:ם.
איכה( רש׳י ש״ב: הוצ׳ שם ד׳: )איכ׳ר .8מצר?ם" לאךצו עב לעזרה לכם היוצא פרעה

באב. עהזתש ב.
ח;ם ליום ןחובה זכאי ליום ןכות מנלגלין ת:;א, ן

 ומוצאי־ע^ת ה;ד" באב תשעה היום בראשונה-אוחו בית־המקדש כשחרב אמרו:
 דוע;ם על עומדים היו להלחם ה;תה׳ יהועייב של ומשמרתו ה;תם ומוצאי־שביעית ד\ד,

 ;לא !?קיקם׳ם. וברעועם את־אונם עליהם ,וישב אומרים! ד׳יו ומה־שיךה עירית ;אומרים
כם(. ,)העב וכבשום. נו;ם שבאו אלסינו׳י-עד ׳.יצמיתם לומר הקפיקו

,ירושלים. חרבות על נ.
 ןהין בעוקים מתחברות ןייון ענות -ןהיו*בעיר״ הרעב רחזק במצור... העיר •ותבא ח

 מימיך. לשוק יצאת שלא לשוק? ;צאת למה לחברתה: אומרת זאת את־אלו. אלו רואות
 והן לסבל. ;כלה אי?י הרעם מכת ד.יא קשה ממך? אני מכפה לה: ןאומרת עונה ןד,יא

 $זת־העמודים מגפפות ןד.יו מובאות: ןאינן העיר בתוך ומבקשות וחוזרות בזו זו אוחזות
 ךגליהם׳ ןעל ;ליהם על ??הלקים היו חלבן, יונקי ובניהן׳ כל-פנה. בריאע עליהם ומתות

 חלם לו .יקשך $מא בפיו, ןנוותנו את־דדה ונוטל עולה ןהוא את־אמו, מכיר ןאחד כל־אחד
אמו. חיק אל מת ןהוא — מטרפת ונפשו מועך, אינו והוא

 חנמאל מאת את-ה^דה וקח לענתות לך קום ל;רמ;הו: המקום אמר העעה באותה
 ;רושל:ם חומות על רגליו ונתן ד׳עמ:ם מן מלאך ;רד מירועלים׳ ?ךמ;הו עיצא כון דודך.

והחריבוהו, אותו ן;בוו בתוכו אינו עאדונו לב:ת ו:כנםו העוןאים יבאו ןאמר: קרא ופרצן.

 מ. צ״ד, ססליס • ז. ל״ז, ירמיה ״ ו. הי, איכה4 ס י״ב הושע * יז. ד/ שה2 טו. א׳, איכה *
ג. ב, כ״ה, *ב *מלכים

 —שלדות ו( משטים. גזרח עליו נגזרה שכבר — הרוג עם לבו. גבה — דעתו זחה בעטו. — דרכו
 — חיב ליום להפך, וכן טוב, ביום טובה להביא סבוה מסבבים — וגו׳ מגלנלין ז( מתים. גופות

 — שביעית לישראל. פורעניות כמה בו וארעו לפורענות, מוכן יום שהוא באם תשעה
 פשטר בביהסרק, הכהנים משמרות מכ׳״ד אחת — יהויריב של ומשמרתו השמיטה. שגת

ומתעלפת. מתבלבלת — מטרפת ח( לשרועים.



ראשה בית חורבן ץ*

 ןאוכזוךים: משתבחים תהיו שלא את־גפניוז ויקצצו לוי, והלך הניחו שהשומר לכרם, ן.יץנםו

שרפתם. שרוף ב:ת הרגתם, הרוג עם כבשתם, כבושה קר;ה—אותה, עבשתם אתם
 שלפה המלך שהיה מקוים להם ןעלה בהר־הבןת, שלהם בימה וקבעו השונאים באו

 )נטלו השונאים ;שבו שם בית־המקדש; לשכלל היאך הזקנים מן עצה ןנוטל שם יושב
 קל$?ים ארבעה והנה עיניהם נמלו ביניהם, שנמלכו עד בית־המקדש. ף ר קן ל היאך עצה

אותו. ןשרפו היכל של ליות בארבע ונתנו אש קול לפיךים ארבעה ובידם יוך־ךים
 ?תות־סתות ועמו היכל של גנו לדאש עלה בית־המקדש, שנשרף גדול כהן כשראה

 "רכונו-של- :]הקדוש־ברוך״הוא( לפני אמרו ביליהם. ההיקל וקפתחות כהנה פרחי של
 קפולים יועך5 של מפתחות הלי— לפניך נאמנים קברים להיות זכינו ולא הואיל עולים!

וקבלתם. ;ד פסת כמין ;צאה מעלה. כלפי וזרקום - ר לך
 מקום המזבח, אצל גויתו ושחטו שונאים אותו תפשו לו. לילך גדול בהן ;צא

 תפשו עי;יר חמדת אבא, לי, ,אוי :)צוחת בורחת בתו יצאהז את־התמיד, מקריב שהיה

אביה. ברם ךמה וערבו ושחטוה אותה
 )את־החצוצרות את־הכנורים נ^לו בית־המקדש, שנשרף ןהלן,ים הכהןים זישראו

ונשרפו. באש ןנפלו
ונשרפו. ב.אש נףלו בית-קמקדש, שנשרף בפרוכת, אורגות שהיו הבתולות קשראו

 ;רחו, ערבות עד מביתו הולכת שהיתה במחלה לבדח ;צא כן, צךק;הו קשראה
 ?קודים ןרךפו הקחלת .גג על שהלך צקי, הקדוש־ברוך־הוא זמן באה. המ:ם אמת ?!קום
 לאום יוןיאים, וקלו $ךק;הו ד.;ה יךחוי ?ערבות למחלה לפועה וכשהףעו הצקי, אחרי

ור/פסום. ה?עןךים
 לקלד ךאית $ה , ^דק;הו אמר, לו: אמר נבוכדנאצר. אצל נבוזראדן אותם שלח

 אם ז לשקר בשמו שנשבעת להרג, אתה ח;ב — אלהיך קךין אם ? אדונך דין באיזה ז עלי
 *צךק;הו ענה להרג. ח;ב קלך של שבועתו שעובר שכל־מי להרג, איעה ח;ב — מלכות“?דיני
 שלא קחלת ך.ךגגו :מ$יגו ומבקשים אומרים ובניו בני, עדם אראה שלא .ראשון, הרגני

 את־ חטט ןאחר־כך אביהם לפגי שחטם :להם עשה ןכן הארץ. .על שפוך אבינו .רם ךאה5
 שדרה אלם׳ כל־בני וראו, בואו )אומר: צוח צךק;הו ודרה בבלה. ןהוליכו בתנור ונתנן עיןיו

 - ,ילאו' לא עיןיך ובבל תמות ובבבל הולך, אתה ,לבבל :לי ואמר עלי מתנבא ןךמ;הו
אותה. רואות לא ןעיני - בבבל והריני :לדבריו שומע דריועי ןלא

 עולה♦ בית-המקדש עשן ;ראה עיןיו נטל לירושל?ם, מענתות הנביא ןךק;ה וכשתנא
 בא עולת עשן־הקטךת שהרי , קלבנות להקריב ?תשובה .ישראל חןרו שמא :בלבו אמר
 ןרו>ץל?ם ןחוקח אבנים עול ךגוךים־ךגוךים עשוי קית־המקדש ןראה החומה על לו ועמד

ןגו׳. 1ואפת' " ,פתיקני ןאוקר: צוח התחיל נןןננלת•
 לרך באיזו החטאיםז להם הלכו ךרך באיזו ואומר: צוח התחיל ללרכו. לו הלך

והזןלץ לם ?;לא את־השהיל ןר^ד. הולך דרה עמקם. )אבד אלך אני ? האבודים הלכו

4 כ', *ירמיה

 — גזברים הכתבים. צעירי — כהונה פרחי עיניהם. נשאו — עיניהם נטלו לפאר. — לשכלל
 — דגודים דגורים נשא. — נטל ועקר. נקר — חטט יד. כף — יד פסת האוצרות. על סמונים

שדה. לקנות שצויתני מאחר ירושלים תחרב שלא הייתי סבור — ונו׳ פתיתני גלים. גלים



קצאירושלים חרבות על

 ועוללים יקקים של רגלים פרסות ןראה לארץ פניו קבע ומכאן. קכאן הרוגיה בדם קוךבצת
 ?ת רואה העת ו?שקם. ג^פם לגלוית כשהגיע ומנשקן. לארץ גוחן היה שבי.3 הולכים שהיו

 וחוזר ?והם, וקעקירו בא ו?בוןראד! עמהם, את־לאשו בקולרין-ונותן נתונים בתורים של
 ומעקירו ?בוזראדן ובא עליהם׳ את-צוארו )נותן - בשלשלאות עלולים ןקנים של כת ןרואה
 שלא .על לעם ארע כל־עך ו.עםי׳ אחי להם: ואמר ענה לנגדו. והם לנגדם בוכה ה;ה מהם.

 טוב .אם :לו ואמר ?בוזר^רן ע;ה פרת, לנהר שהגיע פרן נבואתי. לדברי שומעים ה:יתם
 ?ונחם אין לעבל׳ עמהם הולך א?י אם : )אמר בלבו .ירמיהו חשב .-,בבל אתי לבוא בעיניך
 ןרע9ע ;ך?דהו וךאו עיניהם הגליות נטלו מהם. לו יצא ?ירועלי,ם. מהם הנשארת ל?לות
 שי&מרו ןןר.ו קניחנו, אתה קלי _ירק;הו, אבינו ואמרו: וצרחו רם בקול בבכיה כלם געו קהם.
 ף$רץ, עמ:ם מעיד $?י : להם ואקר .יךקיהו ענה .2-בכינו גם ישבנו עם בבל נהרות •על
)ליתם. לא - בציון שאתם ער אחת בכיה ?ביתם אלו

 רואה קיה ובחןיךתו המדינות! י.קרת עליך, חבל : אמר וכך ובוכה הולך יהזןרמ דדה
 וינשקן ומחבקן ומגפפן קלקטן ןהחת בהרים, ומשלבות מקטעות ורגלים ;דים אצבעות

 לי,; .תנו :לעם )אמרתי הןהרתי בך לא בני, : ואומר עליהן ובוכה טליתו לתוך ןנותנן
 £עה אותה על .3-?שף הרי על רגליכם ;קננפו ובטרם ;חשיך בטרם כבור אלהיכם

 ומשגיחים }אים הרים אותם ,-על4-קינה מךבר נאות ןעל ץןד.י עכי אשא ההרים .על : נאמר
לקינה. שנהפכו ;עקב של נאותיו ןעל ;נהי בקי אשא

 יוץו?ת אחת אשה וךאירגי עיני נטלתי לירושלים עולה כשיריתי ןרמ;הו: אמר
 ומבקע: צועק וא?י מיעחמוה, ומבקשת: צועקת סתור, ושערה שחורים לבושה ההר, בראש

 רוח ןאם עמי, את-דברי אשה אם לה: ואמרתי עמה, ןךפרתי אצלה קרעתי ,ינחמני. קי
 יאאז בןים. שבעה לי ועד,יו היא אני ו מכירני אינך לי: ואמרה עןתה מלפני. הסתלקי—את

 שבעה על הב?ת נפל לי: ואמרו באו עליו ובוכה עולה שאני .עד :דרם למדינת אביהם
 את אין ואמךתי: עניתי שערי?... אסתר קי ןעל אבכה קי על יודעת ואיני נהרנם, בנ?ך
 אני ציון, אקך א?י לי: ואמרה ענתה השדה. לדעת מרעית עשויה )זך,יא—ציון מאמי טובה

 וממך וקנוקיו ב;יו נטלו מאיוב איוב: של למכתו מכתך דומה לה: אמרתי השקעה. אם היא
 לתוך ך,שלך איוב וןהבך: כספך ?טלו וממך וזהבו כספו נטלו מאיוב ובנותיך: בנ:ך נטלו

 עתיד כך את־איוב )נחם הקדוש־ברוך־הוא שחזר ובשם ;בל. של אשפה נעשית ואת האשפה
ד׳(. ל׳ט ירם', ברש׳י מובא מד' : איכ׳ר פתיח׳ :כט. תעג׳ :כ״ו )פסיק"ר ולנחמך. לחזור הוא

 אמרה בביות? כלום לנו :ש לאשתו: אמר בנים. ארבעה לו שהיו אחד באדם מעשה ס
 בקך־רה. קפה נשתיךה בקדרה. וקשלתו אותו. וצאכל אותו בשלי אמר: אחד. כד מלא לו:
 הספיק ולא את־אחיך. תגזל אל לו: ןאמר אביו דחפו טסה. אותה ל?רף הגדול בנו בא

ומצא אקיהם )הלך את-כלם. והרגו אותם )שבו לקלחמה ןהוליכום כשדים שבאו עד לאכול

ט. ט׳, שם4 טז. י״ג, ירמיה2 קג״ז, ההלים2 ד. מ/ ירמיה2

 כפות — רגלים פרסות במים. אבק שמרביצים כדרך בדם, מרובץ הדרך של האבק — מרובצת

 — בשלשלאות שלולית ושבוים. אסורים צואר על שנותנים ברזל בטבעות — בקולרין רגלים.

 ראוי מזון — אחד כד מלוא ט( פרוע. — סתור צעקו. — געו נשאו. — נטלו בכבלים. קשורים

 נפשו. להשיב הקדרה, מן — אותה לגרוף אכילה. לאחר — טפה נשתירה לבשול.



ראשון בית חורק קצב

 לו: אמר עינו. בתוף ןהניחה הגדול בנו על אצבעו נטל במקומו, ואחד את־כל־אחד
את־עינה. תטל היא טפה לגרף הנחתיף עלא אצבעך

 את־ ;טלה למלחמה, בניה ןהלכו בנים שלשה לה שהיו אחת, באשה מעשה אמרו:
 ומתו, ונפלו לנג עלו אחיהם׳ ,ידי הכירו אוכלים כשהם בקדרה. וביכלתו מינקתו שהיא בנה

 ,"אללי ואומרת: צועקת והיתד. ,,רעב" מחללי חרב חללי היו "טובים ירמ;הו: מקונן נעליהם

 ספיחים מניח קוצר אמרה: .2*לאכול אשכול אין בציר כעללת קוק כאספי ה:יחי כי לי
 ביד כרחל נבוקדקגר בי.ד ?מסרתי כלום, לי *?עתר לא אני אבל עוללות, מניח ?הבוצר

א׳(. איכה )ילק׳ש הטבח. ב;ד וקנקי אףי

שכינה. מלוק ד.
 עלו מפלטין יוצא עהיה למלך אחא: ר׳ -אמר3הבית" מפתן מעל ן; כבוד ,ויצא י

 ואומר: ובוכה ובעמודי־פלטין בכתלי־פלטין ומנשק ומגפף חוזר הזהי יוצא משהיה בכעס:
 עלום! הוי בית-יקרי! עלום, הוי בית־מלכורך! עלום, הוי עלי! בית־פלטין שלום, הוי

 ומנשקת ומגפפת חוזרת החתה מבית־המקדש יוצאת שכינה משדרתה כף עלום! הוי מעבשו
 הף בית־מקדעי! עלום, הוי ואומרת: ובוכה בית־המקדש ובעמודי בית־המקדש בכתלי
איכ׳ר(. )פתיח׳ עלום! הוי מעכשו עלום, הוי ?קרי! בית עלום, הוי מלכותי! כית עלום,

מיכה. הקדויש־ברקי־הוא ה.
 הקדוש- שבקש בעקר.—4ולמספד" לבכי ההוא ביום צבאות אלהיט אלגי ,תקרא יא

 נוגעות אמות־העולם אין כתוכו שאני כל־זמן אמר: את־בית-המקדש להחריב ברוף־הוא
 רחריבו האויבים רכאו קק, עת עד לו אזקק שלא ואשבע ממנו את־עיני אכבש אלא בו,

 אחור ,העיב שנאמר: זהו לאחוריו, והחזירה בימינו הקדוש־ברוף־הוא נשבע מיד אותו.
 הקדוש- אמר שנשרף ובון ושרפוהו: להיכל ארבים נכנסו עקה באותה .5ארב" מפני ,ימינו

 באותה הראשון. למכוני ואעלה ממנה שכינתי בארק-אסלק מושב לי אין שוב ברוף־הוא:
 למטה שכינתי השריתי עשיתי? מה לי, אוי ואומר: בוכה הקדוש־ברוף־הוא ד\ה שעה

 ולעג ה:יתי לנוים שחוק חם־ושלום, הראשון: למקומי חזרתי שחטאו ועכעו ישראל, בשביל
 אבכה אני רבונו־של־עולם! לפניו: ואמר פניו על ונפל מטטרון בא שעה באותה לבריות!

 לף שאין למקום אכנס לבכות-עכעו לי מניח אתה אין אם לו: אמר תבכה! לא ואתה
.6נפשי" תבכה במסתרים תשמעוה לא ,ואם שנאמר: זהו ואכבה׳ לכנס קשות

 מה ונראה לביועי ואתם אני ונלך באו למלאכי־השרת: ברוף־הוא הקדוש־ להם אמר
 עךאה ?בון לפניו. ךיךמ;הו הערת ומלאכי־ הקדוע־ברוף־הוא הלף מיד בו. אויכים עשו

 ועשו ארבים שבאו מנוחתי. וזוהי ביתי זהו בודאי אמר: את־בית־המקדש. הקדוש־ברוף־הוא
 בני, ביתי! על לי אוי ואומר: ?צועק בוכה הקדוש־ברוף־הוא היה שעה באותה כרצונם. בו

 התריתי פעמים כמה לכם? אעשה מה אתם? היכן אוהבי. אתם? היכן ולחי. כהני אתם? היכן
בתשובה. חזרתם ולא בכם

יז. י״ג, ירמיה * ג. ב׳, איכה5 יב. כ״כ, ישעיה4 יח. י', יחזקאל3 א. ז׳, מיכה2 ט. ד׳, איכה1

 אתחבר.—אזקק אעלים. — אכבוש יא( בך. וצרה רעה שהיתר. לפי לבקרה, — עינה את תטול

הפנים. שר מלאך, שם — מטטרון



קצג אבות אבל בוכה. הקדוש־ברוך־הוא

 ועשה יחידי בן לו הזשהי לאדם היום דומה אני ^רמ;הו: הקדוש־ברוך־הוא לו אמר
 לתנחק לאברהם וקרא לך בני?! על ולא עלי לא כאב לך ואין—חפתו בתוך ומת חפה לו

 יודע איני רבונו־של־עולם! לפניו: אמר לבכות. יוךעים שהם מקבריהם׳ ולמשה ול.יעקב
 בך וקרא: קולך ןהרם הירדן שפת על עמד לך הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר קבור. משה היכן

!אויבים שקרעון צאנך וראה עמד בן־עמרם׳ עמרם׳
 שאתם זמן שהניע עמדו׳ העולם: לאבות ואמר המכפלה למערת :דמיה הלך מיד

 הקדוש- לפני מתבקשים שאנו מימים היום מה לו: אמרו הקדוש־ברוך־־הוא. לפני מתבקשים
 זאת העזה בימיך ייאמרו: שלא מתירא. שהיה מפני יודע. איך להם: אמר ברוך־־הוא?

ק׳בניט.
 זמן הניע עמד! בן־עמרם׳ בךעמרם׳ וקרא: הירדן שפת על ועמד :רמ;הו הניחם

 לפני מתבקש שאני מ;מים׳ היום מה לו: אמר הקדוש־ברוך־הוא. לפני מתבקש שאתה
יודע. איני _ירמ;הו: לו אמר הקדוש־ברוך־הוא.

 אמר מתן־תורה׳ משעת אותם מכיר שדרה מלאכי־השרת׳ אצל לו והלך משד. הניחו
 הקדוש־ברוך־הואז לפני מתבקש אני מה מם;י יודעים אתם כלום עליונים! משרתי להם:
 כבוד בנדי קרעז יד7מ נלו! ךישראל חרב שבית-המקדש יודע אתה אי בן־עמרם׳ לו: אמרו

 אצל שהגיע עד והולך ובוכה צועק ןה;ה ראשו על ;דו והניח הקדוש־ברוך־הוא שהלבישו
 להם: אמר מ;מים? היום מה :שראל׳ רועה משה העולם: אבות לו אמרו אבות-העולם.

 אף מ;ד אמות־העולם? לבין גלו ן.ישךאל חרב שבית־המקדש יוךעים אתם אין אבותי׳ אבות
 לשערי שהניעו עד והולכים ובוכים צועקים והיו ראשיהם על ;דיהם ןהניחו בגדיהם קרעו הם

בית־המקדש.
 לבכי ההוא ביום צבאות אלהים ץי .הקרא מ;ד הקדוש־ברוך־הוא, אותם שראה בון

 והולכים בוכים והיו לאמרו(, אי־אפשר שכתוב מקרא )ואלמלי 1שק" ולחצר ולקרחה ולמספד
 למלך לו .אוי ואומר: סופד הקדוש־ברוך־הוא ודרה לפניו. מוטל שמתו כאדם לשער׳ משער

איכה(. ילק״ש איכ׳ר; )פתיח׳ קצליח!" לא ובןקנתו הצליח שבקטנותו

אבוית. אבל ו.
 זקנו וממרט בוכה הקדוש־ברוך־הוא לפני אברהם בא בית-המקדש שחרב בשעה

 בבית־ מהלך ודרה ראשו׳ על ואפר את־בגדיו וקורע את־פניו ומכה דאשו שערות ותולש
 ולשון, אמה מכל נשתניתי מה מפני הקדוש־ברוך־הוא: לפני אמר וצועק׳ וסופד המקדש
 שורות־ הספד קשרו הם אף מלאכי־השרת׳ שראוהו בון זאת? וכלמה בושה לידי שבאתי
 ;היו שלא לירושלום׳ שהתקנת -מפלות2ארח" עבר שבת מפלות .נשמו ואומרים: שורות
 בהם ןשבים עוברים ;שראל שהיו דרכים לשממה! היו מהן-היאך פוסקים דרכים עוברי

שבתו! היאך—בחנים
 קושרים לכם מה : להם ואמר למלאכי־השרת הקדוש־ברוך־הוא נזקק שעה באותה

 לביתך שבא אוהבך אברהם מפני ! רבונו־של־עולם :לפניו אמרו ? שורות־שורות מפפד
לבית מילפני אוהבי שנפטר מיום : להם אמר ? עליו השגחת לא מה מפני ובכה׳ ופפד

ח. ל״ג, שם2 יב. כ־יב, ישעיה 1

 קשרו ועוקר. טורט — ותורש יב( שלשום. מתמול זה יום נשתנה מה כלו׳ — מימים יום מה
בדברים. בא נטפל, — נזקק למספד. נתחברו — הספד



ראשון בית חורבן קצד

 ; הקדוש־מרוך־הוא לפני אברהם אמר 1בבית•?' ,לידיך "מה ועכשו לביתי׳ בא לא עולמו
 משנות׳ בכל־מיתות והרגום האמות בידי ומטרתם את־בני הגלית מה מפני ךבונו־של־עולם,

 הקדוש" לו אמר לם?יך? עולה בני את־תיחק שהעליתי מקום את־בית-המקךש, ןהחרבת

 שבה. אותיות עשךים־ושת;ם ועל כל-התורה על ועברו חטאו וןניך לאברהם: ברוך־חוא
 את שעברו בישראל בהם מעיד מי רבונו־של־עולם, הקדוש־ברוך־הוא: לפני אברהם אמר

בישראל. בהם ותעיד תורה תבא לו: אמר תורת־?
 ?:שראל קהם להעיד באת בתי, אברהם: לה אמר בהם. להעיד תורה באד. מ;ד

 כל־ על הקד־וש־ברוך־חוא שהחזירך יום זכרי מפני? פנים בשת־ לך מצות?ך-ואין על שעברו

 את ועכשו — וכבדוך, אותך וקבלו להר-סיני בני שבאי _עד לקבלך רצו ולא ולשון אמת
העידה ולא אחד לצר עמדה כך תורה ששקעה פרן צרתם? ביום בהם להעיר באה

בהם.
 בהם העידו אותיות עשךים־ושת?ם ;באו לאברהם: ברוך־הוא הקדוש־ לו אמר

 התורה. על #נערו בישראל׳ להעיר אלף באה אותיות. עשרים־ושת:ם באו מ;ד ב;שךאל.
 ? צרתם ביום ב;שראל להעיד ובאת — לכל־האותיות לאש את $לף, : אברהם לה אמר
 קבלוך ולא 2אלהיך' ;; ״אגבי בך ופתח סיני הר על הקדוש־ברוך־הוא שנגלה יום זכרי
בהם. העידה ולא אחד לצד אלף עמדה מיד 1 בבני להעיד באה ואת—בני אלא ןלשון אנןה

 בני׳ על להעיד באה את בתי, אברהם: לה ואמר בישראל. בהם להעיד בית באה

 ולא אחד לצד ית5 עמדה מ;ד בלאש-התורה? שאת חקשי־תורה, בחמשה ןריזים שהם
כלום. העידה

 העירי ולא כעצמן ועמדו נתב;שו אברהם׳ שהשתיקן כל־האותיות שראו וכון

גךשראל.
 נתח שנה למאה רבונו־של־עולם׳ ואמר: "ברוך־הוא הקדוש לפני אברהם פתח מיד

 לפני• עולה .העלהו :לי אמרת שנים ושבע שלשים בן בחור וה;ה דעתו על וכשעמד בן, לי
 זאת. לי תזבר ;לא—אותו כפתי בעצמי אני אלא עליו, ריחמתי ולא כאכזרי עליו ונעשיתי

בני? על תרחם ולא
 לעלה השה לו ;ראה "אלד,ים אבא: לי כשאמר רבונו־של־עולם, ואמר; .יצחק פתח

 תחת את־צוארי ופשטתי המזבח, גבי על לבי ברצון תעקךתי דבריך׳ על עכבתי לא בני׳י,
בני? על תרחם ולא זאת, לי תןכר ולא —הסכין

 וכשיצאתי לבן? בבית עמדתי שנה עשרים לא רבונו־של־עולם, ואמר: :עקב פתח
 נמסרו ועכשו—עליהם למיתה עצמי ומסרתי בני, להריג ובקש הרשע עשו בי פגע מביתו

 צער" עליהם וסבלתי תרננלים של כאפרוחים שנדלתים לאחר לטבחה כצאן אויביהם ב:ד
בני? על תרחם ולא זאת, לי תזצר ולא—?רול-בנים,

 שנד ארבעים ישראל על רדיתי נאמן רועה לא רבונו־של־עולם, ואמר: משה פתח
 —עצמותי. :פלו במדבר עלי: $זךת לארץ #כנסו זמן וכשהגיע במדבר, כסוס לפניהם ורצתי
 אדוק "מטוב אדם: בני שאומרים המשל זהו עליהם? ולבכות לקפד לי שלחת שגלו ןעעועו

לי'... רע ומרעתו לי טוב לא

ש. כ״ב׳ בראשית3 ם כ׳, שמות 2 כזו. י׳א, ירמיה 1

עקדתי. —כפתי



קצהאבות אבל

 ;די מניח מי ואראה׳ אליהם ואלך לפני, לך ליךמ;ה: מלוה אמר שעה באותה
אף־על־פי־כן! לו: אמר הדרוגים. מפר בדרך ללך ־אפשר אי ?למיהו: לו אמר עליהם?

 ל;ה: זה ואמרו למשה ראוהו בבל. לנהרות שהניעו עד לפניו, ויךמ;ה משה הלך מיד
 אמר מןד מלפני! היא גזרה ואמרה: בת־קול ;צאר. צרינו. מ!ד לפדותנו מקברו בן־עמרם בא

 אתכם !חןיר המקום אלא , טלה נגזרה שבקר■ אי־אפשר׳ אתכם להחזיר בני׳ משה: להם

 לטרום: בכיתם שעלתה עד ןדולד" בבכיה קולם הרימו שעה באותה אותם. והגיח —במהרה
.1בכינו' נם ישבנו שם בבל נהרות .על :שנאמר זהו

 :להם אמר ? בבנינו האלביס עשו מה לו: אמרו אבות-העולם אצל משה שבא בון
 נפשטים ומהם ברזל, בכבלי אכולים ומהם לאחוריהם, ידיהם כפתו ומהם בחרב הרגו מהם

 לחמה משלבים ומהם הארץ, ולבהמת השמים לעוף ונבלועם בדרך מתו ומהם ערמים,
 הי.יתם היאך לבנינו! מה־שהניע על וי בקינות: וקוננו ובכו כלם פתחו מ;ד וצמאים. רעבים

 בהרים הלכתם היאך כסות! ובלא לבוש בלא ובק.יץ בצהרים !שנתם היאך אב! בלא כיתומים
 ;דיכם היו היאך חול! משאות טעונים ה!יתם היאך ם;ךלים! ובלא חלוצי־נעלים ובחצצים
שבפיכם! לק בולעים דריתם לא היאך לאחוריכם! כפותות

 לבית־ האלב שנכנס בשעה חשכת לא למה את,השמש! ארוךה ואמר: משה פתח
 ]לא ,הניחו; ולא—השבה אהיה היאך נאמן, רועה משה בהייך, השמש: לו השיבה המקדש!

אורך! ,והאיר צאי לי: ואמרו אש של שבטים בששים שהלקוני ממגי, קרפו
 שיחרב! זמנו שהגיע וי חשך? היאך בית׳־המקד־ש, זיוך, על וי ואמר: משה פתח שוב

ובגלות. בשבי הולכים ואבותיהם נהרגים׳ רבן בית של ותינוקות נשרף ההיכל
 תעשו ולא אכןך;ה מיתה אותם תמיתו לא בח_ייכם! שבאים, ואמר: משה פתח שוב

 והקדוש־בריך־ השעה שתניע האם, לפני ובת האב לפני בן תהרגו ולא גמורה׳ כליה בהם
 לאביו: ואמרו אמו בחיק בן נותנים היו אלא כך, עשו לא הרשעים והכשרים מכם. :פרע הוא
ראשו. לו תולה ואביו עליו׳ נוברות ולמעותיה בוכה אמו היתה שח^הו. קום

 שה או .ושור בתורתך: כתבת רבונו־של־עולם, :הקדוש־ברוך־הוא לפני משה ^מר
 ]אתה וכמה׳ כמה ואמותיהם בנים הרגו כבר -!הלא2^חד" זעיום ותשחטו לא ואת־בנו ^תו

שותק...
 גלוי רבונו־של־עולם׳ ואמרה: הקדוש־בדוך־הוא לפני אמנו רחל קפצה שעה באותה

 נשואי זמן וכשהןיע שנים׳ שבע לאבא בשבילי ועבד יתךה אהבה אהבני ש!עלב לפניך׳
 א;י, אם ומה לחרפה. הוצאתיה ולא ,באחות ,קנאת ןלא באחותי. להחליפני אבי ;עץ ,לבעל
 מה מפני !רחמן׳ ןק;ם חי מלך אתה׳—שלי בצרה קנאתי לא ואפר, עפר בשר-ודם׳ שאני
את־בני? והגלית ממש, בה שאין בעבודה־זרה קנאת

 את• מחזיר א;י ל.1ךד בשבילך׳ ואמר: הקדוש־ברוך־הוא ^ל רחמיו .נתגלגלו מ;ד

שנאמר: ןהו למקומם. •קוראל
י;: אמר בה

תמרורים׳ בכי נהי נשמע ברמה קול
...,להגחם מאנה בניק על קבכה לחל

יד. ל׳א׳ ירמיה • 4כי כיב׳ ויקרא2 א• קל״ז׳ ססליס י י

 נעלים. — סנדלים קטנות. אבנים על — ובחצצים ואבוי. אוי ־־־ וי משמים. קול — קול בת
 — שבאים שהכוני.— שהלקוני שבועה. לשון —בחייך פנאי. מאין—רוק בולעים הייתם לא

לשחיטת. התינוק של—ראשו לו תולה נושרות-נופלות. לכסכטעשיכם. יפרעמכס-ישלם שובים.



ראשק בית חורבן קצו

ונאמר:
מדמעה. ןעי)יך מבכי קולך מנעי

 לאחךיתך• תק;ה וי.ע לפעלתך... עכר :ע ?י
)>ם( .1לגבולם בנים ועכו

זכריה. עזל י1ךמ ז.
 נכוזראדן הרג זו ?בקעה ןרועל?ם: קאנש־ אחד זקן לי פח קרחה: בן )הועע *ר אקר יג

 אתת על ךבוא ןןןך?ע תשעים הרג ובירוזץל:ם רבוא עעגרה ואחת מאת:ם לב-טבחים
 אמר ועולת רותת עהוא זכר;ה על את־דמו מצא זכרית על בדמו ו$גע דמם עהלך עד

 ןלא הביאו ואבהק. זבחים דם הביאו להם: אמר ע&עפך. זבחים דם לו: אקרו זה? מה להם:
 את אסלק — לא ואם מו$ב, - לי תאקרו אם נבוזר^דן: להם אמר לןה. זה דו?וים נמצאו

 מלכיחנו והיה קינינו דרה ונקיא כהן לך? )אטד מה לו: אמרו ברזל. על בקקרקות בי^רקם
 אני להם: אמר ןח. דמו שאין ענים כמה וןד.י ןהרןגוהו׳ עליו עמלנו עב^דינו, עברות על

 )לא — כהנה פרחי נח: ןלא - הדם על וקל^ם קטנה וסנהדרי ?דולה סןהלרי הקיא א$ןקנו.
 תשעים עליו עהרג עד נח. ולא - בית־רבם על תינוקות נח: ןלא — וקתולות ?חורים ןח;

 לך נוח וכי אבדתי, שבהם טובים 1זכד;ה זכך;ת : )עמר אצלו נבוןרארן קרב לבוא. ןארפע
 אם ומה אמר: בלבו. תשובה נבוזראדן הרהר עעת באותה נח. — מיד ? קלם את עאאבד

 כקה אחת על הללו כל־הנפעות עהרגתי אני — בך אחת נפש אלא אבדו עלא הם
גו(. סגהד׳ ז נז. )גיט׳ ןנתער. לקיתו צואה ?ןטר ועלה ברח ן?מה.

הגולים. :סורי ח.
 לירושלים שונאים ענכנשו בעעה מוצא, אתה בחורית על - 3לחיה" על דמעתה ח *י

 על יורדות והדמעות בוכים הבחורים ודרה לאחוריהם. ידיהם ן??תו את-הבחוךים תפסו
א(. )איכ׳ר כצרבת. לחלהם על ונעארות לקנחן, ןכלים היו ןלא לזתלהם,

 הרעע ןבוכדנצר כשהנלה :לוי ?ן ןהועע ך' אמר -3רמוני״ המה למאקבי ,קראתי
 )הולכים ברדל על בעלעלאות נתונים מאחוריהם, )ליהם כפותים היו לכבל את־לשראל

 חקד עמנו עעו : שעליהם לדיגמונות אמרו ?שמעאל׳ בני על עעקרו ץן5 כבהמות. ערמים
 הוציאו לקראתם, :עמעאל בני ^או עשו. )כן דולט. יעמעאל בני אחינו על ןהעכירונו ןרחמיס

 אהליהם. בעערי ותלאום כמ:ם וצבעום ריקים נוז־ות הביאו עמה. )ציר מלוחה פת להם
 פת אכלו להם: אמרו מ?ם. מלאים שהם סבורים היו דעתם: נתי^בה כך׳ :שראל ?עראו
 נושכים ןד.ם מים. מצאנו לא :ואמרו באו את־הפת אכלו מים. לבם נביא כך ואחר זעחלה

יתרו(. )תנת׳ ומתים. — מעיהם לתוך חמה רוח ,ונכנסה נורות. ?אותם ?ע;יהם

ינו. שם, שם 3 כ. א/ איכה 3 מרמז. ל״א, ירמיה1

 למחות — לקנחן יד( הכהנים. צעירי — כהונה פרחי אותו. ארצה — אפיסנו ספר. — סח יג(

מבחוץ. הרטיבום — וצבעום מי־םלח• — וציר עליהם. הממונים לפקידים — להגמונות טו( אותן.



קצזבבל נהרות על הגולים. יסודי

 בקעו זהב מנני אלף שמנים וב;ךם כהנה פרחי אלף שמנים אמר: יוחנן ר׳ סז
 אתם, דודנו בני להם: אמרו הישמעאלים. אצל להם והלכו נבוכדנאצר של בח;לותיו

 להם הוציאו עשו? מה מ;ם. שותים אתם ואחר־כך תחלה אכלו להם: אמרו מים! השקונו
 ונותנו מתירו מהם כל־אחד והיה נפוחים נורות להם הוציאו שאכלו ובון מלוחים, מיני

כא( ישעיה ילק״ש ב׳ז )איכ״ר ומת. מפרפר והיה - מעיו לתוך נכנם הרוח והיה פיו, לתוך

בבל. נהרות על ט.

 נהרות על לבכות .ישראל ראו מה - 1בכינו' גם ;שבנו שם בבל נהרות ,על יז
 נבוכדנאצר בהם שהרג ממה יותר בישראל פרת בהם הרג יוחנן: ך' בבל?-אמר

 4מע;נור ומימי נוזלים ומימי גשמים מימי אלא שותים היו לא בארץ שרו:ם כשהיו הרשע.
 ההרוגים על בוכים היו לפיכך הרבה. מהם ומתים מפרת מים שתו לבבל שגלו וכרן

 שהרג ההרוגים ועל לקברם הניחום ולא בדרך שמתו המתים ועל ארביהם, בהם שהרגו
 וכל־ וכל־נדוליו הוא בספינה, יושב הרשע נבוכדנאצר שדרה אלא עוד ולא פרת. בהם

 מוטלים ;הודה מלכי וכל (,2דנתם' באניות "וכשדים )שנאמר: זמר כל־מיני ועמהם שריו,

 את־עיניו הרשע נבוכתאצר נשא הנהר. שפת על ערמים והולכים ברזל של ?שלשלאות
 לכם אין מעואוי? בלא זקופה בקומה הי^לו הולכים מה מפני לעבדיו: אמר אותם, וראה

 חול אותם ומלאו בחמת אותם ועשו ספרים הביאו מיד צוארם? על שתתנו משאוי
 .8נרדפנו' צוארנו .על עצמם: על אמרו וכך קומתם, שנכפפה עד כתפם על והניחו

למרום. שועתם שעלתה עד בבכ;ה כלקישראל נעו שעה באותה
 את־כל־ להחזיר הקדוש־ברוך־הוא בקש שעה באותה אבא: בר אחא ר׳ אמר

 אמר (,4חמתי' והנחתי כפי אל כפי אכה אני "וגם )שנאמר: ובהו לתהו כלו העולם
 בשתי שבראתי עולם אלו, בשביל אלא בראתי לא כל־מה־שבראתי הקדוש־ברוך־הוא:

אחריבנו. — (5שמים' טפחה וימיני ארץ יסךהז ידי ״אף )שנאמר: ;די
 לפני ועמדו כל־מלאכי־השרת נכנסו שעה באותה קרויה: בר תחליפא ר׳ אמר

 דיך לא הוא, שלך ומלואו כל־העולם רבונו־של־עולם, לפניו: ואמרו הקדוש־ברוך־הוא
 בשר־ודם וכי להם: אמר מעלה! של דירתך שתחריב אלא מטה, של דירתך שהחרבות

 זקנה "ועד שנאמר: בסוף, מכיר ואני בראש מכיר אני הרי לתנחומים? צריך שאני אני
 תנחומיכם להם: אמר —7לנחמני' תאיצו אל מני... שעו אמרתי כן "על —6וגו׳ הוא' אני

 בני. מעל המשאוי את ושאו מלפני רדו לפני: הם נאוצים אותי מנחמים שאתם הללו
 אף אלא בלבד מלאכי־השרת ולא מעליהם: את־המשאוי ונטלו מלאכי־השרת ירדו מיד

.2בבלה' שלחתי .למענכם שנאמר: עמהם, נשא כביכול, הקדוש־ברוך־הוא,

 אותם, ושבה את־ישראל והגלה את־בית־המקדש ושרף נבוכדנאצר שבא בשעה
 רודפים היו ולמה אותם. רוךפים היו אלא בכל־אךץ־.ישראל אסטטיא ]להם[ עשה לא

 תשובה: שי.עשו להם מצפה זו אמה של אלהיהם ואמרו: לנפשם חוששים שהיו אותם?
לסנחריב. שעשה כדרך לנו עושה והוא ארצם בתוך נתונים שהם עד תשובה .יעשו שמא

 יג, מ״ח" ישעיה 5 כג. כ״א! יסזקאל 4 ס. ה׳״ איכה 3 יד. מ״ג, ישעיה 2 א. קל״ז, חהליס 1
ד. כ״ב, שם 7 ד. מ״ו, שם 6

 חניה. מקום — אסטטיא כנאד♦ — כחמת ספרי־תורה. של קלף יריעות — ספרים הביאו 0י

שחם. בעוד - שהם עד יראים♦ _ חוששים



ראשון בית חרבן קצח

 נתונים שהם וראו בבל נהרות על שבאו ובון בכל־ארץ־יילראל. אסטטקא עשו לא לכך
 לבבי נפנו ואלו ושתיה לאכילה נפנו אלו אסטטדא. עשה מיד — אךמתם על יךםזב

 לוי של לשבטו קורא והוא ובוכים? יושבים אתם מה נבוכדנאצר: להם אמר ולמספד.
 לפני ותקישו שתעמדו מבקש אני ושותים אוכלים שאנו עד עצמכם׳ הכינו להם: ואמר

 מסתכלים אלהיכם. לפני עלכם בבית־המקדש מקישים שדדיתם כדרך שלכם, בכנורות

 עומדים אנו עכשו אלא בעונותינו, בית־מקדשו שהחרבנו דינו לא ואמרו: באלו אלו
 בערבות כנורותיהם ותלו עצה ונטלו כלם עמדו מיד הזה? הננס לפני בכנורותינו להקיש

 אותן. ומקצצים ומרצצים פיהם לתוך ,ידיהם אליוני ונתנו בנפשותם ושלטו עם, עהיו
 ]היו[ נעיר': "איך אלא נאמר לא נעיר' "לא —1ן;' את־שיר נעיר "איך ענאמר: זהו

 כברזל חזקות כפותינו עהיו יוךעים אתם אין להם: ואומרים אצבעותיהם אותם מראים

תהל׳(. ילק״ש *לא )פסיק״ר נשיר! היאך ראו, - אצבעותינו, ןנתקטעו

 גלו עלא עד מוצא, -אתה2ן;' עדר נשבה כי דמעה עיני ותרד תךמע "ודמע יח
 לבד, :ש׳ראל עדרי לבד, לויה עךרי לבד, כהנה עדרי עדרים־עךדים: עשו.ים היו .ישראל

"". עדר נשבה "כי — אחד עדר נעשו עגלו וכון
 מבכל־הארצות יותר לבבל .ישראל מה־נלו מפני אומר: היה זכאי בן יוחנן ר׳

 על עקלקלה לאשה דומה? הדבר למה מעל, מעלו מעם. אברהם עבית מפני כלן?
ב״ק(. )תום׳ לבית־אביה. משלחה מש^חה? להיכן בעלה;

געגועים. י.
 הזה? למקרא קרח בני אמרוהו מי כנגד —3נפעי' עלי ואשפכה אזכרה "אלה

 הקדוע־ברוך־הוא: לפני כנפת-קשראל שאמרה כנסת־ישראל. כנגד אלא אמרוהו לא
 ממני, נתרחקו ועכשו — בהם שדחה שהייתי ושלוה, בטחון אני זכורה רבונו־של־עולם,

 ואתה בנוי, המקזיע עדדה הראשונים, קמים ,ישימני מי ואומרת: ומתאנחת בוקה ואני
 ובשדדיתי אותי, מקלסין ואמות־העולם עלי עכינתך ומשרה מרום משמי לתוכו יורד

ועלמה. בבושה אני ועכשו אותי, עונה אתה — עוני על רחמים מבקעת
 ביתך על עוברת כשאני נפשי, עלי שממה רבונו־של־עולם! לפניו: אמרה ועוד

 לפניך, קרבן הקריבו אברהם של שזרעו מקום ואומר: בתוכו, דממה וקול חרב, והוא
בו? מרקךים שועלים .יהיו — בכנורות מקלסין והלחם הדוכן, על עומרים והכהנים

 הקדוש־ לפני אומרת כנסת־קשךאל — 3אלחים' בית עד אדרם בפך אעבד "כי
 - ב״שך' ועכשו ]לפני[׳ מתקנים ודרכים בסך לירושלים עולה הייתי לשעבר ברוך־הוא:

 ועכשו ראשי, על מככבים ואילנות עולה רדיתי לשעבר ;*בסירים" את־דרכך שך "הנני
 של בצלן ועכשו הקדוש־ברוך־הוא, על בצלו עולה הייתי לשעבר לשמש; תלתה ]אני[

מלכיות.
 עולה רדיתי לשעבד הקדוש־ברוך־הוא: ני5לנ כנסת־ישראל אמרה ברכיה: ר׳ אמר

רדיתי לשעבר יורדת; וךמומה עולה דמומה - ״אדרם״ ועכשו ראשי, על בכוו־ים ןפלי

ו. ב׳, הושע 4 ה. מ״ב, מהליס 3 יז. י״ג, ירמיה 2 ד. קל״ז, תהלים 1

 - הננס המנגנים. בדרך באצבעותיכם, תכו - שויותק ישראל. _ ואלן וגו׳. הגוים - ׳וגו אלן
 — ונתקטעו כהונות. — אליוני התחזקו. ברוחם, משלו — בנפשותם ושלטו והשפל. הפעוט האדם

דוממת. — דמומה יט< נקצצו.



