
ישררן ספרדי
̂ פי על

הסופרים ספורי
 מסודרים וזוהי, ילרוט מדרש והירושלמי, הבבלי התלמוד, בספרי הכתובים

 עברית מתרגמים לפרקים, הלק ובל הלקים בהמשת ונהלקים נכון, בסדר
שיל. ושום מפורש ■

לא־נטרנט והוכנס הועתק
www.hebrewbooks.org

להיותתשס״ט חיים ע״י

בינה לבני מודע

מאת•

 ?^ז;ינר אלדים
, לנו ס״רו אבותינו

מיד). (תילימ • ־

מרגליות. יצחה

בערלין׳
עלד. בייא געדרוקט. ענפ ט ט -זי ס. ליו  יו

:.לב-״ק. תרל״ז שנת

http://www.hebrewbooks.org


Erzahlungen Jeschumn’s.

Charakterbilder und Sagen

aus dem

Talmud B a\vli, Jerusalmi, Midrasch, Jaikot und Sohar.

Gesammelt, bearbeilet und uberiragen in’s llebraiscbe

Jsaac Margolis.

B erlin .
Im S e lb s tv er la ge  des  Ver fas sers .  

1877.



. א ו ב מ

 סופרי לבל מוסד, ליסוד הז ועם, עם לסל אשר הקדמונים, הססורים
 ■ דבות אמנם אם קדם, ‘ספור כל פנתם• אבן ירו עליהם אשר הימים, דברי

 ומי הרם מי הולידם, מי נודע לא כי התהלכו, נעזבים כיתומים בדינים,
 למו זרועם ותושע רב לכח עזרו הלא זאת בכל התולתם, אפל ויהי הגם,

 לתלפיות, תלואים ועליהם פאר, וארמנות נשגבים מגדלים עלימו לבנות
 אבן ראשון. לדור הקר לכונן הימים, דברי סעיפי לכל והצפיעות, הצאצאים

פנה: לראש היתה הספורים, אפל אבן הבונים, מאסו
 בכל אשיר לילדים אומץ, אמונת לאומנים כן, כמו היו האלה, הספורים

 מרחם עמם תכונת דעת להם ולהניק בשפתים, לבטא לשרן ללמדם ועם, עם
 חכמה, תעלומות ידע ובטידם עיניו, את הילד יפקח בטרם כי יען אמם.
 תמיד, ושייהו הגיונו והר ולילד. רמם יהגה בהם יתענג, ספורים על הלא

התנוך: ימי בראשי'ת יקיר, לבן שעשועים
 השיר פלגו:ת לבל הקחשיה, בשפתנו הוכרו רבים ספרים אמנם הן

ה, נעתקו וגם והתושיה, המדע ענפי לבל והמליצה,  וראמנען ספורים גם ב
ר ח  ספורים ספר הזה, היום עד בה נפקד הלא זאת בבל ואולם אחרון, ב

 בבל עור נמצא ולא ועם. עם לכל אשיר הספורים תבנית על לישראל,
 השילימות בתכלית להיות ישראל, לילדי נכון ספר העבריה, ספרות גבול

ך בשיר הינעם יען ועם. עם לבל אשר הספורים ספ־י כל כתנאי ח  יונק, ל
 “ טוב! מה בעתו ודבר לנפש, ומרפא לגויה מזון הלא בייץר טעם הימצא

 ר העמים מיתר ישיראל יגרע למה בשנים, רבות זה אנכי קנאלד קנא
 מחע ‘:‘היא גם לספ*־ ידע לא מדוע לו, אין אבות האם ישיראל, יתום האם

 להבד בקרבות• ידיו מעשה לילדיו נעימים, ספורים לספר ישראל ידע לא
 הגדולה בקנאתי והנה ■ בינה! לבני למודע’ ליביעשועיח להיות חבורים.

ד הוא מעוח׳ ישראל צור מעוז אל אני פניתי ו מ ל ת  שינער ארץ אשר ה
 לא כי ישיראל, נא יאמר האה! שיעשועיה, גדלה עבי וארץ וילדה, הרה
 ירכתי בכל ולבקש להור לבי את אני וסבותי המרתו! כל• כה עד אבד

 חלק האגדה, בחלק ומצאתי המדרשיים, וכל והירושילמי, הבבלי התלמוד,
 בתלדותיהם, הימעים וברורים, נחמדים בספי־ים, יקרים הספורים, מן גחל

 וראיתי לנו. ספרו ההגדה בעלי אבותינו אשר אבותיהם, לבית למשפחותיהם
ראיטים: לחמשה יפרדו ומדחטים, בתלמוד הפדרים הספורים בל בי
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עולם ימות ספורי א)
ד הימים בדברי הקורות לבאים להודיע וראשונה, נוסדו'בעצפ אשר ספורים

• אסתר למגלת מלואים ספורי• ב)
שררךה הספור, להשילמת הנוגעים פרטים, ספורים תשימם והוא  ליהודים א
- :ואסתר מדרבי בימי

אלהינו בית חרבן ספורי ג)
החרבנותן בשיני לאבותינו שיקרה מה ותוגה, קנים מעוררים פפמים

■ השם אנשי ספורי ד)
הם ותום צדקם ענותם ישראל, הבמי מהת כוללים ספורים  הבמתם ח

אר^ן: ודרך בתורה הליכותיהם ודרכי

שונים וספורים מכתמים ה)
 והמוסר: המליצה לתועלת אמתים, ספורים ומהם ומכתס, משל ספודי

 בגתלי היטב העיון אהר עברית בשפת תרגמתי האלה, הספורים כל
 נכון בסדר וסדרתים n הנני אשר כפי שכלי, הכרעת פי ועל המפרשים,

האמורות: החלוקות המש פי על
 השתנות תוכן לפי היא שדנה הספורים, את לתרגם בהרתי אשיר השפה

 ובחרה, צהה קלה בשפה בם, לדיבר הדרושיים ספורים יש* כי הספורים,
 להלבישים הדרושיים, ספורים ויש בחידות. ולא במראה פה, אל פה במדבר

 חמתם• בבנור ולפתוח במליצה, המשיל את להמתיק עדיים, ועח מחלצות
 הספורים בכל הלשון בסגנון הדבריס לבל ולבו, עינו לשיום הנבץ הקורא ועל
 ופירושים רבים כתובים בביאורי ויופי, נעימות הלשון במתק נבלעו לרוב כי

 “לספורים ״במפתח קצת עליהם, העידותי אשיר יש הז״ל, במאמרי נחמדים
הקיצור: מאהבת עליהם, העירותי ולא המבין, הקורא על סמכתי הרוב ועל

 ובסדר אהת במחברת האלה, הספורים מאספת 'היוצאות התועליות
 כפי איש איש* נפשי, עונג במו ימצא ישר קורא וכל הנה, רבות מיוחד,

 אמרתי אבל אהת, אהת לפורטן הוא קצר הזה הקטן והמבוא רוהו, נת תכי
 וכהנה, כהנה לקנות יוסיף ונבון לקח חסף חכם ישימע מהן, איזה על להעיר

הנה: והלא
)השיפה ללמדם ישורן, לילדי הלמוד מסילת הוא הזה, הספד א)
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 ימיו כפי לעלם, הטובים הספורים מן לבהור הנאמן המורה ועל הקדושה,
 ודרך מוסר הכמה, לו, יפיקו הספורים כי חכמתו. מדרגת וכפי שניו ובפ*

וחיתתם: הכמים דברי שנונות, ומליצות משלים ארץ,
 ובמפתה » ישראל, חכמי ראשדני והגום דרום האלה הספורים ב)♦
 בכלל האלה והספגרים עליו. בעליו שם וספור ספור לבל נרשם “לספורים
 ישראל, חכמי של וטאלעראנץ) סבלטת ועל רז״ל רוח טהרת על מעידים

 כי אף הרומאים, על ספרו טובות מעלות במה בריה, כל שבי קפחו לא כי
ת לספר הפליט זאת ובכל שנאה, תכלית לישראל היו שונאים מח  טובות ב

 יראה ולמשל השורה. את השנאה אצלם קלקלה ולא בהם, מצאו אשר
 מעידים האלה הספורים דומיהם• ורבים ל״ז). נל״ד עולם ימות בספודי הקורא

ת כי חז״ל, ישרת על מ  וה^יח שבטם חשכו ולא לישראל היו נאמנים א
 ■ קדמו ולא ארץ, ודרך המוסר נגד לפעמים חטאו כי בראותם פשעם לעמם

םה^רא יעיין ולמשל ללבוש, ובגד לאבל בלחם בריתם אי בני עניי ש  מ״ג) סי׳ (

דומיהם: ורבים
 הזרות וכל והשכל, החוש עם הטסכימים אמתים, מהם האלה הפפורים

 תרגומי פי על הלאה, ונדדזו נעלמו ההשקפה, בראשית באגדות, באו אשיר
פי בה הזהיר וכל היא, שמים מלאכת התרגום מלאכת כי יען הברור,  עי\
־ לס׳ (בהק׳ ז״ל תיבון אבן המעתיקים ראש לנו שם אשיר החקים, ^ י ת ב ו  ח

 חדשים מלים תוליד השפה, אל השפה מן ההשתנות כי ידע, הלא הלבבות)
מלא תשיתנה ההוראות השתנות ולפי השנית, בשפה חדשזת והוראות  מ

 המתרגם אצל הרבה בזה שראינו כדרך פתאום, הזרות ונעלמו הענין, בונת
 בספודי הקורא יעיין ולמשל השילום עליו הגר אונקלם האלהי השלם

 Tע שנכתבו עצמם., על המעידים הספורים מן ויש דומיהם. ורבים ראב״ש,
חל והמבקר ז״ל, המפי־שים גחלי בזה שהאריכו כמו ומליצה, •לvמי:  הנ

 הנבון הקורא ימצא הזה, ממין בספורים וגם הזמן נבוכי מורי בס׳ מהרנ״ק
 בעלמא משל שהוא ענינו על המורה יותר, או שתים או אחת מלה בהרטמי

 רעיון. או מכתם או משל או חזיון בהדיא, עליו נרשים “לספורים ייובמפתה
 ■ במוסר טובה מדה למוד ממנו יצא הלא הזה, בקובץ הבא וספור ספור וכל

 שבתלמוד רז״ל ספורי כל זה ספרי אל שנאספו וכמעט ארץ, ודרך
 ■ והלא זה. בספרי כוננתי אשיר התועלת מטרת אל המובילים ובמדרשיים,

 כל כ* זרובבל: בכפרו מהריב״ל המפורסם החכם כתב אשיר את נודע
ההשכלה שר הנפלא המלומד ממנו שיאל אשיר השאלות מן היה זה
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פן׳ אמנריל  ושם תקפ׳׳ז, אייר בר״ח ה:״ל החבם עליהן השיב ואישר לי
 הוא הנשצע כפי כי חכמה, דבר איזה בתלמוד ״היש השאלות: בין נמצא
ספי “והשבל. והחוש האמת נגד ומעשייות וספורים הדות מלא  הזביונות ו

 כי עם, קכל Tלהג לגאות לי תחשב לא כן על תי־ל״ו)׳ ולא־שא צי
 Tהמג לאמת, הקרוב ב^עזן חדל ספורי את לתרגם בעזרי ד׳ היה

אנכי, גם אתפאר חז׳ל ובתהלת העמים׳ לעיני ובינתם חכמתם תפארתם
התלמוד: מח־פי ח;־פת את גלותי הדם אומר: אם לי יבוזו ולא

בספורים נאמנה תועלת ימצאו כדמוניות בחמרי וחודרים המבדךם גם ד:
דברי לתועלת לפניהם, וערוך נכון ובסדר אהד בדובאי הקבוצים האלה

בכלל: הנאמנה בדורת והליכות ישי״יאל, חכמי ותולדות הימים J

 הספורים בקריאת יתענגו שמי, וחושבי ד׳ יראי התורה תופשיי גם ת
 לבית מוסר יורו אשר הדרימנים וגם (פדעדיגער) בעם המבייפים וגם האלה,
 ספור כל הלא כי יען הזה, בספר רב תועלת הם גם ימצאו הלא יעקב,
 ולתעודה לתורה שומעיהם לבות בו להמשיך למפזיף, הוא נכבד משל וספור,
־ - אר^ן. ולדרך -למוסר

 באו והדת, האמונה בעניני הוכוח דרך על באו אשר הספורים ו)
 וכאלה, לאלה גם נאמנות לתשיובות להיות והשיכל־ טעם בטיוב מתורגמים

 נאמי־ות התשיובות וכל ודור. דיר בכל אותנו להונות עלינו עמדו אשר
 האמת לבקש אם כי חמה. להעיר ולא להתגרות לא רכה, ולשיון בנועם

 האגודות, אגודית את לבטל זרוע, בחבוק הרהיקים לבות את לקרב ,והשלום
, בארץ: אחד לגד יש־ראל עמנו והיה

 לירח בתשיעי לאל תחלה והשילמתיו ורלנא בעיר הברתי הזה הספר
 הדפיס מכבש על פה להביאו זכני אשיר ד, וברוך לפ״ק. תרל״ו שנת אלול

 נכבד סוהר המפורכס, הנגיד הרבני אבי, אחות בעל דודי זה חותני בעזרת
ד מו״ה הרש* שטיין דו היקר האברך גיסי בנו ובהשיתדלות נ״י■ בערנ

H. המכונה נ״י מרדכי errn M a x  B ern ste in

ם (לזכר שיבט ד ה־ יום בערלין׳ בו׳ שנפט* ביום לצדיק יהיה על
לפ״ק: תרל״ז שינת דל) מהר״ם אבי אבי תר׳יו, בשנת

