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י "זש"ה ע .שיר השירים אשר לשלמה שיר השירים מדרש חזית (א344) >א,א,א<

חזית איש מהיר במלאכתו ורוח נבואתה דכתי'  המלך ע"ה ברוח הקדש שלמה]על ידי[ 

 'דכתי צדיקה איש מהיר במלאכתו זה יוסף .בל יתיצב לפני חשוכים לפני מלכים יתיצב

 'ור .יאטרון היהתבול יום טיום  יהודה אומר 'ר .הביתה לעשות מלאכתוהאיש ביה ויבא 

היה והלכו כולם לראות והוא נכנס למלאכתו לחשוב  יאטרון של נילוסתיום  'נחמיה אומ

 כראוי שהוא משמש את רבומי כל אומ' בר אבא  "שפנחס בשם ר 'ר .רבו חשבונותיו של

מיוסף ע"י ששימש את רבו כהוגן  ומנין אנו למדים .לפני מלכים יתיצב 'ילפ .לחירות סופו

 .וגו'קרא את יוסף [?י?)א(]וישלח פרעה ו 'שנא מלך מצרים ועמד לפני פרעה .יצא לחירות

  .עיניו וסרסו "החשוכים זה פוטיפר שהחשיך הב בל יתיצב לפני

 ו שנא'במלאכתה זהיר שהי ע"ה י'מהיר במלאכתו זה משה רב א חזית איש"ד >א,א,ב<

הצאן של הרועים וצאנן של  ויקם משה ויושיען ולא נתעצל אלא נזדרז ועמד והשקה את

למה ב' דליות השקה את הצאן של אלו והשקה את  בנות יתרו שנא' וגם דלה דלה לנו

 'שנא פרעה ועשה שלום ביניהם בזריזותו לפי' לפני מלכים יתיצב לפני הצאן של אלו

כך היה ר' יהודה דורש זה יתרו  בל יתיצב לפני חשוכים .יצב לפני פרעההשכם בבקר והת

דרוש הכי דא"ל הב"ה נזדרזת בזריזות תבא ותעשה  אלא .נחמיה עשית קדש חול 'ר א"ל

לפני מלכים יתיצב  ביני לבין בני שנקראו מלכים שנא' ואתם תהיו לי ממלכת כהני' סרסור

 בל יתיצב לפני חשוכים זה פרעה .י'יעם  ויהי שם 'ה שנא"זה מלך מלכי המלכים הב

זה חזית איש  "אד .ויהי חשך אפלה 'שנא הב"ה לו ולארצו (ב344) שנקרא חשך שהחשיך

נזדרז  ה לפי'פאקום ואעשה את מלאכת המלך זה שבצשר שהיה עושה ו דניאל שנא'

עד שנה אחת לכורש המלך  במלאכת בית המקדש ויזכה להאריך ימים שנא' ויחי דניאל

שנא' ודניאל בתרע מלכא עכשיו שנזדרז במלאכת  ולא עוד אלא שהוא יושב בשער המלך
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זה  בל יתיצב לפני חשוכים .לפני מלכים יתיצב לפני מלך מ"ה הב"ה .אלהא המלך בבית

 .גלות צדקיה .גלות יהויכין .נבוכד נאצר ולמה נקרא שמו ששבצר שבאו שש צרות בימיו

  .מישאל ועזריה בכבשן האש תן של חנניהוצר .צרתי אריות .גלות יהויקים

לפני  .ב"הבמלאכתו של ה 'צדיקים שעוסקי אלוד"א חזית איש מהיר במלאכתו  >א,א,ג<

 בל יתיצב לפני חשוכים אלו .בי מלכים ימלוכו ' בהבתורה שנא שעוסקי' מלכים יתיצב

  .וחלקלקות יהי דרכם חשך 'והיה במחשך מעשיהם וכתי 'הרשעים שנא מלכי

פעם אחת ראה אנשי עירו  .בן דוסאחזית איש מהיר במלאכתו זה חנינא  "אד א,ד<>א,

הרי ם ואני איני מעלה כלום מה אעשה לירושל עולות ןמעלי כלה 'אמ 'עולות ושלמי ןמעלי

הרי עלי  'אמו .כרכמהווסדקה  ישב ומצא שם אבן אחת יצא של עיר לרחובה אני יוצא

לירושלם  והאבן הזלי אתם  ןלהם מעלי 'אמ להעלותה לירושלם בקש לשכור פועלים

 לייש ין אלהם וכי מ' אמלך אבנך לירושלם  נעלה זהובים ואנו ת"ק לו תן לנו שכרנו ואמר

דמות כמלאכים  ב"המיד זימן לו ה .הלכו להםוולא מצא לשעה  לכם יתןזהובים ל ת"ק

שתתן ידך עמנו  בלבדאבנך לירושלם ו ה לךעלנסלעים ואנו  'תן לנו ה 'אדם אמרו לו ר בני

בא המעשה  .םליתן להם שכרם ולא מצא בירושלם בקש םנתן ידו עמהם ונמצאו עומדי

 השכרלירושלם מיד נתן  אותךה העלו "שמ רבי' לך ולנודומה כמ אמרו לווללשכת הגזית 

היר וז (א345) .וקראו עליו חזית איש מהיר במלאכתו .לחכמיםשהשכיר למלאכים 

  .במלאכתו

שבע שנים בבנין ב"ה ויבנהו ב שנזדרזחזית איש מהיר במלאכתו זה שלמה  "אד >א,א,ה<

אלא  "המיופה בנין שלמה מבנין במרובה ונמצא  שנה י"גואת ביתו בנה שלמה י' כתהאו

הכל אומ'  ייוס ר"הונא בשר'  .ולא נתעצל נזדרזה "בנין בו .נתעצל בנין ביתו 'כך אמ

רוחות  'ואפי .ה"ה הב"משהוא מלך מלך הכבוד  בשביל ןהכל מסייעיואת המלך  מסייעין

בנה בניתי בית  'כתי 'יחזקאל אמ יצחק בריה דרב יהודה בר ר' .ה"מ 'שדים ואפי 'ואפי

כאן אלא והבית  'אין כתי ןהבית אשר היו בוניו 'מוא ברכיה 'ר .בניתי ויזבול לך בנין בנ

 אלא נבנה מלמד שהיתהכאן  'אין כתי מה מסע בנואבן של .היה נבנה בהבנותו מאליו

 להלן 'כתי לדא דהא אל תתמהו אבהו ר"אמ .ג הדימוס"ע תהאבן נושאת עצמה וניתנ

אבנים בבבל אלא מארץ ישראל פרחה  יש )( ושומת על פום גובא וכי חתת אבן אוהית

דמות ארי של אבן כמלאך ירד  'מוא ייוס ר"הונא בש 'ר .ראלשעה ובאת וישבה על פי הב

תתמה  ואל .לוניחבולא  אלהי שלח מלאכיה וסגר פום אריותא ה"דהבור ה על פילו וישב 

לפני  לפי' ו"ה עאכ"הבמ"ה  מלךוהיתת אבן חדא בכבודו של  'צדיק כתי ב"ואם בכבוד 

ו חבורה של זבל יתיצב לפני חשוכים  .יצב[ת](צ)תורה יהלפני מלכי  .מלכים יתיצב

ן להם חלק לעולם נהדיוטות א ד'לכים ומ ג'שנמנו וגמרו  ל בשעה"ר יהושע ב"א ..רשעים

 'בר 'ר יהוד"א .בת קול ואמרה אל תגעו במשיחי היצת .לצרף שלמה עמהם הבא בקשו

ר יודן ולא "אוגו'  ובן שלמה רחבעם 'שנא םחסיי ג'סימון ולא עוד אלא שנתיחס ראש ל

  .שיר השיריםקהלת ומשלי  הללו 'ספרי ג' 'עוד אלא ששרתה עליו רוח הקדש ואמ
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 .את מוצא צדיק מוליד צדיק .בניך תחת אבותיך יהיו זש"ה ד"א שיר השירים >א,א,ו<

יש להם  .וכלהון יש להם משל .רשע מוליד צדיק .צדיק מוליד רשע [רשע מוליד רשע]

 המשל סרכ .אבותיך יהיו בניך (ב345) צדיק מוליד צדיק יש לו מקרא תחת .מליצה

וכתי' והנה קמתם תחת אבותיכם  שנא'רא יש לו מק רשע מוליד רשע .דאקים תניתא

מוליד רשע  צדיק .הימינ אדת חיפושיתא קרוצי בישימה יל יש לו משל .רשע מרשעים יצא

יין דמ מיתין דלא כותהוןד משל מולידין דלית .טה יצא חוחתחת ח שנא' יש לו מקרא

א נפק משל מן סני .תחת הנעצוץ יעלה ברוש שנא'רשע מוליד צדיק יש לו מקרא  .להון

 בן סו?נ?יגוניא מלך בן מלך חכם בן חכם צדיק בן צדיק ע"הורדא אבל שלמה 

וזה מלך מ'  .דוד מלך מ' שנהכתו' בזה בזה  'בזה כתו 'את מוצא כל מה שכתו .סו?נ?יגוניא

אביו בנה את היסודות והוא  מלך על ישראל ויהודה זהמלך על ישראל ויהודה ו אביו .שנה

' אמ זה .וזה ג"ככתב ספרים  זה .ג"כועד סופו וזה  'לך מסוף העומ זה .בנה את העליונות

 זההעלה את הארון וזה  .זה ג"כהבלים ו 'אמ זה .זה ג"כשירים ו זה אמ' .דברים וזה ג"כ

כתי' שלמה כן בו .שנה מ'והימים אשר מלך דוד על ישראל  'דוד מלך מ' שנה שנא .ג"כ

י'י  ויבחר 'על ישראל ויהודה שנא וד מלךד .שנה ויהודה מ'ך שלמה על כל ישראל ווימל

דוד בנה את היסודות  .ויהודה רביםוישראל  'שנאג"כ  הזו .אלהי ישראל בי מכל בית אבי

דוד  .זבול לך בנה בניתי בית 'ה בנה את העליונות שנאזו .דוד המלך על רגליו ויקם 'שנא

 'דוד אמ .לת בן דודדברי קה 'שנא ג"כה זואלה דברי דוד האחרונים ו 'דברים שנא 'אמ

משלי  'משלים שנא 'ה אמזמרשעים יצא רשע ו כאשר יאמר משל הקדמוני 'משלים שנא

 דוד .כ משלי שיר השיריםג"ה זנכתב על שמו ושספרים דתילים אמ'  דוד .שלמה בן דוד

 'עלה הארון שנא דוד .אז אמר שלמה 'שנא ג"כה זאז ימלא שחוק פינו ו 'קלס באז שנא

אז יקהל שלמה את כל זקני  'שנאג"כ ה זו .מעלים את הארון בית ישראלוכל  ויהי דוד

ג"כ ה זדברי השירה הזאת וכל את  (א346) י'יוידבר דוד ל 'שירים שנא 'דוד אמ .ישראל

לאביו מקישו ול הואיל "ר יהושע ב"יונתן דבית גוברין בש ר"ר סימון בשא" .שיר השירים

עליו  ולא עוד אלא ששרתה .ות אף זה כיוצא בוהעביר חטאתך לא תמי'י  גם שנא'מכל צד 

  .וקהלתספרים משלי שיר השירים  ג' 'רוח הקדש ואמ

פומיה  .עלוי מודי לב חכם ישכיל פיהו פומיה 'הכתו 'שאמ וזה שיר השירים >א,א,ז<

על לקחה  ועל שפתיו יוסיף לקח מתוך שהוא מוציא דברי תורה מלבו מוסיף .ויעל מחכים

ומרגליות ומוקפת צמיד  שהיא מלאה אבנים טובות לחבית ה"דשל למשלו מ .תורה של

אותה וידעו הכל מה  תחופ םבתוכה בא אד פתיל ונתונה בזוית אחת ואין אדם יודע מה

כיון ששרתה עליו  ויודע מה בתוכאדם היה מלא חכמה ולא היה  בתוכה כך לבו של שלמה

שהוסיף על  שפתיו יוסיף לקח ועל ד"א .ידעו הכל חכמתוו 'שלשה ספרי 'אמדש הק רוח

ניזיל לגביה צבאות דקרא  מאן .ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה 'הו שנאייעל ת"ד

ומהו לתור לעשות תייר  .את ארץ כנען ' ויתורולגביה שנא [ניזיל]ת וטבא קראמאן ד

לתור ולהותיר הדין  .בחכמה לדרוש ולתורד"א  .כנען בחכמה כמד"א ויתורו את ארץ

 .ואלף שהויהי שירו חמ הה"ד ירין עלויאתין ית הכד עביד אלפא ביתא וחמש אנאפייט
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אלא על כל אשר המלך ע"ה  בלבד היה תייר שלמה "תולא על ד .ויהי שירו של אלף חמשה

 ב"הה "לא .סיןוקין התרמהיאך ממתאת החרדל  קיןך ממתאינעשה תחת השמש כגון ה

רך הריני משרה עליך רוח הקדש מיד שכ ידחייך אין אני מקפ היללת "תאחר דשלמה 

  .ספרים הללו משלי קהלת ושיר השירים ג' 'דש ואמעליו רוח הק שרתה

צריך  ואלו אדם אחר אמרויותר שהיה קהלת חכם  ש"השיר השירים ז ד"א >א,א,ח<

הקדש ויותר שהיה קהלת חכם  ברוח ואזנך ולשמוע הדברים האלה ויותר שאמראת לכוף 

על כן זנים לתורה עשה אותקן ד"ת ו "תוחקר ד "תד זןיא .לים הרבהתקן משוזן וחקר יוא

רב  .תרתיןאמ' רב נחמן  התורה דומההיתה מה ל הע"עמד ש (ב346) את מוצא שעד שלא

היה טועה מדרך  שהיה נכנס בהמי לפלטין גדולה שהיו בה פתחים הרבה וכל  'אמ נחמן

ויוצאין דרך  ןהכל נכנסי היווהפתח  בא פקח אחד ונטל הפקעת ותלאה דרך .הפתח

ה ע"וכיון שעמד ש "תלהשכיל דו לעמוד לא היה אדם יכול הע"הפקעת כך עד שלא עמד ש

לא היה אדם ששל קנים  החורי לחורשאלישנא אמ' רב נחמן  .תורה התחילו הכל סוברין

כך  סח התחילו הכל נכנסין דרך הכסוחיבה ובא פקח אחד ונטל את המגל וכ יכול להכנס

טלטל ובא פקח יל אה פירות ולא היה לה אוזן ולא היה יכולהיר יוסי לקופה מל"א .הע"ש

לקיתון גדול שהוא  לוי א"ר .שע"ה אוזנים כך "יאחד ועשה לה אזנים והתחילה לטלטל ע

ע"י טלטל יאוזן והתחיל ל האחד ועשה ל פקח בא טלטליאוזן ל המלא רותחין ולא היה ל

ים ולא היתה יפומתוקים ו חיםמימיה צ הה מים והיעמוקה מלא חנינא לבאר "רא .זנווא

ושתה  משיחה במשיחה ודלה ממנהובא אחד וספק חבל בחבל  .ןיכולה לשתות מה בריה

ה על סודה של ע"ש מדבר לדבר ממשל למשל עמדשע"ה כך  .התחילו הכל דולין ושותין

הזה קל  אל יהי המשל רבנן אמריו .משלי שלמה בן דוד משלותיו של שלמה הה"דתורה 

ב מביתו ומשל למלך שאבד זה .דברי תורהעל  המשל הזה אדם יכול לעמוד ע"יבעיניך ש

קל  כך המשל הזה לא יהיהוא מוצא אותה ואיסר בפתילה  מדליק או מרגלית טובה

עמד  המשל "יה עע"תדע לך שהוא כן שהרי שו "תאדם עומד על דהזה המשל  "יבעיניך שע

עליו זוכה שתשרה  ברבים "תד 'ן ללמדך שכל מי שאומר יוד"א .על דקדוקיה של תורה

 שרה עליותברבים זכה ש "תד 'שאמ "יה שעע"ממי אתה למד מששל שכינה רוח הקדש 

 ..וקהלתספרים משלי שיר השירים  ג' 'ואמ שכינה

הללו  'כמטמוני "תש דבקאם תבקשנה ככסף אם אתה מ אמ' פנחס בן יאיר 'ר >א,א,ט<

מדליק כמה  אינו ין בתוך ביתוכלבול אדם מאבד סלע או מקפח שכרך מש ב"האין ה

ומה אלו שהם חיי שעה של  (א347) "וק 'דברי לאוה .ןעד שיעמוד עליהכמה נרות פתילות 

שהם  "תמד עליהם וימצאם דווכמה פתילות עד שע עולם הזה אדם מדליק כמה נרותה

 אם לפי' ללויהם כמטמונים העלאתה צריך לחפש ש ה"ב עאכ"והע וחיי "החיי הע

שם ולא הנחתי אדם  אלעזר מימי לא קדמני אדם לבית המדרש "רא .תבקשנה ככסף

תבנים ואמרתי אם תבקשנה ככסף הו פעם אחת השכמתי ומצאתי הזבלים .ויצאתי

כזבלים  'אפיוולא נתבנם  נזבלם אנחנו לאי'י  יראת וכמטמונים תחפשנה אז תבין

 נקיות .זריזות מביאה לידי נקיות 'בן יאיר אומפנחס  'היה ר ןתנינ בנים מכאן[ת)כ(]וה



 רי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י ט( 311כתב יד פרנקפורט דמיין 

5 

יראת חטא לידי  .חטא ענוה לידי יראת .קדושה לידי ענוה .טהרה לידי קדושה .לידי טהרה

תחיית המתים לידי  .לידי תחיית המתים רוח הקדש .חסידות לידי רוח הקדש .חסידות

וכלה  'לידי נקיות שנאזריזות  וגו' י'י וכו' אז תבין יראת תבקשנה אם הה"ד "לאליהו ז

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

ענוה  .אשכון ואת דכא ושפל רוח מרום וקדוש 'קדושה לידי ענוה שנא .וטהרו וקדשו 'שנא

אז דברת בחזון  'יראת חטא לידי חסידות שנא .י'י עקב ענוה יראת 'שנא חסידותלידי 

 ונתתי רוחי בכם 'רוח הקדש לידי תחיית המתים שנא .דשלידי רוח הק חסידות .לחסידיך

שנא' עטרה לראשה  ה תורהנא מה שעשתומ "רא .תחיית המתים לידי אליהו ז"ל .וחייתם

תחיית  .י'י עקב ענוה יראתשנא' לעקבה  ענוה סנדל העשת .י'י ראשית חכמה יראת

משל בן חלפתא סימון  "רבש "שר .י'י אז תבין יראת ה"דה "לידי אליהו זלהמתים 

אני אם  לסטיסה 'המלך שאל מה אתן לך אמ "לל בביתו של מלך אושהיה גד ללסטיס

את הכל הריני שואל אלא נותן  אבנים טובות ומרגליות הוא .שואל כסף וזהב הוא נותן

שלמה חכמה שאלת לך ולא שאלת א"ל הב"ה  .שומע הה"ד ונתת לעבדך לבוהכל בכלל 

 עושר ןכ "יך חייך החכמה והמדע נתון לך ועיונפש אויבוכבוד  (ב347) ונכסיםעושר 

חמור  .עומד על כנו יצחק חלום היה"ר א .ונכסים אתן לך מיד ויקץ שלמה והנה חלום

מצוצי מיד ויבא ירושלם ויעמוד  ויודע מה צפור מצוצי והוא .נוהק ונוהק והוא יודע מה

אלעזר מכאן  "רא .עש שלמים ויעש משתה לכל עבדיועולות וי ויעלי'י  לפני ארון ברית

תורה ברבים  מלמדהוא יודן ללמדך שכל מי ש "רא .רה של תורהוגמתסעודה ל 'שעושי

 ג' 'ואמושרתה עליו רוח הקדש  מדיל ע"העשה שלמה  ןשכדש שורה עליו רוח הקוזוכה 

  ..משלי קהלת ושיר השירים 'ספרי

תרין  'שיר חד השירי 'איבו אמ 'רבר' סימון יהודה  'ראיבו ו 'שיר השירים ר "אד >א,א,י<

ד יעב ימא יתרתין אחרית ליןחד וא אשיר השירים כל אמ'סימון  'יהודה בר ר'ו .הא תלתא

ן ראממימר דוד לחנוכת הבית לדוד סברין  שיר המעלות לשלמה וחד מזמור שיר חד לון

לה וות םאמרשירים שלמה כמגדל דוד צוארך אלא מה שיר הא' שנ בדודאותן ואת תולה 

של אותו  כל מעשיו 'כשתמצא אומ .אף אלו שלמה אמרן ותולה אותן בדוד בדוד ןאות

כי הוא רודה בכל  'הראשונה כתי במעלהע"ה האיש משולשין היו שלש מעלות עלה שלמה 

וישב שלמה על  כתי'שלישית הבמעלה  .ושלמה היה מושל א'יה שנישנהבמעלה  .עבר הנהר

י'י  כי בו 'אותו שכתוי'י  לו לאדם לישב על כסא 'פשייצחק וכי א "רא .לךלמ י'י כסא

ואת  כורסייה שביבין דינור מן קדמוהינהר דינור נגיד ונפיק  'אלהיך אש אוכלה הוא וכתי

אף שולט מסוף העולם ועד סופו  ב"הכסאו של ה אלא מהי'י  ת וישב שלמה על כסאאמר

 ואי זה זה דינן של זונות כןתראה אף כסא שלמה דן בלא עדים וה י'י מה כסא כןה ע"ש

 יאמרהיו ורבנן  רוחותאמ' מי היו רב זונות אל המלך אז תבאנה שתים נשים  ה"דה

שלש  .דינן בלא עדים והתראה זונות ממש היו והוציאאמ'  "לב ר"יבש "שר .יבמות היו

מסוף ולם על כל העמאחר שהיה מלך גדול  (א348) ה ירידה ראשונהע"ירידות ירד ש

משלי שלמה בן דוד שנא' מלכותו ולא היה מלך אלא על ישראל  נתמעטוהעולם ועד סופו 
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ולא היה מלך אלא  מלכותו ך על ישראל נתמעטיה מאחר שהיה מליירדה שנ .ישראל מלך

ירידה שלישית מאחר שהיה  .בירושלם הייתי מלך על ישראל שלמהאני  ה"דעל ירושלם ה

הנה מטתו שלשלמה א' לכותו ולא היה מלך אלא על ביתו שנמ מלך על ירושלם נתמעטה

 .מהרוחות פחדתעל מטתו לא היה מלך שהיה מ 'לם אחוזי חרב ואפיכגבורים וכו'  ששים

מלך חכם טפש חכם עשיר עני  מלך הדיוטאמ' יודן  ר' אנחני ר'יודן ו ר'עולמות ראה  ג'

דידיה אלא בשעת  הקיונחבימי הבלי לית בר נש מתני  עשיר מה טעם את הכל ראיתי

קהלת  הדיוט מלך הדיוט טפש חכם טפש עני עשיר עני מה טעם אניאמ'  אנחני ר' .חיהמ

הרבה הרבה לו כסף וזהב  עבירות עבר ג' .ן לית אנאדיייתי מלך הוינא כד הוינא ברם כה

את הכסף בירושלם  שלמהויתן  א'וזהב שנ הרבה לו כסף .לו סוסים הרבה לו נשים

ני את .ות היואמח' ואבני  האבני עשר אמיוסי בר חנינא  "רא .לא היו נגנבותכאבנים ו

שלמה  אין כסף נחשב בימי 'ה של זהב היו דכתיע"משקלות שהיו בימי ש 'אפי שב"יר

ר'  חנינא בן אחי ר' .רבות והמלך שלמה אהב נשים נכריותדכתי' הרבה לו נשים  .למאומה

בנו  'אליעז ר' .לאהבה אהבה ממש לזנות 'אומ ישב"ר .על שם לא תתחתן בםמ' ואיהושע 

גם אותו החטיאו הנשים הנכריות מלמד שהיה בועלן כשהן  ו'כת 'יוסי הגלילי אומ ר'של 

ולגיירן  לאהבה לאהבן לקרבן 'יוסי בן חלפתא אומ ר' .ולא היו מודיעות אותו נדות

 וסיור' י שב"ירו (ומ'א)יהושע  ר'חנניה בן אחי  'ולהכניסן תחת כנפי השכינה נמצאת אומ

שטנים ג'  .יוסי בן חלפתא פליג אתלתיהון ר'ו .ו דבר אחדאמרבנו של ר' יוסי הגלילי 

 .אשר ברחן בן אלידע יהאדומי את רז רשטן לשלמה את הד 'יהאלויקם  'נזדווגו לו דכתי

משלי  גם אלה .משלי שלמה בן דוד משלי שלמה בן חכם ישמח אבאמ'  (ב348) יםמשלג' 

שירים ג'  .תרין הא תלתא קהלת הבל חד הבליםאמ' הבל הבלים אמ' הבלים ג'  .שלמה

 יב"לר .ידידיה קהלתשלמה שמות נקראו לו  ג' .שיר חד השירים תרין הא תלתאאמ' 

 ונטיה שלעיקר או ר"ש בר נחמןא .שבעה םהיקא למואל איתיאל  בןתלתא אגור  יהנמ' וא

 םהש םנה בהגונת תוספו לוישנהד' באלו  "ש בר אבארדה [ו]מ .ידידיה קהלתשלמה 

כספל הזה שנתמלא בשעתו ונשפך  בן יקא בן שהקיאה ."תאגור שאגר ד .דרשיצריכין ל

אמ' ובו בם לאל בכל לאלמואל שנ .ושכחה בשעתה ה תורה בשעתהע"בשעתו כך למד ש

 ספרים כתב משלי קהלת ושירג'  .איתיאל איתיאל ואוכל .ולא לחטוא יכול אני להרבות

משלי כתב מ' וא בר אבאחייא  ר'יונתן  ר'ו אחייא רב ר'כתב תחלה  םאי זה מה .השירים

אלפים משל  תקרא וידבר שלש קהלת ומייתי לה מהאי "כשיר השירים ואח "כתחלה ואח

 ר'ד 'מתנית .רהאמשיר השירים וקהלת בסוף  חמשה ואלף זה הויהי שירזה ספר משלי 

כל חד וחד  'אמ לאושמ .ד אמרןשלשתן כאח 'אממתניתא ו תאתשמעא פליג אחייא רב

ספרים  ג'אמ' רק לעת זקנת שלמה שרתה עליו רוח הקדש ו אחייא רב ר'תני  .בפני עצמו

 "כמשלי ואח "כואח שיר השירים כתב תחלהאמ' יונתן  ר'ו .משלי קהלת ושיר השירים

דברי  'אומ הגדיל .דברי זמר 'יונתן מדרך ארץ כשאדם נער אומ ר'ומייתי לה  .קהלת

הכל מודים שקהלת בסוף אמ' אמי  ר'ד ינאי חמוי ר' .דברי הבלים 'הזקין אומ .משלות

  .האמר



 רי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י ט( 311כתב יד פרנקפורט דמיין 

7 

אלפים  תשוידבר שלמ' ואאלעזר  ר'אחא ורבנן  ר' משום אאלעזר בר אבינ ר' >א,א,יא<

ורבנן  .על כל דבר ודבר 'ואלף אלף וחמשה טעמי חמשהויהי שירו  משל על כל דבר ודבר

של משל  שירוויהי שירו חמשה ואלף  משל ומשלאלפים משל על כל  תר שלשוידב יאמר

ולא מצינו  ותספר משל שמואל בר נחמן חזרנו על כל "רא .אלדמת דמילתא טעמיה אטעמ

 'אלא שאין לך כל פסו (א349) אלפים משל ג' 'פסוקים ואת אומ תתי"ו בו אלא ו'שכת

כתם נזם זהב באף חזיר אל תתהדר  וחלינזם זהב  'כגו 'טעמי ג'ופסוק שאין בו שנים ו

תנינן  .שלא תדבר 'תשב אין צריך לומ 'אין צריך לומ לפני מלך ובמקום גדולים אל תעמוד

אדם מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידים שאין כל  לא נחלק "ועקיבא ח "רא

 יריםשיר השלמה שכל הכתובים קדש ולישראל תנה שיר השירים יכיום שנ העולם כדאי

עקיבא כדברי  ר' יהושע בן חמיו של ר'ב"ר יוחנן א .קדש קדשים ועל מה נחלקו על קהלת

שהוליך סאה של  'לה מתלא לא דיבן עזריה עב 'אלעז ר' .בן עזאי כך נחלקו וכך גמרו

 רלת אחווס ןסלת הוצא לי ממנה קלוסקי ל הוצא לי ממנה קמח"אחטים אצל הנחתום 

 שיר השירים ..לת אלא שיר השירים לישראלילא ס שלמהשל  וחכמת ראחכך 

שירים ושבח למי אמ' נ .המסולסל שבשירים 'המעולה שבשירי .המשובח שבשירים

שיר השירים  ד"א .הילילו שירות היכל שבחו דהיכלא כד"א .שעשאנו שירים בעולם

 שירים למי שעשאנו שיוריםאמ' נ 'המסולסל שבשירי 'המעולה שבשירי 'המשובח שבשי

ושבח למי  רים[י]שאמ' אבא נ 'בר "ראחא בש "ריוחנן בש ר' .בדד ינחנוי'י  כד"א עולםב

הרבה בכל השירים או הוא  שיריםשיר הלפניו אמ' שעתיד לשרות עלינו רוח הקדש נ

זה אלי ואנוהו  י'מקלסין אותו ואומר םה מקלסן או הן מקלסין אותו בשירת משה

מקלסין אותו והוא  םרץ ברם הכא הירכיבהו על במותי א ובשירת משה הוא מקלסן

 "רבש "שר מקלסין אותו הנך יפה דודי אף נעים םהוא מקלסן הנך יפה רעיתי ה מקלסן

הדברות  י'כנגד שנות אבות ו מ'ואלוי  ר' .ל ומכופלוכפמ' וא "שר .שיר כפולאמ' רין ודצפ

 "אד ..ן המניןיתיר צא מהן שני רעבון שאין עולין מ דאית בהון 'ר ואיתימ"ה מנין שיאמרנ

 שהשלום שלובמגלה זו במלך שלמה במלך אמ' יוחנן כל מקום שנ "רלוי בש ר'יודן ו ר'

במלך א' שנ (ב349) כל מקום יאמרורבנן  .מדבר 'הכתובנקבות מדבר במלך סתם  'הכתו

 ..מדבר 'הכתו 'השלום שלו במלך סתם בכנסת ישרששלמה במלך 

 

כד"א נאמרה  אמ' בים רה ר' חיננא בר פפאיכן נאמא .מנשיקות פיהו ישקני >א,ב,א<

ישרים בסיני  שיר השירים שאמרו .אמ' בסיני נאמרה סימון ר' .לסוסתי ברכבי פרעה

השוררים  ר' יצחק אמ' בים נאמרה שיר השירים שיר שאמרו .לישרים תושיה כד"א יצפון

רים אשר גדולתו אמרה שיר השי בכבוד ב"הר' נתן התני  .כד"א קדמו שרים אחר נוגנים

שיר השירים שיר שאמרוהו שרים של  אמרוה "המ 'אומ "גר .לשלמה למלך שהשלום שלו

מועד  באהל 'ר' מאיר אומ .ישקני מנשיקות פיהו 'אמ' בסיני נאמרה שנא ר' יוחנן .מעלה

בצפון ובואי תימן אלו  נאמרה ומייתי לה מן הדא קרא עורי צפון זו העולה הנשחטת
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יבא דודי  .רת הסמיםומעד יזלו בשמיו זה קט פיחי גני זה אהלה .נשחטין בדרוםהשלמים 

א"ר  .נאמרהרבנן אמרי בבית עולמים ו .פרי מגדיו אלו הקרבנות ויאכל .לגנו זו השכינה

נא ידר' חנ 'על דעתי .לויהי ביום כלת משה להו רבנן פתחיןאפריון ודבתריה עבדין  אחא

ועל דעתיה  .לפניו שירות הרבה ונאמרעלינו רוח הקדש  הישר 'בים נאמר 'בר פפא דאמ

 'מאיר דאמעל דעתיה דר'  .מנשיקות שנשק לבנו יתן לנו אמרוהו "המ 'דאמ יוחנן 'דר

 בסיני 'ן דאמתעל דעתיה דר' יונ .וניוריד לנו האש ויקבל קרבנותי באהל מועד נאמרה

  .ישקני מנשיקות פיהו ה"דנאמרה יוציא לנו נשיקות מתוך פיו ה

על כל  ב"הישקני מנשיקות פיהו א"ר יוחנן מלאך היה מוציא הדיבור מפי ה "אד >א,ב,ב<

אתה עליך את הדבר הזה כך וכך  לו מקבל 'בור ודבור ומחזירו על כל אחד מישראל ואומד

כך וכך  ןוחמורי ןוכך קליכך ות וכך מצכך רות יכך וכך גז דינין יש בו כך וכך עונשין יש בו

 אלהותו ה עליךלו מקבל את 'וחוזר ואומ .ישראל הןה לו 'יש בו והיה אומ מתן שכר

פן  (א:34) הה"ד ולומדו התורהנושקו על פיו  הדיבור מיד היהולו הן  'ואומ ב"השלה

פן  "אד .הדבור מדבר עמך תשכח את הדברים אשר ראו עיניך דברים שראו עיניך איך היה

ן אחר כל ידרבנ 'טעמאמ'  יב"לר .ב"המפי ה שמעו ישראלות דבר ב'תשכח את הדברים 

פליג שאין מוקדם ומאוחר מ יב"לד לה ריעב איונשמעה מ דבר אתה עמנו 'הדברות כתי

ור' יהודה  ר' עזריה .דברותג' וב' אינו מדבר דבר אתה עמנו ונשמעה אלא לאחר  בתורה או

משה כל התורה כלה  תורה צוה לנו י'כת 'שטתיה אמ שתפי "ליהושע ב "רבר' סימון בש

עמנו משה ברם אנכי ולא יהיה לך לא  אתהמצות דבר תרי"א צות הוי בגימטרי' מתרי"ג 

ישקני מנשיקות פיהו וכיצד היה הדיבור יוצא מפי  ה"דה ב"השמענו מפי משה אלא מפי ה

של  ולשמאל ב"המלמד שהיה הדיבור יוצא מימינו של ה 'אומ ב"ירש ןיורבנ שב"יר ב"הה

 ימינן של ישראללמיל וחוזר ומקיף  י"חעל מיל  י"חועוקף את מחנה ישראל  ישראל

העולם ועד  מקבלו מימינו וחוקקו על הלוח וקולו הולך מסוף ב"הוה ב"הלשמאלו של הו

והלא וכי יש שמאל למעלה  ורבנן אמרי .חוצב להבות אשי'י  קול שנא'סופו לקיים מה 

נן של ישראל מימינו לימי ב"היוצא מפי ה נאדרי בכח אלא הדיבור היהי'י  ימינך 'כתי

 'של ישר םימינמשמאל מעל י"ח מיל וחוזר ומקיף  וחוזר ועוקף את ישראל י"ח מיל

מקבלו מימינו וחוקקו על הלוח וקולו הולך מסוף העולם ועד  ב"הוה ב"הלימינו של ה

 א"ר ברכיה שנה לי ר' חלבו הדבור עצמו .חוצב להבות אשי'י  קול שנא'מה  לקייםסופו 

חוצב י'י  קול הוא נחקק קולו הולך מסוף העולם ועד סופו שנא'וכשהיה נחקק מאליו 

אלהים אמ' לי חנוקה סברת  כתובים באצבע 'ר' חלבו והכתיהשיבותי את  .להבות אש

באצבע אלהים אמ' לי כתלמיד שהוא כותב ורבו  כתובים 'ומהודן דכתי ךלחנקני אמרית ל

אנכי ולא  ב"השמעו ישראל מפי הדברות  ב' 'יהושע אומורבנין ר'  יב"לר .מישב על ידו

שמעו  כל הדברות ורבנין אמרי .ישקני מנשיקות פיהו ולא כל הנשיקות ה"דלך ה יהיה

אל משה דבר  (ב:34) ויאמרו 'כתין דרבנין ולוי טעמ "רנין בשיי דסכ"ר .ב"הישראל מפי ה

 .דבר עמנו משה ברם אנכי ולא יהיה לך לאכדכתי' לעיל עד  וגו'אתה עמנו 
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לו אשה  שאלמלך שבקש לי בישראל בשעה שעלו להר סיני אר' יוחנן פתר קריי ג<>א,ב,

לה אמרה איני כדאי לשפחתו אלא רצוני  ואמרים שלח אצלה שליח נוסבת טובים ובת ג

נשמעות  (ל)שליח אל המלך היו פניו שוחקות ושיחותיו אינן  לשמוע מפיו כיון שחזר אותו

 שקבלה עליה ושיחותיו אינןלי שוחקות דומה שהיה פקח אמ' זה פניו  המלך .למלך

השליח זה משה  שאמרה רצוני לשמוע מפיו כך ישראל היא בת טוביםלי נשמעות דומה 

ויגד משה  ל"ומה תי'י  העם אל בשעה ההיא וישב משה את דברי ב"ההמלך זה הרבי' ע"ה 

מע העם אנכי בא אליך בעב הענן בעבור יש הנה 'משא "יאלא עי'י  את דברי העם אל

לוי אמ'  "רר' פנחס בש .אא בעיין לינוקא מה דהיושמע "לא .כך תבעוא"ל בדברי עמך 

 םוה שאמרתי "יבלא מדחיל ליה כך אמ' משה אתמל עמהחויא מדנכית מאן  מתלא אמ'

כך  שב"יני ראת .לא יאמינו לי נטלתי את שלי מתחת ידיהם עכשיו מה אני עושה להם

 ב"הגלוי היה לפני האמ'  לוי "רר' פנחס בש .מלכנואת אמרו רצוננו לראות ותבעו 

שלא יהו בתבנית שור אוכל עשב כבודם  וימירו את שנא'להמיר כבודו באחר  ןשעתידי

כבודו את עכשיו שלא הראנו מואת גדלו היינו מאמינים לו  אלו הראנו את כבודו 'אומרי

 .וגו' את עבדךא במשפט וואל תב שנא'אין אנו מאמינים לו לקיים מה  ואת גדלו

 בשעה 'אומ נהורא ר'וסימון ור' יהודה ור' נחמיה  'בר הודהי "רר' יודן בש >א,ב,ד<

להם כחין באו תמש ולא היו ןנתקע תלמוד בלבם והיו למדי אלהיךי'י  ששמעו ישראל אנכי

דבר אתה עמנו ונשמעה ועתה למה  בינותינוהיית שליח  י'משה רבלו אצל משה אמרו 

עובר  "ואמרו מה משה בשלנו חזרו להיות למדין ושוכחין  יש לנו באבידה נמות ומה הנייה

נו ילע לואי יגלהה י'ל משה אמרו לו משה רבצבאו להם אוחזרו  וידב יןעובר וידיאף תלמ

בלבנו כמות  (א352) לואי יתקע תלמוד תורההלואי ישקני מנשיקות פיהו היה יפעם שנ

נתתי את תורתי בקרבם  שנא' עתיד לבא הואאין זו עכשיו אבל למשה אמ' להם  .שהיה

בשעה ששמעו ישראל לא יהיה לך נעקר מלבם יצר הרע  רמור' נחמיה א .ועל לבם אכתבנה

 דבר אתה עמנו ונשמעה שנא'שליח בינותינו היעשה אמרו לו ע"ה משה  אצללהם באו 

להם רו חז .דה שלנו מיד חזר יצר הרע למקומויבאבלנו ועתה למה נמות ומה הנייה יש 

ישקני מנשיקות פיהו  הלואי יהנו פעם שניילעלואי יגלה ה י'אמרו לו רבע"ה משה  אצל

 .והסירותי את לב האבן מבשרכם א דכתיביהם אין זו עכשיו אבל לעתיד לבא האמ' ל

למלך  'עזר אומחנינא ורבנן ר' אל ר'וסי אור'  'ר' עזריה ואמרי לה ר' אלעז >א,ב,ה<

ראשון מזג לו את הכוס ונתן לו בא השני מזג לו את  א אחד אורחשהיה לו מרתף של יין ב

 שהמרתף כלו כך אדם הראשון נצטוה על שאת שבא בנו של מלך נתן לו  הכוס ונתן לו כיון

זו י'י  .אחרי צו כי הואיל הלךע"ז כד"א ויצו  .אלהים על האדם לאמרי'י  ויצו 'מצות דכתי

על  .האלהים יבא דבר שניהם עד שנא' ןו הדייניאלהים אל .י'י ונוקב שם שנא'קללת השם 

לאמר הן ישלח  שנא'גלוי עריות  הלאמר ז שופך דם האדם שנא'האדם זו שפיכות דמים 

ניתוסף לו אבר ונח בא  .המן העץ אשר צויתיךשנא' הגזל  על מכל עץ הגן .איש את אשתו

לשמונה  חק חנכהיצ .על המילהלו צוה ואברהם בא  .אך בשר בנפשו דמו 'דכתי מן החי

יהודה על  .את גיד הנשה על כן לא יאכלו בני ישראל שנא'יעקב על גיד הנשה  .ימים
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ונתן ומשה ישראל באו  .אחיך ויבם אותה ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת שנא'היבמה 

פניות סלמלך שהיה מחלק א 'מור' יוסי בר חנינא א .תעשה עשה ומצות לאאת מצות להם 

 וי"א .מידהכל לין כיון שבא בנו נתן לו יין ואיסטרטססין ואפרכודוכ "יע ללגיונותיו

לה ר' יהודה ור'  'אמר'  .יתן חכמה מפיו דעת ותבונהי'י  כי שנא'מעה מפיו ונתן לו גש

בית אב של הלכה  'בהלכה זה אומ זה עם זה ןסקיומ' שני חברים שעוא היהוד נחמיה ר'

הבל  'אפיחייא ר' אמ'  .הון על ידיישקיותמ (ב352) ב"הבית אב של הלכה אמ' ה 'וזה אומ

ן אמרי ורבנ .הון עליימשקיות ב"האמ' ה .ואיוב הבל יפצה פיהו היוצא מפיו כמה דתימא

טלה אלא ינ נו שנפשו של אהרן לאימצא"ר עזריה  .ל בנשיקהונפשיהון של אלו ליט עתידין

 דכתי'מנין רבי' ע"ה ל משה ש ונפשו .י'י ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי 'בנשיקה דכתי

נאמ' במשה ותמת שם מרים  'מרים דכתי .י'י פי על בארץ מואבי'י  וימת שם משה עבד

אלא שגנאי לפרשו ושאר כל  בנשיקהאף כאן בנשיקה מה להלן  שם ונאמ' במרים שם

 פךסו ששפתיך מנושקות "תאם עסקת בד .ישקני מנשיקות פיהו 'דכתימנין  הצדיקים

 'קני ישקני מדכתייידב ני יטהרניכזפיהו יישקני מנשיקות  "אד .לך על פיךשהכל מנשקין 

 מקיים יין מה זיין זהזכ "תבר נחמן משלו ד "שאר .קשת מימינים ומשמיליםרומי נושקי 

נא בר אחא הור'  .כל צרכן םעם מי שעמל בה יןמתקיימ "תבעליו בשעת מלחמה כך ד

ת ד"כך  השהיא אוכלת משני צדי .פיות בידםבגרונם וחרב פימהכא רוממות אל  מייתי לה

התורה ש 'יהודה אומ ר' .ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן .ה"בוחיים לע "הנותנת חיים בע

פה ואחד שבעל מ' שתי תורות אחד וא אנחמי ר' .נאמרה בפיות הרבה דה בפה אחמרשנא

ר' יהושע  .על התחתונים ועושיןוגוזרין על העליונים ועושין  םשה ורבנן אמרי .בכתבש

מלאכי  שרי קדש אלו .כי היו שרי קדש ושרי האלהים 'דרבנן כתי 'ר לוי טעמ"בש ניןידסכ

אני אמרתי אלהים  םבה 'שרי האלהים אלו ישראל דכתי .ואחלל שרי קדשדכתי' השרת 

ישקני  ..עושין בטהרה םשהוועושין  'על התחתוניוגוזרין על העליונים ועושין  םאתם שה

 ד"אל זה והוא מדביקן כעזה  םכאדם שהוא משיק שני גבי ידביקניטהרני מנשיקות פיהו י

 וקול כנפי החיות משיקות אשה אלכד"א ישקני ידביקני  "אד .שוקק בו כמשק גבים

  .ישקני יוציא לי קול נשיקות מתוך פיהו .אחותה

מפני מה אמרו ישמעאל את ר' יהושע שהיו מהלכין בדרך  שאל ר' אתמן תנינ >א,ב,ו<

 להבנל והלא קיבת "א .בקיבת נבלה ואות םהגוים מפני שמעמידי (א352) סרו גבינתא

 .שורפה חיה גמיע לה וכהן שדעתו יפה שורפה חיה ומהכל חמורה מקיבת נבלה ואמרו 

למה לא  "כא "ללא נהנה ולא מועיל א בן לקיש עשו אותה כשותה בכוס מזוהם ר"שא

 דודיךמעאל אחי היאך אתה קורא כי טובים יש "ל ר'א ה והשיאו לדבר אחראאסרוה בהנ

לריח שמניך טובים  שאמ'לימד עליו  רויר כך שהרי חבוביאין הד "לא מיין דודיךמיין או 

חלפתא  ר"ש בן .רה ור' ישמעאל היה קטןוגלה לו א"ר יונתן מפני שבקרוב אסאלא  ולמה

תלמידיך קטנים בשעה ש כבשים ללבושך כבשם כתיב 'בר נחמן כתי עוןשמ "רור' חגי בש

ני את .חכמים תהי מגלה להם סתרי תורה הגדילו ונעשו תלמידי ."תד פניהםמ תהי מכבש

זו אינה נגלית לכל אדם כך דברי  סימא תשים לפניהם מה אשר 'ואלה המשפטי שב"יר
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היה  אם להפליגו הנא בעי ור' חמא בר עוקבא מקשחניר'  .מגלין אותן לכל אדם איןתורה 

טיב שאת או שאת ית פליגו מחמש הכרעות שבתורה ואלו הן הלא אםמבקש היה לו לה

חורי ובני יעקב באו אתנחומא אית לי  א"ר .ארור .וקם .משוקדים .מחר .טיביאם לא ת

מהו ואותי י'י  ואותי צוה 'א"ר יצחק כתי .באו מן השדה מן השדה כשמעם או כשמעם

יש א"ר אילא  .לבני 'לי לומ 'ם שאמויש דברי .לבין עצמי ולי בינ 'שאמ 'יש דבריי 'י צוה

 .לא אחטא לך בלבי צפנתי אמרתך למען 'אחד אומ 'שמשיקין אותן על פה כיצד כתו 'דברי

הללו אלא כל מקראות יתקיימו ב'  צדכיבשפתי ספרתי כל משפטי פיך ' אומ ראח 'וכתו

י בלבי צפנתי אמרתך כיון שנסתלק בשפת זמן שהיה עירא היאירי רבו של דוד קיים

יושב ודורש בפני גדולים ממך בתורה בלבי צפנתי אמרתך  כך כל זמן שאתה ספרתי

  .שנתנו לך רשות בשפתי ספרתי כל משפטי פיך ובשעה

כד"א זה לזה  םזה לזה קרובי םדומין זה לזה דודיד"ת מיין  כי טובים דודיך >א,ב,ז<

תן מים על ווכי י נא'ש םשמכשירימים מקוה מים ואך מעין ובור  מעין .דודו או בן דודו

 וחכך כיין"ט מ "תכד ןחביבין דברי סופריאמ' יוחנן "ר בר אבא בש שר" (ב352) .זרע

 'האומ .דודיך מיין כי טובים שנא'דברי סופרים מדברי תורה  יןחמוד אמ'ר' יוחנן  .הטוב

 ר' אבא בר .להוסיף על דברי סופרים חייב  טוטפות חמש .פטור "תאין תפילין לעבור על ד

 שמע לה מן הדא א"ר טרפון אני הייתי בא בדרך והטיתי לקרות יהודה בן פזי "רכהנא בש

 דברי תורהעל  היה עובר לא קראלו חמי א מ'א םסטייוסכנתי בעצמי מפני הל "שכדברי ב

ר'  ."תין דברי סופרים מדמורבנפשו הוי ח עכשיו שקרא נתחייבוהיא מצות עשה בלבד 

משל למלך ששלח פלמנטרין  .אל תטיפו יטיפון 'כתידבואה ונ "תתנחום אמ' וחמורים מד

שלי האמינו לו ואם  לכם חותמי וסימנטריןאני מהן כתב אם מראה  תעל אחלמדינה  שלו

מראה לכם חותמי וסימנטרין שלי  אינו 'כתב אפי ןמה תועל אחא תאמינו לו ללאו 

על פי התורה אשר  'כתיבדברי סופרים  .בקרבך נביא כי יקום 'כתי "תכך בד .האמינו לו

 'כאן אלא אשר יורוך ועל משפט אשר תאמר אין כתי 'התורה אין כתי אשר תורך יורוך

' להם ואפי אלא אשר יאמרו לך על הימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל שמע כאן

  .להם שמעאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין י

 .חלבכדבש כ שמןכיין כמים כנמשלו דברי תורה  כי טובים דודיך מיין "אד >א,ב,ח<

לרוקע הארץ דכתי'  ועד סופו מים מסוף העולםהמה  הוי כל צמא לכו למיםשנא' מים כ

מים חיים המה  .ארוכה מארץ מדה שנא'ועד סופו  תורה מסוף העולםהעל המים כך 

יים הם כי ח שנא'תורה חיים לעולם דברי גנים באר מים חיים כך  מעין שנא'לעולם 

 לקול תתו המון מים שנא'מים מן השמים המה  .לוולכו שברו ואכ 'וכתי 'למוצאיה

המים בקולי קולות  מה .כי מן השמים דברתי עמכם שנא'בשמים כך תורה מן השמים 

ויהי ביום השלישי בהיות הבקר  שנא' ותלכך תורה בקו לקול תתו המון מים בשמים שנא'

ויבקע אלהים את המכתש  שנא'הנפש את משיבין  (א353) מה המים .ויהי קולות וברקים

 את ןמה המים מטהריתמימה משיבת נפש י'י  תורת שנא'את הנפש  משיביןד"ת וגו' כך 

מטהרת הטמא  וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם כך תורה שנא'טומאה ן ההאדם מ
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ורחץ בשרו  שנא'הגוף את  ןהמים מטהרי מה .טהורות אמרותי'י  אמרות שנא'מטומאתו 