קצטנחמה געגועים.

 יורדת: ובוכיה עולה בוכיה ועכעו הקדוע־ברוך־הוא, לפני ובזמירות בעירים עולה
 זה בנענע לוי: ר' )אמר הגינה על המוניות־המוניות - 1חוגג' ״המון עולה הייתי לעעבר

 ויורדת. מתגנבת ועולה, מתגנבת אני ועכעו בלילה(, ולא ביום לא פוסק עאינו מ.ים, על

א׳(• )איכ-ר

נחמה. יא.
 עבעולם, בנהג עמי. נחמוני, נחמוני הכהן: ברכיה ר' אמר —2עמי' נחמו ,נחמו ר

 לבעל־הכרם? או לכרם מנחמים, למי - אותו ויקצצו לבטים תבאו לאדם :היה אם כרם
 לבעל- או :ת לב מנחמים, למי — אותו ו:עךפו לסטים ויבאו ב:ת לאדם .ידדה ]אם[ וכן

 אני את־ביתי, וערף אתכם והגלה אותו והחריב נבוכתאצר ובא עלי כרם אתם הבית?

כט־ל(. )פסיק״ר עמי! נחמוני, נחמוני - להתנחם צריך הוא

 אלא לומר צריך המקרא דדה -לא3בנחלתך" גו.ים באו אלהים לאסף "מזמור כא
 מעל לאסף'?-אלא "מזמור אומר ומהו —לאסף' ״קינה לאסף/ ״נהי לאסף', ,פכי

 ?גלה מיד וחנה. לתרבות בנו תצא — וצירה וכירה וסירה לבנו בית־חפה ע?געה למלך
 ורדה קנים על אבוב עלו פדגוג ונטל את־הקנים, ועבר את־הוילאות וקרע לחפר, המלך
 אני מזמר להם: אמר ומזמר! יועב ואתה :ו,* על *חפת הפך המלך לו: אמרו $זמר.
 הקדוע־ברוך־הוא לאסף: אמרו כך בנו. על חמתו עפך ולא בנו על חפתו עהפך
 הקדוע־זירוך־ עעפך אני, מזמר להם: אמר ומזמר! יועב ומקרע-ואתה היכל החריב

ד׳(. )איכ״ר :עראל. על חמתו עפך ולא האבנים ןעל והעבים על חמתו הוא

א. ע״נז, ההלים 5 א. מ׳, ישעיה 2 ה. מ״ב, חהלים 1

 — שלי כרם כ< המקדש. בחצר — בעזרה ברדתם. כמשק־מים — כגעגע המונים. — המוניות
 רע, לגידול — רעה לתרבות <כא <♦ז ׳,ה )ישע׳ *ישראל בית צבאות ה׳ .כרם הכתוב כמאמר

לנגן. חליל ארוכה, שפופרת — אבוב ומחנך. אומן — פדגוג הקלעים. — הוילאות רעים. למעשים



ח.

לבית בית בין

בבבל. והתנין דניאל א.

 לנבוכדנאצר׳ לו היה אחד תנין - 1מפיו' את־בלעו והצאתי בבבל בל .על ,ופקךתי
 נתן מתשו. ואני ,רשות לי תן דניאל: לו אמר לפניו. מעזליכין שהיו כלימה בולע והיה

 ונקבו —לפניו ה^ליך מסמרים, לתוכו והטמין תבן נטל !דניאל[? עשה קה רשות. לו

4סח )ב״ר את־בני־מעיו. מסמרים

יךוןלןאל. £ך.חיה מתים כ.

 האש, לכבשן ועזריה מישאל את־חנמד" נבוכדנצר שהפיל בשעה רבותינו: שנו נ
 - אותם שהחיה כון בבקעת־דורא. מתים והדובה לך לידוןקאל: הקדוש־ברוך־הוא לו אמר
 חברם אמרו: אלו? של מה־טיבן אמר: פניו. .על רשע, לאותו לו, וטפחו עצמות באו
ואמר: ןבוכךנצר[1 פתח בבקעת־דורא. מתים מחיה אלו של

תקיפין! כמה ותמהוהי ו־ברבין כמה .אתוהי
.2ודר' דר עם ושלטנה עלם מלכות מלכותה

 מלאך בא שאלמלא רשע! אותו של פיו לתוך רותח זהב יוצק .יצחק: ר׳ אמר
צב:(• )סנה׳ תהלים. בספר דוד שאמר ותשבחות בל־שירות לגנות בקש - פיו על וסטרו

 שירה ואמרו רגליהם על עמדו ,יחזקאל שהחיה מתים אומר: אליעזר ך' תמא, ג

 זו שירה אומר: ,יהושע ר׳ ברחמים'. ומחיה בצדק ממית .,ץ אמרו? מה־שירה ומתו.
 לו אמד היה. משל אמת אומי־: יהודה ר' .3ויעל' שאול מוריד ומחיה, ממית אמרו:

דרה. משל באמת, - אלא אמת? למה — משל ואם משל, למה - אמת אם נחבדה: ר
 לארץ־ עלו ,יחזקאל שהחיה מתים אומר: הגלילי יוסי ך׳ של בנו אליעזר ך׳

 אני ואמר: !־גליו על בתירא בן ,יהודה ך׳ עמד ובנות. בנים והולידו נשים ונשאו _ישךאל
)שם(• מהם. אבי־אבא לי שהניח תפלין והללו בניהם מבני

ו. ב"! א׳ שמואל 3 לג. ג׳, דניאל 2 מד. נ״א, ירמיה 1

 ועזריה. מישאל חנניה, של חברם יחזקאל — אלו של חברם ב< מחלישו. — מתשו א(

 דוד. משירי נאים בדברי־שבח להרבות שרצה במעלתם; להפחית לזלזל, — לננות והכהו. — וסטרו

 הדור, שבאותו ישראל כלפי משל והוא במחזה, העצמות תחית יחזקאל שראה — היה משל ג(

כמתים. עצמם בעיני ונחשבו הגאולה מן שנתיאשו



ראועזריה מישאל חנניה,

ועזתה. מישאל דונמה, נ.

 לעבוד ועזך;ה מישאל לחננ;ה׳ נבוכדנאצר כשאמר - 1ומלך' בני אתץ; \ךא י
 שתשמעו הקהיש־ברוך־הוא לכם אמר כך לא להם(: ]אמר לו, שמעו ולא עבודה־זךד,

 שבועת דברת ועל שבר מלך פי "אני שנאמר: לכם? אומרת שהיא כל־מה למלכות
 עבודה־זךה- לעבוד אבל ולארנוניות, למסים עלינו אתה מלך לו: אמרו .2,אלה־ם

סו(• )במ״ר שרם. וכלב אתה נבוכךנאצר,

 ועזך;ה מישאל את־חנרה, הרשע נבוכדנאצר שהפיל בשעה השילוני: שמעון ר׳ דרש
 רבונו־ לפניו: אמר הקדוש־ברוך־הוא, לפני הפרד שר יורקמי עמד האש, כבשן לתוך

 גבריאל: לו אמר האש. מכבשן הללו לצדיקים ואציל את־הכבשן ואצנן ארד של־עולם,
 מכבים שהמים יוךעין והבל ברד של שר שאתה בכך, הקדו׳ש־ברוך־הוא של גבורתו אין

 בתוך נם ואעשה מבחוץ ואקדיח מבפנים ואקרר ארד - אש, של שר אני אלא את־האש;
 לעולם ;; "ואמת ואמר: גבריאל פתח שעה באותה רד! הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר נם.

קיזז(• )פס׳ .3הללרה'

 —הזה? הפסוק אמר מי אלעזר: ך׳ -אמר4הפנים' בשת ולנו הצדקה אדני ״לך <
 וטפחו כל־אמות־העולם נתכנסו האש מכבשן שיצאו בשעה אמרוהו, ועזך;ה מישאל חנןיה,

 ועמדו לצלם?! משתחוים כזה-ואתם אלה לכם י.ש להם: אמרו מיהם. .על לישראל
 וצדקו למעלה פניהם מגביהים וחבריו חנניה והיו ריק, כל־גופם שעשו עד בפניהם, ור־קקו

.*בשת־הפנים ולנו הצדקה אדני "לך ואמרו: את־הדין
 ;הושע: ר' אמר הלכו? להיכן - הכבשן מן כשתבאו ועזך;ה מישאל וחנרה,

תשא(• תנח׳ צג; )סנה׳ טבעו... בריק

 זרח! *ול$ היום אותו חשך הלואי - 5,בצאתו השמש "חשך נאמר יוחנן: ך׳ אמר ן
 שוממת? זו מדינה של מה־טיבה אמר: שוממת, המדינה וראה במדינה לט:ל כורש ;צא
 "כל- ואמרת: שגזרת הוא אתה ול# לו: אמרו הכספים? הם היכן הזהכים? הם היכן

 את־המקדש. לבנות שעלו כספים ומהם זהבים מהם — ”בית־המקךש ויבנו :צאו היהודים
 וסיעתו ךני_אל .*:עבר לא עבר שלא מי עבר, פרת שעבר מי ואמר: ג!ר שעה באותה

 עזרא אךץ־;שךאל, על ונברך ארץ־:שךאל סעדת שנאכל מוטב אמרו: שעה, באותה עלו
שעה. באותה עלו לא וסיעתו

 בן ברוך לפני תלמודו לברר צריך שה;ה עןרא? שעד. באותה עלה לא ולמה
 ואפלו היה וישיש גדול אדם נריה בן ברוך אמרו: אלא נריה? פן ברוך רעלה נך;ה.

להטען. כלזי דדה לא בגלקטיקא
 עזרא עלה שאלו שעה, באותה עזרא עלה שלא הבית מקדש ריש־־לקיש: אמר

מלשמש גדולה בכהנה עזרא ש;שמש מוטב ולומר: לקטרג לשטן דדה שעה באותה

י. י״ג. ישעיה 5 ז. ט? דניאל 4 ב. קי״ז, חהלים 3 ב. ח/ קהלת 2 כא. כ״ד. משלי 1
 ה׳ ואמת האש. לתוך אותם הזורקים את לשרוף כדי מבחוץ אלהט — מבחוץ ואקדיח ה(

 )עיין האש לכבשן אברהם את נמרוד שהפיל בשעה שהבטיחני הבטחתו את לי ששמר — לעולם

 עוד נזכרים שמותיהם שאין — הלכו להיכן ו( אברהם. של בניו מבני אציל שאני ט( נ׳ למעלה

 — וסיעתו שיצאו. מאלה — מהם ובכסף. בזהב העושים — הכספים הזהבים... ז( הכתוב. בכל
 הבית; קדוש — הבית מקודש להנשא. — להטען ונוחה. קטנה כעגלה — בגלקטיקא וחבורתו.

 א(♦ ג׳, )זכריה לשמנו גדול כהן יהושע של ימינו על העומד — לשטן היה לבית. היא זכות כלומר



לבית בית בין רב

 אבל גדול, ?ן־בהן גדול בהן היה בך,יהוצךק ויהחבע - גדול בהן בן־יהוצדק יהושע
כמותו. גדולה בכהנה לעזמעו ראוי דרה לא צדיק אדם שדרה אף־על־פי ןנןרא

ממקומה. לה?נקר הקדועז־ברוך־הוא לפני ,יחסין שלעזלת היא קשה סימון: ך׳ אמר

ה(• )שהש״ר
 אחד הגולה: מן עמהם עלו נביאים עזלשה אומר: :עקב בן עזר7אל ך' תנא, ח

 שאין אף־על־פי )טמקריבין להם שהעיד ואחד המןבח, מקום ועל המזבח על להם )טהעיד
סב•(• )זבח׳ אזורית. שתכתב התורה על להם שהעיד ואחד בית,

עזרא. ד.

 אלמלא לישראל, ידו7 על תורה שתגתן עזרא דרה ראוי אומר: יוסי ר׳ שנינו, 6
כאן(• )סנה׳ הכתב. על־ח־יו נשתנה עלקדו תורה נתנה שלא ואף־על־פי משה. קדמו

 לוח־ גגליה נצור היא דלת ואם כסף, טירת ?גליה נבנה היא מה 1 ח ״אם י
 ככסף. נמשלתם — עזרא בימי ם כ כל ועליתם כחומה עצמכם עשיתם אם - 1ז' אך

בו. שולט שהרקב כארז נמשלתם — ת לתו כך שעליתם עכשו בו: שולט הרקב שאין

ס:(♦ )יומא

כנסת־הןדולה. אנשי ה.

 שהחזירי - כנסת־הגדולה״? ״אנשי שמם נקרא למה לוי: בן :הושע ך' אני,ר
 מקרקרים גרם ואמר: יךמיה בא ;2והנורא' הגבר הגלל "האל אמר: משה לחטנה; העטרה

 איה בבניו, יםמשתעבד גויס ואמר: דניאל בא "נורא'. אמר *6 — נוראותיו? איה בהיכלו,
 שכובש גבורתו, גבורת היא זו אדרבה! ואקרו: הם באו .*"גבור אמר ל^ ;בורותיו?
 הקדוש־ברוך־ של מוראו שאלמלא נוראותיו, הן ואלו לרשעים, ארך־אפים ונותן את־כעסו

4ע״י סט:! )יומא הגולם. בין להתקלס ,יבלה אחת אמה היאך הוא,

ואסתר. מרךכי בימי ו.
 בלילה, מדבר: הכתוב ואסתר מרדכי של בדורו —3השחר" אילת על "למנצח

בעלות חשך? הוא ואימתי ומזלות: וכוכבים לבנה אור לללה-_יש שהוא אף־על־פי

א. כ״ב, תהליס 3 יז. ״, דברים 2 ט. ח׳״ שיר־השיריס 1

 לכהונה מיהושע ראוי יותר עזרא שהיה אעפ״י ,כלו — *וגו היא קשה יהושע. — ראוי היה לא

 שלשה ח( ממקומה. היוחסין שלשלת תעקר שלא כדי עזרא, יעלה שלא מאלהים סבה היתה גדולה

 מקום לו שיש — המזבח על בבל. מגלות השבים עם — עמהם ומלאכי. זכריה חגי, — נביאים

 ניתנה שמתחלה — אשורית שתכתב היה. היכן — המזבח מקום ועל אמה. ששים עד להוסיף

 שער, של — כדלתות כאהד. כלכם כלוי בהומה, שעולים כמו — כחומה י( עברי. בכתב להם

 הקב״ה של שבחיו — לישנה העטרה יא( מקצתכם. רק שעליתם כלו׳ סגורה; ואחת נפתחת שאחת

 אלא — ״נורא״ אמר לא הקירות. את מנפצים — מקרקרים להלן. כמפורש הראשון, למשפטם

 אותם. ומעבידים בהם מושלים — בבניו משתעבדים יח(. ל״ב, )ירט׳ בלבד הגבורי הגדול .האל

 השחר- יב( ד(. ט׳, )דניאל בלבד והנורא' הגדול .האל אלא — "גבור• אמר לא שעוצר. — שכובש

פרסית. בלשון השחר כוכב פרושו .אסתר•



רגאחשורוש סעודת ואסתר. דבורה ואסתר. מרדכי בימי

 גדול חשך אין שגגה הולכים-אותה והמזלות נכנסים והכוכבים נכנסת הלבנה השחר!
 החשך מתוך את־השחר ומעלה ומלואו לעולם עונה הקדוש־ברוך־הוא שעה ואותה ממנו.
לעולם. ומאיר

 —לעלות בוקע כשאורה השחר אילת מה השחר? לאילת אסתר משולה למה ועוד
 ורבד" פרה היא ואחר־כך ובאה, מנפצת היא ואחר״כך קמעא־קמעא, באה היא בתחלה

 קמעא־ אסתר על־ידי .ישראל של גאלתם דדתה כך - והולכת משבחת היא ואחר־כך
 את־אסתר המלך כראות "ויהי ואחר־כך ,1המלך" בשער יושב "ומרדכי בתחלה קמעא:

 ואת־ את־הלבוש המן "ויקח ואחר־כך ,3המלך" שנת נדדה ההוא "בלילה ,2המלכה'
 ואחר־כך ,6היהודים" על כתבו "ואתם ואתר־כך ,5את־המן' "ויתלו ואחר־כך ,4הסום'

.8אורה" היתד, "לןהודים ואחר־כך ,7מלכות" בלבוש המלך מלפני ;צא "ומרדכי

 לתוכה .קרניה וקובעת גומא חופרת היא צמאה, הזו שא;לת בשעה אמרו: חכמים
 את־התהום לה מעלה והקדוש־ברוך־הוא צרה, מתוך הקדוש־ברוך־הוא לפני ועורגת
 על קשות גזרות הרשע המן שגזר בשעה אסתר: כך את־המים. לה מעלה ןהתהום
 הקדוש־ אותה וענה צרה מתוך הקדוש־ברוך־הוא לפני בתפלה עורגת התחילה - .ישראל

ברוך־הוא.
4כב )שו״ם כל־הנם־ם. סוף אסתר אף כל־הלילה, סוף זה מה־שחר אמר: אפי ך'

ואסתר דבורה ז.

 הקרן מן בו מעשנים נחש, בו ש;ש ב:ת מוצא, אתה סימון: בר יהוךה ר' אמר יג
 לות,דכאי שמשולות ואסתר, דבורה כך בורח. הנחש ומיד - אשד. של השער ומן א;לות של

 שצלבה עד רגלה זזה לא ואסתר ולכל־חילותיו לסיסרא שאבדה .עד רגלה זזה לא דבורה
)אגא״ס(• בניו. ועשדת לחמן

אחשורוש סעדת ח.
 .ישראל של שונאיהם נתחיבו מה מפני יוחאי: בן שמעון ר׳ את תלמידיו שאלו יד

 אותו של מסעדתו שנהנו מפני לו: אמרו אתם. אמרו להם: אמר כל;ה? הדור שבאותו
 אמר לו: אמרו .יהרגו. אל כלו שבכל־העולם :הרגו, שבשושן כן, אם להם: אמר רשע.
 בדבר?-אמר .יש משוא־פנים וכי לו: אמרו לצלם. שהשתחוו מפני להם: אמר אתה.
לפנים. אלא עמהם עשה לא הקדוש־ברוך־הוא אף לפנים, אלא עשו לא הם להם:

יב•(• )מג׳
 הראוי לכסף, —לכסף הראוי אומר: ר';הוויה תנ;א, —9וכסף' זהב "מטות כר

 כסף של הן אלא בפעדה! קנאה מטיל אתה סן אם נחמיה: ך׳ לו אמר לזהב. —לזהב
זהב. של ורגליהן

ח. ח', שם 6 י. ז', כס 5 יא. כם, שס 4 א. ו', שם 3 ב. ה׳, שם 2 כא. ב', אזהר 1
ו. א', אשקר 9 טז. שם, שם 8 טו. שם, שש 7

 — קמעא״קמעא ביותר. לישראל גדולה הצרה היתה אסתר של בדורה ובן — וגו׳ שעה אותה

 ישראל. במקום כנוי — ישראל של שונאיהם יד( קרניה. ושולהת מפוצצת — מנפצת מעט. טעט

 - לפנים הגזרה? נתבטלה למה כלו׳ — בדבר יש משוא־פנים וכי אחשורוש. — רשע אותו של

המטות. — הן טו( מדה. כנגד מדה — וגו׳ הקב״ה אף היראה. מפני עין, למראית



לבית בית בין רד

 הושיבה עמה, ודרה הים בכרכי :ע טובה אבן עמואל: -אמר1ובחרת' .ודר

4)שם כצהך;ם. להם ומאירה □עדה ?אמצע

 ר' אמר :ין־מדינתו. השקוהו ואחד שכל־אחד -מלמד,2אנס' אין בדת .והעתיר. סז
 והיו שמיניות חמש מחזיק גדול בום להם היה פרם: אנשי על טכסים ודה כך לוי:

 שעותהו עד מחזירו אין משתגע, הוא אפלו מת, הוא אפלו - ואחד לכל־אחד בו משקים
 כמה לו ונותנים לו רומזים שהיו המסבים, מאותם מתעשר דדה וער־המעקים בלו.

 גיסעדתו: הכום אותו הכנים לא אחשורוש אבל בו. להשקותם עלא זהב, על דינרים
ילק״ש(• )אב״גז ;ישתה. לשתות רוצה שהוא מי אמר:

 עני שבעולם, בנהג וישע, הקדוש־ברוך־הוא: אמר — 2ואיש' איש כרצון .לעשות יז

 ספינות עתי וכן לשניהם? להנשא היא ,יכלה עמא - אחת אעה לעא מבקעים אדם בני
 עמא — צפונית רוח מבקעת ואחת דרומית רוח מבקשת אחת הגדול, ב;ם מפרעות

 מרדכי - אצלך באים בני־אדם עני למחר כאחת? את־עתיהן להנהיג אחת רוח ;כלה
 ;בל אין אחד... ולצלוב אחד לרומם אלא כאחד? ;די־עניהם לצאת תוכל שמא - והמן

 לכל-חי .ומשביע בו: שנאמר הקדוע־ברוך־הוא, אלא ואיש איש כרצון לעשות
4נ אנרר *)אב״ג .3רצון'

ותרע. בגתן ט.
 — קצפו? -למה4ותרש' בנתן קצף המלך בשער יושב ומרדכי ההם .ב;מים יח

 המלך העבירם המלך. בשער יושבים ןך.יו היו, טרסיים עני ותרע בנתן לוי: ך' אמר
 כדי בספל, ארם ונטיל נלך אמרו: עשו? מה וקצפו. — במקומם את־מרדכי והושיב
 משמרים היו — את־המלך משמרים ותרע בנתן כשהיו אומרים: הבל תהיו המלך, ע;מות

 והם טרסיים, בלשון ומסיתים עומדים והיו נהרג. — ;הודי שם שהושיב עכשו ;פה; אותו
לשון. בשבעים יודע והיה היה, הגזית לשכת מיושבי שמרדכי יוךעים היו לא

4יג מג׳ ז )פנ״א
 — 6את־המן' אחשורוש המלך נדל האלה הדברים אחר ...6עק על שניהם .ויתלו י•

 אריות של עורות גבן על וסכך ולח;ה" לבהמה סעדה עשה הארי מספר: היה פינחס ך'
 אמר בשועל. עיניהן תלו לנו? ;עיר מי אמרו: ושתו שאכלו בון רעות. וחיות וזאבים

 עורות כלפי עיניו הגביה הן. אמרו: לכן? אומר שאני מה על לי אתן עונות להן:
 בצלוכם שהראנו מי כך בתחתונים. יראנו הוא בעליונים עהראנו מי ואמר: שלמעלה

ג׳(• אסתר ילק״ש *ד )אס״ר המן. של במפלתו :ךאגו הוא ותרש בנתן של

א. ג׳! שס 6 כג. שם, שס 6 כא. (ב׳ אסחר 4 עז. קמ״ה. חהלים 8 יג <0ש שם 2 ו. אי! אקתר 1

 היבשה♦ מן פורשות — מפרשות יז( )דענאר(. מטבע מין — דינרים ודרך. מנהג — טכסים טז<
 ונטיל אומה. שם — טרסיים יח( לתלות. — ולצלוב שניהם. רצון לעשות — שניהם ידי לצאת

 לשכת מיושבי ומדברים. — ומסיחים ממנו. ישתה שהמלך היין בכד רעל נשים — בספל ארם

 תזמרז כלו׳ — ונו׳ עונות יט( בירושלים. הגזית״ ב״לשכת יושבים שהיו הסנהדרין מן — הגזית

 בהפשטת נראה כך מופשטים העליונים העורות את שראינו כשם כלו׳ — *ונו שהראנו מי אחרי?

כתליתם. — בצלובם התחתונים. של העורות



 רה אחשרוש ובזרת המן מלשינות המן. מחשבת המן. גדולת

המן. גדלת י.

 ולמה לרעתו. אלא המן נתנהל ז6 לוי: ר׳ -אמר1,?דל האלה הדברים ,אחר כ
 אומרים הבל הורנו, אני אם המלך: אמר מלך. של לבנו שקלל לגול;ר משל גדלו?
 אותו עשה ואחר־כך טריבונום, אותו עשה אהרגנו. ואחר־כך אנדלנו אלא הרג, נוליד

 ו;עין ?ש;רד המן נהרג אלו הקדוש־ברוך־הוא: אמר כך את־ראשו. התז ואחר־כך - הגמון
 :תלה. ואתר־כך .יתגדל אלא יודעו, מי דרה לא בית־המקךש בנ.ין לבטל לאחשורוש

 אהבי הלי .2,את־המן ,ויתלו ואחר־כך —1 כל־ה&רים' מעל את־כסאו ,השם לפיכך

 עשב כמו רשעים ,בפרח הכתוב: שאמר זהו מתגדלים, הם למפלתם הקדוש־ברוך־הוא
 ,משגיא ונאמר: ;,עדי־עד ,לד,שמדם - המקרא? בסוף מהכתוב .3,און כל־פעלי ויציצו
אב״ג(• ז ח׳ ר )אם" .4תאבדם' לגרם

 שהיו לאדם משל - 1כל־השרים' מעל את־כסאו וישם את־המן... המלך... ,נדל *ב
 אמרה במדה. שלא ולחזירה במדד, ולם;חה לחמורה נותן ודרה .וחזירה, וחמורה ם;חה לו

 שאינה ולחזירה — במדד, לנו נותנים בעל־הבית מלאכת עושים שאנו אנו לחמורה: ם;חד,
 כון ותריאה. השוגה תבוא לסידורי: חמורה לה אמרה במדה! שלא נותנים כלום עושה
 ,תתלו - ולבסוף ,,נדל בתחלה נאמר כך ונדורוה. החזירה נטלו שלהם קלנדא שבאה

4ז׳ אס״ר )אב״ג! .2,העץ על את־המן

המן. מהשבת יא.

 לעוף דומה? הוא למה הרשע המן של משל—5את־כל־היהודים' להשמיד המן ,ויבקש 3כ
 בפיו דרם מן מים נוטל התחיל עשה? מה את־קנו. ןהציף דרם עלה הים, שפת על שקנן

 ואמר נביו על לו ועמד חברו בא ל;ם. ומשליך היבשה מן עפר ונוטל לעשה, ושופך
 ועשה :בשה ;ם עושה שאני עד מכאן זז איני לו: אמר ומת:נע? עושה אתה מה לו:
 הקדוש־ברוך־הוא לו אמר כך ;בל? אתה כמה סוף־סוף שבעולם! שוטה לו: אמר :ם.

 שנאמר: :בלתי, ולא כב;בל להשמידר אמרתי אני שבעולם, שוטה אי הרשע: לך,מן
 ואתר ,6מהשחית' חמתו להשיב לפניו בפרץ עמד בחירו משה לולי להשמידם ,ויאמר
 ואתה להצלה שהם ראשם, תחת יוסר ראשך ח;יך, — ולאבד להרג להשמיד, אמרת
שם(• )שם׳ יה.עלתל

אהשורועז. וגזרת המז מלבינות יב.

 לספר שיודע מי אין רבא: אמר — 7אחד' עם ;שנו אחשורוש למלך המן ,ויאמר כג

 אני, מרדרא לו: אמר בהם. והתגרה בא לאחשוווש: המן לו אמר כהמן. הרע לשון
:ש לו: אמר המצות. מן ;שנו לו: אמר דין. עפו' עושה אלהיהם בהם שכל־המתגרה

 כג. ק״ו, חהליס 6 ו. ׳ג׳ אסתר 5 כג. י״ב, איוב 4 ח. צ״ב, ס^לים 3 י. ז׳, שם 2 א. גי, אסתר 1
ח. ג׳, אסתר 7

 למעלה זו שררות של מדרגות — הגמון טריבונום... רכב. המלך למשרת — לנוליר כ(

 — ונחדור, הטים. של חג יום — שלהם קלנדא בת־אתון. ־ סיחה כא( כרת. — התז מזו.

 המצות. מן בטלו כלוי שנה, מלשון *.ישנו דרש — המצות מן ישנ! כג( לאכילה. הרגוה קרעוה,



לבית בית בין רו

 אעשה תאמר: ושמא הם. אחד' "עם לו: אמר רחמים. עליהם ש;בקשו ביניהם, צדיקים
 — פרות מהם י״ש תאמר: ושמא העמים. בין הם מפזרים ,1"מפזר' — במלכות קרחה

 ;בל אתה ואי הם למלכות חוץ תאמר: ושמא פרות. עושה שאינה זו כפרדה ,1"ומפרד"
 ואינם עמנו אוכלים שאינם —1מכל־עם" שנות "וךתיהם .1מלכותך״ מדינות ״בכל —להם

 כל-השנה שמוציאים — 1עושים' אינם המלך "ואת־דתי בנו. מתחתנים ואינם עמנו שותים
 לחשב התחיל המלך. עבודת עושים ואין הוא יום־טוב היא, שבת אומרים: פה׳י, בשה״י

 הקדוש־ברוך־הוא: אמר כפור. צום ראש־השנה, סכות, שבעות, המצות, חג ;מים־טובים:
 להם ומוסיפים לבניהם מפילך אני הרי —שלהם במועדיהם רעה עין מפיל אתה רשע!
 את־ ומבוים ושותים שאוכלים —1להניחם" שוה אין "ולמלך מפלתך. על אחד מועד

 בכוסו נוגע המלך אדני ואם ושותה, זורקו מהם אחד של בכוסו זבוב נפל אפלו המלך:
 לאבדם ;כתב טוב המלך על נאם ולפיכך שותה, ואינו בקרקע חובטו — מהם אחד של

.2וגו" כסף ככר אלפים ועשרת
 ל' -אמר3בעיניך" כטוב בו לעשות והעם לך נתון הכסף להמן המלך "וייאמר

 תל לו י_ש אחד אדם: בני לשני דומה? הדבר למה והמן אחשורוש של משל אבא:
 בדמים, זה חריץ לי ;תן מי התל: בעל אמר שדהו. בתוך חריץ לו :ש ואחד בשדהו,

 בעל לו אמר זה. אצל זה נזדוגו ל;מים בדמים. זה תל לי .יתן מי אומר: החריץ ובעל
בחנם". אותו טול "הלואי, לו: אמר תלך". לי "מכור התל: לבעל החריץ

פנ״א(• יד•! יג: )מג׳
 ספרים? באותם כתבו ומה — 4ספרים' ונשלוח חכתב... המלך... ספקי "תקראו מי

 לפנינו, בא אחד שאדם לכם, ;רוע ;הא ;שגה! שלומכם והלשונות, האמות "כל־העמים,
 ממנו ושאל שמו, והמן עולם בן־גדולי הוא, עמלק מזרע מאדמתנו, ולא ממקומנו לא

 מוכנים נסה, ורוחם מכל־העמים נבזים בינינו, :ש אחד עם אמר: וקלה, קטנה שאלה
 ערב בפיהם שגורה וקללת־המלך ברעתנו, ושמחים עלינו מלעינים ולקלקלה, לתקלה

 אומרים: ועוד .5מארצו' נוים אבדו ועד עולם מלך ,\י אומרים: הם וכך וצהדים. ובקר
 עני לאותו עשו מה וראו באו הם. וכפרי־טובה .6בלאמים" תוכחות בגו.ים נקמה "לעשות

 בשני אותם וזן הארץ, במיטב והושיבם ;פות פנים בסבר קבלם למצרים כשעידו פרעה:
 לו: ואמרו בעלילה עליו ובאו אחת פלטין לו שיבנו בקש מכל־טובה. והאכילם רעבון
 ךצונך, חוזרים: אנו אחר־כך ,7אלהינו" לי; ונזבדוה במדבר ;מים שלשת דרך נא "נלכה

 וטענו הטובים, וכל־בגדיהם וזהבם כספם והשאילום ושמלות. זהב וכלי כסף כלי השאילנו
 להשיב אחריהם פרעה רדף להם. וברחו את־מצרים שנצלו עד חמורים כמה כל־אחד

 בן־עמרם משה ושמו אחד אךם עמהם ה;ה לו? עשו מה וכל־מחנהו. הוא את־ממונו,
 בעשה כלם ונכנסו שחרב, עד את־ה;ם בו והכה עליו ולחש אחד מקל נטל ובכשפיו

 כן, פקעה שראה כון המים. ;בשו ובמה עברו במה יודע ואיני - כלם ועברו ה;ם בתוך
ב;ם, וכל־דוילו הוא וטבע הים, בתוך דחפוהו במה יודע ואיני - אחריהם נכנם הוא אף

 ז. קמ״ט! שם 6 טז. י׳״ חהלים 5 יג. יג, שם! שס 4 יא. שם! שס 3 ט. שם, שם 2 ח. ג׳! אסתר 1
ג. ה׳" שמות 7

 שמדינה — במלכות קרחה אעשה לזה. זה ערבים שהם או לרעה שוים כלם — הם אחד עם

 — פירות עושה שאינה המלך. לאוצר הכנסות — פירות מהם יש מיושביה. תתרוקן אחת

 פסח היום, שבת ר״ת: — פה״י בשה״י מלכותו. למדינות חוץ — למלכות חוץ מולידה. שאינה

 רגילה. - שגורה ולרעה. למכשול - ולקלקלה לתקלה כד( יחד. נזדמנו - בזדונו היום.



רז אחשורוש ומרת המן מלשינות

 אצל הלך דרם מן כשעלו אבי־אבא? לעמלק עשו ומה להם. שעשו הטיבה זכרו ולא
 שעשו ,למצחם ומה למצך:ם! וו אמה עשתה מה ראה לו: אמר הימנו, עצה לטול בלעם

 לו אמר יועצני? אתה היאך וכמה! כמה אחת על —אמות לשאר כך, טובות׳ כמה להם
 לפי להם, ,יכלה כל־פחה אין להם תוכל לא אתה ואם מלחמה׳ עמם ;.עשה לך בלעם:

 אותו עשה מה למלחמה. עליהם בא מ;ד כן. אתה ואף אברהם, של בזכותו תלרם שהם
 אמר רחמים. בלא אכזרי שמו, בן־נון יהושע אחד, תלמיד לו דרה שלהם? פרנס משה

 שבחר אנשים אותם יודע ואיני — 1בעמלק״ הלחם וצא אנשים לנו ״בחר משה: אותו לו
 מה יודע ואיני — בידו מקל נטל משה ואותו מלחמה. גבורי אם הם בעלי־כשפים אם

 עם של ידיהם שרפו עד לוחש, דרה מה יודע ואיני - עליה חשב אבן ונטל בו, עשה
 יכולה כל־בריה שאין היו, עולם נבורי - ועוג סיחון על באו הרוגים. לפניהם ונפלו עמלק
 האיש? אותו של תלמידו ,יהושע עשה ומה הרגום. במה יודע ואיני —בבניהם לעמד
 ואחד שלשים מהם שהרג אלא את־ארצם שנטל דיו ולא כנען, לארק את־ישראל הכנים
 לעבדים כבשום להם שהשלימו הגבעונים אותם ואפלו לישראל׳ את־ארצם וחלק מלכים

 ושטפם גרפם קישון ונחל — לו עשו מה יודע ואיני — והמונו סיסרא עליהם בא ולשפחות.
הגדול. לים ןהשליכם

 מהם והרג עמלק אבי־אבא בארק ונלחם והלך שמו, שאול ראשון, מלך להם ודרה
 יודע ואיני - ויונק עולל ועל ואשד. איש על חמל ולא אחד, ביום פרשים אלפים מאה
 שמואל, ושמו מהם אךם בא לסוף בתחלה? עליו שחמלו זקני, לאגג עשו ומה הרגם. במה
 אחר־ בזאת. משנה מיתה הרגו במה יודע ואיני - השמים לעוף מאכל בשרו ונתן חתכו

 ולא את־כל־הממלכות ומכלה משחית ודרה שמו, בן־!־שי דוד אחד, מלך להם דרה כך
בית לו וקרא אחד בית לישראל להם ובנה בנו שלמה אחריו ועמד עליהם, חומל דרה

 בתוכו נכנסים הם למלחמה עליהם כשבאים בתוכו. להם דרה מה יודע ןאיני — ך,מקדש
 מדר. היתה ולא את־העולם. ומחריבים הורגים — ממנו יוצאים וכשהם בתוכו, ומכשפים

בעיניהם. ולשון כל־אמה חשבו לא להם שדרתה ,יתרה טובה ומתוך בה. נתגאו שלא טובה
 ולא שלהם בית אותו ושרף נבוכדנצר עליהם בא שלהם אלוה אותו וכשהזקין

 אךמתם מעל והגלם ברזל של בשלשלאות השליך ומהם הרג מהם כשפיהם: להם הועילו
 — בינינו בגלות שהם ואף־על־פי המבערים, מעשיהם שנו לא ועדין בינינו, והביאם

 והפלנו אחת לדעה כלנו הסכמנו ועכשו בעיניהם. אנו ותועבה .יךאתנו ועל עלינו מלעיגים
 ועכשו בו. עשר בשלשה אדר בחדש הגורל עליהם ונפל העולם. מן לאבךם גורלות

 והנוטל ודרך, - .קשתו הדורך דרום: לאותו מזמנים תהיו הללו האגרות אליכם כשיגיעו
 ונשים טף זקן, ועד מנער שביניכם את־כל־היהודים ולהשמיד להרוג ועמדו .יטול, — חרב
ופליט'. שריד מהם תשאירו ולא אחד, ביום

 אמות־העולם: ולכל־גדולי הארק לכל־ממלכות ושלח האגגי המן שכתב האגרת וזו
 אני הסכמתי המלכות, שבגדולי ומבחר לסגנים ראש לו, ושני המלך גדול "אני
 אחת, בעצה כלנו הסכמנו — והאחשדרפנים, והסגנים הפחות המלך, וכל־שרי וכל־אפרכין

 בטבעתו וחתמנו אחשורוש המלך ברשות כתבנו אחת, ובלשון אחד ובדבור אחד בפה
דרה ולא כלו, כל־העולם על פרושות כנפיו שהיו הגדול, הנשר עסק על להשיב׳ שלא

ינו. י״ז, שמות 1

 משל דרך והוא הנשר, בדבר — הנשר עסק על המלך. שרי — אפרכין אלהותנו. — יראתנו
ישראל. על



לבית בית בין דח

 גדולה׳ מכה את־הנשר והכה הגדול הארי שבא עד בפניו׳ לעמוד ;כולים לחיה בהמה עוף,

 והשקט בעלוה בנחת, כלו כל־העולם ונעשה רגליו, ונתקצצו אגפיו ןנמרטו כנפיו ונשברו

 ורוצה ואגפים נוצה לגדל רוצה שהוא רואים אנו ועכשו הזה. היום עד מקנו שנדד מיום
 נקבצו לכן הראשונים. את־אבותינו ושפה שכפה כדרך כלו, ואת־־כל־העולם אותנו לכפות

 אחת, בעצה כילנו להיות לכם וכתבנו אחשורוש המלך מרשות ופרם מדי מלכי כל־גדולי
 אגפיו למלט וראינו קנו. אל תחזור כחו שיגדל קדם ללכדו זה, לנשר פחים להכין

 זכרו ולעקור אפרוחיו, ולפצע ביציו ולבקע השמים, לעוף בשרו ולהאכיל כנפיו ולשבור
 ז4ול את־הנקבות, והניח הזכרים על שגזר פרעה, כעצת עצתנו תהא ולא העולם. מן

 והושיבם והניחם שהגלם כנבוכדנצר, ולא גבוריהם. והניח שבהם נחשלים שהרג כעמלק,
 ברורה ברוח הסכמנו אלא כארצם, ארק אל שהגלם כפנחריב, ולא מלכותו, כפא על

 זרע ולא שם ולא זכר לא להם _יה;ה ולא זקן, ועד מנער את־כל־היהוךים ולאבד להרג
 לא טובה עמהם שעשה שכל־מי ובאבותינו, בזקנינו שעשו כדרך בנו .יעשו שלא בעולם,

רעה'. אלא גמלוהו
 שמח, מלך של מפלטין המן ;צא המן, ביד ונתנו האגרות אותן שנחתמו בשעה

 מבית־ באים שהיו תינוקות שלשה ראה מרדכי. בהם פגע אחריו. חבורתו וכל־בני הוא
 הלכי התינוקות אחרי רק מרדכי שה;ה וכל־חבורתו המן וכשראה אחריהם. ורק הפפר
 פסוק מהם: לאחד שאל התינוקות אצל מרדכי שהגיע פרן מהם. מה־ישאל לדעת אחריו

 השני פתח .1תבא' כי רשעים ומשאת פתאם מפחד תירא "אל לו: אמר פסוקך. לי
 ;קום, ולא דבר דברו ותפר, עצה "עצו זה: בפסוק מבית־הפפר היום עמךתי אני ואמר:

 עשיתי אני אטבל׳ אני שיבה ועד הוא אני זקנה "ועד ואמר: השלישי פתח .2אל' עמנו כי
 אמר גדולה. שמחה ושמח שחק כך מרדכי ששמע בון .3ואמלט' אסכל ואני אשא ואני

 שלא בשרוני, טובות בשרות לו: אמר שצחקת? הללו התינוקות לך אמרו מה המן: לו
 ;ד שולח אני אין ואמר: הרשע המן כעם מ;ד עלינו. ש;עצת הרעה העצה מן אפחד
הללו. בתינוקות אלא תחלה

 נשים להם הושב הוא; זמה שונא אלו של אלהיהם לאחשורוש: המן לו אמר
 כך. המלך גזר כרצונם. רעשו וישתו וייאכלו כלם ש;באו עליהם ונזר משתה, להם ועשה

 ;הא שלא אחשורוש, של לבית־המשתה תלכו אל בני, ואמר: והכריז מרךכי עמד מיד
לבית־המשתה. כלם והלכו מרדכי דברי הניחו עליכם. לשטן פתחון־פה

 ואכלו לבית־המשתה הלכו איש מאות וחמש אלף עשר שמנה .ישמעאל: ר׳ אמר
 ,עליהם והשטין שטן עמד מיד בית־מקדשם. מחריבן רעתם והסיחו ;קלקלו ונשתברו ושתו
 שהם זו, באמה תךבק מתי עד רבונו־של־עולם! לפניו: ואמר הקדוש־ברוך־הוא לפני

 תורה הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר העולם! מן זו אמה אבד רצונך, אם לפניך? מכעיסים
 הקדוש־ברוך־הוא אף בעליונים. תסתפק רבונו־של־עולם, לפניו: אמר עליה? תהא מה

 כעסים! כמה עלי רבו שבשבילה זו אמה לי למה אמר: שעה באותה לכך. דעתו השוה
 ואכהב מגלה לי הבא לשטן: הקדוש־ברוך־הוא אמר מ;ד !4זכרם" מאנוש "אשביתה

וחתם. וכתב - מגלה לו והביא השטן הלך כל;ה! עליה

כו. ל״ב, דברים * ד. מ״ו, שס 9 י. רז׳, ישעיה 2 כה. ג׳, משלי 1
 מה לי אמו- — פסוקך לי פסוק בזז. — ושפח כנפיו. — אגפיו נבוכדנצר. — הגדול הארי
 חטאו. מעשיהם, את — וקלקלו ועלילה. תואנה — פתחון־פה היום. למדת במקרא פסוק

הסכים. — דעתו השוה השרת. במלאכי מרום, בצבא — בעליונים



רט אחשורוש וגזרת המן מלשינות

 הקדוש־ברוך־הוא. לפני בבכי קולה ונתנה אלמנות בבגדי התורה יצאה מיד
 - בעולם ישראל אין אם דבונו־של־עולם, לפניו: ואמרו מלאכי־השרת צעקו במתה ולקול

 וכל־מעשה־בראשית וארץ ושמם ננהן, אפפו כך ולבנה חמה ששמעו בון *למה אנו
מתאבלים.

