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ְּברּוַח ְנבּוָאה , ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל, ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ֲאֶׁשר ָאַמר ְׁשֹמה ַהָּנִביא
ִׁשיָרה זֹו : ֶעֶׂשר ִׁשירֹות ֶנֶאְמרּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 'ֲאדֹון ָּכל ָהעֹוָלם הִלְפֵני 

ְּבֵעת ֶׁשִּנְסַלח לֹו ֲעֹונֹו ּוָבא : ִׁשיָרה ִראׁשֹוָנה ָאַמר ָאָדם .ת ִמֻּכָּלןְמֻׁשַּבַח
ִׁשיָרה . ְוָאַמר ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת ָּפַתח ִּפיו, יֹום ַהַּׁשָּבת ְוֵהֵגן ָעָליו

ֹוָלם ֶאת ָלֶהם ֲאדֹון ָהע ְּבֵעת ֶׁשָּקַרע: ְׁשִנָּיה ָאַמר ֹמֶׁשה ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ָאז ָיִׁשיר ֹמֶׁשה : ֶׁשֵּכן ָּכתּוב, ָּפְתחּו ֻּכָּלם ְוָאְמרּו ְּכֶאָחד ִׁשיָרה, ַים סּוף

ִׁשיָרה ְׁשִליִׁשית ָאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעת ֶׁשִּנְּתָנה ָלֶהם ְּבֵאר . ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל
, ה ְרִביִעית ָאַמר ֹמֶׁשה ַהָּנִביאִׁשיָר. ָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל: ֶׁשֵּכן ָּכתּוב ַהַּמִים

ְוהֹוִכיַח ָּבּה ֶאת ַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל , ְלִהָּפֵטר ֵמָהעֹוָלם ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְזַמּנֹו
ִׁשיָרה ֲחִמיִׁשית ָאַמר ְיהֹוֻׁשַע ִּבן  .ֶׁשֵּכן ָּכתּוב ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה

ְׁשִׁשים ְוֵׁשׁש  ְבעֹון ְוָעְמָדה לֹו ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַחנּון ַּכֲאֶׁשר ֵהִגיַח ְקָרב ְּבִג
 ֶׁשֵּכן ָּכתּוב ָאז,  ָּפַתח הּוא ִּפיו ְוָאַמר ִׁשיָרה,ָׁשָעה ּוָפְסקּו ִמּלֹוַמר ִׁשיָרה

ִׁשיָרה ִׁשִּׁשית ָאְמרּו ָּבָרק ּוְדבֹוָרה ַּבּיֹום ֲאֶׁשר . 'ָיִׁשיר ְיהֹוֻׁשַע ִלְפֵני ה
ֶׁשֵּכן ָּכתּוב ַוָּתַׁשר , ְוֶאת ַמֲחֵנהּו ְּבַיד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ת ִסיְסָראֶא' ָמַסר ה

ָאְמָרה ַחָּנה ְּבֵעת ֶׁשִּנַּתן ָלּה ֵּבן  ִׁשיָרה ְׁשִביִעית. ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶּבן ֲאִביֹנַעם
ִמיִנית ָאַמר ְׁש ִׁשיָרה. ְוֵכן ָּכתּוב ַוִּתְתַּפֵּלל ַחָּנה ִּבְנבּוָאה ַוֹּתאַמר', ֵמֵאת ה

, ָּפַתח ִּפיו ְוָאַמר ִׁשיָרה', ָּדִוד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּכל ַהִּנִּסים ֶׁשָעָׂשה לֹו ה
ִׁשיָרה ְּתִׁשיִעית ָאַמר ְׁשֹמה ֶמֶל . 'ָּכתּוב ַוָּיַׁשר ָּדִוד ִּבְנבּוָאה ִלְפֵני ה ְוֵכן

ְוִׁשיָרה ֲעִׂשיִרית ֲעִתיִדים . 'עֹוָלם הִיְׂשָרֵאל ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש ִלְפֵני ֲאדֹון ָּכל ָה
ֶׁשֵּכן ָּכתּוב ּוְמֹפָרׁש ַעל , ֵמַהּגֹוָלה ְּבֵני ַהָּגֻלּיֹות ִּבְזַמן ֶׁשֵּיְצאּואֹוָתה לֹוַמר 

ְּבֵליל  ְלִׂשְמָחה  ַהִּׁשיר ַהֶּזה ִיְהֶיה ָלֶכם:ְוֵכן ָּכתּוב, ְיֵדי ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא
'  ְלֵהָראֹות ִלְפֵני הִכיםַההֹוְלְכּמֹו ָהָעם ת ֵלב ַחַסח ְוִׂשְמִהְתַקֵּדׁש ַחג ַהֶּפ

' ְוַלֲעֹבד ִלְפֵני ה' ְּבִמיֵני ֶזֶמר ְוקֹול ֹּתף ָלבֹוא ְלַהר ה, ַּבָּׁשָנה ָׁשׁש ְּפָעִמים
  .צּור ִיְׂשָרֵאל
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ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ּתֹוָרה ַעל ָיָדיו ֶׁשל ' ָאַמר ְׁשֹמה ַהָּנִביא ָּברּו ֵׁשם ה )ב( 
 ְוִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ,ְּכתּוָבה ַעל ְׁשֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים , ַהָּגדֹולַהּסֹוֵפרֹמֶׁשה 

ִאָּתנּו ָּפִנים ְּבָפִנים ְּכִאיׁש ַהּנֹוֵׁשק ֶאת  ר ְוָהָיה ְמַדֵּב,ְוַתְלמּוד ְּבִגְרָסא

                                                 
 שכל למה ,השירים שיר בו שנתנה כיום כדאי כולו העולם כל אין :יא 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 1

 שיר לישראל השירים שיר אלא סולת לא דשלמה חכמתה כל 'וכו קדשים קדש וזה ,קדש הכתובים
 גמליאל רבן :יב 'סי שם 'עי .שבשירים המסולסל שבשירים המעולה שבשירים המשובח השירים

 שיר זוטא מדרש 'עי .מעלה של שרים שאמרוהו שיר השירים שיר ואמרוה השרת מלאכי אומר
 שיר נתנה לא אלו אומר עקיבא רבי התורה כנגד שקולה היא שלמה של חכמתו :א פרשה השירים
 שיר ואמר יוסי רבי פתח :א"ע קמג ב"ח זהר 'עי .העולם את לנהוג היתה כדאי בתורה השירים
 כלהו ועלמין מקדשא בי אתבני כד מלכא מהשל לה אתער דא שירתא לשלמה אשר השירים

 אבל )אתמר מתי א"נ( בהאי פליגן דחברייא גב על ואף חדא בשלמותא ותתא עילא אשתלימו
 דלעילא כגוונא אתבני מקדשא ובי בשלימו אתמליא סיהרא כד בשלימו אלא אתמר לא דא שירתא
 עלמא דאתברי מיומא הוא בריך קודשא קמיה חדוה הוה לא לתתא מקדשא בי דאתבני בשעתא
 שלמה אותה עורר זה שיר לשלמה אשר השירים שיר ואמר יוסי רבי פתח :תרגום .יומא כההוא
 שהחברים גב על ואף אחת בשלמות ומטה מעלה נשלמו העולמות וכל המקדש בית כשנבנה המלך
 ובית בשלמות התמלאה כשהלבנה בשלמות אלא נאמרה לא זו שירה אבל )נאמר מתי( בזה חלקו

 הקדוש לפני שמחה היתה לא למטה המקדש בית שנבנה בשעה שלמעלה כדוגמא נבנה המקדש
   .היום אותו כמו העולם שנברא מיום הוא ברוך
   .שלו שהשלום למלך לשלמה אשר :יב 'סי שם 'עי 2
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ï ÄéÈi Äî4  ָהֻאּמֹות ֲחֵברֹו ֵמֹרב ִחָּבה ֶׁשִחֵּבב אֹוָתנּו יֹוֵתר ִמִּׁשְבִעים.  
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ָהַעִּמים  ּלּו ָּכלָח, ְלקֹול ִנֶּסי ּוְגבּורֹוֶתי ֶׁשָעִׂשיָת ְלַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל )ג(
ְוִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש . ֶתי ַהּטֹוִביםֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ֶׁשַמע ְּגבּורֹוֶתי ְואֹותֹו

ָהָאֶרץ ֶׁשָהָיה ֻמְבָחר ִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ֶׁשָהָיה ִנְמָׁשח ַעל ָראֵׁשי  ִנְׁשַמע ְּבָכל
 ְּכֵדי ֶּדֶר טּוְבֶזה ָאֲהבּו ַהַּצִּדיִקים ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי  ְמָלִכים ְוֹכֲהִנים ּוִמְּפֵני

  .ה ְוָהעֹוָלם ַהָּבאֶׁשִּייְרׁשּו ָהעֹוָלם ַהֶּז

                                                                                                                                            
 בים אמר פפא בר חיננא 'ר נאמרה היכן פיהו מנשיקות ישקני ):יב 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי( 3

 השירים שיר 'שנא נאמרה בסיני אמר סימון ברבי יודא 'ר פרעה ברכבי לסוסתי א"המד? נאמרה
 מאיר רבי 'וכו נוגנים אחר שרים קדמו )ח"ס תהלים( שנאמר השוררים השירים אותו שאמרו שיר

 הקדוש מלפני הדיבור מוציא היה מלאך יוחנן רבי אמר :יג 'סי ש"עיי .נאמרה מועד באהל אומר
 ,הן ישראל לו אומר והיה 'וכו מישראל ואחד אחד כל על ומחזירו ודיבור בורדי כל על הוא ברוך

 'וכו .פיו על נושקו היה מיד ,והן הן לו אומר והוא ה"הקב של אלהותו את מקבל לו ואומר וחוזר
 'וכו עליך את בלנימק לו ואומר מישראל ואחד אחד כל על מחזר היה עצמו הדיבור אמרין ורבנן
 שש כולה התורה כל משה לנו צוה תורה כתוב 'וכו פיו על נושקו הדיבור מיד ,והן הן אומר והוא

 משה עמנו דבר מצות עשרה ואחת מאות שש עולה תורה בגימטריא הוי מצות עשרה ושלש מאות
 ורבנן 'וכו פיהו מנשיקות ישקני הוי ה"הקב פימ אלא משה מפי שמענו לא לך יהיה ולא אנכי ברם

 אלא נטלה לא אהרן של שנפשו מצאנו :טז 'סי ש"עיי .ה"הקב מפי ישראל שמעו הדברות כל אמרין
 אם .פיהו מנשיקות ישקני שנאמר ,מנין הצדיקים כל ושאר 'וכו מנין משה של ונפשו 'וכו בנשיקה

  .פיך על לך מנשקין שהכל סוף ,מנושקות ששפתיך תורה בדברי עסקת
 דברי עלי עריבים עולם של רבונו הוא ךברו הקדוש לפני ישראל כנסת אמרה :א"ע לה ז"ע 'עי 4

 .]שבכתב תורה עיקר - מיינה .סופרים דברי - דודיך דברי :י"רש 'פי[ .תורה של מיינה יותר דודיך
 טוטפות 'ה פטור תורה דברי על לעבור תפילין אין האומר ]:יח 'סי א"פ רבה ש"משיה המשך[

 זה דודין לזה זה דומין תורה דברי ):יח 'סי א"פ( רבה ש"שיה 'עי .חייב סופרים דברי על להוסיף
 מה לישראל שנתן תורה דברי אלו ):א פרשה( השירים שיר זוטא מדרש 'עי .לזה זה קרובין לזה
 כל היין מה )יט צד תהלים( נפשי ישעשעו תנחומיך שנאמר תנחומין תורה דברי אף תנחומין היין
 היין זה א"ד 'וכו .הם משתבחים בגוף שמתישנים זמן כל תורה דברי אף משתבח הוא שמתישן זמן
 מתקיים שאינו למה זהב בכלי ולא כסף בכלי לא אותו כונסין ואין חרס בכלי אלא אותו כונסין אין
 מה אי ):יב פיסקא עקב פרשת( ספרי 'עי  .דכא שרוחו במי אלא מתקיימין אין תורה דברי כך בהן
 מה ,מיין דודיך טובים כי )א ש"שה( ל"ת משמחים אין תורה דברי אף שלמד לבו משמחים אין מים

   .לב משמחי ישרים 'ה פקודי )יט תהלים( 'שנ ,הלב את משמחים תורה דברי אף משמח יין
 מגולה פלייטין של לצלוחית דומה ח"ת למה טובים שמניך לריח דכתיב מאי :ב"ע לה ז"ע 'עי 5
 עלמות שנאמר לו מתגלין נוממ שמכוסין דברים אלא עוד ולא נודף ריחה אין מכוסה נודף ריחה

 על ביה קרי אהבוך עלמות שנאמר אוהבו המות שמלאך אלא עוד ולא עלומות ביה קרי אהבוך
 קרי עלמות שנאמר הבא העולם ואחד הזה העולם אחד עולמות שני שנוחל אלא עוד ולא מות
 ומריקין אותה כשמגלין שמך תורק שמן דכתיב והיינו - נודף ריחה מגולה :י"רש[ עולמות ביה

 טורח בלא מעצמן - לו מתגלין .שם לך יצא אז לתלמידים תורה מלמד כשאתה כלומר שמנה
 מצרים ביזת לנו שנתת על אהבוך עלמות כן על א"ד ):כב 'סי א"פ( ש"שיה 'עי .]מלמדן כשהוא
 אהבוך עלמות כן על אחר דבר אותך אוהבים אנו מלכים א"ל וביזת ועוג סיחון וביזת הים וביזת

 ובזריזות בעלמות אהבוך עלמות כן לע א"ד אהבוך הנחמה ויום המיתה יום מהם שהעלמת על
 שנאמר השלישית כת זו אהבוך עלמות כן על א"ד תשובה בעלי אלו אהבוך עלמות כן על א"ד
 הגרים אלו אהבוך עלמות כן על א"ד 'וגו כצרוף וצרפתים באש השלישית את והבאתי )יג זכריה(

 זה אהבוך עלמות כן על א"ד 'וגו שנים בקרב פעלך 'ה יראתי שמעך שמעתי 'ה )ג חבקוק( ד"הה
 עלמות כן על א"ד טבחה כצאן נחשבנו היום כל הורגנו עליך כי )מד תהלים( 'שנא שמד של דורו

 כן על א"ד 'וגו השבועה את ומשמרו אתכם 'ה מאהבת כי )ד דברים( שנאמר ישראל אלו אהבוך
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 íéáåè êéðîù çéøì -áåè ïîù íù ìò àø÷ð áåè íù  . íéáåè êéðîù çéøì - øùà õøà éñôà íäá åçéøäù 

íéøöîá íéàøåð êúåùòá áåèä êòîù åòîù . ÷øåú ïîù - øùà ïîù äúà êéìò øîàð úåéäì êîù àø÷ð 

ëá áøò ïîù êøã ïëù ÷åçøîì àöåé êìù áøò çéø úåéäì ãéîú ÷øåúì îåúç úéçåìöá àåäù úò ' åçéø ïéà

óãåð åçéø øçà éìëì äðîù ÷éøîå äçúåô óãåð . êåáäà úåîìò ïë ìò- óà øééâúðå äòåîùä ìå÷ì åøúé àá 

 äøîà äðåæä áçø)á òùåäé (åâå ùéáåä øùà úà åðòîù éë 'òå" ïë é)á òùåäé' (ä éë ' íéäìà àåä íëéäìà

åâå íéîùá' . úåîìò-åáãäù éôì úåìåúá ø  ïä úåîìòä àîâåãä éôìå åúááçî åúáåäàù øåçáì åäîéã

úåîåàä:  

  

) ã ( Èêé Æø Âç Çà é Äð Åë ÀL Èî
ä ÈöeøÈp6 Àê Æì Æn Çä é Äð Çàé ÄáÁä 
åé Èø ÈãÂç7 ä Èç Àî ÀN Äð Àå ä Èìé ÄâÈð 

Àê Èa8 ï ÄéÇi Äî Èêé Æã Éã ä Èøé Äk Àæ Çð 
Èêeá Åä Âà íé Äø ÈLé Åî 

ְׁשִכיַנת ִרּבֹון ַמְנִהיָגה ָהְיָתה , ַרִיםַּכֲאֶׁשר ָיְצאּו ַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצ )ד(
ָאְמרּו ַצִּדיֵקי , ִלְפֵניֶהם ְּבַעּמּוד ֶהָעָנן ַּבּיֹום ּוְבַעּמּוד ָהֵאׁש ַּבַּלְיָלה ָהעֹוָלם

ֶּדֶר ָהעֹוָלם ָמְׁשֵכנּו ַאֲחֶרי ְוִנְהֶיה ָרִצים ַאֲחֵרי   ִרּבֹון ָּכל:ַהּדֹור ַההּוא
ְוֵתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרְת ִמֵּבית ְּגָנֶזי , נּו ְּבַתְחִּתית ַהר ִסיַניְוָקֵרב אֹוָת, טּוְב

ַהְּכתּובֹות   ְוִנְׂשְמָחה ְוַנֲעָזה ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָהאֹוִתּיֹות,ֶׁשַּבָּׁשַמִים
 ְוִנְהֶיה ִמְתַרֲחִקים , ְוִנְהֶיה זֹוְכִרים אֹוָתם ְוֹנאַהב ֶאת ֱאָלקּוְת,ָּבֶהם
 ְוָכל ַהַּצִּדיִקים ָהעֹוִׂשים ַהָּיָׁשר ְלָפֶני ִיְהיּו ְיֵרִאים ,ֱאֵהי ָהַעִּמים ֲחֵריֵמַא

  .ִמְצוֹוֶתי ִמָּפֶני ְואֹוֲהִבים ֶאת
 äöåøð êéøçà éðëùî- êì úåéäì äöåøð êéøçà éúøîà éðàå éðëùîì úøîàù æîø êéçåìùî éúòîù éðà 

                                                                                                                                            
 ה"הקב עתיד חלבו 'ור ברכיה 'ר דאמר צדיקים של שכרן מתן םמה שהעלמת על אהבוך עלמות
 כתיב לחולה לחילה לבכם שיתו )מח תהלים( טעם מה לבא לעתיד לצדיקים חולה ראש לעשות
 לאלו אלו ומרמזין בעלמות לפניו חלים והם באמצעם ה"והקב מכאן וצדיקים מכאן צדיקים
 ינהגנו עולמות בשני עלמות ינהגנו הוא דוע עולם אלהינו אלהים זה כי )שם( ואומרים באצבע
 כאילין עלמות אחר דבר ובזריזות בעלימות עלמות ינהגנו הוא א"ד הבא ובעולם הזה בעולם

 בו שאין עולם אתנסייא עקילס תרגם עלמות א"ד תופפות עלמות בתוך )סח שם( א"כמד עולימתא
 בשני עלמות ינהגנו הוא ועד לםעו אלהינו אלהים זה כי ואומרים באצבע לאלו אלו ומרמזין מות

 ובעולם ברכך אלהיך 'ה )טו דברים( דכתיב הזה בעולם הבא ובעולם הזה עולםב ינהגנו עולמות
  .תמיד 'ה ונחך )נח ישעיה( דכתיב הבא
 שברא למי אומרת ישראל כנסת .נרוצה אחריך משכני ):ד 'סי א"פ ש"שיה( זוטא מדרש 'עי 6

  .לבא לעתיד נרוצה אחריך מנת על בגלות משכני נרוצה אחריך משכני העולם
 הביאני ד"הה אלא מרכבה חדרי להם ויגלה יחזקאל יבא מניין ):כח 'סי א"פ( רבה ש"שיה 'עי 7

 הקדוש שעתיד מלמד .חדריו המלך הביאני ):א פרשה השירים שיר זוטא מדרש( 'עי .חדריו המלך
 המלך הביאני :ו פרק רבה א"תדב 'יע .שברקיע החרדים המרום גנזי ישראל את להראות הוא ברוך

 תפסו אוהבו שהיה במי עיניו ונתן לפניו עומדין עבדיו והיו כסאו על יושב שהיה למלך משל חדריו
 לכל הביא שלא מה )חדרים לחדרי ישראל את הביא ה"הקב כך( שלו חדרים בחדרי והכניסו בידו

 חדרי ה"להקב שיש כשם חדריו המלך הביאני א"ד .חדריו המלך הביאני נאמר לכך ולשון אומה
 ראית ואם בתורתו חדרים חדרי ואחד אחד לכל חכמים לתלמידי להם יש כך בתורתו חדרים

 לך )כו ישעיה( 'שנא ממך בורחין היסורין ומיד ת"ד לחדרי רוץ עליך ובאות ממשמשין שהיסורין
  .חדריו המלך הביאני נאמר לכך 'וגו בחדריך בא עמי

 שנים עשר ששהתה בצידן אחת באשה מעשה אידי רבי אמר ):ב ל 'סי א"פ( רבה ש"שיה 'עי 8
 כשם חייכון להון אמר מדין דין למשתבקא בעיין יוחאי בן שמעון 'ר גבי אתון ילדה ולא בעלה עם

 הלכו ומשתה מאכל מתוך אלא מתפרשים אתם אין כך ובמשתה במאכל לזה זה שנזדווגתם
 אמר עליו דעתו שנתיישבה כיון מדאי יותר ושכרתו להגדו סעודה ועשו ט"י לעצמן ועשו בדרכיו

 שישן לאחר היא עשתה מה אביך לבית ולכי אותו וטלי בבית לי שיש טוב חפץ כל ראי בתי לה
 בחצי אבא לבית והוליכוהו אותו וקחו במטה שאוהו הםל ואמרה ולשפחותיה לעבדיה רמזה

 לה אמר אבא בבית ליה אמרה נתון ניא היכן בתי לה אמר חמריה דפג כיון משנתיה ננער הלילה
 לבית ולכי אותו טלי בביתי שיש טוב חפץ כל בערב לי אמרת כך ולא ליה אמרה אביך לבית לי מה

 עליהם והתפלל ועמד יוחאי בן שמעון רבי אצל להם הלכו ממך יותר בעולם לי טוב חפץ אין אביך
 קל דברים והרי עקרות וקדיםפ צדיקים אף עקרות פוקד הוא ברוך הקדוש מה ללמדך ונפקדו
 ישראל נפקדו ממך טוב בעולם חפץ לי אין שכמותו ודם לבשר שאמר על ודם בשר אם ומה וחומר

 נגילה הוי ו"עאכ אתה אלא בעולם בטו חפץ לנו אין ואומרים יום בכל ה"הקב לישועת המחכים
 במה יודעין אנו אין אבין רבי אמר בו ונשמחה נגילה 'ה עשה היום זה ):לא 'סי( ש"עיי .בך ונשמחה
 בך בישועתך בך ה"בהקב בך ונשמחה נגילה ופירש שלמה בא ה"בהקב אם ביום אם לשמוח

 עשרים ף"כ שנים ת"בי ורהבת לנו שכתבת אותיות ב"בכ בך יצחק רבי אמר ביראתך בך בתורתך
  .בך הרי
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äùàì . åéøãç êìîä éðàéáä-åéä íâå êá éú÷áãð øùà äçîùå äìéâ éì äðãåò äæä í . êéãåã äøéëæð- íâ 

 äúùî ìëî íéðåùàøä êéãåã øéëæà ãéîú úåéç úåðîìàá íåéäâðåòäçîùå  . êåáäà íéøùéî- äæò äáäà 

 ÷åñô ïåùì äáé÷ò éìá øåùéî úáäà)î äéòùé (íéñëøå äò÷áì íéñëøäå øåùéîì áå÷òä äéäå , êåáäà øùà

 ïúåàá éúåáàå éðàåðééðò éôì åèåùô åäæ íéîéä , úåìåìë úáäà íéøåòð ãñç åéðôì íéøéëæî íä åúîâåã éôìå

 úåîìöå äéö õøà øáãîá åéøçà íúëìíâå àöð êàéä åøîà àìå åçåìùáå åá åðéîàäå íäì åùò àì äãö 

íéìâ íåéä íãåò åæá åéððò ó÷éä éøãç êåúì íàéáä àåäå åéøçà åëìäå úåðåæîå òøæ íå÷î àì øáãîì 

åúåà íúáäà øåùéîå ïééî åéãåã íéøéëæî íùå äøåúá íéòùòúùîå íúøöå íééðò éôì óà åá íéçîùå:  

  

) ä (äÈåàÈð Àå é Äð Âà ä Èø Éåç ÀL9 
 é ÅìÃä Èà Àk í Èì ÈLeøÀé ú Éåð Àa

ä Éî Éì ÀL ú Éåòé Äøé Äk ø Èã Å÷10
 

 יו ֶׁשל ּכּוׁשָקְדרּו ְּפֵניֶהם ְּכָבָנ, ָהֵעֶגלֶאת ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  )ה(
 ְּכבֹודָּגַדל ִזיו , ְוַכֲאֶׁשר ָׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה ְוִנְסַלח ָלֶהם, ַהחֹוִנים ְּבָאֳהֵלי ֵקָדר

ְוָׁשְרָתה ֵּביֵניֶהם , ְּכַמְלָאִכים ַעל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְיִריעֹות ַלִּמְׁשָּכן ְּפֵניֶהם
  .ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם ּוֵבין ַמְלָּכםְוָנַתן , ַלָּׁשַמִים ּוֹמֶׁשה ַרָּבם ָעָלה' ְׁשִכיַנת ה

åâå äåàðå éðà äøåçù '- éðà äøåçù éë éáù úåøçù éðôî éùéà éðáæò íà óà íëéðéòá ì÷à ìà éúåéòø íúà 

íéàð íéøáéà êåúéçá éðà äåàðå ùîùä úôéæù éãé ìò , íéîùâä éðôî íéøéçùîä øã÷ éìäàë äøåçù éðà íà

ì éðà äì÷ úåøáãîá ãéîú íéñåøô íäùë úåéäì ñáëúäúåòéøéäîìù  , ìàøùé úñðë úøîåà åæ àéä àîâåã

 éá ùé ìâòä ïåò éá ùé íà íéàð íäî ùé éùòîá óàå éúåáà äùòîá éðà äàðå éùòîá éðà äøåçù úåîåàì

äøåúä úììá÷ úåëæ åãâðë , åîë ïìåëì ïéìåôøèî úåùòéì äãéúò àéäù íù ìò íìùåøé úåðá úåîåàì àøå÷å

 ìà÷æçé àáðù)à÷æçéæè ì (à éúúðåïäú åîë úåðáì êì )åè òùåäé (äéúåðáå ïåø÷ò:  

  

) å ( é Äð Âà ÆL é Äðeà Àø Äz ì Çà
ú Æø Éç Àø Çç ÀL11 é Äð Àú ÇôÈæ ÁM ÆL 

L Æî ÈM Çä12é Än Äà éÅð Àa 13 eøÂç Äð 

ְׁשחֹוָרה  ַאל ְּתַבּזּוִני ַעל ֶׁשֲאִני ,ל ֶנֶגד ָּכל ָהַעִּמיםָאְמָרה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵא )ו(
ְנִביֵאי  ִּכי, ְוִהְׁשַּתֲחֵויִתי ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלָּיֵרַח, ַעל ֶׁשָעִׂשיִתי ְּכַמֲעֵׂשיֶכם, ִמֶּכם

, ֶאת ֶאֵהיֶכםָעַלי ְוִלְּמדּוִני ַלֲעֹבד ' ַהֶּׁשֶקר ֵהם ָּגְרמּו ְלַהֲעלֹות ֲחרֹון ַאף ה
 ְוא יְוַלֲאדֹון ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר הּוא ֱאַקי א ָעַבְדִּת, ְּבֻחּקֹוֵתיֶכם ָלֶלֶכתְו

                                                 
 דברים( נאמרש בחורב חטאו נאוה אני בו שחורה שאני במה ונאוה אני שחורה :י כג ר"שמ 9

 המרו בים ונשמע נעשה 'ה דבר אשר כל )כד שמות( אמרו ובחורב 'ה את הקצפתם ובחורב )ט
 את ישראל ובני משה ישיר אז שנאמר שירה אמרו ובים סוף בים ים על וימרו )קו תהלים( שנאמר
 השחור בשבת אני ונאוה השבוע ימות כל אני שחורה :לה 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי .הזאת השירה

 יהודה בשבט אני ונאוה השבטים בעשרת אני שחורה כ"ביוה אני ונאוה השנה ימות כל אני
 'וגו ונאוה אני שחורה :א"ע יד ב"ח זהר 'עי .הבא םלעול אני ונאוה הזה בעולם אני שחורה ובנימין
 ובפקודין באורייתא נאוה דהיא ונאוה גלותא מן שחורה דהיא ישראל כנסת דא ונאוה אני שחורה

 שהיא ונאוה הגלות מן שחורה שהיא ישראל כנסת זו ונאוה אני שחורה :תרגום .דכשרן עובדיןוב
  .כשרים ומעשים ומצוות בתורה נאוה
 כעורים מבחוץ שנראין פ"אע קדר אהלי מה קדר כאהלי ):לז 'סי א"פ( רבה ש"שיה 'עי 10

 שנראין פי על אף חכמים תלמידי כך ומרגליות טובות אבנים מבפנים והם וסמרטוטין ושחורים
 תלמוד הלכות מדרשות משנה מקרא תורה בהם יש בפנים אבל הזה בעולם ושחורים כעורים

 שלמה כיריעות ל"ת כך ישראל אף יכול תכבוסת צריכין אין דרק אהלי מה אי ואגדות תוספתות
 פ"אע ישראל כך ומתכבסת ומתלכלכת וחוזרת ומתכבסת מתלכלכת זו שלמה יריעות מה

 ביום כי )טז ויקרא( שנאמר עליהם ומכפר בא הכפורים יום השנה ימות כל בעונות שמתלכלכין
 קדר אהלי מה אי ילבינו כשלג שניםכ חטאיכם יהיו אם )א ישעיה( וכתיב עליכם יכפר הזה

 שלו שהשלום מי של כיריעותיו שלמה כיריעות ל"ת כן ישראל אף יכול למקום ממקום מטלטלין
  .ממקומן זזו לא עוד שמתחן השמשע העולם והיה שאמר מי

 ועל ממשה יותר בבני שמח לך אין בשחרחרותי תראוני אל ):לח 'סי א"פ( רבה ש"שיה ’עי 11
  לארץ יכנס שלא עליו נגזר המורים נא שמעו )כ במדבר( שאמר ידי

 רבה חייא 'ר בשם כהנא בר אבא רבי אמר השמש ששזפתני ):לט 'סי א"פ( רבה ש"שיה 'עי 12
 כשתים שקשה אחת שעשו מלמד אלא למאד וותרו הא עמי עשה רעות שתים כי )ב ירמיה( כתיב
 אל אותי ויבא )ח יחזקאל( ד"הה המקדש בית כנגד עצמן ופורעין כוכבים לעבודת משתחוין שהן
 :כח רבתי פסיקתא 'ועי .בם מום בהם משחתם כי )ב"כ ויקרא( א"דהמ הפנימית 'ה בית חצר

  .והלבנה החמה אחר והלכתי ה"להקב הנחתיש לי גרמו מעשי השמש ששזפתני
 'ר 'וכו ואבירם דתן הן אלו ,אומתי בני אמי בני אומר מאיר 'ר :מא 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 13
 .נבט בן ירבעם זה אומתי בני בי נחרו אמי בני אחר דבר ’וכו .המרגלים אלו אומתי בני ,אומר יוסי
 דבר 'וכו איזבל זו אומתי אמי בני אחר דבר 'וכו ,אחאב זה אומתי בני בי נחרו אמי בני א"ד 'וכו
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é Äá14 ú Æà ä Èø Åè Éð é Äð Ëî ÈN 
 à Éì é Äl ÆL é Äî Àø Çk íé Äî Èø Àk Çä

é Äz Àø ÈèÈð15
 

  .ְוֶאת ּתֹוָרתֹו, ָׁשַמְרִּתי ֶאת ִמְצוֹוָתיו ָהַלְכִּתי ְּבֻחָּקיו ְוא

 éðàøú ìà- åîë ïåéæáì éá åìëúñú ìà )å à ìàåîù (ä ïåøàá åàø éë' . úøçøçù éðàù - éúåøçù ïéàù éôì 

åìöá ãåîòéùë ïáìúäì çåð úåøçù åúåàù ùîùä úôéæù éãé ìò àìà éîà éòîî éøåòéë . éá åøçð éîà éðá - 

ð íä áø áøòá éîò åìòå íäá éúìãâù íéøöî éðá íäåøçéðåîùù ãò íéåúôå íúñäá éá  . úà äøèåð

 íéîøëä-ò éðåðúð øîåìë éúøçùåäå ùîùä éðúôæù íùå " éúåáàî éìù äéäù éîøëå íéøçà àéúøèð àì ,

 øîàðù íéîøë ïåùìá àø÷îá íéàø÷ð íéñðøô åðéöî)á òùåä ( éðîàå ïðéîâøúîå íùî äéîøë úà äì éúúðå

 ïëå àäñðøô úé äì)ãë áåéà (ã äðôé àìêøíéîøë :  

  

) æ ( ä ÈáÂä Èà ÆL é Äl ä Èãé Äb Çä
 ä Èëé Åà ä Æò Àø Äú ä Èëé Åà é ÄL ÀôÇð

í Äé ÈøÃä Èv Ça õé Äa Àø Çz16 ä Èî Èl ÇL 
 äÆé Àä ÆàäÈé Àè Éò Àk17 é Åø Àã Æò ì Çò 
Èêé Æø ÅáÂç18

 

', ָאַמר ִלְפֵני ה, ֵמָהעֹוָלם ִּגיַע ְזַמּנֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַהָּנִביא ְלִהָּפֵטרִהַּכֲאֶׁשר  )ז(
, ַהִּגיָדה ִלי ָּכֵעת, ּגֹוָלהַבָּּגלּוי ְלָפַני ִּכי ָהָעם ַהֶּזה ָעִתיד ַלֲחֹטא ְוָלֶלֶכת 

 םחֹונּו ֵּבין ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְּגֵזרֹוֵתיֶהם ָקׁשֹות ַּכֵאי ִיְתַּפְרְנסּו ְוֵאי ַיֲח
 ןְוָלָּמה ֶזה ִיְהיּו ָנִעים ֵּבי,  ֶׁשֶמׁש ַהָצֳהָרִים ִּבְתקּוַפת ַּתּמּוז ֶׁשלבָרָׁשַּכְו

  ֵאֶלי ֶאת ֱאִליֵליֶהם ְלַחֵבִריםַהְמַׁשְּתִפים , ְוִיְׁשָמֵעאל ֶעְדֵרי ְּבֵני ֵעָׂשו

ôð äáäàù éì äãéâä éù - úñðë úøîåà äòåøä ìò äáéáçä ïàöì äúåà äîãîå øæåç ùã÷ä çåø åéùëò 

                                                                                                                                            
 בני אלא אמי בני תקרי אל בי נחרו אמי בני :ל רבה א"תדב 'עי .המלך צדקיהו זה אמי בני אחר

 שהם מעשיה בן וצדקיה קוליה בן ואחאב עזור בן חנניה כגון שלי אומה בני הן ואלו שלי אומה
  .בי נחרו אמי בני נאמר לכך שקר עלי נתנבאו

  .עלי אף חרון הדיין מלאו ,בי נתגרו בי נחרו :מא 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 14
 של בנותיו בין דין עושה שהיה על הכרמים את נוטרה שמוני :מא 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 15
 על 'וכו ,נטרתי לא שלי כרמי הוי במצרים אשר אחי ובין ביני דין לעשות לו היה לא יתרו

 לא שלי כרמי הוי ישראל לארץ ליכנס לי היה לא מסעות תיםוש ארבעים במדבר שנתעכבתי
 משמר הייתי לא נטרתי לא שלי כרמי ירבעם של עגליו שני משמירת הכרמים את 'וכו ,נטרתי

 וחביריו כנענה בן לצדקיהו ומאכיל מפטם 'וכו נטרתי לא שלי כרמי הוי ולויה כהונה משמרת
 עד לחץ ומים לחץ לחם והאכילוהו )שם( ואמר כיה ופקיד מיכיהו זה לי היה אמת של אחד ונביא
 זכור ואליהו והאשרה הבעל לנביאי מפטמתו מאכלת 'וכו נטרתי לא שלי כרמי הוי בשלום בואי
 הוי מהם אחד כנפש נפשך את אשים מחר כעת )יט שם( לו ואמרה שלחה האמת נביא שהיה לטוב
 זה לי היה אמת של אחד ונביא ביריווח מלכיה בן לפשחור מפטם שהיה 'וכו נטרתי לא שלי כרמי

 רבי אמר לאופים מחוץ מהו לאופים מחוץ ליום לחם ככר לו ונתון )לז ירמיה( בו וכתב ירמיהו
 לא שלי כרמי הוי שעורים של מסובים שחורה שהיא לפלטיא חוץ שנמכרת קיבר פת זו יצחק

  נטרתי
 ה"הקב לו שאמר בשעה במשה יהקרי פתר סימון ר"ב יהודה רבי :מג 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 16
 כמה בהן יש ]יולדות[ חיות כמה 'וכו עולם של רבונו לו אמר פרעה אל ואשלחך לכה ועתה

 מיני כמה שבהן לחיות להם התקנת אנונס מיני כמה בהן יש תינוקות כמה בהן יש מעוברות
 של פירושו יכןא שבהן לתינוקות התקנת ואגוזים קליות מיני כמה שבהן למעוברות התקנת רכוכין

 תרעה איכה ,עליה נפשי שנתתי אומה ,נפשי שאהבה אומה ,נפשי שאהבה לי הגידה כאן דבר
 אומה נפשי שאהבה לי הגידה :מד 'סי ש"ועיי .הגשמים בימות בצהרים תרביץ איכה החמה בימות

 בשעבוד בצהרים תרביץ איכה מלכיות בימי תרעה איכה עליה נפשי שנתתי אומה נפשי שאהבם
  .כיותמל

 שהוא הזה כאבל אהיה שלא אמר הונא רבי בשם חלבו רבי :מג 'סי א"פ רבה ש"שיה ’עי 17
 שלא כעוטיה אהיה שלמה אחר דבר .יעטה שפם ועל )יג ויקרא( א"המד ובוכה שפמו על עוטה
 ועטה )מג ירמיה( א"המד ויצא בגדו את ועטה ובקעוהו עדרו בתוך זאבים שנכנסו זה כרועה אהיה

  ריםמצ ארץ את
 עדריהן על וישאלוני חבריך אצל הולך כשאני יךחבר עדרי על :מג 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 18

 חבריך בעיני למה אעשה שלא שלמה אמר עזריה 'ר כעוטיה אהיה שלמה :מד 'סי .משיבן אני מה
 יהו שלא סימון בר יודן רבי אמר ברווחה חבריך ועדרי בצרה בניך בדבר שמים חילול עדריהן על

 א"המד במדבר ושחטן במדבר לשחטן שמבקש יודע היה הדין מדת טעת אומרים העולם ותאומ
 בעדרי וידבקו ריךמאח ויטו צרה שצרתן בניך יראו שלא אמרין ורבנן במדבר וישחטם )יד במדבר(

  .הוות כסא היחברך )צד תהלים( א"המד חבריך
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 íëåúá íä øùà åììä íéáàæä ïéá êðàö äòøú äëéà éùôð äáäàù éì äãéâä äìòáì äùàë åéðôì ìàøùé

ïàöì äøö úò àéäù íéøäöë íäì äøö úò àéäù äæä úåìâá íéøäöá íöéáøú äëéàå . äéèòë äéäà äîìù - 

àå"ôëéà äî úéðàö ìò äéëåá äôù ìò äèåò äìéáàë äéäàù êãåáë äæ ïéà êì ú . êéøáç éøãò ìò- ìöà 

 íäì ùéå íéøçà íéäìà ìò íéëåîñä úåîåàä éãåãâ ïéá øîåìë êúåîë ïàö íéòåø íäù íéòåøä øàù éøãò

íúåà íéâéäðî íéøùå íéëìî:  

  

) ç ( Àê Èì é Äò Àã Åú à Éì í Äà
 Àê Èì é Äà Àö íé ÄLÈp Ça ä ÈôÈi Çä

Àaïà Év Çä é Åá À÷ Äò19 ú Æà é Äò Àøe 
Àê Äé Çú Éi Äã Àb20 úÉåð Àk ÀL Äî ì Çò 
íé Äò Éø Èä21

 

ְּכֶנֶסת , ּגֹוָלהַּבים ֵהם ָלֶלֶכת ְצִריִכַהָּנִביא  ה ְלֹמֶׁשה"ָאַמר הקב )ח(
ְּתִהי הֹוֶלֶכת  ,ְּתֵהא אֹוֶהֶבת אֹוָתהַוֲאֶׁשר ַנְפִׁשי ,  ָיָפההַהְמׁשּוָלה ְלַנֲעָר

ַמְנִהיֵגי ַּפְרָנֶסיָה ּוּוְתִהי ְמַסֶּדֶרת ְּתִפָּלה ַעל ִּפי , ל ַהַּצִּדיִקיםְּבַדְרֵכיֶהם ֶׁש
ְמַלֶּמֶדת ְלָבֶניָה ַהְמׁשּוִלים ִלְגָדֵיי ִעִּזים ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת  ּוְתִהי, ּהּדֹוָר

ֶׁשר ֶאְׁשַלח ַעד ְזַמן ֲא, ְזכּות ִיְתַּפְרְנסּו ַּבָּגלּותאֹוָתה ּוְב, ּוְלֵבית ַהִּמְדָרׁש
הּוא ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש , ִמְׁשְּכנֹוֵתיֶהם ְוַיְנִהיג אֹוָתם ְּבַנַחת ֶאל, ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח

  .ֶׁשִּיְבֶנה ָלֶהם ָּדִוד ּוְׁשֹמה רֹוֵעי ִיְׂשָרֵאל
 êì éòãú àì íà-éùðá äôéä úà êðàö úåòøì éëìú ïëéäì êì éòãú àì íà äòåøä úáåùú àéä åæ  ' ìãçù

åìíúåà âéäðäìî äòåøä  . ïàöä éá÷òá êì éàö - íéøëéð íéá÷òäå ïàöä åëìäù êøã úòéñôá éìëúñä 

éöàøè"òìá è" àø÷îá äáøä ïëå æ)æò íéìäú (ãåð àì êéúåá÷òååò) âé äéîøé ( êá÷ò åñîçð)èî úéùàøá (

éëì êøãä åúåàå åéá÷ò ìò áåùé á÷ò ãåâé àåäå . íéòåøä úåðëùî ìò êéúéãâ úà éòøå -á  øàù úåðëùî ïé

 éòøú äëéà úåîåà øàùá íéùðá äôéä éúãòå éúééñðë êì éòãú àì íà àîâåãä äæå íìöà úàù íéòåøä

 àìå íäéðéá úåéäì êì íé÷éöîä ãéî éìöðúååãáàééðåùàøä êéúåáà éëøãá éððåáúä êéðá  ' éúøåú åìá÷ù

 ìöà êéúåéãâ éòøú úàæ øëùá óàå íäéëøãá éëìå éúåöîå éúøîùî åøîùå äéîøé øîà ïëå úåîåàä éøù

)àì äéîøé (åâå äìéñîì êáì éúéù íéðåéö êì éáéöä':  

  

                                                 
 איכה לי אומר אתה משה למשה ה"הקב אמר שעה באותה :מד 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 19
 בנשים היפה לך תדעי לא אם שנאמר לידע לך שיש סופך ידעת לא אם חייך תרביץ איכה תרעה

 ירמיה בר יוסי רבי אמר שבנביאים המעולה שבנביאים היפה בנשים היפה לך תדעי לא אם א"ד
 ךכ מבעלה ביתה צרכי לתבוע מתביישת אינה זו אשה מה לך לומר כנשים הנביאים נמשלו למה

  .שבשמים אביהם מן ישראל של צרכיהן לתבוע מתביישים אין הנביאים
 שיכנס ה"הקב לפני ומתחנן מפייס משה היה אדר ימי שבעת כל :מה 'סי א"פ ש"שיה 'עי 20
 גדיים לו אמר גדיותיך את ורעי הזה הירדן את תעבור לא כי )ג דברים( לו אמר ובסוף לארץ

  .נכנסין אין תישים נכנסים
 סיחון בה שהיו וקשים רעים של ארעהון על זה הקוצין על :מה 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 21
 עקבין בין נדשין דאינון צדיקייא אינון אלין הצאן בעקבי לך צאי :ב"ע יז ג"ח זהר 'עי .ועוג

 )ח א ש"שיה( הרועים משכנות על גדיותיך את ורעי )דא כל ועל( לקיימא חילא לך יהיב ובגיניהון
 בגלותא ישראל לכנסת חילא ויהבין בגינהון מתקיימא דעלמא רבן בית של וקותתנ אינון אלין

 לך צאי :תרגום .תדירא בהון אורייתא דאשתכח מדרשא בית אתר רבן בתי אלין הרועים משכנות
 כל ועם( ,לעמוד כח לך נתן ובשבילם ,העקבים בין נדשים שהם הצדיקים הם אלה ,הצאן בעקבי

 מתקיים שהעולם ,רבן בית של תינוקות הם אלו ,עיםוהר משכנות על תיךוגדי את ורעי )זה
 המדרש בית מקום ,רבן בתי אלו עיםוהר משכנות .בגלות ישראל לכנסת כח ונותנים ,בשבילם
  .התורה בהם נמצאת שתמיד
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) è ( é Åá Àë Äø Àa é Äú Èñ Ëñ Àì
ä Éò Àø Çô22é ÄúÈé Àò Çø Àêé Äúé Än Äc 23

 

ָרְדפּו ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ַאֲחֵריֶהם ְּבֶרֶכב , ַּכֲאֶׁשר ָיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים )ט(
ִמָּיִמין , ֶּדֶר ְסגּוָרה ֲעֵליֶהם ֵמַאְרַּבַעת ִצֵּדיֶהםְוָהְיָתה ַה ,ָפָרִׁשיםְבּו

 ּוֵמֲאחֹוֵריֶהם ]ַעְקַרִּביםְו [ְנָחִׁשים ְׂשָרִפים ּוְׂשֹמאל ָהיּו ִמְדָּבִרּיֹות ְמֵלִאים
? ה"ָעָׂשה הקב ֶמה, ְוִלְפֵניֶהם ָהָיה ַים סּוף, ָהָיה ַּפְרֹעה ָהָרָׁשע ְוֵחילֹו

 ,תֹו ַעל ַהָּים ְוהֹוִביׁש ֶאת ַהָּים ְוֶאת ַהִּטיט א הֹוִביׁשִנְגָלה ְּבֹכַח ְּגבּוָר
 ַיֵּבשֶאת ֵמי ַהָּים ָיכֹול ְל, ֶהםֵּביֵניָאְמרּו ָהְרָׁשִעים ְוָהֵעֶרב ַרב ְוַהָּנְכִרים ֶׁש

 ְוָרָצה ,ֲעֵליֶהם'  ָּבֵעת ַהִהיא ָּגַבר ַּכַעס ה,ַיֵּבשְל ְוֶאת ַהִּטיט א ָיכֹול
 ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו ָתיוְוֵחילֹו ם ְּבתֹו ַהָּים ַּכֲאֶׁשר ָטְבעּו ַּפְרֹעהְלַהְטִּביָע
 ְוֵהִׁשיב' ִאּלּוֵלי ֹמֶׁשה ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ָּפַרׂש ָיָדיו ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני ה, ְוסּוָסיו

, הּוָפַתח הּוא ְוַצִּדיֵקי ַהּדֹור ֶאת ִּפיֶהם ְוָאְמרּו ִׁשיָר, ֵמֶהם' ַּכֲעסֹו ֶׁשל ה
ְזכּות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  ַּבֲעבּור, סּוף ַּבַּיָּבָׁשה ַוַּיַעְברּו ְּבתֹו ַים

  .'ֲאהּוֵבי ה
 éúéòø êéúéîã äòøô éáëøá éúññì-îì "îì åîë åæ ã" ã)é åäéîøé (îì åîëå íéî ïåîä åúú ìå÷ì" çéøì ã

áëøá êúàø÷ì úàöì éúåðçî éúôñàù äáøä íéñåñ úöéá÷ì êéðîù øîàðù åîë êòéùåäì äòøô é)â ÷å÷áç (

î êéú÷úù éúéòø êéúéîã íù äáøä íéñåñ êéñåñ íéá úëøãêú÷òöðù  ')ãé úåîù ( úàæ ïåùéøçú íúàå

äãâà éøôñá éúéàø ,úà éúéòøù ìëì éúéàøä íù éúéòø êéúéîã øçà øáã . éúññì- ïåùìáå éñåñ úöéá÷ 

òì"ééìá÷ æ"àù . êéúéîã -øà "òìá éàîùé" åîë æ)ë íéèôåù ( íéèåùé÷á êéúèù÷ íù éë âåøäì åîéã éúåà

íéàð:  

  

) é (Àê ÄéÇé Èç Àì eåàÈð24íé Äø Éz Ça 25 
íé ÄæeøÂç Ça Àê ÅøàÈe Çö26

 

 ָהָעם ַהֶּזה ְלִהָּנֵתן הְלֹמֶׁשה ַּכָּמה ָנֶא' ָאַמר ה ,ַּכֲאֶׁשר ָיְצאּו ַלִּמְדָּבר )י(
ּו ִמן ַהֶּדֶר סּורֲאֶׁשר א ָי ,ֵייֶהםְלָחָלֶהם ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוִיְהיּו ִּכְזָמִמים ִּב

ָעְרָּפם  ְוַכָּמה ָנֶאה, יֹוֶלְחם ְּבָמ ַהּסּוס ֲאֶׁשר ָזמֹו ֶׁשא ָסרַהּטֹוָבה ְּכ
ֶׁשהּוא , ִויִהי ֲעֵליֶהם ְּכֹעל ַעל ַצַּואר ׁשֹור, ָלֵׂשאת ַמָּׂשא ֹעל ִמְצוֹוַתי

  . ְוֶאת ְּבָעָליו ַעְצמֹו ֶאתּוְמַפְרֵנס חֹוֵרׁש ַּבָּׂשֶדה

                                                 
 ה"הקב אמר כתיב לססתי פרעה ברכבי לסוסתי פפיס רבי דרש :מט 'סי ,פא רבה ש"שיה 'עי 22
 להנצל להם גרם ומי ישראל של שונאיהם לאבד ששתי כך בים לאבדן ייםהמצר על שששתי כשם

 אש מימינו )לג דברים( 'שנא ה"הקב של מימינו לקבל שעתידין התורה בזכות ומשמאלם מימינם
 פרק( שופטים תנחומא 'עי .תפלה זו ומשמאלם ש"ק זו מימינם א"ד זוזהמ זו ומשמאלם למו דת
 עב על רכב ה"הקב עשה מה בים ליכנס רוצה פרעה היה שלא ה"הקב ראה אלא לסוסתי מהו ):יד
 לים ירד ה"והקב הסוסיא אחרי רצים הסוסים והיו החיילות סוסי לפני ועמד לסוסיא והפכו קל

 המ לחיילותיו פרעה אמר פרעה ברכבי לסוסתי אחר דבר נקבה לשון לסוסתי הוי אחריו והסוסים
 בה כיוצא שאין סוסיא ליה אמרו ישראל בני אחרי וארדוף ואצא עליה לרכוב בהמה מכל קל

   .כאיילים פרעה ורכב אחריה רודפים הזכרים היו לפיכך בעולם
 הרשעים ומצרים נקבות לסוסיות הים גלי שנדמו רעיתי דמיתיך :יד 'סי ג"פכ ר"שמ 'עי 23

 'עי .בים רמה ורוכבו סוס שנאמר בים שנשתקעו עד אחריהם רצים והיו מזוהמין זכרים לסוסים
 עומד אביה והיה שנשבת מלכים לבת אליעזר 'ר אמר רעיתי דמיתיך :נ 'סי א"פ רבה ש"שיה

 אביה לה אמר אני ואחריכם אני ושלכם אני לכם להם ואומרת לשבאים מרמזת והיתה לפדותה
 על חונים ישראל שהיו בשעה כך בשתיקה דומי דמיתיך דומה לפדותך כח בי שאין סבורה את מה

 למצריים רומזים ישראל והיו הים על חונים אותם וישיגו אחריהם מצרים וירדפו )יד שמות( הים
 אתם מה ה"הקב להם אמר הולכים אנו ואחריכם אנו ולכם שלכם אנו להם ואומרים מפחדם
 ואתם לכם ילחם 'ה )שם( דכתיב הוא הדא שתקתיך דמיתיך דומו לפדותכם כח בי שאין סבורים

  .תחרישון
 משה כך לדיבור אלא נבראו לא הללו לחיים מה לחייך נאוו :נב 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 24
  .לדיבור אלא נבראו לא ואהרן
 בתורות בתורים א"ד פה ושבעל שבכתב תורות בשתי בתורים :נב 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 25
 זאת החטאת תורת זאת המנחה תורת זאת העולה תורת זאת )ו ויקרא( דכתיב הוא הלא הרבה
 תארים בשני בתורים א"ד באהל ימות כי אדם התורה זאת השלמים זבח תורת אתז האשם תורת
 בגדולתו שמח וזה זה של בגדולתו שמח זה זה על זה טובה ןשתואר ואהרן משה זה אחים בשני

 'וכו באמונה תינוקות ומלמדי ומשנים סופרים אלו בתורים לחייך נאוו א"ד :נג 'סי ש"ועיי .זה של
 עם אלו ההלכה שמייללין בשעה בתורים לחייך נאוו א"ד ’וכו הרבנין אלו ריםבתו לחייך נאוו א"ד

 בתוריהן תורה בדברי שקורין בשעה בתורים לחייך נאוו :נד 'סי ש"ועיי .מימי בר אבא 'ר כגון אלו
  .בחג החג הלכות בעצרת עצרת הלכות בפסח פסח הלכות
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 íéøåúá êééçì ååàð -áäæ úçöîå ïæà éîæð úåøåù  . íéæåøçá êøàåö- áäæ éìéúôá úåæåøç úåéìâøîå áäæ é÷ðò 

íéä úæéá ìù:  

  

) àé ( Àê Èl ä ÆNÂòÇð á ÈäÈæ é Åø Éåz
ó Æñ Èk Çä ú Éåc Ë÷ Àð í Äò27

 

ת ְׁשֵני לּוחֹות ֲאָבִנים ֶא ֲעֵלה ַהָּׁשַמְיָמה ְוָנַתִּתי ְל, ָאז ֶנֱאַמר ְלֹמֶׁשה )יא(
ְּבׁשּורֹות  ֲחצּוִבים ִמַּסִּפיר ִּכֵּסא ְּכבֹוִדי ַמְבִהיִקים ְּכָזָהב טֹוב ְסדּוִרים

ְמזָֻּקִקים יֹוֵתר ִמֶּכֶסף , ָחקּוק ָּבֶהם ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות, ְּכתּוִבים ְּבֶאְצָּבִעי
, ֵניֶהם ִמְתָּפְרִׁשים ָּבֶהםֲאֶׁשר ְסכּום ִעְנְי. ְּפָעִמים ֶׁשַבע ָזקּוק ֶׁשַבע

  .ַעל ָיְד ְלַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶאְּתֵנםְו, ַאְרָּבִעים ְוִתְׁשָעה ָּפִנים
 êì äùòð áäæ éøåú - ìë íò êéøçà óåãøì åáì úà ÷æçàå åðàéùàù äòøô àá éðôì éðéã úéáå éðà åðëìîð 

áäæä éèåù÷ éøåú êì äùòðù éãë åéúåøöåà éæðâ çáù .ã÷ð íò óñëä úå- íéøöîî úàöåäù øáë êãéá äéäù 

íéøöî úæéáî íéä úæéá äúéä äìåãâù . úåã÷ð -ë éìë óñíéðååâå úåøåáøáçá íéøééåöîå íéã÷åðî :  

  

) áé ( Éåa Äñ Àî Äa Àê Æì Æn Çä ÆL ã Çò
Éåçé Åø ï ÇúÈð é Äc Àø Äð28

 

לּוחֹות ָהֶאֶבן  ְלַקֵּבל ֶאת ְׁשֵני, עֹוד ֶׁשָהָיה ֹמֶׁשה ַרָּבם ַּבָּׁשַמִיםּוְב )יב(
 ]ִעם[ ָקמּו ִרְׁשֵעי ַהּדֹור ַההּוא ַוַּיֲעׂשּו ֵעֶגל ֶׁשל ָזָהב, ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה

, ְוָיָצא ָלֶהם ֵׁשם ַרע ָּבעֹוָלם, ִהְבִאיׁשּו ַמֲעֵׂשיֶהםְו ,ֶהםיֵניֵּב ֶׁשָהֵעֶרב ַרב
ֲחֵרי ֵכן ִהְבִאיׁשּו ַּכֵּנְרְּד ְוַא, נֹוֵדף ָּבעֹוָלם ֲאֶׁשר ִלְפֵני ֶזה ָהָיה יֹוֵצא ֵריָחם

  .ַוֵּתֵרד ַמַּכת ָצַרַעת ַעל ְּבָׂשָרם, ֶׁשֵריחֹו ַרע ְמֹאד
 åáñîá êìîäù ãò - ãåòá éë äòø êéúìîâ éðàå éðúìîâ äáåè úîà äæ ìë úøîåàå ìàøùé úñðë äáéùî 

åúôåç úáñî ïçìùä ìò êìîä . åçéø ïúð éãøð-éðéñá äðéëùäù ãåòá ùéàáäì óåìéç  ïåùìå ìâòá éúì÷ì÷ 

ãù éôì çéøñä åà ùéàáä áúë àìå åçéø ïúð áåúëä áúë äáçøáäé÷ð ïåùìá áåúëä  ,)ùøá ïééò" úëñîá é

ø ÷øô úáù"ñåúä ùåøéôì ïëà äáéç íåùî çéøñä åà ùéàáä áúë àìã íòèäã ò 'éôù íù 'äå"î ÷" ïúð ù

                                                                                                                                            
 אחריהם חורזים שהיו סנהדרין שבעים אלו בחרוזים צוארך :נג 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 26

 התלמידים אלו בחרוזים צוארך 'וכו התינוקות אלו בחרוזים צוארך ’וכו מרגליות של בלוניא
  .מימיו תורה דברי שמע שלא כאדם מפיהם תורה דברי לשמוע םצואריה שחוזרין

 יםהנביא אלו בחרוזים צוארך התורה זו בתורים לחייך נאוו :נה 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 27
 ש"שיה 'עי .מסיימה ומלה חתומה מלה השירים שיר זה הכסף נקדות עם הכתובים אלו זהב תורי
 בזת זו הכסף נקודות עם הים בזת זו לך נעשה זהב תורי לך נעשה זהב תורי :נה 'סי א"פ רבה

 נעשה זהב תורי א"ד 'וכו מצרים מבזת הים ממון שבח יש כך לזהב כסף בין שהפרש כשם מצרים
 לחכמה מצרף - 'אלקולאין' שנקראת חכמה מין למד שלמה ,ל"ר( איןאלקול שלמד התורה זו לך

 אמר אחא רבי האותיות אלו אמר כהנא בר אבא רבי הכסף נקודת עם ה"הקב של בדעתו )ר"ליש
 זה זהב תורי א"ר הסרגל זה הכסף נקודות עם הכתב זה לך נעשה זהב תורי א"ד התיבות אלו

 ווי )ז"כ שמות( א"המד הכסף נקדות עם זהב תצפה הקרשים ואת )ו"כ שמות( ד"הה המשכן
 וצפית )ה"כ שם( דכתיב הארון זה זהב תורי בארון קרייה פתר ברכיה 'ר כסף וחשוקיהם העמודים

  .אצטווין כמן כסף של שהיו לפנים העומדים העמודים שני אלו הכסף נקדות עם טהור זהב אותו
 שמואל דבת ברה מרי רב אמר חופתה בתוך מזנה כלה עלובה עולא אמר :ב"ע פח שבת 'עי 28
 כתב ולא נתן דכתיב גבן היא חביבותא ועדיין רב אמר 'וגו נרדי במסיבו שהמלך עד קרא מאי

 עד אומר מאיר רבי יהודה 'ור מאיר 'ר במסבו שהמלך עד :נו 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי .הסריח
 אלה )ב"ל שמות( לעגל ואמרו רע ריח לישרא נתנו ברקיע במסבו ה"הקב המלכים מלכי שהמלך
 נתן שלא לשבח אלא לגנאי השירים שיר דורשין אין מאיר דייך יהודה 'ר ליה אמר ישראל אלהיך

 ה"הקב המלכים מלכי שהמלך עד במסבו שהמלך עד ומהו ישראל של חןלשב אלא השירים שיר
 ונשמע נעשה 'ה דבר אשר כל )ד"כ שמות( ואמרו סיני הר לפני טוב ריח ישראל נתנו ברקיע במסבו

 כיםהמל מלכי שמלך עד במסבו שהמלך עד אומר אליעזר 'ר ברכיה 'ור עקיבא 'ור אליעזר 'ר 'וכו
 עקיבא 'ר .באש בוער וההר )'ד דברים( שנאמר באור מתמר סיני הר כבר ברקיע במסבו ה"הקב

 .סיני הר על 'ה כבוד וישכן )ד"כ שמות( כבר ,ברקיע במסבו ה"הקב המלכים מלכי שמלך עד אומר
 מלך בישורון ויהי )ג"ל דברים( שנאמר מלך שנקרא ברקיע במסבו שמשה עד אומר ברכיה 'ר

  .לאמר האלה הדברים כל את אלהים וידבר )'כ שמות( כבר ,עם יראש בהתאסף
 המלכים מלכי שהמלך עד במסבו שהמלך עד אמר הושעיא רבי בשם פנחס 'ר :נז 'סי שם 'עי

 למלך הבקר בהיות השלישי ביום ויהי )ט"י שמות( 'שנא הקדים כבר ברקיע סבובמ ה"ב הקדוש
 ישנים ומצאם המלך וכשבא הלילה כל המדינה בני להם וישנו למדינה נכנס אני פלוני ליום שגזר
 של לאפנתי ומוציאן מעוררן מדינה אותה של השר והיה ושופר בוקינס בקלאנין עליהם ידהעמ
 ביום ויהי )שם( דכתיב הקדים ה"הקב כך שלו לפלטין שהגיע עד ניהםלפ מהלך המלך והיה מלך

 כל ישראל להם ישנו העם כל לעיני 'ה ירד השלישי ביום כי )שם( וכתיב הבקר בהיות השלישי
 .עריבה עצרת של ששינה לפי הלילה אותו
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äáéç íåùî åäæ áåæò àìå ,åäæ çéøñä åà ùéàáä áúë àìù äî ïëàäé÷ð ïåùì íåùî éëä åàìá :(  

  

) âé ( é Äì é Äã Éåc ø Én Çä ø Éåø Àö
ïé ÄìÈé é Çã ÈL ïé Åa29

 

ֶהֶרף ִמֶּמִּני , ֵל ֵרד ִּכי ִׁשֲחתּו ַעֶּמ, ֶאל ֹמֶׁשה' ָאַמר ה, ָּבֵעת ַהִהיא )גי(
ם ֲעֵקַדת ָלֶה' ַוִּיְזֹּכר ה', ָאז ָׁשב ֹמֶׁשה ּוִבֵּקׁש ַרֲחִמים ִמִּלְפֵני ה ,ְוַאְׁשִמיֵדם

, ִמַּכֲעסֹו' ַוָּיָׁשב ה, ַהּמֹוִרָּיה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִיְצָחק ֲאֶׁשר ֲעָקדֹו ָאִביו ְּבַהר
  .ֶקֶדםִמְוִהְׁשָרה ְׁשִכיָנתֹו ֵּביֵניֶהם ְּכ

 éì éãåã øîä øåøö - áåè çéø ïúéù äæ øåøö êì éøä åì øîàå å÷éçá øåîä øåøö åì ùéù åîë éì äùòð éãåã 

ù ïåùàøä ïîá ùåã÷ä êë úãáà" øîàå íðåò ìò äøôë íäì àöîå ìâòä äùòî ìò ìàøùéì äöøúð ä

ìâòä áäæ ìò øôëéå ïëùîä áäæ àáéå ïëùîì åáãðúä . ïéìé éãù ïéá-íù ïåëùì øîà åá éúìòîù éôì óà  .