ערותו של  ןמים מכסיהצרופה אמרתך מאד מה  שנא'הגוף  אתתורה מטהרת הבמים כך 

תכסה  ועל כל פשעים שנא'ערותן של ישראל  ןמכסי תד" אףכמים לים מכסים  שנא'ים 

ב' תורה אדם למד  נחלים נחלים כך תורה םמים יורדין טיפין טיפין ונעשיהמה  .אהבה

מניחין מקום גבוה מים המה  .נובע למחר עד שנעשה כנחל שתים הלכותהלכות היום ו

מה  .במי שדעתו נמוכה עליו שורהמנחת מי שדעתו גבוה ו מקום נמוך כך תורהל ןוהולכי

מתקיימת אלא  נהכך תורה איכלים ה רירובאין מתקיימין בכלי כסף וזהב אלא ב מיםה

ני מים כך לקטן השק 'ממתבייש לו ומה מים אין אדם גדול .במי שעושה עצמו ככלי חרס

מה  .אות אחת 'אפי ואלמדני פרק אחד או פסוק אחד  לקטן 'אין הגדול מתבייש לומ "תד

 אם אין אדם יודע לשוט בהן "תאדם יודע לשוט סוף שהוא מתבלע כך ד מים כשאין

מה המים  יסרין[ק](כ)א"ר חנינא ד .שהוא מתבלע ףולהורות בהן סוולהתעסק בהן 

מה  .ל יין"אף דברי תורה כן ת ת יכול[ו]מרחצאלרדסים ולבתי כסאות ופלנמשכין לגנות ו

 םשל אדם ה ףכל זמן שהם מתישנין בגו "תד יין כל זמן שמתישן בקנקן משתבח כך

א"ר חמא בר עוקבא מה המים מגדלין את  .י'י ישרים דרכי שנ' כימשתבחין בגדולה 

אף  ה המים מבאישין בקנקןאי מ .אף ד"ת מגדלין כל מי שעמל בהן כל צרכן הצמחים

כל זמן שהם  ד"ת כן ת"ל יין מה יין כל זמן שמתישן בקנקן משתבח אף דברי תורה

אף יכול המים אינן ניכרין בגוף  אי מה .מתישנין בגופו של אדם הם משתבחים בגדולה

ניכרין בגוף ומרמזין ומראין באצבע  (ב353) אף ד"תל יין מה היין ניכר בגוף "כן ת ד"ת

ל "מה המים אין משמחין את הלב יכול אף דברי תורה כן ת אי .זהו תלמיד חכם י'רואומ

 י'י פקודי שנא'דברי תורה משמחין  אףויין ישמח לבב אנוש  'משמח דכתי יין מה יין

כן  "תד לראש ולגוף יכול אף [רע]פעמים שהוא  [היין] (המים)אי מה  .ישרים משמחי לב

 .נר לרגלי דבריך שנא'והגוף  הראש ןמעדני "תף כך דל שמן מה שמן מעדן הראש והגו"ת

 םל דבש וחלב מה הם מתוקי"כן ת "תיכול אף ד תחלתו ומתוק בסופובאי מה השמן מר 

 "תים יכול אף דסמאי מה דבש יש בו ק .ונפת צופיםומתוקים מדבש  שנא'מתוקין הם אף 

אי מה חלב תפל  כוכיתלא יערכנה זהב וז 'נקיים דכתי "תל חלב מה חלב נקי אף ד"כן ת

]א[ת (כ)זה בזה אין מזיקין  ןמה דבש וחלב כשמעורבי .ל דבש וחלב"כן ת "תיכול אף ד

כי טובים דודיך אלו  "אד .למוצאיהם רפאות תהי לשרך כי חיים הם שנא'ורה תהגוף כך 

 .מיין אלו הנסכים .כי טובים דודיך אלו הקרבנות "אד .האמהות מיין אלו .האבות

 מה הקרבנות חביבין בשעה שבאו ישראל לאותורבי' יודע היה משה  אלו נאהו "רמאמד

זכור לאברהם  שנא'מעשה היה מקריב כל קרבנות שבתורה אלא רץ לו לזכות אבות 

יי"ן בגמ' ע'  אמהות ישראל כי טובים דודיך אלו ישראל מיין אלו ד"א .ליצחק ולישראל

  ..תאומו ע'יותר מ ב"הללמדך שחביבין ישראל לפני ה
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לפניך האבות ריחות  שאמרו ו'כל השיר "שר' ינאי בריה דר .שמניך טובים לריח >א,ג,א<

 כל המצות שעשו לפניך .תורק שמך כאדם שמריק מכלי לכלי חבירו היו אבל אנו שמן

ר' אליעזר  .לא תעשה מצות ס"המצות עשה ושרמ"ח ריחות היו אבל אנו שמן תורק שמך 

המים דיו ואגמים קולמוסין ושמים  אם יהיו כל 'ליעזר אומור' יהושע ור' עקיבא ר' א

אין מספיקין לכתוב תורה שלמדתי ואני לא חסרתיה אלא  ןהאדם לבלריוארץ מגלות וכל 

 כמו שאמרו רבותי 'אין בי כח לומ 'עקיבא אומר'  .מכחול ביםבזכרות  כאדם שמטביל

נהנה ואתרוג לא חסר  ריחאלא רבותי חסרוה ואני לא חסרתיה כמריח באתרוג מ (א354)

 .א לבית המדרש בא וישב לו מבחוץועקיבא לב פעם אחת שהה ר' .וכמדליק מנר לנר

אמרו תורה מבחוץ ונשאלה שאלה  וושאל וחזר .הלכה מבחוץ נשאלה זו הלכה אמרוו

ובית מדרשו של  עקיבא מבחוץ פנו לו מקום בא וישב לו לפני רגליו של ר' אליעזרר'  אמרו

מיוחדת לו לישיבה פעם אחת  היה עשוי כמין ריס ואבן אחת היתה שם והיתה 'אליעזר' 

להר לי האבן הזאת דומה  'ונושק אותה האבן ואמ גופף ומחבקתחיל ה אליעז' נכנס ר'

 .דומה לארון הברית סיני וזה שישב עליה

שמנים הם שמן  ב'חייא  תנחום בר' "רלריח שמניך טובים ר' אחא בש "אד >א,ג,ב<

א"ר יודן שמן תורק שמך  .שבעל פהתורה שבכתב ו תורה ורבנן אמרי .ושמן מלכות כהונה

מפני  וחובל עול א"ד .מי שהוא עוסק בשמנה של תורה היא דעתיה דר' יודן מתגדל על כל

 .בשמנה של תורה 'עוסקי היועתו שוסי חזקיה שמנו של שמן חובל עולו של סנחריב מפני

תחלתו וסופו מתוק כך והיה ראשיתך מצער ב מרשמן תורק שמך מה השמן הזה  "אד

כתישה כך ישראל אין עושין  "ימשתבח אלא ע נומה השמן איו ואחריתך ישגה מאד

 נםאי 'מתערב בשאר משקין כך ישר נומה השמן הזה אי .יסוריןי "יאלא ע תשובה

 ןיף כשאר כל המשקידימז מה השמן כוס מלא אינו .לא תתחתן בם 'דכתי "הבא ןמתערבי

לתוכו  תןמה השמן הזה כוס מלא בידך ונ .דברי ליצנותכ ןפיייזדמ ןנכך דברי תורה אי

טפה של שמן כך אם נכנס דבר תורה ללב יצא כנגדו דבר של  וטיפה של מים יצא כנגד

מביא אורה  מה השמן הזה .נכנס ללב דבר של ליצנות יצא כנגדו דבר של תורה .ליצנות

ן הזה עליון על כל מה השמ ם לאורךוהלכו גוי 'שנאלעולם כך ישראל אורה לעולם 

מה  .על כל גויי הארץעליון  י'יי'י  ונתנך שנא' שראל עליונים על כל האומותיכך  םהמשקי

 שנא' ה"באבל לע עה"זאין להם בת קול ב 'כך ישר (ב354) השמן הזה אין לו בת קול

 .ושפלת מארץ תדברי

 ה"דל לך לך מארצך ב"הה "לבשעה שאע"ה  באברהם אבינו הר' יוחנן פתר קריי >א,ג,ג<

בא אחד וטלטלה והיה  ריחה נודף יןן שהיתה מונחת בזוית אחת ואיפלט לצלוחית של

יש לך  (יל)הרבה מעשים טובים  אברהםאבי' ע"ה לאברהם  ב"הריחה נודף אף אמ' ה

בתריה ואעשך לגוי  'מה כתילך לך ם מתגדל בעול הרבה מצות יש לך טלטל עצמך ושמך

ויקח אברם את שרי  'למות הרבה דכתיוהא לך ע ב"הה "לאהבוך א על כן עלמות .גדול

ואת הנפש  ומהו ןא יתוש אחד אינן יכוליוכל העולם לבר ןוהלא אם מתכנשי וגו' אשתו
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אברהם היה מגייר  ונאה א"ר .אלא אלו הגרים שגיירו אברהם ושרהאשר עשו בחרן 

מכניסן שר עשו בחרן מלמד שהיה אברהם א ל"ומה ת .הנשיםמגיירת אנשים ושרה ה

ומקרבן ומגיירן ומכניסן תחת כנפי השכינה הא למדת שכל  םומשק םלביתו ומאכיל

א"ר  .קמולין עליו כאלו הוא בראו ויצרו ורכנפי השכינה מעתחת אחת  נפש המכניס

לעולם שמך מתגדל בעולם  ממה שאתה מביא אורה ב"הלפני ה 'ישר ה כנסתברכיה אמר

מביא לנו אורה הרבה גרים באים ומתגיירים  היא האורה גאולה שבשעה שאתומה ה

 ןחניוא"ר  .תרחב שמעה ואת .יתרו שמע ואתא .הזונהורחב  ונוספים עלינו כגון יתרו

ילדיו  כי בראותו' נס לחנניה מישאל ועזריה הרבה גרים נתגיירו דכתי ב"השעשה ה בשעה

על כן עלמות  "אד .בינה ריה וידעו תועי רוחבת 'מה כתיבקרבו יקדישו שמי  ומעשה ידי

הים וביזת סיחון ועוג וביזת ל"א מלכים אנו  אהבוך על שנתת לנו ביזת מצרים וביזת

כן עלמות אהבוך על שהעלמת מהם יום המיתה ויום הנחמה  על "אד .אוהבים אותך

 "אד .משנה עלמות אהבוך אלו בעלי"א ד .על כן עלמות בעלמות וזריזות "אד .אהבוך

עלמות  "אד .באש וצרפתים והבאתי את השלישית שנא'כת שלשית  עלמות אהבוך זו

עלמות אהבוך זה דורו של ד"א  .יראתי (א355) שמעתי שמעךי 'י ה"דאהבוך אלו הגרים ה

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

ברכיה ור'  'ר א"ד .עלמת מהם מתן שכרן של צדיקיםעלמות אהבוך על שהד"א  .אתכם

שיתו לבכם לחילה לחלה  "טלעתיד לבא מ 'לעשות ראש חולה לצדיקי ב"החלבו עתיד ה

ין אלו אעלמות ומרכוהם חלים לפניו  באמצע ב"הצדיקים מכאן וצדיקים מכאן וה 'כתי

עולמות  ב'ב .תאלהינו עולם ועד הוא ינהגנו עלמו 'כי זה אלהי' לאלו באצבע ואומרי

 בתוך ד"אלין עולימתא ככאו .הוא ינהגנו עלמות בעלמות ובזריזות .ובעולם הבא ה"זבע

 ..תמידי'י  ונחך לעה"ב .אלהיך ברכךי'י  כי בעה"זעלמות תופפות 

 

הר סיני לקבל  לפני 'בשעה שעמדו ישרא"ר מאיר  .אחריך נרוצה משכני >א,ד,א<

לכם את התורה אלא הביאו לי ערבים טובים  נותן יקי אניתאל ב"הה ןהתורה אמ' לה

אבותיכם צריכין  "לאבותינו ערבים לנו א ש"ע הרירבא"ל  .נותנה לכם שתשמרוה ואני

הלך והביא  אמ' לו הבא לי ערב ואני מלוה אותךוללות מהמלך  באש 'לא ה"דלמשל  .ערב

צריך כיון בא ערך יערב "לא צריך הלך והביא לו ערב שניערבא ך יערב "לא .לו ערב אחד

לפני  'ישרך כך בשעה שעמדו אותזה אני מלוה  אמ' תדע כי מפני איקנוס שהביא לו ערב

הביאו לי  ה אלאתוראת האני נותן לכם אלתיקי התורה אמ' להם  אתלקבל הר סיני 

 .עליהם אבותיכם יש לי "לא .אמרו אבותינו ערבים אותנוהביאו לי ערבים  (א) ערבים

עשו ואני את לי עליו שהיה אוהב  יצחק יש .כי אירשנהבמה אדע  'אמאברהם יש לי עליו ש

אלא הביאו לי  י'ינסתרה דרכי מ 'שאמיש לי עליו  יעקב .ואת עשו שנאתי שנא'שנאתיו 

 שנא'לנו אמ' להם יש לי עליהם  םאמרו לפניו נביאינו ערבי .נותנה לכם ערבים טובים ואני

תנה לכם אמרו ני נווא הביאו לי ערבים טוביםים פשעו בי כשועלים בחרבות אלא והנביא
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ני ערבים טובים על ידיהם א (ב355) הא ודאי הב"ההרי בנינו ערבים אותנו אמ' ו לפני

עוז לעמו יתן י'י  שנא'יסדת עוז ואין עוז אלא תורה  'מפי עוללים ויונקי שנא'תנה לכם נו

תורת  ותשכח נא'שמה  לקייםשהלוה נתבע ואין לו לשלם מי נתפש לא הערב  בשעה

י'י  בתורה ברכו את 'אמש מי יכול אף א"ר אחא כבאני גם אני  .אלהיך אשכח בניך גם אני

לשוא הכיתי את בניכם  שנא'שבכם נתפשו בניכם  מרפיון התורה יםינק היו המבורך לא

תורה ב צריך אדם להכניס בנו 'לפי את ה' המבורך בשכחה מי יאמר ברכו יכול גם אני כב

 .כי בי ירבו ימיך שנא'בלימוד שיאריך ימים בעולם ו עשותול

נרוצה  אחריך .ו לארץ טובה ורחבהימה שהכנסתמ' ור' יוחנן א יב"לר' יוחנן ור >א,ד,ב<

תקריאת לנו ארעא טבתא דא ממה שנתת יב"לור .כנותאסתקריאת מילארעא טבתא דא

ועשו לי מקדש  'בתוכנו כדכתי הממה שהשרית שכינ ורבנן אמרי .כנותא אחריך נרוצהסמ

כן  תדע לך שהוא .על שסלקת שכינתך מתוכנו אחריך נרוצה 'מוא ' אחיר .אחריך נרוצה

ועתה הורד עדיך משה  להם 'שכל צרות שבאו עליהן במעשה העגל לא נתאבלו כיון שאמ

ין שנתן להם לישראל יז שב"יני ראת .הזה ויתאבלו מיד וישמע העם את הדבר הרע מעליך

ר'  כיצד נוטל מהם .גל נוטל מהםעבישראל היה חקוק עליו וכשחטאו  שבחורב שם המפור

אמרו  .יורד ומקלפו ורבנן אמרי מלאך היה .ליו היה נקלףיר' איבו אמ' מא .איבו ורבנן

להוטים היו  יב"לאר .אלא לבעלה כלום האשה מתקשטת ש"ערב הב"הישראל לפני 

 .לגנו יבא דודי ד"אשכינה כהישראל אחרי 

שנהגת עם  םע ש"ערב הב"הלפני  '' יודן ור' עזריה ר' יודן אמ' אמרה כנסת ישרר >א,ד,ג<

נעשה  'אלעז "רברכיה בש 'ר א"ד .נרוצה שכנותי במדת הדין ועמי במדת רחמים אחריך

 ובעשרת .רע כל היום רק 'בדור המבול כתי .נעשה בדור המבול בעשרת השבטים מה שלא

אור הבקר ל (א356) בבקר מנין .ע הרי זה בלילההוי חושבי און ופועלי ר 'השבטים כתי

 פתר להבאי זה זכות ר' יצחק  טהיטה ומאלו נותר פליאותם לא נותר מהם פל .יעשוה

כאן אלא המוצאים  'טה המוציאם אין כתייבה פל אמ' בזכות הנה נותרהיצחק לשבח ר' 

בכרכי הים  'מא"ר חנינא נא .הנביאים והנביאות שעמדו ממנו 'והצדיקו 'בזכות הצדיקי

בזכות ירא  בדור המבול הוי יושבי חבל הים גוי שחייב כרת ובזכות מי ניצל 'נאמ מה שלא

הוי יושבי חבל הים גוי כרתים גוי  פתר לה לשבחלוי ר'  .שמים אחד שמעמידין בכל שנה

 'נחמיה משום ר' אחא אמ' נאמ 'ר' יהושע בר .הברית אתוכרות עמו  ד"אכ .שכרת ברית

מאד אבל  וחטאתם כי כבדה 'בסדומים בסדום כתי 'ובנימין מה שלא נאמ הבשבט יהוד

 'אמ' כתו 'תנחומר'  .במאד מאד ויאמר אלי עון ישראל ויהודה גדול 'ביהודה ובנימין כתי

 םלא פשטו ידיהשאותן  ו בה ידיםא"ר תנחומא לא חל .ויגדל עון בת עמידחורי אית לן א

 .י נשים רחמניות כל כך למה היו לברות למומצות ידבפשטו ידיהם  מצות אבל אלוב

 שבר בת עמיב

שנתת לי ביזת שכנותי  ממה ש"ערב הב"הלפני  'א"ר עזריה אמרה כנסת ישר >א,ד,ד<

מלכים אחריך ל"א סיחון ועוג וביזת  ביזתוושאלה אשה משכנתה  שנא'אחריך נרוצה 

מטרונה וגירה בה א"ר אבון למלך שכעס על  .הרעים ממה שגרית בי שכני ד"א .נרוצה
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ועמלק  ובני עמוןי המלך הושיעני כך ישראל צידונים אישוהתחילה צווחת  שכנים רעים

ני אחריך ינרוצה מסכנ אחריך "אד .אתכם מידם הלחצו אתכם ותצעקו אלי ואושיע

לברתיה דיעקב כערקא סומקא בקדלא  יאיא היא מסכנותא אעקיב נרוצה כההיא דא"ר

ני שנטלת ממני אחריך נרוצה ושכמאחריך נרוצה מ נימשכ "אד .ראואדסוסיא חיו

לך  חבל חבלנו 'ם ר' יוחנן כתיושמ םדא"ר מנח .שנטלת ממני אחריך נרוצה ממשכון גדול

יהודה בר' אלעאי  "רבש היהודר'  .זה חורבן ראשון וחורבן שני שלא נתמשכנו אל על ידינו

 י'ל ים אמרו לו משה רבמחטאו ש (ב356) םהסיעמים סוף ויסע משה את ישראל  'כתי

ומאלוש למרה וממרה לרפידים  .לים לאלושיומא ליםילהיכן אתה מוליכנו אמ' להם לא

 חתשנשא א 'משל לא .אנן עמך ךל ומוביל לאת אזירלכל הן  ו ליהאמר .ומרפידים לסיני

הכא לטבריא ומתמן  ן אמ' לה מןאליה מן הכא ל 'מן הכפר אמ' לה קומי אתית עמי אמ

את אזיל ירארעייא אמרה ליה לכל הן  ומבורסקי לשוקא עילאה ומתמן לשוקאלבורסקי 

א"ר יוסי בר איקא והרי  .אמרו ישראל דבקה נפשי אחריך עמך כך תי אנא אתיעמונסיב 

אם  .אם למשנה למשנה .משכני אחריך נרוצה אם למקרא למקרא 'ואומ מקרא מכריז

 .לאגדתא אם לאגדתא .אם לתוספתא לתוספתא .לתלמוד לתלמוד

אלישע בן ו נכנסו לפרדס בן עזאי ובן זומא ד'הביאני המלך חדריו תמן תנינן  >א,ד,ה<

בן זומא הציץ  .אכול דייך דבש מצאת 'בן עזאי הציץ ונפגע ועליו נאמ .אבויה ור' עקיבא

אלישע בן אבויה קצץ בנטיעות כיצד קצץ  .המותה לחסידיוי'י  יקר בעיני 'ומת ועליו נאמ

תינוקות שמצליחין בתורה היה  מדרשות ורואהבתי כנסיות ו שעה שנכנס לבתיבנטיעות ב

נכנס  'ר' עקי .אל תתן את פיך לחטיא את בשרך 'ין ועליו נאמיתמיא ומסימל עליהון 'אומ

במשנה מעשיך  ביריח ואמררי אלא כך יגדול מחבאני לא מפני ש 'בשלום ויצא בשלום ואמ

 .המלך חדריו הביאני 'קוך ועליו נאמייקרבוך ומעשיך ירח

הזה לכם ומפני מה  מ' לא היתה תורה צריכה להדרש אלא מהחדשוא מאירר'  >א,ד,ו<

נעשה י'י  בזכות שאמרו כל אשר דבר לישראל מה ביום ראשון ומה ביום שני הב"הגלה 

ויגד לכם את עשרת הדברים ויגד לכם את בריתו  'אמ' כתי ר' ברכיה .ונשמע מיד גלה להם

עשרת את  אשר צוה אתכם לעשות .בראשית שהוא תחלת ברייתו של עולםזה  את בריתו

בן ברכאל הבוזי ויגלה  אליהו לתלמוד וכי מנין יבא י'למקרא  י'הדברות  י'הדברים אלו 

 ה"דיחזקאל ויגלה להם חדרי מרכבה אלא ה בהמות ומנין יבאלויתן ולישראל חדרי 

 ..הביאני המלך חדריו

 .הן ואלובעשרה לשונות של שמחה נקראו ישראל  .ונשמחה בךנגילה  (א357) >א,ד,ז<

 .גילי מאד בת ציוןשנא'  גילה .זה חדוה תרועהיעל .עלצה .צהלה .פצחה .רנה .שישה .גילה

פצחה  .ני ושמחי בת ציוןורנה ר .את ירושלם שמחה שמחו .י'ישוש אשיש ב שנא'שישה 

 י אהודנורויעלוז לבי ומשי .זהיעל .לביץ [ל](ץ)עלצה ע .ניוצהלה צהלי ור .פצחי רנה וצהלי

הארץ הריעו לאלהים  כל י'יתרועה הריעו ל .בחדוה ו'כוכהני ולויי חדוה ועבדו בני ישראל 

 .ולפניו תדוץ דאבה כד"א .רעה ומעלין דיצההמפקין  ראתב .בקול רנה
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אדם אשה ושהה עמה עשר שנים ולא  נשא ןנגילה ונשמחה בך תמן תנינ "אד >א,ד,ח<

ן ששהתה עשר שנים עם ואידי מעשה באשה אחת בציד א"ר .ה אינו רשאי ליבטלילד

 דין אמ' לון חייכון כשםן ן למשתבק דין מובע שב"יאתון גבי ר .ילדה בעלה ולא

מתוך מאכל ומשתה  אלא ןזה לזה במאכל ובמשתה כך אין אתם מתפרשי וןשנזדווגת

תו יותר מדאי כיון שנתיישבה דעתו כריגדולה וש יום טוב וסעודה הםועשו ל ריובדכ הלכו

 מה עשתה .טלי אותו ולכי לבית אביךנראי כל חפץ טוב שיש לי בבית ו עליו אמ' לה בתי

והוליכוהו לבית  מטהללהם שאוהו  'רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמ (ל)היא לאחר שישן 

בבית  ול 'אמ בתי לה בתי היכן אני כיון דפג חמריה אמ' ואבא בחצי הלילה ננער משנת

לי ולא כך אמרת לי בערב כל חפץ טוב שיש  ואמרה ל לבית אביךואבא אמ' לה מה לי 

 שב"יר טוב ממך הלכו להם אצליותר חפץ לי אותו ולכי לבית אביך אין  ליובביתי ט

 לאצדיקים פוקדים עקרות והה (הב"ה)פוקד עקרות אף  הב"התפלל עליהם ונפקדו מה נו

נפקדו ישראל וטוב ממך יותר כמותו אין לי חפץ  ב"ו 'על שאמ ב"וומה אם  "ודברים ק

 אכ"וטוב אלא אתה עבעולם בכל יום ואומרים אין לנו חפץ ולישועתו  הב"ההמחכים ל

למדינת הים ובאו  (ב357) למטרונה שהלך המלך ובניה וחתניה .הוי נגילה ונשמחה בך

ן שבאו חתניה אמרו כיו .תשמחנה כלותי מהאיאיכפת לי  איואמרו לה באו בניך אמרה מ

 הא אמרו לה בא המלך בעליך אמרה .איכפת לי תשמחנה בנותי אימ לה באו חתניך אמרה

הנביאים ואומרים לירושלם  םעל חדו כך לעתיד לבא באי ה על חדוה חדוחדו ודאי שלימה

אמרה  מקצה הארץובנותיך  .תגלנה בנות יהודה לי איכפת אימ הבניך מרחוק יבאו אמר

אמרה  .הואאמרו הנה מלכך יבא לך צדיק ונושע יכיון שישמח הר ציון  יאיכפת ל אימ

בת ציון באותה שעה היא  ני ושמחיור 'גילי מאד בת ציון וכתי 'חדותא שלימה דכתי

 ..תגל נפשי באלהי י'יאומרת שוש אשיש ב

בו א"ר  נגילה ונשמחהי'י  ן פתח זה היום עשהונגילה ונשמחה בך ר' אב "אד >א,ד,ט< 

ופירש נגילה ע"ה  בא שלמה הב"האין אנו יודעין במה לשמוח אם ביום אם ב ןואב

ך בכ"ב אותיות שכתבת לנו "א"ר יצחק ב בך בתורתך .בך בישועתך .הב"הב .ונשמחה בך

 .ב"ך בגמ' כ"בבתורה 

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

פעל לפניך אדם הראשון מי  נזכירה דודיך מיין מיין של אבות מה א"ד .הלכות חג בחגו

 .מי פעל לפניך כיעקב .כיצחק פעל לפניך כאברהם מי פעל לפניך

א"ר איבו מישרות  .מה תקיפין אינון רחמיך שרין רחמיך מישרים אהבוך מי >א,ד,יא<

 ת הדבר הזה נסיוןכי יען אשר עשית אכתי' א"ר חנין  .שפעלומה כל  גדולות פעלו אבותינו

מפסיד כל הראשונים  דבר הא לא קבל עליו הדבר הזה היה ועשירי היה ואת קורא אות

 ..מישרים אהבוך אלו
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שחורה אני ד"א  .במעשה אבותי ונאוה .שחורה אני במעשי .אני ונאוה שחורה >א,ה,א<

ני כושיים הלא כב 'אני בפני עצמי ונאוה בפני קוני דכתי ונאוה אמרה כנסת ישראל שחורה

 (א358) .שחורה אני במצרים .י'י ישראל נאם תכבני כושיים בפניכם אתם לי בי אתם לי

 .יי ולא אבו לשמוע אלל וימרו על ים בים סוף וימרושחורה אני במצרים  .ונאוה במצרים

מר וואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך וא 'דם מילה דכתיפסח וונאוה במצרים בדם 

על  וימרו שנא'שחורה אני בים  "אד .בדמיך חיי זה דם המילה .דם פסח לך בדמיך חיי זה

וילונו העם על משה  שנא' שחורה אני במרה .זה אלי ואנוהו שנא'ונאוה בים  .ים בים סוף

ויקרא שם  שנא'שחורה אני ברפידים  .עץ יי ויורהו שנא'לאמר מה נשתה ונאוה במרה 

 שחורה .נסיי'י  בן משה מזבח ויקרא שמווי שנא'ונאוה ברפידים  המקום מסה ומריבה

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

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

 הושעונאוה ביאשר תרו אותה ויוציאו דבת הארץ  שנא'במרגלים  שחורה אני .המשכן

וישב ישראל  שנא'שחורה אני בשטים  .ויהושע בן נוןבלתי כלב בן יפנה  שנא'וכלב 

וימעלו בני ישראל מעל  שנא'בעכן  שחורה אני .ונאוה בשטים ויעמוד פנחס ויפלל .בשטים

שחורה אני במלכי  .וכו'י 'יליהושע אל עכן בני שים נא כבוד  ונאוה ביהושע ויאמר .בחרם

  .אכ"וע שלי יםובנא אם בשחורים שהיו לי כך אני נאוהויהודה ונאוה במלכי  'ישר

את האלה ויקרע  'ויהי כשמוע אחאב את הדברי שנא'שחורה אני מדבר באחאב  >א,ה,ב<

לאכול סעודתו ואם היה רגיל  .אמ' שהלך יחף שב"לרמהו אט  .ך אטובגדיו ויצום ויהל

וירא  'ביהורם מה כתיו .עבשש אוכל בתש רגיל לאכולבשלש שעות אוכל בשש אם היה 

 שחורה אני כל ימות .שיטין תלתיתא אמ' בה יר' לוי ברח .מבית בשרומהעם והנה השק 

שחורה אני בעשרת  .'שחורה אני כל ימות השנה ונאוה ביום הכפורי .השבוע ונאוה בשבת

 .בעה"בונאוה ה"ז אני בע שחורה .ןבשבט יהודה ובנימהשבטים ונאוה 

נות ירושלם זו יאלא ב (ב358) ם רבנן אמרי אל תקרי בנות ירושלםבנות ירושל >א,ה,ג<

בנות ירושלם  "אד .בכל שאלה ומשפט האות סנהדרי גדולה של ישראל שיושבין ומבינין

 ירושלם להעשות מטרפולין לכל המדינות ולהמשך כנהר אליה לכבודה א"ר יוחנן עתידה

ונתתי אתהן לך לבנות  'יוחנן דכתיבנותיה וחצריה עד לשע היא דעתיה דר' ואשדוד  הה"ד

ר' ביבי  .לךנין דיפלא מן פרנך אלא מן פר ולא מבריתך מהו לבנות לכופרנין ולא מבריתך

נה עקרותא היא אלא רני עקרה שלא ילדה בנים יעקרה הא ר משום ר' ראובן אמ' רני

ור עיש שמואל בר נחמן נמשלו ישראל כנקבה מה נקבה נוטלת "רר' ברכיה בש .לגיהנם

 .ישראל כנקבהע"י שדנו  אומות 'עלעישור  ןעממים שהז' נכסים מאביה כך ירשו ישראל 

אבל לעתיד ובני ישראל את השירה הזאת  אז ישיר משה שנא'שירה בלשון נקבה  האמר

עד פאת ימה ומפאת קדמה  הה"דהיורש כל נכסי אביו  ירש כזכריעתידין ל םלבוא ה

 י'יל שירו שנא'בלשון זכר שירה  םאומרי םכך והדן אחד אשר אחד וכלהן  יהודה אחד

נקבה ללמה נמשלו  יב"לר' ברכיה ור .אלא שיר חדש' כאן שיר חדש שירה חדשה אין כתי
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שראל וחוזרת ופורקת ושוב אינה טוענת כך י טוענת ופורקתומה נקבה זו טוענת ופורקת 

 משתעבדין לעולם ןנושוב אי םוחוזרין ונגאלי םונגאלי םמשתעבדי םונגאלי םמשתעבדי

אבל להבא  .בלשון נקבה שירה לפניו ןאומרי םהוצרת נקבה יולדת  םעל ידי שצרת "הבע

ביום ההוא יושר  שנא'שירה בלשון זכר  'אומרי םיולדת הנקבה אין צרת  םי שצרת"ע

 .השיר הזה

בעולם הזה אבל ורים ושחורים אשנראין כ ע"פאהלי קדר א קראהכאהלי קדר  >א,ה,ד<

קדר צריכין  אי מה אהלי .ואגדותהלכות תורה מקרא משנה תלמוד יש להם  מבפנים

מה שלמה זו מתלכלכת  השלמה ל כיריעות שלמה"ת ןיכול אף ישראל כתכבוסת 

שמתלכלכין בעונות כל ימות  אע"פכך ישראל  וחוזרת ומתלכלכת ומתכבסת .ומתכבסת

אם  'ה יכפר עליכם וכתיכי ביום הז שנא'ומכפר עליהם  (א359) השנה יום הכפורים בא

 מקום למקום יכול אףלטלטלין יאי מה אהלי קדר מ .כשנים כשלג ילבינו יהיו חטאיכם

והיה העולם  'שהשלום שלו מי שאמ לךל כיריעות שלמה כיריעותיו של מ"ישראל כן ת

בן יעקב אהל בל יצען בל יצא בל  ני ר' אליעזראת .םעוד לא זזו ממקומ םשמשעה שמתח

עול כל בריה כך ישראל לעתיד לבא אין עליהם עול כל  םה אהלי קדר אין עליהמ אי .ועני

 ר' יודן .ואולך אתכם קוממיות בקומה זקופה שאינן יראין מכל בריה ני ר' חייאאת .בריה

וחזר וקנה את  'וימכרו את יוסף לישמעאלי שנא'כיוסף מה יוסף נמכר לאהלי קדר  'אמ

 ..שובים לשוביהם מצרים כך ישראל יהיו ויקן יוסף את כל אדמת שנא'קוניו 

 

אל אדוניו נקראו  אל תלשן עבד ר' סימון פתח .שאני שחרחורת ניואל תרא >א,ו,א<

 כי אם גלה שנא'כי לי בני ישראל עבדים ונקראו הנביאים עבדים  שנא' ישראל עבדים

 יאין לבשחרחרותי  כך אמרה כנסת ישראל לנביאים אל תראוני .סודו אל עבדיו הנביאים

 "אד .המורים נגזר עליו שלא יכנס לארץ שמעו נא 'י שאמ"ה וערע"בבני יותר ממ השמח

 הב"ה "לאוע"י שאמ' ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב  יותר מישעיה אוהבניש יאין ל

שפתים  שמא ובתוך עם טמא .אאיש טמא שפתים אנכי ניח 'רשאי לומ האת ישעיה בנפשך

 .פהוץ ר מן השרפים ובידו רצפה ויעף אלי אחדתמן  'ה כתית חמי מא האנכי יושב אתמה

דכותה כתב באליהו ויאמר קנא  .דלטוריא על בני רוץ פה למי שאמר בר נחמן ר"שא

 מזבחותי שמאאת  "לא .את מזבחותיך הרסוישראל כי עזבו בריתך  אלהי י'יקנאתי ל

ואותר אני לבדי  "לא איכפת לך אינביאי ואת מ "למזבחותיך ואת נביאיך הרגו בחרב א

ויבט והנה מראשותיו עוגת רצפים  תמן 'תא חמי מה כתיאויבקשו את נפשי לקחתה 

ר' יוחנן מייתי לה מן הדא משא דמשק  .דלטוריא על בני 'בר נחמן רוץ פה למי שאמ ר"שא

ערוער  עזובות ערי ערוער מה זה עומד בדמשק ומזכיר ערוער והלא (ב359) הנה דמשק

כל אחד ואחד  ןוהיו עובדי היו בדמשק כמנין ימות החמהע"ז בתי  בתחום אלא שס"ה

ועבדו אותם  הישראל מוניאאותו וכלם עשו  םכל על חוזרין יומו והיה להם יום אחד שהיו

 אליהו על 'ויעבדו את הבעלים ובאותה שאמי'י  לעשות הרע בעיני 'ויוסיפו בני ישר שנא'



 רי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י ט( 311כתב יד פרנקפורט דמיין 

21 

 ה"דאת אלו ה א וקטרגומקטרג את אלו ב אליהו עד שאתהל הב"ה "לישראל לשון הרע א

א מדינתא דקיסרין ההיעללין ל ר' אבהו וריש לקיש הוו .לך שוב לדרכך מדברה דמשק

דחירופא וגידופא נחת ליה ריש לקיש מן  'עלינן למדינת ןדי לקיש מה "שר' אבהו לר "לא

לטוריא על ד 'רוצה במי שאומ הב"האין  "למהו כן א "לבפומיה א חלא ויהב החמריה וספ

 .ישראל

רעות עשה  כי שתים 'חייא רבה כתי "רא"ר אבא בר כהנא בש .ששזפתני השמש >א,ו,ב<

ופורעין עצמן  "זלע םמשתחוי יושהאלא שעשו אחת שקשה כשתים  הלמא תרי עמי הא

כי משחתם בהם מום  כד"אהפנימית י'י  בית ויבא אותי לחצר ה"דכנגד בית המקדש ה

וישבת את הסוסים  'של סוסים לשמש דכתי רמותע על שעשיתי ששזפתני השמש "אד .בם

 .י'י א ביתוו מלכי יהודה לשמש מבעש אשר

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

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

 ןוהיו ישראל אומרי .שאתם עושים לנו כן הב"האנו מבריותיו של אומרת להם אין  תהוהי

 .אל משה קח את כל ראשי העםי'י  ויאמר ה"דלהם לא דייכם שנטלנו לנו מתחת ידיכם ה

שטים נמסרו ישראל למלכות שנא' וישא ידו להם להפיל אותם  מחטאו של ר' איבו אמ'

א"ר יצחק  .טא ויצמדו לבעל פעורזה ח באי ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות .במדבר

רתה יאמרה לחבומן העין  תעומדה לו שפחה כושית שירדה תשהי דבקרתני אח מעשה

 אמרה לה אמרה לה למה .לאשהאותי  (א:35) למחר אדוני מגרש את אשתו ונוטל רתייחב

 תישמעו אזניך מה שפיך מדבר .אמרה לה אי שוטה שבעולם בשביל שראה ידיה מפוחמות

ידיה מפוחמות שעה  שראהשבשביל חביבה עליו ביותר אמרת  תהאשתו שהיומה אם 

כך לפי  .אכ"וכל ימיך עוממעי אמך ומפוחמת  רוצה לגרשה את שכלך שחורההוא אחת 

את  וימירו שנא' הכבוד האומה זו המיראי ישראל ואומרים את מונין  שאומות העולם

ועוד אומרים  .אכ"ואתם ע כך נתחייבנואחת כבודם אומרים להם ישראל מה אנו לשעה 

קפחתו החמה על של עיר  מלכים שיצא למדבר לבן םמה אנו דומיישראל לא"ה ם הל

ן להלבי ותאמעט מים ומעט מרחץ מן המרחצקש פניו נכנס למדינה ב ראשו ונתכרכמו

שזפתנו אבל אתם שזופים ממעי  "זכך אנו אם שמשה של ע .גופו וחזר ליופיו כמו שהיה

 "זע יברת נכנסת לבתוכיצד בזמן שהאשה מע "זעבדתם ע ם במעי אמכםאמכם עד שאת

 .היא ובנה "זלע הומשתחו [רעת]שלה וכו

אלו  (נחר)בני אמי בני אומתי  'אומ נחרו בי ר' מאיר ור' יוסי ר' מאיר ובני אמ >א,ו,ד<

שמוני נוטרה את הכרמים על  .מלאו הדיין חרון אף עלי נחרו בי נתגרו בי .דתן ואבירם

כרמי  במצרים הוי היובין בנותיו של יתרו לא היה לו לעשות ביני ובין אחי ש שהיה דין

המרגלים נחרו בי נתגרו בי  אלונחרו בי  .בני אמי בני אומתי 'ר' יוסי אומ .שלי לא נטרתי

מסעות לא מ"ב תי במדבר נעאת הכרמים על שנע שמוני נוטרה .מלאו הדיין חרון אף עלי

 בני אמי נחרו בי בני אומתי זה "אד .ישראל הוי כרמי שלי לא נטרתי היה לי ליכנס לארץ

משמרת שני עגליו של  ירבעם בן נבט מלא הדיין חרון אף עלי שמוני נוטרה את הכרמים
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בת פרעה נכה ירד ע"ה עם שנתחתן שלמה  כרמי שלי לא נטרתי א"ר לוי יום .ירבעם

 הן ועשאן ומכאלחלוחית מכ שמים ונעץ קנה בים ועלהשב המלאך השר הגדולמיכאל 

שני  עגלי זהבב' יום שהעמיד ירבעם . והוא היה מקומה של רומי (ב:35) אותו כחורש

הוה תמן גבר סב ושמיה  ון נפליןואינן אן ואינון נפלין בנייון להאצריפין ברומי והוו בניי

ן להון אמנהר פרת וגבלין בהדא טינא ובניי יון מאיתאבא קולון אמ' לון אי לית אתון מ

 דחמר הוה עליל השפיי גרמי דיו אנא עבהעביד כן אמ' ל יליה מא לית אינון קיימין אמרו

י ייתדמטא לתמן אזל וא א לתמן כיוןמטונפיק למדינה ונפיק למדינה עד זמן ד הלקריי

 תאהוו אמרי כל מדינלתמן  אעתשמן ההיא  ן יתהון וקמוןין בטינא ובניי מן פרת וגבלומ

אליהו  כנסשנ יום דליסקריין ליה רומי ב הלא תתקרי מדינה והו תמןלון אבא קובה דלית 

זה אחאב נחרו  יניבני אמי נחרו בי בני אומ "אד .ומלך אין באדום ה"דנצב באדום ה ע"ה

צדקיהו בן כנענה וחביריו ונביא את  בי נתגרו בי שמוני נוטרה את הכרמים מפטם ומאכיל

 שובי ומים לחץ עד צרהאכילוהו לחם  'ד הכי ואמופקי יהויאחד של אמת היה לי זה מיכ

 אומתי זו איזבל שמוני נוטרה אתבני בני אמי  "אד .שלי לא נטרתי בשלום הוי כרמי

אמת שלחה של  שהיה"ל הכרמים מאכלת ומפטמת לנביאי הבעל והאשרה ואליהו ז

בני  "אד .הוי כרמי שלי לא נטרתי ואמרה לו כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם

לפשחור בן מלכיה וחביריו ונביא אחד של אמת היה  צדקיהו שהיה מפטםהמלך אמי זה 

אופים א"ר האופים מהו מחוץ הליום מחוץ אחד ונתון לו ככר לחם  י'לי זה ירמיהו וכת

הוי כרמי שלי  של שעורים ןשחורה מסובי תהזו פת קיבר שנמכרת חוץ לפלטיא שהי יצחק

 לא נטרתי

על שלא שמרתי  ש"ערב הב"ה לפני 'אמרה כנסת ישראמ' יוחנן  "רבשר' חייא  >א,ו,ה<

סבורה הייתי שאני בחוצה לארץ שתי חלות  חלה אחת כתקנה בארץ ישראל הרי משמרת

אמרה  אמ' יוחנן "רר' אבא בש .מקבלת שכר אלא על אחת מקבלת שכר על שתים ואיני

 (א362) כתקנו בארץעל שלא שמרתי יום טוב אחד רבש"ע  הב"הישראל לפני  כנסת

שניהם ואיני מקבלת  ימים טובים סבורה הייתי שאקבל שכר עלב' ישראל הריני משמרת 

 ..לא טוביםאשר קים ווגם אני נתתי להם ח רי עליהוןאר' יוחנן הוה ק .שכר אלא על אחד

 

 הב"ה "לבשעה שא סימון פתר קרייה 'ריהודה בר'  .נפשי לי שאהבה הגידה >א,ז,א<

לו יכולין להעשות מה אני לה כל הדברים רבש"ע "ללכה ואשלחך אל פרעה אועתה למשה 

כמה תינוקות  םכמה מעוברות יש בה םחיות יש בה יכול לעמוד בכל האכלוסין הללו כמה

 כמה מים התקנתהתקנת להם כמה מיני אוכל  .יש בהם אונס מיני כמה .םיש בה

יכן פירושו של דבר ה .םבהיש שכמה קליות ואגוזים התקנת לתינוקות  םלמעוברות שבה

תרביץ אומה שנתתי נפשי עליה איכה ונפשי  כאן הגידה לי שאהבה נפשי אומה שאהבה

 "רשלמה אהיה כעוטיה ר' חלבו בש .איכה תרעה בימות החמה 'בצהרים בימות הגשמי

 "אד .שפם יעטה ועל כד"אובוכה  םאמ' שלא אהיה כאבל הזה שהוא עוטה על שפ הונא



 רי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י ט( 311כתב יד פרנקפורט דמיין 

22 

ועטה את  םזאבים בתוך עדרו ובקעו כעוטיה שלא אהיה כרועה זה שנכנסושלמה אהיה 

ריך יריך כשאני הולך אצל חביעל עדרי חב .מצרים ועטה את ארץכד"א  ויצא בגדו

 .מה אני משיבן עדריהןמוישאלוני 

הואיל  רבש"ע "לאי'י  דויפק אלהי הרוחותי'י  דור' ברכיה פתר קרייה הדין יפק >א,ז,ב<

יכן פירושו של ההרועים שאתה מעמיד על בניך  מן העולם הודיעני מי ומי ןואתה מסלק

איכה  .מלכיות לי שאהבה נפשי אומה שנתתי נפשי עליה איכה תרעה בימי הגידה ןאכ דבר

ר' עזריה אמ' על עדרי חביריך  שלמה אהיה כעוטיה .תרביץ בצהרים בשעבוד מלכיות

ילול שמים בדבר בניך בצרה ועדרי על עדריהן ח ריךישלמה שלא עשה למה בעיני חב

היה יודע  הדין עת מדת ןאומרי "הסימון שלא יהו א 'בר הודהי א"ר .ריך ברוחהיחב

שלא  (ב362) וישחטם במדבר ורבנן אמריכד"א חטן במדבר ושחטן במדבר ולש שמבקש

היחברך כסא הוות  כד"אריך ייראו בניך שצרתן צרה ויטו מאחריך וידבקו בעדרי חב

לי איכה תרעה איכה תרביץ  'אומ משה אתהרבי' ע"ה למשה  הב"ה "לעה אבאותה ש

אם לא תדעי לך היפה בנשים  שנא'לך לידע  ידעת סופך שישתדעי אם לא חייך אם לא 

נשים לשלו הנביאים ירמיה למה נמ 'א"ר יוסי בר .שבנביאים היפה שבנביאים המעולה

 נםה מבעלה כך הנביאים איאשה זו אינה מתביישת לתבוע צרכי בית לך מה 'לומ

 .מאביהם שבשמים םלתבוע צרכיה ןמתביישי

 

שנטלו ישראל בידם ממצרים אכלו  הצידמ 'אומעקיבא ר'  צאי לך בעקבי הצאן >א,ח,א<

ה זו מה אני עושה יסעודות את יודע שהיו לישראל מחס"ב  אא"ר שיל ממנה ל"א ימים

במדבר כבוד  ממה שהקפתי בענני 'אומ לעזרר' א .יהי פסת בר בארץהה"ד  יבעקב להם

עמוד הענן יומם את יודע מה  לא ימיש .הולך לפניהם יומם י'יו (יהי פסת בר בארץ)כד"א 

ורבנן אמרי ממה שאכלתם במדבר  .תהיה לצל יומם וסוכה יאני עושה להם בסוף בעקב

ו יטפ והיה ביום ההוא שנא' יאת יודע מה אני עושה להם בסוף בעקב וחלב שמתוק מדבש

ואת יוצא באחרונה ולא  סוף כל הצאן לצאת "לצאי לך בעקבי הצאן א "אד .ההרים עסיס

ויקח משה את עצמות יוסף שנא' יוסף  מותעצשנתעצל משה אלא שישראל בבזה ומשה ב

יכן היה אייהון מסונ אסוף כל הדור למות ואת תה "לא צאי לך בעקבי הצאן "אד .עמו

 הב"הימי הסנה היה ז' הסנה דא"ר בר נחמן כל שמואל בר נחמן אמ' מ הדבר הזה ר'

אנכי גם מתמול  'לא איש דבריי'י  ביי'י  ויאמר משה אל שנא'משה שילך למצרים למפתה 

בסוף אמ' ז' ליה הרי ינדהוה קאים בג ויומאו' הרי אל עבדך גם משלשום גם מאז דברך 

ר'  הב"התי פרע לו ה לך בכנפיך ומכחייך שאני צור הב"ה "לשלח נא ביד תשלח א הב"הל

 השהי משמש בכהונה גדולה סבורמשה ימי המלואים היה ז' חד אמ' כל  ברכיה ור' חלבו

קרא משה  (א362) ויהי ביום השמיני שנא'א יאינה שלך של אהרן אחיך ה' בסוף נאמללו ו

שיכנס לארץ  הב"הלפני  פייס ומתחנןתימי אדר היה משה מז' ר' חלבו אמ' כל  .לאהרן

תישים אין  ןנכנסי ןגדיי "לגדיותיך א ורעי את .' כי לא תעבור את הירדן הזהובסוף אמ
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ד מתי אתה קיים על עמי וקשים שהיו ולך ע 'אמנ הב"ה "לעל משכנות הרועים א .נכנסין

 .בה סיחון ועוג

 

באי דן יחידי לכל  והוא באחד ומי ישיבנואמ' ר' פפיס  .ברכבי פרעה לסוסתי >א,ט,א<

מה אתה מקיים  ר' עקיבא דייך פפיס "לא .והיה העולם על מי שאמר עולם ואין להשיב

והכל  והיה העולם לפי שהכל באמת 'שלא להשיב על דברי מי שאמ ומי ישיבנו והוא באחד

כסא שמפריש בין מיתה  א"ר סימון .יושב על כסא רם ונשאי'י  ואראה את 'בדין שכן כתי

שמאלו וכי יש שמאל למעלה והלא הכל ומ לחיים וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו

ל מימינו ומשמאלו אלא אלו מימינים "ומה תי'י  בכח ימינך נאדריי'י  ימינך שנא'ימין 

 אחא "רר' יוחנן בש .לכף חובה םלכף זכות ואלו מכריעי םאלו מכריעי 'ואלו משמילי

' דכתיצבא גדול  הדבר כשנעשה אימתי ]היה[ מייתי לה מן הדא ואמת הדבר וצבא גדול

ומלך עולם א"ר אלעזר כל  אלהים אמת מהו אמת א"ר איבון שהוא אלהים חיים י'וי

ומה  םבנין אב שבכל ודבר עליך רעה זה י'יו םכללהוא ובית דינו ובנין אב  י'יו שנא'מקום 

דר' פפיס והוא באחד ומי ישיבנו אלא הוא חותם יחידי לכל  מקיים ר' אלעזר הדין קרייה

אמת  ראובן אמ' "רבש ור' ביב הב"הריה חותמת עמו ומהו חותמו של ואין ב עולםהבאי 

ואם רשום למה אמת  אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת אם אמת למה רשום שנא'

 .א אמתיאמת אמ' ריש לקיש ולמה ה דיןהחתם תנ רשוםחתם הדין תאלא עד שלא נ

י אחרון ומבלעדי אין אני ראשון ואנ 'תי"ו בסופן לומ .מ"ם באמצע .אל"ף בראש האותיות

 ואני אחרון שאיני מוסרה לאחר שבעולם .שלא קבלתי מלכותי מאחר אלהים אני ראשון

 .ומבלעדי אין אלהים שאין לי שני

 לדעת טוב ורעהיה כאחד ממנו  (ב362) הן האדםאלהים י 'י ויאמרדרש ר' פפיס  >א,ט,ב<

ם היה כאחד ממנו כאחד מקיי המה את "לפפיס א ר' עקיבא דייך "לכיחידו של עולם א

שני  לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא מלמד שנתן לפניו 'אומרי 'וחכמי ממלאכי השרת

 .החיים ר לו דרך המות והניח דרךחדרכים דרך החיים ודרך המות וב

ר'  "לל אוכל עשב א"ת השומע אני בשור של מעלדרש ר' פפיס וימירו את כבודם  >א,ט,ג<

ל "כבודם בתבנית שור שור של ימות השנה ת מקיים וימירו את עקיבא דייך פפיס ומה את

 'אחא אמ "רר' יודן בש .שור בשעה שאוכל עשבמומשוקץ  אוכל עשב אין לך מנוול

 בפתח המשכן דמד"אט לפניהם הוטחעשו להם כשפים והיה נראה כמ טומי מצרים[ר]ח

 .הפנתה לנוס ורטט החזיקה

כשם שששתי על  הב"האמ'  'כתי עה לססתידרש ר' פפיס לסוסתי ברכבי פר >א,ט,ד<

מי גרם להם להנצל מימינם שכל שונאיהן  ןשונאיה בים כך ששתי לאבד םהמצריים לאבד

דייך פפיס כל  ומשמאלם זו מזוזה א"ל .זו תפלה מימינם זו ק"ש משמאלםאש דת למו 

כב פרעה אלא ר בשין וכאן בסמך ומה את מקיים לסוסתי ברכבי ו'כת אשיש שנא' מקום

 .וירכב על כרוב ויעףשנא' על סוס זכר  הב"היכול נגלה  זכר וכבשנא' סוס פרעה פרעה 
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 כב ה נקבהיזכר הורג בעליו במלחמה אלא הריני רוכב על סוס הזהאמ' פרעה מה הסוס 