 נביאים ואצל אבות־העולם אצל בבהלה לטוב, זכור אליהו, רץ שזנה באותה
 וכל־ במר־נפש בוכים מרום וכל־צבא וארץ שמים אבות־העולם! להם: ואמר הראשונים

 מפני להם: אמר על־מה? לו: אמרו במנוחה? שוכבים ואתם —כיולדה חיל אחזו העולם
 מה גזרתם נחתמה אם תעקב: .יצחק אברהם לו אמרו כליה. שונאי־ישראל על שנגןו־ה

 פעמים כמה נאמן! רועה אי, לו: ואמר משה אצל ובא אליהו חזר לעשות? ,יכלים אנו
 אמר הזאת? הצרה על מה־תענה - השחית, לבלתי גזרתם ובטלת לישראל בפרץ זנמךת

 לך לו: אמר מרדכי. ושמו :ש, לו: אמר הדור? באותו כשר אדם _יש כלום משה: לו
 נכתבה כבר נאמן! רועה לו: אמר מכאן. ואנו משם הוא בתפלה ש.יעמד כדי ןהוז־יעו,

 תפלתנו - חתומה היא בטיט אם משה: לו אמר נחתמה. וכבר .ישראל על כלך. אגרת

 לך משה: לו אמר חתומה. היא בטיט לו: אמר דרה. שדרה בךם-מה ואם נשמעת,
למרדכי. והודיע הלך מד למרדכי. ןהודיע

 למה — 1ליהודים' גדול אבל מגיע ,ודתו המלך דבר אשר מקום ומדינה מדינה ״ובכל
 4פוחר הוא הולך שהוא וכל־מה קשה, הוא ר־אשון יום אבל של שדרכו גדול? אבל נקרא
נהרג. אני מחר אומר: אדם שדרה מתקשה. דרה הולך שהוא כל־מה הזה האבל אבל

 הביתן מגנת ארז וקצץ הלך עשה? -מה2*העץ תעש המן לפני הדבר "וייטב
 עליו. מרדכי אתלה בשחרית למחר ואמר: ביתו. פתח על והעמידו וזמר בהלל והוציאו

 העץ לך מתקן העץ, לך נאה ואמרה: בת־קול השיבתו עליו. עצמו מדד - שהעמידו ובון

בראשית. ,ימי מששת
 והתינוקות בבית־המדו־ש יושב שדרה ומצאו מרדכי אצל הלך העץ, שעשה לאחר

 ובוכים. וצועקים בתוךה ועוסקים במותניהם ושקים באפר מפלשים ראשיהם לפניו, יושבים
 ברזל של ושלשלאות בצואריהם קולרים נתן אלף. ועשקים שנ:ם ומצאם אותם מנה

 אני ואחר־כך תחלה הללו שוחט אני למחר ואמר: שומרים עליהם הפקיד ברגליהם.
את־מר־דכי. תולה

 בנינו, להם: ואומרות ומים לחם להם ומביאות באות התינוקות של אמותיהם היו
 ספריהם על ק־יהם מניחים היו מיד ברעב. תמותו ואל למחר שתמותו קדם ושתו אכלו

כל ודרה עי_פים. נמות בתעניתנו אלא נשתה, ז6ו נאכל רבנו, מרךכי בחיי ונשבעים:
 ;מים, נאליך התורה שבזכות היינו, סבורים ואומרים: לרבו ומחזירו ספרו גולל אחד

 כפרות גועות האמות והיו בבמה. כלם געו מידינו. ספרך טול — זכינו של^ ועכשו
 קול הקדוש־ברוך־הוא ושמע למרום. שועתם שעלתה עד מבפנים, כעגלים ובניהן מבחוץ
 תשב דין מכסא הקדוש־ברוך־הוא עמד שעה באותה בלילה. שעות שלש בסוף במתם

 רבנו משה עמד וטלאים. כגדיים שומע שאני זה גדול קול מה ואמר: רחמים כסא על
 ששרוים הם, עמך קטני אלא הם, טלאים ז6ו גדיים >6 ךבונו־של־עולם, ואמר: לפניו

וטלאים. כגדיים לשחיטה עומדים ולמחר —לילות ושלשה ;מים שלשה היום בתענית

יד. ה׳, שם 2 ג. ד׳, אסתר 1

 כבדות. 1ברז? טבעות — קולרים מגוללים. — מפלשים מתמעט. — פוחת



לבית בית בין רי

 והפיל - את־האגרוח וקרע את־החותמות ועבר הקדוש־ברוך־הוא על רחמיו נתנלנלו מיד
ילק״ש(• לק״ט! פנ׳-אן אב״ג; ז'ן אס״ר )אגא״ם; לילד" באותו ^ה^ה אחשןרוע על

מרדכי. וגדלת המן מפלת יג.

 ל^ז בל־בעלי־ענה אומר: נוריון בר חמא ר' —1המלך' ענת נדדה ההיא .בלילה כה
 בשקו עסוק דדה מךךכי המן, על בסעדתו עשוקה היתד. אשתו־ הלילה: כל־אותו ענה טעמו

 הממנה למלאך הקדוע־ברוך־הוא אמר עעה באותה •4בקורתי עשוק היה המן ובתעניתו,
 ;רד מ;ד את־ענתו. ונדד לך מטתו? על יען הזה והרעע — בצרה׳ בני השנה: על

 טובה ועלש לך פפוי־טובד" אמר: לבו, מטרף והיה אדועורוע על־נבי עמד המלאך,
 להביא .ויאמר— לו? עלמתי ולא טוב לי עשה מי אומר: אחעורוע התחיל לקעליד"
.1הזכרנות' את־שפר

 כתוב .וימצא - לפניו הכתב וקרא מלך, על שופרו דדה המן על בנו לוי: ך׳ אמר
 הניד .אער לפניו וקפץ את־השפר, נולל התחיל .2,ותרע בגתנא על מרדכי הגיד אשר

 את־ נולל אתה מתי עד המלך: לו אמר את־הספר. וגלל ,2ותרע" בנתנא על מרדכי
 .אער מאליהם נקראים הכתובים והיו לקרות. ;כל איני אמר: מה־שלפניך. קרא השפר?

 המלך כע;שן בקר לעתותי באד" שנתו דדתה מרדכי לפניו כשהזכירו ונו׳. מרדכי' דציד
 וכתרו מעליו פךפרין ומעביר ו,*ב;ד שלופה וחרבו גביו על עומד המן בחלומו רואה דדה
 משנתו. המלך נבעת הפתח. על ודפק המן בא שעה באותה להרגו. ומבקש ראשו מעל

 אלא חלום זה אין אמר: .4,בחצר עמד המן "הנה לו: אמרו —3בחצר?' .מי א$ר:
.4*;בוא המלך אקת-.וייאמר

 המן התחיל ?5*ביקרו דופק המלך אשר באיש .מה־לעשות המלך: לו אמר שבא בון
 שואל. אני שואל-לעצמי שאני כל־מה ממני? מכבד מי ממני? גדול מי בלבו: מתנאה

 כתר ושום... מלכות... לבוש ;ביאו ביקרו חפץ ה$לך אשר .איש המלך! אלגי לו: אמר
 שהוא בחלומי, שראיתי זהו אמר: המלך. על פניו נשתנו —הכתר ששאל כרן .6מלכות'
 המלך! אדני לו: אמר .7למרדכי' כן ועשה קח... .מהר המלך: לו אמר להרגני... מבקש
 בק י.ע מרדכי הרבה לו: אמר !7ה;הוךי' .למרךכי לו: אמר בעולם! ;ע מךדכי וירבה

 או אחת בע;ךה לו די כן, אש לו: אמר .7המלך' בשער ,היושב לו: אמר היהודים...
!7דברת' אשר מכל דבר תפל "אל ואמי־: כארי עליו המלך שאג מ;ד אחד. בנדר

 מכל־ דכר _יפל שלא הזדרו להם: אמר עמו. שילכו ו^חךבונה להתך המלך קרא

המן. עם הלכו דבר. אשר
 וחפוי־ראע, אבל כפיף־קומה, כשהוא המלך ננך לבית ה$ן נכנם שעה באותה

 משם ונטל לזו, זו נוקשות וברכיו מטמטם ולכו מעקם פיו חשכות, ועיניו מקטטות אזניו
 שים משש ונטל המלך, לאר־ות וןכנם מבהל משם ויצא 4וכל־כלי־;ולכור המלך לביש
 כל־כלי־ כתפיו על וטען השום, בדשן ואחז זהב, ךביד בו שתלוי הארות׳ כראש עומד

מרךקי. אצל והלך המלכות

 י. שם, שם 7 ח. ז, שס, שם 6 ו. שם, שם 5 ה. שם, שם 4 ד. שם, שם 8 ב. שם, שם 2 א. ח, אסתר 1

 ומעורבב. מבולבל — מטרף התליה. בעץ - בקורתו כה( לרחמים. דין נהפך כלו׳ — נתגלגלו
 ממדרגתו. שהושפל למי הוא משל מקוצצות, — מקוטפות ואזניו ארטנית. ארגמן, לבוש — פרפרין

ברעדה. דופקות — נוקשות ואטום. סתום — מטומטם נשא. עמם, — וטען



ריאמרדכי וגדולת המן מפלת

 בא זה ר#ע #אין אני, כמדמה אמר: ב;דו. והסוס בא #המן מרדכי׳ #ראה פון
 לכם, וברחו עמדו להם: אמר לפניו, ושונים יו#בים תלמיךיו היו בסוסו. לךמסני אלא
 נתעטף מ;ד עמך. אנו למות בין לחיים בין ממך, נפרד לא לו: אמרו בנחלתי! תכוו #לא

 אתם במה להם: אמר התלמידים. בין ר#ב המן בא בינתים בתפלה. ועמד פטלית
 אמר ךדהק;ם. #בית־המקדש בזמן מקריבים ישראל #היו העמד, במפות לו: אמרו עסוקים?

 — #וה? היה וכמה — שעורים. של לו: אמרו זהב? #ל או כסף #ל זה? עמר ומהו להם:
 ככר אלפים עשרת נצחו #לכם מעות עשר להם: אמר מעות. עשר הרבה, הרבה

#לי. כסף
 העלב, .יצחק בן־אברהם הצדיק מרדכי עמד, המן: לו אמר ותפלתו מרךכי כ#םים

 לבוש ולבש ואפרך משקך עמד #לי; כסף ככר אלפים לעשרת הקדימו ואפךך שקך
 #עה המתן ?נמלק׳ #ל בן־זךעו ך#ע להמן: מרדכי אמר המלך. סוס על ורכב המלך

 המן: לו אמר העץ. על ותלני הוציאני ואחר־כך מי־ראש, וא#תה מרורים לחם ואכל אחת
 התקנתי. לרעתי #התקנתי, העץ לכם; נעשו גדולים נסים מימיכם הצדיק׳ מרדכי עמד,
 #המלך זה, סוס על וךכב דא#ך על זה ותן־כתר זה פרפרין לבוש ולבש קום ןעתה
 שוטה להמן: ואמר ענה נם. הקדוש־ברוך־הוא לו #עשה מרדכי הבין מ;ד לכבדך. רוצה

 בכך. דךך־ארץ אין מלכות! לבוש לובש ואני — מנול וגופי האפר על יושב אני #בעולם,
 למרחץ המן הכניסו מצא. ולא וספר בלן לבקש הלך ואסתפר. #ארחץ עד לובש איני
 ותקנו טובים, ו#מנים בשמים כל־מיני והביא בלן, לו ונעשה זרועותיו וקשר חלציו וחגר

 התחיל מגלחו׳ #הוא עד ספר. לו ונעשה מביתו מספרים #ל זוג והביא וסכו, ורחצו
 אדם איש! לאותו לו אוי אמר: מתאנח? אתה מה מפני מרדכי: לו אמר להתאנח. המן

 ר#ע, לו: אמר וספר... בלן נעשה — מכסאותם למעלה וכסאו הפרתמים מן גדול #דדה
 ואלו #נה, ו#תים עשרים קרעום בכפר וספר בלן #דדה את־אביך, מכיר איני וכי
כליו!... הם

 ות#ש אני זקן לו: אמר זה. סוס על ורכב עלה לו: אמר והלבישו #תקנו לאחר
 בעלקתו ורכב. ועלה מרדכי עליו דרך צוארו. והכניע המן לו גחן התענית. מפני פחי

 על ,ואתה ר#ע, לו: אמר ...1תשמח" אל או.יבך ,בנפול מרדכי׳ לו: אמר בו. בעט
.2,תדרך במותימו

 חפץ המלך אשר לאיש .יעשה ,ככה ומכריז: לפניו הולך והמן רוכב מרדכי היה
 #ל וגביעים בימינם זהב #ל כוסות המלך, מבית נערים אלף ושבעה ועשרים ,3ביקרו"

 ביקרו' חפץ המלך אשר לאיש ;עשה "ככה הם: אף ומכריזים הולכים היו בשמאלם, בסף
כנגדו. דולקות ואבקות לפניו מקלסים הכל והיו

 ומתה. ונפלה — קלון באותו את־אביה וראתה החלון בעד הציצה המן של בתו
 אשר לאיש ;עשה ,ככה ואמרו: ושמאלו מימינו הלכו מךדבי #ל כבודו .ישראל וקשראו

ביקרו', חפץ #בשמים המלך
.4לי' א;בי שמחת ול# דליתני כי ץי "ארוממך ואומר: מקלם מרךכי ורדה

 באפו רגע כי קךשו, לזכר והודו חסידיו לן; ,]מרו אומרים: היו ותלמידיו
ברצונו"? חייב

ו. ה, שם שם 6 ב. ל׳, חהלים 4 יא. ו׳, אסתר 3 כנו. ל״ג, דברים 2 יז. כ״ד, משלי 1
 איש► שערות לגוז אומן — וספר מרחץ. בית שמש או בעל — בלן היותר. לכל — הרבה הרבה

לפידים. — ואבוקות ומשבחים. מהללים — מקלסין שחה. עצמו, כפף — גחן



לבית בית בין ריב

.1,בדמי מה־בצע אתחנן אדני ואל אקרא ;; "אליך אומרת: ה;תה אסתר
.2לי' למחול מספדי "הפכת אומרים: היו ן.ישךאל

וכרוז. נוליד ספר, בלן, מלאכות: אךבע ובידו —3ביתו' אל נדחף "והמן

יח<♦ פסיק״ר כח; ויק״ר ה! קה״ר פנ״א; אס׳ר; טז! )מג׳
 מוניטין לו יצא — 4בכל־המדינות' הולך ושמעו המלך בבית מרדכי גדול .כי ו2

4לם )ב״ר מכאן. זהב ועטרת מכאן ואפר שק שלו? מוניטין ומה בעולם.

המן. ת*תל יד.

 בבקשה לתליה, :עלוני ז6ש עד למרדכי: ואמר המן ענה —5תלהו' המלך .ויאמר מ
 ל# עולם גבורי הדיוטים. בני־אדם שצולבים כמו תצלבני הצדיק, מרדכי ממך,

 הבהלתי שפתי וברוח פי באמרי מלכים החרךתי לי. נשתעבדו המדינה ולבי לפני נחשבו
 לי תעשי• פן אני ;רא נקראתי. למלך ואב שמי דרה המלך פתשנר המן ואני — מדינות

 עשה אגג. לזקני שהרגו כמו תהךנני ז6ו כבודי על חום לך. לעשות שחשבתי כמו
 כמו תטר ול^ עמלק. וקנאת אגג שנאת תזכר־לי אל נפש. רוצחי בכם אין ז6ה בטובתך,

 שלקחתי על לפניך פי לפתוח ;כל ואיני פניך לראות כהו עיני אבא. עשו ונטר שנקם
 אל הצדיק, מרדכי אדני נפשי, על חוס ממך, בבקשה אשתי. ומזריש מאוהבי עצה עליך

 שבה המלך, בחרב תסיר את־ראשי שתהרגני, כמו הרגני עץ, על את־שיבתי תתלה
המדינה. כל־שרי מומתים

 דבריו שאין המן וכשראה לו. אזנו מרדכי הטה נ6ו ובוכה, צוח המן התחיל
 עצים לי, האזינו ואמר: ענה וכן הביתן. ננת באמצע וביללה בבכי קולו הרים נשמעים
העץ! על להתלות עומד בן־המדתא בראשית; ,ימי מששת שנשתלו ונטיעים,

 ראשו. על המן :תלה אמה חמשים נכה שהוא מי ואמרו: לעצה כלם התכנסו
 התאנה לנסכים. ::ן לוקחים שממני ראשי, על )?:תלה :כלה ואיני אני קצרה אמרה: הגפן

 וחוד" אדם לבשו וממני לבכורים לוקחין שממני ראשי, על שיתלה ,יכלה איני אמרה:
 לפני התמר אמר למנורה. שמן לוקחין שממני לאשי, על שיתלה :כל איני אמר: הדת

 ו:תלה —עמלק של בן־בנו אנג של בן־בנו הרשע שהמן יוד־עים הכל הקדוש־ברוך־הוא:
 לכנסת זוג שאתה דאשך, על יתלה כחך, יישר הקדוש־ברוך־הוא: ענה ראשי?! על

 כלם כל־העמים באים שאצלי ראשי, על שיתלה ;כל איני האתרוג: אמר הךצו:ה. ציון
 שאומרים ראשי, על שיתלה ;לל איני נ ואמר ההדס פתח לפניך. ולשבח מפריי לקחת

 שיתלה ;כל איני ואמר: האלון צוח האתרוג. עם שתף שאני - ועוד ושמחה. ששון עלי
 שיתלה ,יכלה איני ואמרה: האלה קראה תחתי. קבורה רבקה מינקת שךבורה ראשי, על
 ראשי, על שיתלה ;כל איני אמר: דמון בראשי. נתלה בן־דוד שאבשלום ראשי, על

 שהתקין העץ על עלי, את־המן תלו — הארז אמר — שמעוני אלי. משולים שהצדיקים
)תרג״ש(• לנפשו.

נו. ז׳, שם 5 ד. .,נו שם 4 ע. ו׳, אסתר 3 יב. שם, שם 2 י. נו, ל׳, חהליס 1

 תתלני. לא - תצלבני לא כז( מטבע. — מוניטין נו( בשוק. מכריז — וכרוז משרת. —בוליו

הסוכות. בחג והודיה הלל *מזמור — ושמחה ששון למלך. משנה — פתשגר



ט

עבוךתו;רב ?בדנו שני בית

בתפארתו. המקדש א.
 ומי מעולם: נחמד כרך ראה לא בתפארתה ,ירושלים ראה #לא מי רבותינו: #נו *

4: נא )סוכה מעולם. מפאר בנין ראה לא ?בדנו בית־המקדש ראה שלא

 ארץ־ישראל, באמצע וירושלים באמצעיתו, שיו#בת עולם, #ל טבורו אךץק#ךאל נ
 ההיכל, באמצע והארון בית־המקדש, באמצע וההיכל ןרו#לים, באמצע ובית־המקדש
קדושים(. )תנה״ק העולם. השתת #ממנה ההיכל׳ לפני ואבן־השתיה

 בנימין #ל מחלקו יוצא וכדאש־תור בקמין. #ל בחלקו בנוי ה;ה בית־הבח־רה ג
 #כינה #ת#ךה בקמין זכה מה ומפני .#1כן" כתפיו "ובין #נאמר: יהוךה, #ל לחלקו

 #ורה. הוא אצלי אומר: ואחד כל־אחד לפרקים; בניו אצל שבא למלך׳ משל בחלקו?
 ופניו והלך עמד אצלי? ושורה הגדולים אחי אבא שמניח אם#ר אמר: #?כלם קטן

 עגומה ונפשו כבושות ופניו #עמד הקטן, בני ראיתם המלך: אמר עגומה. ן:םשו כבושות
 בית־ הקדוש־ברוך־הוא: אמר כך אצלו. ולינתי משלכם, ,יהא ומשתה מאכל עכ#ו עליו?

מכל-השבטים. — וקרבנות בקמין #ל בחלקו .יהיה הבחירה
 היו #כל־השבטים בחלקו? #כינה #ת#ךה בקמין זכה מה מפני אחר: דבר

 $ני הקדוש־ברוך־הוא: אמר יוסף. #ל במכירתו היה לא ובקמין יוסף של במכירתו
 רחמים! עליהם מתמלא ואני לפגי מתפללים שיהיו לא בית־הבחירה? שיבנו לאלו אומר
אחיהם. _על רחמנים היו #לא בחלקם׳ שכינתי משרה איני

 לו #היו למלך מ#ל בחלקו? #כינה #תשרה בקמין זכה מה מפני אחר: דבר
 אביו היה שבכלם קטן את־־מקומו. ותפס ואחד בל־אחד הלך משהגדילו הרבה, בנים

 קטן הצדיק בקמין כך עליו. נשען — יוצא עליו, נ#ען — נכנם עמו, ושותה אוכל אוהבו,
 אמר ונכנם. עליו נשען ויוצא, עליו נשען עמו, ושותה אוכל :עלב וה;ה דדה" שבטים של

 .ובין נאמר וכך שכינתי. מ#רה אני ;דיו-#ם זה צדיק #סמך מקים הקדוש־ברוך־הוא:
תתקנ״ז(• רמז לג דברים )ילק״ש #כן'. כתפיו

ג׳(• )מדות לארי. ודומה - מלפניו ורחב מאחוריו צר ההיכל י

יב. ל״ג, דברים 1
 הנבחר, הבית — הבחירה בית ג( נוסד. — השתת הקדשים. קדשי כלו׳ — וההיכל ב(

 שיהיו לא תימה. לשון — וגו׳ לאלו אומר אני משולש. כצורת — תור וכראש המקדש. כית

 ותפס שתשכון. — שתשרה וגו׳. שם מתפללים שיהיו כך בשביל כלום כלו׳ — וגו׳ מתפללים

אביו. בנכסי — מקומו את



ובעבודתו בבנינו שני בית ריד

 מפני ניקנור׳ משערי חוץ זהב, על להיות נעתנז במקדש עדרו כל־השערים ה
 בךי.עכ{ב אליעזר ך' היתה. מצהבת עגחעתם מפני אומרים: וי_ע נסים: בהם ענעשו

זהב. כעל מאירה ודרתה רדתה, קלנתיא נחשת אומר:
 ךלתוח להביא ניקנור כשהלך אמרו: ניקנור? על לדלתותיו נעשו ומה־נסים

 מהם אחת נטלו לטבעו. עבים נחעול עליו עמד בחזירתו — מצרים על מאלכסנדריא
 וכרכה׳ הוא עמד - את-חברתה להטיל בקעו מזעפו. דרם נח לא ועדין — ם6 והטילוה

 עהניעה קון חברתה. על מצטער ודרה מזעפו. הים נח מיד עמה. הטילוני להם: אמר
 ע?ים בדיה אומרים: ו.יע הספינה; הפני מתחת ויוצאת מבצבצת רדתה עכו, על לנמלה

4ע״י לח•! )יומא ליבשה. והקיאתה בלעתה

 וכל־?׳י כלונסות. על־גבי ומדלה היכל, על פתחו על עומדת דרתה זהב על גפן ,

בה. ותולה מביא - אשכול או נרנר או עלה מקנדב עררה
לפנותה. כיעים מאות עלע עליך, ונמנו דרה מעשה צדוק: ברבי אלעזר ר׳ אמר

 עבעים ועל טפח, עביה פרכת תסנן: שמעון ר' משום אומר בן־גמליאל שמעון ר'

 אמה ארבעים ארכה חוטים; וארבעה עשרים ונימא כל־נימא ןעל נארגת נירים ועמם
 וענד" בכל־ענה עושים ועת?ם נעשית. רבוא ועת:ם ומשמנים אמה; עשרים ורחבה

אותה. מטבילין כהנים ועלע־מאות
הבאי. בלשון וכאן[ חכמים דברו שמואל: אמר נחמני בר .יצחק ר׳ אמר

4: כס תמיד •;1 )תרל׳

 משה ומימות היה, קנה על היד" דק היה, חלק במקדש, היה אבוב רבותינו: ענו ז
 קולו וחזר את־צפויו נטלו עררה. כמות ערב קולו היה ןלא זהב וצפוהו המלך צוה דרה;

עדרד- כמות ערב להיות
 ןנפגם. — ערב קולו ודרה דרד״ מעה מימות דרה, נחעת על במקדש, היה ?לעל

 כמות ערב קולו היה ולא — ותקנוהו מצך?ם על מאלכסנדריא אמנים והביאו חכמים שלחו
שהיה. כמות ערב להיות קולו וחזר — את־תקונו נטלו שדרה.

 מפטמת ודרתה היתד" משה ומימות דרתה, נחשת של במקדש, דרתה מכתשת
 ולא — ותקנוה מצרים על מאלככנךך;א אמנים והביאו חכמים שלחו נפגמה. — הבשמים

לתחלתה. וחזרה את־תקונד, נטלו שדרתה. כמות מפטמת היתד.
4חום׳ *י )ערב׳ ארוכה. להם עלתה ולא ונפגמו ראשון ממקדש נשתירו כלים אלו

 מוציא ואחד וכל־אחד בה, היו נקבים עשרה במקדש, היתה מגרפה שמואל: אמר "
זמר. מיני מאה מוציאה כלה נמצאת זמר; מיני עשרה

 שהם, כמו שנשארו — ניקנור משערי חוץ תחלה. שהיו ממה נשתנו כלו׳ — נשתנו ה(

 סער — נחשול קורינתי♦ מקום, שם — קלנתיא להלן. כמפורש — נסים בהם שנעשו שנום. ולא

 ידי על נתמכת — ומודלה ו( כתלי. — דפני לחופה. — לנמלה חבקה. — וכרכה גלים. מכה

 מחמת — וגו׳ מאות שלש עץ. מוטות — כלונסות עץ. סמוכות גבי על וסמיכתם הענפים הגבהת

 בשעת שם דרך נמתחים שהחוטים טבעות כמין — נירים ממקומה. — לפנותה משאה. כובד

 בלשון פרכות. — ושתים חוטים. — וגו' ומשמונים עבים♦ חוטים *כלו ,,.נימין נו״א: אריגה.

 חליל. זמר, כלי טין — אבוב ז( דוקא. לאו הוא מאות ג׳ המספר כלו׳ והפלגה, גוזמא בלשון — הבאי

 סממנים תערוכת — מפטמת קצת. נתקלקל — ונפגם צלצול♦ י*ע קול משמיע כלי — צלצל

זמר. כלי מין — מגרפה ח( ותקנה. רפואה — ארוכה פטום. קרוי וצרופם



רטוהארון נניות בתפארתו. המקדש

 כל־אחד כה, היו נקבים ועשרה הימנה, יוצא אמתוקתא וגבוהה אמה, היא ענו:
זמר. מיני אלף מוציאה כלה נמצאת זמר; מיני מאה מוציא

יא•(• י: )ערב׳ ענו. גזמא ?צחק: בר נחמן רב אמר

 לעכת־חעאין לעכת־הכלים. ואחת לעכת־חעאין אחת במקדש, היו לעבות עתי ם
 לשכת־ ;בחשאי מתוכה מתפרנסים טובים בני ועמים בחשאי, לתוכה נותנים יראי־חטא

 פותחים הגזברים יום לשלעים ואחת לתוכה. זורקו כלי מתנדב שהוא כל־מי — הכלים
 ודמיהם נמכרים, והשאר אותו, מניחין — לבדק־הביוז צרך בו שמצאו וכל־כלי אותה,

ה( )שק׳ לבךק־הב?ת. נופלים

 בתחלה קךעי־הקךעים, מבית היוצא מע;ן צפוראה: הונא רב משום פינחס ר׳ אמר
 לפתח שהגיע כון עתי; על ?חוט נעשה ההיכל לפתח שהגיע בון לקרני־חגבים; דומה

 מכאן קטן; פך כפי נעשה —העזרה לפתח שהגיע בון .ערב; )?ל כחוט -נעשה האולם
 — דןד גיית לפתח שהגיע כון דוד. בית לפתח שמגיע עד ועולה, מתגבר היה ואילך
ע״י(• עח•: אז; )יומא לטהרתם(. ]טמאים רותחין עבו עוטף, כנחל נעשה

הארון. $ניזת ב.

 וכרובית וכפרת ארון הם: ואלו עני, למקדש ראשון מקדש בין היו דברים חמשה יא

ואורים־ותמים. ורוח־הפןדע ושכינה אש
 אהרן של ומקלו המשחה עמן וצלוחית המן צנצנת עמו נגנזה ארון, משנגנז

 מלך "אעיהו — גנזו? ומי ;שראל. לאלהי דורון פלשתים עשגרו וארגז ופרחיה בעקדיה
 עליך תקים אשר ואת־מלכך אותך ן; .יולך כתוב: שגנזו?-מצא ראה מה גנזו. ,יהודה

 את־ארון תנו ללחם... .חאמר שנאמר: זהו וגנזו, עמד ,1ונו" ;דעת אשר גוי אל
 הוא גולה אם להם: אמר - 2בכתף' משא לכם אין עלמת.. בנה אשר בבקת הקדש
 ואת־ אלהיכם את־;; עבדו .עתה אלא למקומו, עוד אותו מחזירים אתם אין לבבל עמכם

פו(. שק׳ נב:ו כא:ז )יומא .8.ישראל" עמו

 דיר־ כנגד משתחןים היו הבהנים סנן חנניה ך׳ ועל־בית גמליאל של־בית־רבן יב

ו(• )שק׳ נגנז. הארון ששם מאבותיהם, ב;ךם ממרת שכן העצים:

 את־ והודיע בא מחברותיה. משנה רצפה וראה מתעסק, שהיה אחד, בבד,ן מעשה יג
 גנוז. הארון עשם ביחוד וידעו נשמתו. עתבאה עד את־הדבר לגמר הספיק ןלא - חבריו

היה. בקרדמו מתעסק חלבו: ך' אמר עשה? ה;ה קה
 ונשמטה בעצים, מתליעים היו בעלי־מומים כדגים שני .ישמעאל: ר' דבי תנא

נד•(• יומא )שם: ואכלתו. אש חצאה עם, ונפלה מהם אחד על קרדמו

יג. שם, שה י• כ ל״ה, >נ׳ הימים דברי 2 כיו. כ״ח, דברים 1

 כמוהס. דק — חגבים לקרני י( סתרים. — השאין ט( לאחיזה. יד ביה קת, — וקתא

 ישםא ודאג — וגו׳ אותך ה' יוליך מנחת. — דורון ששלחו. — ששנרו נעלם. — משנגנז יא(

 — מתליעים קבלת. — מסורת שם. מונחים שהעצים חדר — העצים דיר יב( לבבל. יגלה

הרקובים. מן הבריאים העצים את בוררים
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כהנה. כתר נ.
 את־הכהנה. ודנה יועבת י&ראל על גדולה סנהדרי ך,ןתה עם — לעכת־דצזית יי

 לובש פסול, בו נמצא ועלא לו; והולך ויוצא עחורים לובע —פסול בו שנמצא וכהן
 נמצא עלא עושים, היו ויום־טוב הכהנים. אחיו •נם ומשמע נכנם לבנים, ומתעטף לבנים
 נמצא עלא הוא, ברוך המקום, ברוך א״מרים: היו וכך הכהן. אהלן על כזרעו פסול
 ובית ץי לפני לעדת לעמד ובניו, באהלן שבחר הוא, וברוך אהלן; על בזרעו פסול

ה(• )מדות קךעי־הקךעים.

 דברים: בחמעה גדול )?הוא גדול? עמו נקרא למה - 1מאחיו' הגדול .והכהן שי

ובמראה. בחכמה בעער, בכח, כנוי,
 חוצב אותו וראו הכהנים אחיו ויצאו גדול, כהן שמנוהו הסתת בפינחם מעשה

זהב. דינרי לפניו את־המחצב ומלאו הניחוהו, ולא אבנים,
 — מאחיו' הגדול .והכהן שנאמר: - אותו, מגדלים הכהנים אחיו לו, אין עאם ומנןן

אמור(• תנה״ק א; יומא )ידוש׳ אחיו. משל גדלהו

הצדיק. שמעון ד.

 מכאן בקמין; עולה גורל היה הצדיק, עמעון עעמע ענה, ארבעים רבותינו: ענו סז
 מכאן מלבין; זהורית של לשון והיה כשמאל. עולה פעמים מין,זבי עולה פעמים ואילך,
 פעמים ואילך, מכאן דולק; מערבי נר והיה מלכין. אינו פעמים מלכין, פעמים ואילך,
 עצים להביא צריכים כהנים היו ולא מתגברת, מערכה על אש ודדתה כבה. פעמים דולק,

 של כחד תעש ואילך, מכאן עצים; מצות לקים כדי עצים, נזירי מעני חוק למערכה,
 עצים מלהביא נמנעים כהנים היו ולא מתגברת. אינה פעמים מתגברת, פעמים מעריכה׳

 וכל־כהן ך.פןים. ובלחם הלחם ובעתי בעמר ברכה ו?שתלחה כלו, כל־היום למערכה

 בעמר מארה נשתלחה ואילך, מבאן ומותיר; שבע ו_יע ושבע אוכלו כזית-:ע שמגיעו
 אתקדיהם, מועכים הצנועים מצרי. כפול מגיעו וכל־כהן הפנים, ובלחם הלחם ובעת׳

 אותו קודאין ןך,יו חברו, וחלק חלקו ענטל באחד, ומעשה ואוכלים. נוטלים והגרגרנים

ע״י(• *לס )יומא מותו. יום עד בן־חמצן

 את־בית־ כותים עבקעו יום הוא, גריזים הר יום בטבת והמעה כעשרים תנ;א׳ יז
 מה הצדיק. את־שמעון והודיעו באו להם. ונתנו להחריבו, מוקדון מאלכסנדרום אלהינו
 אור על ואבקות עמו, .ישראל ומיקירי כהנה׳ בבגדי ונתעטף כהנה בגדי לבש עשה?

זה, מצד מהלכים והללו זה מצד מהלכים הללו כלו, כל־הלןלה מהלכים והיו בידיהם.

י. כ״א, ויקרא 1
 אבנים. ופוסל הוצב — הסתת ביופי. — כנוי טו( משפחתו. או עצמו מצד — פסול יד(

 היה שמעון ובימי לעזאזל; ואחד לה׳ אחד יו״ב, שעירי שני של גורל — בימין עולה גורל טז(

 לשון קושרים היו לעזאזל השעיר כשנשתלח — מלבין זהורית של לשון בימין. .לה׳״ עולה תמיד

 )ועי׳ שמחים והיו להם שנמחל ישראל ידעו וכשהלבין האולם, פתח על אדום( צמר )חבילת זהורית של

 - והגרגרנים שמעון. בימי - ברכה ונשתלחה לעולם. כבה ואינו - דולק כ(. יו• בעבודת להלן

 של מקדשם בו שנחרב יום — גריזים הר יום יז( חמסן. — חמצן בן האכילה, אחרי הלהוטים

בענין(. להלן )כמפורש גריזים בהר )השומרונים( הכותים



ריזחרניר מקדש הצדיק. שמעון

 לו: אמרר הללו? הם מי להם: אמר עמוד־השחר שעלה כרן עמוד־השחר. שעלה עד
 שראה כרן בזה. זה ופגעו חמה זרחה לאנטיפטרם שהגיע בון בך. שמרדו יהודים, הללו

 ;שתחוה כמותך, גדול מלך לו: אמרו לפניו. והשתחוה ממרכבתו ;רד הצדיק, את־שמעון
 להם: אמר בבית־מלחמתי. לפני מנצחת זה של דיוקנו דמות להם: אמר זה? ליהודי

 תחרב, שלא מלכותך ועל עליך בו שמתפללין בית אפשר לו: אמרו באתם? למה
 שעומדים הללו, כותים לו: אמרו הללו? הם מי להם: אמר להחריבו? נדם יתעוך
 סוסיהם. בזנבי ותלאום בעקביהם נקבום מיד בידיכם. מסורים הם הרי להם: אמר לפניך.

 להר שהגיעו כון גריזים. להר שהגיעו עד הברקנים, ועל הקוצים על אותם מגרדים והיו
 היום ואותו — לבית־אלהינו לעשות שבקשו כדרך בדשנים, תרעוהו חרשוהו נרייזים

ע״י(• ז סט• )יומא יום־טוב. עשאוהו

חוניו. מקדש ה.

 לו: אקרו מת. הוא זו שנה להם: אמר הצדיק, שמעון בה שמת שנה אותה תקיא, יח
 ועטוף לבנים לבוש אחד זקן לי מזדמן היה כל־יום־הכפורים להם: אמר יודע? אתה מנ;ן

 שחורים. ועטוף שחורים לבוש אחד זקן לי נזדמן זו שנה עמי; תצא עמי נכנם לבנים,

 הכרעים אחיו ונמנעו ומת, ;מים שבעת חלה הרגל אחר עמי. יצא ולא עמי נכנם
בשם. מלברך

 שהיה אחיו, שמעי בו נתקנא תחתי. ;שמש בני חוניו להם: אמר פטירתו בשעת
 *וחגרו באונקלי הלבישו םךר-עבוךה. ואלמךך לא לו: אמר ומחצה. שנים שתי ממנו גדול

 — לאהובתו וק;ם זה מה־נדר ראו הכהנים: לאחיו להם אמר מזבח, אצל והעמידו בצלצול

 בקשו שליכי. בצלצול ואחצר שליכי באונקלי אלבש גדולה בכהנה שאשתמש היום אותו
 שם ובנה מצר;ם של לאלכסנךר;א הלך אחריו. ורצו מפניהם רץ להרגו׳ הכוהנים אחיו

 ;רד שלא מה־זה אמרו: בדבר חכמים וכששמעו עבודה־זרה. לשם עליו והעלה מזבח
 היה כך לא ;הודה: ר׳ לו אמר מאיר. ר׳ דברי וכמה; כמה אחת על לה היורד בך, לה

 ומחצה. שנים שתי ממנו גדול אחיו שמעי שהיה חוניו, עליו קבל לא — אלא מעשה,
 הלבישו םדר־עבודה, ואלמךך בא לו: אמר אחיו. בשמעי חוניו בו נתקנא ואף־על־פי־כן

 מה־נדר ראו הכהנים: לאחיו להם אמר המזבח. אצל והעמידו בצלצול וחגרו באוןקלי
 ואחנר שליכי באונקלי אלבש גדולה בכהנה שאשתמש היום אותו — לאהובתו וקי_ם זה

 את־ להרג בקשו כל־המארע. להם סח — להרגו הכהנים אחיו בקשו שליכי. בצלצול
 אוקר: אותו כל־הרואה אחריו, ורצו — לבית־המלך רץ אחריו. ורצו מפניהם רץ - חוג?

 שמ;ם, לשם עליו והעלה מזבח שם ובנה מצרים של אזלאלכםנךרי הלך הוא! זה הוא, זה
 אמרו; בדבר חכמים וכששמעו .2מצרים" ארץ בתוך ל;; מזבח ;היה ההוא "ביום שנאמר

 לט:(• יומא קם:; )מנח׳ וכמה. כמה אחת על לה לרד המבקש כך, ממנה שברח ומה־זה

 היה יח( בהמה. למאכל זרעונים מין — כרשנים פניו. פרצוף צורתו, דמות — דיוקנו דמות
 כשם — בשם כהנים. ברכת העם את — מלברך עבודה. בשעת קדשי־קדשים כבית — לי מזדמן

 בחגורה — בצלצול נשים. של מעיל במין - באונקלי גדולה. בכהונה — תחתי ישמש המפורש.

 עליו קשה — כך בכהונה. לשמש עדיין הספיק שלא — לה ירד שלא שלך. — שליכי נשים. של
לדחותו. שאין — וכמה כמה אחת על כשדחוהו. זרה לעבודה שפרש עד הגדולה מן הפרידה
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אלכסנדתא. של דיושלוסטון ו.
 מצרים על אלכםנךר;א על ךיופלוסטון ראה עלא מי אומר: חתודה ר' ענינו,

 מסטיו; לפנים סטיו היתה, גדולה בסילקי כמין אמרו: ישראל. על בכבוךם ראה לא

 כנגד בה, היו זהב על קתךראות ואחת ןעבעים מצך.ים. כיוצאי כפלים בה עהיו פעמים
 ובימה זהב. ככרי ויבוא ואחד מעשרים פחותה אינה ואחת וכל־אחת זקנים, ואחד עבעים

 אמן, לענות עדגיע וכון ?ידיו, והסודרים עליה, עומד הכנסת וחזן באמצעיתה, עץ על
 זהבים אלא מערבבים, יועבים היו ולא אמן. אחריו עונים והם - בסוךרים מניף הלה

 בפני וגרדיים .עצמם בפני וטרסיים עצמם בפני ונפחים עצמם בפני וכספים עצמם בפני
 ומעם להם, ןנטפל ובא אמנותו בעלי מכיר היה לעם, נכנם עני או וכשאכסנאי עצמם.

ד(• חוסם׳ ז נא )סוכה ביתו. אנעי ופרנסת פרנסתו

מעז^חות־כדזנים. ז.
 עלחו ללמד. רצו ולא לחם־הפנים במעשה בקיאים היו בית־נרמו רבותינו: ענו

 היו ולא כמותם לאפות יודעים ןך,יו מצרים, על מאלכסנדריא אמנים והביאו חכמים
 מבפנים מסיקים והללו מבחוץ, ואופים מבחוץ מסיקים עהללו כמותם; לרדות יודעים
 חכמים כעעמעו מתעפעת. פתם אין והללו מותעפעת פתם הללו — מבפנים ואופים
 בית־גרמו וחזרו — בראו לכבודו בעולמו, הקדוע־ברוןד־הוא כל־מה־עברא אמרו: בדבר׳

 נוטלים היו בכל־יום ובאו. — שכרם להם כפלו באו; ולא — חכמים להם עלחו למקומם.
 וארבעה עשרים — בכל־יום אומר: ;הודה ר׳ וארבעה. עשרים והיום מכה ענים־עשר

 יודעים להם: אמרו ללמד? עלא ראיתם מה חכמים: להם אמרו ועמנה. ארבעים ןהיום
 וי.עבד ן:לך מדגן עאינו אדם :למד עמא לחרב, עתיד עבית־המקדע בית־אבא, היו

בכך. עבודה-זרה
 בניהם, ב:ד נקיה פת נמצאת לא עמעולם - לעבה אותם מזכירים זה דבר ועל

 מי; נקים .ודדיתם מה־שנאמר: לקי.ם נזונים; הם הפנים לחם ממעשה ייאמרו: עלא
4צ״י לח•ו )יומא .1,ומישראל

। שלחו ללמד. רצו ולא במעשה־הקטר־ת, בקיאים היו בית־אבטינם רבותינו: ענו 
יודעים היו ולא כמותם לפטם יודעים והיו מצרים, על מאלכסנדריא אמנים והביאי חכמים

כב. ל״ב, במדבר 1
 — בסילקי שורות. בשתי זה כנגד זה מכוונים עמודים עמודים עשוי בנין — דיופלוסטון יט(

 מושב מקום וי״ם: זה; בתוך זה כפול, עמודים של אולם — מסטיו לפנים סטיו ועד. ובית אולם

 — והסודרים הצבור. לפני ומתפלל הקורא — הכנסת וחזן יציעות. כמין באולם, לנאספים ומעמד
 ולא החזן. הלז, — הלה ברכותיו. אחרי אמן שיענו סימן, לשם הרב לקהל בהן להניף מטפחות

 אומנות בני לכל היה מיוחד מקום אלא בערבוביא, יושב היה לא הצבור — מעורבים יושבים היו

 אורגים. — וגרדיים נחשת. צורפי — וטרסיים וכסף. זהב צורפי — וכספים זהבים... אחת.
 להסיר — לרדות לאחרים. — ללמד בחנים. משפחת שם — גרמו בית כ( אורח. — וכשאכםנאי

 הפת את שהדביקו עשויים, היו בך בימיהם התנורים — מבחוץ שנאפה. לאחר התנור מן הפת את
 - הקב־ה שברא מה כל ונפגמת. מתקלקלת - מתעפשת מבחוץ. נם או מבפנים התנור בכתלי

 להלן. וכן ,*,יחזרו צ״ל *.וחזרו תחת ואולי שחזרו; קודם — חכמים להם שלחו אומניות. מיני כל

כמתכונתם. והבשמים הסממנים את לערבב — לפטם אדם. בני — יאמרו שלא זוז. מאה — מנה



ריסכהנים משפחות

 ולכאן. לכאן מפציע הללו ועל כמקל׳ ועולה מתמר הללו על כמותם; עען להעלות

 וחזרו - בראו לכבודו הקדוע־ברזך־הוא שברא כל־מה אמרו: בדבר חכמים וכששמעו
 בכל- ובאו. — עברם להם כפלו באו; ולא — חכמים להם שלחו למקומם. בית־אבטינם

 ?נשרים - בכל־יום אומר: ,יהודה ר׳ וארבעה. עשרים והיום ענים־עשר, נוטלים היו יום
 אמרו *ללמד שלא ראיתם מה חכמים: להם אמרו ושמנה. ארבעים והיום וארבעה׳

 תלך הנון שאינו אדם :למד ושמא לחרב, עתיד ש?ית־המקךע בית־אבא היו יוךעים להם:

בכך. עבוךה־זרה רעכד
 מבתיהם; מבשמת כלה ;צאר, לא עמעולם - לשבח אותם מזכירים זה דבר ועל

 ממעשה־הקטךת אמרו,1' שלא תתבשם, שלא עמה, מתנים — אחר ממקום אשה כענושאים
.1ומישראל' מן; נקים "והייתם מה־שנאמר: לק!ם מתבשמות; הן

 אמרתי בניהם, מבני אחד ומצאתי בדרך מהלך הןיתי אחת פעם .ישמעאל: ר׳ אמר
 במקומו מקום כבוד עבשו המקום; כבוד למעט ורצו כבודם להרבות בקשו אבותיך לו:

כבודם. ומעט
 מבני־ ואחד אני ;צאתי אחת פעם בן־לונה: ןעמעאל ר' לי סח עקיבא: ר׳ אמר

 לי: אמר *בכית מה מפני לו: אמרתי ושחק. שבכה ראיתיו עשבים. ללקט לשדה בניהם
 להחזירו הקדוש־ברוך־הוא שעתיד לי: אמר *שחקת מה ומפני — נזכרתי. אבותי כבוד
 שבועה לי: אמר לי. הראהו - כנגדי. ״מעלה־עשן' לי: אמר *שנזכרת ראית ומה — לנו.