 éãù ïéá -ïåøàä éãá éðù ïéá :  

  

) ãé (ø Æô Ék Çä ì Ék ÀL Æà30 é Äã Éåc 
é ÄãÆb ïé Åò é Åî Àø Çë Àa é Äì31

 

ּוִבְׁשִביל ֲעֹונֹות , ִהֵּנה ָאז ָיַרד ֹמֶׁשה ּוְׁשֵני לּוחֹות ֲאָבִנים ְּבָיָדיו )יד(
ּוִפֵּזר , ָאז ָהַל ֹמֶׁשה ְוָטַחן ֶאת ָהֵעֶגל, ְוִנְׁשַּתְּברּו ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ָיָדיו ְוָנְפלּו

ג ֶאת ָּכל ִמי ֶּׁשִהְתַחֵּיב ַוַּיֲהֹר ,ַוַּיְׁשְק ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶאת ֶאְפרֹו ַלַּנַחל
ַעל ְּבֵני  ַוְיַכֵּפר' ְוָעָלה ַּפַעם ֵׁשִנית ַהָּׁשַמְיָמה ַוִּיְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה, ִמיָתה

ָּבֵעת ַהִהיא ִמֵהר ֹמֶׁשה ַוַּיַעׂש ֶאת , ָאז ֻצָּוה ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּכן ְוָארֹון, ִיְׂשָרֵאל
ָהָארֹון ַוָּיֵׂשם ָּבָארֹון ֶאת ְׁשֵני ַהּלּוחֹות ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת  ַהִּמְׁשָּכן

ַהֹּכֵהן ְלַהְקִריב ָקְרָּבנֹות ַעל ַהִּמְזֵּבַח  ַוַּיְפֵקד ֶאת ְּבֵני ַאֲהֹרן, ֲאֵחִריםַה
ְלַנֵּס ֲהא ֵהָּמה  ּוִמַּנִין ָהָיה ָלֶהם ַיִין, ּוְלַנֵּסך ֶאת ַהַּיִין ַעל ַהָּקְרָּבן

 ?ְוַאף א ְּתֵאִנים ֲעָנִבים ְוִרּמֹוִנים, ֹום ָראּוי ְלֵבית ֶזַרעא ָמק, ַּבִּמְדָּבר
, ֶאָּלא ָהיּו הֹוְלִכים ְלַכְרֵמי ֵעין ֶּגִדי ְולֹוְקִחים ִמָּׁשם ֶאְׁשּכֹולֹות ֲעָנִבים

  .ֶרַבע ַהִהין ְלֶכֶבׂש ֶאָחד, ּוְמַנְּסִכים אֹותֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוסֹוֲחִטים ֵמֶהם ַיִין
 ìåëùà øôåëä - åîë øôåë åîùù íùåá ùé )ã íéøéùä øéù (úåìëùà ïéòë éåùòå íéãøð íò íéøôë . éîøëá

 éãâ ïéò - íéîòô äùîç åà äòáøà úåøéô ïéùåò íéîøë ïúåàù äãâàá éúéàøå éåöî àåä íùå íå÷î íù 

÷ä ïäì ìçîù úåìéçîå úåøôë äîëì àéä àîâåãå äðùá"øáãîá åäåñðù úåðåéñð äîë ìò äá:  

  

)åè ( ÀêÈp Ää é ÄúÈé Àò Çø ä ÈôÈé ÀêÈp Ää
ä ÈôÈé32íé Äð Éåé Àê Äé Çðé Åò 33

 

ְרצֹון ַמְלָּכם הּוא ְּבַמֲאָמרֹו ְמַׁשֵּבַח אֹוָתם  ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל )וט(
ַמֲעַׂשִי ִּבִּתי ֲחִביָבִתי  ְואֹוֵמר ַּכָּמה ָנִאים,  ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשיםא ֶׁשלַמְלָיְּבַפ

                                                 
 נילפ ישראל כנסת אמרה ילין שדי בין לי דודי המור צרור דכתיב מאי :ב”ע פח שבת ’עי 29

 על אף :י"רש 'פי[ ילין שדי בין דודי לי ומימר שמיצר פי על אף עולם של רבונו הוא ברוך הקדוש
 ,משכן לו לעשות מיד אמר -  ילין שדי בין :עדיך הורד שאמר ,בעגל -  דודי לי ומימר שמיצר פי

 ובולטין דוחקין ,שדים כשני ראשון במקדש שנראים ,הבדים שני בין שכינתו מצומצמת להיות
 עזריה 'ר המור צרור מהו לי דודי המור צרור :נט 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי ].הפתח שכנגד בפרוכת

 ראש אברהם כך בשמים מיני לכל ראש הזה המור מה אבינו באברהם קרייה פתר יהודה 'ר בשם
 שהושלך עד מעשיו נודעו לא אברהם כך באור אלא מפיח ריחו אין הזה המור מה הצדיקים לכל

 עצמו ומסגף עצמו ממרר אברהם כך מתמרמרות ידיו שליקטו מי כל הזה המור ומה אשה לכבשן
 לקראתם וירץ וירא )יח בראשית( 'שנא למלאך שכינה בין מותאם שהוא ילין שדי בין ביסורים

 מצרור יותר אתהז לאשה חביב לה אין אחא רבי בשם חוניא רבי :ס 'סי :כמלאך וירץ בשכינה וירא
 לפני ישראל כנסת אמרה לקיש ריש בשם חוניא רבי ואמר שדיה בין אותו לינהמ היא איכן הבשם

 כיצד הא ילין שדי בין ולי בנפשותיהם להם המרתה בבכוריהם למצרים הצרתה ע"רבש ה"הקב
 נוגפוו נכנס והמלאך ומטמינו נוטלו והיה בניך בין הזה הבכור לי הטמן לישראל אומר מצרי היה
  .ילין שדי בין ולי

 הכפר כאשכול המזבח על שנכפת יצחק זה אשכול הכפר אשכול :ס 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 30
  .ישראל של עונותיהם שמכפר

 גדי עון על לי מכפר שלו שהכל מי גדי עין בכרמי לי דודי הכופר אשכול :ב"ע פח שבת 'עי 31
 דתנןכ נחמן דרב בריה זוטרא מר אמר הוא דמכניש לישנא כרמי דהאי משמע מאי לי שכרמתי

 אבינו זה גדי עין בכרמי :ס 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי .הכלים את עליו שכורמים כובס של כסא
 עין שהן הברכות ונטל עזים גדי בגדי ולבש אביו אצל בהכלמו מתפחד פניו בכרום שנכנס יעקב
 עין שהן הברכות ונטלו כגדיים אחריך שנמשכו העולם אבות אלו גדי עין בכרמי :סא 'סי .עולם

  .ולםע
 בגמילות יפה הנך במצות יפה הנך יפה הנך רעיתי יפה הנך :סג 'סי א,פ רבה ש"שיה 'עי 32

 תרומה בחלוק הבית במצות יפה הנך תעשה לא במצות יפה הנך עשה במצות יפה הנך חסדים
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ְוַכָּמה  ִּבְזַמן ֶׁשַאְּת עֹוָׂשה ְרצֹוִני ְועֹוֶסֶקת ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרִתי, ת ִיְׂשָרֵאלְּכֶנֶס
ְוִעְנָיַנִי ב ַעל ֵרָקְּּכגֹוָזִלים ְּבֵני יֹוָנה ָהְראּוִיים ְלִה, ְמֻתָּקִנים ַמֲעַׂשִי

  .ַהִּמְזֵּבַח
 éúéòø äôé êðä - éøáãá éð÷æç àåäå éìå÷ì÷á äùåá éúééä éðà  øîåì íééåöø)ãé øáãîá ( éøäå êéøáãë éúçìñ

 êéøö äôåâ ïéà íéàð äéðéòùå ä÷éãá êéøö äôåâ ìë íéøåòë äéðéòù äìë øîåìë íéðåé êéðéò éë äôéå äôé úà

 äôé úåáà äùòîá äôé òîùðá äôé êðäå äùòðá äôé úà éøäå êðåò ìò êì éúìçî àéä åæ àîâåãäå ä÷éãá

êéùòîá . íéðåé êéðéò éë -éãö  âååãæéù åúçéðî äðéà äâåæ ïá úà úøëîùîù åæ äðåéë éá å÷áãù êãéá ùé íé÷

 êë øçàì)áì úåîù ( øîàðù ïëùîä úëàìîá äôé êðä ãåòå ìâòá åòè àìå éåì éðá ìë åéìà åôñàéå) úåîù

èì (à åùò äðäåäúåêë ìò äñì÷ù éøä äùî íúåà êøáéå øîåâå :  

  

) æè (é Äã Éåã ä ÆôÈé Èê Àp Ää34 ó Çà 
ÄòÈðäÈðÈðÂò Çø eð ÅN Àø Çò ó Çà íé35

 

ְוֹכה ָאְמָרה ַּכָּמה ָנָאה , ֲאדֹון ָהעֹוָלםְמִׁשיָבה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני  )טז(
ִּבְזַמן ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵכן ְּבתֹוֵכנּו ּוְמַקֵּבל ְּבָרצֹון ְּתִפּלֹוֵתינּו ְׁשִכיַנת ָקְדְׁש ,

ַוֲאַנְחנּו , ּוָבֵנינּו ַרִּבים ֲעֵלי ֶאֶרץ, ִביבּותֲח ּוְבֵעת ֶׁשַאָּתה ַמְׁשֶרה ְבִמָּטֵתנּו
ּוֵפרֹוָתיו , ֲאֶׁשר ֲעָנפֹו ָיֶפה ָּפִרים ְוָרִבים ְּכִאיָלן ָהעֹוֵמד ַעל ֵעין ַהַּמִים

  .ַרִּבים

                                                                                                                                            
 הנך בכלאים יפה הנך וההפקר עני ומעשר ופאה שכחה בלקט השדה במצות יפה הנך ומעשרות

 יפה הנך במילה יפה הנך רבעי בנטע יפה הנך בערלה יפה הנך בנטיעה יפה הנך בציצית בסדין יפה
 בסוכה יפה הנך בתפילין יפה הנך במזוזה יפה הנך שמע בקריאת יפה הנך בתפלה יפה הנך בפריעה

 יפה הנך הזה בעולם יפה הנך טובים במעשים יפה הנך בתשובה יפה הנך ואתרוג בלולב יפה הנך
  .הבא בעולם

 )ו"ט במדבר( ד"הה לעדה עינים שהם סנהדרין הן עיניך יונים עיניך :סד 'סי א"פ ש"יהש 'עי 33
 כך העינים אחר אלא וחוזרים הולכים אינן וכלם באדם יש איברים ח"רמ העדה מעיני אם והיה
 נאים ישראל כך תמה הזאת היונה מה יונים שלהם מסנהדרין חוץ דבר לעשות יכולין ישראל אין

 במילה בתגלחת מצויינין ישראל כך מצויינת זאת יונה מה רגלים לפעמי עולין כשהן ןבהילוכ
 ישראל כך לשחיטה צוארה פושטת זו יונה מה צנועים ישראל כך צנועה זו יונה מה בציצית
 על מכפרים ישראל כך העונות על מכפרת זו יונה מה היום כל הורגנו עליך כי )ד"מ תהלים( שנאמר

 מהם העולם יצדה שלא אומות שבעים כנגד בחג שמקריבים פרים שבעים ןאות שכל האומות
 אינה עוד זוגה בן שמכרת משעה זו יונה מה תפלה ואני ישטנוני אהבתי תחת )קיט שם( ד"הה

 לקנה נכנסת זו יונה מה באחר המירוהו לא ה"להקב שהכירו משעה ישראל כך באחר אותו ממירה
 כשהן חכמים תלמידי של שורות 'ג הן כך חלונותיהו רוחיהואפ וגוזליה ושובכה קנה את ומכרת
 אין מתחתיה גוזליה נוטל שאת פ"אע זו יונה מה מקומו את מכיר ואחד אחד כל לפניהם יושבין
 זו יונה מה בשנה רגלים שלש בטלו לא המקדש בית שחרב פ"אע ישראל כך לעולם שובכה מנחת

 שוגרת זו יונה מה טובים ומעשים ורהת חדש לבכ מחדשין ישראל כך גרן וחדש חדש בכל מחדשת
 המדבר דור זה ממצרים כצפור יחרדו )א"י הושע( ד"הה ישראל כך לשובכה וחוזרת הרבה רוגליות
 מין יש אומר רבי 'ה נאם בתיהם על והושבתים ואלו אלו השבטים עשרת אלו אשור מארץ וכיונה

 יושב שהזקן בשעה כך כהלשוב להאצ ובאות אותה מריחות וחברותיה אותה שמאכילים יונה
 אף ואתיא שמעה רחב ואתא שמע הוא יתרו כגון שעה באותה מתגיירים גרים הרבה ודורש

 ילדיו בראותו כי )ט"כ ישעיה( טעם מה שעה באותה נתגיירו גרים הרבה ועזריה מישאל בחנניה
  .רוח תועי וידעו )שם( בתריה כתיב מה

 ושבח שירים נאמר אבא בר ש"ר בשם אחא 'ר בשם יוחנן 'ר :יא 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 34
 הן או מקלסן הוא או השירים בכל הרבה שירים לפניו נאמר הקדש רוח עלינו להשרות שעתיד למי

 מקלסן אהו משה ובשירת ואנוהו אלי זה ואומר אותו מקלסין הן משה בשירת אותו מקלסין
 והן רעיתי יפה הנך מקלסן הוא מקלסן והוא אותו מקלסין הן הכא ברם ארץ במותי על ירכיבהו
   .דודי יפה הנך אותו מקלסין
 כפול בלשון קלסה הוא אמר אבהו 'ר חנינא ורבי אבהו 'ר נעים אף דודי יפה הנך :סז 'סי ש"עיי

 לעשות לו בקש שאם יפה הנך רעיתי יפה הנך כפול בלשון קלסה הוא פשוט בלשון קלסתו והיא
 אף ינאחנ 'ר ליה אמר נעים אף דודי יפה הנך פשוט ןבלשו קלסתו היא יכול שהוא אחרת אומה

 נעים עלי מביא שאת אף ע"רבש לו אמרה נעים אף דודי יפה הנך שנאמר כפול בלשון קלסתו היא
  .מוטב לידי ומביאני מחזירני שאת למה הוא

 ואת )א"י 'ב מלכים( א"המד המקדש בית זה רעננה ערשנו אף :סח 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי 35
   .המטות בחדר ומניקת
 נבנה שלא עד כך רוח לנחת אלא עשויה אינה זו מטה מה רעננה ערשנו אף אחר דבר :סט 'סי

 מתהלך ואהיה )'ז 'ב שמואל( דכתיב הוא הדא למקום ממקום מטלטלת השכינה היתה המקדש בית
 המ רעננה ערשנו אף א"ד עד עדי מנוחתי זאת )קלב תהלים( המקדש בית משנבנה ובמשכן באהל
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 íéòð óà éãåã äôé êðä -äôéä àåä äúà êìù àìà éìù éôåéä àì  . íéòð óà- úéøùäå éòùô ìò úøáòù 

äæå éëåúá êúðéëù ùàä úãéøé ìù ñåìé÷ å)è àø÷éå (åðåøéå íòä ìë àøéå . äððòø åðùøò óà-ò " êéúåîéòð é

á÷ð íìåë íäù åðéúåðááå åðéðáá åðùøò äððòø äðäíéö øîàðù äô êéìà )ç àø÷éå ( øîåâå äãòä ìä÷úå

 ùàåéá øîàðù äèî éåø÷ ùã÷îä ïëå äîìùìù åúèî äðä øîàðù äèî éåø÷ ïëùîä)äë á íéîéä éøáã( 

ä úéáá øùà úåèîä øãçá 'ìàøùé ìù ïééáøå ïééøô íäù ìò:  

  

) æé (íé Äæ Èø Âà eðé Åz Èa ú Éåø É÷36 
 eð Åèé Äç Çø}eð Åèé Ää Çø {

íé Äú Éåø Àa37
 

ֶׁשִּנְבָנה ַעל ָיִדי ֵמֲעֵצי ' ִמְקַּדׁש ה ָאַמר ְׁשֹמה ַהָּנִביא ַּכָּמה ָנֶאה ֵּבית )יז(
ְלִהָּבנֹות ִּביֵמי ֶמֶל   ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָעִתידֲאָבל יֹוֵתר ָנֶאה ִיְהֶיה, ֲאָרִזים

ִמְּברֹוׁש  ְוקֹורֹוָתיו ִיְהיּו, ֲאֶׁשר ָרִהיָטיו ִיְהיּו ֵמֲאָרִזים ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן, ַהָּמִׁשיַח
  . ּוְתַאּׁשּורְוִתְדָהר

 íéæøà åðéúá úåø÷ -äæ àåä ïëùîä çáù  . åðèéäø-ïåùì åà íéùø÷ ïåùì íà éúòãé àì  éúòãé êà íéçéøá 

åá íéãéòî ïä íãà ìù åúéá éèéäø åðéðù äðùî ïåùìá óàù:    

 

øôñ á ÷øô íéøéùä øéù     

)à (ï Éåø ÈM Çä ú Æì Æv ÇáÂç é Äð Âà38 
íé Ä÷ ÈîÂò Èä úÇp ÇL ÉåL39

 

,  ִיְׂשָרֵאל ִּבְזַמן ֶׁשִרּבֹון ָהעֹוָלם ַמְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו ְּבִקְרִּביתאֹוֶמֶרת ְּכֶנֶס )א(
ּוַמֲעַׂשי ָנִאים ְּכֶוֶרד ֲאֶׁשר , ֲאִני ַלֲחַבֶּצֶלת ְרֻטָּבה ִמַּגן ֵעֶדן ָלהְמׁשּו

  .ְּבִמיׁשֹור ַּגן ֵעֶדן

                                                                                                                                            
 ממקום מטלטלין היו המקדש בית נבנה שלא עד ישראל כך רוח לנחת אלא עשויה אינה זו מטה

 אף אחר דבר לבטח וישראל יהודה וישב )'ה 'א מלכים( המקדש בית משנבנה ויחנו ויסעו למקום
 לכו )א"כ 'א ה"ד( המקדש בית נבנה שלא עד כך ורביה לפריה אלא אינה זו מטה מה רעננה ערשנו
 זו מטה מה רעננה ערשנו אף א"ד רבים וישראל יהודה )'ד 'א מלכים( משנבנה ישראל תא ספרו
 רבוא ארבע כאחד הקהל כל )'ב עזרא( המקדש בית נבנה שלא עד כך ורביה לפריה אלא אינה

 והיו היו עיירות רבוא ששים אנטיפרס ועד מגבת יוחנן רבי דאמר ורבו פרו המקדש בית משנבנה
 להון מטחנא לא דקני רבוא ששים יתהון מצנעה את אפילו וכדין מצרים איצכיו כפלים מוציאות

  .ישראל ארץ להם קפצה חנינא רבי אמר יתהון נסב ולא
 עליהם שישן אבנים ברכיה רבי בשם מנחמא רבי ארזים בתינו קורות :ע 'סי א"פ ש"שיה 'עי 36
 אחר דבר ארזים בתינו קורות מהן הרטיב הרטבה ומה וכפלומה כמטה תחתיו נעשו אבינו יעקב

  .ממנו שעמדו והנביאות הנביאים והצדיקות הצדיקים אלו ארזים בתינו קורות
 למה הזה הברותים מן נהנה אדם אין יוחנן 'ר אמר ברותים רהיטנו :עא 'סי א"פ ש"שיה 'עי 37
 שכפפתי הוא אני רענן כברוש אני )ד"י הושע( יוחנן ר"דא יוחנן 'דר דעתיה היא נכפפת שהיא

 אני כוכבים עבודת של וליצרך לי מה עוד לי מה אפרים )שם( כוכבים עבודת של יצרה קורלע
 שכפפתי הוא אני אומר הוי אלא שירה לך אמרנו לא אשורנו לא ואשורנו לו עוניתי אני עניתי
 א"המד בברותים רהוטים שהכהנים מקום ברותים רהיטנו א"ד כוכבים עבודת של יצרה לעקור

 שיהא ארץ דרך תורה למדה יוחנן רבי אמר ברושים בצלעות הבית קרקע את יצףו )'ו 'א מלכים(
  .ברותים רהיטנו ארזים בתינו קורות שנאמר בברותים יטומרה בארזים מקרה אדם

 אני אני וחביבה היא אני ישראל כנסת אמרה השרון חבצלת אני :א 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 38
 )ז"ל שמות( דכתיב בצלאל ידי על צל לו שעשיתי ןהשרו חבצלת אומות משבעים ה"הקב שחבבני

 משה ישיר אז )ו"ט שמות( דכתיב משה ידי על שירה לפניו שאמרתי השרון הארון את בצלאל ויעש
 מצרים של בצלן חבויה שהייתי היא אני אני וחביבה היא אני השרון חבצלת אני א"ד ישראל ובני

 השירה את לפניו ואמרתי כשושנה טובים מעשים והרטבתי לרעמסס ה"הקב כנסני קלה ולשעה
 אני וחביבה היא אני השרון חבצלת אני א"ד חג התקדש כליל לכם יהיה השיר )'ל ישעיה( שנאמר

 והראיתיו כשושנה טובים מעשים הרטבתי קלה ולשעה ים של בצלו החבוי שהייתי היא אני
 אני וחביבה היא אני השרון תחבצל אני א"ד ואנוהו אלי זה )ו"ט שמות( 'שנא עבורי מנון באצבע

 ולבי בידי כשושנה טובים מעשים הרטבתי קלה ולשעה סיני של בצלו חבויה שהייתי היא אני
 אני וחביבה היא אני השרון חבצלת אני א"ד ונשמע נעשה 'ה דבר אשר כל )ד"כ שם( לפניו ואמרתי

 אני מלכיות של מצלן ה"הקב כשיגאלני למחר מלכיות של בצלן ודמוסה חבויה שהייתי היא אני
 עשה נפלאות כי חדש שיר 'לה שירו )ח"צ תהלים( 'שנא חדש שיר לו ואומרת כשושנה מרטבת
  .קדשו וזרוע ימינו לו הושיעה

 חבצלת היא לא חבצלת אני אמר יודן רבי אליעזר ורבי יודן רבי :ג 'סי ב"פ רבה ש"שיה ’עי 39
 שושנה אותה קורא הגדילה חבצלת תהאו קורא הוא קטנה שהיא זמן כל אלא שושנה היא ולא

 במשובח הצדיקים את משל אליעזר רבי אמר בצלה שחבויה חבצלת נקראת ולמה חבצלת
 שושנת המין שבאותו ובמשובח כשושנה שבמינים המשובח יןהמ שבאותו ובמשובח שבמינים
 את משל והולכת שמרטבת העמקים כשושנת אלא להכמש שנוחה ההר כשושנת ולא העמקים
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 úìöáç-äðùåù àéä  . íé÷îòä úðùåù - èìåù äîçä çë ïéàù ãéîú úáèøîù éôì íéøää úðùåùî äàð 

íù:  

  

) á ( ïé Åa äÈp ÇL ÉåL Àk
íé Äç Éåç Çä40 ïé Åa é ÄúÈé Àò Çø ï Åk 

ÇäúÉåð Èa 

ְוהּוא ְמַסֵּלק ְׁשִכיַנת , ּוִבְזַמן ֶׁשֲאִני סֹוָטה ֵמַהֶּדֶר ַהְיָׁשָרה ְלָפָניו )ב(
ֲאֶׁשר ֲעָנֶפיָה , ְמׁשּוָלה ֲאִני ְלׁשֹוַׁשָּנה ַהְּגֵדָלה ֵּבין ַהחֹוִחים, ִמֶּמִּני ָקְדׁשֹו

ֹות ָרעֹות ַּבּגֹוָלה ֵּבין ּוָרה ּוְקרּוָעה ִמְּגֵזרְדקֲאִני  ָּכ, םיְדקּוִרים ּוְקרּוִע
  .ַמְלֵכי ַהּגֹוִים

 íéçåçä ïéá äðùåùë- úåðáä ïéá éúéòø ïë äúåîéîãàå äéåðá úãîåò àéä ãéîúå íúåà ïéá÷ðîù 

äúðåîàá úãîåò àéäå íéøçà íéäìà éøçà íúåîë úåðæì íäéøçà óåãøì äúåà úåúôî:  

  

) â ( ï Åk ø ÇòÇi Çä é ÅöÂò Ça Ççet Çú Àk
 é Äã Éåc Éål Äö Àa íé Äð Èa Çä ïé Åa

 Éåé Àø Äôe é Äz Àá ÇLÈé Àå é Äz Àã Çn Äç
é Äk Äç Àì ÷ Éåú Èî41

 

ְוָכל ָהעֹוָלם ַמִּכיִרים , ֶׁשָּנֶאה ּוְמֻׁשָּבח ָהֶאְתרֹוג ֵּבין ִאיָלנֹות ְסָרק ְּכמֹו )ג(
ָּלה ַעל ְּבֵעת ֶׁשִּנְתַּג, ָהָיה ְמֻׁשָּבח ֵּבין ַהַּמְלָאִכיםם ָּכ ִרּבֹון ָהעֹוָל, אֹותֹו

ְּבֵצל ְׁשִכיָנתֹו , ַהָּׁשָעה ְּבאֹוָתּה, ִּבְזַמן ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו, ַהר ִסיַני
ִלי  ְוִדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ָנֲעמּו ְלִחִּכי ּוְׂשַכר ִמְצוֹוָתיו ְׁשמּורֹות, ִחַּמְדִּתי ָלֶׁשֶבת

  .ָלעֹוָלם ַהָּבא

 çåôúë-÷øñ éðìéà ïéá àåäùë íéçåôú ìù ïìéà çéøáå íòèá áåè åéøôù ïìåë ïî áéáç àåä  . ïéá éãåã ïë

 íéðáä -á÷ä êë àîâåãä íéøåçáä ïéá " äãâà ùøãîå éúáùéå éúãîç åìöá êëéôì øçáð íéäìàä ìëî ä

ë åçøá êë ìö åì ïéàù éôì åðîéä íéçøåá ìëä äæä çåôúäìá÷ä ìòî úåîåàä " åìöá éðà ìáà äøåú ïúîá ä

éúáùéå éúãîç .ééä úéá ìà ï-äøåú ìù äéøåàéáå äéèøô åðúéð íùù ãòåî ìäà :  

                                                                                                                                            
 כמוץ תאמר אם רוח לפני כקש שבמינים מגונה המין שבאותו ובמגונה שבמינים במגונה עיםהרש

  .רוח לפני הרים כמוץ ורדף אלא לחלוח בו יש כבר שבבקעה
 שנאמר ברבקה קרייה פתר יצחק 'ר החוחים בין כשושנה :ד 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 40

 אחות ארם מפדן הארמי בתואל בת רבקה את בקחתו שנה ארבעים בן יצחק ויהי )ה"כ בראשית(
 אחיה רמאי היה אביה אלא הארמי לבן אחות ל"ת מה ארם מפדן שהיא ללמד אם 'וגו הארמי לבן
 בין כשושנה דומה היא למה מבינותם יצאה הזאת והצדקת רמאין מקומה ואנשי רמאי היה

  .החוחים
 החוחים בין נתונה שהיאכ זו שושנה מה מצרים בגאולת קרייה פתר אליעזר 'ר :ה 'סי שם 'עי
 הנסה או )'ד דברים( ד"הה ה"ב הקדוש לפני קשה היתה ישראל של גאולתן כך להלקט לבעלה קשה

  .גוי מקרב גוי לו לקחת לבא אלהים
 החוחים בין נתונה כשהיא הזו השושנה מה מחר בגאולת קרייה פתר איבו רבי :ח 'סי ש"עיי

 'ה צוה )'א איכה( כך לוקטה כך ואחר לה חוצה ושורף אור מביא עושה מהו להלקט לבעלה קשה
  .צריו סביביו ליעקב
 כשהייתם בני לישראל להם אמור לך למשה הוא ברוך הקדוש אמר ברכיה רבי :ט 'סי ש"עיי

 בין לשושנה דומין היו כנען לארץ נכנסין שאתם עכשיו החוחים בין לשושנה דומין הייתם במצרים
 מצרים ארץ כמעשה )ח"י ויקרא( ד"הה אלו וכמעשה אלו הכמעש תעשו שלא דעתכם תנו החוחים

  :'וגו תעשו לא שמה אתכם מביא אני אשר כנען ארץ וכמעשה תעשו לא בה שבתםי אשר
 מה זמרא בן יוסי רבי בשם אחא ורבי הונא 'ר היער בעצי כתפוח :י 'סי ב"פ ש"שיה ’עי 41

 אומות ברחו כך בצלו לישב צל לו שאין לפי כן ולמה השרב בשעת ממנו בורחין הכל הזה התפוח
 חמדתי וישבתי חמדתי בצלו ל"ת כן ישראל אף יכול תורה מתן ביום ה"הקב בצל משבת העולם

 חדא אמר תרתי אמר זעירא ברבי אחא רבי האומות ולא אותו שחמדתי הוא אני יוישבת אותו
 )'ה שמות( ד"הה לשמועה אמנה הקדימו שבמצרים ישראל כך לעליו קודם ניצו מוציא הזה התפוח
  .'ה פקד כי וישמעו העם ויאמן

 בסיני ישראל כך לעליו קודם ניצו זה תפוח מה חורי אמר זעירא ברבי אחא רבי :יא 'סי ש"עיי
 גומר אינו זה התפוח מה תרתי אמר עזריה רבי ונשמע נעשה 'שנא לשמיעה עשייה הקדימו
 זה התפוח מה חורי אמר עזריה רבי ןבסיו אלא טוב ריח ישראל נתנו לא כך בסיון אלא פירותיו

 שקבלו ועד ממצרים ישראל שיצאו משעה כך יום חמשים פירותיו שגומר ועד ניצו שמוציא שעהמ
 ברבי יהודה 'ר ישראל בני לצאת השלישי בחדש )ט"י שם( אותה קבלו ואימתי יום 'נ התורה את

 משה להם אמר כך ריחות כמה בו מריח ואת איסר בו נותן את זה תפוח מה תרתי אמר סימון
  .נגאלין אתם קל בדבר להגאל אתם שיןמבק אם לישראל

 נראה זה תפוח מה לך לומר לתפוח ה"הקב נמשל למה היער בעצי כתפוח :ב 'סי ז"פי ר,שמ 'עי
  .מחמדים וכלו ממתקים חכו ה"הקב כך וריח טעם בו ויש כלום בלא לעין

 מר היה העולם אומות לחיך אבל מתוק היה לחכי לחכי מתוק ופריו :יב 'סי ב"פ ש"שיה 'עי
  .כלענה
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)ã ( ï ÄéÈi Çä úé Åa ì Æà é Äð Çàé ÄáÁä
ä ÈáÂä Çà é Çì Èò Éåì Àâ Äã Àå42

 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל  ְלֵבית מֹוָׁשב ַהִּמְדָרׁש' אֹוֶמֶרת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ֱהִביַאִני ה )ד(
  ִמְצוֹוָתיו ִקַּבְלִּתיֶּדֶגלַהָּגדֹול ְוֶׁשל ִסיַני ְלַלְּמֵדִני ּתֹוָרה ִמִּפי ֹמֶׁשה ַהּסֹוֵפר 

  .ֶאֱעֶׂשה ְוֶאְׁשַמע' ְוָאַמְרִּתי ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ה, ָעַלי ְּבַאֲהָבה

 äáäà éìò åìâãå -øùà åìâãå åúáäà úøëåæ éðãåò éìò àéä äáäà åéìà éðìâãù éúöåá÷å "æòìá èéé:  

  

) ä (úÉåLé ÄL Âà Èa é Äðeë Àn Çñ43 
Ça é Äðeã Àt Çøíé Äçet Çz44 é Äk 

é Äð Èà ä ÈáÂä Çà ú Çì Éåç45
 

ַזְעִּתי , ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹולֹו ַהְמַדֵּבר ִמּתֹו ַׁשְלֶהֶבת ֵאׁש ּוְבֵעת ֲאֶׁשר )ה(
ֶאל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם  ְוָאז ִנַּגְׁשִּתי, דְוִנְרַּתְעִּתי ֲאחֹוַרי ִמַּפַח

ְוַסְּמכּוִני , ַהִּמְדָרׁש  ִמּתֹו ָהֵאׁש ַוֲהִביאּוִני ְלֵבית'ַקְּבלּו ַאֶּתם קֹול ִּדְבֵרי ה
  ַעל ַצָּואִרייןְוִׂשימּו ָרִדיִד,  ָהעֹוָלםםֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם ִהְתַּבֵּס, ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה

ְוֶאְהֶיה , ׁש ַהִּמִּלים ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֲעֵרבֹות ְלִחִּכי ְּכַתּפּוֵחי ַּגן ָהֵעֶדןּוריֵּפ
  .ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ֲאִני, ֵאָרֵפא ָּבֶהם אּוַלי, ה ָּבֶהםֲעסּוָק

 éðåëîñ-äé÷ð úìñ úåùéùàá åà íéáðò éùéùàá íéìåçä úãîë äúò  . éðåãôø- éúãéôø åãôø 

 äãéôø éúåìâá äô åì éúàîö éë åúáäàì éðà äìåç éë íéìåçä êøãë áåè çéøì íéçåôúá éúåáéáñ

 åîë àéä òöî ïåùì)àî áåéà (ãôøéèéè éìò õåøç :  

  

) å ( é ÄLà Éø Àì ú Çç Çz Éåìà Éî ÀN
é Äð Å÷ Àa Çç Àz Éåðé Äîé Äå46

 

ָהיּו ַעְנֵני ָּכבֹוד ַמִּקיִפים , ַּבִּמְדָּבר ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל הֹוְלִכים )ו(
, ן ָהַרעִּתְׁשט ָּבֶהם ַעִי ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם ְּכֵדי ֶׁשא, אֹוָתם ַאְרָּבָעה

, ּוָבָרד ְוַאף א ָמָטר, ְוֶאָחד ֵמֲעֵליֶהם ְּכֵדי ֶׁשא ִיְׁשט ָּבֶהם ָׁשָרב ָוֶׁשֶמׁש
ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֹוֵמן ֶאת ַהּיֹוֵנק , ְוֶאָחד ִמַּתְחָּתם ֶׁשָהָיה נֹוֵׂשא אֹוָתם

, ְלַהְנִמי ָהִרים, ַמֲהַל ְׁשָׁשה ָיִמים, ָהָיה ָרץ ִלְפֵניֶהם ְוֶאָחד, ְּבֵחיקֹו
,  ְוַעְקַרִּבים ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּברִפיםָרים ְׂשָחִׁשְנ ְוהֹוֵרג ָּכל ,ּוְלַהְגִּביַּה ִמיׁשֹוִרים

, ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה ִמְּפֵני ֶׁשָהיּו ֲעסּוִקים, ְוָהָיה ָּתר ָלֶהם ָמקֹום ָראּוי ָללּון
  .'ֲאֶׁשר ִנְּתָנה ָלֶהם ְּבַיד ְיִמינֹו ֶׁשל ה

                                                 
 ל"ת מה אבהו 'ר אמר אהבה עלי ודגלו היין בית אל הביאני :ג 'סי ב”פ רבה במדבר 'עי 42

 בא חומץ כולו ומצאו לבדקו ונכנס יין מלא אוצר לו שהיה לעשיר ד"למה 'וגו היין בית אל הביאני
 ה"הקב ראב כך אוצר כמלא עלי עומדת זו תחבי אמר טוב יין 'א חבית ומצא האוצר מתוך לצאת

 עולה שיין ומנין היין בית אל הביאני שנאמר בישראל אלא הנייה מצא לא מכולם אומות שבעים
 אל הביאני אומר יהודה רבי אהבה עלי ודגלו ומכולם שבעים הרי חמשים 'נ עשרה 'י עשרה 'י 'ע

 עלי ו"ודגל פנים ט"מ נדרשת שהיא התור משה ולמדני סיני זה יין של הגדול למרתף היין בית
  .האהב

 אמרה אומר מאיר 'ר יהודה ורבי מאיר רבי היין בית אל הביאני :טו 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי
 חמרא הדין ישראל אלהיך אלה )ב"ל שמות( לעגל ואמרתי כיין הרע יצר בי הושלט ישראל כנסת

 אלא לגנאי השירים שיר דורשין אין רמאי דייך יהודה 'ר לו אמר ליה מערבב הוא נש בבר עלל כד
 היין בית אל הביאני ומהו ישראל של לשבחן אלא השירים שיר נתן שלא ]יב א לעיל 'עי[ לשבח
 ומצות תורה דגלי שם לי ונתן סיני זה יין של גדול למרתף ה"הקב הביאני ישראל כנסת אמרה

 באותות דגלו על איש א"ד :יד במדבר תנחומא 'עי .אותם קבלתי גדולה ובאהבה טובים ומעשים
 ירדו סיני הר על ה"הקב שנגלה כיון היין בית אל הביאני מהו )א שיר( היין בית אל הביאני ה"זש

 עשויין והיו שנאן אלפי רבותים אלהים רכב )סח תהלים( 'שנא מלאכים מרכבות אלף ב"כ עמו
 מתאוים התחילו דגלים יןעשוי שהיו ישראל אותן אושר כיון מרבבה דגול נאמר לכך דגלים דגלים

 היין בית אל הביאני היין בית אל הביאני נאמר לכך כמותן דגלים נעשין שאנו ולואי אמרו לדגלים
  .מסכתי ביין ושתו בלחמי לחמו לכו )ט משלי( שנאמר ליין שנמשלה תרה נתנה ששם סיני הר זה

 המלך הביאני ד"הה אלא מרכבה חדרי להם ויגלה יחזקאל יבא :כח 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי
  :חדריו
 מטה של ובאש מעלה של באש אשות בשתי באשישות סמכוני :טז 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 43
 באשישות סמכוני אחר דבר בפה ותורה בכתב תורה אשות בשתי באשישות סמכוני אחר דבר

 הועזרי מישאל חנניה ושל אליהו של ובאשו סנה ושל מוריה ושל אברהם של באשו הרבה באשות
  המאוששות הלכותה אלו באשישות סמכוני א"ד

  כתפוחים וטעמן שריחן ההגדות אלו בתפוחים רפדוני:שם 'עי 44
 מביא שאתה חלאים כל ע"רבש ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה אני אהבה חולת כי :ש"עיי 45

 חלאים כל ע"רבש ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה אני אהבה חולת כי א"ד לך לאהבני בשביל עלי
 חולה שאני פ"אע אני אהבה חולת כי א"ד אותך אוהבת שאני בשביל עלי מביאין העולם שאומות

  .לו אני הובהא
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 éùàøì úçú åìàîù -øáãîá  . éð÷áçú åðéîéå -â êøã  ' äçåðîä íå÷îáå äçåðî íäì øåúì òñåð íéîé

åúáäàì äìåçå éúåìâá äúò úøëåæ éðà äæ ìë åìùå ïî íäì ãéøåî:  

  

)æ ( úÉåð Àa í Æë Àú Æà é Äz Àò Ça ÀL Ää
 Éåà ú Éåà Èá Àö Äa í Çì ÈLeøÀé

ä Æã ÈO Çä ú Éåì Àé Çà Àa47 í Äà 
Àz í ÄàÀå eøé Äò Èzeø Àø Éåò48 ú Æà 

õ Èt Àç Æz ÆL ã Çò ä ÈáÂä Çà Èä49  

ִלְׁשַח ְׁשלּוִחים ְלַרֵּגל ֶאת ' ְלֹמֶׁשה ִּבְנבּוָאה ִמִּלְפֵני ה ַאֲחֵרי ֵכן ֶנֱאַמר )ז(
ְוִהְתַעְּכבּו , הֹוִציאּו ֵׁשם ַרע ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ,ְוַכֲאֶׁשר ָׁשבּו ִמְּלַרֵּגל, ָהָאֶרץ

ָאַמר ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם  ְוֹכה, ָּפַתח ֹמֶׁשה ִּפיו, ְדָּברַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמ
ַלֲעלֹות  ְצָבאֹות ּוְבֵאיֵלי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר א ָּתִזידּו' דְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ַּב

ה ְוִיַּתּמּו ָּכל ּדֹור ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמ' ְלֶאֶרץ ְּכָנַען ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָרצֹון ִמִּלְפֵני ה
ֲאֶׁשר ָיְצאּו , ם ְּבֵני ֶאְפַרִיםֶכיֵחִמּתֹו ַהַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ָזדּו ֲא ָלמּות

ְוָנְפלּו ִּביֵדי ְּפִלְׁשִּתים יֹוְׁשֵבי , ֶׁשא ָּבא ַהֵּקץ ַעד, ְׁשִׁשים ָׁשָנה ִמִּמְצַרִים
, י ֵכן ַיֲעלּו ְּבֵניֶכםְוַאֲחֵר, ָׁשָנה  ַאְרָּבִעיםתַּגת ַוֲהָרגּום ֶאָּלא ַהְמִּתינּו ַעד ֵע

  . ְוִייָרׁשּוָה

 íëúà éúòáùä-úåîåàä íúà  . úåìéàá åà úåàáöá-éìééàå íééáöë ìëàîå ø÷ôä åéäúù ' . íà

 äáäàä úà åøøåòú íàå åøéòú-íëéøçà úåúôúäì éðîî ù÷áìå äôéìçäìå äúåðùì éãåãì éðéáù  .

 õôçúù ãò-éá õôç àåäå éáìá äòå÷ú àéäù ãåò ìëá  .ò õôçúù ã-äù ãò åîë êìî åáéñîá 

åáéñîá êìîäù ãåòá . åøéòú íà- åîë åàéðùú íà )ãë à ìàåîù ( êøò éäéå)ã ìàéðã' ( äøùôå

êøòì . åøøåòú íàå-ééðì÷ äãùä ìò øøåòä åîë "òìá ø"éáùééúî íðéàå íéáø äãâà éùøãî ùé æ '

éøáãä øãñ ìò 'íéøöî úàéöé ìò øáãå äîìù äàáðúðù éðà äàåø éëëùîäå äøåú ïúî ìòå ï úàéáå 

åðáøåçå éðù úéá úàéáå ìáá úåìâå äøéçáä úéáå õøàä:  

    

                                                                                                                                            
 אלו תחבקני וימינו הראשונים לוחות אלו לראשי תחת שמאלו :יט 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 46

 לושמא א"ד תפילין אלו תחבקני וימינו ציצית זו לראשי תחת שמאלו אחר דבר השניים לוחות
 וימינו סוכה זו לראשי תחת שמאלו א"ד תפלה זו תחבקני וימינו שמע קריאת זו לראשי תחת

 ולנגה יומם לאור השמש עוד לך יהיה לא )'ס ישעיהו( ד"הה לבא לעתיד ינהשכ ענן זה תחבקני
 תני מזוזה זו לראשי תחת שמאלו א"ד עולם לאור 'ה לך והיה )שם( לך מאיר מי לך יאיר לא הירח

 ושמת )ו"כ שמות( כתיב יוחנן ר"א לביתך השוק מן ביאתך ביתך מזוזות על וכתבתם יוחאי בן ש"ר
 מעכבת תהא שלא כדי משמאל המנורה את מניח אדם אין כן ואינו 'וגו רוכתלפ מחוץ השולחן את

 הדא מן לה מייתי יוחנן רבי אחא ר"א בימין ומחבק הראש תחת השמאל את מניח אדם אין הימין
  .לראשי תחת שמאלו דיבוק זהו אי בו ולדבקה אלהיך 'ה את לאהבה )א"י בריםד( קרייה
 השביען אומר אליעזר 'ר השביען במה ירושלים בנות אתכם השבעתי :כ 'סי ב"פ ש"שיה 'עי 47

 או בצבאות אומר הוי צבאות בשתי מטה של ובצבא מעלה של בצבא בצבאות ובארץ בשמים
 'ר לך השלמה השדה וחית בריתך השדה אבני עם כי )'ה יובא( א"המד השדה חית זו השדה באילות

 אבות אלו בצבאות ובאמהות באבות השביען אמר חנינא 'ר סימון ברבי יהודה 'ור פפא בר חנינא
 נפתלי )ט"מ בראשית( א"המד השבטים אלו השדה כאילות או בם צביוני ועשיתי צביוני שעשו
 באילות או אות בה שיש בצבא בצבאות במילה עןהשבי אמר סימון ברבי יהודה רבי שלוחה אילה

 צביוני שעשו בצבאות שמד של בדורו השביען אמרי ורבנן ואיל יצב כדם דמם ששופכין השדה
 האיל ודם הצבי כדם שמי קדושת על דמן ששופכין השדה באילות או בהן צביוני ושעשיתי בעולם

 לי המתינו לישראל ה"הקב אמר אושעיא ירב אמר 'וכו היום כל הורגנו עליך כי )ד"מ תהלים( ד"הה
 שבועתי תשמרו אם לישראל ה"הקב אמר מאיר 'ר בשם יודן 'ר מעלה של כצבא אתכם עושה ואני

 שתי אמר חנינא בר יוסי רבי מטה של כצבא אתכם אעשה לאו ואם מעלה של כצבא אתכם אעשה
 המלכיות עול מרדוי שלא לישראל נשבע העולם לאומות ואחת לישראל אחת כאן יש שבועות

 שלא לבא לקץ גורמין הן ישראל על עול מקשים שאם ישראל על עול יקשו שלא למלכיות ונשבע
 ושלא המלכיות על ימרדו לאש לישראל השביע כאן יש שבועות ארבע אומר חלבו 'ר 'וכו בעונתו
 למה כן אם הגולה מן חומה יעלו ושלא העולם לאומות שלהם מסטירין יגלו ושלא הקץ על ידחקו

  ישראל של גליותיהן לקבץ בא המשיח מלך
 עשו את יצחק שאהב אהבה אמר יודן 'ר ברכיה 'ור יודן רבי תעוררו ואם תעירו אם :ש"עיי 48

  ועש את יצחק ויאהב )ה"כ בראשית( שנאמר
 ה"הקב שאהב אהבה אמר ברכיה 'ר זקן של חפצו שנעשה עד שתחפץ עד מהו :ש”עיי 49

 לכשתחפוץ מעלן של מלכות שתחפץ עד מהו 'ה אמר אתכם אהבתי )'א מלאכי( שנאמר לישראל
  :שתחפץ עד נאמר לכך אתעכב ולא קולות בקולי מביאה הוא אני מאליה הדין מדת
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) ç ( à Èa äÆæ äÅp Ää é Äã Éåc ì Éå÷
íé Äø Èä Æä ì Çò â Ål Çã Àî50 õ Åt Ç÷ Àî 

úÉåò Èá Àb Çä ì Çò51  

 יֹוְׁשִבים ַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ִּבְזַמן ֶׁשָהיּו, ָאַמר ְׁשֹמה ַהֶּמֶל )ח(
, ַעל ַהר חֹוֵרב ְלֹמֶׁשה' ָעְלָתה ַצֲעָקָתם ִלְׁשֵמי ָמרֹום ָאז ִנְגָלה ְּכבֹוד ה

 ְוִדֵּלג ַעל,  ִמְצַרִיםַידּוְׁשָלחֹו ְלִמְצַרִים ְלָגֳאָלם ּוְלהֹוִציָאם ִמּתֹו ַלַחץ 
, ּבּודְוָקַפץ ַעל ְזַמן ִׁשְע, ַהֵּקץ ִמְּפֵני ְזכּות ֲאבֹוֵתיֶהם ַהִּנְמָׁשִלים ְלָהִרים

  . ְּבִצְדַקת ִאּמֹוֵתיֶהם ַהְמׁשּולֹות ִלְגָבעֹות ,ֵמָאה ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה

 éãåã ìå÷- úéùàø íëéðôì éúøîà àì øîåàå øæåçå åéøáã øö÷ù íãàë úåðåùàøä ìò øøåùîä øæåç 

éøáãä ' åéùëòå äáç ïåùìá íéøöîá íã÷ô êàéä øôéñ àìå åéøãç êìîä éðàéáä øîàå ìéçúä àåä

øæåçúéä ïë åéøçà éúöøå éãåã éðëùîù íäì éúøîàù åæ äëéùî øîåàå  'ðùàåìåàâì úøîåà éúééä  '

íéøúáä ïéá åøîàðù äðù úåàî òáøà íú ãò . àá äæ äðä éãåã ìå÷- ìò âìãîë õ÷ä éðôì 

úåòáâá õô÷îå íéøää:  

    
) è ( Éåà é Äá Àö Äì é Äã Éåã ä ÆîÉåc

íé ÄìÈi Çà Èä ø Æô Éò Àì52 äÆæ äÅp Ää 

, ְּבִמְצַרִים ְּבֵליל ַהֶּפַסח' ְּכבֹוד ה אֹוֶמֶרת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִּבְזַמן ֶׁשִּנְגָלה )ט(
ל ָהַאָּיִלים ְוֵהֵגן ַע ָרַכב ַעל ָעב ַקל ְוָרץ ַּכְּצִבי ּוְכֹעֶפר, ַוַּיֲהֹרג ָּכל ְּבכֹור

                                                 
 יהודה 'ר ורבנן נחמיה ורבי יהודה רבי בא זה הנה דודי קול :כא 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 50
 לו אמרו נגאלין אתם זה בחדש ישראלל ואמר שבא בשעה משה זה בא זה הנה דודי קול אומר
 ארבע אותם וענו ועבדום )ו"ט בראשית( לאברהם ה"הקב אמר והלא נגאלין אנו היאך רבינו משה

 אינו בגאולתכם חפץ והוא הואיל להם אמר שנה ועשר מאתים אלא בידינו אין ועדיין שנה ותמא
 ועיבורין קצים אלא כאן ןהאמורי וגבעות הרים אין ההרים על מדלג אלא בחשבונותיכם מביט
 הזה החדש )ב"י שמות( 'שנא נגאלין אתם הזה ובחדש ועיבורין הקצים ועל החשבונות על מדלג
 הזה בחדש לישראל שאמר בשעה משה זה בא זה הנה דודי קול אמר נחמיה 'ר םחדשי ראש לכם
 להם אמר םטובי מעשים בידינו אין והלא נגאלין אנו היאך רבינו משה לו אמרו נגאלין אתם

 ובמעשיהם שבכם בצדיקים מביט הוא ובמי הרעים במעשיכם מביט אינו בגאולתכם וחפץ הואיל
 ומדלג אתכם גואל אני הדגלים בזכות לבא לעתיד )יד במדבר( תנחומא 'עי .דינו ובית עמרם כגון
 על מקפץ ההרים על מדלג בא זה הנה דודי קול )ב שיר( 'שנא הרים שנקראו אבות בזכות הקץ על

 על מדלג :כב 'סי ב”פ רבה ש"שיה 'עי .אבות בזכות ההרים על מדלג :א"ע יא ה"ר 'עי .הגבעות
 על וירדתי ואלכה )א"י שופטים( א"המד דינים בתי אלא הרים אין הגבעות על מקפץ ההרים
 זה הנה דודי קול אמרי רבנן חדשים ראש לכם הזה החדש שנאמר נגאלין אתם הזה ובחדש ההרים

 אנו היאך רבינו משה לו אמרו נגאלין אתם הזה בחדש לישראל ואמר שבא בשעה שהמ זה בא
 אינו בגאולתכם חפץ והוא הואיל להם אמר שלנו כוכבים מעבודת מטונפת מצרים וכל נגאלין
 הושע( א"המד כוכבים עבודת אלא הרים ואין ההרים על מדלג אלא שלכם כוכבים בעבודת מביט

 'ר לכם הזה החדש 'שנא נגאלים אתם הזה ובחדש יקטרו הגבעות ועל יזבחו ההרים ראשי על )'ד
 יעקב בן אליעזר 'ר בשם חוניא 'ור הגלילי יוסי רבי של בנו אליעזר 'ר בשם יודן 'ר חוניא 'ור יודן

 נגאלין אתם הזה בחדש לישראל אומר שהוא בשעה המשיח מלך זה בא זה הנה דודי קול אומר
 שתי משיבן והוא אומות 'בע משעבדנו שהוא ה"הקב נשבע כבר ולא נגאלין אנו היאך לו אומרים
 שגליתם כמו דומה לסמטריה גולה מכם ואחד לברבריה גולה מכם אחד להם ואומר תשובות

 אחד כותי ואומה אומה מכל העולם מכל טירוניא מכתבת הזאת שהמלכות אלא עוד ולא כולכם
 בשבעים נשתעבדתם וכאילו אומתם כל בהם ששעבדתם כגון בכם ומשעבד בא אחד ברברי או

  .חדשים ראש לכם הזה החדש ד"הה יןנגאל אתם הזה ובחדש אומות
  .אמהות בזכות הגבעות על מקפץ :א"ע יא ה"ר 'עי 51
 ומבקעה להר מהר מדלג זה צבי מה לצבי דודי דומה תחלה :כג 'סי ב”פ רבה ש"שיה 'עי 52

 לסיני ומים לים ממצרים קפץ ה"ב הקדוש כך לגדר ומגדר לסוכה ומסוכה לאילן מאילן לבקעה
 ,אותו ראו בים .מצרים בארץ ועברתי )ב"י שמות( שנאמר ,אותו ראו במצרים .לעתיד ומסיני
 דברים( דכתיב אותו ראו בסיני .ואנוהו אלי זה 'וגו הגדולה היד את ישראל וירא )ו"ט שם( שנאמר

 דודי דומה א"ד :כד 'סי ש"עיי .בא סינימ 'ה )ג"ל שם( וכתיב בהר עמכם 'ה דבר בפנים פנים )'ה
 תחלה לגבן את דיאו דיאו דיו דיו לי אמרת את ע"רבש ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה לצבי
 מגדר לסוכה ומסוכה לאילן מאילן לבקעה מבקעה להר מהר מדלג זה צבי מה לצבי דודי דומה
 כך כל זה מדרש לבית הז מדרש מבית זה הכנסת לבית זה הכנסת מבית מקפץ ה"הקב כך לגדר
 הם שמע קריאת וקורין המדרש ובית הכנסת לבית שיכנסו בשעה 'וכו ישראל לברך כדי למה

 נראה ונכסה וחוזר נראה זה צבי מה לצבי דודי דומה :כה 'סי ש"עיי .ביניהם עומד וכבודי יושבין
 שלשה אמר ומאתנח 'ר מהם נכסה וכמה ונראה וחוזר ונכסה נראה הראשון גואל כך ונכסה וחוזר

 האחרון גואל כך לקירסין אמר ברבי יהודה אהרן ואת משה את ויפגעו )'ה שמות( ד"הה חדשים
 הוסר ומעת )ב"י דניאל( ד"הה ימים וחמשה ארבעים מהן נכסה וכמה מהן ונכסה וחוזר להם נגלה

 אלף לימים ויגיע המחכה אשרי )שם( וכתיב ותשעים מאתים אלף ימים שומם שקוץ ולתת התמיד
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 ã Åî Éåò Ççé Äb ÀL Çî eð Åì Àú Èk ø Çç Çà
 ï Äî õé Äö Åî ú Éåð Él Âç Çä ï Äî

íé Äk ÇøÂç Çä53  

ִהְׁשִּגיַח ִמן ַהַחּלֹונֹות . ְוָעַמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו, ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ָׁשם, ַהָּבִּתים
ִמן ַהֲחַרִּכים ַוַּיְרא ַּדם ֶזַבח ַהֶּפַסח ְוַדם ְּבִרית ִמיָלה ֶהָחקּוק ַעל  ְוֵהִציץ

ֶהָחג ְצִלי  ַעּמֹו אֹוְכִלים ֶאת ֶזַבח  ֶאתָמרֹום ַוַּיְרא ְׁשָעֵרינּו ְוָחׁש ִמְּׁשֵמי
ְוא ָנַתן ְרׁשּות ַלַּמְלָא ַהַּמְׁשִחית  ,ס ָעֵלינּו ְוָחַמּצֹותֵאׁש ַעל ְמרֹוִרים ּו

  . ְלַהְׁשִחית ָּבנּו

 éáöì éãåã äîåã -øåçá ìéà øôåò íéìéàä øôåòëå éáöë àáì øäéîù åúöøî úåì÷á  . ãîåò äæ äðä

åâå '-äå íéáø íéîé ãåò äðåâò áùééì éúééä äøåáñ  úåðåìç ïî õéöîå ãîåò äéäù òéãåä àåä äð

 øîàðù éì éåùòä úà íéîùä)â úåîù (øîåâå éîò éðò úà éúéàø äàø:  

    
) é (é Äì ø Çî ÈàÀå é Äã Éåã äÈð Èò54 

 é Äë Àìe é Äú ÈôÈé é ÄúÈé Àò Çø Àê Èì é Äîe÷
Àê Èì55  

, ָרֵאלקּוִמי ָל ְּכֶנֶסת ִיְׂש, ְוָאַמר ִלי יֲאהּוִבּוְלֵעת ַהֹּבֶקר ֵהִׁשיב  )י(
  . ַהִּמְצִרים ְלִכי ְצִאי ִמִּׁשְעּבּוד, טֹוַבת ַהַּמֲעִׂשיםְוֲאהּוָבִתי ִמְּלָפִנים 

 äðò- íìåëì áà ïéðá äæå íø ìå÷ ä÷òö ïåùìå äéðò ïåùì )æë íéøáã (íéåìä åðòå . éì øîàå-ò " é

äùî . êì éîå÷ -) â úåîù (íéøöî éðåòî íëúà äìòà:  

    
) àé (Àq Çä äÅp Ää é Äk å Èú
}åé Èú Àq Çä {ø Èá Èò56 í ÆLÆb Çä 

Éåì Àê Çì Èä ó Çì Èç57  

 ְוַהָּׁשִנים ֶׁשָאַמְרִּתי, ָחַלף –ִהֵּנה ְזַמן ַהִּׁשְעּבּוד ַהּדֹוֶמה ִלְסָתיו  )יא(
ְוִׁשְלטֹון ִמְצַרִים ַהָּמׁשּול ְלָמָטר טֹוֵרד , ִנְקְטעּו –ְלַאְבָרָהם ֵּבין ַהְּבָתִרים 

  . ֹוִסיפּו ִלְראֹוָתם עֹוד ַעד עֹוָלםּת ְוא, ְוָהַל ָחַלף –

 øáò åéúñä äðä -êøãá çøåè åéùëò ïéà  ,àåúñ íåâøú óøåç åéúñ:  

    
) áé ( eà Àø Äð íé Äð Èv Äp Çä)ִנְראּו ַלֲעׂשֹות ִנִּסים ְּבֶאֶרץ  ּוֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶׁשִּנְמְׁשלּו ְללּוְלֵבי ָּתָמר )יב

                                                                                                                                            
 אלו אמר יונה רבי בשם קצרתה בן יוחנן רבי אינון מאן תיריאי אילין וחמשה שלשים מאות שלש

 את להם ומוריד להם נגלה ימים ה"מ לסוף מריון בר יצחק ר"א 'וכו מהם נכסה שהוא יום ה"מ
  השמש תחת חדש כל ואין המן

 )ט"י שמות( ד"הה סיני לש כתלנו אחר כתלנו אחר עומד זה הנה :כג 'סי ב”פ רבה ש"שיה 'עי 53
 החרכים מן מציץ ההר ראש אל סיני הר על 'ה וירד החלונות מן משגיח 'ה ירד השלישי ביום כי

 כנסיות בתי כתלי אחר כתלנו אחר עומד זה הנה :כד 'סי ש"עיי .הדברים כל את אלהים וידבר
 אצבעותיהם יןמב החרכים מן ץמצי כהנים של כתפיהם מבין החלונות מן משגיח מדרשות ובתי

 כתלנו אחר עומד זה הנה :כו 'סי ש"עיי .וישמרך 'ה יברכך לי אמר מה לי ואמר דודי ענה כהנים של
 ושער הכהן ושער לעולם חרב שאינו ה"הקב לו שנשבע למה המקדש בית של מערבי כותל אחר

 רכיםהח מן מציץ אבות זכות זו החלונות מן משגיח ה"הקב שיחדשם עד לעולם חרבו לא חולדה
  .תאמהו זכות זו

 :כד 'סי ש"ועיי .אלהיך 'ה אנכי לי אמר מה לי ואמר דודי ענה ):כג 'סי ב"פ( רבה ש"שיה 'עי 54
 לי אמר מה לי ואמר דודי ענה :כו 'סי ש"ועיי .וישמרך 'ה יברכך לי אמר מה לי ואמר דודי ענה

 עניה היא לא אמר עזריה רבי לי ואמר דודי ענה א"ד :כז 'סי ש"ועיי .חדשים ראש לכם הזה החדש
 ענה אחר דבר :לב 'סי ש"ועיי ,אהרן ידי על לי ואמר משה ידי על לי ענה אלא אמירה היא ולא
 .זראע ידי על לי ואמר דניאל ידי על לי ענה לי ואמר דודי

 קומי א"ד גרמיך זרוזי לך קומי יפתי רעיתי לך קומי לי אמר ומה :כז 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 55
 יצחק של בתו יפתי רעיתי וממולדתך מארצך לך לך )ב"י בראשית( ביה דכתיב אברהם לש בתו לך

 שם( שנאמר ולאמו לאביו ששמע יעקב של בתו לך ולכי המזבח גבי על אותי וייפה אותי שריעה
 על ענה לי ואמר דודי ענה א"ד :לג 'סי ש"עיי .ארם פדנה וילך אמו ואל אביו אל עקבי וישמע )ח"כ

  .המשיח מלך ידי על לי ואמר אליהו ידי
 .במצרים אבותינו על שנגזרו שנה 'ת אלו עבר הסתו הנה כי :כח 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 56

 עבר הסתו הנה כי :לב 'סי .במדבר ישראל שעשו שנה 'מ אלו עבר הסתו הנה כי :לא 'סי ש"עיי
 מלכות זו עבר הסתו הנה כי עזריה 'ר אמר :לג 'סי ש"עיי .בגולה ישראל שעשו שנה שבעים אלו

   .אמך בן אחיך יסיתך כי )ג"י דברים( א"המד בכזביה אותו ומטעת העולם את שמסיתה כותים
 ח"ל אלו לו הלך חלף הגשם :לא 'סי ש,עי שנים ועשר מאתים אלו לו הלך חלף הגשם :ש"עיי 57
 'סי .הדור אותו כל שתמו עד משה עם מדבר הדבור היה ולא במדבר כמנודין ישראל שהיו שנה

 ש"עיי .כשדים מלכות שנעקרה עד הבית משחרב שנה ושתים חמשים אלו לו הלך חלף הגשם :לב
  .בארץ נראו הנצוחות בארץ נראו הנצנים השעבוד זה לו הלך חלף הגשם :לג 'סי
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õ Æø Èà Èá58Çòé Äb Ää øé ÄîÈf Çä ú Åò 59 
 ò Çî ÀL Äð ø Éåz Çä ì Éå÷ Àå

eð Åö Àø Çà Àa60  

ֲאֶׁשר , ַהְּגֻאָּלה  ַהְּבכֹורֹות ִהִּגיַע ְוקֹול רּוַח ֹקֶדׁש ֶׁשלְּכִריַתתְוִעָּדן , ִמְצַרִים
 ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי, ְּכָבר ְׁשַמְעֶּתם ַמה ֶּׁשָאַמְרִּתי לֹו, ָאַמְרִּתי ְלַאְבָרָהם ֲאִביֶכם

ְוָכֵעת ְרצֹוִני , ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרכּוׁש ָּגדֹולֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּבֶהם ָּדן 
  . ֶּׁשִּנְׁשַּבְעִּתי לֹו ִּבְדָבַרי ַלֲעׂשֹות ַמה

 õøàá åàøð íéðöðä–íúåàøì íéâðòúî íéëøã éëìåäå íéçøô ïéàéöåî úåðìéàäù äîçä éîé åáø÷  .

 òéâä øéîæä úò-ã éëìåäì áøò ìå÷å øîæ ïéðúåð úåôåòäù íéëø . øåúä ìå÷å- íéøåú åòîùîë 

ïñéð éîéá íéôöôöîå íéøøåùî úåéäì úåôåòä êøã äðåé éðáå:  

    
) âé ( ÈäéÆb Çô ä Èè Àð Èç äÈð Åà Àz Çä

 eð ÀúÈð ø Çã Èî Àñ íé Äð Èô Àb Çä Àå
Ççé Åø61 é Àë Èì é Äîe÷ }Àê Èì {

Àê Èì é Äë Àìe é Äú ÈôÈé é ÄúÈé Àò Çø  

ָּפְתָחה ִּפיָה ַוֹּתאֶמר ִׁשיָרה ַעל , י ְּתֵאִניםְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְמְׁשָלה ְלִבּכּוֵר
ִמָּיד ָאַמר , ַגם עֹוָלִלים ְויֹוְנִקים ִׁשְּבחּו ְלִרּבֹון ָהעֹוָלם ִּבְׂשָפָתםְו, ַים סּוף

 ְלִכי ִמָּכאן, ָלֶהם ִרּבֹון ָהעֹוָלם קּוִמי ָל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ֲאהּוָבִתי ְוָיָפִתי
  .ַּבְעִּתי ַלֲאבֹוַתִיָלָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁש

 äéâô äèðç äðàúä-åòîùîë  . øãîñ íéðôâäå- íéøëðå äæî äæ íéìãáåî íéáðòäå çøôä ìôåðùë 

øãîñ äéåø÷ äîöòì äáðò ìë , åúñåøà úà äöøî øåçáù éåúô úáç ïåùì åèåùô äæä ïéðòä ìë

éãåã éì äùò ïë åéøçà êìéì . éãåã äðò-äùî éãé ìò  . éì øîàå- éãé ìò àïøä . êì éîå÷- éæøæ 

 êîöò)àé úåîù (åäòø úàî ùéà åìàùéå . øáò åéúñä äðä éë- íéúâìã äðù úåàî òáøà åìà 

÷çöé ãìåðùî íúåðîì . íùâä- ìù äðù ùùå íéðîù øîåìë åì êìäå óìç åéúñ ìù åúåçøè àåäù 

                                                                                                                                            
 משה זה זה איזה בארץ נראו הנצוחות בארץ נראו הנצנים :כט 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 58
 הנצנים :לא 'סי ש"עיי .לאמר מצרים בארץ אהרן ואל משה אל 'ה אמרוי )ב"י שם( 'שנא ואהרן
 ש"עיי .אחד נשיא אחד ונשיא )לד במדבר( שנאמר הנשיאים אלו בארץ נראו הנצוחות בארץ נראו

 בארץ נראו הנצנים :לג 'סי ש"עיי .וחבורתו עזרא וחבורתו מרדכי כגון בארץ נראו הנצנים :לב 'סי
 חרשים ארבעה 'ה ויראני )'ב זכריה( כתיב יצחק 'ר בשם ברכיה רבי הם מי בארץ נראו הנצוחות

   מלחמה ומשוח צדק ומלכי המשיח ומלך אליהו הן ואלו
 של זמנה הגיע להגאל ישראל של זמנן הגיע הגיע הזמיר עת :כט 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 59
 ובכל )שם( 'שנא רקשתע שלהן כוכבים עבודת זמן הגיע שיזמרו מצרים של זמן הגיע שתזמר ערלה
 זמן הגיע המים ויבקעו )ד"י שם( 'שנא מימיו שיבקעו ים של זמן הגיע שפטים אעשה מצרים אלהי

 זמירות שתעשו זמן הגיע אמר תנחומא 'ר משה ישיר אז )ו"ט שם( 'שנא שתאמר שירה של
 וקול חוקיך יל היו זמירות )ט"קי תהלים( ביבי 'ר אמר יה זמירות יה וזמרת עזי )שם( 'שנא ה"להקב
 )א"י שמות( שאמר בשעה משה זה בארצנו נשמע טב תייר קול יוחנן 'ר אמר בארצנו נשמע התור
 שתזמר ערלה של זמנה הגיע הגיע הזמיר עת :לא 'סי ש"עיי .הלילה כחצות 'ה אמר כה משה ויאמר
 )ו"כ במדבר( שנאמר לישראל להחלק ישראל ארץ של זמנה הגיע שיזמרו כנענים של זמנן הגיע

 רשעים של זמן הגיע שתזמר ערלה של זמן הגיע הגיע הזמיר עת :לב 'סי ש"עיי .הארץ תחלק לאלה
 בית זמן הגיע להשמד בבליים של זמן הגיע רשעים מטה 'ה שבר )ד"י ישעיה( 'שנא שישברו
 הבית כבוד יהיה גדול )'ב חגי( וכתיב ציון בהר מושיעים ועלו )'א עובדיה( שנאמר שיבנה המקדש

 הגיע להזמר ערלה של זמנה הגיע להגאל ישראל של זמנן יעהג הגיע הזמיר עת :לג 'סי ש"עיי .זהה
 'ה והיה )ד"י שם( שנאמר שתגלה שמים מלכות של זמנה הגיע שתכלה כותים מלכות של זמנה
   הארץ כל על למלך
 נשמע טב תייר קול יוחנן 'ר אמר בארצנו נשמע התור וקול :כט 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 60

 :לא 'סי ש"עיי .הלילה כחצות 'ה אמר כה משה ויאמר )א"י שמות( שאמר בשעה משה זה בארצנו
 בשעה יהושע של קולו זה בארצנו נשמע טב תייר קול יוחנן רבי אמר בארצנו נשמע התור וקול

 טב תייר קול יוחנן 'ר אמר בארצנו נשמע התור וקול :לב 'סי ש"עיי .המחנה בקרב עברו שאמר
 כל 'וגו פרס מלך כורש אמר כה )'א עזרא( ד"הה כורש של קולו זה זה זה אי בארצנו ענשמ

 מלך של קולו זה זה איזה בארצנו נשמע התור וקול :לג 'סי .עמו מכל בכם מי 'וגו הארץ ממלכות
  .מבשר רגלי ההרים על נאוו מה )ב"נ ישעיה( ואומר המכריז המשיח

 'שנא אפילה ימי בשלשה שמתו ישראל פושעי אלו פגיה חנטה התאנה :ל 'סי ב"פ ש"שיה 'עי 61
 שעשו הנשארים אלו ריח נתנו סמדר והגפנים אחיו את איש ראו לא 'וגו חושך ויהי )'י שמות(

 לך קומי הכא יתיבין ואתון גביכון אית טבא ריחא הדין כל לון אמר לגבן משה אתא ונגאלו תשובה
 אלו ריח נתנו סמדר והגפנים הבכורים סלי אלו יהפג חנטה התאנה :לא 'סי ש"עיי .יפתי עיתיר

 בא גדול דבר המשיח לימות סמוך אבא בר חייא ר"א פגיה חנטה התאנה :לג 'סי ש"עיי .הנסכים
 הנשאר והיה )'ד שם( נאמר ועליהם הנשארים אלו ריח נתנו סמדר והגפנים כלים והרשעים לעולם
  .בירושלם והנותר בציון
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àøùé ìò ãåáòù íééøöîä åù÷ä íéøî äãìåðùî íäì åëìäå íëéìò åøæâð ãåáòùä éùå÷ êëìå ì

íåøøîù ìò íéøî úàø÷ð) .áé ( õøàá åàøð íéðöðä -íëéëøö ìëì íëì íéðëåî ïøäàå äùî éøä  .