פרעה על סוס  חזר ורכב .לסוסתי ברכבי פרעהשנא'  נגלה הב"ה על סוסיה נקבה יכול

שחור אדום על סוס לבן  הב"ה יכול נגלה שחור כב (וםאד)על סוס אדום על סוס לבן 

כן  הב"היכול  יצא פרעה הרשע בשרין וכובע כב יןסגיאדרכת בים סוסיך סוסוון  ה"דה

יכול  כב אאבני בליסטר .יכול כן וגחלי אש כב ]ט[(ני)הביא נפ וילבש צדקה כשרין שנא'

 ווישלח חצי א"ר .ושלח חציהביא חצים וי .ברקים רבאיכול  חרבות ורמחים כב אבני ברק

אותם  םמלמד שהיו מערבבי מםווברקים רב ויה .רים אותםצויפיצם שהיו החצים מפ

יצא פרעה יודעים מה הם עושים יצא פרעה  (א363) שלהם ולא היו םסגנו םהממ םעירבב

 כב לבלב בקולו .י'י ירעם משמיםויכול  כב .ורהרעים קו .כגבור יצא יי כביכול קסיםקטפר

יכול עריה תעור  כב בקשת .יכול בזעם תצעד ארץ ועליון יתן קולו יצא בזעם כב יכול

ר'  .יכול לנגה ברק חניתך חנית כב בברק .?ה?יכול החזק מגן וצנ בצנה ומגן כב .קשתך

מתגאה עליו  הב"הכל כלי זיין שלו התחיל  יעקבשכלה  שמואל בר נחמן כיון "רברכיה בש

 א"ר יודן מבין גלגלי הב"הן יטמהיכן הס כנפיםרוח  רוח יש לך כרוב רשע יש לך "לא

רוכב ו רעשרוכב על  שהוא "ופפא ב ןעל הים א"ר חנינא בן סיטוה הב"ההמרכבה שמטן 

וירכב  ה"דורוכב על דבר שאין בו ממש ה טוען את רכובו הב"העל דבר שיש בו ממש אבל 

 היאךוירא  'אחר אומ 'וידא וכתו אחד אומ' 'כתו .כנפי רוח על כרוב ויעוף וידא על

  .אשר לועולמות להראות ב הב"היצא ש כןיב' כתובים א"ר אחא מ יתקיימו

והיתה  אביה לפדותה לךוה תייתי א"ר אלעזר לבת מלכים שנשבידמיתיך רע >א,ט,ה<

לה אביה מה את סבורה  אמ' .להם אני ושלכם אני ואחריכם אני 'מרמזת לשבאים ואומ

היו חונים על הים וירדפו ישראל כך בשעה ש .דומי בשתיקהכמשאין בי כח לפדותך דומה 

 'ם מפחדם ואומריהאותם חונים על הים והיו ישראל רומזים ל מצרים אחריהם וישיגו

שאין בי כח  מה אתם סבורים הב"האנו ואחריכם אנו הולכים אמ' להם  ןשלכם ולכ אנו

 .דמיתיך ה זהלפדותכם דומ

אחריהם עד ורצו זכרים לאל לסוסים נקבות ומצרים ישר רבנן אמרי לפי שנדמו >א,ט,ו<

 'הם נדמו לסוסינדמו ישראל לסוסים נקבות אלא גלילא  "וא"ר סימון ח ם ביםוששקע

 'והיה המצרי אומ ו אחריהם עד ששקעום ביםדפנקבות ומצרים לזכרים מזוהמים ור

משקעני ובא אחרי אחרי ועכשיו אתה  ך לנילוס ולא היית באלל היתי מושאלסוסו אתמ

ני ר' את .סתנעשית לכ סאפתיסיראו מה בים מה בים יבים ר בים והיה הסוס לרוכבו רמה

 מלמד שהסוסר' ברכיה בש"ר לוי את מצרים בתוך הים י'י  וינער ר"ש תאני (ב363) וןשמע

כזה שמנער  א"ר לוי .היה זורק רוכבו למעלה והוא יורד למטה והסוס למעלה ממנו

 םפרנסתי המהו רעיתי א"ר נתן  רעיתי .לה ועליון יורד למטהבקדרה תחתון עולה למע

 'א"ר יהודה בר .את הכבש אחד תעשה בבקרהה"ד  עו אותי בשני תמידין בכל יוםישר

בין הערבים של שחר היה קרב על עבירות  'בשחרית וא 'יום א בכלתמידין ב' סימון 

ם בירושל היה אדם לן ושל בין הערבים היה קרב על עבירות שנעשו ביום ולא שבלילה

 אללמשקבלו תורתי שא 'רעיתא דעלמ 'רעיתי רבנן אמ "אד .צדק ילין בה שנא'ובידו עון 
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נמוגים ארץ וכל  'אחא כתי "רחנינא בש לא קבלוה הייתי מחזיר עולמי לתוהו ובוהו דא"ר

 .אלהיך תכנתי עמודיה סלהי 'י בזכות אנכי יושביה אנכי תכנתי עמודיה סלה

 

 ואהרן לא כך משה לדיבור מה לחיים הללו לא נבראו אלא בתוריםלחייך  וונא >א,י,א<

בתורים  "אד .פה שבעלתורה שבכתב ותורה תורות  ב'בתורים ב .תורהנבראו אלא ל

האשם זאת תורת זבח השלמים זאת  זאת תורת החטאת זאת תורתה"ד בתורות הרבה ה

אחים זה משה  ב'ב ותרות ב'בתורים ב "אד .כי ימות באהל התורה אדםתורת העולה 

 "רא .זה שמח בגדולתו של זהוטובה זה על זה זה שמח בגדולתו של זה  ואהרן שתוארן

תהיה לו לאלהים  ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה 'פנחס כתי

 הב"הלו לא כך אמ' למשה ושה אהרן וע הוכי עבוד .ואתה תהיה לו לאלהים .תורגמןמל

 עליך כך יהיה מוראך על אחיך והוא לא עשה כן אלא וילך משה שמוראילמשה משה כשם 

הקיש כתפו לכתפו  וידבר אהרן את כל הדברים .ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל

 ו שלשל זה ומנין שהיה אהרן שמח בגדולת שמח בגדולתו של זה וזה בגדולתו ואשעדיין ה

ילבש אורים ותומים  ךמח בגדולת אחילב שש שב"יני ראת .בלבו וראך ושמח שנא'משה 

כשמן  שנא'אהרן  ו שלומנין שהיה משה שמח בגדולת .והיו על לב אהרן (א364) שנא'

על הזקן  'היו לאהרן דכתי 'שני זקניא"ר אחא  .הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן

עליו שמח המשחה יורד על זקנו של אהרן היה  זקן אהרן אלא כיון שהיה רואה משה שמן

 .על הזקן זקן אהרן 'של משה והיה שמח לכך נאמ כאלו יורד על זקנו

 "אד .לונא של מרגליותכזים אחריהם וסנהדרין שהיו חר 'אלו ע 'צוארך בחרוזי >א,י,ב<

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

 .צוארך בחרוזים אלו התלמידים םהרבני ם אלונאוו לחייך בתורי "אד .תינוקותמלמדי 

נאוו לחייך  "אד .מימיו "תמפיהם כאדם שלא שמע ד "תד לשמוע ןשחוזרין צואריה

בשעה  'צוארך בחרוזי .ריויבשעה שמייללין ההלכה אלו עם אלו כגון ר' אבא וחב בתורים

הדברים  סביבותיהם והיו הטתואים ומנביאים לכתובים והאש לילנבמד"ת  ןירחוז םשה

וההר בוער באש עד לב  שנא'לא באש היו ניתנו סיני  שמחים כנתינתן מסיני וכי עיקר מהר

עזאי יושב  עזאי היה יושב ודורש והאש סביבותיו אזלון ואמרון לר' עקיבא בן בן .השמים

היית דורש והאש אתה ש לו שמעתי 'ודורש והאש מלהטת סביבותיו הלך אצלו ואמ

לאו אלא הייתי יושב וחורז  "לסק אוהיית ע שמא בחדרי מרכבה ל"א .הן "לך אותיסביב

ם שמחים כנתינתן מסיני והיו לכתובים והיו הדברי 'ומנביאי ומתורה לנביאים "תבד

ר' אבהו היה יושב  .וההר בוער באש הה"דכעיקר נתינתן וכן עיקר נתינתן לא באש  'ערבי

ת דידע למחרז ולא ידע ילוי אא"ר  .כתקנן "תאמ' שמא איני חורז בד בתוך הצבור ודורש

 .ולא ידע למחרז ברם אנא הוינא חרוזא ואנא הוינא קדוחא למקדח ואית דידע למקדח

חג הלכות  הלכות פסח בפסח ןזמנב "תנאוו לחייך בתורים בשעה שקורין ד "אד >א,י,ג<

לוי  צוארך בחרוזים ר' (ב364) .ובהגיע תור נערה ונערהכד"א  .עצרת בעצרתבחג והלכות 
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מן כגון  םמנח "רתורה שהן חרוזות זו בזו א ותיה שליא בר חנינא אמ' אלו פרשאב "רבש

 'תמן בנות צלפחד כן בנות צלפחד דוברות כתי 'בנחלה מה כתי לאלה תחלק הארץהה"ד 

ארעא באו בנות  תאגיכיון דאתפלאלא זה  לאצהזה וכי מה ענין זה  'עלה אל העברי 'רובת

 הב"ה "לויקרב משה את משפטן א הה"דל משה ונסתלק מדינן צלפחד ליטול חלקן אצ

 רבש"ע "לא .ל הר העברים הזהאמסתלק עלה  המסתלק ומלפני אין את המדינן את

מלה"ד למלך העולם הודיעני מה פרנסים אתה מעמיד לישראל  הואיל ואתה מסלקני מן

י אמ' לה עד בנ אדוני המלך אני מפקדת אותך על "לאשתו מסתלקת מן העולם א שהיתה

 רבש"ע הב"המשה לפני  'שאמ בני עלי כך בשעה י אתוה אותי על בני צווומצ השאת

א"ל הב"ה על בני אתה צריך ציווי שנא' על בני ועל  הםלהודיעני מה פרנסים אתה מעמיד 

ועד שאתה מצווני על בני צווה את בני עלי הה"ד צו את בני ישראל  .פועל ידי תצווני

 .. אליהם ואמרת

 

 שיש מצרים כשם זתיזו ב .עם נקודות הכסף .זת היםיזהב נעשה לך זו ב תורי >א,יא,א<

זת יבעדי זו ב יותבוא .היםבין ביזת מצרים לביזת שבח ממון  זהב כך ישוהפרש בין כסף 

 חרסה בן אחות ןומד אלקולאיתורה של התורי זהב ז "אד .זת היםיעדים זו ב 'מצרי

ואת  ה"דזהב זה המשכן ה תורי "אד .לורגיהס וסף זת הכועם נקוד .הב"הבדעתו של 

ר' ברכיה  .ווי העמודים וחשוקיהם כסף כד"א .דות הכסףועם נק .הקרשים תצפה זהב

 דות הכסףווצפית אותו זהב טהור עם נק 'זהב זה הארון דכתי תורי .פתר קרייה בארון

נעשה הארון ר' חנינא  וכיצד .טווןיסן אישהיו של כסף כמ והעמודים העומדים לפניב' אלו 

זה ואחת של עץ על של זהב ושל זהב  תיבות עשו שתים של ג'ל ר' חנינא אמ' ב"בן  "שור

ומחוץ  תפה מביימ' אחת עשאו וחוריש לקיש א .העליונות בזהב על של עץ וחיפה שפתיו

פנחס  מבית ומחוץ תצפנו ומה מקיים ר' חנינא קרייה דריש לקיש א"ר (א365) שנא'

צוארך  .תורה הזבתורים  נאוו לחייךתורי זהב ונאמ'  'יהודה בר' אומר'  ..'וכושחיפה 

דות הכסף זה שיר ונק (שהמלך)עם  .הכתובים תורי זהב אלו .בחרוזים אלו הנביאים

 ..ומלה מסיימה מהיהשירים מלה חת

 

 הב"ה "המלך מש עד 'מאיר אומ ר' מאיר ור' יהודה ר' .בוישהמלך במס עד >א,יב,א<

 מאיר אין דורשיןר' דייך  "לריח רע ואמרו לעגל אלה אלהיך ישראל א תנו ישראלברקיע נ

ומהו  'של ישר אלא לשבחןלישר' תן שיר השירים ישיר השירים לגנאי אלא לשבח שלא נ

סיני ואמרו כל אשר בריח טוב  'נתנו ישר ברקיע הב"ה "הבו עד שהמלך מיעד שהמלך במס

 עלה בידם מהגולה האלא מסכ ה' מאיר סרי נתן ריחא דעתיה דרוה .נעשה ונשמעי'י  דבר

עד שהמלך  'אומ 'ר' אלעז .ושנו בה שקפץ להם מעשה העגל והקדם להם מעשה המשכן

ר' וההר בוער באש  שנא'מתמר באור  ברקיע כבר הר סיני הב"ה "הבו עד שמלך מיבמס

 'ר' ברכיה אומ .על הר סיניי'י  ן כבודוברקיע כבר וישכ הב"ה "העד שמלך מ 'עקיבא אומ
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אלהים את כל  ויהי בישורן מלך כבר וידבר שנא'ברקיע שנקרא מלך רבי' שמשה  עד

בו יבמס ב"הקהעד ש 'אומ 'אליעזבן יעקב ורבנן ר'  'ר' אליעז .הדברים האלה לאמר

מכבשן האש ורבנן  'והציל את אברהם אבי 'מיכאל השר הגדול מן השמי ירדכבר ברקיע 

אשר הוצאתיך מאור כשדים ואימתי ירד י'י  אנישנא'  שנא' ירד והצילו הב"האמרי 

בו רוח  סב במטתו נצנצהימ 'ביומי עד שיעקב אביסא"ר  .מישאל ועזריה חנניהלמיכאל 

"ר א .כםתוכלהשרות שכינתו ב לבניו והיה אלהים עמכם אמ' להם עתיד הוא 'הקדש ואמ

הלך לקוץ ארזים שנטע  לו ויבא בארה שבע להיכן ויסע ישראל וכל אשר 'כתי נחמיה

 הבריח שלשים .א"ר לוי והבריח התיכון בתוך הקרשים .בבאר שבע ' ע"האברהם אבי

מוצנעים עמהם  בידם לשעה מלמד שהיו נמצא ושתים אמה היה ומהיכן היה (ב365)

אשר ימצא כאן  'עצי שטים אין כתי וכל אשר נמצא אתו ה"דה ' ע"המימות יעקב אבי

ם הא קצצום והורידום עמתמגדל צבעמא תלוי בר חיי "ראד .אלא אשר נמצא מתחלה

 ןבה ןגייבמגדלא והוו נה ?ו?ן דשטים הונוולא נמצא בהם קשר ופקע אי מצריםארץ ל

א תשנו מנהג לו נל 'ואמ בכתן דוחבר אניחנ 'באיסור מפני קדושת הארון אתון ושאלון לר

 .אבותיכם

ויהי  שנא'סבו ברקיע כבר הקדים במ מ"ה עד שהמלך ההושעי "רר' פנחס בש >א,יב,ב<

אני נכנס למדינה וישנו בני המדינה  'למלך שגזר ליום פלומשל  ביום השלישי בהיות הבקר

ושופר והיה  לאניןועמיד עליהם בקתחיל מהלילה וכשבא המלך מצאם ישנים ה אותוכל 

והיה המלך מהלך לפניהם עד  י של מלךטנלאפ םומוציא םהשר של אותה מדינה מעורר

לעיני כל י'י  כי ביום השלישי ירד 'השלישי וכתי ויהי ביום 'דכתיין שלו כרשהגיע לפלט

 להם ישראל כל אותו הלילה לפי ששינה של עצרת עריבה והלילה ישנועל הר סיני העם 

התחיל מעמיד עליהם  ישנים םומצא הב"הלא עקץ בם בא  הפורטענ 'יודן אפי "רא .קצר

של  ניטלאפ משה מעורר לישראל ומוציאן והיה וגו'לישי ויהי ביום השה"ד לאנין הובק

 מהלך לפניהם עד שהגיע הב"האת העם לקראת האלהים והיה  ויוצא משה הה"ד הב"ה

ידי ישעיהו מדוע באתי  ן עלטריא"ר יצחק זהו שמקנ .והר סיני עשן כלו 'להר סיני דכתי

 .ואין איש קראתי ואין עונה

 פסחיהם בירושלם כבר הקדים בלילה םסיעתו אוכלישחזקיהו ו יודן עדא"ר  >א,יב,ג<

א"ר אבהו עד  .וגו' ויך במחנה אשורי'י  ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך דכתי'ההוא 

הכה כל  ייויהי בחצי הלילה ו שנא' פסחיהם במצרים כבר הקדים םמשה אוכליישראל וש

שהיה ריחו של  מלמדאלא אבהו למימר סירי נתן ריחו  בכור בארץ מצרים היא דעתיה דר'

לאכול  והיתה נפשם קוה "עשמי גוריח טוב מב הב"הקשה והופיע להם  (א366) אותו הדם

עמדו  .נכר לא יאכל בו כל בן הב"המה נאכל אמ' להם כך אמ' לי  'משה רבי יהאמרו ל

תן לנו מה נאכל  'לאכול אמרו לו משה רבי ביניהם והיתה נפשם קוהמנכרים והפרישו 

עבד איש מקנת כסף עמדו ומלו את עבדיהם והיתה נפשם  וכל הב"הלי אמ' להם כך אמ' 

בו מיד  כל ערל לא יאכל הב"הלאכול אמרו לו תן לנו מה נאכל אמ' להם כך אמ' לי  קוה

היה מוהל רבי' אמ' משה  מי מלן ר' ברכיה .כו ומל עצמויכל אחד ואחד נתן חרבו על יר
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בעת  שנא'והל ואהרן פורע ומשה משקה מ יהושע היה "אוי .ואהרן פורע ויהושע משקה

 .שנית מכאן שמלן בראשונה מיד ויעש לו יהושע חרבות צורים ולמהוגו' י'י  ההיא אמ'

 ..מכאן שעשו אותה גבעה בערלהלוי גבעת הערלות א"ר  מהו אל

 

קרייה  פתר שעיהו "רר' עזריה בש .המור דודי לי מהו צרור המור צרור >א,יג,א<

כך אברהם ראש  'כל מיני בשמי מה המור ראש רור המור זה אברהם' ע"ה צבאברהם אבי

עד אלא ריחו אלא באור כך אברהם לא נודעו מעשיו  המור הזה אין ומהולכל הצדיקים 

ממרר  'קטו ידיו מתמרמרות כך אברהוומה המור הזה כל מי של .לכבשן האש שהושלך

וירא וירץ  שנא'ן שכינה למלאך בי בין שדי ילין שהוא מותאם .ןיסורייעצמו ומסגף עצמו ב

 .. בשכינה [2]וירץ  מלאךב [3]וירא 

 

המזבח כאשכול גבי  על וקרב הצחק שנכפזה יאשכול  .דודי ליהכפר  אשכול >א,יד,א<

שנכנס בכרום אצל אע"ה של ישראל בכרמי עין גדי זה יעקב  ןעונותיהעל הכפר שמכפר 

 ?ב?חבי אחא אין לה "רר' חוניא בש .םעולהעין  םגדי עזים ונטל הברכות שה אביו ולבש

לקיש אמרה  בן "רבש חוניא 'ר .יכן היא מלינה בין שדיההשם ויותר מצרור הב ולאשה ז

ולי  ןבבכוריהם המרתה להם בנפשותיה צרתה למצריםה רבש"ע הב"הלפני  'כנסת ישר

ן בניך ן לי הבכור הזה ביילישראל הטמ 'מצרי אומה (ב366) כיצד היה יהבין שדי ילין ה

 .והמלאך נכנס ונוגפו ולי בין שדי ילין והיה נוטלו ומטמינו

בשעה שאתה מיצר לי מימר לי דודי  הב"הלפני  ר' ברכיה אמרה כנסת ישראל >א,יד,ב<

 י ואת נוטלוילמדת הדין ד 'אדם גדול שיש בו שיכול לומ וורואה איז דודילי שה ולי את ע

מקרא משנה תלמוד  שכל איש שהכל בול הכפר מהו אואשכוממשכנו הה"ד  ועמידומ

בכרמי עין גדי אלו אבות העולם  .של ישראל ןפר שמכפר עונותיהוהכ .תוספות ואגדות

 .עולםהעין  םונטלו הברכות שה שנמשכו אחריך כגדיים

סמנין שנותנין  העשרמצרור המור זה אחד  רת בית אבטינסור' יוחנן פתר בקט >א,יד,ג<

נטף ושחלת וחלבנה הרי  .זה תריןאל משה קח לך סמים  יי ר' הונא אמ' לה ויאמר .בה

חמשה  הםבבד יהיה  [בד]סמים  'דאינון תרין והלא כבר נאמ אתימד ןסמים אי .חמשה

רת וומצאו שאין יפה לקט ז"לן בדקו חאא מכי"כנגד חמשה הרי עשרה ולבונה זכה הרי 

 אשכל הכפר .ן בדי הארוןשהיתה מצומצמת בי בין שדי ילין .לו בלבדא ןא סמניכי אם י"

 יאין אנ הכסוי הזה .רתווכסה ענן הקט כתי'א"ר יצחק  .של ישראל יהןעונות שמכפר דודי

בזכות בכרמי עין גדי  .חטאתם סלה כלרש נשאת עון עמך כסית ייודע מהו עד שבא דוד ופ

וגו' את אברם י'י  ביום ההוא כרת שנא'אביכם בין הבתרים  'התנאים שהתניתי לאברה

ר'  .לאמרבמחזה  אל אברםי'י  אחר הדברים האלה היה דבר שנא'באברהם מדבר  'כתוה

 הב"הלפני  'אברהם הרהר ואמ הרהר המחמא אמ' הרהור דברים היו שם  "רלוי בש

מכלה זרעו מן העולם ועמדתי אני וסגלתי מעשים  האין את שברית עם נח יכרת רבש"ע
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טובים יותר  ויסגל מצות ומעשים 'אדם א ודחת בריתי לבריתו שמא יעמוד טובים לפניך

אנכי מגן לך מנח לא העמדתי  אברםאל תירא  הב"ה "לא .י[ת)(]ממני וידחה בריתו לברי

וצדיקים ולא עוד אלא שבניך באים לידי עבירות  (א367) וממך אני מעמיד מגיניםמגינים 

 אני נוטלוי וילמדת הדין ד 'שיכול לומ םזה גדול שבה אני רואה אי ומעשים רעים

תלמוד תוספות ואגדות  משנהאיש שהכל בו מקרא הכפר אשכול  שנא'וממשכנו בעדם 

אשכל  "אד .םיבכרמי עין גדי אני נוטלו וממשכנו בעד .של ישראל ןפר שמכפר עונותיהוהכ

 םבה הכפר שכפר באומות העולם והודה .איש שהכל בו הב"האמ' זה  אזירנבן הכפר 

אחרי כן באו בני מואב  ויהי ה"דבמלחמת יהושפט ה 'וי אומה "הבישראל ואימתי כפר בא

באים מכחו של  '[ישר]את מוצא  .למלחמה ובני עמון עמהם מהעמונים על יהושפט

מכחו של לוט אלו עושין מלחמה ונפלו אלו ביד אלו ויהושפט  אברהם ועמון ומואב באים

אמור לו  מדבר ביהושפט 'לך אדם שאין הכתו 'ואם יאמ "האלהיו ונצח הוי שכפר בא עזרו

להלן במלחמת  שנא'גדי  בחצצון תמר היא עין גדי מה עין להלן 'כאן עין גדי ונאמ 'נאמ

זכריה מה אם בעולם  ןלוי ב א"ר .מדבר 'הכתו מדבר אף במלחמת יהושפט 'יהושפט הכתו

 לעתיד כפר באומות והודה בישראלהיך אש אוכלה הוא אל קנא אל י'י כי הב"הב 'שכתו

 ..אכ"ואהיה כטל לישראל ע שנא'שנמשל כטל  אולב

 

במצות הנך יפה  .חסדים יפה רעיתי הנך יפה במצות הנך יפה בגמילות הנך >א,טו,א<

הנך יפה  .תרומה ומעשרות בחלה יפה במצות הבית הנך .הנך יפה במצות לא תעשה .עשה

סדין ב הנך יפה בכלאים הנך יפה .לקט שכחה ופאה ומעשר עני והפקר במצות השדה

הנך יפה במילה הנך יפה  .רבעי הנך יפה בנטיעה הנך יפה בערלה הנך יפה בנטע .בציצית

הנך יפה  .הנך יפה בתפילין .הנך יפה במזוזה ."שיפה בק הנך .לההנך יפה בתפ .בפריעה

 ה"זהנך יפה בע טובים 'הנך יפה בלולב ואתרוג הנך יפה בתשובה הנך יפה במעשי בסוכה

 .ה"בהנך יפה בע

 .ואם מעיני העדה ה"דעינים לעדה ה (ב367) סנהדרין שהם םעיניך יונים ה טו,ב<>א,

אלא אחר העינים כך אין ישראל ן הולכים וחוזרי םאינ אדם וכלםלו לרמ"ח איברים יש 

נאים  תמה כך ישראל ויונים מה יונה זעיניך  .דבר חוץ מסנהדרין שלהם יכולין לעשותאין 

 בציצית תפיליןב מצויינין 'מה יונה מצויינת כך ישר .ליםלפעמי רג םכשהן עולי םבהילוכ

מה יונה זו פושטת צוארה לשחיטה כך  .צנועים 'מה יונה צנועה כך ישרו .ובמילה בפריעה

על  תכך ישראל מכפר לםמה יונה זו מכפרת על העו .הורגנו כל היום כי עליך שנא'ישראל 

 ה"דהעולם מהם ה ריצ שלא ותאומ 'בחג כנגד ע ןם פרים שמקריביהאומות שכל אות

ממירה אותו  ןזו משעה שמכרת בן זוגה עוד אי מה יונה .תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה

ומכרת  קנהבנכנסת מה יונה  .לא המירוהו באחר הב"המשעה שהכירו ל באחר כך ישראל

שורות של תלמידי חכמים  שלש םואפרוחיה וחלונותיה כך הוקניה קנה ושובכה וגוזליה 

שאת נוטל גוזליה  ע"פמה יונה זו א .את מקומו ן יושבין לפניהם כל אחד ואחד מכירהכש
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מה  .לא בטלו שלש רגלים "השחרב ב ע"פשובכה לעולם כך ישראל א מתחתיה אין מנחת

ומצות  תורהוחדש בכל חדש וחדש כך ישראל מחדשין בכל חדש לה חדשת [מ(]?נ?)זו  יונה

יחרדו  ה"דלשובכה כך ישראל ה ליות הרבה וחוזרתמג רתבמה יונה זו שו .ומעשים טובים

מארץ אשור אלו עשרת השבטים אלו ואלו  וכיונה .דור המדבר אלוכצפור ממצרים 

אותה וחברותיה מריחות  ןן יונה שמאכילייש מ 'ר' אומ .י'י והושבתים על בתיהם נאם

באותה  ריםאצלה לשובכה כך בשעה שהזקן יושב ודורש הרבה גרים מתגיי אותה ובאות

ועזריה הרבה גרים נתגיירו  אף בחנניה מישאלו .רחב שמעה ישעה כגון יתרו שמע ואת

 .בינהבתריה וידעו תועי רוח  'מה כתיוגו'  באותה שעה מה טעם כי בראותו ילדיו

ילדה אשה אחת במצרים הצבור בקש לעוררן אמ'  ר' היה יושב ודורש ונתנמנם >א,טו,ג<

אין  "להיה שם תלמיד אחד ור' ישמעאל בר' יוסי שמו או (א368) .דשים רבוא בכרס אחש

אז ישיר משה ובני  ה"דל ישראל הכבוא יר ס'משה ששקול כנגד לשילדה  זו יוכבדהוה כן 

 .כמשה עוד בישראל(ב)את משה ולא קם נביא י'י  ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה 'ישר

הביאה אורה  א יונה מה יונה זודידך דמיא להד אעיניך יונים כיונים דוגמ >א,טו,ד<

אימתי הביאה יונה אורה ו והלכו גוים לאורך שנא'אורה לעולם  י'מביאכך ישראל לעולם 

ערב והנה עלה זית טרף בפיה מהו טרף בפיה  ותבא אליו היונה לעת ה"דלעולם בימי נח ה

 .יה אילן רב הוה מתעבידינא"ר ברכיה אילולי קטלת .יוסף טרוף טורף ד"אקטיל כ

 יתאיברבארץ ישראל הביאתו הדא היא דאמרן  יוטאותו ר' לוי אמ' משמט 'ומהיכן הביא

ארץ לא  על ידי יחזקאל אמור לה את שנא'מי מבולא הוא יארץ ישראל לא לקת ב

ר'  .חו במיםומיים ניחהשל  ןובלוטרסא 'יחנן אפי "רא .שמה ביום זעםגוא לא ימטוהרה ה

ה לה ולו מגן עדן הביאה לא האר' איבו  "להביאתו א נפתחו לה ומשם "עטריי אמ' שערי ג

מתחת  טוב זה המר לו מרי נח 'כגון קנמון ובלסמן אלא רמזה לנח ואמ להביא דבר מעולה

 ..ולא מתוק מתחת ידיך הב"הידו של 

 

 תולסווהיא ק לסה בלשון כפולור' אבהו אמ' הוא ק .נעים יפה דודי אף הנך >א,טז,א<

לעשות אומה אחרת  כפול הנך יפה רעיתי הנך יפה שאם בקש לסה בלשוןופשוט הוא ק

אף  רבש"עלפניו  רהדודי אף נעים אמ לסתו בלשון פשוט הנך יפהוהיא ק .שהוא יכול

 .מחזירני למוטבמביאני ו הלמה שאת מביא עלי נעים הוא השאת

 .ואת מניקתו בחדר המטותותתן אותו  הה"דהמקדש  ננה זה ביתעאף ערשנו ר >א,טז,ב<

בר נחמן  ר' שמואל .מ' בתאיםוא 'ור' שמואל בר נחמן ר' אלעז 'המטות ר' אלעז מהו בחדר

בעליות בימות  'מאן דאמו בתאים בימות הגשמים 'מ' בעליות ולא פליגי מאן דאמוא

יהודה בר' סימון למלך שיצא לו למדבר  "רבש אף ערשנו רעננה ר' עזריה "אד .החמה

יל מצטער בעצמו ומדחק באיבריו כך עד שלא נבנה התח (ב368) והביאו לו מטה קצרה

 .ויאריכו הבדים "הת בין שני בדי הארון משנבנה בממצצוהמקדש היתה שכינה מ בית
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לנחת כך עד שלא נבנה  יה אלאיאף ערשנו רעננה מה מטה זו אינה עשו "אד >א,טז,ג<

ואהיה מתהלך באהל ובמשכן  ה"דה טלטלת ממקום למקוםיהיתה השכינה מ "הב

אף ערשנו רעננה מה מטה זו אינה אלא לנחת רוח  "אד .זאת מנוחתי עדי עד "המשנבנה ב

לכו  "הטלטלין ממקום למקום ויסעו ויחנו משנבנה ביהיו מ "השלא נבנה ב ישראל עד אף

אלא לפריה ורביה  מה מטה זו אינה "אד .וגו'יהודה וישראל רבים שנא' ספרו את ישראל 

בת ידא"ר יוחנן מג .פרו ורבו "הב בוא משנבנהיר ד'הל כאחד כל הק"ה כך עד שלא נבנה ב

 'אפי זכרוןכפלים כיוצאי מצרים  ים עםהיו והיו מוציא בוא עיירותיר ס'ס טועד אנטיפ

 וןלהון ולא נסב יתהון א"ר חנינא קפצה לה חנאסמ לאוני תרבוא דק ס' הוןל נאאת מצע

 ..ארץ ישראל

 

 'עליהם יעקב אבי אבנים שישן ברכיה "רחמא בשר' מנ .בתינו ארזים קורות >א,יז,א<

 קורות "אד .קורות בתינו ארזים םומה הרטבה הרטיב מה לסוכפ מטהכנעשו תחתיו 

 .בתינו ארזים אלו הצדיקים והצדיקות הנביאים והנביאות שעמדו ממנו

נכפפת  ות הזה למה שהיאייוחנן אין אדם נהנה מן הבר "ררהיטנו ברותים א >א,יז,ב<

רה יהוא שכפפתי לעקור יצ כברוש רענן אני (הוא)תיה דר' יוחנן דא"ר יוחנן אני היא דע

אני עניתי אני עוניתי לו ואשורנו ז של ע" הריוליצ לעצבים אפרים מה לי עוד"ז שנא' של ע

 ."זרה של עיאני הוא שכפפתי לעקור יצאמ' הב"ה אלא  .שירה ול לא אשורנו לא אמרנו

הבית בצלעות  ויצף את קרקע הה"דרותים הבטים ירה סברותים מקום שהכני רהיטנו

 מקרה בארזים ומרהיט בברותים מדה תורה דרך ארץ שיהא אדםיברושים א"ר יוחנן לה

 ..ברותים שנא' קורות בתינו ארזים רהיטנו

 

 

היא וחביבה אני אני  (א369) אמרה כנסת ישראל אני היא .חבצלת השרון ניא >ב,א,א<

 .ויעש בצלאלשנא' י בצלאל "שעשיתי צל ע חבצלת השרון .אומות 'הב"ה מעה בבישח

 אני חבצלת ד"א .אז ישיר משה ובני ישראלשנא' משה ע"י שירה  השרון שאמרתי לפניו

שעה קלה כנסני בו מצריםב והשרון אני היא וחביבה אני אני היא שהייתי חבויה בצל

שנא' השיר יהיה  ואמרתי לפניו שירה טובים כשושנה 'הב"ה לרעמסס והרטבתי מעשי

של ים ולשעה קלה הרטבתי  ההיא שהייתי חבויה בצל אני ד"א .לכם כליל התקדש חג

היא  אני ד"א .שנא' זה אלי ואנוהו בוריט ןביכשושנה והראיתיו באצבע מ מעשים טובים

הרטבתי מעשים טובים  ולשעה קלה (תי)שעשהייתי חבויה בצלו של סיני ולשעה קלה הר

אני היא שהייתי ד"א  .נעשה ונשמע י'ידבר  ואמרתי לפניו כל אשרכשושנה בידי ולבי 

בו מלכיות למחר כשיגאלני הב"ה מצלן של מלכיות אני מרטבת  מוסה בצלן שלרחבויה ו

 .שיר חדש כי נפלאות עשה י'יו שיר חדש שנא' שירו לפניואומרת ל כשושנה
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וחביב אני שכל  מדברהפסוק הזה המדבר אמרו אמ' המדבר אני  'ר' ברכיה אמ >ב,א,ב<

ו ינתנם הב"ה שיהוהדס ועץ שמן. שטה  טובות שבעולם חבויין בי שנא' אתן במדבר ארז

ר לו פקדונו בלא חסרון ואני מרטיב וחזאממני אני הב"ה  קשםיבבי וכש( ני)בשמורים 

הארץ אמרה אני  יבנן אמרעריו. רשירה שנא' יששום מדבר ו וניפל מ'טובים ואו 'מעשי

הארץ  ףוגו' מכנ ןיחיו מתיך נבלתי יקומו ה אני שכל מתי העולם חבויין בי שנא'היא וחביב

 זמירות שמענו צבי לצדיק.

כל זמן  שושנה אלא ניכרתלא היא חבצלת ולא  'מור' יודן ור' אלעזר ר' יודן א >ב,א,ג<

' ר .חבצלת שחבויה בצלה שהיא קטנה חבצלת הגדילה קורא אותה שושנה ולמה נקראת

משובח שבמינים כשושנה ושבאותו המין  ש' ןבמשובח שבמיני 'לת הצדיקיושמ 'אליעז

 שושנת העמקים ולא כשושנת ההר שנוחה להכמש אלא כשושנת משובח שבאותו המין

 .במגונה שבאותו המין של הרשעים מגונה שבמיניםמ .העמקים שמרטבת והולכת (ב369)

מוץ הרים כש בו לחלוח אלא שבבקעה כבר י קשכ "תאומגונה שבמינים כקש לפני רוח 

ם כנסת ישראל לפני הב"ה אני היא וחביבה אני שנתונה בעמקי ר' אבא אמרה .לפני רוח

שירה לפניו  וכשידלני הב"ה מהצרות אני מרטבת מעשים טובים כשושנה ואומרת צרות

מעמיק עיניך בי אני  השאת אמרה כנסת ישראל בשעהא"ר אחא  .בצר פקדוך שנא' י'י

 י'י.שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה"ד שירה ה ים טובים כשושנה ואומרתמרטבת מעש

 נה?ו?ישראל אמרו אמרה כנסת ישראל אני היא וחביבה אני שאני נת רבנן אמרי כנסת

טובים כשושנה ואומרת  אני מרטבת מעשים גיהנם בעמק גיהנם וכשיגאלני הב"ה מעמק

עזר יחדש אתיא דרבנן כההיא דא"ר אל בפי שיר ויתןוכתי' ויעלני מבור שאון שירה שנא' 

 שרי אומות העולם לעתיד לבא שיבואו לקטרג את ישראל לפני הב"ה ןהמודעי עתידי

עריות אלו  יגלמואלו  עריות יגלמאלו י ע"ז בדוואלו עע"ז  יבדואלו ע בש"ערלפניו  'ואומרי

 ישראלדין ון יורניורדין לגיהנם ואלו אי דמים מפני מה אלו יפכודמים ואלו ש יפכוש

כי כל העמים ה"ד לגיהנם הה יתרד כל אומה ואומה ואלה הוא "כא יןלהם ואומר יןמשיב

יכול כי  לאומרו כב 'פשיאי א 'בשם אלהיו א"ר ראובן אלו לא היה הדבר כתו ילכו איש

י [כ)ג(]דוד ברוח הקדש גם  'כאן אלא נשפט הוא שאמ 'שופט אין כתי י'ינשפט  י'יבאש 

תורה הסורין ומשענתך זו ישבטך אלו הי לא אירע רע כי אתה עמדי אלך בגיא צלמות

ל אך טוב וחסד ירדפוני כל "אך יכול בעולם הזה ת ל"יסורין תי המה ינחמוני יכול בלא

 ..לאורך ימים י'יושבתי בבית למה חיי  ימי

 

שנא' ויהי יצחק בן ארבעים  ר' יצחק פתר קרייה ברבקה .בין החוחים כשושנה >ב,ב,א<

ל אחות לבן "מפדן ארם מה תשהוא  (א:36) אוה בקחתו את רבקה אם ללמד שהשנ

 ווהצדקת הז עיםרהיו אחיה היה רמאי ואנשי מקומה ורמאי  הארמי אלא אביה היה

וישלח  'ון כתישמע ר' פנחס בש"ר .שושנה בין החוחיםלם למה היא דומה יהצאה מבינוי

  .ותארמבהארמי כלל כולם  פדנה ארם אל לבן בן בתואלוילך יצחק את יעקב 
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מה שושנה זו קשה לבעלה להלקט כך  ר' אליעזר פתר קרייה בגאולת מצרים >ב,ב,ב<

 .או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גויה"ד לפני הב"ה ה גאולת ישראל היתה קשה

מקרב גוי שהיו אלו  אלא גוי 'ן גוי מקרב עם ועם מקרב גוי אין כתיייהושע בש"ר חנ ר'

מגדלי בלורית אלו לובשי כלאים ואלו לובשי  האלו מגדלי בלורית ואל .ואלו ערלים ערלים

בר נחמן  עוןא"ר שמ .מדת הדין שיגאלו ישראל לעולםנותנת  לא היתה "כא)אל( כלאים 

לבני  לכן אמורה"ד לעולם ה םר הב"ה עצמו בשבועה לא היו ישראל נגאליסשא אל אלו

א"ר ברכיה גאלת בזרוע  .לכן נשבעתי לבית עלישנא' ה ואין לכן אלא שבוע י'יישראל אני 

לקחת לו גוי ועד מוראים גדולים ע"ב אותיות  א"ר יודן .רוניאיבטביד משה ואהרן עמך 

 םן בשמו גאלוגוי שני שאינו מן המנין א"ר אב םצא מההוע"ה שהם  לך אדם 'הן ואם יאמ

 ם.הע"ב של הב"ה  תיוששמו

נטעו שורה של תאנים ששהיה לו פרדס  סימון למלך 'רב ר' עזריה בש"ר יהודה >ב,ב,ג<

 של רמונים ושורה של תפוחים ומסרו לאריס והלך לו לאחר ימים ושורה של גפנים ושורה

צצים לקצצו והביא קו 'ודרדריקוצים מלא  ובא המלך והציץ בפרדס לידע מה עשה ומצא

כל בשביל שושנה זו ינצל ושבת נפשו אמ' המלך  וראה בו שושנה של ורד ונטלה והריח בה

 דורות הציץ הב"ה בעולמוכ")ו(]ה[ לאחר  בזכות התורה לא נברא אלא הפרדס כך העולם

מים בדור המבול נמחה  נמחה מן המים שאינולראות מה שעשה ומצאו מים במים דור 

למבול ישב וראה שושנה של ורד י'י  (ב:36) צצים לקצצו שנא'ודור הפלגה במים הביא ק

 ליו בשעה שאמרואבה בשעה שסדרו עשרת הדברות ושבת נפשו  ל ונטלה והריחאלו ישרא

בזכות התורה ולומדיה  הפרדסכל ישראל נעשה ונשמע אמ' הב"ה בשביל שושנה זו ינצל 

 .ינצל העולם

חסדים בנוהג שבעולם עשרה אנשים נכנסין  ן דצפורי פתר קרייה בגמילותיר' חנ >ב,ב,ד<

ה"ד ל .ברכת אבליםהוא מברך ול לפתוח ברכת אבלים ומהם יכ םלבית האבל ואין אד

 םואין אד נכנסין לבית המשתהאנשים ועוד בנוהג שבעולם עשרה  .בין החוחים לשושנה

עשרה  .שושנה בין החוחיםל לה"דרך ייכול לפתוח פיו לברך ברכת חתנים ובא אחד וב

 םמה 'ני התיבה ואעל שמע ולעבור לפ שיכול לפרו םנכנסין לבית הכנסת ואין אדאנשים 

ר' אלעזר אזל לחד אתר  .שושנה בין החוחיםלה"ד ללפני התיבה  פורס על שמע ועובר

אמרי  חכם אמ' לון ליכא ר לפני התיבהוא חכם עבכשמע אמ' לון לי על ליה פרוס ואמר

ליה נתכרכמו פניו והלך לו  לין ביה על מגן צווחין?ו?דין הוא ר' אלעזר דין הוא דמתגל

 "לצבי ר' דיילף א ואמ' ל .ליה עובדא אתנ יבא רבו אמ' לו למה פניך חולניותאצל ר' עק

שמע פרס לון עבור לפני  על ליה פרוס ןאתר אמרי אין ואלפיה לבתר יומין אזל לההוא

מליף  ר' יונה הוה .תחסם ר' אלעזר וקרון ליה ר' אלעזר חסמאיאמרי א התיבה ועבר

 .בכל מלה יהוו גובריןלהיכי דו ברכת חתנים וברכת אבלים כי ילתלמיד

בין החוחים רוח צפון  ר' הונא פתר קרייה במלכיות מה שושנה זו כשהיא נתונה >ב,ב,ה<

 םשהע"פ כך ישראל א .לבה מכווןואעפ"כ  וח עוקצהרוה דרום יוצא ומטה אותה כלפי

ר'  י'י.אביהם שבשמים שנא' עיני תמיד אל כנגד לבם מכוון  ארנוניותבמסים ו נלחצים
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לבעלה  פתר קרייה בגאולת מחר מה שושנה זו כשהיא נתונה בין החוחים קשה איבו

ליעקב  י'יצוה מטה אליה כך  "כאור ושורף חוצה לה ואחהעושה מביא  אהוה להלקט מ

לוד לאונו  ה.פאלי סטראיק אלטברי (א372) אסוסית .ליריחו סביביו צריו כגון חלמיש

למחר כשיגיע הקץ מה הב"ה ביבותיה ארצות וסשמתיה  זאת ירושלם בתוך הגויםה"ד ה

בדד י'י  תמן 'והיו עמים משרפות סיד מה כתיהה"ד האור ושורף חוצה לה  עושה מביא

 .ינחנו

היא מפרחת כך כל ויצא טל  בו מה שושנה שרב יוצא עליה והיא כמושהיא"ר א >ב,ב,ו<

צלו של עשו ישראל  נראין כמושין בעולם הזה עבר ישראל יכול זמן שצלו של עשו קיים כב

 אלא לריחאהיה כטל לישראל יפרח כשושנה מה שושנה הזו אינה הה"ד  מרטיבין והולכין

שולחן מלכים  לעמה שושנה זו עולה  .כך לא נבראו הצדיקים אלא לגאולתן של ישראל

כרת בין העשבים כך ישושנה זו נ מה .עולם הבאובעולם הזה ם בתחלה וסוף כך ישראל ה

מה שושנה זו מתוקנת שבתות  .כל רואיהם יכירום בין אומות העולם שנא' כריןיישראל נ

 א"ר ברכיה אמ' הב"ה למשה אמור להם .מחר תישראל מתוקנים לגאול וימים טובים כך

כם שלא ידעתתנו  לשושנה בין החוחים םלישראל בני כשהייתם במצרים הייתם דומי

אשר ישבתם בה לא תעשו  ארץ מצרים כמעשהה"ד תעשו כמעשה אלו וכמעשה אלו ה

 ..וכמעשה ארץ כנען

 

התפוח הזה הכל  ר' הונא ור' אחא בש"ר יוסי בן זמרא מה .בעצי היער כתפוח >ב,ג,א<

העולם  'שאין לו צל לישב בצלו כך ברחו אומו מפני בורחין ממנו בשעת השרב ולמה כן

אני הוא ל בצלו חמדתי וישבתי "תורה יכול אף ישראל כן ת תןמבצל הב"ה בלישב 

מוציא  אמ' התפוח הזה .תרתיבה ר' אחא בר זעירא אמ' ו .אותו ולא האומות שחמדתי

הה"ד כל אשר דבר י'י  עהילשמעשייה במצרים הקדימו היו ניצו קודם לעליו כך ישראל ש

 נעשה ונשמע.

כשהיו זה ניצו קודם לעליו כך ישראל התפוח המה  חוריאר' אחא בר זעירא אמ'  >ב,ג,ב<

מה תפוח  ר' עזריה אמ' תרתי אמנה לשמיעה הה"ד ויאמן העם וישמעו. הקדימובמצרים 

ר' עזריה  .טוב אלא בסיון (ב372) לא נתנו ריחישראל זה אינו גומר פירותיו אלא בסיון כך 

ניצו עד שגומר פירותיו חמשים יום כך משיצאו  זה משעה שמוציאהאמ' חורי מה התפוח 

 ה חמשים יום ואימתי קבלו אותה בחדש השלישיעד שקבלו את התור ישראל ממצרים

תפוח זה את נותן בו  ר' יהודה בר סימון אמ' תרתי מהמארץ מצרים. לצאת בני ישראל 

אם מבקשין אתם בדבר קל להם משה לישראל  ראיסר ואת מריח בו כמה ריחות כך אמ

 אתרפלאחד שלקה ברגליו וחזר על כל הרופאים להלה"ד אתם נגאלין  גאל בדבר קליל

אתה מתרפא טפול לך  להתרפא בדבר קלאתה לו אם מבקש  'ולא נתרפא בא אחד ואמ

ולקחתם אגודת אזוב שנא' בדבר קל אתם נגאלין  גאלילאתם גלל בהמה כך אם מבקשים 

או  ייבא בארבעא מנואזובא בכמה היא טב סרתאא הדא 'משה רבי אמרו לו .וטבלתם



 רי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י ט( 311כתב יד פרנקפורט דמיין 

35 

וביזת הים וביזת סיחון  'ה לכון לירש ביזת מצריבחד והיא גרמ 'י אמ' לון אפייבחמשא מנ

עאכ"ו אדם בכמה דמים ויש בו כמה מצות העל  לולב שהוא עומד .מלכיםל"א ועוג וביזת 

 .לישראל ולקחתם לכם ביום הראשון משה ' הזהירלפי

בנו  טובה ומרגלית באמרגלית למלך שהיתה לו אבן  ר' יהודה בר סימון אמ' חורי >ב,ג,ג<

יה  ני הב"ה עזי וזמרתבישראל לאמרו כך  .היא ושלך היא ולך אני נותנה לו לך )לך( 'אמ

עוז לעמו  י'ישנא'  ין עוז אלא תורה[א)כ(]א ושלכם היא ולכם אני נותנה ויאמ' להם לכם ה

קוו  .קוו לתורה קוו לדגלים קוו למשכן קוויות טובות קוו ישראל על היםג' א"ר לוי  .יתן

ישבתי  'חמדתי קוו למשכן דכתי 'קוו לדגלים דכתי .תי וישבתיבצלו חמד 'לתורה דכתי

א דא"ר ומצרים כההארץ תי את בני ישראל מיבבית למיום העל כי לא ישבתיכד"א 

מחנות  ויצאו אל מדבר שור מלמד שנתנבאו על עצמן שעתידין לעשות מחנות אמנחמ

י"ב ר יצחק אלו א" .מתוק לחכי ופריו ..ת של כרםודגלים דגלים שורות שורות כמטע

מה טעם ופריו מתוק לחכי לחכי "ת סיני ממתקים בד (א372) חדש שעשו ישראל לפני הר

 .אבל לחיך אומות העולם היה מר כלענה היה מתוק

ישראל עד  נארשו שנתנה תורה מסיני לא ףע"א 'מאהל מועד א"ר אלעז >ב,ג,ד<

ולא  למדינה תנסונכ תכומחות שהיא כתובתה אטמגבאהל מועד לדיו שנתפרשה להם

עד שהבאתיו אל בית הה"ד  נתחייבו עליה בני המדינה עד שנתפרשה להם באהל מועד

 .ההוראה נצטוו על הל מועד שמשםוא ואל חדר הורתי זה .ר סיניחדאמי זה 

הל מועד יפה להם באהליות ומה א ןאלו היו האומות יודעי יב"לאר >ב,ג,ה<

קול הדיבור  ןהל מועד היו שומעיומד אשלא ע הריות היו מקיפין אותו שע?ט?סבתו

ן היה ופוא"ר סימון דיפרוס .כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים כי מי שנא'תרזין יונ

כאשר  שנא'סם חיים לישראל  .יוצא חיים לישראל וסם המות לאומות העולם הדיבור

תחת התפוח  'ומתו לכך אומ אומות העולם שמעוושמעת וחיית אתה שמעת אתה ויחי 

מועד. אהל משמשם היה קול נפסק ולא היה יוצא  ני ר' חייאאררתיך מאהל מועד תעו

אהל  יה באומות העולם משעמדישלא עמד אהל מעד היתה נבואה מצו א"ר יצחק עד

בלעם בן בעור נתנבא אמור  והלא "תוא .מועד פסקה נבואה מהם משם אחזתיו ולא ארפנו

יעקב לא הביט און ביעקב כי לא נחש  בו אהליךוט לטובתן של ישראל נתנבא שנא' מה

 ..עפר יעקב דרך כוכב מיעקב וירד מיעקב ביעקב מי מנה

 

יין בהושלט בי יצר הרע  'אל בית היין ר' מאיר ור' יהודה ר' מאיר אומ הביאני >ב,ד,א<

ר'  "למערבב ליה א אל בבר נשייחמרא כד ע לעגל אלה אלהיך ישראל הדיןלו ואמרתי 

 תן שיר השירים אלאיין דורשין שיר השירים לגנאי אלא לשבח שלא נא יהודה דייך מאיר

הביאני הב"ה למרתף  לשבחן של ישראל ומהו הביאני אל בית היין אמרה כנסת ישראל

מ"ט פנים במ"ט פנים טהור וב (ב372) תורה שנדרשתהגדול של יין זה סיני ונתן לי שם 

שני חברים שעוסקין  'מו' יונה אר .שנא' ודגלו עלי אהבה טמא ומאהבה גדולה קבלתיה
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הב"ה ודגלו עלי  רבית אב של הלכה אמ 'אומ בית אב של הלכה וזה 'הלכה זה אומ בדבר

ו גלואהבת ואייבת אמ' הב"ה וד א"ר אחא עם הארץ שקורא לאהבה איבה כגון .אהבה

אמ' הב"ה משה לאהרן אהרן לעפרון עפרון  למשה תינוק שקורא יצחק "רמא .עלי אהבה

 זוקיבאצבעו והיה נ של מלך א"ר חוניא לשעבר אדם מראה איקונין ג עלי אהבהילוליג

הב"ה  'עוד אלא שאמ זוק ולאיועכשיו אדם מניח ידו על האזכרה כמה פעמים ואינו נ

ואת  כד"אבאביו אבי' יעקב  גליגין שדילואותן ד 'ו עלי אהבה א"ר ברכיה אפידילוגו

ועשית דכתי' אני משרה שכינתי  םהב"ה בה רעורות גדיי העזים הלבישה על ידיו אמ

אמ' נין בש"ר לוי יר' יהושע דסכ .הב"ה ודגלו עלי אהבה 'שאמ יריעות עזים ולא עוד אלא

 .ישראל הביאני הב"ה למרתף גדול של יין זה סיני ושם ראיתי מיכאל ודגלו אמרה כנסת

שעה אמ' הב"ה  השל מעלה ואהבתי אותם באות ןסיכסיוראו עיני ט .לו[ג)ל(]גבריאל וד

 ..על דגלו באותות אישהה"ד  למשה הואיל ורצונם של בני לחנות בדגלים יחנו בדגלים

 

ד"א  .באש של מעלה ובאש שלמטה .שותיבשתי א .שישותאב סמכוני >ב,ה,א<

 שו שליה ושל סנה ובאשושל מ יצחק ויעקב שו של אברהםיהרבה בא שותיבאשישות בא

 .הלכות המאוששות סמכוני באשישות אלו "אד .עזריהשל חנניה מישאל ואישו אליהו ו

אמרה כנסת  .כי חולת אהבה אני .כתפוחים םאלו הגדות שריחן וטעמ .רפדוני בתפוחים

כל  ד"א רבש"ע .לך לאהבני שאתה מביא עלי בשביל שהלוכל ח רבש"עישראל לפני הב"ה 

אע"פ  בה אניכי חולת אהד"א  .עלי בשביל שאני אוהבת אותך םמביאיא"ה ש לאיםוח

 .מבקש מיני תענוגים אהבה אני עד שלא חלה אדם אוכל מה שמוצא כיון שחלה תשחול

 ימשנה ודבר ילשמוע דבר (א373) א"ר יצחק לשעבר היתה התורה כלל והיו מבקשין

א"ר לוי  .אגדה ימקרא ודבר ימבקשין לשמוע דבר תלמוד ועכשיו שאין התורה כלל היו

 תלמוד ועכשיוודברי משנה  יהיה אדם מתאוה לשמוע דברה וימצוי 'לשעבר היתה פרוט

לשמוע אלא דברי  תאויםחולים מן השעבוד אין מ םיה וביותר שהישאין הפרוטה מצו

 .רכות ונחמות?[ב)(]?