לכל־אדם. אותו מראין שאין בןדינו, היא
 אמרתי בידו. סממנים ובעלת אחד זקן מצאתי אחת פעם בן־נורי: יוחנן ר׳ אמר

 — מגלת־סממנים. לי: אמר *ב;ךיך ומה — אני. מבית־אבטינם לי: אמר *^תה מאןן לו:
 לכל־אדם, אותה מוסרים היו לא קימים היו שבית־אבא ^ל־זמן לי: אמר לי. הראה
 מעתה לי: אמר עקיבא, ר׳ לפני הדברים ופחתי וכשבאתי בה. והזהר לך היא הרי עכעו
)שם< אלו. של בגנותם לספר אסור

 נוטל שהיה עליו, אמרו הכתב. מעשה על ללמד רצה לא בך.קמצר רבותינו: ענו כב
 כותבה היה אותיות, ארבע של תבה היתה ואם אצבעותיו, חמש בין קולמוסים ארבעה

 בן־קמצר לדבריהם, תשובה מצאו כלם *ללמד שלא ראית מה לו: אמרו ?כח־^חת.
 בן־קמ^ר ועל ,2לברכה' צדיק "זכר נאמר: הראשונים על לדבריו. תשובה מ׳^א לא

4:)שם .2*ןךקב ךשעים .שם נאמר: וחבריו

ללמד. רצה ולא בעיר פרק יודע ד,ןה בן־לוי ההרס בג
 הנימין בין אצבעו ומניח פיו לתוך גךלו מכנים בנעימה קולו נותן כשהוא תקיא,

לאחוריהם. בבת־ראש נזקרים הכהנים אחיו שהיו עד זמר כל־מיני מוציא והיה

4ג שהש״ר )שם;
יד. י׳, משלי 2 כב. ל״ב, במדבר 1

 סיפר. — סח לצדדים. ומתפזר מתפצל — וגו׳ מפציע כתמר. וזקוף ישר עולה — ועולה מתמר

 — סממנים ומגלת כמקל. ומתמר עולה העשן בקטורת, אותו שכשנותנים עשב, מין — עשן מעלה

 — קולמוסים כב( המגלה. את שמסרו לאחר — מעתה ושמושם. סמים מיני שמות בה שכתובים

 בין — הנימין בין ידו. בוהן — נדלו כג( כתובה. מלה — תיבה בהם. שכותבים מחודדים קנים

בכת־אחת. ונופלים נרתעים — בבת־ראש נזקרים החוטם. מחיצה נגד השפה שער חלוקת



ובעבודתו בבנינו שני בית כ ר

 שטמאו עלי, בני מכאן צאו ו־אשונה, עזרה: צידוד, צרחות ארבע רבותינו: ענו כי
 ומחלל את־עצמו שמכבד כפר-ברקאי, איש יששכר מכאן צא עזךה:י צוחה ועוד ;;! היכל

 שערים שאו עזרה: צרחה ועוד עב׳דה; ועובד בשיראים ;דו כורך שדרה עמים! קרעי
 צוחה ועוד גדולה! בכהנה וישמש פינחס, של תלמידו בךפ;אבי, .ישמעאל ו;כנם ראשיכם

 כרסו וימלא פינקאי, של תלמידו בן־נרבאי יוחנן ו;כנם ראשיכם שערים שאו ?נזרה:
שמים! מקךשי

 ודרה ?נגלים שלש־מאות בסעדתו אוכל שדרה בן־נרבאי, יוחנן על עליו, אמרו
 כל־ימיו אמרו: סעדה. בקנוח גוזלות סאה ארבעים ואוכל _י;ן גרבי שלש־מאות שותה

במקדש. "נותר' נמצא ל^ בן־נרבאי יוחנן של

הכהנד- זיו בטל בן־פיאבי .ישמעאל ר׳ משמת
 והמלכה, המלך חשבו מעשה אמרו: כפר־ברקאי? איש ליששכר לו עלתה מה

 גדול, יוכיח?-כהן מי אמרו: משבח. הכבש אקרה: המלכה משבח; הגדי אמר: המלך
 לתמיד. י.עלה — משבח הגדי אם ב;דו: הראה יששכר. בא בכל־יום. קו־בנות מעלה שהוא
 שמע שמאלו. וקטעו שחד נתן ;מינו. ;קטעו המלך׳ אימת עליו ואין הואיל המלך: אמר

 איש ;ששכר ממנו שקבל המקום, ברוך יוסף: ר׳ אמר את־ימינו. אף וקטעו — המלך

מס•(• סוטה נז:ן )פס׳ הזה. בעולם ענשו קפר־־ברקאי

 נוטלים זדעות בעלי והיו ביריחו, היו שקמה של קורות אומר: שאול אבא שנינו, כה
 שאול אבא אמר בהם קיוצא ועל עליהם לשמ?פ. והקדישון בעלים עמדו בזרוע. אותן

בן־חנין: יוסף אבא משום כן־בטנית
מאלתם! לי אוי מבית־ביתום, לי אוי
מלחישתם! לי אוי מבית־חנין, לי אוי
מקולמוסם! לי אוי מבית־קתרום, לי אוי
מאגרופם! לי אוי בךפ;אבי, מבירדישמעאל לי אוי

 את־העם חובטים ועבדיהם אמרכלים וחתניהם גןברים ובניהם גדולים, כהנים שהם
נז(. )פם׳ במקלות.

 ולובשה מנה מאה של כתנת אמו לו שעשתה בן־פאבי, ;שמעאל ר׳ על עליו אמרו כו
לצבור. ומסרה ;חיד עבודת בה ועובד

 ולא רבוא, משתי כתנת אמו לו שעשתה בן־חרסום, אליעזר ר׳ על עליו אמ־ו
לה:(• )יומא כערים. שנראה מפני ללבשה׳ הצדעים אחיו הניחוהו

 במעטפות — בשיראים כהנים. כלפי המקדש שבחצר הקהל והכריז צעק — עזרה צוחה כד(

 לשון — ונו׳ עגלים מאות שלש בקדשים. בזיון מנהג וזה בעבודה, ידו תתלכלך שלא משי, של

 — גוזלות יין. חביות — יין גרבי בנותר. הקרבן יפסל שלא הרבה לאכול היה משתדל ,כלו גוזמא;

 כמה כלו׳ — לו עלתה מה סעודה. קנוח קרוי סעודה בסוף מאכל — סעודה בקנוח יונה. בני

 — זרועות בעלי כה( יקצצו. — יקטעו המלך. לפני כבוד דרך זה ואין — בידו הראה בסופו. נענש

 הדומה — בהם כיוצא לביהמ׳ק. - לשמים השקמה. בעלי — בעלים ותקיפים. אגרופים בעלי

 והיה בזרוע ששלטו הם תקיפים כהנים משפחות כאן המנוים אלו כל — וגו׳ מבית לי אוי להם.

 שלהם. הרע ולשון ממלשינות - מלחישתם שלהם. חובלים ממקל — מאלתם עליהם. קובל העם

 בבית־המקדש. האוצר כסף על ממונים — גזברים וכדומה. שטנה כתבי שכתבו — מקולמוסם

וסוכנים. פקידים — אמרכלים



דכאמקרון אלכסנדרום מהנים. משפחות

 בעתי ירכותיו עתי נוטל מהם אחר עה;ה ביתום, בת מרתא על בבניה מעעה מ
 לנבי אותן ומעלה גדל בצד עקב מהלך והיה דינרין, באלף לקוח מעור אצבעותיו

א׳(• יומא )תוספ׳ מןבח•

 — ?1תקצרנה' רעעים וענות ימים תוסף ץ ״יראת ענאמר: מהו יוחנן: ך׳ אמר

 שמעו ולא ענים ועער מאות ארבע עעמד ראעון׳ מקרע זה - ימים'ד תוסף ץ \ךאת
 עעמד עני, מקרע זה - תקצרנה" רעעים ״וענות גדולים; בהנים ?!ער שמנה אלא בו

 שנה ארבעים מהם צא בהנים. מאות מעלע יותר בו ועמעו שנה ועערים מאות ארבע
 בך .יעמעאל עעמע ועער גדול בהן יוחנן שעמע שנה ועמנים הצדיק עמעון עעמע
 וחשוב, צא ואילך מבאן — בן־חרםום אלעזר ר׳ עעמע עערה אחת אומרים: ו_יע פאבי;

ענתו. הוציא לא בל־אחד
 בדמים, אותה לוקחים עהיו לפי - למה? וכל־כך בן־תורתא: יוחנן ך' אמר

 עהעמיד עד המלך לתאי ביתום בת מךתא לו הכניסה דינךים על תרקב אסא: ך׳ עאמר
ע״י(• ט; )יומא גדול. בהן בן־גמלא ליהועע

מקרון אלבסנדרום ח.

 אמרו מקרון, אלבסנדדום לפני :עראל עם לדון אפריקי כני כעבאו רבותינו: ענו 85
 בני־אדם על אביהם וכנען ,2”לגבלתיה יעראל "ארץ ענאמר: היא, עלנו יעראל ארץ לו:

 ואדון ואלך רעות לי תנו לחכמים: הבית( ]עוער בן־פסיםא גביהא להם אמר דרה. הללו
 אנצח אני ואם נצחתם, עבנו הךיוט אמרו: ינצחוני, אם מקרון; אלכסנדרום לפני עמהם
 להם: אמר עמהם. ודן והלך ךעות לו נתנו נצחתכם. מעה תורת להם: אמרו אותם

 לכם אביא לא אני אף להם: אמר התורה. מן לו: אמרו ראיה? מביאים אתם מהיכן
 עכר —3לאחיו' יהיה עבדים עבד כנען, ארור "וייאמר ענאמר: התורה, מן אלא ךא;ה
 עבדתונו. עלא ענים כמה עהרי אלא עוד, ולא למי? ונכסים למי עבד ?כפים, עקנה
 ימים. עלעה זמן לנו תנו לו: אמרו תעובד" לו החזירו המלך: אלבסנדרום להם אמר

 זרועות כעהן עדותיהם והניחו ברחו מיד מעובה. מצאו ולא בדקו זמן. להם נתן

ג׳(• מג״ת צא: )סבה׳ רדתה. עביעית ענה ואותה —נטועים כעהם וכרמיהם

 אמרו מקרון, אלכסנדרום לפני יעראל עם לדון מצרים בני באו אחת פעם עוב *

 וזהב כסף לנו תנו ,4חעאלום" מצרים בעיני העם את־חן נתן "תי אומר: הוא הרי לו:
 לפני עמהם ואדון ואלך ךעות לי תנו לחכמים: בן־פסיסא גביהא אמר ממנו. ענטלתם

 אמרו אותם, אנצח אני ואם נצחתם, עבנו הךיוט להם: אמרו עצחוני, אם אלכסנדרום;
אתם מהיכן להם: אמר עמהם. ודן והלך רעות לו נתנו נצחתכם. רבנו מעה תורת להם:

לו. י״ב, שמוח 4 כה. ט׳, בראשית 3 ב. ל״ד, במדבר 2 כז. י׳, משלי 1

 אותה לוקחים בחיים. שנתו גמר לא — שנתו הוציא לא מהם. הוצא — מהם צא כה(

 של בט( סאה. חצי מדת קבים, שלשה — תרקב בכסף. הגדולה הכהונה את קונים — בדמים
בקשו. — בדקו חכם. שאינו בור, אדם — הדיוט כך. אומרים הם עצמם על — הללו אדם בני

 שמיטה. שנת — שביעית



ובעבודתו בבנינו שני בית רכב

 מן אלא ראיה לכם אביא לא אני אף להם: אמר התורד" מן לו: אמרו ראתה? מביאים

 מאות וארבע ענה עלעים במצרים ;עבו אשר יעראל בני .ומועב ענאמר: התוךה,
 וארבע ענה עלעים במצרים עעעבהתם רבוא עעים על עבודה עכר לנו תנו ׳1ענה'
 זקן לנו תנו לו: אמרו תעובה. לו החזירו מקרון: אלכסנדרום להם אמר ענד" מאות

 זרועות כשהן עדותיהם הניחו מ;ד תעובד" מצאו ולא בךקו זמן, להם נתן ;מים. עלעה

)שם(• ך.;תה. עביעית ענה ואותה — וברחו נטועים כעהם וכרמיהם

 אלכסנררום לפני ;עראל עם לדון קטורה ובני יעמעאל בני באו אחת פעם ועוב לא
 ,2,בן־אברהם ;עמעאל תלדית .ואלה ענאמר: ועלכם, עלנו כנען ארץ לו: אמרו מקרון׳
 יכיר' בן־השנואה את־הבכר .כי נאמר: !ועוד( ;3בן־אברהם' יצחק תולדית .ואלה ונאמר:

 לי תנו לחכמים: בן־פםיסא נביהא להם אמר פי־ענים. עיטל בדין ויעמעאל — 4ונו'
 ואם נצחתם, עבנו הדיוט אמרו: ;נצחוני, אם אלכסנךרום; לפני עמהם ואדון ואלך ךעות

 עמהם. ודן והלך רעות לו נתנו נצחתכם. רבנו מעה תורת להם: אמרו - אותם אנצח אני
 לא אני אף להם: אמר התורה. מן לו: אמרו ךא;ה? מביאים אתם מהיכן להם: אמר

 ולבני ליצחק, לו את־קל־אער אברהם .ולתן ענאמר: התורה, מן אלא ראיה אביא
 ןה וענד בח;יו לבניו אגטין שנתן אב —5מתנת' אברהם ;תן לאברהם אער הפילגעים

סא(• ב״ר *)שם מנים. כבעת מעם ;נסתלקו כלום? ןה על לזה _יע כלום — ןד< מעל

 עאינם הזהר, לו: ואמרו הכותים הלכו לירוע^ים. ליעלות ב.קע מקרון אלכסנררום לב
 ועשה הלך בן־קיסם, נביעה עהרניע כון עלהם. קד־ע־הקדעים ל?ית לכנס אותך מניחים

 עהגיע כון ככף, על רכאות עני עוות טובות אבנים עתי בהן ונתן אנפילאות עתי לו
 עהרצפה אנפילאות, עתי אלו לך ונעל מנעליך עלף ז המלך אדוני לו: אמר להר־הבית,

 לנו :ע כאן עד לו: אמר קדע־הקדעים לבית עהניע כון רגליך. תחליק עלא חלקה׳
 את־ לך מעוד. אני לכעאצא לו: אמר לכנס. רעות לנו אין ואילך מכאן לכנס, רעות

תטול. הרניה ושכר תקרא אמן רופא כן, עועה אתה אם לו: אמר נביעתך.

כה(♦ שרה חיי ילק״ש סאז )ב״ר
 העמים מן להם: אמר הנגב, את־זקני מקרון אלככנרדום עאל ךברים עשרה לג

 במזרח חמה עהו־י תדע, למערב. ממזךח לו: אמרו למערב? ממזרח או רחוק לארץ
בה. מסתכלין הכל אין רקיע באמצע חמה בה. מסתכלין הכל

 ענאמר: תחלה׳ נבךאו עמ;ם לו: אמרו הארץ? או תחלה נבראו עמים להם: אמר
.6,הארץ ואת העמים את אלהים ברא .בךאעית

 ו. ה, כ״ה, בראשים 5 יז. כ״א, דברים 4 יט. שם, שם 3 י״ב. כ״ה, בראשים 2 מ. י״ב, שמוח 1
א. א׳, בראשים •

 גביהא הוא — בן־קיסם נביעה לב( דיתיקי. ירושה, שטרי כלו׳ לגטין, כמו — אנטין לא(
 במנעלים, הבית להר לבנם שאסור פוזמקאות; לבדים, של רגלים בתי — אנפילאות כן־פםיסא.

 הית שגביעה גבך, שעל וחטוטרת גבנון — נביעתך להכנם. כדי חשובות אנפילאות למלך והכין
 הכל יותר. רחוק איזה כלו׳ — *ונו לארץ השמים מן לג( שחוק. דרך לו אמר והמלך גבן.

כיותר. רחוקה שהיא בשביל — מכתכלין



דכג מקרון אלכסנדרום

פותרין. לו אין זה דבר לו: אמת חעך? או תחלה נברא אור להם: אמר
 -1וחעך' ובת תהו ה;תה ,והארץ ענאמר: תחלה׳ נברא חעך לו: )ויאמרו

 מדר לעאול ;בא עמא היו, כסבורים ?2אור' ו;הי אור ,יהי אלהים ,ויאמר ראחר־כך:
ומה־לאחור(. מה־לפמם ומה־למטה, למעלה

את־הנולד. הרואה לו: אמרו חכם? איזהו להם: אמר
את-תנרו. הכובע לו: אמרו נבור? איזהו להם: אמר
בחלקו. השמח לו: אמרו עעיר? איזהו להם: אמר
עצמו. ;מית לו: אמרו ךח;ה? אךם ומדתעשה להם: אמר

את־עצמו. ;ח;ה — רמות? אד־ם מדתעשה —
 ועלמן מלכות ;שנא לו: אמרו הכתות? על רתקבל אךם מרתעשה להם: אמר

בני־אדם. עם טובה רעשה ועלטן מלכות ;$הב — מעלכם טוב עלי להם: אמר
 כל־ עהרי לדור׳ ;פה ב;בעה לו: אמרו ביבעה? או לדור ;פה ב;ם להם: אמר

ליפעת עעולים עד מתיעבת דעתם אין הים יורדי
 עאמךת עכל־דבר כאחד, ערם כלנו לו: אמרו יותר? חכם מכם מי להם: אמר

 אמר נצח. השטן לו: אמת כנגדי? מתריסים אתם מה להם: אמר כאחד. לך פתרנו לנו
 מ;ר למלך. עקר נאה ולא המלך בי.ד השלטן לו: אמרו מלך. ?גזרת הורנכם אני להם:

לב(• לא׳ )תמיד צוארם. על זהב רביד ונתן ארגמן בגדי הלביעם

 אפריקי. למדינת ללך אני רוצה לחכמיו: מקדון אלכסנדרום אמר אחת פעם לי
 אי־אפער, אלך עלא להם: אמר הרי־חעך, שמפסיקים לעם, ללך ;בל אתה אי לו: אמת
 והבא באפלה עמהלכים לבים חמורים טל לו: אמרו אעשה. מה אלא מכם עואל ואיני

 כך עעה למקומך. ותבא בהם מחזיק תהא ובחזירתך זה, מצד וקעור חבלים על פקעות
 אם לו: אמרו מלחמה. עמהן לעשות בקע נעים. עכלה מדינה לקרטנני׳ הגיע והלך.

 אמי נעים. שהרגוהו מלך אמרו:11 —אותך נהרג ואם הרג: נעים יאמת: —אותנו תהרג
 על עלחן על ןהב של ורמונים ותפוחים זהב של לחם לו הוציאו לחם. לי הביאו להן:
 ה;ה לא מבקע, ה;ית לחם אם לו: אמרו במדינתכן? זהב אוכלין וכי להן: אמר זהב.
לכאן? ובאת שעמדת במקומד, לחם לך

 ה:יתי, עוטה ]מלך[ מקדון אלכסנזירום אני המךינה: שער על כתב מעם כש;צא

אפור(• תנה״ק בזז ריק״ר לב! )שם מנעים. עצה ולמךתי קרטגני למדינת שבאתי עד

ג. שם, שס 2 נ. אי, נראשיה 1

 לדרוש שאסור הדברים מן הם ואלו בסוף; שיהא ומה הבריאה קודם שהיה מה — ונד׳ לפנים מה

 את יחיה העוה״ז. מן הרבה יהנה לא כלו׳ — עצמו ימית אחרית♦ מראשית — הנולד את בהם.

 — אדם בני עם טובה ויעשה שלי. עצה — שלי רצוי. יהא — ויתקבל כעוה״ז. יתענג — עצמו

 בידינו. ואתם המרובים אנו הרי כיראתי; דופי מטילים — כנגדי מתריסים צבור. בצרכי יעסוק

 שהבטיח — למלך שקר נאה ולא יראתכם. אמתות על ראיה השלטן אין כלומר, — נצח השטן

מקומם. שם על — לובים דוקא. לילך אני שרוצה — אפשר אי לד( רע. להם יעשה שלא



ובעבודתו בבנינו שני בית רכד

 אמר: וזהב. כסף הרבה הךאהו קצ;א. מלך אצל משם מקדון אלכסנדרום הלך לה
 בני־ שני באו יוגבים שהם עד דיניכם. לראות אלא באתי, וזהבכם כספכם לראות 46

 ונמצא וגרפתיה זה מאךם לקחתי חרבה המלך, אדוני אחד: אמר המלך. לפני לדין אךם
 ואחד לקחתי. לא מטמון לקחתי, חרבה שלך; מטמון טל לו: ואמרתי בתוכה. מטמון
 - לך מכרתי וכל־מה־שבתוכה החרבה כך; אני אף - נזל >ענש מתירא אתה מה אמר:

 לו: אמר זכר? בן לך .יש לו: ואמר מהם לאחד המלך קרא רקיע. רום עד ארץ מתהום

 *ויה לזה זו יינשאו .ילכו להם: אמר הן. לו: אמר בת? לך ;ש לו: ואמר לשני קרא הן.
 דנתי? ;פה לא וכי תמה, אתה מה לו: אמר תמה. אלכסנדרום התחיל לשניהם. המטמון

 לו: אמר בו? עושה ה;ית מה במדינתכם, זה דין לפניך בא אלו לו: אמר הן. לו: אמר
 וחמה לו: אמר המלך. לבית ;רד והמטמון זה של וראשו זה של ראשו חותך רדיתי

 במדינתכם ;ש שמא לו: אמר הן. - עליכם? יורדים וגשמים - הן. לו: אמר לכם? מאירה
 דקה בהמה בזכות האיש! אותו של רוחו תפח לו: אמר הן. לו: אמר דקה? בהמה
?גליכם... יורדים והגשמים לכם מאירה החמה

 מלוחים. גלמים בידו היו לחם. ואכל אחד מעון על אלכסנדרום ;שב בחזירתו
 המ;ם מאותם נטל בא. מנן־עךן זה מע;ן משמע, אמר: טוב. ריח בהם ונפל במים שטפם
 השער! לי פתחו קולו: הגביה נן־עדן. של לפתחו שהניע עד המע;ן עם ?גלה פניו. ורחץ
 אני, חשוב אני, מלך אני אף להם: אמר .1,בו יבאו צדיקים ל;;, השער "זה לו: אמרו

אחת. גלגלת לו נתנו דבר. לי תנו
 להם אמר הכו־יעו. ולא שב;דו וזהב כל־־בסף כנגדה שקל ולמקומו[ כשחזר

 ומנין להם: אמר שבע. שאינו הוא, בשר/יךם של עינו נלנל לו: אמרו זו? מה לחכמים:
שם(• )שם; הכריע. ומ;ד - כך עשה וכסהו. ?גפר קמץ טל לו: אמר הוא? שכך

בדית ומרשיעי יון7 שעבוד ט.

 כתבו ל;שראל: ואומרת בגזרותיה מנמרת שדרתה ;ון -זוי2קריהם״ על שקד "נמר לו

יג(• )ויק״ר ךאל.1;ץ באלהי חלק לכם שאין השוד קרן על

 ביתו בתוך בריח לו ש;ש שכל־מי .ישראל, על גזרו הרש?גה ;ון מלכות בימי א
 בריחים ו?נקרו .ישראל הלכו מיד ;שראל". באלהי ונחלה חלק לי "אין ?גליו: ;חקק

שבבתיהם.
 באלהי ונחלה דולק לי .אין קרנו: על ;כתב שור לו ש;ש שכל־מי נזרו, עוד

4לחנ׳ )מד׳ שוריהם. ומכרו ישראל הלכו מ;ד ,ישראל".

ו. ה׳, ירמיה 2 כ. קי״ח, חהליס 1

 כלם♦ קללה לשון — *וגו רוחו תפח החורבה. אבני את ופניתי גרפתי — וגרפתיה לה(

 עם קטנים. דגים — גלדנים לכך. ראוים אינכם שאתם — וגו׳ דקה בהמה בזכות אלכסנדר.

 עפר סוטץ אלא אדם לתאות תקנה אין כלומר, — הכריע ומיד מקלח. שהמעין בדרך — המעין

.,•מעמדת וי״ג: מזו; זו משונות גזרות גוזרת — מנמרת לו( קבר. של



רכהיון שעבוד

צרורות. איעז רקום מישיתא יוסף כגון — 1ויברכהו" בגדיו את-ריח .וירח או
 ובהם מהם יכנס אמרו: להר־הבית, לבנם שונאים שבקעזו בשעה —משיתא יוסף

 אמרו זהב. של מנורה והוציא נכנם שלך. - מוציא ומה־שאתה הכנס! לו: אמרו תחלה.
 שלך, —מוציא ומה־שאתה שמה פעם הכנס אלא בזו, להשתמש הךיוט של דרכו אין לו:
עליו.ז קבל ןלא

 שהכעסתי די *6 אמר: ?!ליו. קבל ול^ שנים שלש מכם לו נתנו פינחס: ך׳ אמר
שמה! פעם שאכעיסנו אלא אחת, פעם לאלוהי

 ואומר: קצוח וה;ה בו, מנסרים והיו חרשים של בחמור אותו נתנו לו? ?גשו מה

לבוראי. שהכעסתי אוי! אוי ני!
 ;צאה ונשתמד. צרדה, איש בן־יועזר יוסי של בן־אחותו דרה - צרורות איש ;קום

 על רוכב ;קום והיה לצלבו, הקורה לפניו טוענים היו לצלב. בן־יועזר יוסי על ועזרה

 עליו שהרכיבך מוסך וראה אדוני עליו שהךכיבני סוסי ראה לו: אמר בשבת. הסוס
 ועושה לו: אמר רצונו. לעושי קל־וחמר למכעיסיו, כן אם יוסי: ך׳ לו אמר אדו^ך.

 בו נכנם למכעיסיו. קל־וחמר כך, ךצונו לעושי אם לו: אמר ממך? יותר רצונו אדם
 ך>ךנ שרפה, סקילה, בית־דין: מיתות ארבע בעצמו וק;ם הלך עכנא, של בארם הדבר

 גדר עליהם והקיף עצים וערך נימא, בה וקשר בארץ ונעצה קורה הביא עשה? מה ;חנק.
 העצים תחת את־האש והצית באמצע, את־החרב ונעץ לפניה, מדורה ועשה אבנים של

 ונהפך החרב וקדמתו לאש, ונפל הנימא ונפסקה ונחנק, בקורה ונתלה האבנים מתחת
 מטתו וראה בן־יועזר יוסי נתנמנם בתשובה. וקבלוהו נשמתו ו;צאה - אבנים של גדר עליו

יא(• שו״ט זסה )ב״ר לגן־עדן. זה קךמני קלה לשעה ראו ואמר: באויר, פורחת

 מלכות משל אחד לסרךיוט ונשאת והלכה דתה שהמירה בלגה, בת במך;ם מעשה להי

 לוקוס, ואמרה: המזבח על־גבי בסנדלה מבעטת ה;תה להיכל ;ונים כשנכנסו ;ון. בית
 דחקם! בשעת להם עומד ואי־אתה .ישראל, של ממונם מכלה אתה מתי עד לוקוס!

שם(• ירוש׳ ז נו )סוכה את־חלונה. וסתמו את־טבעתה קבעו בדבר, חכמים ^ש^עו

בז. כ״ז, בראשים 1
 — עליו קבל ולא ביהמיק. בכלי יד לשלוח תחלה יכנס מישראל אחד — ובהם מהם לח(

 של גולם — חרשין של בחמור פעם. עוד שיכנס כדי — וגוי מכם לו נתנו עוד. להכנם רצה לא

 — לצלבו דתו. את המיר — ונשתמד עצים. לנסור החרשים בו שמשתמשין רגלים ארבע בן עץ

 — למכעיסיו כן אם עליה. להתלות נושא שאתה הקורה כלו׳ — וגו׳ שהרכיבך סוסך לתלותו.

 שעשה אדם יש וכי — ונוי אדם ועושה אותו. המכעיסים לרשעים הקב״ה עושה טובה כך כל אס

 רצונו. לעושי מגיע רעה כך כל אם — כך רצונו לעושי אם לך. פרע מה וראה ממך יותר רצונו

 מעשיו. על ונתחרט שבוער נחש של בארם יקום של ללבו נכנסו יוסי ר׳ דברי — *וגו בו נכנם

 צבא. לשר — לסרדיוט המשמרות. כהני ממשפחת — .*בלגו בת במרים לט< חבל. — נימא

 קרבנות. על־־ידי — ממונם מכלה יונית. בלשון זאב — לוקוס החשמונאים. כימי — ונו״ כשנכנסו

 שהיו המטבחים בבית שלו וחלונו טבעתו לו היו משמרות ד*מכ אחד כל — חלונה טבעתה...

 כה להניח —החלון השחוטה, הבהמה ראש לתוכה להכניס —הטבעת בעבודה: בהם משתמשים

לה. הוא וגנאי אחרים, בשל שתשמש עליה נקנס בלגה ומשמרת סכינים,



ובעבודתו בבנינו שני בית רכו

הבנים אם י.
 ושבעה אשד. ,זו ,יהודה: ר' אמר — 1טבחה' כצאן נחשבנו כל־היום הרגנו ?גליך "כי פ

 משבעה לפנים ונתנום נטלום בניה. ושבעה הא שנשבית תנחום בת במך;ם מעשה בניך-
 כתוב להם: אמר לצלם. השתחוה לו: אמרו הקיסר׳ לפני את־הראשון הביאו קנקלים.
 לו: אמרו הקיסר. לפני את־השני הביאו והרגוהו. הוציאוהו .2אלהיך' ן; -אנכי בתורה:

 תוציאוהו .3,פני .על אחרים אלהים לך :היה .לא בתורה: כתוב להם: אמר לצלם. השתחוה
 "ל^ בתורה: כתוב להם: אמר לצלם. השתחוה לו: ]אמרו את־השלישי הביאו והרגוהו.
 לצלם. השתחוה לו: אמרו את־הרביעי, הביאו והרגוהו. הוציאוהו .4אחר' לאל תשתחוה

 את־החמישי, הביאו והךנוהו. הוציאוהו .5,יחרם' לאלהים .זבח בתורה: כתוב להם: אמר
 •6אחד' :: אלהינו ן: .ישראל .שמע בתוךה: כתוב להם: אמר לצלם. השתתוה לו: אמרו

 בתורה: כתוב להם: אמד לצלם. השתחוה לו: אמרו את־הששי, הביאו והרגוהו. הוציאוהו
 אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלוהים הוא ך כי לבבך אל והשבת היום <ו;ךעת

 השתחוה בני, הקיסר: לו אמר שבכלם. ,קטן את־השביעי, הביאו והרגוהו. הוציאוהו .7עודי
 האמרת .את־:; בתוךתנו: כתיב שכן לו אמר למה? לו: אמי־ ושלום! חס לו: אמר לצלם.
 אותו מעבירים אנו שאין להקדוש־ברוך־הוא, נשבענו כבר - 8היום״ ך,אמ־ךך ך: היו^..

 *הקיסר לו אמר אחרת. ב$מה אותנו *מעביר הוא שאין לנו נשבע הוא ואף אחר, באל
 חיים שבעת ולא ;מ־ב שבעה בא קטן, ואתה טובה; וראו ה:יב ושבעו ,ימים שבעו אחיך
 לעולם :מלך ״:; בתורתנו: כתוב לו: אמר לצלם. השתחוה — בעולם טוב ראית ולא
 בטלה, ומלכותבם בטלים אתם —10מארצו' נו:ם אבדו ועד עולם מלך .ך ואומר: ,9ועד'
 הריני לפניך, הרוגים אחיך ,ראה, הקיסר: לו אמר לעולם. וקי,ם חי הקדוש־ברוך־הוא אבל

 לו: אמר הקיסר. לקול שמע שיאמרו: כדי והגביהנה, הצלם ל$ני לארץ טבעתי משליך
 אחת על הקדוש־ברוך־הוא כבוד על כך, עצמך כבוד על קיסר! לך, אוי קיפד! לך, אוי

 אמרה לה. נתנוהו ואנשקנו. את־בני לי תנו אמו: להם אמרה להרגו. הוציאוהו וכמה. כמה
 לך, שומע איני לה: אמר הרגהו. ואחר־כך תחלה הרגני קיסר! ראשך, בחף לקיסר: לו

 כבר רשע, לו: אמרה .11אחדי ביום תשחטו לא ואת־בנו "אותי בתורתכם: שכתוב מפני
 אמו נפלה את־בנה. להרג הקיסר צוה מיד בלבד. זו אלא לך נשאר ולא כל־המצות ק:מת
 אמרה כך לו: ואמר אביך אברהם אצל לך בני, ואמרה: ומנשקתו מחבקתו והיתד. עליו
 — אתה מזבחות. שבעה עקדתי ואני אחד מזבח עקךת אתה עליך, דעתך תזוח אל אמי:
 לגג ,עלתה היא אף ,עליה. הרגוהו ומנשקתו מחבקתו שדרתה עד מעשה! —ואני נסיון,
ש״ב(. שם א, איכ״ר נז> )גיטן .12שמחה' הבנים .אם ואמרה: בת־קול תנאה ומתה. ונפלה

חשמונאים בית יא.

לוי. משל שהם חשמונאי, בני ב_יד נופלת? ,יון מלכות מי ב:ד
משלשין אותיותיו זה שלש,יה, מלכות וזו שלישי שבט זה ,יון: מלכות כנגד לוי

 ד. ו׳, דנריס 8 יט. כ״ב, שס 5 יד. ל״ד, שם 4 ג. שס, שס 3 ב. כ׳, שמוח 2 כג. מ״ד, תהלים 1
ט. קי״ג, תהל׳ 12 נח. כ״ב, ויק׳ 11 טז. י׳, תהל' 10 ים. ט״ו, שמוה 9 ים. יז, כ״ו, שס 8 לט. ד׳, שם 7

 — נסיון אתה כך. כיו חרד אתה — כך עצמך כבוד על שכבה, מעשה חדרים — קנקלין מ(

 וזו מא( כמעשה. בני את הקרבתי אני — מעשה ואני מעשה. לידי באת ולא נתנסית רק אתה

יון. וכן אותיות, משלש לוי — משולשין יון(. פרם )בבל, שלישית היא יון — שלישיה מלכות



1רכ חשמונאים בית

 לובשי אלו ןסולפירים, קרנות תוקעי ואלו חצוצרות תוקעי אלו משלעוין, אותיותיה ;זו
 מועטין אלו פמלנ;א׳ לובישי ואלו מכנסים לובשי אלו קיסים, לובשי ואלו כובעים

צט(• )ב״ר מועטין. ב.יד ונפלו מרבים באו — באוכלוסין מרבים ואלו באוכלוסין

 ;רושלים, לבני מצרים שהיו מירושלים, חקרא בני ;צאו בא;ר ושלשה בעשרים
 בית ]:ד[ וכשגברה בלןלה. אלא ביום, מפניהם ולבוא לצאת ;כלים ישראל היו ולא

יום־טוב. עשאוהו שעקרום היום ואותו משם. אותם הגלו חשמונאי
 היו ;ון מלבות שבימי ומירושלים, מיהודה העטרות נטלו בא;ר ושבעה בעשרים

 החניות פתחי ועל שלהם זרה עבודה בתי פתחי על אותן ותולים ורד של עטרות מביאים
 מצחו ועל שור של מצחו על וכותבים וויה, לעבוךה בשיר ושרים החצרות, פתחי ןעל
 ויום בטלום חשמונאי בית י.ד וכשגברה ;שראל. באלחי חלק לבעליהם שאין חמור של

יום־טוב. ?נשאוהו שבטלום
 בין יושבת שהיא אדום, בת קמרי זו שור, מגדל כבישת במיון עשר בשבעה

 כבשום חשמונאי בית :ד וכשגבךה ;ונים. בימי רעה ;תד ל;שךאל היתד. והיא החולות,
יום־טוב. עשאוהו שכבשוהו היום ואותו בתוכה. .ישראל והושיבו משם והוציאום

 הם ואת בקעתא׳ ואנשי שאן בית אנשי גלו בו עשר ובששה במיון עשר בחמשה
 ולא בךאשונה גלית נתחיבו שלא מפני הערבים, כלפי יונים בימי לישראל רעה ;תד היו

 של ;ךם נברה גלות שנתחיבו וכרן .ישראל. מלך דוד ולא בן־נון ;הושע לא אותם הגלו
ג(• ב׳ תעל )מל יום־טוב. עשאוהו היום ואותו אותם, והגלו חשמונאי בית

 חשמונאים בית מלכות וכשגברה שבהיכל, כל־השמנים טמאו להיכל ;ונים כשנכנסו
 ולא גדול כהן של בחותמו מנח שה;ה שמן, של אחד פך אלא מצאו ולא בךקו ונצחום,

 אחרת לשנה ;מים. שמנה ממנו והדליקו נם בו נעשה אחד. יום להךליק אלא בו ות;ה
4כא: )שבת ובהודאה. כהלל טובים ;מים ועשאום קבעום

 ;הודה על ;דו מניף ה;ה ויום ובכל־יום היה. ,יונים מאפךכי אחד ניקנור ת?;א,
 ונצחום, בית־חשמונאי מלכות וכשגברה וארמסנח. ב;די תפל אימתי ואומר: )ירושלים

 ו;דים בנאוה מךבר שה;ה פה ואמרו: ,ירושלים בשערי ותלאון ורגליו ;דיי בחנות קצצו
יח:(• )תעב׳ נקמה. בהם תעשה — וירושלים ;הוךה על מניפות שהיו

 לבית־המקדש, ונכנסו חשמונאי של בניו שנצחו בשעה בחנכה? נרות מךליקין למה
)פסיק׳(• נרות. בתוכם והדליקו אותם, וקבעו בך־זל, של שפודים שמנה שם מצאו

 נזרה אחת שפעם משטרות, אזכרה בטלה בתשרי בשלשה תענית: במגלת כתוב

 מגבעות — כובעים במלחמה. חצוצרות מיני — וכולפירים במקדש. הלוים — חצוצרות תוקעי
 מלחמה. אנשי של מכנסים כעין — פמלניא מלחמה. אנשי של כובעים מין — קיטים כהנים. של

 ככתוב היונים, בה שנתבצרו ציון, מצודת תענית, למגלת התום׳ לדעת והיא מצודה, — הקרא טב(
 וט׳. המצודה מעל ויגרשום נב: שם שם שנאמר כמו — משם אותם הגלו נא.—נ י״ג, א׳ בחשמי

 יתד בשנה. שנה הזה היום את לחוג שמעון ויצא נד: שם שם שנאמר כמו — ירט עשאוהו
 — יונים כשנכנסו מג( הערבים. בצד כלו׳ - הערבים כלפי ומוקש. מכשול כלומר, — רעה
 קבעום היונים. מגע ידי על נטמא שלא ברור בו וידעו — כ־נ של בחותמו אנטיוכום. בימי

 ברזל בדי — שפודים מה( היונים. שרי מן — יונים מאפרכי מד( חנוכה. ימי שמונת — יו״ט

בסמוך. כמפורש שמים שם — אזכרה מו( מחודדים.
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 מלכות וכשגברד׳ פיהם, על ?ומים עזם להזכיר *6ש ישראל, על נזרה הרשעה יון מלכות

 מונים: היו וכך בשטרות, ואפלו )כמים עזם מזכירים שיהיו התקינו ונצחום בית־חשמונאים
 אמרו: בדבר חכמים וכששמעו עליון. לאל כהן שהוא נדול כהן ליוחנן וכך כך ב?זנת
 יום־ עשאוהו יום ואותו ובטלום, — באשפה, מטל ?זטר ונמצא את־חובו זה פורע למחר

יא(• תעב׳ )מג' טוב.

 כרכים׳ ששים ?זם וכבעז )כבמדבר, חלית*לב, )כהלך המלך, בינאי מעיבה תנ;א, ייז
 אבותינו להם: אמר ישראל, לכל־חבמי וקרא )כלח ק-ולה. שמחה שמח דרה ובחזירתו

 זכר מלוחים, נאכל אנו אף בית־המקדש, בבדן עסוקים שהיו בזמן מלוחים אוכלים היו
 רע לב לין, איש אחד, שם דרה ואכלו. זהב של שלחנות על מלוחים והעלו לאבותינו.

 ז המלך :נאי המלך: לתאי בן־פועירא אלעזר ויאמר )כמו. בן־פיעירא ואלעזר ובל!על,
עליך! פרושים )כל לבם

אעשה? ומה —
מיניך. )כבין בציץ להם הקם -

 ויאמר )כמו, בן־נדידייך. ויהודה אחד, זקן )כם דרה עיניו. )כבין בציץ להם הקים
 לזרעו כהנה כתר הנח מלכות; כתר לך רב המלך! :נאי המלך: לתאי בן־נדיךיך ,יהודה

 חכמי חברלו נמצא; ולא הדבר חבקש במודעים. נשבית אמו אומרים: שדייו — אהרן! )כל
בזעם. ,ישראל

 הוא כך )כב:שךאל הךיוט המלך! :נאי המלך: למאי בן־פועירא אלעזר ויאמר

,דינך? הוא כך — נדול וכהן מלך ואתה ךינו,

אעשה? ומה —
רמסם! לעצתי, שומע אתה אם —

עליה? מה־תהא ותורה —
וילמד. ילא ללמוד כל־הרוצה בקרן־זוית׳ ומנחת כרוכה הרי —

 העולם ןדרה ישראל. כל־חכמי ו:הךנו בן־פועיךא, אלעזר עלקידי הרעה ותוצץ מיד

ע״י(• ,סו• )קיד׳ ל;?ונה. את־התוריה והחזיר בן־שטח שמעון )כבא עד מעזתומם

 וחבשם נטלם ישראל, מזקני זקנים שבעים ותפס שלח המלך :נאי כשחלה אמרו: מזי
 ועד הללו׳ את־הזקנים הרוג מתי אם כית־האסורים: לשר לו ואם־ בבית־האסורים,

 ושלמונין המלך למאי לו הרתה טובה אשד. אמרו: רכותם. על :דוו לי שמחים )כישראל
 בחלום רבך לו: אקרה בית־האסוךים׳ לשר ושלחה ;דו מעל טבעתו סלקה וכשמת )כמה,
המלך. :נאי מת אמרה: ואחר־כך לבתיהם• והלכו התירם הזקנים. אותם התיר

יא(• תעב' )פג׳ יום־טוב. עשאיהוי המלך תא• שמת היום ואותו

 יושבים צדוקים שכשהיו מפני הדין. על כנסיך. נתישבה בטבת ושמנה בעשרים מט

 חשמונאים. מבית ינאי אלכסנדר הוא — המלך בינאי מז( שבו. שמים שם עם — באשפה מוטל
 אותך פוסחים שהם לרעה, — עליך פרשים של לבם מלוח. שטעמם עשבים מיני — מלוחים

 מפניך •עמדו כרחך ועל עיניך בין הציץ תן כלו׳ - בציץ להם הקם להלן. כמפורש הכהונה, מן
 הוא כך שנשבית. — נמצא ולא לכהונה. פסול השבויה ובן — במודיעין נשבית בכהונתך. ויודו

 ותוהה שומם — משתומם צמחה. — ותוצץ הרגם. — רמסם דבתם? על תענשם ולא — דינך?
 המלך אדונך כלו׳ — וגו׳ בחלום רבך הסירה. - סלקה אמות. אם - מתי אם מח( תורה. בלא

הזקנים. את להתיר וצוד. חלום ראה



רכט הורתם בנין חשמונאים. בית

 יושב מישראל אחד ולא אצלו, יושבת המלכה ושלמונין המלך עאי - שלהם לסנהדרין

 ראיה להביא יודעים היו ולא והלכות תשובות שואלים והיו בן־שטח. משמעון חוץ עמהם,
 ;הא התורה מן ראיה להביא יודע שהוא כל־מי בן־שטח: שמעון להם אמר התורה. מן

 להביא יודעים היו ולא ביניהם מעשה של דבר נפל אחת פעם בסנהדרין. לשב ראוי

 אני ולמחר זמן לי תן לו: אמר כנגדו. מפטפט שה;ה אחד מזקן חוץ התורה, מן ךא;ה
 להביא יודע דדה שלא שראה כון עצמו. לבין בינו לו חשב הלך זמן. לו נתן משיבך.