 òéâä øéîæä úò-éãéúò íúàù  'íéä ìò äøéù øîåì . øåúä ìå÷å -ìåãâä øééúä ìå÷  , øçà øáã

íéøöîî íëúàéöé ïîæ òéâäù ìå÷ øåúä ìå÷) .âé ( äéâô äèðç äðàúä-÷ì íéøåëá ìù ïîæ òéâä øá 

õøàì åñðëúù . øãîñ íéðôâäå -ïééä éëñð ïîæ áø÷  , éðôì åöðäå åèðç íëáù íéøùë øçà øáã

áåè çéø åçéøäå íéáåè íéùòî . éëì éîå÷-úåøáãä úøùò ìá÷ì êì éîå÷ äøéúé ãåé áéúë  , øáã

äìéôà éîé úùìùá åìëù ìàøùé éòùåô åìà äéâô äèðç äðàúä øçà . çéø åðúð øãîñ íéðôâäå - 

ä åìàðíéøàùàú÷éñôá ùøãð êë åìá÷úðå äáåùú åùò íäî :  

    
) ãé (ò Çì Æq Çä éÅå Àâ Çç Àa é ÄúÈð Éåé62 

 é Äðé Äà Àø Çä äÈâ Åø Àã Çn Çä ø Æú Åñ Àa
Àê Äé Çà Àø Çî ú Æà63 é Äðé Äòé Äî ÀL Çä 
Àê Åì Éå÷ ú Æà64 Àê Åì Éå÷ é Äk 

á Åø Èò65äÆåàÈð Àêé Åà Àø Çîe 66  

ל ָהְיָתה ְמׁשּוָלה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵא ְוַכֲאֶׁשר ָרַדף ַּפְרֹעה ָהָרָׁשע ַאַחר ַעם
ִמִּבְפִנים ְוֵנץ ֵמִעיק  ִיְׂשָרֵאל ְליֹוָנה ְסגּוָרה ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְוָנָחׁש ֵמִעיק ָלּה

 ָלּה ִמַּבחּוץ ָּכ ָהְיָתה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ְסגּוָרה ֵמַאְרַּבַעת ַהְּצָדִדים ֶׁשל
ּוִמְּׁשֵני ְצָדֵדיֶהם , א ָרַדף ַהּׂשֹוֵנּוֵמַאֲחֵריֶהם, ִלְפֵניֶהם ַהָּים, ָהעֹוָלם

ְנָחִׁשים ְׂשָרִפים ַהּנֹוְׁשִכים ְוהֹוְרִגים ְּבַאְרָסם ֶאת ְּבֵני  ִמְדָּבִרּיֹות ַהְמֵלִאים
ַוֵּתֵצא ַּבת קֹול ִמְּׁשֵמי ָמרֹום ', ה ּוִמָּיד ָּפְתָחה ִּפיָה ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני, ָאָדם

                                                 
 אמר יוחנן 'ר אמר הסלע בחגוי יונתי מהו הסלע בחגוי יונתי :לד 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 62
 כיונה הם אצלי לב אין פותה כיונה אפרים ויהי )'ז הושע( דכתיב יונה לישראל אני קורא ה"הקב
 יהי שלוחה אילה נפתלי יהודה אריה גור )ט"מ בראשית( דכתיב חיות כמין העולם אומות אצל אבל

 לישראל נלחמים שהאומות לפי כחיות משולים שבטים ב"י וכל יטרף בזא בנימין דרך עלי נחש דן
 בפני ונעשין לישראל מגבירן ה"והקב המילה ומן השבת מן רוצים אתם מה לישראל ואומרים
 לו ושומעין תמה כיונה נעשים ה"הקב אצל אבל ישראל ולפני ה"הקב לפני להכניען כחיות האומות

 כבר וצועק עומד את משה למשה ה"הקב אמר 'ה פקד כי וישמעו העם ויאמן )'ד שמות( ד"הה
 אמר לפיכך לך צריכין ישראל בני אין אלי תצעק מה )ד"י שם( ד"הה וצעקתם ישראל שמעתי

 תמימים הם אצלי לישראל ה"הקב אמר סימון ברבי יהודה רבי אמר הסלע בחגוי יונתי ה"הקב
 הקריב מהו הקריב ופרעה כתיב :לה 'סי ש"עיי .כנחשים ומיםער הם העולם באומות אבל כיונים

 בני וישאו 'שנא לפניו ויצעקו ה"להקב עיניהם תלו אותם שראו כיון לתשובה ישראל את שהקריב
 צעקה כאותה 'ה אל ישראל בני ויצעקו מאד וייראו אחריהם נוסע מצרים והנה עיניהם את ישראל
 על קולכם את שמעתי לא כן לכם שעשיתי אילולי להם אמר ה"הקב ששמע כיון במצרים שצעקו
 שמעתי שכבר קולך אלא כאן כתיב אין הקול את השמיעני הסלע בחגוי יונתי אמר שעה אותה

 פתר אלעזר 'ר :לו 'סי ש”עיי .ההוא ביום 'ה ויושע מיד ה"הקב לפני ישראל בני וכשצעקו במצרים
 'סי ש”עיי .ים של בסתרו חבויים שהיו הסלע בחגוי יונתי הים על שעמדו בשעה בישראל קרייה

 בסתרו חבויין שהיו הסלע בחגוי יונתי סיני הר לפני שעמדו בשעה בישראל קרייה פתר ע"ר :לז
 בסתרן שחבויין הסלע בחגוי יונתי במלכיות קרייה פתר הגלילי יוסי רבי :לח 'סי ש"עיי .סיני של
 דעתיה על קרייה פתרי חנינא בר אחא רבי בשם אחא 'ור הונא רבי :לט 'סי ש"עיי .מלכיות של

 דעתיה על נפתרינה אנא 'וכו מועד אהל בסתר שחבויין הסלע בחגוי יונתי מועד באהל מאיר דרבי
  .יםעולמ בית בסתר חבויין שהיו הסלע בחגוי יונתי העולמים בבית דרבנן
 .'ה ישועת את וראו התיצבו )שם( ד"הה מראיך את הראיני :לו 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 63

 זה מראיך את הראיני :לח 'סי ש"עיי .הקולות את רואים העם וכל 'שנא 'וגו הראיני :זל 'סי ש”עיי
 'וכו מועד אהל פתח אל העדה ותקהל )'ח ויקרא( 'שנא מראיך את הראיני :לט 'סי ש"עיי .התלמוד
  .שלמה יקהל אז )'ח 'א מלכים( א"המד מראיך את הראיני

 :לז 'סי ש”עיי .משה ישיר אז 'שנא השירה זו ךקול את השמיעני :לו 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 64
 ש"עיי .ונשמע נעשה 'ה דבר אשר כל )ד"כ שמות( 'שנא הדברות שלפני קול זה קולך את השמיעני

 מי ואמרו בלוד עריס עליית בבית אחת פעם נמנו וכבר הטוב מעשה זה קולך את השמיעני :לח 'סי
 התלמוד הוא גדול אומר קיבאע 'ר המעשה הוא גדול אומר טרפון 'ר המעשה או התלמוד גדול
 וירא )'ט שם( קולך את השמיעני :לט 'סי ש"עיי .מעשה לידי שמביא התלמוד הוא גדול וגמרו נמנו

 את השמיעני 'וכו חדשה שירה אמרו לפיכך חדש דבר שראו ידי על אמרו נאה שירה וירונו העם כל
 בן כהן אבא 'ר בשם אבין 'ר אחד קול ריםולמשור למחצצרים כאחד ויהי )'ה 'ב ה"ד( א"המד קולך
 ויאמרו אחד קול העם כל ויען )ד"כ שם( וכתיב יחדיו העם כל ויענו )ט"י שמות( כתיב אמר דליה

   אחד קול להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד ויהי עד הקול אותו להם עמד איכן עד
 קול זה ערב קולך כי :לז 'סי ש"עיי .השיר זה ערב קולך כי :לו 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 65

 זה ערב קולך כי :לח 'סי ש”עיי .'וגו דבריכם קול את 'ה וישמע )'ה דברים( שנאמר הדברות שלאחר
  .השיר זה ערב קולך כי 'וכו נאוה ומראך השיר זה ערב קולך כי :לט 'סי ש”עיי .התלמוד
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ַהִּמְתַחֵּבאת   ִיְׂשָרֵאל ַהְמׁשּוָלה ְליֹוָנה ְטהֹוָרהְוֹכה ָאְמָרה ַאְּת ְּכֶנֶסת
 ְוֶאת ַמֲעַׂשִי, ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִי, ּוְבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה, ִּבְסֹגר ַחְגֵוי ַהֶּסַלע

ִּכי קֹוֵל ָעֵרב ִּבְתִפָּלה ְּבֵבית ִמְקָּדׁש ְמַעט , ַהְׁשִמיִעִני ֶאת קֹוֵל, ַהּטֹוִבים
ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים  ָנאֶוהּוַמְרֵא.  

 òìñä éåâçá éúðåé- ïéàå íéä ìò íéðåç íâéùäå íäéøçà äòøô óãøù äòù äúåà ìò øîàð äæ 

 äðåéì äòù äúåàá ïéîåã åéä äîì úåòø úåéç éðôî úåðôäì àìå íéä éðôî íäéðôì ñåðì íå÷î

ì ñðëú äá óùåð ùçðä äéäå íéòìñä é÷é÷ðì äñðëðå õðä éðôî úçøåáùøä íéðôé õåçì àöú ùçðä 

á÷ä äì øîà õðä éøä"äøö úòá äðåô úà éîì êúìòô ïåøùë úà êéàøî úà éðéàøä ä . éðòéîùä

 êìå÷ úà-) ãé úåîù (ä ìà ìàøùé éðá å÷òöéå' . éåâçá- åì äîåãå øáù ïåùì àåäå ÷é÷ðá ) íéìäú

æ÷ ( åòåðéå åâåçé)èé äéòùé (ø ïäùëå àâçì íéøöîì äãåäé úîãà äúéäåøå÷ íéáà äö÷ ïëå éåâç ïäì 

 ïëå éåö÷)é ë ìàåîù (íäéåãî úà úåøëéå . äâøãî-åì÷ùéà "òìá ùåé" úåáéáñ õéøç ïéùåòùë æ

åæî äìòîì åæ úåâøãî úåâøãî åúåà ïéùåò áéáñ ìúä äéáâäì äìòîì øôòä íéëôåùå íéìãâîä .

 äâøãîä øúñá -úåôåòå íéöøù íù íéñðëðå íéøåç ïäá ùéù íéîòô :  

    
 )åè ( íé Äì ÈòeL eð Èì eæÁç Æà

íé Äp Çè À÷ íé Äì ÈòeL67 íé Äì Àa Çç Àî 
íé Äî Èø Àk68ø Çã Èî Àñ eðé Åî Èø Àëe 69  

, ֲעָמֵלק ָהָרָׁשע ּוָבא ֲעֵליֶהם, ִהְתַרֲעמּו ַעל ַהַּמִים, ַאֲחֵרי ֶׁשָעְברּו ֶאת ַהָּים
 ר ָלַקח ַיֲעֹקבֲאֶׁשר ָנַטר ָלֶהם ִׂשְנָאה ַעל ִעְנַין ַהְּבכֹוָרה ְוַהְּבָרכֹות ֲאֶׁש

ְוָהָיה ,  ְּבִיְׂשָרֵאל ַעל ֲאֶׁשר ִּבְּטלּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרהָּלֵחםַוָּיבֹוא ְלִה, ָאִבינּו ֵמֵעָׂשו
ָהָרָׁשע ּגֹוֵנב ִמַּתַחת ַּכְנֵפי ַעְנֵני ַהָּכבֹוד ְנָפׁשֹות ִמֵּׁשֶבט ָּדן ְוהֹוֵרג  ֲעָמֵלק
ִמיָכה ְּבאֹוָתּה ַהָּׁשָעה ִנְתַחְּיבּו ֵּבית ֶּפֶסל ֶׁשל  ִּכי ָהָיה ִּביֵדיֶהם, אֹוָתם

, ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ַההּוא ִאּלּוֵלי, ָׁשֵחתִיְׂשָרֵאל ַהְמׁשּוִלים ְלֶכֶרם ְלִה
  .ַהְמׁשּוִלים ְלֹבֶׂשם טֹוב

                                                                                                                                            
 אלי זה מריםואו באצבע מראין ישראל שהיו נאוה ומראך :לו 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 66

 :לח 'סי ש”עיי .מרחוק ויעמדו וינועו העם וירא )'כ שמות( 'שנא נאוה ומראך :לז 'סי ש"עיי .ואנוהו
 'וכו 'ה לפני ויעמדו העדה כל ויקרבו )שם( א"המד :לט 'סי ש”עיי .הטוב מעשה זה נאוה ומראך
  .זה אי בקר 'וגו השלמים זבח את שלמה ויזבח )'ח 'א מלכים( א"המד הקרבנות אלו נאוה ומראך

 הים על ידך את נטה משה אל 'ה ויאמר )מב 'סי ב"פ רבה ש"בשיה וכן ,א 'סי ב"פכ( ר"שמ 'עי 67
 היה לא המלכיות מושל כשהיה קטנים שועלים שועלים לנו אחזו )ב שיר( ד"הה 'וגו המים וישובו
 המצרים את ושלמ וכשהוא ימא מן סלקן רברבן חיון וארבע )ז דניאל( שנאמר בחיות אלא מושלן

 שנאמר המלכיות מן קטנים מצרים כך חיות 'ד מן קטן זה שועל מה לשועלים אלא מושלן אינו
 הוא לפיכך המצרים היו ערומים שמעון ר"ב אלעזר ר"א שפלה תהיה הממלכות מן )כט יחזקאל(

 הומ לאחוריהם ומביטין מהלכין המצרים כך לאחוריו ומביט מהלך זה שועל מה כשועלים מושלן
 ישראל על משעבדין אנחנו היאך ונראה מהבחכ עליהן ונבא באו אמרו לו נתחכמה הבה אמרו
 עלינו להביא הוא יכול בחרב נדונם אם מדה באותה עלינו להביא יכול אלהיהן יהא שלא בדבר
 בואו אלא לעולם מבול מביא שאינו שנשבע אנו יודעין אש עלינו להביא הוא יכול באש ואם חרב

 מבול מביא שאיני נשבעתי כבר יםרשע ה"הקב ל"א עלינו אותם להביא יכול שאינו יםבמ ונדונם
 שדוד והוא למבולו גוררו אני ואחד אחד וכל למבול אתכם מביא אני לכם אעשה מה אבל לעולם
 ה"הקב שגררן הרשעים המצריים אלו יהיו שועלים מנת חרב ידי על יגירוהו )סג תהלים( אומר

 ששמרן לשועלים להם מתוקנת תהא הזו המכה ה"הקב אמר יהיו שועלים תמנ מהו ים של לחרבו
 שעלים חסר ותניינא מלא קדמאה שועלים ברכיה ר"א מתו ושם מכות 'י עליהן הביא ולא ה"הקב
 הכשרות ישראל בנות היו מה חנן 'ר אמר :מג 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי .ים של שעלו שם על כתיב

 בניהם נוטלין הרשעים מצריים והיו במחילות אותם וטומנות ניהםב נוטלות היו עושות והצנועות
 ישראל של התינוק והיה בוכים והם אותם ועוקצין ישראל של לבתיהם אותם ומכניסין הקטנים

 לנו אחזו ד"הה ליאור אותם ומשליכין אותם נוטלין היוו עמו ובוכה שבוכה חבירו קול שומע
 עשרת ליאור שהשליכו היו תינוקות וכמה ליאור יכםלהשל אותם ושמרו קטנים שועלים שועלים
 במדבר( משה אמר שכן רבוא ששים אמר לוי ורבי השדה כצמח רבבה )ז"ט יחזקאל( 'שנא אלפים

 מן בניהם מביאים עושים המצריים היו ומה בקרבו אנכי אשר העם רגלי אלף מאות שש )א"י
 והן מעוברת מישראל אשה איזו איןורו שלהן מרחצאות לבתי אותם ומשלחים שלהן האיסכוליות

 ארבעה לה יש פלניתא חדשים 'ג לה יש פלניתא לאבותם ואומרים וחוזרים לפניהם מרשמים
 שועלים לנו אחזו ד"הה ליאור אותן ומשליכים מדדיהן נוטלים היו למניינם חדשים 'וה חדשים
 'סי ש"ועיי .ליאור ותנוא ששמרו לנו אחזו אלא כאן כתיב אין לנו הרגו לנו תפשו קטנים שועלים

 קטן הנה )'א עובדיה( א"המד ודוכסיה עשו אלו קטנים שועלים אמר יודן 'ר ברכיה 'ור יודן 'ר :מד
 אחת אשה שם והיתה למלך איספתרין שמגדלת למדינה משל אלעזר בן שמעון ר"א בגוים נתתיך
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 íéìòù åðì åæçà-á÷ä òîù " åììä íéìòåùä åðì åæçà åäæ íôèùå íéä úà äåö íìå÷ úà ä

éðè÷ä ' óàù íéìåãâä íò íé÷ã íéáðòäù øãîñ åðîøë ãåòá íéîøëä úà íéìáçî åéä íéðè÷ä

 íéøëæä úà ïéùôçîå íäéúáì íéñðëð íéøöîä åéäå åúðîåè àéäå øëæ úãìåé ìàøùé úá äúéäùë

 ÷åðéúå øáãî éøöî ÷åðéúå éøöî úéáî úå÷åðú ïéàéáî ïäå íéúðù ïá åà äðù ïá àåäå ïåîè ÷åðéúäå

å íù ïåîèù íå÷îî åäðåò ìàøùé äî íéìòåù íúåà àø÷ äîìå øåàéì åúåà ïéëéìùîå ïéùôåç åéä

 øîàðù íäéøåçàì íéèéáî íéøöî óà çåøáì åéøåçàì úåðôì èéáî äæä ìòåùä)ãé úåîù (äñåðà 

ìàøùé éðá éðôî . íéðè÷ íéìòù-éå øñç áéúë " åìòùá åããîðù íéîá íäî òøôð äéäù íù ìò å

íå÷î ìù:  

    
) æè (Äð ÂàÇå é Äì é Äã ÉåcÉåì é70 

íé Äp ÇLÉåM Ça ä Æò Éø Èä71  

' ָאז ִנָּצב ֹמֶׁשה ַהָּנִביא ְוִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה, ִּבְתׁשּוָבה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָחְזרּו
ְוִעּמֹו ֲאָנִׁשים ', ַּכְנֵפי ַעְנֵני ְּכבֹוד ה ִויהֹוֻׁשַע ְמָׁשְרתֹו ִהְזָּדֵרז ַוֵּיֵצא ִמַּתַחת

ַּבֲעָמֵלק ְוָׁשְברּו ֶאת ִנְלֲחמּו ְו, יֶהם ְלׁשֹוַׁשָּנהַצִּדיִקים ַהּדֹוִמים ְּבַמֲעֵׂש
  .ֶהֶרג ְוֶׁשֶבר ְלִפי ָחֶרבְו' ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעּמֹו ְּבִנּדּוי ֶׁשל ה

éãåã åì éðàå éì - ïëùî åùò úåøåëá åùã÷ çñô åùò éì àìà äåö àìå éðîî òáú åéëøö ìë àåä 

úøçà äîåàî òáú àìå úåìåò åáéø÷ä . åì éðàå-íéøçà íéäìàî àìå åðîî éúòáú éëøö ìë  .

 äòøä -äôéå çåðå áåè äòøîá íéðùåùá åðàö úà :  

    
) æé (í Éåi Çä ÇçeôÈi ÆL ã Çò72 

íé Äì Èì Àv Çä eñÈð Àå73 ä Åî Àc á Éñ 

 ֶאת ֵעֶגל ַהָּזָהב ְוִהְסַּתְּלקּו ַעְנֵני ַהָּכבֹוד ַהָּיִמים ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקָצת
ְוהֹוִרידּו ֶאת ֶעְדָים ֲאֶׁשר ָחקּוק ּבֹו , ְוִנְׁשֲארּו ְמגִֻּלים ,ֲאֶׁשר ֵהֵגנּו ֲעֵליֶהם

                                                                                                                                            
 אתם ואין ליפארוס קרומי בני להם אמרה ליפארוס מיקרו בנה את קוראת והיתה 'א ננס בן וילדה

 כך שבננסים ננס אלא בעינינו אינו ליפארוס מיקרו בעיניך אם לה אמרו איספסתורין אותו עושים
 אמו הגדול בנו עשו את ויקרא )ז"כ בראשית( 'שנא גדול קראו אביו הרשע זה עשו ה"הקב אמר

 גדול הוא םניכבעי אם ה"הקב להם אמר הגדול בנה עשו בגדי את )שם( 'שנא גדול אותו קראה
 כי )ד"ל ישעיה( ד"הה טבחיא תורא לפום הוא רב ואין בגוים נתתיך קטן הנה 'שנא קטן הוא בעיני
 ארבע אלו קטנים שועלים אמר ברכיה 'ר :מד 'סי ש"ועיי .אדום בארץ גדול וטבח בבצרה 'לה זבח

 .ארץ קטני הם ארבעה )'ל משלי( 'שנא מלכיות
 צבאות 'ה כרם כי )'ה שם( דכתיב ישראל אלו כרמים חבליםמ :מד 'סי ב,פ רבה ש"שיה 'עי 68
   .ישראל בית

   .הגדולים ישראל אלו .כרמים מחבלים ):יט פרשה( משלי מדרש 'עי
 אותה בכורה לאכול אשכול אין )'ז מיכה( א"המד סמדר וכרמנו :מד 'סי ב,פ רבה ש"שיה 'עי 69
 'וגו גודר איש מהם ואבקש )ב"כ יחזקאל( סמדר להיות לכרמינו גרם מי סמדר וכרמנו 'וכו ,נפשי
  .היונקים אלו .סמדר וכרמינו ):ט"פי( משלי מדרש 'עי .ואיוב דניאל נח אילולי מצאתי ולא

 לי הוא לאומה לו ואני לאלהים לי הוא לו ואני לי דודי טז )א( :מה 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 70
 ולאומי עמי אלי הקשיבו )א"נ ישעיה( 'שנא ואומה לעם לו ואני אלהיך 'ה אני )'כ שמות( לאלהים

 הייתי כי )א"ל ירמיה( אבינו אתה כי )ג"ס שם( לאב לי הוא לבן לו ואני לאב לי הוא האזינו אלי
 לרועה לי הוא 'לה אתם בנים )ד"י דברים( ישראל בכורי בני )'ד שמות( לבן לו ואני לאב ראלליש

 לי הוא מרעיתי צאן צאני ואתנה )ד"ל קאליחז( לצאן לו ואני האזינה ישראל רועה )'פ תהלים(
 תצבאו 'ה כרם כי )'ה ישעיה( 'שנא לכרם לו ואני 'וגו יישן ולא ינום לא הנה )א"קכ תהלים( לשומר

 שמות( 'שנא מצרים בכורי שהכה במקניאין לי הוא במכעיסין לו ואני במקניאין לי הוא ישראל בית
 שזבחתי במכעיסין לו ואני בכור כל הכה 'וה לההלי בחצי ויהי )שם( מצרים בארץ ועברתי )ב"י

  שפטים אעשה מצרים אלהי ובכל )שם( וכן מצרים לאלהי
 אלא ובא ממשמש ה"הקב של שרביטו אין בשושנים הרועה :מו 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 71
 ואחת יפה כחה אחת פרות שתי לו שהיו הבית לבעל אלעזר 'ר אמר כשושנים רך שלבם אדם בבני
 למה הרשעים את מנסה ה"הקב אין כך יפה שכחה אותה על לא מטריח הוא מהן זו אי על רע כחה

 שנאמר הצדיקים מנסה הוא ומי נגרש כים והרשעים )ז"נ ישעיה( דכתיב לעמוד יכולין שאינן
  )ב"כ בראשית( יבחן צדיק 'ה )א"י תהלים(

 שאכניס עד אמר יודן ביר ברכיה 'ור יודן רבי היום שיפוח עד :מז 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 72
 ועשיתים שנה מאות ארבע שהיו מצרים של בלילן פיחה הכנסתי כבר לא מלכיות של בלילן פיחה

 המור הר אל לי אלך הצללים ונסו היום שיפוח עד ):ב פרק וירא( תנחומא 'עי .שנה ועשר מאתים
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é Äá Àö Äì é Äã Éåã Èê Àì74 ø Æô Éò Àì Éåà 
ø Æú Èá é Åø Èä ì Çò íé ÄìÈi Çà Èä75  

, ְלַהֲאִביָדם ֵמָהעֹוָלם' ַוְיַבֵּקׁש ה, ֵׁשמֹות ֵׁשם ַהָּגדֹול ְמֹפָרׁש ְּבִׁשְבִעים
ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ְלָפָניו ְׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבע ְּבַמֲאָמרֹו ֶׁשִנְזְּכָרהִאּלּוֵלי 

 ְוַהָּקְרָּבן ֶׁשִהְקִריב, ּוְלַיֲעֹקב ֶׁשָהיּו ַקִּלים ַלֲעבֹוָדתֹו ַּכְּצִבי ּוְכֹעֶפר ָהַאָּיל
, ֹוְוִלְפֵני ֶזה ִהְקִריב ָׁשם ֶאת ָקְרָּבנ, ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה

  .ַּבָּתֶו ַוְיַבֵּתר אֹוָתם
 íåéä çåôéù ãò- éðúôæùå ïåòä íøâù ïîæ ãò åì éðàå éì éãåã åðîéä äìòî ìù àø÷îì áñåî 

áøùä øáâå íåéä íåçë ùîùä . íéììöä åñðå-íéìâøîá åðàèç ìâòá åðàèç  , úåéëæ íéììöä åñðå

åìåò éú÷øô åðéìò úåðéâîä . éãåã êì äîã áñ-ñäì åì éúîøâ ò éìòî ÷ìúì íéâìôåîä íéøä 

éðîî . øúá-äâìôäå ä÷åìç ïåùì :  

    
øôñ â ÷øô íéøéùä øéù     

)à (ú Éåìé Ål Ça é Äá Èk ÀL Äî ì Çò76 
 ä ÈáÂä Èà ÆL ú Åà é Äz ÀL Çw Äa
 à Éì Àå åé Äz ÀL Çw Äa é ÄL ÀôÇð

åé Äúà Èö Àî77  

 ֲעֵליֶהם ְוֶכֶתר ַהֹּקֶדׁשְוִכְראֹות ַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְסַּתְּלקּו ַעְנֵני ַהָּכבֹוד ֵמ
ַוְיַבְּקׁשּו ֶאת , ְוִנְׁשֲארּו ֲחׁשּוִכים ְּכַלְיָלה, ַהִּנָּתן ָלֶהם ְּבִסיַני ֻלַּקח ֵמֶהם

  .ֶׁשִהְסַּתֵּלק ֵמֶהם ְוא ְמָצאּוהּו ֶּכֶתר ַהֹּקֶדׁש

 úåìéìá éáëùî ìò-íéôåæð ìàøùé åéäù äðù äðîùå íéùìù ìë äìéôà éúáùéù éì øöá  .á åéúù÷

 åéúàöî àìå-) úåîù ( íëáø÷á éððéà éë)úåîù (êáø÷á äìòà àì éë:  

    
) á ( ä Èá Àá Éåñ ÂàÇå àÈp ä Èîe÷ Èà

øé Äò Èá78 ú Éåá Éç Àø Èáe íé Ä÷Èå ÀM Ça 
 ä ÈáÂä Èà ÆL ú Åà ä ÈL À÷ Çá Âà

ְוַנִּקיף ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר  ֵנֵלָאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאּלּו ְלֵאּלּו ָנקּום ְו
ַהֹּקֶדׁש  ּוְׁשִכיַנת' ָנָטה ֹמֶׁשה ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ּוְנַבֵּקׁש ּתֹוָרה ֵמֵאת ה

  .ּוָבְרחֹובֹות ְוא ָמָצאּוּוַבְשָּׁוִקים ַוָּיֹסּבּו ֶּבָעִרים , ֶׁשָהְלָכה ֵמִאָּתנּו

                                                                                                                                            
 פרק ש"ועיי .)מה םתהלי( בגדותיך כל קציעות ואהלות מור שנאמר מור שנקרא אברהם זה )ד שיר(
  .כתנור בוער בא היום הנה כי )ג מלאכי( שנאמר הדין יום זה היום שיפוח עד :ג

 טיט צל קשים צללים שני מהן העברתי כבר לא הצללים ונסו :מז 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 73
 וב שאין הצללים ונסו ):ג וירא( תנחומא 'עי .ואנחה יגון צללי אלו הצללים ונסו מהו 'וכו ולבנים

  .און פעלי שם להסתר צלמות ואין חשך אין )לד איוב( 'שנא לרשעים צל
 למדת הדין ממדת לכם נהפך שאני סוף לצבי דודי לך דמה סוב :מז 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 74

 דודי לך דמה סוב ):ב ש"שיה( זוטא מדרש 'ועי .האיל וכדם הצבי כדם בגאולתכם וממהר רחמים
  :הבתרים בין אברהם מעשה להם אני זוכר .'וגו

 בין אביכם אברהם עם שהתניתי התנאים בזכות בתר יהר על :מז 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'עי 75
 יודן 'ר בתר הרי על 'וכו לאמר ברית אברהם את 'ה כרת ההוא ביום )ו"ט בראשית( 'שנא הבתרים

  .אריהון בתר המלכיות שיתלו כדי אמר
 על בלילות משכבי על מהו כהנא בר אבא ר"א ותבליל משכבי על :א 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 76
 ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה לוי 'ר אמר למשכב ונפל ימות ולא )א"כ שמות( א"המד מרעי
 של לילן בין בבל של ללילן מצרים של לילן בין ללילות לילות בין לי מאיר היית לשעבר ע"רבש
 שישנתי ועכשיו אדום של ללילן יון של לילן יןוב יון של ללילן מדי של לילן ובין מדי של ללילן בבל

 לי כשישנתי אלכסנדרא ר"א בלילות משכבי על ללילות לילות לי נסמכו המצות ומן התורה מן לי
  .לילות באו בלילות משכבי על ללילות לילות לי נסמכו המצות ומן התורה מן

 נפשי שאהבה את קשתיוב מצרים של לילה זה בלילות משכבי על א"ד :ב 'סי ג"פ ש"שיה 'עי 77
 את בקשתי בבל של לילה זה בלילות משכבי על :ו 'סי .מצאתיו ולא בקשתיו )במשה( משה זה

 וברחובות בשוקים בעיר ואסובבה נא אקומה מצאתיו ולא בקשתיו דניאל זה נפשי שאהבה
 השומרים מצאוני מצאתיו ולא בקשתיו דניאל זה נפשי שאהבה את אבקשה ובמדינות בכרכים

  .דניאל זה נפשי שאהבה את הכשדים ואל
 לישראל ה"הקב כשאמר - בעיר ואסובבה נא אקומה )ב 'סי ג"פ השירים שיר( זוטא דרשמ 'עי 78

 לארץ רוכלים שאול ששלח .בעיר ואסובבה נא אקומה 'וכו .)ג ב דברים( הזה ההר את סוב לכם רב
  :בתולותה בין )יט כג 'א מואלש( עמנו מסתתר דוד הלא לו שאמרו ישראל
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é ÄL ÀôÇð79 à Éì Àå åé Äz ÀL Çw Äa 
åé Äúà Èö Àî80  

 àð äîå÷à- äù÷áàå )âì úåîù ( äùî ìçéå)úåîùáì  (ä ìà äìòà':  

    
) â ( íé Äø Àî ÉM Çä é Äðeà Èö Àî

øé Äò Èa íé Äá Àá Éq Çä81 ú Åà 
í Æúé Äà Àø é ÄL ÀôÇð ä ÈáÂä Èà ÆL82  

ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ְמָצאּוִני ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְוַהְלִוִּים ׁשֹוְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת  ָאְמָרה )ג(
ִּתי אֹוָתם ַעל אֹודֹות ְוָׁשַאְל, ָסִביב ָסִביב ֹאֶהל מֹוֵעד ַהּסֹוְבִבים אֹותֹו

ַהּסֹוֵפר ַהָּגדֹול ֶׁשל  ֵהִׁשיב ֹמֶׁשה, ֶׁשִהְסַּתְּלָקה ִמֶּמִּני' ְׁשִכיַנת ְּכבֹוד ה
ַעל  אּוַלי ְיַכֵּפר', ֶאֱעֶלה ִלְׁשֵמי ָמרֹום ְוֶאְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה, ִיְׂשָרֵאל ְוֹכה ָאַמר

  .ֶקֶדםַחֹּטאֵתיֶכם ְוַיְׁשֵּכן ְׁשִכיָנתֹו ֵּביֵניֶכם ְּכ
 íéøîåùä éðåàöî-ïøäàå äùî  . íúéàø éùôð äáäàù úà-åéôá íúàöî äî :  

    
) ã ( í Æä Åî é Äz Àø Çá Èò ÆL è Çò Àî Äk

 ä ÈáÂä Èà ÆL ú Åà é Äúà Èö Èn ÆL ã Çò
é ÄL ÀôÇð83 à Éì Àå åé Äz Àæ Çç Âà 

ep Æt Àø Çà84 åé Äúàé ÅáÂä ÆL ã Çò 
é Än Äà úé Åa ì Æà85 ø Æã Æç ì ÆàÀå 

é Äú Èø Éåä86  

ַלֲעׂשֹות , ְוִצָּוה ְלֹמֶׁשה ַהָּנִביא, ֵמֲחרֹון ַאּפֹו 'ַוָּיָׁשב ה,  ָקט ָהָיהִּכְמַעט )ד(
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָהיּו  ְוָהָעם, ְוִהְׁשָרה ְׁשִכיָנתֹו ְּבתֹוכֹו, ְוָארֹון, ֹאֶהל מֹוֵעד

  ֶׁשלַמְקִריִבים ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם ְועֹוְסִקים ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ְּבאּוַלם ֵּבית ַהִּמְדָרׁש
  .ּוַבִּקיטֹון ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְמָׁשְרתֹו, ֹמֶׁשה ַרָּבם

 íäî éúøáòù èòîë-äðù íéòáøà óåñì éðîî íúùéøôì áåø÷  . éúàöîù ãò - éîéá éîò äéäù 

íéëìî ãçàå íéùìù ùåáëì òùåäé . åðôøà àìå åéúæçà- ìà åéúåàéáäù ãò ïåéôø åì éúúð àì 

àæ ìë ìéáùá äìéù ïëùîéì äùòù ú:  

    
) ä ( í Æë Àú Æà é Äz Àò Ça ÀL Ää

 úÉåà Èá Àö Äa í Çì ÈLeøÀé ú Éåð Àa
ä Æã ÈO Çä ú Éåì Àé Çà Àa Éåà87 í Äà 

 ,ִּכי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעִתיִדים ָלֶרֶׁשת ֶאת ַאְרָצם, ָהַעִּמים ִּכְׁשֹמַע ִׁשְבַעת )ה(
ְוֶהְחִריבּו , ַוִּיְסְּתמּו ֶאת ַמְעָינֹות ַהַּמִים ,ְוִקְּצצּו ֶאת ָהִאיָלנֹות, ָקמּו ְּכֶאָחד

ָאֹנִכי ִנְׁשַּבְעִּתי  ,ה ְלֹמֶׁשה ַהָּנִביא"ָאַמר הקב, ֶאת ָעֵריֶהם ּוָבְרחּו
 ,ְדַבׁשַלֲאבֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֵאּלּו ְלָהִביא ֶאת ְּבֵניֶהם ָלֶרֶׁשת ֶאֶרץ עֹוָׂשה ָחָלב ּו

                                                                                                                                            
 את אבקשה ):ב 'סי ג"פ ש"שיה( זוטא מדרש 'עי .משה זה ):ג 'סי ג"פ( רבה ש"שיה 'עי 79

   :ברפידים משה שבנה במזבח .נפשי שאהבה
 אחריו שאול שירד בשעה .מצאתיו ולא בקשתיו ):ב 'סי ג"פ השירים שיר( זוטא רשמד 'עי 80

  :למדבר
 דאת מה היך לוי של שבטו זה סובביםה השומרים מצאוני ):ד 'סי ג"פ( רבה ש"שיה 'עי 81
 ’עי .הכשדים אלו השומרים מצאוני :ו 'סי ש"עיי .לשער משער ושובו עברו )ב"ל שמות( אמרת

 שנסתלקה כיון .בעיר הסובבים השומרים מצאוני ):ז 'סי ה פרשה השירים שיר( זוטא דרשמ
 השומרים אונימצ א"ד :ככתנת משול שהוא .המקדש בית את ושרפו המלכיות באו השכינה

 )ביום( החומה על ]עומדים[ )עמהם( שיהו השרת למלאכי רשות שנתנה ביום .בעיר הסובבים
 רבי של בנו חנינא רבי אמר ).'ו ב"ס ישעיה( שומרים הפקדתי ירושלים חומותיך על שנאמר ]כמה[

 נדדו וןהמ מקול שנאמר מה לקיים .ותהמלכי מן להפרע לגבריאל רשות נתנה ביום בו הגלילי יוסי
  ).'ג ג"ל ישעיה( עמים
 זה נפשי שאהבה את :ו 'סי ש"עיי .משה זה נפשי שאהבה את ):ד 'סי ג"פ( רבה ש"שיה 'עי 82
  .דניאל
   .משה זה נפשי שאהבה את שמצאתי עד מהם שעברתי כמעט ):ה 'סי ג"פ( רבה ש"שיה 'עי 83
 המשכן הוקם שלא עד צחקי ר"א ):יד 'סי ב"פ רבה ש"שיה וכן ,יב 'סי א"פ( רבה ויקרא 'עי 84
 אחזתיו )ג שיר( שנאמר מביניהם נסתלקה המשכן משהוקם העולם באומות מצויה נבואה היתה

 בת מיכל שהורידה בשעה .ארפנו ולא אחזתיו ):ד 'סי ג"פ השירים שיר( זוטא מדרש 'עי .ארפנו ולא
 דוד זה .פנואר ולא אחזתיו א"ד :תפוס שהוא סבור שאול והיה המטה על העזים כביר שאול

  :הבחירה בית זהו ואמר היבוסי ארונה מיד הגורן את שתפס
 ש"עיי .סיני זה אמי בית אל שהבאתיו עד ארפנו ולא אחזתיו ):ה 'סי ג"פ( רבה ש"שיה 'עי 85

  .יומו בן כתינוק ישראל נעשו שמשם אמי בית לסיני קוראין למה ):ב 'סי ח"פ(
  .בהורייה ישראל נתחייבו שמשם מועד אהל זה רתיהו חדר ואל ):ה 'סי ג"פ( רבה ש"שיה 'עי 86
  .47 הערה לעיל 'עי 87
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eø Àø Éåò Àz í ÄàÀå eøé Äò Èz88 ú Æà 
õ Èt Àç Æz ÆL ã Çò ä ÈáÂä Çà Èä89  

ְוֵאי ֲאִני ֵמִביא ֶאת ְּבֵניֶהם ְלֶאֶרץ ֹׁשֵמָמה ְוֵריָקה ָּכֵעת ֲאִני ְמַעֵּכב אֹוָתם 
ְוַאֲחֵרי ֵכן , ּוְתֵהא ּתֹוָרִתי ִמְתָעֶרֶבת ְּבגּוָפם, ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה

ה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאז ָאַמר ֹמֶׁש, ֶּׁשֶהֱחִריבּו אֹוָתם ָהֻאּמֹות ְרָׁשעֹות ִיְבנּו ַמה
ֶׁשא , ּוְבֵאיֵלי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ,ְצָבאֹות' דִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ַּב

', ִמִּלְפֵני ה ִויִהי ָרצֹון, ַעד ֹּתם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ָּתִזידּו ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ְּכָנַען
ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ , ְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדןַוַּתַע, ִלְמֹסר יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְּבֶיְדֶכם

  .ִלְפֵניֶכם
 íëúà éúòáùä -íëéðéá äìåâ éúåéäá úåîåàä  . åøøåòú íàå åøéòú íà- éãé ìò éðîî éãåã úáäà 

åéøçàî áåùì åáæåòì äúñäå éåúô . õôçúù ãò -éìò úôç åúáäàù ãåòá :  

    
) å ( ï Äî ä Èì Éò úàÉæ é Äî

ø Èa Àã Än Çä90Âîé Äú Àk  ú Éåø
ï ÈL Èò91ø Éåî ú Æø Æh Ë÷ Àî 92 

äÈð Éåá Àìe93 ú Ç÷ Àá Çà ì Ék Äî 
ì Åë Éåø94  

, ַּכֲעלֹות ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהִּמְדָּבר ְוָעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ִעם ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון )ו(
ָהָאֶרץ ִמי ִהיא ֹזאת ֻאָּמה ִנְבֶחֶרת ָהעֹוָלה ִמן ַהִּמְדָּבר  ָאְמרּו ַעֵּמי

ֲאֶׁשר ָעַבד , ְוִנְׁשֶעֶנת ִּבְזכּותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ,ֶרת ְּבָׂשִמיםּוְמֻקֶּטֶרת ִמְּקֹט
ַהִּמְׁשָחה ְּבִצְדָקתֹו ֶׁשל  ְוִנְמַׁשַחת ֶׁשֶמן, ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה' ְוִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה

ּה ָל ִיְצָחק ֶׁשֶּנֱעַקד ִּבְמקֹום ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהִּנְקָרא ַהר ַהְּלָבנֹון ְוַנֲעִׂשים
 ַעד ֲעלֹות ַהַּׁשַחר ְוָגַבר ]ַמְלַא [ֶׁשֶּנֱאַבק ִעּמֹו, ִנִּסים ַּבֲחִסידּותֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב

  .הּוא ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָבָטיו ִמֶּמּנּו ְוִנּצֹול
 øáãîä ïî äìò úàæ éî- íéâøåäå éðôì íéëìåä ïðòäå ùàä ãåîò äéäå øáãîá úëìäî éúééäùë 

éôøåùå íéáø÷òå íéùçð ïéàåøå ïéìåò ïùòäå ïðòä äéäå øåùéî êøãä úåùòì íéð÷øáäå íéöå÷ä ï

ìåãâ äîë øîåìë úàæ éî úåøîåàå éúìåãâ ìò úåäéîúîå úåîåàä ïúåà ' àéäúàæ øáãîä ïî äìåòä 

øîúë óå÷æå äåáâ ïùò úåøîéúë øîåâå . øî úøè÷î- ìòî øîúî äéäù úøåè÷ä ïðò íù ìò 

                                                                                                                                            
  .48 הערה לעיל 'עי 88
  .49 הערה לעיל 'עי 89
 ]חילוקה א"ס[ סילוקה המדבר מן עילויה המדבר מן עולה זאת מי :ז 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 90

 מן משכן המדבר מן תורה יתמו הזה במדבר )ד"י במדבר( א"המד המדבר מן מיתתה המדבר מן
 )ט"י שמות( 'שנא המדבר מן מלכות המדבר מן לויה המדבר מן כהונה המדבר מן סנהדרין המדבר
 שמעון 'ר אמר המדבר מן לישראל ה"הקב שנתן טובות מתנות לוכ כהנים ממלכת יל תהיו ואתם

 זאת מי :יג 'סי ש"עיי .המדבר מן עילויה הוי המדבר מן נבואה פרקו ובמדבר טענו במדבר יוחאי בן
 אחד ביום שמחות חמש ראתה עמינדב בת אלישבע אמרו עמינדב בת באלישבע מדבר 'וגו עולה

 מלחמה משוח בנה בן ופנחס כהונה סגני בניה ושני גדול כהן ובעלה נשיא ואחיה מלך יבמה ראתה
 דמך כד עשן כתימרות יתנעש מיד לאבל שמחתה ונהפכה שרופין יצאו להקריב בניה שנכנסו כיון

 הוא מה רוכל אבקת מכל 'וגו המדבר מן עולה זאת מי עליו קורא דורו היה שמעון ברבי אלעזר 'ר
  :ופייטויי וקריבוי ותנויי קראוי עוןשמ 'ר בר אלעזר 'ר דהוה רוכל אבקת מכל

 שהיו בשעה זמרא בן יוסי 'ר בשם אלעזר רבי אמר עשן כתימרות :ח 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 91
 כמין עולה המערכה ועשן צומח אש ועמוד יורד הענן עמוד היה למסע ממסע מתנודדין ישראל

 והיו ועקרבים שרפים נחשים לפניהם ושורפים הארון בדי שני מבין יוצאין אש של זקוקין שני
 ישראל של ומאימתן באש אלא אלו של תשמישן אין אלו הן אלוהות ואומרין ואיןר העולם אומות

  תפול אלא כתיב אין נפלה ופחד אימתה עליהם תפול )ו"ט שמות( ד"הה ורעדה פחד עליהם נופל
 הבשמים לכל שרא הזה המור מה אברהם אבינו זה מור מקטרת :ח 'סי ג"פ רבה ש"שיה ’עי 92

 היה כך מתמררות ידיו שלוקטו מי כל הזה רהמו מה הצדיקים לכל ראש היה אבינו אברהם אף
 הודיע לא כך באור אלא ריחו מפיח אינו הזה המור מה ביסורים עצמו ומסגף ממרר אבינו אברהם
  האש בכבשן אלא הטובים מעשיו את אברהם

  המזבח גבי על לבונה כקומץ שנתקרב יצחק אבינו זה ולבונה :ח 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 93
 ולא לפניו שלמה מטתו שהיתה אבינו יעקב זה רוכל אבקת מכל :ח 'סי ג"פ רבה ש"שיה ’עי 94
 ולויה מיעקב כהונה כך בשמים מיני מכל בה יש הרוכל קופת מה תנחומא ר"א פסולת בהן נמצא

 כל את אברהם ויתן )ה"כ תבראשי( שנאמר שלו כל אבינו אברהם לו נתן יצחק מיעקב ומלכות
 אמר יודן 'ר רגליו שתחת האבק מאותו אלא היתה לא יעקב של רוכלותיו ברם ליצחק לו אשר
 יעקב של האבק אותו בזכות הזה בעולם ומצליחין עושין שישראל הרוכלות כל אמר יודן 'ר תרתי
 של האבק אותו כותבז הזה בעולם ומצליחין עושין שישראל פרגמטיא כל חורי אמר יודן 'ר אבינו
 יעקב של האבק בזכות ומצליחין עושין שישראל מלחמות כל תרתי אמר עזריה 'ר אבינו יעקב
 'ור ברכיה רבי אבינו יעקב בזכות הזה בעולם עושין שישראל תורה כל חורי אמר ריהעז 'ר אבינו
 'ה )'א נחום( ד"הה שלו הכבוד כסא תחת ונתנו ה"הקב נטלו האבק אותו אבהו 'ר בשם סימון

  .רגליו אבק וענן דרכו ובסערה בסופה
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éîéðôä çáæî . ìëåø- øëåîä íùá íéîùá éðéî ìë . ú÷áà - ÷ãä ïé÷çåùå åúåà ïéùúåëù íù ìò 

÷áàë:  

    
) æ ( Éåú Èh Äî äÅp Ää

ä Éî Éì ÀL Äl ÆL95 íé Äø Éa Äb íé ÄM ÄL 
d Èì áé Äá Èñ96 é Åø Éa Äb Äî 

ì Åà Èø ÀNÄé97  

ָאַמר , ִּבירּוָׁשַלִים 'ַּכֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁשֹמה ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵּבית ִמְקַּדׁש ה )ז(
 ֶׁשִּנְבָנה ִלי ַעל ָיָדיו ֶׁשל, ַּכָּמה ָנֶאה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֶּזה: ַמֲאָמרֹוְּב' ה

ְועֹוְמִדים , ְוַכָּמה ָנִאים ַהֹּכֲהִנים ִּבְזַמן ֶׁשּפֹוְרִׂשים ְיֵדיֶהם, ְׁשֹמה ֶּבן ָּדִוד
ֹות ֶׁשִּנְמְסרּו ְּבִׁשִּׁשים אֹוִתּי, ּוְמָבְרִכים ֶאת ַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ,ַעל ּדּוָכָנם

, ם ְּכחֹוָמה ְּגבֹוָהה ַוֲחָזָקהאֹוָתֶבת ֶּבַסְמ ְואֹוָתּה ַהְּבָרָכה, ְלֹמֶׁשה ַרָּבם
  .ּוָבּה ִמְתַּגְּבִרים ּוַמְצִליִחים ָּכל ִּגּבֹוֵרי ִיְׂשָרֵאל

 äîìùìù åúèî äðä -øáãîá ïéàùåð åéäù ïåøàäå ãòåî ìäà  . äì áéáñ íéøáâ íéùù- íéùù 

áñ àåáøäì áé . ìàøùé éøåáâî -íéùù éðá ìò íéøúéäå íéøùò ïáî íéúåçô ãáì àáöä éàöåéî :  

    
) ç (á Æø Æç éÅæ Ëç Âà í Èì Ëk98 

ä Èî Èç Àì Äî é Åã ÀnËì Àî99 Lé Äà 

ִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֻּכָּלם ֶנֱאָחִזים ְּב )ח(
ְוָכל , ים ָּבֶהם ְּכִגּבֹוִרים ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמהְונֹוְׂשִאים ְונֹוְתִנְלֶחֶרב  ַהְמׁשּוִלים

                                                 
 מלך לא ולבסוף 'וכו על אלא מלך לא ולבסוף כולו העולם כל על מלך :ב"ע כ סנהדרין 'עי 95
 ולא מלכותו נתמעטה :י 'סי א"פ רבה ש"שיה 'עי .'וגו שלשלמה מטתו הנה שנאמר מטתו על אלא
 מלך היה לא מטתו על 'ואפי חרב זיאחו כלם שלשלמה מטתו הנה שנאמר ביתו על אלא מלך היה

 שהשלום למי שיר קדש ש"בשה האמורין שלמה כל :ב"ע לה שבועות 'עי .הרוחות מן מפחד שהיה
 הנה :יד 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי .ששים שלשלמה מטתו הנה חול זה אף א"וי 'וכו מזה חוץ שלו

 בברכת קרייה פתר וסיי 'בר אלעזר רבי בשם ביבי 'ר לה סביב גבורים ששים שלשלמה מטתו
 מלך של שלשלמה .מטות שבועות )ט ג חבקוק( א"המד ושבטיו מטותיו הנה מטתו הנה כהנים

 ושבטיו מטותיו הנה מטתו הנה במשמרות קרייה פתר שמלאי 'ר :טו 'סי ש"עיי .שלו שהשלום
 רפת יוחנן רבי :טז 'סי ש"עיי .שלו שהשלום למלך שלשלמה .סלה אומר מטות שבועות א"המד
 שהשלום למלך שלשלמה .מטות שבועות דתימר כמה ושבטיו מטותיו מטתו הנה בסנהדריות קרא
 שבועות א"המד ושבטיו מטותיו מטתו הנה מצרים ביוצאי קרא פתרי ורבנן :יז 'סי ש"עיי .שלו

  .שלו שהשלום למלך שלשלמה מטות
 .כהנים שבברכת אותיות ששים אלו לה סביב גבורים ששים :יד 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 96

 עשרה ושתים לויה משמרות ד"וכ כהונה משמרות ד"כ אלו לה סביב גבורים ששים :טו 'סי ש"עיי
 וששים )ה"כ 'ב מלכים( ד"הה הארץ מעם איש ששים אלו גבורים ששים :טז 'סי ש"עיי .מחלוקות

 מבן צריםממ שיצאו רבוא ששים אלו גבורים ששים :יז 'סי ש"עיי .בעיר הנמצאים הארץ מעם איש
 קהלת( ד"הה ובשרות בשרים רודה היה שלמה חטא שלא עד :יח 'סי ש"עיי .ולמעלה שנה עשרים

 שדה פרובטייה האדם בני ותענוגות משוררות ונקבות משוררים זכרים ושרות שרים לי עשיתי )'ב
 דןוהעמי ישראל מגבורי גבורים ששים לו מינה שחטא כיון בהון אזיין דהוו ושידתה דהשי ושדות
  .הרוחות מן מתפחד שהיה חרב אחוזי כלם 'וגו מטתו הנה דכתיב הוא הדא מטתו את לשמור

 מגבורי :טו 'סי ש"עיי .ישראל את מגברין שהם ,לישרא מגבורי :יד 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 97
 ויקח )שם( ד"הה אנשים עשר אחד אלו ישראל מגבורי :טז 'סי ש"עיי .ישראל את שמשמרין ישראל

 לקח העיר ומן הסף שומרי שלשת ואת משנה כהן צפניהו ואת הראש כהן שריה את םבחיט שר
 מרואי אנשים וחמשה ההלכה את שמסרס סריס אותו קורא ולמה דין בית מופלא זה אחד סריס

 שיושבין דיינין סופרי שני עליו להוסיף שבעה )ב"נ ירמיה( אומר וכשהוא עשר אחד הרי המלך פני
 רבוא ששים אלו ישראל מגבורי :יז 'סי ש"עיי .בגבורה ישראל את מזכין ראליש מגבורי לפניהם
  .ולמטה שנה עשרים מבן ממצרים שיצאו

 במדבר( בגבורה מבורכין דברים עזריה 'ר אמר חרב אחוזי כלם :יד 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 98
 אלו שמואל בשם היהוד 'ור ראזעי רבי חרב אחוזי כלם :טו 'סי ש"עיי .'ה ישא 'ה יאר 'ה יברכך )'ו

 אמר אמי 'ר בשם יצחק 'ר וקמיצה וקבלה זריקה והלכות שחיטה לכהנים שמלמדין חכמים תלמידי
 מאיר 'ר חרב אחוזי כלם :טז 'סי ש"עיי .הלשכה מתרומת שכרן ונוטלין קדשים מומי מבקרי אלו
 הלכה האת לא ידיהם על מעשה בא שאם כחרב הלכה שונין כלן שהיו אומר מאיר רבי יוסי 'ור

  .להם קוהא
   בעולם שיש פורעניות מיני בכל נלחמים שהם מלחמה מלומדי :יד 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 99
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Éåë Åø Àé ì Çò Éåa Àø Çç100 ã Çç Çt Äî 
úÉåìé Ål Ça101  

ַעל ְּבָׂשָרם ְּכמֹו ֶׁשֶּנְחְּתָמה ִּבְבָׂשרֹו ֶׁשל  ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם חֹוֵתם ִמיָלה
ּוִמּׁשּום ָּכ , ִליֵרכֹו  ֲחגּוָרהַאְבָרָהם ּוִמְתַּגְּבִרים ָּבּה ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ַחְרּבֹו

  .ֵׁשִדים ַההֹוְלִכים ַּבֵּלילֹותַהֵאיָנם ְיֵרִאים ִמן ַהַּמִּזיִקים ְו
 äîçìî éãîìî- éãîìî ïëùîä úåáéáñ íéðåçä äúåà íéááåñä íéðäëä ïëå äøåú ìù äúîçìî 

íúãåáò øãñ . åáøç ùéà -à íãé ìò íéãéîòîù íéðîéñå úøåñî ïä åðééæ éìë  äøñîäå àñøéâä ú

çëùú àìù . úåìéìá ãçôî - øîåà àåä ïëå úåøö íäéìò åàåáéå äåçëùé ïô )éìäúíá  ( ïô øá å÷ùð

êøã åãáàúå óðàé:  

    
) è (ï Éåé Àø Ät Çà102 Éåì ä ÈN Èò 

ä Éî Éì ÀL Àê Æì Æn Çä103 é ÅöÂò Åî 
ï Éåð Èá Àl Çä104  

 ַזְנְגִביללֹום ֵמֲעֵצי ֵהיַכל ֹקֶדׁש ָּבָנה אֹותֹו ְׁשֹמה ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁש )ט(
  .ִמְּלָבנֹון ְוִחָּפה אֹותֹו ָזָהב ָטהֹור ִּתְדָהר ּוְתַאּׁשּור ַהָּבא

                                                                                                                                            
 להם שאמר שבשעה ירכו על חרבו איש מלחמה ימלומד חרב אחוזי כולם :יז 'סי ש"עיי 100
 רבוח נטל ואחד אחד כל מיד בו יאכל לא ערל וכל )ב"י שמות( סונטימוס ה"הקב אלי אמר כך משה

  .עצמו ומל ירכו על
 עצמו דיין יראה לעולם יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר :ב"ע קט יבמות ’עי 101
 ששים שלשלמה מטתו הנה שנאמר מתחתיו לו פתוחה וגיהנם יריכותיו בין לו מונחת חרב כאילו

 רבה ש"שיה 'עי :ללילה שדומה גיהנם של מפחד בלילות מפחד 'וגו ישראל מגבורי לה סביב גבורים
 מה בירכו מחתכת חרב בחלומו רואה אדם שאפילו בלילות מפחד ירכו על חרבו איש :יד 'סי ג"פ

 אחריהם ויענה כהנים ברכת וישמע תפלתו ויתפלל שמע אתקרי ויקרא הכנסת לבית ילך יעשה
 .ישראל בני את תברכו כה )שם( להם ואומר אהרן בני את מזהיר לפיכך מזיקו רע דבר ואין אמן
 המעשה ואת הדין את להוציא היאך ונותנין נושאין הכל הדין בשעת אומר יוסי 'ר :טז ש"עיי

 אם אבינא בר יעקב 'ר בשם אבונא בר זראלע 'דר חתניה מנחם רבי גיהנם של מדינה ומתפחדין
 כאילו אתה רואה תהא נדתה ועל כתמה על שאלה לך לשאול המדרש לבית לפניך אשה באת

  .גיהנם של מדינה ותתפחד בה עיניך תתן לוא מירכיך שיצאת
 קרייה פתר סימון 'בר יהודה 'ר בשם עזריה 'ר לו עשה אפריון :יט 'סי ג"פ רבה ש"שיה ’עי 102
 הגדילה שלא עד קטנה בת לו שהיתה למלך אלעאי ברבי יהודה 'ר אמר משכן זה אפריון במשכן
 שהגדילה כיון ובחצר במבוי בפרהסיא עמה ומדבר בשוק אותה רואה היה סימנים לידי ובאת
 פפליון לה עשו אלא בפרהסיא עמה מדבר שאהא בתי של שבחה אין המלך אמר סימנין לידי ובאת

 ואהבהו ישראל נער כי )א"י הושע( כתיב כך הפפליון מתוך עמה אדבר עמה לדבר צריך וכשאהיה
 בפרהסיא אותו ראו םבי מצרים את לנגוף 'ה ועבר )ב"י שמות( 'שנא בפרהסיא אותו ראו במצרים
 שם( ואומרים באצבען אותו מראים העוללים והיו הגדולה היד את אלישר וירא )ד"י שם( שנאמר

 כיון 'וגו בא מסיני 'ה ויאמר )ג"ל דברים( שנאמר בפנים פנים אותו ראו בסיני ואנוהו אלי זה )ו"ט
 ונשמע נעשה 'ה ברד אשר כל )ד"כ שמות( ואמרו התורה את וקבלו סיני הר על ישראל שעמדו
 לי יעשו אלא בפרהסיא עמם מדבר שאהיה בני של שבחן אין ה"בהק אמר שלימה אומה לו נעשה
 אל משה ובבא )ד"ל שם( ד"הה המשכן מתוך עמהם מדבר אהיה עמהם לדבר צריך וכשאני משכן
 ביום יהיו :ד 'סי ב"פי ר"במ ’עי .הכבוד כסא זה אפריון א"ד :כג 'סי ש"עיי .אתו לדבר מועד אהל
 זה אפריון א"ד 'וגו כילה כמין עשוי שהוא העולם זה לו עשה אפריון )ג שיר( ד"הה 'וגו כלות

 למה העולמים בית זה אפריון א"ד 'וכו ורביה לפריה אלא בראו שלא אפריון קראו למה העולם
 אלעאי רב בר יהודה רבי הארון זה אפריון א"ד 'וכו מיניה מן זהב של הצורות שכל אפריון נקרא
 של נויה שתראה מוטב פרוים לה עשו המלך אמר וחסודה משובחת נאה בת לו שהיה למלך אמר
 תורה של נויה שיראה ארון לה עשו ה"הקב אמר וחסודה ומשובחת נאה התורה כך פרוים מן בתי
 כהנים ברכת זו 'וגו שלשלמה מטתו הנה )ג שיר( למעלה כתיב מה 'וגו אפריון א"ד 'וכו הארון מן
 כשם התורה סדר על דבריו וסמך התורה את רשלפ אלא בא לא ששלמה ללמדך למעלה אמרינןכד

 )'וגו( כהנים ברכת זכר בתחלה שלמה עשה כך כהנים ברכת פרשת כתוב המשכן מפרשת שלמעלה
 למלך ד"למה לוי 'ר בשם דסכנין יהושע ר"א כן למה 'וגו לו עשה אפריון המשכן על דיבר ואחר

 מה בתו את להשיא המלך כשבא רעה עין בהם ושלטה גדולים קדושין לה הועש בתו את שקדש
 ה"הקב עשה כך עוד רעה עין בך ישלוט שלא עליך הזה הקמיע יהא לה אמר קמיע לה נתן עשה

 הקולות את רואים העם וכל )כ שמות( שכתוב כמה גדולה פומבין עשה לישראל תורה ליתן כשבא
 רעה עין בהם הושלט ומחר היום וקדשתם העם אל לך )יט םש( שכתוב כמו קדושים אלא היו ולא

 שבאו כיון אלא כן עשה לא ההר תחת אותם וישבר )לב שמות( דתימא כמה הלוחות ונשתברו
 כתוב לפיכך רעה עין בהן תשלוט שלא כדי תחלה הברכות את ה"הקב להם נתן המשכן את ועשו

  .'וגו כלות ביום ויהי כ"ואח רעה עין מן וישמרך 'ה יברכך תחלה
  שלו שהשלום המלך שלמה המלך לו עשה :יט 'סי ג"פ רבה ש"שיה ’עי 103
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 åì äùò ïåéøôà-ãåáëì øúë úôåç ïåéøôà åì äùò äìéù ïëùîá òá÷ðù ãòåî ìäà äæ :  

    
) é (ó Æñ Æë ä ÈN Èò åé Èãen Çò105 

á ÈäÈæ Éåú Èãé Äô Àø106 Éåá Èk Àø Æî 
ï ÈîÈb Àø Çà107Èø Éåë Éåz  óeö
ä ÈáÂä Çà108 ú Éåð Àa Äî 

í Èì ÈLeøÀé109  

ָהֵעדּות ֲאֶׁשר הּוא ַעּמּוד  ְוַאֲחֵרי ֶׁשִהְׁשִלימֹו ָׂשם ְּבתֹוכֹו ֶאת ֲארֹון )י(
ַהְיָקִרים  ,ֹו ְׁשֵני לּוחֹות ֲאָבִנים ֶׁשִהְצִניַע ָׁשם ֹמֶׁשה ְּבחֹוֵרבתֹוכָהעֹוָלם ּוְב

 ַוֶּיֱחֶפה ֵמָעָליו ֶאת ָּפֹרֶכת ַהְּתֵכֶלת ְפֹרׂשַוִּי, ים ִמָּזָהב טֹובָיִפִמֶּכֶסף ָצרּוף ְו
' ָהְיָתה ׁשֹוָרה ְׁשִכיַנת ה, תּוֵבין ַהְּכרּוִבים ֲאֶׁשר ַעל ַהַּכֹּפֶר, ְוָהַאְרָּגָמן

  .ִּבירּוָׁשַלִים ִמָּכל ָעֵרי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִׁשֵּכן ְׁשמֹו

 åúãéôø-áäæ àåäù úøôëä ìò åðëùîå åáëùî  .ëøî ïîâøà åá- ìò áëåøå éåìú äéäù úëøôä äæ 

ãåîòì ãåîòî úåñðåìë . óåöø åëåú-úåçåìå íéáåøëå úøôëå ïåøà äáäà úôöøá øåãñ  . úåðáî

 íìùåøé -á÷äì íéîìùå íéàéøé ìàøùé åìà "ä:  

    
) àé (äÈðé Æà Àøe äÈðé Æà Àö110 

ï Éåi Äö ú Éåð Àa111 Àê Æì Æn Ça 

ָּכרֹוז ָיָצא , ֲחנַֻּכת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבבֹוא ְׁשֹמה ַהֶּמֶל ַלֲעׂשֹות ֶאת )יא(
ַּבֶּכֶתר , ם ִצּיֹוןְוַע ,ְצאּו ּוְראּו יֹוְׁשֵבי ָעֵרי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:  ְוֹכה ָאַמרַחֹכְּב

                                                                                                                                            
 עצי למשכן הקרשים את ועשית )ו"כ שם( א"המד הלבנון מעצי :יט 'סי ג"פ רבה ש"שיה ’עי 104
 ה"הקב ברא בדבריה המלובנת התורה שבעצת הלבנון מעצי :ד 'סי ב"פי ר"במ ’עי .עומדים שטים