מרגליות. יצחק
הי ד הגאיז הרב בן אל ר' בד,רב מרדכי ד' כד,רב אלי  יטמו

זצ׳ל. התוי״ט* להגאין ונ:ד נין• מרדכי ר׳ בהרב



מצרות. והערות לספורים מפתחות

עולם. ימות ספורי
זייטע

הנביא אליהו עד הראשון נ?אדס כולל קלר, ספור ארץ. מצקי א.
א:) (ב״ב 2........................................................................ברייחא קב'

בוראו את הכיר אברהם כי כשדיה, אור ספור האזרחי. איתן ב.
פכ׳׳ס מ״נ ועיין נדפו, אדא רב בן ה"א ל ׳ח). ל פ (ב״ר ■*

אברהם ענין על הנבטיה העבודה הנקרא ס' בשם שהב־א לשליש• י
■ שהא:דנו ההמון עם וסלק בכותא שגדל הלשון, !ה3 אמרו היינו

 רק אינו *שהשמש זאמר עליהם טען והוא האלהיס, הוא שהשמש
' התמיד והוא בבית/הכנא, אותו שם והמלך בו, הסוצב ניד כגרזן
 פ־ד וכאשר כלאו, בביח בהיותו גם רבים ימים עליהם לטעון
 המלך גרשו מאמונתם, אדם בני וישיב ממלכתו עליו שיפסיד המלך
 בב־אול וע״ש עכת״ד, לו. אשר כל שלקס אסר המור־ לקצה

הזה, במדרש הבא הספור אמתת על לשפוט נראה וימזה הרי״ס
—......................................................זהבן א״א לקח אשר הגרזן וענין

ב׳) ס׳ רבה (במדבר מטתו. נשיאה סדר מותו לפני צום כי ובניו. יעקב
.  .......................................חנינא בן המא רבי . . . 5

 בעצת שנית ונשאה אשתו יוכבד את גרש עמרם שמחה. הבנים אם
סמא ורבי זבינא, בן יהודה רבי ק״כ.) נ״ב י״ב. (ס־טה מריס בהו ״

—..................................................................................תנא הנינא, בן
י״ט) (ישעי׳ הכתוב על ורעיון חזיו: פרעה. בהיכל הנביאים אדון

6 . . אבא בן הייא רבי ה׳) ס׳ (סמו״ר וגו׳ צען שרי אויליס אך
מצאו ולא יוסף ארון את משה בקש ממצרים ישראל בצאת יוסף. ארון ו.

• פ״ד) תוספתא י״א, פי דב״ר י״ג. (סיטה אשר בת סרס לו שאמרה עד
8...............................................................................................ברייתא

עולה סדר קי״ס: (ובסיס בישראל השכינה השראת זמן די. מקדש ז.
—.............................................................................בר־יתא י״א) פרק

9 רב. י׳ס) פ׳ ואשתו(ימ״ר פלס בן מאון ספור בעלה. אשירי טובה אשה ח•
י״ט) פ׳ (במ״ר ישראל ותלונת אהרן מיתת ספור אהרן. נוע בי ט•

. _....................................................................מדרש ס.תס . . 10
— רשב׳יג. י״ט) פ (נמ׳יר אדם גני בטבע סכמתו גודל שלמה. חבמת י.

בהשג׳־ה והכל הים, בתוך היבשה והוית בריאת אופן עטים. גבולות יא.
כ״א;) סנהדרין היטב ועיין תראוני, אל פסוק רבה (שה״ש פרטית.

_—......................................................יצסק ורבי לקיש, בן שמעון רבי

ג

ד.

ה.
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זיינוע
נשרסה ולבסוף רביס, ימים קבורה לה היהה שלא יהויקים.

11 . סרידא ר׳ של זקנו אבויה בן חייא ר׳ ק״ד.) (סנהדרין בסבה
י׳יז. (מ״ב מאיר רבי ימי עד היוסס מראשיח כלליה השקפה הכותים.

/ ח׳ ו׳ עזרא די, ג׳ ב׳ נחמיה וי, ה׳ ד׳ עזרא — . ו׳.) הולין ט
טי) (ע״ז שנה ועשר מאוה ארבע שני, ביה זמן כולל סיס. מלך כריג•

1.....................................................................................ברני יוסי ר׳ 4
—......................................................דימי רב ח׳:) (ע״ז רומי. מלהטות

 הקורא) ס׳ (מגלה ההפלה. סדר היקון אנכה״ג. א) ובניו. הצדיק יצטעון
יי) פ׳ במ״ר ט׳: נדריס פ״ק, נזיר (ירושלמי דרוס נזירי ב)
 ונצהס הביח, אה להחריב מוקדון אלכסנדר מאה הנוהיס בקשה נ)

 בישראל גדול חכס קוסם, בן גביע )1 ס״ט.)• (יומא הצדיק כמעין
צ״א. (סנהדרין פסיסא] בן גביהה ובגמרא •במדרש, הוא [כן
 לפני ישראל עס או״ה של ונוחים ה) העניה) ומגצה ס״א פ' ב׳ר

במצריס הביה בנין הצדיק, שמעון מיהה ו) (שס). חנכסנדר
—.......................................................................................נ״ז:) (יימא

 ונחרב קרח בן יוחנן אוהו בנה הזה הביס באלכסנדריה. הכנסת בית
יהודה. רבי פ״ד) חוספהא נ״א: (סכה מוקדון אלכסנדר ידי על

מי איחא: החליל פ׳ בירושלמי והינס ו הרשע״ טרגינום החריבה ״
עיניס מאור ועיין י׳׳ג], סימן חורבן בספורי הנזכר טרכינום, [הוא
..............................................................— פי״ב• בינה אמרי לנק
 ל״ג, פ׳ (ב״ר קצי משפחה ב) נשים מלחמה א) מוקדון. אלכסנדר

ס כ׳׳ז) פ׳ רבה דקרא  ועיין מציאוה. אלו פ׳ ירושלמי ועיין מדרש, ס־
19 . נ״י שולמאו קלמן ר׳ החכס הרב לידידי עונס ימוה דברי ספר

בימיו אשר הגדול וכהן המלך מאגריפס ספור ויורד. עילה קרבן
2....................................................... מדרש חס ס פ״ג) רבה (ויקרא 0

 כהניס בניה ושבעה קמחיס מהאשה ספור פנימה. מלך בת כבודה
. . מימרא ע׳׳ש). מ״ז. יומא כי, ס׳ (ויק׳יר ידוליס. , . . 21

נ״ו: (סכה דהה המירה בילגה מוושמרס אחה אפה בילגה. בת מרים
—.......................................................................ברייתא פ״ד) הוספהא

 על שטח, בן ושמעון המלך מינאי ספור הכסף. בצל החכמה בציל
מ׳׳ח.) ברכוה צ״א, פ׳ (ב״ר בימיהס רבו אשר הנזיריס דבר

2..............................................................ודו״ק] ובמדרש ברש״י [וע״ש 2
היה אשר הגדונ, הכהן עס ואבטליון משמעיה ספור מסניניס. •קדה

—........................................................................ע״א:) (יומא בימיהם
 הפילוסוף קטון ב) סכה. איש אנטיגנוס קבלה א) יינזדאל. פלגות

 הגלילי יהודה ד) וטבעה. החכמה גדר ג) אנטיגנים). ערך (סה״ד
פ״ה). (ב'׳מ הינו ביח רורב; ה) היהודי) פילון בשס (סה״ד והנזירים,
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כ׳.) (שס עולם מבלי הסרושיס ז) כ״בז) (סוטה הצבועים ו)
ס״ס). (אדר״נ הצדוקים. ט) (שם). המכשסה רטיבא בת יוחני ח)
ם׳:) חורבן(ב״ב בשעת הסרושים יא) היהודי) (פילון הרמז בעלי י)

 שנהרג צדוקי גדול כהן יג) י׳׳ח:) (יומא גדול לכהן שבועה יב)
 צדוקי כהן יד) י׳׳ט:) (יומא הקטורת בעבודת ששינה הקדשים בקדש

מ״ח:) (סכה המים בנסוך ששינה באתרוגיהם, העם שרגמוהו
 שלא הסנהדרים ודנוהו נפש, הרג המלך לינאי עבד הורדוס טו)

 מן נראה וכן להדיא, שכתבתי כמו היו, צדוקים ולדעתי כמשפט
 תקנה טז) היוסיפון) בשם שם מהרש״א וע׳ ייח, (סנהדרין הש״ם

בן אליעזר יז) (שם) אוחו. דנים ולא דן לא ישראל מלך לדורות, ׳־
ישראל, חכמי את והרג ינאי אח השיא הצדוקים ראש פועירא

 הדבר ״ויבוקש בגמ׳ שנאמר מה כי יודה ישר שכל בעל כל [והנה
 הסנהדרים כי להדיא, שכתבתי כמו המלך, מאימת היה נמצא" ולא

 כדעה לא אפוקריפים, ספורי עם מסכים וזה היו, צדוקים האלה
ע״ש]. 27 נד כ״ג מחברת יצחק בככבי פריינקל, שלמה ר׳ החכם

גזירות ספר יט) פ״ב). (מג״ס הקרא בלי יח) ס״ו.) (קדושין
....................................................................................... פ׳׳ד) (שם

 (סדר והשניים הראשונים הלחות קבלת א) במחולות. ישראל כנות כה.
 רבי השמועה.). ע״פ ל׳. תענית רש״י קכ״ח. ב״ב רשב׳׳ם עולם,
 יהודה רב (שם) בזה זה לבא שבטים הותרו באב בט״ו כ) יוסי.
שס) תענית ב״ב איכה, (מדרש מדבר מחי וכלו ג) שמואל. אמר

אמר סנה בר בר רבה נחמן. רב אמר יוסף בר דימי רב לוי, ר׳
ירושת והיתה ד.) מר. אמר (שם) למשה הדבור ובא ד) יוחנן ר׳

ו) נסמן. רב אמר יוסף רב אר״י, רבב״ח (שם) לבנימין סלטה
 עולם (סדר ירבעם העמיד אשר השומרים אח אלה בן הושע והעביר

 רבה (שם) למערכה עצים לכרות ופסקו ז) עולא. שה) תענית ב״ב
. תנא (שם) במחולות לראות באו ישראל, בחורי ח) יוסף. ורב

. ברייתא. י״א.) (ב״ב הילני בן מונבז מן ספור צדקה. אהב מלך ט.

כל אח הרג כ) גמרא. סתם ג׳:) (ב״ב ינאי על קשרו א) הורדום. מ.
(שם). עיניו את ועור בחיים בוטא בן בבא חת והשאיר הסופרים

וע״ב) כ׳. הלל(ביצה בשמת ואחז שמאי מתלמידי היה בוטי בן בנא נ) ,
...........................................ד׳.) (ב׳ב ביהמ״ק. בנין ד) ברייתא.

) י״ט: (תענית הגשם על תפלתו גוריון. בן בוני כח• . . ברייתא ל.
 בישראל לחהלה נודעות משפחות שתי הנתוצתי. וסלמאי עלי גוגכי כט.

וברייתא. משנה כ״ח.) כ״ה. (תענית המקדש לכבוד נפשם הערו כי
 בתוס׳] ר״ת פירוש [ע״פ שנה לשבעים אחת רומא לבני חג רומא. כני מנהג ל.

..................................................שמואל אמר יהודה רב י״א:) (ע״ז
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:י׳ ■ (ערכין המקדש מכלי כשלא ספור ידיך. כוננו ד׳ מקדש
4..........................................................ורשב״ג ברייחא פ״ד) חוספחח 4

 היסיא עס כהן ור׳ ר״מ מחלוקה א) בישראל. הנשיאות דבר על
 בני ג) ק״ג:) (כחובות ובניו הנשיא ר״י ב) י־ג.) (הוריוה רשב״ג

 אתה בתי א״ב. סנהדרין ועיק ברייתות. ל׳׳ח) (סנהדרין כזייא ר׳
רב קרי משנה של חבילוח בידו שים במי הורה של מלחמתה מוצא
אחז רש״י גס כי והראה בדבריו ודו״ק שם רש״י ועיין וכו׳ יוסף

—.........................................................פסוקה להלכה יוסף רב בשטה
מסר בנא בן יהודה ור' הסמיכה, על גזירה שהיחה זקנים. סמיכת

50 . רב אמר יהודה רב י״ד.) (סנהדרין זקנים. חמשה וסמך נפשו
 אה ברומי, אחד גדול שר שמכר נכבד, ספור ארץ. מגני לאלהים

), ס׳ רבה (דברים היהודים כל אה במותו להציל נפשו, סתם ל
5   • מדרס־ 1

יזחק. ר׳ ליא:) (ר״ה הסנהדריס מושבות א) הסנהדרים. גליות
. . ברייחא; ל״ב;) (סנהדרין ישראל חכמי מושב ב) . . 53
 חלקיה. בן מניומי רב מעריוח, היו גדורים א) כמצרים. סכני כפר

 בקיאים ג) טוביה• בן חלקיה רב הבורא. בהשגחת מאמינים ב)
חורבן על התאבלו לא ד) חייא בן הונא רב הטבע, בחכמת

—...........................................ז):’נ (גיטין יוסף. ורב אביי ירושלים,
 ר׳ בימי והיה במוחו, מאבדון ישראל אס הציל שלום. כן קטיעא

. . . . . . . ש״ס: וסתם ברייתא ו׳:) (ע״ז עקיבא
 חשובה ועשו היו חוטאים שניהם צרדה. איש ויקום משיתא יוסי