 בן־שטח שמעון והעמיד גדולה. בסנהךרין ומלשב מלבוא נתב;ש למחר התורה מן ךא;ה
 ואחד, שבעים של בסנהדרין פוחתין אין להם: אמר במקומו. והושיבו התלמידים מן אחד
דעתו. על סנהדרין חשבה כלם, שנסתלקו עד ויום, בכל־יום ולהם( עושה היה וכך

 עשאוהי — ;שראל של סנהךרין חשבה צדוקים של סנהךרין שנסתלקה היום ואותו

4י )שם יום־טוב.

 מבחוץ הורקנום ה;ה זה, על זה בית־חשמונאי מלכי כשצרו רבותינו: שנו >
 להם מעלין והיו בקפה דינרים להם משלשלים היו ויום ובכל־יום מבפנים, וארסטובלום

 אמר 4;וניר בחכמת להם לעז חנית; בחכמת מכיר שדרה אחד, זקן שם דרה תמיז־ים.
 כקפה דינרים להם שלשלו למחר בחיכם. נמסרים אין בעבודה, שעוסקים כל־זמן להם:
 אךץ־?שראל ונזדעזעה בחומה צפו־ניו נעץ החומה, לחצי שהגיע כרן חזיר. להם ןהעלו
פרסה. מאות ארבע על פרסה מאות ארבע

 חכמת את־בנו ש,ילמד אךם ןארור חזירים שיגדל אדם ארור אמרו: שעה באותה

4: סב ב״ק ז מם: )סוסה חןית.

הורתם מין יב.

 בית• של תינוקת באותה עיניו נתן דרה. בית־חשמונאים של עבד - הורדום מ
 יצליזן". — עכשו שץמריד .כל־עבד ואומרת: שמכרזת בת־קול שמע אחת פעם חשמונאים.

 תינוקת אותה כשראתה בלבד. תינוקת אותה אלא ש.יר ולא אדוניו את־כל־בית והרג עמד
 מבית־ חאמר שייבא כל־מי ואמרה: והכריזה לגג עלתה — אותה לשא מבקש שהוא

 תינוקת ואותה אחת, תינוקת אלא מהם נשתיירה שלא הוא, עבד — בא אני חשמונאים
 נשא. בת־מלך שיאמרו: כדי שנים, שבע בדבש טמנה ומתה. נפלה לארץ. הגג מן נפלה
 את־כל־החכמים והרג עמד חכמים. — 1מלך' עליך תשים אחיך ״מקרב דורש מי אמר:

 ועןר עלוקות של עטרה אותו עטר עצה; ממנו קיטל בן־בוטא בבא אלא שיר ולא

את־עיניו.

נוו. י״ז, דברים 1

 — מבחוץ הורקנום נ( שטח♦ בן ר״ש של כרצונו — דעתו על ויכוחים. בדברי — מפטפט

 ובאו המלוכה, על ורבו חשמונאי, מבית היו אחים וארסטובלום )הורקנום ירושלים לחומת מחוץ

 מורידים היו שבפנים אלו — להם משלשלים היו ירושלים(. על וצרו להורקנום לעזור זר עם חיל

 זקן העיר. מן הצאן כלו המצור שבימי תמיד, לקרבן כבשים — תמידים שמבחוץ. לאלו בחבל

 לעיזה. קרוי זרה בלשון דבור — לעז הטים. עם לדבר וידע — יונית בחכמת מכיר יהודי. — אחד

 ;טזמא לשון — פרסה מאות ארבע טלפיו. ראשי — צפרניו המקדש. בית בעבודת — בעבודה

ילדה. — תינוקת אותה. לישא — ונו׳ עיניו נתן נא( ישראל. ארץ בל בלו׳



ובעבודתו בבנינו שני בית רל

 אמר עושה? מהו זה רע עבד ראית לו: ואמר לפניו חשב הורדום בא אחת פעם
לו? אעשה מה לו:

ז קללהו -

♦1תקלל' אל מלך במדעך .נם נאמר: -
מלך. אינו זה —
.1עשיר' תקלל אל משכבך "ובחךרי ונאמר: עשית אלא ;הא ולא —

 עושה אינו וזה עמך. מעשה בעושה — 2תאר' לא בעמך ,ונשיא נאמר והרי —

.עמך. מעשה
ויודיענו. חלך אדם :שמע שמא אני, מתירא -
ואתת. אני אלא לו, וייאמר שילך אדם כאן אין דרי -
.3את־הקול' יוליך השמים ,עוף -

 רדיתי לא כל־כך זהירים שהחכמים ;דעתי אלמלי הוא. אני הורתם: לו אמר
כמותי? אדם של מה־תקנתו עכשו הורגם;

 ותורה מצוה נר .כי שנאמר: עולם, של אורו כבה הוא בן־בוטא: בבא לו אמר
 אומרים: חש .5כל־הנדם' אליו .ונהרו שנאמר: עולם, של באורו חעכק :לך — 4אור'

עולם. של בעינו חעכק :לך —עולם של עינו סמא הוא לו: אמר כך
 ילך לרומי, שליח שנר לו: אמר המלכות. מפני אני מרדרא תירתם: לו אמר

 אם מרומי: לו שלחו כך. עשה ותבנה. הסתר ובינת:ם - שנה חחזר שנה וישהה שנה
 לאחר רע, עבד - ובנית סתרת אם תבנה: אל — סתרת אם תסתר, אל סתךת לא

 הורדום —בן־מלך ןלא מלך ,לא כאן: ספרך הרי —עליךז כלי־זינך אם נמלכין? שעושין

בן־חורין'. נעשה העבד
 למחר בל;לה. ושמים יורדים היו הורתם, בימי בית־המקדש במין עוסקים כשהיו

 שמלאכת חךעו — למלאכתם העם חצאו החמת וזרחה העבים ונתפזרו הרוח נשבה

בידיהם. שמים
 אמר בנאו? במה מימיו. נאה מין ראה לא - הורתם מין ראה שלא מי אמרו:

 ומבנים שפה מוציא ומרמרז שיש כחל, באבני אומרים: ו:ש ומרמר; שיש באבני רבה:
 יוסר, יפה כך הנח, חכמים: לו אמרו - זהב לצפותם בקש את־הפיד. שיקבלו כדי שפה,

כג•(• תעג׳ ב-ד? )ב״ב דדם. כגי^י שנראין

 זג ב', ישעיה 9 כג. ו׳, משלי 4 כ. י׳, קהלת 3 כז. כ״ב, שמוח 2 כ. י', קהלת 1

 — עולם של באורו הורדוס. כלפי רע בדבור להכשילו נתכוון והוא הורדום, כלו׳ — זה רע עבד
 לבנות. יניחוהו שלא רוסי, של — המלכות מפני בן־בוטא. את עור — סמא ביהמ״ק. כבנין כלו׳
 מלחמה. ואיש מלך שאתה — עליך זינך כלי אם הישן. הבנין את תהרוס — תסתור שלח. — שנר

 אבנים מיני — ומרמר שיש לגדולה. מעבדות שעלית וידענו שלך, יוחסין ספר — כאן ספרך

 ואחת בשפתה קצת יוצאת אחת אבן — וגו׳ שפה מוציא ולבנות. ירוקות גונים ובעלות חלקות
השיש. אבני - שנראין צפוי. בלא - כך לסיד. בית־אחיזה שיהא כדי נכנסת,



רלא בבית־המקדש העבודה

בבית־המקדש העבודה ע.
 מענבנה רנלי.ם, עתי על תרונום על עומד העולם דדה בית־המקדיע נכנה עלא עד גב

תרומה(• )תנח׳ ?,ישובו. הנמר העולם נתבסס בית־המקדע

 מעל אמר: לוי ר׳ בעם פינחס ר׳ - 1וגו׳ .יעחט' אער .ישראל מבית איע "איע גג
 .יהיה זה המלך: אמר וטרפות, נבלות בער לאכול למד והיה עליו לבו עגם לבן־קלך

 עבודה-זרה אחר להוטים ןשראל עהיו לפי כך נדור. הוא ומעצמו עלחני על תדיר
 ,2לשעירם" את־זבחיהם עוד .יזבחו "ולא שנאמר: לשעירים, קךבניהם מביאים והיו במצר:ם

 באסור קרבניהם מקריבים והיו ,3לעדים' \ןבחו שנאמר: עדים, אלא אלו שעירים ואין
 בכל־עת לפני מקריבין .יהיו הקדוע־ברוך־הוא: אמר עליהם, באות ופרעניות במה,

כב(• )ויק״ר נצולים. והם מעבודה־זרה נפרעים תהיו באהל־מועד קרבנותיהם

 נאמר שלא קרבנות, בפריעת מה־נאמר וראה בא בן־עזאי: שמעון ר׳ אמר תנ;א, ינ

לחלק. לבעל־דין פתחון־פה לתן שלא ", אלא אלחים, ולא אל לא בהם
 ובמנחה ,5ניחדו" ריח "אשד. הדק: ובעוף ,4ניתח" ריח "אשה הןם: בעור נאמר

 את־לבו שיכון ובלבד הממעיט, ואחד המרבה אחד לך: לוקר ,8ניתח' ריח "אשד.
 לך... אמר לא ארעב "אם לומר: תלמוד צריך, הוא לאכילה תאמר ושמא - לעמים.
 רעשה רצונו אעשה שתאמר: כדי זבחו לכם אמרתי לא - 7ונו׳ אבירים' בער האוכל

.8תזבחהו' "לרצונכם שנאמר: זובחים, אתם לרצונכם אלא זובחים, אתם לרצוני רצוני,-לא

קי(• )מנח׳

 או הוא מצוד. מחבב — מתנות שחוטף בהן בוךקנו: היה יוסף ר׳ ויבא: אמר 03
מעצמו. שיטל ולא - 9״ונתן' לו: אמרתי במצוד.? מזלזל

 ששמעתי כון אני; מצוד. מחבב אמרתי מתנות, חוטף רדיתי מתחלה אביי: אמר
 ששמעתי ובון לי; תנו אומר: הייתי אבל חו©ף, איני שוב מעצמו, שיטל ולא —*"ונתן זו:
 — בפיהם שאלו חלקם שמואל בני אומר: מאיר ר׳ — 10הבצע' אחרי ״ויטו ששנינו: זו

 מועכים הצנועים ששנינו: זו ששמעתי וכון נטלתי; לי נתנו אם אלא אומר, דדיתי לא שוב
 להחזיק כדי יום־הכפורים, קערב חוץ נוטל, איני אני אף - חולקים והגרגרנים את־ידיהם

קג(• )חול׳ כהן. עצמי

 מחזירים היו לא נפטרים, כשהם במעמדם׳ תער^ל בדוכנם ולוים בעבודתם להניס י5
נג•(• )יומא והולכים. פניהם מצדדים אלא והולכים, את־פניהם

.3 ב׳, שם 8 יז. שם, שם 6 ט. א׳, ויקרא 4 יז. ל״ב, דברים 5 ז. שם, שם 2 ג. י״ז, ויקרא 1

ג. ח׳, א׳ שמואל 10 ג. י״ח, דברים 9 ה. י״נן, ויקרא 8 יג. - יב נ׳, תהלים 7

 התורה על דברים, שלשה על עומד העולם שהרי — רגלים שתי של כסא. — תרונום נב(

 בסיסו על ונתיסד נתחזק — נתבסס עבודה. אין ביהמ״ק וכשאין חסדים, גמילות ועל העבודה ועל

 תמיד. — תדיר רגיל. היה — למד והיה לבו. בשרירות הולך — עליו לבו שגס נג( ומכונו.

 עולה, לזה הן: רשויות הרבה יאמרו שלא — ונו׳ ליתן שלא נד( ופרוצים. שטופים — להוטים

 — מזלזל בשאלות. אותנו מנסה היה — בודקנו היה נה( אחד. לאל הכל אלא וכו׳, מנחה לזה

 אתרי הלהוטים הרעבתנים, — והגרגרנים כהונה. ממתנות — ידיהם את מועכים ומקיל. מבזה

 כבוד, דרך — פניהם מצדדים נו( כהן. בחזקת עצמי את להעמיד — כהן עצמי להחזיק אכילה.

המלך. מלפני כיוצא



ובעבודתו בבנינו שני בית רלב

בב:ת את־שמו ששכן מי הנכנס: למשמר אומר ]מבית־המקדש[ היוצא מעמר גז
יב•(• )בר׳ ורעות. ושלום ואחור. אהבה ביניכם :שכין הוא — הזה

ךחיךי פר אמות שבעים כנגד *מי כנגד פרים שבעים אלו אלעזר: ר' אמר גת
 גדולה. סעדה לי עשו לעבדיו: שאמר בשר־ודם, למלך משל ;חידה. אמה כנגד —*למה
ממך. שאהנה כדי קטנה, סעדה לי עשה לאוהבו: אמר אחרון ליום

 בןמן מה־שאבדו: יוךעין ואין שאבדו לאמות־העולם להם אוי יוחנן: ר' אמר
4נה: )סוכה *עליהם מכפר מי — ועכשו עליהם, מכפר מזבח ק;ם שבית־המקדש

 ברשותך שלש לך, מסךתי ]טהורות[ בהמות עשר סימון: בר יהוךהי ר' אמר בס
 וצבי איל ברשותך: אינן ושבע ועז, כשב שור, ברשותך: שלש ברשותך; אינן ושבע

 בהרים לעלות לכם אמרתי ולא עליכם הטרחתי לא וזמר. ותאו ודישון ואקו החמור
 הגדלות שברשותך, מאלו אלא ברשותך, שאינן מאלו קרבן לפני להביא ביעדים ולהתיגע

אבוסך. על

 כבש ארי, מם:י נרדף שור אמר: נהוראי בר יוסי ר׳ בשם סימון בר ,יהודה ר'
 מן הרוךפים,אלא מן לפני תביאו לא הקדוש־ברוך־הוא: אמר נמר. מפני עז זאב, מפני

בז(♦ ויק״ר אסור! )תנה״־ק הנרדפים.

 הקדוש־ברוך־ אמר *1"נפש" בה שנאמר מנחה נשתנית מה מפני ,יצחק: ר' אמר ם
לפני. נפשו הקריב כאלו עליו אני מעלה עני, —מנחה להביא .דרכו מי הוא:

 למלך משל הללו? טגון מיני חמשה בה שנאמרו מנחה מה־נשתנית .יצחק: ר' ואמר
 חמשה מן לי עשה לו: אמר עני, שהוא בו ויודע סעדה, אוהבו לו שעשה ^שר־וךם

קד:(• )מנח' ?/מך. שאהנה כדי טגון, מיני

 אל גדול: לכהן ואמר שלח עולות. אלף אחד ביום להקריב בקש המלך אגו־יפם סא
 את־אלו. הקרב לכהן: אמר תורים. שתי ובת־ו אחד עני בא ממני. חוץ היום אדם נקריב

 כהן־ אד־וני לו: אמר ממני. חוץ היום אדם .יקריב אל — לי ואמר צוני המלך לו: אמר
 מקריבם אתה אי אם משנים׳ ומתפרנס שנים מקריב ואני בכל-יום צד אני ארבעה ןדול,
 קדמך. עני של קרבן בחלום: לאגו־יפס לו נראה והקו־יבם. נטלם פרנסתי. חותך אתה
 אתני לו: אמר ממני? חוץ היום אדם :קו־יב אל — צויתיך כך לא גדול: לכהן ואמר שלח

 — צוני המלך לו: אמרתי את־אלו. הקרב לי: אמר תורים. שתי ובח־יו אחד עני בא המלך,
 ומתפרנס שדם מקריב ואני בכל־יום צד אני אך־בעה אמר: ממני. חוץ היום אדים .יקריב אל

 לו: אמר להקריבם? לי ה;ה לא — את־פרנסתי חותך אתה מקריבם אתה אי אם $שנ.ים,

כל־מה־שעשית. עשית ;פה
ראו ואמר: עליה מבזה כהן וה;ה כלת, של קמץ שהביאה אחת באשה מעשה

א. ב׳, ויקרא 1

 שבעים כנגד השמיני. יום משל חוץ הסוכות בחג שמקריבים — פרים שבעים נח(
 — יחידה אומה השמיני. היום של — יחידי פד העולם. בכל גשמים שירדו עליהן, לכפר — אומות
 — טגון מיני המשה ם< מדבריות. — ברשותך אינן ביתיות. בהמות — ברשותך נט( ישראל.
אתה — חותך אתה סא( ורקיקין. חדות מרחשת, מחבת, סולת, ואפיה: הקטרה דרכי חמשה

חותר. נו״א: מפסיק.



רלג ככית־המקדש העבודה

 עליה, תבזה אל בחלום: ל-הן נראה להקריב? מה־בזה לאכל? מה־בזה מקריבות! הן ?זה
ג׳(• )ויק״ר הקריבה. נפשה כאלו

 את־קרבנ׳ אליהם ואמרת .ישראל את־בני "צו שנאמר: מעמדות?-לפי הן אלו סב
 נביאים התקינו גביו? על עומד אינו והוא קרב אדם של קרבנו היאך וכי —1לחמי'

 של בירושלים מעמד דרה ומשמר כל־משמר על משמרות, ואךבעה עשרים הראשונים
 לירושל:ם עולים ולדם עהנים לעלות, המשמר זמן הגיע ישראלים. ושל לדם של צהנים,

 - הךאשון ביום בראשית. במעשה וקוראין לעריהם מתכנסין משמר שבאותו דשראל

 מאורות; ויהי המים .יקוו — בשלישי המים, ויקוו רקיע ;הי — בשני רקיע, ויהי בראשית
 — בששי הארץ. ותוצא המים ישרצו —בחמשי המים. וישרצו מאורות ;הי — ברביעי

 בשחרית — ב;חיר והקטנה בשנים אותה קורין גדולה פרשה השמים. דכלו הארק, תוצא
 היו לא במנחה שבת ערב את־שמע. כקורין פיהם על וקורין נכנסין ובמנחה ובמוסף;

השבת. כבוד מפני נכנסין,
 המשמר זמן הגיע בארעקישראל... משמרות וארבעה עשרים רבותינו: שנו

 עולה היה המשמר וחצי לירושלים מארקקישראל עולה ה;ה המשמר חצי - לעלות
שבירושלים. לאחיהם ומזון מים שיספקו כדי לי_רחו,

 עמדו ואמר. פשחור חרם, ;רעיה׳ הם: ואלו הגולה, מן עלו משמרות ארבעה
 ;ךע;ה בא בקלפי, ונתנום בללום וארבעה׳ עשרים על והעמידום וחלקום שביניהם נביאים

 וכן פשחור וכן ששה, חבריו וחלק חלקו ונטל חרם בא ששה, חבריו וחלק חלקו ונטל
 ;רעיה ידחה לא - עולה משמרת ראש ;הדריב שאפלו שביניהם, נביאים התנו וכן אמר.

לו. טפל ויהדריב עקר ;דעיה אלא ממקומו,

 היו ולא חמשי; יום ועד שני מיום בשבוע, ;מים ארבעה מתעדן היו המעמד אנשי
 וענג ממנוחה :צאו שלא כדי קשבת, באחד ולא השבת, כבוד מפני שבת ערב מתענין
 בראשון שמחים שאנו על אמרו:1' שלא הגלם, מפני אחר. דבר דמותו: ותענית ליגיעה

הגוים. לא־בת חוששין היו לא המעמדות בזמן חכמים: אמרו אבל בו. מתעגין קם
 ואנשי ברצון׳ שיתקבל אחיהם קרבן על מתפללין היו משמר אנשי רבותינו: שנו

ברביעי בשלשי, בשבת, בשני בשבת: תעניות ארבע ויושבין לבית־הכנסת נכנסין מעמד

ב. כ״ח, במדבר 1

 א׳ בדהיי המנויים - משמרות וארבעה עשרים ודוד. 1שמואר — הראשונים נביאים סב(

 לכיד ישראל שנחלקו שבירושלים, אלו מעמד מאנשי חוץ — משמר שבאותו וישראל כיה. ביד,

 יום, לכל פרשיות שתים שתים — וגו׳ רקיע ויהי בראשית משמרות. כיד כנגד לעריהם מעמדות

 השתים מן זו — גדולה פרשה קרואים. שלשה כדי בה ואין מועטים פסוקיה עצמה בפני אחת שכל

 — הגולה מן עלו עצמו. בפני אחד כל בעל־פה, — פיהם על חברתה. משל מרובים שפסוקיד.

 ובללום קלף של פתקין בכיד שמות כיד כתבו כלו׳ — ונו׳ בללום עלו. לא והשאר שני, בבית

 שיצא ראשו; וראשון חבריו, חמשת חלק — חבריו וחלק גורלות(. בו שמטילים )בבלי בקלפי

 ז(. כיד, )דהייא ראשון בבית למשמרות הראשון שהיה — יהויריב קודמת. משמרתו שבת — בגורל

 של המשמרות ששת לסוןש לאחרונה, הוא ידחה תחלה יהויריב עלה ולא הואיל — ידעיה ידחה לא

 — בראשון שמחים במשמרות. להרבות שלא תמשה, אותם עושין ושעמו ידעיה של אלו ואת ידעיה,

לגוים. חג יום שהוא



ובעבודתו בבנינו שני בית רלד

 עלא אסכרה על ברביעי המדבריות, הולכי על ב^לשי היכן, יורדי על בשני ובחמעי.
 את־ שקניקו והיניקות יפילו שלא עברות ומיניקות, עברות על בחמשי בתינוקות, חפול

ע״י(. יז; סופר׳ כח; —כו )תעב׳ בניהן•

בבית־המקדש נסים יד.
 בשר־הקדש, מריח אשה הפילה לא בבית־המקדש: לאבותינו נעשו נסים עשרה סג

 לכהן טמאה ארעה ולא בבית־המטבחים, זבוב נראה ולא מעולם, בשר־הקדש הסריח ןלא
 את־עמוד הרוח נצחה ולא המערכד" עצי של אש הגשמים כבו ולא ביום־הכפורים, גדול

 ומשתחוים צפופים עומדים ובלחם־הפנים, ובשתי־הלחם בעמר פסול נמצא ולא העשן,
 המקום לי צר לחברו: אדם אמר ולא מעולם, בירושלום ועקרב נחש הזיק ולא קוחים,
4ה׳ )אבות בירושלים. שאלין

 אמה לכל־אחד, אמות ארבע אחא: ר׳ אמר - רוחים ומשתחוים צפופים עומקים סד
ה׳(• )ב״ר חברו. של תפלתו שומע אדם ,יהא שלא כדי מבל־צד,

 בה כחמה,וי.ש וברה כארי, רבוצה מערכה: של באש נאמרו קברים חמשה תנ;א, סח
 חנינא ר׳ אמר והתנ;א: —בארי קבוצה עשן. מעלה ואינה כיבשים, לחים ואוכלת ממש,

שני. במקדש כאן קאשון, במקדש כאן — ככלב? ורבוצה ראיתיה אני הכהנים: סנן

כא:(• )יומא
 נשמע ההיכל דלתות וציר פרסאות. עי^רה לירחו מירושלים כרבר־חנה: קבה אמר סי

 אינן שבירחו נשים הקטרת; מריח מתעטשות היו שבירחו עזים שבת: תחומי כשמנה
הקטרת, מריח להתקשט, צריכה אינה שבירושלים כלה הקטרת; מריח להתבשם, אריכות

4לט: )שם

זריזים כקנים טו.
 וכל־משמר ,לפניו דולקות ואבקות ומשמר כל־משמר על מחזר היה הר־הבית איש מ

 חובטו - ;שן, שהוא נכר עליך!' שלום הר־הב:ת, .איש לו: ואומר עומד שאינו
 ן"9 בעזרה'?-קול .מה־קול אומרים: והם את־כסותו. לשרף לו היתד. ורשות במקלו.

 אחת פעם אומר: בך:עקב אליעזר ר' המשמר. על לו שישן נשרפים, ובגדיו לוקה לוי

כח(• כז׳ )תמיד את־כסותו. ושרפו ;שן, את־אחי־אמי מצאו

 שבמעיה. הולד את — אשה הפילה לא פג( ביחוד. בה הולים שהילדים הגרון מחלת — אסכרה

 כמקל. זקוף עולה שהיה המערכת, של העשן עמוד את ערבב לא הרוח — ,ונו הרוח נצחה ולא

 לכלם. ריוה נעשה וכשהשתהוו בביהמ״ק, דחוקים עומדים היו הצבור אנשי — וגו׳ צפופים עומדים

 דלתות וציר פו( לחים. עצים — לחים רב. עם שם מתכנסין שהיו אף־על־פי — ונו׳ אמר ולא

 — להתקשט אמה. אלפים הוא שבת תחום — שבת תחומי השער. פתיחת בשעת הציר קול — ההיכל

 על סובב. — מחזר וביהמ״ק. הבית הר על הממונה — הבית דד איש פז( בבשמים. להתהדר

 והם הישן. את חובט הממונה — חובטו בביהמ״ק. הקבועים הכהנים משמרות של — משמר כל

לזה. זה אומרים הרעש קול להם שהגיע הכהנים שאר — אומרים



לה רפסח. קרבן זריזים. כהנים

 רצים — מרבים שהם ובזמן תורם, - את־המזבח לתלם עריצה כל־מי בראעונה סח
 עוים, עניהם #היו מעשה זכה. אמות בארבע את־חברו כל־הקודם בכבש, ןעולים
 בית־ שראו ובון רגלו. ונשברה ונפל — *את־דוברו מהם אחד ודחף בכבש, ועולים ןרצים

בפיס. אלא את־המזבח תורמין ?הו של^ התקינו, סכנה, לידי שבאין דין

 קדם בכבש. ועולים ורצים שוים שניהם שהיו צדעים בשני מעשה רבותינו: שנו
 על צדוק ר' עמד בלבו. לו ותקע סכין נטל חברו. של אמות ארבע לתוך מהם אחד

 באדמה... חלל ?מצא ,כי אומר: הוא הרי שמעו! .ישראל, בית אחינו ואמר: האולם ?ועלות
 נעו העזרות? על או העיר על ערופה, עגלה להביא מי על אנו -1ושפטיך' זקניך ן?צאו

 כפרתכם, הוא .הרי אמר: מפרפר, כשהוא ומצאו תינוק של אביו בא בבכ;ד- כל־העם
 משפיכות יותר כלים מהרת עליהם שקשה ללטךך - ם?ין'... נטמא *6ו מפךפר בני ועד?ן

4כב-כג )יומא ך?ןים.

פסח קרבן טז.
 דלתות נעלו — העזרה נתמלאה ראשונה, כת נכנסה כתות. בשלש נשחט הפסח סס

 ובזכי־ בזכי־כסף ובידיהם שורות־שורות עומדים הצדעים ותקעו. הריעו תקעו העזרה.
 היו ול# מערבים. היו ל^ זהב; —זהב שכלה ושורה כסף, —כסף שכלה שורה זהב.

הדם. תקרש .יניחום שמא עול?ם, לבזכים
 את־המלא מקבל לחברו. וחברו לחברו נותנו ואת־הדם[, הכהן וקבל .ישראל שחט

ה?םוד. כנגד אחת ןריקה זורקו המןבדו א^ל הקרוב כהן את־הריקן. ומחזיר
 כמעשה שלישית, נכנסה - שניה ;צתה שניה. כת ונכנסה ראשונה כת ?צתה

 — שנו ואם שנו, — גמרו אם את־ה״הלל'. קראו והשלישית. השמה מעשה כך הראשונה
 ל# שלישית כת של מימיהם אוער: ?הודה ר' מימיהם. שלשו ז6ש אף־על־פי שלשו,
מעטין. שעמה מפני ,*??״ ישמע כי ל״אהבתי הניעה

 שבהן ובעמודים, בכתלים קבועין היו ברזל של אונקליות ומפשיטין? תולין כיצד
 היו חלקים דקים מקלות - ולהפשיט לתלות מקום לו שאין וכל־מי ומפשיטין. תולין

ומפשיט. ותולה חברו כתף ועל כתפו על מניח עם,

א. קע״ז, חהלים 2 ב. —א כ״א, דברים 1

 — בכבש יום. בכל מצותה חדשן שתרומת שם, הנצבר הדשן את להרים — לתרום סח(

 בגורל. — בפים הדשן. בתרומת לזכות ורצים מתחרים כהנים שני — שניהם המזבח. במעלת

 מת אלא מטמא שאין — ונו׳ נטמא ולא מפרפר ביהמ״ק. שבחצרות הכהנים על — העזרות על

 לפיכך אחת, בבת כלם מחזקת העזרה ואין מרובים שהפסחים מפני — כתות בשלש סט( גמור.

 אחת. בשורה וזהב כסף בזיכי — מעורבים היו לא כפות. — בזיכי כתות. בשלש נשחטים הם

 - הריקן את מחזיר שבידו. לבזיך - הדם את הכהן וקבל יקפא. - ויקרש רחבים. - שולים

 ותחעכב בזיך בלי מועטת שעה אחד ישאי־ שלא כדי כלם, וכן המלא, את לו שנתן לזה שבידו

 בשעת - ההלל את קראו המזבח. של — היסוד כנגד כדין. הדם את מזה — זורקו העבודה.

 — ומפשיטין תולין כתה. אותה של הפסחים כל שחימת גמר לפני ההלל את — נמרו אם שחיטה.

ווים. - אונקליות הפסחים. את



ובעבודתו בבנינו שני בית רלו

 ראשונה כת הגתה המןבח. על־גבי והקטירם ברקס נתנם את־אמוריו, והוציא קרעו
 את־ וצלו ;צאו חשכה עומדת. במקומה והשלישית בחל עמה בהר־הבית, לה רעבה

סד•:(• )פם׳ פסחיהן.

 הלל׳ בימי שהיה אחד מפסח חוק בעזרה׳ אדם נתמעך לא מעולם רבותינו: ענו ע

מעוכין". "פסח אותו קודאין והיו אחד, זקן בו ונתמעך
 גדול: לכהן לו אמר ,ישראל. באוכלוסי עיניו לתן המלך אגריפם בקע אחת פעם

 כליות, זונות רבוא ששים עם ונמצא ואחד, מכל־אחד כל;ה נטל בפסחים. עיניך תן
 נמנו שלא ופקח בל־פסח לך ואין ,רחוקה. בדרך ושהיה מטמא חוק ,מצרים כיוצאי כפלים

ע״י(• !)שם: מעבין'. "פסח אותו קורין והיו בני־אדם. מעשרה יותר עליו

 בן־ ,יהודה ך' לפני בא -ירושלים. פסחים ואוכל עולה שהיה אחד בנכרי מעשה מ
 — 2בו' יאכל לא "וכל־ערל ונאמר: ,1בו" ייאכל לא "כל־בן־נכר נאמר: לו: אמר בתרא,

 אמר ך? יטו ע הל ומאל;ה בן־בתךא: יהודה ר' לו אמר שב;פה! היפה מן אוכל הרי ואני
 אמר לעם כשעלה האל;ה. מן הלעיטוני להם: אמר לעם כשתעלה לו: אמר לא. לו:

 מי לו: אמרו עולה! לגבוה אליה אומר? אתה מה לו: אמרו הלעיטוני. מאליה להם:
 בךקי לפנינו? מה־זה אמרו: לי. אמר בן־בתרא ,יהודה ר׳ להם: אמר כך? לך אמר

והרגוהו. — הוא ענברי ומצאוהו אחריו
 — בנציבין שאתה בן־בתרא, ;הודה ר׳ לך, עלום בן־בתרא: ;הודה לר׳ לו שלחו

ע״י(• ג:; )שם בירושלים. פרופה ימצודתך

העמד יז.

 אותו ועועין יום־טוב מערב יוצאים בית־הין שלוחי ]את־העמר[? עושין כיצד
 מתכנסות לשם הסמוכות וכל־העך־ות לקצר, נוח שיהא כדי לקרקע, במחבר כריכות

 השמע? בא ]הקוצר[: להם *אומי שחשכה כון גדול. בעסק נקצר שיהא כדי לשם,
 קפה הן. אומרין: זה? מגל הן. אומרין: זה? מגל הן. אומו״ין: השמש? בא הן. אוקרין:

 שבת הן. אומרין: זו? שבת להם: אומיי בשבת הן. אומרין: זו? קפה הן. אומרין: זו?
והם ודבר, כל־דבר על פעמים שלש קצור. לו: אומרים והם אקצר? הן. אומךין: זו?

מח. פס, פס 2 מג. י״ב, שמוח 1

 .אמורים•♦ קרוי המזבח גבי על הקרבן מן המקוטר כל — אמוריו הפסח. קרבן אח — קרעו

 מרובה. שהדוחק אעפ״י — אדם נתמעך לא ע( הבית. בהר הסורג מן לפנים גדר — בחל

 חוק מספרם. למנות — עיניך תן ישראל. קהל של מספרם לידע — ישראל באוכלוסי עיניו ליתן

 באוכלוסין. מרובה כלו׳ עבה, מלשון — מעובין בזמנו. הפסח את מקריבין שאינם — וגו׳ מטמא

 לו ונחנו נכרי שהוא בו ידעו שלא — ואוכל עולה שהיה פסח. באכילת שאסור — בנכרי עא(

 גבי על עולה — עולה לנבור■ אליה שמנים. כבשים של הזנב מחלב — ומאליה הפסה. מן

 — כריכות עב( רשתך. — ומצודתך נציבין. בעיר יושב — בנציבין נאכלת. ואינה לשמים המזבח
 כלו׳ — זה מנל עם. וברוב בפרסום — גדול בעסק בקמה. בעודו — לקרקע במחובר אטדות.

התבואה. אקצור זה במגל



רלזבכורים הבאת העמר.

 העמד קצירת אין אומרים )שהיו הבןתוסים, מפני למה? כל־כך הן. הן׳ הן׳ *לו אומרים

יום־טוב. במוצאי
 לאביב, נתנוהו באור, אותו מהבהבין היו לעזרה. הביאוהו בקפות, ונתנוהו קצרוהו

 בו. מנישבת והרוח בעזרה ושטחוהו בבלו. ושולט האור >ש;הא כדי מנקב, ה;ה ןאבוב
]וקרב[. כפה בושלוש־עשרה מנפה ושהוא ,עשירון ממנו והוציאו גרוסות ושל ברחים נתנוהו

,וקלי♦ קמח מלאים ושהם ןרוושלים ושוקי ומוצאין יוצאין — העמד מושקרב

•0 פס׳ ז ו )מנח'

 מכל־מקום. אותו מביאין לירוושלים הקרוב בבר לא הקרוב. מן להביא העמד מצות זג
 ]על הבריזו עמר. להביא לש מהיכן יודעין היו ולא העמד ]זמן[ הניע אחת פעם

 מחכמי ]אחר אמר הצריף. על אחת ו;דו הגג על אחת ;דו ונתן אחד חרוש בא הדבר־[•
 מישם[. ]והביאו ומצאו בדקו גנות־צריפין? או צריפין־נגות ישושמו מקום :וש .ישראל(:

 ־וש*ח בא הדבר(. ]על הבריזו לטול. מהיכן יוךעין היו לא הלחם ושתי להביא וכשבקישו
 מקום לש .ישראל(: מחכמי ]אחד אמר הסוכר. על אחת ו;דזי עינו על אחת ;דו ונתן אחד

40 )סם משם(. ]והביאו ומצאו בךקו ע:ן? סוכר או סוכר עין וששמו

בבולים הבאת יח.

 אישכול ושבכרות תאנה ורואה שדהו, בתוך אדם יורד הבכורים? מפריושין כיצד י9
 אף־על־ אומר: שמעון ורבי בכורים. אלו הרי ואומר: בנמי שבכר-קושרו ךמון שבכר,
הקרקע♦ מן שיתלשו מאחר בבורים אותם וקורא חוזר פי־כן

 מעמד של לעירו מתכנסות שבמעמד כל־הע;רות - את־הבבוך־ים? מעלין כיצד
 .קומו אומר: הממנה היה ולמשכים לבתים. ןכנסין היו ולא עיר, של ברחובה ולנין

אלהינו'. ;; בית אל ציון ונעלה

 והשוד וצמוקים. גרונרות מביאים והרחוקים וענבים, תאנים מביאים היו הקרובים
 עד לפניהם, מכה והחליל בראשו, ת;1 של ועטרה זהב, מצפות וק־יניו לפניהם׳ הולך

את־בבוריהם: ועטרו לפניהם, שלחו לירושל;ם, קרוב הגיעו רושל;ם.|יק קרוב שמגיעים

 שהם — וגוי קצירת אין חכמים. ובקבלת שבעל־פה בתורה שכפרו בימיהם ידועה כת — הבית־סים
 הורכין — באור אותו מהבהבין בשבוע. הראשון יום על בעומר האמור השבת• ם.מחרת □פרשים

 את שכותתים — גרוסות שבלים. בו שקולין נקוב ברזל קנה מין — לאבוב באש. אותו וקולין
 השוקים — *וגו מלאים שהם בנפה. יפה מנוקה — מנופה נכה. טחינה אותם וטוחנים הגרעינים

 חרש־אלם. — חרש עג( העומר. הקרבת לפני בה שאסורים החדשה, התבואה מן קמח מתמלאים
 וסתימה סכר — הסוכר וכדומה. בכותל סמוכה מלמעלה, וצרה מלמטה רחבה סוכה מין — הצריף

 אלו הרי הפרי. נגמר לא ואפילו — שבכרה עד( דגים. לצוד כדי בנהר עושים שהדיגים
 מעמדות, לביד נחלקו ישראל כל — שבמעמד לקיטתם. אחרי שם עוד לקרוא צריך ואין — בכורים

 של מושבי מקום — מעמד של לעירו בביהמ״ק. התטידים הקרבת בשעת בעריהם מתפללים שהיו

 תאנים — וצמוקים גרוגרות השיירה. ראש — הממונה בהשכמה. — ולמשכים המעמד. ראש
 בירושלים להודיע — לפניהם שלחו שלמים. לקרבן — והשור בדרך. יתעפשו שלא יבשים, וענבים

אותם. וקשטו — ועטרו באים. שהם



ובעבודתו בבנינו שני בית רלח

 וכל־בעלי־ יוצאים. היו הנכנסים כבוד לפי לקראתם: יוצאים והגזברים והסגנים הפחות
 פלו?י׳ מקום אנעזי "אחינו, בשלומם: ושואלים לפניהם עומדים שבירושלים אמניות

לשלום!' בואכם
 אנריפם אפלו להר־הבית, הניעו 4להר־הב;ר שמגיעים עד לפניהם מכה החליל

 נישיר: הלחם ;לנירו — לעזרה הגיעו לעזרה. שמגיע _עד ונכנס, כתפו על הסל נוטל המלך
.1ליי איבי שמחת ולא דליתני כי ;; "ארוממך

לכהנים. נותנים ומה־שבןדם עולות, היו הסלים גבי שעל הגוזלות
 בל־הפר־שות שגומר עד 2אלהיך' ל;; היום מ״הגךתי קורא כתפו על הסל עודהו

 כתפו מעל הסל מוריד אבי' אבד ל״ארמי הניע ;3,אבי אבד .ארמי עד אומר: ;הודה ר'

 שהוא עד אבי' אבד מ״ארמי וקורא ומניפו, תחתיו ;דו מניח וכהן בשפתותיו, ;אוחזו
ו;צא. והשתחוה המזבח, בצד ומניחו כל־הפרשה, נומר

 נקנעו אותו. מקרין לקרוא יודע שאינו ומי קורא, לקרוא שיודיע כל־מי בראשונה,
יודע. שאינו ואת־מי יודע שהוא את־מי מקרין ש;הו התקינו קלהביא;

 מביאים והעניים זהב, ושל כסף של בקלתות את־בכוךיהם מביאים היו העשירים
4ע״י ג׳ו )בכו׳ לכהנים. נתנים והבכולים הסלים קלופה. ערבה של בסלי־נצלים אותם

יום־הכפורים עבודת יט.

 פלהדלין ללש?ת מביתו כהן־נדול מפו־ישין יום־הכפורים לדם ;מים שבעת ג
פסול. בו ;ארע שמא תחתיו, אחר כהן לו ומתקינין

 כהן אישי לו: ואומרים היום בסדר לפניו וקולין בית־לין מזקני ז_קנים לו מסרו
4למךר לא שמא או שכחת שמא כפיך, אתה קרא גדול!

 ואילים פרים לפניו ומעבירין המזרח בשער אותו מעמילין שחרית יום־הכפולים ערב
בעבודה. ורגיל מכיר שיהא כדי וכבשים,

 חשבה עם יום־הכפורים ערב ומשתרע מאכל ממנו מונעים היו לא ודמים כל־שבעת
את־השנרע מביא שהמאכל מפני הרבה, לאבל אותו מגיחין היו לא

— השביעוהו בית־אבטינם. לעל;ת והעלוהו כהנה, לזקני בית־דין זקני מסרוהו

ה. שם, שם 3 ג. כ״ו, דברים 2 ב. ל׳, תהליס 1

 הבכורים את שמעלים אלו אם — הנכנסים כבוד לפי ולויים. כהנים שרי — והסגנים הפחות

 — מכה החליל בעיר. כשעוברים — לפניהם עומדים מרובה. כבוד להם חלקו הרבה חשוכים

 הסלים♦ עיג עמם שהביאו כפותות יונים — הגוזלות בחליל. ומנגן באצבעותיו מקיש ההליל בעל

 כלשונה. הפרשה את — לקרות הסל. של בשפתותיו — בשפתותיו למזבח. — עולות היו

 — בקלתות מתבישים. היו לקרוא יודעים שאינם אלו — מלהביא נמנעו לפניו. מקריאים — מקרין

 — מפרישין עה( מפוצלים. נחל ערבי — קלופה ערבה קלועים, ענפים — נצרים סלים. מיני

 — פסיל מכינים. — ׳מתקינים במקדש. ,שפטים פקידים לשכת — פלהדרין לשכת מבדילים.

 — אישי העבודה. סדר שילמד כדי ועבודתו, הכפורים יום פרשת — היום בסדר וכדומה. טומאה

 בסדר שינהג — השביעוהו הקטורת♦ את עושים שהיו כהנים משפחת — בית־אבטינם אדוני.