 הלבנון מעצי 'וגו הלבנון מן עצים נכרת ואנחנו )ב ב ה"ד( דתימא כמה בנוןהל מעצי 'וכו עולמים
 מכוון שהוא מעלה של הקדשים קדשי בית זה הלבנון מעצי :כג 'סי ש"עיי .שטים עצי ארון ועשו
  .שבתך כנגד מכוון לשבתך מכון )ו"ט שמות( ד"הה מטה של הקדשים קדשי בית כנגד

 העמודים ווי )ז"כ שם( 'שנא העמודים אלו כסף עשה יועמוד :כ 'סי ג"פ רבה ש"שיה ’עי 105
 'סי ש”עיי.כסף של שהיו לפנים העומדים העמודים שני אלו כסף עשה :כא 'סי ש"עיי .וחשוקיהם

 עשה עמודיו :כג 'סי ש"עיי .ההיכל לאולם העמודים את ויקם )'ז א"מ( 'שנא כסף עשה עמודיו :כב
  .ירופפו שמים עמודי )ו"כ איוב( א"המד כסף עשה מודיוע 'וכו יוחסין שלשלת זה כסף

 ש"עיי .זהב תצפה הקרשים ואת )ז"כ שם( 'שנא זהב רפידתו כסף :כ 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 106
 שכל דתנינן כההוא זהב רפידתו :כב 'סי ש"עיי .טהור זהב ויצפהו )שם( 'שנא זהב רפידתו :כא 'סי

 האילן ופירות הארץ פירות אלו זהב רפידתו :גכ 'סי ש"עיי .הדלתות מאחורי חוץ בזהב נטוח הבית
  .רב ומפז מזהב הנחמדים )ט"י תהלים( שנאמר תורה דברי אלו זהב רפידתו 'וכו בזהב שנמכרין

 'סי ש"עיי .וארגמן תכלת פרכת ועשית )שם( 'שנא ארגמן מרכבו :כ 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 107
 דומה שזהבה הכפרת זה אמר ביבי רבי לה הסמוכה פרכת זו אומר תנחומא 'ר ארגמן מרכבו :כא

 ארגמן מרכבו 'וכו בעזרך שמים רוכב )ג"ל דברים( א"המד ארגמן מרכבו :כג 'סי ש"עיי .לארגמן
  .קדם שמי בשמי לרוכב )ח"ס שם( א"המד

 למשול וחוה אדם ברא בראשית מעשה כל שאחר אהבה רצוף תוכו :ד 'סי ב"פי ר"במ 'עי 108
  הוי תקרא נערותיה שלחה )ט משלי( א"וכה בכולם
 צדיקים וזכות תורה זכות זו אמר יודן רבי אהבה רצוף תוכו :כ 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 109

 רצוף תוכו :כא 'סי ש"עיי .השכינה זו אמר סימון רבי בשם יודה 'ר שםב עזריה רבי בה שעוסקין
 'ר בשם יודה 'ר בשם אמר עזריה רבי דיהולומ תורה זכות זו אמר יודן 'ר ירושלם מבנות אהבה
 צדיקים וזכות רההתו זכות זו אמר יודן 'ר אהבה רצוף תוכו :כג 'סי ש”עיי .השכינה זו סימון

 'ר אהבה רצוף תוכו 'וכו השכינה זו אמר סימון 'ר בשם יודה רבי בשם עזריה רבי בה העוסקין
 הגא שור שבבהמות גאה נשר שבעופות גאה הם גאים ארבע אבהו 'ר בשם בון ורבי ברכיה
 בשמים 'ה )ג"ק שם( 'שנא הכבוד בכסא וחקקן ה"הקב נטלן וכלן אדם שבכלן גאה אריה יותשבח
 מבנות :ד 'סי ב"פי ר"במ 'עי .משלה בכל שמלכותו תדע הגאים על כסאו שהכין ממה כסאו הכין

 ומוראכם )ט בראשית( דתימא כמה להם ומושלמים מהם יראים הבריות כל שיהיו ירושלים
  .'ווג יהיה וחתכם
 במלך ציון בנות וראינה צאינה )ד שיר( ד"הה המשכן את ויביאו א"ד :ה 'סי ב"פנ ר"שמ 'עי 110
 ביום הזה הפסוק נאמר אימתי לבו שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלמה
   אצלם שורה ה"שהקב בישראל גדולה שמחה שהיתה המשכן שעמד
 במילה בתגלחת לי המצוינים בנים ציון בנות נהוראי צאינה :כד 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 111

 נראה הזה ציון מה םכוכבי עובדי י"ע לי המצוינין בנים ציון בנות :ה 'סי ב"פנ ר"שמ 'עי .ובציצית
  .לי המצוינין ציון בנות הוי באצבע נראין ישראל כך באצבע
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Éåa Äì ú Çç Àî ÄN í Éåé Àáe115  

 ְּביֹום ֲחנַֻּכת ֵּבית, ְּטרּו ַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשֹמה ַהֶּמֶלּוָבֲעָטָרה ֶׁשִע
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁשֹמה ַהֶּמֶל ָּבֵעת ,  ְּבִׂשְמַחת ַחג ַהֻּסּכֹותּוחְמַהִּמְקָּדׁש ְוִׂש

  .ַהֻּסּכֹות ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֶאת ַחג, ַהִהיא

 ïåéö úåðá- äìéîá åì ïéðééåöîù íéðá úéöéöáå ïéìéôúáå . åîà åì äøèòù äøèòá - ãòåî ìäà 

 åáø úà éàçåé ïá ïåòîù éáø ìàù àéðåçð éáø øîà éðù úòìåúå ïîâøàå úìëú ïéðååâá øèåòî àåäù

 úá åì äúéäù êìîì ìùî åì øîà åîà åì äøèòù åäî êéáàî úòîùù øùôéà éà éñåé éáøá øæòìà

ù ãò äááçî ææ àì øúåéá äáäåà äéäå äãéçé øîàðù éúá äàø÷)äî íéìäú ( ææ àì éàøå úá éòîù

 øîàðù éîà äàø÷ù ãò äááçî ææ àì éúéòø éúåçà éì éçúô øîàðù éúåçà äàø÷ù ãò äááçî

)àð äéòùé (åé ïá ïåòîù éáø ãîò áéúë éîàìå åðéæàä éìà éîåàìå éîò éìà åòîùéàç ìò å÷ùðå 

åëå åùàø' . åúðåúç íåéá-äì åäåøèòù äøåú ïúî íåé åìåò åìá÷å êìîì í . åáì úçîù íåéáå- äæ 

øáãîá ïëùîä åá êðçúðù íéàåìéîì éðéîù:  

    
øôñ ã ÷øô íéøéùä øéù     

)à ( ÀêÈp Ää é ÄúÈé Àò Çø ä ÈôÈé ÀêÈp Ää
ä ÈôÈé116Àê Äé Çðé Åò 117íé Äð Éåé 118 

, אֹותֹו ַהּיֹום ִהְקִריב ַהֶּמֶל ְׁשֹמה ֶאֶלף עֹולֹות ַעל ַהִּמְזֵּבַחּוְב )א(
ָיְצָאה ַּבת קֹול ִמָּׁשַמִים ְוֹכה ָאְמָרה ', ָקְרָּבנֹו ְּבָרצֹון ִלְפֵני ה ְוִהְתַקֵּבל

                                                                                                                                            
 על ולבנה החמ ברא שלמות בריותיו שברא במלך שלמה במלך :כד 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 112
 שלמה במלך נבראו שנה עשרים כבן וחוה אדם אמר קפרא בר מלאתן על ומזלות כוכבים מלאתן
 לאברהם האש השלים כיצד לבריותיו מעשיו שליםשה במלך שלמה במלך א"ד שלו שהשלום במלך
 בין שלום שעשה במלך שלמה במלך א"ד ליעקב המלאך השלים ליצחק החרב השלים אבינו

 יחזקאל( שנאמר שלג של הרקיע אש של והחיות שלג של הרקיע יוחאי בן שמעון 'ר תני בריותיו
 החיות ודמות )שם( 'שנא אש לש והחיות 'וגו הנורא הקרח כעין רקיע החיה ראשי על ודמות )'א

 מכבה זה ולא זה מכבה זה ולא הבזק כמראה ושוב רצוא והחיות )שם( וכתיב אש כגחלי מראיהם
 דבר סוף לא אבין ר"א זה מזיק זה ולא זה מכבה זה ולא אש של וגבריאל שלג של שר מיכאל זה
  .ביניהן שלום שהעו ה"הקב אש וחציו שלג שחציו אחד מלאך בין 'אפי אלא למלאך מלאך בין

 למה המשכן זה אמו לו שעטרה בעטרה :ה 'סי ב"פנ ר"שמ וכן כה 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי 113
 בתכלת ורוקם )לה שמות( שנאמר מצוייר היה המשכן ךכ מצויירת העטרה מה אלא עטרה קראו

 לו שעטרה בעטרה הוי מחשבות וחושבי מלאכה כל שיעו ואורג ובשש השני בתולעת ובארגמן
 את שאל י"רשב לשלמה עטרה שבע בת שעשתה מצאתי ולא המקרא בכל חזרתי יצחק ר"א אמו

 למלך משל הן ל"א אמו לו שעטרה בעטרה מהו מאביך ששמעת איפשר יוסי ברבי אלעזר 'ר
 שקראה עד מחבבה זז לא בתי אותה קורא והיה מדאי ביותר מחבבה והיה יחידה בת לו שהיתה
 וראי בת שמעי )מה תהלים( שנאמר בת לישראל קרא בתחלה ה"הקב כך אמי שקראה ועד אחותי

 אחותי יל פתחי )ה שיר( 'שנא אחותי שקראן עד מחבבן זז לא אביך ובית עמך ושכחי אזנך והטי
 שנאמר יאמ שקראן עד מחבבן זז לא לילה רסיסי קוצותי טל נמלא שראשי תמתי יונתי רעיתי

  ארגיע עמים לאור ומשפטי תצא מאתי תורה כי האזינו אלי ולאמי עמי אלי הקשיבו )נא ישעיה(
 חתונתו ביום :כה 'סי ג"פ רבה ש"שיה 'עי .תורה מתן זה חתונתו ביום :ב"ע כו תענית 'עי 114

  .מועד אהל זה וחתונת ביום א"ד 'וכו היו כחתנים סיני זה
 ש"שיה 'עי .בימינו במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה לבו שמחת וביום :ב"ע כו תענית 'עי 115

 משמחי ישרים 'ה פקודי )ט"י תהלים( א"המד תורה דברי אלו לבו שמחת וביום :כה 'סי ג"פ רבה
  .העולמים בית זה לבו שמחת וביום 'וכו לב

 בגמילות יפה הנך במצות יפה הנך יפה הנך רעיתי יפה הנך :א 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 116
 תרומה בחלה הבית במצות יפה הנך תעשה לא במצות יפה הנך עשה במצות יפה הנך חסדים

 הנך בכלאים יפה הנך וההפקר עני ומעשר ופאה שכחה בלקט השדה במצות יפה הנך ומעשרות
 יפה הנך במילה יפה הנך רבעי בנטע יפה הנך בערלה יפה הנך בנטיעה פהי הנך בציצית בסדין יפה

 בסוכה יפה הנך בתפילין יפה הנך במזוזה יפה הנך שמע בקריאת יפה הנך בתפלה יפה הנך בפריעה
 יפה הנך הזה בעולם יפה הנך טובים במעשים יפה הנך בתשובה יפה הנך ואתרוג בלולב יפה הנך

  .הבא בעולם
 אם והיה )ו"ט במדבר( ד"הה לעדה עינים שהם סנהדרין הן עיניך יונים עיניך :ב 'סי שם 'עי 117
 ישראל אין כך העינים אחר אלא וחוזרין הולכין אינם וכולם באדם יש אברים ח"רמ העדה מעיני

  .שלהם מסנהדרין חוץ דבר לעשות יכולים
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ים ְוַכָּמה ָיִפים ֵהם ְּגדֹוֵלי ַהְּכֶנֶסת ְוַהֲחָכִמ ַּכָּמה ָיָפה ַאְּת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל
ְודֹוִמים , ֵּבית ִיְׂשָרֵאל יֹוְׁשֵבי ַסְנֶהְדִרין ֶׁשֵהם ְמִאיִרים ְלעֹוָלם ְלַעם

ֵהָּמה  ַצִּדיִקים, ַוֲאִפּלּו ְׁשָאר ְּבֵני ַהְּכֶנֶסת ְוַעם ָהָאֶרץ, ְלגֹוָזִלים ְּבֵני יֹוָנה
  . ִּכְבֵני ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ִלְּקטּו ֲאָבִנים ְוָעׂשּו ַּגל ְּבַהר ִּגְלָעד

 éúéòø äôé êðä-íäéúåðáø÷ åéìò åáøòå ïöøå ïñìé÷  . íåéä çåôéù ãò- éðôç éîéá éðôì åàèçù 

ñçðéôå . íéðåé êéðéò- äúåà ïéèçåùùëå äâåæ ïáá ä÷áãä úàæä äðåéë êúîâåãå êúéàøîå êééðååâ 

éàøåîå éìåò ìåáñì íëù úúð úà êë øàåö úèùåô àìà úñëøôî äðéà .êúîöì ãòáî ,øãòë êøòù 

 íéæòä- ÷éäáîå äàð êøòù êééøåùé÷ì íéðôáî ïúçì úáäàðä äùà ñåìé÷ úîâåã äæä ñåìé÷ä 

 úñðë äîéãù àîâåãäå ÷åçøî ÷éäáî ïøòùå íéøää ïî úåãøåéä úåðáì íéæò øòùë úéðåðáìå øäåöë

                                                                                                                                            
 יונה מה רגלים לפעמי עולין שהןכ בהילוכן נאים ישראל כך תמה זו יונה מה ,יונים :ש"עיי 118

 מה צנועים ישראל כך צנועה זו יונה מה וציצית במילה בתגלחת מצויינין ישראל כך מצויינת זו
 זו יונה מה היום כל הורגנו עליך כי )ד"מ תהלים( ישראל כך לשחיטה צוארה פושטת זו יונה

 כנגד בחג םשמקריבי יםפר שבעים אותן שכל האומות על מכפרין ישראל כך העולים על מכפרת
 יונה מה תפלה ואני ישטנוני אהבתי תחת )ט"ק שם( ד"הה מהן העולם יצדה שלא אומות שבעים

 לא ה"להקב שהכירו משעה ישראל כך באחר אותו ממירה אינה עוד זוגה בן שמכרת משעה זו
 הן כך יהוחלונות ואפרוחיה וגוזליה ושובכה קנה ומכרת לקנה נכנסת זו יונה מה באחר המירוהו

 זו יונה מה מקומו את מכיר ואחד אחד כל לפניהם יושבין כשהן חכמים תלמידי של שורות לשש
 המקדש בית שחרב פ"אע ישראל כך לעולם שובכה מנחת אין מתחתיה גוזליה נוטל שאת פ"אע
 להם מחדשים ישראל כך גרן וחדש חדש בכל לה מחדשת זו יונה מה בשנה רגלים שלש בטלו לא

 כך לשובכה וחוזרת הרבה רוגליות משוגרת זו יונה מה טובים ומעשים תומצו תורה חדש בכל
 עשרת אלו אשור מארץ וכיונה המדבר דור זה ממצרים כצפור יחרדו )א"י הושע( ד"הה ישראל

 אותה שמאכילין יונה מין יש אומר רבי 'ה נאם בתיהם על והושבתים ואלו אלו השבטים
 מתגיירין גרים הרבה ודורש יושב שהזקן בשעה כך הלשובכ אצלה ובאות אותה מריחות וחברותיה

 כך לעולם אורה הביאה זו יונה מה יונה להדא דמייה דידך דוגמא כיונים יונים 'וכו שעה באותה
 לעולם אורה יונה הביאה ואימתי לאורך גוים והלכו )'ס ישעיה( 'שנא לעולם אורה מביאין ישראל

  .ערב לעת נההיו אליו ותבא )'ח בראשית( ד"הה נח בימי
 בדיקה צריך גופה כל כעורות שעיניה כלה כל לוי 'ר אמר לצמתך מבעד :ג 'סי ש"עיי 119

 לה תכשיט והוא לאחוריה שערה כשמצמת הזאת והאשה בדיקה צריך גופה כל אין יפות ושעיניה
 רבי אמר המקדש בית של תכשיט היתה והיא המקדש בית אחורי יושבת גדולה סנהדרי היתה כך

 מצמצמין שהיו לצמתך מבעד :ה 'סי ש"עיי .דצפורין רבה כהדין מרווחין והן מצומדין ןראינ אבהו
   .וזיע ורתת ביראה אלא באלירא עומדין היו ולא ודיבור דיבור כל על עצמן

 גוייה מן דאתנהרתון טורא אמר לוי רבי בשם יהושע 'ר העזים כעדר שערך :ה 'סי שם 'עי 120
 הגלשתן הגלשה ומה סיני הר זה זה איזה העולם לאומות ועד גל אותו עשיתי מתוכו שגלשתם הר

 שהלכו עדרים העזים כעדר שערך מדין במלחמת קרייה פתר יצחק רבי :ו 'סי ש"עיי .מתוכו
 את הכהן ואלעזר משה ויקח )א"ל במדבר( ד"הה ופנחס משה בזכות אלא הלכו לא מדין למלחמת

 הירדן את שעברו עדר כעזים כעדר שערך בירדן ייהקר פתר הונא רבי :ז 'סי ש"עיי .מאתם הזהב
 .ישראל עבר ביבשה לאמר בניכם את והודעתם )'ד יהושע( ד"הה אבינו יעקב בזכות אלא עברו לא

  .העזים כעדר שערך שנאמר ערוה באשה שער ששת רב אמר :א"ע כד ברכות
 לאומות גלעד תואו עשיתי מתוכו שגלשתי הר גלעד מהר שגלשו העזים כעדר :ג 'סי ש"עיי 121
 הדא ווהג מן דאתנהרתון טורא אמר לוי רבי בשם דסכנין יהושע ורבי סוף ים זה זה איזה העולם
 גלשין עבד הוא טבאות לפי כההוא מוצינא הדא גלשין גלשין לה עבדה היא סגין שערה כד אתתא
 גל עשיתיו מתוכו שגלשתן הר גלעד מהר שגלשו :ו 'סי ש"עיי .מתוכה הגלשתי גלשה ומה גלשין

 מתוכו שגלשתן הר עדגל מהר שגלשו :ז 'סי ש"עיי .מדין מלחמת זו זו איזו העולם לאומות ועד
 כעדר שערך לצמתך מבעד א"ד :ח 'סי ש"עיי .הירדן זה זה זה אי העולם לאומות ועד גל עשיתיו
 יתב זה זה זה ואי העולם לאומות ועד גל עשיתיו מתוכו שגלשתם הר גלעד מהר שגלשו העזים

 דאת הדא המקדש מבית לא יוצאה מורא מאיכן ממקדשך אלהים נורא )ח"ס תהלים( 'שנא המקדש
 מקודש כשהיה בחרבנו מקודש שהוא תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי את )ו"כ ויקרא( אמר

 ממחריביו להפרע לכשיבא פנים ה"הקב לו נשא לא למקדשו אם ומה ו"ק דברים והרי בבנינו
 הר גלעד מהר שגלשו העזים כעדר שערך :ט 'סי ש"עיי .מתוכו לשתןהג הגלשה ומה ו"עאכ

 כעדר שערך :י 'סי ש"עיי .המשמרות אלו זה זה אי העולם לאומות ועד גל עשיתיו מתוכו שגלשתן
 אלו זה זה ואי העולם לאומות ועד גל עשיתיו מתוכו שגלשתן הר גלעד מהר שגלשו העזים

 ואי העולם לאומות ועד גל עשיתיו מתוכו שגלשתן הר עזיםה כעדר שערך :יא 'סי ש"עיי .הקרבנות
  .סנהדרין אלו זה זה
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òéë éìò ïéáéáç êéáù íé÷øä óà êéúåðëùîå êéúåðçîì íéðôáî àéä êëì ìàøùéá÷ åùìâù åéðáå 

äî úãøìíù ïáì íâéùäùë ãòìâä ø ,ã" ãòìâ õøàá àéäù ïãøéä øåáòá ïéãî ìò åàáöù ïúåàë à

íéøéùä øéù ùøãîá äæ ïåùìå . ãòáî - ïéâîå êéñîä øáã àø÷îáù ãòá áåøù íéðôáî ïåùì àåä 

 åîë øçà øáã ãâð)è áåéà ( íúçé íéáëåë ãòáå)á äðåé ( éãòá äéçéøá õøàä)çë áåéà ( ãòáä

ä àåä ãòáîå ìôøòãòáî øîåà àåä êëì ãòá åúåàì íéðôáî àåäù øáã . êúîö- øáã ïåùì 

 úîåö ïåùì êúîö ùøôì ïëúé àìå íéøåùé÷äå äëáùä àéä åæå úàöì çéøôé àìù øòùä íöîöîä

éúä àäúù"àù äáéúá úùøåùî å"äì úëîñð àéäùë äùåâã úåéäì äì äéä ë" úìåòô äá ìåòôì à

éåì åà äá÷ð"îë øëæ úìåòô åá ìåòôì åéú å" äâç åîë úùâãåî àéä äá÷ðì äðúåð àåäùë úáù ìù å

ùãç 'éúå åúáùá úáù úìåò øëæì ïëå äúáùå"ä íå÷îá äàá åðéçøë ìò äôø àéäù êúîö ìù å" à

ää êôäú äá÷ðì åà øëæì åúúì êåîñ àåäùëå äîö øåùé÷ä íù àäéå"éúì à" êôäú äçôù ïåâë å

äúçôù åúçôù øîåì ,ëåïäúîà åúîà äîà  , äåøòäúåøò åúåøò , éúîö äúîö åúîö äîö äæ ïëå

êúîö . åùìâù- èøåîîå çø÷ð øää àöîð øää ïî úåãøåé úåîäáäùë ùåìâ íâøåúî çáâ åòø÷ðù 

íäî:  

    
) á ( ø Æã Åò Àk Àê Äé Çp ÄL

úÉåáeö Àw Çä122 ï Äî eì Èò ÆL 
ä Èö Àç Çø Èä123 í Èl Ëk ÆL 

ú Éåîé Äà Àú Çî124 ïé Åà ä Èì Ëk ÇLÀå 
í Æä Èa125  

ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ַהַּמְקִריִבים ֶאת ָקְרָּבֵנ ְואֹוְכִלים ְּבַׂשר  יםַּכָּמה ָיִפ )ב(
ִמָּכל ֹאֶנס ְוֶגֶזל ְּכִפי ֶׁשָהיּו ְנִקִּיים ֶעְדֵרי  ּוְנִקִּיים, ֹקֶדׁש ּוַמְעַׂשר ּוְתרּוָמה

א ָהְיָתה ֶׁש, ַיֹּבק ְּבֵעת ֶׁשָהיּו ְּגזּוזֹות ְועֹולֹות ִמַּנַחל, ֹצאנֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב
 ,ְויֹוְלדֹות ְּתאֹוִמים ְּבָכל ֵעת, ְוֻכָּלן ּדֹומֹות זֹו ָלזֹו, ָּבֶהם ֲעׁשּוָקה ּוְגזּוָלה

  . ַוֲעָקָרה ּוְמַׁשֵּכָלה א ָהְיָתה ָּבֶהם

                                                 
 ש"עיי .הרחצה מן שעלו הים ובזת מצרים בזת קצובין מילין הקצובות כעדר שניך :ש"עיי 122

 :ו 'סי ש"עיי .תעשה לא מצות ה"ושס העש מצות ח"רמ קציבין מילין הקצובות כעדר שניך :ה 'סי
 ושנים בנדבה אלף עשר שנים קצובים מילין הקצובות כעדר שניך כומתו הגלשתן הגלשה הומ

 בשנים יצחק בר חנניה רבי אמר למטה אלף ישראל מאלפי וימסרו )שם( 'שנא במסירה אלף עשר
 בזת הקצובות כעדר שניך מתוכו הגלשתם הגלשה ומה :ז 'סי ש"עיי .מדין למלחמת הלכו אלף עשר

 תמן דתנינן גדולה כהונה בגדי אלו קצובין מילין הקצובות דרכע שניך :ח 'סי ש"עיי .ועוג סיחון
 גדול כהן עליו מוסיף ואבנט נפתמצ ומכנסים בכתונת 'בד וההדיוט בגדים בשמנה משמש גדול כהן
 על אומרים ויש 'וכו דמים שופכי על מכפרת היתה כתונת הקדש נזר וציץ ומעיל ואפוד חשן

 מתוכו הגלשתן הגלשה ומה :ט 'סי ש"עיי .'וכו עריות לויג על מכפרים מכנסים 'וכו כלאים לובשי
 .מחלקות עשר שנים לויה משמרות ד"וכ כהונה משמרות ד"כ קציבין מילין הקצובות כעדר שניך

 הכבש את )ח"כ במדבר( קציבין מילין הקצובות כעדר שניך מתוכו הגלשתן הגלשה מה :י 'סי ש"עיי
 מילין הקצובות כעדר שניך מתוכו הגלשתן הגלשה הומ :יא 'סי ש"עיי .'וגו בבקר תעשה אחד

  .מחייבין ואלו מזכין אלו קציבין
 'ר בשם משרשיא 'ור אחא 'ר העונות מן מרוחצין כלן שהיו הרחצה מן שעלו :ה 'סי ש"עיי 123

 בעצרת אבל חטאת ושעיר לחטאת אחד עזים ושעיר )ז"כ במדבר( כתיב המוספין בכל אומר אידי
 מן שעלו :'ו 'סי ש"עיי .מתאימות שכולם עון ולא חטא לא בידם היה שלא ךללמד חטאת כתיב אין

 אחד הקדים שאלו יד של לתפילין ראש של תפילין מהן אחד הקדים שלא אמר הונא רבי הרחצה
 אומר הוי בשלום משם עולין היו ולא משבחן משה היה לא יד של לתפילין ראש של תפילין מהן

 כנען ארץ נכבשה אלף בששים אלעזר 'ר אמר הרחצה מן שעלו :ז 'סי ש”עיי .ביותר צדיקים שהיו
 עירבוביא מלחמת אלף ששים על יתירה שהיא מלחמה כל אלעזר ר"דא אלעזר דרבי דעתיה היא
 או אמר כארבעים כשלשים כעשרים כעשר שנאמר מקום כל אמר חזקיה בשם יהודה ביר היא
 ארבעים )'ה 'א ה"ד( איתמר והכא צבא חלוצי אלף כארבעים )'ד יהושע( איתמר תמן יתר או חסר

 אלף ו"ט אותן בדרכים כלו והשאר היו שלם אלף אחא 'ר אמר וששים מאות ושבע אלף וארבעה
 על כפריןשמ הרחצה מן שעלו :ח 'סי ש"עיי .הכתוב מנאן ולא היו כלים שומרי להם אמר הם איכן

 שמכפרים הרחצה מן שעלו :י 'סי ש"ייע .לישראל שמשמרין הרחצה מן שעלו :ט 'סי ש"עיי .ישראל
  .ישראל את שמזכין הרחצה מן שעלו :יא 'סי ש"עיי .ישראל על והולכין

 ויסע )ד"י שמות( ד"הה למלאך שכינה יןב מותאמים כולן שהיו מתאימות שכלם :ש"עיי 124
 מתאימות שכולם :ו 'סי 'עיי .מהם אחד ניזק שלא בהם אין ושכלה 'וגו ההולך האלהים מלאך

 נזמיה מפרק מהם ואחד פניה מפחם מהן אחד היה האשה אצל זוגות זוגות נכנסין שהיו בשעהש
 מתאימות שכלם :ז 'סי ש"עיי .כך לנו ושתעש ה"הקב של מבריותיו אנו אין להם אומרות והיו
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åâå úåáåö÷ä øãòë êéðù ' -äùà éåð ïåùìá äæ ñåìé÷ óà  . êéðù - ïøåãñ ìò úåøåãñå úåðáìå úå÷ã 

çøä øãò øãñå øîöë ïøîöá øäæéì ïåâäå íëç äòåøì úåøñîð ïéðîå áö÷á ïàöä øàùî úåøåøáä íéì

îöä êìëìúé àìù ïúãéì úòî ïúåà ïéøîùîå úìéî éìëì ïúåà ïéùåòùøíåé ìà íåéî íúåà ïéöçåøå  .

 úåîéàúî íìëù- íåúî ïåùì )çì íéìäú( ,éëèðéà úåîéîú øîåìë éøùáá íåúî ïéà"òìá ù"æ .

 äìëùå-åîå ìåëù íåù  íéìëåàå íéúøåëä ìàøùé éøåáâ íù ìò åæä àîâåãä øîàðå íäá ïéà í

 åìëìëúé àìù úåéøòä ïîå ìàøùé ìù ìæâä ïî ïé÷çøúî íä éøäå íúåáéáñ íäéðùá íäéáéåà

 íäî ãçà ãùçð àìù ïéðîå áö÷á ïéãî ìò åàáöù ùéà óìà øùò íéðù ìò äæ ñåìé÷ øîàðå äøéáòá

 øîàðù úåéøòä ìò)àì øáãîá (ð àìå ìò óàå ïúøôë åàéáä áìä øåäøä ìò óàå ùéà åðîî ã÷ô

 áåúëä íäéìò ãéòäù åãùçð àì ìæâä)ì øáãîá"à ( ìàå äùî ìà åàéáéå ììùä ìë úà åç÷éå

ãçà øåîç åà úçà äøô ïäî ãçà çéøáä àìå øîåâå ïäëä øæòìà:  

    
) â ( é Äð ÈM Çä èeç Àk

Àê Äé Çú Éú Àô ÄN126 Àêé Åø Èa Àã Äîe 
äÆåàÈð127Çì Æô Àk  ï Éån Äø Èä ç

Àê Åú Èn Çö Àì ã Çò Ça Äî Àê Åú Èw Çø128  

ִפָּלה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְתּ ָהיּו ְמַבְּקׁשֹות, ְוִׂשְפתֹוָתיו ֶׁשל ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול )ג(
ְלחּוט   ָהיּו הֹוְפכֹות ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַהּדֹוִמיםוּוִמּלֹוָתי' ִלְפֵני ה

ְוַהֶּמֶל ֶׁשהּוא ֹראָׁשם ָמֵלא ִמְצוֹות ,  ָנִקירְּכֶצֶמ ּוַמְלִּבינֹות אֹוָתם ָׁשִני
ֶׁשֵהם ַצִּדיִקים , ְלַבד ָהֲאַמְרָּכִלים ְוַהָּׂשִרים ֶׁשֵהם ְקרֹוִבים ַלֶּמֶל ,ָּכִרּמֹון

   .ְוֵאין ָּבֶהם ָּדָבר ַרע

                                                                                                                                            
 שכולם :ח 'סי ש"עיי .'וגו הולך והחלוץ )'ו יהושע( ד"הה למאסף החלוץ בין מותאמים שהיו

 שתים כמין מתוכו נראין והיו החשן מבין שיוצאות זהב של גבלות שרשרות שתי אלו מתאימות
 תמן דתנינן מתאימות שכולם :ט 'סי ש"עיי .מהן אחת נתאכלה שלא בהם אין ושכלה נרתיקות
 קרב איל דתנינן מתאימות כולםש :י 'סי ש"עיי .שוות המשמרות כל היו בשנה פרקים בשלשה

 לאו ואם פטרוהו זכות לו מצאו דתנינן מתאימות שכלם :יא 'יס ש"עיי .עשר בחמשה עשר באחד
  .לזוגות מעבירין והן למחר דינו מעבירין

 בהם אין ושכלה :ז 'סי ש"עיי .בעבירה אחד מהם נחשד שלא בהם אין ושכלה :ו 'סי ש"עיי 125
 :י 'סי ש"עיי .ורגל בראש הראשון דתנינן בהם אין ושכלה :ט 'סי ש"עיי .מהן 'א ניזק היה שלא 'וגו

 'ר בהם אין ושכלה :יא 'סי ש"עיי .שלשה בשלשה והיין והסלת הקרבים דתנינן בהם אין ושכלה
  .להם קוהא הלכה שאין אמר אבא 'ר דבר מתוך דבר שמלמדין אמר לוי

 אז )ו"ט שם( השירה את שאמרו בשעה שפתותיך השני כחוט :ד 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 126
 משה התחיל שעה באותה ,ואנוהו אלי זה )שם( ואומרים באצבע שמראין נאוה ומדברך משה ישיר

 על לצמתך מבעד לומר צריך אין ,הזה כרמון מצות רצוף שבכם הריקן ,רקתך הרמון כפלח משבחן
 א"המד הדיבור שלפני הקול זה שפתותיך השני כחוט :ה 'סי ש"עיי .שבכם והמצומתין הצנועין

 למשה שאמרו בשעה שפתותיך השני כחוט :ו 'סי ש"עיי .אחד קול העם כל ויען )ד"כ שמות(
 לעריה איש וממנ נפקד ולא בידינו אשר המלחמה אנשי ראש את נשאו עבדיך )א"ל במדבר(

 .'וגו נעשה צויתנו אשר כל )'א יהושע( ליהושע כשאמרו שפתותיך השני כחוט :ז 'סי ש"עיי .ולחטא
 שחה דתנינן שפתותיך השני כחוט :ט 'סי ש"עיי .הקדש נזר זה שפתותיך השני כחוט :ח 'סי ש"עיי

 אמר יודן רבי שפתותיך השני כחוט :יא 'סי ש"עיי .בצלצל ארזא בן והקיש בסודר הסגן הניף לנסך
 דמים אמר חוניא רבי וחנק הרג שרפה סקילה בפיהם מצווין הן דין בית גזירת המלך כגזירת
 רבי התחתונים לדמים העליונים םדמי בין להבדיל כדי באמצע רוחוג סקרא של וחוט דתנינן
 סנהדרין כן לתחתונים העליונים דמים בין מבדיל הסיקרא שחוט כשם יודה 'ר בשם עזריה

 שפתותיך השני כחוט :יב 'סי ש"עיי .לחיוב פטור בין להיתר איסור בין לטהרה טומאה בין מבדילין
 לנו אין ע"רבש ה"הקב לפני ישראל אמרו המשתלח שעיר זה נאוה ומדברך זהורית של לשון זה

 השני כחוט עלי חביבה פיך רחישת שפתותיך השני כחוט להם אמר המשתלח ושעיר זהורית לשון
 שעיר ותחת פרים תחת נשלם מה שפתינו פרים ונשלמה )ד"י הושע( עלה אמר אבהו 'ר זהורית של

  .שפתינו המשתלח
 קול את 'ה וישמע )'ה בריםד( 'שנא הדיבור אחר של הקול זה נאוה ומדברך :ה 'סי ש"עיי 127

 )שם( לו שאמרו נאוה ומדברך :ו 'סי ש"עיי .'וגו דברי קול את שמעתי אלי 'ה מרויא 'וגו דבריכם
 לעריה איש ממנו נפקד ולא אמרתם זה את זה סותרים דבריכם משה להם אמר 'ה קרבן את ונקרב

 זוגות רבינו משה ול אמרו למה זה קרבן חטאתם לא אלו 'ה קרבן את ונקרב ואמרתם ולחטא
 הזיע שלא אפשר נזמיה מפרק ואחד פניה מפחם ממנו אחד והיה האשה אצל נכנסין היינו זוגות

 ומדברך :ז 'סי ש"עיי .קרבן להביא אומרים אנו הרע יצר של הזיעה אותה על קימעה הרע יצר
 :ט 'סי ש"עיי .הציץ זה נאוה ומדברך :ח 'סי ש"עיי .פיך את ימרה אשר איש כל )שם( שאמרו נאוה

 .'וכו אומרים היו בראשון במקדש אומרים הלוים שהיו השיר תמן דתנינן השיר זה נאוה ומדברך



äéù"ù  

31 

 êéúåúôù éðùä èåçë-úçèáä øåîùìå çéèáäì úåàð  'àù äðåæä áçøì íéìâøîä åùòù åîë åøî

 äì)á òùåäé (íúçèáä åøîùå øîåâå éðùä èåç úå÷ú úà . êøáãîå- úøæâî àåä éøäå êøåáã 

)âì ìà÷æçé ( úåøé÷ä ìöà êá íéøáãðä)â éëàìî (ä éàøé åøáãð æà 'ìøô"òìá õéøæ . êú÷ø - àéä 

éîåô ïéøå÷ù íéðôä äáåâ"òìá ùéì"ì ïéîåãå éôàã éðîåø åúåà ïéøå÷ àøîâ ïåùìáå íéðéòä ìöà æ çìô

éð÷éø åðéúåáø åùøéô àîâåãäå äùà éåðá ñåìé÷ éøä ìâìâñå íåãà àåäù õåçá ïåîø éöç ' êéáù

ïåîøë úåöî íéàìî . êúîöì ãòáî-êéøåùé÷ì íéðôáî :  

    
) ã ( ãé Äå Èc ì Çã Àb Äî Àk

Àê ÅøàÈe Çö129 éeð Èa 
úÉåi Ät Àì Çú Àì130ï Åâ Èn Çä ó Æì Æà 131 

ָחֹסן ִּבְזכּות ְוַרב ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים , ְוֹראׁש ַהְיִׁשיָבה ֶׁשהּוא ָהַרב ֶׁשָּל )ד(
ּוְבִלּמּוד ַהּתֹוָרה , ְוַעל ִאְמֵרי ִּפיו ָהָיה ָהעֹוָלם ִנְבֶנה, ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ְּכָדִוד

ְּכִאּלּו , ם ַּבִּמְלָחָמהּבֹו ַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוְמַנְּצִחי ּבֹוְטִחים, ָהָיה עֹוֵסקֶׁש
  . ִּגּבֹוִרים אֹוֲחִזים ִּביֵדיֶהם ָּכל ִמיֵני ְּכֵלי ַזִין ֶׁשל

                                                                                                                                            
 מדבר שהוא פ"אע כהנא בר אבא ר"א יאיא מדברתיך יאי מדברך נאוה ומדברך :יב 'סי ש"עיי

 אמר לוי רבי אמר בנוי כשהוא מחיצתו על שמחויבין כשם חרב כשהוא עכשיו מחיצתו על חייבין
 צדיקים לי העמידה רבנהבחו רשעים לי העמידה ובבנינה צדיקים לי העמידה בחורבנה ה"הקב

 וחבורתו אחז כגון רשעים לי העמידה בבנינה וחבורתו עזרא וחבורתו מרדכי וחבורתו דניאל
 כי )ד"נ ישעיה( אמר לוי 'דר הדא על יוחנן 'ר בשם כהנא בר אבא 'ר וסייעתו אמון וחבורתו מנשה

 לי שהעמידה יםמצדיק יותר בחורבנה לי העמידה צדיקים הוי בעולה מבני שוממה בני םרבי
  .בבנינה
 הוא רצוף שבך הריקן רקתך הרמון כפלח מקלסן משה התחיל שעה באותה :ה 'סי ש"עיי 128
 ש"עיי .שבכם המצומתין ועל שבכם עיןהצנו על לצמתך מבעד לומר צריך ואין הזה כרמון תורות

 ומעשים מצות רצופין שבכם רקנין רקתך הרמון כפלח משבחן משה התחיל שעה באותה :ו 'סי
 ואין עשה גדולה מצוה אותה עשה ולא ממנה וניצל לידו עבירה שבא מי שכל הזה כרמון טובים

 התחיל שעה הבאות :ז 'סי ש"עיי .שבכם המצומתין ועל הצנועין על לצמתך מבעד לומר צריך
 מבעד לומר צריך ואין הזה כרמון תורות הוא רצוף שבך הריקן רקתך הרמון כפלח משבחן יהושע
 ריקן רקתך הרמון כפלח והדין :ח 'סי ש"עיי .שבכם המצומתים ועל שבכם הצנועין על לצמתך

 ש"עיי .שבכם והמצומתין הצנועין על לומר צריך ואין לצמתך מבעד כרמון תשובות מלא שבישראל
 רצוף שורות שבשלש הריקן אמר חד אחא ורבי הנאכ בר אבא רבי רקתך הרמון כפלח :יב 'סי

 הריקן אמר וחד עצמה בסנהדרין היושבין על לצמתך מבעד לומר צריך ואין הזה כרמון תורה
 ותחת הזית תחת היושבין על לצמתך מבעד לומר צריך ואין הזה כרמון תורה רצוף שבסנהדרין

  תורה בדברי ועוסקין והתאנה ןהגפ
 אתכם גידל ומה בספרו דוד אתכם שגידל מה צוארך דויד כמגדל :ה 'יס ד"פ רבה ש"שיה 'עי 129

 בספרו דוד אתכם שגדל מה צוארך דויד כמגדל 'וכו לגזרים סוף ים לגוזר )ו"קל תהלים( בספרו דוד
 בספרו דוד אתכם גדל ומה בספרו אתכם שגדל מה דוד כמגדל :ו 'סי .בספרו דוד אתכם גדל ומה

 דויד כמגדל :ז 'סי ש"עיי .לנחלה ארצם ונתן הבשן מלך ולעוג האמורי מלך לסיחון )ו"קל תהלים(
 דויד כמגדל :יב 'סי ש”עיי .גדולים מלכים למכה )ו"קל תהלים( בספרו דוד אתכם גדל כמה צוארך
 של צוארן היו וקיים בנוי המקדש בית שהיה ימים שכל בצואר מדמהו ולמה מקדש בית זה צוארך
 ד"הה ישראל של צוארן נכפף כביכול המקדש בית שחרב וכיון לםהעו אומות בין פשוט ישראל

 בית כך אדם של בגבהו נתון זה ארצו מה א"ד המקדש בית זה עזכם גאון את ושברתי )ו"כ ויקרא(
 לויה המקדש מבית כהונה כך בו תלויין תכשיטין רוב זה צואר ומה עולם של בגבהו נתון המקדש

 לשונאי חיים אין המקדש בית משחרב כך חיים לאדם אין ניטל אם זה צואר ומה המקדש מבית
  .ישראל
 לתלפיות בנוי 'וכו הרבה פיות לו שאמרו ספר לתלפיות מהו לתלפיות בנוי :ה 'סי ש"עיי 130

 :ז 'סי ש"עיי .הרבה פיות שאמרוהו ספר לתלפיות בנוי :ו 'סי ש"עיי .הרבה פיות ושאמרוה ספר
 אמר בון 'בר חייא טטרגונין לתלפיות בנוי :יב 'סי ש"עיי .הרבה פיות שאמרוהו ספר לתלפיות בנוי
 יפיפיות לעשותו שעתיד הוא ואני ז"בעוה תל שעשיתיו הוא אני ה"הקב אמר לת ונעשה היה יופי

 ומתפללין לארץ בחוצה העומדים אמרו מכאן פיות כל בו שמתפללים תל תלפיות א"ד הבא לעולם
 בחורבנו בבניינו כדון עד אותו מכוונות הפנים שכל יכלהה הוא 'וכו ישראל לארץ פניהם הופכין

  בו מתפללות הפיות שכל ההיכל הוא לתלפיות בנוי אבין ביר אמר מניין
 לא עליהם והגנתי סיני הר לפני שעמדו והרבבות האלפים אותן כל המגן אלף :ה 'סי ש"עיי 131
 הרבבות כל עליו תלוי גןהמ אלף :ו 'סי ש"עיי .דור לאלף הבא אותו בזכות אלא עליהם הגנתי

 דור לאלף שבא אותו בזכות אלא עליהם הגנתי לא עליהם והגנתי מדין למלחמת שהלכו והאלפים
 את שעברו והרבבות האלפים ןאות כל המגן אלף :ז 'סי ש"עיי .בו נתליתם בעצמכם אתם ולא

 המגן אלף :יב 'סי ש"עיי .דור לאלף הבא אותו בזכות אלא עליהם הגנתי לא עליהם והגנתי הירדן
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 é Åè Àì ÄL ì Ék åé Èì Èò éeì Èz
Äø Éåa Äb Çäíé132  

 êøàåö ãåã ìãâîë- ÷æåç íå÷î àåäù ïåéö úãåöî àåä ãåã ìãâîë àîâåãäå äùàá éåð äôå÷æ äîå÷ 

ìãâîä åúåàå ìàøùé ìù ïøöáîå ï÷æç äúéäù úéæâä úëùì åæ êøàåö àåä êë øöáîå ìôåòå éåðá 

 úøæâî àåäå åúéðáú úëàìî éåðå åéúåøåö ãåîìì åá ïéìëúñî ìëä úåéäì éåðì éåðá úåéôìúì) áåéà

äì (åîäáî åðôìî 'éúäå õøà"éú åîë úåéôìúá å"úéðáúáå úéîøúáù å . åéìò éåìú ïâîä óìà- êë 

íéìãâîä ìúåëá íäéèìùå íäéðéâî úåìúì íéøùä âäðî . éèìù-éöç íäá ïéðúåðù úåôùà  åîë í

)àð äéîøé (àøåä íùîù úéæâä úëùì åì äîåãå íéèìùä åàìî íéöçä åøáää ïâî äøåúäù äàöåé 

 íù ìò óìàä ïâî åîë ïâîä óìà øîåì ùéå ìàøùéì)æè à íéîéä éøáã (øåã óìàì äåö øáã . ìë

 íéøåáâä éèìù- øîàðù ïééðòë íéèìùå íéöç íù ìò íéàø÷ð íéãéîìúäù åðéöî )æë÷ íéìäú (

éöçëíäî åúôùà àìî øùà øáâä éøùà íéøåòðä éðá ïë øåáâ ãéá í:  

    
) ä (Àê Äé Çã ÈL éÅð ÀL133 éÅð ÀL Äk 

 äÈi Äá Àö é Åî Éåà Àz íé Äø ÈôÃò
íé Äp ÇL ÉåM Ça íé Äò Éåø Èä134  

 ,ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ּוָמִׁשיַח ֶּבן ֶאְפַרִים, ְׁשֵני ּגֹוֲאַלִי ָהֲעִתיִדים ְלָגֳאֵל )ה(
, ֶׁשִּנְמְׁשלּו ִלְׁשֵני ֳעָפִרים ָּתֳאֵמי ְצִבָּיה, ֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְּבֵני יֹוֶכֶבדּדֹוִמים ְלֹמ

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּבְזֻכּיֹוֵתיֶהם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר  ְוָהיּו רֹוִעים ֶאת ַעם
  . ִמְרָים ּוֵמי ְּבֵאר ֶׁשל, םְּבָמן ּוְבעֹופֹות ְּפטּוִמי

 êéãù éðù-à úå÷éðîä ïøäàå äùî äæ êúå . äéáö éîåàú íéøôò éðùë- úãìåé úåéäì äéáö êøã 

äæë äæ íéìå÷ù íéåù íäéðù êë íéîåàú , íäù äéáö éîåàú úåçåìä íù ìò êéãù éðù øçà øáã

åáã ãâðë øåáã ïéðååëî åæ ìò äùîçå åæ ìò úåøáã äùîçå úçà äãîá úåðååëîø , àì ãâðë éëðà

ìù úåîãä úà èòîî çöåøäù çöøúá÷ä "ä , äøæ äãåáò øçà äðåæäù óàðú àì ãâðë êì äéäé àì

íéøæ úà ç÷ú äùéà úçú úôàðîä äùà êøã ,ø÷ùì òáùéì åôåñ áðåâäù áåðâú àì ãâðë àùú àì ,

úéùàøá úáùá úáù àìù øîåì åàøåáá ø÷ù ãéòî úáùä úà ììçîäù äðòú àì ãâðë øåëæ ,áëã 

                                                                                                                                            
 'ר לבבם תאות שהיה המגן תואו והבאתי קפלתי דור אלף ה"הקב אמר ברכיה ר"א עליו תלוי

 נעשה אתה אין ולבני מגן נעשית לי ע"רבש ה"הקב לפני אברהם אמר אמר יצחק 'ר בשם ברכיה
 הנעש אני לבניך אבל לך מגן אנכי )ו"ט בראשית( 'שנא אחד מגן הייתי לך ה"הקב לו אמר מגן

   עליו תלוי המגן אלף ד"הה הרבה מגינים
 שיעמוד מי שכל הגבורים שלטי כל אלא בו נתליתם בעצמכם אתם ולא :ה 'סי ש"עיי 132

 מי ידי ועל בהם נתלה דורן כל בשעתו עזרא בשעתו דוד בשעתו משה כגון יצרו על ויתגבר וישלוט
 ושולט שעומד כל הגבורים שלטי כל :ו 'סי ש"עיי .ואהרן משה אלו שדיך שני ידי על התורה נתן

 ידי ועל בהם נתלה דורן כל בשעתו עזרא בשעתו דוד בשעתו משה כגון גבור קרוי ביצרו ומתגבר
 אתם ולא :ז 'סי ש"עיי .ופנחס משה סנדרנא ידי על שדיך שני ידי על מדין מלחמת נעשית מי

 משה כגון יצרו על ויתגבר וישלוט שיעמוד מי שכל הגבורים שלטי אלא בו נתליתם בעצמכם
 שני ידי על הירדן את ישראל עברו מי ידי ועל בהן נתלה דורן כל בשעתו עזרא בשעתו דוד בשעתו

  .תומלכו כהונה זו הגבורים שלטי כל :יב 'סי ש"עיי .ואלעזר יהושע הן אלו שדיך
 המש הם אלו שדיך שני ידי על סוף ים לכם נקרע מי ידי על ):ה 'סי ד"פ( רבה ש"שיה 'עי 133
 נעשית מי ידי על :ו 'סי ש"עיי .ואהרן משה אלו שדיך שני ידי על התורה נתן מי ידי ועל 'וכו ואהרן

 ישראל עברו מי ידי ועל :ז 'סי ש"עיי .ופנחס משה סנדרנא ידי על שדיך שני ידי על מדין מלחמת
 אלו שדיך ניש ):יג 'סי ד"פ( רבה ש"שיה 'עי :ואלעזר יהושע הן אלו שדיך שני ידי על הירדן את

 מה ישראל של והדרן הודן ואהרן משה כך אשה של והדרה הודה הללו השדים מה ואהרן משה
 של ושבחה כבודה הללו השדים מה ישראל של נוין ואהרן משה כך אשה של נויה הללו השדים

 ואהרן משה כך בחל מלאים הללו השדים מה ישראל של ושבחן כבודן ואהרן משה כך אשה
 כך מהן ויונק אוכל התינוק אוכלת שהאשה מה כל הללו השדים ומה התורה מן ישראל ממלאים

 ורבנן 'ה דברי כל את לאהרן משה ויגד )'ד שמות( ד"הה לאהרן לימדה רבינו משה שלמד תורה כל
 ד"הה ואהרן משה היו כך מחברו גדול מהם אחד אין הללו השדים מה המפורש שם לו גילה אמרי

 ממשה גדול אהרן ולא מאהרן גדול משה לא ומשה אהרן הוא )שם( וכתיב ואהרן משה הוא )'ו שם(
  ישראל לכבוד אלא נבראו שלא הללו אחים שני אשריהם 'וכו בתורה
 הן הן ויוכבד מרים נחמני בר שמואל אמר בשושנים הרועים :יד 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 134

 ישראל של מרעיתן היתה יכןוה כשושנים רך שלבם ישראל את רועות והיו ישראל של חיותיהן
  :וכלב יהושע זה .בשושנים הרועים ):ה 'סי ד"פ( ש"שיה זוטא מדרש 'עי :סוף ים על במצרים
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 äì÷îù ïá ãéìåäì åôåñ ãîåçäù ãåîçú àì ãâðëåéáà åðéàù éîì ãáëîå åúåà . íéòåøä- úà 

äøùéå äçåð êøãá íúåà íéëéøãîå íéðùåùá íðàö:  

    
) å (í Éåi Çä ÇçeôÈi ÆL ã Çò135 

 ì Æà é Äì Àê Æl Åà íé Äì Èì Àv Çä eñÈð Àå
ø Éån Çä ø Çä136 ú Çò Àá Äb ì ÆàÀå 

äÈð Éåá Àl Çä137  

  ֻאָּמנּות ֲאבֹוֵתיֶהםְוָכל ְזַמן ֶׁשָהיּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל אֹוֲחִזים ִּביֵדיֶהם )ו(
רּוַח ָרָעה ֶׁשל ֹּבֶקר ְוֵׁשד ָצֳהָרִים , ֵׁשִדים, ָהיּו ּבֹוְרִחים ַמִּזיִקים, ַהַּצִּדיִקים

ׁשֹוָרה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָהָיה ָּבנּוי ְּבַהר ' ְׁשִכיַנת ְּכבֹוד ה ִּכי ָהְיָתה, ֵמֶהם
יִתים ָהיּו ּבֹוְרִחים ֵמֵריַח ְקֹטֶרת ְוַהַמְׁשִח ְוָכל ַהַּמִּזיִקים, ַהּמֹוִרָּיה

  . ַהְּבָׂשִמים

 íåéä çåôéù ãò-äîçä èùôúúù ãò  . íéììöä åñðå - úàå êìéöà éðà íåéä íåçå áøù úò àåä 

éìò äáéøò . íåéä- ïëå ùîùä àåä )â úéùàøá ( ïëå íåéä çåøì)â éëàìî ( øòåá àá íåéä äðä éë

øåîä øäá éì êìà íåéä çåôéùîå øåðúëáá íéîìåò úéáá äé"ø ,èçùî øîåìëåà úà ììçì éðôì æà 

 äéøåîä øäá éì øàáàå äæä ïëùî ùåèàå íëéìòî ÷ìúñà ñçðôå éðôç éîéá éúçðî õàðìå éùã÷

íéîìåò úéáá ,êéúåðáø÷ ìë íù äöøàå êá ïéà íåîå äôé êìåë íùå:  

    
) æ ( íeîe é ÄúÈé Àò Çø ä ÈôÈé Àê Èl Ëk

Àê Èa ïé Åà138  

הּוא , עֹוִׂשים ְרצֹונֹו ֶׁשל ֲאדֹון ָהעֹוָלם , ֶׁשַעֵּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאלִּבְזַמן )ז(
ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ּומּום ֵאין  ְוֹכה ָאַמר ֻּכֵּל ָיָפה, ְמַׁשֵּבַח אֹוָתם ִּבְׁשֵמי ָמרֹום

ָּב .  

    
) ç ( ä Èl Çk ï Éåð Èá Àl Äî é Äz Äà

é Äà Éåá Èz ï Éåð Èá Àl Äî é Äz Äà139 

ַהּדֹוָמה ְלַכָּלה ֲאֶׁשר ִהיא  ְּבַמֲאָמרֹו ִעִּמי ֵּתֵׁשב ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל' ָאַמר ה )ח(
ָראֵׁשי  ִמְנָחהְוִיְהיּו ַמִּגיִׁשים ָל , ְוִאִּתי ָּתבֹואּו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְצנּוָעה

                                                 
 שמל בשעה אמר חד לוי ורבי אבהו רבי היום שיפוח עד :טו 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 135

 ועלה תליעווה החמה עליהן וזרחה גבעה ערלותיהן עשה ביתו ובני ובניו עצמו את אבינו אברהם
 ה"הקב ואמר האשים גבי שעל הלבונה קומץ וכריח הסמים קטרת כריח ה"הקב לפני ריחן

 עליהם רחמים ואתמלא הריח זה להם נזכר אני רעים ומעשים עבירות יליד זה של בניו לכשיבואו
   רחמים למדת הדין מדת להם והופך

 העמיד ישראל בני את הושעי שמל בשעה אמר לוי 'ר המור הר אל לי אלך טעם מה :ש"עיי 136
 סמים קטרת כריח ה"הקב לפני ריחן ועלה והתליעו חמה עליהם וזרחה גבעה ערלותיהם להם

 לידי אלו של בניהם לכשיבואו ה"הקב אמר שעה באותה אישים גבי שעל נהלבו של קומץ וכריח
 דיןה מדת להם והופך רחמים עליהם ומתמלא זה ריח להם נזכר אני רעים ומעשים עבירות
   הצדיקים לכל ראש שהוא אברהם זה המור הר אל לי אלך א"ד :טז 'סי ש"עיי .לרחמים

  :המזבח גבי על לבונה כקומץ שנתקרב יצחק זה הלבונה גבעת ואל :ש”עיי 137
 מום מכל מנוקים ד"ב כך בצדק מנוקים ד"שב כשם יוסף רב דתני :א"ע קא יבמות 'עי 138

 אבינו יעקב זה רעיתי יפה כלך :יז 'סי ד"פ רבה ש"יהש .בך אין ומום רעיתי יפה כולך שנאמר
 שעמדו בשעה י"רשב תני רעיתי יפה כלך מהו פסולת בה נמצא ולא לפניו שלמה מטתו שהיתה
 בהם היה לא שעה אותה ונשמע נעשה 'ה דבר אשר כל )ד"כ שמות( ואמרו סיני הר לפני ישראל

 טפשין לא שממין ולא שוטין לא חרשין ולא ןאלמי לא סומין ולא חגרין ולא מצורעין ולא זבים לא
 זבים בם והיו קלים ימים היו לא שחטאו כיון רעיתי יפה כולך נאמר שעה אותה על לב חלוקי ולא

  וטפשין שוטים חרשים אלמים וסומין חגרין ומצורעים
 ישעיה( 'שנא הייתי עמכם לבבל כשגליתם ה"הקב להם אמר :יח 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 139

 'עי[ כלה מלבנון אתי ד"הה עמכם אני בקרוב הבחירה לבית לכשתחזרו בבלה שלחתי למענכם )ג"מ
 שנאמר לבנון שנקראו המלכיות מן תבואי מלבנון אתי כלה מלבנון אתי :ה 'סי ג"פכ ר,שמ

 כלה ללבנון אתי אלא לומר קרא צריך היה לא לוי 'ר אמר .]בלבנון ארז אשור הנה )לא יחזקאל(
 'עי .העולם אומות מן פורע הוא כך ואחר המקדש מבית וערנ הוא בתחלה אלא וןמלבנ אמרת ואת
 כלה שבעולם בנוהג לוי ר"א כלה מלבנון אתי )ד שיר( ד"הה משה ישיר אז א"ד :ה 'סי ג"פכ ר"שמ

 לכנסת אמר אלא כן עשה לא ה"והקב לחופה אותה מכניסין כ"ואח אותה ומבשמין מקשטין
 אלא מלבנון אתי פעמים שני למה כלה ועשיתיך לקחתיך ולבנים טמטי כלה מלבנון אתי ישראל

 ירכתי הרים מרום עליתי אני )לז ישעיה( 'שנא לבנון שנקרא ק"מבהמ גליתם אתי ה"בהק אמר
  לבנון
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Åî é ÄøeL ÈzäÈð Èî Âà Là Éø140 
øé Äð ÀN Là Éø Åî141ï Éåî Àø ÆçÀå 142 

ú Éåé Èø Âà ú Éåð Éò Àn Äî143 é Åø Àø Çä Åî 
íé Äø Åî Àð144  

, ְׂשִנירְוַהַּדָּיִרים ַהּיֹוְׁשִבים ְּבֹראׁש ַהר , ָהָעם ַהּיֹוְׁשִבים ַעל ְנַהר ֲאָמָנה
 ָל ִמִּסים יֹוְׁשֵבי ֶהָעִרים ְוִיְהיּו ַמֲעִלים. ֲאֶׁשר ַּבֶחְרמֹון ְוָהֻאּמֹות

ֵהם ֵרי ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ּוַמָּתָנה ֵמָע, ַהְּבצּורֹות ֲאֶׁשר ֵהָּמה ִּגּבֹוִרים ַּכֲאָריֹות
  . ְּנֵמִריםִמ ִּגּבֹוִרים

 äìë ïåðáìî éúà-íëîò äìâà éðà éë åìâú éúà äæ ïåðáìî åìâúùë  . éàåáú ïåðáìî éúà - 

 ïåðáìî éúà áúë ïë ìòå øö éì êúøöá äìåâä éîé ìë óàå íëîò áéùà éðà äìåâä ïî åáåùúùëå

éàåáú ,à áúë àìå àåáú éúà äæ ïåðáìî åìâúùëé úòùî øîåì éàåáú ïåðáìì éúíëúàéö ãò ïàëî 

åàåáúå åàöú øùà ìëá íëîò éðà ïàë íëúàéá úòù . äðîà ùàøî éøåùú- êéçãð úà éöá÷á 

 êéúåòñîå øáãîá éøçà êúëì éá úðîàäù äðåîàä úéùàøî êúìåòô øëù äî éððåáúúå éìëúñú

 úåéøà úåðåòî åéäù ïåîøçå øéðù ùàøì êúàéáå éô ìò êéúåéðçåâåòå ïåçéñ ,ã"ä äðîà ùàøî àø 

ðåôö ìåáâá àåä ' åá øîàðù øää øäå ïåðîà éøåè äðùî ïåùìáå äðîà åîùå ìàøùé õøà ìù) øáãîá

ãì ( ìåáâ ïéàåøå íùî íéôåö íä íù úåòéâîå úåöá÷ð úåéìâùëå øää øä íëì åàúú ìåãâä íéä ïî

ð êëì äéãåä íéøîåàå íéçîùå ìàøùé õøà ìù äøéåàå ìàøùé õøàäðîà ùàøî éøåùú øîà:  

    
) è ( é Äú Éç Âà é Äð Äz Àá Ça Äì

ä Èl Çë145 ã Çç Çà Àa é Äðé Äz Àá Ça Äì 

ַהְמׁשּוָלה ְלַכָּלה , ַאֲהָבֵת ֲאחֹוִתי ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ְקבּוָעה ַעל לּוַח ִלִּבי )ט(
ֲאֶׁשר הּוא ַצִּדיק ,  ֶׁשֵּביֵניֶכםלּוַח ִלִּבי ַאֲהַבת ַהָּקָטןְקבּוָעה ַעל , ְצנּוָעה

                                                                                                                                            
 הגליות עתידות יוסטא 'ר בשם חוניא ר"א אמנה מראש תשורי :יט 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 140

 למלך סרדיוטות אותה להביא העולם אומות ועתידים שירה ואומרים מונוס טיורוס עד מגיעות
 תשורי א"ד :כ 'סי ש"עיי .קרבן לשון אלא תשורי לשון אין אמנה מראש תשורי טעם מה המשיח
 מלכם ויעבר לפניהם :ה 'סי ג"פכ ר"שמ ’עי .'בה והאמין בו שכתוב אברהם זה אמנה מראש

 ההר אותו עד אמנה ושמו הוא הר יוסטא ר"א אמנה מראש תשורי )ד שיר( בראשם 'וה לפניהם
 נאמר לכך שירה אומרים יהיו לשם הגליות כשיגיעו יוסי ר"ב אלעזר ר"א ל"ח ולהלן ממנו י"א

 )צח תהלים( שנאמר ל"לע ירהש לומר ישראל עתידין אמנה מראש תשורי א"ד אמנה מראש תשורי
 שהאמין אברהם בזכות ירהש ישראל אומרים זכות ובאיזה עשה נפלאות כי חדש שיר 'לה שירו

 אומר הכתוב ועליו בה נוחלין שישראל האמונה היא 'בה והאמין )טו בראשית( שנאמר ה"בהקב
 לא נחמיה ר"א אמנה מראש תשורי 'וכו אמנה מראש תשורי הוי יחיה באמונתו וצדיק )ב חבקוק(

 יצחק ר"א 'בה נוויאמי וכתיב העם ויאמן שנאמר אמנה בזכות אלא הים על שירה לומר ישראל זכו
 בשביל אאב בר שמעון ר"א אלא להאמין להם היה ולא להם שנעשו נסים אותן כל רואין היו

 הים על שירה לומר ישראל זכו ממנה 'בה והאמין שנאמר ה"להקב אברהם שהאמין האמנה
  .אמנה מראש תשורי הוי משה ישיר אז שנאמר
 את שונא השניר זה מה יצחק זה מוןוחר שניר מראש ):כ 'סי ד"פ( רבה השירים שיר 'עי 141

   בלבד אחת פעם אלא יצחק נתנסה לא כך הניר
 כך בזוטו נתון טובו כל זה חרמון מה יעקב זה וחרמון ):כ 'סי ד"פ( רבה השירים שיר 'עי 142
  מיעקב מלכות מיעקב לויה מיעקב כהונה
 כך שחוץ הזה אריה מה ועוג סיחון הז אריות ממעונות ):כ 'סי ד"פ( רבה השירים שיר 'עי 143

 בא זה ולא בלבד אחד יום מהלך אלא לזה זה בין היה שלא וגבורים שחוצים ועוג סיחון היו
  ומדי בבל גלות אריות ממעונות :ה 'גסי"פכ ר"שמ 'עי זה של לסיועו בא זה ולא זה של לסיועו
 כך ףחצו הזה הנמר ומה הכנעניים אלו נמרים מהררי ):כ 'סי ד"פ( רבה השירים שיר 'עי 144

  אדום זו נמרים מהררי :ה 'גסי"פכ ר"שמ 'עי .חצופים הכנעניים
 לכם היה אחד לב ה"הקב אמר לבבתני כלה אחותי לבבתני :כא 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 145

 בים לכם היה אחד לב ה"הקב אמר כלה אחותי לבבתני א"ד 'וכו לבבות שני לי ונתתם במצרים
 ונתתם במדבר לכם היה אחד לב ה"הקב אמר כלה חותיא לבבתני א"ד 'וכו לבבות שני לי ונתתם

 ונתתם במרגלים לכם היה אחד לב ה"הקב אמר כלה אחותי לבבתני אחר דבר 'וכו לבבות שני לי
 'וכו 'וגו נון בן ויהושע הקנזי יפנה בן כלב בלתי )ב"ל במדבר( 'שנא וכלב יהושע זה לבבות שני לי
 ’ועי .'וכו לבבות שני לי ונתתם בשטים לכם היה אחד לב ה"הקב אמר כלה אחותי לבבתני א"ד

  .כלה אחותי לבבתני דכתיב הוא דקרובי לישנא לבובין דהאי משמע מאי :ב" נגע שבת
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}ú Çç Çà Àa {Àê Äé Çðé Åò Åî146 ã Çç Çà Àa 
Àê ÄéÈð Éø Àe Çv Äî ÷ÈðÂò147  

ן ּותָנָהָיה ֶׁש ,ּוְכֶאָחד ֵמַהְּמָלִכים ֶׁשל ֵּבית ְיהּוָדה, ְּכֶאָחד ֵמַרָּבֵני ַסְנֶהְדִרין
  . ֶּכֶתר ַמְלכּות ַעל ַצָּוארֹו

 éðúááì-êéìà éáì úà úëùî  . êéðéòî úçàá-êéáù úåáåè úåîâåã äáøä  àìà êéá äúéä àìåì 

 êéèåùé÷ é÷ðò éãéáøî úçàá êéðåøåöî ÷ðò úçàá ïëå ïìåëá ïëù ìëå øúåéá êááçî éúééä ïäî úçà

íäá ïéðééöî ìàøùéù äåöî éèéùëú íä ,ã"åä êéúåáàî ãçàá ÷ðò ãçàá àà äæå ãçåéî äéä ãçà 