לבן מלך שעמד  םממצרים למה היו דומי בשעה שיצאו ישראלרשב"י ני את >ב,ה,ב<

ליו אלא וחבא בני בזיוו שנשתנה המלך ל הםאמ' ל אלאסכול לו ילך בנך רוליו אמומח

ממצרים היו  כך בשעה שיצאו ישראל אילך לאסכול "כחדשים ואחג' בני ויתעדן  יתענג

הרי השעה תן להם התורה אמ' "ה מ לבנים אמרו לובטיט ובשעבוד ן הבעלי מומין מ םבה

' ו בני גנגטיט ולבנים אלא יתעשל שעבוד ן המ ותן של בניולהם הב"ה עדיין לא בא זי

 .אתן להם התורה ואימתי בחדש השלישיואח"כ  מןבוובשלו חדשים בבאר 

לאושא ואלו הן ר' יהודה ור' נחמיה ור' יוסי ור'  'רבותי י השמד נכנסוהבשל >ב,ה,ג<

 כל מי שהואלהון אצל זקני הגליל אמרו להון אליעזר בן יעקב שלחו  חי ור'אי ןשמעון ב

צרכיהון כיון שהגיע  כנסו ולמדו ועשו כלתוילמד נ ד וכל מי שאינו למד יבאולמד יבא וילמ

אותו ריקם חלקו כבוד לר' יהודה  ןמניחי פטר אמרו מקום שנתקבלנו בתוכו אנויל ןזמנ
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נכנס ר' . אלא מקומו של אדם הוא מכבדוחכמה מהם ב שהיה בן עיר ולא שהיה גדול

כאן  'נאמ ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה יהודה ודרש

' ממה רחוק שנא ם ובינו כאלפים אמה במדההלהלן אך רחוק יהיה ביני 'הרחק ונאמ

כאן  'והיה כל מבקש משה אין כתי .אלפים אמהשנא' כאן אלפים אמה אף הרחק  להלן

רים כאלו מקבל פני שכינה ואתם ימי שמקבל פני חב מכאן למדו כל י'ימבקש כל אלא 

 שאין הב"העאכ"ו או שלשים כ' מיל או י' כם מי שנצטער גדולי התורה מ אחינו רבותינו

 י'י.בקהל  (ב373) נכנס ר' נחמיה ודרש לא יבא עמוני ומואבי.. מקפח שכרכם בזה ובבא

דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם  למה על י'יא בקהל ואומות גדולות פרשו מלבב' ני את

היו ישראל במדבר היה שנה שמ' כל  ריבאותה שעה וה ובמים וכי צריכין היו ישראל

ועמוד ענן  להם והמן יורד להם והשלו מצוי להם וענני כבוד מקיפין אותם הבאר עולה

דרך ארץ הוא  אלא בלחם ובמים אשר לא קדמו אתכםעל דבר מ' ונוסע לפניהם ואת א

א וראה מה פרע הב"ה לאלו שתי אומות וב .משתהבו מין לו במאכלישהבא מן הדרך מקד

 במאכל 'קדמתם רבותיהואתם בני אושא ש י'ייבא עמוני ומואבי בקהל  בתורה לא ו'כת

ונביא אחד זקן בבית  נכנס ר' מאיר ודרש .הב"ה יפרע לכם שכר טוב תיכםבומטו תהמשבו

ונתן בן הזה זה י צים יש כאן אייב ר' יוסי מאיר פתפותיא"ל  .אל זה אמציה כהן בית אל

ן תלוי זכה בן משה ואם לאו בן "מנשה נובן  םוויהונתן בן גרשה"ד ם בן משה הוגרש

והאריך כל אותן  "זליה כומר לע ואמר ניר' שמואל בר נחמד החבריא בעון קמי .מנשה

 [ליה]אמ'  והוה ע"זכיצד הוה ברנש אתי למסגד ל"ז שהיתה עינו צרה בעאין  שנים אמ'

עין או בר שבבר או  שתיןבר חמשין או בר כמה שנין את אמ' ליה בר ארבעין שנין או מ

שנין ואת בעי  שתא או אחמשן מ עבדא אלאמתלית היא  "זע אוהד הוה אמ' ליה שמונין

 .כן "לן ואוחניאתא חד בר  יואזל ליה תקהמב הוהו מסגד להדא פחיתאלמשבק אלהך ול

דוד  ראהומסמי עיניה כיון ש האנא נסיב אגריא"ל הכא בה  עבידמה את את ו "לא

גרשום בן  על אוצרותיו הה"ד ושבואל בן ןטוסיה אותו קומחביב עליו עמד ומינ שהממון

אמרו כיון שמת דוד חזר  משה נגיד על האוצרות שמינה אותו קומיסטון על אוצרותיו

שיקר לו  וחש לו שיקר לו ומהיכחש לו מהו כ אני נביא כמוך אליו גםויאמר  הה"דלסורו 

אל הנביא אשר  י'יהי דבר ם יושבים על השלחן וייוויהי ההה"ד  האכילהו לחם כזבים

 (א374) אם זה שכיחש בו והאכילהו לחם כזבים זכה ששרתהק"ו והלא דברים  השיבו

עאכ"ו מטה בו משתהבבמאכל ו 'עליו רוח הקדש אתם אחינו בני אושא שקבלתם רבותי

 .בית עובד אדום הגתיב י'יארון  נכנס ר' יוסי ודרש וישב ..שישלם לכם הב"ה שכר טוב

זכות  הז באי .ואת כל אשר לוהגתי בית עובד אדום  את י'ידוד לאמר ברך  גד למלךווי

וכן הוא  .עמיאל הששי יששכר השביעי הה"דובמה ברכו בבנים  .האלהים בעבור ארון

כלות היו לו וכל חדא  ח'לו ו מבני עובד אדום המה אמרו שמונה בנים היו וכל אל 'אומ

 והיא יולדת שבעהל טמאה שבעה וטהורה ת תרין בכל ירחא הא כיצדידימנהון הות יל

הא ס"ב  ריהון הדיד תמני נ"ד ריושתא דידיה המ"ח  ריירחין ה בכל ירח תלתא לשבעה

 'מהו דין דכתי ר' יוחנן אמרו ליהד היא בעון קמייחבר .ששים ושנים לעובד אדום בכתיד
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היה מדליק בתורה ששעל ובתורה ומה פ שפעל פעולה גדולה "יע וןאמ' ל .פעולתי השמיני

ומה ארון האלהים שאינו אוכל  "ווהרי דברים ק ת.וערבי לפני הארון שחריתנר אחד 

 זכה להתברך בכבודוואבנים והדליק בו נר אחד האלא שהיו בו לחות  ושותה ומדבר

שונם ושם אשה גדולה  ויהי היום ויעבר אלישע אל רשב"י ודרשנכנס  עאכ"ו.ואתם אחינו 

ל לחם זכתה ושכתב ותחזק בו לאכ "יע ר' יהודה בר' סימון ל"א .ל לחםוותחזק בו לאכ

 אמרו גדולה היא "יזעירא ור' יוחנן בש"ר שמעון ב בש"ר הודהר' י .להחיות את בנה

 י שהאכילה את אליהו"לתחיית המתים לבא שלא בעונתה צרפית ע שגורמת סהוהפר

פתילות היה אליהו  וכמהנרות כמה  'א"ר יהודה בר' אלעאי אפי .זכתה להחיות את בנה

ר יהודה בר' סימון אמר וכי משלה א" .מעביר ממקום למקום כדי שלא יטריח כל בריה

 י"אלא ע 'הוא כתהיא והיא הוא וותאכל  'היא משלו אכלו דכתיהוא ואכל והלא 

יפות ושמשתו זכתה להחיות את בנה ואתם בני אושא גומלי  אותו בסבר פנים שהאכילה

 (ב374) ' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי ודרש ויאמר שאול אלנכנס רעאכ"ו..  יםחסד

עם כל  וכיבעלותם ממצרים  ואתה עשית חסד עם כל בני ישראלוגו' הקיני לכו סורו רדו 

יתרו עשה ודאי עזר יאלא עם משה בלבד א"ר אל ישראל עשה יתרו חסד והלא לא עשה

הוא כן אלא בשכרו האכילו א"ר סימון אין  .קראן לו ויאכל לחם הה"דחסד עם משה 

ר' נחמיה  דלה לנו ולאבותינו 'מור' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה א .וגם דלה דלה לנו שנא'

דלה לרועים בשביל להטיל  דלה לנו בזכות אבותינומאן דאמ'  .דלה לנו ולרועים 'מוא

חסד אלא ללמדך שכל מי שעושה חסד עם  עשה 'שלום ביניהם ואת אמרת עם כל ישר

עאכ"ו. לו כאלו עשה עם כל ישראל ואתם אחינו בני אושא  מגדולי ישראל מעליןאחד 

הסכת ושמע  לאמר כל ישראלוזקני ישראל עם  אליעזר בן יעקב ודרש וידבר משה נכנס ר'

 יןשנמ' התורה והלא כבר את  וכי היום קבלולי'י אלהיך ישראל היום הזה נהיית לעם 

כיון ששנה להם משה שאלא מלמד נהית לעם  שקבלו את התורה ואת אמרת היום הזה

 קבלוה מהר סיני לכך אז כאלו 'הם הכתוילעבסבר פנים יפות העלה  את התורה וקבלוה

 עאכ"ו..היום הזה נהיית לעם ואתם אחינו בני אושא  'נאמ

 

תחבקני אלו לוחות  וימינו .הראשוניםהאבנים אלו לוחות  .תחת לראשי שמאלו >ב,ו,א<

. וימינו תחבקני אלו תפילין .תוציצי אלו שמאלו תחת לראשיד"א  .האבנים האחרונים

לא הה"ד ן שכינה לעתיד לבא יסוכה וימינו תחבקני זה ענ השמאלו תחת לראשי זד"א 

לאור יהיה לך  י'יאיר לך יולנגה הירח לא יאיר לך מי עולם השמש לאור  אורלך  יהיה

על מזוזות ביתך ביאתך  וכתבתם רשב"יני אמזוזה ת ושמאלו תחת לראשי זד"א  .עולם

כן אין אדם  ההשולחן מחוץ לפרוכת ואינ ושמת את 'כתי יהודה א"ר .מן השוק לביתך

כדי שלא תהא מעכבת הימין אין אדם מניח השמאל תחת  מניח את המנורה משמאל

 י'י (א375) לה מן הדא קרייה לאהבה את ור יוחנן מייתא"א"ר אחא  .ומחבק בימין הראש

 ..לדבקה בו אי זהו דיבוק שמאלו תחת לראשיאלהיך ו
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השביען בשמים  'אומ יהודהבמה השביען ר'  .אתכם בנות ירושלם השבעתי >ב,ז,א<

או באילות  .בשתי צבאותבצבאות  .מעלה ובצבא של מטה בצבאות בצבא של .ובארץ

ר ר' חנינא ב .לך כי עם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמהכד"א זו חית השדה  השדה

בצבאות אלו  .השביען באבות ובאמהות אמרבר פפא ר' חנינא  .פפא ור' יהודה בר' סימון

נפתלי  כד"אבאילות השדה אלו השבטים  .םהצביוני ב שיתישעאבות שעשו צביוני וה

 או .אות ובצבאות בצבא שיש ב .השביען במילה 'יהודה בר סימון אמ ר' .אילה שלוחה

בדורו של שמד  השביען ואמר ותי'ורב .ואיל פורכדם צ הבאילות השדה ששופכין דמ

שפכין דמן על נבאילות השדה ש או ם.בצבאות שעשו צביוני בעולם ושעשיתי צביוני בה

 'א"ר חייא בר אבא אם יאמ .עליך הורגנו כל היום כיכד"א  קדושת שמי כדם צבי ואיל

י מיד אבל בדורו של קדושתו של הב"ה אני נותן ובלבד שיהרגונ אדם תן נפשך על ך( ]לי[ל)

של ברזל  בדורו של שמד היו מביאין כדוריות ןומה היו עושי .איני יכול לסבול שמד

יות למומביאין ק)וב( מהן  ןיהן ומשיאין נפשותיומלבנין אותן באש ונותנין אותן תחת שח

דוד אליך  'מהם הוא שאמ ןומשיאין נפשות ןיהתחת צפרנ םקנים ונותנין אות( אבנים)של 

א"ר אושעיא  .על קדושת שמו של הב"ה ותןשהיו משיאין נפש ו'נפשי אשא אשא כת י'י

מאיר אמ'  ר' יודן בש"ר .לישראל המתינו לי ואני עושה אתכם כצבא של מעלה אמ' הב"ה

מעלה ואם לאו אעשה אתכם  הב"ה אם תשמרו שבועתי אעשה אתכם כצבא שלאמ' 

 "ה.ואחת לאאחת בועות יש כאן לישראל שאפי' ב'  'ר' יוסי בר חנינא אמ .כצבא של מטה

ע למלכיות שלא יקשו עול על ישראל ישבהרו עול המלכיות ויימ ע לישראל שלאישבה

 (ב375) צדקבהן  'א"ר לוי כתי .עול על ישראל גורמין לקץ לבא שלא בעונתו וקשי שאם

אבהו ר'  .וגומרה תחלה ממנה ימלוך מלך אין הב"ה מעמיד מלך חנף על אומתו עד שגובה

וחטאת עמך  .תן לעבדיךילפרעה תבן אין נ םבש"ר תנחום אמר מה שוטרי ישראל אומרי

על אומתך ואת גורם לעצמך שתסתלק המלכות ממך ותנתן  את חטי על עמך את חטי

על  ישראל שלא ימרדואת השביע ששבועות יש כאן ד'  'ר' חלבו אמ .אחרת 'לאומ

ושלא יעלו חומה מן  "ה.רין שלהם לאתוהמלכיות ושלא ידחקו על הקץ ושלא יגלו מס

ד' שבועות  'אמהונא ר'  .של ישראל למה מלך המשיח בא לקבץ גליותיהןא"כ  .הגולה

 ?י?[.דינ]בימי  'בימי עמרם וא 'א םהקץ ונכשלו ואלו ה דורות שדחקו על השביען כנגד ד'

 אחד בימיו .שתבני אפרים נושקי רומי קהה"ד שותלח בן אפרים  בימי 'וא .בימי כזבא 'וא

 'כשדבר הב"ה עם אברה רהישעה שנגזרה גזמהיו מחשבין  םבדורו של שמד וה 'ואאמר. 

מה עשו נתקבצו ויצאו למלחמה ונפלו  משנולד יצחק והב"ה מחשב 'אבינו בין הבתרי

 ולא בטחו בישועתו על שעברו על הקץ י'ישלא האמינו במפני  מפני מה יםחללים רב םמה

אהבה שאהב ה 'יודן אמ ר' יודן ור' ברכיה ר' .אם תעירו ואם תעוררו .ועברו על השבועה

ר' ברכיה  .מהו עד שתחפץ עד שנעשה של זקן יצחק את עשו שנא' ויאהב יצחק את עשו

 מהו עד שתחפץ מלכות י'ישנא' אהבתי אתכם אמ'  הב"ה לישראל אהבה שאהב 'אמ
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עכב עד מקולות ולא  ליה אני הוא מביאה בקוליישלמעלן לכשתחפוץ מדת הדין מא

 ..פץ[ח)(]שת

 

משה  קול דודי זה 'ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה אומ .הנה זה בא קול דודי >ב,ח,א<

לאברהם ועבדום וענו אותם  זה אתם נגאלין והלא אמ' הב"ההבחדש  'בשעה שבא ואמ

ינו אמ' להם הואיל וחפץ בגאולתכם ארד"ו שנים אלא  ארבע מאות שנה ועדיין אין בידינו

 (א376) ןצייכאן אלא ק ותאין הרים וגבעות האמורואלא מדלג על ההרים  ןמביט בחשבו

אתם נגאלין שנא' החדש  'חדש הזהו םעיבוריהצים ויועיבורין מדלג על החשבונות ועל הק

בשעה שאמ' למשה קול דודי הנה זה בא זה משה  'מור' נחמיה א .הזה לכם ראש חדשים

 טובים 'היאך אנו נגאלין ואין בידינו מעשירבי' אמרו לו משה נגאלין  בחדש הזה )(]א[תם

הרעים ובמי הוא מביט  חפץ בגאולתכם אינו מביט במעשיכםהוא אמ' להם הואיל ו

  .עמרם ובית דינו 'כגוובעלי מעשים טובים בצדיקים שבכם 

ואלכה כד"א  ןבתי דיני אין הרים אלאמקפץ על הגבעות מדלג על ההרים  >ב,ח,ב<

רבנן  .שנא' החדש הזה לכם ראש חדשים ובחדש הזה אתם נגאלין .י על ההריםוירדת

 וכלנו מטונפין מע"ז של מצרים ך אנו נגאליןיאוכו' בשעה שבא  אמרי קול דודי זה משה

ההרים ואין הרים  שלכם אלא מדלג על"ז הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בע א"ל

שנא'  ןיקטרו ובחדש הזה אתם נגאלי ל הגבעותעל ראשי ההרים יזבחו ועע"ז שנא' אלא 

קול דודי הנה זה בא זה מלך אמ' ר' יודן הונא ר' יודן ור'  ראש חדשים.החדש הזה לכם 

לו היאך אנו  אומריםולישראל בחדש הזה אתם נגאלין  'אומבא ובשעה שהוא  המשיח

אחד  'ת ואומתשובוב' והוא משיבן  אומות 'נגאלין וכבר נשבע הב"ה שהוא משעבדנו בע

דומה כמו שגליתם כלכם ולא עוד אלא  אמטירגולה לס מכם 'וא אמכם גולה לברברי

' בא ומשעבד כותי א .הזאת מכתבת טרוניא מכל העולם מאומה ואומההרשעה  שמלכות

בהם כל  השעבדשכגון ומש]ע[ב)ע(]ד ב[כם  סירתי א' באבא ומשעבד בכם  'א פרסי בכם

 ..החדש הזה לכםהה"ד מות או 'בע וכאלו נשתעבדתם האומ

 

 'אומ אתהרבש"ע  יצחק אמרה כנסת ישראל לפני הב"ה א"ר .דודי לצבי דומה >ב,ט,א<

עה [ק)כ(]מהר להר ומב מה צבי זה מדלג .דומה דודי לצבי .לנו די די את לגבן תחלה

לסיני במצרים ראו אותו  לים ומים (ב376) ממצרים קפץמהב"ה כן לבקעה מאילן לאילן 

זה וכתי' ראו אותו שנא' וירא ישראל את היד הגדולה  בים .עברתי בארץ מצריםשנא' ו

או לעופר  .בא מסיני' י'י עמכם וכתי י'יפנים בפנים דבר שנא' בסיני ראו אותו  .אלי ואנוהו

סיני  זהזה עומד אחר כתלנו  הנה .וזליהון דאיילתאעל 'האילים ר' יוסי בר חנינא אמ

מציץ מן החרכים  .על הר סיני י'ימן החלונות וירד  משגיח י'י.כי ביום השלישי ירד הה"ד 

 .אלהיך י'יענה דודי ואמר לי מה אמ' לי אנכי האלה. כל הדברים  וידבר אלהים את
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לי דיו דיו  'מואת ארבש"ע דודי לצבי אמרה כנסת ישראל לפני הב"ה  דומהד"א  >ב,ט,ב<

לב"ה הכנסת  כך הב"ה מקפץ מביתו' וכדומה דודי לצבי מה צבי זה  .את לגבן תחלה דיאו

בזכות אברהם  .זכות הז באי 'כל כך למה כדי לברך ישרומדרש המדרש לבית המבית ו

בא אברהם לעמוד  'כתיישב יושב אומ' לוי  ר' ברכיה בש"רי'י. וירא אליו אבי' ע"ה הה"ד 

שיכנסו  לבניך מה את יושב ואני עומד כך יהיו בניך בשעה הב"ה שב אברהם את סימןא"ל 

נצב  אלהיםמ"ט הם יושבין וכבודי עומד ביניהם ק"ש וובית המדרש וקורין  לבית הכנסת

ונצבת לי שם הה"ד  צב[נאלהים )צ(]אלא כאן  'אלהים עומד אין כת 'ר' חגי אמ .בעדת אל

חנינא כל קילוס בש"ר ר שמואל א" ואני אענהוהיה טרם יקראו  'על ראש ההר וכתי

ואתה קדוש יושב תהלות הה"ד יושב ביניהם  הב"ה הב"הפני ל ישראלוקילוס שמקלסין 

הנה זה עומד אחר כתלנו  .ר' יוסי בר חנינא לעוזליהון דאיילתא או לעופר האילים. ישראל

מציץ  .של כהנים כתלי בתי כנסיות ובתי מדרשות משגיח מן החלונות מבין כתפיהם אחר

  .וישמרך י'ילי יברכך  רלי מה אמ 'אמו ענה דודי .של כהנים ןמן החרכים מבין אצבעותיה

דיו דיו דיאו  נומ' לוהב"ה את אפני ישראל ל דומה דודי לצבי אמרה כנסתד"א  >ב,ט,ג<

נראה וחוזר ונכסה כך וי זה נראה וחוזר ונכסה דודלצבי מה  דומה דודי .לגבן תחלהאת 

 (א377) מהם.וחוזר ונכסה  להםוחוזר ונראה מהן ונכסה להם וחוזר נראה  גואל ראשון

שקוץ שומם ימים אלף  ומעת הוסר התמיד ולתתהה"ד ימים מ"ה נכסה מהם הוא וכמה 

אלף שלש מאות שלשים וחמשה אילין  מאתים ותשעים אשרי המחכה ויגיע לימיםו

ואותן הימים ישראל  ןם שהוא נכסה מהמיאלו מ"ה י אמ'ר' יוחנן  .יתיריא מן אינון

וגו'  הקוטפים מלוח עלי שיחהה"ד ואכלין לחמם ם מיושרש רתעלי שיח  מלוח ןקוטפי

למדבר  'מאן דאמ .ועוג לסיחון 'למדבר יהודה ומאן דאמ 'יכן הוא מוליכן מאן דאמהול

הנה  'למדבר סיחון ועוג דכתי 'ומאן דאמ עוד אושיבך באהלים כימי מועדהה"ד יהודה 

 ין לו והולך אחריושהוא מאממי וכל משם. ונתתי לה את כרמיה  אנכי מפתיה והולכתיה

 .הורגין אותו םסוף הל מאמין לו והולך לאומות העולם נושאימי וכל  .חי הואלו וממתין 

ומוריד להם המן ואין כל חדש תחת  ריון לסוף מ"ה ימים נגלה להםומ ןא"ר יצחק ב

 .השמש

וזליהון דיילתא הנה זה עומד אחר כתלנו אחר כותל על או לעופר האיליםד"א  >ב,ט,ד<

לא חרבו  אלמה שנשבע הב"ה שאינו חרב לעולם ושער הכהן ושער חולד "הב של בימער

מציץ מן החרכים זו זכות  .משגיח מן החלונות זו זכות אבות .לעולם עד שיחדשם הב"ה

 .החדש הזה לכם ראש חדשים לי רלי מה אמ 'דודי ואמ ענה .אמהות

יה אלא יענמירה ולא היא ההאלא היא  'מוא 'עזאלענה דודי ואמר לי ר'  ד"א >ב,ט,ה<

קומי לך  .אמ' לי קומי לך רעיתי יפתי איי אהרן ומ"לי עע"ה ואמ'  רבי'י משה "ענה לי ע

רעיתי וגו'  ביה לך לך מארצך 'בתו של אברהם דכתיזרזי גרמך קומי לך  "אד .גרמך זרזי

 של יעקב ששמע לאביו ולכי לך בתו .יפתי בתו של יצחק שריעה אותי על גבי המזבח

 ..ולאמו שנא' וישמע יעקב אל אביו ואל אמו
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כי רד"ו  'מאות שנה שנגזרו על אבותינו במצריד' אלו  .ו עבריהנה הסת כי >ב,יא,א<

 חייהם כי מרים לשון מירור הם. שנים היו משעה שנולדה מרים על שם שנא' וימררו את

א"ר תנחומא  .ויולא הוא הגשם ולא הוא הסת (ב377) שניםר"י הגשם חלף הלך לו אלו 

 .הוא עיקר שעבודן של ישראל במצרים יטרא[מ)(]רחותא יעיקר ט

 

בארץ  ואל אהרן אל משה י'ימשה ואהרן שנא' ויאמר אלו  נראו בארץ הנצנים >ב,יב,א<

ערלה )גאולה( זמנה של  ההגיע .גאליהגיע זמנן של ישראל ל .עת הזמיר הגיע .מצרים

 'בכל אלהי מצריושנא' תזמר ששל ע"ז  נהזמ הגיעו .שיזמרו ישראלן של נהגיע זמ .שתזמר

אז  של שירה שנא' נההגיע זמ .של ים שיבקע שנא' ויבקעו המים נוזמ הגיע .אעשה שפטים

א"ר ביבי  .יה זמירות יה זי וזמרתעזמירות שנא' ההגיע זמן  'מוא םר' תנחו .ישיר משה

תייר נשמע בארצנו זה משה  א"ר יוחנן קול וקול התור נשמע בארצנו .זמירות היו לי חקיך

 ..כחצות הלילה י'יאמ'  כה למשה ה' 'בשעה שאמ

 

ויהי חשך  ימי אפלה שנא' תבשלש חנטה פגיה אלו פושעי ישראל התאנה >ב,יג,א<

 והגפנים סמדר נתנו ריח אלו הנשארים שעשו תשובה ונגאלו .את אחיו לא ראו אישאפלה 

 .קומי לך רעיתי יפתי כון ואתון יתיבין הכאאתא משה לגבן אמ' לון כל הדין טבא אית גבי

אמירה ולא היא אמירה אלא  יהילא היא ענ אחא לי א"ר 'ענה דודי ואמד"א  >ב,יג,ב<

ו עבר אלו מ' יכי הנה הסת .לי קומי לך רעיתי יפתי מה אמ'ע"י אהרן וענייה ע"י משה 

 נודין במדברהגשם חלף הלך לו אלו ל"ח שנה שהיו ישראל כמ .במדבר 'שנה שעשו ישר

אשר הלכנו  והימיםהה"ד כל אותו הדור  םעם משה עד שתמתיחד בור יולא היה הד

וגו' אלי לאמר  י'ימיד ויאמר  וגו'ויהי כאשר תמו וגו' היתה בם  י'ימקדש ברנע וגו' וגם יד 

עת  .אלו הנשיאים שנא' נשיא אחד נשיא אחד הנצנים נראו בארץ הנצוחות נראו בארץ

 שיזמרו הגיע זמנה של י'של כנעני םשל ערלה שתזמר הגיע זמנ יע זמנההג .הזמיר הגיע

בארצנו א"ר  וקול התור נשמע .חלק לישראל שנא' לאלה תחלק הארץשתארץ ישראל 

ויצו יהושע  'בשעה שאמ (א378) ב נשמע בארצנו זה קולו של יהושעוט גדול יוחנן קול תייר

והגפנים  .נטה פגיה אלו הבכוריםהתאנה ח .עברו בקרב המחנה את שוטרי העם לאמר

 .הנסכים סמדר נתנו ריח אלו

קומי לך רעיתי  י עזרא מה אמ' לי"לי ע 'דניאל ואמע"י ענה דודי ואמר לי ד"א  >ב,יג,ג<

נ"ב הגשם חלף לו אלו  .ישראל בגולה שעשו יםשנ 'כי הנה הסתו עבר אלו עולכי לך. יפתי 

י"ח  םא"ר לוי צא מה ם.ה יםשנ 'לא עהו .מלכות כשדים משחרב הבית עד שנעקרה אשנ

דבנוי  רךאדמ ךצר עבדא בישא חרוב ביתאנ לנבוכד 'קול מפוצצת ואומה שנה שהיתה

הגיע  .עת הזמיר הגיע אסתר.[הנצנים נראו בארץ כגון מרדכי ו] .רך לא שמעון ליהאדמ

זמן הגיע  .מטה רשעים י'ישבר שנא' שבר תש ההגיע זמן של רשע .שתזמר של ערלה נהזמ
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בהר ציון וכתי' גדול יהיה  'שיבנה שנא' ועלו מושיעי "ההגיע זמן ב .בלים להשמדרשל 

ב והתור נשמע בארצנו א"ר יוחנן קול תייר ט וקול האחרון מן הראשון. כבוד הבית הזה

מי בכם מכל עמו כורש מלך פרס  רכה אמ הה"דזה קולו של כורש  אי זהונשמע בארצנו 

 .אלו הנסכים והגפנים סמדר נתנו ריח .אלו סלים של בכוריםהתאנה חנטה פגיה  וגו'.

א"ר עזריה כי  .קומי לך לי רי מלך המשיח מה אמ"ענה דודי ואמר לי עד"א  >ב,יג,ד<

כי  כ)(]ד["אעת אותו בכזביה תאת העולם ומ שמסיתההרשעה ו עבר זו מלכות יהנה הסת

 חות נראוצנראו בארץ הנ הנצנים .הגשם חלף הלך לו זה השעבוד יסיתך אחיך בן אמך

הן אליהו ומלך  ארבעה חרשים ואלו י'יויראני אמ' בארץ מי הם ר' ברכיה בש"ר יצחק 

 .גאלישל ישראל ל םהזמיר הגיע הגיע זמנ עת .מלחמה בשמן המשיח ומלכי צדק ומשוח

 הגיע זמנה של מלכות .שתכלההרשעה הגיע זמנה של מלכות  הגיע זמנה של ערלה להזמר

זה זה קולו  בארצנו אי וקול התור נשמע .למלך על כל הארץ י'ילה שנא' והיה שמים שתג

התאנה חנטה פגיה א"ר  .ההרים רגלי מבשר מה נאוו על 'מכריז ואומששל מלך המשיח 

והגפנים  .המשיח דבר גדול בא לעולם והרשעים כלים (ב378) חייא בר אבא סמוך לימות

וגו'.  והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם 'ריח אלו הנשארים ועליהם נאמ סמדר נתנו

וגו' עיר אחת בוהמטרתי  א"ר יוחנן שבוע שבן דוד בא שנה ראשונה מתקיים מה שנא'

רעב גדול ומתים בו אנשים ונשים וטף וחסידים  'בשלישי .בה םיה חצי רעב משתלחייבשנ

 .ולא שובעברביעי רעב ולא רעב שובע  .והתורה משתכחת מישראל 'ואנשי מעשה מתמעטי

 לעומתחדשת  שובע גדול ואוכלין ושותין ושמחים והתורה חוזרת לחדושהבשביעי 

אמ' אביי כמה שבועין  .בן דוד בא בששי קולות בשביעי מלחמות במוצאי שביעית .ישראל

דוד בא בית הועד יהיה לזנות  [ן)א(]לקיש דור שב "ראלא כההיא דא יכהדא ולא את יאאת

ח ויראי יננו וחכמת הסופרים תסרובבו מעיר לעיר ולא יחויס ילוהגליל יחרב ואנשי הגל

אמת נעדרת שנא' הש ומנין .ואנשי חסד נאספים והאמת נעדרת ופני הדור כפני הכלב חטא

הולכת ויושבת לה  'להיכן הולכת דבי ר' ינאי אומ .ותהי האמת נעדרת וסר מרע משתולל

 הדור מתים והנותרים)הנותרים( כמי ורבנן אמרי דור שבן דוד בא ח עדרים עדרים במדבר

מתחדשות רעות רות יוגז עיניהם כלות ביגון ואנחה וצרות רבות ורעות באות על הצבור

א"ר נהוראי דור שבן דוד בא  .לה תבאה ונסמכ ומשתלחות עד שהראשונה קיימת אחרת

בי יואו פני הנערים בת קמה באמה כלה בחמותהיעמדו מוהזקנים  'הנערים ילבינו לזקני

תתן פריה  לא והגפן רבההימות המשיח עניות לקודם  'ר' נחמיה אומ .איש אנשי ביתו

א"ר אבא בר כהנא אין בן דוד  .ואין תוכחות תהפך למינותתלה ווהיין יסריח והמלכות כ

 אין בן דוד בא אלא בדר שפניו חצופותא"ר לוי  .כלבלפני ה בא אלא בדור שפניו דומין

 'מלך המשיח דכתי ם תראה דור אחר דור מחרף ומגדף צפה לרגליאכלייה. א"ר לוי  וחייב

לעולם  י'יבתריה ברוך  'מה כתי (א379) אשר חרפו עקבות משיחך י'יאשר חרפו אויביך 

 ..אמן ואמן
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 ויהי דכתי' יונה לישראל אני קורא ה"הב אמ' יוחנן א"ר הסלע. בחגוי יונתי >ב,יד,א<

 אריה גור דכתי' לחיות דומין א"ה אצל אבל יונה הם אצלי לב. אין פותה כיונה אפרים

 נמשלים שבטי' ב"י וכל יטרף זאב בנימן דרך עלי נחש דן יהי שלוחה. אילה נפתלי יהודה

 המילה ומן השבת מן רוצין אתם מה להם אומריןו להם נלחמים שהאומות לפי לחיות

 אבל ישראל ולפני ה"הב לפני להכניעם כחיות האומו' לפני ונעשין לישר' מגבירן ה"והב

י'י את בני  פקד כי וישמעו העם ויאמן ד"הה לו ושומעין תמה כיונה הם נעשין ה"הב אצל

 ד"הה וצעקתם תפלת ישראל שמעתי ועומד כבר צועק את משה למשה ה"הב אמ' ישראל.

 סימון בר' יהודה א"ר הסלע בחגוי יונתי ה"הב אמ' לפי' לך צריכין בני אין אלי תצעק מה

 ד"הה כנחשים ערומים אצל א"ה הם אבל כיונים בני תמים הם אצלי לישראל ה"הב אמ'

 נבוכד נאצר למה מלכא אם נבוכד נאצר. למלכא ואמרין נגו ועבד מישך ואמרין שדרך ענו

 אתה מלך ודמוסיות וגלגליות למסים אם לו אמרו כך אלא מלכא למה נבוכד נאצר ואם

נבו  שמך את נבוכדנאצר לצלמך להשתחוות לנו אומ' שאתה זה ואם מלכא. ד"הה עלינו

 פי אני .רכצ ונצר כראכ ואיתעביד ככלבא נבח מיד כחדא. עלינו ןויש נבו פי' כלב את וחד

 י'י אנכי בסיני לנו שאמ' הפה אותו אשמור המלכים מלכי מלך פי אני לוי א"ר שמור. מלך

 לשוא. אלהיך י'י שם את תשא לא ע"ש דברת ועל אלהיך.

 ליונה דומים היו למה ממצרים ישראל שיצאו בשעה ישמעאל' ר דבי תאנא >ב,יד,ב<

 ועדיין לא לפנים ונכנס' מקנך הנחש שם ומצאה הסלע לנקיק ונכנסה הנץ מפני בורחת

 מה בחוץ עומד שהנץ יכולה אינה לאחוריה תחזור מקנך הנחש שעדיין להכנס יכולה היתה

 להצילה ויבא השובך בעל לה שישמע כדי באפיה ומטפחת צווחת התחילה היונה עשתה

 הים להם נקרע לא שעדיין יכולין היו לא לים לירד הים על דומין ישראל היו כך (ב379)

 בני ויצעקו מאד ויראו עשו מה הקריב פרעה שכבר יכולין היו לא לאחוריהם לחזור

 והיה היחיד בת לו שהיתה חמא למלך בשר יהודה' ר ההוא. ביום י'י ויושע י'י. אל ישראל

 רמז עשה מה ומשיצאו לקמפון עמא כל ואמ' כרוז הוציא עשה מה שיחתה לשמוע מתאוה

 ישראל כשהיו כך הצילני אבא אבא צווחת והיתה כליסטים פתאום עליה ונפלו לעבדיו

 ויהי ד"הה ה"להב עיניהם ותולין צועקי' והתחילו אותם משעבדים המצרים היו במצרים

 שמע נאקתם את אלהים וישמע מיד' וגו ויאנחו מצרים מלך וימת ההם הרבים בימים

 היו ולא קולן לשמוע מתאוה ה"הב והיה נטויה ובזרוע חזקה ביד והוציאם תפלתם ה"הב

 מלך פרעה לב את י'י ויחזק ד"הה אחריהם. ורדף פרעה של לבו חזק ה"הב עשה מה רוצין

 כיון לתשובה ישראל את שהקריב הקריב ופרעה וכתי' בני ישראל אחרי וירדוף מצרים

 ויצעקו עיניהם וכתי' את ישראל בני וישאו' שנא לפניו ויצעקו ה"להב עיניהם תלו שראו

 כן לכם שעשיתי אילולי להם אמ' ה"הב ששמע כיון שצעקו שעה אותה י'י אל ישראל בני

 כתו' אין הקול את השמיעיני הסלע. בחגוי יונתי אמ' שעה אותה על קולכם את שמעתי לא

 ההוא. ביום י'י ויושע מיד ישראל בני וכשצעקו במצרים שמעתי שכבר את קולך לאא כאן
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 בסתר הסלע בישראל בשעה שעמדו על הים יונתי בחגוי הלעזר פתר קריאר'  >ב,יד,ג<

י השמיעיני 'התיצבו וראו את ישועת י בסתרו של ים הראיני את מראיך הה"ד ןחבויי ושהי

ומראך נאוה  .כי קולך ערב זה השיר ובני ישראל. שהישיר מ ' אזאאת קולך זו השירה שנ

 .זה אלי ואנוהו ריןבאצבע ואומ םמראי 'שהיו ישר

יונתי בחגוי הסלע שהיו  .ל הר סיניעשעמדו  בשעה 'בישר הפתר קרי 'ר' עקי >ב,יד,ד<

השמיעיני את קולך זה קול  .' וכל העם רואים את הקולותדכתי חבויין בסתרו של סיני

שאחר  כי קולך ערב זה הקול. י נעשה ונשמע'' כל אשר דבר יאהדברות שנ (א:37) שלפני

את אשר דברו. מהו הטיבו  אשר דברואת י את קול דבריכם הטיבו 'הדברות שנא' וישמע י

 .רתוכהטבת נרות וחד אמ' הטבה כהטבת הקט ייא בר אדא ובר קפרא חד אמ' הטבהח

 .וקוירא העם וינועו ויעמדו מרח 'אומראך נאוה שנ

של  ןיונתי בחגוי הסלע שחבויין בסתר במלכיות יהפתר קרי ליר' יוסי הגלי >ב,יד,ה<

וכבר נמנו  .השמיעיני את קולך זה מעשה הטוב .התלמוד הראיני את מראיך זה .מלכיות

ר' טרפון אומ'  .גדול התלמוד או המעשההוא רים בלוד ואמרו מי נגת יאחת בבית עלי פעם

התלמוד שמביא לידי הוא גדול  נמנו וגמרו .אומ' גדול התלמודר' עקיבא  .גדול המעשה

 .נאוה זה מעשה הטוב כי קולך ערב זה התלמוד ומראך .מעשה

 יבחגוי הסלע שחבויין בסתר באהל מועד יונתי יהפתר קרי ר אחאבש" ונאהר'  >ב,יד,ו<

קולך  השמיעיני את .העדה אל פתח אהל מועד ' ותקהלאהראיני את מראיך שנ .אהל מועד

 כי קולך ערב .י שראו דבר חדש אמרו שירה חדשה"שירה נאה אמרו ע נוווירא כל העם ויר

אינון פתרי לה  'תנחומ ר"א. י'ד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני יה"ומראך נאוה ה .זה השיר

יונתי בחגוי הסלע שהיו  .רבנן בבית עולמים על אנן נפטריניהעל ר' מאיר באהל מועד אף 

 ההשמיעיני את קול .הראיני את מראיך המד"א אז יקהל שלמה 'עולמיבית  ירחבויין בסת

וכתי' ויען  ויענו כל העם יחדיו ויאמרו וגו' . וכתי'צרים ולשורריםוויהי כאחד למחצ ה"דה

הקרבנות המד"א ויזבח  ומראך נאוה אלו .זה השיר)ק(]כ[ל העם קול אחד. כי קולך ערב 

זה בקר את ארבעת העגלות ואת  אי וגו' בקר 'יאשר זבח לי שלמה את זבח השלמים

 .נת הבקרושמ

שלש  .הראיני את מראיך אלו עולי רגלים .בעולי רגלים יהיאליהו פתר קר >ב,יד,ז<

 'שישר ההלל בנועם בשעה תקריא והשמיעיני את קולך זכל זכורך. יראה  פעמים בשנה

 א.גרייא מתברא (ב:37) לילאחקורין ההלל קולן עולה למרום מתלא אמ' פסחא בביתא ו

 .ומראך נאוה זה הדוכן .זה השיר .כי קולך ערב

כדי שלא  אלעזר מפני מה נתעקרה רבקה "רסימון בש"ר שמעון ב ר'יהודה ב ר' >ב,יד,ח<

את היי לאלפי רבבה עד  לה אחותנו 'ת שאמחתפלתו עשתה פי 'יהו אומות העולם אומרי

ר' עזריה בש"ר  .לנכח אשתו י'יל יצחקויעתר הה"ד תפלל עליה יצחק ונפקדה [ה)ת(]ש

 .אמהות כדי שלא יהו מתרפקות על בעליהן בנוייןה מפני מה נתעקרו 'חנינא בר פפא אמ

אמהות כדי שיצאו רוב המפני מה נתעקרו  'חא בר אבא אמאבש"ר  ר' הונא ור' ירמיה

עליהן נו בתשי אמהות כדיהמפני מה נתעקרו אמ' י בש"ר מאיר גר' ח .בלא שעבוד 'שני
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תדע לך שהוא כן  משתנית ומתערבבת היא עובריםבנויין שבזמן שהאשה מקבלת עיניהם 

עברה נשתנה נתעקרה היתה יושבת ככלה בתוך חופתה כיון ש שהיתה שרה אמנוזמן שכל 

יוחנן  בו בש"ראכפר תמרתא ור' חלדר' לוי בש"ר שילא  .בעצב תלדי בניםהמד"א  זיוה

 ןלשמוע שיחתן אמ' לה מתאווהוהוא הב"ה  שאהב לאמהות בשביהמפני מה נתעקרו 

שהיתי מתאוה לשמוע שיחתכן מפני  םאתכ רתי[ק)ת(]לכן מפני מה הע 'אמנ ונותי יונתי

 ..ומראך נאוה כי קולך ערבהה"ד 

 

ונתתי הה"ד באש  אינו מושלן אלא כשהוא מושל המלכיות .לנו שועלים אחזו >ב,טו,א<

בדבר  אלא םכשהוא מושל את המצריים אינו מושל .יצאו והאש תאכלם פני בהם מהאש

אלא בכסף  םאינו מושל כשהוא מושל המלכיות .פשתה כבונעכו וד הה"דאש הכבה מש

המצריים אינו מושלן אלא את מושל  כשהוא .צלמא רישיה די דהב טבהה"ד וזהב 

כשהוא מושל את המלכיות אינו מושלן אלא בארזים  וגו'צללו כעופרת הה"ד בעופרת 

 ואנכי השמדתי את האמורי 'אילנא די חזית וגו' וכתי 'ארז בלבנון וכתי הנה אשורה"ד ה

מושלן אלא בקש  המצריים אינואת וגו' כשהוא מושל אשר כגובה ארזים גבהו מפניכם 

וארו  בחיות שנא'מושלן אלא  (א382) אינוהמלכיות את כשהוא מושל  .שנא' יאכלמו כקש

המצריים מושלן בשועלים שנא' את כשהוא מושל  וגו'. .וארבע חיון רברבן אחרי כנמר

 לפיכך 'היו המצריי םבר' שמעון ערומי 'א"ר אלעז .ליאור ןשמרו אות אחזו לנו שועלים

מביטין לאחוריהם והיו  היוהוא מושלן בשועלים מה שועל זה מביט לאחוריו כך מצרים 

כבר נאמ' דונם בחרב והלא ינ .נשפט י'יכי באש  דונם באש והלא כבר נאמריבמה נ 'אומרי

נח  כי מי 'ביא מבול לעולם דכתיי שלאדונם במים שכבר נשבע יאלא נ .כל בשר לוחרבו א

אני גוררו )אג( ואחד מכם  אמ' הב"ה חייכם שכל אחדאשר נשבעתי מעבור מי נח זאת לי 

אמ' מנת שועלים יהיו  .שגררן לחרבו של ים 'יגירוהו על ידי חרב אלו הרשעיהה"ד למבול 

 תניינא חסר .א"ר ברכיה שועלים קדמאה מלא .מתוקנת לשועלים תהיה והב"ה המנה הז

 .אותם הם השועלים שירדו לשעלו של ים 'שעלים כתי

הנותן בים דרך אי זו מדה קשה  'ה בר' סימון כתירמיבש"ר י 'א"ר תנחומ >ב,טו,ב<

עושות היו  'ות והצנועון מה היו בנות ישראל הכשריא"ר חנ .רכב וסוס חיל ועזוז המוציא

הקטנים  ןהרשעים נוטלין בניה מצריםהוטומנות אותם במחילות והיו  ןנוטלות בניה

רו יוהיה התינוק שומע קול חב ןבוכי יווה ןועוקצין אות של ישראל ןהניומכניסין אותם לב

שועלים  אחזו לנוהה"ד ליאור  ןומשליכין אות ןובוכה עמו והיו נוטלין אות שבוכה

שהשליכו ליאור עשרת אלפים  וכמה תינוקות היו .ליאור ןושמרו אות .קטנים שועלים

מ' משה שש מאות אלף רגלי ובוא שכן אירס'  'לוי אמ ור'נתתיך. שנא' רבבה כצמח השדה 

בניהם מן האסכוליות שלהן  ןמביאי ןומה היו המצריים עושי העם אשר אנכי בקרבו

מרשמים )ו( םאיזו אשה מישראל מעוברת והלבתי מרחצאות שלהן ורואין  ןאות ןומשלחי

 חדשיםכך וכך נית יש לה ופל נית יש לה ג' חדשיםולאבותם פל ןואומרי ןלפניהם וחוזרי
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הה"ד ליאור  םאות ןמדדיהן ומשליכיאותן  (ב382) ןהיו נוטלילמנינם  לסוף ט' חדשים

 .אותנו ליאור אחזו לנו שועלים ששמרו

ן והנה קטהה"ד  יעתועשו וס שועלים קטנים אלו 'יודן אמר' יודן ור' ברכיה ר'  >ב,טו,ג<

שמגדלת אספתרין למלך והיתה שם אשה אחת וילדה  א"ר אלעזר למדינה .נתתיך בגוים

ואין אתם  לה בני מיקרו ליפארוס 'והיתה קורא את בנה מיקרו ליפארוס אמ דבן ננס אח

ים כך אמ' הב"ה עשו זה שבננס ננסבן לה אינו בעינינו אלא  'אמ סאותו אספתרי ןעושי

אמ' להם הב"ה אם בעיניכם הוא  .הגדול העשו בנ יקרא אתוהרשע אביו קראו גדול שנא' 

הה"ד  הרב הוא לפום תורא טבחי םוא .ן נתתיך בגויםון שנא' הנה קטוקט גדול בעיני הוא

 י'יכי כרם שנא' אלו ישראל  מחבלים כרמים .בבצרה וטבח גדול בארץ אדום י'יכי זבח ל

ר' ברכיה  .אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי הה"ד .צבאות בית ישראל וכרמנו סמדר

 'מחבלים כרמים אלו ישר .מלכיות שנא' ארבעה הם קטני ארץד' אלו  שועלים קטנים 'אמ

סמדר ואבקש  ולהיות וכרמנו סמדר מי גרם לכרמינו .צבאות בית ישראל י'ישנא' כי כרם 

 ..ואיוב נח דניאל אלולא מצאתי אפרץ מהם גודר 

 

 י'יי כאנשנא'  'לי לאלהי הוא .הוא לי לאלהים ואני לו לאומה .לי ואני לו דודי >ב,טז,א<

הוא לי לאב  .הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו אומה שנא'לואני לו לעם ו .אלהיך

 שנא'הוא לי לרועה אלהיכם.  י'יבנים אתם לואני לו לבן דכתי'  .ישראל בני בכורידכתי' 

הוא לי לשומר  וגו'.ואתנה צאני צאן מרעיתי שנא' ואני לו לצאן  .רועה ישראל האזינה

צבאות בית  י'יכי כרם  ואני לו לכרם שנא' שומר ישראל.הנה לא ינום ולא ישן שנא' 

שנא' ואני במכעיסין . הכה כל בכור י'יהלילה ו שנא' ויהי בחצי םהוא לי במקנאי .ישראל

הן  ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים ואני זבחתים לו שנא'צרים. וכן מ שזבחתי לכל אלהי

אמ' לי אל יחסר  (א382) הוא .נזבח את תועבת מצרים וכן ויקחו להם איש שה לבית אבות

רועי לא  י'י המד"אבותך לעלם יחסר טי לאדהמזג ואני אמרתי לו את הוא רחמי טבא 

 הוא קראני. יו הוא קלסני ואני קלסתיוהוא זמרני ואני זמרת אלעאי 'בר איהוד 'ר .אחסר

אמ' לי אשריך ישראל מי  הוא. ת ליה זה דודי וזה רעייאחותי רעיתי יונתי תמתי ואני אמר

 אישראל גוי אחד ואנכהוא אמ' לי מי כעמך  י'י.באלים  כהמי כמו יהת ליכמוך ואני אמר

י אלא מידו שנא' לי דבר לא תבעת לכשהיה וגו'שמע ישראל  'מיחדת שמו בכל יום פעמי

 .ישראל וירא אלהים את בניוגו'. בימים הרבים וגו' וישמע אלהים את נאקתם  ויהי

כשהיה לי ויקחו לי תרומה. ו ישראלבני לו דבר לא תבע אלא ממני שנא' דבר אל  וכשהיה

כי תשע מאות רכב ברזל וגו'  בני ישראל אל י'י ויצעקוו שנא' מנלא תבעתי אלא מ צרה

אלא  כשהיה לו דבר לא תבע. מהו בחזקה בחירופין וגדופיןבחזקה.  ישראל והוא לחץ את

 .ממני שנא' ועשו לי מקדש

ק ר' יסל .שנים ופלג תא שלשוחשש בצמר ר' יוחנן אתייסר. הרעה בשושנים >ב,טז,ב<

כן  'לא תהוי אומ "לא .אית עלי יתר ממשאוי "לא .אית עלך אימ "לא .חנינא למבקריה
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אתי וכד הוה  האל הנאמן 'הנאמן כד הוה צערא קשי עלוי הוה אמ האל 'אומ אלא הוי

 ליהששיא לבתר יומין יה.נסב נפש והוה תאק ר' חנינא אמ' עלוי מליר מצרכו הוה סליית

יסורין מה יה םמה קשין ה "למה אית עלך א "לא למבקריה ינאק ר' חניסלור' חנינא 

 'למה לית את אמר ההיא מילת "לא .הוןיבעי להון ולא לאגרלא  אנא "לא .הבשכרן מר

וכדון דאנא מלגו  .כד הוינא מלבר הוינא ערב לאחרנין "לעלי ואיתנסיב נפש א ראמ דהות

אין שרביטו של הב"ה ממשמש ובא אלא  הרעה בשושנים 'כתי י.אנא בעי אחרנין דערבונ

ה א"ר אלעזר לבעל הבית שהיו לו שתי פרות אחת כחה יפ .בבני אדם שלבם רך כשושנים

הב"ה  (ב382) על אי זו מהן הוא מטריח לא על אותה שכחה יפה כך אין הכחה רע ואחת

א"ר  .צדיק יבחן י'ישנא'  'הצדיקיאת מנסה ומנסה את הרשעים שאינן יכולין לעמוד 

 םבקנקנים מרועים למה שכיון שמקיש עליהם ה יוחנן היוצר הזה כשהוא בודק אינו בודק

 םנשברי שמקיש עליהם כמה פעמים אינן ע"פם יפים שאהוא בודק בקנקני נשברין ובמי

 ..צדיקיםל אלאכך אין הב"ה מנסה 

 

בלילן של  עד שאכניס פיח 'ר' יודן אמ .ור' ברכיה ר' יודן .שיפוח היום עד >ב,יז,א<

הצללים  ונסו .שנההיו ר"י שנה ות' לא כבר הכנסתי פיח בלילן של מצרים שהיו  מלכיות

הגוי וגם את הגוי  'אמ ר' חלבו .ל טיט ולבניםשללים קשים ?צ?לא כבר העברתי שני 

 בל בטיטס בא 'ועינוי בארץ לא להם אפי גירות ועבדות 'ר' יודן אמ .מלכיות ד'מצרים ו

 לצבי סוף שאני נהפך לכם ממדת הדין למדת רחמים וממהר סוב דמה לך דודי ם.שלה

על הרי בתר  .ילתאיד עזליהוןל 'מואהונא ילים ר' יאו לעופר הא .גאולתכם כצבי וכאיל

את אברם. ברית  י'ישנא' ביום ההוא כרת  'אברהם בין הבתרילבזכות התנאים שהתניתי 

ומהו ונסו . ת עליו אשוהיום באש עברתי אפיח עליך לפח עד שארתיח 'מור' ברכיה א

ממדת הדין  סוף שאני נהפך לכםלצבי סוב דמה לך דודי  .אלו צללי יגון ואנחה הצללים

על  .ילתאנהאילים לעוזליהון דא או לעופר .דת רחמים וממהר גאולתכם כדם צבי ואיללמ

סב יתא כד תוחיכדא"ר לוי  .בתר אריהון לו המלכיותטכדי שי 'הרי בתר ר' יודן אמ

אין לי עליהם אלא מה שעשו בביתר דיי  'אמ' הב"ה אפי א"ר ברכיה ה.לכמלכותא בתר 

בני  אדריי]נו[ס קיסר הרג בביתר שמונים רבוא אלףקול בביתר א"ר יוחנן  ומה עשולי. 