כצדוקים. ולא כפרושים העבודה



רלט יום־הכפורים עבודת

 שליחנו ואתה בית־דין #לוחי אנו בהן־־גדלל! אי#י לו: ואומרים להם. והלכו ;נפטרו
 מכל־ רבר ת#נה נ6# הזה, בבית שמו ##כן במי עליך אנו משביעים בית־דין. ו#ליח

ובוכים. פורשים והם ובוכה פור# הוא לך. מה־שאמרנו

 - לקרות רגיל אם לפניו. רוך#ים תלמידי־חכמים - לאו ואם דור#, - חכם היה אם
 זכריה ובדברי־הימים. ובעזרא באיוב לפניו? קורין ובמה לפניו. קורין - לאו ואם קורא,

בךניאל. לפניו קריתי דרכה פעמים אומר: בן־קבוטל
 אישי לפניו: ואומךים צררה באצבע לפניו מכין כהנה פרחי - להתנמנם בקש

השחיטה. זמן #!ניע עד אותו ומעסיקין הרצפה. על אחת והפג עמוד כהן־נדול!
 הברה קול כהן־נדול שישמע כדי כל־הל;לוע ,ישנים היו לא ,ירושלים )מיקירי

חוטפתו(. שנה תהא ולא
 אומר: הרואה - הניע אם השחיטה. זמן הניע אם וךאו צאו הממנה: להם אמר

 )ולמה הן. אומר: והוא שבחברון? כל־המזרח פני האיר אומר: בן־שמואל מת;א ברקאי!
 — את־התמיד ושחטו המזרח #האיר וךמו הלבנה מאור עלה אחת #פעם לכך? הצרכו

לבית־השרפה(. ציאוהו1ןה
 םהן־נדול טובל קדושים ועשרה טבילות חמש לבית־הטבילה. בהן־נדול הורידו

ביום. בו ו$קך#
 לו הביאו ונסתפג. עלה וטבל, ירד פשט, העם. לבין בינו בוץ של סךין פרסו

 על #חיטה אחר ומרק קרצו את־התמיד, לו הביאו *ורגליו יךיוז וקך# ולבש זהב בגדי
------------את־הנרות ולהיטיב שחר #ל קטו־ת להקטיר נכנם וזרקו. את־הדם קבל ;דו,

 בדי הצוננים לתוך ומטילין חמין לו מחמין — אסטנים או זקן כהן־נדול ה;ה אם

צנתם. שתפוג
 העם, לבין בינו בוץ של סדין פרסו — ה;תה ובקדש — לבית־פרוה הביאוה

 וקדש ולבש לבן בגדי לו והביאו ונסתפג, עלה וטבל, ;רד ופשט, ורגליו ;דיו קדש
 של הנדוין — ובין־העךבי.ם מה עשר #מונה #ל פלוסין לוב# ה;ה בשחר *ורגליו ;דיו

משלו. מוסיף — להוסיף ךצה ואם צבור, משל אלו מנה. עשר #נים

 למערב. ופניו לדרום ראשו ;למזבח, האולם בין עומד ה;ה ופרו פרו. אצל לו בא
 אנא אומר: היה וכך ומתודה. עליו ;דיו #תי וסומך למערב, ופניו במזרח עומד והכהן
 ולפשעים לעונות כפר־נא השם, אנא וביתי: אני לפניך חטאתי פשעתי, עויתי, השם,

 הוא. כשר ואולי שחשדוהו, על — ובוכים פורשים והם לצדוקי. שחשדוהו — ובוכה פורש הוא

 צעירי — כהינה פרחי הלב. את שמושכים — וגו׳ באיוב יישן. שלא יו״כ, בליל כתורה — דורש

 והיא הכף לתוך האגודל מעל בכת אותה שמשמיטין אמצעית; באצבע — צרדה באצבע הכהנים.
 קצת ע״י או אחת קידה עיי השינה את הפג כלו׳ — הרצפה על אחת והפג לזירוז. קול משמעת

 המון. קול — הברה קול בדברים. — אותו ומעסיקין וצוננת. שיש של שהיא הרצפה, על הליכה

 השחר. הבריק — ברקאי השחר. בעמוד — וראו צאו שהרית. של תמיד של — השחיטה זמן

 — וגו׳ אחד ומרק סמנים. ברוב שחטו — קרצו המים. מן נתקנה — ונסתפג בגדיו. את — פשט
 רמטילין וחלוש. מעוד; - אכטניס המזבח. על - תרקד השחיטה. אה גמר לי הסמוך אחד כה;

 לשכה שם — בית־פרוה המקוה. של הקרים המים לתוך החמין את שופכין — הצוננים לתוך

 — להוסיף הצבור. בכסף — צבור משל הדו. מארץ בוץ — הנדוין דק. בוץ — פלוסין במקדש.

 שם קורא היה — השם אנא זה. ביום לקרבן משלו שמביא פר — פרו מאלו. יקרים בגדים

ככתבו. המפורש



ובעבודתו בבנינו שני בית רמ

 "כי עבדך: מעה בתורת ככתוב וביתי, אני לפניך ושחטאתי לפפיבעתי #עויתי ולחטאים׳
ועדי. לעולם מלכותו כבוד ם2> "ברוך אחריו: עונים והם וגו"? עליכם ;כפר הזה ביום

 ושם משיטאלו. בית־אב וראש מימינו הסגן המזבח. לצפון העזרה למזרח לו בא
 בן־גמלא ועשאם היו אשכרוע )של גורלות. שני ובה — שם רדתה וקלפי שעירים. שני
לשבח(. אותו מזבירין והיו זהב, של

 "לעזאזל'♦ עליו כתוב ואחד "לץ' עליו כתוב אחד גורלות. שגי והעלה בקלפי טרף
 אישי לו: אומר הסגן - בימינו עלה שם של אם בשלאלו. כית־אב וראש בימינו הסגן

 אישי לו: אומר בית־אב ראש — בשמאלו עלה שם של ואם ,ימינך! הגבה כהן־נדול,
 "בדיך אחריו: עונים והם לץ! ואומר: השעירים שני על נתנו שטאלך! הגבה כהן־נדול,

ועדי. לעולם מלכיתו כבוד ם ש
 ולנשחט בית־שלוחו, כנגד והעמידו המשתלח, שעיר בראש זהורית של לשין קשר

 אומר: דדה וכך ומתודה. עליו יךיוז שתי וסומך שני פרו אצל לו בא בית־שחיטתו. כנגד
 השם, אנא קדושך. עם אהרן ובני וביתי אני לפ;יך רטאתי פשעתי, עויתי, השם׳ אנא

 וכני וביתי אני לפניך ושחטאתי ושפשעתי שעויתי ולחטאים, ולפשעים לעונות בפר־נא

 והם ונוי. עליכם' ;־כפר הזה ביום "כי עבדך: משה כתורת ככתוב קדושך. עם אהרן
;עד', לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך אחריו: עונים

 הרביעי הריבד על בו ממרס שהוא למי נתל את־דמי, במזךק קבל שחטו
 אילך־ גחלים ופנה המזבח לראש יעלה •המחתה את 1נטי יקדש. שלא כדי שבהיכל׳

שבעזרה. הרביעי הרבד על הניחת! ררד הפנימיות המעכלות מן וחתה ואילך׳
 ובה זהב בשל חותה והיום זהב, של בתוך ומערה כסף השל חותר היה ךכל־יום

------------אדם• והיום ;רק זהבה היה בכל־יום------------מכנים• היה
 לפי הגדול הכף. לתוך ונתן חפניו מלא ,וחפן ואת־המחתה את־הבף לו הוציאו

 בשטאלו. ואת־הכף בימינו את־המחתה נטל מדתה. היתד. וכך קטנו. לפי והקטן גדלו
 לדש־ ובין הקדש בין המבדילות הפרכות שתי לבין שהניע עד בהיכל מהלך דדה

 ביניהן מהלך הצפין. מן והפנימית הדרום מ; פרופה רדתה החיצינה אמה. וביניהן הקךשים
 שהוא עד הפיכת עם לשמאלו מהלך לךרום. פניו הופך - לצפון הגיע לצפין. שמניע עד

 גבי על את־הקטרת צבר הבדים. שני בין את־המחתה נותן — לארון הגיע לארון. מניע
 ת?לה ומתפלל בית־כניסתו בךרך לו ובא ;צא עשן. כלו כל־הבית ונתמלא הגחלים

את-שראל. להבעית שלא כדי בתפלתו׳ מאריך דדה ולא בב־ת־החיצון. קצרה
 ;קראת, רדתה *ו״שרדה ,ראשונים, נביאים מימות שם רדתה אבן - האיון )משנטל

נותן(. רדה ועליה אצבעות׳ שלש הארץ מן גבוהה

ל. ט״ז, ויקרא 1

 צמר חוטי — זהורית של לשון עשיר. גדול כהן שם — בן־נמלא )בוקס(. עץ מין — אשכרוע

 — ממרס שנית. פעם — שניה לעזאזל. להשתלח שם דרך יוצא שהוא שער — שלוחו בית אדום.

 — המערבלות יקפא. — יקדש הרצפה. שבאבני רביעית שורה — הרביעי הרובד ומנדנד. מנענע

 של את להפסיד שלא — כשף בשל חרתה מעשן. אוד שום יהא שלא היטב, ושדופות המאוכלות

 — מהתה רדתה וכך הקטורת. מן הפניו מלוא לקח — וחפן הנחלים. את שופך — ומערה זהב.

 ואחוזה וקשורה חוץ לצד לאחוריה כפולה שבדרום שפתה — פרופה חפניו. כמדת היתה הכף

הוא. מת יאמרו שלא — ישראל את להבעית שי־׳א זהב. בקרם



רמא יום־הכפורים עבודת

 — שעמד במקום ועמד שנכנס, למקום נכנם בו, ממרס שהיה ממי את־הדם נטל
 למטה ולא למעלה לא להזות מתכון היה ולא למטה, ושבע למעלה אחת ממנו והזה
 וארבע. אחת ושלש, אחת ושתים, אחת ואחת, אחת אחת, מונהג דרה וכך כמצליף. אלא
שבהיכל. הזהב כן על והניחו יצא ויטבע. אחת ושש, אחת וחמש, אחת

 ועמד שנכנס למקום נכנם את־דמו. במזרק וקבל שחטו את־השעיר, לו הביאו
יצא-------------כמצליף׳-------------למטה ויטבע למעלה אחת ממנו והזה שעמד במקום
------------בהיכל♦ יטדרה השני הזהב כן על ןהניחו

 אנא אומר: דרה וכך ומתודה. עליו ;דיו שתי וסומך המשתלח, שעיר אצל לו בא
 ולפשעים לעונות כפר־נא בשם, אנא .ישראל; בית עמך לפניך חטאו פשעו, עוו, השם,

 עבדך: מיטה בתורת ככתוב .ישראל, בית עמך לפניך ושחטאו ושפשעו יטעוו ולחטאים,

 יטם־המפריט שומעים כשהיו בעזרה, העומדים והעם והכהנים ונו׳. ;כפר' הזה ביום ■כי
 ■ברוך ואומרים: פניהם על ונופלים ומיטתחוים כוךעים היו כהן־נדול, מפי יוצא שהוא

ועד'. לעולם מלכותו כבוד יטם
 בשערו מתלשיט שהיו הבבלים, מפני לו, עשו וכבש מוליכו. שדרה למי מסרו

וצא! טל וצא, טל לו: ]אומרים
 ועד מירושלים סכות עשר הראשונה" סכה עד אותו מלוים היו ,ירושלים מיקירי

 אותו ומלוין מים. והרי מזון הרי לו: אומרין וסכה כל־סכה על דים. תשעים צוק
 את- ורואה מרחוק עומד אלא לצוק, עמו מגיע שאינו שבהן, מאחרונה חוץ לסכרי, $פכה

מעשיו.
 קרניו בין קשר וחציו בסלע קשר חציו זהורית, של לשון חולק עושה? היה מה

 אברים־אברים. שנעשה עד ההר לחצי מגיע דרה ג6ו ויורד. מתגלגל והוא לאחוריו וךחפו

שתחשך. עד אחרונה סכה תחת לו ן;שב ןא
לכהן־ לו אמרו------------והקטירם הנשרפים ושעיר פר אצל ]כהן־גדול[ לו בא

למדבר. שעיר הגיע גדול:
 בסודרים ומניפין עושין היו דךכיות למךבר? שעיר שהגיע יוךעין דרו ומנין

------------למדבר. שעיר שהגיע ויודעין
 לאו ואם קורא. בוץ בבגדי לקרות רצה אם ובתורה[. לקרות כהן־גדול לו בא

 והאש־ לדאש־הכנסת ונותנו תורה ספר נוטל חזן־הכנסת משלו. לבן באצטלית קורא
 "אחרי־מות' וקורא ומקבל עומד וכהן־גדול לכהן־גדול נותנו והסגן לסגן נותנו הכנסת

 לפניכם שקראתי ממה יותר ואומר: בחיקו ומניחו ספר־תורה וגולל בעשור'. ן״אך

------------כאן. $תוב
ואת־איל את־אילו ועשה ויצא ורגליו ;דיו ןקדש ולבש בגדי־זהב לו הביאו

------------ןעם.
את־הכף להוציא נכנם ורגליו. ;דיו וקדש ולבש לבן בגדי לו הביאו וטבל. קדש

 לשליח — מוליכו שהיה למי בשבט. כמלקה — כמצליף לקדש־הקדשים. — שנכנס למקום

 של ראשו — צוק העונות. ישהה שלא — וצא טול גשר. מסלה, — וכבש לעזאזל. מוליכו שהיה

 בנינים - דרכיות השעיר. של — קרניו בין מיל. ב י• הם רים וצי מדה, שם — רים עזאזל. הר

 של — לבן חלוק. כמין לבוש, — באצטלית לעזרה. — גיכ לו בא הדרכים. בצדי לשומרים גבוהים

 ההיכל. מן — וגו׳ הכף את להוציא במים. ורגליו ידיו — קדש יוה״ב. פרשיות - ונוי מות אחרי פשתן.



ובעבודתו בבנינו שני בית י־מב

 להקטיר ונכנס ורגליו ;דיו וקרש ולבס זהב בגדי לו הביאו וטבל, קדש ואת־המחתה.
ופשט. ורגליו ;דיו וקדש את־הנרות, ולהיטיב בין־העךבים של קטרת

 לאוהביו עושה ה;ה ויום־טוב ביתו. עד אותו ומלוין ולבש. עצמו בגדי לו הביאי
סא )יומא הקדש. מן בשלום ש;צא בשעה

 אלא זהב? בבגדי נכנם בהן־גדול אין מה מפני אמר: ,יהושע ר' בשם סימון ר׳ עד
 עשו אתמול ולומר: לקטרג לשטן פתחון־פה לתן שלא כדי סנגור, נעשה קטגור אין

זהב. בבגדי לשמש מבקשים הם והיום אלהי־זהב להם
,ישראל. של ממונם על לחום בשביל אמר: לוי ר' בשם דסכנין ,יהושע ך׳

כא(• )ויק״ר
 מבחוץ; אולם פתח על זהורית של לשון קושרין היו בראשונה רבותינו: שנו עז

 על אותו קושרין שיהיו התקינו ומתבישין. עצבין היו - הלבין לא שמחין, היו - הלבין
 היו — הלבין לא שמחין, היו — הלבין ורואין: מציצין היו ועדץ מבפנים; אולם פתח

 שעיר של .קרניו בין וחציו בסלע חציו אותו קושרין שיהיו התקינו ומתב;שין. עצבין
 לשון קו^רין היו בראשונה הקפד: אלעזר ך׳ משום פפא בר נחום ר' אמר המשתלח.

 שנעשתה ויגדעו מלבין ך,;ה למדבר, שעיר שהניע בון מבפנים, אולם פתח על זהורית של
ע״י(• סז! )יומא .1:לבינו' כשלג כשנים, חטאיכם :היו "אם שנאמר: מצותו,

 לכנס הבהנים אחיו ונמנו בתפלתו, שהאריך אחד בכהן־גדול מעשה רבותינו: שנו עח
 להם: אמר בתפלתך? הארכת מה מפני לו: אמרו יוצא. והוא נכנסים הם התחילו אחריו.

 רגיל תהא אל לו: אמרו :הרב! שלא בית־המקדש ועל עליכם שהתפללתי בעיניכם, קשה
אתקישראל'. להבעית שלא כדי בתפלתו, מאריך ה;ה .לא שנינו: שהרי כן, לעשות

בג:(• )שם
 היה ביציאתו לפנים. והכנים מבחוץ שתקן אחד בצדוקי מעשה רבותינו: שנו עט

 מת;ךאים — אנו שצדוקים אף־על־פי בני, לו: אמר אביו, בו פגע גדולה. שמחה שמח
 על אראה בענן "כי חוה: המקרא על מצטער ה:יתי כל/ימי לו: אמר הפרושים. מן אנו

 לא אמרו: אק;מנו? לא - ל;ךי שבא עכשו ואקןמנו; ל;ךי ;בא מתי אמרתי: ,2רת"1הכפ

 אומרים: ו:ש מחטמו; יוצאות תולעים והיו באשפה והוטל שמת עד מועטים ;מים היו
 פניו, על וחבטו מלאך שבא בעזרה׳ נשמע קול כמין ח;א: ך׳ ששנה נגף. ביציאתו

 וכף ;שרה רגל "ורגליהם שנאמר: כתפיו, בין עגל רגל בכף ומצאו הכהנים אחיו ונכנסו
ע״י(• זיט: )יומא .3עגל' רגל בכף רגליהם
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 בבגד♦ אלא — זהב בבגדי קדשי־קדשים. בבית ביוה״ב לשמש — נכנם נ*כה אין ער(
 צבור♦ משל באים שהבגדים — ונו׳ ממינם על לחום מליץ. — סנגור משטין. — קטגור לבן.
 מת שמא — אחריו לכנס החליטו. — ונמנו לקדשי־קדשים. כשנכנס — בתפלתו שהאריך עז(

 מבחוץ שתקן קבלתם. ועל הפרושים על החולקים הצדוקים, מכת כהן — בצדוקי עח( ויוציאוהו.
 כדעת שלא מתוקן, כשהכל לפנים ומכנים לקה״ק מחוץ הכל ומכין הקטורת את מתקן היה — ונוי

 ומכאן הקטורת, של העשן בענן כלו׳ — וגו׳ בענן כי מבפנים. לתקן שצריכין שאומרים הפרושים,
הענן. בעב — .בענן• מפרשים והפרושים מבחוץ. לתקן שיש הצדוקים למדו



רמג לולב נטילת יום־הכפורים. עבודת

 הערבים מלך עם וספר יצא אחת פעם קמחית: בן .ישמעאל ר׳ על ?נליו אמרו 1
 עני אמם וראתה - תחתיו ועמע אחיו ;עבב נכנם וטמאתו. בגדיו על מפיו צנורא ונתזה
אחד. ביום כהנים־נדולים בניה

 לה אמרו גדולה. בכהנה עמעו וכלם לקמחית לה היו בנים עב?גה רבותינו: ענו
 עךיזש קלעי ביתי קורות ראו לא מימי להם: אמרה לכך? עזכית ןנשית מה חכמים:

 וקמח הקמחיס-קמח, כל הועילו; ולא כך עשו נעים הרבה לה: אמרו חלוקי. ואמרי
כ(• ויק״ר כזו פסיק׳ ז*מז )שם כלת. — קמחית על

 הולכים כל־העם היו מבית־המקדע, עיצא אחד בכהן־נדול מעיכה רבותינו: ענו פא
 לבסוף ואבטליון. עמעיה אחר והלכו אותו הניחו באים ואבטליון ששמעיה כשראו אחריו.

 לשלום. עממים בני יבאו להם: אמר הכהן־הגדול. מלפני לפטר ואבטליון עמע;ה באו
 אהלן׳ בני לעלום ;באו ואל אהלן, מעשה שעושים עממים׳ בני לשלום יבאו לו: אמרו

ע״י(. עא:: )יומא אהלן. מעשיה עושים שאינם

לולב נטילת כ.
 את־ מוליכין בשבת, להיות עחל חג על הראשון יום־טוב כיצד? לולב מצות פב

 והזקנים האצטבא׳ גב על אותם וסודרים מהם מקבלים והחזנים להר־הבית, לולביהם
 הוא הרי — ל;רו לולבי שמניע .כל־מי לומר: אותם ומלמדים בלשכה. את־עלהם מניחים

 ומכים מחטפים והם לפניהם, אותם זורקים והחזנים ובאים׳ משכימים למחר במתנה". לו
 נוטל ואחד כל־אחד שיהא התקינו סכנה, לידי שבאו בית־דין וכשראו את־חברו. איש

בביתו.
 לשם יוךךין מוצא, ונקרא מירושלים למטה דדה מקום כיצד? ?נרבה מצות

 כפופים וראשיהן המזבח, בצדי אותן וזוקפין ובאין ?נרבה של מרביות משם ומלקטין
 ואומרים: אחת פעם את־המזבח מקיפים בכל־יום ותקעו. והריעו תקעו המזבח. על־נבי

 פעמים. שבע את־המזבח מקיפים היום ואותו ,1,הצליהה־נא ;; אנא הועחגה־נא, ;; ♦אנא

מזבח! לך, יפי1 מזבח! לך, ייפי אומרים? הם מה פטירתם בשעת
 ומניחין מערב־ושבת[ אותן קלקטין שהיו אלא בשבת, מעשהו כך בחל כמעשהו

היו דקל של חריות אומר: בן־ברוקא יוחנן ר' .יכמעו. שלא כדי זהב, על בגניות אותן

כה. קי״ח, ההליס 1

 רוק. של ניצוצות — צנורא טפיו. וביזתה נזרקה — ונתזה היה. יום־הכפורים — אחת פעם פ(
 כל - הקמחים• .כל הוא: משל — וגו׳ הקמחים כל הקלועות. ראשי מחלפות — שערי קלעי

 בני פא( וברורים. טובים כלומר סלת, - שלה בניה - קמחית• של ו.קמח פשוטים, בניהן הנשים
 מוליכין פב( שלום. אוהב שהיה — אהרן מעשה הגרים. מבני שהם ואבטליון שמעיה — עממים

 — האצטבא המשמשים. — והחזנים בשבת. לטלטלם שאסור מפני שבת, מערב — לולביהם את
 כדי — בלשכה מניחים... והזקנים אדם. בני למושב הבית בהר חצובות ומדרטת כסאות כמין

 כל הקהל♦ את — אותם ומלמדים בחזרה. לולביהם ליטול כשיבאו למחר, הדחק מן למנעם

 אפילו לידו, שיבוא זה אחד כל יטול - בחזרה לולביהם ליטול כשיבאו למחר שהרי — במתנה מי...
 — מורביות הלולבים. — אותם זורקים משלו. בלולב אלא מצוה ידי יוצאין ואין אחר, של

 — בגיגיות בשבת. ולטלטל ללקט שאסור — שבת מערב הערבה. ענין של — כמעשהו ענפים.
תמר. ענפי — דקל של חריות יבלו. שלא — יכמשו שלא מים. של אגנות



ובעבודתו בבנינו שני בית רמד

 ד;9 חריורג חבוט יום(1 נקרא היום ואותו המזבח, בצרי בקרקע אותן וחובטין מביאין,
4ד ■׳ )סוכח אתרוגיהם. ,ואוכלים את־לולביהם חומטים התינוקות

נפוך־המים בא.
 השלה. מן ממלא היה לנים שלשה מחזקת זהב של צלחית כיצד? המים נסוך פג

 של ספלים עוני לשמאלו. ופנה בכבש עלה ותקעו. והריעו תקעו — לשער־המים הגיעו
 ה;י.ן(, מ^ני פניהם משחרים שהיו אלא היו, סיד של אומר: ,יהודה )ר׳ שם היו כסף

 בבת כלים שניהם שיהיו כדי רק, ואחד מעבה אחד דקים, חטמים שני כמין ומנקבים
שפעם ;דך! הנבה לו: אומרים ולמנסך--------צן של מזרחי מ:ם, של מערבי אחת.
באתרוגיהם. כל־העם ורגמוהו רגליו גבי על אחד נסך אחת

 זהב של חבית שבת מערב ממלא שהיה אלא בשבת, מעשהו כך בחל כמעשהו
 הכיור, מן ממלא היה — נתגלתה ואו[ נשפכה בלשכה. ומניחה השלח מן מקדשת שאינה
)שם(• מזבח. לגבי פסולין מגלין והמים שך\ין

 באתרוגיהם. כל־העם ורגמוהו רגליו גבי על שנסך אחד בצדוקי מעשה רבותינו: שנו פי
 לעבודה, שהכשר מפני *6 וסתמוהו, מלח של בול והביאו המזבח קרן נפגמה היום ואותו
 ,יסוד ןל# קרן ,ולא כבש לא לו שאין שכל־מזבח, פגום; מזבח ;ראה *6ש מפני אלא
םם< מח, )שם ךה.1לעב פסול — רבוע ול^

בית־העזאובה שמדות כב.

מ;מיו. שמחה ראה *6 בית־השאובה שמחת ראה של# מי פה
 גדול. ותקרן שם ומתקנין לעןרת־נשים יורדין היו דוג של הראשון יום־טוב במוצאי

 לכל־אחד סלמות וארבעה בראשיהם, זהב של ספלים ואךבעה שם היו זהב של ומנורות
 שהם לג, ועשרים מאה של שמן של כרים ובידיהם מפרחי־כהנה ,ילדים ,וארבעה ואחד,

וספל. לכל־ספל מטילים

 — הסוכות ובחג יין, תמיד בקרבנות המזבח ע״ג מנסכים היו יום שבכל — המים נסוך פג(
 מעלה — בכבש לירושלים. סמוך מעין — השלוח הכהן. — ממלא היה מים. גם מנסכים היו

 שני כמין המזכה. על — שם היו למים. ואחד ליין אחד — ספלים ושני למזבח. בה שעולים

 על המשקה מקלח בו ודרך ממנו, יוצא מנוקב חוטם כמין דד ספל כל כלומר, — וגו׳ חוטמין
 מים, של זה השני, ושל גדול, שלו ונקב עבה יין, של אחד, של דד — וגו׳ מעובה אחד המזבח.

 היין מן לקלח ממהרים המים כלו׳ — אחת בבת כלים שניהם שיהיו כדי בסמוך. כמפורש דק,

 מזרחי. וספל מערבי ספל — מזרחי מערבי.״ היין. קודם קלוהם יכלה שלא דק, שלהם דד ולפיכך
 לא שהצדוקים צדוקי, כהן — אחד נסך המזבח. על מנסך שהוא רואים הכל שיהו — ידך הגבה

 — וסתמוהו מלח. גוש — מלח של בול ונשברה. נפחתה — נפגמה פד( המים. בנסוך מודים היו

 הכהנים — יורדים היו המים. לנסוך מים שואבים כשהיו — השאובה בית פה( הפגם. את
 בני למעמד הכתלים זיזי גבי על קרשים מניחים והכנות, סדרים עושים — גדול תקון והלוים.

להדלקה. — שמן של כדים בעזרה. — שם היו הדחק. יגדל שלא וכדומה, אדם,



רמהבית־השאובה שמחת

 *רל מדליקים. היו ובהן ]פתילות[ מפקיעין היו ומהמיניהם בחנים מכנסי מבלאי

בית־השאובה. מאור מאירה שאינה בירושלים, חצר היתר■
 והיו שבידיהם, אור של באבקות העם לפני מרקדים היו מעשה ואנשי חסידים

 ובחצוצרות ובמצלתים ובנבלים בכנורות והלוים ותשבחות, שירות דברי לפניהם אומרים
 נשים לעזרת ישראל מעזרת היוךדות מעלות, עשרה חמש על מספר בלא שיר ובכלי
 ואומרים שיר בכלי עומדים לדם שעליהן שבתהלים(, המעלות' "שיר עשרה חמש )כנגד
 חצוצרות ושתי לעזרת־נשים, מעזרתקישראל עזיורד העליון, בשער בחנים שני ועמדו שיר.

 והריעו תקעו — העשירית למעלה הגיעו ותקעו. והריעו תקעו — הגבר קרא בידיהם.
 לשער שמגיעים עד והולכים תוקעים היו ותקעו. והריעו תקעו — לעזרה הגיעו ותקעו.
 שהיו אבותינו ואמרו: למערב פניהם הפכו ממזרח, היוצא לשער הגיעו ממזרח. היוצא

 — 1לשמש״ קךמה משתחויתם והמה קדמה ופניהם ץ היכל אל ״אתריהם הזה במקום
עינינו. ל;ה ל;ה, אנו ואומרים: שונים היו אומר: ,יהודה ר' עינינו. ל;ה ןאנו

 בטוב וראה מציון י; "יברכך — לזה? זה אומרים היו מה מזה זה נפטרים כשהיו
4שם תום׳ ה! )סוכה .2ישראל' על שלום לבניך׳ בנים וראה ח;יך ימיי כל ;ירושלים

 אני "אם כן: אמר בית־השאובה בשמחת שמח כשהיה הזקן: הלל על עליו אמרו פו
 מוליכות רגלי שם - אוהב שאני למקום כאן? מי — כאן אני אין ואם כאן הכל - כאן

 ואם לביתך׳ אבוא אני - ביתי אל תבוא אתה ״אם אומר: הקדוש־ברוך־הוא ואף אוחי״.
 אזכיר אשר "בכל־המקום שנאמר: ביתך', אל אבוא לא אני — ביתי אל תבוא *6 אתה

זרי(• נג! )סוכה .3וברכתיך' אליך אבוא את־שמי

 אלו — את־זקנותנו' בישה שלא :לדותנו ״אשרי אימרים: מהם :ש רבותינו: שנו פז
 אלו — ילדותנו' על שכפרה זקנותנו ״אשרי אומרים: מהם דש ואנשי־מעשד- חסידים

לו'. דמחל ;שוב — שחטא ומי חטא; שלא מי .אשרי אומרים: ןאלו אלו בעלי־תשובה.

שם(• )שם!
 יהדה בית־השאובה, שמחת שמח כשהיה בן־גמליאל: שמעון ר' על עליו אמרו פח

 אחת, ומקבל אחת זורק מעלה, כלפי וזוךקן אחת בדיו אור של אבקות שמנה נוטל
 ונושק ושוחה בארץ אגדליו שני נועץ משתחווה וכשהוא בחברתה. נוגעת מהן אחת ואין

שם(. )שם; קדה. היא וזו — כן; לעשות ,יכלה כל־בריה מה־שאין וזוקף, את־הרצפה

 טעם טועמים היו לא בית־השאובה שמחת של כלץמים בן־חנדא: ,יהושע ר' אמר פט
 מוסף, לקרבן משם לתפלה, משם שחר, של תמיד — ראשונה שעה כיצד? כל־עקר. שנה

 המנחה, לתפלת משם ושרדה, לאכילה משם לבית־המךרש, משם המוספים, לתפלת משם

ירוש׳(• )שם! בית־השאובה. לשמחת ואילך מכאן — בין־הערבים של לתמיד משם

כד. כ", סמוח 8 ס-ו. קכ״ח, תהלים 1 סז. ח', יחזקאל1

 לפתילות. חוטים מוציאים — מפקיעין מאבנטיהם. — ומהמיניהם והבלויים. הישנים מן ־־ מבלאי
 את לזרז נתכון — ,ונו כאן אני אם פו( התרנגול. — הגבר מצוה. רודפי — מעשה ואנשי

 — בישר. שלא פז( הבל. הוא כאלו עצמו את יראה יחיד שכל בית״השאובה, לשמחת שיעלו העם
ידיו. בהונות — אגודליו תוקע. — נועץ פח( תשובה. יעשה — ישוב רעים. במעשים



ובעבודתו בבנינו שני בית רמו

פרשת־הפולך בג.
 בימה ]למלך[ לו עושין במוצאי־שביעית ?שמיני ךונ של הראשון יום־טוב מוצאי >

 וראש הכנסת לראש וכותנה ספר־תורה נוטל הכנסת חזן עליה. יושב והוא בעזרה עץ של

 עומד והמלך — למלך נותנה וכהן־גדול לכהן־גדול נותנה והסגן לסנן נותנה הכנסת
יושב. וקורא ומקבל

 תוכל ל״לא וכשהגיע חכמים. ושבחוהו — עומד וקרא וקבל עמד המלך אגך־פס
 תתירא, אל לו: אמרו ךמעות. עיניו ולנו ,1,הוא אחיך לא אשר נכרי איש עליך לתת

אתה! אחינו אתה, אחינו אגרפם,
 לו שהחניפו מפני כליה, ישראל שונאי נתחןבו שעה כאותה נתן: ך׳ משום שנו

ע״י(• מאז )סוטה המלך. לאגרפם

ומוצאי־החנ שמיני־עצלת כד.
 :שמנוני אהבתי .תחת הכתוב: שאמר זה —2ונו' לכם' תהיה עצרת השמיני .ביום גא

 אמות, שבעים על פרים שבעים מקריבים .ישראל בחג, מוצא אתה .3תפלה" ואני
 שונאין עור אלא אותנו, אוהבין שאין דק לא אותנו; אוהבין להיות צריכין היו לפיכך
 קרבנות לפני מקריבים דריתם החג ,ימי שבעת הקדוש־ברוך־הוא: להם אמר לפיכך אותנו,

ם'. כ ל תה;ה עצרת השמיני "ביום - עצמכם על הקריבו עכשו אבל אמות־העולם, על
 שבעה סעדה שעשה למלך, משל — 4אחד' א:ל אחד פר עלה... .והקרבתם

 אמר המשתה, ;מי שבעת שעברו בון המשתה. ,ימי בשבעת המדינה כל־בני וזמן ;מים,
 דג, או בשר, ליטרא שתמצא, במה ואתה אני נגלגל המדינה, בני ,ידי ;צאנו כבר לאוהבו:

 - החג ,ימי בשבעת שהקרבתם כל־הקךבנות לישראל: הקדוש־ברוך־הוא אמר כך ;רק. או
 במה גלגלו -2לכם' תה;ה עצרת השמיני "ביום אבל מקריבים, הייתם אמות־העולם על

פנחס(. )ועה״ין אחד. ואיל אחד בפר מוצאים, שאתם

 לעשן צופים הכל דוג של האחרון יוס-טוב מוצאי אבדימי: בר .יצחק ר׳ אמר 31
 מרבים שנה שגשמי מפני עצבים, ובעלי־בתים שמחים עניים — צפון כלפי נוטה המערכה:

 שגשמי מפני שמחים, ובעלי־בתים עצבים עמים — דרום כלפי נוטה מרקיבים: ופרות
 — מערב כלפי נוטה ;שמחים הכל - מןרח כלפי נוטה משתמרים: ופרות מועטים שנה
כא:(• יומא קמז:ז )כ״ר ,עצבים. לכל

לרגל $ל;ה כה.

 של רגליהם נאות כמה — 6בנעלים' פעמ:ך יפוד ״מה שנאבד־: מהו רבא: דרש מ

ג•(• )חגיגה לרגל. שעולים בשעה .ישראל

ב. ז׳, השירים שיר 6 לו. כ״ט, במדבר 4 ד. ק״נו, מהלים 3 לה. כ״נו, במדבר 2 נוו. י״ז, דברים 1

קרה. אכילה ענינו — נלגלו צא( האדומי. הורדום של מזרעו שהיה — דמעות עיניו זלגו צ(



רמזהגזרה בשעת עליה לרגל. עליה

 באפר רועה פרתך שתהא מלמד - 1וגו' *בעלתך את־אר^ך איעז :חמד "ולא גד

מזיקתה. חלדה ואין באשפה מנקרת תרנגלתך מזיקתה; חיה ואין
 נחש מצא זבא8זכ) לפעמי־רנלים. ועלה ביתו דלתי לנעול ששכח באחד מעשה

דלתותיו. בטבעות קשור

 לפעמי־ךנלים. ועלה ביתו לתוך תרנצלותיו הכניס ולא ששכח באחד מעשה שוב
לפניהן. מקרעות חתולות ומצא ובא

 לרגל. ועלה ביתו לתוך חטיו של כרי הכנים ולא ששכח באחד מעשה שוב
לחטים. מקיפים אריות מצא וכשבא

 מאמות־העולם. רעים שכנים להם והיו באשקלון. שהיו עשירים אחים בשני ומעשה
 את־ ומקפחים נכנסים ואנו בירושלים להתפלל הללו היהודים :עלו אימתי אומרים: ןד.יו

 הקדוש־ברוך־הוא להם זמן האחים. ועלו זמן הגיע להם. כל־מה־ש:ש ונוטלים בתיהם
 שלחו מירושל:ם, האחים כשבאו בתיהם. בתוך ויוצאים נכנסים והיו בדמותם מלאכים

 ה:יתם? היכן השכנים: להם אמרו מירושלים. עמהם מכל־מה־שהביאו דורונות לשכניהם
 ביום — *באתם? ״ואימתי — פלוני. ביום - עליתם?' ״אימתי — בירושלים. להם: אמרו

 אלהי ברוך אמרו: אדם. שום הנחנו לא - ביתכם?' בתוך הנחתם "ואת־מי - פלוני.
ז(. שהש״ר ;ה״ז פ״ג, פאה ירוש׳ ז ח• )פסח׳ לעולם. :עזבם ולא עזבם שלא היהודים,

 רגלים עולי ,יהו שלא כדי בירושלים? גנוסר פרות אין מה מפני :צדוק: ר' אמר צח
 לשמה. שלא עליה ונמצאת - ד:נו גנוסר פרות לאכול אלא עלינו לא אלמלי אומרים:

 שלא כדי בירושל:ם? אזחמי־טברי אין מה מפני :נאי: בר׳ דוסתאי ר' אמר בו כיוצא
 ונמצאת - די.נו אזבחמי־טבךי לרחוק אלא עלינו לא אלמלי אומרים: עולי־רגלים יהוי

4: ח )פסח׳ לשמה. שלא עליה

ה?זרה בעזעת עליה כו.

 לירושלים; בכורים ;ביאו שלא .ישראל, על נזרה המלכות גזרה אחת פעם אמרו: צר
 לרגל. .ישראל :עלו שלא בן־נבט ;ך־בעם שהושיב כדרך הדרכים׳ על פרומדאות ןהושיבו

 ונטלום בקציעות וחפום בכורים סלי הביאו - הדור? שבאותו ו:ךאי־חטא כשרים עשו מה
 הולקים? אתם להיכן להם: אמרו פרוסדאות, אצל שהגיעו כון כתפיהם, על והעלי

 כרן כתפינו; שעל ובעלי שלפנינו במכתשת דבלה עגולי שני לעשות להם: אומרים
לירושל:ם. והביאום בסלים עטרום מהם #עברו

קציעות. וקוצעי גונבי־עלי בני הם והם

כד. ל״ד, שמות 1

 — חטיו של כרי )ומזל(. תרנגולים מזיק שרץ מין — חולדה מרעה. בשדה — באפר צד(

 ומשובחים מתוקים והם ככרת, ים מסביבות הבאים פרות — גנוסר פרות צה( חטים. של גל
 המלכות — פרוסדאות והושיבו צו( הנאה. לשם אלא מצוה, לשם שלא — לשמה שלא ביותר.

 הסלים את כסו — בקציעות וחפום לרגל. מעליה העם את למנוע קבועים משמרות הושיבה

 ודבוקות כתושות תאנים של עגול ככר זוהי - )דבלה דבלה של ויבשות כתושות בתאנים מלמעלה

 )עליונה ובעלי במכתשת להעשות זו מלאכה ודרך .קציעות־( הכתושות התאנים של ושמן ביחד,
 בני נקראו מעשיהם שם ועל השומרים. של דעתם בכך לגנוב הכשרים ונתכונו מכתשת(, של

וגו׳. עלי" ,גונבי



ובעבודתו בבנינו שני בית רמח

 ןהושיבי למערכה, עצים ;ביאו שלא .ישראל, על נזרה המלכות מרה אדות פעם
 מה לרגל. ישראל י_עלר שלא בן־נבט, ;רבעם שהושיב כדרך הדרכים׳ על פרו׳סךאות

 על והניחו כלמות ועשאום עצים גזירי הביאו — הדור? שבאותו ו.יךאי־חטא כשרים עשו
 הולכים? אתם להיכן להם: אמרו פרוכדאות אצל שהגיעו ובון להם. והלכו כתפיהם

 פרקוים — מהם שעברו כון כתפינו. שעל בסלמות שלפנינו משובך גוזלות להביא אמרו:
לירושללם. ןהביאום

הנתוצתי. סלמאי בני הם והם
 וחבריו בן־נבט ;רבעם ועל לברכה'? צדיק "זכר נאמר: בהם כיוצא ועל עליהם

ע״יץ. בחז )תעג׳ .ירקב'? רשעים "ושם נאקר:

 ואין להיכל׳ להביא השונא שאמר העבודה, בטלה בשבט ושדם בעשרים ז3
בו. להספיד

 ערב לירושלים השמועה ובאה בהיכל׳ להעמידם את־הצלמים גסקלגם ששלח יום
 אחד שאין בשמחה׳ מועדיכם עשו הצדיק: שקעון להם אמר חג. של הראשון יום־טוב

 לאבותינו נסים שעשה כשם הזה, בב:ת שכינתו ששכן קי כי ,יקים, ששמעתם מכליהדברים
 שהוא קדשי-הקדשים מבית קול שמע מ;ד הזה. בזמן נסים לנו ;עשה כך ודור בכל־דור

 גןרותיו' ובטלו נסקלגם אקטיל — להיכלא לדרתאה סנאה דאמר עביךתא ״בטילת אומר:
 וכתבו גזרותיו(. ובטלו נסקלגם נהרג - להיכל להביא השונא שאמר העבוךה )בטלה
 לפניהם. וקדמו צאו להם: אמר ובאין, ממשמשין שהיו שראה ובון וכונו. שעה אותה

 כזאת. לנו תהא ולא כלנו נמות אמרו: .ישראל, כל־גדולי לפניו ;צאו הדבר להם וכשנודע
 לשליח, ומתחננים צועקים שאתם עד השליח: להם אמר לשליח. ומתחננים צועקים היו

 שהם אדם בני ראה לכרבין שהניע פרן אתכם. להושיע שבשמים לאלוהיכם וצעקו התחננו
 אלו! מרבין כמה אמר: מתמיה, היה אותם שראה כרן וכרך. מכל־כרך אותו מקדימין

 לכרך שנכנס כרן וכרך. מכל־כרך לפניך שהקדימו דרהוךים הן אלו המסורות: לו אמרו
 עד לאןטיפטרוס הגיע לא האפר. ועל השק על בשוקים מטלים שהיו אדם בני ראה

 ;אותו אותם. וגררו את־הצלמים נטלו דזקי גזרותיו. ובטלו גסקלגם שנהרג אגרת לו שבאת

יא(• תעב׳ )מג׳ יום־טו״ב. עשאוהו חיום

,ירושלים בני עזל חכמתם כז.

 בנדם'? "רבתי לומר ומה־תלמוד ,2עם" "רבתי נאמר: כבר והלא —2בנדם" "רבתי ת3

 הולך ירושל;םי מבני אחד שדרה בכל־מקום יוסי: ך' בשם הונא ך׳ בדעות. רבתי אלא
חכמתו. לשמוע בשביל עליה, לשב ,קתדרא לו מציעין היו למדינה

א. א', איכה 2 ז. ״, משלי 1

 למערכה. עצים להיות ושבתם — לירושלים והביאום בסולם. אליה ועולים יונים ארובת — משובך
 את — להספיד לביהמ״ק. — להיכל בסמוך. כמפורש — השונא זרה. עבודה — העבודה צז(

 של יא. כ־, מתתיהו בן יוסף בספר בפרוטרוט מסופר הענין וכל קאליגולי, גאיום הוא — נסקלגם המת.

 שמעון שראה — וגו׳ שראה קול. בת שיצאה שעה באותה ממש שנהרג — וכונו הסכות. — חג
 — המסורות כסמוך. כמפורש — לפניהם וקדמו לבוא. קרובים והצלמים המלך ששליח הצדיק

לחכמים. כסא — קתדרא צח< המלשינים.



רמט ירושלים בני של חכמתם

 ב;דו והפקיד בעל־הב;ת קרא למות. זמנו הגיע למדינת הלך מירושל:ם אחד
 ממוני. תן־לו חכמה דברי שלשה לך תעשה מירושללם בני ;בוא אם לו: ואמר ממונו

 עשו בנו. בא ;מים לאחר לבית־עולמו. ונפטר האיש אותו מת תתן־לו. אל - לאו ואם
 שהניע בון לאכסנאי. חברו בית מראה מהם אחד ;הא שלא העיר[, אותה ]בני ביניהם
 של זה משאת אתה מוכר לו: אמר עצים, של משאת טעון שהיה אחד ראה העיר לשער
 והוליך דמיהם נטל פלוני. אצל אותם והולך דמיהם טל לו: אמר הן. לו: אמר עצים?
 בעל־הב;ת. אותו של לחצר שהגיעו עד אחריו, מהלך וזה מהלך היה פלוני. אצל אותם
 משאוי לי שתביא לך אמרתי וכי לו: אמר עצים. של משאוי וטיל בא פלוני, אי, אמר:

 הם. שלו אחרי: שבא האיש אותו אלא לי, אמרת אתה לא הן, לו: אמר עצים? של
לזה. זה שלום ונתנו ביתו לו פתח מ;ד

אחד. דבר הרי
 אצלך. שמת האיש אותו של בנו הוא אני לו: אמר אתה? מי בעל־הב;ת: לו אמר

 שעת כשהגיעה בנות. ושתי בנים שני לבעל־הבית לו והיו סעדה. לו ועשה הכניסו
 בעל־הבית: לו אמר לאכול כשהתחילו בתבשיל. פרגיות חמש בסערה לפניו הביא הסערה

 ונתן וחלק נטל ומחלק. נוטל שתהא רצוני לו: אמר הוא. שלי לא לו: אמר וחלק. טל
 בין ונתן השלישית ונטל הבנים, שני בין ונתן שתה פרגית נטל ואשתו, האיש בין פרינית

כלום. לו אמרו ולא אבלו לפניו. ונתן פרגיות שתי נטל 4הבנור שתי

שני. דבר הרי
 שלי לא לו: אמר חלק. סל לו: אמר בסערה. פטומה תרנצלת הביא ערב לעת

 ונתן בני־מע.ים נטל האיש, לפני הראש ונתן וחלק, נטל ברצוני. וחלק טל לו: אמר היא.
 הבנות. לשתי ונתן הכנפ;ם שתי ונטל הבנים, לשני ונתן הירכ;ם שתי נטל האשה, לפני
לפניו. ונתן כלו את־הגוף נטל

שלישי. דבר הרי
 אמךתי ולא ראשונה פעם חלקת במקומכם? מחלקין כך וכי בעל־הב;ת: לו אמר

 ואף־על־ הוא? שלי לא לך: אמרתי ולא לו: אמר כך? עושה אתה ועכשו כלום, לך
 אתה בסערה. פךגיות חמש לפני הביאו ראשונה פעם חלקתי. ;פה מה־שחלקתי $י־כן

 - ופרגית בנותיך ושתי שלשה, הרי — ופרגית בניך ושני שלשה, הרי — ופרגית ןאשתך
 הביאו עכשו מחלקכם? דבר נטלתי כלום שלשה. הרי — פרגיות ושתי אני שלשה, הדי

 לאשתך, ונתתי בני־מעים נטלתי הבית. ראש שאתה לך, ונתתי את־הראש נטלתי תרנצלת.
 שתי נטלתי הבית. עמודי שהם לבניך, ונתתי הירכ;ם שתי נטלתי ממעיד- יוצאים שהבנים
 לעצמי נטלתי לבעליהן. להן תלכו ??ביתך תפרחו .יצאו שלמחר לבנותיך, ונתתי הכנפ:ם
 אצלך, אבא שהפקיד ממוני, ותן־לי עמד הולך. אני ובספינה באתי שבספרה זו, ספינה

ואלך♦
א(• )איכ״ר לשלום. לו והלך כל־ממינו לו נתן מיד

 חבילה. משא, - משארי לאורח. - לאכסנאי אצלו. הירושלמי שנתארח זה — הבית בעל

 ערמתו ידי •יל לו שנודע חכמה, של — אחד דבר הרי הבית. בעל — פלוני מחירם. — דמיהם

 היא, דרך־ארץ לא — הוא שלי לא תרנגלת. של אפרוחים — פרגיות הבית. בעל של ביתי מקום

לספינה. הדומה התרנגולת גוף — זו ספינה אבוסה. — פטימה בסעודה. מחלק אורח שיהא



ובעבודתו בבנינו שני בית רג

 מהלך שבאי והיה הכרמל בהר שנשבו בני־אדם בשני מעשה רבותינו: שנו צם

 שתי וטעון מעיניו באחת סומא לפנינו שמהלך גמל לחברו: מהם אחד אמד אחריהם.
 ואחד .ישראל אחד - אותה המנהיגים בני־אדם ושני שמן, של ואחת :ין של אחת נודות,
 מושבים גמל לו: אמרו יוךעים? אתם מאץ קשה־עורף, עם שבאי: להם אמר נכרי.