íé÷ðòá ìåãâä íãàä ÷ðò àø÷ðä íäøáà:  

    
) é (Éç Âà Àê Äé Çã Éã eôÈi ä Çî é Äú

ä Èl Çë148 Àê Äé Çã Éã eá Éh ä Çî 
 ì Èk Äî Àê Äé Çð Èî ÀL Ççé Åø Àå ï ÄéÇi Äî

íé Äî ÈN Àa149  

ַהְמׁשּוָלה ְלַכָּלה ֶׁשִהיא  ַמה ָּיפּו ּדֹוַדִי ָעַלי ֲאחֹוִתי ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל )י(
 לֶׁש  ְוֵׁשם טֹוב,ַמה ּטֹובּו ָעַלי ּדֹוַדִי יֹוֵתר ִמִּׁשְבִעים ֻאּמֹות, ְצנּוָעה

  . םִמיָׂשַצִּדיַקִי נֹוֵדף ִמָּכל ְּב

 êéãã åôé äî- íéîìåò úéáå ïåòáâå áåð äìéù ìâìâ éðéòá àåä äôé äáç íù éì úéàøäù íå÷î ìë 

ãòååúðù íå÷î íéãåòéå øàùå íéìùåøé åæ äçåðî íéãåòéå øàùå äçåðî éìááä ãñéù àåä ' äðéëù íù

ìàøùéì . êéðîù çéøå-áåè íù :  

    
) àé (Æô Éð äÈð Àô Éh Äz ú

ä Èl Çk Àê Äé Çú Éåú Àô ÄN150 L Çá Àc 

נֹוְטפֹות ִׂשְפתֹוֵתיֶהם  ,ּוִבְזַמן ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ַהֹּכֲהִנים ְּבֶעְזַרת ַהֹּקֶדׁש )יא(
 ְמתּוִקים –ָאְמֵר ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ַיֲעַרת ְּדַבׁש ּוְלׁשֹוֵנ ַּכָּלה ְצנּוָעה ְּב

                                                                                                                                            
 לבבתני ’וכו המילה ובדם הפסח בדם בעיניך באחד לבבתני :כא 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 146
 'וכו ונשמע נעשה 'ה דבר ראש כל )ד"כ שמות( ואמרתם סיני הר על לפני שעמדתם מעיניך באחד

 לבבתני 'וכו המשכן את הקים וביום )'ט במדבר( שנאמר המשכן בהקמת מעיניך באחד לבבתני
 באחד 'וכו לצדקה לו ותחשב ויפלל פינחס ויעמוד )ו"ק םתהלי( שנאמר פנחס זה מעיניך באחד

 דכתיב מאי ונתןי רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר :ב"ע פח שבת 'עי .משה זה מצורוניך ענק
 תנא ’עי .עיניך בשתי לכשתעשי מעיניך באחת בתחילה מעיניך באחת לבבתני כלה אחותי לבבתני

 שהעלתי במה העולם מן וסדרתי אברהם עד מנח דורות עשרה באו ):ה פרק( רבה אליהו דבי
 באחת לבבתני כלה אחותי לבבתני )ד ה"ס( שנאמר עולמי על לבי היה אברהם שבא כיון בעולם
 אוהבה והיה מעיניה באחת לו ונראית האשה את שקדש למלך משל מצורוניך ענק באחד מעיניך
 אבינו אברהם כך ו"עאכ עיניה בשתי כשיראנה )בלבו( מעתה אמור בה ומשתוקק בה ושמח ביותר

 של חבילות לידי בניו כשיבואו אוהבו כך השכינה כנפי תחת ומכניסן הבריות עניני על מפקח היה
 יעקב זכה מה ומפני .מצורוניך ענק באחד מעיניך באחת לבבתני נאמר לכך ו"עאכ צותומ תורה
  ממה ז"בעוה הרע ביצר ושלא בצער שלא לחיים
  .שבשבטיך והגבור המיוחד משה זה מצורוניך ענק באחד :כא 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 147
 שמואל 'ר בשם לבוח 'ור ברכיה 'ר כלה אחותי דודיך יפו מה :כב 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 148

 לבש וכנגדן 'וכו בנביאים וארבעה הכא שיתא כלה ישראל נקראו מקומות בעשרה אמר נחמן בר
 שהיו הדברות עשרת מישראל שבטלו העולם מאומות ליפרע כדי 'וכו לבושין עשרה ה"הקב

 .להכ אחותי דודיך יפו מה ):י פסוק ד פרשה( השירים שיר זוטא מדרש 'עי .ככלה עליהן מצמצמים
  .וגבעון ובנוב בשילה ישראל שהקריבו הקרבנות אלו

 זה שמן מה נחמן בר שמואל 'ר אמר בשמים מכל שמניך וריח :כב 'סי ד"פ רבה ש"שיה ’עי 149
 טעמים כמה בו ומוצא דורש את הזה הפסוק כך ריחות כמה בו מריח את מפטמו שאת ידי על חלק

 שגמרו ביום .בשמים מכל שמניך וריח ):י פסוק ד פרשה( השירים שיר זוטא מדרש 'עי .טובים
  .מהבמות מלאכתן

 חלבו רבי בשם ברכיה רבי 'וכו כלה שפתותיך תטופנה נפת ):כג 'סי ד"פ( רבה ש"שיה 'עי 150
 ובא נביאות של רבוא ששים להם עמדו כך נביאים של רבוא ששים לישראל שעמדו כשם אמר

 שמעון 'ר בשם קיסרייה חלפתא ורבי ונאה 'ר .כלה שפתותיך תטפנה נפת אמרשנ ופרסמן שלמה
 מהן אחד דבר חיסור חסרה ואם תכשיטין וארבעה בעשרים מתקשטת זו כלה מה אמרי לקיש בן

 בשם הונא 'ר כלום אינו מהם אחד חיסר ואם ספרים ד"בכ רגיל שיהא צריך ח"ת כך כלום אינה
 יושבת זו כלה מה לקיש שרי בשם חלפתא 'ר צנוע שיהא צריך ח"ת כך צנועה זו כלה מה ל"רשב

 דופי של דבר בו יהא שלא צריך ח"ת כך עלי מעידה עדותי וזו טהורה שאני ראו ואומרת בפוריא
 לשומעיהן ערבין ואינן ברבים תורה דברי שאמר מי כל אמר יוחנן 'ר לקיש וריש יוחנן רבי 'וכו

 תורה דברי שאמר מי לכ אמר לקיש ריש אמרן שלא לו נוח בחופתה אדם בני על שעריבה זו ככלה
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ÀêÅð ÉåL Àì ú Çç Çz á Èì ÈçÀå151 
 Ççé Åø Àk Àê Äé Çú Éî Àì ÇN Ççé ÅøÀå

ï Éåð Èá Àì152  

  . ְוֵריַח ְלבּוֵׁשי ַהֹּכֲהִנים ְּכֵריַח ְלבֹוָנה, ְּכָחָלב ְוִכְדָבׁש

 úôð -÷åúî  . êéúåúôù äðôèú-îòè  'äøåú . êéúîìù çéøå- êéúåîìùá úåâäåðä úåðåâä úåöî 

æðèòù øåñéà äðåäë éãâá úìëú úéöéö:  

    
) áé (ìeòÈð ï Çb é Äú Éç Âà 

ä Èl Çë153ìeòÈð ìÇb 154 ïÈé Àò Çî 
íeú Èç155  

ִלְגָבִרים ְצנּועֹות ְּכַכָּלה ְצנּוָעה ּוְכַגן ֵעֶדן ֲאֶׁשר  ִי ַהִּנָּׂשאֹותֹוַתׁשְנּו )יב(
ֲאֶׁשר ִנְׁשמֹוֵתיֶהם  ַרק ַצִּדיִקים, ֵאין ְרׁשּות ְלִאיׁש ָלבֹוא ְלתֹוכֹו

ר ֶדֶחְּב ֹות ּוְגנּוזֹותְטמּונּוְבתּולֹוַתִי , ִכיםִמְׁשַּתְּלחֹות ְלתֹוכֹו ַעל ְיֵדי ַמְלָא
, ם ַהּיֹוְצִאים ִמַּתַחת ָלֵעץַחִּיי םִי ֶׁשל ַמן ְּכַמֲעָיְּבָכ ַוֲחתּומֹות ,ְּפִניִמי

ְוִאְלָמֵלי הּוא ָחתּום ַּבֵּׁשם ַהָּגדֹול , ְלַאְרַּבע ָראֵׁשי ְנָהרֹות ּוִמְסַּתֵעף
  . ְוׁשֹוֵטף ָּכל ָהעֹוָלם , ְונֹוֵבַעָהָיה יֹוֵצא, ְוַהָּקדֹוׁש

 ìåòð ïâ-úåéøòá úåöøåô ïéàù ìàøùé úåðá úåòéðö íù ìò  . ìåòð ìâ- åîë ïéòî ïåùì åùøôì ùé 

                                                                                                                                            
 תנחומא 'ועי .אמרן שלא לו נוח חופתה בשעת בעלה על שערבה זו ככלה שומעיהן על ערבין ואינן

 שהדבש כשם ננפי כלה היא יוני לשון יוחנן ר"א נפת מהו )ז שיר( תטופנה נפת :)יח פרק תשא כי(
 וחלב דבש שהיא בתורה עוסק כשאתה לשונך תחת וחלב דבש האומות מכל מעולה את כך מעולה

 התורה אף כלה אתכם שקראתי וכשם שפתותיך תטופנה נפת הוי ונשמע נעשה בסיני כשאמרת
 ונתתיה אגדות הלכות תלמוד משנה מקרא שלה ארגליא כלי וכל היא ככלה ותקנתיה קשטתיה

 באצבע כתובים בלחי שיגיעתן לוחות למה לוחות ככלתו משה אל ויתן שנאמר ככלה למשה
  .בהם לשלוט יכולה בריה כל אין הראשונים לוחות לישראל הגיעו שאלו אלהים
 על ערבין ואינן ברבים תורה דברי שאומר מי כל אומר יוסי 'ר ):כג 'סי ד"פ( רבה ש"שיה 'עי 151

 ואינן ברבים תורה דברי שאומר מי כל אמרי רבנן אמרן שלא לו נוח מצוף שבא זה כדבש שומעיהן
 וחלב דבש :כד 'סי ש"עיי .אמרן שלא לו נוח בזה זה המעורבין וחלב כדבש שומעיהן על ערבין
 וחלב דבש אומר ואת הלשון שתחת זה ממשקה יותר סורח משקה אין אמר ברכיה 'ר לשונך תחת
 לוי 'ר אמר ו"עאכ המאוששות הלכות וחלב דבש לשונך תחת קהות הלכות אם אלא לשונך תחת

 ליה אמרו :א"ע יג חגיגה 'עי .לשונך תחת וחלב בשד נאמר עליו ובניגונו בענוגו מקרא הקורא אף
 מדבש המתוקין דברים לשונך תחת וחלב דבש בהו תנינא להו אמר מרכבה במעשה מר ליגמרון

  .לשונך תחת יהו וחלב
 לו וישק ויגש )ז"כ בראשית( כתיב לבנון כריח שלמותיך וריח ):כג 'סי ד"פ( רבה ש"שיה 'עי 152

 וירח אומר והוא עזים של משטף יותר וקשה רע שריחו דבר לך אין ןיוחנ ר"א בגדיו ריח את וירח
 כריח בני ריח ראה ליה דאמר הדא עדן גן עמו נכנס אבינו יעקב שנכנס כיון אלא בגדיו ריח את

 ליה אמר ןגופ של הזיעה מריח רע ריח ]המדבר דור[ עושין היו ולא 'וכו 'ה ברכו אשר שדה
 העולם מסוף נודף ריחן והיה ירביצני דשא בנאות )ג"כ הליםת( ד"הה הבאר בעשב היו מתגעגעין

  .לבנון כריח שלמותיך וריח ופירש שלמה בא סופו ועד
 לוי בן יהושע 'ר בשם סימון 'בר יהודה רבי כלה אחותי נעול גן :כה 'סי ד"פ רבה ש"שיה ’עי 153

 שנים המלך חןוהני להשיאן נפנה ולא קטנה ואחת גדולה אחת בנות שתי לו שהיו למלך ]משל[
 מהן אחת כל והיתה לאנשים עצמן והשיאו עצמן על מיחו הבנות ועמדו הים למדינת והלך הרבה
 הבריות קול ושמע הים ממדינת המלך בא ימים לאחר שלו וסימנטירין בעלה של חותם נוטלת
 וןיפק עמאי כל ואמר כרוז הוציא עשה מה מלך של בנותיו זנו כבר ואומרים בנותיו אחר מליזין

 כל הוציאו מיד עצמכן את וקלקלתן עשיתן כך בנותי להן אמר בפרוזדור עליה וישב בא לקמפון
 חתנך אני לו אמר חתן עשוי את למי לו אמר לחתנו קרא שלו נטריןוסימ בעלה חותם ואחת אחת

 לשני וכן שלי סימנטרין וזה שלי חותם זה לו אמר הוא מה זה לו אמר הגדולה לבתך הראשון
 בכם עושה אני חייכם אותם ומבזין מליזין ואתם מהערוה גדורות בנותי המלך אמר עהש באותה

 ישראל בני את מצרים ויעבידו )'א שמות( ואומרים לישראל מונין שהיו לפי האומות הן כך דינין
 נעול גן .כלה אחותי ה"הקב אמר שעה באותה ובנשותיהם בגופן שכן כל מכריחין הן בעשותן אם
 תני 'וכו הבתולות אלו נעול גן פנחס 'ר אמר מתגניא והיא נעולה גנתי ה"הקב אמר נעול גן מהו

 'וכו כדרכה ושלא כדרכה לאשה ביאות שתי אלא למה פעמים שתי נעול גל נעול גן נתן 'ר בשם
 יוסף בזכותה נגדרו הנשים וכל הערוה מן עצמה וגדרה למצרים ירדה שרה כהנא בר אבא 'ר אמר
 היתה כדאי חייא 'ר בשם פנחס רבי בזכותו הזכרים לכ ונגדרו הערוה מן צמוע וגדר למצרים ירד

 בתריה כתיב מה כלה אחותי נעול גן טעם מה ממצרים ישראל נגאלו שבזכותה עצמה ערוה גדירת
  .רמונים פרדס שלחיך
  הבעולות אלו נעול גל :כה 'סי ד"פ ש"שיה 'עי 154
  םהזכרי אלו חתום מעין :כה 'סי ד"פ ש"שיה 'עי 155



äéù"ù  

37 

)åè òùåäé (éìâ å÷åøè ãåîìúá éîøà ïåùì àéäå øòù ïåùì åùøôì ùéå úåéìò úåìåâ:  

    
) âé ( ñ Åc Àø Çt Àê Äé Çç Èì ÀL

íé Äð Éån Äø156 é Äø Àt í Äò 
íé ÄãÈâ Àî157 í Äò íé Äø Èô Àk 
íé Äã Èø Àð158  

ְויֹוְלדֹות , ְנׁשֹוֵתיֶהם ְואֹוֲהִבים, ּוַבחּוַרִי ְמֵלִאים ִמְצוֹות ָּכִרּמֹוִנים )יג(
טֹוִבים ִמַּגן  ם ִמּׁשּום ָּכ ִּכְבָׂשִמיםְוֵריָח, ִּבְׁשִביל ֶזה ַצִּדיִקים ְּכמֹוָתם

  . ְּכָפִרים ִעם ְנָרִדים, ֵעֶדן

 êéçìù-øà  ïàëå äðîéä äôé ìòáä úéá äãùå ãéîú äúå÷ùäì êéøöå ïéçìùä úéá äéåø÷ äùáé õ

 íéáéèøî ìàøùéáù íéðè÷ íù ìò äæå íéðåîø ñãøôë áåè ìë ïéàìî ïä éøä êéçìù ùáé ñìé÷

íéðåîø ñãøôë íéáåè íéùòî . íéãøð íò íéøôë-íä íéîùá éðéî :  

    
)ãé (Àc ÀøÅð159í Ék Àø ÇëÀå 160 

äÆð È÷161ÉåîÈp Ä÷ Àå ï162 ì Èk í Äò 
ø Éî äÈð Éåá Àì é ÅöÂò163 

ú Éåì Èä ÂàÇå164 é ÅLà Èø ì Èk í Äò 
íé Äî ÈN Àá  

מֹור ָטהֹור ַוֲעֵצי , ֲעֵצי ְלבֹוָנה ֵנְרְּד ְוַכְרֹּכם ְוָקֶנה ֹּבֶׂשם ְוִקָּנמֹון ִעם ָּכל )יד(
  . ָאֳהלֹות ִעם ָּכל ִמיֵני ְּבָׂשִמים

    

                                                 
 נש בני לישן רמונים לפרדס דמייה רמונים פרדס שלחיך א"ד :כו 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 156

 עתיד שלחיך רמונים פרדס שלחיך א"ד :כז 'סי ש”עיי .רמונים לארוסתיה פלוני שלח מה הוא
 שנה 'מ כל מנטרים ישראל היו מאן הבאר זה זה ואיזה לבא לעתיד רמונים כפרדס לעשותך ה"הקב

 להם מעלה היתה הבאר יוחנן ר"דא הנייתן רוב היו וממנו הבאר מן אמר יוחנן רבי ברבמד שעשו
 עתיד שלוחיך רמונים פרדס שלחיך א"ד :כח 'סי ש”עיי .לנותאי מיני זרעונים מיני דשאים מיני
 יעלה הנחל ועל )ז"מ יחזקאל( דכתיב הנחל זה זה איזה לבא לעתיד רמונים כפרדס לעשותך ה"הקב

 כפרדס לעשותך ה"הקב עתיד שילוחיך רמונים פרדס שלחיך א"ד :כט 'סי ש”עיי .'ווג שפתו על
  .לטוב זכור אליהו זה זה איזה לבא לעתיד רמונים
  .טז פסוק לקמן 'עי 157
 עשר שלשה לו הכניסה היא אמר הונא רבי נרדים עם כפרים :כו 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 158
 הכניסה היא אמר אחא רבי כלה של כתובה כופל להיות חתן כדרך ועשרים ששה לה הכניס והוא

 ד"הה שלמה ידי על ובשמים משה ידי על כלים ובשמים כלים לה הכניס והוא ובשמים כלים לו
 כבשם בא לא יקרה ואבן מאד הרבה ובשמים זהב ככר ועשרים מאה למלך ותתן )'י 'א מלכים(

 ובשמים כלים לו הכניסה היא אמר סימון רבי שלמה למלך שבא מלכת נתנה אשר לרב עוד ההוא
  .נרדים עם כפרים ופירש שלמה בא במנין שלא ובשמים כלים לה הכניס והוא במנין

  .נרדינון נרד :ל 'סי ד"פ ש"שיה 'עי 159
   .כמשמעו כרכם :ל 'סי ד"פ ש"שיה 'עי 160
 שיר זוטא מדרש 'עי .בשם וקנה )'ל שמות( 'שנא בשם קנה זה קנה :ל 'סי ד"פ ש"שיה 'עי 161

 בידיו תמכו וחור ואהרן שנאמר כמה .וחור אהרן זה .וקנמון קנה א"ד ):יד 'סי ד פרשה( ריםהשי
  .)יב יז שמות( אחד ומזה אחד מזה

 והיו ישראל בארץ גדל היה קנמון אומר יוסי 'ר בשם הונא 'ר וקנמון :ל 'סי ד"פ ש"שיה 'עי 162
 זה .וקנמון קנה וכרכום נרד ):יד ד( השירים שיר זוטא מדרש 'עי .ממנו אוכלים וצבאים עזים

 ויש .למעלה עשוי כאלו המשכן מעשה אותו והראה סיני להר שעלה ].אורי[ )אהליאב( בן בצלאל
 ילקוט 'עי .האלהים לדעת בצלאל והסכים .לבצלאל והראה וירד למשה הראה המקום אומרים

 מיני גנים על מעלה הבאר ההית במדבר חונים כשהיו .וקנמון קנה וכרכום נרד :תתקפח ש"שיה
 ,וקנמון קנה וכרכום נרד שנאמר ,בשמים מיני מהם ועושים מהם לוקטות ישראל נשי והיו בשמים

 והולכת מתגברת הבאר שהיתה ,ינהלני מנוחות מי על א"וכה ,חיים מים מבאר מהיכן אלו כל
  .אחר ממקום למלאת לילך מצטער אחד היה ולא לאהל מאהל
 ש"שיה 'עי .ִׂשְּמחּו ִמִּני ֵׁשן ֵהיְכֵלי ִמן ִּבְגֹדֶתי ָּכל ְקִציעֹות ָהלֹותַוֲא ֹמר )ט מה( תהילים 'עי 163

   .אינמרנון מור :ל 'סי ד"פ
 ןיוד בר אבא 'ר אהלות אותה קורא למה פילטא אמר יסא 'ר ואהלות :ל 'סי ד"פ ש"שיה 'עי 164
  .באהל פוסה שהוא אמרי ורבנן אהלים דרך בא שהוא מפני אמר יהודה 'ר בשם
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) åè ( í Äé Çî ø Åà Àa íé Äp Çb ïÇé Àò Çî
íé Äi Çç165  ï Äî íé Äì Àæ Éð Àå

ï Éåð Èá Àì166  

ִעם ְׁשָאר ַמִים ַהּנֹוְזִלים ִמְּלָבנֹון , הֹוְלִכים ְלַאט ּוֵמי ַהִּׁשילֹוַח )וט(
ֵהָּמה ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ַהְמׁשּוִלים  ִּכי עֹוְסִקים, ְלַהְׁשקֹות ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ְּבֵבית  ִכים ַעל ַהִּמְזֵּבַחּוִבְזכּות ִנּסּו ַהַּמִים ַהְמַנְּס, ִלְבֵאר ַמִים ַחִּיים
  . ַהִּנְבֶנה ִּבירּוָׁשַלִים ַהִּנְקֵראת ְלָבנֹון, ַהִּמְקָּדׁש

 íéðâ ïéòî- øäåè úåìéáè íù ìò àîâåãäå ïúåà ä÷ùîä ïéòîë ïñì÷îå êéçìù ìò áñåî äæ ìë 

úåìáåè ìàøùé úåðáù . ïåðáì ïî íéìæðå-èéè úøéëò ïéàá úåé÷ð íå÷îî :  

    
) æè (eò é Äà Éåáe ï Éåô Èö é Äø

ï Èîé Åú167é Äp Çâ é Äçé Äô Èä 168 eì Àf Äé 
åé Èî ÈN Àá169 é Äã Éåã à ÉáÈé 

Éåp Çâ Àì170 é Äø Àt ì Çëà Éé Àå 
åé ÈãÈâ Àî171  

ְוַעל ַצד , ְוָעָליו ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶלֶחם ַהָּפִנים, ֻׁשְלָחן ְוַעל ַצד ָצפֹון ָהָיה )טז(
ָהיּו ַמְקִריִבים ַהֹּכֲהִנים  ְוַעל ַהִּמְזֵּבַח, ָּדרֹום ָהְיָתה ְמנֹוָרה ְלָהִאיר

ָיבֹוא  ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל אֹוֶמֶרת, ּוַמֲעִלים ָעָליו ְקֹטֶרת ְּבָׂשִמים, ָקְרָּבנֹות
  .ִויַקֵּבל ְּבָרצֹון ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַעּמֹו,  ּדֹוִדי ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁשַהיֱא

 ïîéú éàåáå ïåôö éøåò-ëùî éåðå êçéø éìò áøòù øçà  ïîéúå ïåôö úåçåøä úà äåöî éðà êéúåð

 íéàéáî íéåâä ìëîå úåöá÷úî úåéìâäù íù ìò àîâåãäå ÷åçøîì áåèä êçéø úàöì êðâá çéôäì

                                                 
 'מ כל לבעליהן ומשמחות מתקשטות ישראל בנות היו ומהיכן ):ל 'סי ד"פ( רבה ש"שיה 'עי 165

 מן אמר אבהו 'ר חיים מים באר גנים מעין ד"הה הבאר מן אמר יוחנן 'ר במדבר ישראל שעשו שנה
 פרשה( השירים שיר רבה מדרש 'עי .'וגו בגדותיך כל קציעות ואהלות מר )ה"מ תהלים( ד"הה המן

 באר באר בתורה כתיב פעמים ושמנה ארבעים יוחנן ר"א חיים מים באר גנים מעין ):לא ’יס ד
 זוטא מדרש  'עי .חיים מים באר גנים מעין ד"הה התורה בם שנקנה דברים ושמנה ארבעים כנגד
 .הצדיקים את לטהר עתיד שהמקום המעין זה .חיים מים באר גנים מעין ):טו ד( השירים שיר

  ):'ד 'ד ישעיה( מקרבה ידיח ]ירושלים[ דמי ואת רשנאמ מה לקיים
 מקצת מזיל זה עזריה ר"א לבנון מן ונוזלים ):לא ’סי ד פרשה( השירים שיר רבה מדרש 'עי 166

 דבר מקצת מלחים זה תנחומא ר"א לבנון כמין יוצאת הלכה שתהא עד דבר מקצת מזיל וזה דבר
 ):טו ד( השירים שיר זוטא מדרש 'עי .יםלחי כמין יוצאת הלכה שתהא עד דבר מקצת מלחים וזה

  :המקדש בבית שעמדו הנביאים אלו .לבנון מן נוזלים א"ד
 רבי חנינא ברבי יוסי ורבי אלעזר 'ר תימן ובואי צפון עורי :לב 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 167
 מןתי ובואי צפון עורי 'וכו נח בני הקריבו עולות אמר יוסי 'ר נח בני הקריבו שלמים אמר אלעזר

 אלו תימן ובואי ונתעורר ישן שהוא דבר עורי לה קורין ולמה בצפון שנשחטת העולה זו צפון עורי
 תימן ובואי צפון עורי 'וכו חידוש של דבר ובואי אותה קורין ולמה בדרום שנשחטין שלמים

 אותם מביא הנני )א"ל ירמיה( א"המד בדרום ויחנו ויבאו בצפון הנתונות הגליות לכשיתעוררו
 א"המד בדרום ויפול ויבא בצפון ןשנתו ומגוג גוג לכשיתעורר ארץ מירכתי וקבצתים צפון רץמא

 בית ויבנה ויבא בצפון שנתון המשיח מלך לכשיתעורר והעליתיך וששאתיך ושבבתיך )ט"ל יחזקאל(
 'ר אמר בשמיו יזלו גני הפיחי ויאת מצפון העירותי )א"מ ישעיה( א"המד בדרום שנתון המקדש

 צפונית רוח אין מנשבת דרומית כשרוח הזה שבעולם לפי לוי בר בנימין 'בר יהושע 'ר שםב הונא
 רוח מביא ה"הקב לבא לעתיד אבל מנשבת דרומית רוח אין מנשבת צפונית וכשרוח מנשבת

 תני לצפון אומר )ג"מ ישעיה( ד"הה משמשות ושתיהן כאחת רוחות שתי ומנהיג לעולם ארגסטיס
  .תכלאי אל ולתימן
 ’עי .העולמים בית זה גני הפיחי 'וכו דמוע אהל זה גני הפיחי :יב 'סי א"פ רבה ש"שיה ’עי 168
 בפלסמון לא צריכין ואין ע"בג לצדיקים סעודה לעשות ה"הקב עתיד ל"לע :ב 'סי ג"פי רבה במדבר

 זה גני הפיחי )ד שיר( ד"הה ריחם ונותנים מכבדות דרום ורוח צפון רוח אלא בשמים ראשי ולא
   .הגן ודכיב

 זה :ב 'סי ג"פי רבה במדבר ’עי .הסמים קטרת זה בשמיו יזלו :יב 'סי א"פ רבה ש"שיה ’עי 169
  .זילוף

 יהיה שלא ארץ דרך התורה לימדתך יוחנן ר"א לגנו דודי יבא :לב 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 170
 :יב 'סי א"פ רבה ש"שיה ’עי .לגנו ידוד יבא טעם מה רשות הכלה לו שתתן עד לחופה נכנס החתן

 ה"הקב לפני ישראל אומרים לגנו דודי יבא :ב 'סי ג"פי רבה במדבר 'עי .השכינה זו לגנו דודי יבא
 סעודה עושה חתן יש עמהם מיסב יהיה ולא לאורחים סעודה שיעשה הבית בעל יש וכי

 הריני ה"ב הקדוש להם אמר מגדיו פרי ויאכל לגנו דודי יבא רצונך אם עמהם ישב ולא למקוראים
 כלה אחותי לגני באתי )ה שם( ד"הה ע"לג בא ה"הקב שעה באותה מבקשים שאתם כשם עושה

  .'וגו
  הקרבנות אלו מגדיו פרי ויאכל :יב 'סי א"פ רבה ש"שיה ’עי 171
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éìâøìå íéãòåîì íù íéöá÷ð ìàøùé åéäé ïéðáä éîéáå íìùåøéì äçðî íúåàí àáé ïéáéùî ìàøùéå 

íù ìëä íù äúà íà åðâì éãåã:  

    
øôñ ä ÷øô íéøéùä øéù     

)à (é Äp Çâ Àì é Äúà Èa172 é Äú Éç Âà 
 í Äò é Äø Éåî é Äúé Äø Èà ä Èl Èë

é Äî ÈN Àa173 í Äò é Äø ÀòÇé é Äz Àì Çë Èà 
é ÄL Àá Äc174 í Äò é ÄðéÅé é Äúé Äú ÈL 
é Äá ÈìÂç175íé Äò Åø eì Àë Äà 176 

íé Äã Éåc eø Àë ÄLÀå eú ÀL177  

 ִנית ִליה ְלַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבאִתי ְלֵבית ִמְקָּדִׁשי ֲאֶׁשר ָּב"ָאַמר הקב )א(
, ִהְׁשֵריִתי ְׁשִכיָנִתי ְּבתֹוֵכ, ֲאחֹוִתי ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ַהְמׁשּוָלה ְלַכָּלה ְצנּוָעה

ָׁשַלְחִּתי ֵאׁש ִמן , ֶאת ְקֹטֶרת ְּבָׂשַמִי ֲאֶׁשר ָעִׂשית ִלְׁשִמי ִקַּבְלִּתי ְּבָרצֹון
ִנְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ְלָפַני , ָלִמיםְׁשִּזְבֵחי ַה ְוֶאת, ַוֹּתאַכל ֶאת ָהעֹולֹות, ַהָּׁשַמִים

אּו ֹּב, ָּכֵעת, ִמְזְּבִחי כּו ַהֹּכֲהִנים ַעלְסִּנּסּו ַיִין ָאֹדם ְוַיִין ָלָבן ֲאֶׁשר ִנ
 ְוִהְתַּפְּנקּו ִמן ַהּטֹוב, ְכלּו ַהּמֹוָתר ֵמַהָּקְרָּבנֹות ִא,ַהֹּכֲהִנים אֹוֲהֵבי ִמְצוֹוַתי

  . ַהְמזָֻּמן ָלֶכם

âì éúàá éð-úéáä úëåðç éîéá  . éúéøà- ïåùì óàå åìñå äøåà àìîë äðùî ïåùì àåäå éúè÷ì 

 àø÷î)î íéìäú ( íéàéùðä ãéçé úøåè÷ åøéè÷äù úøåè÷ä íù ìò øîàðå êøã éøáåò ìë äåøàå

 ùé éùáã íò éøòé éúìëà øîàð ïë ìòå úåøåãì âäåð åðéàù øáã àåäå äìá÷úðå ïåöéçä çáæî ìò

éð÷á ìãâ àåäù ùáã øîàðù ïéðòë í)å ä ìàåîù ( åîë äð÷ ïåùì àéä úøòéå ùáãä úøòéá)á úåîù (

 éùáã íò éøòé éúìëà äáéç áåøî éðàå õòä ïéëéìùîå ùáãä ïéööåîå àøòéá äéúéåùå óåñá íùúå

 åáéø÷äù úàèç éøéòù ïëå äáãð úøè÷ éåàøä íò éåàø åðéàù úà ùáãä íò äð÷ä éúìëà

äáãð úáéø÷ úàèç ïéàå íéàéùðäíåéá åá íéúìá÷ éðàå  . éðéé éúéúù-íéëñðä íä  . éáìç íò - 

áìçî åçöå å÷úî . íéòø åìëà-íìåë íéðäëä íéîìåò úéáå åéðáå ïøäà ãòåî ìäàá  . åøëùå åúù

 íéãåã -çáæîä úëåðçì åáéø÷äù íéîìùä çáæ øùá éìëåà ìàøùé åìà :  

    

                                                 
 'ר בשם אבונה בר אלעזר 'דר חתניה מנחם 'ר אמר לגני באתי :א 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 172
 ועיקר מתחלה עיקרי שהיה למקום לגנוני לגני אלא אןכ כתיב אין לגן באתי יוסנה 'בר שמעון
 אבא ר"א בגן מתהלך אלהים 'ה קול את וישמעו )'ג בראשית( ד"הה היתה בתחתונים לא שכינה
 השכינה ונסתלקה הראשון אדם חטא וסליק מקפץ וסליק מקפץ מתהלך אלא כאן כתיב אין מהלך

 רידהוהו משה עמד ראשון שהוא לאחד משני והורידה עמרם עמד 'וכו קין חטא הראשון לרקיע
 תלויין עשו מה הרשעים עליה לעד וישכנו ארץ יירשו צדיקים )ז"ל תהלים( ד"הה יצחק ר"א לארץ
 ארץ יירשו צדיקים טעם מה לארץ שכינה השכינו הצדיקים אבל לארץ שכינה השכינו לא כי באויר
 ביום עליה שכינה שרת אימתו שמו וקדוש עד שוכן עליה לשכינה ישכינו עליה לעד וישכנו

 יהודה 'ר בשם עזריה רבי המשכן את להקים משה כלות ביום ויהי )'ז במדבר( 'שנא המשכן קםשהו
 להתרצות בקש כ"לאח שלו פלטין מתוך והוציאה מטרונה על שכעס למלך משל אמר סימון ברבי

 הקרבנות מקבל ה"הקב היה לשעבר כך אצלי ויבא חדש דבר המלך לי יעשה ואמרה לו שלחה לה
 לגני באתי ד"הה מלמטה מקבל עכשיו 'וגו הניחוח ריח את 'ה וירח )'ח בראשית( דכתיב מלמעלה

   .כלה אחותי
  הלבונה וקומץ הסמים קטרת זה בשמי עם מורי אריתי :א 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 173
  קדשים קדשי ואמורי עולה איברי אלו דבשי עם יערי אכלתי :א 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 174
  קלים קדשים ואמורי הנסכים אלו חלבי עם ייני שתיתי :א 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 175
 הנשיאים אלו רעים אכלו א"ד 'וכו ואהרן משה זה רעים אכלו :א 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 176

 התמחוי לתוך השרץ ונפל האורחין וזימן סעודה שעשה למלך ברכיה 'ר אמר רעים אכלו א"ד 'וכו
 ידיהם את הכל ופשטו ידו את המלך פשט ידיהם את מושכין הכל היו ידו את המלך משך שאילו

 ויבסם לכם יערב להם ואומר עליהם מחזיר והיה אצלו אורחין וזימן סעודה שעשה למלך ינאי ר"א
 ותנו יפה זו מנה טלו אמר ושתו לכשאכלו אצלו אורחין וזימן סעודה שעשה למלך אבהו ר"א לכם

 אף דבשי עם יערי כלתיא בשמי עם מורי אריתי כלה אחותי לגני באתי כן הכא אף הבית לבעל
  דודים ושכרו שתו אתון אף חלבי עם ייני שתיתי אכלון אתון

 שתו 'וכו בצרתן שנשתכרו ואביהוא נדב אלו דודים רוושכ שתו :א 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 177
  .הנסיכים אלו דודים ושכרו
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) á (ø Åò é Äa Äì Àå äÈð ÅLÀé é Äð Âà178 
Åô Éåã é Äã Éåc ì Éå÷÷179 é Äç Àú Ät 

é Äì180é Äú Éç Âà 181é ÄúÈé Àò Çø 182 
é ÄúÈð Éåé183é Äú Èn Çú 184 é ÄLà Éø ÆL 

ì Èè à Èì Àî Äð185 é Çú ÉåvËe À÷ 
ä Èì Àé Èì é Åñé Äñ Àø186  

ְּבַיד  ר אֹוָתםְסֵגַּוַיּ, ָחְטאּו ַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַאֲחֵרי ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה )ב(
ְוָהיּו ּדֹוִמים ַּבּגֹוָלה ְּכִאיׁש , ַלּגֹוָלהְוהֹוִביל אֹוָתם , ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶל ָּבֶבל

 ַעל ה אֹוָתםְוקֹול רּוַח ַהֹּקֶדׁש ַמְזִהיָר, יּוַכל ְלִהְתעֹוֵרר ִמְּׁשָנתֹו ַהָּיֵׁשן ְוא
ָעָנה ִרּבֹון ָּכל , ִלּבֹוֵתיֶהם  ִמְּׁשַנתת אֹוָתםֶרּוְמעֹוֶר, ְיֵדי ַהְּנִביִאים

 אֹוִתי יְּבִח ִּפְתִחי ִּפי ּוַבְּקִׁשי ְוַׁש,י ִּבְתׁשּוָבהִחְזִר, ָהעֹוָלִמים ְוֹכה ָאַמר
ִּכי ,  ַמֲעַׂשִיְשֵׁלמּותה ְליֹוָנה ִּבְמׁשּוָלִתי ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ַהֲאהּוָבֲאחֹוִתי 

ִמִּדְמעֹוַתִי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ְׂשַער ֹראׁשֹו ִנְרַטב ִמַּטל  א ִנְמָלְׂשַער ֹראִׁשי
ִמִטיּפֹות ֵעיַנִי ְכִּאיׁש ֲאֶׁשר ְקוּוצֹות  ּוא ִנְמְלְקוּוצֹות ְׂשָעִריּו, ַהָּׁשַמִים

  .ַהּיֹוֵרד ַּבַּלְיָלה ִמִּטּפֹות ָמָטרְׂשָערֹו ִנְמְלאּו 
 äðùé éðà-á÷ä ãåáòî éúùàåð ïåùàø úéáá úè÷ùå äåìù éúééäùë "úîãøðå äðùéë ä . øò éáìå- 

á÷ä äæ"àú÷éñôá ùøãð êë ä . øò éáìå- á÷ä"éì áéèäìå éðøîùì øò é÷ìçå éááì øåö àåäù ä .

 ÷ôåã éãåã ìå÷-çåìùå íëùä íäéãé ìò øéäæîå íéàéáðä ìò åúðéëù äøùî  . éì éçúô- ìà 

êéìòî ÷ìúñàù éì åîøâú . ìè àìîð éùàøù-ìéìá àáù íãà ïåùì  ' øîåà åúáåäà çúô ìò ÷ôåã

âåãäå íùâä åà ìèä úòá äìéìá éúàá êúáéç ìéáùá ïë úçðå ïåöø àìî éðàù ìè àìîð éùàøù àî

åìéùå úåëøá ïåòè êéìà àá éððä ìèë åéùòî éìò åáøòù êéáà íäøáà çåø ' íéáåè íéùòî øëù

éìà éáåùú íà . äìéì éñéñø éúåöå÷- éáæåòî òøôéì úåðòøåô éðéî úåöéá÷ äáøä éãéá óà 

éöàðîîå ,úçð ïåùì àåä ìè . äìéì éñéñø - çøåè ïäù äìéì éîùâ úåôééòå , ìù íåâøú éñéñø

 íéáéáø)áì íéøáã (àùå÷ìî éñéñøëå áùò éìò íéáéáøëå , ùàøä úåøòù é÷åáã ïä úåöå÷

ééöåìë ïéøå÷ù ãçé íé÷áåãîä" êøãù úåöå÷å ùàø ïåùìá æçà øèîå ìè ïåùìá àø÷îä æçàù éôìå ùì

åöî øëù äáåèì íäéðù äìéì éñéñøå ìè ùøôì ùéå úåöå÷áå øòùá æçàì øèîå ìè úåçðä úåì÷ ú

äìéì éñéñø çøåèë úåù÷ä úåøåîç úåöî øëùå ìèë úåùòäì:  

    
) â ( é Äz Àð Èz Ëk ú Æà é Äz Àè ÇL Èt

äÈp ÆL Èa Àì Æà ä Èë Èëé Åà187 

ַלי ֹעל ֵמָע ֲהֵרי ְּכָבר ָּפַרְקִּתי,  ַהְּנִביִאיםְלעּוַמתָעְנָתה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל  )ג(
?  ָּפִנים ָלׁשּוב ֵאָליוֵאי ִיְהיּו ִליו, ִמְצוֹוָתיו ָוֶאֱעֹבד ְלתֹוֲעבֹות ָהַעִּמים

                                                 
 מן ישנה אני ע"רבש ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה ישנה אני :ב 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 178
 הקרבנות מן ישנה אני לעשותן ער ולבי הצדקות מן ישנה אני חסדים לגמילות ער ולבי המצות

 אני מדרשות ובתי כנסיות לבתי ער ולבי המקדש מבית ישנה אני ותפלה שמע לקריאת ער ולבי
 אבא בר חייא ר"א לגאלני ער ה"הקב של ולבו ולההגא מן ישנה אני לגאולה ער לביו הקץ מן ישנה
 וחלקי לבבי צור )ג"ע תהלים( דכתיב קרא הדין מן ישראל של לבן ה"הקב שנקרא מצינו איכן

   .לעולם אלהים
 ויאמר )א"י שמות( שאמר בשעה משה ידי על דופק דודי קול :ג 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 179
   .מצרים ךבתו יוצא אני הלילה כחצות 'ה אמר כה משה

 פתח לי פתחו בני לישראל ה"הקב אמר אמר יסא רבי לי פתחי :ג 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 180
   .בו נכנסות וקרוניות עגלות שיהיו פתחים לכם פותח ואני מחט של כחודה תשובה של אחד

 ובדם הפסח בדם מצות בשתי במצרים לי שנתאחו אחותי :ג 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 181
   .המילה
 )שם( ואנוהו אלי זה )ו"ט שמות( ואמרו בים אותי שריעו רעיתי :ג 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 182

  .ועד לעולם ימלוך 'ה
 ומעשים וצדקות המצות בכל ונצטיינו נצטוו שמשם במרה יונתי :ג 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 183
  .ומשפט חק לו שם שם )שם( ד"הה שמצויינת זו כיונה טובים
 דבר אשר כל )ד"כ שם( ואמרו בסיני עמי שנתממו תמותי תמתי :ג 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 184

 'ר ממני גדולה היא ולא ממנה גדולה אני לא כביכול תאומתי אמר ינאי רבי ונשמע נעשה 'ה
 מרגיש חבירו בראשו מהן אחד חושש אם הללו התאומים מה תאומתי לוי 'ר בשם דסכנין יהושע

  .בצרה אנכי עמו )א"צ תהלים( ה"ב הקדוש אמר כביכול כך
  .נטפו שמים אף רעשה ארץ )ח"ס שם( שם על טל נמלא שראשי :ג 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 185
 נטפו עבים גם )'ה שופטים( שנאמר שם על לילה רסיסי קווצותי :ג 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 186

  .מים
 תיודע שבתמות תמה אפילו יוחנן ר"א כתנתי את פשטתי :ד 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 187
 להם שנזדוג יום אמרי יוחנן 'ור חנינא רבי כתנתי את פשטתי אמרת ואת וללבוש לפשוט



äéù"ù  

41 

 ä Èë Èëé Åà é Çì Àâ Çø ú Æà é Äz Àö Çç Èø
í Åô Àp Çè Âà188  

ְוַאף ֲאִני ֲהֵרי ְּכָבר ִסַּלְקִּתי : ָלֶהם ֲאדֹון ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהְּנִביִאים ֵהִׁשיב
ַוֲאִני ִקַּדְׁשִּתי , ִעיםְוַאְּת ָעִׂשית ַמֲעִׂשים ָר, ָאׁשּוב  ְוֵאיּתֹוֵכְׁשִכיָנִתי ִמ

  .ְּבַמֲעַׂשִי ָהָרִעים ְּבתֹוֵכַרְגַלי ִמֻּטְמאֹוַתִי ְוֵאי ֲאַטְּנֵפם 
 éúðúë úà éúèùô - ïéðòë ãåò êéìà áåùì ìëåà àì íéøçà íéëøã éîöòì éúãîì øáë øîåìë 

 øîàðù)ãî äéîøé (åâå íéîùä úëàìîì øè÷ì åðìãç æàîå 'ìàä íéëøãä åéäù 'é íäéðéòá íéøù

 äìòáì çåúôì äöåø äðéàù úôàðîä äùàä úáåùú ïåùì éìâø úà éúöçø éúðúë úà éúèùô ïåùìå

úìãä , ÷ôåã ïåùì ìò úìôåðä äáåùú ïåùìá íééñ ÷ôåã éãåã ìå÷ äðùé éðà ïåùìá áåúëä çúôù éôì

úåìéìá äðéùä áëùî úòá úìãä ìò  
    
) ã ( ï Äî ÉåãÈé ç Çì ÈL é Äã Éåc

ø Éç Çä189Åîe åé Èì Èò eî Èä é Çò190  

ְלִהְתָחֵרט  ִּכי ַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל א רֹוִצים' ַּכֲאֶׁשר ִנְגָלה ִלְפֵני ה )ד(
ְוָלׁשּוב ֵאָליו ִהְנִחית ַמַּכת ְּגבּוָרתֹו ַעל ֵׁשֶבט ְראּוֵבן ְוָגד ַוֲחִצי ֵׁשֶבט 

, ִריב ֶמֶל ַאּׁשּורּוָמַסר אֹוָתם ְּבַיד ַסְנֵח, ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדןה ֲאֶׁשר ַהְמַנֶּׁש
ְוָלַקח ֵמֶהם ֵעֶגל , יַדּגֹוָזן ְוָעֵרי ָמ ַנֲהרֹות, ח ְוָחבֹורְוִהְגָלה אֹוָתם ְלַלְחַל

ִּביֵמי , ַּפְמָיאס ם ָּדן ַהִּנְקֵראתֶׁשֶלָרְבָעם ָהָרָׁשע ְּבַהַּמֶּתֶכת ֲאֶׁשר ָׂשם ָי
  .ֲחַמי ִהְתַּגְלְּגלּו ֲעֵליֶהםְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֲאִני ַר, ֶּפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו

 øåçä ïî åãé çìù éãåã-åì çåúôìå åúáäàì áåùì éòî ïåîä éìò åëôäðå åãé éúéàøå úìãä ìöàù :  

    
) ä ( Çç Éz Àô Äì é Äð Âà é Äz Àî Ç÷

é Äã Éåã Àì191ø Éåî eô ÀèÈð é ÇãÈé Àå 192 
ø Åá Éò ø Éåî é Çú Éò Àa Àö ÆàÀå193 ì Çò 

ìeò Àð Çn Çä ú Éåt Çk194  

ַמֲעַׂשי ְוֹכֲהַני ַעל ִּתי ְתָחַרְטִה', ְבָרה ָעַלי ַמַּכת ְּגבּוַרת הְוַכֲאֶׁשר ָּג )ה(
ְוא ִנְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ִּכי ִרּבֹון , ְוֶהֱעלּו ְקֹטֶרת ְּבָׂשִמים ִהְקִריבּו ָקְרָּבן

  .ָהעֹוָלם ָסַגר ַּדְלֵתי ְּתׁשּוָבה ְּבָפַני

                                                                                                                                            
 א"ד 'וכו מלכות ולבוש כהונה לבוש גדולים לבושים שני מהם פשט לישראל הרשע נבוכדנצר

 ואת וללבוש לפשוט יודעת שבתמות תמה אפילו לקיש ריש בשם יוחנן ר"א כתנתי את פשטתי
 קצרה והלילה יבהער העצרת ששינת לפי זה מהו אלא אלבשנה איככה כתנתי את פשטתי אמרת

  בהם עקצה לא פורטענא אף יודן ר"א
 רגלי את רחצתי 'וכו כוכבים עבודת מטינוף רגלי את רחצתי :ד 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 188
   כוכבים עבודת של מטינוף
 כוכבים לעבודת ימשיאנ מקום אותו של שאבק הייתי ודעתי :ד 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 189

 שרצים מגדל להיות זה חור של טיבו מה וכי כהנא בר אבא 'ר אמר החור מן ידו שלח דודי כ"אעפ
   החור מן ידו שלח דודי כ"אעפ כוכבים לעבודת משיאני המקום אותו של שאבק הייתי יודעת 'וכו

 נסים כל ע"רבש ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה כך אלא :ד 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 190
 המו מעי כ"אעפ צדיק אדם ידי ועל דניאל ידי על לי לעשותן מוטב היה לא כורש ידי על לי שעשית

 לו מעי המו )א"ל שם( לי אמר והוא עלי המו ומעי כ"אעפ צדקה שמבקש כעני אמי ר"א 'וכו עלי
  .'ה נאם ארחמנו רחם

 רבי תרגם העולם אומות ולא אני קמתי לדודי לפתוח אני קמתי :ה 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 191
 והלוים והכהנים ובנימן ליהודה האבות ראשי ויקומו )'א עזרא( כתיב יצחק 'ר קמי אבונה בר יעקב

 הדוכן מפני וללוים העבודה מפני לכהנים בחלקו המקדש שבית ובנימן מלך שהוא ליהודה 'וגו
 ה"הקב אמר ,דודיל לפתוח אני קמתי ):תתקפח רמז( ש"שיה ילקוט 'עי .בתשובה לדודי לפתוח
    .עמדי עמוד פה ואתה תחלה זקן עמידת קיימתי
 עבר דלא עבר פרת דעבר ואמר כורש דגזר מררים מור נטפו וידי :ה 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 192

 דנחה ולא יומא ההוא קבל הוה לווי בצאתו השמש חשך )ג"י ישעיה( כתיב יוחנן ר"א יעבור לא
 הם איכן שוממת זו מדינה של טיבה מה אמר שוממת נההמדי וראה במדינה לטייל כורש יצא

 בית ויבנון יפקון יהודאין כל ואמרת דגזרת הוא את ולאו ליה יאמר הכספים הם איכן הזהבים
 דעבר ואמר גזר שעתא בההיא מקדשא למבנא דסלקין הא כספים ומנהון דהבים מנהון מקדשא

 אלהיך אלה )ב"ל שמות( לעגל שאמרתי םמררי מור נטפו וידי ’וכו יעבור לא עבר דלא עבר פרת
  .בשמים כלו העולם כל נתמלא תורה במתן מור נטפו וידי ):תתקפח רמז( ש"שיה ילקוט 'עי ישראל
 )שם( 'שנא מררי על עבר עובר מר כ"אעפ עובר מור ואצבעותי :ה 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 193
 גנזו ,עבר להיכן עובר מור בעותיואצ ):תתקפח רמז( ש"שיה ילקוט 'עי .'וגו הרעה על 'ה וינחם
  .המנעול כפות על דכתיב לצדיקים ה"הקב

 כפות על ’וכו לפניהם פרת ננעל שמשם המנעול כפות על :ה 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 194
   .ישראל לארץ יכנסו שלא בפניהם ננעל שמשם המנעול
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 øåî åôèð éãéå éãåãì çåúôì éðà éúî÷-ù áìá øîåìë  áäàúäì äîöò úèù÷îë äöéôç ùôðå íì

áåè çéøá äùéà ìò . øáò øåî-ãö ìëì èùôúîå øáåò çåø :  

    
) å ( é Äã Éåã Àì é Äð Âà é Äz Àç Çú Èt

ø Èá Èò ÷ Çî Èç é Äã Éåã Àå195 é ÄL ÀôÇð 
Éåø Àa Çã Àá ä Èà ÀöÈé196 

 à Éì Àå eäé Äz ÀL Çw Äa
eäé Äúà Èö Àî197 à Éì Àå åé Äúà Èø À÷ 

é ÄðÈð Èò198  

ְוהּוא ִסֵּלק ', ְׂשָרֵאל ָרִציִתי ְלַבֵּקׁש ּתֹוָרה ִמִּלְפֵני הָאְמָרה ְּכֶנֶסת ִי )ו(
ִּבַּקְׁשִּתי ְׁשִכיַנת ְּכבֹודֹו , ְוַנְפִׁשי ִהְׁשּתֹוְקָקה ְלקֹול ְּדָבָריו, ִמֶּמִּני ְׁשִכיָנתֹו

ל ְוא ִקֵּב, ְלָפָניו ְוהּוא ֵהִעיב ַהָּׁשַמִים ַּבֲעָנִנים ִהְתַּפַּלְלִּתי, ְוא ָמָצאִתי
  .ְּתִפָּלִתי

 øáò ÷îç éãåãå - åîë éðîî äñëðå øúñð )å íéøéùä øéù (ò êéëéøé éøúñ êéëéøé é÷åîç" êøéäù ù

 øúñá)àì äéîøé (éá úìòîù äùåá úîçî éñëúúå éøúñú ïé÷îçúú éúî ãò . åøáãá äàöé éùôð- 

çåúôì úéáà àì äìéçúî éë êúéá ìà àáà àì øîàù .åâå åéúù÷á 'íéøîåùä éðàöî øéòá íéááñä 

-úåìéìá íéëìäîä íéáðâ ïéñôåúå  . éðåòöô éðåëä- ïééæ éìë úëî ïåùì òöô ìë äøåáç éá åìáç 

øåãøáð àåä"òìá àé"æ . éãéãø - íéøåòð úùà ïåùì ïéðòä ìë ïëå éìò ò÷åøîäå ããåøîä ééãò 

åúù÷áîå äéøåòð ìòá ìò úððåàúîä ,àîâåãä àåä åæå . øåçä ïî åãé çìù éãåã-îàùë  éúöçø éúø

ò ïî áåùà àìå êì çúôà àìå éìâø úà"äá éúøçáù à . åãé çìù- àéáäå æçà éîéá åúî÷ð äàøäå 

 íøà êìî ìéç åéìò)çë á íéîéä éøáã (åâå äìåãâ äéáù åðîî áùéå åá åëéå ' åäéìîø ïá ç÷ô âåøäéå

ãçà íåéá óìà íéøùòå äàî äãåäéá . åéìò åîä éòîå-áì ìëá áùå åðá åäé÷æç àá  ùåøãì åá

á÷äì" òáù øàá ãòå ïãî å÷ãá ÷ìçá ùøåôîù åîë íúåîë ìàøùéá øåã í÷ àì íéîìù åøåã ìëå ä

 äøäèå äàîåè úåëìäá ïéàé÷á ïéàù äùàå ùéà åàöî àìå àéëåèðà ãòå úáâî õøàä íò åàöî àìå

åâå øåî åôèð éãéå åäæå ' åá øîàð åäéùàé óà)âë á íéëìî ( éë êìî åéðôì äéä àì åäåîëå äàø

åéìò åîä éòîå øåçä ïî åãé çìù íéé÷ì ïåîà ìòå äùðî ìò äàáù úåðòøåô . éãåãì éðà éúçúô

 øáò ÷îç éãåãå- åäé÷æçá øîàðù åúøéæâ ìèéá àì )äì äéòùé ( øùà ìë àùðå íéàá íéîé äðä

åâå êúéáá 'àéáðä äãìåç éãé ìò åäéùàéá óàå äéøæòå ìàùéî äéððç ìàéðã åìà ãéìåú øùà êéðáîå ä

)èé äéîøé (åâå éáùåé ìàå äæä íå÷î ìà äòø àéáî éððä ' øîåàå)â á íéëìî ( åéðôì äéä àì åäåîëå

ä áù àì êà êìî ' øîàéå äùðî åñéòëä øùà íéñòëä ìë ìò äãåäéá äøç øùà ìåãâä åôà ïåøçî

ä 'úàæä øéòä úà éúñàîå ìàøùé úà éúåøéñä øùàë éðô ìòî øéñà äãåäé úà íâ . äàöé éùôð

á åøáã-äæ øáã åøáãá éðîî äàöé  . åéúàöî àìå åéúù÷á- àáðúîå ãîåò äéîøé àìäå øîàú íàå 

                                                 
 'וכו עברה עלי לאנתמ נתחטא עבר חמק ודודי לדודי אני פתחתי :ו 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 195
 .ונשמע נעשה 'ה דבר אשר כל לדודי אני פתחתי ):תתקפח רמז( ש"שיה ילקוט 'עי .עוברת כאשה
 זוטא מדרש ’עי .כנגדו ורצין רוחות מארבע אותו ושומעים מהם מתעלם שהקול עבר חמק ודודי
  :עדתו וכל קרח מוציא שהוא .בדברו יצאה נפשי עבר חמק ודודי ):ו ה( ש"שיה

 הוא ברוך הקדוש מפי שיצא ודיבור דיבור כל לוי בן יהושע רבי ואמר :ב"ע פח שבת ’עי 196
 בדברו יצאה נפשי :ו 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי .בדברו יצאה נפשי שנאמר ישראל של נשמתן יצתה

 דיבורו מקול ורובדיב בדברו יצאה נפשי 'וכו יעבר לא פרת עבר דלא דגזר כורש של בדיבורו
  .אלהיך 'ה יאנכ שאמר הראשון

 רמז( ש"שיה ילקוט 'עי .בעגל מצאתיו ולא בקשתיו ):תתקפח רמז( ש"שיה ילקוט 'עי  197
 מחיה שהוא סבורים וישראל לשמים מסתלקת השכינה הרי -  מצאתיהו ולא בקשתיהו ):תתקפח

   .ענני ולא קראתיו נאמר לכך .המתים את להם
 רמז( ש"שיה ילקוט 'עי .מרגליםב ענני ולא קראתיו ):תתקפח רמז( ש"שיה ילקוט 'עי 198

 שלא עד פעמים עשר ישעיה בימי השכינה שנסתלקה בשעה .ענני ולא קראתיו א"ד ):תתקפח
 תיםהזי מהר 'וכו .הבית למפתן השני הכרוב מן .השני לכרוב האחד הכרוב מן השכינה נסתלקה

 שנאמר מהכ .לשמים המדבר מן ).ט"י א"כ משלי( מדבר בארץ שבת טוב שנאמר כמה .למדבר
 שיגיע עד חוזרת לא והיא השכינה את מבקשים ישראל הרי ).ז"י ו"קט תהלים( 'לה שמים השמים

  :ענני ולא קראתיו נאמר לכך .הקץ
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 ïéëäìå úåðòøåôä ì÷äì àìà äøéæâä úà ìèáì àì íëéìà äáåùàå éìà åáåù åäé÷ãöå íé÷éåäé éîéá

ñøåä ïéàî íúåðáìå äùéèð ïéàî íòèåðì äìåâä ïî íáåùá íúåëìî:  

    
) æ (Äø Àî ÉM Çä é Äð Ëà Èö Àî íé

øé Äò Èa íé Äá Àá Éq Çä199 é Äðek Ää 
é Äðeò Èö Àô200 ú Æà eà ÀNÈð 

 é Åø Àî ÉL é Çì Èò Åî é Äãé Äã Àø
ú Éåî Éç Çä201  

ַהָּצִרים ָסִביב ָסִביב ַעל ָהִעיר , ַהַּכְׂשִּדים ׁשֹוְמֵרי ַהֶּדֶר ּוִניִׂשיגִה )ז(
הֹוִרידּו , לּו ַּבֶּׁשִביְוֵחֶלק ִמֶּמִּני הֹוִבי ,ֵחֶלק ִמֶּמִּני ָהְרגּו ֶּבָחֶרב, ְירּוָׁשַלִים

ְוהֹוִביל אֹותֹו  ,ֶּכֶתר ַהְּמלּוָכה ֵמַעל ַצָּוארֹו ֶׁשל ִצְדִקָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה
  ֶאתם ָּבֶבל ַהָּצִרים ַעל ָהִעיר ְוׁשֹוְמִריםְוִעְּורּו ֶאת ֵעיָניו ַע, ְבָלהִרְּב

  .ַהחֹומֹות

 íéøîåùä éðàöî-åéúåìééçå øöàðãëåáð  .éòá íéááñä ø-íå÷î ìù åúî÷ð íå÷ðì  . éãéãø úà åàùð

-ùã÷îä úéá  . úåîåçä éøîåù- øîàðù ïéðòë äéúåîåç íéøîåù åéäù úøùä éëàìî óà ) äéòùé

áñ (åâå íìùåøé êéúîåç ìò ' øîàðù ïéðòë øåàä úà åá åúéöä íä)à äëéà (åâå ùà çìù íåøîî':  

    
) ç ( í Æë Àú Æà é Äz Àò Ça ÀL Ää

Ä Èì ÈLeø Àé ú Éåð Àa eà Àö Àî Äz í Äà í
 Éåì eãé Äb Çz ä Çî é Äã Éåc ú Æà

é Äð Èà ä ÈáÂä Çà ú Çì Éåç ÆL202  

' ֶכם ַהְּנִביִאים ִּבְגֵזַרת ַמֲאַמר הֶאְתְׁשַּבְעִּתי ִהָאְמָרה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל  )ח(
  . ֵמִחַּבת ַאֲהָבתֹו ֲאִניהַהִּגידּו ְלָפָניו ִּכי חֹוָל, ִיְתַּגֶּלה ֲעֵליֶכם ּדֹוְדֶכם ִאם

 íëúà éúòáùä- ïùáëì íîöò íéøñåî äéøæòå ìàùéî äéððçá íúéàøù øöðãëåáð éùðà úåîåàä 

ïîä éîéá éëãøî ìù åøåã úàå äìôúä é÷ñò ìò úåéøà áåâì ìàéðã úàå ùàä . éãåã úà åàöîú íà

- øîàðù ïéðòë éìò ãéòäì íëî ù÷åáéù ïéãä íåéì àáì ãéúòì )åè äéòùé (å÷ãöéå ïäéãéò åðúéi. 