 אדם.

 

 

לוי אמרה א"ר בלילות  משכבי א"ר אבא בר כהנא מהו על .משכבי בלילות על >ג,א,א<

בין לילן של מצרים  .רבש"ע לשעבר הית מאיר לי בין לילות ללילות לפני הב"ה 'כנסת ישר

 (א383) .ילן של מדי ללילן של אדוםבין ל .בין לילן של בבל ללילן של מדי .של בבל ללילן

 .ועכשיו שישנתי מן התורה ומן המצות נסמכו לי לילות ללילות
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זה משה  על משכבי בלילות זה לילה של מצרים בקשתי את שאהבה נפשיד"א  >ג,א,ב<

 .בקשתיו ולא מצאתיו

 

ים ובמדינות אבקשה את כוברחובות בכר 'אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקי >ג,ב,א<

 ה נפשי זה משהשאהב

 

את שאהבה  עברו ושובו משער לשערהה"ד מצאוני השומרים זה שבטו של לוי  >ג,ג,א<

 .זה משהראיתם נפשי 

 

אחזתיו ולא ארפנו  .שמצאתי את שאהבה נפשי זה משה כמעט שעברתי מהם עד >ג,ד,א< 

ל נתחייבו ישרא שמשם .ואל חדר הורתי זה אהל מעד .שהבאתיו אל בית אמי זה סיני עד

 .בהורייה

 .בקשתי את שאהבה נפשי זה דניאל .על משכבי בלילות זה ליל של בבל "אד >ג,ד,ב<

 'מאן דאממאן דאמ' לתענית ומאן דאמ' לסעודה זה דניאל  וגו'אקומה ואסובבה בכרכים 

ואל עבדך  ועתה שמע אלהינו אל תפלת "ה שנא'על חרבן ב 'שהיה מבקש רחמי לתענית

ר'  .ל ופרסיןימנא מנא תק הה"ד צראודה לקרוא כתבו של בלשלסע 'ומאן דאמתחנוניו. 

ר'  .ן"י אאלר"קפע "סתו מ"א מ"מנ 'מוארבא ר' חייא  ור' שמעון בן חלפתא אחייא רב

לק"ת לק"ת לק"ת אג"ס רבנן אמרי  ס"ו.חמ ג"פונסת אי"יטתיט שמעון בן חלפתא

מלכותך  אלהךל ופרסין מנא מנא יכמשמעו מנא מנא תק 'ר' מאיר אומ ניסרפ"ו.

שעה נתקבצו כל ישראל אצל  אותה. א פריסת מלכותךיל תקלתא במאזנייתק ה.והשלמ

באו עלינו  והרעות והקשות שנתנבא ירמיה דניאל כל הנבואות בי'דניאל ואמרו לו ר

 אמ' להם הביאו עלינו כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה עדיין לא בא ובה שנתנבאטונבואה 

ים כסופות בנגב אם  ורא והולך עד שהגיע לפסוק זה משא מדברהתחיל קולי ספר ישעיה 

וארבע  הה"דכחיות  יןמלכיות שהן משולד'  ים למה מדבר אלא אלוואם מדבר למה ים 

שניין דא מן דא מכותיהן  אמ'ר' חנינא שניין דא מן דא.  סלקן מן ימא [ן)ר(]ן רברבייחו

 הדא חיותא סלקא מן ןן חורשא מאם זכיתם מן ימא ואם לאו מ (ב383) שונות זו מזומ

לעול ילוי אין לך ע "ראכסופות בנגב להלוך. כך  ביאנפקא מן חורשא מ ביאימא לא מ

ועולה ומכסיף הבריות שנתונות בדרום  קשה יותר מן העילעול הזה שהוא בא מן הצפון

בארץ ממדבר בא  .נתון בדרוםה "השעלה מן הצפון והחריב ב צראנ זה זה נבוכד ואי

בור אמירה יד ראת הנבואה חזון נבואה הטפהתלשונות נ י'קשה הוגד לי ב חזות ה.נורא

חזון קשה שנא' חזות קשה  'אומ ר' אלעזר םקשה מכלאחת  .צווי משא משל מליצה חידה

רבנן אמרי  .דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות דבר קשה שנא' 'ר' יוחנן אמ .הוגד לי

 בוגד בוגד והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כברהיכבדו ממני. כבד  משא כמשמעו כמשא

 .מלאו מתני חלחלה על כן .השבתי כל אנחתה של בבל הצרתה של מדי כל אנחת צררה

של מלכיות קצרה רוחן של אבותינו  על ידי שהריחו מקצת צרתןבר נחמני  ואלא"ר שמ
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 .חמנובנפשנו נביא ל 'ירמיה אמ .נפש העם בדרך בתחלה לסבב את ארץ אדום ותקצר

 על כן מלאו מתני חלחלה אנו 'ישעיה אמבגו נדנה. רוחי אנא דניאל  דניאל אמ' אתכרית

על  עאכ"ו.ן יוכמה עיבור כמה ימים וכמה שנים וכמה קצים םבתוך מעיה םשאנו מובלעי

נעויתי  .יולדה נעויתי משמוע נבהלתי מראות כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי

 יה התיושמיא התרוממת ולמאני די בית יועל מרהה"ד של רשע  ופיןמשמוע חירופין וגיד

 .לחם רב מהו רב בלשאצר מלכא עבד ה"דנבהלתי מראות שלותו שלאותו רשע ה קדמך.

 .בי"ג נפהלו שלכם בכמה קרב אמרו  רב משל אלוהו אמ' להם עומר 'ר' חמא בר חנינא אמ

 'ר' פנחס בש"ר יהושע אמ .תתניפלצות בע .יום אחד תבחשבונו שטעה "דתעה לבבי זה ב

 ילדבר ולשנפ ע"יפלצות בעתתני  ד"אות נציפה שהוא מפיץ דברי ל "אד .נהנית אתה פיילי

גאולה שם לי כל שקה וח ונפש (א384) את נשף חשקי שם לי לחרדה הנשף שהיתה . צותיל

קומו  .קת בוצינאירתא אדלנצפה הצפית אקימת מ .פתורא אערוך השלחן סדר .לחרדה

ך ימל אמ' לחד את הואבלו מלכותא הוה כורש תמשחו מגן  .כורש ודריוש השרים זה

מליך קדמי דאת  הוילא כן פירש דניאל פריסת מלכותך ש )?ור?(]ריו[לדקדמי אמ' כורש 

 "לא ם ונכבשםאישמרדה בי נב לחיילותיו כל אומה ומלכותאותו רשע ואמ' כיון ששלח 

שלחת חייך לית פורענות דההוא גברא שמא  ליצ[א)צ(]הב"ה רשע אצל הכל שלחת או 

ה ישפיל וזה ירים [ט ז)?..ש?(]ממוצא וממערב וגו' כי אלהים שופ כי לאהה"ד גבי ן אלא מ

 ושל בלשאצר היו וכיון ששמע סופרים כורש ודריוש .וירים לכורש ישפיל לבלשאצר

לכון דאנא הוא  אמ' דהוא 'הכתובים הללו אמ' לון כל מאן דמתחמי הכא ליליא הדין אפי

בית הרעי לפנים  ןלהיות מניחי מון ליה ראשיה ואין דרכן של מלכים?ר?מלכא א

נתותרו מעיו כל אותו הלילה נפק לא ארגשון ביה  םמטרקליניהון אלא חוץ לטרקליניה

פקיד  אמרי ליה ולא כןואמ' לון אנא הוא מלכא  .ביה אמרו ליה מאן את עייל ארגשוןוכד 

רישיה מה ליה מלכא ארימון  אמ' לכון אנא 'הכא ליליא דין אפי יחממלכא דכל מאן דמת

ה בליליא קטיל בלשאצר מלכא יבהה"ד את מוחו  עשו נטלו פרחה של מנורה ופצעו

 הבשע 'מועזר איר' אל)ו(עזר ור' שמואל בר נחמן ינהרג ר' אל באיזו שעה ה.כשדא

א"ר  .לו מן המלכותמה שהיה מתבקש  ם ההואפרפר כל היוישינתא עבד מ אלתיימח

ו' הוא כויין חמר מלא מסך ו י'יכי כוס ביד הה"ד מלכות למלכות ובין בנימן בין כוס לכוס 

להלן ישבו לארץ ידמו זקני בת  כמו שנאמ'מדה  רדי ושבי על עפר מדה כנגד אומ'שהנביא 

 רה בעצמך שאת בתולה זקנה את שביסבואמרה ירושלם לבבל את  ר חוניא כך"א .ציון

ביניכם אם תעירו  השבעתי אתכם אמרה כנסת ישראל לא"ה היום בהיותי בגלות .ץלאר

אהבת שמאחרי. עד שתחפץ בעוד  (ב384) אהבת דודי ממני ע"י פתוי והסתה לעוזבני ולשוב

 .. חפץ עלי

 

ר יוסי "בש א"ר אלעזר .מרות עשןית?כהמדבר. אלו ישראל. ? זאת עולה מןמי  >ג,ו,ב<

ועשן  יורדאש הועמוד  ראל מתנודדין ממסע למסע היה עמוד הענןזמרא בשעה שהיו יש בן
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לפניהם נחשים  ןשני בדי הארון ושורפי המערכה עולה כמין זקוקין של אש יוצאין מבין

תפול עליהם אימתה שנא' עליהם  תשל ישראל נופל רואין ואימתן "הם והיו אביועקר

 'אברה כךבשמים מיני לכל  מה מר זה ראשאבי' זה אברהם ולבונה מר  טרתומק .ופחד

ע"י אלא אבי'  'דע אברהנומפיח אלא באור כך לא  ןמה מר זה איו 'ראש לכל הצדיקי

 מכל אבקת רוכל זה יעקב .המזבח ולבונה זה יצחק שנתקרב כקומץ לבונה על גבי האור.

כמו שאבקת רוכל דבר טוב ומתוק והוא  מהימטתו של שהיתה שכתו' בו ויאבק איש עמו

 רוכל יש בה מכל ה שלמה קופ 'א"ר תנחומ . כך במטתו לא נמצא דופי רפואהדבר של 

 .מלכות וממנלויה  וממנכהונה יעקב אבי' ממנו מיני בשמים כך 

בית  תאנא רת בית אבטינסוקטזה ר ולבונה מכל אבקת רוכל ומקוטרת מד"א  >ג,ו,ד<

והביאו  'ו חכמישלח .רצו ללמד מעלה עשן ולאוברת והקט פטוםאבטינס היו בקיאין ב

ושלחו לא במעלה עשן אבל רת והקט בפטום םוהיו בקיאי של מצרים אנדריכמאס םאומני

אמרו  .ללמד אמרו להם מה ראיתם שלא ם.ולא רצו לבא עד שכפלו שכרבשבילם  חכמים

עשו לפני ע"ז ללמד שלא ירוצין  אין אנוחרב ויה לב"מסורת בידנו מאבותינו שעתיד 

תינוק מהם או צא אשה ויהיה ולא עוד אלא שלא  .לשבח םין אותובדבר הזה היו מזכיר

 עמה שלא תתבשם שלא יהיו ןוכשנושאין אשה ממקום אחר פוסקי לשוקכשהוא מבושם 

 ..ומישראל י'ירת מתבשמת לקיים מה שנא' והייתם נקיים מומפטום הקט ןאומרי

 

ובן למטה רא למטה כד"א ר"ל הנה מטותיו ושבטיו .מטתו שלשלמה הנה >ג,ז,א<

ששים גבורים אלו ששים אותיות  .שלו (א385) שלשלמה של מלך שהשלום שמעון.

כלם אחוזי חרב דברים  .ישראל שהם מגברין את ישראל מגבורי .שבברכת כהנים

שהם  'מלמדי מלחמ י'י וגו'.ישא  י'י וגו'יאר  י'י וגו'יברכך  תו של ישראלבגבור םמבורכי

אדם רואה  'מפחד בלילות שאפי כויאיש חרבו על יר .ולםנלחמים בכל מיני פורעניות שבע

ויתפלל תפלתו וישמע ברכת  "שויקרא ק "היעשה ילך לב מה ראשו בחלומו חרב מחתכת

 .בני ישראל מזהיר את בני אהרן כה תברכו את 'לפי .אמן ואין דבר רע מזיקו כהנים ויענה

מלך שהשלום  לש שלמהשבועות מטות שלכד"א ו [י)ו(]הנה מטתו ושבטד"א  >ג,ז,ד<

מבן שהם רבוא ס' ישראל אלו  מגבוריס' רבוא שיצאו ממצרים. ששים גבורים אלו  .שלו

ערל אמ' וכל הב"ה לישראל להם משה  'שבשעה שאמ כלם אחוזי חרב .העלעשרים שנה ומ

 .עצמואת כו ומל יכל אחד ואחד חרבו על ירנתן  לא יאכל בו מיד

לא יחטא אדם נותנין לו אימה ויראה והבריות עד ש אנאת מפחד בלילות >ג,ז,ה<

ו ישראל רא מתפחד מאחרים תדע עד שלא חטאוהוא כיון שהוא חוטא וממנו  מתפחדין

היו  ' משה לאוכיון שחטאו אפי שנא' זה אלי ואנוהו והיו מראין אותו באצבע פני שכינה

ע הדיבור עד שלא חטא אדם הראשון היה שומ .או מגשת אליורוישנא'  ראותיכולין ל

בגן ואירא את קולך שמעתי נאמ' כיון שחטא ו פחדולא היה מת (וכיון)עומד על רגליו ו

 ..וגו'
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שהיתה לו בת קטנה  למלךמשל  .אפריון זה משכןהמלך שלמה עשה לו  אפריון >ג,ט,א<

היה רואה אותה בשוק ומדבר עמה בפרהסיא כיון  ןסימני לידי העד שלא הגדילה ובא

בפרהסיא  מדבר עמה ביודי סימנין אמ' המלך אין שבחה של בתי שאלי הובא שהגדילה

כי נער ישראל  אלו ישראל שנא' המלך זה הב"ה הבת כך .לדבר עמה חדר קטן עשה

 תי בארץ מצרים.במצרים בפרהסיא שנא' ועבר . ראו אותו ממצרים קראתי לבניו ואהבהו

 כי ביום השלישי ירד י'י. תו שנא'בסיני ראו או אלי ואנוהו. (ב385) זה בים ראו אותו שנא'

וכשאני  ם בפרהסיא אלא יעשו לי משכןהמדבר עמ אאין שבחן של בני שאה הב"ה אמ'

לו המלך שלמה מלך שהשלום  עשה .תוך המשכןבצריך לדבר עמהם אהיה מדבר עמהם 

 .למשכן עצי שטים עומדים 'ועשית את הקרשי הה"דמעצי הלבנון  .שלו

 

 שנא' ואת .רפידתו זהב .העמודים וחשוקיהם כסף סף שנא' וויעשה כ מודיוע >ג,י,א<

 אהבהתוכו רצוף  .וארגמן כת תכלתושית פרועמרכבו ארגמן שנא'  .הקרשים תצפה זהב 

שהיה באהל השכינה ד"א תוכו רצוף אהבה  .בה םעוסקיהזכות תורה וזכות צדיקים 

המערה  ים ונתמלאה השועומועד דומה למערה שהיתה סמוכה לים  הלולמה א מועד משל

מן  כלום והעולם לא חסר והים לא חסר כלום כך אהל מועד נתמלא מזיו השכינהמים 

 .השכינה

נאה וחסידה ולמלך שהיתה לו בת יחידה  משלזה הארון עשה לו אפריון  ד"א >ג,י,ב<

 ומוטבחדר נאה עשו לה  חדר נאה ומשובחת ואין אתם עושין לה ומשובחת אמ' המלך בתי

לה  ןואין אתם עושי כך אמ' הב"ה תורתי נאה ומשובחת חדרפי של בתי מתוך הוראה יאש

עשה לו המלך שלמה מלך שהשלום  .ראה יופיה של תורתי מתוך הארוןאארון מוטב ש

 עמודיו עשה כסף רפידתו זהב .בצלאל את הארון עצי שטים ויעש שנא'מעצי הלבנון  .שלו

לוחות  רצוף אהבה תוכו .כת הסמוכה להופר זה .מרכבו ארגמן .ויצפהו זהב טהור שנא'

 .. ושברי לוחות מונחים בארון

 

במלך במילה. צצית  במצות. במצות ןינייבני המצו .וראינה בנות ציון צאינה >ג,יא,א<

שברא בריותיו שלמות ברא חמה ולבנה  במלךמלך שהשלום שלו. ד"א במלך שלמה שלמה 

במלך שלמה שהשלים  . ד"אעשרים נבראו אדם וחוה כבן במילואן ובראכוכבים ומזלות 

ר ליצחק השלים המלאך דהשלים הח 'כיצד השלים האש לאברהם אבי מעשיו.תיו אלבר

 כתי' המקרה במים עליותיושה שלום בין בריותיו ובמלך שלמה שע "אד (א386) .ליעקב

ולא  מזיק את זה וכתי' כי י'י אלהיך אש אוכלה הוא וכתי' כורסייה שביבין דינור לא זה

במכות פרעה ויהי ברד  .מזיקין זה לזה והכוכבים אש ואינןמים הרקיע זה מכבה את זה 

 ב' שריםלמלך שהיו לו הב"ה שלום ביניהם משל לה"ד  מלמד שעשהואש מתלקחת 

ביניהם והלכו עשו שלום  ים זה כנגד זהקשם זה כיון שראו שהבזה  ועשו מלחמה גדולים
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 'דכתי 'במצרי הב"ה עשו שלום ביניהם ועשו מלחמת שלמלך כך אש וברדמלחמתו  לעשות

 .ויהי ברד ואש מתלקחת

ששמעת  'פשיאת ר' אלעזר בר' יוסי א שב"יר שאל בעטרה שעטרה לו אמו. >ג,יא,ב<

למלך שהיתה לו בת משל  "לא .היאך "לא ךה "ללו אמו א מאביך מהו בעטרה שעטרה

 ולא זז מחבבה עד שקראה אחותייותר מדאי והיה קורא אותה בתי  יחידה והיה מחבבה

שמעי בת  שנא'בת  וקראן 'בב הב"ה לישריחבתחלה כך  .ולא זז מחבבה עד שקראה אמי

ולא זז מחבבן עד שקראן אמי  .לא זז מחבבן עד שקראן אחות שנא' אחותי רעיתי .וראי

אלו לא  'ונשקו על ראשו ואמ רשב"יעמד  '.כתיולאמי שנא' הקשיבו אלי עמי ולאומי 

ור"ל העטרה שעטרה לו אומתו להב"ה ומהו י ל די מפיךדבר זה י אלא לשמוע באת

אבנים טובות  ים בועועטרה קבהמה מועד שהיה דומה לעטרה  העטרה שעשו אהל

חתונתו  ביוםמשזר. תכלת וארגמן ותולעת שני ושש היה באהל כך אהל מועד  ומרגליות

 "תוביום שמחת לבו אלו ד הם עולו.שהיה יום חתונה ועיטרוהו ישראל שקבלו עליזה סיני 

 לישראל. הוד והדרישרים משמחי לב  י'יפקודי  כד"א

 

 

ה' דברות דבור  תאומי צביה. שהלוחות כשני תאומים על זה ה' דברות ועל זה >ד,ה,ב<

לא יהיה לך כנגד לא תנאף  כנגד דבור. אנכי כנגד לא תרצח שהרוצח ממעט את הדמות.

תחת אישה תקח את זרים. לא תשא כנגד  ' האשה המנאפתהולכת אחר ע"ז שנא שהזונה

לשקר. זכור כנגד לא תענה שהמחלל את השבת מעיד עדות  לא תגנוב שסוף הגונב לישבע

לומ' שלא שבת בשבת בראשית. כבד כנגד לא תחמוד שסוף החומד  (ב386) שקר בבוראו

רועים את  הלוחות בן שמקלל אותו ומכבד למי שאינו אביו. הרועה בשושנים ר"ל להוליד

 ישראל ומדריכים אותם בדרך נחת וישרה כשושנים שהם רכים..

 

 םערלותיה בשעה שמל אברהם עצמו ובני ביתו עשהשיפוח היום א"ר אבהו  עד >ד,ו,א<

וריח דקה רת הסמים והב"ה כריח קט גבעה וזרחה עליהן חמה והתליעו ועלה ריחן לפני

ערלותיהם גבעה מושע את ישראל העמיד להם שמל יה בשעה 'ר' לוי אמו .קומץ לבונה

 וכריחדקה סמים הרת וכריח קט המקוםחמה והתליעו ועלה ריחן לפני  וזרחה עליהם

שהם צל  . ופי' הפסוק עד שיפוח היום ונסו הצללים כשיתמעטו הצדיקי'קומץ לבונה

אברהם או יהושע שהיה  לעולם אלך לי אל הר המור אל אברהם אל גבעת הערלות שעשה

 גבי המזבח. ריח חשוב לפני כמור ולבונה שמקריבים על

אלך לי אל הר המור  ד"א עד שיפוח היום כשיתמעטו הצדיקים שהם צל העולם >ד,ו,ב<

לך בשמים ראש מר דרור כך  זה אברהם מה מר ראש לכל הבשמים שנא' ואתה קח

ץ ולבונה הלבונה זה יצחק שנתקרב כקומ אברהם אבי' היה ראש לכל הצדיקים ואל גבעת

 על גבי המזבח..
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ולא נמצא בה  שהיתה מטתו שלמה 'זה יעקב אביומום אין בך יפה רעיתי  כלך >ד,ז,א<

ישראל היו ישראל זבין  . ד"א כלך יפה רעיתי ומום אין בך תמצא כשחטאופסולת

המחנה כל צרוע וכל זב. אבל קודם  ומצורעין חגרין סומין אלמין חרשין שנא' וישלחו מן

ולא סומין ולא חרשין ולא ולא מצורעין  ןלא זבי בהם והר סיני לא הי עלעמדו ש שחטאו

 .כתי' ויהי המקריב ביום הראשוןאמ' חלבו אין בך. ר'  חגרין ולא אלמים לפי' אמ' ומום

שלא יתגאה יהודה כדי לה יולמה עשה יהודה טפ בן צוער. ביום השני הקריב נתנאל

אלא העלה הב"ה עליהם כאלו  .גדול שבכלםהוא הקרבתי תחלה אני ה יל ואני[א)ל(]הו

והלא כל  אותוכת המזבח ביום המשח וזאת חנ 'כתי 'ר אלעז"א .וןאחרכלם ביום  הקריבו

מזרקי כסף שנים  (א387) ומה ת"ל קערות כסף שתים עשרהכסף מזרק  נתן םמה 'אחד וא

הוא אני  ואני הקרבתי תחלה 'יהודה הוא 'עשר כפות זהב שתים עשרה אלא שלא יאמ

 .הקריבו כלם ביום הראשון וביום האחרון הב"ה כאלועליהם העלה  'גדול שבכלם לפי

רכן אלא מלמד יישראל שנים עשר מאחר שברכן חזר וב כל אלה שבטי 'א"ר ברכיה כתי

וגו' בחיות שנא' גור אריה יהודה יהי דן נחש נפתלי אילה שלוחה  םומשל 'שישב יעקב אבי

אריה  נחשים תדע לך שהוא כן שהרי דן שקראו נחש וקראו םכל זאבים םוקראן כל וחזר

של נשיאים מה  םר אידי מצינו בקרבנ"אואח"כ יהי דן נחש עלי דרך. שנא' דן גור אריה 

הקריב מנחה וזה הקריב  זה .שהקריב זה הקריב זה זה הקריב עולה וזה הקריב עולה

 םשויו י'שלמהקריב וזה  שלמיםהקריב זה  .חטאתהקריב חטאת וזה הקריב זה  .מנחה

ויהודה דן  ראובן שמעון לויבני ]יעק'[ בספר ואלה שמות  םליחס 'ומה ראה הכתו .כאחד

מפני שקנטרן אביהם  ר' חנין אמ'ור' לוי  ןר' חני דן הוא זבולון. הוא יהודה דן הוא יששכר

 דן ור' נחמי'. ר' יודא 'אמ הדא ומ 'אמ הולית אנן ידעין מ אביהןמפני שיחסן  'אמר' לוי ו

לפי שכל  'מוא 'ר' נחמי .יחוסיהן במצריםילא שמרו  'לפי שכל השבטי 'מוא ןר' יוד ורבנין.

ורבנן ע"ז. לא עבדו ויהודה  שמעון לויושבט במצרים ושבט ראובן  "זעבדו ע)ל(  'השבטי

לו נהגו שררה א 'ושבטיהמצריים על  'לא נהגו שררה במצרי 'אמרי לפי שכל השבטי

נתנה לשמעון מת שמעון נתנה שררה ללוי מת לוי  צד מת ראובן נתנה שררהבמצרים כי

ואימתי הגיע זמנה  .בת קול ואמרה הניחו אותה עד שיגיע זמנה יצתהשררה ליהודה 

שלש  תחלה.ביהודה יעלה  י'יויהי אחרי מות יהושע ויאמר הה"ד מיתת יהושע  אחרי

 .זה עתניאלאומ'  ברכיהר'  .עזוזה ב' אומר' חנינא  .שמות נקראו לו יהודה עתניאל יעבץ

כלה  זכריה אנא חמיתה "רא וגו'נחושת ובדיל בן אדם היו לי בית ישראל לסיג כלם  'כתי

מי זאת עולה מן המדבר כתימרות עשן שהב"ה  ענינא עד גואלנו י'י צבאות ועל דא כתיב

 ..כלך יפה רעיתי ומום אין בך כנסת ישראל אמ' הב"ה מדבר בשבחה של

 

 תמן תנינן נותנין לבתולהתבואי. אמ' הב"ה אתי  .מלבנון כלה אתי (ב387) ד,ח,א<>

בטיט  םקיוכן אלא עד שאתם עס שנים עשר משתבעה הבעל לפרנס עצמה ואני לא עשיתי
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ששה חדשים בשמן  המן 'סרוחה של אחשורוש אמ עהיד .ולבנים קפצתי וגאלתי אתכם

זה שמן  'אמיהודה בר סימון ר'  .ון?נ?פקסיזה שמן א 'יחזקאל אמ ר' יהודה בר .המור

אבא  ר' חייא ברוגו'. שמשיר השער ומחליק הבשר של גוף ואני לא עשיתי כן  פקינוןנאו

זאת עד שלא נגאלו  דרש ר' לוי בן סיסי בנהרדעא ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו 'אמ

כאן  'אין כתיר ברכיה מעשה "א .נתונה אבל משנגאלו במקום שדרכה להנתן שם היתה

עד  'בר קפרא אמ .פה נתנהינתנה היא והסל והמגר .שלה אאלא כמעשה היא וכל ארגלי

ת יהיתה רשומה ברקיע ומשיצאו ישראל ממצרים עוד לא נרא 'שלא יצאו ישראל ממצרי

כשגליתם  אמ' להם הב"ה .מן עננין נציצין אינון ךטעם וכעצם השמים לטהר כ בענן מה

הבחירה בקרוב אני  למענכם שלחתי בבלה לכשתחזרו לבית לבבל עמכם הייתי שנא'

מלבנון מהו אתי אתי ללבנון כלה  אלא 'לא היה צריך לומואתי מלבנון כלה שנא' עמכם 

ר ברכיה בג' "א א"ה.הוא פורע מ "כהמקדש ואח -תחלה הוא נוער מביתלכאלא כלה 

עתה ארומם עתה  י'י 'הרשע ומאלופיו מה טעם עתה אקום יאמ פרע מעשונשעות הב"ה 

כן  יכול הוא עתה אקום כל זמן שמוכפשת באפר כבאמ' ר' שמעון בר' ינאי  אנשא.

למה כי  י'יבשר מפני  באותה שעה הס כל .התנערי מעפר קומי שבי ירושלם 'אמ ושישעיה

 .גפא מגו קטמא אדמנער ר אחא כהדא תרנגולתא"א .נעור ממעון קדשו

מונוס  יםורשוהגליות מגיעות עד  יןיוסטא עתידר בש"א"ר  .ורי מראש אמנהתש >ד,ח,ב<

למלך המשיח מה טעם תשורי  סרדיוטות םלהביא אות אומות העולם ןשירה ועתידי 'ואומ

 האלהיםותשורה אין להביא לאיש מנחה הה"ד אין לשון תשורי אלא לשון ו .מראש אמנה

 'משא ארבעיוגו' בימי חזאל וילך חזאל לקראתו  ןכ [א)כ(]ראויה ל הניראויה היא ואד

ו לשהיה  גמל היה אלא ללמדך 'ר יהודה וכי כל טוב דמשק משא ארבעי"א .גמל (א388)

ויקח מנחה בידו וכל טוב  תן בדמיה כל טוב דמשקנלי האבן טובה ומרגליות שהיה ראוי

למלך המשיח מה טעם והביאו את כל אחיכם  ותידור לעשות עצמן עתידין םדמשק אלא ה

מהו ובכרכרות ר'  .בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות י'ילמכל הגוים מנחה 

 ראדי)?א?(]ט[ק לין מטענין בכלייא דלית אינון יכיכאילין סב 'יהודה אמ "רבש אברכי

כשתהיו מביאין ועוז  הבו לי'י כבודמשפחות עמים  י'יהבו ל .אקטידרב ואינון מטענין להון

זכות בזכות שאמרו שירה על  הז ועוז באי דאותם לא תהיו מביאין דרך בזיון אלא בכבו

יוחנן  "רר' חלבו בש י'י.אמנה שהאמין אברהם שנא' והאמין ב בזכות 'נחמן אמ 'ר .הים

דחמי ולא  ואינם מאמינים אית ברנשוגו' וירא ישראל את היד הגדולה  שירהכתב  אמר

 .העם שנא' ויאמן 'בזכות אמנה שהאמינו ישראל במצרי אלאמהימן 

זה יצחק  .מראש שניר י'י.והאמין בנא' תשורי מראש אמנה זה אברהם שד"א  <>ד,ח,ג

וחרמון זה יעקב מה  .אחת בלבד יצחק אלא פעם כנסנ שונא את הניר כך לאזה מה שניר 

ממעונות  .כך כהונה מיעקב לויה מיעקב מלכות מיעקב ותוכחרמון זה כל טובו נתון ב

שלא היה  שחוצים וגבריםהיו כך סיחון ועוג  חוץממה הארי הזה  .זה סיחון ועוג אריות

 .זה אתע יזה ולא זה לסי אתע ילסיזה בין זה לזה אלא מהלך יום אחד בלבד ולא בא 

ולא נשאר הה"ד הזה חצוף כך הכנעניים חצופים  מה הנמר .מהררי נמרים אלו הכנעניים
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מפלתן של סיחון שירה על  'ן היו ישראל לומיראוי 'עזר אמיאל "רבש ר' ברכיה .איש בעי

כי גבה  למה יו השיב לו חזקיהוידכגמול  אלאעל מפלת סנחריב וראוי היה חזקיהו  ועוג

 .אלא גבה לבו מלומר שירה מלך וצדיק ואת אמרת כי גבה לבו וחמי חזקיה )א(לבו את

ן ליה למה כי גאות עשה יאמר י'ילון זמרו  הון דחזקיהו וסיעתו אמ'ותל ואתא ישעיה

א"ר אבא בר כהנא אמ' חזקיהו תורה  .בכל הארץ (ב388) ר מודעת זאתן ליה כביאמר

סיו וגבורותיו של ינ 'ו צריכין לומהימה וכי א"ר לוי  .על השירה שאני עוסק בה מכפרת

 סיוילא כבר עמד גלגל החמה באמצע הרקיע וראו נאהעולם ועד סופו  הב"ה מסוף

כבר פרעה מלך  א אמרחר א"יוסי בשר' ישמעאל בר'  .וגבורותיו של הב"ה עד סוף העולם

סנחריב  םהרגיש בהוחזקיהו את  מצרים ותרהקה מלך כוש היו באותו הנס ובאו לסייע

ויצא הה"ד לחיילותיו של סנחריב  םבחצי הלילה נגפו ומה עשה להם סנחריב הרשע כפתן

 דומה שלא באו אלו 'ומצאן כפותין אמ יבןשחרית השו .אשורמלך  במחנה ךוי י'ימלאך 

וסחר כוש  יגיע מצרים י'יכה אמ' הה"ד סיו של הב"ה ילסייעני התירן והלכו וספרו נ אלא

וסבאים אנשי מדה אלו  .מלך כוש אוסחר כוש זה תרהק .יגיע מצרים זה פרעהוגו' 

 קים יעבורויבז לך םמשלמי .ולך יהו .עליך יעבורו זה חזקיהו וסיעתו ם.חיילותיה

אך בך  םומה היו אומרי "ה.ב הואליך יתפללו ז .ושלםיר הואליך ישתחוו ז .קוניאהבמב

אל  אכן אתה אילפני הב"ה רבש"ע אכן אתה אל מסתתר מ ואמ' ישעיה אל אפס אלהים

 .חוזר ומתנקם מושיע 'אמ' לו אלהי ישר .ואתה מסתתר סימודי מסתתר אכן יש בך

ריב גוג נעשה מלך המשיח וסנח אלו אמ' חזקיהו שירה על מפלת סנחריב היה יב"לרא

 י'יבתריה  'משיחו מה כתיאת  י'יידעתי כי הושיע  ומגוג והוא לא עשה כן אלא אמ' עתה

 ..ביום קראנו הושיעה המלך יעננו

 

 ב'ונתתם לי  במצרים אמ' הב"ה לב אחד היה לכם .אחותי כלה ניילבבת >ד,ט,א<

 זה משהרוניך אבאחד ענק מצו .עיניך בדם הפסח ובדם המילהמ ני באחדילבבת .לבבות

היה לכם בים  ני אחותי כלה אמ' הב"ה לב אחדילבבת "אד .המיוחד והגבור שבשבטיך

לפני הר סיני ואמרתם כל אשר  שעמדתםענק מצוארוניך באחד  .י לבבותתונתתם לי ש

זה ני ילבבת "אד .זה משה המיוחד והגבור שבשבטיך באחד ענק .נעשה ונשמע י'ידבר 

באחד ענק  .המשכן שנא' וביום הקים את המשכן בהקמת (א389) מעיניך תבאחהב"ה 

שהגיעו  נשי דור המדבר כשרות היו כיון ד"א ך.בשבטישזה משה המעולה  רוניךאמצו

מנזמיהן למעשה העגל וכיון  עמדו ונמלכו עצמן ולא נתנו כלום קום ומעשהלאותו מ

מרגלים ני אמ' הב"ה לב אחד היה לכם בילבבתד"א  ששמעו שהן אסורות נעלו דלתותיהן

 באחד ענק .זה יהושע וכלב שנא' בלתי כלב בן יפנה ויהושע בן נון ונתתם לי שני לבבות

היה לכם ונתתם  אמ' הב"ה לב אחד "אד .ורוניך זה משה המיוחד והגבור שבשבטיךאמצ

ותחשב לו לצדקה  .ויעמוד פנחס ויפלל באחד מעיניך זה פנחס שנא'בשיטים לבבות  ב'לי 

 ..באחד ענק זה משה
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 ונחמן אמר שמואל בר "רר' ברכיה ור' חלבו בש .דודיך אחותי כלה מה יפו >ד,י,א<

שיתא הכא אתי מלבנון כלה  .בנביאים ד'הכא ו בעשרה מקומות נקראו ישראל כלה שתא

 גן נעול אחותי .תטופנה שפתותיך כלהנפת מה יפו דודיך אחותי כלה  ני אחותי כלהילבבת

 .תעדה כליה וככלה .שון וקול שמחה קול חתן וקול כלהבנביאי' קול ש ד' .כלה הא שתא

מלך גאות לבש  ם. י'ילבושי י'לבש הב"ה  ןוכנגד .ומשוש חתן על כלה .ותקשרים ככלה

וילבש בגדי נקם  .וילבש צדקה כשרין הרי ד' .התאזר הרי ג' .עוז הרי ב' י'ילבש  .הרי א'

מדוע  .הרי ח' בלבושו םדואזה  .'כמעיל קנאה הרי ז ויעט .'[ו)ג(]תלבושת הרי  .הרי ה'

 הדברות י' 'שבטלו מישר "הכדי ליפרע מא .הרי י' ושוהוד והדר לב .ט' אדום ללבושך הרי

בר נחמן מה שמן זה  ר שמואל"וריח שמניך מכל בשמים א .ככלה םשהיו מצמצמים עליה

 .יםזה את דורש ומוצא בו כמה טעמים טוב מפטמו את מריח בו כך פסוק החלק ע"י שאת

 

אמ'  ור' ירמיה בש"ר שמואל בר יצחק הכלה ר' דרוס תטופנה שפתותיך פתונ >ד,יא,א<

ק"כ  'ר יוחנן אמ"ר' יעקב בש .אליהוהו( לנ)אנביאים עמדו להם לישראל בימי  רבוא ס'

מקולקלות בכלן  (ב389) ואין לך עיירותהיו רבוא עיירות ס' בת עד אנטיפרס ימג .רבוא

ויצאו בני  י'כתוזהב של ירבעם  עגליב' בית אל היו וב .יהושע כבית אל ויריחו שאררה

 םולמה לא נתפרסמה נבואת .נביאים פחות משנים איןהנביאים אשר בבית אל אל אלישע 

 לדורות נתפרסמה יכההיתה צרששעתה למעתה כל נבואה  וראמ .ך לדורותיהיה צר[לא ]ש

אבל לעתיד לבא  נתפרסמה שעתה ולא היתה צורך לדורות לאלהיתה לא וכל נבואה ש

ר' ברכיה בש"ר  .קדושים עמך כלואלהי  י'יובא  ה"דה םומפרסם נבואת םהב"ה מביא

רבוא נביאות ס'  יש)ל(]ר[אלנביאים כך עמדו ל רבואס' כשם שעמדו לישראל  'חלבו אמ

ר שמעון "א ור' חלפתא בשיונחר'  .פנה שפתותיך כלהונפת תט הה"דובא שלמה ופרסמן 

כלום כך  ואינ םרה אחד מהיתכשיטין ואם חס כ"דמה כלה זו מתקשטת ב 'אמ יובן ל

ר "א בשיונחר'  .כלום רגיל בכ"ד ספרים ואם חסר אחד מהם אינו יהת"ח צריך שיה

ראו שאני טהורה וזו עדותי מעיד עלי  בפוריא ואומרתמה כלה זו צנועה אמ' ל "שמעון ב

 'בר' שמעון ור' יוסי בר 'ר' אלעז .דופיבו דבר של  יהיה לאיהיה צנוע ושכך ת"ח צריך ש

 כסולת שומעיהן לע ביםער םם ואינביבר "תד 'כל מי שהוא אומ 'אמ 'ר' אלעז חנינא ורבנן

ם ואינן ביבר "תד 'אומהוא ש כל מי 'ר' יוסי אומ ו.על גבי נפה נוח לו שלא אמר המנופה

אינן "ת אם ן אמרי דרבנ ו.נוח לו שלא אמרדבש  צוףכעל שומעיהן כדבש זה שבא  ביםער

 'מור' יוחנן א "לר' יוחנן ור .זה בזה נוח לו שלא אמרן בכדבש המעור על שומעיהן ביםער

על בני אדם בחופתה  שומעיהן ככלה זו שעריבה לע ביםואינן ער "תד 'מואהוא כל מי ש

על שומעיהן ככלה זו  ביםואינן ער "תד 'מוכל מי שא 'ריש לקיש אמ .נוח לו שלא אמרן

 .נוח לו שלא אמרן בה על בעלה בחופתהישער
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ח יותר ממשקה זה וסר אין משקה 'מודבש וחלב תחת לשונך ר' ברכיה א >ד,יא,ב<

דבש כאלא אם הלכות קהות תחת לשונך  דבש וחלב תחת לשונך 'אומ זהשתחת הלשון ו

ש דב 'נוגו וניגונו עליו נאמילוי אף הקורא מקרא בע "רא (א:38) עאכ"ו.וחלב המאוששות 

ריח בגדיו א"ר  ויגש וישק לו וירח את 'וריח שלמותיך כריח לבנון כתי .תחת לשונך וחלב

וירח את ריח בגדיו  'עזים והוא אומ יוחנן אין לך דבר שריחו רע וקשה יותר משטף של

א דאמר ליה ראה ריח בני כריח שדה וה "עגריח נכנס עמו  אלא כיון שנכנס יעקב אבינו

קלון הדא  גיהנם מה טעם בא זדון ויבאריח אצל אביו נכנס עמו עשו הרשע  כיון שנכנס

שאל ר' אלעזר בר'  .הוא הצד ציד השיבו רוח הקדשומי נאפה בתנור  הפידאמר ליה מי א

 "ללאו א "לס יצאו עם ישראל למדבר איכלי קורי "לא שמעון את ר' יוסי בן לקוניא חמוי

שנא'  ממה שהלבישום מלאכי השרת "לאבמדבר  היוכל אותן מ' שנה ש מהיכן היו לובשין

 "לא .ליםבולא היו  "לא אטא תרגם עקילס איפליקירופופ שמעון אמ'ר'  .ואלבישך רקמה

צא ולמד מן החלזון  "לולא היו גדלים א "לא .ולא קרית מימיך שמלתך לא בלתה מעליך

ף צה זה הענן "לולא היו צריכין תכבוסת א "לא .גדל עמו שכל זמן שהוא גדל נרתקוהזה 

 .באור הץ אלאוזה שאינו מג( ה) האליטון צא ולמד מן "לא ןולא היו נשרפי "לא .ומגהיצן

ין עמתגעג "לא םגופמזיעה  רע שלולא היו עושין ריח רע מריח  מיותרכ ולא היו עושין "לא

והיה ריחן נודף מסוף העולם ועד סופו בא  צניביבנאות דשא ירהה"ד הבאר  יהיו בעשב

 ..כריח לבנון וריח שלמותיךשלמה ופירש 

 

שהיו לו שתי  בן לוי למלך 'יהו "ראחותי כלה ר' יהודה בר' סימון בש גן נעול >ד,יב,א<

 והניחן המלך שנים הרבה והלך למדינת םקטנה ולא נפנה להשיא בנות אחת גדולה ואחת

תם כל אחת מהן נוטלת חו מיחו על עצמן והשיאו עצמן לאנשים והיתהוהים ועמדו הבנות 

ין גמגמבא המלך ממדינת הים ושמע קול הבריות מ יםשנ לאחרושל בעלה וסימטרין שלו 

 (ב:38) כל עמא 'מה עשה הוציא כרוז ואמ .כבר זנו בנותיו של מלך ןואומרי אחר בנותיו

עצמכן מיד  םעשיתן וקלקלתוכך פרזדור אמ' להן בנותי כך ל להןלקמפון בא וישב 

 חתןאתה שוי נתנו אמ' למי ולח קרא .וסימנטרין שלו חותם בעלהמהן כל אחת  ההוציא

חותם שלי וסימנטרין שלי וכן לשני  "לזה מהו או לבתך הגדולהותנך הראשון ואני ח "לא

 אני עושהשחייכם  ןהערוה ואתם מליזין אותן המלך בנותי גדורות מ באותה שעה אמ'

מצרים את בני  ויעבידו ןישראל ואומריאת לפי שמונין העולם ומות [א)(]בכם דינין כך 

באותה שעה אמ' הב"ה  ןבנשותיה כ"שן וותבגופ "שין כפריצמ שותןנפב אםבפרך ישראל 

א"ר פנחס באותה שעה  גנוזה. אמ' הב"ה גנתי נעולה והיא מהו גן נעולאחותי כלה גן נעול 

א"ר  םשל אבות ןטורייבכל ק םצא וצור אות "ללמלאך הממונה על ההריון וא קרא הב"ה

מעיד עליהם הסופה בו ה"א בראש התיבה יו"דראובן הראובני שמעון השמעוני עיה אוש

ני את .מעין חתום אלו הזכרים .הבתולות ר פנחס גן נעול אלו"א .שהם הם בני אבותיהם

ר' הונא  .ביאות לאשה כדרכה ושלא כדרכהב' למה אלא  'פעמיב' ר נתן גן נעול "בשר' 
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ולא  ם ולא שנו את לשונםותלא שנו שמ .נגאלו ישראלדברים ד' בזכות  'אמ 'בשם בר קפר

ם ראובן שמעון נחתין ותשמ נו אתילא ש יות.פרוץ בער 'א םאמרו לשון הרע ולא נמצא בה

 יני וליוסףיולשמעון לא היו קורין לל דוכס. ראובן שמעון סלקין לא היו קורין לראובן

ויבא הפליט ויגד לאברם  'לשונם להלן כתיאת ולא שנו  .כנדראסולבנימן אל ססטייל

ולא  .הקדש ם בלשוןהכי פי המדבר אלי 'כתי' אלהי העברים נקרא עלינו וכתי העברי וכאן

היה זה מאת רעהו את מוצא דבר  אמרו לשון הרע שנא' דבר נא באזני העם וישאלו איש

פרוץ  םהבולא נמצא  .רויאחד שהלשין על חב םבה חדש ולא נמצאי"ב מופקד אצלם 

 להודיע שבחן של ישראל שלא נמצא בהם אלאוכו' בן אשה ישראלית  א' ויצאשנ יותבער

 מן (א392) בר כהנא שרה ירדה למצרים וגדרה עצמה ירמיה "רא .הכתוב שוופיר הז

רה ונגדרו ביעצמו מן הע יוסף ירד למצרים וגדר .וכל הנשים נגדרו בזכותה רהביהע

עצמה שבזכותה נגאלו  דותעו התה גדרכדאי היי ר חייא"ר' פנחס בש .כל הזכריםבזכותו 

 רמונים פרדס שלחיך בתריה 'גן נעול אחותי כלה מה כתישנא'  ישראל ממצרים

 

אשפה והיה יורש עצל והלך ומכרה  במקום אחד שנפלה לו ירושה שב"יני ראת >ד,יג,א<

 ובנה בה פלטין גדולה התחיל ההלוקח ונזדרז וחפר ומצא בה סימ קל והלךובדבר מועט 

התחיל המוכר רואה  ההיא שקנה הלך בשוק ועבדים מהלכין אחריו מן הסימוקח ההלו

במצרים היו משועבדים בטיט ולבנים והיו  וי מה אבדתי כך כשהיו ישראל 'ונחנק ואומ

מלכים  יסיסתכחונים על הים ב הולכים גליםרוכיון שראום  בעיני מצרים םמאוסי

עשינו כי שלחנו  מה זאת מארצנו שנא' שלחנו איכה ןהמצריים נחנקים ואומרי התחילו

בדבר קל והלך  וכור והלך ומכר שהיה לו שדה בית 'נתן לא "רא את ישראל מעבדנו.