 אחת נודות, שתי וטעון אוכל; אינו רואה שאינו מצד אוכל, שרואה, מצד שלפניו׳
 בני־אדם ושני וצף; מטפטף שמן ושל ושוקע מטפטף יין של — שמן של ואחת :.ין של

 לצדךים. נפנה ו:שךאל לדרך נפנה נכרי — :שראל ואחד נכרי אחד אותו, המנהיגים
 סעדה להם ו?גשה לביתו, והביאם לאשם על ונשקם בא כךבריהם. ומצא אחריהם רךף

 מחכמתו, להם ונתן אברהם של בזרעו שבחר ברוך ואמר: לפניהם מרקד ודרה גדולה,
קד(• )סנה׳ לשלום. לבתיהם והלכו ופטרם לאדוניהם. שרים נעשים הולכים שהם ובכל־מקום

 סוסו. לפני רצים והיו מארץ־;שךאל תינוקות שני ששבה אחד בנכרי מעשה ק
 שמבשלים שביהודה קפלוטות אני מריח לחברו: אחד אמר רומי של לפתחו כשהגיע
 — אתכם לסלל ;כל לא אלהיכם להם: אמר רבם, ?גליהם כעם כפר־חנמה. של בקדרה

 באת? מאין הנכרי: לו אמר מלך. של פרלמנטר בא מקללם שהוא עד אתכם! אסכל ואני
 מהלך היום, באת ,יהודה מארץ אפשר לו: אמר היום. באתי ;הודה מארץ לו: אמר

 מאמינני אתה אין ואם היום, ובאתי לספינה נשבה רוח לו: אמר פרסה? מאות ארבע
כלום. מהם טעמתי לא ועד:ן בקדרה שמבשלים ;הודה שבארץ קפלוטות ראה

 תבשילים מיני לבנה ועשתה טלה ושחטה אמו ?נמדד. ביתו. לתוך רבם נבנם
 אחד אמר ?גליו. עומדים התינוקות ואותם בסעדה מסב היה ::ן. של חבית לו ופתחה

 ואמר הנכרי[ ושמע המת. כריח ה:.ין וריח כלב כריח זה בשר ריח ראה לחברו: מהם
 שילדה ובון כבש, ו;לךה רחלה אצלי ה;תה לו: אמרה זה? בשר של מה־טיבו לאמו:
 לה: אמר אותו. סועד ואתה שחטתיו ועכשו שגדל, עד מנקתו שלנו הכלבה והיתד, מתה,

 ואין אביך, של קברו על שמשוך הכרם מאותו הי:ן זה לו: אמרה זה? :;ן של ומה־טיבו
 כרם מאותו חבית לך ומלאתי כמותו, טוב :ין מוציא אביך לך שהניח בכל־הכרמים

 שמחתי כשראיתיך ועכשו בני; כשיבוא אלא פותחת איני ואמרתי: אותה וחתמתי וסתמתי
 עמו. שהביא התינוקות באותם ושמח ושתה אכל מ;ד את־החבית. ופתחתי גדולה שמחה
 לרגלי דומות אדוננו רגלי ךאה" לחברו: מהם אחד אמר ורקד. ?גמד ושתה שאכל לאחר
 ב;דו םי.ף נטל כך האיש אותו ששמע בון .*את־זה וילךה זמר־רקד עם זנתה אמו — מומס
 לה: אמר אתה. אביך של בנו בני, לו: אמרה אני? מי בן לה: אמר אמו, אצל והלך

 אומרת ואני תהרגני אל בני, לו: אמרה הורגך. הריני אמת לי אומרת את אי אם
 אחת פעם ממוני. הקרובים :טלו שלא מתיראת וה:יתי מוליד, ה;ה לא אביך אמת: לך

 ענשיתי יפה לא וכי אותך. וילדתי ממנו נתעברתי ?נרב. קולו והיה זמר־רקד אביך הביא
הבריות. לבין גנותי מוציאי לי הבאתי אמר: כך ששמע כון הזה? לכל־העשר שהבאתיך

 נוטף — ושוקע מטפטף עמוס. — וטעון עור. — סומא בשבי. אותם שלקח זה — שבאי צט(
 — קפלוטות ק( צרכיו. לעשות — נפנה השמנונית. מחמת למעלה, — וצף בקרקע. ושוקע הנזר מן

 בירושה — ממוני בקרקפאות. וליצן מרקד — מומם המלך. שליח — פרלמנטר )לויך(. ירק מין

.קלו; מודיעי - ננותי מוציאי האב. מות אחרי



רנא ירושליי□ בני של חכמתם

 כל- להם נתן בכמותכם. להשתמש כדאי איני לשלום, לכם לכו ן להם ואמר אליהם תנא
עליו. דעתו נתקררה וכך — ,לביתו וחזר אותם, ולוה לדרך וצידה מאכל מיני

ילק״ש(. א; )איכ״ר
 יושבים בני־אקם מצא בחנות. ונתארח בא באתינם, תגר אצל הלך מירושלים אחד קא

 בן־אד־ם נקבל שלא בינינו, עשינו לוי: אמרו שם. לישון בקש ושתה משאכל ;ין. ושותים
 קופצים, אתם היאך אני יודע וכי להם: אמר קפיצות. שלש שיקטץ עד אלא אכסנאי,

 ונמצא אחת וקפץ מהם אחד עמד כמותו. אחריו ואעשה לפני מעשה מכם אחד .יעמד אלא

 וסגר עמד מבחוץ. ונמצא אחרת קפץ החנות, פתח על ונמצא אחרת קפץ החנות, באמצע
א(• )איכ״ר לכם. עשיתי לי לעשות מה־שבקשתם חייכם׳ להם: אמר בפניו, הדלת

 ומצא לך לו: אמר פרוטות, לו ונתן אחד תינוק מצא לירושלןם. בא מאתינם אחד קב
 לו: אמר מלח. לו והביא התינוק הלך לדרך. ואטול ואותיר ואשבע מה־שאכל לי והבא
 ואשבע מה־שאכל לי והבא "לך לי אמרת כן ולא לון אמר לי? שתביא לך אמרתי מלח

)שם(• לדרך. ותטול ותותיר ותשבע שתאכל בזה שיש חייך, ?*לדרך ואטול ואותיר

 לו: אמר לחיט. והביאה נטלה שבורה. מדוכה מצא לירושלים. בא מאתינם אחד קג
 חוטים לי שזור לו: אמר חל׳ קמץ מלוא אליו החיט הוציא זו. שבוקה מדוכה לי תפור

)שם(. אתפרנד" ואני

 והבא לך לו: אמר פרוטות, לו ונתן אחד תינוק מצא לירושלים. בא מאתינם אחד קד
 שחורה? עז של ואיזוהי לבנה עז של גבינה איזוהי רקאיני לו: אקר כשבא וגבינות. ביצים

 ואיזוהי לבנה תרנגלת של ביצה איזוהי אתה הראיני זקן, אדם אתה התינוק: לו אמר

)שם(. שחוקר" של

 שם שיושבים לתינוקות מצאם לבית־הספר. ונכנס לירושלןם בא מאתינם אחד קה
 שכל־השואל בינינו, ונעשה בא לו: אמרו משיבים. והם שואלם הוא דרה אצלם. אין ורבם

 שאקם אתה, אמר לו: אמרו הן. להם: אקר ממנו. כליו יטול — את־חברו ונוצח שאלה
 תשעה מהו: זה דבר לו: אמרו לי. קוקמים אתם, המקום שבני אתם, אמר: אתה. זקן

 יבל היה לא משמשים. ואקבעה ועשרים שותה ואחד מוזגים ושמם נכנסים ושמנה יוצאים
 גדולה רעה כל־אותה רבי! אי לו: אמר רבם, יוחנן ר' אצל בא כליו. ממנו ונטלו להשיב,

 ולא שאלוך שמא לו: אמר כליו! נוטלים אתם לביניכם אורח אדם כשבא אצלכם׳ :ש
 תשעה בני, לו: אמר וכך. כך לו: אמר ומה־שאלוך? - הן. לו: אמר להשיב? ;כלת

 אלו - מוזגים ושמם מילה, _ימי שמנה — נכנסים ושמנה לדה, .ירחי תשעה אלו — יוצאים

 וארבעה עשרים - משמשים וארבעה ועשרים שנולד, התינוק - שותה ואחד .דדים, שני
 לא בעגלתי, חרשתם "לולא עליו: וקראו כליו, ונטל להם והשיב בא מק- תיקה. :קחי

)שם(. .1חיקתי' מצאתם

 ילך מי אמרו: עיושלים. באנשי הקבה מלגלג והיה לירושלים הלך מאתינם אחד קו
לאתינם דררושלמי הלך מגלח. כשהאשו ואביאנו אלך אני אחד: אמר אצלנו? ויביאנו

יכו. י״ד, שופטים 1

 מן - קפיצות שלש שיקפוץ עד יון. במדינת עיר - באתינם קא( ראוי. איני - כדאי איני

 לאתינס. — ילך מי קו( הדחק. מפני עמם, ילין שלא לחוץ, להוציאו ונתכונו לחוץ; החנות



ובעבודתו בבנינו שני בית רגב

 אמר $חד. סנדלר לו ונפסק בשוק לפדל שניהם ;צאו למחר האיש. אותו אצל ונתארח
 ;קרים כל־כך וכי האיש: אותו לו אמר זה. סנדל לי זה-ועשה סריסים הילך לאמן:

 בעשרה או בתשעה לו: אמר דנרים? בכמה לו: אמר הן. לו: אמר אצלכם? סנדלים

 זו בסחורה אצלכם אלא אם לו: אמר דנרים. בשמנה או בזול-בשבעה וכשהם רנדים;
 סנדלים וקנה הלך מדעתי. שלא למדינה תכנם שלא אלא הן, לו: אמר נמכרת? תהא
 עשינו לו: אמר שבא בון ובא. הירושלמי אחרי שלח העיר. בשער ו;שב לירושלים ועלה

 לו: אמר מפחמות. ופניו מגלח ראשו כן אם אלא סחוךתו למכור אדם ;כנם שלא בינינו,
 והושיבו נטלו ראשו כשנלח סחורתי. שאמכר ובלבד ראשי, אגלח אם לי ומה־אכפת

 בכמה? זה סנדלים זוג לו: אמר סנדלים, ממנו לקח בא אדם ובשררה השוק. באמצע
 ה;ה כך הלוקח וכששמע רנדים. משמנה פוחת איני אבל בתשעה, או בעשרה לו: אמר

 לע־ושלמי: האיש אותו לו אמר לוקח. ואינו לו והולך ראשו, על בסנדל לו טופח
 באנשי תלגלג אל ואילך מכאן לו: אמר במקומי? כשהיית רעה לך עשיתי בלום

)שם(• ירושלים.

 אותה מעאו אחר־כך מוצאים. היו ולא אדמה לפרה .ישראל שנצטרכו היה מעשה
 את־רמיה תנו להם: אמר ש;ש־לך. את־הפרה לנו מכר לו: ואמרו הלכו אחד. נוי אצל
 הולכים שהם עד נותנים. אנו לו: אמרו זהובים. ארבעה - דמיה? הם וכמה - אותה. וטלו

 את־ והביאו שבאו ובון את־הפו־ה. צו־יכים הם להיכן הנוי אותו הרניש את־הדמים להביא
 מבקש? אתה דמיה על להוסיף שמא לו: אמרו לכם. מוכרה איני להם: אמר דמיה,
 היה דחוקים אותם רואה כל־שהיה רשע ואותו כל־מה־שתבקש. לך נותנים אנו ]הרי[
 ,עשויים עשרה׳ טל — מבקש. היה לא — זהובים חמשה לך טל לו: אמרו עליהם. מעלה

 להם לתנה עליו וקבל - לאלף שהניעו עד מבקש. היה לא — מאה המשים[, ]שלשים,
הזהובים. לו להביא והלכו עמו והתנו זהובים. כאלף

 ביהוךים משחק אני היאך וראה בא חברו: אחד לנוי אמר הרשע? אותו עשה מה
 על; עליך, עלה שלא מפני אלא כל־הדמים, לי ונותנים אותה מבקשים הם כלום הללו!
 נטל עשה: וכך את־ממונם. ונוטל בהם אני ומשחק עליה, ונותנו את־העל נוטל הריני

 שערות שתי על: עליה עלה שלא פרה של סמנה וזהו כל־הל;לה. עליה ונתן את־העל
 הן; זקופות השערות שתי על עליך■ עלה שלא וכל־ןמן נתון, שהעל במקום בצוארה :ש
 עיניה על עליה עלה שלא עד בה: י_ש אחד סמן ועוד נכפפות. הן מ;ד — על עליה נתן

בעל. מסתכלת והיא מפלבלות עיניה — על עליה עלה שיות;
 את־ והעביר נכנם מ;ד - ב;ךם הזהב וכל־אותו ממנו את־הפרה לטל שבאו כון

 אותן ורואים בה מסתכלים התחילו להם שהוציאה כון להם. והוציאה הפרה מעל העל
 אנו אין את־פרתך, מל לו: אמרו העל. מן שמפלבלות והעירם שנכפפו השערות שתי

ממך. נוטלים אנו אין בחנם ואפלו לה, צי־יכים
 הפה אותו — הזהב מכל־אותו ריקם ו;צא פרתו לו שהחזירו רשע אותו שראה כ;ן

 לתוך לו ונכנס - זו!' באמה שבחר ״ברוך אומר: התחיל בהם', משחק ״אני שאמר:
חקת(• תנה״ק ידן )פסיק״ר עצמי. וחנק חבל ותלה ביתו

 כפחם. שהורות — מפוחמות מרובים. דמיה סנדל תקון ובשביל מטבע, שם — כריכים קו(

 לדבר. ביותר נצרכים — דחוקים שויה. — דמיה קז( מכה. — טופח בכך. מה — איכפת ומה

ומתבלבלות. מרפרפות — מפלבלות המחיר. את — עליהם מעלה



רנג ירושלים בני של חכמתם

 אמר מכפה. כלי ובידו אחד תינוק ומצא בדרך מהלך שדדה ןהושע בר' מעשה קת
 לא עמי מהישיש שתדע רוצה אמא היתד, אלו אמר: זה? בכלי מכפה מה־ב;ךך לו:

"כפהו"... לי: אומרת היתד■
 מים. השקיני לה: אמר העין. מן וממלאה עומדת תינוקת מצא לעיר שנכנס כון

ולחמורך. לך לו: אמרה
 עשיתי אני לו: אמרה דבקת כמעשה עשית בתי, לה: אמר ללך ופנה ששתה כרן

4א )איכ״ר אליעזר. כמעשר עשית לא ואתה — ךבקה כמעשה

שנתן — אליעזר כמעשה אשאב•. לגמליך .גם שאמרה לאליעזר, — רבקה כמעשה קח(

וצמידים. נזם לח



והארץ מת־־שני חרבן

החרבן קדם א.

 היה ולא בימין, עולה גורל היה לא חךבךהב:ת קדם ענה ארבעים רבותינו: ענו א
 מאליהן׳ נפתחות ההיכל דלתות והיו דולק, מערבי נר דדה ולא מלבין׳ זהורית על לעון

 יודע עצמך? מבעית אתה מה מפני היכל! היכל, ואמר: בן־זכאי יוחנן ר׳ בהן ענער עד
 דלתיך לבנון .פתח עדו: בן זכריה ?גליך נתנבא וכבר לחרב, עתיד שסופך בך׳ אני

לטנ(. )יומא .1?ארןיך' אע ;תאכל

הארץ? חרבה מה על ב.

 — 2ברעה' :פול לבו ומקעה תמיד מפחד אדם .אשרי ענאמר: מהו יוחנן: ר' אמר
 על תדזי על הר־המלך׳ חרב ותרנגלת תרנצל על ןרועלןם, חרבה ובר־קמצא קמצא על

ביתר. חרבה מרכבה
- ,ירועלים'. חרבה ובר־קמצא קמצא .על

 לעמעו: אמר סעדה. עעה בר־קמצא. — רעונאו קמצא אוהבו עררה באדם מעעה
 ]לבר־קמצא[ ומצאו ]בעל־הפעךה[ בא את־בר־קמצא. לו והביא הלך קמצא. לי והבא לך

 — ובאתי הואיל לו: אמר וצא! עמד כאן? ומה־לך לי, אתה עונא הרי לו: אמר יועב.
 דוןף דמי: לך "אתן - לא. לו: אמר ואעתה'. כל־מה־עאכל ךמי לך ואתן הניחני׳

והוציאו. העמידו בדדו, תפסו לא! - כל־סעדתך' ךמי לך .אתן — לא! - מעדתך...'
 אלך - להם שנוח מכלל — בו מחו ולא חכמים רעבו הואיל בר־קמצא: אמר

 — ]הקיסר[: לו אמר היהודים". בך מרדו לקיסר: לו ואמר בא המלך. לפני עליהם ואלעין
,יקריבוהו. אם ותראה קךבן להם עלח לו: אמר ייאמר?... מי

יד. כ״ח, משלי 2 א. י״א, זכריה 1

 יט. ט׳, פרק למעלה ועי׳ כפור. ביום הקרב לה׳, השעיר של הגורל — בימין עולה נורל א(

 השעיר שלוו בשעה כ ביו• האולם בפתח קושרים שהיו אדום, צמר חבילת — זהורית של לשון

 באו הסימנים אלו וכל תדיר. דולק להיות שדרכו המנורה, של — מערבי נר שם. ועי׳ לעזאזל.
 מפורשים אלו כל — ונו׳ קמצא על ב( מפחיד. ־- מבעית לבוא. קרוב שהחורבן ולאות, לרמז

 עכבו, — מחו הבית. מן — והוציאו הם. אנשים שמות — קמצא ובר קמצא בענין. למטה
משמע. — מכלל התנגדו.



רנה הארץ חרכה מה על

 וי.ש בניב־שפתןם, מרם בר־קמצא בו הטיל בהליכתו משלש. עגל בית ושלח הלך
 חכמים אמרר מרם• אינו ולהם מום הוא הרי שלנו מקום שבעק, בז־וקין — אומרים

 בעלי־מומים ׳'אמרו, בן־אבקילום: וכתה ר׳ להם אמר מלכות? שללם משום להקריבו,
 זכריה: ך׳ להם אמר למלך. ויספר לך2 שלא את־בר־קמצא, להרג אמרו למןבח. קרבים
י_הרג. — בקרשים מרם מטיל ייאמרו:

 לשרפה את־ביתנו החריבה בן־אבקילום זכתה ר' של עטתנותו יוחנן: ר' )אמר
מארצנו(. והגלתנו את־היכלנר

 ונפל וחזר - למזרח חץ זרק לירושל:ם[1 כשהגיע נירון־קיסר. עליהם עלה
העולם. רוחלת לארבע וכן בירושלים, ונפל חזר - למערב בירושלים?

 בי.ד באלם את־נקמתי "ונתת לל: אמר פסוקך. לי פסוק לתינוק: נירלן־קיסר אמר
 לקנח ואומר ביתו להחריב מבקש הקדוש־בררך־הוא נירלן־קיסר: אמר - 1.ישראל" עמי
מאיר. ר׳ יצא וממנו ונתגי״ר׳ והלך ברח בי... ידו

 שלשה שם היו שנים. שלש ;ירושלים על וצר בא אםפם;נלם־קיםר, עליהם עלה
 - בן־גלריון )נקדימלן ובן־ציצית־הקסת. ובךכלבא־שבוע בן־גלריון נקדימלן עשירים:

 רעב כשהוא לביתו שכל־הנכנם - ״בן־כלבא־שבוע" בעבורו? חמה לו שנקרה
 על נגררת ציצתו שתתה —״בן־ציצית־הכסת' שבע? כשהוא יוצא ככלב

 - אמר ואחר ושעלרים, בחטים העיר[ ]כל־בני אפרנס אני אמר: אחד ת(. תל ם כ גבי
 ךוםךא ך׳ שתה את־בעל־העצים, חכמים )שבחו בעצים — אמר ואחד ובשמן, ובמלח ב.;ין

 את־אלצרותיהם פתחו כנגדו(. עצים של אוצרות ששים טעון חטים של אחד אוצר אלמד:
 נצא חכמים: להם אמרו בריונים. שם היו ואחת. שנה עשרים פךנסת כדי בידם ונמצא
 אמרו עמהם. מלחמה ונעשה נצא להם: ואקרו הניחום, ל# ]הרותים[? עם שלום ונעשה

 חטים של האוצרות אותם ושרפו !הבריונים[ עמדו כלום. תרנו .יעלה חכמים? להם

בעיר. הרעב וגבר — ושעורים
 לל: לאמרה !לשוק[ שליח שגרה היתה. שבירושלים העשירה — בת־בןתלם מך־תא

 .יש. נקיה פת אין, סלת לה: ואמר בא הסלת. נמכרה שהלך עד סלת. לי והבא לך
 קיבר פת אין, נקיה פת לה: ואמר בא זו. אף נקברה שהלך עד הבא. לך לו: אמרה

 קמחשעלרים אין, קיבר פת לה: ואמר בא זו. אף נמכרה שהלך עד הבא. לך לו: אמרה :ש.

 ואראה, אצא ואמרה: נעליה חלצה זל. אף נמכר שהלך עד הבא. לך לו: אמרה :ש.
בן־זבאי: יוחנן ר׳ עליה קרא ומתה. ברגלה גללים נטפלו לאכול. ךבר אמצא שמא

יד. כ״ה, יחזקאל 1

 העין. של העליון בקרום — שבעין בדוקין העליונה. בשפה — שפתים בניב נתן. הפיל, — הטיל
 לי פסוק )נירו(. רומי מלך שם — נירון בשביל. — משום לנכרים. — ולהם ליהודים. — שלנו

 העונש את לתת כלו׳ — בי ידו לקנח בבית־הספר. היום למדת מקרא איזה לי אמור — פסוקך

 אחת שפעם חמה; לו שזרחה — ונו׳ שנקדד. )וועספאפיאן(. פיטום של אביו — אספסינום עלי.
 הזמן יגיע שאם בתנאי פרעון, זמן לו וקבע רגלים עולי בשביל מים בארות אחד שר השאילהו
 והציצה נם ונעשה החמה שקיעת עם גשמים ירדו האחרון ביום בזהב. לו ישיב — יפרע לא ונקדימון

 היו מביתו כשיצא — ונו׳ נגררת ציצתו הקנס. מן נפטר ובכך הבורות, שנתמלאו אחרי החמה
 לאפיתו. צריך — טעון הכהתות. גבי על נגררות בגדיו וציציות בהליכתו כסתות תחתיו מציעין

דבקו. — נטפלו ופחותה. גרועה פת — קיבר פת פריצים. — בריונים



והארץ שני בית חרבן רבו

 אומרים: וי_# .1ומלך' מהתענג הארץ על הצג רגלה כף נפתה לא א#ר והעננה בך "הרכה
 וזהבה כל־כספה הוציאה מיתתה וב#עת ומתה. ונאנסה ואכלה ומצאה[ צדוק ר' #ל ודוגרת

.2,ונו ?#ליבוי בחוצות "כספם #נאמר: וזהו לי? למה אלו אמרה: ל#וק, חרקתם

 תחרב #לא בתענית, #נה ארבעים ;#ב צדוק ר׳ מהו? צדוק ך׳ #ל גרוגרת
 לו הביאו עצמו להברות כשבא מבחוץ. נראה היה וכל־מה־#אכל ]הכחיש[ ?רו#ל?ם.

וזורקן. מימיהן מוצץ והיה גרוגרות
 ו#ותין תבן ##ולקין ?רו#לים את־אנ#י ראה ב#וק, לטי״ל בן־זכאי יוחנן ך׳ יצא

 אספסעום? #ל בחילותיו לעמד ?בלים מימיו ו#ותין תבן ##ולקין בני־אדם אמר: מימיו.
העיר. מן #אצא אלא תקנה אין

 בן־זכאי יוחנן ך׳ #ל אחותו בן - ןרו#לים, בריוני דא# בן־בטיח, אבא־סיקרא
 אתם מתי עד יוחנן: ר׳ לו אמר בא. בצנעא. אצלי בא בן־זכאי: יוחנן ר׳ לו #לח היה.

 דבר להם אמר אם אעשה? מה לו: אמר ברעב? את־כל־העולם וממיתים כך עושים
 מועטת. הצלה #תהא אפשר מכאן, שאצא תקנה לי ראה יוחנן: ך׳ לו אמר .יהרגוני.

אמו מת. הוא כן אם אלא מכאן אדם ?צא #לא בינינו עשינו אבא־סיקרא: לו אמר

 לבקרך, הכל ויבאו חולה עצמך עשה בן־בטיח: אמר מת. בקמות הוציאוני יוחנן: ר'
 ]וישאו תלמידיך ו.יכנםו יוחנן!' ך׳ "מת אומרים ויהיו אצלך, והנח סרחון #ל דבר והבא

 #הרי — קל׳ #הוא בגופך .יךני#ו שלא כדי .ישאוהו, לא אחרים אדם ובני את־ארונך[,
המת. מן קל #החי יוקעים הכל

 בנין להם: אמר יד.ו#ע,י ור׳ אליעזר ך׳ לתלמידיו וקרא #לח כך. יוחנן ר׳ עשה
 מרגליו. ?הושע ור' מראשו אליעזר ר׳ אחז בתוכו. ואשכב ארון לי עשו מכאן. והוציאוני עמדו

 השוערים: להם אמרו ירושל:ם.י #ערי אצל #הגיעו עד החמה, שקיעת עד אותו מוליכים היו
 קירו#ל:ם? את־המת מלי;ין שאין יוקעים אתם אין וכי הוא. מת להם: אמרו זה? הוא מי

 דקרו! ייבם ייאקרו: ]אכא־סיקרא[: להם אמר המת; #ל בגופו לךנ{ר ]הבריונים[ בקשו
ו;צא. השער לו פתחו - דחפו! ויבם יאמרו:1 להם: אמר — לדחפו בקשו

 לו: אמר לפניו. ועמד האדון פתחו ינום.זאםפם אצל #הגיעו עד אותו מוליכים היו
 אחת, מיתות, שתי אתה חיב אספסעום: לו אמר המלך! עליך, #לום המלך! עליך, #לום

 באת לא מה מפני עכשו אני-עד מלך אם ועוד, מלך; איני ואני מלך, לי קורא #אתה
 היית #אלמלא אתה, מלך באמת - אני' מלך ״לא #אמרת יוחנן: ר׳ לו אמר אצלי?

 מלך; אלא אדיר ואין - 3?פול' באדיר ״והלבנון #נאמר: בידך, ירו#ליםי נמסרה לא מלך
 לא #בנו בריונים - עכ#ו?' עד אצלי באת לא מה מפני - אני מלך "אם ושאמךת
 #וברין היו לא — עליה כרוך וקרקון ךב# #ל חבית אלו אספסעום: לו אמר הניחוני.

יוחנן. ר׳ שתק — דרקון? בשביל את־החבית
 ודעתם אחור חכמים -משיב — עקיבא! ר' אומרים ו?ש - יוסף ר׳ עליו )קרא

ואת אותו והורגין את־הדרקון ומסלקין צבת נוטלין לו: לומר צריך היה - 4יםכל'י

מניחין(. ך,חבית

כה. מ״ד׳ שס 4 כד. י׳, ישעיה 3 יש. ז״׳ יחזקאל 2 נו. כ״ט, דברים 1

 מחמת — מבחוץ נראה רזה. נעשה — הכחיש וחלתה. כלו׳ — ונאנסה יבשה. תאנה — גרוגרת
 — חבית בסתר. בלאט, — בצנעא שמבשלין. — ששולקין הדק. גרונו עור דרך מאכלו נראה רזון
מסירים. — ומסלקין מלקחים. — צבת )דראקון(. נחש — ודרקון עץ. של גדולה כד



רנז הארץ חרבה מה על

 שמו, פנגר ערביים׳ על דוכס מעמד: באותו היו דוכסים ארבעה אומרים[: ש:1
 מעלות מועלין התחילו פלסטיני. על ודוכם אלכסנדריא של דוכס אפריקא, של דוכס
 מביאין להם: אמר לו? עועין בתוכה-כיצד נחש שקנן חבית בן־זכאי: יוחנן ך׳ לפני

 את־ ועוברין את־הנחע הוךגין פנגר: אמר את־החבית. ומניחין את־הגחש וחוברין חובר
 וחובו־ין חובר מביאין להם: אמר — *עושין? כיצד —נחש בו שקנן "מגדל — החבית.

 אמר את־המגדל. ושוךפין את־חנחע הורגין פנגר: אמר — את־המגדל. ומניחין את־הנחש
 שאין דיך לא עושים. לעצמם - רעה שעושים כל־העכנים לפנגר: בן־זכאי יוחנן ך'

 דורש, אני טובתכם לו: אמר קטגוך;א. עלינו מלמד שאתה אלא סנגוקא, מלמד אתה
 מתגרות המלכיות אין - הזה הבית נחרב בכם; מתגרות המלכיות ק;ם זה עבית שכל־זמן

לעקלקלות. אם לעקל אם יידע הלב יוחנן: ך' לו אמר בכם.
 רומי גדולי ונמנו הקיסר עמת עמוד, לאספסעום: ואמר מרומי שליח בא כך בתוך

 נכנסה ולא - את־השניה לנעול בא אחת, נעל נעול אספסעום דדה בראש. להועיבך
 לו אמר מהי? זו אספסעום: אמר רגלו. יצאה ולא - את־הראשרנה לחלץ בא רעלו,

 — 1עצם' תז־ען טובה ״שמועה שנאמר: לך, באה טובה שמועה — תצטער אל יוחנן:
 נכאה "ורוח שנאמר: לפניך׳ רעבירוהו הימנו נוחה דעתך שאין אדם ;ביאו ^ה־תקנתך?

 עכשו עד — כל־כך אתם שחכמים ומאחר לו: אמר רגלו. ונכנסה כך עשה .2.^בש-גרם״
 אמר לך. אמרתי אני אף לו: אמר לך? אמךתי ולא לו: אמר לפני? באתם לא מה מפני

 ממני בקש אלא ]במקומי[; אחר אדם ואשלח מכאן הולך אני יוחנן: לך׳ ספסעיס* לו
 גמליאל רבן על ושלשלת וחכמיה יבנה תן־לי יוחנן: ך׳ לו אמר לך. ואתן דבר

צדוק. את־ך׳ שירפאו ורופאים
 ודעתם אחור חכמים "מעיב : - עקיבא ך׳ אומרים ן:ש - יוסף רב עליו )קרא

 לא זו עמא סבר, יוחנן וך׳ ז.? פעם אתץרועלים שעידו לו, לומר צריך היה .3;יסכל'
מועטת(. הצלה אפלו תהא ולא אספסעום, לו :עשה

 למדינה שתניח אני מבקע לאספסעום[: בן־זכאי יוחנן ך׳ העיב כך אומרים: ע:1
 ואעשנו. אחר דבר שאר זו? למדינה שאניח רומי בני המליכוני לכך כלום לו: אמר ;ו?

 :נצל. שעות אךבע עד ש:צא וכל־מי ללד, הפונה המערבי, לשער הנח לו: אמר
 בעיר קרוב או אוהב לך ,יש אם בן־זכאי: יוחנן לך׳ אספסעום אמר העיר קענכבשה

 להוציא ןהועע רך' אליעזר את־ך׳ שלח שלי. אוכלוסין :כנסו שלא עד והוציאהי עלח
 לו אמר לפניו. בן־זכאי יוחנן ר׳ עמד כשבא השער. בפתח ומצאוהו הלכו צדוק. את־ר׳

 אחד עוד בןעיר היה אלו חייך, לו: אמר עומד? אתה זד. כושל זקן לפני אספכדנום:
 כחו? במה לו: אמר לכבשה. ;כל ה:ית לא — כפלים מרבים שלך ואוכלוסין כמותו,

אמר כל־כך? כחש ולמה לו: אמר פרקים. מאה עליו ושונה אחד גמזוז שאוכל לו: אמר

כה. מ״ד, ישעיה 3 כב. י״ז, שס 2 ל. ט״ו, משלי 1

 של שכנים הערכים — וגו׳ השכנים כל נחשים. מלחש חברים, חובר — חובר נסיכים. — דוכסים

 בשביל העץ מן זמורות נוטל הוא אם יודע אדם של לבו הוא, משל — וגו יודע הלב הם. א״י
 ונאמר היא, לשון על נופל )ולשון לעקלקלות או מזמורות( עשוי הבד בבית שמוש כלי )מין עקל

 של עיר שם — יבנה לקלקל. או לתקן כונתו אם כלו׳ השמיטה(; בשנת העבודה לענין במקומו
 הבר, תאנת — גמזוז הנשיאים. משפחת — גמליאל רבן של ושלשלת לירושלים. סמוכה חכמים

מועט. דבר כלו׳ שקמה, של



והארץ שני בית חרבן רנח

 ומשקין קמעא־קמעא *אותי מאכילין והיו רופאים והביא שלח ותעניות. צומות מחמת :לו

 בעולם שכרם להם תן אבא, בנו: אלעזר לו אמר נופו. ;!ליו שחזר עד קמעא־קמעא אותו
משקל. וקנה אצבעות חשבון להם נתן — הבא. בעולם זכות עמך להם תהא שלא הזה,

 המערבי השער ועלה דוכסין׳ לארבעה חומותיה אקבע חלק את־העיר ?שכבש
 שלהם החריבו הללו במערב? ששכינה למה? לעולם. יקרב שלא השמים מן וגזרו לסנגר.

 את־שלך. החרבת לא למה לו: אמר והביאו׳ אספסעום שלח את־שלו. החריב לא והוא
 מה יודעין הבריות היו לא הקרבתיו שאלו עשיתי, מלכות של לשבחה ח;יך, לו: אמר

 ;פה לו: אמר הקריב! מה אספסעום של בחו ךאו ויאמרו: הבריות יךאו עכשו הקרבת.
 תח;ת — תחיה אם עצמך, והפל נ1ד לראש עלה מצותי על שעברת בשביל אלא עשית,

בן־זכאי. יוחנן ר׳ של קללה בו ופגעה ומת. עצמו והפיל עלה תמות. - תמות ;אם
 צור אלהימו "אי ואמר: עמד טיטום בא הרשע. את־טיטום ושלח אםפם;נום הלך

 ספר־תורה והציע קדשי־הקךשים לבית ונכנס בידו זונה תפס עשה? מה — 1,בו? חסיו
 — ויוצא מבצבץ דם וה;ה נם ונעשה את־הפרכת, ונדד סיף ונטל עברה, עליה ועבר

 שעוק|ה מי דומה אינו ואמר: מעלה כלפי ומגדף מחרף התחיל את־עצמו. הרג וכסבור
ןנו?חו. שלו בפלטין המלך עם מלחמה שעושה למי ןנוצחו במךבר המלך עם מלחמה

 שומע שאתה וקשת חסין כמוך מי — 2;ה'? חסין כמוך .מי חנן: אבא )אמר
 ;וי — 3ן;' אלם5 ?מוך ״קי שנו: .ישמעאל ר׳ של יושוקל רשע אותו של וגדופו גאיצו
.באלמים'!( כמוך

 והניחם שבמקדש כל־כלים והביא גרנותני, כמין ועשאה את־הפרכת טיטום נטל
 אמר: לטבעו. שב;ם נחשול עליו עמד בעירו. ולהשתבח ללך בספינה, ונתנם בה,

 בא במים, טבעו — פרעה בא במים. אלא גבורתו אין — אלו של שאלהיהם אני כמדמה
 כי, לעמד ;כל ה;ה לא וברשותו ביתו בתוך כשהייתי אני, אף במים, טבעו — סיסרא
 עמי תעשה ליבשה :עלה הוא, נבור אם במים. לטבעני עלי ועמד קדמני לכאן ועכשו

 :ש קלה בדיה הרשע! עשו של בן־בנו בן־רשע רשע לו: ואמרה בת־קול ;צתה מלחמת
 לרומי כשהניע ל:?שת עלה מלחמת עמה ותעשה ליבשה עלה שמה, רתוש בעולמי, לי

 ורחץ. ונכנס את־המרחץ לו הסיקו מ;ד הברבקין! כובש וקלסוהו: רומי כל־בני ;צאו
שנים. שבע ?מחו ונקר בחטמו ונכנס .יתוש בא ;ין. כוס לו מזגו כש;צא

 אמר הי_תוש. ונשתתק — קרנום קול שמע נפח, של פתחו על עבר אחת פעם
 נתן נכרי לנפח בקךנוס[.1 לפניו והכה בכל־יום נפח לו הביאו - תקנה!' ״:ש טיטום:
 עשה יום שלשים עד בשונאך. רואה שאתה ד;ך אמר: — לישראל ליום, זוזים ארבעה

דש! - שדש כון — ואילך מכאן כן:
את פצעו וכשמת רוקי, גדולי ?ין הייתי אני ?ן־ערובא: פינחס ר׳ אמר )שנינו,

יא. ט״ו, שמוה 8 ט. נ״ט, תהליס 2 לז. ל״ב, דברים 1

 למעלה. האמורה — קללה בקנה. ולשקול באצבעות חשבונות לחשב ידועה תחבולה — וגו׳ השבץ

 ד,רנ ומטפטף. נוצץ — מבצבץ ודקר. חתך — ונדד חרב. — סיף אספסינום. של כנו — טיטום
 סל. — גרגותני ושותק. שרואה — באלמים מעלה. כלפי כבוד של בלשון כנוי — עצמו את

 שנתרגל כיון — דש שדש כון פטיש. — קרנום דק. זבוב מין — יתוש ים. סערת — נחשול

 ופתחו. חתכו — פצעו טיטום. — וכשמת כך. ידי על המכאוב הוקל לא שוב הפטיש כקול היתוש



רנט הארץ חרבה מה על

 נחשת של פיו מקבלני׳ אביי: אמר סלעים. ש?י טשקל כצפור-דרור בו ומצאו טחו

ל(.1בך של ושפתיו
 על€נ בדי :מים, שבננה על את־אפךי ו$זרו שרפוןי צוה: טיטום על מיתתו בשעת

בדין. חעמידני דדהודים אלתי .ימצאני
 את־ והעלה הלך להועיד. בקע היה. טיטום של בן־אחותו קלוניקום בר אונקלום

 בהם? להדבק מהו —.ישראל. לו: אמר ההוא? בעולם חשוב מי לו: אמר באו!. טיטום
 ותעשה בעולם־הזה בהם והתגרה לך בהן. לעטר ןאי־אפעי מרבות מצותיהם לו: אמר

 לו: אמר ראע. נעשה לישראל כל־המצר — 1לראש' צריה .היו שנאמר: האש, עליהם

 ודנים את־אפרי, צוברים ויום בכל־יום עצמי: על שגזרתי במה לו: אמר במה? ךינך
:מים. שבעה על את־אפרי ומפזרים אותי ושורפים

 לו: אמר ההיא? בעולם חשוב מי לו: אמר באוב. את־בלעם והעלה הלך
.2כל־הימים' וטובתם שלומם תדרע *6. לו: אמר בהם? להדבק מהו — ישראל.

 - :שראל! לו: אמר ההוא? בעולם חשוב טי לו: אמר באוב. :שו והעלה הלך
 כאלו בהם כל־הנוגע תךרע; אל רעתם דרש, טובתם לו: אמר בהם? להדבק מהו

עינו. בבבת נוגע
אמות־העולם! לנביאי .ישראל פושעי בין מה וראה, בא

 הקדוש־ םי.ע שהרי בושה; על בהה גדול כמה וראה, בא אלעזר: ר׳ אמר ענינו,
 זא איכ״ר *ב ב״ר *נה-נז )גטין את־היכלו. ןשרף את־ביתו והחריב את־בר־קמצא ברוך־הוא

4ה קה״ר כבז ויק׳־ר ז ו שם ד׳ אדר׳נ

 נצרך אחת פעם היה. נגר ושול;א רבו באשת עיניו שנתן אחד באךם מעשה
 שלשה עמו שהתה אצלו, אשתו שגר ואלונה. אצלי אשתך שגר לו: אמר ללות. רבו

 פטרתיה אני לו: אמר היא? היכן לך, ששלחתי אשתי, לו: אמר אצלו. ובא קדם ;מים.
 אם לו: אמר אעשה? ומה לו: אמר בדרך. בה התעללו שהתינוקות ושמעתי לאלתר׳

 ותן־לה אלוך אני לו: אמר מרבה. כתבתה לו: אמר גו־שנה. — לעצתי שומע אתה
 לו: אמר לפרע׳ לו דרה ולא זמנו שהניע כון ונשאה. הוא הלך וגרשה. זה עמד כתבתה.

 להם. ומשקה עומר דרה והוא — ושותים ואוכלים יושבים הם ןד,יו בחובך. עמי ועשה בא
נזר־דין. נחתם שעה אותה ועל — בכוסותיהם ונופלות מעיניו נושרות ךמעות והיו

נח(. )גטין
 וגלוי־ עבוךה־זרה בו: שהיו דברים שלשה מפני חרב? מה מפני .ראשון מקדש

 וגמילות־חסךים, ובמצות בתורה עוסקין עדרו עני, מקדע אבל דמים. ושפיכות עריות
 שלש כנגד חנם שנאת ששקולה ללמךך חנם, שנאת בו שדרתה מפני חרב? מה מפני

4ם: )יומא דמים. ושפיכות וגלוי־עריות עבודה־זרה עברות:

ז. כ״ג, דברים 2 ה. א׳, איכס 1

 הלבנת שר — בושה של כחה הנוצרי. — ישו היתוש. של — פיו בידינו. חכמים קבלת — מקבלנו

 — שגר עץ. חרש — ננר אומן. של תלמידו — וש־ליא בעליו. — רבו ג( עזר. — סיע אדם. פני

 בשעת לאשתו נותן שאדם התחיבות כתב — כתובתה תיכןז. שלחתיה — לאלתר פטרתיה שלח.

שיחרב. בית־המקדש על - דין נזר נחתם נשואים.



והארץ שני בית חרבן רם

— הר־המלד״ חרב ותרנצלת תרנצל .על ה

 וךבו פרו כלומר, ותךנצלת, תרנצל לפניהם הוציאו וכלה, חתן כש;צאר היו, נוהגים
 החפה[. מלפני והתרנצלת ]את־התרנצל ונטלו רומיים של לגיון עבר אחת פעם כתרנצלים.