 äî åì åãéâú - ãéòéå øöàðãëåáð àáé íëéðéá íéù÷ íéøåñéá éúéìç åúáäà ìéáùáù éìò åãéòúù 

äøåúä úà éúîéé÷ù éìò åãéòéå úåîåàä éàéáð ìëå øôåöå æôéìà àáé:  

    
) è ( ä ÈôÈi Çä ã Éåc Äî Àê Åã Éåc ä Çî

íé ÄLÈp Ça203 ã Éåc Äî Àê Åã Éåc ä Çî 
eð Èz Àò Ça ÀL Ää ä Èë Èk ÆL204  

ֵאיֶזה ֱאִקים ַאְּת רֹוָצה ַלֲעֹבד , ְּנִביִאים ְוָאְמרּו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאלַה ָענּו )ט(
ֶאת ִמי ַאְּת רֹוָצה ִליֹרא ֶׁשָּכָכה , ִמָּכל ָהַעִּמים ַהָּיָפה, ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל

  .ִהְׁשַּבְעָּתנּו

                                                 
 עבר פחת תתני )'ה עזרא( זה בעיר הסובבים השומרים מצאוני :ז 'סי ה"פ רבה ש"שיה ’עי 199
 אמרתך שמרו כי )ג"ל דברים( בהו בדכתי לוי של שבטו השומרים מצאוני א"ד 'וכו וחבריו נהרא

 ):ז ה( השירים שיר זוטא מדרש 'עי .לשער משער ושובו עברו )ב"ל שמות( א"המד בעיר הסובבים
 .המקדש בית את ושרפו המלכיות באו השכינה שנסתלקה כיון .בעיר הסובבים השומרים מצאוני
 השרת למלאכי רשות השנתנ ביום .בעיר הסובבים השומרים מצאוני א"ד :ככתנת משול שהוא
 שומרים הפקדתי ירושלים חומותיך על שנאמר ]כמה[ )ביום( החומה על ]עומדים[ )עמהם( שיהו

 מן להפרע לגבריאל רשות נתנה ביום בו הגלילי יוסי רבי של בנו חנינא רבי אמר ).'ו ב"ס ישעיה(
   ).'ג ג"ל ישעיה( עמים נדדו המון מקול שנאמר מה לקיים .ותהמלכי
 ’וכו וירושלם יהודה יושבי על שטנה כתבו )'ד שם( פצעוני הכוני :ז 'סי ה"פ רבה ש"שיה ’עי 200
  אחיו את איש והרגו )שם( א"המד פצעוני הכוני

 ר"א ירושלם של חומותיה החומות שומרי מעלי רדידי את נשאו :ז 'סי ה"פ רבה ש"שיה ’עי 201
 הכא ברם )'י 'ז א"מ( אמות עשר ואבן אמות שמנה אבן החומה נבנה היתה לשעבר כהנא בר אבא

 שנתן זין י"רשב תני הזין זה מעלי רדידי את נשאו 'וכו דגולגל ואבן גלל אבן מתבנא הוא )'ה עזרא(
 איבו 'ר מהם נטל כיצד מהם נטל שחטאו וכיון עליו חקוק היה המפורש שם בחורב לישראל להם
 'עי .תורה של חומותיה שומרי מותהחו שומרי נקלף היה מאליו אמרי ורבנן וקלפו ירד מלאך אמר

 מכין היו שבורח מי כל ירושלים על שצרו בשעה השומרים מצאוני ):תתקפח רמז( ש"שיה ילקוט
   .רדידי את נשאו שנאמר כובעו את ונוטלין ראשו ומפצעין אותו

 אני אהבה שחולת לו תגידו מה ירושלם בנות אתכם השבעתי :ח 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 202
  .לגאולה מצפה שבמצרים הדור כך לרפואה מצפה זו חולה מה

 מה לישראל אומרים העולם אומות בנשים היפה מדוד דודך מה :ט 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 203
 ):ט ה( השירים שיר זוטא מדרש 'עי .מפטרונין הוא פטרון מה מאלוהות הוא אלוה מה מדוד דודך
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 ãåãî êãåã äî- íúà êëù íéäìàä ìëî íëéäìà äî ìàøùé úà úåîåàä ïéìàåù åéä êë  íéôøùð

åéìò íéáìöðå . åðúòáùä äëëù-êúáäà ìò åì ãéòäì :  

    
) é (í Éåã ÈàÀå ç Çö é Äã Éåc205 

ä Èá Èá Àø Åî ìeâ Èc206  

, ִיְׂשָרֵאל ְלַסֵּפר ְּבֶׁשַבח ִרּבֹון ָהעֹוָלם ְוֹכה ָאְמָרה ָאז ֵהֵחָלה ְּכֶנֶסת )י(
ְועֹוֵסק , ן ַּכֶּׁשֶלגִּבְכסּות ָלָב ְלאֹותֹו ֱאִקים ְרצֹוִני ַלֲעֹבד ֶהָעטּוף יֹוָמם

 ּוַבַּלְיָלה, ַהְּכתּוִבים ְוַהְּנִביִאים ְוִדְבֵרי ַהּתֹוָרהִסְפֵרי  ְוַאְרָּבָעהְּבֶעְׂשִרים 
ְוִזיו ְּכבֹוד ָּפָניו זֹוֲהִרים ָּכֵאׁש ֵמֹרב , הּוא עֹוֵסק ְבִּׁשָׁשּה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה

ְוָעִתיד ,  ֲחָדׁשֹות ְּבָכל יֹוםְׁשמּועֹות ְמַחֵּדׁשֶׁשהּוא , ָחְכָמה ּוְסָבָרא
ִרְבבֹות ַמְלָאִכים  ְוִדְגלֹו ַעל ִרּבֹוא, ְלַפְרְסָמם ְלַעּמֹו ַּבּיֹום ַהָּגדֹול

  .ַהְמַׁשְּמִׁשים ְלָפָניו
 çö éãåã- åîë ïáì )ã äëéà (áìçá åçö . íåãàå- éåð ñåìé÷ åèåùô éôì ïéðòä ìë äìçú ùøôà 

úåéðåîãà åéðôå ïáì àåäùë øåçá . äááøî ìåâã - äáøä úåááø åéúåìééç íéáø äáøä úåìééçá ìâãð 

 øîàðù äááø ïééåø÷)æé ìà÷æçé (êéúúð äãùä çîöë äááø:  

    
) àé (æ Èt í Æú Æk ÉåLà Éø207 

íé Äì Çz Àì Çz åé Èú Éåve À÷208 
á Åø Éåò Èk ú Éåø Éç ÀL209  

ִּלים ֲאֶׁשר ָּבֶהם ּוֵפרּוׁש ַהִּמ ,ּתֹוָרתֹו ֲאֶׁשר ִהיא ֶנְחָמָדה ִמָּזָהב טֹוב )יא(
, ְלָבִנים ַּכֶּׁשֶלג  ְלִמי ֶּׁשּׁשֹוְמִרים אֹוָתם,ֲעֵרמֹות ֲעֵרמֹות ְטָעִמים ּוִמְצוֹות

  .ְּכַכְנֵפי עֹוֵרבים ְׁשחֹוִר –ֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם ׁשֹוְמִרים אֹוָתם ּוְל

                                                                                                                                            
 .עמכם נלך עובדים שאתם למי לישראל אומרים שבאומות הכשרים .בנשים היפה מדוד דודך מה

  ):'ט 'ג צפניה( אחד שכם לעבדו 'ה בשם כלם לקרא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז שנאמר כמה
 שככה נאמר למה ].השבעתנו שככה מדוד דודך מה[ ):ט ה( השירים שיר זוטא מדרש 'עי 204

 אלעזר רבי אמר .מעתה ז"ע אחר לילך שלא ולישראל ה"להקב להשבע שעתידים אלא .השבעתנו
 ).ז"י ד"י בראשית( שוה עמק אל שנאמר כמה .המלכים את שהכה יום מאברהם למד אתה הרי

 עתידים הם כך לאברהם לו שנשבעו ובמקום .ז"ע ראח מעתה לילך שלא האומות כל לו שנשבעו
  :השבעתנו שככה נאמר לכך ז"ע אחר לילך שלא ולמשיח למקום להשבע

 וגומר מצרים בארץ לי צח ואדום צח דודי להם אומרים ישראל :ט 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 205
 למצרים דוםוא 'וגו מצרים בארץ ועברתי )ב"י שמות( 'שנא מצרים בארץ לי צח למצרים ואדום

 הים בתוך ביבשה הלכו ישראל ובני )שם( שנאמר בים לי צח מצרים את 'ה וינער )ד"י שם( 'שנא
 בר לוי רבי הזה בעולם לי ואדום ב"בעוה לי צח הים בתוך יםמצר את 'ה וינער 'שנא בים לי ואדום
 ימות כל לי ואדום השנה בראש לי צח השבת ימי כל לי ואדום בשבת לי צח תלת בה אמר חייתא
  הבא בעולם לי ואדום הזה בעולם לי צח השנה

 ניכר מעטיפתו ודם בשר מלך כהנא בר אבא ר"א מרבבה דגול :ט 'סי ה"פ רבה ש"שיה 'עי 206
 טז חגיגה 'עי .קדש רבבות בתוך הוא ואות קדש מרבבות ואתא אש משרתיו אש הוא הכא ברם

  .42 הערה לעיל 'עי .שלו ברבבה הוא דוגמא מרבבה דגול אמר אבהו ורבי :א"ע
 ראשית קנני 'ה )'ח משלי( 'שנא התורה זו ראשו פז כתם ראשו :י 'סי ה"פ רבה ש"שיה ’עי 207

 :א 'סי ח"פ ר"שמ 'עי .רב ומפז מזהב הנחמדים )ט"י שם( 'שנא תורה דברי אלו פז כתם 'וכו דרכו
 של עטרה ומהו המשיח למלך שלו עטרה להלביש עתיד ה"והקב שלו עטרה לובשין אין ד"בו מלך
  .פז כתם ראשו )ה שיר( שנאמר פז כתם ה"הקב

 תילי תלתלים קווצותיו א"ד 'וכו הסירגול זה תלתלים וצותיוקו :י 'סי ה"פ רבה ש"שיה ’עי 208
 קוצים קוצי הן בתורה קוצים שהם אותם רואה שאתה דברים אפילו אומר עזריה רבי א"ד תילים

 אותם רואה שאתה דברים אפילו אומר עזריה 'ר א"ד תילים תילי אומרים יהושע 'ור אליעזר 'ר
 פועלים בעליו ששכרו נקוב לקרסטל לוי רבי אמר :יא 'סי ש"עיי .הן תילים תילי בתורה קיצין שהן

 נוטל אני שכרי ולא אומר והפקח בזו ומוציא בזו מכניס מועיל אני מה הטפש אומר מים למלאותו
 מה ומשכחה תורה לומד הריני אומר הטפש כך הבית מבעל נוטל אני וחבית חבית כל שכר ולא
 קוצין רואה שאת דברים 'אפי לוי ר"דא ה"הקב לי נותן יגיעה שכר ולא אומר והפקח מועיל אני

 דברים( כתיב םעול תל א"המד תל ולעשותו העולם את להחריב הן יכולות הן תילים תילי בתורה
  .העולם לכל תחריב ש"רי ת"הדל מן תעשה אם אחד 'ה אלהינו 'ה ישראל שמע )'ו

 שחורות מתקיימות הן מיב ו'וכ האותיות אלו כעורב שחורות :י 'סי ה"פ רבה ש"שיה ’עי 209
 ורבי הדרין בר אלכסנדרי 'ר כעורב שחורות :יב 'סי ש,עיי .בהן ומעריב משכים שהוא במי כעורב

 כך יכולין אינן העורב מן אחד כנף להלבין עולם באי כל מתכנשין אם אפילו אמר קרובה אלכסנדרי
 למד את ממי יכולין ןאינ שבתורה האותיות קטן שהוא ד"יו לעקור עולם באי כל מתכנשין אם

 אמר לוי בן יהושע 'ר קטרג ומי קטיגורו עלה התורה מן ד"יו עקורל שבקש ידי שעל המלך משלמה
 של רבונו לפניו ואמר ה"הקב לפני ונשתטח עלה תורה משנה ספר אומר י"רשב קטרג שבירבה ד"יו
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 åùàø -æô íúëë ÷éäáî  , ïëå íäéæðâ úéáá ïéøöåàù íéëìî úìåâñ ïåùì àåä íúë)ëéàã ä ( àðùé

 ïëå áåèä íúëä)àì áåéà ( ïëå éçèáî íúëì éúøîà)äë éìùî (íúë éìçå . íéìúìú åéúöå÷- ïåùì 

éåìãðô íééåìú"òìá ùé"æ . áøåòë úåøçù -øåçáì éåð äìà ìë :  

    
) áé (íé Äð Éåé Àk åéÈðé Åò210 ì Çò 

í Äé Èî é Å÷é Äô Âà211 ú ÉåöÂç Éø 
á Èì Èç Æá212 ì Çò ú Éåá ÀL Éé 
úà Ål Äî213  

ּוְלָבֵר אֹוָתּה , צֹופֹות ָּתִמיד ַעל ְירּוָׁשַלִים ְלֵהיִטיב ָלּה ֵעיָניו )יב(
ְּכיֹוִנים ָהעֹוְמִדים ּוִמְסַּתְּכִלים  ,ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה

ּוְמִאיִרים ֶאת  ִּבְזכּות יֹוְׁשֵבי ַהַּסְנֶהְדִרין ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, ְלמֹוָצֵאי ַמִים
 ְויֹוְׁשִבים ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ּוְמתּוִנים ַּבִּדין ַעד, ְהיֹות ָחָלק ְּכָחָלבַהִּדין ִל

  .ֶׁשּגֹוְמִרים ְלַזּכֹות ּוְלַחֵּיב

 íéî é÷éôà ìò íéðåéë åéðéò- äàøîì íéáéøò íéî é÷éôà íéðåé éðéòë úåàð íéî é÷éôà ìò åéðéò 

ë éãåã éðéò øøåùîä ñì÷î ïëå èåùì íù íéàöåé íéøåçáäå éåðì úåîåã íéî é÷éôà ìò èéáî àåäù

íéðåé éðéò . úåöçø-áìçá éãåã éðéò  . úàìî ìò úåáùåé- éàãî øúåé úåèìåá àì éåð ïåùì äæ ìë 

 ïéðòä íäìù àîåâ úàìî ìò úåáùåé àìà úåò÷åù àì)ñ"àîåâä éôì ïéòä à ( àåäå àîâåãä éôì

 åîë áùåîì åì äéåùòä àîåâ úàìîì éåùòù øáã ìë ïåùì)îùäë úå ( íéàåìî éðáà)äë úåîù (

ïáà úàåìî åá úàìîå:  

    
) âé ( úÇâeøÂò Çk åÈé Èç Àì

í ÆN Éa Çä214 ú Éåì Àc Àâ Äî 
íé Äç È÷ Àø Æî215 åé Èú Éåú Àô ÄN 

ְּבֶעֶׂשר ׁשּורֹות ּדֹוִמים  ְׁשֵני לּוחֹות ֲאָבִנים ֲאֶׁשר ָנַתן ְלַעּמֹו ְּכתּוִבים )יג(
ִגָּנה ְמַגֶּדֶלת מֹו ֶׁשַהִּבים ִּדְקּדּוִקים ּוְטָעִמים ְּכְר ַמ,רֹות ִגיַנת ַהּבֹוֶׂשםְלׁשּו

, ֹות ְטָעִמים ְּבָכל ַצדנֹוְטפְוִׂשְפֵתי ַהֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה  ,ְּבָׂשִמים
  .ּוַמֲאַמר ִּפיֶהם ְּכֹמר ִנְבָחר

                                                                                                                                            
 ד"יו לעקור מבקש המלך שלמה בטלה כולה בטלה שמקצתה דייתיקי בתורתך כתבת עולם

 'סי ש,עיי .לעולם בטל אינו שבך ד"ויו בו כיוצא הומא בטל שלמה הרי לך ה"הקב לו אמר שבתורה
 פ"שאע חכמים תלמידי אלו כעורב שחורות תלתלים חכמים בתלמידי קרא פתר יהודה רבי :יד

 רבי ירוצצו כברקים כלפידים מראיהן )'ב נחום( לבא לעתיד הזה בעולם ושחורין כעורין שנראין
 ורהת של תלמודות אלו כעורב שחורות תלתלים התורה בפרשיות קרא פתר יצחק בר שמואל

 וערבה )'ג מלאכי( א"המד עלי הן ערבות ה"הקב אמר ברבים מלאומרן ושחורות כעורות שנראות
 זו אלא כאחד שתיהן נאמרו לא וזבה זב פרשת שהרי הדבר כן שהוא לך תדע יהודה מנחת 'לה

 זוב יזוב כי ואשה 'וגו מבשרו זב יהיה כי איש איש )ו"ט ויקרא( 'שנא עצמה בפני וזו עצמה בפני
  .הדמ

 שנאמר לעדה עינים שהם סנהדרין אלו עיניו כיונים עיניו ):טז ’סי ה”פ( רבה ש”שיה ’עי 210
 ישראל כך העינים אחר הולכין וכולן באדם בו יש אברים ח"רמ העדה מעיני אם והיה )ו"ט במדבר(

   שלהן מסנהדרין חוץ דבר שותלע יכולין אין
 'ר דאמר תורה של מימיה על אפיקים שהם מים אפיקי על ):טז ’סי ה”פ( רבה ש”שיה ’עי 211

  צרכן כל בם עוסק שהוא מי לכל הם מגבירין תורה דברי עוקבא בר חמא
 עד בשנים אותם רוחצין שהן ההלכות אלו בחלב רוחצות ):טז ’סי ה”פ( רבה ש”שיה ’עי 212

  .המדרשות אלו :יב ה ש,שיה זוטא מדרש ’ועי ,כחלב נקיים האות שעושים
 דבר :יז 'סי ש"ועיי .תורה של מלאתה מלאת על יושבות ):טז ’סי ה”פ( רבה ש”שיה ’עי 213

 'ר בשם פנחס 'ר משפט מלאתי )'א ישעיה( א"המד ירושלם של מלאתה על מלאת על יושבות אחר
 מלאת על תנחומא ר"א מלאתי מנין בירושלם היו כנסיות בתי ושמנים מאות ארבע רבה הושעיא

 תנחומא 'ר אמרד לבנון כמין יוצאה הלכה שתהא עד דבר מקצת ממלא וזה דבר מקצת ממלא זה
  .לחיים כמין יוצאה הלכה שתהא עד דבר מקצת מלחים וזה דבר מקצת מלחים זה

 חבורן תרתין ןדזמניי ביומוי ינאי ר"א הבשם כערוגת לחיו ):יח ’סי ה”פ( רבה ש”שיה ’עי 214
 עירובין 'עי .אומרת זו אומרת זו שהיתה כטעם ולא אסטרין בהדא באורייתא ולעיין נפקין והוינן

 דשין שהכל זו כערוגה עצמו אדם משים אם הבושם כערוגת לחיו דכתיב מאי א"ר אמר :א"ע נד
 פח שבת 'עי .מתקיים תלמודו אין לאו ואם מתקיים תלמודו בה מתבשמין שהכל זה וכבושם בה
 הקדוש מפי שיצא ודיבור דיבור כל הבושם כערוגת לחייו דכתיב מאי לוי בן יהושע רבי ואמר :ב"ע

  בשמים כולו העולם כל נתמלא הוא ברוך
 יש הזה הרקח מגדלות מה תנחומא 'ר אמר מרקחים מגדלות ):יח ’סי ה”פ( רבה ש”שיה ’עי 215

 ולויה כהונה ואגדות והלכות למודות נהמש מקרא מלא להיות צריך ח"ת כך בשמים מיני מכל בו
   מיעקב
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 ø Éåî ú Éåô Àè Éð íé Äp ÇL ÉåL
ø Åá Éò216  

 íùáä úâåøòë åéçì -åãéâ úåâåøò íúåàá íù øùà íéç÷øî éì . íéç÷øî úåìãâî- ìù úåìãâî 

ç÷åø äùòî íúåà íéîèôîù íéîùá éìåãéâ íéç÷øî:  

    
) ãé (á ÈäÈæ é Åìé Äì Àb åé ÈãÈé217 

Lé ÄL Àø Çz Ça íé Äà Èl Ëî Àî218 
ï ÅL ú ÆL Æò åé Èò Åî219 ú Æô Æl Ëò Àî 

íé Äøé Ät Çñ220  

יץ ֶּכֶתר ְזַהב ִלים ַעל ִצּו ְּגלַעְבּדֹו ַיֲעֹקב ם ֶׁשליִטָבְׁשַהְׁשֵנים ָעָׂשר  )יד(
ֲחקּוִקים ַעל ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמְרָּגִלּיֹות ִעם ְׁשָׁשה ֲאבֹות ָהעֹוָלם , ַהֹּקֶדׁש

ַעל  ָחקּוק –ִׁשְמעֹון , רַאְחַמַעל  ָחקּוק – ְראּוֵבן, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב
ִיָּׂשׂשָכר , יִלְחַעל ֻּכ ָחקּוק –ְיהּוָדה , ַּבְרַקן ְוַעְפַרןַעל  ָחקּוק –ֵלִוי , ָעִקיק

,  ִּבְרָלאַעל ָחקּוק –ָּדן , ַעל ִּגיַהר ָחקּוק –ְזבּולּון , ֶאְזמֹוָרדַעל  ָחקּוק –
ַעל  ָחקּוק –ָאֵׁשר , אגַעל ַטַב ָחקּוק –ָּגד , רֶאְסּפֹוַעל  ָחקּוק –ַנְפָּתִלי 

 ּדֹוִמים ,רֹוְנטַפַעל ֲא ָחקּוק –ִּבְנָיִמין , ִריָבגַעל ְמ ָחקּוק –יֹוֵסף , ְּפרֹוָזג
, ַזִּכים ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ְּכֵׁשן ַהִּפיל, ְמִאיִרים ִּכְמנֹוָרה ,ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ַמָּזלֹות

  .ַאְבֵני ַסִּפירּוְמִאיִרים ְּכ
 áäæ éìéìâ-áäæ éðôåàë  . ùéùøúá íéàìîî-úàìî éåø÷ áäæá äø÷é ïáà áùåî ïåùì ìë  . úùò - 

 ïåùì)éîøé 'äë ä (åá÷ åúùò åðîùùùî úùò éåø÷ áò õ"òìá äàé"æ . ïù -ìéô úåîöòî  . úôìòî

 íéøéôñ -úð÷úéàå ïðéîâøúîã óìòúúå ïåùì íéøéôñá úð÷åúîå úèùå÷î :  

    
) åè (L ÅL é Åãen Çò åé È÷ ÉåL221 

æ Èô éÅð Àã Çà ì Çò íé Äã ÈqËé Àî222 

ֵהם , ָזָהב טֹובַאְדֵני ים ַעל יּוָסִּדּוֵדי ָהעֹוָלם ְמְוַהַּצִּדיִקים ֵהָּמה ַעּמ )וט(
ַלֲעׂשֹות , ּומֹוִכיִחים ַעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ָּבֶהם ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר עֹוְסִקים

                                                                                                                                            
 שפתותיו במשנתו הרגיל חכם תלמיד זה שושנים שפתותיו ):יח ’סי ה”פ( רבה ש”שיה ’עי 216

 הוא עובר כ"אעפ מור נוטפות ששפתיו במשנתו רגיל שאינו תלמיד זה עובר מור נוטפות שושנים
 רבו לפני שיושב חכם תלמיד כל רב ראמ גידל רב והאמר :ב"ע ל שבת 'עי .תלמודו ומברר וחוזר
 עובר מור תקרי אל עובר מור נוטפות שושנים שפתותיו שנאמר תכוינה מר נוטפות שפתותיו ואין
 דיבור נתמלא ראשון שמדיבור וכיון :ב"ע פח ש"עיי .ששונים אלא שושנים תקרי אל עובר מר אלא
 שנאמר ראשון ראשון מעביר והיה מאוצרותיו וחהר הוא ברוך הקדוש הוציא הלך להיכן שני

  .ששונים אלא שושנים תקרי אל עבר מור נוטפות שושנים שפתותיו
 והלוחות )ב"ל שמות( 'שנא הברית לוחות אלו זהב גלילי ידיו ):יט ’סי ה”פ( רבה ש”שיה ’עי 217
 'ר אמר ומפז מזהב הנחמדים )ט"י תהלים( שנאמר תורה דברי אלו זהב גלילי המה אלהים מעשה
 'ר בשם מנחמא רבי ]נגללין והיו היו סנפרינון של היו נגללין[ היו נסים מעשה נחמיה רב יהושע

 שם על זה לוח על וחמשה זה לוח על חמשה כתובין היו כיצד היו חמה מגלגל וחצובין אמר אבון
  .זהב גלילי ידיו 'שנא

 גלים מה ושעיה 'ר אחי בן למדני יפה 'וכו בתרשיש ממולאים ):כ ’סי ה”פ( רבה ש”שיה ’עי 218
 היו תורה של ודקדוקיה פרשיותיה ודבור דבור כל בין כך קטנים גלים גדול לגל גדול גל בין הללו

   הדא תרשישה אמר דאת הדא הגדול כים שהוא התלמוד זה בתרשיש ממולאים כתובים
 הכרס מה כהנים תורת זו שן עשת מעיו הים אל הולכים הנחלים כל אמר דאת מה :ש"עיי 219

 והוא מכאן ושנים מכאן ספרים שני כהנים תורת כך בתוך והוא מכאן והכרעים מכאן הלב הזה
 בה יש כהנים תורת כך רמחים כמה יתדות כמה ממנה עושה את זה שן עשת מה שן עשת באמצע

  .כהנים בתורת כתובים נותרות כמה פיגולים כמה וחמורים קלים כמה דקדוקין כמה מצות כמה
 קשה שהיא אדם בני של כחן מעולפת ספירים מעולפת ):כא ’יס ה”פ( רבה ש”שיה ’יע 220
 'וכו קסם בהם שנעשה סוף והלכה תורה בדברי אדם נתעלף אם ממל בר אבא ר"א 'וכו הזה כספיר

 שנתעסק וכיון תרי תרי להון מחית הות להון נחית מן חד חד להון מסיק הוה להון מסקן מן
 לו היה אחד בית בן ספירים מעולפת שנאמר מה יםלקי לסבול יכול היה לא טליתו אפילו בתורה

 הדין כל ל"א הנחתום אצל ומוליכה סאה ארבעים של קופה נוטל להיות למוד והיה גמליאל לרבן
 שלשים של נוטל להיות התחיל בתורה שנתעסק כיון באורייתא עסיק את ולית בך אית טבא חילא

 יכול ההי לא סאה של קופה אפילו ראספ דגמר כיון סאים שמונה של עשר שנים של עשרים של
 לא דהוא מעילווי ליה מעברין אחרנין אלא למיסבל יכול הוה לא סבניה אפילו דאמרי ואית לסבול

  .ספירים מעולפת שנאמר מה לקיים יכול היה
 מיוסד שהוא שש עמודי העולם זה שוקיו שש עמודי שוקיו :)כב ’סי ה”פ( רבה ש"שיה ’עי 221
  .'וגו 'ה עשה ימים ששת כי )לא מותש( דכתיב ימים לששה
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ï Éåð Èá Àl Çk eä Åà Àø Çî223 øeç Èa 
íé Äæ Èø Âà Èk224  

ּוַמְלִּבין ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֵּבית , ְּכָזֵקן ְוהּוא ִמְתַמֵּלא ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם, ְרצֹונֹו
ֲאֶׁשר עֹוְבִרים ַעל   ַּבּגֹוִיםִמְלָחָמה ןְוִנָּצב ַלֲעׂשֹות ִנְצחֹו, ֶלגִיְׂשָרֵאל ַּכֶּׁש

  .ְּדָברֹו ְּכֶעֶלם ִּגּבֹור ְוָחֹסן ַּכֲאָרִזים
 åé÷åù -æô éðãà ìò íéãñåéîä ùù éãåîòë  . ùù éãåîò- øúñà úìâîá åøéáçå ùéù éãåîò ) øúñà

à (ùù éãåîòå óñë éìéìâ ìò ,åáâ åäàøîå 'ìä éæøàëïåðá . íéæøàë øåçá- æøàë íéðáä ïéá øçáð 

íéöò øàù ïéá:  

    
) æè (íé Äw Çú Àî Çî Éåk Äç225 

é Äã Éåã äÆæ íé Äc ÇîÂç Çî Éål ËëÀå226 
é Äò Åø äÆæ Àå227 ú Éåð Àa 

íÄ Èì ÈLeø Àé228  

ְוָכל ִמְצוֹוָתיו ֶנְחָמִדים ַעל ֲחָכָמיו ִמָּזָהב , ִּכְדַבׁשתּוִקים  ִחּכֹו ְמִּדְבֵרי )טז(
 .ֲחִביִבי ִנידֹו ֶׁשל ֲאֹחֶזק ָּתְקּפֹוְוֶזהּו  יֲאהּוִבי הּו ִׁשְבחֹו ֶׁשל ֱאַקֶז, ָוֶכֶסף

  .ַהְּנִביִאים ֶׁשִּמְתַנְּבִאים ִּבירּוָׁשַלִים

 íé÷úîî åëç-íéáøò åéøáã  . éãåã äæ- éúéìç äìà ìë ìòå éòø úåîã äæå éãåã úåîã äæ 

                                                                                                                                            
 שנדרשות תורה של פרשיותיה אלו פז אדני על מיוסדים :)כב ’סי ה”פ( רבה ש"שיה ’עי 222

 כך מלמעלן וקיפלוסיא מלמטן בסיס לו שיש זה לעמוד דומות הם ולמה ולאחריהם לפניהם
  .ולאחריהם לפניהם נדרשות התורה ותפרשי

  .מרע סור נקרא שהוא תשובה בעל שכר זה נוןכלב מראהו :א 'סי י"פ ר"במ 'עי 223
 בעולם תורה דברי על פניו המשחיר כל סימון ברבי יהודה רבי דרש :א"ע ק סנהדרין 'עי 224

 פסיקתא 'ועי .כארזים בחור כלבנון מראהו שנאמר הבא לעולם זיויו מבהיק הוא ברוך הקדוש הזה
 להם נראה היה ודבר דבר וכל ועסק עסק כל לפי ברבא חייא ר"א ):כד אות יב פסקא( כהנא דרב

 לפי שלמה בימי בחור להם נראה 'וכו אלישר של מלחמותיהם עשה כגיבור בים להם נראה
  .)טו ה ש"שה( כארזים בחור כלבנון מראהו דור של מעשיהם

 ישראל לבית 'ה אמר כה כי )'ה עמוס( כתיב ממתקים חכו )א ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 225
 ששמעו בשעה אמרו יוחנן 'ר בשם אחא ורבי עזריה 'ר ממתקים חכו :ב 'סי ש"עיי .וחיו דרשוני
 יצאה נפשי ד"הה לשמוע אנחנו יוספים אם )'ה דברים( ד"הה נשמתן פרחה אנכי בסיני ישראל
 וקיימת חיה ותורתך וקיים חי אתה עולם של רבונו ואמר ה"הקב לפני הדיבור חזר בדברו

 תהלים( ד"הה הדבור את להם והמתיק ה"הקב חזר שעה הבאות מתים כולם םמתי אצל ושלחתני
 בהדר 'ה קול לבחורים בכח 'ה קול חנינא 'ר בר חמא 'ר אמר בהדר 'ה קול בכח 'ה קול )ט"כ

 שם( ד"הה נפשותיהן להם החזירה לישראל ה"הקב שנתן תורה יוחאי בן שמעון 'ר תני לתשישין
 נפשו ונשמטה ונתירא בנו כנגד שדיבר למלך ממתקים חכו א"ד נפש משיבת תמימה 'ה תורת )ט"י

 לא לך מה לו ואומר ומפתהו אותו ומנשק מגפף התחיל נפשו שנשמטה כך המלך שראה כיון ממנו
 שמתו כיון נשמתן פרחה מיד אלהיך 'ה אנכי ה"הקב כשדיבר כך אביך אני לא אתה יחידי בני

 אלהיכם 'לה אתם בנים תיראו אל לכם מה להם מריןואו אותם ומנשקין מגפפין המלאכים התחילו
 אתם חביבין אתם עמי אלהיכם 'ה אנכי אתם בני לא להם ואומר הדיבור בחכן ממתיק ה"והקב
 התחילה ממתקים חכו הוי מלפניו מבקשין והתחילו נשמתן שחזרה עד אותן מפתה והתחיל לפני

 והורג בתו יאמש מלך יש ע"רבש לפניו אמרה ה"ב הקדוש מן ישראל על רחמים מבקשת התורה
 תמימה 'ה תורת ד"הה נשמתן חזרה מיד מתים ובניך בשבילי שמח כולו העולם כל ביתו בן את

 שראה כיון לראותה אני מבקש ואמר מטרונה את שקידש למלך ]משל[ :ו 'סי ש"עיי .נפש משיבת
 לראותו אני רוצה אמרה היא גם לתמר דמתה קומתך זאת ד"הה ומקלסה משבחה התחיל אותה

 :ב 'סי ז"פי ר"שמ ’עי .מחמדים וכולו ממתקים חכו שקילסתו בקילוס התחילה אותו שראתה ןכיו
 ה"הקב כך וריח טעם בו ויש כלום בלא לעין נראה זה תפוח מה לך לומר לתפוח ה"הקב נמשל למה
  .מחמדים וכלו ממתקים חכו

 ר"א לי להיות מיםהע מן אתכם ואבדיל )כ ויקרא( דתימא כמה דודי זה :א 'סי י"פ ר"במ 'עי 226
 בעומרן בקצירתן ובזריעתן בחרישתן העולם אומות מן מובדלים ישראל של מעשיהם כל לוי

 קראני הוא קלסתיו ואני קלסני הוא :מה 'סי ב"פ רבה ש"שיה 'ועי .'וכו ביקביהם בגרניהם בדישתן
  .רעי וזה דודי זה ליה אמרתי ואני תמתי יונתי רעיתי אחותי
 אמר אבהו רבי בשם ברכיה 'ור חנינא ר"ב חמא 'ר בשם יודן 'ר רעי וזה :א 'סי י"פ ר"במ 'עי 227
 בורר הרע מן היפה את בורר שהוא כזה העמים מן אתכם ואבדיל כתיב כיצד רעים לי מרבה שהוא
 לאומות מצפה ה"הקב כך ובורר חוזר אינו שוב היפה מן הרע את שבורר מי שכל בוררו וחוזר

  .כנפיו לתחת רבןויק תשובה יעשו שמא העולם
 ויושב צרכיו שמבטל מי כל ה"הקב אמר ,רעי וזה דודי זה :תתקצא רמז ש"שיה ילקוט ’עי 228
  .ירושלים בנות דכתיב המקדש בית בנה כאלו אלא עוד ולא ,רעי וזה דודי זה בתורה ועוסק
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åúáäàì ,á÷ä éôìë àîâåãäå"àéä êë ä . çö éãåã- éúåðåò ïéáìäì ïáìå , éðéñá äàøðùë ïáìå çö

 èôùîì åúáùá ïëå úåàøåä äøåî ï÷æë äàøð)æ ìàéðã (à÷ð øîòë äéùéø øòùå øåç âìúë äéùåáì .

 íåãàå - øîàðù ïéðòë åéàðåùî òøôéì )âî äéòùé (êéùåáìì íåãà òåãî . äááøî ìåâã- äáøä 

åúåà ïéôé÷î úåìééç . æô íúë åùàø-áä åéøáã úìéçú  øîåà àåä ïëå æô íúëë å÷éä)èé÷ íéìäú (

ä éëðà çúô øéàé êøáã çúô ' øæâ êë øçàå íäéìò åì ùé äëåìî èôùîù äìçú íàøä êéäìà

åéúåøéæâ íäéìò . íéìúìú åéúåöå÷-úåëìä ìù íéìéú éìéú õå÷å õå÷ ìë ìò  . áøòë úåøåçù- ìò 

äðáì ùà éáâ ìò äøåçù ùà åéðôì äáåúë äúéäù íù ,ã"åöå÷ à äàøð íéä ìò äàøðùë íéìúìú åéú

äøåáâá íçìð øåçáë . íéî é÷éôà ìò íéðåéë åéðéò- åéðéò êë íäéúåáåøà ìà úåôåö åéðéòù íéðåéë 

íéîì íéìåùîä äøåúä éàöåî íùù úåùøãî éúáå úåéñðë éúá ìò . áìçá úåöçø- úåôåö ïäùë 

 òéùøäìå åú÷ãöë åì úúì ÷éãö ÷éãöäì åúîàì ïéã úåøøáî èôùîáåùàøá åëøã úúì òùø . úåáùé

 úàìî ìò-íéòøå íéáåè úåôåö õøàä ìëá úåèèåùî íìåò ìù úàìî ìò  ,ã" íéîëç éãéîìú à

á÷äù" êáåùì êáåùî íéããåðä íéðåéë íãàì íéøéàî íéðéòäù íùë íìåòì øéàäì íéðéò íðúåð ä

åìô ìù åùøãîî íéëìåä íä êë íìëåà ù÷áì 'áì íëç éðåìô ìù ùøãîä úéáì íëç éîòè ù÷

äøåú . íéî é÷éôà ìò-äøåú ìù íéî éàöåî íäù úåùøãî éúá ìò  . áìçá úåöçø- ïàø÷ù éôì 

 äéøúñ íéðáìîå äøåú ìù áìçá ïîöò éçöçöî íä äá÷ð ïåùì úåöçåø àéä äá÷ð ïåùì ïéòäå íéðéò

äéúåîåúñå . úàìî ìò úáùåé -íäéðôåà ìò íéøáã íéáùéî  ,ã"øåú ìù úåéùøô åéðéðò åéðéò à ä

 úåçöçåöî áìçá úåöçåø úåùøãî éúáá íéî é÷éôà ìò ïúëéìäá íéàð íäù íéðåéë úåéðùîå úåëìäå

éúùøéôù åîë áìçë . åéçì-úå÷çåùå úåøéáñî íéðô íäì äàøäù éðéñ øä úåøáã  . åéúåúôù

 íéðùåù- äçðîå íùàå úàèç úøåú áåè çéøìå äøôëìå éåöéøì íäù ãòåî ìäàá øáãðù íéøåáã 

ìùå äìåòåíéî . åéãé-äîä åéãé äùòîå åðéîéî ïúðù úåçåìä  . áäæ éìéìâ- ïäáù úåøáãä åìà 

áø æôîå áäæî íéãîçðä ,à"ïéììâð åéäå åéä ïåðéøéôðñ ìù åéä íéñð äùòî äéîçð ïá òùåäé ø ,ã" à

íìåòì äáåè úåìâìâîù íù ìò . ùéùøúá íéàìîî-éøú úåøáãä úøùòá ììëù "úåöî â . åéòî

 ïù úùò-åú äæ óåâä òöîàá íéðåúð íäù åììä íééòîë íéùîåç äùîç òöîàá ïúéðä íéðäë úø .

 íéøéôñ úôìòî ïù úùò- ïéðáå úååù úåøéæâ íéáø íé÷åã÷ã äøåãñ àéäå ïù úùòë ä÷ìç úéàøð 

íéøåîçå íéì÷å áà . æô éðãà ìò íéãñéî- úøúåë åì ùé äæä ãåîòä øô÷ä øæòìà éáø øîà 

ù éáø øîà ïèîì ñéñáå ïìòîì ïèîì ñéñáå ïìòîì úøúåë íäì ùé äøåúáù úåéùøô àøâ øá ìàåî

 ìáåé úéòéáù ìù úåéùøô ïåâë íäéøçàìå íäéðôì úåëåîñå)äë àø÷éå ( êòéãåäì øëîî åøëîú éëå

 ïåâëå äëåñå ïéëøò úëñîá àúéàãë úéòéáù ìù ä÷áà äù÷ äîë)æè øáãîá (ä ãå÷ôé ' ìò ùéà

ã÷ôî äúàù ãò éîçì éðáø÷ úà åö äãòä åé÷åù øîàð êëì äîë ïëå éìò íúåà ãå÷ô éðá ìò éð

åâå íéãñåéî ùù éãåîò' . ïåðáìë åäàøî- íéìáåìå íéçøô íäá àöåî åéøáãá ïðåáúîå ìëúñîä 

íéîòè íäá ùãçî ãéîú íäá äâåää äøåú éøáã êë áìáìîù äæ øòéë . øåçá- íéæøàë øçáð 

äáåâìå ÷æåçìå ïéðáì íéøçáðä . íé÷úîî åëç- åéøáã  íéáøò)èé àø÷éå ( åðúú àì ùôðì èøùå

íëøùáá ,ä éðà 'äæî ÷åúî êéç ùé øëù íìùì ïîàðä , áåùáå øëù åìá÷úå íëéùòîá åìáçú ìà

 åòùøî òùø)ãé ìà÷æçé ( ÷éç ùé úåéëæì åì åáùçð úåðåò äéçé äéç íäéìò ä÷ãöå èôùî äùòå

äæî ÷åúî:  

    
øôñ å ÷øô íéøéùä øéù     
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)à (Éåc Àê Çì Èä äÈð ÈàÀê Åã229 
 äÈð Èt äÈð Èà íé ÄLÈp Ça ä ÈôÈi Çä

Àê Åã Éåã230Àê Èn Äò ep ÆL À÷ Çá Àðe 231  

ה ִמִּפי ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ְוֵכן "ֵהִׁשיבּו ַהְּנִביִאים ְּכָׁשְמָעם ִׁשְבחֹו ֶׁשל הקב )א(
ַאְּת ֲאֶׁשר ָנִאים '  ְׁשִכיַנת הִקְרֵבֲּעבּור ֵאיֶזה ֵחְטא ִנְסַּתְּלָקה ִמ, ָאְמרּו

ּוְלֵאיֶזה ָמקֹום ָּפָנה ּדֹוֵד ְּבִהְסַּתְּלקֹו ִמֵּבית , ֲעַׂשִי ִמָּכל ָהַעִּמיםַמ
ִרידֹות ּוְמְפָׁשִעיםּו ַעל ֲחָטִאים,  אֹוֶמֶרת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל?ִמְקָּדֵׁש 

 ֲאַנְחנּואֹוְמִרים ַהְּנִביִאים ָּכֵעת ִחְזִרי ִּבְתׁשּוָבה ְוָנקּום ַאְּת ַו, ֶׁשִּנְמְצאּו ִּבי
  .ּוְנַבֵּקׁש ַרֲחִמים ִעָּמ, ְוִנְתַּפֵּלל ְלָפָניו

 êãåã êìä äðà- äáåæò êúåà çéðä äîì êãåã êìä äðà ìàøùé úà úåîåàä íéøèð÷îå íéðàî 

äðîìà . êãåã äðô äðà- åàá úåðáì åìéçúäå úéáä úåðáì úåùø ïúðå ùøåë ìò åçåø äøùäå øæçùë 

íà êãåã äðô äðà íäì åøîàå øîàðù ïéðòë êîò åðù÷áð êéìà àåä øæåç )øæòàã  ( éøö åòîùéå

åâå ìëéä íéðåá äìåâä éðá éë ïéîéðáå äãåäé 'åâå ìááåøæ ìà åùâéå ' ùåøãð íëë éë íëîò äðáð

åâå íëéäìàì 'íéáéùî íäå äëàìîä ïî íúéáùäì éãë äòøì íúðååëå:  

    
) á (Éåp Çâ Àì ã ÇøÈé é Äã Éåc232 

ÆN Éa Çä ú ÉåâeøÂò Çì úÉåò Àø Äì í
íé Äp Çb Ça233 è É÷ Àì Äì Àå 

íé Äp ÇL ÉåL234  

 לֶׁשָּבֶבָלה ַלַּסְנֶהְדִרין  ָיַרד, ְוִרּבֹון ָהעֹוָלם ִקֵּבל ְּתִפָּלָתם ְּבָרצֹון )ב(
ּוְנֶחְמָיה  ְוֶהֱעָלם ִמָּגלּוָתם ַעל ַיד ֹּכֶרׁש ֶעְזָרא, ֲחָכִמים ְוָנַתן ְרָוָחה ְלַעּמֹוַה

ְוִנְפְקדּו ,  ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשּוּוָבנ, ְלִּתיֵאל ְוִזְקֵני ַהְּיהּוִדיםּוְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַא
ַוִּיְׁשַלח ֵאׁש ִמן , ּוְלִוִּים ַעל ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁש, ַעל ַהָּקְרָּבנֹות ֹּכֲהִנים

ְרֵנס ּוְכִאיׁש ַהְמַפ, ַהָּקְרָּבן ְוֶאת ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ְוִקֵּבל ְּבָרצֹון ֶאת, ַהָּׁשַמִים
ּוְכִאיׁש ַהְמַלֵּקט ׁשֹוַׁשִּנים ִמן , ֶאת ְּבנֹו ֲאהּובֹו ְּבַתְפנּוִקים ֵּכן ִּפְּנָקם

  .ָהֵעֶמק ָּכ ֲאָסָפם ִמָּבֶבל
 åðâì ãøé éãåã-åðîò íù äéäå åìëéä úåðáì åðì äåö  . íùáä úâåøòì-úøè÷ä øè÷î íå÷î  .

 íéðâá úåòøì-ôð øùà íéðâá åðàö úåòøì ãøé ãåòå  äøùî äìåâä ïî åìò àìù íúåà íù åöå

úåùøãî éúááå úåéñðë éúáá íäéìò åúðéëù . íéðùåù è÷ììå-éøáãð áéù÷îå òîåù í åúøåúá 

 øîàðù ïéðòë åéðôì ïåøëæ øôñá íáúëìå ïäéúåéëæ èå÷ìì)â éëàìî (ä éàøé åøáãð æà 'åâå ' äîå

åì íúà àìå éãåãì éðà åðîò úåðáìå åðîò åù÷áì íéøîåà íúàù øîàðù ïééðòë åðîò åðáú àìå 

)ã àøæò (íìùåøéá ïåøëæå ä÷ãöå ÷ìç ïéà íëìå øîåàå åðéäìà úéá úåðáì åðìå íëì àì:  

    
                                                 

 יושה ).'ד ד"כ שמות( ההר תחת מזבח ויבן שנאמר ביום ):א ו( השירים שיר זוטא מדרש ’עי 229
  .שעה קדושת אלא היה ולא עולם קדושת סיני ]שהר[ סבורים ישראל
 לישראל אומרים העולם אומות בנשים היפה דודך הלך אנה ):ז ’סי ו"פ( רבה ש"שיה 'עי 230

 מה העולם לאומות משיבה ישראל כנסת מה דודך פנה אנה לסיני לים ממצרים דודך הלך אנה
 שנדבק מאחר ממנו לפרוש אני יכולה בו שנדבקתי רמאח בו חלק לכם ואין עליו שואלים טיבכם

  .ליה אתי הוא לגבי דהוא הן כל מנימ לפרוש הוא יכול בי
 מאהבין ובני בני על אותי משניאין ה"א ה"הקב אמר )פד פרק( בראשית אגדת מדרש ’עי 231
 אם שנאמר בני את שאהבתי באהבה מלאין עולמות מאה להם נותן אני אלו האומות כל על אותי

  ).ז ח ש"שה( לו יבוזו בוז באהבה ביתו הון כל את איש יתן
 של ולקרבנו הבל של לקרבנו האש שירדה ביום .לגנו ירד דודי ):ב ו( ש"שיה זוטא מדרש 'עי 232

 הוא אחת עוד .לגנו ירד דודי נאמר לכך .ואליהו ושלמה מנוח בקרבן וכן .ואביהוא בנדב וכן .נח
 הם מכאן ).'ד א"ל ישעיה( גבעתה ועל ציון הר על לצבא צבאות 'ה ירד כן שנאמר כמה .לירד עתיד
 לעתיד הוא וכן .סיני הר על ירד כן .העולם את כשברא הוא ברוך הקדוש שברא בעליה ריםאומ
 ):יד פרק( אליעזר דרבי פרקי 'ועי .ציון הר על לצבא צבאות 'ה ירד כן שנאמר מה לקיים .לבא

 ואחת בסדום ואחת הפלגה בדור ואחת עדן בגן אחת הן ואלו הארץ על ה"הב ירד ירידות עשרה
 אחת לבא לעתיד ואחת מועד באהל ושנים הצור בנקרת ואחת בסיני ואחת במצרים ואחת בסנה

  .הבושם תלערוג לגנו ירד דודי וכתיב בגן מתהלך אלהים 'ה קול את וישמעו 'שנ מניין עדן בגן
 עובדי אלו בגנים לרעות .ישראל ואל הבושם לערוגת :תתקצא רמז ש"שיה ילקוט 'עי 233

  .אלילים
 הפסוק חנינא ר"ב יוסי ר"א הבושם לערוגת לגנו ירד דודי  ):ח ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 234

 אמר ואת בגנו לרעות ירד דודי אלא למימר קרא צריך היה לא ראשו סופו ולא סופו ראשו לא הזה
 אלו בגנים לרעות ישראל אלו הבושם לערוגת העולם זה לגנו ה"הקב זה דודי אלא בגנים לרעות

 :ב 'סי ב"פס ר"ב 'עי .שבישראל הצדיקים את לסלק שושנים וללקוט מדרשות ובתי כנסיות בתי
 ירד דודי )ז שיר( ד"הה ומסלקן העולם מן להסתלק צדיקים של עונותן היא אימתי יודע ה"הקב
  .הבושם לערוגת לגנו
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) â (é Äì é Äã Éåã Àå é Äã Éåã Àì é Äð Âà235 
íé Äp ÇLÉåM Ça ä Æò Éø Èä236  

יַנת  ְודֹוִדי ִהְׁשָרה ְׁשִכ,ְלִרּבֹון ָהעֹוָלם ּדֹוִדי ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום ָעַבְדִּתי )ג(
  .ְוָזן אֹוִתי ְּבַתְפנּוִקים, ַהֹּקֶדׁש ְּבתֹוִכי

 íéðùåùá äòåøä-áåèå çåð äòøîá åðàö úà äòåøä :  

    
) ã ( é ÄúÈé Àò Çø Àz Çà ä ÈôÈé

ä Èö Àø Äú Àk237 äÈåàÈð 
í Èì ÈLeøé Äk238 ä ÈnËé Âà 
úÉåìÈb Àã Äp Çk239  

ְזַמן ֲאֶׁשר ְרצֹוֵנ ַּכָּמה ָנָאה ַאְּת ֲאהּוָבִתי ִּב, ַמֲאָמרֹוְּב' ַוֹּיאֶמר ה )ד(
ַהִּמְקָּדׁש ֲאֶׁשר ָּבִנית ִלי ַּכִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון  ָנֶאה הּוא ֵּבית, ַלֲעׂשֹות ְרצֹוִני

ּיֹום ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ְּכ ֵאיָמֵתְו, ֲאֶׁשר ָּבָנה ִלי ְׁשֹמה ַהֶּמֶל ִּבירּוָׁשַלִים
  .רֶׁשָהְלכּו ַאְרַּבַעת ְּדָגַלִי ַּבִּמְדָּב

 äöøúë éúéòø úà äôé- êë éì äéåöø úàùë éúéòø úà äôé úàæ ìò äñì÷î àåä êåøá ùåã÷äå 

éøôñá ùøãð àåä . äåàð-íìùåøéá äðåùàøá øùàë äúò úà  . úåìâãðë äîéà- íéëàìî éìééç 

àøæòá øîàðù åîë äëàìîä ïî íëúéáùäìå íçìäì àìù íäéìò ìéèà êúîéà:  

    

                                                 
 שיר( ,אומר הוא וכן .'בה בחר ויעקב יעקבב בחר 'ה ):קיט מזמור( תהילים מדרש 'עי 235

 בעולם לי ודודי ,הזה בעולם לדודי אני :תתקצא רמז ש"שיה ילקוט 'עי .'וגו לדודי אני )ג ,ו השירים
 לישראל להם אומר ה"הקב של ושבחו גאותו העולם אומות ששמעו כיון ):ב ברכה( ספרי 'עי .הבא
 לדודי אני בו חלק לכם אין להם אומרים שראלוי .בנשים היפה דודך הלך אנה 'שנ עמכם נבוא
  .לי ודודי

 ה"הקב אין כביכול .בשושנים הרועה לי ודודי לדודי אני ):ג ו( השירים שיר זוטא מדרש 'עי 236
 עבירה טעם טעמו שלא אדם כבני .בשושנים הרועה לי ודודי לדודי אני אמר .באהבה מקרבן

  .מימיהם
 קרייה פתר סימון בר יהודה 'ר כתרצה רעיתי את יפה ):יד ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 237

 ונרצה )'א ויקרא( א"המד בקרבנות מתרצים שאתם הקרבנות אלו כתרצה רעיתי את יפה בקרבנות
 היו כשרות תירען נשי רבי דאמר תירען נשי אלו כתרצה עיתיר את יפה א"ד 'וכו עליו לכפר לו

 הקדוש שיברו הקשה ליסטטרין מה אמרו העגל למעשה מנזמיהם נתנו ולא עצמן על ומיחו עמדו
 בעייא את כד רוצה כשאת כתרצה רעיתי את יפה א"ד :טו 'סי ש"עיי .ו"עאכ הרך ליסטטירין ה"ב

 מהן לא המשכן לטעון ובקר עגלות להביא להם אמר מי מכלום מילף מכלום בעייה צריכה את לית
  .'ה לפני קרבנם את ויביאו )'ז במדבר( ד"הה אותן הביאו ובהן

 יחזקאל( א"המד שבירושלים הקדשים אלו כירושלם נאוה ):יד ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי  238
 של טיפוסים ומבקש רוצה שהוא מי שכל כירושלם נאוה ו'וכ ירושלם כצאן קדשים כצאן )ו"ל

  ומשמרון מירושלם ליהםופסי )'י ישעיה( ד"הה בירושלים ומוצאה הולך היה פעור
 איומה ל"ת כן ישראל אף יכול אימה להם אין ולבנה חמה מה :כה 'סי ו"פ רבה ש"שיה 'עי 239

 כנדגלות איומה :ו 'סי ו"פט ר"שמ 'עי .ודגלו גבריאל ודגלו מיכאל כגון מעלן של גליןכד כנדגלות
 חיוה וארו )ז דניאל( שנאמר אימה לה שיש במלכות שעומדת לפי איומה שמה נקרא למה באדום

 שאין כשם ברקיע יש מזלות ב"י מוצא אתה כנדגלות איומה הומ ותקיפא ואמתני ילהדח רביעאה
 ירמיה( 'שנא שבטים ב"מי חוץ לעמוד יכול העולם אין כך מזלות ב"מי חוץ לעמוד יכולין השמים

 מחנה דגל )ב במדבר( שנאמר צבאות אלא דגלים אין כנדגלות איומה 'וגו החוקים ימושו אם )לא
 שנאמר מלאכים השמים צבאות ישראל הארץ ודגלי אכיםהמל השמים דגלי וכן ופקודיהם וצבאו

 צבאות כל יצאו )יב שמות( שנאמר ישראל הארץ צבאות 'וגו עומדים השמים צבא וכל )יח ב ה"ד(
 העובדי כך המלאכים ומן ה"הקב מן יראים שהכל וכשם ה"הקב שניהם ואדון מצרים מארץ 'ה

 איומה נאמר לכך 'וגו 'ה שם כי הארץ עמי כל וראו )כח דברים( מרשנא מישראל יראים היו כוכבים
 לו ממעל עומדים שרפים )ו ישעיה( נאמר במלאכים למלאכים ישראל את ה"הקב שדימה כנדגלות
 אומרים וישראל ק"קק יום בכל אומרים המלאכים היום נצבים אתם )כט דברים( נאמר ובישראל

 לוהט אש משרתיו )קד תהלים( בדכתי אש נקראו לאכיםהמ יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי
 ומקלסין יום בכל מתחדשין המלאכים אש יעקב בית והיה )א עובדיה( דכתיב כן כמו וישראל

 בראשונה שהיו כשם ומחזירן מחדשן האלהים ושוב ממנו שיצאו אש לנהר חוזרין והן ה"להקב
 וחוזרין פןבגו שיש הרע מיצר ותבעונ משתקעין ישראל כך לבקרים חדשים )ג איכה( שנאמר

 ונתתי )לו יחזקאל( שנאמר ליראתו לבם ומחדש לעונותיהם סולח שנה בכל והאלהים בתשובה
  .כנדגלות איומה כתיב לכך חדש לב לכם
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) ä (Àê Äé Çðé Åò é Äa Åñ Èäé Äc ÀâÆp Äî 240 
é Äð Ëáé Ää Àø Ää í Åä ÆL241 Àê Åø Àò ÇN 

íé Äf Äò Èä ø Æã Åò Àk242 ï Äî eL ÀìÈb ÆL 
ã Èò Àì Äb Çä243  

ֶׁשֵהם , ָסִביב ָסִביב ְלֶנְגִּדי, ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ַחְכֵמי, ָהֵסִּבי ַרָּבַנִי )ה(
ר ְקָטַנִי ְוַעֵּמי ּתֹוָרִתי ּוְׁשָא ִהְמִליכּוִני ַּבּגֹוָלה ְוָקְבעּו ִמְדָרׁש ְלַתְלמּוד

ֲאָבִנים  ֲאֶׁשר ִלְּקטּו, ָהָאֶרץ ִהְצִּדיקּו אֹוִתי ְּבַמֲאַמר ִּפיֶהם ִּכְבֵני ַיֲעֹקב
  .ְוָעׂשּו ַּגל ְּבַמֲעַבר ַהר ַהִּגְלָעד

 éãâðî êéðéò éáñä- êéðéò éáñä äì øîåàå úåàð äéðéòå åéìò äáéøòå äáéáç åúñåøàù øåçáë 

êúåà éúåàøá éë éãâðî÷ôàúäì ìåëé éðéà éë äñâ éçåøå éìò äàâúîå õçúùî éáì  . éðáéäøä - 

 åîë éáì åñéâä)ö íéìäú ( ïåàå ìîò íáäøå)ì äéòùé (ééîùéà úáù íä áäø"òìá ø" êë àîâåãäå æ

éáåøëå úøôëå ïåøà íëì áéùäì øùôà éà äæ ùã÷îá àåä êåøá ùåã÷ä øîà àåä ' éðåáéäøä íäù

é äáç íëúåàøäì ïåùàø úéááéá íúìòîù ãò äøéú . íéæòä øãòë êøòù - íé÷ãå íéëøå íéðè÷á 

äáøä çáù ùé íëáù:  

    
) å ( ø Æã Åò Àk Àê Äé Çp ÄL

íé Äì Åç Àø Èä244 ï Äî eì Èò ÆL 
ä Èö Àç Çø Èä245 í Èl Ëk ÆL 

ú Éåîé Äà Àú Çî246 ïé Åà ä Èì Ëk ÇLÀå 
í Æä Èa247  

ְנִקִּיים ,  ַהֹּקֶדׁש ּוְתרּוָמהּוַמְעַׂשר ְוַהְלִוִּים אֹוְכֵלי ָקְרְּבנֹוַתִי, ְוַהֹּכֲהִנים )ו(
ְּכֶׁשָעלּו ִמַּנַחל  ,ִמָּכל ָחָמס ְוֶגֶזל ְּכִפי ֶׁשָהיּו ְנִקִּיים ֶעְדֵרי ַהֹּצאן ֶׁשל ַיֲעֹקב

ֶׁשא ָהְיָתה ָּבֶהם ֲעׁשּוָקה ּוְגזּוָלה ְוֻכָּלן ּדֹומֹות זֹו ָלזֹו ְויֹוְלדֹות , ַיֹּבק
  .ָלה ַוֲעָקָרה א ָהְיָתה ָּבֶהןּוְמַׁשֵּכ, ְזַמן ְּתאֹומֹות ְּבָכל

 êéðù-äáåèì íìåë êéáù íéøåáâå íéðéö÷  . íéìçøä øãòë- äøîö äùåã÷ äìåë úàæä ìçøä 

 íéòùøä ìáà óåúì äøåò úåøåðéëì äéòî ïéìéìçì äé÷åù úåøôåùì äéðø÷ ïáø÷ì äøùá úìëúì

íåìë äùåã÷ì íäî ïéàù íéáìëì åìùîð:  

    
) æ (Éån Äø Èä ç Çì Æô ÀkÀê Åú Èw Çø ï248 

Àê Åú Èn Çö Àì ã Çò Ça Äî249  

ְלַבד ַמִּתְתָיה , ִרּמֹוןִמְצוֹות ְּכ ּוַמְלכּות ֵּבית ַחְׁשמֹוָנִאי ֻּכָּלם ְמֵלִאים )ז(
ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה  ּוְמַקְּיִמים ִמְצוֹות, ַצִּדיִקים ִמֻּכָּלם  ֶׁשֵהם,ֹּכֵהן ָּגדֹול ּוָבָניו

  .ְּבִצָּמאֹון
    

                                                 
 שכעס למלך סימון 'בר יהודה רבי בשם עזריה 'ר עיניך הסבי ):טז ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’יע 240

 חוץ העמוד אחר פניה וצמצמה ההלכ עשתה מה בחוץ מפלטין והוציאה ודחפה מטרונה על
 דין שבית בשעה כך לסבול יכול שאיני פני מנגד העבירוה המלך אמר המלך לכשעבר לפלטין
   .לסבול יכול איני אומר ה"הקב מתענים והיחידים תעניות וגוזרין יושבין
 שבית ובשעה בעולמי ידי לפשט לי גרמו הן הרהיבוני שהם ):טז ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’יע 241

 המליכוני הם הרהיבוני שהם לסבול יכול איני ה"הקב אומר מתענים ותינוקות תעניות גוזרים יןד
 אומר מתענים וזקנים תעניות שגוזרין ובשעה ועד לעולם ימלוך 'ה )ו"ט שמות( ואמרו עליהם

 אשר כל )ד"כ שם( ואמרו בסיני עליהם מלכותי קבלו הם הרהיבוני שהם לסבול יכול איני ה"הקב
  .'וגו ליודעי ובבל רהב אזכיר )ז"פ תהלים( וכתיב ונשמע נעשה 'ה דבר

  .120 הערה לעיל 'עי 242
  .121 לעיל 'עי 243
 .צנועים ישראל היו כך צנועה זו רחל מה הרחלים כעדר שניך ):יז ’סי ו"פ( רבה ש"שיה 'עי 244

 עדר .קדושים כלם ישראל כך קדושה שכלה הזו הרחל מה ):ו ו( השירים שיר זוטא מדרש 'ועי
 הנאה שאין לכלבים נמשלו והרשעים .לשופרות הקרנים .לפעמונים הצמר .מועד לאהל הרחלים

   ).'י ו"נ ישעיה( אלמים כלבים כלם שנאמר .מהם
  .123 הערה לעיל 'עי 245
  .124 הערה לעיל 'עי 246
  .125 הערה לעיל 'עי 247
 מדין ממלחמת כשחזרו שעה באותה רקתך הרמון כפלח ):יח ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 248
 שבא מי שכל הזה כרמון טובים ומעשים מצות רצופים שבכם ריקנין ואפיל לשבחן משה התחיל
 ועל הצנועין על לצמתך ל"ואצ עשה גדולה מצוה אותה עשה ולא ממנה ונצל לידו עבירה

  .שבכם המצומתים
  .128 הערה לעיל 'עי 249
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) ç (Åä íé ÄM ÄL ä Èn
úÉåë Èì Àn250 íé Äð Éî ÀLe 

 ïé Åà ú Éåî ÈìÂòÇå íé ÄL Àâ Çìé Ät
ø Èt Àñ Äî251  

ִמְּבֵני ֵעָׂשו ְלבּוֵׁשי   ְוִהְקִהילּו ִׁשִּׁשים ְמָלִכיםְיָוִניםָּבֵעת ַהִהיא ָקמּו ַה )ח(
רֹוְכֵבי  ּוְׁשמֹוִנים ְנִסיִכים ִמְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל, רֹוְכֵבי סּוִסים ּוָפָרִׁשים, ִׁשְריֹון

 ּוָמנּו ֶאת, ְלַבד ִמְּׁשָאר ָהַעִּמים ְוַהְּלׁשֹונֹות ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ִמְסָּפר, יִליםִּפ
  . ַעל ְירּוָׁשַלִיםֲערֹו ִמְלָחָמהּוָבאּו ַל, ֹראׁשֲעֵליֶהם ְל ֶמֶלךַה סֲאֶלְּכַסְנְּדרֹו

 úåëìî äîä íéùù-øùò ùù äøåè÷ éðá åëéøé éàöåéå íäøáà  ,' ùìù åéðáå ìàòîùéäøùò , ÷çöé

äùìù åéðáå ,øùò íéðù á÷òé éðá ,äøùò ùù åùò éðá ,íéîéä éøáãá ,íéùù éøä , àö øîàú íàå

ïéðîä ïî íäøáà äùà àéäù òðîú íäî . íéùâìô íéðîùå-äøáà ãò åéðáå çð í éàöåé úåãìåú 

 åéä êë íéùâìôä ìò äìåãâá úåøéúé êìîä éùð íäù úåëìîäù íùëå íàöîú íéðîù äáéúä

íäøáà äúéä íéëìî úá øâä äàøú øùàë ìëä ìò úåáéùçá íéøúéå íéìåãâ íéáåùç åëéøé éàöåé 

 øîåàå åùòì ùâìô úéùòðå äúéä íéðåèìù úá òðîú)ãé úéùàøá (åâå äåù ÷îò ìà ' íìë ååùåä

áäöòíäéìò íäøáà úà åëéìîäå úçà  . øôñî ïéà úåîìòå-äìà ìë å÷ìçð äáøä úåçôùîì :  

    
) è (àé Ää ú Çç Çà é ÄúÈð Éåé 

é Äú Èn Çú252 àé Ää ú Çç Çà 
d Èn Äà Àì253 àé Ää ä Èø Èa 

d Èz Àã Çì Éåé Àì254 ú Éåð Èá Èäeà Èø 
Èäeø ÀM ÇàÀéÇå255 ú Éåë Èì Àî 

Èäeì Àì Çä ÀéÇå íé ÄL Àâ Çìé Äôe256  

ָהְיָתה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ַהְמׁשּוָלה ְליֹוָנה ַּתָּמה עֹוֶבֶדת ְּבֵלב  ָּבֵעת ַהִהיא )ט(
, ְועֹוֶסֶקת ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ְּבֵלב ָׁשֵלם , ַּבּתֹוָרהֶחֶזתאֹו ְוֲאדֹוֶניָהֶאָחד ַל

ְּבֵני ַחְׁשמֹוָנִאי  ְוָאז ָיְצאּו, ּוְברּוִרים ְזֻכּיֹוֶתיָה ַּכּיֹום ֲאֶׁשר ָיְצָאה ִמִּמְצַרִים
אֹוָתם ' ּוָמַסר ה, ִאָתּם ִמְלָחָמהּו ָעְרכּוַמִּתְתָיה ְוָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְו

ּוַמְלֵכי ָהָאֶרץ , ם אֹוָתַכֲאֶׁשר ָראּו יֹוְׁשֵבי ֶהָעִרים ִאְּׁשרּוְו ,ִּביֵדיֶהם
  .ְוַהָּׂשִרים ִקְּלסּו אֹוָתם

                                                 
 קרייה פתרי לוי ורבי ציפוראה חייא 'ר מלכות המה ששים ):יט ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 250

 כתב להם ואין לשון להם יש מהם ארבעים וארבעים מאה הרי ושמונים ששים אמר חייא 'ר ה"בא
 של בפרשיותיה קרייה פתר יצחק 'ר :כא ’סי ש"עיי .כתב להם ויש לשון להם אין מהם וארבעים

 פרשיות שמונים אלו פילגשים ניםושמו הלכות של מסכתות ששים אלו מלכות המה ששים תורה
 וכלהון אלו עם אלו חולקים הן היא אחת לתוספות קץ אין מספר אין ועלמות כהנים שבתורת

 חיים בעץ קרייה פתר אלעאי 'בר יודן 'ר חומרו מקל שוה מגזירה אחת מהלכה אחד מטעם דורשין
 החיים עץ תחת עדן בגן שיושבות צדיקים של חבורות ששים אלו מלכות המה ששים עדן ובגן

 .מתחתיו ויוצאין מתפלגין בראשית מימי וכל שנה מאות חמש מהלך חיים עץ תני בתורה ועוסקות
 שיצאו רבוא ששים אלו ששים מלכות המה ששים מצרים ביוצאי קרייה פתרי רבנן :כג 'סי ש"עיי
 עשרים מבן ממצרים ישראל שיצאו רבוא שמנים אלו פילגשים ושמנים ומעלה שנה עשרים מבן
  .ולמטה שנה

 לשון ולא כתב לא להם שאין מהם השאר מספר אין ועלמות ):יט ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 251
 הרי ושמונים ששים אמר לוי 'ר וכלשונם ככתבם היהודים ואל )'ח אסתר( ל"ת כן ראליש אף יכול
 ןמכירי מהם ושבעים אמותיהם מכירים ואין אבותיהם מכירים מהם שבעים וארבעים מאה

 אף יכול ואמותיהם אבותיהם מכירין שאין מספר אין ועלמות אבותיהם מכירין ואין אמותיהם
 מספר אין ועלמות :כג 'סי ש"עיי .אבותם לבית משפחותם על יתילדוו )'א במדבר( ל"ת כן ישראל

  לתלמידים קץ אין מספר אין ועלמות ):כב ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי .לגרים סכום ואין קץ אין
 אברהם זה אחת תמתי יונתי היא אחת ):כ ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי .184 הערה לעיל 'עי 252

 זה עם זה חלוקין שהן יכול ):כב ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי .אברהם היה אחד )ג"ל יחזקאל( 'שנא
 .וחומר מקל אחת שוה מגזירה אחת מהלכה אחד מטעם דורשין כולן תמתי יונתי היא אחת ל"ת
 )'ז 'ב שמואל( שנאמר ישראל כנסת זו תמתי יונתי היא אחת א"ד ):כד ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי

  .בארץ אחד גוי כישראל כעמך ומי
 רבה ש”שיה ’עי .לאמו יחיד שהיה יצחק זה לאמה היא אחת ):כ ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 253

   .כתיב לאמי האזינו אלי ולאמי עמי אלי הקשיבו )א"נ ישעיה( 'שנא לאמה היא אחת ):כד ’סי ו”פ(
 שהיה ליולדתו ברור שהיה אבינו יעקב זה ליולדתה היא ברה ):כ ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 254
 רבי קומי אבונה בר יעקב 'ר תרגם ליולדתה היא ברה ):כד ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי .גמור צדיק
  ליולדתה לית מינה בר יצחק

 )ה"מ בראשית( שנאמר השבטים אלו ויאשרוה בנות ראוה ):כ ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 255
 .בנות אשרוני כי באשרי )'ל שם( שנאמר לאה זו ויאשרוה בנות ראוה א"ד פרעה בית נשמע והקול

  הגוים כל אתכם ואשרו )'ג מלאכי( א"המד ויאשרוה בנות והרא ):כד ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי
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 éúðåé àéä úçà-äâåæ ïá íò áì úîéîú àéäù äîú äðåéì éì úøçáðä àéä úçà íìåëîå  . úçà

 äîàì àéä-å äðåëî ìò äøåú ïéáäì íáì íìë úåùøãî éúáá úå÷åìçî äáøä äúééñðëì  ìà

äúúîà . äúãìåéì àéä äøá-å÷îì ñìé÷å äãåäå ìåñô àìá äîéìù äèî äúåà äàø á÷òé í 

 øîàðù)åè úéùàøá (äèîä ùàø ìò ìàøùé åçúùéå . úåðá äåàø-äúìåãâá ìàøùé úà  . äåøùàéå

-ô÷ùðä úàæ éî êñåìé÷ àåä äîå  'åáâä íå÷îî åðéìò 'ô÷ùä äéåø÷ êåîðì ' äåáâ ùã÷îä úéá êë

úåöøà ìëî:  

    
) é ( Éåî Àk ä Èô È÷ ÀL Äp Çä úàÉæ é Äî

ø Çç ÈL257äÈð Èá Àl Çë ä ÈôÈé 258 
ä Èn Çç Çk ä Èø Èa259 ä ÈnËé Âà 

úÉåìÈb Àã Äp Çk260  

 ָיִפים ְנָעֶריָה,  ַמֲעֵׂשי ָהָעם ַהֶּזה ְּכֹבֶקריםַּכָּמה זֹוֲהִר, ָאְמרּו ָהֻאּמֹות )י(
ֵעת ְּכָתּה ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוֵאיָמ, ְזֻכּיֹוֶתיָה ְּכֶׁשֶמׁש  ּוְברּורֹות,ְלָבָנהַּכ

  .ֶׁשָהְלכּו ַאְרַּבַעת ְּדָגֶליָה ַּבִּמְדָּבר

 øçù åîë- êìî àìå äãåäé úçô ìááåøæ äìçúá éðù úéáá ìàøùé åéä êë èòî èòî øéàîå êìåä 

íéëìî åùòðå éàðåîùç úéá íåçöð êë øçàå ïåéìå ñøôì íéãáòåùî åéäå . úåìâãðë äîéà - äîåéà 

áá÷ä äæ ìë íéëìî ìù úåìâãðë äéøåáâ"òø úà äôé ìàøùé úñðë úà ñì÷î äéúé ìëå äöøúë 

ò ïééðòä"ë:  

    
) àé (æ Éåâ Áà úÇp Äb ì Æà261 

é Äz Àã ÇøÈé262 é Åa Äà Àa ú Éåà Àø Äì 

ׁש ַהֵּׁשִני ֶׁשִּנְבָנה ַעל ְיֵדי ֹּכֶרׁש ֵבית ַהִּמְקָּדְל, ָאַמר ִרּבֹון ָהעֹוָלם )יא(
ְוִלְראֹות ִאם , ִלְראֹות ַּבַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשל ַעִּמי, ְׁשִכיָנִתי ִהְׁשֵריִתי

                                                                                                                                            
 ויאמר )א"מ שם( 'שנא יוסף זה ויהללוה ופלגשים מלכות ):כ ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 256
 שנאמר כזה מוצאין אנו אין סופו ועד העולם מסוף מהלכין אנו אם כזה הנמצא עבדיו אל פרעה

 אלו פילגשים ושמנים ):כב ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי .'וגו זאת כל אותך אלהים הודיע אחרי )שם(
 ):כד ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי .החיים לעץ חוץ בתורה סקותועו ושבותשי בינונית חבורות שמנים
  :אומניך מלכים והיו )ט"מ ישעיה( א"המד ויהללוה ופילגשים מלכות
 בר שמעון 'ור חייא רבי דלמא שחר כמו הנשקפה זאת מי ):כה ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 257

 חייא 'ר ל"א אורה שבקעה חרהש אילת וראו בקריצתה ארבאל בקעת בהדא מהלכין הוון חלפתא
 בחשך אשב כי )'ז מיכה( דכתיב מצפצפת ישראל של גאולתן תהיה כך חלפתא בר שמעון 'לר רבה

 כ"ואח ורבה פרה כ"ואח ובאה מנצנצת היא כך ואחר קימעה קימעה באה היא בתחלה לי אור 'ה
 )'ח שם( כ"ואח המלך בשער יושב ומרדכי ההם בימים )'ב אסתר( בתחלה כך והולכת מרטבת
   .שחר כמו 'וגו ושמחה אורה היתה ליהודים כך ואחר מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ומרדכי
 יפה ל"ת כן ישראל אף יכול צל לו שאין זה שחר מה אי ):כה ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 258
 משמשת זו חמה מה אי 'וכו כלבנה יפה ל"ת כן ישראל אף יכול קופחת החמה מה אי 'וכו כלבנה

 ובלילה ביום משמשת זו לבנה מה כלבנה יפה ל"ת כן ישראל אף יכול בלילה משמשת ואינה וםבי
  .הבא לעולם הן הן הזה בעולם הן הן ישראל כך ובלילה ביום ולמשול )'א בראשית( בה דכתיב
 כחמה ברה ל"ת ישראל כך ברור אורה אין הזו הלבנה מה אי ):כה ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 259

  .כחמה הבר ל"ת כן ישראל אף יכול יתירה פעמים חסרה פעמים זו לבנה מה אי 'וכו
 ל"ת כן ישראל אף יכול אימה להם אין ולבנה חמה מה אי ):כה ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 260
 אלא כאן כתיב אין כדגלים ו'וכ ודגלו גבריאל ודגלו מיכאל כגון מעלן של גליןכד כנדגלות איומה

 ותוכחה צרה יום )ז"ל ישעיה( שנאמר חזקיהו של דורו זה זה איזה לגלות שנתנדנד כדור כנדגלות
 עיהמוד אלעזר 'ר בשם הונא 'ר הגוים כל לעיני וינשא )ב"ל 'ב ה"ד( שנאמר אימה להם שיש ומניין

 מלך של דורו זה זה ואיזה גלה ולא לגלות שנתנדנד כדור כנדגלות אלא כאן כתיב אין כדגלים
 'שנא אימה לו שיש ומניין למלחמה ירושלם אל הגוים כל את ספתיוא )ד"י זכריה( ד"הה המשיח

  .פיו בשבט ארץ והכה )א"י ישעיה(
 ישראל נמשלו לוי בן יהושע 'ר אמר ירדתי אגוז גנת אל )כו ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 261

 ונחלף שנגזז הזה כשער מחלפת שהיא למה נגזזת היא לטובתה ונחלפת נגזזת האגוזה מה באגוזה
 הזה בעולם תורה לעמלי ונותנין מעמלן נגזזין שישראל מה כל כך ונחלפין שנגזזין הללו ניםוכצפר

 יהושע 'ר הבא לעולם טוב ושכר הזה בעולם עושר להם ומרבין להם ונחלפין נגזזין ןה לטובתן
 מצליחות הן נטיעתן בשעת שרשיהם מכסה את אם הללו הנטיעות מה אמר לוי 'ר בשם דסכנין

 כך מצליח אינו נטיעתו בשעת שרשיו מכסה את אם הזה האגוז אבל מצליחות אין לאו ואם
 גינת אל אלא למימר קרא צריך היה לא אלעשה ר"א יצליח לא יופשע מכסה )ח"כ משלי( ישראל
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ְוִלְבלּוֵביֶהם ְמֵלִאים ַמֲעִׂשים , ַהְמׁשּוִלים ְלֶגֶפן ,ָּפִרים ְוָרִבים ַהֲחָכִמים
  .טֹוִבים ְּכִרּמֹוִנים

ãøé æåâà úðâ ìà éú -êéìà äæ éðù ùã÷î ìà éúàá äðä äðéëù éøáãî äæ ãåò  . ìçðä éáàá úåàøì

-êá äàøà íéáåè íéùòî úéçåìçì äî  . ïôâä äçøôä-ú éðôì åçéøôú íà "íéðåùå íéøôåñå ç .