 משיהא יומי על לחקור- יש רבות והנה מדרש. סהס ס״ה) ס׳ (ל׳ר
כחוב, נמצא פ׳׳ח ו׳ ספר היהודים מלחמות בספר והנה היה? מי
. כו׳ זהב מנורות שחי לטיטוס הליא טהיבוט בן הכהן •הושע כי

 מלחמה משוח ליוסף המדרש בעלי כיונו כי לאמר, קשה וזה ע׳׳ש,
 עליו הוציאו רבים כי היהודים, מלחמוח בספר עליו סופר כי אף

להעי^ אמרתי ועוד לעיין. .ויש בישראל, ריחו נבאש גם וכי דבה
 רמז חורה ■ ובילקוט ״צרורות״ חיחא במדרש צרדה, איש יקום כי

 ודודו הוא היה שבודאי ״צרדה״ הגהחי ע׳׳כ ״צרידות״ אי׳ קט״ו
56 ).27 צד יצחק ככבי וספר 58 צ״ד מכה״ז ספר (ועיין אחח. מעיר

 ובטל המקדש, בית לבנין רשיון המלך נחן בימיו חנניה. בן יועשע רבי
57 . . 5 דב״א) (תנא מדרש. מתם ס״ד) ס׳ הטחיס(ב״ר בשטנח

 הסורה חרגם כ) ל׳) פ׳ (שמו״ר היהודים בבריח א5 א) הגר. עקילס
אונקלס זה שאין הרמ׳׳ד החכם הרב ודעת לנתיבה, אור (ם׳ יונית
5............................................................................ג מדרש סתם הגר) 8

(תכחנמא ארמית התורה את ותרגם היהודים בברית בא הגר. אונקלם
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וברייסוה. מדרש ססס מ״ד) ע״ז ל. מ:לה ה/ אוה משסשיס ס׳
עי, המקומוה בכל ועיין ■ להוכיס הין המדרש־ס מן בי להעיר ויס הי

 ולמי וחונקלס, עקילם היו סניס אם בקדמוניוה הסקירה אמהח
בדברי הסוקר וגיל מ״א), ואוה מ׳ (אוס הספוריס יחיססו משניהם .

—......................................................................ביניהם: להבדיל הימ-ם
 על ישב כי עד מאד ונסעלה בטבריה היה ס ר:יר רועה דיקליטינום סב

 כי היהודים, אה להשמיד ובקש הנשיא, יהודה רבי בימי רומא כסא
וד׳ בילדותי, ישראל ילדי הכעיסוהו כי מהם, נקמתו לקהת חסז
61 . . . (;דרש: סתם ס״ג) פ׳ (ב׳׳ר נס ע׳׳י ישראל את הציל

 וטוב צדקתו המוסר, בארסות עמו בני קלקול שמוע. בן אלעזר רבי מג.
סתם שלח), פ׳ רבה (קהלת ישראל נושע צדקתו ע״י ואשר לבבו,
6................................................................................................:מדרש 3

וטוב צדקתו ע״י קפרא בן והצילם רבים יהודים נשבו בימיו קפרא. בן מד.
6.......................................................................................(שם): לבבו 5

 (יכ׳׳ז ס״}•), (חולין הנשיא ר״י עם הצדוקים וכוח השניים. מאמיני מה.
לא כן שאלמלא הצדוקים, בידי הרומאים החזיקו כי בנפשי שערתי

..........................................................ברייתא כך) כל מצטער הנשיא היה
והמלך הנשיא, מן עצה תמיד המלך שאל כי יסופר והנשייא. אנטונינוס מו:

 67 וברייתא. מדרש סתם י׳) ע״ז ס"! פ׳ (ב״ר הנשיא מפי תורה למד
מדרש. סתם י״ג) אות ויצא פ׳ (תנחומא התרפים א) שונים. מקרים מז.

 מדבר ג) ברייתא י״ד) י״ג חי; (ע״ז אחריו והעמים אדה״ר חגי ב)
 מרוטה ה) (שם) מות צל ד) ס״מ. י״ח) אות בשלה (הנתומא כוב

6................................................................................................:(שס) 8

אסתר. למגלת מלואים ספורי
מוקדון, אלכסנדר ניוכדנאצר, ביד והיה הכסא, מלאכת שלמה. כסא א.

73 . '. . . . שני) (תרגום הפרסי וכרש מצרים מלך שישק
למר מחוק ההופך הרע, ולשון הדבה כח על חזיון היהודים, צורר המן ב

7..................................מדרש סתם ותי׳ש) אסתר מגלת (מדרש וכו' 5
78 (שם). תשובה ישראל עשו ידו ועל מעון, רבים השיב כי היהודי. מרדכי נ• י

להחטיא רק תאוסס כל כי ישראל, צוררי על רעיון א) המשחית. יםטן ד.
 אבות זכות גדולה ב) שחת, לבאר זה ידי על ולהורידם ישראל, אה

 יותר בחייהם צדיקים תפלת גדולה ג) התשובה, ע׳׳י רק אבל
7................................................................................(שס) מבמיתתס. 9

81 . (ת״ש) הצום שם), (מדרש ממש •המדרש בלשון כתוב מרדכי. חלום ה.
8................................. ■שם) ות״ש (מדרש ואסתר. מרדכי תפלת ו. 2
8.........................................(שם) רנה רשעים באבוד ראש. וחפוי אכל ז. 3
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אלהינו. בית חרבן ספורי
 בהורננה. ירושלים קריה על נש:בה מליצה השבעה. יולדת אומללה

ה, הורי; וציור מליצי רעיון קשה. הזות הנביא ירמ.יהו הזה אשר היי
......................................................יוחנן: רבי רבהי) אינה (פהיחה

רבי (שם) הגיח מרבן על חוגה המעורר נשגב  הזיון בוכים. חזות
נחמ בו שמואל
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87

88 

89

92

...................................................................................  I
 רבבות הרג ני טבחים, רב מנבוזראדן ספור נגעו. בדמים דמים

 היהודים בברית בא ואס״כ הנביא, זכריה דם על ישראל אלפי
)נ״ז גיטין רבתי, איכה (סהיחה נירו; על בגמ' סופר וכן סחם :

. . . . מאיר: ר׳ יצא וממנו היהודים בברית שבא קיסר
 או הפריצים ב) אספסינוס, ע״י ירושלים מצור א) ירושלים. הריסות

 בן יוחנן רבן ג) בראשם. עמד בטיח בן סיקרא ואבא הבריונים
 בגלל זכאי בן נקרא (ואוני בהשפטו זכאי ויצא לפניהם נשפט זכאי
 ריב״ו ד) מקומות) בכמה רצה״ח הגאון זה כעין שהעיר כמו זה,
 (ועיין ריב״ז, נבואת ה) בטיח. בן בעזרת נערמה, העיר מן יצא
צדוק, ר׳ אח רפאו הרומאים רופאי ו) בפנים) שהעירותי מה

ערבי, דונום פנגר זז והמשקלות. החשבון חכמת אותם למד והוא
 ידזשליס משבויי אניות שלש ח) ריב׳־ז. קללת ע״י אספסימס המיתו

■ איכה (מדרש השם. קדוש על וימותו במים נטבעו ובתולות בחורים
93 . . נ״ו.): גיטין ש״ס פי ועל אלה על ופסוק צריה, היו פסוק

 שלנו, קנות ובסדר אלה) על פסוק איכה (:;דרש הכהן. צדוק בד
 שלנו גמרא ע״פ והוא גדול, כהן ישמעאל רבי בני על זה נאמר

 חוקרי בעלי כי להעיר ויש רב, אמר יהודה רב בשם נ״ח.) (גיטין
 נתנו ז״ל, רצה״ח והגאון ז״ל סי״ר הגאון כמו הגדולים, קדמוניות

לספורים הנוגעים בדברים התלמוד, על והמדרשים לירושלמי היתרון
9.........................................................................הימים: דברי וקורות 7

רבינא ל״ח:) (יומא ואכלתו אמו ששחטתו נורא ספור יוסף. כן דואו.
 פ״ג ששי ספר לרומיים וביוסיפון אלה), על פסוק איכה (מדרש

אליעזר בת מרים הירדן, בעי.ר אחת אשה על כזה סופר ד׳ אוח
9..................................................היא: היא ואולי היצוב, בית מכפר 9

 לינאי דדנרי חרקבי הכניסה בייתוס בת מריס א) והענוגה. הרכה
)י׳׳ח יומא ס״א: (יבמות גדול לכהן גמלא בן ליהושע ומינה המלך

שם, ’חוס ס״ו. בקידושין הנזכר גדול כהן ינאי זה (ואין אסי. רב
 לחנם שדמה ב׳׳א .סרק בינה, אמרי חלק עיגיס, מאור ספר ועיין
בס׳ פריינקל, שלמה ר׳ החכם 1קדקד על הכה וכבר רז״ל, דברי
תיקן גמלא בן יהושע ב) ע״ש; 31 צד כ״ג מחברת יצחק ככבי
שכתבו, זכור ד״ה שם חוסי (ועיין כ״א.) (ב״ב בישראל ספר בחי



XV
די«ע .

 ואולי ממנו, וחשובים :דולים בדורו שהיו אלא היה, גדול צדיק כי
ממנו). היה גדול ענני כי לרומיים, ביוסיסון שסוסר למה כיונו

ד׳ ספר היהודים (מלממוס האדומים בחרב נהרג יהושע ג)
 לוד עד מירושלים הסוסים בזנבוה נסחבה מריס ד) .ח׳) ו' פרק

ובגמ׳ קינה. עליה נשא צדוק בן ואליעזר שס): איכה (מדרש ■
100 . . . ברעב: מסה או צדוק, דרבי גרוגרס שאכלה סופר,

שם) נקדימון(מדרש בח מריס על קינה ’ הצאן. בעקבי בנשים היפה ט.
. . ריב״ז: עליה קונן כי נאמר ס״ו:) (כהובוש ובגמ׳ . . 101

אס עליה והצדיקה בעכו, ונפדסה נשבית נחתום. בייתום בת מרים י.
—..............................................................................שם) (מדרש הדין

 בס היא היא (ואולי נחסוס בה ממרים נורא ספור השבעה. יולדת יא.
 מן כאן יש ואולם בניה, ולשבעת לה שקרה מה נחסום) בייחוס

 המליצה דרך על בא אבל השביעי, בנה בדברי קצח, ההגזמה
. הספדניס: כדרך ואבל, חוגה להרבוס ׳• . . . . . . 102

פסוק (מדרש ביהודים כלה עשה אשר מאנדריאנום ספור פותה. יונה יב.
1.........................................................................................‘אלה)• על 0 4

חנכה נר הדליקס על היהודים שסבלו מה ישראל. צורר טרבינוס יג.
1.................................טארקוויניוס: הוא ולד״ק אסתר) רש7ומ (שם 0 5

 וענשי ישראל, באלהי וכפירחו ליהודים, עשה אשר רעהו גודל טיטוס. יר.
 טיטום ע״ד כי ידוע, וכבר כ״ב), ס' רבה ויקרא :נ׳׳ו (גיטין בהיהוש

 הראשונים כי או״ה, סכמי ובין ישראל סכמי בין גדולה מחלוקה יש
מאד עד לבו טוב מגדילים והשניים לשמים עד רעתו מגדילים י

106 . . אמס: דבריהם ואלה ואלה ימיו, באחריה תשובה עשה ואולי
ב) אבהו. ר׳ ובמשתה. במאכל ירושלים, עונות א) קמצא. ובן קמצא טו.

 היו שחץ אנשי ג) אמי. ר׳ דבי יצחק ר׳ לזונות. היו הבתולות
שבח. חלול ד) ס״ב:), (שבת רב. אמר יהודה ר׳ פיהם. ונבלו
 תינוקות בטול ו) אבהו. ר׳ וערבית. שחרית ק״ש בטול ה) אביי.

עולא. פנים, בושת להם היה שלא ז) המנונא. רב רבן. בית של
 בזוי ט) חנינא א״ר אבא, בר ר״ש בן עמרם רב תוכחה, ביטול ח)

קי״ט:) (שבה רבא אמנה. אנשי פסיקת י) יהודה. רב ח״ח.
 פסוק איכה (מדרש אבקולס בן זכריה ר׳ וענות קמצא בן דבח ייא>*

 הספור כי להתבונן הישר הקורא ועל הנזקין). פ׳ גיטין ציון בני
 דברי ליישב שיש מקום ובכל יחד, והש״ס המדרש מן מורכב הזה

 עשיתי (וכן הוא ויפה טוב בודאי אהדדי, סוחרים יהיו לבל חז״ל,
 חולדות (ס׳ יאסט החכם לדעת כי ודע זה), בספרי מקומות בכמה

 הוא אבקולוס, בן זכריה האיש זה י״ד) הערה ב׳ ספר הישראלים
ז׳) פ׳ ב׳ (ספר היהודים מלחמות בס׳ הנזכר פאלעק בן זכריה הוא
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עייז, שהעיר מה ועיין ממנו, נוחו שלח ח״ל, מדעת נראה וכן
:69 7צ (שם נ״י מהרק״ש הסכם הרב ידידי (............................... 108

לה שקרה מה סוגה מעורר ססור נדול. כהן סניאל בת צפנת טז.
1..................................................................לקיש: ריש נ׳׳ס.) (ניטין 1 0

r ס״ב, הוריות (סזססהא כה״ג אלישע בן ישמעאל תולדת היקרים. ציון כני
—......................................ציון)׳: בני ססוק מדרש ברייתא נ״ח: גיטין

 נשתברו א) בתמוז: בי״ז אבותינו את אירעו דברים חמשה ההוא. היום יח.
בהיכל, צלמים שני העמיד מנשה כ) כ״ו.) תענית (משנה הלחות

ה:) (שס רבה. ברייתא בשם רבא בשניה. העיר הובקעה ג) לי
קבלה התורה, את אפוסטמום שרף ה) קבלה. התמיד, בטל ד)

1................................................תקמ״ט): סי׳ א״ח טור רב״י (עיין 1 1
מנס, של בכיה במדבר אבותינו בכו באב ט׳ בליל א) א.1הד בלילה יט.