ה בה לו קצתשהי 'לא 'ר' יוסי אומ וכו'. םבה גנות ופרדסי הלוקח וחפר בה מעיינות ועשה

 וכו'.ומכרה בדבר קל והלך הלוקח ועשה בה תיבות ומגדלים  םשל ארזי

 'שלח פלו הוא מה אלישן בני נש ןמניולפרדס ר ןשלחיך פרדס רמונים דמיי ד"א ב<>ד,יג,

היא י"ג והוא הכניס לה י"ג לו  'היא הכניס 'מונים ר' חנינא ור' סימון חד אמיר ולארוסת

אשר תקחו מאתם וזאת התרומה  ויקחו לי תרומה פרשתמה שמפורש בי"ג הכניסה לו 

ר'  וגו'.מה שמפורש ביחזקאל ואלבישך רקמה י"ג יס לה והוא הכנוגו'.  שתוזהב וכסף ונח

ואחבשך  .עורות תחשים תוואנעלך תחש תח רא תרגם עקילס אפליקאופורפ 'סימי אמ

ור' יהודה בר' סימון  .עולםלעשאן ממש  'איבו אמ ואכסך משי ר' .ת שש ועזיםובשש תח

 ישב"זה זיין תני ר ואעדך עדייומם. לא ימיש עמוד הענן הה"ד כבוד  הקיפן ענני 'אמ

ר' איבו  ם.נוטל מה שחטאויון חקוק עליו וכ היה שם המפורשכחות זיין שנתן להם  (ב392)

ואתנה צמידים על ידיך אלו לוחות  .מלאך ירד וקלפו 'ורבנן אמ .ליו היה נקלףימא 'מוא

ד על גרונך אלו בירו .והלוחות מעשה אלהים המההה"ד  הדברות ן י'הברית שחקוק עליה

 ועגילים על אזניך זה הציץ .ר הקדש?ז?ואתן נזם זה נ .על לבך תמיד קשרם ד"אכ ת"ד

זהב עטרת  .לאוזן דתנינן הציץ דומה לטס של זהב רחב שתי אצבעות ומוקף מאוזן
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 י'יויעבור מלכם לפניהם ו וכתי' י'י והית עטרת תפארת ביד כד"אבראשך זו השכינה 

ן ותעדי זהב וכסף ויצא לך שם בגוים כפרים אינו אןמ אחרנייתא ןתירת בראשם ואילין

של  התלהיות כופל כתובכ"ו והוא הכניס לה י"ג היא הכניסה לו  'ר' הונא אמ .עם נרדים

י "ובשמים כלים ע היא הכניסה כלים ובשמים והוא הכניס לה כלים 'ר' אחא אמ .כלה

ר' סימון  .וגו'מאה ועשרים ככר זהב  שלמהותתן למלך  הה"דמשה ובשמים ע"י שלמה 

מנין בא שלמה כשלא  'והוא הכניס לה כלים ובשמי 'היא הכניסה לו כלים ובשמי 'אמ

 .נרדים ופירש כפרים עם

 ואי .לעתיד לבא כפרדס ןשלחיך פרדס רמונים שלחיך עתיד הב"ה לעשות "אד >ד,יג,ג< 

אר מן הב 'ר' יוחנן אמ .במדבר כל מ' שנה שעשו ןריסאן היו ישראל מנכזה זה הבאר מ

מיני דשאים מיני זרעונים מיני אילנות תדע לך שהוא  הבארדא"ר יוחנן היתה מעלה להם 

 'לוי אמ ר'וכו' היו אומרים לא מקום זרע ותאנה ו םפסק הבאר מהנמרים  'כן שכיון שמת

כן א"ר אבא בר כהנא  'פשיא מן האשכול על שם ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד

ני את .מוכרין לישראלגוים ממה שהיו תגרי  ן אמרייורבנ .שעהפירות היו גסין באותה 

 .לישראלגוים של  עדיין לא נאסר יינם שב"יר

זה זה  איורמונים לעתיד לבא  פרדסהשלחיך פרדס רמונים שלוחיך לעשות  ד"א >ד,יג,ד<

 הפוועלהו לתרופה מהו לתרופה א"ר יוחנן לתר והנחל יעלה על שפתו וגו' 'הנחל דכתי

להתיר  'וחד אמאלמים להתיר פה  'רב ושמואל חד אמ (א392) ותם.ליה ותרף מזונמציץ ע

של פה  להתיר 'וחד אמשל מעלה להתיר פה  'בן לוי חד אמ 'ר' חנינא ור' יהוש עקרות.פה 

 מטה.

 אמשפחת בית צריפ "לז זה זה אליהו איוכו' ושלחיך שלוחיך עתיד לעשות ד"א  >ד,יג,ה<

קה בני ציון בזרוע כגון וועוד אחרת היתה ורח בני ציון בזרוע בהוהיתה בעבר הירדן וקר

ולא לקרב אבל לרחק  'מור' יהודה א .לרחקו לטהר[2]ולקרב [3] אלו אליהו בא לטמא

לא  'אומרי 'להשוות את המחלוקות וחכמי 'ר' שמעון אמלעשותם שלום.  לקרב אלא

לכם את אליה הנביא  לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם שנא' הנה אנכי שולח

 ..וגו'

 

שם שנא' וקנה וב קנה זה קנה .כמשמעו םוכרכ .נרד נרדינון .םווכרכ נרד >ד,יד,א<

עזים  ממנו 'קנמון היה גדל בארץ ישראל והיו אוכלי 'אומיהודה בר' יוסי ר'  וקנמון ה.שוב

בא בר ר' אר' יוסי אומ' פילטא.  אהלות םואהלות למה קורא אות .וןכאינמר מרוצבאים. 

ומהיכן היו  .ורבנן אמרי שהוא פוסה באהל .אהלים יהודה מפני שהוא בא דרך "רבש היוד

ישראל  מתקשטות ומשמחות לבעליהן כל מ' שנה שעשו הצנועות והכשרות בנות ישראל

הה"ד מן המן  'ר' אבהו אמ מעין גנים באר מים חייםהה"ד מן הבאר  'במדבר ר' יוחנן אמ

 ..גדותיךמר ואהלות קציעות כל ב
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מ"ח כנגד  בתורה באר ו'כת 'פעמימ"ח גנים באר מים חיים א"ר יוחנן  מעין >ד,טו,א<

א"ר עזריה זה מזיל מקצת דבר וזה מזיל  ונוזלים מלבנון .ם התורההנה בתשנפעמי' 

 מקצת דבר וזה זיןמלי זה 'א"ר תנחומ .כמין לבנון היוצא מקצת דבר עד שתהא הלכה

 .. ולחיי כמין הא הלכה יוצאדבר עד שתה מקצת זיןמלי

 

שלמים  'מוא 'עזיעזר ור' יוסי בר חנינא ר' אליר' אל צפון ובואי תימן עורי >ד,טז,א<

והבל הביא  לר' יוסי 'ר' אלעזלה מתיב  .עולות הקריבו בני נח 'מובני נח ר' יוסי א הקריבו

אמ' לאחר מתן א בר חנינ (ב392) ר' יוסי .דא מה עבד לה .גם הוא מבכורות צאנו ומחלבהן

מתן תורה בא  לאחר 'מאן דאמהיה ולא פליגי  תורה בא יתרו ואחר אמ' קודם מתן תורה

 יודא .מתן תורה בא עולות הקריבו בני נח קודם 'בני נח ומאן דאמ יתרו שלמים הקריבו

ולמה קורין לה עורי  .נשחטת בצפוןהלר' יוסי בר חנינא עורי צפון זו עולה ליה מסייעא 

ולמה קורין אותה  .רום[ד)צ(]ב םנשחטיה 'ובואי תימן אלו שלמי .א ישן ונתעוררדבר שהו

ר לוי אף הדין "בר כהנא ור' חנינא בר פפא ור' יהושע בש ר' אבא . חדש אובואי דבר של

וכד  .התשהקריבו בני נח בתחל [היא העולה]העולה  [ת)ה(]לר' יוסי זאת תור קרא מסייעא

אלא אשר  כאן 'תורת זבח השלמים אשר הקריבו אין כתי וזאת 'גבי שלמים אמ מטי אהו

צפון ובאי תימן לכשיתעוררו  מה מקיים ר' אלעזר קרא דין עורי .יקריב מכאן ולהבא

הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים  הה"דבדרום  או ויחנוונתונות בצפון ויבשהגליות 

 בבתיךוושהה"ד בדרום  א ויפולולכשיתעורר גוג ומגוג שנתון בצפון ויב מירכתי ארץ

הה"ד שנתון בדרום  "הלכשיתעורר מלך המשיח שנתון בצפון ובא ויבנה ב .וששאתיך

לפי שבעולם  "לר יהושע ב"א בשיונח "רא הפיחי גני יזלו בשמיו .העירותי מצפון ויאת

אין רוח צפונית מנשבת וכשרוח צפונית מנשבת אין רוח  הזה כשרוח דרומית מנשבת

שתי רוחות  לעולם ומנהיג ס[ט)(] בל לעתיד לבא הב"ה מביא רוח ארגסמנשבת א דרומית

יבא דודי לגנו א"ר  .אל תכלאי אומר לצפון תני ולתימןהה"ד ושתיהן משמשות  דכאח

החתן לחופה עד שתתן לו הכלה רשות מה טעם  יכנסיוחנן למדתך תורה דרך ארץ שלא 

 פרי מגדיו.. ויאכללגנו  ייבא דוד

 

 

בש"ר שמעון  אאבונ עזר בריאל א"ר מנחם חתניה דר'אחותי כלה לגני  באתי >ה,א,א<

ועיקר  .תחלה הכאן אלא לגני לגנוני למקום שהיה עיקר 'אין כתי ני אחותי כלהבאתי ג

א"ר אבא  .בגן (א393) וישמעו את קול אלהים מתהלךהה"ד שכינה בתחתונים היתה 

חטא אדם נסתלק לרקיע  .סליקו ץיץ וסליק מקפיכאן אלא מתהלך מקפ 'מהלך אין כתי

דור  .רביעילדור המבול  (]ג['.ב)נסתלק לוחטא אנוש  .שני נסתלק לרקיעוחטא קין  .ראשון

ז'  עמדו םכנגדו .לשביעי 'המצריי . אנשי סדום לששי.שיחמיאנשי סדום ל לרביעיהמגדל 

עמד לה'. מו' והורידה  עמד יצחק ו'.ל הז'הורידה מוזכה אברהם  .והורידוה לארץ 'צדיקי
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מב' לא'. עמרם מג' לב'. עמד קהת והורידה  מד' לג'.לוי הורידה מן ה' לד'. יעקב והורידה 

וישכנו צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה כתו' א"ר יצחק  .לארץ עמד משה והורידה

וביום  שנא' שכינה עליה ביום המשכן השרת ישוכן עד וקדוש שמו ואימתעליה.  לשכינה

 'ר' עזריה בש"ר יהודה בר .המשכן ויהי ביום כלת משה להקים אתוגו'  הקים את המשכן

בקש להתרצות לאחר זמן והוציאה מתוך פלטין שלו  למלך שכעס על מטרונה 'מוסימון א

הב"ה  עשה לי דבר חדש יבא אצלי כך לשעבר היה אדוני המלך לוואמרה  לה שלחה לו

מלמטה אותם עכשיו מקבל  )וע(יחוח את ריח הנ י'ימקבל הקרבנות מלמעלה דכתי' וירח 

 .רת הסמים וקומץ לבונהומורי עם בשמי זה קט אריתי .באתי לגני אחותי כלה 'דכתי

אלו  שתיתי ייני עם חלבי .קדשיםהואמורי קדש  ברי עולהד דבשי אלו אכלתי יערי עם

ושכרו דודים אלו נדב  שתו .אכלו רעים זה משה ואהרן .הנסכים ואמורי קדשים קלים

עולות הה"ד להקריב קרבנו כקרבן נשיאים  א"ר אדי בקש דוד .אביהוא שנשתכרו בצרתןו

זה  'הוי אומואילים זה קרבן שיש בו פרים ועתודים  איאילים  עם קטורתמחים אעלה לך 

קורא  ה הוא[מ)א(]א"ר יוסי ל .ולזבח השלמים בקר שניםהה"ד של נשיאים  ןנקרב

יוסי בכל מקום היחיד מביא  רא"ר שמעון ב .רבןולק חבבםל לנשיאים רעים אלא שכיון

יחיד דוחה טומאה ושבת בכל הבכל מקום אין קרבן  .נדבהחטאת ונדבה וכאן חטאת ו

ושכרו  שתו .אכלו רעים אלו הנשיאים ו.חטאעל אין היחיד מביא חטאת  (ב393) מותמקוה

אורחין ונפל סעודה וזימן ה למלך שעשהמשל אכלו רעים א"ר ברכיה  "אד . הנסכים אלו

פשט המלך את ידו אלו ין ידיהם יבידו היו הכל מש המלך אתהשיב השרץ לתוך התמחוי 

אמ'  לכשאכלואצלו  םא"ר ינאי למלך שעשה סעודה וזימן אורחי .ידיהם פשטו הכל אתי

אף אכלתי אחותי כלה  ף הכא כן באתי לגניולו מנה זו יפה ותנו לבעל הבית אוטלהם 

 ..ף אתון שתו ושכרו דודיםון שתיתי איאתון אכל

 

מן המצות  אמרה כנסת ישראל לפני הב"ה רבש"ע אני ישנהולבי ער ישנה  אני >ה,ב,א<

 .אני ישנה מן הקרבנות ם.ער לעשות ולבי .אני ישנה מן הצדקות .ולבי ער לגמילות חסדים

ב"ה . אני ישנה מולבו של הב"ה ער לגאלני .מן הגאולה אני ישנה .תפלהלו "שולבי ער לק

א"ר  כנסיות ובתי מדרשות. אני ישנה מן הקץ ולבי ער לגאולתו של הב"ה. ולבי ער לבתי

צור לבבי  'דכתי ייהיכן מצינו שנקרא הב"ה לבן של ישראל מן הדין קרהחייא בר אבא 

 .וחלקי אלהים לעולם

 .כחצות הלילה י'י רויאמר משה כה אמ 'שאמ י משה בשעה"קול דודי דופק ע >ה,ב,ב<

ודה של מחט ואני פותח דהב"ה פתחו פתח אחד של תשובה כח ר יסא אמ'א"לי פתחי 

הרפו  'לקיש כתי ר"ור' חוניא ור' אבהו בש 'ר' תנחומ .ניות נכנסות בוורופתחים שק לכם

 יויום אחד מיד ה 'אפיותשובה ישראל  אלו היו עושין 'ר' לוי אמ .ודעו כי אנכי אלהים

אמ' ' אמר' יודן ר' יודן ור' לוי  .ום אם בקולו תשמעוטעם הי נגאלין ומיד בן דוד בא מה

 .אנכי אלהים לישראל הרפו ממעשיכם הרעים ועשו תשובה כהרף עין ודעו כי הב"ה
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ואעבור עליך ואראך הה"ד מילה  שתי מצות בדם פסח ובדםכשנתאחו לי במצרים אחותי 

 .חיי זה דם המילהואומר לך בדמיך  .חיי זה דם הפסח מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך

 (א394) יונתי במרה .ימלוך לעולם ועדי'י אותי בים ואמרו זה אלי ואנוהו  רעיתי שריעו

שם שם לו  במרה שמצויינת זו .צדקות ומעשים טובים כיונההו כל המצות וינשמשם נצטו

ר'  .נעשה ונשמע י'יעמי בסיני ואמרו כל אשר דבר  תמתי תמותי שנתממו .חוק ומשפט

בש"ר  נןיר' יהושע דסכ .יכול לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני כב תומתי 'ינאי אמ

 רו מרגיש כך כביחב בראשו םתאומתי מה התאומים הללו אם חושש אחד מהאמ' לוי 

כי הנה אנכי  קווצותי רסיסי לילה שראשי נמלא טל .יכול אמ' הב"ה עמו אנכי בצרה

ן ריסא להדין ביזעא הדא ריסא לית מינה לא דמי הדי מצוה והכה הבית הגדול רסיסים

 .. הדא ביזעא אית מיניה אליסין אליסין ברם

 

צר אנ וג נבוכדושנזד אמרי יוםור' יוחנן תרוייהו  ר' חנינאאת כתנתי  פשטתי >ה,ג,א<

רחצתי את רגלי  .מלכות לבוש כהונה ולבוש המהם שני לבושים גדול עירם הרשע לישראל

א"ר אבא בר כהנא וכי מה טיבו של חור זה  .לח ידו מן החוראעפ"כ דודי שע"ז מטינוף 

י עמסים שעשית יכך אמרה כנסת ישראל לפני הב"ה רבש"ע כל נ מגדל שרצים אלא שהוא

א"ר  .מעי לוהמו  עפ"כי אדם צדיק א"י דניאל וע"כורש לא היה מוטב לעשותן לי ע ע"י

 .אמרתי מעי מעי אוחילהגם אני  אתון אמרין ומעי המו עליכמה דעזריה אמ' הב"ה 

מלבוש תמה שבתמות יודעת לפשוט  'לקיש אפי "רבש א"ר יוחנן יפשטתי את כתנת

העצרת  מה זה לפי ששינתלפשטתי את כתנתי איככה אלבשנה אלא  יאמרת ואת ווללבש

 ףאע" "זמשיאני לעבית ע"ז  שאבק שלאני אף יודעת אמ' יודן  'ר .עריבה והלילה קצרה

ומעי המו עלי והוא אמ' לי אע"ף שמבקש צדקה  א"ר אמי כעני .החורדודי שלח ידו מן 

 י'י.. רחם ארחמנו נאם

 

נטפו מור מררים  וידי .קמתי אני ולא אומות העולם .אני לפתוח לדודי קמתי >ה,ה,א<

ואצבעותי מור עובר אעפ"כ המררים עברו שנא' וינחם  שאמרתי לעגל אלה אלהיך ישר'.

 פות המנעול שמשם ננעל להם שלא יכנסו לארץ ישראל.על כ (ב394) י'י על הרעה

ר' דקמי  אאבונ תרגם ר' יעקב ברהעולם.  אני לפתוח לדודי קמתי אני ולא אומות קמתי

ובנימן שבית המקדש  .שהוא מלך בנימן ליהודהליצחק ויקומו ראשי האבות ליהודה ו

וידי  .דודי בתשובה אתלפתוח  .וללוים מפני הדוכן לכהנים מפני העבודה וחלקו .בחלקו

השמש  חשך 'א"ר יוחנן כתי .דעבר פרת עבר דלא עבר לא עבר 'דגזר ואמ נטפו מור מררים

במדינה וראה המדינה  יצא כורש לטייל אחיינ בצאתו לווי הוה קבל ההוא יומא ולא

 ואמר .בים איכן הם הכספיםואיכן הם הזה מה טיבה של מדינה זו שוממת 'אמ .שוממת

 דעבר פרת עבר 'תא גזר ואמנכל יהודאין יבנון בי מקדשא בההיא ע ת ואמרתליה ולאו גזר

ת ארץ [ד]שנאכל סעו דניאל וחבורתו עלו באותה שעה אמרו מוטב .דלא עבר לא עבר
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צריך לברר תלמודו לפני ברוך בן נריה  עזרא וסיעתו שהיה רץ ישראל.ישראל ונברך על א

א לא היה רבגלקטי 'ה ואפיודם גדול וישיש הא בן נריה ואמר .נריה [ן)נ(]ויעלה ברוך ב

 'לקטרג ולומומקודש הבית לא עלה עזרא באותה שעה לשטן  אמ' ריש לקיש .ןייכול להטע

י "אבל עזרא ע מש יהושע כהן גדול בן כהן גדולי]ש[שישמש עזרא בכהונה גדולה מש מוטב

מון קשה היא א"ר סי .כמותו צדיק לא היה ראוי לשמש בכהונה גדלהגדול שהיה אדם 

על כפות המנעול שמשם ננעל פרת  .לפני הב"ה להעקר ממקומה םיחסישל שלשלת 

 ..פניהםב

 

נפשי יצאה בדברו  עברה לדודי ודודי חמק עבר נתחטא נתמלא עלי אני פתחתי >ה,ו,א<

בקשתיהו ולא מצאתיהו  .לא יעברעבר  עבר דלאבדבורו של כורש דגזר דעבר פרת 

  .קראתיו ולא ענני

נפשי  הכאשה עובר (עברה)מלא עלי תאני לדודי ודודי חמק עבר נתחטא נ פתחתי "אד

ולא מצאתיהו קראתיו ולא  אלהיך בקשתיהו י'יאנכי  'אניצאה בדברו בדיבורו הראשון ש

 ..ענני

 

 .ריויבעיר זה תתני פחת עבר נהרא וחב (א395) השומרים הסובבים מצאוני >ה,ז,א<

 נשאו את רדידי מעלי שומרי החומותויהודה. שבי ירושלם שטנה על יו הכוני פצעוני כתבו

ירושלם לשעבר היתה  א"ר אבא בר כהנאמלאכים שומרי החומות חומותיה של ירושלם. 

השן וממנו היו בנות ישראל הצנועות  נתון תחת אמות י'ואבן  האמח' אבן  יתנבנ

 . בעליהן כל מ' שנה שהיו ישראל במדבר והכשרות מתקשטות ומשמחות

עברו המד"א הסובבים בעיר תורתך כי שמרו  'של לוי דכתי מצאוני השומרים שבטוד"א 

רדידי מעלי זה  נשאו את .הרגו איש את אחיוהמד"א הכוני פצעוני  .משער לשער ושובו

היה חקוק עליו וכיון  ין שנתן להם לישראל בחורב שם המפורשיי זשב"תני ר .יןיהז

ליו היה ימא 'ורב אמ .מלאך וקלפוירד  'איבו אמ טל מהם ר'וטל מהם כיצד נושחטאו נ

 ..חומותיה של תורה שומרי החומות שומרי .נקלף

 

תגידו לו שחולת אהבה אני דודי ש אם תמצאו אתהשבעתי אתכם בנות ירושלם  >ה,ח,א<

 ..לגאולה יםשבמצרים מצפ ישראלמה חולה מצפה לרפואה כך 

 

מדוד מה  אומרים לישראל מה דודך "הא .ים[ש)?פ?(]דודך מדוד היפה בנ מה >ה,ט,א<

דודי צח ואדום צח לי  .ישראל אומרים להםופטרון מפטרונין  אלוה מאלוהות מה

י ל שנא' ועברתי בארץ מצרים וגו' ואדום 'צח לי במצרי .מצריםי בואדום ל במצרים

ך הלכו ביבשה בתו ובני ישראלצח לי בים שנא'  . ועבר י'י לנגוף את מצרים שנא' 'מצריב

ואדום לי לם הזה צח לי בעוהים.  הים ואדום לי בים שנא' וינער י'י את מצרים בתוך
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צח לי בראש השנה ואדום  .ואדום לי כל ימי השבת צח לי בשבת 'ר' לוי אמ בא.עולם הל

 .עולם הבאללי בעולם הזה ואדום לי  צח .לי כל ימות השנה

 

ר ברם הכא הוא עבמעטיפתו  מלך בשר ודם א"ר אבא בר כהנא .דגול מרבבה >ה,י,א<

 ..מרבבות קדש ואתא .משרתיו אשואש 

 

אלו דברי תורה  . כתם פזדרכו קנני ראשיתי'י כתם פז זו התורה שנא'  ראשו >ה,יא,א<

אלפים שנה קדמה תורה  אמ' ב'לקיש  ישר' ונא בשהר'  רב. (ב395) שחביבין מזהב ומפז

של הב"ה אלף  שועים יום יום יומועולם מה טעם ואהיה אצלו אמון ואהיה שע תאלברי

שחורות  .תלתלים זה הסירגול קווצותיו .שנא' כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול השנ

. ד"א  של הלכות תלי תלים על כל קוץ וקוץ תלתלים קווצותיו "אד .כעורב אלו האותיות

 מיב . תלי תלים הם קוצים בתורהכדברים שאתה רואה אותם שהם  'אפי 'ר' עזריה אומ

לקיש ר' יוחנן  ישיוחנן ור ר'עליהם. ומעריב  שמשחיר מתקיימות שחורות כעורב במי םה

 .ותקם בעוד לילה והגית בו יומם ולילהשנא'  על שםרנה של תורה אלא בלילה  אין 'מוא

לקיש כד  ריש' מא .ר' יוחנן שאין רנה של תורה אלא בלילהמ וכן למדנואמ' ריש לקיש 

 .ולילה והגית בו יומםבליליא משום שנא' ממא הוה מנהרא בי 'לעי באורית הוינא

הוא מי  'מהו אומ בתלוליות של עפר מי שהוא טפש ייהרי פתר קרור' יוחנן דצפ >ה,יא,ב<

קוצה שתי משפלות ביום ושתי  הריני 'אומ אמי שהוא פקח הו .יכול לקצות את זה

מי הוא יכול  'ש אוממי שהוא טפו .קוצה את כלה משפלות בלילה ולמחר כן עד שאני

 הלכות היום ב'הריני למד  'אומ פקחו .פרקים 'כלים ל .פרקים 'נזיקין ל ד כל התורהוללמ

לככר נקוב  .חכמות א"ר ינאי ראמות לאויל .כלה את א למדהולמחר עד ש ב' הלכותו

ולא אחר תלאו הריני מביא  'לזה והפקח אומ כלומי י 'הטפש אומ .שתלוי באוירו של בית

 חכם.מי יכול ללמוד תורה שבלב  'כך הטפש אומ .וביאעד שאני מ וז עם וומחברן זקנים 

למחר עד שאני למד  ב'והיום והוא לא מאחר למדה הריני למד שתי הלכות  'והפקח אומ

שבהם בעליו פועלים למלאתו מים טפש  א"ר לוי לקרסטל נקוב ששכר .תורה של חכם זה

אני נוטל ולא שכר  וולא שכר 'וציא בזו והפקח אוממכניס בזו ומ בזהמה אני מועיל אומ' 

ומשכחה  (א396) הריני למד תורה 'כך הטפש אומ .חבית וחבית אני נוטל מבעל הבית כל

 הדברים שאתה 'דא"ר לוי אפי שכר יגיעההב"ה נותן לי לא הו 'והפקח אומ .מה אני מועיל

כתו'  .ם ולעשותו תליכולות להחריב את העול םה בתורה תלי תלים םקוצישהם כרואה 

חללו תולא  .העולם אתחריב אתה משה דל"ת רי"ש ועאתה אם  וגו' אחד.שמע ישראל 

לאל אחר  . כי לא תשתחוההעולםאת חריב ה מתבחי"ת אקדשי אם תחליף ה"א  את שם

חי"ת יה אם תחליף  כל הנשמה תהלל אם אתה עושה רי"ש דל"ת תחריב את העולם.

 י'יאין קדוש כ .תחריב העולםבי"ת כ"ף  אתה עושהאם  'ייכחשו ב .תחריב העולםבה"א 

 .אין בלותךכי לא בלה כי אין בלתך  בלה ואת אלי כי אין בלתך כ
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עולם להלבין האם מתכנשין כל  'אפי 'אמ יאכנדרסר' אל מי יכין לעורב צידה. >ה,יא,ג<

קטן יו"ד שהוא אות עולם לעקור הכך אם מתכנשין כל  ם.יכולי םעורב אינשל כנף 

 אות שבתורה י שבקש"למד משלמה המלך שע הממי את .יכולין םתורה אינה אותיותשב

ספר משנה תורה עלה ונשתטח  שב"י אמ'ר .יו"ד קטרג 'אמ יב"לג מי קטרג ררקטעמד ו

בטלה אינה תיקי שמקצתה בטלה כלה אתורתך ד לפניו רבש"ע כתבת 'לפני הב"ה ואמ

 הכיוצא בו ויוד שבך אינ לףואהוא הב"ה בטל  לעקור יו"ד שבתורה אמ' שלמה בקשוהרי 

 .לעולם הבטל

 ה לפניוהב"ה ואמר שתטח לפניעעלה שבשרי יוד  'ר' יהושע בן קרחה אומ >ה,יא,ד<

בסופן של אותיות ובשם נקבה  ההיית אמ' לו מתחלה .רבש"ע עקרתני משמה של צדקת זו

 .משה להושע בן נון יהושעויקרא הה"ד  ובצדיק שבעולמי של זכר םבש ןעכשיו אני נותנו

 ני[ת)נ(]רבש"ע נתואומ' בש"ר אחא היה אל"ף קורא תגר לפני הב"ה  אניבר אב ר' אלעזר

הב"ה עולמי  א"ל .בראש האותיות ולא בראת בי העולם שנא' בראשית ברא אלהים

למחר אני נגלה ונותן ויסד ארץ  בחכמה י'יומלואו לא נבראו אלא בזכות התורה שנאמ' 

 הלמה נקרא שמ 'אממר זוטרא  .אלהיך י'יאנכי  שנא' םראל ואני נותנך בראשתורה ליש

 .מאלף שנא' דבר צוה לאלף דור (ב396) אלף שהוא מסכים

שחורות כעורב אלו תלמידי חכמים  .חכמים בתלמידי ייהר' יהודה פתר קר >ה,יא,ה<

מואל בר ר' ש .ברקיםוכלפידים  םלעתיד לבא מראיהוכעורים  'שאע"פ שנראין שחורי

נראות אע"פ שש תורהפרשיות הבפרשיות התורה שחורות כעורב אלו  ייהפתר קר יצחק

מנחת  י'יוערבה להה"ד עלי  םה בותיברבים אמ' הב"ה ער םכעורות ושחורות מלאמר

שהרי פרשת זב וזבה לא נאמרו שתיהן כאחד אלא זו  תדע לך שכן הדברוירושלם יהודה 

ואשה כי  ה.זב תהיהאיש כי יהיה זב מבשרו ואשה כי ווזו בפני עצמה שנא'  בפני עצמה

 יזוב זוב דמה

היא אש  .ה אש שחורהכתובלבנה ו תורה שנתן הב"ה היה עורה של אש ריב"לא >ה,יא,ו<

 ..מימינו אש דת למוהה"ד ונתונה באש  באש תככל ולמ וחצובה מאש והיא

 

רמ"ח  .העדה מעיניעינים לעדה שנא' והיה אם  אלו סנהדרין שהם עיניו >ה,יב,א<

דבר חוץ  ן יכולין לעשותנהולכין אחר העינים כך ישראל אי םאדם וכלליש בו  'ברייא

דא"ר חמא בר  .של תורה על אפיקי מים שהם אפיקים על מימיה ם.מסנהדרין שלה

רוחצות בחלב אלו ההלכות  ם.רכושעוסק בם כל צ כל מי לעהם  ניםמגי עוקבא דברי תורה

 .תורה מלאתה שלעל יושבות על מלאת  .כחלב ותנקי נעשותעד ש יםניבש אותם םוחצירש

ר' פנחס  .משפט מלאתיישראל המד"א יושבות על מלאת על מלאתה של ד"א  >ה,יב,ב<

על מלאת  'א"ר תנחומ .י"מנין מלאת בתי כנסיות היו בירושלםתפ"ה  אושעיא רבאבש"ר 

 . ן[?נו?(]א)בל צאה כמיןמקצת דבר עד שתהא הלכה יו זה ממלא מקצת דבר וזה ממלא
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 ים מקצת דבר עד שתהא הלכה יוצאה כמיןאמקצת דבר וזה מל יםאזה מל 'א"ר תנחומ

 .. ולחיי

 

מיני  הזה יש בו מכל ?י?א"ר ינאי מה מגדל הרקח .שםוכערוגת הב יוילח >ה,יג,א<

רגיל במשנתו ש "חשושנים זה ת שפתותיו .מיעקבומלכות בשמים כך כהונה ולויה 

יו ותזה תלמיד שאינו רגיל במשנתו ששפת (א397) .נוטפות מור עובר ן.שושכו פתותישש

 ..הוא וחוזר מברר תלמודו עובר עפ"כנוטפות מור א

 

גלילי זה  .המה 'שנא' והלוחות מעשה אלהי גלילי זהב אלו לוחות הברית ידיו >ה,יד,א<

נון יריסנפ ס שלנחמיה מעשה נ 'א"ר יהושע בררב. הנחמדים מזהב ומפז  'משנא "תאלו ד

 'על לוח זה וה 'ה םהיו כתובי כיצד .ל חמה[ג(]נ)חצובין מגל 'ר' מנחמא אמ .נגללין ןהיו וה

את כל  הה"דגמליאל  [ן)ג(]ב נחמיהכדברי ר'  .על לוח זה על שם שנא' ידיו גלילי זהב

 . זהבידיו גלילי  על לוח זה ועשרה על לוח זה שנא' י' ורבנן אמרי.  הדברים האלה דבר י'י

על לוח זה שנא' מ' על לוח זה ו מ' 'ר' סימאי אומ .על לוח זה כ'ו על לוח זה אומ' כ'ר' 

 .כתובים משני עבריהם מזה ומזה לוחות

כל דבר ודבר פרשיותיה ודקדוקיה של תורה  בין 'מוחנניה בן אחי ר' יהושע א >ה,יד,ב<

ידיו גלילי זהב דין פסוקא לה טיאכד הוה פשיט קרייה והוה מ )אומ'(ר' יוחנן  ם.היו כתובי

כך בין  ול לגל גדול גלים קטניםבלמדני בן אחי ר' יהושע מה גלים הללו בין גל ג הוה אמר

ממולאים בתרשיש זה  .כל דבור ודבור פרשיותיה ודקדוקיה של תורה היו כתובים

מעיו עשת שן זו תורת  .הולכים אל הים כל הנחליםהה"ד התלמוד שהוא כים הגדול 

הלב מכאן והכרעים מכאן והוא בתוך כך תורת כהנים שני  (מעים)מה הכרס הזה  .םכהני

עושה  השן זה את עשת שן מה עשתמעיו  .ם מכאן והוא באמצעספרי מכאן ושני ספרים

כמה  כמה טעמים כמה מצות ויש ב 'כמה רמחים כך תורת כהניוממנה כמה יתדות 

 .נותרות כתובים בתורת כהנים כמה פגולים כמה 'חמוריכמה כמה קלים  םדקדוקי

 הודהר' י .א קשה כספיר הזהוכחן של בני אדם שהכמעולפת  'מעולפת ספירי >ה,יד,ג<

 חדא א וראה מעשה באדםוך הוא בכשהספיר הזה  'תימ ןאי 'אמ הודהר' י פנחס 'ור

נבחין אותו לשבור  הלוקח על מנת לבדוק אותולו רומי למכרו אמ' ל חדשהביא ספיר א

מכה עליו בפטיש נבקע הסדן  (ב397) הסדן התחילגבי נתנו על התחיל תיכה קטנה ממנו ח

א"ר אבא בר ממל אם  .מעולפת ספיריםהה"ד ולא חסר  .ונחלק הפטיש והספיר במקומו

קסם  ורבנן אמרי כל מי שנעשה קסם בדבר תורה והלכה סוף שנעשה בהם נתעלף אדם

שמעון אתו חמריא  'בר 'ר' אלעז .ךקסם על שפתי מלהה"ד סוף שהוא בהם מלך  "תבד

מיה נסחא והוא אכיל כל ייתיב גבי תנורא א המוניחגבי אבוי למזבן עיבור מן קרייתא ל

מביא רעבון לעולם שמע  ואעני דהדין דומה שהטי בדבישא ש איאצוותא אמרין ווי חו

 ןיגרא אתון תבעיון לא[ק)ב(]בן טעניהון נסב חמריהון ואס?[ז)(]?מדנפקו למ קלהון
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ן גבי אבוי יאזל גראיבין באתהון וחמו יתהון ייא אשכחון יתהון תלו עינ[ל)א(]חמריהון ו

רי אלא כן וכן הוה אליה לא מ ומלה אשמעתוניה אמר 'למיתנן ליה עובדא אמ' לון ד

כון הוה או עליכון אינון מזונוי לא ילד 'איפש רעהעובדא אמ' לון ולמה הכנסתם בו עין 

ית לכון הנס תלו ואמרו ליה מן שמי והוא מיזיא עפ"כי אומזונ הההוא דברייה ברא לי

נחית לון ד מן אמרי ק לון הוה מסיק לון חד חדין מסאמ .ה קשה מן הראשוןוה האחרון

היה יכול לסבול לקיים מה שנא'  טליתו לא 'חית לון תרי תרי וכיון שנתעסק בתורה אפינ

סאה ומוליכה מ' נוטל קופה של שמוד והיה ל "גהיה לו לר 'בן בית א .מעולפת ספירים

כיון שנתעסק  'חילא טבא אית בך ולית את עסיק באורית כל הדיןא"ל  .אצל הנחתום

של סאה  קופה 'פרא אפייס 'מאכיון ד ןסאיה' של י"ב של  כ'של  ל'נוטל של  התחיל 'בתור

לפת לקיים מה שנא' מעו לוה יכול לסבילא ה ניהאס 'ואית דאמרי אפינוטל. לא היה 

 ..ספירים

 

כי  'דכתי 'לששה ימי מיוסד יההעולם עמודי שש שה עמודי שש זה שוקיו >ה,טו,א<

שנדרשות לפניהם  מיוסדים על אדני פז אלו פרשיותיה של תורה י'י. ששת ימים עשה

כך  המלמעל דוסוסוגווקיפ המלמט לו בסיס היהדומות לעמוד זה ש ןולמה ה .ולאחריהם

מנין שנא' ואיש כי ישכב את  ןלפניה ן.ולאחריה (א398) ןניהפרשיות התורה נדרשות לפ

 בתריה וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וכי מה ענין זה 'כתי אשה שכבת זרע מה

אמ' לא  . שכינתו הוא נחשד עלשל חבירו לתוך ביתו נכנס ויוצא שהוא תוך זה אלא מ לאצ

ר יודן בש"ר א" .אשם אני מביא חטאת אני חייב ולא אשם אני חייב חטאת אני מביא

תלות בקדקדי ראשיהן יעתידין ל לם הםבעו לוי אלו שנוהגין היתר בשפחותיהושע בן 

כמה דאמרי ימחץ ראש אויביו קדקד שער מתהלך באשמיו  אך אלהים שנא'לעתיד לבא 

מה  שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל 'לאחריהן כיצד דכתי ה.גברא בחובי ניזל ההוא

ואין שלש שנים  בתריה לא תאכלו על הדם לא תנחשו אמ' הב"ה לערלה את ממתין 'כתי

שלש ג' לערלה את ממתין  .דהמטומאת הנלאשתך עד שהיא מטהרת אתה מ)ת(]מ[תין 

ויגידו הה"ד קיים מצות הדם כמה יומי  אשתמצעד לבהמתך ואין אתה ממתין שנים 

עם ואמרתם לצו רויאמר שאול ו .ל על הדםולאכ י'יל לשאול לאמר הנה העם חוטאים

 מהו בזה זה ושחטתם בזה ואכלתם .שורו ואיש שיואת איש והביאו אלי  להם הגישו אלי

והולכין שוחטין  אמ' להם כסדר הזה היומנין ז"ה והראה להם  ת י"ברבנן אמרי סכין ב

ולא נמצא חרב וחנית ביד  המלחמה )המ(הי ביום יו 'דכתי הואימתי פרע לו הב"ה במלחמ

ומי המציאה לו ר' חגי  'ולא נמצא אמ .ותמצא לשאול ונתןהכל העם אשר את שאול וי

ויבן שאול מזבח  'כתידורבנן אמרי הב"ה המציאה לו  .המציאה לו מלאךאמ' בש"ר יצחק 

בנה מזבח  ראשונים נח בנה מזבח אברהםהכמה מזבחות בנו  מזבח.החל לבנות  אותו י'יל

 .אותו החל להיות ראש למלכים אלאמזבח החל לבנות אותו  רתיעקב בנה מזבח ואת אמ
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מזבח הא החל לבנות הוכאלו  'העלה עליו הכתו א"ר יודן לפי שנתן נפשו על הדבר הזה

 י'י.ל

לקוניא לפי שבעולם הזה אדם בונה בנין ואחר מכלה  ןב ר' שמעון בר' יוסי >ה,טו,ב<

טעו י ארסא יבנו ואחר יל 'ואחר יאכל אותה אבל לעתיד לבא מה כתי אותו אדם נוטע

 המה ונודע בגוים י'ייאכל לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברוכי  (ב398) ואחר

 ..זרעם

 

חי  .מתוק מזה לך חיך לבית ישראל דרשוני וחיו יש י'יכה אמ'  .ממתקים חכו >ה,טז,א<

המת  כי לא אחפוץ במות .יש לך חיך מתוק מזה כי לא אחפוץ במות הרשע י'יאני נאם 

ריש לקיש ובלבד "א .יש לך חיך מתוק מזהועשה משפט וצדקה וגו'  ובשוב רשע מרשעתו

נעשה  צדיק כל ימיו ולבסוףי הרי אדם "ני ר' שמעון באעל הראשונות הא כיצד ת אתוהש

רשע כל ימיו אדם  רשע עליו הכתו' אומ' כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה. הרי שהיה

לא יכשל בה ביום שובו עשה  ו אשררשעתבו 'אומ 'תובסוף נעשה צדיק עליו הכלו

 הה"ד ותיזכל שעשה הב"ה מונה אותן לו א"ר יוחנן ולא עוד אלא שכל עבירות .ותמרשע

בגידות שבגדת בי הרי הן כמור ואהלות בגדותיך כל הכל  מור ואהלות קציעות כל בגדותיך

 יוחנן תרויהון אמרי בן כמה שנים הכיר אברהם את בוראו ר' חנינא ור' ני בןאת .לפני

בקולי מנין  ים היה שנא' עקב אשר שמע אברהם[נ)ל(]שג' בן  'לקיש אמ ישר ים.מ"ח שנ

 .א"ר לוי כד אתא מיתלי עקבא מן ארעא .עקב

ושמחו אומות העולם  'תוכח הב"ה עם ישרממקומות  ג'בר נחמן ב עוןא"ר שמ >ה,טז,ב<

שמחו י'י  הנביא לכו נא ונוכחה יאמ' 'גדולה ולבסוף יצאו בבשת פנים בשעה שאמ 'שמח

אותם מן העולם כיון  עכשיו הוא מכלה םאמרו היאך יכולין להתוכח עם בוראא"ה ו

תמהו וכו' אם יהיו חטאיכם כשנים  הה"דשמחים הפכה להם לטובה  "השראה הב"ה שא

בשעה ו .ג עם בנוינאלא לא אתא אלא להתפ ואמרו זו תשובה וזו תוכחה 'אומות העו

ועם ישראל יתוכח כיון כי ריב לי'י את עמו וגו' י'י ריב  את [ם)ב(]'הב"ה שמעו הרי 'שאמ

 .עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיךהה"ד הפכה להם לטובה א"ה של  שראה הב"ה שמחתן

 .עם בנוי גנא אלא להתפבלא אלא ואמרו היאך זה א"ה ו' תמהו כר נא מה יעץ ווזכ עמי

שנא' בבטן עקב את  ה לטובהכהפוכו' והב"ה ה שמחו יהוד םע י'יוריב ל 'ובשעה שאמ

דיינא דהוא  תין כיון דחמדל (א399) א"ר יודן לאשה אלמנה שהיתה קובלת על בנה .אחיו

דברי קטיל  אליה לדיינא סורחנ נאודעהאי מ אמרה קשיןבדינין ובנור ובזפת בנוי דאין 

ל לאו "י אלעי הוה בעט רי כד הוה במאאמרה ליה מדא עליך בריך  ליה אמ' לה מה סרח

חלק  'אבי 'אלוהו של יעק 'סימון אמ 'ר' אלעזר בר .בבטן עקב את אחיוהה"ד הוא  דינא

 .לו כבוד

הה"ד אנכי פרחה נשמתן  בשעה ששמעו ישראל בסיני 'אחא בש"ר יוחנן אמ 'ר >ה,טז,ג<

ב"ה הדיבור לפני ה)הב"ה( בדברו חזר  נפשי יצאהוכו' הה"ד אם יוספים אנחנו לשמוע 
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באותה שעה חזר  .חיה וקיימת ושלחתני אצל מתים רבש"ע אתה חי וקיים ותורתך 'ואמ

בכח  י'יא"ר חמא בר חנינא קול  .בהדר י'יבכח קול  י'יקול הה"ד  הב"ה והמתיק להם

 תורה שנתן הב"ה לישראל החזירה להםרשב"י תני  ם.שישייבהדר ל י'יקול  .לבחורים

כנגד בנו שכעס  חכו ממתקים למלך ד"א .משיבת נפש תורת י'י תמימההה"ד  םנפשותיה

נפשו התחיל מגפף ומנשק אותו  'ונתירא ונשמטה נפשו ממנו כיון שראה המלך כך שנשמט

אנכי י'י לישראל לא אני אביך כך כשדבר הב"ה  לו מה לך בני יחידי אתה 'ומפתהו ואומ

להם אל  'אותם ואומ מגפפיןמנשקין ושמתו התחילו המלאכים  כיון םאלהיך פרחה נשמת

י'י  להם בני אתם אנכי 'הדבר ואומ םאתם לי'י אלהיכם והב"ה ממתיק בחכ תיראו בנים

והתחילו מבקשין  עד שחזרה נשמתן םעמי אתם חביבין לפני והתחיל מפתה אות ךאלהי

אמרה לפניו וב"ה הרחמים על ישראל מ התחילה תורה מבקשת .מלפניו הוי חכו ממתקים

ובניך מתים מיד  ואת בן בתו כל העולם שמח בשביל שיא בתו והורגרבש"ע יש מלך מ

 .תורת י'י תמימה משיבת נפש הה"דחזרה נשמתן 

ואת שבתותי קדשו במה את מקדשו  חא בש"ר יוחנןאתנחום בר  'ר' אחא ור >ה,טז,ד<

אני י'י נאמן לשלם שכר והיה לאות ביני וביניכם  'במאכל ובמשתה ובכסות נקיה דכתי

י שהוא "בנוהג שבעולם אדם עושה מלאכה עם בעל הבית וע בר אבא אחא"ר א .טוב

 'עצמו בטיט הוא נותן לו שכרו אבל הב"ה אינו כן אלא מזהיר לישראל ואומ ל אתאכמ

אל הבא הה"ד  לעולםכם בדבר רע ואני נותן לכם שכר טוב יעצמ תטמאו להם אל (ב399)

 .שכר טוב לשלםושרט לנפש אני י'י נאמן  .תשקצו את נפשותיכם

אתכם מן  ברכיה בש"ר אבהו כתי' ואבדיל 'ר' יודן בש"ר חמא בר חנינא ור >ה,טז,ה<

נאמ' לשונאי ישראל אלא  היה תקומהתואבדיל את העמים מכם לא  'העמים אלו נאמ

 "ההב"ה לא 'כן שאמיא"ר אחא מ .ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי לשמי לעולם

 םבחרישת "השל ישראל משונין מא םכל מעשיה א"ר .יושיעשו תשובה ויקרבם תחת כנפ

בבכוריהן בבשרן  םביקביהו םבעימורן בדישן בגרניה בקצירתןובזריעתן בנטיעתן ו

 בזריעתן שנא' לא תזרעיחדיו בחרישתן שנא' לא תחרוש בשור ובחמור  ם.במנינ .בתגלחתן

 .ת קציר ארצכםא בקצירתן ובקצרכם .בנטיעתן וערלתם ערלתו את פריו .כרמך כלאים

 'מלאתך ודמעך לא תאחר וכתי ביקביהםובגרניהם  .בעימורן ושכחת עומר בשדה

בבכורותיהן כל הבכור אשר  .ועשית מעקה לגגך בגגותיהן .כתבואת גורן וכתבואת יקב

במנינם כי תשא את בבשרם ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם.  תזכר. יולד בבקרך ובצאנך

 .לחמה "ה מוניןללבנה וא שראל מוניןי .בני ישראל ראש

לוי חדא בשם כהנא היא  םבשם כהנא וחדא בש ר' ברכיה אמ' תרתי חדא >ה,טז,ו<

 מלמעלה למטה שהיה בעליונים והשרה שכינתו)ממלע( היא קלסתו  .קלסתו והוא קלסה

והוא עתיד  א במדרגה התחתונהוה שה[על(]טה)למ תחתןמ ןקלסמוהוא  'בתחתוני

 'מטרונה ואמ ותושקדש א דא בש"ר לוי למלךהו .י אלהיך עליוןלהעלותה שנא' ונתנך י'

זאת קומתך דמתה הה"ד משבחה מקלסה ו מבקש אני לראותה כיון שראה אותה התחיל
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שקלסתו חכו  האני לראותו כיון שראה אותו התחילה בקילוס היא אמרה רוצה .לתמר

 ..וכולו מחמדים ממתקים

 

 

ממצרים לים ל אנה הלך דודך 'לישר 'אומרי"ה א .הלך דודך היפה בנשים אנה >ו,א,א<

עליו  ן אתםשואלישמה טיבכם  .לאומות ןכנסת ישראל משיב מה אנה פנה דודך .לסיני

 ההו ההן דהוא לגבי?י?א לפרוש ממני כלהויכול  יחלק בו מאחר שנדבק ב (א:39) ןואין לכ

 .אתי ליה

 

ראשו סופו  הזה לא נא הפסוקא"ר יוסי בר חני .ירד לגנו לערוגת הבושם דודי >ו,ב,א<

דודי  רתואת אמ יםאלא דודי ירד לרעות בגנ ה צריך קרא למימרוולא סופו ראשו לא ה

לרעות  .לערוגת הבושם אלו ישראל .לגנו זה העולם .הב"ה אלא דודי זה וכו' ירד לגנו

לסלק אלו צדיקים שבישראל וללקוט שושנים  .כנסיות ובתי מדרשות בגנים אלו בתי

הנר  'אומ אבהו ר' יהודה 'ר' יהודה ור .מה בין מיתת זקנים למיתת נעריםהם. מ אותם

ליו רע לו יכבה מאמתשאינו  ובזמן .ליו יפה לו ויפה לפתילהיכבה מאמהזה בזמן שהוא 

 .בזמן שנלקטת בעונתה רע לה ורע לתאנה התאנה הזו 'ר' אבהו אמ .ורע לפתילה

יא ותלמידיו ואית דאמרי ר' יהושע חיאמרי ר' ואית ד ר' חייא בר אבא ותלמידיו >ו,ב,ב<

 יתבין תחות חד תאנה ובכל יום ויום היה משכים בעל התאנהדנהיגין  ותלמידיו הוו

הלכו וישבו להם  חושדנו מה עשוהוא ן נשנה את מקומנו שמא יומלקט תאנתו אמר

 להם רבותי מצוה אחת הייתם עושין אמר ם.במקום אחר השכים בעל התאנה ולא מצא

וישבתם זה מפני מה הנחתם מקום  אמ' להם ח"ו ואמרו ל לי ואתם מבקשין למנעה ממני

 לכם מפני מה אני ראלא אומח"ו אמ' להם  .אמרינן שמא אתה חושדנו במקום אחר

 .מיד חזרו לתמן מתליעות םמשכים ללקוט תאנתי שכיון שהחמה זורחת על התאנים ה

ומצאום מותלעות אמרו יפה אמ'  ןו אותופצע םההוא יומא אשכחון דלא לקט נטלו מה

לקטה כך הב"ה יודע אימתי עונתן של משל תאנתו ו בעל התאנה ואם הוא יודע עונתה

 .והוא מסלקןהעולם  מן םצדיקים לסלק

ושל  םבו שורות של אגוזי א"ר שמואל בר נחמן למלך שהיה לו פרדס ונטע >ו,ב,ג<

זו נטיעה  עושה רצונו היה המלך רואה אישבנו  ושל רמונים ומסרו ביד בנו בזמן םתפוחי

ובזמן שלא היה  .והיה עוקרה ומביאה ושותלה בתוך הפרדס [.עולםבתוך )הפרדס( ]היפה 

כל זמן  כך רצונו היה המלך רואה איזו נטיעה יפה בתוך הפרדס ועוקרה (ב:39) בנו עושה

מביאו ורחב כגון יתרו ו זה צדיק יש בעולם שישראל עושין רצונו של מקום רואה אי

זה צדיק וישר וכשר  אי רואה מקוםשל  ובזמן שאין ישראל עושין רצונו '.קו בישריומדב

 .וירא שמים ומסלקו
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 ר' יוחנן עול ואפטריה לא בר אויא בר אחתיה דבר קפרא אמרין למחר'  כד דמך >ו,ב,ד<