 íéðåîøä åöðä- äî æåâàì ìàøùé åìùîð äîì úåéëæ éàéìî úåöî éîéé÷î æåâààåø äúà äæ  ' åúåà

 øëéð ïéàå õò åìåë ïéðúååðòå ïéòåðö ìàøùé êë íéìëåà ìù úåøåâî úåøåâî àìî åàöîå åòöåô åëåúá

úà åú÷ãá ïçáù ìò æéøëäì íéøàôúî ïéàå íéøëð ïäáù íéãéîìú ïéàå íäéùòî ' àìî åúåà àöåî

 ïéìåâ ìàøùé óà ñàîð åëåúáù äî ïéàå èéèá ìôåð äæ æåâà äî øáãì úåùøãî äîë ãåòå äîëç

 ïé÷åìå úåîåàä ïéáìïéñàîð íäéùòî ïéàå äáøä úåé÷ìî:  

    

                                                                                                                                            
 תרתי אמר עזריה 'ר ירק של וזיון נטיעות של כחן להם שנתן מלמד אלא אגוז גנת אל ואמר ירק
 עץ )'ה משלי( ד"הה תורה בדברי מחזיקין שבישראל הארץ עמי כך פריו משמר עצו זה אגוז מה

 ושוטפו ומורקו נוטלו את הטנופת לתוך נופל אם זה גוזא מה חורי אמר בה למחזיקים היא חיים
 ימות כל בעונות מתלכלכין שישראל מה כל כך לאכילה יפה והוא כתחילתו חוזר והוא ומדיחו
 'ר אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי )ז"ט ויקרא( ד"הה עליהם ומכפר הכפורים יום בא השנה
 ופריעה מילה מצות שתי להן יש ישראל כך קליפות ישת לו יש זה אגוז מה אומר סימון 'בר יהודה

 מי וכל אגוזים בחלקי אף אומר שמעון 'ר דתנינן חלק זה אגוז מה ל"ר אמר אגוז גנת אל א"ד
 שהוא מי כל כך האגוז מן שלו ונוטל ומת נופל הוא היעל האיך דעתו נותן ואינו לראשו שעולה
 נופל שהוא סוף ישראל את מנהיג הוא היאך דעתו נותן ואינו בישראל הציבור על שררה מנהיג
 'וגו יאשמו אכליו כל תבואתה ראשית 'לה ישראל קדש )'ב ירמיה( ד"הה ידיהם מתחת שלו ונוטל

 הזה בעולם ישראל הן כך למלכים ושעשוע וקותלתינ שחוק זה אגוז מה ירדתי אגוז גנת אל א"ד
 מלכים והיו )ט"מ ישעיה( לבא לעתיד אבל 'ווג עמי לכל שחוק הייתי )'ג איכה( דכתיב עונות ידי על

 כך קנטרנין ואגוזים בינונים אגוזים פרך אגוזי בו יש הזה האגוז מה ירדתי אגוז גנת אל א"ד אומניך
 עושין ואין תובען שאת ויש נותנים הם תובען אתה שאם שוי מאליהן צדקה עושין מהן יש ישראל

 מה ירדתי אגוז גנת אל א"ד לאסיה פתיח האי למצוותה פתיח דלא תרעא אמר מתלא לוי ר"א
 שמות( 'שנא אבן קרויה התורה אבן קרוי הרע ויצר אבן קרואה התורה כך שוברו האבן זה אגוז

 האבן לב את והסירותי )ו"ל יחזקאל( 'שנא בןא קרוי הרע ויצר האבן לוחות את לך ואתנה )ד"כ
 כוסטריינים בו הושיב המלך עשה מה בגייסות משובש שהוא ארימון למקום לוי ר"א מבשרכם

 קרוי הרע ויצר אבן קרויה תורה ה"הקב אמר כך ולשבים לעוברים יקפחו שלא כדי לשמרו בשביל
 שהוא שלו המכס לגנוב יכול אינו זה אגוז מה ירדתי אגוז גנת אל א"ד האבן משמר האבן תהא אבן

 שהוא למה יהודי שאינו רלומ יכול אינו הולך מהם שאחד מקום כל ישראל הם כך וניכר נשמע
 זה אגוז מה ירדתי אגוז גנת אל א"ד 'ה ברך זרע הם כי יכירום רואיהם כל )א"ס ישעיה( ד"הה ניכר
 גרים כמה כך מחזיקין והן ליםחרד כמה שומשמים כמה לתוכו נותן את בידך אגוזים מלא השק
 זה אגוז מה ירדתי אגוז גנת אל א"ד יעקב עפר מנה מי )ג"כ במדבר( ד"הה בישראל ונתוספו באו
 כולן מהן אחד לקה ישראל הן כך זה אחר זה ומתגלגלים מדרדרין וכולן מהכרי אחד נוטל את

 מגורות ארבע עשוי זה אגוז מה ברכיה 'ר אמר 'וגו יחטא אחד האיש )ז"ט שם( ד"הה מרגישין
 ד"הה באמצע מועד ואהל מחנות ארבע דגלים ארבע במדבר שרויין ישראל היו כך באמצע והסירה

 'וגו הנחל באבי לראות ירדתי אגוז גנת אל :ב"ע טו חגיגה 'ועי .א"ד מועד אהל ונסע )'ב במדבר(
 מה אין ובצואה טיטב שמלוכלך פי על אף זה אגוז מה לך לומר לאגוז חכמים תלמידי נמשלו למה

  .נמאסת תורתו אין שסרח פי על אף חכם תלמיד אף נמאס שבתוכו
 שלמה :ב"ע יט א"ח זהר 'עי .העולם זה ירדתי אגוז גנת אל )כו ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 262
 :תרגום .דאגוזא קליפה נטל ירדתי אגוז גנת אל )יא ו שיר( דכתיב דאגוזא לעמקא נחית כד מלכא

 ב"ח זהר 'עי .אגוז פתיקל לקח ,"ירדתי אגוז גנת אל" שכתוב ,האגוז מקולע ירד המלך שלמה רשאכ
  .למרכבה פלוני ירד דתנן כמה ,ירדתי דאמר מאי :ב"ע טו

  .ישראל אלו הנחל באבי לראות ):כו ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 263
 'עי .מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו הגפן הפרחה לראות ):כו ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 264
  .305 הערה לקמן

 בתורה ועוסקין שיושבין התינוקות אלו הרמונים הנצו ):כו ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 265
  .307 הערה לקמן 'עי .רמונים כגרעיני שורות שורות ויושבין
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' ָאַמר ה, ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, ִּכי ַצִּדיִקים ֵהָּמה', ִלְפֵני ה ְוַכֲאֶׁשר ִנְגָלה )יב(
 אָלֶּא, ה ִעָּמֶהם ָּכָלהְוַאף א ֶאֱעֶׂש ,ְׁשִּפיָלםא אֹוִסיף ְלַה: ְּבַמֲאָמרֹו

ִּבְגַלל ְזכּות , ְמָלִכים ִאָּמֵל ְּבַנְפִׁשי ְלֵהיִטיָבם ְוַלֲעׂשֹוָתם ָרִמים ְּבִרְכֵבי
  .ַהּדֹוִמים ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ְלַאְבָרָהם ֲאִביֶהם, ַצִּדיֵקי ַהּדֹור

 éúòãé àì -âá éãåáëá ãåîòàù àèçä ïî øäæäì éúòãé àì úððåàúî ìàøùé úñðë  éúìùëðå éúìåã

 íäî ãçà àéáî äéäù ãò ñåìáåúñéøàå ñåð÷øåä éàðåîùç úéá éëìîá øáâù ú÷åìçîå íðç úàðùá

ëåìîä åãéî ìá÷å éîåø úåëìî úà 'åéäì éðúîù éùôð æàîå ãáò åì äùòðå 'åáëøî ' éìò áéëøäì

úåîåà øàù úåáéãð . áéãð éîò-åé áéãð íò åîë "åéë øéúé ã" ìù ã)éøáã 'âì ( éðëù äðñ)é úéùàøá (

 íåé éúáåðâ)à äëéà (íò éúáø . éðúîù éùôð - øîàðù ïééðòë éìò íéúéðî éîöòá éðà )âé äéîøé (

ùàøì íéôåìà êéìò íúåà úãîì úàå:  

    
øôñ ÷øô íéøéùä øéù æ     

)à ( é ÄáeL é ÄáeL
úé Än ÇìeM Çä268 é ÄáeL é ÄáeL 

ה ִמִּפי ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ְוֵכן "ֵהִׁשיבּו ַהְּנִביִאים ְּכָׁשְמָעם ִׁשְבחֹו ֶׁשל הקב )א(
ַאְּת ֲאֶׁשר ָנִאים '  ְׁשִכיַנת הִקְרֵבֲּעבּור ֵאיֶזה ֵחְטא ִנְסַּתְּלָקה ִמ, ָאְמרּו

                                                 
 שהיתה מלכים לבת משל חייא 'ר תני שמתני נפשי ידעתי לא ):כז ’סי ו”פ( הרב ש”שיה ’עי 266

 והיו בקרונין עמו והושיבה נטלה אוהבו שלח בתו שהיא והכיר עובר המלך נמצא בשלפים מלקטת
 המלך עם בקרונין יושבת והיום בשלפים מלקטת הייתה אתמול ואומרות עליה תמהות חברותיה

 נפשי ידעתי לא עצמה על וקראת עצמי על תמהה אני כך ליע תמהות אתםש כשם להם אמרה
 המצריים בעיני ובזויין מאוסין והיו ולבנים בטיט משועבדין במצרים ישראל כשהיו כך שמתני

 ואומרות תמהות העולם אומות והיו עולם באי כל על סגנים ונעשו ונגאלו חורין בני וכשנעשו
 ישראל והיו העולם כל על וסגנים חורין בני שיתםנע והיום יםולבנ בטיט עובדים הייתם אתמול

 נפשי ידעתי לא עצמן על וקראו עצמנו על תמהים אנו כך עלינו תמהים שאתם כשם להם אומרים
 בכבל ענו )ה"ק תהלים( אתמול מדבר הכתוב הצדיק ביוסף שמתני נפשי ידעתי לא א"ד שמתני

 ידעתי לא עצמו על וקרא הארץ על שליטה הוא ויוסף )ב"מ בראשית( והיום נפשו באה ברזל רגלו
 והיום שאול מפני בורח היה אתמול בדוד מדבר הכתוב שמתני נפשי ידעתי לא א"ד שמתני נפשי
 מדבר הכתוב שמתני נפשי ידעתי לא א"ד שמתני נפשי ידעתי לא עצמו על וקרא מלך דוד ויהי

 מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ומרדכי )'ח שם( והיום ואפר שק וילבש )'ד אסתר( אתמול במרדכי
 מדבר הכתוב שמתני נפשי ידעתי לא א"ד שמתני נפשי ידעתי לא עצמו על וקרא 'וגו וחור תכלת

 נפלתי כי לי אויבתי תשמחי אל )'ז מיכה( העולם לאומות אומרת ישראל כנסת ישראל בכנסת
 לי אור 'ה חשךב אשב כי )םש( 'שנא לאור הוציאני ה"הקב בחשך יושבת שהייתי שבשעה קמתי

 למלכא ואיתקבל למלכותא סלק דציפורין חייטא יוסטא שמתני נפשי ידעתי לא עצמה על וקראה
 דוכסותא נסב כד מלכא ליה יהב דגבן דוכסותא הב ליה אמר לך ואתן שאלה שאל מלכא ליה אמר
 כדון חד לון אמר הוא הוא לית אמרין ומנהון הוא הוא אמרין ליה דחכמין אילין הוו מינה נחת
 ואין הוא הוא עלה ומחייט יתיב נהיג דהוה מסטוביתה לההוא מסתכל הוא אין בשוקא עבר הוא
 וחכמוניה עלה ומחייט יתיב נהיג דהוה מסטוביתה לההוא מסתכל ושרי בשוקא עבר הוא לית לא

 שמתני נפשי ידעתי לא עליה וקרון מנכון יותר עלי תמה ואנא עלי תמהין אתון לון אמר הוא דהוא
   'וגו

 זוטא מדרש ’עי .העולמים חי נדיב מהלך הוה עמי ,נדיב עמי ):כז ’סי ו”פ( רבה ש”שיה ’עי 267
 אוהבם לבא לעתיד ואף למשכן ישראל שהתנדבו היום זה .נדיב עמי א"ד ):יב ו( השירים שיר

  .נדבה
 'ר בשם יודן בר חייא בר שמואל רבי השולמית שובי שובי ):א ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 268
 ידיהן תוך נכנסין וישראל בישראל ששולטין מלכיות 'ד כנגד שובי שובי כאן כתיב פעמים 'ד חנינא

 ואהיה )'ז 'ב שמואל( ד"הה בה מתנהג העולמים חי ששלום אומה השולמית לשלום ויוצאין בשלום
 )'ז במדבר( א"המד יום בכל שלום לה שמסיימים אומה השולמית אחר דבר ובמשכן אהלב מתהלך

 דכתיב הוא הדא שלום בנוה להושיבה עתיד שאני אומה השולמית אחר דבר שלום לך ישםו
 הוא הדא שלום עליה נוטה שאני אומה השולמית א"ד 'וגו שלום בנוה עמי וישב )ב"ל ישעיה(

 איסטטיונו שמשלמת אומה אמר מרון ר"ב אלעזר 'ר שלום כנהר אליה נוטה הנני )ו"ס שם( דכתיב
 שבעולם טובות שכל אומה אמר לוי 'ר בשם דסכנין יהושע 'ר הבא בעולם הן ז"בעוה הן עולם של

 לך הארץ ומשמני השמים מטל האלהים לך ויתן )ז"כ בראשית( ד"הה בזכותה אלא באות אינן
 'ר תלוי הדבר ובך בזכותך הטוב אוצרו את לך 'ה יפתח )ח"כ דברים( דכתיב תלוי הדבר ובך בזכותך
 ובין ביני שלום שעשתה אומה ירמיה 'ר בשם בוצריה ברכיה 'דר בריה ןחנ 'ור תנחום בר שמואל
 כתיב אחא 'ר בשם הונא דאמר ובהו לתהו עולמי מחזיר הייתי תורתי קבלה לא שאילו עולמי
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Àê Èa äÆæÁçÆð Àå269 eæÁç Æz ä Çî 
Än ÇìeM Ça ú Çì Éç Àî Äk úé

íÄéÈð Âç Çn Çä270  

 ָּפָנה ּדֹוֵד ְּבִהְסַּתְּלקֹו ִמֵּבית ּוְלֵאיֶזה ָמקֹום, ַמֲעַׂשִי ִמָּכל ָהַעִּמים
ִרידֹות ּוְמְפָׁשִעיםּו ַעל ֲחָטִאים,  אֹוֶמֶרת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל?ִמְקָּדֵׁש 

 אֹוְמִרים ַהְּנִביִאים ָּכֵעת ִחְזִרי ִּבְתׁשּוָבה ְוָנקּום ַאְּת ַוֲאַנְחנּו, ֶׁשִּנְמְצאּו ִּבי
  .  ַרֲחִמים ִעָּמּוְנַבֵּקׁש, ְוִנְתַּפֵּלל ְלָפָניו

 úéîìåùä éáåù éáåù-íå÷îä øçàî éáåù éáåù éìà íéøîåà  . úéîìåùä -îéìùä  ' åîò êúðåîàá

æçðå åðéìà éáåù éáåù ' éáø ùøã êë íòä ìëî äæçú äúàå åîë íéðåèìùå íéáéöð êîî áéöð êá

àîåçðú ,ã"æçú äî úøîåà àéäå êì ïúéð äìåãâ äî êéìà ïðåáúð êá äæçðå àåá  äìåãâ äî úéîìåù

øáãîä úåðçî úåìåçî éìâã úìåãâì åìéôà éúìåãâì äåù àäúù éì ÷åñôì íéìåëé íúà:  

    
) á ( Àê Äé Çî Èò Àô eôÈi ä Çî

íé Äì Èò Àp Ça271áé ÄãÈð ú Ça 272 

 לֶׁשָּבֶבָלה ַלַּסְנֶהְדִרין  ָיַרד, ָרצֹוןְוִרּבֹון ָהעֹוָלם ִקֵּבל ְּתִפָּלָתם ְּב )ב(
ּוְנֶחְמָיה  ְוֶהֱעָלם ִמָּגלּוָתם ַעל ַיד ֹּכֶרׁש ֶעְזָרא, ֲחָכִמים ְוָנַתן ְרָוָחה ְלַעּמֹוַה

                                                                                                                                            
 כל )ד"כ שמות( ואמרו סיני הר לפני ישראל שעמדו יאלול יושביה וכל ארץ נמוגים )ה"ע תהלים(

 תהלים( 'שנא אנכי העולם ביסם ומי והולך מתגמגם העולם ההי כבר ונשמע נעשה 'ה דבר אשר
  .עמודיה תכנתי אלהיך 'ה אנכי )'כ שמות( בזכות סלה עמודיה תכנתי אנכי )ה"ע

 מתים אתם מתי עד לישראל אומרות העולם אומות בך ונחזה :)ב ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 269
 כדכתיב עליו נהרגין אתם מתי ועד אהבוך עלמות כן על )'א שיר( ד"הה לו ומשלמין אלהיכם על

 לכם גומל והוא לעצמו ולו עליו טובות גומלין אתם מתי ועד היום כל הורגנו עליך כי )ד"מ תהלים(
 מחזיתיה אינון ואתון בך ונחזה ואיטרטלין אפרכין דוכסין אתכם ממנין ואנו אצלנו לכם באו רעות

   העם מכל תחזה ואתה )ח"י שמות( ד"הה דעלמא
 המחנים כמחולת בשולמית תחזו מה להם משיבין וישראל :)ב ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 270

 אבותינו ולא אחריהם בניהם שיעבדו כוכבים עבודת עבדו ויעקב יצחק אברהם מימיכם שמעתם
 לנו לעשות יכולין אתם מה אלא אחריהם כוכבים עבודת נעבוד אנו ולא כוכבים דתעבו עבדו

 היו מלאכים רבוא ששים אמר לוי 'ר בשם ברכיה 'ר לבן מבית שיצאכ אבינו ליעקב שנעשה כחולה
 בראשית( ד"הה רבוא ועשרים מאה אמרי ורבנן לבן מבית בצאתו אבינו יעקב לפני ומרקדים חלין

 ההוא המקום שם ויקרא )שם( רבוא ששים הרי זה אלהים מחנה ראם כאשר יעקב ויאמר )א"ל
  .רבוא ועשרים מאה הרי מחנים
 מקלס הדיוט 'אפי יודן ר"א נדיב בת בנעלים פעמיך יפו מה )ג ’סי ז”פ( רבה ש”השי ’עי 271
 פעמים והלא רגלים פעמי אלא מדבר אינו אלא פעמיך יפו מה אומר ואת לו הוא גנאי זה בלשון
 כך ברכיה ר"א דרחמי ברתיה במסאנא עקיביך יאיין מה אלא מכוסין פעמים מגולין פעמים הללו
 שהיו לפעמיך יפיין היה מה בנעלים פעמיך יפו מה אמרו יהושע 'ור אליעזר 'ר עולם יהר שני דרשו

 מצא וכשבא רגלים לפעמי ועלה ביתו דלתי לנעול ששכח באחד מעשה הצרות כל בעד נועלין
 ועלה ביתו לתוך תרנגולתיו הכניס ולא ששכח באחד מעשה שוב דלתותיו בטבעות קשור הנחש
 של כרי הכניס ולא ששכח באחד מעשה שוב לפניהם מקורעות חתולותה ומצא ובא רגלים לפעמי
 אחים בשני מעשה פנחס רבי אמר לחטים מקיפין אריות מצא וכשבא לרגל ועלה ביתו לתוך חטים

 יהודאין אילין אימתי אמרין והוון העולם מאומות רעים שכנים להם והיו באשקלון שהיו עשירים
 להם זימן וסלקין זמנא מטא להון ומחרבין ביתיהון ןמקפחי עלין ואנן בירושלם למצלייה סלקין
 מה מן פלגין ירושלם מן דאתיין מן בתיהם בתוך ויוצאין נכנסין והוו כדמותן מלאכים ה"הקב

 פלן ביום סליקתון אימת בירושלם לון אמרון הויתון אן לון אמרון מגיריהון לכל עמהון דאייתון
 גבריא אינון יתהון שבק ולא שבקון דלא דיהודאין ןאלההו בריך אמרין פלן ביום אתיתון ואימת
 להון ומחרבין לביתיהון ומקפחין עלין דאינון בירושלם למצלייה יהודאין אלין יסקון אימת סבירין
 מה לקיים ביה דאתרחיצו בגין בתיהון בגו ועללין נפקין דהוו כדמותהון מלאכים אלההון ושלח
 חנינא 'בר חמא ר"א נעלים בשני בנעלים פעמיך יפו מה א"ד :ג 'סי ש"עיי .פעמיך יפו מה 'שנא
 במדינה כאחד שנינו אנו פותחין אם לחברו ואמר מהם אחד ענה למדינה שנכנסו פרגמטיטין לשני
 יפו מה אמר איבי 'דר בריה חנניה 'ר שבתי ואני שבתך אתה פתח אלא במדינה אפרגייס עושין אנו

 ה"הקב להם אמר בחג ונעילה בפסח נעילה נעלים ישת בנעלים אלא כאן כתיב אין לבנע פעמיך
 ומשיב פותח ואני בחג לפני נועלים אתם בפסח לפניכם נועל ואני בחג לפני נועלים אתם לישראל

 כל לפני שלחן ועורך פירות ומדשן צמחים ומגדל חמה ומזריח גשמים ומוריד עננים ומעלה רוחות
 וקוצרים יוצאים ואתם בפסח לפניכם נועל ואני מחסורה כדי וגויה גויה ולכל צרכיו ואחד אחד

 ראויה לוי בן יהושע ר"א ברכות מלאה אותה ומוצאין בשדה צרכיכם כל ועושים וזורים ודשין
 ידי על חג של עצרת אלא פסח של העצרת כנגד יום חמשים רחוקה שתהא חג של העצרת היתה
 הרבה בנות לו שהיו למלך ד"למה למש וייתון דייזלון ביומיהו יתל לחורף הקיץ מן יוצאים שהן
 המלך שלום לשאול כלם באו אחד יום רחוק למקום נשואות ומהן קרוב במקום נשואות מהן

 במקום שנשואות ואלין ולמיתי למיזל בעונתה אית קרוב במקום שנשואות אלו המלך אמר אביהם



äéù"ù  

57 

Àê Äé Çë Åø Àé é Å÷en Çç273 Éåî Àk 
íé Äà ÈìÂç274 é Åã Àé ä ÅNÂò Çî 

ï Èn Èà275  

ְוִנְפְקדּו ,  ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשּוּוָבנ, ּוְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ְוִזְקֵני ַהְּיהּוִדים
ַוִּיְׁשַלח ֵאׁש ִמן , ּוְלִוִּים ַעל ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁש, ָּקְרָּבנֹותַעל ַה ֹּכֲהִנים

ּוְכִאיׁש ַהְמַפְרֵנס , ַהָּקְרָּבן ְוֶאת ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ְוִקֵּבל ְּבָרצֹון ֶאת, ַהָּׁשַמִים
 ּוְכִאיׁש ַהְמַלֵּקט ׁשֹוַׁשִּנים ִמן, ֶאת ְּבנֹו ֲאהּובֹו ְּבַתְפנּוִקים ֵּכן ִּפְּנָקם

  .ָהֵעֶמק ָּכ ֲאָסָפם ִמָּבֶבל
 íéìòðá êéîòô åôé äî- êá åðéàøù úåáéùçå éåð ìéáùá åðá å÷áãúù åðà íéöôç äì íéøîåà íä 

êééôéá êãåòá . êéîòô åôé äî-íéáéãð úá íéìâøä úééìòá  . íéàìç åîë êéëøé é÷åîç- úöåá÷ 

åùøã åðéúåáøå éáøò ïåùìá éìç ìà íúë éìç äéåø÷ áäæ ééãòä éá÷ð ìò ïéúéù åùòðù íéëñð ìù 

øåáä úåéìåç åîë äøéôç ïåùì íéàìç åîë êøé åîë íéìåâò úéùàøá éîé úùùî . ïîà éãé éùòî - 

á÷ä éãé"ä ,á÷ä ìù åñåìé÷ ïîåà åîë ïîà äëåñ úëñîá" äèîì äìòîìî åúåà ïéñì÷î ìàøùé ä

 ïäù éôì ùù ãåîò åé÷åù ãò ïéàáå ïéãøåéå æô íúë åùàøî ïéìéçúîúåöøì ïéàáå ïî åúðéëù ãéøåäì 

 êìåäå äðåîå íéìâøä íä êéîòô åôé äî äìòîì äèîìî íñåìé÷ äðåî àåäå íéðåúçúì íéðåéìòä

åéìà äëùåîì àá àåäù ãò ìîøëë êéìò êùàø ãò:  

    
) â (Àê Åø Àø ÈL276 ï Çb Çà 

ø Çä Çq Çä277 ø Çñ ÀçÆé ì Çà 
âÆæ Èn Çä278 ú Çî ÅøÂò ÀêÅð Àè Äa 

 ְודֹוִדי ִהְׁשָרה ְׁשִכיַנת ,ְלִרּבֹון ָהעֹוָלם ּדֹוִדי ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום ָעַבְדִּתי )ג(
  .ְוָזן אֹוִתי ְּבַתְפנּוִקים, ַהֹּקֶדׁש ְּבתֹוִכי

                                                                                                                                            
 עמן ונחדי טב יום חד כלן נעבד הכא אצלי כלהון ינוןדא עד אלא ולמיתי ליזיל בעונתה לית רחוק

 אבל ולמיתי למיזל ביומא אית ה"הקב אמר לקיץ מהחורף נפקין דאינון עד פסח של עצרת כך
 אינה לפיכך קשות דרכים וידות קשה דרכים ואבק לחורף מהקיץ יוצאין שהן ידי על חג של עצרת

 יום חד כלן דנעב הכא דאינון עד אלא ולמיתי למיזל ביומיא לית ה"הקב אמר יום חמשים רחוקה
 הוי לכם תהיה עצרת השמיני ביום )ט"כ במדבר( להם ואומר לישראל מזהיר משה לכך ונחדי טב

  .בנעלים פעמיך יפו מה אומר
 )ז"מ תהלים( א"המד נדיב שנקרא אברהם של בתו נדיב בת :)ה ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 272
   'וגו אברהם אלהי עם נאספו עמים נדיבי

 מחטין שישראל ופרניקין חיטטין כל יוחנן ר"א ירכיך חמוקי :)ה ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 273
   ירכים בין שנתנה מילה בזכות ז"בעוה ומתפרנקין

 גדכנ שמינית בברכה רופא לקבוע חכמים ראו מה חייא ר"א :)ה ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 274
 כמה חלאים כמו 'וגו והשלום החיים אתו היתה בריתי )'ב מלאכי( ד"הה בשמיני שנתנה המילה
 למדינת שבאתי מעשה נתן ר"א ידיה תחת ומתים הנמולים תינוקות כמה ידיה מתחת חליים

 שני ומת ראשון מלה ומתים ונמולים זכרים בנים יולדת והיתה אחת אשה שם והיתה קפוטקיא
 ברית דם בו מצאתי ולא בו נסתכלתי ירוק בשרו וראיתי לפני הביאתו רביעי ומת שלישי ומת
 תמן דתנינן ברית דם לו שיבא עד אותו והניחו המתינו להם אמרתי אותו מולין אנו מה לי ואמר

 והוציאו חיים של הבן ונמצא אותו מלו אותו והניחו שיבריא עד אותו מולין אין החולה הקטן
 חוניא רבי ורבנן חוניא רבי דומה היה חלאים למה חלאים כמו א"ד חלאים כמו הוי כשמי נתן שמו
  עשאה ומי מרגלית של לחוליא אמרין ורבנן עמוד של חוליאל אמר

 של אומנתו ידי מעשה אמן ידי מעשה אמר מנחמא רבי :)ה ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 275
 ותפוחים אגוזין של שורות שורות בו ונוטע פרדס לו שהיה למלך שמואל רבי אמר בעולם ה"הקב

 תהא מבכרות הללו שהנטיעות בשעה אלא רדב ממך תובע איני בני לו אמר לבנו ומסרן יםורמונ
 איני בני לישראל ה"הקב אמר כך בך ואשמח ידי מעשה שאראה כדי ומטעמני מהן לפני מביא
 כל לי קדש )ג"י שמות( ד"הה לשמי מקדישו יהא בכור בן מכם לאחד כשיולד אלא דבר מכם תובע
 הזהיר לפיכך לפני להראות כםשל זכרים וכל אותו מעלין תהיו רגלים לפעמי עולין וכשאתם בכור
   .בשנה פעמים שלש )ג"כ שמות( ישראל את משה

 זמן כל זה תינוק מה סנהדרין אלו שררך הסהר אגן שררך ):ו ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 276
  שלהם מסנהדרין חוץ דבר לעשות יכולין ישראל אין כך מטיבורו אלא חי אינו אמו במעי שהוא

 אתרין אית אמר חסדי בר אבון דאזהרה אדרה הסהר אגן :)ו ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 277
   סהרא לזהרא וצווחין דקריין
 אחר דבר ושלשה מעשרים דריןסנה תחסר אל המזג יחסר אל ):ו ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 278

 זה סנהדרין תחסר אל המזג יחסר אל אחר דבר שלה מופלא סנהדרין תחסר אל המזג יחסר אל
 אל א"ד השרוני מיין יין ואחד מים חלקים שני מזג תמן דתנינן כההיא ההלכה את לה ממזג שהוא
  אחסר לא רועי 'ה )ג"כ תהלים( א"המד דעלמא מזגא נחסר לא המזג יחסר
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íé Äh Äç279 äÈâeñ 
ÇL ÉåM Çaíé Äp280  

 øäñä ïâà êøøù - éáøò ïåùìáå ùéù éðáàî éåùò àåäå ïäá ïéöçåøù íéìåìö íéî ìù ïâà êøåáéè 

øåáèäù íù ìò øäñ éåø÷ äùà éåð ïéðòî åðéà äæä ñåìé÷äå ìåâò ïâàë åìùåî ìåâò á÷ð åîë 

ãåã ïåéìòäù éôì ïåéìòä ñåìé÷ë 'ñì÷î 'éúåòéø äæå 'ù ìò äúåà úåñì÷îí äðåâä øîåì äéùòî 

õøàä øåáèá úáùåéä úéæâä úëùì íù ìò àîâåãäå åðîò øáçúäì úà . âæîä øñçé ìà- äìëé àì 

ìå äìëé àì øîåì äöåø ä÷ùî íùîäàøåä éøáã íåù íùî ÷åñôé à . íéèç úîøò êðèá- ìëäù 

äì ïéëéøö . íéðùåùá äâåñ-éðùåù øãâá úâééåñîå äøåãâ  ' ãçà ïéàå ì÷ øãâá äì éãíëî åá õøåô 

ðëéì 'ôåçì úòâòâî åáì äôåçì ñðëð ïúç éøä 'øîà äì ÷÷æéì àá åéðåúç úáéçìå ' íã úôéè åì

 øçà ãöì åéðô êôåä éøä éúéàø ìãøçë äàø êøãá øáåò àåäù éøä åö÷åò áø÷ò àìå ùçð åëùð àìå

éðàúä éùàøá úåøåëá 'ä éðôî åãé êùåî àåä íä ìàøùé ìù åì íéøîåà ìåèéì åãé èùôìæâ éøä 

íéðùåùá äâåñ:  

    
) ã (Àê Äé Çã ÈL éÅð ÀL281 éÅð ÀL Äk 

äÈi Äá Àö é Åî Ãà Èz íé Äø ÈôÃò  

 ַאְּת ֲאהּוָבִתי ִּבְזַמן ֲאֶׁשר ְרצֹוֵנ ַּכָּמה ָנָאה, ַמֲאָמרֹוְּב' ַוֹּיאֶמר ה )ד(
ַהִּמְקָּדׁש ֲאֶׁשר ָּבִנית ִלי ַּכִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון  ָנֶאה הּוא ֵּבית, ַלֲעׂשֹות ְרצֹוִני

ּיֹום ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ְּכ ֵאיָמֵתְו, ֲאֶׁשר ָּבָנה ִלי ְׁשֹמה ַהֶּמֶל ִּבירּוָׁשַלִים
  . ָגַלִי ַּבִּמְדָּברֶׁשָהְלכּו ַאְרַּבַעת ְּד

 êéãù éðù-úåçåìä éúù  ,ìåãâ ïäëå êìî øçà øáã:  

    
) ä ( ì Çc Àâ Äî Àk Àê ÅøàÈe Çö

ï ÅM Çä282 ú Éåë Åø Àa Àê Äé Çðé Åò 

ֶׁשֵהם , ָסִביב ָסִביב ְלֶנְגִּדי, ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ַחְכֵמי ,ָהֵסִּבי ַרָּבַנִי )ה(
ּתֹוָרִתי ּוְׁשָאר ְקָטַנִי ְוַעֵּמי  ִהְמִליכּוִני ַּבּגֹוָלה ְוָקְבעּו ִמְדָרׁש ְלַתְלמּוד

                                                                                                                                            
 מכאן הלב זה כרס מה כהנים תורת זה חטים ערמת בטנך :)ז ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 279

 באמצע והוא מכאן ספרים ושני מכאן ספרים שני כהנים תורת כך באמצע והוא מכאן והכרעים
 יפה איסטרובילין של והלא חטים ערמת בטנך א"ד :ח 'סי ש"עיי .חטאים של ערמת חטים ערמת
 ר"א חטים בלא להיות לעולם איפשר ואי איסטרובילין בלא להיות לעולם איפשר אלא חטים משל
 כך סופגת זו חטה מה אמר חנניה בר יוסי 'ר מילתן סדוקה ישראל כך סדוקה זו חטה מה אידי

 וכתיב 'וגו העמים כל את ואכלת )'ז דברים( ד"הה העולם מותאו של נכסיהם סופגין ישראל
 נמדדות שלהם פסולת הללו חטים מה ל"ארשב תתימרו ובכבודם תאכלו גוים חיל )א"ס ישעיה(

 ןכשה הללו חטים מה יצחק 'ר אמר מימיך שואב עד עציך מחוטב )ט"כ דברים( ישראל כך עמהם
 למצרים ישראל כשירדו כך במנין נכנסין מהגורן סיןוכשנכנ במנין אלא יוצאין אינן לזרע יוצאין

 )ב"י שמות( 'שנא במנין עלו וכשעלו מצרימה אבותיך ירדו נפש בשבעים )'י שם( 'שנא במנין ירדו
 על לא משגיח הבית בעל שאין כשם יצחק דרבי הדא על אמר חוניה רבי רגלי אלף מאות כשש

 לכלום נחשבין שאין למה המוץ על ולא קשה על ולא תבן של משפלות על ולא זבל של שפלותמ
 'וגו נגדו כאין הגוים כל )'מ ישעיה( 'שנא כלום שאינן למה העולם אומות על משגיח ה"הקב אין כך

 שאו )'א במדבר( 'וגו ישראל בני ראש את תשא כי )'ל שמות( 'שנא ישראל על משגיח הוא מי ועל
  .ישראל בני עדת כל ראש את

 מצות כמה כשושנים רכים שהן ת"ד אלו בשושנים סוגה :)ז ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 280
 בנוהג לוי ר"א כהנים בתורת יש ונותרות פיגולין וחמורין קלין כמה כהנים בתורת יש ודקדוקים
 אומרת והיא לה לזקק בא הוא יציאותיו משמוציא שנה 'מ בן שנה 'ל בן אשה נושא אדם שבעולם

 ביניהם יש ברזל כותל איזה לה יקרב שלא לו גרם מי מיד ממנה ופורש ראיתי אדומה כשושנה לו
 שרכין תורה דברי לה יקרב שלא עקצו עקרב איזה ונשכ נחש זה אי ביניהם ברזל עמוד ואיזה

 של תמחוי לו שהביאו מי וכן תקרב לא טומאתה בנדת אשה ואל )ח"י ויקרא( בה 'שנא כשושנה
 שלא נשכו נחש איזה לטעום שלא לו גרם מי טעמו ולא ידו ומשך שם נפל חלב לו אמרו חתיכות
 )'ג ויקרא( בה שכתוב כשושנה שרכין ורהת דברי אותו ויטעם יקרב שלא עקצו עקרב ואיזה יטעום

  .תאכלו לא דם וכל חלב כל
  .133 הערה לעיל 'עי 281
 לקראתו עשו וירץ )ג"ל בראשית( כתיב השן כמגדל צוארך ):ט ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 282

 רבה הכתב מוצא שאת מקום כל אלעזר בן שמעון ר"א נקוד כולו וישקהו צואריו על ויפל ויחבקהו
 את ומניח הנקודה תפיש את הכתב על רבה נקודה הנקודה ומניח הכתב את תפיש את הנקודה על
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ï Éåa ÀL Æç Àa283 ú Ça ø Çò ÇL ì Çò 
íé Äa Çø284 ì Çc Àâ Äî Àk Àê Åt Çà 

ï Éåð Èá Àl Çä285 éÅð Àt ä Æô Éåö 
÷ ÆN Èn Çã286  

ֲאָבִנים  ֲאֶׁשר ִלְּקטּו, ָהָאֶרץ ִהְצִּדיקּו אֹוִתי ְּבַמֲאַמר ִּפיֶהם ִּכְבֵני ַיֲעֹקב
  . ַּגל ְּבַמֲעַבר ַהר ַהִּגְלָעדְוָעׂשּו 

 êøàåö- ìãâîë ïâîìå ÷æåçì äéåùò íù àéä íâ úéæâä úëùìå íéäåáâå íéôå÷æ íäù çáæîäå ìëéää 

ïùä . êéðéò-íéî úåëùåîä ïåáùçá øùà úåëéøáë  , íäùë êéîëç íéáø úá øòù ìò êéðéò ïë

úåôå÷ú ïåáùçá íé÷åñòå íò úáø úá øéòä íìùåøé éøòùá íéáùåéëç úåìæîå íúî éðéòì íúðéáå 

íéî úåëéøáë úåëùåî íéîòä ,íéðåé åîë ïåáùçá úåëéøá ùøôì ùé ãåòå , ç÷åìä àåä äðùî ïåùìå

éáå÷ äðåùàø äëéøá çéøôî êáåù éðåé"æòìá ùø . ïåðáìä ìãâîë êôà - íèåç ïåùì åùøôì ìåëé éðéà 

ãâ íèåçá ùé éåð ñåìé÷ äî éë àîâåã ïéðòì àìå èùô ïéðòì àìë óå÷æå ìåìãâî êôà éðà øîåàå 

 úøëä ø÷éò àåäù øáãî àåä çöîä ìòù êéôà øîåà åðéàå ãéçé ïåùì øîåà àåäù äæå íéðô ïåùì

 øîàðù ïéðòë íéðô)â äéòùé ( äìòîì äèîìî êìåäå äñì÷î éøäù òãúå íá äúðò íäéðô úøëä

 úåñì÷î úåîåàä ïëå çöîä íäéøçàå ïåáùçá úåëéøá êéðéò)â ìà÷æçé (öîîòì ÷æç êçú ìë çöî 

êúåúôìå êúåòøäì íéàáä . ÷ùîã éðô äôåö ïåðáìä ìãâîë- ïåðáìä øòé úéá äæ ùøãîá éúéàø 

÷ùîãá ùé íéúá äîë äðåîå äôåö åéìò ãîåòäù äîìù äùòù , ÷ùîã éðô úåôåö êéðô øçà øáã

÷ùîã ãò áéçøäì äãéúòù ÷ùîã ãò íìùåøé éøòù àáì úåôöî:  

    
) å (Çì Èò Àê ÅLà Éø Àê Äé

ì Æî Àø Çk Çk287 Àê ÅLà Éø ú Çl Çã Àå 
ï ÈîÈb Àø Çà Èk288 øeñ Èà Àê Æì Æî 
íé Äè Èä Àø Èa289  

ְנִקִּיים , ּוַמְעַׂשר ַהֹּקֶדׁש ּוְתרּוָמה ְוַהְלִוִּים אֹוְכֵלי ָקְרְּבנֹוַתִי, ְוַהֹּכֲהִנים )ו(
ְּכֶׁשָעלּו ִמַּנַחל  ,ִמָּכל ָחָמס ְוֶגֶזל ְּכִפי ֶׁשָהיּו ְנִקִּיים ֶעְדֵרי ַהֹּצאן ֶׁשל ַיֲעֹקב

ֶׁשא ָהְיָתה ָּבֶהם ֲעׁשּוָקה ּוְגזּוָלה ְוֻכָּלן ּדֹומֹות זֹו ָלזֹו ְויֹוְלדֹות , ַיֹּבק
  .ּוְמַׁשֵּכָלה ַוֲעָקָרה א ָהְיָתה ָּבֶהן, ְזַמן ְּתאֹומֹות ְּבָכל

                                                                                                                                            
 עליו וישקהו נקוד כולו אלא הכתב על רבה נקודה ולא הנקודה על רבה כתב אל הכא ברם תבהכ

 של שיניו וקהו שיש של אבינו יעקב של צוארו ונעשה לנשכו אלא לנשקו בא שלא מלמד אלא
 'ר שיניו על בוכה וזה צוארו על בוכה זה אלא ויבכו לומר תלמוד ומה כדונג ונמסו רשע אותו
 הדבר את פרעה וישמע )'ב שמות( כתיב השן כמגדל צוארך הדא מן הל יתימי אלעזר 'ר בשם אבהו
 עומד שהיה מלמד אלא המלך מן לברוח יכול אדם יש וכי משה ויברח משה את להרוג ויבקש הזה

 צוארו והתיזה משה של מצוארו החרב נתזה אביתר ר"א ראשו את להתיז וחייבו היום באותו ונדון
 ולקוסטנר הציל אותי פרעה מחרב ויצילני בעזרי אבי אלהי יכ )ח"י שם( ד"הה הרשע קוסטנר של
  .הציל לא

 לעדה עינים שהם סנהדרין אלו עיניך בחשבון ברכות עיניך :)י ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 283
 העינים אחר הולכין וכולן באדם בו שיש אברים ח"רמ העדה מעיני אם והיה )ו"ט במדבר( א"המד

 מזכין ו"ל דחושבן מילי בחשבון ברכות שלהן מסנהדרין חוץ דבר לעשות יכולין אין ישראל הן כך
   .ןמחייבי ה"ל

 ומרווחת שער מבית שיוצאה ההלכה זו רבים בת שער על :)י ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 284
  .רבים אחרי לנטות שיכן אמר ברבי יהודה 'ר לרבים
 בגבהו נתון הזה האף מה דשהמק בית זה הלבנון כמגדל אפך :)י ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 285

 כהונה כך עליו תלויין תכשיטין רוב הזה האף מה עולם של בגבהו נתון המקדש בית כך אדם של
 אמר טביומי 'ר והלבנון הזה הטוב ההר )'ג דברים( 'שנא הלבנון כמגדל מיעקב ומלכות ולויה

 'ר ילבינו כשלג יםכשנ חטאיכם יהיו אם )'א ישעיה( שנאמר כשלג ישראל של םעונותיה שמלבין
 ורבנן הארץ כל משוש נוף יפה )ח"מ תהלים( 'שנא בו שמחות הלבבות שכל אומר יוחאי בן שמעון
   הימים כל שם ולבי עיני והיו )'ט 'א מלכים( שם על אמרי

 עד מגעת שתהא ירושלים עתידה יוחנן ר"א דמשק פני צופה :)י ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 286
  .דמשק שערי

 ככרמל עליך ראשך לישראל ה"הקב אמר ככרמל עליך ראשך ):יב ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 287
   הכרמל להר שעלה כאליהו עלי חביבים שבכם הרשים
 שבישראל והרשים הדלים ה"הקב אמר כארגמן שךרא ודלת ):יב ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 288
 דכתיב כדניאל אומרים ויש כדויד ההוא ביום בהם הנכשל והיה )ב"י זכריה( 'שנא כדוד עלי חביבין

   ארגונא לדניאל והלבישו )'ה דניאל( ביה
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 ìîøëë êéìò êùàø- ïäá øîàðù ùàøáù ïéìéôú åìà )äë íéøáã ( õøàä éîò ìë åàøåä íù éë '

íéøää ùàø àåä ìîøëå íéøä òìñë ïàøåîå ï÷æåç àéä éøä êîî åàøéå êéìò àø÷ð . êùàø úìãå - 

ïîâøà úòéì÷ë äúåöîá äàð êééøéæð úåøòù úòéì÷ . êùàø úìã -ì÷äù íù ìò äòé ìò úìãåî 

ùàøä äáåâ . íéèäøá øåñà êìî - øîàðù íéìúìúá øåù÷ íå÷î ìù åîù )å øáãîá ( ìò åéäìà øæð

øåùà . íéèäø-øå÷ "úåøåâçä ïäá ïéøùå÷ù úåøåæàä éìúìúì ïéøå÷ ïë æòìá õð ,ã" øåñà êìî à

÷ä íéèäøá"åéðôì íéöø íúàù úåöéøáå úåöîá äáäàá øù÷ð äá:  

    
) æ ( ä Çîe úé ÄôÈi ä Çî

Àz Àî ÇòÈp290 ä ÈáÂä Çà 
íé ÄâeðÂò Çz Ça291  

ְלַבד ַמִּתְתָיה , ִרּמֹוןְצוֹות ְּכִמ ּוַמְלכּות ֵּבית ַחְׁשמֹוָנִאי ֻּכָּלם ְמֵלִאים )ז(
ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה  ּוְמַקְּיִמים ִמְצוֹות, ַצִּדיִקים ִמֻּכָּלם  ֶׁשֵהם,ֹּכֵהן ָּגדֹול ּוָבָניו

  .ְּבִצָּמאֹון

 úîòð äîå úéôé äî - úîòð äîå êìåë úéôé äî øáã ìë ììë øáàå øáà ìë ñåìé÷ èøôù øçà 

äá âðòúäì úðâåää äáäà êá ÷áãéì:  

    
) ç ( ä Èú Àî Èc Àê Åú ÈîÉå÷ úàÉæ

ø Èî Èú Àì292 Àê Äé Çã ÈLÀå 
úÉåì Ék ÀL Çà Àì293  

ִמְּבֵני ֵעָׂשו ְלבּוֵׁשי   ְוִהְקִהילּו ִׁשִּׁשים ְמָלִכיםְיָוִניםָּבֵעת ַהִהיא ָקמּו ַה )ח(
י רֹוְכֵב ּוְׁשמֹוִנים ְנִסיִכים ִמְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל, רֹוְכֵבי סּוִסים ּוָפָרִׁשים, ִׁשְריֹון
 ּוָמנּו ֶאת, ְלַבד ִמְּׁשָאר ָהַעִּמים ְוַהְּלׁשֹונֹות ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ִמְסָּפר, ִּפיִלים

  . ַעל ְירּוָׁשַלִיםֲערֹו ִמְלָחָמהּוָבאּו ַל, ֹראׁשֲעֵליֶהם ְל ֶמֶלךַה סֲאֶלְּכַסְנְּדרֹו
 øîúì äúîã êúîå÷ úàæ -åë åéä úåîåàä ìëù øöðãëåáð éîéá êúîå÷ éåð åðéàø  éðôì úåìôåðå úåòø

äæä øîúë äôå÷æ äîå÷á úãîåò äúàå íìöä . úåìëùàì êéãùå- åéäù äéøæòå ìàùéî äéððç ìàéðã 

åìåëùàì åîã íäî ÷ðéì íéãùë êì '÷ùî úåòéôùîù 'ðäì åòéôùä íä êë÷é ïéàù ìëä úà ãåîììå 

íëúàøéë äàøé ,áù ìàøùé úåìâì äðéëù éøáã êìéàå ïàëî úåîåàä åäåñì÷ ïàë ãòúåîåàä ïé:  

    

                                                                                                                                            
 ביה דכתיב ה"הקב המלכים מלכי מלך זה ברהטים אסור מלך ):יב ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 289

 בתוך שכינתו משרה שהוא בשבועה עצמו שאסר ברהטים אסור לבש גאות מלך 'ה )ג"צ תהלים(
 אברהם של בזכותו אמר חד לוי 'ור כהנא בר אבא 'ר ימ בזכות אבינו יעקב של ברהטים ישראל
 )'ל שם( בו שכתוב אבינו יעקב בזכות אמר וחד אברהם רץ הבקר ואל )ח"י בראשית( 'שנא אבינו
 ברהטים אסור מלך בישורון ויהי )ג"ל דברים( שנאמר משה זה מלך ברכיה ר"א המקלות את ויצג

 מי המה )'כ במדבר( ד"הה מריבה מי של רהטיםב מה בשביל ישראל לארץ יכנס שלא עליו שנגזר
 למשה ה"הקב אמר מלך בישורון ויהי )ג"ל דברים( שנאמר משה זה מלך אמר נחמיה 'ר מריבה
 והן ישראל על גוזר תהא כך מקיימין ואחרים גוזר להיות מלך של ודרכו ישראל על מלך מניתיך

  .ישראל בני את צו )'ב ד"כ ויקרא( ד"הה מקיימין
 בגמילות נעמת ומה במצות יפית מה נעמת ומה יפית מה ):יג ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 290
 תרומה בחלוק הבית במצות יפית מה תעשה לא במצות נעמת ומה עשה במצות יפית מה חסדים

 ומה בכלאים יפית מה וההפקר עני ומעשר ופאה שכחה בלקט השדה במצות נעמת ומה ומעשרות
 במילה נעמת ומה רבעי בנטע יפית מה בערלה נעמת ומה נטיעהב יפית מה בציצית בסדין נעמת

 בתפילין יפית מה במזוזה נעמת ומה שמע בקריאת יפית מה בתפלה נעמת ומה בפריעה יפית מה
 בעולם נעמת ומה טובים במעשים יפית מה בתשובה נעמת ומה בלולב יפית מה בסוכה נעמת ומה
  .חהמשי לימות נעמת ומה ב"בעוה יפית מה הזה

 על מתחטא שהיה אברהם של אהבתו זה בתענוגים אהבה ):יג ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 291
 שרוך ועד מחוט אם 'ה אל ידי הרימותי סדום מלך אל אברם ויאמר )ד"י בראשית( ד"הה סדום מלך
 מתנתך )'ה דניאל( 'שנא בלשצר על מתחטא שהיה דניאל של אהבתו זה בתענוגים אהבה א"ד נעל
 לאיפרכא ליה צווחין הינון תמן ראשה נבוז אמר כהנא בר אבא 'ר הב לאחרן זביתךונב להוין לך

  .ליה דבזין מן ולא דיירות מן אמר מתלא אתון בזיזין בני בזיזין בזבוזיך אמר ברכיה רבי נבוזבזאתך
 אברהם דאמרי אית עמודים תלתא על עלמא דאקים במאן ):יד 'סי ז"פ( רבה ש"שיה 'עי 292
 תמר מה לתמר דמתה קומתך זאת ועזריה מישאל חנניה הן אלו דאמרין ואית וןאינ ויעקב יצחק
 רבי האור להם נעשה כיצד נשרפו ולא שריפה עליהם נגזר אלו אף נשרפה ולא שריפה עליה נגזרה

  .אוקיי כמין אמר שמואל ורבי טלנס כמין אמר אלעזר רבי נחמיה בר שמואל 'ור אלעזר
   .ועזריה מישאל חנניה אלו ,לאשכולות ושדיך :תקצגת רמז השירים שיר ילקוט 'עי 293
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) è ( ä ÆìÁò Æà é Äz Àø Çî Èà
ø Èî Èú Àá294 äÈæ Âç Éà 

åéÈp Äñ Àð Çñ Àa295 àÈð eé Àä Äé Àå 
ï ÆôÆb Çä ú Éåì Àk ÀL Æà Àk Àê Äé Çã ÈL296 

íé Äçet Çz Çk Àê Åt Çà Ççé ÅøÀå297  

ָהְיָתה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ַהְמׁשּוָלה ְליֹוָנה ַּתָּמה עֹוֶבֶדת ְּבֵלב  ָּבֵעת ַהִהיא )ט(
, ְועֹוֶסֶקת ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ְּבֵלב ָׁשֵלם , ַּבּתֹוָרהאֹוֶחֶזת ְוֹוֶניָהֲאדֶאָחד ַל

ְּבֵני ַחְׁשמֹוָנִאי   ְוָאז ָיְצאּו,ּוְברּוִרים ְזֻכּיֹוֶתיָה ַּכּיֹום ֲאֶׁשר ָיְצָאה ִמִּמְצַרִים
אֹוָתם ' ּוָמַסר ה, ִאָתּם ִמְלָחָמהּו ָעְרכּוַמִּתְתָיה ְוָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְו

ּוַמְלֵכי ָהָאֶרץ , ם אֹוָתְוַכֲאֶׁשר ָראּו יֹוְׁשֵבי ֶהָעִרים ִאְּׁשרּו ,יֵדיֶהםִּב
  .ְוַהָּׂשִרים ִקְּלסּו אֹוָתם

 øîúá äìòà éúøîà-ìòúàù íëá äìòî ìù úåìééç ïéá éðà øàôúî  ' íëéãé ìò ùã÷úàå

úåîåàä ïéá éîù úà åùã÷úù íéðåúçúá . åéðñðñá äæçà-ëá ÷áãàå æåçà éðàå í ,íéôðò íéðñðñ .