ה׳ ב) יוחנן, ל אמר רבה ל׳ה.) (סוטה לדורות בכיה בו ונגזר
 טורנוסרוסוס ג) משנה. ל׳ו.) (תענית באב בט׳ לאבותינו אירעו דברים

 אחד הגמון והצילו ר״ג על מיתה נגזרה ביום ובו ההיכל, את חרש
ט.) (שם במותו מקדש עס יסד נשרפו כהונה פרחי ד) ברייתא. ל׳

—...............................................................................ברייתא (שס) ד׳
ל כוזיבא, בן ביתי. הריסות כ. בלע פסוק איכה (מדרש המודעי אלעזר ו

. קנה זבה5ב כי לספר הפליגו ובגמ׳ הניזקין), פ׳ היטב ועיין ד',
1............................................... ביתר: חרבה דריספק" ״אשקא 1 2

ס״א:) ברטת ב', אות תבא ס׳ (תנחומא עקיבא. ,רכי מות על כא.
1..............................................................................................ברייתא 1 4

ברייתא, ט״ז.) (ע״ז סרדיון בן חנינת רבי הריגת ישראל. חכמי סוד כב.
ובסגנון הזה הספור בארחות היטב להתבונן הישר הקורא ועל

 שהיה הוכוח, דבר על בגמ׳ היטב העיון אמר כחבחיו כי לשונו,
טענת הסירותי ובוה תרדיון, בן ר״ח ובין קיסמא בן ר׳׳י בין ■’

תלמוד חלילה לבטל יוסר השתבשו הזה הגמ' מן אשר המשסבשיס, ׳
1...........................................................היטב־־ ודלק מישראל, תורה 1 5

ישראל נצחיות הקבלה, ושלשת ישראל קורות א) כקדם. ימינו חדש כג.
 השבועות כ) יש״ר). להחכס השמים מן תורה (ספר התורה, ונצחיות י

 נשמת ג) השבעתי). פסוק רבה (שה״ש ישראל את הקב״ה שהשביע
לרבי חזיון ד) איכה) מדרש וסוף מכוח מסכת (סוף עקיבא, ר׳ ■

מרע״ה נבואת ה) בע״י. הכותב בעל ביאור ע״ס ג'.) (ברכוה יוסי
1............................................................שס): (רמב״ן האזינו בפרשת 1 8

ספוריס באו הזה החלק סוף עד זה [מפרק עולם. לימות תשלום כד,
עזרה צוחה צומות ד׳ א) עולס], ימות ספורי לחלק יותר הנוגעים
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)1ל (ססחיס שנחס הוציאו לא שני, שניית כה״ג ב) ברייתא, .
1.........................................................................יוהק: ר׳ ש׳) (יומא 2 2

 י׳יש (ליה שמוע ב; יהודה בימי ישראל על גוירה א) לשמחה. טעון כה.
אצשרוילי בן ראובן ל בימי יוירה כ) ברייתא תענית) מגלת

ק״ל) מ״ש, (שבת כנס־ס בעל אלישע ג) ברייתא. י״«.) (מעילה
1...........................................................................................ינאי: ל 2 8

אבי האנדריאנוס המילה. גזירת במילה הנשיא יהודה רבי כהולד בו.
 רבינו בו שנמול ביום הגזירה את ובטל המילה, על יזר אנטונינוס

 מדרש נשם זה כל מביא אמר, ד״ה ״ד:1י דף ע׳־ז (תוס׳ הקדוש
 בספר ואולם כונן, מדרש הוא שאולי כתב רבי, תולדות ויספר
 הספור כל את מביא ליב, א׳ כלל פ״ב, ג׳ נר המאור מנורת

קדומה, בברייתא זה כל ז״ל הרב מצא ובודאי רבנן" ״תנו בשם
1................................................הלז): הספור את העתקתי ומספרו 2 5

הלוקסוס את לבטל בזמניהס התקינו חז״ל א) ישראל. הבמי גזירת בז.
 טוב ענין בבל רוחם תכונת גודל ראינו ובזה נ״ד), (סוטה מישראל

פ״ג.) (ב״ק יונית סכמת על גזרו כ) אחנ״י מצב להטבת הנוגע •
: ס׳ (אדל׳נ והצדקה החסד דבר על ול׳י מריב״ז נכבד ספור ג) ( 128 י

1..............................................ס״ג)•• אות בו כל (ספר תענית. מגלת כח. 2 9

מגלה מצא לוי ‘ר צ״ח) פ׳ (ב״ר וכו׳ הזקן הלל א) יוחסים. מגלת כמי.
מנו אמרו: ושם בירושלים, יוחסין ", מי? משל הלל ואמרו ״נ כו׳
 קדמוניות חוקרי חבורות בישראל אז קמו כי מורה, הזה הלשון
 לוי ר׳ שבא עד ומספר והולך לישראל, ודה״י יחש ספרי לחבר
 ככבי ס׳ ועיי; בירושלים. מצא אשר המגלות מן בזה ספר וחבר
נ במדרש: סריינקל הר״ש שהגיה 31 צד כ״ג מחברת יצחק  ונו5״
" מי משל הלל וגמרו  ולפי״ז בדה״י, הנזכרת זרבבל בת והיא ת

 הונא רב על רבי מאמר ל״ג), פ' (ב״ר במדרש מ״ש שפיר אתי
א גלותא: ריש ודפת׳יח. מנוקבייתא" ואנא דיהודה דוכריא מ; ״הו

 של חברו מנסס על שכונתם הנ״ל, ר״ם כתב יצאה, בית משפחח
 זוגות שמנים עמו ויצאו מנחם ויצא ט״ז) (חגיגה עליו שאמרו הלל

 הגיה צפורן, מן יהו משפחת רחוקה. השערה ואילנה תלמידים,
 אמרו הזה במדרש כי להעיר ויש — יהו, מן צרופין דבית הנ״ל
 הנכנס שכל אמרו הנזקין פ׳ גיטי; ובגמ׳ כלב, מן שבוע כלבה
 על רק זה נאמר בגמ׳ כי ונראה כו', ככלב רעב כשהוא לביתו
 בשם ערוך מוסף בעל הרב להדיא שכתב כמו לבד אסמכתא דרך

 נקראת ובאמת הר, של בטיבורה שיושבת ע׳׳ש במגלה שדרשו טבריה
 מצא עזאי בן שגזעון ב) ל״ד). סי׳ לקמן (עיין טיבריוס ע״ש כן

ביד היה יוחסים, ספר ג) מ״ט:) (יבמות בירושלים יוחסין מגלח
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)3ס* (סססיס נגס ואס": שמלאי לר' ולמדו יהודה ר׳ יהודה ס: :
1............................................... בזה הארכחי ובמק׳־א רג, אמר 3 0

1.....................ברמב״ס ע׳יש נ״ו.) (ססהיס יהודה. מלך חזקיהו ל. 3 1
ע״א.) רבי(קידושין בינוי בבל יחוסי על עצומה ובדיקה סקירה א) היחש. לא.

— . מ׳ז) ס״ס (עדיוה צריפה ביח משפחה ג) פנחס, ר' בימי ב)
י׳׳ד, ם׳ בא ם׳ מכלהא ט׳. (מגלה ליורה ההורה הרגוס המלך. תלמי לב.

 בספר בזה האריך עיניס מאור בעל והנה דמגלה), פ״ק 'רושנמי
האחרונים, המבקרים אבל פ״ז, בינה אמרי ובחלק זקנים הדרה

1...............................................האדומי בעל של הודאוה בבל פקפקו 3 2
שמעאל שמעון לג. . שנו״ט) רמז הורה (ילקוט להרג. וי . . . —
ת. עלי כשמותם קראו לד.  ילקוט ועיין האויב, פסוק ההלים (נודרש אדמו

 י״ב ס' בינה אמרי סלק עיניס מאור בם׳ ועיין תשנ״ס, רמז חהליס
ערוך מוסף ועיין טבריה, שמה נקרא למה מגלה ריש ועיין בסופו,

—......................................................................................טבריה) ערך
ארוך דרוש ע״ז עיין כופתין), היו לא פ׳ תמיד (מסנה הנגב. זקני לה.

1...................................................יו׳׳ד פרק הא״ב עינים מאור בס׳ 3 4

א.

ב.

נ.
ד.

ה.
ו.

השם. אנשי ספרדי
אלף. אות

 ולא יום, שכיר היה כי הזה, החסיד מחיי נכבד ציור חלקיה. אבא
להוקירו ידעו ישראל וסכמי בה, לחפור קרדום הורהו עשה

1....................................................גמרא סהס וע־׳ב) ג.“כ (חעניס 3 9
 הואר יפה י״ד.), (סנהדרין למלכוח וקרוב היה עשיר א) אבהו. רבי

 היה בקי מ׳), (סוטה עכו איש אבא ר׳ ענוה ס״ד.) (ב״מ היה
 רב אח והציל המינים. עם וכוסים לו היה ב) (שס). באגדה.

 מן עצמו שחשך על הסחרט מוחו לפני ג) ד׳.) <ע״ז מידם ספרא
 אסי רב גר*ס שלנו ובהנחומא ב׳), אות משפטים (חנחומא הדין,

החלומות, על משפסו ד) אבהו. ר׳ גריס רכ״ח סי׳ המאור ובמנורה
140 . ל״ב) סי' עולם ימות ספורי (עיין מאיר. ר' בשם ■כבר ידוע

144 . . גמרא סהס ס״ז) (כתובות צדקתו, גודל ננמכו יסופר אבא. ר׳
ש יוסי אבא  בשם ברכיה ר׳ כ״ד) פ' רבה (ויקרא חידה ציתוד. אי

העין, שר הזא והחכם למיס, נמשלה התורה ופתרונה, סינמן, ר׳
. מחבל רוח היה מקומו את למלא בא אשר והאיש . . . —

א רב 145 . . רבא כ״ב;) (עירובין היה בלמודים שוקד מתנה. בן אד
 רבתי) פסוק איכה (מדרש החלומות על דעתו א) אליעזר. רבי

בא ד) אביו. ובית מאחיו נרדף ג) והבריוניס. הסיפריס כ)
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 דרס ר״א מנסלהו, להעבירו חפץ אביו ה) ריב׳יז. של הספר לביש
 בקורס השורה, מצב ו) מ״ב). פ׳ ב־ר פ״ר הראשון(אדר״נ דרושו
 ישרק) מה פ׳ קהנח מדרש פ״א אדר״ג קל״ח; ל׳: י״ג: (שבה ומיוה

רב. אמר יהודה רב ברייחוח. י״ג) (עירובין וב״ה ב״ש מחלוקה
צ״א). סי׳ (מנו״ה הטובוה מדוהיו אדר״ג). פ״ב (אבוה ר״א מכמה ז)

 הנשיא לכבוד חרד ברייהא. ט״ו) (ביצה חורה לעוזבי מוסרו
 כהנו הגויס חכמי גס אשחו, שלוס אימא ברייחא. ל״ב) (קידושין

נ״ט:), מ“(ב עכנאי חנור ח) מדרש), ס״ו: (יומא לשמו כבוד
 מופהיס שאר ובין סיני, הר גלוי כמו הפרסומי מופה בין הבדל

 לא ד״ה נ״ט: ב״מ בחוס׳ ומרומז המדע בס׳ (רמב״ס נבואיים
 ר״ג מה ברכוהו, ט) בזה). הארכחי שלי ובדרושיס בשמיס,

(עיין שמח עקיבא ר' ק׳׳א.) (סנהדרין מחלחו י) נ״ט): (ב״מ
יוחנן. ר׳ אמר חכה בר בר רבה כ״ג) פרק סורנן ספורי

ר״ה). ס׳ (אדר״כ מוחו יוס יג) כ״ח:) (ברכוה חיים ארחוח יב)
. . ברייחא ל״ה) (יומא מעשרו נהנה לא חרסום. בן אלעזר ר׳
 בעוה״ז, גורלו על האדם יחאונן שלא מוסר, רצוף פדת. בן אלעזר ר'

......................................כ״ה.) (מעניה סרס לקבל ע״מ יעבוד ולא
 ס״ב:) ברכוה ס״י (ב״ר בעולס מוחלטח רעה אין כי יורה אלעזר. ר׳

......................................................................... ומדרש ש״ם סהס
גמרא. סהס כ״ד.) פזרוכו(העניה צדקוה גודל ברתותא. איש אלעזר ר'

 כ׳) (העניה גדור במגדל הספר, בביח למודיו בכלוהו א) ראב״ש.
פ״ד) (שס יסוריס קבל נ) פ״ג:) (ב״מ לפרהגונא החנשא ב)
פ״ה). (שס בנו יוסי ר׳ ו) שכה כ״ב אחר נקבר ה) ונחנט, מה ד)
................................ק״ה.) (כחובוח דברים משחד היה זהיר אמימר.