 המלך. עליהם עלה היהודים. בך מרדו לקיסר: ואמרו באו והכום. הרומיים על נפלו

 כתרו המלך נטל ברומיים. והורג מיל קופץ שה;ה בר-דרומי, אחד אדם היהודים בין היה
 ומלכותי, אותי תמסרני, אל לך, נוח אם רבונו־של־עולם! אמר: קרקע. גבי על והניחו

 תצא ולא זנחתנו אלהים אתה .הלא ואמר: לבר־דרומי פיו הכשילו• אחד. אךם וכל ב;דצ
 הואיל המלך: אמר ומת.—כרכשתו ושמט ךרקצן בא לבית־הכפא. נכנם .1בצבאותינו' אלהים
 נרות, והדליקו ושתו ואכלו קפצו מיד לו. והלך הניחם זו. פעם אניחם — נם לי ונעשה

 חזר —היהוךים בי ומשחקים שמחים המלך: אמר מיל. ברחוק הטבעת חותם שנראה עד
 בה והרגו להר־המלך, נכנסו חרב שולפי אלף שלש־מאות אפי: ך' אמר עליהם. ובא

באלו. אלו ידעו ולא - ומחולות שמחה זה ומצד לילות, ושלשה ;מים שלשה
 רבוא ששים אלו יוחנן: ך׳ אמר — 2;עקב' כל־נאות את חמל ולא אדני ״בלע

 ראיתי אני עולא: אמר מצך:ם. כיוצאי בה היו ואחת וכל־אחת המלך, לתאי לו שהיו ע;רות
 משקרים חנינא: לך׳ אחד מין אמר מחזיק. אינו קנים רבוא ששים ואפלו מקום אותו
 את־בשרו מחזיק עורו אין זה מה־צבי בה, נאמר 3צבי' "ארץ... חנינא: ר׳ לו אמר אתם!

 4נז )גסין גמוךה. — עליה יושבין שאין ובזמן ךנדוה, — עליה שיושבין בזמן אךץ־;שךאל, אף

 אם להם: אמר בלוךק;א, אחיו ופפום את־לולתום להרג טך;נום כשבקש אמרו: ו
 את- שהציל כדרך מידי ויצילכם אלהיכם ;בא אתם, ועזריה מישאל חנניה של מעמו
 גמורים צדיקים ועזך;ה מישאל חננ;ה לו: אמרו נבוכדנאצר. מיד ועזך;ה מישאל חנניה

 — ;דו על נם לעשות וראוי ה;ה, הגון מלך ונבוכרנאצר נם, להם לעשות היו וראוים היו,
 ואם למקום, כליה נתחי.בנו ואנו ;דו, על נם לעשות ראוי ואינו הוא הך־יוט רשע ואותו

 הרכה ;ש, אריות הרבה :ש, דכים הרבה למקום, לו :ש הוךנים הרבה הותנו, אתה אין
 שעתיד אלא ב;ךך, הקדוש־ברוך־הוא מסרנו ולא אותנו. והותים בנו שפוגעים :ש, נמרים
 מרומי דיופלי שבאה עד משם זזו לא אמרו: מ;ד. הרגם אף־על־פי־כן מ;דך. דמנו לפרע

יחס )תעב" בנזירים. את־מחו ופצעו

 ומת אבלים. היהודים והיו באב תשעה בליל אשתו ;לדה שחיק־עצמות טר;נום ו
 ו;בוא נדליק אמרו: נדליק? לא או נךליק — מה־נעשה לאלו: אלו אמרו בחנכה. התינוק

 — הללו ה;הוךים אמרו: טר;נום׳ של אשתו לפני והלשינו הלכו הךליקו. מה־ש;בוא. עלינו
 עד לבעלה: וכתבה שלחה נרות. הךליקו התינוק וכשמת מתאבלים היו בן לך כשנולד

ושער לספינה יךדע בך. שמרדו הללו את־היהודים וכבוש בא — ברברים כובש שאתה

יט. ג׳, ירמיה 3 ב. נ', איכה 2 יב. ס', תהליס 1

 — כרכשתו נחש. — דרקון בעזרתך. צורך לנו אין כלומר, — ונוי אלהים אתה הלא ה(

 ורחוק־המקום. העיר מדת גודל מפני — ונו׳ ידעו ולא העיר. של — זה מצד שלו. התחתון המעי

 צמוקה — נמודה רחבה. — רוחה ומתכוץ. מצטמק הצבי עור הפשטה לאחר — ונוי עודו אין

 היו. ישראל גבורי שני — ופפום לולינום אדרינום. לפני רומי מלך — טרינום ו( ומכווצת.

 עצמותיו. תשחקנה קללת: לשון — עצמות שחיק ז( עץ. של — בנזירים שליחים. זוג — דיופלי

נכרים. עמים — ברברים



רסא הארץ חרבה מה על

 ]לבית־המךרש! נכנם ;מים. בחמשה ובא הרוח והוליכו - ;מים בעשרה ש;בוא בעצמו
 .-1הנשר' :ראה כאשר מרחק... נוי עליך :; ":שא ז״ה: במקרא ועוסקים שיושבים ומצאם

 הרוח והוליכני ;מים בעשרה אצלכם לבוא סבור שהייתי הנשר, הוא אני להם: אמר
 עושה אני לאו ואם ללניונותי, השמעו לנשים: אמר והרגום. לגיונותיו הקיפום בחמשה.

 הקיפון מ;ד בגברים. שעשית כמו בנשים עשה לו: אמרו לבעליכן. שעשיתי כדרך לכן
 עד ןהולך בוקע הדם וה;ה אלו, של בדמים אלו של דמים ונתערבו והרגון׳ לגיונותיו

א; )איכ״ר .2בוכ;ה' אני אלה .על ואומרת: צ;חת הקדש ורוח הנהר. לקפרים שהגיעו

 4ה נוכה ירוש׳ ש״ב! שם

— ביתר' חרבה מרכבה של ;תד .על "
 היו נשואים ובשעת שטה. שתלו — תינוקת ארו, שתלו תינוק כשנולד היו, נוהגים

 במרכבתה. ;תר ונשברה בת־הקיסר עברה אחת פעם חפה. ועשאום את־האילנות קוצצים
 הלכו והכום. ,עליהם תפלו ]היהודים! באו ]למרכבה!. ןתקנוהו ארז ]עבדיה! קצצי

עליהם. עלה היהודים. בך מרדו לקיסר: ואמרו ]הרומיים!
 בן־כוזיבא, שם והיה ביתר על צרים היו קרנות תוקעי אלף שמנים יוחנן: ך' אמר

 את־:שראל עושה אתה מתי עד חכמים: לו שלחו מקטעי־אצ^ע. אלף מאתים לו והיו
 ועוקר סוסו על רוכב שאינו כל־מי לו: אמרו :בדקו? והיאך להם: אמר בעלי־מומים?

 והיה כך. אלף ומאודם כך אלף מאתים לו והיו שלך. באםטרט;א :כתב אל מלבנון ארז
אס אלא לדבר תקנה אין אמרו: בהם. והורגים יוצאים והם ג;םות עליהם שולח אךך;נום

 למלחמה כש;צאו אחת פעם מלך. ונעשנו בראשו ונתן ם*אךך;ט של את־עטרתו נביא כן
 ולא :סעד לא לו: ואמרו פיהם הכשילם בסעךכם. אלוהיכם להם: אמי- אחד, זקן בהם פגע

 בך של כחו ומה־היה .3בצבאותינו' אלהים תצא ולא זנחתנו אלהים אתה "הלא .יסכוף,
נפשות. כמה בהן והורג וזו,רקן מארכבותיו באחת בלסטרא אבני מקבל ה;ה כוזיבא?

 מ!עקב, כוזיבא דרך - 4בדעקב' כוכב .דרך אומר: היה עקי^א ך׳ אותו וכשראה

 בך ועד:ן בלח;יך עשבים :עלו עקיבא, בן־תורתא: יוחנן ך׳ לו אמר המשיח. מלך ןד.ו

בא. אינו דוד
 המודעי אלעזר ר׳ שם וה;ה ביתר. על קיסר אדרינוס הקיף ומחצה שנים שלש

 תשב אל רבונו־של־עולם, ואומר: מתפלל ה־ח ויום ובכל־יום ובתעניתו, בשקו עסוק
 ואמר אחד כותי בא לחזור. דעתו אדרינום נתן לבם־ף היום! בדין תשב אל היום, בדין
 ואני לי׳ המתן אלא כובשה; אי״אתה באבר מתגעגעת זו שתרנגלת כל־זמן אדוני, לו:

עומד שה;ה אלעזר לך' ימצאו העיר בשער לביתר נכנם מ;ד היום. שתכבשנה לך אעשה

יז. כ״ד, במדבר 4 יב. ס״. יזהלים 3 כיז. א', איכה 2 מנו. כ״נו, דברים 1

 על כזב, טלשון כן־כוזיבא, לו וקרא• כוכבא, בר הוא — כוזיבא בן הילד. אבות — נטעו ח(
 שם על "בר־כוכבא" לשבח וכנוהו ,*.כוזיבא מולדתו עיר שם על כך שנקרא מ,*וי סופו; שם

 בהונותיהם. שקטע זה על־ידי כחם את מנסה שהיה גבורים — אצבע מקוטעי .,מיעקב כוכב .דרך
 רכיבה. בשעת ארז עוקר שאינו טי כלומר, — וגו׳ רוכב שאינו הם. גבורה בעלי אם — יבדקו

 כלומר, ויצער; יסגף ואל )אלהים( יעזור אל — וגוי יסעד לא במחנה. הצבא בחיל — באסטרטיא
 הכונה —זו תרנגולת קלע. אבני — בליסטרא אבני ידנו. לנו ותושיע במלחמתנו כלל יתערב אל

ומתפלל. באפר הוא מתפלש כלו׳ ומקרקרת; מתגלגלת — מתגעגעת אלעזר. לר׳



והארץ שני בית חרק רסב

 אלעזר ר׳ הו,דך לבן־כוזיבא: ואמרו הלכו באזנו. לוחש כאלו את־עצמו ?נעה ומתפלל.
 מה לו: אמר כותי. אותו אצלו והביאו שלח אך־רעום. לי.ד זו מדינה למכר מבקש
 לא ואם המלך, :הךנני — לך אמר אם הכותי: לו אמר לך? אמר ומה אל?גזר לר' אמרת

 מלכות. על מסתורין יתפרסמו ולא את־עצמי שאהרינ מוטב תהרגני, אתה — לך אמר
 בן־כוזיבא שלח את־המדינה. למכר אל^זר ר׳ שבקש ברעתו סבור בן־כוזיבא היה

 מה־ יודע איני לו: אמר כותי? אותו לך אמר מה לו: אמר אצלו. אלעזר לר' ןהביאו
 לא לו: אמר לו? אמרת ומה כלום. שמעתי ולא בתפלה עומד הייתי באזני, לי לחש

 ואמרה: בת־קול הגתה והרגו. אחת בעיטה ברגלו בו בעט כעם, בן־כוזיבא נתמלא כלום.
 עברת אתה לו: אמרה :1,ימינו' עין ועל זרועו על חרב הצאן, עזבי האליל רעי .הוי

 תיבש יבוש — האיע אותו על .זרעו לפיכך: ;מינם, את־עין וממית .ישראל על זרועם
בן־כוזיבא. ונהרג ביתר ןנלכדה העונות גרמו מ;ד .1תכהה' ^ד!ה ,ימינו ןעין

 הרגתיו• אני אחד: כותי לו אמר לזה? הרגו מי אמר: אךך;נום. אצל דאעו הביאו
 אךך;נום: אמר צוארו. על כרוך גדוע ומצאו והביאו, הלך אצלי. והביאהו לך לו: אמר

להרגו! יכלז דרה מי לזה הרגו אלהים אלולא
 וטף, נעים אנעים בה הורגים והיו ביתר לכרך מלחמה קרני אלף שמנים נכנסו

 חטמו, עד בדם שוקע הסום ודרה הצנורות, ומן הפבכות ומן הפתחים מן דמם ע;צא עד
 תאמר, עמא מילין. ארבעה ב;ם והולך סאה, ארבעים על אבנים מגלגל הדם ןה;ה

 שמנה־ לאךך;נום לו דרה גדול וכרם מיל. דרם מן היתד. רחוקה - ל;ם[ ]ביתר שקרובה
 במלא ביתר מהרוגי נדר והקיפו לצפורי, טבך;א כמן מיל, שמנה־עשר על מיל ?נער

וקברום. עליהם ונזר אחר מלך שעמד עד .יקברו, שלא עליהם וגזר ;ך:ם. ובפשוט קומה
 אילך מועך אחד ;דים, בבקעת :ע נחלים עני אומר: הגדול אליעזר ר' תנ;א,

דם. ואחד מים חלקים שני חכמים ושערו אילך. מועך ן$דוד
זבל. בלא .ישראל על מדמים את־כרמיהן אמות־העולם בצרו שנים שבע ענו:
 ביתר בכרך היו בתי־סופרים מאות חמש בן־גמליאל: שמעון רבן משום אמרו

 ;בואו אם אומרים: והיו בית־רבן; על תינוקות מאות מחמש פחות אין שבהם ןהקטן
 העונות וכעגרמו את־עיניהם. ומנקרים עליהם יוצאים אנו הללו במכתובים עלינו, השונאים

באש. והציתום בספריהם כרכום — ולכדום האהבים ן^ברו
 אחת. אבן על נמצאו תנוקות מחי שלע־מאות יוחנן: ר' אמר

אחת. אבן על נמצאו מה קבין ארבעה אמר: אסי ל'

ש״ב(• התר ב איכ״ר בז-נח; גטין ד; תעב׳ ירוש׳ כ; )איכ״ר

אךרינום רשעת נ.
 ;הודי. לו: אמר אתה? מי לו: אמר בשלומו. ושאל אדרעום לפני ?נבר אחד ,יהודי מ

את והתיזו לכו אמר: בשלומו? ןשואל אךך;נום לפני עובר ,יהודי _יש ןכי לו: אמר

יז. י״א, זכריה 1

 הצבא. אנשי אליהם ומתאספים קרן תוקעי גייסות ראשי — מלחמה קרני סודות. — מסתורין

 - זבל ביתר. מהרוגי — דם ואחד זה. לצד שוטף — אילך מושך מקום. שם - ידים בבקעת

בספרים. לתינוקות בהם שמראים דקים כמקלות — במכתובים השדה. בו שמדשנים דומן

בחרב. וחתכו — והתיזו ב(



רסגהיקרים ציון בני אדרינום. רשעת

 אדרעום: לו אמר בחלומו. שאל* ולא בראשון מה־שנעשה ראה אחר, ;הודי ?נבר ראשח
 שואל ואינו אךך;נום לפני עובר ,יהודי _יש וכי לו: אמר ;הודי. לו: אמר אתה? מי

 אלו מה יודעים אנו אין שלו:* סנקליטון לו אמרו את־ראשו! ;התיזו לכו אמר: בשלומו?
 נהרג! — בשלומך שואל שאינו מי נהרג, — בשלומך ?שואל* מי עושה: שאתה המעשים

כשונאי?! להרג צריך אני היאך ליעצני רוצים ואתם להם: $מר
.1לי" כל־מחשבתם כל־נקמתם עותתי... ;; "ראיתה ואומרת: צוחת ורוח־הקדש

ג(• )איכ״ר
 לקט;א בכפר ואחת בחמת אחת משמורות: שלש הושיב שחיק־עצמית אדרתם י

 ;הא מכאן שיברח ומי כאן נצוד ;הא מכאן שיברח מי אמר: בבית־לחכדיהוךה. ;אחת
 והמלך תנא שם טמון ש;הודי כל־מקום ואומרים: מכריזים והיו כרוזים הוציא כאן. נצוד

 שנאמר: זהו ןנצוךים. יוצאים היו הבינו שלא ואלו יצאו לא שהבינו אלו בה. ט לו ;עשה
 בית־ לבקעת כלם נתכנסו .1הלכו' אשור קראו מצרים לב, אן פותה ביונה אפרים .ו;הי
 זו תרנגלת ן;רך זו גלוסקא קרן אוכל שאני עד שלו: לשר־צבא אךר;נום אמר ךמון.

 הדם ןה;ה והרגום. לגיונותיו הקיפום מ;ד אמצא. ולא רגליו על עומד מהם אחד <ןבקש
הנהר. לקפרים שהגיע עד ;הולך בוקע

 ומביאים מתיהם לריח והולכים בלילה יוצאים היו ובמערות[ טמונים שנשת;רו אלו
 מהם אחד בחור ;צא אחת פעם ומביא. מהם אחד יוצא היה בכל־יום ואוכלים. מהם

 כלום. מצאתי לא להם: ואמר נכנם סמן. עליו ונתן וטמנו נטלו הרוג. את־אביו וקצא
 אמרו משאכלו והביאו. ומצאו הרוג אותו של לריחו והלך אחר ;צא אחר. ;לך אמרו:

 ומה-סמן בחור: אותו לו אמר פלונית. מזוית להם: אמר ןהו הרוג הבאת מהיכן לו:
אביו. מבשר שאכל האיש, לאותו לו אוי אמר: פלוני. ם$ן לו: אמר עלע? ;חון ה;ה

ש״ב< שם אן )שם

היקרים ציון בל ד.
 מודדתו אמו ה;תה בכל־יום לאמו. קטן בן אביו שהניחו בן־יוסף, בדואג מעשה *י

 קונן ןעליה ואכלתו. טבחתו אוי;ב וכשגבר לבית־המקדש, זהב משקלו ונותנת בטפחים
 ;הלב .אם ואומרת: רוח־הקדש משיבה .3טפחים' עללי םך;ם נשים תאכלנה "אם ירמיה:
ע״י(. !לח: )יומא .8ונביא' כהן אדני במקדש

 הם למה בעצמם הרגישו לקלון. שנשבו וילדות ;לו־ים מאות בארבע מעשה יכ
 הגדול להם דרש העולם־הבא? לחי_י באים אנו ב;ם טובעים אנו אם אמרו: מתבקשים.

 שגי מבין — אשיב' ״מבשן :*;ם' ממצלות אשיב אשיב, מבשן אדני ,.אמר שבהם:
 ונפלו כלן קפצו כך ;לדוח ששמעו בון ב;ם. שטובעים אלו - ;ם' ממצלות .אשיב אריה,
אנו כך, - לכך שלרבן הללו, מה :ואמרו בעצמם קל־וחמר ;לדיים נשאו ה;ם. לתוך

כג. ס״ח, חהליס 4 כ. נ׳, איכה 3 יא. ז״, הושע 2 נט-ם. ג׳, איכס 1

 תשחקנח ,כלו שמת, עריץ לרשע היא קללה לשון — עצמות שחיק י( המועצה. שרי — סנקליטון

 שיצאו היהודים, של דעתם לגנוב אדרינום של כונתו שהבינו — שהבינו לו. זכר יהי ואל עצמותיו

 יהרג אם יא( לי. אוי כלו׳ — האיש לאותו קטנה. שרוסה העוגה, קצה — נלוסקא קק ויהרגם.
 שדרבן לזנות. — לקלון יב( במקדש. שנהרג זכריה של דמו על לכם היא עונש כלו׳ — וגו׳

לקלון. להוציאן — לכך



והארץ שני בית חרבן רסד

 אומר: הכתוב ועליהם ה;ם. לתוך קפצו הם אף וכמה. כמה אחת על —לכך דרכנו )עאין
נז:(• )גטין .1טכדוה' כצאן נחשבנו כל־היום חרגנו עליך .?י

 נזדץגו ל;מים אדונים. לעני שנשבו בן־אלישע .ישמעאל ר' של וכבתו בבנו מעשה יג
 ;ש־לי אומר: וןה בכל־העולם; פיוזכי שאין עבד, יע־לי אומר: זה אחד. במקום שניהם

 הכניסום בולדות. ונחלק לזה זה ונש־אם בא אמרו: ךפ;ה. כלו בכל־העולם שאין שפחה,
 בן־כהנים כהן אני אומ־: זה זו. בקרן־זוית יוקזבת וזו זו בקרן־זוית יושב זה לחדר.
 ו^כו — לעבד! אנשא גדולים כהנים בת כהנת אני אומרת: וזאת שפחה! אשא גדולים

 עד בבכיה, ונעו זה על זה ונפלו את־זה זה הכירו עמוד־השחר שעלה כון כל־הל;לה.
נח•(. )שם .2מ?ם' יירדה עיני עיני בוכיה אני אלה "על _יךק;ה: קונן ועליהם נשמתם. עיצאה

 ביפ;ה; צופין שהכל -)״צפנת' - שמה פניאל בת וצפנת אחת באשה מעשה יד
 כל־הל;לד- שבאי בה שנתעלל - ולפנים( לפני ששמש כהן־גדול, של בתו — פניאל' "בת

 לו: אמי־ ביותר. מכער שה;ה אדם בא למכרה. והוציאה חלוקים שבעה הלבישה למחר
 כלו. בבל־העולם כ;פ;ה שאין .קח, לקח רוצה אתה אם ריקא, לו: אמר את־;פ;ה. הראני

 אמרה כאפר. ונותפלשה קרעתו ושביעי חלוקים׳ ששה הפשיטה אף־על־פי־כן. לו: אמר
 תחום? לא למה הנבור שמך קדשת על - חסת לא עלינו אם רבונו־של־עולם, לפניו:
 .3עלינו' השדר יבא פתאם כי באפי־... והתפלשי שק חגרי עמי "בת _יךמ;ה: קונן ועליה

)שם(. שודד. בא ועליך עלי כביכול׳ — ״עלינו' אלא נאמר לא .עליך'

 והיתר אחד, נכרי ונטלה שפחותיה, ועשר היא שנשבית אחת, בריבה מעשה סו
 עמדה מים. לי והביאי צאי לה: ואמר כדה לה נתן אחד יום ביתו. בתוך ובאה מתגדלת

 דריתי אני אדוני, ראשך, חיי לו: אמרה מהו? לה: אמר ממנה. ונטלתו משפחותיה אחת
 היא בת־חורין, שגרה את־דבךיה ששמע בון זו. ריבה של אמה של שפחות מאות מחמש

שפחותיה. ועשר
 בתוך ובאה מתנהלת והיתד, אחד, נכרי ונטלה שנשבית, אחת בריבה מעשה שוב

 אל אשתו: לו אמרה ביתך. מתוך זו ריבה הוצא לו: ואמר בעל־החלום לו בא ביתו.

 עמד הורגך. הריני מוציאה אתה אין אם לו: אמר בעל־החלום לו בא שוב תוציאנה.

 כשהיא זו. ריבה של בסופה מה־;הא ואראה אלך אמר: אחריה, מהלך ודרה והוציאה.
 עליה ;צא הכתל על ;ךה שהניחה כון ך,מע;ן. מן מ:ם לשתות תרדה צמאה בדרך הולכת

 ואמר בא וקברה. והעלה ונטלה ;רד המ?ם. פני על צפה וה;תה ומתה, ונשכה נחש
יז< )אדר״ב שבשמים. אביהם אלא יעליהם כעס לא רואה, שאתה זה .עם לאשתו:

 כלי־ לבית־המדרש, מביתו יוצא כשה;ה בן־נוריון, נקדימון על עליו אמרו תנ;א, סז

מאחריו. אותם ומקפלים עתים ובאו תחתיו, מציעין היו קילת
 לקפה זהובים מאות ארבע חכמים לה שפסקו בן־נוריון נקדימון של בבתו ומעשה

"אמן'. אחריה וענו לבנותיכם! תפסקו כך להם: אמרה לבו־ביום. בשמים של

כו. ו׳, ירמיה 3 עז. א', איכה 2 כג. מ״ד, תהליה 1

 מלאך — החלום בעל בנערה. — בריבה טו( כתנות. כעין מלבושים - חלוקים יד(
 — שפסקו לעצמם. נוטלים כלומר, — ונו׳ ומקפלים משי. בגדי — מילת כלי טז( החלומות.

שהיתה — וגו׳ תפסקו כך אחד. יום לצורך — ביום לבו בעלה. כשמת היורשים מדמי לה שקצבו

והתרעמה. בעיניה מעטה הקצבה



רסה מתאבל הקדוש־ברוך־הוא היקרים. ציון בני

 לערב־ מערב־שבת קדרה לציקי יין □אתים חכמים לה שפסקו ככלתו ומעשה
היתד- יבם ששומרת .אמן', אחריה ענו ולא לבנותיכם! תפסקו כך להם: אמרה שבת.

 נקדימוין של את־בתו ךאיתי לא אם בנחמה, אראה צדוק: בר' אלעזר ר' אמר
 "אם זה: מקרא עליה קראתי בעכו. ם־סים טלפי מבין שערים מלקטת שהיתה בן־נוךיון

 תקרא אל - 1את־גדיתיך' ורעי הצאן בעקבי לך צאי בנשים ה;פה לך תךעי לא
"גויותיך'. אלא תיך'*.נך

 והיו מירושללם, יוצא וה;ה החמור על רוכב שה;ה בךז?אי יוחנן בך׳ ומעשה
 בהמתם גללי מבין שעורים מלקטת שהיתר. אחת .ריבה ראה אחךיו. מהלכים תלמיךיו

 פרנסני. רבי, לו: אמרה לפניו. ועמדה בשערה נתעטפה אותו שראתה בון ערביים. של
 בן־נוריון נקדימון בת לו: אמרה את? מי לה: אמר שוב שתקה- את? מי בתי, לה: אמר
 מושלים בך לא רבי, לו: אמרה הלך? היכן אביך בית של ממון בתי, לה: אמר אני.

 אמרה הוא? היכן חמיך ושל —"חסד'(? אומרים: )רש חכר' ממון "מלח כירושלים: משל
 אמר כתבתי? על כשחתמת אתה זכור רבי, לו: אמרה את־ןה. ואבד זה בא רבי, לו:

 אלפים אלף בה קורא הייתי זו, של כתבתה .על כשחתמתי אני, זכור לתלמידיו: להם
חמיה... משל חוץ מבית־אביה, זהב דינרי

 אין מקום של ךצונו שעושים בזמן ישראל, אשריכם, ןאמר: בן־זכאי יוחנן ך׳ בכה
 אמה בי.ד מוסרם — מקום של ךצוינר עושים שאין ובזמן בהם, שולטת ולשון בל־אמה
יז< אדר״ב סה-סז; )כת׳ שפלד- אמה של בהמתם ביד אלא שפלה׳ אמה ביד ולא שפלה:

מתאבל הקדוש־ברוךהוא ה.

 להם: אמר למלאכי־השרת, הקדוש־ברוך־הוא קרא בן־לוי: ,יהושע ך׳ משום אמרו
 על שק תולה לו: אמרו לעשות? מה־דךכו מתאבל, והוא מת לו כשמת בשר־וך־ם מלך

שנאמר: זהו עושה. אני כך אני אף להם: אמר פתחו,
.2,כסותם אשים ושק קדרות שמים "אלביש

 אמר את-הפנסים. מכבה לו: אמרו ]עוד[? עשותיל מה־דרכו בשר־ודם מלך -
שנאמר: זהו עושה. אני כך להם:

.3נגהם' אספו וככבים קדרו רךךו .שמש
ןחף. הולך - ]עוד[? לעשות מה־דרכו בשר־ודם מלך -

שנאמר: עושה, אני כך -
.4הליו' אבק וענן דרכו ובשערה בסופה .ץ

שלו. פרפורא מבזע - ]עוד[? לעשות מה־דרכו וךם בשר מלך —

ג. א', נקום 1 ט. ד', יואל 3 ג. נ', ישעיה 2 ח. א', שיר־השיריס 1

 קטן, היבש והיה בנים, בלא בעלה שמת — יבם ששומרת התבשילים. את לתבל — קדרה לציקי
 מלח טפך. — נויותיך פרסות. — טלפי שבועה. לשון — בנחמה אראה שיגדל. עד והמתינה

 הבשר. את מקיים שהמלח כשם שיקימהו, לממון מלח אין כלו׳ מלח, חסר הממון — חסר ממק
 הוא הממון את המקיים המלח — חסד מאליהם. ומתמסמסים וחסרים הולכים וממון מלח א:*0

 קורע — פורפורא מבזע עששיות. למאור, מנורות — הפנסים יז( בו. שעושים והצדקה החסד
שלו. מלכות לבוש הארגמן, אדרת



והארץ שני בית חרבן רסו

שגאמר: עושת אני כך -
.1אמרתו' בצע זמם אשר ץי .עשה

ודומם. יושב - ]עודז? לעשות מה־דרכו בשר־וךם מלך -

שנאמר: עושה, אני כך —
4א )איכ״ר .8עליו' נטל כי וידם בדד .:שב

 אונ;א בר שמואל ר׳ אמר .במסתרים'? מהו — 8גוה' מפני נפשי תבכה .במסתרים יה
 .מפני ומהו שמו. ומסתרים' בו, שבוכה להקדוש־ברוך־הוא לו :ש מקום רב: של משמו

 לנוים. ונתנה מהם שנטלה .ישראל, של נאותם מפני יצחק: בר שמואל רב אמר גוה'?
שנטלה. שמ:ם מלכות של נאותה מפני אמר: נחמני בר שמואל ר'

 אלעזרז ר׳ אמר - 3*ץ עדר נשבה כי דמעה עיני ותרד תדמע .וךמע
 .ישראל על ואחת שני, מקדש על ואחת ראשון, מקדש על אחת למה? הללו דמעות שלש
הס )חג׳ ממקומם. ש;לו

 שנאמר: בית־המקך־ש, של מעךכי מכתל זזה השכינה אין לעולם אחא: רב אמר י■
שמות(. )תבה״ק .4כתלנו' אחר עומד זה .הנה

מנחם ו.

הגואל. נולד בית־המקדש שחרב ביום

 ושמע אחד ערבי עליו עבר פרתו. געתה וחורש, עומד שדרה אחד באדם מעשה
 התר :הודי! ;הודי, הערבי: לו אמר אני. ,יהודי לו: אמר אתה? מי לו: אמר קולה.
 מדן — חרב. האהודים של שבית־מקדשם מפני לו: אמר למה? —מחרשתך. והתר פרתך
 לו אמר שדה. פעם הפרה געתה בינתים פרתך. גע:ת מתוך לו: אמר יודע? אתה

 .ישראל. של מושיעם משיח, נולד שהרי מחרשתך, ואסר פרתך אסר ,יהודי! ,יהודי, הערבי:
 הוא והיכן לו: אמר חזק;ד- - מה־שמו? ואביו — שמו. מנחם — מה־שמו? לו: אמר

 פרתו ומכר האיש אותו הלך בית־לדום־,יהוךת של ערבא בבירת הערבי: לו אמר שורה?
 ומעיר למדינה ממדינה ויוצא נכנם התחיל לתינוקות. מוכר־לבדים ונעשה מחרשתו ומכר
 אמו האשה, ואותה לבדים אצלו לקח מבל-הקפרים נשים באו לשם. שהגיע עד לעיר,

 של אמו מנחם, של אמו אומרות: הנשים של קולן שמע אצלו. לקחה לא מנחם, של
 לה: אמרו :שראל. של שונאיהם שיחנקו הלואי אמרה: לבנך. לבדים וקחי באי מנחם!
 חרב שלרגליו מובטחני לה: אמר בית־המקדש. חרב שנולד ביום להן: אמרה למה?

 וטלי באי לי, אכפת מה לה: אמר מעות. לי אין לו: אמרה לרבנות. עתיד הוא ולרגליו
 אמר: העיר. לאותה בא ימים לאחר לי. פורעת ואת לביתך בא אני ;מים ולאחר לבנך,

 אמרה מה־מעשיו? שלך תינוק לה: אמר אצלה, בא מה־מעשיו. תינוק אותו ואראה אלך
להם. והלכו נשאוהו מ;די, וחטפוהו וסערות רוחות באו שראיתני משעה לו:

 אז איכ״ר *פ״ב ברב׳ )יררש׳ 5נפשי!' משיב מנחם ממני רחק .כי שנאמר: וזהו

פנ״׳א(• מד׳

נח. א', איכה 6 נו. ב׳, שיר־השירים 4 יז. י״ג, ירמיה 8 כח. ג׳, שם 2 .1י ב/ איכה 1

 — לבדים כ( בארמית. וחלוק בגד שפת - *ו״אטרה וקריעה בזיעה מל׳ .בצע• דרש — אמרתו בצע
לכך. דואג אינני כלו׳ — לי אכפת מה )פילץ(. מכובש צמר



ציון אכלירסז

ציון אבלי ז.

 בשר לאבל שלא בישראל׳ פרושים ךבו בשניה הבית כשחרב רבותינו: שנו בא
 בשר אוכלים אתם אין מה מפני בני, להם: אמר ןהושע, ר׳ להם נטפל ;ין. לשתות ושלא

 ז בטל ועכשו המזבח׳ נבי על מקריבין שממנו בשר נאכל לו: אמרו ;ין? שותים אתם ואין
 נאכל, לא לחם כן, אם להם: אמר בטל? ועכשו המזבח, גבי על מנסכים שממנו ;ק ונשתה
מנחות. בטלו שכבר

בפרות... אפשר —
בכורים. בטלו שכבר נאכל, לא פרות —

אחרים... בפרות אפשר -
 ואמר כאו בני, להם: אמר שתקו. נסוך־המים. בטל שכבר נשתה, לא מ:ם —

 אי־ מדאי יותר ולהתאבל נזרה; נגזרה שכבר אי־אפשר, כל־עקר להתאבל שלא לכם:
 כך אלא בה. לעמר ,יכלים הצבור רב כן אם אלא הצבור על נןדה נוזרין שאין אפשר,

 סעדה כל־צרכי ארם עושה מועט; הבר בו ומשיר בסיד את־ביתו ארם סד חכמים: אמרו
 "אם שנאמר: מועט, דבר ומשירת כל־תכשיטיה אשה ועושה מועט; דבר בה ומשיר

 ורואה זוכה תיושלום על וכל־המתאבל .1ונו' לחכי' לשוני תדבק ןרושלם... אשכחך
.2,עליה כל־המתאבלים משוש אתה שישו את־ןרושלם... "שמחו שנאמר: בשמחתה,

 על שנגזר הוא דין בית־המקרש שחרב מיום בן־אלישע: .ישמעאל ר' אמר תתא,
 כן אם אלא הצבור על נזרה נוזריין שאין אלא ;ין, לשתות ולא בשר לאבל שלא עצמנו

 קשות נזרות עלינו שגוזרת דעתם מלכות שפשטה ומיום בה. לעמד ;כלים הצבור דב
 לישוע־הבן, אומרים: תש לשבוע־הבן, לכנס אותנו מנחת ואין ומצות תורה ממנו ומבטלת

 אבינו אברהם של זרעו ונמצא בנים, ולהוליד אשה לשא שלא עצמנו על שנגזר הוא דק
ע״י(• ।ס: )ב״ב מןידים. .יהיו ואל שונגים שיהיו מוטב לישראל: להם הנח אלא מאליו; כלה

 לעולם. ברכה סמן רואה אינו בתשעה־באב מלאכה כל־העושה אומר: עקיבא ר׳ כב
 רואה אינו ןרושל:ם על מתאבל ואינו בתשעה־באב מלאכה כל־העושה אומרים: וחכמים

 מכאן ,2,עליה כל־המתאבלים משוש אתה שישו אתץרושלם... "שמחו שנאמר: בשמחתה,
 — ,ירושלים על מתאבל ושאינו בשמחתה, ורואה זוכה — ירושלים על כל־המתאבל אמרו:

4: ל )תעב׳ בשמחתה. רואה אינו

 מלאכי־ ומבכה בוכה עמה; הקדוש־ברוך־הוא ומבכה בוכה - 3תבכה' ״בכה בג

 )איכ״רא(• עמה. וגבעות הרים ומבכה בוכה עמה; וארק שמים ומבכה בוכה עמה; השרת

 אחד יוחנן: ר׳ אמר רבה אמר למה? הללו בכיות שתי - 3בלןלה' תבכה ״בכה כד
 "ותשא שנאמר: לילה, עסקי על - 3״בלילה' שני. מקרש על ואחד ראשון מקרש על

 לישראל: הקדוש־ברוך־הוא אמר .4,ההוא בלןלה העם ויבכו את־קולם ויקנו כל־העדה
שכל - *״בלילה דבר־אחר: לדורות; בכיה לכם אקבע ואני חנם של בכיה בכיתם אתם

א. י״ד, במדבר 4 נ. נ׳, איכה 3 י. ק״ו, ישעיה 2 ה-ו. קל״ז, תהלים 1

 — אחרים בפירות מדעתם. להשיבם עליהם עמד — נטפל ויין. בשר נזירי — פרושים כא(
 מילה. לברית — הבן לשבוע לחורבן. וזכר אבלות לסמן — מועט דבר בכורים. מהם מביאים שאין

הכן. לפדיון — הבן לישוע



והארץ שני בית חרק רסח

 ומילות כוכבים בלילה עכל״הבוכה - ״בלילה״ דבר־אחר: נשמע. קולו בלילה הבוכה

כנגדו. בוכה קולו השומע בל:לה׳ עכל־הבוכה — "בלןלה' ךבר־אחר: ?גמר. בוכים
 כלילת עליו בוכה ודדתה בנה, עמת גמליאל, רבן על עבנתו אחת, באשה מעשה

 עיניו. ריסי שנשרו עד כנגדה׳ ובכה בית־המקדע, חרבן ונזכר קולה גמליאל רבן עמע
א(• איכ״ר ן קד )סגה׳ משכונתו. והוציאוה עמדו תלמידיו, בו הכירו למחר

 ארץ משמים "השליך זה: למקרא כשהגיע בו. וקרא קינות ספר נוטל דרה רבי 1
ה:(♦ )חג׳ עמק... לבוי גבוה מגג אמר: בדדו. והספר[ נשמט — 1.ישראל' תפארת *

אדם. על גופו חצי שוברת אנחה רב: אמר
 הזכיר ה:שךאל. ?ם ללך הנכרי הגי? לא ב:חד. בדרך מהלכים היו ונכרי .ישראל

 ולא לו: אמר ?נמו. הנכרי הגיע לא ואף־על־פי־כן ונתאנח, — בית־המקדש חרבן לו

 בדבר - אמורים? דברים במה לו: אמר אדם? על גופו חצי עוברת אנחה אמרתם:
נבעתת', אינה שכול "למודת אומרים: שהבריות לא, —בו רגילים שאנו זה, אבל חדש,

סב•(♦ )כת׳
 הארץ? ?נשתה הארץ: על אלא אינה בריות על כל־שיחתן - 2השדה' ״וכל־שיח

 ךבוני, הארץ! תעשה רבוני, הארץ: על אלא אינה בריות על וכל־תפלתן עשתה? לא
 רבונו־על־עולם, בית־המקךש: על אלא אינה :שראל על וכל-תפ^תם הארץ! תצליח

יג(. )ב״ר בית-המקדש? :בנה מתי רבונו־על־עולם, בית־המקדע! :בנה

 לא ואת העטרה׳ והרים המצנפת הסיר אלהים אלני אמר "בה חסדא: רב אמר ז
 לך: לומר אלא עטרה? אצל מצנפת ענ:ן מה וכי - 3העפיל" והגבה הגבה השפלה ואת,
 בהך מראע מצנפת נסתלקה כל־אדם; בראש עטרה — כהן־גדול בראש עהמצנפת בזמן
ז:(• )גטין כל־אדם. ראע5 עטרה נסתלקה - גדול

בית־המקדש שחרב מרם ח.

 רקיע נראה ולא הקדוע־ברוך־הוא לפני שחוק אין בית־המקדע שחרב מיום בט

בטהרתו.
 ובין .ישראל בין חומת־ברזל נפסקה בית־המקדע שחרב ום מ איעז־־: ך׳ אמר

עבשמ־ם. אביהם
 וחפו חורין ובני חכמים בושו בית־המקדע שחרב מיום אומר: בך;איר פינחס ר׳

 ואין מבקע ואין דולע ןאין לשון, ובעלי זרוע בעלי וגברו מעשה, אנשי ונדלדלו לאשם

שבשמים. אבינו על להשען? לנו _יש ??י על שואל.

לא, כ״א, יחזקאל 3 ה. ב׳, נראשיה 2 א. ב׳, איכה 1

 במיתת למודה שהיא מי — ,ונו שכול למידת ללכת. ממנו מהר שהיהודי — הניע לא כו(
 דרש — וגו׳ שיח וכל כז( עוד. לו -ושש אינו בצערו המתרגל והנמשל, עוד; מתיראת אינה בנים

 יה(. כיו, )ירמיה תחרש" שדה .ציון בו שנאמר — ביהמיק על ותפלה. שיחה לשון .שיחי
 — חורין כט( הבית. חרבן על אבלות לסימן חתנים עטרות על שגזרו — ונו׳ עטרה נסתלקה כח(

 טובים. מעשים ובעלי צבור עסקני - מעשה אנשי וכלו. נתמעטו - ונדלדלו חכמים. תלמידי

לתורה. — דורש ואין



רסטתנחומים כית־המקדש. שחרב מיום

 כסופרים להיות חכמים התחילו בית־חמדתנו שחרב מיום אומר: הגדול אליעזר ר'

 ומדלדלים, הולכים ועמי־הארין כעמי־הארץ, ותלמידים כתלמידים, וחזנים כחזנים, ןסופרים
שבשמים. אבינו על להשען? לנו י_ש מי על מבקש. ואין דורש אין

 יום אין כית־המקדש שחרב מיום ,יהושע: ר׳ קשום אומר בן־גמליאל שמעון לבן
קללה. בו שאין

 מו, סוטה לג; ע״ז מט; לב׳ )בר׳ דברו. משל קללתו מרבה ויום וכל־יום רבא: אמר

מט(• מח׳
 בשתי שישתמש לעולם דיו בית־המקדש שחרב מיום בן־אלעזר: ירמיה ר' אמר ל

יה:(• )עיר׳ .1;ה" תהלל הנשמה "בל שנאמר: אותיות,

תנחומים ט.
 את־ לשלם עלי הקדוש־ברוך־הוא: אמר - 2את־הבערה' המבער ,ישלם ״שלם לא

 ,3,ימדתיה' ותאכל בציון "ויצת־אש שנאמר: בציון, אש הצתי אני שהבערתי: הבערה
 אדרה ולכבוד סביב אש חומת ן; נאם לה אהיה "ואני שנאמר: באש, לבנותה עתיד ואני

ם.(• )בק׳ .4בתו^ה"

 בדרך מהלכים היו עקיבא ור' ,יהושע ור' עזריה בן אליעזר ור' גמליאל רבן לב
 בוכים הם התחילו מיל. ועשרים מאה ברחוק מפלטיא רומי של המונה קול ושמעו

 אתם מה מפני ואתם להם: אמר משחק? אתה מה מפני לו: אמרו משחק. עקיבא ור׳
 בטח יושבים לאלילים ומקטרים לעצבים שמשתחוים הללו הגוים לו: אמרו בוכים?
 אני לכך להם: אמר נבכה? ולא באש, שרוף אלהינו רגלי בית־הדום ־- ואנו ןהשקט,

וכמה. כמה אחת על רצונו לעושי כך, ,רצונו ומה-לעוברי — קשחק
 בון בגדיהם. קרעו להר־הצופים שהגיעו בון לירושלים, עולים היו אחת פעם שוב

 עקיבא ור' בוכים הם התחילו קדשי-הקדשים, מבית שיצא שועל ראו להר־הבית שהגיעו
 לו: אמרו בוכים? אתם מה מפני להם: אמר משחק? אתה מה קפני לו: אמרו משחק.

 להם: אמר נבכה? ולא— בו הלכו שועלים עכשו ,5יומת' הקרב "והזר בו: שכתוב מקום

 בך ואת־זכךךו הכהן את־אוריה נאמנים עדים לי "ואעירה שנאמר: משחק, אני לכך
 במקדש וזכריה ראשון במקדש אורך וד<ל# זכרך׳ אצל אוריה עבדן מה וכי —6ןברכיהו"

 "לכן נאמר: באוריה אוריה, של בנבואתו ןכרך של נבואתו הכתוב תלה אלא שני?
 נאמר: בזכריה ;7,;ער לבמות והר־הבית תהיה עיין וירושלם תחרש שךה ציון בגללכם

 דריתי אורך, של נבואתו נתק,ימה שלא עד .8ןרושלם" ברחבות וזקנות זקנים :שבו •עוד
 ידועדב אורך, של נבואתו שנתקימה עכשו יה,זןכר של נבואתו תתק:ם שלא מתע־א

נחמתנו! עקיבא, נחמתנו! עקיבא, לו: אמרו הזה ובלשון מתקימת. יהעןכך של שנבואתו

עקב(• ספרי ע׳י־ין כד•; )מכות

 ישעיה 6 נא. א', במדבר 5 ע. ב׳, זכריה 4 יא. ד׳, איכה 3 ה. כ״ב, שמות 2 ו. ק״נ, חהליס 1
ד. ח׳, זכריה 8 יב. ג״, מיכה 7 ב. ח׳,

 השוק. רעש — מפלטיא המונה קול לב( ומשמשיהם. תינוקת מלמדי — וחזנים סופרים...

הקביה. של — רצונו