 êéãù àð åéäéå-çäå íéáåèä åéäéå úåîåàä éøçà éúôúú àìù éøáã úà éúîàä äúòå íéîë êéáù 

íäáù íéðè÷ä íäî åãîìéù êúåà íéúôîì íéøáã áéùäì íúðåîàá íéãîåò:  

    
) é (á Éåh Çä ïéÅé Àk Àê Åk ÄçÀå298 

íé Äø ÈLé Åî Àì é Äã Éåã Àì Àê Åì Éåä299 
íé Äð ÅLÀé é Åú Àô ÄN á Åá Éåc300  

ַּכֲאֶׁשר ִקֵּבל ', ְנַקֵּבל ָעֵלינּו ְּגֵזַרת ַמֲאַמר ה לַקֵּב, ָאַמר ָּדִנֵּיאל ַוֲחֵבָריו )י(
ַּבְּדָרִכים ַהְיָׁשרֹות ְלָפָניו  ָעָליו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַהּדֹוֶמה ְלַיִין ַעִּתיק ְוֵנֵל

 ְזכּוָתם ָקמּו ַהֵּמִתיםֲאֶׁשר ִּב,  ֵאִלָּיהּו ֶוֱאִליָׁשע ַהְּנִביִאיםמֹו ֶׁשָהְלכּוְּכ
ֲאֶׁשר ִּבְנבּוַאת ִּפיו , ְוִכיֶחְזֵקאל ֶּבן ּבּוִזי ַהֹּכֵהן, ַהְמׁשּוִלים ְלֶגֶבר ֶׁשָּיֵׁשן

  . ָמֶות ֲאֶׁשר ְּבִבְקַעת ּדּוָרא ִהְתעֹוְררּו ְיֵׁשֵני

 áåèä ïééë êëçå-áåèä ïééë åéäéù êéúåáåùúá éøäæä  . íéøùéîì éãåãì êìåä- äøéäæ  áéùäì éðà

 äéîøá àìå áìä ïî àåäù øåùéî úáäàì éãåã éðôì êìåä éëç àäéù éúðåîàá ãåîòàù íäì

äáé÷òå . áåèä ïééë-éðùé éúôù ááåã àåäù  'ãåéå åá åçîùé øá÷á éúåáà óàåí÷ìç ìò  , ááåã

îåøô ùéçøî"éì ÷÷åúùî àåä íâå éãåãì éðà äáåùúä àéä êëå øåáéã ïåùì åãåñéå æòìá øé:  

    
) àé ( é Çì ÈòÀå é Äã Éåã Àì é Äð Âà

Éåú È÷eL Àz301  

 ,ִרּבֹון ָהעֹוָלםֶׁשל  אֹוֶמֶרת ְירּוָׁשַלִים ָּכל ְזַמן ֲאֶׁשר ֲאִני הֹוֶלֶכת ַּבֶּדֶר )יא(
 , ּוְבֵעת ֲאֶׁשר ֲאִני סֹוָטה ִמְּדָרָכיו,ַמְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו ְּבתֹוִכי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו

ּוְמַטְלֵטל אֹוִתי ֵּבין ָהַעִּמים ְוֵהם ׁשֹוְלִטים ִּבי , ֹוִכיְמַסֵּלק ְׁשִכיָנתֹו ִמּת
  . ְּבִאְׁשּתֹו  ַהּׁשֹוֵלטִאיׁשְּכ

                                                 
 כולה האומה בכל מתעלה שאני אמרתי בתמר אעלה אמרתי ):טו ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 294

   .בכם אלא נתעליתי ולא
 כלום עבדה לא כד תמרתא הדא בסנסנייה בסנסניו אוחזה ):טו ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 295

 לאלבנייה צווחין באתרין אמר חסדי בר אבון אלבנין יןאילנ תלת מן עבדה דהיא פחיתא לא
 רבי אמר :א"ע צג סנהדרין י'ע .בסרבליהון כפיתו אלך יאגבר באדין )'ג דניאל( ד"הה סנסנייה
 אעלה אמרתי בסנסניו אוחזה בתמר אעלה אמרתי דכתיב מאי יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל
  .ועזריה מישאל חנניה של אחד ןסנס אלא בידי עלה לא ועכשיו ישראל אלו בתמר

 וזרח פרץ מה וזרח פרץ זה הגפן כאשכלות שדיך נא ויהיו ):טו ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 296
  .נשרפו ולא שריפה עליהם נגזרה אלו אף נשרפו ולא שריפה עליהם נגזרה

 בהן שכתב מאחר אלעזר רבי אמר כתפוחים אפך יחור ):טו ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 297
 שדה לריח ריחן דומה היה ולמה כתפוחים אפך וריח אמר ואת בהון עדת לא נור וריח )'ג דניאל(

  .תפוחים של
 ה"הקב קרא שעה באותה יוחנן רבי אמר הטוב כיין וחכך ):טז ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 298

 הם שפעלו שכשם אלו של אבותיהם של שפתותיהן ונשקו רדו להם ואמר כולן השרת למלאכי
 ה"הקב קרא שעה באותה סימון 'בר יהודה 'ר בשם עזריה 'ר באש בניהם לפני פעלו כך באש לפני

 ומלכותי תורתי קבלו לא אלו שאילולי אלו של שפתותיהן נשקו רדו להם ואמר השרת למלאכי
 רמז השירים שיר ילקוט 'עי .המכפלה במערת ישנים שהם לאלו דבב בעל נעשה הייתי בסיני

  .המדרש זה הטוב כיין וחכך :תתקצג
  חכמים תלמידי אלו למישרים לדודי הולך :תתקצג רמז השירים שיר ילקוט 'עי 299
 שפתותיו שמת פ"אע תורתה בן יוחנן ר"א ישנים שפתי דובב ):טז ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 300

 זב שהוא ענבים של זה ככומר אמר שמואל ישנים שפתי דובב טעמא מאי בקבר עליו רוחשות
 חמר דשתי כהדין אמר וחד קונדיטון דשתי כהדין אמר חד סימון 'ור פפא בר נאחני 'ר מאיליו
  .בפומיה וריחא טעמא ליה שתי דהוא ג"אע עתיק

 ישראל של שוקן אין הן שוקין 'ג תשוקתו ועלי לדודי אני ):יז ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 301
 'שנא בעלהב אלא אשה של שוקה אין תשוקתו ועלי לדודי אני שנאמר שבשמים באביהם אלא
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) áé ( à ÅöÅð é Äã Éåã ä Èë Àì

ä Æã ÈO Çä302 äÈðé ÄìÈð 
íé Äø Èô Àk Ça303  

 אֹוָתם ְּבֶאֶרץ ֵׂשִעיר ְׂשֵדה' ֶהְגָלה ה,  ִיְׂשָרֵאלתַּכֲאֶׁשר ָחְטאּו ַעם ֵּבי )יב(
ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלם ַקֵּבל ְּתִפָּלִתי :  ָאְמָרה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאלֱאדֹום

  . ּוִבְמחֹוזֹות ַהּגֹוִים, ִמְתַּפֶּלֶלת ְלָפֶני ְּבָעֵרי ַהָּגלּות ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

נני כיושבי כרכים  דרשו רבותינו בעירובין אמרה כנסת ישראל רבונו של עולם אל תדי- לכה דודי נצא השדה 
 נלינה -נלינה בכפרים . שיש בהם גזל ועריות אלא כיושבי פרזות שהם בעלי אומנות ועוסקין בתורה מתוך הדחק

  : וכופרים בךבהבכופרים בא ואראך בני עשו שהשפעת להם טו
    
) âé (íé Äî Èø Àk Çì ä Èîé Äk ÀLÇð304 

ï ÆôÆb Çä ä Èç Àø Èt í Äà ä Æà Àø Äð305 
ø Çã Èî Àq Çä ç Çz Ät306Åä  eöÅð

íé Äð Éån Äø Èä307 ú Æà ï Åz Æà í ÈL 
Àê Èì é Çã Éc308  

ַנְׁשִּכיָמה ַּבֹּבֶקר ְוֵנֵל ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת : ֵאּלּו ְלֵאּלּו אֹוְמִרים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל )יג(
ִהִּגיַע ְזַמן ַהְּגֻאָּלה ִאם ְוִנְרֶאה ַה, ׂש ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהִּמְדָרׁש ּוְנַחֵּפתּוְלֵבי

ְוִנְׁשַאל  ,ְלִהָּגֵאל ִמָּגלּוָתם, ית ִיְׂשָרֵאל ַהְמׁשּוִלים ְלֶגֶפןֶׁשל ַעם ֵּב
, ְזכּות ַהַּצִּדיִקים ַהְמֵלִאים ִמְצוֹות ָּכִרּמֹוִנים'  ַהִּנְגָלה ִלְפֵני ה,ַלֲחָכִמים

ַלֲעלֹות ִלירּוָׁשַלִים ָלֵתת ָׁשָּמה ֶׁשַבח ֶלֱאֵקי ַהָּׁשַמִים   ַהֵּקץִהִּגיַעִאם ַהְו
   .יםְׁשָלִמְלַהְקִריב עֹולֹות ְוִזְבֵחי ּו

 íéîøëì äîéëùð-úåùøãî éúáå úåéñðë éúá åìà  . ïôâä äçøô íà äàøð-àø÷î éìòá åìà  . çúô

 øãîñä - íéáåø÷ íäù äðùî éìòá äîéã íäìå øãîñä çåúô àåä íéøëéð íéáðòäå ìôåð çøôäùë 

äøåúä úàøåäá íäî úåðäéì . íéðåîøä åöðä-éøåîâ íäùë ìôåð ïäéúåáéáñù õðäå í , åöð ìôåð åöðä

úåøåäì ïééåàøå äøåîâ äîëçá ïäù ãåîìú éìòá äîéã íäìå . éãåã úà ïúà íù- úà êàøà íù 

éúåðáå éðá çáù éìãåâå éãåáë:  
    
) ãé ( eð ÀúÈð íé Äà Èãec Çä

Ççé Åø309 ì Èk eðé Åç Èú Àt ì Çò Àå 

 ֹיאַמר ְלֶמֶל, ִלְגֹאל ֶאת ַעּמֹו ֵמַהּגֹוָלה' ְוַכֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָרצֹון ִמִּלְפֵני ה )יד(
ּוְזֻכּיֹות ַהַּצִּדיִקים נֹוְדפֹות ְלָפַני ְּכֵריַח , ַּתם ְּכָבר ֵקץ ַהָּגלּות, ַהָּמִׁשיַח

                                                                                                                                            
 ואליך )'ד שם( 'שנא וחבורתו בקין אלא הרע יצר של שוקו אין תשוקתך אישך ואל )'ג בראשית(

 פקדת )ח"ס תהלים( שנאמר בארץ אלא גשמים של שוקן אין אחא 'ר בשם יהושע 'ר תשוקתו
 מעשרה אחד לכם שתעשה תעשרנה לא ואם תעשירנה זכיתם אם תעשרנה רבת ותשוקקה הארץ

 יום בכל ה"הקב של לישועתו ומקוים מצפים אנו תשים שאנו פ"אע אנו תשים שוקתות ועלי א"ד
  .אחד 'ה אלהינו 'ה ישראל שמע ואומרים פעמים שתי שמו ומיחדים ויום

 ונטייל נצא ואומרת צווחת הקדש רוח השדה נצא דודי לכה ):יח ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 302
 הקדוש לפני ישראל כנסת אמרה השדה נצא דודי הלכ :ב"ע כא עירובין 'עי .עולם של בדימוסין

 ושבועת שוא ושבועת ועריות גזל בהן שיש כרכים כיושבי תדינני אל עולם של רבונו הוא ברוך
  .הדחק מתוך בתורה שעוסקין חכמים תלמידי ואראך בא השדה נצא שקר

 שכפרו עולםה אומות כרכי אלו בו בכופרים בכפרים נלינה ):חי ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 303
 בכפרים תקרי אל בכפרים נלינה :ב"ע כא עירובין 'עי .לשעה כ"אעפ כהנא בר אבא ר"א ה"בהקב
  .בך כפרו והן טובה להן שהשפעת אותם ואראך בא בכופרים אלא

 'ה כרם כי )'ה ישעיה( 'שנא ישראל אלו לכרמים נשכימה ):יט 'סי ז"פ( רבה ש"שיה 'עי 304
  .מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו לכרמים נשכימה :ב"ע כא ןעירובי 'עי .ישראל בית צבאות
 :ב"ע כא עירובין 'עי .שמע קריאת זו הגפן פרחה אם נראה ):יט 'סי ז"פ( רבה ש"שיה 'עי 305
  מקרא בעלי אלו הגפן פרחה אם נראה

 כא עירובין 'עי .מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו הסמדר פתח ):יט 'סי ז"פ( רבה ש"שיה 'עי 306
  משנה בעלי אלו רהסמד חפת :ב"ע

 עירובין 'עי .בתורה ועוסקים שיושבים תינוקות הרמונים הנצו ):יט 'סי ז"פ( רבה ש"שיה 'עי 307
  גמרא בעלי אלו הרמונים הנצו :ב"ע כא

 והצדיקות הצדיקים נותנת אני שם דודי את אתן שם ):יט 'סי ז"פ( רבה ש"שיה 'עי 308
  .ממנו שעמדו והנביאות םוהנביאי

 חטא טעם טעמו שלא ישראל עולמי אלו ריח נתנו הדודאים ):כ ’סי ז”פ( רבה ש”השי ’עי 309
 לפני הדודאים חביבין הם כמה וראה בא אמר יודן 'ר לוי 'ור יודן 'ר ריח נתנו הדודאים א"ד  'וכו
 שבטו הם ואלו מסוימים גדולים שבטים שני עמדו הללו הדודאים שבשכר העולם והיה שאמר מי
   .בערב השדה מן יעקב ויבא )'ל בראשית( 'שנא זבולון של ושבטו יששכר של
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íé ÄãÈâ Àî310 í Çb íé ÄL ÈãÂç 
Çô Èö é Äã Éåc íé Äð ÈLÀéÀê Èì é Äz Àð311  

עֹוְסִקים , ַהִּמְדָרׁשֵּבית  ְקבּוִעים ַעל ַׁשֲעֵרי ֹותַהּדֹור ְוַחְכֵמי, ַּבְלְסמֹון
ַקֵּבל ַהַּמְלכּות ֲאֶׁשר ָצַפְנִּתי  ַעָּתה קּום, ְּבִדְבֵרי ַהּסֹוְפִרים ְוִדְבֵרי ַהּתֹוָרה

ָל.  

 çéø åðúð íéàãåãä- øîàðù ïéðòë úåòøäå úåáåèä íéðàúä éàãåã )ãë äéîøé (ä éðàøä ' éðù äðäå

åâå íéðàú éàãåã 'åâå úåáåè ãçàä ãåãä 'å åìà äðìëàú àì øùà ãàî úåòø íéðàú éðùä ãåãä

êéðô íéù÷áî íìåë çéø åðúð íäéðù åéùëò ìàøùé éòùåô . åðéçúô ìòåìë íéãâî - øëù åðéãéá ùé 

äáøä úåöî . íéðùé íâ íéùãç -éìò úáúëù íéðùéä íò íéøôåñ åùãçù  . êì éúðôö- êîùì 

éáìá íéúðôö êúãåáòìå ,ã"úîéé÷ù êì úåàøäì éúðôö àí:  

    
øôñ ç ÷øô íéøéùä øéù     

)à (é Äì ç Èà Àk Èê Àð Æz Äé é Äî312 
é Än Äà é Åã ÀL ÷Åð Éåé313 Èê Âà Èö Àî Æà 
Èê À÷ ÈM Æà õeç Çá314 à Éì íÇb 

é Äì eæeáÈé  

ְוֹיאְמרּו לֹו ְּבֵני , ה ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ִלְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאלֶלַגִּיְתָּבֵעת ַהִהיא  )א(
ְוִנְהֶיה יֹוְנִקים ִאְּת , ָּתנּו ְלָאח ְוַנֲעֶלה ִלירּוָׁשַלִיםִּתְהֶיה ִא ,ּבֹוא: ִיְׂשָרֵאל

 ְמטּוְלֶטֶלתִּכי ָּכל ֵעת ֶׁשָהִייִתי , ִאּמֹו יֹוֵנק ִמְּׁשֵדיַה ִתינֹוקְּכ, ַטֲעֵמי ּתֹוָרה
ּומֹוֶסֶרת ַנְפִׁשי , חּוץ ֵמַאְרִצי ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי זֹוֶכֶרת ֶאת ֵׁשם ָהֵאל ַהָּגדֹולְל

  . ּותֹו ַּגם ַעֵּמי ָהָאֶרץ א ָהיּו ְמַבִּזים אֹוִתיה ֱאָלַעל

 éì çàë êðúé éî- åá øîàðå äòø åäìîâù åéçàì óñåé äùòù êøãë éðîçðì àåáúù )ð úéùàøá' (

íúåà íçðéå . ê÷ùà õåçá êàöîà- àì éë éúòãé íâ í÷ùðàå í÷áçàå êîùá íéøáãî êéàéáð àöîà 

ù êúáäà àéä éàãë éë éì åæåáéäéøçà øæçì úááåñ êúáåäà àäú:  

    
) á (ÈêÂâ Èä Àð Æà315 ì Æà Èê Âàé Äá Âà 

é Än Äà úé Åa316é Äð Åã Àn Çì Àz 317 

' ּוְתַלְּמֵדִני ִליֹרא ִלְפֵני ה,  ְלֵבית ִמְקָּדִׁשיִביֲאֲאֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ְו ֶאְנָהְג )ב(
ִנְסַעד ְסֻעַּדת ִלְוָיָתן ְוִנְׁשֶּתה ַיִין ָיָׁשן ַהְמֻׁשָּמר ם ְוָׁש, ָכיוְוָלֶלֶכת ִּבְדָר

                                                                                                                                            
 ואינן בבעליהן שדבקו ישראל בנות אלו מגדים כל פתחינו ועל ):כ ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 310

 לאשה אמרין שילא 'ר דבית ורבנן שילא 'ר דבית מגדים כל פתחינו ועל 'וכו אחר אדם מכירות
 לי הנחת מה ראה לו אמרה בעלה שבא כיון יאותיצ ומעט חפצים מעט בעלה לה ניחשה כשרה

 עשה מה לאריס ונתנו פרדס לו שהיה למלך אמרי ורבנן עליהם לך הוספתי וגם לך סגלתי ומה
 המלך כשהיה הפרדס פתח על ונתנן פרדס של מפירותיו תאנים של כלכלות מלא האריס אותו
 בדורות כך ו"עאכ כולו בפרדס הפרדס בפתח הזה השבח כל אמר הזה השבח כל רואה עובר

 זכאי בן יוחנן 'ר האחרונים בדורות הזקן גמליאל ורבן ושמאי הלל הגדולה כנסת אנשי הראשונים
  .ישנים גם חדשים אומר הוא ועליהם ו"עאכ ותלמידיהון עקיבא 'ור מאיר 'ור יהושע 'ור אליעזר 'ור

 אתם לישראל ה"הקב רמא כהנא בר אבא ר"א לך צפנתי דודי ):כ ’סי ז”פ( רבה ש”שיה ’עי 311
 מלאים באוצרות לכם צופן ואני טובים ומעשים במצות צופנים אתם לכם צופן ואני לי צופנים

 ד"הה דידן מן סגין הינון דדידיה אלא יודן בר כהנא בר אבא ר"א שבעולם הטובות מכל יותר
  .'וגו בך לחוסים פעלת ליראיך צפנת אשר טובך רב מה )א"ל תהלים(

 'שנא להבל הרג קין להבל כקין אח זה באי לי כאח יתנך מי ):א ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי 312
 אלא ליצחק שונא ישמעאל ליצחק כישמעאל אלא ויהרגהו אחיו הבל אל קין ויקם )'ד בראשית(

 אותו היו שונאין ליוסף יוסף כאחי אלא יעקב את עשו וישטום )ז"כ שם( נאמר הרי ליעקב כעשו
  .אחיו בו ויקנאו )ז"ל שם( 'שנא

 שאהבו לבנימין כיוסף אומר הוי אמי שדי יונק אח זה באי ):א ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי 313
  בנימין את אתם יוסף וירא )ג"מ שם( שנאמר בלבו

 אמצאך בחוץ אשקך חוץ זה המדבר שהוא חוץ לישוב אשקך ):א’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 314
וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק ) 'שמות ד(' בשני אחים שנשקו זה לזה ואלו הן משה ואהרן שנא

פנחס מעשה בשני אחים שהיה אחד במירון ואחד בגוש חלב נפלה דליקה '  לו אמר רזולו לא יבו
בבית זה שהיה במירון ובאת אחותו מגוש חלב התחילה מגפפתו מחבקתו ומנשקתו ואומרת לית 

  .דא מבדה לי דהוה אחי באננקי ונתפלט ממנה
  .אנהגך מהעליונים לתחתונים): ב’ ח סי”פ(רבה ש ” שיה’עי 315
ר ברכיה למה קוראין לסיני "אביאך אל בית אמי זה סיני א )ב’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 316

  .לעיל ג ד' ועי. בית אמי שמשם נעשו ישראל כתינוק בן יומו
  תלמדני מצות ומעשים טובים): ב’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 317
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ç Ç÷ Æø Èä ï ÄéÇi Äî Èê À÷ ÀL Çà318 
é Äð Én Äø ñé ÄñÂò Åî319  

ְּפִרי ַהְמזָֻּמִנים ַלַּצִּדיִקים ְּבַגן  ּוֵמִרּמֹוֵני, ַּבֲעָנָביו ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם
  . ָהֵעֶדן

 éîà úéá ìà-ùã÷îä úéá  . éðãîìú-ãòåî ìäåàá úåùòì úìâøåä øùàë  .éî ê÷ùà ç÷øä ïé- 

íéëñð . ñéñò-÷åúî ïéé :  

    
) â ( é ÄLà Éø ú Çç Çz Éåìà Éî ÀN

é Äð Å÷ Àa Çç Àz Éåðé Äîé Äå320  

ִּכי קֹוֶׁשֶרת ֲאִני , ִמָּכל ָהַעִּמים אֹוֶמֶרת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָאֹנִכי ִנְבַחְרִּתי )ג(
ַּדְלִּתי ִּבְׁשִליׁש  ִמיןְוקֹוַבַעת ְמזּוָזה ְּבַצד ְי, ְּתִפִּלין ְּבַיד ְׂשֹמאִלי ּוְבֹראִׁשי

  . ֲאֶׁשר ֵאין ְרׁשּות ַלַּמִּזיק ְלַחֵּבל ִּבי, ַהַּמְׁשקֹוף

    
) ã ( í Æë Àú Æà é Äz Àò Ça ÀL Ää

í Èì ÈLeøÀé ú Éåð Àa321 ä Çî 
eø Àø Éò Àz ä Çîe eøé Äò Èz322 ú Æà 

õ Èt Àç Æz ÆL ã Çò ä ÈáÂä Çà Èä323  

ַמה ֶּזה , יֶכם ַעִּמי ֵּבית ִיְׂשָרֵאלֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ַמְׁשִּביַע ֲאִני ֲעֵל ֹיאַמר )ד(
ּוַמה ֶּזה ַאֶּתם מֹוְרִדים , ַאֶּתם ִמְתָּגִרים ְּבַעֵּמי ָהָאֶרץ ָלֵצאת ֵמַהּגֹוָלה

ִיְכלּו ַהּגֹוִיים ֶׁשָּבאּו  ּו ָנא ְמַעט ַעד ֲאֶׁשרַחּכ, ְּבֵחילֹות ֶׁשל ּגֹוג ּוָמגֹוג
 ן ִיְזֹּכר ָלֶכם ִרּבֹון ָהעֹוָלם ַאֲהַבתְוַאֲחֵרי ֵכ,  ַעל ְירּוָׁשַלִיםיָּלֵחםְלִה

  . ִויֵהא ָרצֹון ְלָפָניו ִלְפּדֹוְתֶכם, ַהַּצִּדיִקים

דודי מחזיק '  עכשו כנסת ישראל מסבבת דבורה כלפי האומות אף על פי שאני קובלת ומתאוננ-השבעתי אתכם 
  : כי לא יועיל לכם- מה תעירו ומה תעוררו. בידי והוא לי למשען בגלותי לפיכך השבעתי אתכם

    
) ä ( ï Äî ä Èì Éò úàÉæ é Äî

ø Èa Àã Än Çä324 ì Çò ú Æ÷ Æt Çø Àú Äî 
d Èã Éåc325 Ççet Çz Çä ú Çç Çz 

Èêé Äz Àø Çø Éåò326 Èê Àú Çì Àa Äç ä Èn ÈL 
Èê Æn Äà327 ä Èì Àa Äç ä Èn ÈL 

Èê Àú Çã Èì Àé328  

 ֵּזיִתים ַהר ַהְלִהָּבַקעָעִתיד , ַהֵּמִתים ַּכֲאֶׁשר ִיְחיּו, ָאַמר ְׁשֹמה ַהָּנִביא )ה(
ַצִּדיִקים ֲאֶׁשר ֵמתּו  ַוֲאִפּלּו, ֵתי ִיְׂשָרֵאל ֲעִתיִדים ָלֵצאת ִמַּתְחָּתיוְוָכל ֵמ

ַהר  ְויֹוְצִאים ִמַּתַחת, ַּבּגֹוָלה ֲעִתיִדים ָלבֹוא ֶּדֶר ַהּכּוִכים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ
ְׂשָרֵאל ֲעִתיִדים ִלְהיֹוָתם ּוְרָׁשִעים ֲאֶׁשר ֵמתּו ְוִנְקְּברּו ְּבֶאֶרץ ִי, ֵּזיִתיםַה

 ַמהיֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ָאז ֹיאְמרּו ָּכל , ֶקַּלעֶאֶבן ַּבִאיׁש זֹוֵרק מֹו ֶׁשים ְּכמּוְׁשָלִכ
ּיֹום  ְּכתָהָאֶרץ ִרּבֹוא ְרָבבֹו  ְזכּותֹו ֶׁשל ָהָעם ַהֶּזה ֶׁשֶהֶעְלָתהָהְיָתה

ּיֹום  ְּכָהיֲאדֹוֶנ תַאֲהַבים ַעל ַעְנִּגְתּוִמ, ֶׁשָעְלָתה ִמן ַהִּמְדָּבר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
אֹוָתּה ָׁשָעה ֲעִתיָדה ִצּיֹון ְבּו, ֶׁשִּנְרֵאית ַּתַחת ַהר ִסיַני ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה

                                                                                                                                            
' אשקך מיין הרקח אלו משניות גדולות כגון משנתו של ר):  ב’ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 318

א אשקך מיין הרקח זה "ד' וכועקיבא '  ושל בר קפרא ומשנת ריאחייא רבה ומשנתו של רבי הושע
זהו יינה של . אשקך מיין הרקח מעסיס רימוני): א"כח ע(ח "י זו'ע .התלמוד שמפוטם במשניות

והם דברים העתידים להגלות לצדיקים . ימי בראשיתוזהו יין המשומר בענביו מששת . תורה
  .לעתיד לבא

כרקח מעסיס ' וכומעסיס רמוני אלו ההגדות שטעמן כרמון ): ב’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 319
  .פעמון זהב ורמון) ח"שמות כ(א "רמוני אלו בגדי כהונה גדולה המד

  .לעיל ב ו' עי 320
  .ה ח, ג ה, לעיל ב ז' עי 321
  . הג, לעיל ב ז' עי 322
  .ג ה, לעיל ב ז' עי 323
 מי זאת עולה מן המדבר עלויה מהמדבר סילוקה מן המדבר ):ג’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 324

   .במדבר הזה יתמו ושם ימותו) ד"במדבר י(מיתתה מן המדבר הדא מה דאת אמר 
ר יוחנן שהיא מנחת פרקי תורה ופרקי " מתרפקת על דודה א):ג’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 325

  .ות לעתיד לבאמלכ
 הר ש תחת התפוח עוררתיך דרש פלטיון איש רומי ואמר נתל):ג’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 326

ותקרבון ותעמדון תחת ההר ) 'דברים ד(' סיני ונצב בשמי מרום והיו ישראל נתונים תחתיו שנא
יון א תחת התפוח עוררתיך זה סיני ולמה נמשל בתפוח אלא מה תפוח זה עושה פירות בחדש ס"ד

א תחת התפוח עוררתיך למה לא באגוז ואילן אחר אלא כל אילן דרכו "כך התורה נתנה בסיון ד
כ מוציא עליו כך הקדימו "כ פירותיו ותפוח זה מוציא פירותיו תחלה ואח" עליו תחלה ואחיאמוצ

ה אם אתם מקבלים עליכם "נעשה ונשמע אמר הקב) ד"שמות כ(' ישראל עשייה לשמיעה שנא
  .ב ואם לאו הריני כובש עליכם ההר הזה והורג אתכםתורתי מוט

 שהלך דברכיה לאח'  שמה חבלתך אמך וכי שמה חבלה אמר ר):ג’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 327
ל בההוא אתרא דסכנתא עברת כמה סכנתא עברת כדון "במקום סכנה וניצל פגע ביה חבריה א

  .ילדך אמך כמה צערה עברה עליך וכדין איתברית ברייה חדתא
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 ִוירּוָׁשַלִים ְלַקֵּבל ֶאת ְּבֵני ,ָלֶלֶדת ֶאת ָּבֶניָה, ִאָּמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהיא
  . ַהּגֹוָלה

 úàæ éî-á÷ä "úéáå ä ïî äúìòúðù úàæ äáåùç àéä äîë úàæ éî ìàøùé úñðë ìò íéøîåà åðéã 

 äðãåòå ìëì äúáç úéàøðå äðéëù ÷åáãáå äøåú ïúîá äúìòúð íù úåáåè úåðúî ìëá øáãîä

äúåìâá . äãåã ìò ú÷ôøúî-åá ä÷åáãå åúøáç àéäù äãåî äãåã ìò úøáçúî  ,á ÷ôøïåùì éáøò 

äøåáç àú÷ôø . êéúøøåò çåôúä úçú -  êéúøøåò çåôúä úçú äãåã úáç äù÷áá úøîåà àéä êë

 íéøåòð úùà úáç ïåùì àåäå êéúøøåò íù çåôú ïéîë éùàø ìò éåùòä éðéñ øä úéúçúá éë øåëæ

åú÷ùðîå åú÷áçî áëùî éìò úåîåðúá úåìéìá äãåã úà úøøåòîä . êúìáç äîù- åðøîà éøä 

á÷äù"íàì êì äúéäð íù åîà äàø÷ ä . êúìáç-ìáç ïåùì äãìåé é , êîî íéìáç êì åàá êúìáç

 åîë)é äéîøé' (éðîî åàöé éðåàöé éðá:  

    
) å ( ì Çò í Èú Éåç Çë é Äð Åîé ÄN

Èê Æa Äì329 ì Çò í Èú Éåç Çk 
Èê Æò ÉåøÀæ330 úÆå Èn Çë äÈf Çò é Äk 

ä ÈáÂä Çà331 ì Éåà ÀL Äë ä ÈL È÷ 
ä Èà Àð Ä÷332 é Åt ÀL Äø Èäé Æô ÈL Àø 

äÈé Àú Æá Æä Àì ÇL L Åà333  

ִׂשיֵמנּו , ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ: ְׂשָרֵאל ַּבּיֹום ַההּוא ְלִרּבֹוָנםאֹוְמִרים ְּבֵני ִי )ו(
ְּכִפּתּוַח חֹוָתם ַעל ִלְּב א נֹוִסיף עֹוד , ְּכִפּתּוַח חֹוָתם ַעל ְזרֹוֲע ִּכי

ַוֲחָזָקה ְּכֵגיִהָּנם ִקְנַאת  ,ִּכי ַעָּזה ַּכָּמֶות ַאֲהַבת ֱאָלקּוְת, ִלְהיֹות ּגֹוִלים
ְלַגֲחֵלי  ּדֹוָמה –ְוַהִּׂשְנָאה ֲאֶׁשר ׁשֹוְמִרים ָלנּו , ַהַּמְקִניִאים אֹוָתנּוָהָעם 

אֹותֹו ְּביֹום ֵׁשִני ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ִלְׂשֹרף ' ֲאֶׁשר ָּבָרא ה, ֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהָּנם
  . עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבֹו

 íúåçë éðîéù-úåà ìéáùá  'áäà 'ëùú àìù êáì ìò éðîúçú äáäà úåîë äæò éë äàøúå éðç

êéìò éúâøäð éðàù éúúéî ãâðë éìò êéúáäàù äáäàä . äàð÷ ìåàùë äù÷ - åàð÷úðù øâúä 

                                                                                                                                            
 אמר רבי אבא בר כהנא שמה חבלה ושמה חובלה חבלה ):ג’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 328

אלה ) ב"שם ל(נעשה ונשמע שמה חובלה בשעה שאמרו לעגל ' כל אשר דבר ה) שם(בשעה שאמרו 
י זיין שנתן לישראל בחורב שם המפורש היה חקוק עליו "אלהיך ישראל וחובלו נתמשכנו תני רשב

  .וכשחטאו נוטל מהם
ע מה "ה רבש"ר מאיר אמרו ישראל לפני הקב" שימני כחותם א):ד’ ח סי”פ(ש רבה " שיה'עי 329

ברכיה אמר זה קריאת שמע ' א שימני כחותם ר" ד:ה’  סיש"יעי. שחשבת בלבך לעשות לנו עשה
  .על לבבך' והיו הדברים האלה וגו) 'דברים ו(' שנא

וקשרתם לאות ) שם(א "לו התפילין המד כחותם על זרועך א):ה’ ח סי”פ(ש רבה " שיה'עי 330
ה "ר מאיר נשבע הקב"ר מאיר שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כיהויכין דא"על ידך א

כי אם יהיה כניהו בן ' חי אני נאם ה) ב"ירמיה כ(ד " מלכות בית דוד מידו ההקשבועה שהוא נות
   .יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני

ה אוהב אתכם " כי עזה כמות אהבה עזה אהבה כמות שהקב:)ז’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 331
א כי עזה כמות אהבה אהבה שאהב יצחק את עשו "ד' וגו' אהבתי אתכם אמר ה) 'מלאכי א(ד "הה
א כי עזה כמות אהבה אהבה שאהב יעקב ליוסף "ד' וכו יצחק את עשו ויאהב) ה"בראשית כ(ד "הה

א כי עזה כמות אהבה אהבה שאהב יהונתן "ד' וכומכל בניו וישראל אהב את יוסף ) ז"שם ל(' שנא
א כי עזה כמות אהבה אהבה שאוהב "ד' וכוויאהבהו יהונתן כנפשו ) ח"י' שמואל א(לדוד שנאמר 

א כי עזה כמות אהבה "ד' וכוראה חיים עם אשה אשר אהבת ) 'קהלת ט(' האיש לאשתו שנא
  .כי עליך הורגנו כל היום) ד"תהלים מ(' ה שנא"אהבה שאהבו דורו של שמד להקב

קשה כשאול קנאה בשעה שמקנאים אותו בעבודת כוכבים : )ז’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 332
שם (' קשה כשאול קנאה שקנא עשו ליעקב שנא' וכויקניאוהו בזרים ) ב"דברים ל(' שלהם שנא

' וכונאו בו אחיו ויק) שם(' קשה כשאול קנאה שקנאו בו אחיו שנא' וכווישטום עשו את יעקב ) ז"כ
קשה כשאול ' וכוויהי שאול עוין את דוד ) שם(קשה כשאול קנאה קנאה שקנא שאול לדוד שנאמר 

) 'במדבר ה( והלכה ודברה עמו מיד ניקנאה קנאה שמקנא לה ואומר לה אל תדברי עם איש פלו
קנאה ה לקנא לציון "קשה כשאול קנאה שעתיד הקב' וכוועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו 

  .קנאתי לציון קנאה גדולה' כה אמר ה) 'זכריה ח(ד "גדולה הה
 רשפי אש שלהבת יה רבי ברכיה אמר כאש של מעלה רשפיה: )ז’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 333

ר חנינא בן אחיו "א): ח ו(ש "מדרש זוטא שיה'  ועי:לא האש מכבה למים ולא המים מכבין לאש
ברים לפני השכינה כנהרות של מים מעורבים באש של רבי יהושע יש נהרות של אש שהם עו

. נתנה רשות ללויתן לחבל את כל הנהרות.  רשות לגבריאל לשרוף את כל חיל סנחריבכשנתנהו
  :לכך נאמר רשפיה רשפי אש שלהבת יה
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êìéáùá úåîåàä éá åøâúðùå ,ôðéà íå÷î ìëá äàð÷"òìá èðîø" íå÷ðì áìä úæéçà ïåùì æí÷ð . ùà

 äé úáäìù - ìåãâä ó÷æä íòè íðäéâ ìù úáäìù çëî äàáä ä÷æç ùà ìù íéôùø  ìò ãå÷ðä

äé úáäìù ìù ùà øîåì äé úáäìùì ä÷åáã àéäù ùà úáéú ìò åðãîìî éôùø:  

    
) æ (íé Äa Çø í Äé Çî334 eì Àëeé à Éì 

ä ÈáÂä Çà Èä ú Æà ú Éåa Çë Àì335 
Èäeô Àè ÀLÄé à Éì ú Éåø Èä Àðe336 

 ï Éåä ì Èk ú Æà Lé Äà ï Åz Äé í Äà
ä ÈáÂä Çà Èa Éåúé Åa337 eæeáÈé æ Éåa 

Éåì338  

ָהַעִּמים  ִאם ִיְתַקְּבצּו ָּכל, עֹוָלם ְלַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאלָאַמר ִרּבֹון ָה )ז(
 ֶאת ַאֲהָבִתי ַכּבֹותא יּוְכלּו ְל, ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַרִּבים, ַהְמׁשּוִלים ְלֵמי ַהָּים

ְוִאם ִיְתַאְּספּו ָּכל ַמְלֵכי ֶאֶרץ ַהּדֹוִמים ְלֵמי ַהָּנָהר ַהּׁשֹוֵטף ְּבֹעז ,ֵמִאָּת ,
ְוִאם ִיֵּתן ִאיׁש ָּכל הֹון ֵּביתֹו ִלְקנֹות , ֵמָהעֹוָלם לּו ִלְמחֹות אֹוָתא יּוְכ

ְוָכל ַהִּבָּזה ֶׁשָּיבּוזּו , ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֲאִני ַמֲחִזיר לֹו ִּכְפַלִים, ָחְכָמה ַּבּגֹוָלה
  . ְהֶיה ִתלֹוֶׁשִמַּמֲחֵנהּו ֶׁשל ּגֹוג 

 äáäàä úà úåáëì åìëåé àì íéáø íéî- ìò åáëé àì ïåùì íäéìò ìôåð íéôùø ïåùìá íðéëù . íéî

 íéáø -úåîåàä  . úåøäðå-íäéëìîå íäéøù  . äåôèùé àì - éåúô éãé ìò óàå äîéàå ÷æåç éãé ìò 

äúñäå . åúéá ïåä ìë úà ùéà ïúé íà -êúáäà øéîäì éãë  . åæåáé æåáåì -á÷ä äìà ìë " úéáå ä

åã ìò ú÷ôøúî ìàøùé úñðë êëù íéãéòî åðéãäã:  

    
) ç (äÈp Çè À÷ eð Èì ú Éåç Èà339 

d Èì ïé Åà íÄé Çã ÈLÀå340 ä Çî 

ֻאָּמה ַאַחת ֵיׁש ָלנּו : ֹיאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ֵאּלּו ְלֵאּלּו ָּבֵעת ַהִהיא )ח(
 ִעם יָּלֵחםם ֵאין ָלּה ָלֵצאת ְלִהְוָׂשִרי ּוְמָלִכים, ָּבָאֶרץ ּוְמַעִּטים ְזֻכּיֹוֶתיָה

                                                 
הוי המון ) ז"ישעיה י('  מים רבים אלו אומות העולם שנא):ח’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 334

  עמים רבים 
ה אוהב לישראל "לא יוכלו לכבות את האהבה אהבה שהקב ):ח’ ח סי”פ(ש רבה ”ה שי’עי 335

  .'אהבתי אתכם אמר ה' שנא
ביום ) שם(א " ונהרות לא ישטפוה אלו אומות העולם המד):ח’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 336

  מי הנהר' מעלה וגו' ולכן הנה ה'  השכירה בעברי נהר וגורבתע' ההוא יגלח ה
 אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה אם פותחין הן כל ):ח’ ח סי”פ (ש רבה” שיה’עי 337

אומות העולם את כל תסבריות שלהן ונותנים ממונם בדבר אחד מן התורה אינו מתכפר בידם 
 שלהןא אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה אם פותחין אומות העולם כל תסבריות "לעולם ד

  עקיבא וחביריו אין מתכפר להם לעולם' בדמיו של רבדבר אחד מן התורה ונותנין כל ממונם 
יוחנן הוה מטייל וסליק מטבריה לציפורין '  בוז יבוזו לו ר):ח’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 338

ר יוחנן הדין בית חקלא הות דידי "והוה רבי חייא בר אבא סמך ליה מטון חד בית חקלא א
יוחנן הדין בית כרם דידי הוה וזבינתיה בגין ר " כרם ואתוזבינתיה בגין מלעי באוריתא מטון חד בי

ל "ל מה את בכי א"חייא בר אבא בכי א' מלעי באוריתא מטון חד בית זיתא ואמר כמו כן שרי ר
ל חייא בני ונקלה זו בעיניך מה שעשיתי שמכרתי דבר "בכי אנא דלא שבקת לסיבותיך כלום א

' אבל התורה ניתנה לארבעים יום שנא'  עשה המיםכי ששת י) 'שמות כ(' שניתן לששה ימים שנא
ואשב בהר ארבעים יום כד דמך רבי יוחנן ) 'דברים ט(ארבעים יום וכתיב ' ויהי שם עם ה) ד"שם ל(

יוחנן את התורה בוז יבוזו לו ' היה דורו קורא עליו אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב ר
 היה דורו קורין עליו אם יתן איש את כל  באוירפורחתכד דמך רבי אושעיא איש טרייה ראו מטתו 

  .אושעיא איש טרייה בוז יבוזו לו' ה לר"הון ביתו באהבה שאהב הקב
ר " אחות לנו קטנה אלו ישראל רבי עזריה בשם רבי יהודה ב):ט’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 339

ואומרין ה "סימון לעתיד לבא עתידין כל שרי אומות העולם באין ומקטרגין את ישראל לפני הקב
ע אלו עבדו עבודת כוכבים ואלו עבדו עבודת כוכבים אלו גלוי עריות ואלו גלוי עריות אלו "רבש

ה אחות " ואלו שפכו דמים מפני מה אלו יורדין לגיהנם ואלו אינן יורדין אמר להם הקבםשפכו דמי
ישראל לנו קטנה מה קטן זה כל מה שהוא עושה אין ממחין על ידו למה שהוא קטן כך כל מה ש

כי ביום ) ז"ויקרא ט(מתלכלכין כל ימות השנה בעונותיהן בא יום הכפורים ומכפר עליהם שנאמר 
ברכיה פתר קרא באברהם אבינו אחות לנו ' ר): י’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי. יכםהזה יכפר על

אחד היה אברהם ויירש את הארץ ואיחה את כל באי העולם ) ג"יחזקאל ל(' קטנה זה אברהם שנא
ה בר קפרא אמר כאדם שהוא מאחה הקרע עד שהוא קטן היה עסוק במצות ומעשים "פני הקבל

ד "יוחנן פתר קראי בסדום ובישראל אחות לנו זו סדום הה' ר) יב’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי .טובים
רבנן פתרי קרא בעולי גולה ) יג’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי. ואחותך הגדולה שמרון) ז"יחזקאל ט(

  .נו קטנה אלו עולי גולה קטנה שהיו דלים באוכלוסיןאחות ל
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 í Éåi Ça eð Åú Éç Âà Çì ä ÆNÂòÇp
d Èa ø Ça Ëã Ài ÆL341  

ֶׁשֹּיאְמרּו ָהֻאּמֹות ַלֲעלֹות  ַמה ַּנֲעֶׂשה ַלֲאחֹוֵתנּו ַּבּיֹום, ַמֲחנֹוָתיו ֶׁשל ּגֹוג
  . ַלִמְּלָחָמהָעֶליָה 

 åðì úåçà äúò- úà úðè÷îå äðè÷ àéäå åðîò úåéäì äåàúîå úøáçúîå äçàúî àéäù íéðåúçúá 

ðù ïéðòë úåîåàä ìëî äîöòíîöò íéðéè÷î íäù øîåâå íëáåøî àì øîà . úåçà- éåçéà ïåùì 

ïéçàúî ïéàù íéòø÷ åìà . äì ïéà íéãùå - íéøöî úåìâá øîàðù ïéðòë )è ìà÷æçé"æ ( åðåëð íéãù

íéãåã úòì äúò òéâä àì ïééãò äì ïéà íéãù åæ ìáà äìåàâä úò òéâäá . åðéúåçàì äùòð äî

 äá øáãéù íåéá- íéùçìúî úåîåàäùë  øîàðù ïéðòë äãéçëäì äéìò)ô íéìäú"â ( íãéçëðå åëì

éåâî:  

    
) è (àé Ää ä ÈîÉåç í Äà342 

ó Æñ Èk ú Çøé Äè Èäé Æì Èò äÆð Àá Äð343 
 Èäé Æì Èò øeöÈð àé Ää ú Æì Æc í ÄàÀå

æ Æø Èà Ççeì344  

 ִהיא ְּכחֹוָמה ֵּבין ֶצֶּבתִנ ִאם, ֹיאַמר ִמיָכֵאל ָׂשָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל )ט(
ְוַאֶּתם  ְהֶיה ָאֹנִכיִנ, ת ֶּכֶסף ִלְקנֹות ִיחּוד ֵׁשם ִרּבֹון ָהעֹוָלםְונֹוֶתֶנ, ָהַעִּמים

, יֶהם ַמִּקיִפים ָלּה ְּכִנְדְּבֵכי ֶּכֶסף ְוֵאין ְרׁשּות ַלּגֹוִים ִלְׁשט ָּבּהסֹוְפֵרִעם 
, וֹותַוֲאִפּלּו ֲעִנָּיה ִהיא ִמן ַהִּמְצ, ְרׁשּות ְלתֹוַלַעת ִלְׁשט ַּבֶּכֶסף ֵאיןֶׁש מֹוְּכ

עֹוְסִקים ָּבּה ֶׁש ְוִיְזֹּכר ָלּה ְזכּות ַהּתֹוָרה ,' הְנַבֵּקׁש ָעֶליָה ַרֲחִמים ִלְפֵני
  . ֶנֶגד ָהַעִּמים ְּכֶאֶרז ְּכתִנֶּצֶבְו, ְּכתּוָבה ַעל לּוַח ַהֵּלבֶׁש, ַהִּתינֹוקֹות

 àéä äîåç íà -åñðëé àìù úùçð úîåçë íãâðë úåéäì äúàøéáå äúðåîàá ÷æçú íà  äöåø äëåúì 

íäì äúôúú àìå äá åàåáé àì íäå íá ïúçúú àìù øîåì . óñë úøéè äéìò äðáð- øéòì äì äéäð 

äøéçáä úéáå ùã÷ä øéò úà äì äðáðå éåðìå øúëìå øöáî . àéä úìã íàå -ñä úááå äøéö ìò 

íäá àéäå äá íéàá íä úåéäì íäì çúôú íà àéä óà úçúôð àéä äéìò ù÷éäáå .çåì äéìò øåöð 

 æøà-ïúìëåàå ïúøøåâ úòìåúäå íéá÷øðä õò ìù íéøñð äúìãá íéùð  ,úøîåà ìàøùé úñðëå:  

    

                                                                                                                                            
,  מצות ומעשים טוביםללושדים אין לה שעדיין לא בא לכ): י’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 340

ושדים אין לה אלו : יג' ש סי"עיי, ושדים אין לה שלא הניקה מצות ומעשים טובים: יב' ש סי,עיי
לו הן אש של מעלה ושמן המשחה ארון רוח חמשה דברים שהיה בית אחרון חסר מן הראשון וא

   .' חסר הבוארצה בו ואכבדה ואכבד כתי) 'חגי א(ד "הקדש ואורים ותומים הה
מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה ביום שגזר נמרוד הרשע ): י’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 341

עלה שתשרף באש ד של מ"מה נעשה לאחותנו ביום שגזר ב: יב' ש סי,עיי, ואמר לירד לכבשן האש
מה נעשה לאחותנו : יג' ש סי"עיי, המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש' וה) ט"בראשית י(' שנא

  די עבר פרת עבר די לא עבר לא יעבור) 'עזרא ה(מה נעשה ביום שנגזר 
ה אם מעמיד הוא " אם חומה היא זה אברהם אמר הקב:)יא’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 342

ה אם מעמידין " חומה היא נבנה עליה אלו ישראל אמר הקבאם: יב'  סיש"עיי, דברים כחומה
ה אם מעמידין "א אם חומה היא זה חנניה מישאל ועזריה אמר הקב"ד'וכו, ישראל מעשיהן כחומה

אם חומה היא אלו ישראל העלו חומה מבבל לא : יג' ש סי"עיי, הן חנניה מישאל ועזריה מעשיהם
 אם חומה היא אילו עלו ישראל חומה מן הגולה 'וכום שנית חרב בית המקדש בההיא שעתא פע

  .לא חרב בית המקדש פעם שנייה
נבנה עליהם : יב' ש סי"עיי, נבנה עליה טירת כסף נצילנו ונבנה אותו בעולם: יא' ש סי"עיי 343
  .נבנה עליהם העולם ונצילם'  וכוונצילם
וא ממצות ומטלטל מעשיו כדלת ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז אם דל ה: יא' ש סי"עיי 344

 אלא לשעה אחת כך איני מתקיים עליו אלא קיימתנצור עליה לוח ארז מה צורה זו אינה מת
ואם דלת היא אם מטלטלין הן דבריהם כדלת זו נצור עליה לוח ארז : יב' ש סי"עיי, לשעה אחת

ואם '  וכוחתמה צורה זו אינה מתקיימת אלא לשעה אחת כך איני מתקיים עליו אלא לשעה א
 אלא קיימתדלת ואם מטלטלין הן מעשיהן כדלת זו נצור עליה לוח ארז מה צורה זו אינה מת

ואם דלת היא נצור עליה לוח : יג' ש סי"עיי, לשעה אחת כך איני מתקיים עליהן אלא לשעה אחת
פ שחרב בית המקדש לא בטלו ישראל "פ שהיא מטשטשת מקומה ניכר כך אע"ארז מה צורה זו אע
  .פעמים בשנה' פעמי רגלים שלהם ג
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) é (ä Èî Éåç é Äð Âà345 é Çã ÈLÀå 
úÉåì Èc Àâ Än Çk346 é Äúé Äé Èä æ Èà 

í Éåì ÈL ú Åà Àö Éåî Àk åéÈðé Åò Àá347  

, ְּכחֹוָמה – ֲחָזָקה ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ֲאִני: ְמִׁשיָבה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ְואֹוֶמֶרת )י(
ּוָבֵעת ַהִהיא ִּתְהֶיה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל מֹוֵצאת ֵחן  ְּכִמְגָּדל –ּוָבַני ֲחסֹוִנים 

  . ְוִיְהיּו ׁשֹוֲאִלים ִּבְׁשלֹוָמּה ָּכל ּתֹוָׁשֵבי ָהָאֶרץ, ֲאדֹוֶניָה ְּבֵעיֵני

 äîåç éðà -éãåã úáäàá ä÷æç  . úåìãâîë éãùå-ðîä úåùøãî éúáå úåéñðë éúá åìà  úà íé÷é

äøåú éøáãá ìàøùé . æà-úàæ éøîàá  . íåìù úàöåîë åéðéòá éúééä - äîéìù úàöîðä äìëë 

äìòá úéáá íåìù úàöåîå:  

    
) àé (ä Éî Éì ÀL Äì äÈé Èä í Æø Æk348 

ï Éåî Èä ì Çò Çá Àa349 ú Æà ï ÇúÈð 
íé Äø Àè Ép Çì í Æø Æk Çä350 Lé Äà 

ó Æñ Èk ó Æì Æà Éåé Àø Äô Àa à ÄáÈé351  

ְּבגֹוָרלֹו ֶׁשל ֲאדֹון ָהעֹוָלם ֶׁשַהָּׁשלֹום ֶׁשּלֹו ֲאֶׁשר  ֻאָּמה ַאַחת ָעְלָתה )יא(
ּוָמַסר אֹוָתּה ִּביֵדי  ,הֹוִׁשיב אֹוָתּה ִּבירּוָׁשַלִים, ה ְלֶכֶרםְמׁשּוָלִהיא 

 ַהְּמָלִכים ֶׁשל ֵּבית ָּדִוד ֶׁשִּיְהיּו ׁשֹוְמִרים אֹוָתּה ְּכִפי ֶׁשָהָאִריס ׁשֹוֵמר ֶאת
ָּבא , ֹות ְׁשֹמה ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ִנְׁשֲאָרה ִּביֵדי ְרַחְבָעם ְּבנֹוַאֲחֵרי מ, ַהֶּכֶרם

ַעל , ַוִּיַּקח ִמָּיָדיו ֲעָׂשָרה ְׁשָבִטים, ְוִחֵּלק ִעּמֹו ַהַּמְלכּות ְיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט
  . ִּכי ָאָדם ָּגדֹול הּוא ,ַמֲאַמר ִּפיו ֶׁשל ֲאִחָּיה ֲאֶׁשר ִמִּׁשיה

æ äîìùì äéä íøë øîàðù ìàøùé úñðë å)éòùé 'ç' (ä íøë éë 'ìàøùé úéá úåàáö . ïåîä ìòáá- 

áø ïåîäå íò úáø àéäù íìùåøéá . ìòá - åîë øåùéî ïåùì )é òùåäé"á (ïåðáìä úò÷áá ãâ ìòáî .

 íéøèðì íøëä úà ïúð-îá íåãàå ïåé éãî ìáá íéù÷ íéðåãà ãéì äøñî ùøã éúàöî íéøéùä øéù 

 íéøèåð ìò êîñ úö÷îúåéëìîä íäù åììä . åéøôá àáé ùéà- ïäî úåáâì åìëéù äî ìë øîåìë 

íúéá êåúì àéáäì íäî åáâ ìëä úåøôðàå úåéðåðøàå úåéìâìåâ:  

    

                                                 
ה אני חומה ואעמיד " אני חומה אמר אברהם לפני הקב:)יא’ ח סי”פ(ש רבה ” שיה’עי 345

 חומה אנוע "ה רבש"אני חומה אמרו ישראל לפני הקב: יב' ש סי"עיי, מעשים טובים כחומה
 ואנו מעמידין ה אנו חומה"אני חומה אמרו לפני הקב',  וכוונעמיד מצות ומעשים טובים כחומה

ה עתיד אני לעשות "ר איבו אמר הקב"אני חומה א: יג' ש סי"עיי, מצות ומעשים טובים כחומה
  .ע אי זה זה זה בת קול"לישראל סניגור בין אוה

ושדי כמגדלות שאני עתידה להעמיד כתים כתים וחבורות של צדיקים כיוצא : יא' ש סי"עיי 346
ות שאנו עתידים להעמיד כתות כתות של צדיקים כיוצא בנו ושדי כמגדל: יב' ש סי"עיי, בי בעולמך

  .ושדי כמגדלות אנו עתידין להעמיד בעולמך כתות של צדיקים כיוצא בנו'  וכובעולמך
ה כשם שירדת לכבשן האש כך "אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום אמר לו הקב: יא' ש סי"עיי 347

אז : יב' ש סי"עיי, צאתיך מאור כשדיםאשר הו' אני ה) ו"בראשית ט(ד " מוציאך בשלום ההניא
כ למה "הייתי בעיניו כמוצאת שלום למה שהיו כל אומות העולם מונין לישראל ואומרים להם א

 לבת מלכים שהלכה מיןהגלה אתכם מארצו ולמה החריב למקדשו וישראל היו משיבין להם אנו דו
 הייתי בעיניו כמוצאת שלום אז'  וכולעשות רגל רדופים בבית אביה סוף שחוזרת לביתה לשלום

דניאל (ד " אוציא אתכם משם בשלום ההכךה כשם שירדתם לכבשן האש בשלום "אמר להם הקב
  .באדין נפקין שדרך מישך ועבד נגו) 'ג

 'ה כרם כי )'ה ישעיה( 'שנא ישראל אלו לשלמה היה כרם )יד ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי 348
 ירמיה( 'שנא ישראל אלו כרם אחר דברו 'וכ שלו שהשלום למלך לשלמה היה ישראל בית צבאות

 למלך לשלמה היה אותה דורש אלהיך 'ה אשר ארץ )א"י דברים( הכרמל ארץ אל אתכם ואביא )'ב
 דברים שלשה תמן דתנינן סנהדרין זו כרם אחר דבר )טו ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי. שלו שהשלום

 סנהדרין זו אלא יושבין היו בכרם וכי דבריו וקבלו ביבנה בכרם חכמים לפני ישמעאל רבי העיד
  .שלו שהשלום למלך לשלמה היה ככרם שורות שורות שעשויה

 אמר דאת מה היך הבעל אחרי שהמו בעל המון המון בבעל :)יד ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי 349
 משמרות עליהם העמיד המונות עליהן באו לפיכך העשתרות ואת הבעלים את ויעבדו )'י שופטים(

 שנער אדרת בשלל וארא )'ז יהושע( ד"הה דמלכוותה המוניות המוני אחרי שהמו המון בבעל 'ווכ
 אחריהם שהמו המונים עליהם באו לפיכך הבעל אחר שהמו המון בבעל: טו ש"עיי, טובה אחת

  ידודון צבאות מלכי )ח"ס תהלים( ד"הה מלכים המוני
  .נבוכדנצר זה יםלנוטר הכרם את נתן :)יד ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי 350
 אלף בו ומצא פריו על איש הביא כסף אלף בפריו ביאי איש :)יד ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי 351

 על איש הביא כסף אלף בפריו יביא איש: טו' ש סי"עיי טובים ובמעשים בתורה שלמים צדיקים
 אלף והמסגר החרש )ד"כ 'ב מלכים( ד"הה ט"ובמע בתורה שלמים צדיקים אלף מהן וליקט פריו

  אלף וזה זה אמרי ורבנן אלף והמסגר אלף החרש
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) áé (éÈð Èô Àì é Äl ÆL é Äî Àø Çk352 
ä Éî Éì ÀL Èê Àì ó Æì Æà Èä353 

Éåé Àø Ät ú Æà íé Äø Àè Éð Àì í Äé Çúà Èîe  

 –ִמִּׁשיה  ָרֵאל ְנבּוָאתֹו ֶׁשל ֲאִחָּיהַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ְׁשֹמה ֶמֶל ִיְׂש )יב(
 ֹוָתה ָׁשָעהאּוְב,  ִמְּפֵני ְׁשֹמה ַוֵּיֵל ְלִמְצַרִיםָיָרְבָעםַוָּיָנס , ְלָהְרגֹו ָרָצה

ִלְהיֹות הּוא ׁשֹוֵלט ַּבֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ָּכל , ִּבְנבּוָאה ַלֶּמֶל ְׁשֹמה ֶנֱאַמר
ּוְׁשֵני ַהְּׁשָבִטים , ָרְבָעם ֶּבן ְנָבטְיֵהא ׁשֹוֵלט ָּבֶהם ָי ְוַאֲחֵרי מֹותֹו, ָיָמיו

  . ֶּבן ְׁשֹמה ְיֵהא ׁשֹוֵלט ָּבֶהם ְרַחְבָעם, ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין

 éðôì éìù éîøë -á÷ä íàéáé ïéãä íåéì " éìù íëãéá åéúøñîù éô ìò óà éîøë øîàéå èôùîá ä

 åéøô úà íëì íúôèçù äî ìë àá éðôìå àåäíéøîåà íäå íäî íúéáâù äî éðîî ãçëð àìå .

 äîìù êì óìàä-øéæçð ìëä íäî åðéáâù óñëä óìà  . åéøô úà íéøèðì íéúàîå-å ãåò óéñåð 

 øîàðù ïéðòë íäéîëçå íäéùàøì íäì ïúðå åðìùî äáøä)è äéîøé"å (áäæ àéáà úùçðä úçú .

 åéøô úà íéøèðì-éãéîìúì íéîåìùú íúåàå íéîëç éãéîìú åìà  øîàðù åîë íéîëç )ë äéòùé"â (

ä éðôì íéáùåéì éë 'øåö ìù äððúàå äøçñ äéäé ,ä ïéãë åéøô úà íéøèåðì íéúàîå ùøôì ùéåäðäð 

äì ìàøùé ùã÷ ìò íìùð åðà óà ùîåçå ïø÷ íìùîù ùã÷ää ïî ' ùîåçå ïø÷ åúàåáú úéùàø ìò

éúàîå ïø÷ ìù åùîç 'óìà ìù åùîåç íä:  

    
) âé (Ça ú Æá ÆLÉåi Çäíé Äp Çb 

Àê Åì Éå÷ Àì íé Äáé ÄL À÷ Çî íé Äø ÅáÂç 
é Äðé Äòé Äî ÀL Çä354  

ִלְכֶנֶסת  ִרּבֹון ָהעֹוָלם לֹוַמר  ָעִתיד–ָאַמר ְׁשֹמה ְּבסֹוף ְנבּוָאתֹו  )יג(
ַאְּת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ַהּדֹוָמה ְלִגָּנה ְקַטָּנה ֵּבין , ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים

ר ָהָעם ּוְׁשָא, ֶבת ְּבֵבית ִמְדָרׁש ִעם ַחְבֵרי ַסְנֶהְדִריןַהּיֹוֶׁש ,ָהֻאּמֹות
ַהְׁשִמיִעיִני , ְולֹוְמִדים ִמִּפיו ְּדָבָריו ,ַהִּנְׁשָמִעים ְלקֹול ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה

ְוֶאְהֶיה ַמְסִּכים  ,ְּבֵעת ֶׁשַאְּת יֹוֶׁשֶבת ְלַזּכֹות ּוְלַחֵּיב, ִיְּדָבַרַהּתֹוָרה קֹול 
  . ֲאֶׁשר ַאְּת עֹוָׂשהְלָכל ָמה 

                                                 
 ביד ומסרו בנו על שכעס למלך חייא 'ר תני לפני שלי כרמי ):טז ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי 352
 כל שבעולם שוטה לו אמר לאביך תשמע אל לו אמר במקל עליו חובט התחיל עשה מה עבדו
 לאביך תשמע אל לי אומר ואתה לו שומע הייתי שלא ידי על אלא לדידך מסרני לא אבא של עצמו

 תשמעו אל נבוכדנצר להם אמר לבבל ישראל וגלו המקדש בית וחרב ותהעונ שגרמו כיון כך
 שוטה ישראל לו אמרו עבדת די לצלמא ותסגדון תפלון )'ג דניאל( אלא שבשמים אביכם לתורת

 )ג"כ יחזקאל( א"המד לצלם משתחוים שהיינו אלא לידך ה"הקב מסרנו לא עצמנו כל שבעולם
 גברא לההוא ליה ווי עבדת די לצלמא ותסגדון לוןתפ לן אמר ואת בששר חקוקים כשדים צלמי

   .לפני שלי כרמי ה"הקב אמר שעה באותה
 מאתים ונעשו כאן ונתמעטו היו אלף רשע אותו פניול אמר ):טז ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי 353

 אלף מאתים ונעשו כאן ונתרבו היו אלף סרוחה לחה רשע לאותו לו אוי ה"הקב לו אמר איש
 מה מאתים שכר נוטל ותלמיד אלף נוטל הרב נחמן בר שמואל 'דר בריה הילל 'ר שלמה לך האלף
 לאחרים שישלימנו עד תלמודו של רשכ נוטל הרב אין אמר אלכסנדרי רבי שלמה לך האלף טעם
 שלא אלף נוטל בצער תורה הלומד אמר דיפו אבא דרבי בריה חייא 'ר שלמה לך האלף טעם מה

 נפתלי של שבטו לינפת של ומשבטו יששכר של משבטו למד את ממי בשכרו נוטל מאתים בצער
 אבל אלף שרים נפתליומ )ב"י 'א ה"ד( ד"הה אלף שכר נטלו בצער תורה ולומדים עוסקים שהיו י"ע

 ראשיהם )שם( שנאמר מאתים שכר נטלו בצער שלא תורה למדין שהיו ידי על יששכר של שבטו
 אלף שכר נוטל במקומו שלא תורה הלומד אמר בון 'ר בשם יודן 'ר פיהם על אחיהם וכל מאתים

 תלינפ של שבטו נפתלי של ומשבטו יששכר של משבטו למד את וממי מאתים שכר נוטל ובמקומו
 שבטו אבל אלף שרים ומנפתלי ד"ה הדא אלף שכר נטלו במקומן שלא תורה למדין שהיו ידי על
 וכל מאתים ראשיהם שנאמר מאתים שכר נטלו במקומן תורה למדין שהיו ידי על יששכר של

 זה אף א"וי רבנן פריו את לנוטרים ומאתים לדידיה שלמה שלמה לך האלף'  וכויהםפ על אחיהם
 דקטלא מלכותא שמואל דאמר הא אלא ךהאי מיבעי ולא זה אף ששים שלשלמה מטתו הנה חול
 שלמה כל :ב" עלה שבועות 'עי .לך האלף לפני שלי כרמי אמרשנ מיענשא לא בעלמא משיתא חד

  . האלף לך שלמהלפני שלי כרמי מזה חוץ שלו שהשלום למי שיר קדש ש"בשה האמורין
 לבתי נכנסין כשישראל מקשיבים חברים בגנים היושבת א"ד )יח ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי 354
 היושבת להם אומר ה"הקב אחד וטעם בדעה אחד קולב הדעת בכיוון שמע קריאת וקורין כנסיות
 קורין כשישראל אבל השמיעני לקולך מקשיבים שלי ופמליא אני חברים קורין כשאתם בגנים

 הקדש רוח שמע בקריאת דעתם מכוונין ואינם מאחר וזה מקדים זה הדעת בטירוף שמע קריאת
 שהיו חברים שני רבה חייא 'ר בשם ירמיה 'ר חברים בגנים היושבת א"ד: ש יט,יי ע.ואומרת צווחת

 איש 'ה יראי נדברו אז )'ג מלאכי( אומר הכתוב עליהם בהלכה לזה זה ונכבשין הלכה בדבר עסוקים
 ואם השמיעני קולך בחבורות בתורה קורין שישראל בשעה יודן ר"א' וכו וישמע 'ה ויקשב רעהו לא

 קולך אחת בנעימה אחד בקול אחד בפה שמע את קורין שישראל בשעה זירא ר"א דודי ברח לאו
  .דודי ברח לאו ואם השמיעני
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 íéðâá úáùåéä-á÷ä " úáùåéå íéøçà ìù íéðâá äòåø äìåâá äöåôðä úà ìàøùé úñðëì øîåà ä

úåùøãî éúááå úåéñðë éúáá . êìå÷ì íéáéù÷î íéøáç- êúîâåã íéäìà éðá êéøéáç úøùä éëàìî 

úåéñðë éúáá êìå÷ òåîùì íéàáå íéáéù÷î . éðòéîùä-ù íä åùéã÷é êë øçàå àøî) ì áåéà"ç ( ïøá

íéäìà éðá ìë åòéøéå êë øçàå ìàøùé åìà ø÷á éáëåë ãçé:  

    
) ãé (é Äã Éåc ç Çø Àa355 ä Åî Àãe 

é Äá Àö Äì Èê Àì356 ø Æô Éò Àì Éåà 
íé ÄìÈi Çà Èä é Åø Èä ì Çò 
íé Äî ÈN Àá357

 

 ְּבַרח ְל ּדֹוִדי ִרּבֹון ,ִיְׂשָרֵאל  ֹיאְמרּו ִזְקֵני ְּכֶנֶסתאֹוָתה ָשָׁעהְּב )יד(
ּוְבֵעת ָצָרה  ,ְוַתְׁשֶרה ְׁשִכיָנְת ִּבְׁשֵמי ָמרֹום, ֹוָלם ֵמֶאֶרץ ְטֵמָאה ֹזאתָהע

ִּבְזַמן ֶׁשהּוא  ֲאֶׁשר –ִּתְהֶיה ּדֹוֶמה ִלְצִבי , ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ִמְתַּפְּלִלים ְלָפֶני
ָלה אֹו ְּכֹעֶפר ָהַאָּי, ַאַחת ֲעצּוָמה ְוַעִין ַאַחת ְּתֵהא ְּפתּוָחה ָיֵׁשן ַעִין

ֵּכן ַאָּתה ִּתְהֶיה ַמְׁשִּגיַח ָּבנּו רֹוֶאה  ,ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשּבֹוֵרַח ִמְסַּתֵּכל ֲאחֹוָריו
ְוִתְגַאל אֹוָתנּו  ,ַעד ֵעת ִּתְרֶצה ָּבנּו. ְּבַצֲעֵרנּו ְוִעּנּוֵיינּו ִמְּׁשֵמי ָמרֹום

ם ְלָפֶני ְקֹטֶרת ְוָׁשם ַיֲעלּו ַהֹּכֲהִני, ּוְתִביֵאנּו ֶאל ַהר ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים
  .ַּבָּׁשַמִים

 éãåã çøá-íäéðéáî åðãôå úàæä äìåâä ïî  . éáöì êì äîãå- ìò êúðéëù äøùäå äìåàâä øäîì 

ïîà åðéîéá äøäîá äðáéù ùã÷îä úéáå äéøåîä øä àåä íéîùá éøä .íéøéùä øéù ùåøéô íìùð ,

íéøåà øöåéì äìäú:  

 

                                                 
i

 התורה את שקיימו בישראל בהן ויעידו יבאו מכם הוא ברוך הקדוש להם אמר: א"ז ג ע" ע’עי 
 על נחשד שלא ביעקב ויעיד לבן יבא כוכבים עבודת עבד שלא באברהם ויעיד נמרוד יבא כולה
 הבחנני ויעיד נצר נבוכד יבא העבירה על נחשד שלא ביוסף ותעיד פוטיפרע אשת תבא הגזל

 בלדד יבא התפלה את ביטל שלא בדניאל ויעיד דריוש יבא לצלם השתחוו לאש ועזריה מישאל
 את שקיימו בישראל בהם ויעידו )הבוזי ברכאל בן ואליהו( התימני ואליפז הנעמתי וצופר השוחי

  .ה כולה שנאמר יתנו עידיהם ויצדקוהתור כל

                                                 
'  וכובעונות ומתלכלכין בה שאנו גלות מן דודי ברח א"ד ):יט ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי 355

 דודי ברח' וכו אחת בנעימה אחד בקול לכבודך הדומים מעלה של לצבא ,לצבי לך ודמה דודי ברח
 אוכלין ומהן למלך מברכיםו ושותין אוכלין מהם רחיןהאו וזימן סעודה שעשה למלך לוי ר"א

 מטרונה נכנסה ולערבבה בסעודתו מהומה בהם להכניס ובקש המלך הרגיש למלך ומקללין ושותין
 ומקללין ושותין שאוכלין באלו מביט שאתה עד המלך אדוני לו אמרה סניגוריא עליהם ולימדה

 ושותים וכליםא כשישראל כך לשמך משבחיםו אותך ומברכים ושותים שאוכלים באלו הביט אותך
 אוכלין העולם שאומות ובשעה ומתרצה לקולם מקשיב ה"להקב ומקלסין ומשבחין ומברכין
 להחריב אפילו ה"הקב חושב שעה אותה שמזכירים בעריות ה"להקב ומנאצין ומחרפין ושותין
 שמחרפין באלו מביט שאתה עד עולם של רבונו ואומרת סניגוריא ומלמדת נכנסה והתורה לעולמו
 בתורה הגדול לשמך ומקלסים ומשבחים שמברכים עמך בישראל הביטה לפניך סיםומכעי

   בישראל בהם והדבק העולם מאומות ברח דודי ברח צווחת הקדש ורוח ובשבחות ובזמירות
 את שתקבל האילים לעופר או כצבי טהרנו לצבי לך ודמה ):יט ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי 356

 פתוחה אחת עינו ישן שהוא בשעה זה צבי מה לצבי לך ודמהו 'וכ ואילים גדיים כקרבן תפלתנו
 עיניו בשתי אליהם מביט הוא ברוך הקדוש של רצונו עושין שישראל בשעה כך קמוצה אחת ועינו
 להם מביט ה"הקב רצון עושים שאין ובשעה צדיקים אל 'ה עיני )ד"ל 'תהלי( דכתיב הוא הדא

  יראיו אל 'ה עין הנה )ג"ל שם( 'שנא אחת בעינו
 בשמים הרי על' וכו העליונים שמים בשמי בשמים הרי על ):יט ’סי ח”פ( רבה ש”שיה ’עי 357
 לכך בשמים שכולה עדן גן זו כבשמים לפניך עולה שריחן אבותינו זכותב טבא לריחא לך אתא
 בדין שאשב עד לי המתינו ה"ב הקדוש אמר סימון ר"א בשמים הרי על' וכו בשמים הרי על נאמר

  .בשמים יהר על ד"הה בשמים אצלי ותשנתונ שריהם שהם הריהם על