בית. אות
 שנוחיו. על שנה כ״ב לו ונוסף בניה, ושבעה חשה החיה הצדיק. בנימין

 הגאון מפי לשמוע זכיהי חרי״ח ובשנה פ״ג), אדר״נ י״א. (ב״ב
 כי השנים, כ״ב למנין טעם בווילאזין, מסלוצק יוסף ר' האדיר
. שנה כ״ב שהם בניה, וז׳ האשה של ועבור הנקה לימי עולים

 הג;לך משרי להיוח החנשא ג) חכמחו. ב) בחדוח. מבין א) בנאה, ר׳
............................................................................... נ״ח.) (ב״ב

. . . . ס״ו.) (נדרים רוחו וחוס ענוהו בוטי. בן בבא
 אח ישפוט נבל האדם אח לעורר נכבד ספור הוזא, איש ברוקא רב

. . רל״ו) סי׳ מנוה״מ כ״ב, (העניה עיניו למראה האדם בני
 ריה״ג, עם דבריה ב) י׳.). (ברכוה הטהור, לבבה חכונח א) ברורה.

נשיה ד) נ״ד.) (שם אחד לחלמיד מוסרה ג) נ״ג:). (עירובין
. . . . דאמרי) ואיכא ד״ה .י״ח ע״ז (רש״י קלה דעהן
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גימ״. אות
16(! . . . . מ״ע:) (נדר-ס אהד ההובל ר: צ־קה ימדא. רב

 רני עס ב) כ״ו). ס׳ (נ״ר נחו עס לו שקרה מה א) גמליאל. רבן
 חשובה ד) . נ״ד:). t״r( לפילוסוף חשונה ג) י'). (הוריוח יהושע

1..........................................................................נ״ה.) (שס לאנריפם 7 0

, דלת. אות ^
גנותו לידי נא שנחו שמתוך ש״ח נטונחו אדס יספר אל דימי. רב

. סי' נמנוה״מ ועיי; נפ*רושי ודוק נמפרשיס עיי; י"!) (ערכי; 173 ל
ד ספור נתינה. בן דמה אנ בכנוד ?!היר נריח, נן שאינו מנן. נננ

1........................................................לי׳א.) קידושי: פייא (דנ׳׳ר ואס 7 4

׳‘.ג׳-וי-י

הא. אות
: שלא ה־כמיס הוכיריהיו א) הונא. רב א. : וננאורי הדין, משורת לפניס נ

מהא המניח פ' נ״ק נמרדכי קלונימוס הר״ר קושיס יתיישב זה
 נדרוקרת דליקה ב) ודי״ק. לנפשיה, דינא אינש עניד דקיי״ל

לרבא. פפא בר רפרס (שס) פורונו צדקה נ) כ״א). (העניה
נתמנה ב) ל׳יה:). (יומא נעוריו בימי היה עני א) הזקן. הלל ב.

ל״ג) ס׳ (ב״ר יחוסו כ״ה) (סכה תלמידיו ס״ו) (ססחיס לנשיא
 הכוד איש כ״א) (סוטה היה עשיר אחיו (סה״ד), נשיאותו זמן

ל״ד) פ׳ רנא (ויקרא מתלמידיו נהפרדו ג) ס״ז). (נתיבות היה
אמד מאיש ז) ל״א.) (שנת להתגייר לפניו שנאי הכריס ו) ה ד

ז׳יל, רצה״ח הגאון פירוש פי על מסכיס הספור וסוף להקניטו, שנא
................................................זבח אס פסוק ויקרא ס' זוהר ועיין

זין. אות
ט׳). אות ברכות ירושלמי (ע״י ברוחו היה תמיס הבבלי, זעירא ר׳ א.

' חית. אות
א ב; יהודה ר׳ או אחד. חסיד ססורי א. י או ננ (רש״י אלעאי ברבי ד

הצדקה. מעשה חידה, א) ע״ז. שטען מה סה׳יד ועיין קכ״ז:) שנת
 פ׳יג (אדר*כ ממות חציל צדקה ב) פ״ג), אדר״נ י״ח: (ברכות

בצדק משפט ג) קצת). בשינוי לסמך שלח ס׳ קהלת מדרש עיין •
וביאורי ק״נ), שבת לה, פ׳ (ויק״ר הדין צדוק ד) פ״ח). (אדר״נ

לגדרה שלא החסיד שנמלך א״ח, בש״ע הט״ז סי׳ לפי עולה זה
שנ׳׳ו: רמז ישעיה בילקוט להדיא מצאתי הט״ז וכדברי עולימית
 גודרה איני ושלוס חס בשבת, לגודרה עליה וחשבתי הואיל ״אמר

מהילקוט, לדבריו סייעתא הביא שלא הט״ז על ולפלא ״ ט׳ עולמית
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משוחרריס. ענדיס לעדן שחיטה הל' נריש עמנו ראיה הניא שכן
ל׳׳ג.) (ברכוה חסלה עיון ז) ני:). (ב״ק והסוסן החסיד ו) —

 הלמוד י) מדרש). בשם ק״ח סי׳ (מנוה״מ* חסלה עיון ט) ח
ר הנחומא) מדרש בשם רי״ג סי׳ (שס חורה י ׳ ^  מליצה, ע׳׳ד ס

כל אח לדון בצדק משסט יא) צדקתו. על הכריזה ההורה כלומר
1..........................................................קכיז:) (שבח זכוה לכף אדס 8 1

 שונות בהרצוה ל^סוע ואהבתו הטבע, שרשי על החחקוח חיייא. ר׳
ס׳ (שס בקורדיסטאן היה ב) לימים). כי ס׳ נח ס׳ (זהר ^

1...................................................................................אלהיס) ויאמר 8 6
187 ס״א). (קידושין הצילהו ואשחו ביצה׳ר כמעט נכשל אשי. כר חייא ר׳
— . . ס״ב:) (כחובות היה בתורה גדול שוקד כיסא. בר חטא רב
ויק״ר ם״נ: (כתובות היה בתורה גדול שוקד חכינאי. בן חנינא ר׳

1..........................................................................היטב ע״ש כ״א) ס׳ 8 9
—...............................ס״ז:) (כתובות היה והסד צדקה רודף חנינא, ר׳
ובגמ׳ ג׳) אוח שוסטיס (חנחומא צדק שוסט אלעזר. בן חנינא ר'

. ב״ב . 1........................................................ ינאי ר׳ על אי׳ ס׳ 9 0
— . ל׳׳ט) (קידושין וניצל ביצה״ר נכשל אשר כמעט פסי. בן חנינא ר׳
 חסלה כ) כ״ד:). (תענית הגשס על תסלה א) דוסא. כן חנינא ר׳

שס). בן על ג׳) אות ויגש (סנחומא שואג ארי על נוכתס ר) רינ״ז(
)“ל ברכות וע׳ ד׳ אות וארא (תנחומא הערוד ה) חיה ו) ג.

שהדליק. חומץ ח) (שס). אשתו תלונת כ״ד:). (תענית בצער
חידה ^א) (שס). אלמנה אשה בית י) (שס). העזיס ט) (שס).
........................................................................וקהלת) שה״ש (מדרש

—................................נ״ח) (ברכות היה צדקה רודף טובי. כר חנן רב
—.........................................י״ט) (תענית הגשם על תסלה הנחבא. חנן
בחצי ויהי ס׳ בו ס׳ (זוהר הזמן רוע מסני דירתו עקר חסדא. רב

1...............................................................................................הלילה) 9 5

טית. אות
היה זהיר ב) ס״ב.) (נדרים תורה בכתר השתמש לא א) טרסון. ר׳

—......................................י״ח) אות ע״י סאה, (ירושלמי אמו בכבוד

יוד. אות
י סתם יהושע. ר' כבדהו א) נ״ו:). נזיר (רש״י חנניה בן הוא ד

ישראל בני ילדי ̂ נצחוהו ז) ו ה ד ג ב ד״א). (מסכת וחשדהו
1..............................................נ״ג:) עירובין רבתי פ׳ איכה (מדרש 9 6

 כ״ח, ס׳ (ויק״ר קסרא בן עס לו שקרה מה א) הנשיא. יהודה ר'
אנטונינוס עס שיחה ב) נ׳:). נדרים יתרון, מה פ׳ קהלת מדרש



x x u

ד.

ר

ז.
ח.

יא.
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י׳) אוח ויחי (חנחומא ל׳א עס שיחה ג) ט'). אות מקץ (תנחומא
 רבה (שה״ש והגדה מכסם ה) ל״ח). (ע״ז מעיים במולי חלה ד)
ור׳ הנשיא ז) ח.). (ב״ב וחסד צדקה רודף ו) יסה). הנך ס׳

 הנשיא מן נזוף ר״ח ח) ה׳) (חגיגה סומא פני לקבל הלכו חייא
199 . . ק״ד) (כחובות ומוחו הנשיא מחלח ט) ל״ג). פ׳ (ב״ר

 ע״ד ה׳) בכורוח ד/ פ׳ (במ״ר ההגמון קונגנשיס עם וכוח א) רייכ״ז,
ט).“י פ׳ (במ׳יר אדומה. פרה ע״ד ב) שבתורה, חשבונוח

 בין להבדיל נכון טעם ד) ו).’פ (דב״ר המועדים ע״ד שיחה ג)
 מדותיו ו) פי״ד). (אדר״נ בנו מות על ה) ע״ט), (ב״ק וגזלן גנב

כ״ח: מותו(ברכות ז) כ״ה). חכמתו(שם ז) י״ח). (סוכה הטובות
202 .....................................................................................סכ״ה) אדר״נ

 ל׳). פ׳ ויק״ר מ״ז, פ׳ (שמו״ר ר׳׳ח עם למסעיו הלך א) יוחנן, ר׳
 ונחזיק בואו ג) רבתי). פ׳ איכה (מדרש לטובה חלומות פותר ב)

(תנחומא מותו לפני צואתו ד) ל״ד). פ' (ויק״ר לרמאים טובה
2 .....................................................................................ג׳) אוח ויחי 0 5

יוה״כ ה' בטור כזה ספור ועיין קי׳׳ט.), (שנת שבת. מוקיר יוסף
-............................................................................................ב״ר בשם

אחר ס׳ חורה סחרי לך, (זהר מפז חורה טוב כי סזי, יכן יוסי ר'
................................................................................ . הדברים)

2 . ממטיר) הנני וגו׳ ויאמר פ׳ בשלח (זהר נענה נפש החיה ייסא. ר׳ 0 9
209 . . עלה) ומשה פ׳ יתרו (זהר המרקחה בחכמח השתלם יוסי. ר'
 הקפיד ב) נסים. מעשה שעשה בנו על הקפיד א) יוקרת. איש יוסי ר׳

לאחרים חמוריו השכיר נ) ביפיה. אדם בני נכשלו כי בתו, על
) (חעניח ד. 2.....................................................................................................כ״ 1 0

(ב״ר גירושיה. אחר צדקה עמה ועסה לו, היחה רעה אשה ריה״ג.
2......................................................................ל״ד) ס׳ ויק״ר י״ז, פ׳ 1 1

נקרא ואולי קכ״א) (שבת המלך אוצרות על סוכן סיטאי. בן יוסף
2...............................................בביתא סימא כמו סינואי, בן זה בגלל 1 2

 נהג ב) ק״ה). (כתובות דברים משחד היה נזהר א) בריי. ישטעאל ר'
 (מדרס חלומות בפתרון הפליא ג) ל'־•). הדין(ב״מ משורת לפנים
. ל״ח:) (סנהדרין צדוקי עם וכוח ד) רבתי). פ׳ איכה . . —

מם. אות
 לעסות מעלתו השפיל ב) ע׳). פ׳ הכותים(ב״ר עם וכוח א) מאיר. ר׳

/ ס׳ לאשתו(ויקיר איש בין שלום  בחכמה נמלט ג) ט׳). ס' במ״ר ט
נ״ב. (גיטין החלומות על דעתו ד) צ׳׳ב). פ׳ (ב״ר השודדים מכף
לבכי עצתו ו) (שס). שלום רודף ה) ל״ב). פ׳ עולם ימות עיין
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̂ י״ס:). (ע״ז הזונוח מקובס אשהו אחוה הציל ז) נ׳׳ס). ס׳ עלי(ב״ר
 בשם ססר חבר ט) קהלח). (מדרש סופר, תמלאכס ההסרנס ח)

ה ט מ ר" ״ סי׳ הוא לאמס וקרוב דנדרים), פ״ט (ירושלמי מאי
מאיר" ״מטה לספרו כן קראו הדור שחכמי ונראה הפשט. לפי

 הידועה המליצה הפך נפלאה, מליצה והיא חכמים, עיני שמאיר מפני
 טועים היינו ימינו כל אבהו ר' אמר ה״א) פ״ה חרומוה (ירושלמי .