פטר עלוי ואלקיש  ישעלוי אמ' לון ייעול ריש לקיש דהוא תלמידיה והוא ידע חיליה עאל ר

 .מן העולם א וסלקומידע במעשיו של ר' ח והואדודי ירד לגנו 

ונעלמה מעיני כל חי  כד דמך ר' סימון עאל ר' ואפטר עלוי והחכמה מאין תמצא >ו,ב,ה<

ואלו  .חליפין םעולם אם אבדו יש לה הם תשמישו שלודברים תהום אמ' לא בי היא. ד' 

ביא לנו יאם מת מי  "חתוגו' רזל מעפר יוקח וקו בצי הן כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב

 תמצא. אנו מוצאין תמורתו הוי והחכמה מאיןשאבדנו את ר' סימון מאיכן  תמורתו אנו

והיה שם פועל אחד  כד דמך ר' בון דומה למלך שהיה לו כרם ושכר עליו פועלים >ו,ב,ו<

אחז בידו  כלםמ יותר ההמלך כשר במלאכ כיון שראהו םמתכשר במלאכתו יותר מכול

ג"כ  ואותו פועל םארוכות וקצרות לעת ערב באו הפועלים ליטול שכר והתחיל מטייל עמו

הפועלים מצרים אמרו לו  התחילו םליטול שכרו עמהם ונתן לו המלך שכרו כמותבא 

לא יגע אלא שתים או שלש שעות ביום והוא נוטל  אדוננו המלך אנו שיגענו כל היום וזה

אתם כל  יגע זה בשתים מה שלא יגעתם םם המלך מה אתם מצריאמ' לה שכרו כמותינו

 .ותיק למאה שנהויגע תלמיד  שנה בתורה מה שלא ח'עשרים ובכך יגע ר' בון  .היום כלו

ן אלא והזה אף לעתיד לבא אין מניחין אותו ליש בתורה בעולם עיג א"ר כל מי שהוא

היכן  ק ויעקב ושל משה ועדעבר ושל אברהם יצחשל מדרשו של שם ו מוליכין אותו לבית

 ..עד ועשיתי לך שם גדול

 

 .סימון פתר קרייה בקרבנות 'בר (א3:2) ר' יהודה .את רעיתי כתרצה יפה >ו,ד,א<

כד"א  רבנותנאוה כירושלם אלו הק .לו לכפר עליו ונרצההמד"א כתרצה אלו הקרבנות 

דא"ר נשי תירען יפה את רעיתי כתרצה אלו נשי תרען ד"א  .ירושלם כצאן קדשים כצאן

כירושלם שכל מי  נאוה .למעשה העגל ןהיו עמדו ומיחו על עצמן ולא נתנו נזמיה כשרות

ופסיליהם הה"ד ומוצאה בירושלם  של פעור היה הולך ןיסטיפו רוצה ומבקש יהשה

 .מרוןומירושלם ומש

מילף לתרוצה כד את בעיא לית את צריכה  שאנרעיתי כתרצה  יפה אתד"א  >ו,ד,ב<

הה"ד  םהביאו אות םהמשכן לא מה ולעשותלות ובקר ומי אמ' להם להביא ע .מכלום

 ךהם א"ר בון הז'  ולא .ויביאו את קרבנם לפני י'י שש עגלות צב כנגד ששה רקיעים

והוא  'גיא ציה נשיה תבל וכתי ארצות ארץ ארקא אדמהז' ן כנגד יקומיט םדמלכא ש

כנגד ו' אמהות שרה וימי בראשית ו' גד כנ .שנה ערכימ [ש)?ט?(]שכנגד שש  .ישפוט תבל

 על 'עומדיהם יצבא הלויכל צב  .צב מטוכסות .צב מצויינות .זלפה בלהה לאהורבקה רחל 

בקר כנגד  י"בו .מתבקעין ן היו שלא יהיו כלי שרתנומירנחמיה כמין ק "רני בשאת . דוכןה

לא זה הביא מלמד שלא לקחום בדמים א .הנשיא ושור לאחד םנשיאים עגלה על ש י"ב

 ויקריבו אותם לפני המשכן מלמד .הביא עגלה וזה הביא עגלה שור וזה הביא שור זה

צא ואמור להם דברי  ויאמר י'י אל משה לאמר מהו לאמר אמ' לו הב"ה. שמסרום לצבור
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כאלו הייתי צריך לסבול דבר אני עליכם  ושעיא אמ' הב"ה מעלהאא"ר  ה.שבח ונחמ

 תאמר רוח הקדש נסתלקהשמא אמ' ותה שעה נתירא משה באו .והבאתם ליבהם עולמי 

ל הב"ה משה "א .ההלכה עמד וחידש את רעל הנשיאים או שמא נביא אח הממני ושרת

מהו  .להם אלא קח מאתם והיו 'שתאמלך  הייתי אומ'לך שיביאו להם אלו הייתי אומ' 

יששכר אמ' הדברים ומי נתן להם את העצה א"ר סימון שבטו של  מאתם היו .קח מאתם

טען בהם ושי פורח הוא באויר עשו לו עגלות כדי ןהמשכן הזה שאתם עושי (ב3:2) להם

יודעי בינה לעתים מהו לעתים ר'  משבח שבט יששכר שנא' ומבני יששכר 'הוא שהכתו

 דם.את הקו ןלדעת מה יעשה ישראל שהיו יודעי .לעיבורין 'ר' יוסי אמ יןצלקי 'אמ 'תנחומ

אחיהם על  וכל .ות שהיה שבטו של יששכר מעמידיראשי סנהדרמאתים אלו  ראשיהם

באותה שעה  .פיהם הלכה למשה מסיני פיהם מלמד שכל אחיהם היו מסכימין ההלכה על

שמא תמות אחת מן הפרות וישבר אחד מן הגלגלים ונמצא  אמ' משה לפני הב"ה רבש"ע

משה לאמר קח  אל של נשיאים פסול ונמצא עבודת המשכן בטלה מיד ויאמר י'י םקרבנ

יכן היו העד  .לעולמי עולמיםועולם ל ו חיות וקיימותינתן להם הויה שיה .מאתם והיו

 בגלגל שורים זבחו גם מזבחותםכד"א בשם בר קפרא עד הגלגל  איונח 'קיימות ר' יודן ור

 'ר' לוי אמ ם.אות בנוב הקריבו 'ר' אבון אמ םיכן הקריבו אותהו .כגלים על תלמי שדי

ר' חמא אמ' טעמא דרבנן דכתי'  .הקריבום 'ן אמרי בבית העולמייורבנ .הקריבוםבשילה 

בקר הוי אומ' את שתי העגלות ואת איזה  לי'י בקר השלמים אשר ויזבח שלמה את זבח

עכשיו הן  עד ר' מאיר אומר .העגלות ואת שמונת הבקר תאת ארבע 'וכתי ארבעת הבקר

דברים לא וה .אלא הן חיות וקיימות הוטלפו ולא הוחמו ולא הזקינו ולא )הול( קיימות

חיות  ושהייה והם ע"י מלאכת המשכן נתן להם הויה הפרות שנדבקואם ומה  "וק

ואתם  עאכ"ו שנא'בחי העולמים  'דבקינלעולמי עולמים ישראל שלעולם ו וקיימות

 ..הדבקים בי'י אלהיכם חיים כלכם היום

 

על מטרונה  שכעס יהודה בר סימון למלך ר"ר' עזריה בשמנגדי.  עיניך הסבי >ו,ה,א<

אחר העמוד חוץ עצמה וצמצמה  חוץ מה עשתה הלכהשלו לודחפה והוציאה מפלטין 

אותה  המלך העבירוה מנגד פני שאיני יכול לסבול (א3:2) רלפלטין לכשעבר המלך אמ

 כב יכול ןגוזרין תעניות והיחידים מתעני "דכך בשעה שב להתאפק ער ולא אוכל)כך(]בצ[

"ד ובשעה שב ם.בעול ט ידיומו לי לפש[?ר?)(]ג םשהם הרהיבוני ה .הב"ה יכול לסבולאין 

איני יכול לסבול שהם הרהיבוני הם המליכוני  אמ' הב"ה ןתעניות ותינוקות מתעני ןגוזרי

הב"ה איני  אמ' ןובשעה שגוזרין תעניות וזקנים מתעני .י'י ימלוך לעולם ועד עליהם ואמרו

כל אשר דבר י'י נעשה ונשמע  עליהם ואמרוהמליכוני הרהיבוני הם  יכול לסבול שהם

ן ואך סוררים לשכ 'כתיאמ' ר חנינא בר פפא "בש ר' פנחס .אזכיר רהב ובבל ליודעי 'וכתי

 זכות בזכות כל אשר דבר י'י הבאיז עליהםוהב"ה משרה שכינתו  סוררים .יה אלהים
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בשטים שנא' וישב  םבזויי 'ישרהיו כך  מה עז זו בזויה .שערך כעדר העזים .נעשה ונשמע

 ..ו'כישראל בשטים ו

 

צנועים במלחמת כשרים ומה רחל זו צנועה כך היו ישראל  שניך כעדר הרחלים >ו,ו,א<

לתפילין של יד  תפילין של ראש םשלא הקדים אחד מה 'א אמבר א"ר' הונא בש .מדין

 וכו'..שאלו הקדים 

 

 'ר' חייא אמ "ה.בא לוי פתר קרייה 'פוראה ורחייא צ ר' .המה מלכות ששים >ו,ח,א<

 מהם' מלהם כתב ו ישו לשון מהם יש להם שבעים ק"מושמונים הרי המה מלכות ששים 

יכול אף ולא כתב. לא לשון  [להם]אין מספר שאין  ועלמות .להם כתב איןו להם לשון שי

ע'  ק"מהרי  ששים ושמונים 'ר' לוי אמ .היהודים ככתבם וכלשונם ישראל כן ת"ל ואל

מכירין אמותיהם ואין  ים מהםמונאמותיהם וש ןמהם מכירים אבותיהם ואין מכירי

יכול אף  ןאמותיהלא אבותיהם ולא שאין מכירין  ועלמות אין מספר .מכירין אבותיהם

  .ויתילדו על משפחותם לבית אבותם ישראל כן ת"ל

 הן תחתת בתורה חוץ לת שיושבות ועוסקווות בנוניירסאלו ח נים פילגשיםוושמד"א 

זה עם זה ת"ל  לקיןוח איןועלמות אין מספר אין קץ לתלמידים יכול ש .עץ החיים (ב3:2)

ר' יצחק  "ו.מקגזרה שוה ומגזרה אחת ו דורשין מטעם אחד םאחת היא יונתי תמתי כל

ששים מסכתות של הן ם המה מלכות אלו [י]שש ת כהנים.תור פתר קרייה בפרשיותיה של

אין קץ  ועלמות אין מספר .פרשיות שבתורת כהניםפ' נים פילגשים אלו ושמ ה.הלכ

מגזרה שוה דורשין ואחד  אלו עם אלו וכלן מטעם ןאחת היא הן חולקי .ותתלתוספ

 ס'ששים המה מלכות אלו  "ע.חיים ובגה ר' יודן בר' אלעאי פתר קריה בעץ"ו. מקו

וכל מימי ת"ק שנה הלך חמש משהוא תחת עץ החיים  "עבג יןחבורות של צדיקים שיושב

 'ופו אלא אפינ לא סוף דבר 'מור' יהודה בר' אלעאי א .מתפלגין ויוצאין מתחתיו בראשית

מ' מצרים מהלך מצרים שותה  ותמצית כושתמצית כוש שותה מ ו מהלך ת"ק שנהעצ

רכו של עולם ת"ק שנה והוא ובעולם וא ?ס?'מ 'א אווה 'שני ז'כוש אחת מהלך והיא פרסה 

 מצינו שכל העולם ככסוי שנה תמאואלפים  ב'מצא הלוכה לגיהנם נ לגיהנם ת"קמ אחד

כשנותיהן של אבות והיא  מהלך ת"ק שנה וי"א וג"ע לג"ע ס'עולם אחד מהקדרה לגיהנם ו

 .רבנן פתרי קרייה ביוצאי מצרים ששים המה מלכות .אין לה שיעורועדיין  אחד מס' בג"ע

רבוא  פ'אלו  נים פילגשיםוושמ .עשרים שנה ומעלהמבן ממצרים שיצאו  רבואס' אלו 

ר'  .אין מספר אין קץ ואין סכום לגרים ועלמות .מבן עשרים שנה ולמטהממצרים שיצאו 

 אבל .בני יפת גומר ומגוגשנא' יש להם מנין ואין להם סכום  "הא 'ר לוי אמ"ברכיה בש

פקודיהם זה  .כל זכר פקודיהם במספרכד"א ויהיו ישראל יש להם מנין ויש להם סכום 

את מספר מפקד העם אל המלך מספר זה המנין  ויתן יואב 'מספר זה הסכום דכתילהמנין 
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 'דכתי (א3:3) עיד בנומשאנו מעידין על עצמנו והלא בלעם הרשע וא"ת  .הסכום מפקד זה

 ..זה הסכום ומספר את רובע ישראל .מניןהמי מנה עפר יעקב זה 

 

אחת היא  .אברהם אחד היה אחת זה אברהם שנא' .יהיא יונתי תמת אחת >ו,ט,א<

 ואמשהיה ברור ל 'זה יעקב אבי .ברה היא ליולדתה .יחיד לאמו לאמה זה יצחק שהיה

ויאשרוה זו ד"א  .בית פרעה ראוה בנות אלו השבטים שנא' והקול נשמע .שהיה צדיק גמור

ף שנא' ויאמר פרעה לגשים ויהללוה זה יוסימלכות ופ .לאה שנא' באשרי כי אשרוני בנות

העולם ועד סופו  מסוף םאם אנו מהלכיאיש אשר רוח אלהים בו. הנמצא כזה  אל עבדיו

 אין נבון וחכם כמוך.כל זאת את אותך  אין אנו מוצאין כזה שנא' אחרי הודיע אלהים

כנסת ישראל שנא' ומי כעמך כישראל גוי  אמרה אחת היא יונתי תמתיד"א  >ו,ט,ה<

 ברה '.לאמי כתי .מי אלי האזינוויא לאמה הקשיבו אלי עמי ולאה אחת .אחד בארץ

ראוה בנות  .ליולדתה ר' יצחק בר מינה ליתד הקמי אליולדתה תרגם ר' יעקב בר אבונ

והיו מלכים המד"א ופילגשים ויהללוה  מלכות .ואשרו אתכם כל הגויםהה"ד ויאשרוה 

 ..אומניך

 

דא כחהוו מהלכין  חלפתא 'ר' שמעון ברר' חייא ו .הנשקפה כמו שחר מי זאת >ו,י,א<

א"ל ר' חייא רבה לר' שמעון בר חלפתא  באל וראו אילת השחר שבקעה אורהדבקעת אב

שך י'י אור לי בתחלה היא ומצפצפת דכתי' כי אשב בח ה גאולתן של ישראלתכך הי

כך  .והולכת הכ פרה ורבה ואח"כ מרב"ואח .צת ובאהוצנתמ "כואח אקימע אקימע

כ ליהודים היתה אורה "מלכות ואח מים ההם ומרדכי יצא מלפני המלך בלבושבתחלה בי

ואוהביו הה"ד שאין לו צל יכול אף ישראל כן ת"ל ברה כחמה  כשחר זהכמו שחר  .ושמחה

אי מה  .אי מה חמה קופחת יכול אף ישראל כן ת"ל יפה כלבנה .בגבורתו כצאת השמש

מה יקר חסדך  (ב3:3) "ל ברה כחמה הה"דאין אורה ברור יכול אף ישראל כן תלבנה זו 

יכול אף ישראל כן ת"ל ברה כחמה אי מלאה  פעמים חסרה פעמיםאלהים. אי מה לבנה זו 

ביום ואינה משמשת בלילה יכול אף ישראל כן ת"ל יפה כלבנה  מה חמה זו משמשת

זה בעולם ההם  'ולמשול ביום ובלילה כך ישרוכחמה שמשמשין ביום ובלילה שנא'  כלבנה

אף ישראל כן ת"ל איומה כנדגלות  אי מה חמה ולבנה אין להם אימה יכול .עולם הבאוב

ומנין שיש להם אימה שנא' וגביהן  .גבריאל ודגלו .כגון מיכאל ודגלו השל מעל םכדגלי

שיש  ין ומניןסמטה כגון דוכסין ואיפרכ אימה של 'מור' יהושע א .להם בה להם ויראהווג

כאן אלא  'אין כתי ור' ?י?ודן כדגליםר' הונא  .ואמתני ותקיפא אלהם אימה שנא' דחיל

זה דורו של חזקיהו שנא' יום צרה  איזהו ולא גלה לו לגלות גלגלושנת כנדגלות כדור

עזר המודעי יר' אלהעמים מסביב. שנא' וינשא לעיני  ותוכחה ומנין שיש להם אימה

 לגלות ולא גלה ואיזה זהעתיד  שהואגלות כדור [ד)?ג?(]כאן אלא כנ 'כתי אין ותדגלמכ

 הםומנין שיש ל .ואספתי את כל הגוים אל ירושלם למלחמההה"ד דורו של מלך המשיח 
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בשעה ההיא יהיו ישראל  אומ'ר יוסי "בש 'ר' אלעז .אימה שנא' והכה ארץ בשבט פיו

הביאני לפני הב"ה אמרה כנסת ישראל  'אומ ר' יהושע דסכנין .ממסע למסע יןמתנדד

 האהלואי נ השם מיכאל ודגלו גבריאל ודגלו אמרשזה סיני  של ייןגדול מרתף הב"ה ל

 דגלים יחנובשל מעלן באותה שעה אמ' הב"ה הואיל ונתאוו בני להיות  כסיס זהתב

 ..בדגלים שנא' איש על דגלו באותות

 

מה האגוז  נמשלו ישראל באגוזלמה בן לוי  'אגוז ירדתי א"ר יהו אל גנת >ו,יא,א<

ונחלף  חלפת כשער הזה שנגזזתונחלפת לטובתה היא נגזזת למה שהיא מ נגזזתה

עלי תורה במעמלן ונותנין ל זזיןונים הללו שנגזזין ונחלפין כך כל מה שישראל גורוכצפ

להם עושר בעולם הזה ושכר טוב לעולם  םומרבי םנגזזין ונחלפי םבעולם הזה לטובתן ה

תרתי מה הנטיעות הללו כל מה  'לוי אמ בןיהושע  ר"בש (א3:5) ניןיר' יהושע דסכ .הבא

ואף  שרשיהן משתבחות אבל האגוז הזה אם את מכסה שרשיו אינו מצליח שאת מכסה

מצליחות ואם לאו אין  םבשעת נטיעתן ה ןהנטיעות הללו אם את מכסה שרשיה אחורי

בשעת נטיעתו אינו מצליח כך ישראל  מצליחות אבל האגוז הזה אם את מכסה שרשיו

אלא אל גנת ירק  'א"ר אלעשה לא היה צריך קרא למימ .מכסה פשעיו לא יצליחשנא' 

 לבעלי םפריו כך עמי הארץ שבישראל מחזיקילעצו משמר מה אגוז זה  .אגוז אל גנת וומה

אם נופל לתוך הטנופת  אמ' חורי מה אגוז זהועץ חיים היא למחזיקים בה דכתי' תורה 

ויפה לאכילה כך כל מה שישראל  התחלב אשראת נוטלו ושוטפו ומדיחו והוא חוזר כ

כי ביום הזה יכפר הה"ד השנה בא יום הכפורים ומכפר עליהם  מתלכלכין בעונות כל ימות

כך ישראל  י קליפותרמה אגוז זה יש לו ת 'ר' יהודה בר סימון אומ .לטהר אתכם עליכם

וז זה חלק ריש לקיש מה אג אל גנת אגוז אמ'ד"א  .שתי מצות מילה ופריעה םיש לה

אך יוכל מי שעולה לראשו ואינו נותן דעתו ה אגוזים אף בחלקי 'דתנינן ר' שמעון אומ

גוז כך כל מי שהוא מנהיג שררה בישראל ואינו [א)ג(]ונוטל שלו מן ה יעלה הוא נופל ומת

הה"ד ידיהם  ונוטל שלו מתחת מת דעתו היאך הוא מנהיג את ישראל סוף שהוא נותן

אגוז זה שחוק לתינוקות  אל גנת אגוז ירדתי מהד"א  .שית תבואתהקדש ישראל לי'י רא

אבל לעתיד לבא  םעמיהשחוק לכל  ההי עונותהי "בעולם הזה ע 'ושעשוע למלכים כך ישר

ין כקנטר 'ים ואגוזייאגוזים בינונואגוז זה יש בו אגוזי פרך  מהד"א  .והיו מלכים אומניך

את  אפי'ויש שעושין הם ו םשאת תובעויש  םליהיעושי צדקה מא בהםיש  כך ישראל

ד"א  א.פתיח לאסי יהא אתרעא דלא פתיח למצות 'א"ר מתלא אמ .עושין נםאי םתובע

ה אבן ויצר הרע קרוי אבן שנא' יקרו שוברו כך התורהעליו ואבן את נותן במה אגוז זה 

י א"ר לו .הרע והסירותי את לב האבן (ב3:5) יצרכתי' בו .ואתנה לך את לוחות האבן

מרו כדי ובשביל לש וסוסטרייננמה עשה המלך הושיב בו  למקום ארימון משובש בגייסות

 .האבן אתר בלעוברים ולשבים כך אמ' הב"ה תורה קרויה אבן תהא אבן מש שלא יקפחו

כך הם ישראל כל מקום  מה אגוז זה אינו יכול לגנוב המכס שלו שהוא נשמע וניכרד"א 
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כל רואיהם יכירום כי שנא' למה שהוא ניכר  שאינו יהודי 'שאחד מהם הולך אינו יכול לומ

 ןנותן לתוכו כמה שומשמי הזה השק מלא אגוזים בידך את מה אגוז אד" .הם זרע ברך י'י

 מי מנה עפרשנא' ישראל על תוספו יבאו ונשגרים ה םכך ה םמחזיקי םוה כמה חרדלים

ישראל  םזה כך ה זה אחר ןליומתגלג מדדיןו מהכרי תמה אגוז זה את נוטל אחד"א  .יעקב

א"ר ברכיה מה אגוז זה ד"א ו' כו האיש אחד יחטאשנא' מרגישין  םכל םלקה אחד מה

מחנות ואהל ד' דגלים ד' ישראל שרויין במדבר  רות והסירה באמצע כך היוימגד' עשוי 

אל גנת אגוז ירדתי זה בתוך המחנות. ד"א אהל מועד  ונסעהה")?כ?(]ד[ מועד באמצע 

לראות הפרחה הגפן אלו בתי כנסיות ובתי  .הנחל אלו ישראל לראות באבי .העולם

 .הנצו הרמונים אלו התינוקות שיושבין ועוסקין בתורה .מדרשות

 

 ליםבבש ני ר' חייא לבת מלכים שהיתה מלקטתאת .נפשי שמתני לא ידעתי >ו,יב,א<

והיו המלך  עםבקרנין  אוהבו והושיבה עמו של נמצא המלך עובר והכיר שהיא בתו

והיום בקרנין עם המלך  ליםבבש מלקטת חברותיה תמהות עליה ואומרות אתמול היית

על עצמה לא ידעתי  העלי כך אני תמהה על עצמי וקראת תמהות ןכשם שאת ןלה 'אמ

 םובזויי 'בטיט ולבנים והיו מאוסי םמשועבדיהיו כך כשהיו ישראל במצרים  נפשי שמתני

היו אומות העולם  חורין ונגאלו ונעשו סגנים על כל באי עולם בעיני המצרים וכשנעשו בני

אתם נעשתם בני חורין ו אתמולו בטיט ולבנים ןתמהות ואומרות אתמול הייתם עובדי

על  ןכך אנו תמהי נועלי ןכשם שאתם תמהי עולם וישראל אומריםבאי סגנים על כל 

מדבר אתמול ענו  'סף הכתוביו .לא ידעתי נפשי שמתני (א3:4) נוו על עצמננו וקראיעצמ

מדבר במרדכי  'הכתווגו'. ד"א ויוסף הוא השליט על הארץ לא ידעתי  בכבל רגלו והיום

 'הכתוד"א  וגו'.וילבש שק ואפר והיום ומרדכי יצא מלפני המלך וגו' לא ידעתי  אתמול

נפלתי קמתי  אל תשמחי אויבתי לי כי "המדבר בכנסת ישראל כנסת ישראל אומרת לא

 וקראיאשב בחשך י'י אור לי ו וציאני לאור שנא' כיי אלהישהייתי יושבת בחשך  שבשעה

ל "א אותק למלכותא ואתקבל למלכידצפורין סל יוסטא חייטאוגו'. לא ידעתי  ןעל עצמ

 כד נסב דוכסותא נחת .ן יהב ליה מלכאנכדוכסותא דלי הב א"ל  אתן לךמה ל ימלכא שא

כדון  חדא"ל  .א הוא ומנהון אמרין לית הוא הואמין אמרין הויהוו אילין דחכ חתאמינ

 הוא ומחייט עלה הוא דהוה נהיג אהוא מסתכל לההוא מסטובית אין הוא עבר בשוקא

הוא ה דהוה נהיג יתיב ומחייט על מסתכל הוהעבר בשוקא ו.  הוא לית הוא וואי לא

ר יעלי יתתון תמהין עלי אנא תמה ) ?ה?(]ן א[לו אמ' .וחכמוניה דהוא הוא מסטוביתא

 ..נדיב חי העולמים יל[ז)(]אהוה  העמי נדיב עמי .י לא ידעתי נפשי וגו'ולימנכון וקרון ע

 

 

ד' פעמים שובי  שוביכתי' יודן  'ר' שמואל בר חייא בר .השולמית שובי שובי >ז,א,א<

 .שלוםב ןבשלום ויצאי םידיה חתכנגד ד' מלכיות ששולטין בישראל וישראל נכנסין ת
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 .ואהיה מתהלך באהל ובמשכןהה"ד בה  שלום חי העולמים מתנהגל ה שהשולמית אומ

אומה ד"א  .וישם לך שלוםהמד"א ם בכל יום ילשלה תהשולמית אומה שמסיימד"א 

עתיד אומה שאני ד"א  .וישב עמי בנוה שלוםהה"ד  .בנוה שלום שאני עתיד להושיבה

 אומה 'מוא םר בר מרור' אלעז .הנני נוטה אליה כנהר שלום הה"דשלום  עליה ותנטל

נין יר' יהושע דסכ .בעולם הבא ה והואהזלם בעו ואן של עולם הדייונסרלמת אסתשמש

ויתן לך הה"ד אלא בזכותה  נן באות[י]אומה שכל טובות שבעולם א 'מור לוי א"בש

שלום  אוניאומה שעשאומ' ר' ברכיה  .תלוי האלהים מטל השמים לך בזכותך ובך הדבר

 .הווהו ובולת םעולאת ההייתי מחזיר  התורה (ב3:4) ושאלו לא קבלביני ובין עולמי 

נמוגים ארץ וכל יושביה אלולי שעמדו ישראל לפני הר סיני  'כתי ר אחא"ר הונא בש"דא

העולם אנכי  והולך ומי בסם גגומתמ כל אשר דבר י'י נעשה ונשמע כבר העולם ואמרו

 .מודיהתכנתי עמודיה סלה בזכות אנכי י'י אלהיך תכנתי ע

 לישראל עד מתי אתם מתים על אלהיכם י'אומרונחזה בך א"ה  .ונחזה בך >ז,א,ב<

עליו  םנהרגי ועד מתי אתם.  על מות אהבוך על כן עלמות אהבוךהה"ד לו  םשלמיוומ

לעצמו והוא גומל לכם רעות  עד מתי אתם גומלין טובות .כי עליך הורגנו כל היום 'דכתי

 תהון ונחזה בך אתון .ןסיטרטליסין אסאפרכ םסיום דוכאו אצלנו ואנו ממנין אתכוב

וישראל משיבין להם מה תחזו אנשי חיל. ואתה תחזה מכל העם  הה"ד .מחזיתיה דעלמא

אנו  ע"ז ולאכמחולת המחנים שמעתם מימיכם אברהם יצחק ויעקב עבדו  בשולמית

 .צא מבית לבןכשי 'אבי ד אחריהם אלא אתם יכולין לעשות לנו כחולה שנעשה ליעקבועבנ

 .רבוא ס'ראם מחנה אלהים זה הרי  ויאמר יעקב כאשרהה"ד רבוא ק"כ ורבנן אמרי 

או שמא אתם יכולין לעשות לנו כחולה  .רבואק"כ  ויקרא שם המקום ההוא מחנים הרי

יכולין לעשות לנו אתם או שמא  .על הים שנא' ויסע מלאך האלהים שנעשה לאבותינו

רבים אשר  וישכם משרת איש האלהים ויאמר אל תירא כישנעשה לאלישע שנא'  כחולה

אתם לעשות כחולה שעתיד  או שמא יכולין. ויאמראל י'י מיד ויתפלל אלישע וגו' אתנו 

עשות ראש העתיד הב"ה ל 'ר חנינא אמ"בש ר' אלעזר .הב"ה לעשות לצדיקים לעתיד לבא

ו באצבע אותמראין ו 'שנא' שיתו לבכם לחילה לחולה כתי חולה לצדיקים לעתיד לבא

 ..של צדיקים האלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו עלמות כמחול שנא' כי זה

 

זה גנאי  מקלס בלשוןוהדיוט  'א"ר יודן אפי .פעמיך בנעלים בת נדיב מה יפו >ז,ב,א<

והלא פעמים הללו  נופעמי רגליבאלא  מה יפו פעמיך אלא אינו מדבר רתהוא לו ואת אמ

א"ר ברכיה  .רתי דחמיכסנא אן עקביך במהמה ( א3:6) ים מכוסין אלאפעמים מגולין פעמ

 פעמיך המה יפו פעמיך בנעלים מה היה יפ יןר' אליעזר ור' יהושע אמר כך שני הרי עולם

לפעמי רגלים וכשבא  ביתו ועלה ותאחד ששכח לנעול דלתכרות יצחבעד כל  םשהיו נועלי

)דלתותיו( אחד ששכח ולא הכניס ב שוב מעשה .מצא הנחש קשור בטבעות דלתותיו

שוב  .ות לפניהםקרתלות מקרוהח לתוך ביתו ועלה לפעמי רגלים ומצא [תיוולותרנג]
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וכשבא מצא  יםרגלפעמי כרי של חטים לתוך ביתו ועלה ל מעשה באחד ששכח ולא הכניס

א"ר פנחס מעשה בשני אחים עשירים שהיו באשקלון והיו  .חטיםה אתאריות מקיפין 

בירושלם  אמתי אילין יהודאין סלקין למצליי 'מריוו איוהמא"ה שכנים רעים שני  להם

מלאכים ב' להם הב"ה  ן זמןובין להון מטא זמנא וסלקיקחין ביתהון ומחרפמוואנן עלין 

ו עמהון ימירושלם פלגין ממה דאיית תוך בתיהם מן דאתייןלו נכנסין ויוצאין יכדמותן וה

 יסלקתון ביום פלן ואימת ילון בירושלם אימת 'ן אמלכל מגריהון אמרון לון אן הויתו

יא סבירין יברותהון אינון גי בריך אלההון דיהודאי דלא שבק אתיתון ביום פלן אמרין

 זומיןבין להון יקחין ביתהון ומחרפאנן מובירושלם  אאלין יהודאי למצליי יסקון יאימת

תרחיצו ביה ידא הון בגיןגו בתילדמותהון דהוו נפקין ועללין באלההון מלאכים להון 

 . כשננעלין בנעליםלקיים מה שנא' מה יפו פעמיך 

אם  'מואחד מהם אוהיה ין שנכנסו למדינה וסחמא בר חנינא לשני פרגמט א"ר >ז,ב,ב<

אלא פתח אתה שבתך ואני  במדינה מטיאאפרג פותחין אנו שנינו כאחד במדינה אנו עושין

כאן אלא בנעלים שתי נעלים  'בנעל אין כתי פעמיךי מה יפו דבריה דר' אי אניר' חנ .שבתי

אתם  .פניכם בפסחבואני נועל ביתי פני באמ' הב"ה אתם נועלים  .נעילה בפסח ונעילה בחג

חמה  יחפרוחות ומעלה עננים ומוריד גשמים ומהואני פותח ומשיב  .פני בחגב נועלים

צרכיו ולכל גויה וגויה תן נו כל אחד ואחדלבניו לומגדל צמחים ומדשן פירות ועורך שלחן 

כל  ןועושי ןודשין וזרי ןוקוצרי ןיוצאי( ב3:6) פניכם בפסח ואתםבדי מחסורה ואני נועל 

ראויה היתה עצרת של חג  "לא"ר יהושע ב .ברכות צרכיכם בשדה ומוצאין אותה מלאה

מן הקיץ  ןיוצאי םכנגד העצרת של פסח אלא עצרת של חג ע"י שה יוםנ' שתהא רחוקה 

במקום  למלך שהיו לו בנות הרבה מהן נשואותמלה"ד ן וייתון ילית ביומיה דיזל רףלחו

אמ' המלך  ן.המלך אביה לשאול שלום ןמקום רחוק יום אחד באו כלבקרוב ומהן נשואות 

דכלהון אצלי הכא היכן ולמיתי אלא עד  למיזל אאלו שנשאו במקום קרוב אית בעות

עצרת של פסח עד דאינון נפקין מהחורף לקיץ אמ' כך  ב ונחדי עמןוד כלן חד יום טינעב

הקיץ לחורף ואבק ן י שהן יוצאין מ"למיזל ולמיתי אבל עצרת ע הב"ה אית ביומא

למזל  יום אמ' הב"ה לית ביומאנ' אינה רחוקה  'קשה וידות דרכים קשות לפי דרכיםה

 'ואומ 'לישר מזהיר משה פי'ב ונחדי לוד כלן חד יום טיולמיתי אלא עד דאינון הכא נעב

 יפו פעמיך בנעלים מה 'להם ביום השמיני עצרת תהיה לכם הוי אומ

עמים נאספו עם אלהי  נדיביהה"ד בת נדיב בתו של אברהם שנקרא נדיב  >ז,ב,ג<

קין שישראל מחטין ומתפרנקין פופר מוקי ירכיך א"ר יוחנן כל חטטין[ח)ק(] .אברהם

לקבוע  ישראל א"ר חייא מה ראו חכמי .יםירכהבין להם  תנהיבזכות מילה שנ ההזלם בעו

 בריתי היתההה"ד תנה בשמיני ישמינית כנגד המילה שנ בברכה ישראל חולי עמורופא 

מולים ומתים יהנ חליים מתחת ידיה כמה תינוקות ולאים כמוכמו ח .אתו החיים והשלום

והיתה שם אשה אחת והיתה  פוטיאטנתן מעשה שבאתי למדינת קיוא"ר  .תחת ידיה

הביאתו לפני ד'  .ומת מלה ג'ומת  מלה ב' .ומת מולים מלה ראשוןייולדת בנים זכרים ונ

תי בו דם ברית אמרו לי אנו מולין אותו ראיו ולא שרבב וראיתי בשרו ירוק נסתכלתי
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והניחו אותו עד שיבא לו דם ברית דתנינן תמן קטן החולה אין לו  אמרתי להם המתינו

של ר' נתן  ואו שמו נתן כשמקראותו ונמצא הבן של חיים ו אותו עד שיבריא והניחו מלין

ורבנן  .של עמוד( א3:7) לחוליא 'ר' חוניא ורבנן ר' חוניא אמ למה חלאים הוי כמו חלאים

תו של הב"ה ומעשה אומנ 'אמ עשאה ר' מנחמא אןמ ?יטוןר?אמרי לחוליא של מרג

 םרות שורות של אגוזיפרדס ונטע בו שו למלך שהיה לובר נחמן א"ר שמואל  .בעולם

אמ' לו בני איני תובע ממך דבר אלא בשעה שהנטיעות הללו  ותפוחים ורמונים ומסרן לבנו

הב"ה  מני כדי שאראה מעשה ידי ואשמח בך כך אמ'ימביא לפני מהן ומטע מבכרות תהא

יהא מקדישו לשמי  לישראל בני איני תובע מכם דבר אלא כשיולד לאחד מכם בן בכור

מעלין אותו וכל זכרים שלכם  י כל בכור וכשאתם עולין לפעמי רגלים תהיוקדש להה"ד 

 ..שלש פעמים בשנה 'ישררבי' ע"ה להזהיר משה  'להראות לפני לפי

 

במעי אמו אינו חי  זה כל זמן שהוא מה תינוק .אלו סנהדרין .אגן הסהר שררך >ז,ג,א<

אגן הסהר  .הדרין שלהםיכולין לעשות דבר חוץ מסנאינן ישראל  כך פתוח אלא טבורו

אל יחסר  .הראיהרא סיאית אתרין דקרין וצווחין לז 'י אמאאבון בר חסד א.דאזהר אאדר

את  יןממזג ןשה סנהדרין חסריאל יחסר המזג אל מכ"ג. ד"א סנהדרין  וחסריאל  .המזג

אל יחסר המזג לא  מן.ואחד יין מיין הש חלקים מים ב'ג וההלכה כההיא דתנינן תמן מז

 .רועי לא אחסר י'יהה"ד  'דעלמ גאימז נחסר

מכאן והכרעים מכאן והוא  מה כרס זה הלב .תורת כהנים ובטנך ערמת חטים ז >ז,ג,ב<

מת חטים יער .ספרים מכאן והוא באמצע ב'ו ספרים מכאןב' באמצע כך תורת כהנים 

יש  ןים כשושנים כמה מצות ודקדוקיבר םשהד"ת בשושנים אלו  סוגה .של חטאים הערמ

א"ר לוי בנוהג  .ונותרות יש בתורת כהנים םפגולי םוחמורי םכמה קלי 'בתורת כהני

זקק לה והיא השמוציא יציאותיו הוא בא לי מ' מ תל' ב תאדם נושא אשה ב שבעולם

זה  אי היפרוש ממנפורש ממנה מיד מי גרם לו שהוא לו כשושנה אדומה ראיתי ו אומרת

לה דברי תורה  זה עקרב עקצו שלא יקרב כו איזה נחש נש אי ואברזל ביניהם או כותל 

וכן מי שהביאו לו תמחוי של  .כשושנה שנא' בה ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרבהם ש

ד"ת טעום ימי גרם לו שלא  םעוט( ב3:7) ינושך ידו ואולו חלב נפל שם מ י'מרוחתיכות א

 וכל דם לא תאכלו כשושנה שכתב בה כל חלב םרכיהם ש

 'יפה משל חטים אלא איפש ליןואיסטרבערימת ך ערמת חטים והלא בטנ "אד >ז,ג,ג<

כך  תדקוסמא"ר אידי מה חטה זו  .בלא חטים לעולם 'לין ואי איפשולעולם בלא איסטרב

 ןטה זו סופגת כך ישראל סופגין נכסיהח 'מוא אניר' יוסי בר חנ א.מילת אישראל סדוק

מה  ר שמעון בן לקיש"א .תאכלוחיל גוים ' וכתי .ואכלת את כל העמיםהה"ד  "השל א

א"ר  .עד שואב מימיך נמדדות עמהם כך ישראל מחוטב עציךאין ת וחטים הללו פסול

ן נכנסין מ[שנ?(]?)יוצאין אלא במנין וכ םאינ העייצחק מה חטים הללו כשהן יוצאין לזר

 אוניר' ח .ו במניןיצאו יצאלמצרים ירדו במנין וכש הגורן נכנסין במנין כך כשירדו ישראל
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כשם שאין בעל הבית משגיח לא על משפלות של זבל ולא על  יצחק 'אמ' על הדא דר

 כך אין הב"ה .לכלום םשל תבן ולא על הקש ולא על המוץ למה שאין נחשבי משפלות

משגיח על ישראל  כלום שנא' כל הגוים כאין נגדו ועל מי הוא םלמה שאינ "המשגיח על א

אבון  "רבש אנחממר' וכו' עדת  שאו את ראש כל כתי'ו .שנא' כי תשא את ראש בני ישראל

בפסוק אחד אף בל  ןאין להם שרש ושלשתו אין להם זריעהואין להם נטיעה "ה אאמ' 

שנא' וזריעה אבל ישראל יש להם נטיעה  .בארץ גזעם רשואף בל ש .נטעו אף בל זורעו

ן והמוץ היו משל התב .שנא' הבאים ישרש יעקב יםשרש יש להםו .וזרעתיה לי בארץ

אמ'  .וזה אומ' בשבילי נזרעה השדה . הש)ל(]ד[ה זה אומ' בשבילי נזרעה מדיינין זה עם זה

יצא  בא הגורן .בשל מי נזרעה השדה םהמתינו לי עד שתבא הגורן ואנו יודעי ההחט םלה

רפו והקש ושאת  נטל .שליכו לארץמנטל התבן ו .בעל הבית לזרותה הלך לו המוץ לרוח

אותו )כך(]הה["ד  יןמנשקו רואין אותועוברים כל הכרי היו  םועשה אות הנטל את החט

העולם והללו אומרין אנו  אנו ישראל ובשבילנו נברא 'הללו אומריא"ה נשקו בר כך 

המתינו עד שיבא היום של הב"ה ואנו  ' להם ישראלרימוישראל ובשבילנו נברא העולם א

תזרם  'בא בוער כתנור וכתי י'י י הנה יוםכ( א3:8) הה"דבשביל מי נברא העולם  םיודעי

 ..ואתה תגיל בי'י בקדוש ישראל תתהללאותם  וסערה תפיץורוח תשאם 

 

 צואריו וישקהו ל עלווירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפ 'כתי כמגדל השן רךוצא >ז,ה,א<

ש הכתב רתפ האת מוצא הכתב רבה על הנקודה הא"ר אלעזר כל מקום שאתכלו. נקוד 

נקודה ש הנקודה ברם הכא לא רפהכתב ומ מניחנקודה רבה על הכתב את  .קודהומניח הנ

מלמד שלא בא לנשקו אלא לנשכו כלו על הנקודה אלא נקוד  כתב רבהרבה על הכתב ולא 

 אלאיניו של אותו רשע ונמסו כדונג עשל שיש וקהו  כעמוד 'של יעקב אבי ונעשה צוארו

אלעזר מייתי לה  ר"ר' אבהו בש .בוכה על שניו ויבכו אלא זה בוכה על צוארו וזהת"ל מה 

מפני פרעה את משה ויברח משה  וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוגדכתי' מן הדא 

דון באותו היום וחייבו יאלא מלמד שהיה עומד ונ יכול לברוח מן המלךשאדם לך וכי יש 

נר ירו של קוסטתזה החרב מצוארו של משה והתיזה צואיאביתר נ רמא .להתיז את ראשו

ר'  .הציל נר לאיאותי הציל ולקוסט כי אלהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעההה"ד  הרשע

 .ברכיה כפר לצדיק רשע 'רמ' א .רי עליה צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיואק הבון הוא

ר'  .וברח ותוותפשו את המלאך והניח א דמות של משהכמלמד שירד מלאך  'בר קפרא אמ

ר לוי כל אסקולין של פרעה נעשו באותה שעה "נין בשידסכ פפי ור' יהושע 'אבא בריה דר

 יכן הוא משהה םאומרין לאלמיחגרין  .חגרין םסומין מה םחרשין מה םמה םאלמי םמה

ולא היו  ןולחגרי ן.ולחרשין ולא היו שומעי ן.ולסומין ולא היו רואי ן.ולא היו מדברי

 וגו'..לאדם  שנא' ויאמר י'י אליו מי שם פה .מהלכין

ואם מעיני העדה המד"א עדה העיני  ןו סנהדרין שהזעיניך  .בחשבון עיניך ברכות >ז,ה,ב<

לעשות  אחר העינים כך ישראל אין יכולין םהולכי םברים יש בו באדם וכלירמ"ח א וגו'
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על שער  .מחייבין אלו מזכין אדחושבן ל יןברכות בחשבון מל ם.דבר חוץ מסנהדרין שלה

לנטות אחרי  'יהודה ברבי אמ( ב3:8) ו הלכה שיצאה מבית שער מרווחת לרביםבת רבים ז

  .רבים

מה האף זה נתון בגבהו הטוב הזה והלבנון.  ב"ה שנא' ההר ואפך כמגדל הלבנון ז >ז,ה,ג<

ו כך כהונה במה האף זה רוב תכשיטין תלויין  אדמהשל  בהוונתון בגב"ה של אדם כך 

 'משמלבין עונותיהם של ישראל כשלג שנא 'טביומי אמ בר .מיעקבתלויין  יה ומלכותיולו

בו יפה נוף  יםשכל לבבות שמחעל שם  'אומרשב"י  .אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

פני דמשק א"ר  צופה .והיו עיני ולבי שם כל הימיםע"ש ן אמרי יורבנ .משוש כל הארץ

דבר י'י בארץ חדרך מהו  יוחנן עתידה ירושלם שתהא מגעת עד שערי דמשק שנא' משא

ר' יוסי בן א"ל שנקרא חדרך  מקום הוא 'מוחדרך ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה א

זה מלך  'מוא אנחממר'  .מקום ששמו חדרך דורמסקית העבודה שאני מדמשק ויש שם

וכי דמשק  .כל באי עולם בתשובה לפני הב"ה ודמשק מנוחתו המשיח שעתיד להדריך

 עתידה ירושלם להיותאלא שנא' זאת מנוחתי עדי עד ב"ה וחתו אלא אין מנ מנוחתו והלא

חות יננו באותמגיעות וכל צדדיה עד שתהא מגעת לשערי דמשק וגליות ממתרחבת 

ת עיר על תלה יונבנ אמ'קיים ר' יוחנן תמה מותחתיה לקיים מה שנא' ודמשק מנוחתו 

כל מות מתרחבת ירושלם להי כתאנה זו שקצרה מלמטה ורחבה מלמעלה כך עתידה

חב ולרורך ולא .שנא' כי ימין ושמאל תפרוצי צדדיה וגליות באות ונחות תחתיה לקיים מה

למעלה מנין עד  עיפוי מייאש עד 'ר' זכאי רבה אמ .יקבי המלך מנין ת"ל ממגדל חננאל עד

מגעת  הני עתידה ירושלם להתרחב ולעלות ולהיותאת .ונסבה למעלה לצלעות ת"ל ורחבה

לא למדנו שבח ירושלם  ר' יוסי בר ירמיה עדיין .כבוד עד שתאמר צר לי המקוםעד כסא ה

 ..לה נאם י'י חומת אש סביב למד שבחה מחומותיה שנא' ואני אהיה המהיכן אתו

 

הרשים שבכם  .ראשך עליך ככרמל אמ' הב"ה לישראל .עליך ככרמל ראשך >ז,ו,א<

עלה אל ראש הכרמל וישם פניו בין  הר הכרמל שנא' ואליהו לאשעלה  עלי כאליהו ןחביבי

( א3:9) .אין לנו זכות הבט לברית םא כיו אלא אמ' לפני הב"היריולמה שם פניו בין  ברכיו

והיה  חביבין עלי כדוד שנא'כם אמ' הב"ה הדלים והרשים שב .ודלת ראשך כארגמן

רהטים מלך אסור ב .ביה והלבישו לדניאל ארגונא 'כדניאל דכתי "אוי .ם כדודכהנכשל ב

שאסר עצמו בשבועה שהוא  אסור ברהטיםוכו' ביה י'י מלך  'הב"ה דכתימ"ה זה מלך 

בזכות מי ר' אבא בר כהנא ור' לוי חד  '.ברהטים של יעקב אבי .משרה שכינתו בישראל

בו  'בזכות יעקב שכתו 'וחד אמ .רץ אברהם ואל הבקרבו בזכותו של אברהם שנא'  'אמ

אמ' הב"ה למשה  .ברכיה זה משה שנא' ויהי בישורון מלךא"ר  ברהטים ויצג את המקלות

ר על ותה גזאכך  םישראל ודרכו של מלך להיות גוזר ואחרים מקיימי מניתיך מלך על

 ..צו את בני ישראלהה"ד  םמקיימי םוה ישראל

 



 רי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י ט( 311כתב יד פרנקפורט דמיין 

83 

מה יפית  .ומה נעמת בגמילות חסדים .ותצבמ מה יפית .יפית ומה נעמת מה >ז,ז,א<

תו של אברהם שהיה יב ואהבה בתענוגים ז .מת במצות לא תעשהנע ומה .במצות עשה

 ויאמר אברם אל מלך סדום הרימותי ידי אם מחוט ועדהה"ד על מלך סדום  מתחטא

צר שנא' אבלש אהבה בתענוגים זה בתו של דניאל שהיה מתחטא על "אד .שרוך נעל

 ן.ן לאיפרכא נבוזבתצווחי אינוה תמן 'ר' אבא אמ .תך לאחרן הבנזבין ונבימתנתך לך להוי

 ..ליה זמן דיירות ולא מן דבזי 'אמ מתלא .בני בזיזין אתון ןזייבז 'ר' ברכיה אמ

 

 םבעול יצרים ברא הב"הב'  יאתר דוס"בש איר' חונ .קומתך דמתה לתמר זאת >ז,ח,א<

כל שהוא יכול לעמוד  רוויצר זנות הוא קיים אמ .כבר נעקרע"ז  יצר .ויצר זנות"ז יצר ע

חבר את  יםברלו ח וא"ר יהודה לחבר שהי .כאלו עומד בשתיהןהכתו' עלה עליו מ בזנות

 ןעליו כאלו עמד בשתיה ניח את הקטנה אמ' כל מי שהוא יכול לעמוד בזו מעליןמהגדולה ו

אלו מרדכי ואסתר ורבנן  'ר' בניה אמע"ז  אימתי נעקר יצררע של ע"ז וכו' ועקר יצר נכך 

מתיבין רבנן לרבי בניה וכי ע"י יחידי היה נעקר מתיב ר'  אמרי אלו חנניה מישאל ועזריה

 ור' מיאשא 'תנחומ 'בניה ר 'הדא מסייעא לר .וומרדכי ואסתר יחידים ה בניה לרבנן וכי

ר'  .לרבנן( ב3:9) ודא מסייעא .היו זקנים של אותו הדור םצע לרבים רובוכתי' שק ואפר י

מישאל ועזריה שהיו  תי אלו חנניהפליטיכם אוופלטו ר שמואל "חלקיה בש 'פנחס ור

אמ'  .כאן אלא בגוים אשר נשבו שם 'כתי טים מכבשן האש בגוים אשר שבו שם איןיפל

אני ע"ז מה לי ליצרה של אני עניתי ואשורנו עוד לעצבים  הב"ה לישראל אפרים מה לי

של  שכפפתי יצרה אני הוא 'שירה הוי אומלפניך אני עוניתי לא אשורנו לא אמרנו  עניתי

שעבדו ישראל  דן אמרי עירבנ שב"י.ור ןירבנ .למה באו ישראל בספק בימי המןע"ז א"כ 

אלא אנשי שושן בלבד  םתבשיל הגוים והלא לא אכלו שאכלו דע 'מוור' שמעון אע"ז. 