מגונים בשמות מאס י) והבן. כו' סומא של הזה כמקל בה
פ״א.). (קידושין עבירה בעוברי התלוצץ יא) פ״ג:). (יומא

 עס לו שקרה מה יג) מעשיות). ס׳ בשם (סה״ד בעבירה נכשל יב)
י״א.). (סנהדרין מחרפה תלמידו הציל יד) (שם). הענתותי יהודה

נון. אות
מעשיות, ס׳ בשם נ', אות סתו״א (סה״ד תשוי-ה, בעל צוציתא. נתן

223 ................................ל״ז.) דף חתנו לדונש יעקב, בר נסים לרבינו
קבל כ) כ״א). (תענית למלך היה שלוח א) גמזו. איש נחום

226 .....................................................................................(סס) יסוריס

עין. אות
 בעל ב) נ׳). נדרים ס׳׳ב, (כתובות שבוע נלבה בת נשא א) עקיבא. ר׳

). ס׳ (במ״ר הערבים מלך ג) ס״ב). פ׳ (ב״ר התאנה ט'
ר״י). פ׳ כלה מסכת ע׳ ל״ד, ס' (ויק״ר לצדקה ט’ר את הכריח ד) _

 היה כי נראה משם ג׳) אות תרומה (תנחומא טורנוסרופוס ה)
י״א). פ׳ ב״ר ועי הצבא שר שהיה כתב ס״ה: בסנהדרין ורש״י מלך,

ה׳) אות תזריע (שה הנ״ל, ז) ל״ג). אות תשא פ׳ (שם הנ״ל, ו)
 הקדיש תפלה ע״ד מליצה ע״ד חזיון ט) נ״ה:). (ע״ז זונין ח)

 לאור לשוב־ לרשעים תקוה י) ט׳). סי׳ מנוה״מ פר״י כלה (מס׳
 לטובה הכל יא) שם). מנוה״מ נ״ס, פ׳ (שם החיים באור

לד׳ הודאה יג) סי׳׳ו). (אדר״נ למסעיו הלך יב) ס':). (ברכות
 אבא טו) ברייתא). כ״א, (עירובין בנט׳י החימיר יד) פכ״א). נ אדר׳
כהנא. רב מ'). (נדרים חולים בקור טז) פ׳ה). (ויקיר יודן
האוסטרולוגיס יח) מדרש). של׳ב, סי׳ (מנוה״מ פנינים מוכר יז)

228 ...........................................י׳) (ב׳׳ב טורנוסרופום יט) קלו). (שבח
24 ......................................................מ׳) (קידושין יצרו כבש עמדם. דב 2
243 ...........................................................ק״ה) (כתובות צדק שופט ענן. רב
ק״ה) צדק(שם שופט ג) ס״ז.) (כתובות צדקה רודף ב) א עוקבא. מר

—....................................................................;׳.) (גיטין שונאו גניבה
ש. רב  ויפה ה.)“מ (גיטין צפרים שיחת קהלת, דברי על בקורת דלי

כי שאמרו והיוחסין, הערוך בעל טעו כי סה״ד, בעל הגאון העיר

ל



XXIV

 ועוד בססורי הלכהי ונשיטחו הצפדיס, בשיחה ידע עיציש רב
 העורב, •:שי־ה כ“ג ידע לא עמו היה אשר האיש כס כי דקדקתי

...............................................................................בזה ההסאר אבל

צדי. אות
. מ׳.) (קידושי; יצרו אח כבש צדוק. ר׳

זיימע

245

פא. אות
 על הוכחה כ) ס״כ). (דב׳׳ר אמונים אמונח א) יאיר. כן ר״ס

 גינאי נהר ד) (שס). בזכוחו ממוס הצלה ג) (שס). המעשרוה
) (חילץ 2........................................................................................ן׳: 4 f i

249

ריש. אות
אחד הסיד כ) ח'.). (סנהדרין צדק שופט א) אבא]. [ר' רב

 משורת לפניס ד) כ״ד.). (שס הגשס תפלה נ) כ״א). (תענית
—...............................ס״ג) (יבמות רעה אשה ה) פ״). (בי׳מ הדין

הבקורח דרך כ) ס״ז). (כתיבות הצדקה מעשה א) רבא.
3.......................................................................................קל״א) (ב״ב 5 1

שין. אות
 ז.)“ק (חולין רבו ב) ק״ה). (כחובות צדק שופט א) ♦צסואל.
. . קנ״ו) (שבס אבלט ד) ק״ה). (חולין נכסים סיור ג)

ש. בן ר״שי י״ז.) (מ״ק איש בכבוד להקל ימהר לבל לחנם למוד לקי
. . פ״ג) (דב׳׳ר ברית אי לבן אבידה החזיר שטח. כן רי׳ש
ד' יראת ב) נ׳ב). פ׳ (שמז״ר טובה אשה א) חלסתא. כן ר״יט

. . . . פ״ו) (ב"מ הרוח על מכתם נ) פ״ט). (דב״ר
 ראשונה אשה לגרש שלא ב) ל״ג:) (שבח מלכים כבוד א) כ״י. ר״ש

ובגמ׳ פל״ז) (ויק׳׳ר הצדקה מעשה ג) נגילה). פ׳ שה״ש (מדרש
פנ״ב). .(שמו״ר התורה עמוד ד) ריב״ז. על זה נאמר י׳.) (ב״ב

ת. רב ש מלכים פ;י לקדם ב) ס״ח.). (גיטין גליות ראשי א) ש
259 ....................................................................................נ״ח.) (ברכות

אל • . . . ע״ש) שמחות מ' י״א. (סנהדרין הקטן. שמו

252
253

2 5 4

2 5 5

262

תיו. אות י
לכף אדם כל ולדון חטאים החפיא לבלי השכל מוסר א) תנהומא. ר׳ א.

 (תנחומא הצדקה מעשה כ) פל״ג). ב״ר פל״ד, (ויק״ר זכות
—..........................................................................י״ד)י אוח משפטים

26 ..............................................לט.) (סנהדרין לקיסר תשובה תנחום. ר' ב. 4
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א.
כ.
ג.
ד.
ה.

הכויה

ו,
.r

ח.
ט.

יא.
יב,
יג.
יד.

טו.
טז.

יח.

יט.
כ.

כא.
כב.
כג.
כד.
כה.
כו.
כז.
כח.

כט.

שרדם. וספורים מכתמים
 לקיש בן מר״ש שהוא נראה ס״ג) (ב״ר אדם. בני מפלגות

 . אנא בר רמי הגוף, על משל ל״ב:) (נדרים קטנה. עיר
יציד שעולות על לוי. ר׳ ס״ז). ש׳ (נ״ר ברצון. ושלא ברצון
, . , . מדרש סהס כ״;) ם׳ (שמו״ר לנפש. מרפא
שהוא נראה הגזל, על מוסר ק׳). ש׳ (ב״ר המבוע. על כד שבר

......................................................................... קשרה מנר
 מדרש סהס גנול, מש^גי על משל ל״א). ש׳ (שמי״ר והבל. קין

מדרש סתם ד׳, ססד• על משל מ״ה). פ׳ (שמו״ר הנם. מתנת
נסמיה ר׳ ע״ז, עובדי על משל מ׳׳ג), ש׳ (שמו״ר נכחים. דברים
השכרות, על נשלא מכתם י״ג). אות נח (תנחומא והיין. השטן

...................................................................................רז״ל אמרו
. •U • • • • ייסי ר' חידה, כ״ד) (מגילה והנר. העור
. . מדרש סהס חידה, כ״ב). ש' רבה (ויקרא והפקה. העור

 מדרש סתם חידה, י״ח). ס׳ במ״ר כ״ב ס׳ (ויק״ר לנפש*. מרפא
. . . טובה כשויי על מכתם י״ג). (הוריות ותלמידיו. ראכ׳׳צ

הנמלים, הקוש ב) רבנן. הנמלים, נני; א) עציל. נמלה אל לך
ש׳יה), (דב״ר חלששא בן ור״ש רשנ״י הטבע, חכמי ב) הנחומא רב־

משמר מכל כאמור המנוע, בדרך ללכת הלב שמירת על משל והוא
...............................................חיים תוצאות ממנו כי לנך נצור

מדרש סתם עינו, בכוס לנותן מכתם י״א), חוה שמיני (סנחומא היין. לץ
..........................................ו׳) שרשה רבה (ויקרא גנב. עם חולק
. . . נ״א) שרשה רבה (שמות עין. רע איש להון נבהל

 . כ״ט.) שבועות כ״ה. נדרים ו׳, ש׳ (ויק״ר הערום. תלמיון בן
. . ו׳) ש׳ רנה (ויקרא שיניהם. כין לרעה תהיה ד׳ שבועת

 ’ ש' (ויק״ר וכי' לטהר הבא ע״ד רצון. חי לכל המשיביע
 . ינאי ר׳ ט":) שרשה רבה (ויקרא חיים. החפץ*

 (ו שלשה הורג חליתאי. לישנא רעהו. בסתר מלשני
. . . . כ״ה) ש׳ (ויק׳יר והזקן. אנדריאנוס
. ה׳) אות בראשית (שנחומא ועקילם. אנדריאנוס
ס ^ ר ד נ י״ב) אות שושטיס (תנחומא והפילופופיס. א
..............................ה׳) סולדות (שם ור״י. אנדריאנוס

. . ראב״י ש״ט) רנה (ד״א הבצירות. דבר על
 ב יוסי ר' רבתי) ש׳ איכה מדרש ס״ח, ש' (ב״ר ושברו. החלום

, ....................................................................סלסתא
 י״ט) ^ות לעיל עיין ל״ה. (ניטין כעבירה. הכאה מצוה

.....................................................ל״ז.) (ב״ק נישא. הנן

 אחא ר׳ ׳ב)

כ״ו פ' ״ר ק

■207
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מה.
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נב.
נג.
נד.
וה.
נו.
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נח.

נט.
ס.

סא.
סב.
סג.
סד.
סח.

סה;נ
 . שמוהנ בן ור״ס רבא ס׳.) ׳מ (ב זקן. כ-ני והדרת
 שהוכי שס סייס הורס ועיין כיד.), ״מ3(' הגנב. נמצא

. . . . זוטרה מר היה, אוששיזא
אש ורב רבינא ע״ה) ׳מ’(ב כדרבנות. חכמים דברי

 ב׳) אוס סרומה (חנסומא לכם. נתתי טוב לקח כי
. . . ס׳יט) (במי׳ר כו׳. רשע ימלט ולא
. . . :׳) פ׳ (שס כי. ראשונים מים

. . פ״ב) (דב״ר כו׳. אלהים לו אשר
. . . . חידה (שס) ישיפך. דמו באדם
יוחה ור׳ ינא' ר׳ יי) אוח שופטים (סנחומא כן. לא ואתה

. . . נ״ג:) (שבס חייא. ור׳ ואביי יוםף ר׳
ור״מ רע״ק הלמידי כ״ה:) (ע״ז כו׳. רוצחי טובים
......................................נ״ד:) (ע״ז רומא. חכמי

.................................נ״ז.) (חולין רופא. תחבולת
......................................י״ג) (ערכין רמיה. לשון

. . . . כ״ג) (ערכין כו׳. העני בעקבות
. . לבקש) עח פ׳ קהלה (מדרש לשמור. עת

 - הזקן הלל פ״ב) (אדר״ג הטורח. לפי השכר
מדרש) בשה קצ״ב סי׳ (מנוה״ת ושמן. יין אוהב
................................(שס) תתעשר. למען עשר
 . מכסם ס״ג:) (סנהדרין כו׳. הצדיק אליהו

. ר״ש) פחח פ׳ הזוהר, (הק' והפילוסוף. ר״א
 ר״ש) פסח פ׳ לך (זהר המים. שעות מורי־־ מציאות

 רבי ויסב) ס' בשלח (זהר אתם. בדרך תלך אל
 סנהדרין ע׳ אחר, ד״ה הרומה, (זהר חיים. קרית
ורע צדיק ע׳׳ד עולה), אס פ׳ ויקרא (זהר בנו. ור״א ר״ש
......................................(שס) ויורד. עולה קרבן
. . . . פנחס) פ׳ (זהר והפילוסוף. ר״א

 . חנינא ר׳ ה׳) פ' (ויק״ר אותו תשליכון לכלב
 ר על מכסם מפדר״א) רצ״ז סי׳ ירמיה (ילקוט בעתו. דבר

. . . . פ״ד) (ויק״ר והמין. ריב״ק
 קמ״ו:) שבס פי״ד, (אדר״נ ערך. בן ר״א
. . . . נ״ה.) (שבס ושמואל. ר״י

. . . . ק״ה.) (כסובוס צדק. שופט
 '״ח) אוח ע׳׳י פאה (ירושלנד כו׳. תבוז אל

 ד) נ ינאי, ר׳ כ) אלעזר, בן יצחק ר׳ א) למקום. שלוחים הרבה
....................................................................פי״ח) במ״ר פ״י, (ב״ר

 יהודה ורבי חק
ח־דה ו)

כו לו

של

א' ז
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ז״טע

298 סו.
— . סלפחא •p יוסי ר׳ סייח) פ׳ (נ״ר ביתה. יחידים מושיב סז.

299 . . . מאיד ר׳ ל״ט.) סנהדרין (רש״י והזאב. השועל סח.
— . . . אבא בר דיס קי״ט.) (שבס לודקיא. איש המיבח סט.

300 .......................... א:דה ח׳.) סעניח (רש״י ובור. הולדה ע.
301 עא

— עב.
— ...................................נחמיה ר׳ ס׳':) (נסובוס מנוער. מפנק עג•

302 . . יהודה ורב יצחק רב ב; רבא נ״ה) (ע״! לטמא. הבא עד.
עה.

— עו.
— . . . . צ . . . . צ״!.) (ב״מ חרוץ. משפט עז•

303 . רבסי) פ׳ אינה (מדרש י׳׳א עד א׳ מן ירושלים. חכמי עח.
308 עט.
309
310 פא.
311 . . ־') אוס :ך (סנהומא ודעת. חכמה הטוב לאדם פב.

-- הנוספוח) מ; ח׳ אוס הסוינו (סנחומא עינו. כאישון יצרנהי
314 • ר פד.

— .........................................נ״ח) (גיטין וביתו. גבר ועשקו פה.
315 פו.
310 . . שנח) פ' קהנס (מדרש המים. פני על לחמך שלח פז.

. . . . השכס) מדרש ל׳א, סי' (מנוה״מ וב,׳. זכור. פח.
ס׳ ו ה : ני."ד סנהדרין רש״י פ״ב, ׳־:י:ה (ירישנמי המוכס. בעיא פט.

— , )39 נד ינחק :כבי עיי; נ"/ סי׳ מנוה׳ימ ט'׳;: ח:י:ה
318 צ.
319 צא.

. . מכסס פדר״א) נ׳ח, רמו הורה (ינקוט יצחק. עקדת צב.
בהניכוס נפלא הפור כ״ה.) (ר״ה ההם. בימים יהיה אשר השיופטי • ̂  A

321 .......................................בישרחל מחלוקס חרבה כ;א הדס
:נוס ו: ה על אבניר), מדרש שצ״ו, רמו הורה (ילקוט ור״י. אנדריאנוס צד.

322 .............................................שצ׳/ח) רמו (ילקוט רופא. פשיע צה.
— אדס. ות סונד ס׳ ועיי; דפאה), חוס׳ סע״ט, רמו (ילקוט כשגגה. מצוה צו.

בכסוביס רעיו; סשע״:) רמו סורה (ילקוט דוברות. צלפהד בנות כן צז.

323 . היטב עי׳ש ססנ״ה) רמ: (שס ירושלים. ושיוע* אבויה צה.

ץ
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נסמליר שמנחשה מפני נכישוף הכחשה ו') (חולין בדו.Sמ עוד אין
....................................................................................((נגלה של

.................................הרח((יס על )3ל״ (ביצה מרינוס. בן כתי2י
. ריב״ל ח׳) פ׳ הרו(;(ה (ירושל((י קופיד. בן עולא . . . 

 המודעי ור״א רהב״ע של״ד) חמז ישעיה (ילקוט תפרוצי. דצסאל ימין כי
. . חלסחא ב; יוס* ר׳ שע״:) רמ״ז (שס החדשים. השמים

...............................רפ״נ) רמז יר';יה (ילקוט שומר. שקד שוא
..................................................................(שס) יעקב. קול הקול
שר'ד׳. טוב . . . פסיקהא) שליח, רנע יחזקאל (ילקוט וי

הבונים על בקורה פ"ד). שקלים ניר־שליני עושהי. ישראל וישכח
....................................החכמים י7בי הומטס וא*ן כנסיוה בהי

הנ/שיר ביאח על רע-ון ח.) כי (סנהדרין בחלום. פניו שראח מי אשרי
.........................................................................ישראל ((צב ועצ

.............................................ל׳ה) (ברכוה ידברו. שוא החלומות
 טוב שו־ר ((לרש הקפ״ו) רמז (;!אכ' (ילקוט אהרוס. ואני יבנו המה

. . השכ״א) דמו הה־לס ('לקיט הלשיון. ביד והחיים המות
.................................תשכ״ח) רי(ז (שס ד׳. תושיע ובהמה אדם
...............................................................ו)“(; (גיטין מטמא. טהור
 ק״ו) סנהדרין השע״נ, רמז ההליס (ילקוט ומרמה. דמים אנשי

ושעשועיו האב רחמי על מכהס ההמ׳ו), רמז (שם בשיבה. ינוכון עוד
......................................................................................בניו אה

המקותוה בשני היטב עיין פ״ג) שס ירושלמי ליג, (העניה המענל. חוני
.................................................................לפניך אשר אה והבין

♦ .......................................חהקכ״ו) איוב (ילקוט הטבע. חכמת
...............................................רבי ס״ז), פ׳ (ב״ר יהיה. בדוך גם
המצוע דרך ה״א), פ״ב חגיגה (ירושלמי ד׳. דרכי המה ישרים כי

* _.....................................בזה שהאריך מנה״ז, בם׳ ועיין במדות,
 )א ((זמור טוב שוחר מדרש קרח, (ילקוט דור. ככל הקרחים תלונת.

הזה, ממין הספורים על שהעיר מה י״ד, בשער מנה״ז בס' עיין

........................................ • • . . ומנחמים משלים שהם ,
 .ועו בחורה שעמלו נ(י אשרי ס״ד). שמואל (מדרש ימיו. בחציר אנוש

..................................יזי׳׳י) רמז רוס (ילקוט שלום. הצדקה מעשה
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 ”“ת :בא רדד הפס*לימ. סבל עכרו על השאיר אשיר הגדול, הפבל ביד
 ויר!" אלהיו, בבית נעשתה אש־ הגדילה, השערוריה נל את וירא הכיתה,

 ־/•ר עשיה סי !שיובב בן לי, תגיד הלא בנו, אברהם אי* תרה ויאסר מאד. אסו
 סבל לך ואספר אבי! בעיניך י־ר אל אביו, אל אביהם ויאמר ’הזה׳) הדבר את

יאות  פ־, אשת באה הן ויאמר, אב־הם ייע־ן דב־. מאתך אבחד ולא פה ימו̂נ
 לפנירם המנחה את בהר־יבי ויהי ייאלהינו, קרבן סלת, מנחתה את יתקרב
̂ק אהה, בל ^קחת האלילים בל וינשו  וי־י יהד. בחזקה ויריבו ב־אשי, חי

 את ויקה אף, בחיי ויקם מאה, עד המריבה חזקה בי הגדול, הפסל :־אות
 הב־־ך •ביקי בנו, אביהם ‘א־ הרה ויאס־ ־רסיסים. ויכתם ויכם בידו הגרזן
 במריבים^' המה הגם להם^ יאכלו הפסילים הגם עמך! והתולים לבון חמדת יעיד

 יד־ו כמד,ם הלא פיך! לאמ׳־י תהיינה קימובות אזניך ד^א אבי! אב־הם, ייאמר
 ויתנדי בנו, אברהם על ^תרה ויהר — ויוה! תהו הבל נסכיהם שקר עיבדיהם,

 האסורים בית אל נמרוד ויתנהו בעיניו, בטוב בו לעשות הםייך, נמרוד יד ‘;י־
שים: אסורים המלך אסירי אשר מקום

המל־. היכל אל וחכמיו, שופטיו הס־יך, שירי כל ויתאספו היום ויהי
 השיופטים. לפני ויעמידוהו הבור, מן ויריצוהו הסהר, מבית אברהם את ויקהו

 כבדה וגם מאד, גדולה חטאתך בי אב־הם, ידעת ה־יא ויאמר, המלך י־ען
̂א מניגיוא לקי־וא דוחל אז אשד אנושי, מימי עוד מעולם, שימעת ;ס ידעת ה־

א בדי. הו
לד־ר,־•

פלאי צוינו, מפעלות את כיום התכהיש ועתה ד׳. בשים
 . שי,הב אשי, רשיפי רשיפיו אש- ציבאיה, וביי התבל את ביא אשיר ־נעלה,

 ייאס־ ל אנחנו אותו נעבוד כאשיר תעיבדנו, לא ומדו;* ד! כאש ה^א ■ה!
זאת, אין האיבי, את לבבות יוכלו רבים מיס הלא המלך, אל אביהם

אין ימדי;־ למים, תעיבוה הלא איפא, בן אם נמיוד, ויאמר ד'! באשי א‘־
 היציב ך קול בי ונובה־י, ־איתי אמנם הן אברהם, ויאמר ל בלבך אי''הים '־את

 אלהיי‘־ האדם יאס־ א^ ‘אב־ המים, S* ר ‘קוי הנה אמנם, גם אשי, ־הבות
 את ישא נימא אישי, בבף הנהו אשי־ הענן, גם כי יען הוא. גם מיס! גייב!

 יעני ימה שהקים. גבהי הכייס, בהשי־ת לעבור בהפניו, אותם יצירור גם ימים,
ב יבע־, סיעה ־וה יראו הלא בע־פל; ליטבין לע:ן, המשההייב ־מעינניס,

כי דוא, מה הייה וגם במיהביה. עגל במו וייקידם ביווז, דניכיאים י;-״,
 אב־, הואל נחשיב ובמה באפו, רוח נשימת אשי־ האדם, הייא אג־־ני! נע:ד:ו

 את ב־א אשי־ אי־יהעו הוא אהד, הוא א־יהינו היא שיימי, גנוה ‘ע־ גבוד ־־א
 א; יצר הוא ולק צבאיה, ‘לבי הא־ין צבאם, ובל השיטים היקום, ובד ־א־ם

̂אביו אותם עשיה בלס, מימיתיו יאשיל בלמו, הטבע מיכי־תי  ימיטי־תי' לוחית מל
 לאשיית בלי הוא אשיל דאהד, מ^בוה ‘עול ע־׳יהס מקביים יבלם להט אש
 אהד! ־ אליהיני ד ל:ל, ו״יהזק לגהל הגכו־ה1 הבה בידו ורק תב־ית, ובלי
 הרהו הנאספים ובל ממנו, ו־כה־יו אברהם דברי את ושי־יו המלך בשימו;* ויהי

לימונו: על ומלחו בו דובר ד׳ רוח בי ־אי, בלם בי לקלאתי,



 בא •צמע ויאב!־, פיהו את ויפתח ־יו,‘איS ויה־־ד נמרוד ירא כ*
 אמ^• בביר־מ האס הימבת׳׳' מ^ים ה־׳הובח תרה, כנו עדי האדנה אב־הס!

 הלא מאלהיו, אימיה ילוד יצדק ומה המה, אפס נבר הקיי הלא -אלהיס׳׳' ״
 נא, הבה ועתה ירא! אנכי האיט אלהי את הלא מירדיו, את ד׳ ניגיפמי *”בא
 ו־צי עולם. ממוקד נפימך והצלת לו תוכל אס והיה בי, והלהס כ'ום נא '«-א

 ויתד^ך האיס, כבימן תוך אל אותו ויפילו תרה ק אב־הס את ויקרי הס^־
הים, גן בעדן המתהלך באיימי האיס, בתיך אב־הס  בו היה לא ומאומה א̂־

 לנמ-וד, ויאמר אחיו, באברהם האימי יגילטה לא כי אהיאביהס, הין כיאות ויהי
̂ך ויצו אני! גס אנכי אביהס לאלהי  הככיגיך תוך אל הרן את גם ויימיליכו המ־

נ״ה): ס' (-:"ר אביו. תיה פני עי* מת והין כימדיס, מאו־ אביהם ייצא

ג
וכניר. יעקב

 אותם ויביך בניו, אל יעקב ויקיא למור, יימייאל ימי קיבי כאימיי ייהי
 עוי ע^יהס ויקבלו לו בדו דיממעו האלהים, בדרכי ■יכו י איג־י אותם, "צי*

 עם ושכבתי מת הנני לבניו, יעקב ויאמי לדבי ככלותו ייהי ימימים. מ־יכלת
 אותי, בשיאתכס ואתם בקבורתם. וקברתיני ממציים, אותי ונימיאתם אביתי,
 המצירים מן אחד לא במטתי, זר איש יגע ולא פניכם, על וכבודי יראתי •היתה

 נימיאתם איטר הנשים לבם הולידו אלה, בניבם כי יען מבניכם, אחד לא ואף
 את יימאי וזבלון, ישימיכר יהודה אביהם. יעקב אליהם ו־אמי כניען. מבנות
 לפאר ובנימין ומנשה אפרים ננב, לפאת וגד •מימעין יאובן קדם, לפאת ממיתי

 מ^ך כי ,מטתי את ישא אל ,בני יוסף צפון. לפאת ונפתלי יאימיר יין ,•ס
 ד, כ־־ית איון את ישא היא כי ישא, אל בני, לוי לכבדו. יעליכם הוא,
 יפקד סקי■ הלא ,אתכם צויתי אשר כבל ועימייתס לי תשמעו ואם ,חי אל מ-יך

 ויעיישו לדגליכם. כן אתכם יפקד אלהים וד׳ ממציים, בציאתכם אתכם אלהים י
ס׳ רבה (בה־בר צום. כאשר כז לי בני;

שמחה. הבנים אם

 מישראל הילוד הבן כל ,לאמר עמו אל מצרים מלך פרעה צוה כאימיר ויהי
ויתי כריתות ספר ויכתוב לוי, בן קהת בן עמרם ויקם תימליכוהו. תיאורה

\



ר)

 וא^ד לריק אעע למר אמר, :י מבי־ו. דימלרה אשרו, ־'•י:בד
̂ררג להוצייא דאש* עמרם, עיצר אשיר את ישי־אל, בני :ל :ראות דרי בני. י

;•מר:, בת מ־יש :־־אות וירי במעישיהו. ר  ויעשו:מ לאשיתו, ישראל שיבמי•
 עשיו. צ.~’א את בעיניר וירע ,לנשיותירש אל—יש בני ובל אביר עשיר אשר א־

 להיצית אוב^ לא בי אבי, בעיניך ירר אל לאמר, אביה אל מרים ותאמר
לדורות ריום, במני לבת לא בי ידעיתי, אמנם הן לי. וירוה ארכ״ה בפניך,

 באמ-י; רסדך, בנודל לי תסלה סלה הלא ואולם במך. הבם לאב ומישירים רעית
 ריליר רבן בל אמנם, רן ישי־אל. צ־ו־ר מסרעיר בגירתך, היום אבי הקשיית בי

 רבנים את נם להשימיר בלבבך, אמרת ואתר יהיון, הבת ובל המלך, אמר ימות,
 אבל למית, הילודים בל אמנם, רן ייצראל. זרע לכלות הבנות, את י;ם

 למע־ר, רעולה רארם ־וה באנוש*, ריא יוה הלא Vכבהמה היגוע גבר, הימות
 :•'י־־־רי הרד,ת אשיר הזאת, הגדולה רהררה מה אבי ועיתה מות. אל נתיבה ידרך