וכשלו  'דכתיזה לזה  םאמרו לו והלא כל ישראל ערביוכו' האלה  'ובמלאת הימיהה"ד 

כלייה  ' להם אם כדעתכם אתם חייבתם את כל ישראלאיש בעון אחיו אמ איש באחיו

א עבדו בכל ל הםל 'אמ זובח לאלהים יחרם )כי לא ענה מלבו אע"ף ויגה בני איש( 'דכתי

עליהם אדם קשה ביותר  והעמיד . איש ויגה בני ףכי לא ענה מלבו אע"דכתי' לבם 

בשני מקומות  'ר לוי אמ"ר' ברכיה בש ם.את מכת אוהג צר ועמדאנ זה נבוכד םלנסות

 בם שנא' ויפתוהו בפיהם ובלשונםבהב"ה פעלו בפיהם ולא פעלו בל לפניפעלו ישראל 

לא ענה מלבו ויגה בני  בם ולא פעלו בפיהם שנא' כיבפעלו בל .יכזבו לו ולבם לא נכון עמו

רבנן עבדו ישראל ד יהעל דעת .הרע הזה איש הביא עליהם איש שנא' איש צר ואויב המן

על  .צראנ בימי נבוכדע"ז לא עבדו ישראל דרשב"י  י'על דעתו .צראנ וכדבימי נבע"ז 

 מכלכ"ג צר העמיד צלם והפריש אנ כיצד נבוכדע"ז בימי נבוכד נאצר  עבדודרבנן ד יהדעת

צלם והפריש מכל  העמידכיצד ע"ז לא עבדו רשב"י שעל דעת ו .מישראל כ"גאומה ואומה ו

שהיו שלשה מישראל עמדו ומיחו  ישאל ועזריהה מ[?ני?)(]וחנ 'אומה ואומה שלשה שלש

צר העמיד צלם אנ דניאל נבוכד 'דניאל אמרו לו רבי הלכו אצלע"ז. על עצמן ולא עבדו 
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 ודיסגוו כואומה שלשה שלשה ולנו הפריש מכל ישראל מה את אומ' ל מכל אומה עמידוה

זעם  ד יעבראמ' להם כבר מקובל אני מישעיה רבי חבי כמעט רגע ע( א::3) ליה או לא

אמ' לון ומה אתון אמרין  הליה מה את יהון אמרין הדין צלמא סגדין ליה כל אומ יןאמר

דיהון אמרין הדין צלמא  דילולא נסגוד ליה ב ביה פגם דניהוי תמן לשואהליה אנן בעינן 

 דעתכם המתינו לי עד שאמלך בגבורהב ימישראל אמ' להם א דלב ליה יןא סגדעלמכל 

ועזריה  חנניה מישאל זהישראל וישבו לפני ומי היו  מזקני אנשיםי אלאו ובהה"ד וי

איני מקיים  יהלא אמ' ל ן אוומבקשים ליתן נפשם על קדושת שמך מקיים את עליה

הלדרוש אותי  כה אמר י'יואמרת אליהם  זקני ישראל לר אאמובן אדם הה"ד  וןעליה

 ולגלות בני לבין האומות ביתי ולשרוף היכליאת לי להחריב  אתם באים מאחר שגרמתם

באותה שעה בכה  נאם י'י אלהים.רשני חי אני אם אדרש לכם וואח"כ אתם באים לד

יהודה שלא נשתייר מיהודה אלא אלו  וי לשונאי ישראל אבדה 'ואמ בכי גדול יחזקאל

יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה וזו תשובה באה להם והוה  בלבד שנא' ויהי בהם מבני

עליכם אמרו לו  כיון דאתא אמרו ליה מה אמ' לך הב"ה אמ' להם אינו מתקיים ואזיל בכי

תדע לך שהוא כן שעד  .על קדושת שמו מתקיים אנו נותנין נפשותינו נובין מתקיים בין אי

 .פתגם להתבותך אצר לא חשחין אנחנא על דנאנ אמרו לנבוכד שלא באו אצל יחזקאל מה

יחזקאל ושמעו  לצלשזבותנא לאחר שבאו א ליאלהא די אנחנא פלחין יכ אאית הן

גביה לן דנפקין אלא איתנא פלחין מ לך מלכא די לאלהך יהתשובה אמרו והן לא ידיע להו

מה את סבור שאיני מתקיים עליהם ואמ' לו יחזקאל  יחזקאללדיחזקאל נגלה הב"ה 

לא ק וושב אלהים עוד זאת אדרש לבית ישראל אלא רעליהם בודאי כה אמ מתקיים אני

בתום ילך בטח מה עשו הלכו ופזרו  הולךהה"ד לון מהלכין על תום  שבק להון מידי 'תימ

 עלדא דברייתא משתבעין ואמרין ה ילא מצי ידיע להו אאמרי וה עצמן בין האכלוסין והוו

ואית דאמרי  אינון 'יצחק ויעק 'אית דאמרי אברהמתקיים עלמא  ןתלתא עמודי( ב::3)

ולא נשרפה גזירה מה תמר נגזרה עליה  .זאת קומתך דמתה לתמר ..חנניה מישאל ועזריה

ור' שמואל בר  'להם האור ר' אלעז יתכיצד נעש .ולא נשרפו גזירהעליהם  האף אלו נגזר

 ת..כמין או 'מואבר נחמני שמואל  'ור .כמין טלנס 'מוא 'י ר' אלעזננחמ

 

אלא  העלמת נייוא ותאמרתי שאני מתעלה בכל האומ .אעלה בתמר אמרתי >ז,ט,א<

 איתא דהיא עבדשכלום לא פ אכד לא עבד נייה הדא תמרתאיסנסכניו יאחזה בסנס .בכם

באדין הה"ד סנסנייה  אבאתרין צווחין לאלבניי 'י אמאבר חסדד האבו .מן תלת אל בנין

 מהוןקוב 'אמ איונחור'  . ליהוןיבגו 'ר' יודן אמר' חוניא ו .ך כפיתו בסרבליהוןיליא בריאוג

הכבשן ונשרפו ד'  שרףצף הכבשן ונ נסים נעשו באותו היום ששה אבדימי דמן חיפהא"ר  .

והחיה יחזקאל המתים  .והפילה הרוח את הצלם מקסרוסיא צראנ מלכיות ונעשה נבוכד

 צר תוה וקםאנ צף הכבשן מנין א"ר יצחק מן הדא קרא אדין נבוכד .בבקעת דוראש

שעה ירד מיכאל  באותה 'ר ראובן אמ"חס בשר' פנ י וגו'חז אהא אנ יןואמר ובהתבהלה ענ
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 ר ויתיב מיולך חז לי חזור ויתיב מי אתדחה סרוחה בישע לרהמלאך וסטרו על פיו א"ל 

ח ידי שלדשדרך מישך ועבד נגו צר ואמר בריך אלההון אנ ענה נבוכדחזור ויתיב עילוי  ךל

מנין  נפרץ הכבשן .הן משלו הייה א"ר ראובן פריטיכאן אלא די שלח מלאכ 'כתי בריה אין

מלכיות מנין ד' נשרפו ש וגו'.דתא ייק אצר לתרע אתון נוראנ ב נבוכדיבאדין קר' דכתי

 .טיוגדבריא איסטרט .איאדרגזיא איפרכי יא גדבריא דתבריא תפתיאזג א"ר יצחק אדר

תפתיא ולמה  .את הדברים ןהוא קורא להם דתבריא שהם שוברי .קוקיילקודתבריא איס

סין ודוכ אין לי אלא אלו מנין לרבות .שמפתין יצר הרע לזנות יאאותן תפת קורא

 'בעלייתן מנין דכתי ת"ל וכל שלטוני מדינתא אין לי אלא בירידתן םדיקין והגמוניגוא

אלו הארכונות שהן פונין דין  'אמ( א422) ומתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחותא ר' אחא

והדברי  .יקיטנופחותא קא .יטיא סכולוטיסגנ .ופנים ורבנן אמרי שמהדרין פנים .לכל צד

מן ההוא  וס מנין א"ר יצחקקרצר אימאנ ונעשה נבוכדמלכא. ואיסטרולוגי  ימלכא קשיש

הפילה הרוח את  .עבד בגופי עבד מישמיא עבפומיה אתיא ותמהיא די עבד עמי אלה  'אמד

ם מנין החיה יחזקאל את המתי .כרע בל קורס נבו הצלם מנין א"ר יצחק מן הדא קרא

 אותה הרוח שהפילה את יצחקא"ר  .אי הרוחוקרא מארבע רוחות ב א"ר יצחק מן הדא

 .הכפורים היה א"ר אלעזר אותו היום שבת ויום .המתיםאת החיה שהרוח היא הצלם 

 דלי לו לית את סגיד לצלמא 'ואומ צר מפתהו לדניאלאנ ן אמרי כמה הוה נבוכדיורבנ

גרמך את סגיד מה עשה אותו רשע נטל ציצו של כהן  ת חמי מהו ואתא . א"לליה ממשאד

 אנכי י'י אלהיך 'ו מקלסין קדמוהי והוא אומיא והרני זממיפיו וכנס כל  גדול ונתנו לתוך

 .צלמא על פומיה לית את יהיב לי רשותא למיסק ולמנשק הדין "לא ךכיון דחמא דניאל כ

שתבע לציצא מ סלקן מ לקרשות וס דהוא טעים משתעי מיד נתן לוא"ל ולמה על פומיה 

וגוזר אני עליך בך שלא יתחלל שם שמים  הזהרואני ושלוחו של הב"ה אני ב"ו  "לוא

מן דנחת מתכנשין כל זני זמרא והוו  .בלעו מתוך פיואת  והוציא לנשקו שתבא אחרי בא

א"ה שראו  הרוח את הצלם כיון הקדמוהי ולא הוה עביד כלום באותה שעה הפיל מקלסין

ין יתהון דבכהון ומיטעות הוו נסבין מישאל ועזריהורות שעשה הב"ה עם חנניה נסים וגב

הוו ין בהון ורבכליהון ובחמריהון והוו מקרק ן יתהוןאותל ם זוגיןהון זוגין פעמונילועבדין 

ויהיו  ..ן סגדין לקיים מה שנא' היו עצביהם לחיה ולבהמהתוהוי אןן למאן אתון חמיאמר

שריפה ולא נשרפו  גזירתה פרץ וזרח מה פרץ וזרח נגזרה עליהם שדיך כאשכלות הגפן ז נא

מאחר  'וריח אפך כתפוחים א"ר אלעז .שריפה ולא נשרפוגזירת ף אלו נגזרה עליהם וא

 ווריח אפך כתפוחים ולמה היה דומה ריח רתבהון ואת אמ וריח נור לא עדת םשכתב בה

 (ב422) .. ברכו י'ישנא' ראה ריח בני כריח שדה אשר  שדה של תפוחים לריח

 

להם רדו  'ואמ םכל "הא"ר יוחנן באותה שעה קרא הב"ה למ .כיין הטוב וחכך >ז,י,א<

לפני בניהם שכשם שפעלו הם לפני באש כך פעלו  ם של אלוכשל אבותי םונשקו שפתותיה

רדו נשקו "ה ר יהודה בר' סימון באותה שעה קרא הב"ה למ"בש ר' עזריה .באש
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 בעל דבב לאלו שהםלהם קבלו תורתי בסיני הייתי נעשה  אל ושל אלו אל 'שפתותיה

ט דובב "עליו בקבר מ ותצשפתותיו רוח בן תורה שמת א"ר יוחנן .ישנים במערת המכפלה

כהדין  'ר' סימון אמ .שהוא זב מאליו מר זה של ענביםזכ 'שמואל אמ .שפתי ישנים

 ..תי ליה טעמא וריחא בפומיהאש תי חמר עתיק אע"ג דהואאדש

 

אלא  שוקין הן אין שוקן של ישראל שלשה .ועלי תשוקתוודודי לי לדודי  אני >ז,יא,א<

אין שוקו  .אין שוקה של אשה אלא בבעלה שנא' ואל אישך תשוקתך .באביהם שבשמים

אין שוקן אומ'  ר אחא"ר' יהושע ב .שנא' ואליך תשוקתו ןיצר הרע אלא בקין וחבורת של

אם זכית תעשרנה רבת תעשרנה  וגו'.ה יהארץ ותשוקק פקדת של גשמים אלא בארץ שנא'

שתשים ואע"ף ועלי תשוקתו תשים אנו ד"א  .מעשרה אחד ךואם לא תעשרנה שתעשה ל

 פעמים שמעבכל יום מצפים לישועתו של הב"ה בכל יום ומיחדים שמו ו מקויםאנו אנו 

 וגו'..ישראל 

 

בדימוסין של  ונטייל נצא רוח הקדש צווחת ואומרת .דודי נצא השדה לכה >ז,יב,א<

 .שכפרו בהב"ה"ה א ריומכ אלו בושנלינה בכפרים בכופרים  .עולם

 

נראה אם  .י'י צבאות בית ישראל נשכימה לכרמים אלו ישראל שנא' כי כרם >ז,יג,א<

אלו הנצו הרמונים  .בתי כנסיות ובתי מדרשות פתח הסמדר אלוק"ש. פרחה הגפן זו 

הצדיקים  ןשם אני נותלך תורה שם אתן את דודי ב ןועוסקי ןתינוקות שיושביה

 י..והנביאים והנביאות שעמדו ממנ והצדיקות

 

כל  ועל פתחינו .עלמי ישראל שלא טעמו טעם חטא אלו .נתנו ריח הדודאים >ז,יד,א<

ר'  .הדודאים נתנו ריח ד"א .אדם אחר ידעו אלמגדים אלו בנות ישראל שדבקו בבעליהן ו

והיה העולם  'הדודאים לפני מי שאמ א וראה כמה הם חביביןוב 'אמ יודן ור' לוי ר' יודן

מים שבטו של יששכר ושבטו ימסוי 'גדולי 'שבטי( א422) שבשכר הדודאים הללו עמדו שני

 'ר' אלעזר ור' שמואל בר נחמן ר' אלעזוגו'. ויבא יעקב מן השדה בערב  של זבולון שנא'

דודאים ונשתכרה  'לאה הפסיד .נשתכרה זו הפסידה וזו הפסידה זו נשתכרה וזו' אומ

זו בר נחמן ר' שמואל  .וקבורה 'שבטי רחל נשתכרה דודאים והפסידהו .וקבורה 'שבטי

 .הפסידה הבכורהנשתכרה שבטי' לאה  .נשתכרה וזו נשתכרה הפסידה וזו הפסידה זו

שני י'י והנה  הראניכה  'א"ר לוי כתי '.שבטיהוהפסידה והבכורה  'נשתכרה דודאי רחלו

והדוד האחד תאנים  ו.גלות של יכנה התאנים הדוד האחד תאנים טובות מאד ז םדודאי

תשובה ת"ל הדודאים נתנו ריח הדודאים  הלא עש גלות של צדקיהו הרעות מאד ז

 לאשה כשרה שהניח לה בעלה 'דבי ר' שילא אמ .ועל פתחינו כל מגדים .נתנו ריח ותהטוב

 מהגלתי לך ויומה ס ךל ילו ראה מה הנחת 'בעלה אממעט חפצים ומעט יציאות כיון שבא 
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לו פרדס ונתנו לאריס מה עשה אותו האריס  ורבנן אמרי למלך שהיה .הוספתי לך עליהם

 לפתח הפרדס כשהיה המלך עובר םמפירותיו של פרדס ונתנ 'כלכלות של תאני ומלא

ת הגדולה אנשי כנס 'כך בדורות הראשוניבפתח הפרדס שלו שמח ראה כל השבח הזה ו

בן זכאי ור' אליעזר ור' יהושע ור' מאיר ור'  יוחנן בןבדורות האחרונים ר "ג.הלל ושמאי ור

א"ר אבא  .חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך 'ועליהם הוא אומ עאכ"וותלמידיהון  .עקיבא

 מצותלי אתם צופנים  .אמ' הב"ה לישראל אתם צופנים לי ואני צופן לכם בר כהנא

א"ר אבא בר כהנא  ואני צופן לכם אוצרות מלאים מכל הטובות שבעולםומעשים טובים 

 ..איךיאשר צפנת ליר מה רב טובך דכתי'ין מן דידן יג[ס)(]ינון אאלא דידיה 

 

 

ויקם קין להבל  קין הרג להבל שנא' .אי זה אח כקין להבלכ .חלי יתנך כא מי >ח,א,א<

כתי' אלא כעשו ליעקב  .יצחקכישמעאל ליצחק ישמעאל שונא ל אלאו .אחיו ויהרגהו

דברו  ולא יכלו היו אותו שנא' םאלא כאחי יוסף ליוסף שונאי .עשו את יעקב וישטום

ירא יוסף ושנא' ( ב422) אי זה אח יונק שדי אמי הוי כיוסף לבנימן שאהבו בלבוכ לשלום

שני אחים כאשקך  .ישובימדבר שהוא חוץ ל חוץ זה .אמצאך בחוץ אשקך .אתם את בנימן

א"ר  ילא יבוזו לגם  .שנא' ויפגשהו בהר האלהים וישק לו נשקו זה לזה משה ואהרןש

 נפלה דליקה בבית זה שהיה .אחים שהיה אחד במירון ואחד בגוש חלב ב'פנחס מעשה ב

לי  ריאמב דא הלי ון ובאת אחותו מגוש חלב התחילה מגפפתו ומנשקתו ואומרתדבמי

 .ונתפלט ממנה ודהוה אחי באננק

 

אחא א"ר  .זה סיני .אביאך אל בית אמי .העליונים לתחתוניםן מ אנהגך אנהגך <>ח,ב,א

ומעשים  תלמדני מצות .קורין לסיני בית אמי שמשם נעשו ישראל כתינוק בן יומו למה

ומשנתו של ר'  אר' חייא רב אשקך מיין הרקח אלו משניות גדולות כגון משנתו של .טובים

ד"א  .גדות שטעמן כרמוןאאלו  םרמוני מעסיס .ומשנת ר' עקיבא .ושעיא ובר קפראא

אלו בגדי כהונה  םשמפוטם במשניות כרקח מעסיס רמוני אשקך מיין הרקח זה התלמוד

 .פעמון זהב ורמון כד"אגדולה 

 

מן  'מיתת .מן המדבר 'המדבר סילוקן לויה מיזאת עולה מן המדבר ע מי >ח,ה,א<

נחת ופקת על דודה א"ר יוחנן שהיא ממתר .ימותו במדבר הזה יתמו ושםהמד"א המדבר 

 טון איש רומי נתלשידרש פל .תחת התפוח עוררתיך .מלכות לעתיד לבא פרקי תורה ופרקי

ד"א  .תחת ההר תחתיו שנ' ותקרבון ותעמדון 'נתוני 'בשמי מרום והיו ישר בערונ הר סיני

ואח"כ  הןעלי יןמוציאש םדרכ נותאלא כל איללא באגוז ואילן אחר. תחת התפוח ולמה 

עשייה לשמיעה  'עליו כך הקדימו ישר "כואח ותפוח זה מוציא פירותיו תחלה הןפירותי

עליכם תורתי מוטב ואם לאו הריני כובש עליכם הר זה והורג  ןאמ' הב"ה אם אתם מקבלי
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במקום  לךוההיה ש 'א"ר ברכיה לאבלתך אמך. חמהו שמה  .שמה חבלתך אמך .אתכם

ך אמך כמה תכדון ילד א"ל בההוא אתרא דסכנתא עברת סכנה וניצל פגע ביה חבריה

בלה ושמה סאבא בר כהנא שמה  א"ר .חדתאצדיק רית קן אתועברה עליך וכד אצער

 .חובלה בשעה שאמרו לעגל אלה אלהיך .ונשמע חבלה בשעה שאמרו נעשהשמה  .חובלה

יו בחורב שם המפורש היה חקוק עלהם זיין שנתן ל רשב"יני את .וחובלו נתמשכנו

ליו היה נקלף ורבנן אמרי ימא 'מור' איבו ורבנן ר' איבו א( א423) וכשחטאו נוטל מהם

א"ר  כלה שמקלקלת בתוך חופתה א"ר שמעון בן חלפתא עלובה .יורד ומקלפו מלאך היה

ר "נין בשיר' יהושע דסכ .תנה להם בסיני ואין עצה אלא תורהיבדו עצה טובה שנייוחנן א

ככם נקוב ילברך אתכם ומצאתי ח אמ' הב"ה באתי .את י'י ' ובחורב הקצפתםולוי כת

עשיתם  'ר' לוי אמ .ותפרעו כל עצתיפריעה הה"ד  אלאנקוב שאינו מחזיק ברכה ואין 

 א..פיבי קצ אליצווחין לבית אבדעליכם אית אתרין  להב"ה כאלו מתאבל

 

 לעשות א"ר מאיר אמרו ישראל לפני הב"ה רבש"ע מה שחשבת .כחותם שימני >ח,ו,א<

לפני הר סיני  'בנו של ר' יוסי הגלילי בשעה שעמדו ישר 'ר אליעז"נו עשה דא"ר יוחנן בשב

לו אע"פ  'הב"ה למלאך המות ואמ נעשה ונשמע באותה שעה קראכל אשר דבר י'י ואמרו 

מעכם וויהי כשהה"ד בריותי אין לך עסק באומה זו על  וטור עליטלטורמקפסשמניתיך 

 ומהו מתוך יה שריוכי יש חשך למעלה והכתי' ונהורא עמ .החשך)האש(  את הקול מתוך

חרות על וגו'  והלוחות מעשה אלהים המהוכתו' החשך זה מלאך המות שקרוי חשך 

חירות  'ר' יהודה אומ .ןיורבנ ר' יהודה ור' נחמיה .הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות

 .יסוריןירי חירות מן הורבנן אמ .מן המלכיות חירות 'מור' נחמיה א .ממלאך המות

שנא' והיו הדברים וגו' על ק"ש  וז 'מור' ברכיה אלבך.  עלשימני כחותם ד"א  >ח,ו,ב<

א"ר מאיר שימני  .ךיוקשרתם לאות על ידכד"א זרועך אלו התפילין  כחותם על .לבבך

דוד מידו  מלכות בית ןנשבע הב"ה שבועה שהוא נותלוי יהויכין דא"ר לעל לבך  כחותם

מלך יהודה חותם על יד ימיני  כי אם יהיה כניהו בן יהויקיםאלהים י אני נאם י'י חהה"ד 

 'אנתקך אין כתי .משם אני נותק מלכות בית דוד יצחק 'א"ר חנינא בר .תקנךנכי משם א

דריש הדא מילה ולית ויצחק יתיב  'דר אזעירא אנא שמעית קל א"ר .כאן אלא אתקנך

יצלח  כתבו את האיש הזה ערירי גבר לאהה"ד א ל ר' אחא אריכ"א .מה היא אנא ידע

נאם י'י אקחך זרובבל בן  ו מצליח אבל בימי בנו מצליח דכתי' ביום ההואנבימיו אנ .בימיו

כחה של תשובה שמבטלת  הגדול 'אמ( ב423) על יד ימיני.ושמתיך כחותם  ישאלתיאל עבד

ביום אם י'י כי אם מבטלת השבועה מנין שנא' חי אני נ .הגזירה ומבטלת השבועהאת 

בר'  ר' תנחוםאסיר  .שאלתיאל בנובנו וכתי' ובני יכניה אסיר זרובבל וגו'  ההוא אקחך

ד"א  .מלכות בית דוד שאלתיאל שממנו הושתלה .שהיה חבוש בבית האסורין 'ירמיה אמ

 .נדרואת לבית דין של מעלה והתירו לו  שאלתיאל ששאלבשבועה. שאסר הב"ה את עצמו 

 את האיש הזה ערירי. ה מנין שנא' כתבומבטלת הגזר
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 'כהוגן עמדו הנביאי שאלו ישראל מלפני הב"ה ולא שאלו 'דבריב' א"ר איבו  >ח,ו,ג<

לא  'הנביאי םאמרו להיורה ארץ.  וכמלקושויבא כגשם לנו שאלו  'על ידיהם ישר םקנויות

רשי ימים ופ .בהם םלעולם יוצאי דרכים מצרי 'יההללו טרחות 'שאלתם כהוגן שהגשמי

ויבא כגשם  'בהם ואתם אומרי םבהם דורכי גתות מצרי םמצרי בהם טחי גגות םמצרי

שימני  רבש"עלפני הב"ה  'ועוד אמרו ישר .אהיה כטל לישראל םותקנו 'הנביאי עמדו .לנו

פעמים נראה פעמים אינו  הלבשלא שאלתם כהוגן  'אמרו להם הנביאי .כחותם על לבך

לוי שמואל בש"ר ר'  .והיית עטרת תפארת ביד י'י זהו כהוגן יואנראה  ןנראה ואין חותמ

לת מעל ראשו וצניף בנו תעובר ועטרב"ו כהוגן שמלך  ול[א)ל(]ש 'אמ' לא אתם ולא נביאכ

 'פשישאי א כהוגן הן על כפים חקותיך חומותיך נגדי תמיד כשם וזה מעליה ואי מלוכה

 ..א אשכחךכך גם אלה תשכחנה ואנכי לרגליו לאדם לשכח כפות 

אהבתי אתכם  שנא'עזה כמות אהבה עזה אהבה כמות שהב"ה אוהב אתכם  כי >ח,ו,ד<

 .שלהם שנא' יקניאוהו בזריםבע"ז  יאות בשעה שמקנאים .קשה כשאול קנאה .י'י ראמ

קשה  .ויאהב יצחק את עשושנא' שאהב יצחק את עשו  אהבה .כי עזה כמות אהבהד"א 

 .כי עזה כמות אהבהד"א  .וישטום עשו את יעקבה"ד היעקב את עשו  כשאול קנאה שקנא

שקנאו בו אחיו  קשה כשאול קנאה .ליוסף שנא' וישראל אהב את יוסף 'אהבה שאהב יעק

ונתן הויאהב יהה"ד דוד את  כי עזה כמות אהבה שאהב יונתןד"א  .שנא' ויקנאו בו אחיו

כי עזה ד"א  .ן את דודיישנא' ויהי שאול עו קשה כשאול קנאה שקנא שאול לדוד את דוד.

קשה  .שנא' ראה חיים עם אשה אשר אהבת( א424) כמות אהבה שאהב האיש לאשתו

והלכה ודברה עמו מיד ועבר  'לה אל תדברי עם איש פלו 'ואומ כשאול קנאה שמקנא לה

שמד להב"ה  כי עזה כמות אהבה שאהבו דורו שלד"א  .רוח קנאה וקנא את אשתו עליו

קנאתי שנא' והב"ה לקנא לציון  קשה כשאול קנאה שעתיד .כל היום שנא' כי עליך הורגנו

אש של מעלה ה 'ר' ברכיה אמ .אש שלהבת יה רשפיה רשפי .קנאה גדולה רושלם ולציוןלי

 ..המים מכבין לאש לא האש מכבה למים ולא

 

הוי המון  שנא'א"ה רבים אלו  מים .רבים לא יוכלו לכבות את האהבה מים >ח,ז,א<

שנא' אהבתי אתכם  'ישראת הב"ה אהב את האהבה ש לא יוכלו לכבותוגו'  עמים רבים

וגו'  ביום ההוא יגלח י'י בתער השכירה בעברי נהרא"ה שנא' ישטפוה אלו  ונהרות לאוגו' 

ביתו אם פותחין  יתן איש את כל הון)א( ו' אם כועליהם את מי הנהר הנה י'י מעלה וכתי' 

בדבר אחד מן התורה אינו מתכפר  ממונםאת כל  ןונותני םאת תסבריות שלהא"ה  םה

 בעולםכל תסבריות שא"ה כל הון ביתו אם פותחין  אם יתן איש אתד"א  .בידם לעולם

ר'  .בוז יבוזו לו .לעולםבידם מתכפר  נובדמיו של ר' עקיבא וחביריו אי ונותנין כל ממונם

)כרם( מטון חד בית  .הך ליילצפורי והוה ר' חייא בר אבא סמ איוחנן הוה מטייל מטברי

מטון חד בית  .מלעי באוריתאל )מ(דידי וזבינתיה  הלא א"ר יוחנן הדין חקלא הו[ק)ל(]ח

מטון חד בית זיתא  'יתימלעי באורלוזבינתיה דידי  הוה מאכרם א"ר יוחנן הדין בית כר
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ר' חייא בר אבא בכי א"ל מה את בכי א"ל בכי אנא דלא שבקת  ריאש .כמו כן 'ואמ

 'לשש שניתןמה י וקלה זו בעיניך מה שעשיתי שמכרתי רחייא ב [ל)ת(]א" .כלום ךלסיבות

שנא' ויהי שם עם י'י  וקניתי דבר שניתן למ' יום וגו'ימים שנא' כי ששת ימים עשה י'י 

עליו אם יתן איש את כל הון אומ' היה דורו  כד דמך ר' יוחנןוארבעים לילה. ארבעים יום 

 ראו אריבט כד דמך ר' אושעיא איש .ן את התורה בוז יבוזו לויוחנ ביתו באהבה שאהב ר'

 וגו'..באהבה  עליו אם יתן איש את כל הון ביתו אהיה דורו קורומטתו פורח באויר 

 

 'יהודה ברבש"ר ( ב424) ר' עזריה .אלו ישראלושדים אין לה. לנו קטנה  אחות >ח,ח,א<

 'לפני הב"ה ואומרי 'ישר 'טרגיבאין ומקא"ה לעתיד לבא עתידין כל שרי אמ' סימון 

ואלו גלו עריות אלו שפכו דמים ואלו  'אלו גלו עריוע"ז  יבדוואלו עע"ז  יבדורבש"ע אלו ע

מ' להם הב"ה אחות לנו ויורדין א םלגיהנם ואלו אינ שפכו דמים מפני מה אלו יורדין

שישראל  ידו למה שהוא קטן כך כל מהבעושה אין ממחין [ש)ע(]מה  קטנה מה קטן זה כל

יכפר  שנא' כי ביום הזה 'ומכפר עליה פורי'הכם כל ימות השנה בעונות בא יו יןגלפמת

 .עליכם

שנא' אחד היה  'אחות לנו קטנה זה אברה 'אבי 'באברה יהר' ברכיה פתר קר >ח,ח,ב<

 כאדם שהוא 'בר קפרא אמ .אברהם וירש את הארץ ואיחה את כל באי עולם לפני הב"ה

מה נעשה לאחותנו  .טובים 'מעשיבעסוק במצות ו ד שהוא קטן היהעקטנה  ממחה בקערה

זה  אם חומה היא .כבשן האשוצוה להשליכו בביום שגזר נמרוד הרשע  .ביום שידובר בה

כסף נצילו ונבנה אותו  אברהם אמ' הב"ה אם מעמיד הוא דברים כחומה נבנה עליה טירת

נצור עליה  ומשלשל מעשיו ממצות דל הוא אם .ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז .בעולם

מתקיימת אלא לשעה אחת כך איני מתקיים עליו אלא לשעה  לוח ארז מה צורה זו אינה

 .אחת

 

 .כחומה טובים 'עמיד מעשימלפני הב"ה אני חומה  'אמ' אברה .אני חומה >ח,י,א<

 .צדיקים כיוצא בי בעולמך תים וחבורות שלבכמגדלות שאני עתיד להעמיד  םושדי

 כך אני מוציאך בשלום ויצאת בשלום לכבשן האש הב"ה כשם שירדתא"ל צאת שלום כמו

אחות לנו  .ר' יוחנן פתר קרא בסדום .הוצאתיך מאור כשדים אני י'י אשרהה"ד  >ח,י,ב<

מצות  ושדים אין לה שלא הניקהוגו'. מרון וואחותך הגדולה שהה"ד זו סדום  קטנה

שתשרף באש והסכימו  ב"ד של מעלה ושגזרמה נעשה לאחותנו ביום  .ומעשים טובים

 ם הםאלו ישראל אמ' הב"ה אם מעמידי אם חומה היאוכו' שנא' וי'י המטיר על סדום 

דבריהם בטלטלין יואם דלת היא אם מ .עליהם ונצילם כחומה נבנה םישראל מעשיה

לוח ארז מה צורה זו אינה מתקיימת אלא לשעה כך איני מתקיים  כדלת זו נצור עליה

( א425) עמיד מצותאחומה ו יאני חומה אמרו ישראל לפני הב"ה אנ .אלא לשעה 'היעל

כיוצא  'כתות של צדיקי להעמיד כתות ןושדי כמגדלות שאנו עתידי .טובים כחומה 'ומעשי
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 'ישראל ואומריאת מונין א"ה שהיו כל  פיל אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום .בנו בעולמך

מקדש וישראל היו משיבין להם אנו את הה החריב ולמ א"כ למה הגלה אתכם מארצו

 .אביה סוף שחוזרת לביתה לשלום ביתל שהלכה לעשות רגל רדופים 'דומין לבת מלכי

חנניה מישאל  םאם חומה היא חנניה מישאל ועזריה אמ' הב"ה אם מעמידין הד"א 

יהן מעש םטלטלין היואם מהיא  ואם דלת .נבנה עליהם העולם ונצילם 'ועזריה מעשיה

זו אינה מתקיימת אלא לשעה כך איני מתקיים  כדלת זו נצור עליה לוח ארז מה צורה

 אמרו לפני הב"ה אנו חומה ואנו מעמידין מצות ומעשים טובים .אלא לשעה םעליה

אז בעולמך. בנו  כיוצא 'של צדיקיחבורות להעמיד אנו ושדי כמגדלות עתידין  .כחומה

אני שירדתם לכבשן האש בשלום כך  ם הב"ה כשםהייתי בעיניו כמוצאת שלום אמ' לה

 מגו נורא.באדין נפקין שדרך מישך ועבד נגו  הה"דוציא אתכם משם בשלום מ

גולה קטנה שהיו דלים האחות לנו קטנה אלו עולי  .גולהה ן פתרי קרא בעוליירבנ >ח,י,ג<

 לו הן אשאחרון חסר מן הראשון ואהדברים שהיה בית ה' אין לה אלו  ושדים .באכלוסין

חסר  'ואכבד כתי וארצה בו ואכבדההה"ד רוח הקדש ואורים ותומים וושמן המשחה 

אם חומה  .פרת עבר דלא עבר לא יעבור די עברכורש שגזר ביום מה נעשה לאחותנו  ה"א

שמע לר' ר' זעירא  יה.בההיא פעם שניב"ה מבבל לא חרב  היא אלו ישראל העלו חומה

דלת  ואם .פעם שנייהב"ה עלו חומה מן הגולה לא חרב אם חומה היא אלו  דהוה דריש

לא ב"ה חרב שבט' באב  ףכר כך אע"לא עת מקומה טששמשטאע"ף מה צורה זו וגו' היא 

חומה א"ר איבו אמ' הב"ה עתיד  םא .בשנה פעמים שלשבטלו ישראל פעמי רגלים שלהם 

י'י צבאות הותיר לנו  לוליהה"ד אי זה זה בת קול ו מותאוה אני לעשות ישראל סניגור בין

מישראל  משמתו נביאים אחרונים חגי זכריה ומלאכי פסקה רוח הקדש נאאת .שריד

יא ביריחו יצתה בת נרי( ב425) משין בבת קול שנמנו חכמים בעליית ביתתהיו משאעפ"כ 

לכך ראוי ראוי לרוח הקדש אלא שאין דורו  יש ביניכם שהוא' קול ואמרה להם אדם א

 שוב .חסיד תלמידו של עזרא ויו היענ ויעליו ה 'כשמת היו אומריו לל הזקןנתנו עיניהם בה

שעשויה שורות  מעשה שנמנו חכמי ישראל בכרם ביבנה וכי בכרם היו אלא זו סנהדרין

' יש כרם יצתה בת קול ואמרה להם אדם א של הדגלים דגלים כמטעמחנות מחנות שורות 

י לכך נתנו עיניהם בשמואל הקטן ראוו הקדש אלא שאין דור שהוא ראוי לרוח ביניכם

 'דברי ר שלשהאף הוא אמ .חסיד תלמידו של הלל הזקןוי ו היענוי אמרו עליו ה וכשמת

ן אעמא לביזא ועק בשעת מיתתו שמעון וישמעל לחרבא ושאר חברוהי לקטלא ושאר

יהו יהודה בן בבא התקינו שר' ואף על  ארמי אמרןבלשון עלמא ועל ן עתידין למיתי יסגיא

שעה שאין מספידין התלמידו של שמואל אלא שנרפה לו  חסיד ויו היענ ויאומרין עליו ה

 המרוהקדשים וא מבית קדש הבת קול יוצא שמעון הצדיק מעשה ששמע .מלכות הרוגיעל 

ובטלו גזירותיו ובלשון  סילוקו יוסוג ג[ר)?ג?(]נאה למחרב כלא ונהשבידתא דאיבטילת ע

ואמרה נצחו  'קדש הקדשיבית מ הבת קול יוצאכהן גדול  וחנן. מעשה ששמע יארמי שמען

ואותו  בו אותו היום ואותה שעה והיה כן[ת)(]לאגחא קרבא באנטוכיא וכ ויא דאזליטל

הוא עושה אין מלך  ולאן מלך במדינה צועקיםאמ' ר ראובן "ר' חוניא בש .היום נצחו
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ונתן י'י  'ר' יוחנן אמ .ך עושהמה שהמל 'במדינה איקונין שלו שם אלא שאין איקונין עוש

 קיןליש ר .רפאותכיון שעלו נולב רגז  םש 'ר' שמואל אמ .עמהם התתן ועלונ לך שם לב רגז

בעלייתכם  רו גרמיכון אמ' להםרהוה חמי להון מצמתין בשוקא הוה אמ' להון ב כדאמ' 

להון  רקנטהוה חמי להון הוה מ כד ר' יונה .עשות חומההוכאן באתם ללא עשיתם חומה 

בארץ ישראל צפה מין אאם ראית ספסלין מלאין בבל א"ר אבא בר כהנא .ימאסם אלהי

בקברי  אם ראית סוס פרסי קשוררשב"י. תני  .מה טעם פרש רשת לרגלי למלך המשיח

וח' רועים ( א426) שבעהוגו'. משיח מה טעם והיה זה שלום ה מלך ישראל צפה לרגלי

יעקב יצחק אברהם  .מתושלח מימינו אדם שת .באמצערועים דוד ז'  םואלו הנסיכי אדם 

 .הלך ישב לפתחה של גיהנם להציל בניו מדינה של גיהנם ויצחק היכן .ומשה משמאלו

 ..מלך המשיח אליהו ושמואל עמוס צפניה חזקיהוישי שאול  .נסיכי אדם אלו הן נהושמ

 

 לשלמה .שראלי היה לשלמה אלו ישראל שנא' כי כרם י'י צבאות בית כרם >ח,יא,א<

ויעבדו את הבעלים ואת המד"א אחרי הבעל  המון שהמו .בבעל המון .למלך שהשלום שלו

איש יביא בפריו אלף כסף הביא  .הם משמרותלהמונות העמיד  םבא עליה 'העשתרות לפי

ישראל  ארץ וזכרם ד"א  .טובים 'בתורה ובמעשי גמורי' 'על פריו ומצא בו אלף צדיקי איש

שלמה למלך למלך  .ארץ אשר י'י אלהיך דורש אותה .ם אל ארץ הכרמלשנא' ואביא אתכ

 אהמוניות מלכות ותהמוני עליהם הבעל לפי' באואחרי  בבעל המון שהמו .שהשלום שלו

רשב"י תני  .הכא אה מה בבל עבדאבבל אפרפר 'נא בר יצחק אמור' ח .וארא בשללהה"ד 

כל מלך שלא היה לו  'יות הדא אמוהיה זה משלח לזה דורונ מלך בבל היה וקנה ביריחו

איש  צראנ נתן את הכרם לנוטרים זה נבוכד .בעצמו שהוא מלך סהיה תופ לאביריחו ן נוק

בתורה שלמים  גמורי'אלף צדיקים  םפריו וליקט מהביביא בפריו אלף כסף הביא איש 

 .וזה אלף החרש והמסגר אלף ורבנן אמרי זההה"ד  שי' טוביםובמע

 'חכמי דברים העיד ר' ישמעאל לפניג' ו סנהדרין דתנינן תמן אל כרםד"א  >ח,יא,ב<

שעשויה שורות שורות  ביבנה וקבלו דבריו וכי בכרם היו יושבין אלא זו סנהדריןשבכרם 

 'באו עליה 'הבעל לפי ישהמו אחר בבעל המון .לום שלו[ש)ל(]שלמה שהמלך ל .ככרם

לכי צבאות אין ]א[מ יאאובש"ר יודן ר'  .מלכי צבאות ידודון ידודוןהה"ד המוני מלכים 

 הודהידודון ידודון ר' י .גבריאל 'מיכאל ואפי 'מלכיהון דמלאכיא אפי מלכי כאן אלא 'כתי

למה זה לשון ריצה המד"א  'ר' זעירא אמ .ידודון בחזרה ידודון בהליכה 'אמבר סימון 

 הוהיא מחלק הל ןונות בית תחלק שלל הנוה שבבית זו התורה ואת נות מהו .אתה רץ בני

 .לתחתונים הנוה שבבית זה משה שנא' בכל ביתי נאמן הוא ואת נותנה והוא מחלקה .שלל

כאן אלא  'אין כתי( ב426) תנה הודךאשר תנה הודך על השמים ' ר' פנחס ור' אחא כתי

 .ית שוקא נפיק מן גביכוןבלון לאו ל שתהא תורתך בשמים אמ' יישר הו אשר תנה הודך

האומן מה עשה הוליכו ללמדו אומנות התחיל  שהיה לו בן גדם אצבעיםא"ר יודן לאחד 

היאך ו םכל עצמה של אומנות זו אינה נקנית אלא באצבעי 'אמוסתכל באצבעותיו לה
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ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים וכי יש  'שוקה נפיק מן גביכון כתי הוי ליתזה ילמד 

משבחו עלית למרום  'וא שהכתואדם כי ימות באהל יש מיתה ביניכם ה אשה ביניכם

 נוהגות באדם כגון זבין וזבות נדות ויולדות הויהן הלכות שהא"ר אחא אלו  .שבי שבית

המדינה  למלך שמשיא בתו חוץ למדינה אמרו לו בני 'ורב אמ .יכוןביננפיק מ אלית שוק

איכפת לכם  אימ אדוננו המלך שבחך הוא ובדין הוא שתהא בתך אצלך אמ' להם וכי

אמ' להם בתי אשיא חוץ  דר אצלה בשביל אהבתהוו לו שמא למחר אתה הולך אליה אמר

הב"ה ליתן תורה לישראל אמרו לו  'למדינה אבל אני דר עמכם במדינה כך בשעה שאמ

 תךתור אאשורך הוא שבחך הוא שתה להב"ה רבש"ע אשר תנה הודך על השמים "המ

 'אתה משרה שכינתך בתחתונישמא לו למחר  איכפת לכם אמרו איבשמים אמ' להם מ

פיה ובחמדתה שהיא ובמדינה אחת שתתכבד עם בעלה בי ן בתי בכתובת'אמ' להם אני נות

ומי פירש זה חבקוק שנא' כסה שמים הודו  'אבל אני דר עמכם בעליוני בת מלך ויכבדוה

 רש זהיכל מקום שהשרה תורתו השרה שכינתו מי פ 'מור' לוי א .מלאה הארץ ותהלתו

 ..הודו על ארץ ושמים קודם על ארץ ואח"כ על שמים"ד ההדוד 

 

מה עשה  תני ר' חייא למלך שכעס על בנו ומסרו ביד עבדו .שלי לפני כרמי >ח,יב,א<

של אבא לא  שוטה שבעולם כל עצמוא"ל  .אל תשמע לאביךא"ל במקל  והתחיל חובט

ב"ה חרב שיך כיון לאב שלא הייתי שומע לו ואתה אומ' לי אל תשמעע"י ידך אלא במסרני 

לתורת אביכם שבשמים אלא  צר אל תשמעואנ נבוכדל "אוגלו ישראל לבבל וגרמו העונות 

שבעולם כל עצמנו לא מסרנו הב"ה לידך  שוטה ואמר .תיתפלון ותסגדון לצלמא די עבד

תפלון  רתקקים בששר ואת אמוחמצלמי כשדים  הה"דאלא שהיינו משתחוים לצלם 

הב"ה כרמי שלי לפני  "לוי ליה לההוא גברא באותה שעה א תיותסגדון לצלמא די עבד

האלף לך שלמה ר'  .ונעשו מאתיםאלף היו ונתרבו כאן היו סרוחה  ליחהאותו רשע א"ל 

מ"ט לאחר  םו עד שישלימידיל תלמעבר נחמן הרב נוטל שכר "ש דר( א427) הלל בריה

 אלף שלא בצער מאתים הלמד תורה בצער נוטלכל  'ר' חייא אמשלמו. לך שלמה  האלף

של נפתלי ע"י  בטו של נפתלי שבטו[ש(]מ) למד משבטו של יששכר ו הנוטל בשכרו ממי את

 'יששכר שהיו למדין תור אבל שבטו של .נטלו שכר אלף שלא במקומןתורה  ןשהיו למדי

 ..נטלו שכר מאתיםבמקומן 

 

 למלך ר אחא"בשר' נתן  .נייחברים מקשיבים לקולך השמיע בגנים היושבת >ח,יג,א<

לשמוע מה היו  מה עשה המלך נטל כל עבדיו והלך האסוריןבבית  ושכעס על עבדו וחבש

אל נחסר לאדוננו המלך  אדוננו המלך הוא שבחנו הוא חיינו 'שמע שהיו אומריו 'אומרי

 'שישראע"ף כך  ןכים שעל גבכרייחב קולכם כדי שישמעוהשמיעו לעולם אמ' להם בני 

ועוברין לפני ק"ש וקורין לב"ה  ןהשבת משכימי וביום 'ל ששת ימיסקין במלאכתן כוע

והב"ה אומ' להם בני הגביהו קולכם כדי שישמעו  ומפטירין בנביא 'התיבה וקורין בתור
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ותנו דעתכם שלא תשנאו זה את זה ולא תביישו מ"ה אלא  ואין חברים ןכיחברים שעל גב

בה והרי איבה וקנאה  ןקיועס םנלפני תורה שנתת להם אימ"ה  זה שלא יאמרואת זה 

"ה למה קרא למ 'בר קפרא אמ .אותה בשלום ןמקיימי ינןוא ביניהם ושנאה ותחרות

 .שאין ביניהם איבה ושנאה ותחרות חברים לפי

בכיוון הדעת בקול ק"ש  'כנסיות וקורי נכנסין לבתי 'היושבת בגנים כשישרד"א  >ח,יג,ב<

בגנים כשאתם קורין חברים אני ופמליא שלי  עם אחד הב"ה אומ' להם היושבתובנואחד 

 ןבטירוף הדעת זה מקדים וזה מאחר ואיק"ש כשקורין  אבל .ניימקשיבים לקולך השמיע

 'ברח דודי ודמה לך לצבי לצבא של מעלה הדומי .צווחת ואומרת 'רוח הקד ןמכונין דעת

 .על הרי בשמים בשמי שמים העליונים .בנעימה אחת תבקול אח בצבאלכבודך 

 

 .ודמה לך לצבי טהרנו כצבי .כלכין בעונותומן גלות שאנו בה מל ברח דודיד"א  >ח,יד,א<

לך  יתיעל הרי בשמים ת .ליםיואי ייםצב נו כקרבןיתושתקבל תפל 'לייאו לעופר האי

ד"א  .שכלה בשמיםג"ע בזכות אבותינו שריחן עולה לפניך כבשמים זו  לריחא טבא

 בדבר הלכה ונכבשין זה לזה בהלכה ןשעסוקי 'חבריב'  אבר' חייא רוגו'. בגנים  היושבת

טעו  ולא עוד אלא שאם .אומ' ויקשב י'י וישמע 'עליהם הכתוכד"א ידבר עמים תחתנו 

שנא' ( ב427) ויקשב י'י וישמע ויכתב שהוא כותב על לבםמ"ט  םהב"ה מחזיר להם טעות

א"ר יודן  .שמו 'י ולחושביספר זכרון שהוא מזכירה להם למאן ליראי י .ועל לבם אכתבנה

 .לאו ברח דודי ני ואםיקולך השמיעוקורין ק"ש בקול אחד קורין בחבורות  'בשעה שישר

 'ומברכי 'ושותי 'אוכלי ןמה 'א"ר לוי למלך שעשה סעודה וזמן האורחיד"א ברח דודי 

סעודתו נכנסה  לערבבלמלך הרגיש המלך ובקש  'ומקללי 'ושותי 'למלך ומהן אוכלי

 'מקללישמביט באלו  לו אדוני המלך עד שאתה 'סניגוריא אמר 'ולימדה עליה מטרונה

בזמירות ובשבחות ורוח  בתורההגדול לשמך  ן אותך ומברכיןאותך הבט באלו שמשבחי

מה צבי זה בשעה שהוא  ודמה לך לצבי .והדבק בישראלמא"ה הקדש צווחת ברח דודי 

 'רצונו של הב"ה מביט אליה עושין 'ישן עינו אחת פתוחה ואחת קמוצה כך בשעה שישר

אחת שנא'  ןבעי מביט להם נורצו ןובשעה שאין עושי 'עיני י'י אל צדיקיהה"ד עיניו  ב'ב

המתינו לי עד שאשב בדין על  על הרי בשמים א"ר סימון אמ' הב"ה .איויהנה עין י'י אל יר

עד שמפיל פורע מאומה למטה  אין הב"הכהא דר' יצחק אצלי בשמים  י'שריהם שנתונ

ד י'י על צבא ווהיה ביום ההוא יפק 'דכתי אקריין חד אשריה מלמעלה ואית ליה חמש

איך נפלת משמים הילל בן שחר  באדמה. ב'האדמה  כ על מלכי"המרום במרום ואח

לאסור ד'  .כי רותה בשמים חרבי ואח"כ הנה על אדום תרד ג' .כ נגדעת לארץ"ואח

קים אלו שרים ילאסור מלכיהם בז 'א"ר תנחומ. ונכדיהם בכבלי ברזל קיםימלכיהם בז

 וגו'. בד'לעשות בהם משפט כתוב  .ונכבדיהם בכבלי ברזל אלו שרים שלמטה של מעלה

 'אפי נתהובקציר הדא חקלא כד מחצדא בלא ענמשלה תן של ישראל לנמשלה גאו 'דברי

ציר הדין בב נמשלה .שלחו מגל כי בשל קצירהה"ד נתה טב ובע . אבלא טביבנא לית הית

טב כך כרם חמר ענו לה  הוא 'נתיומיה לית טב בעיבס 'אפי 'נתוכרמא כד מקטף בלא ע



 רי, מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדותד"ר תמר קד -מדרש שיר השירים רבה 

 )כ"י ט( 311כתב יד פרנקפורט דמיין 

95 

 ןנלקטין כשהן לחיאם בשמים הללו  מה 'נמשלה בבשמי .לה ואתעביד כרמא חמר זמר

לא בנמשלה כיולדה הדא איתתא כד ילדה  .כשהן יבשין ריחן נודףנלקטין נודף  ןאין ריח

יב"ל ר "ר' אחא בש .תנם עד עת יולדהאכתי' לכן  ולדא תה חינובע .נתה לא חי ולדאוע

סליקא לה  אוי"ר בילא"ו.זכיתם אחישנה  .בעתה אמ' אני י'י בעתה אחישנה לא זכיתם

בעזרת אל נערץ בסוד  אגדתא רבתי מן מגלת שיר השירים. והיא הנקראת קדש קדשים.

  קדושים.