 יי'א ב* עליון, דעת יודע ומי למי, עתים נציפנו לא מיצרי, הלא ייצראל, בני
 הלא אב^ עת, ולא קט;״ אשר אתני, קימם ג:הד אמנם אם ועתה ימים! הזו

 אמנם, הן עליון. מתי־ בחביון פנים אללה אל וייצאו יתענגו, יצהי על יתרם
 אי־יה. עוני ילדי בעציומיו ינסלו נפשיו, תאית ‘על הלל כי עריץ, רשע יאית

 ו־יא יבוקשי ואינני, ד׳ יוה כי-ור אכל רעינן, באזרח עודנו מתערה אמנם הן
 לעת אס יודע ומי יחדו, נשמדו ופושעים נבהתה, ייצעים אהרית בי ימצא,
אם יודע ומי הנך, ויש־ תם ד,לא אבי, ואתה, לו. גם זכי בל והדל בזאת,

בל על הלאתגז א - לך. ויקם אמר ־
לשונה על ומ^תו בה הב־ ד רוה כי ותובהתה, :י

 את עגז־ם ביצימוע* אור
ביציפתיה, הן הוציק ,

 אפדיון ,׳צנית יובבד איצתו את ויקה עמרם וישב מייצרים. פיה אמייי יכל
 כ^ותה אדרי איציתו, ובב! וגם עלומיו, ימי בנש־ ויהדלצ ד', ביצם לו עיצה
 במרום, המי־ום וצלאבי לפניהם, ומפזזים מכרב־ים ומרים ו.אהרן עדנה, לה ה־תה
יצימהה!" הבנים ״אם בשמחה. ואומרים עונים

 ־אביהם אמר באיצי־ יוכבד, את פקד ודי אשתו, יובכר את ידע ועמ״ם
 אותו ות־א לישיראל, מושייעי בן ותלד האיצה וחת־ הבתרים, בין בכיית אבינו

 במצייים לייצרא״ ערב ויהי טוב. כי האוי את אלהים וירא הוא. צ־וב בי
'י'•:); דף ציה1(ב ם*ון. לירה היצשיי יום הורב בהר למו כלך ייהי

סרעז בהיכל הנביאים אדו!

 לענדהו ,כמנחה לקדמהו קדם מלבי בל ויבאו ,פרעה את הולדת כיום •יהי
ויעמד ואהרן, משה גם ויבא בידו. אלהיו הביא אחד וכל ולביכהו, עטרות



̂יראל בני ־אימי הנד, ,לאמר למלך ויוגד המלך. בימער  ויאמר בחצר, עומדים יי
ב בו, בערה וחמתו עליד,ם המלך ויקציוף הביתה, כבואם ויד,י יבואו. ״לך”

 ויען משד,. ביד ד׳ סי על בידם, הביאו לא ומאומה כמימממי, ב־בוהו לא
' ומאין אתם מי ויאמר, הצלך  ד' מלאכי המלך; אל ואד,רן מיעד, ויאמד תבא̂,
 משד,, ויאמר מבקשים^־ אתם ומד, מרעיד,, ויאמר אליך! באנו ד׳ ובשים אנהנו,

 אשר ד, מי פרעה, ויאמר ויעבדוני! עמי את •מלח ישראל, אלה• ד׳ אמר כה
 כלם אשיר קדם, מלכי מכל הוא מיוב המיוב יימראלא־ את לשילה כקולו אשמע

 אימלח. לא ישראל את וגם ד׳ את ידעתי לא פני, במנהד, ויחלו לי, יימיתד,וו
 העמים דברי הזכרונות, ספ־ את לד,כיא ויאמר המלך, חמת בערד, ההיא בעת

 ואלד,י מואב אלהי ,כתוב וימציא לפניו. נקראים ויהיו ואלהיו, גוי גוי ,יאלהיהם
 את הד,ויה אד,רן ויימא בכתובים. מציא לא ד׳ ימים ואת צידון, ואלהי עמון

ו  ואת מות, בחציר ד,כד,ן את ידרוש מי אוי אל, אמרי ימומע נאום ויאמר, מי̂מ
 שימו ציבאות ד׳ עולם, ומלך הוא חיים אלד,ים אלדרנו, הלא המתים! בין החיים

- לוי!' תערוך רמות ומה אל, תדמה מי יאל  סוסיו, על ד •רכב כי והיה -
 והידעיונים! האבות האמיים מפניו, האלילים כל ונעו מצרים, ובא ישועה מ־כבותיו

 מי המלך, ויאמר בלעה. עצתו וכל בקרבו רוחו נבקר, כי בדברו, המלך •יתמה
 חייו׳;■ ימי כמד, החלש•? הוא הגבור הזקן? הוא הנעיר בקילו, אשמע אשר ד׳ הוא

ואדעיד,. נא הגידו כבים? אשר הארצית ומד, המה? כמד, מלך, אשיר יהימים
̂ד,ינו ״ד׳ משיד,: ייאמר נמצא שיטו, צבאות ד׳ עולם, ומלך הוא חיים אלד,ים א

 וד,וא נברא, יצייר כל בם־־ם מלך אשר עולם, אדון הוא מציאותי, אל עת ואין
 ד' תכלית, ובלי ראשיית בלי העולמים, כל קץ עד יהיר, וד,וא הוד, והוא היה

 הוא תכלית. לאין כריות המון הברואים, כל את ברא הוא הן שימו. צבאות
 גדול? כהי ובמד, פרעד,, ויאמ־ חיים." רוח כך נפח וד׳וא יוצרך, הוא בוראך,
 ארץ. ויוסד •צימים נומיה אלד,, ברא טי וראה עיניך, מרום נא« •צא משה: ויאמר

 סלעים, ומשיכר הרים מפרק אש, לד,כוה חוציב ד קול חקר. אין ילפעולתו
 ברק. וחרבו רקיע שריונו עבים, מגנו לסיד, רמהו שלהבת, חציו אשי, קשיתו
 ישייס ארץ רוזני רחם, ופומיר בבטן, ולד יוצר לבד.םד,, וחצייה דשא מפריה

אתם שקר ויאמר, פרעה ויקציוף שימו!" צבאות ד לכסא מלכים ויושב כתד,ו
ויש^ה עשיתיני, ואני יאורי לי אני, אלד,ים לאמר, פרעה נואל כי דוברים!

 שיכמייה, פינת תמיד, מצירים את התעו אש־ וחרמיומיו, חכמיו לכל ויקיא תרעיד,
 כדברם, ויד,י — הנד,ו! קדם מלכי כן ד, חיטים בן לאמי, פרעד, אל ייאמרו

 יועצי חכמי ציען, שירי אויליס ״אך :י״ט) (ישעיה נשימע ממרום ק̂ו יד,נד,
~-T, ל): פ׳ (שהו״ר נבערה!" עציה '



ארוז-יופז.

ב דפיפצי הברזל. מ:ו־ ־עקבפצצרים, בצאת
■<ו׳ארי רצוי כ:ר

שראל.
ות, זהב ובלי בפו! בלי פפצרים וייפיאא באי בי ושיפ̂י

אשי־ על ,נקוב
'•♦יי- לו

 צ אל ובפשיתבר בד^־אזן, הרועה יצי̂י :איפר שיב־פ, ‘ע־
 כפלו, זהב •פיפ לא פשיה, האיש זה ואולפ נבי־יפ. יפיפ בפי־ך, עבדופ

̂פצוא לבקש• לבי אל לצא־ ישראל בני יבלי לא בי יופה א-ן את ול
 לאפר: פותו בפיי־פ ייפראל בני את יופה השיביע השבעי בי פפציריפ, ב־יעירו
 ללבת פיפה ויהל את:פ״ פזה עצפותי את והעיליתפ אתבפ, אלהיפ יפקד ״פקד
 גרו^ר רעה פשיה א״י וירע לילות. ויפיליפת יפיפ יפילשית מהלך פצרים בארין

 בת פרה בו ותפנע בלבתי ויהי בקשי. אשר הארון את מצא לא ני לו, ויהר
זבתיז לבל פנולה, בל אוצר היתה היא ני פגולה, ייפיראל בני לה ויקראו אשיר,

J'־r -׳׳■ ד־ר  פרוע• פשיה, אל סרה ותאפי •מים. רוב האריכה נ* בייפיראל, עתיק
 בקיפיתי ,לילות ויפיליפית יציב יפילשית מצי־ים איין בבל פובכתי בי ,סיפיה ויאפר

 ואי־א־ אדוני, נא לנה האשה, ותאמר מצאתיו. ולא כקשתיו א־ון־יוסף, את
 האשיה, ותאמר היאויי, •פיפת על יפיניהם ויבואו מבקש. אתה איצר האיון את
 •פימו אשיר הא־ון, הנה ביאור. האיון את הפציי־יפ הורידו אשי המקופ, הנה

 והאשיפיס, החיטופיפ וישיל־נוהו נני, מאות חמשי משיקלו בי, יופף את דפציייפ
 האייז מן •עלו ולא האי־ון, את ייצראל בני ימצאו לא לאמיי, ^פ*עה אפיו ני

̂עירו.  את הרבי את נא זנור !יוסף !ייסף ויאמי, היאור יד ע̂י משיה ויתיצב כי
 תאה־ ולא יש-אל, לאלהי כבוד תן מותך. לפני ישראל בני את השיבעת אשיר
 האריז פן ציכאותינו בראשי לעלות תהומות, מנבבי ועלית ישיראל, גאולת ניופ
 דיאו־ שפת על ויעל מצולה, בסיר הארון*הרתיח והנה כדברו, ויהי רפה. ביד

 ולא לד, לנביא משה נאמן כי ייציראל, :ל וידען וישאף,ן, משיה ויקחהו נקנה.
י״ה): פ' דב״ר י״ג. (סיטה כייצראל. נמחו נביא קם

ז.
ד׳. מקדש

פיט־־ א״" דבר,ד׳ מצירים, מארק ייפיראל בני לצאת הראשונה, בשינה
 ביצנ־ ויהי ד. כדבר משיה ויעשיהו בתיכם, ושכנתי מקדש לי ועשו ^אפר,

 פוער. אהל משכן המיפיכן, הוקם לחדיפי, באהד הראיפיון, ההדיצ ביום היפינית,
איפי־ דאדק דבת ויוציאו הארק*, את לתור הפרגלים את פיפיה •פילה הזאת בשינה
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אמור ייאד־, אה־ן א די ויאמר אל. שי בני אל רעיה, אית־ תרו
־עים יהיו ובניכם ת;ריבם, יפלו הזה במדבר ד', נאם אני הי ייט־ראל, כני ‘אי
מא־ין ייטראל בני לצאת יטנה א־בעים תם ער ,יטנה !ליטיים וש שימנה בי־
u'l '1 ל הירדן, את ייטראל בני את נון בן ׳הושיע• ־ העני־ W י ’בא ויהי 'ב.

"j2h h'^:z‘אי ש־  ב הארץ את חלק יטנים ושבע שנים, יננבע ד -להמות
 בבודו את די וייםב! מצי־ים, באיץ ישיאל בני לצאת •טנד והמשי־ם א־כע נשינת

 ימית שילה, משבן את ד' ויטיש יטנה. ויטיטיים ותיטעי מאות •טליט ה,Sבשיי
 נשתה ויהי ייטיא^. את הרמתי •טימואל וישבוט נובה, הארץ ויבא הבהן, על־

̂:־‘•״ שא־ל את ייטראל בני יבוSוימ משפטי, כסא על יטמוא^ ביטיכת העישיייית,  מ
̂, עם יהד בם־יבו שאול שנה ב; עליהם.  עש־ה העשתי •טינת היא •טימוא■

 א:: על המל ב• ^ד', Sטאי’ הטא עש״ה, השתים וביטנת הרואה. לשימיאל
 דיהי שינים. יטתי ^בדי ‘יטאוי וימלוך '־'ראותו, יטימואל יסף ולא עמ^ק, ננלך

 ־' ב־ית איון ויבא הבהנים, עיר נוב את •ט־איל ויהרו: ,“שמוא־ מת באיטי־
 מאית א־בע בשנת וגכעין, ניב למשיבן •טינה והמיטיים •ט־בעי בשנת ויהי :בעיונה.
 עמד אש־ די, בית את •טילמה בנה ההיא בשנה מצרים, ליציאת שינה ושימנים

 מאות יטמ;ה יש־אל בא־ץ• לשבת הבית, והרב שינה, ועיטר •טינה מאות ארבע
ק־"־:): (:נ־יס יובלות. עשיר שיבעה שינה, והמיטיים שינה

בעלה. אשרי טובה, אשה

יתאם
ייאמי
^לו-

ה־יא, ביים ויהי אה־ן. ו̂ע משיה ̂ע ד׳ עדת את קרה בהצות יהי
? אתה ;ם נזעקת בי אייטיי, לך מה לאמר. אייטיה ‘אי ■פלת בן או! איטת

האש־ ותאב־ די? קהל על ואהק משיה יתנשיאו ומדוע יאה,א'
•אתו ;ם תמלוך המלוך נזעקת? ני לך מה ואתה!ליימלו !מיטה .זלו־

‘ע־ ׳טינהי ותי• הו ותיטיק היין נבל את האיטיה, פתה •ל ■•ץיייר ”י•
בפתח , ראשי ופיועות פ־ומות :תה’ ו היא ותתצב מטתו, על ותשיכיבהו ־כיה ב

האי־ין ,ה ותפת מפניהן. אהוי־ ונזור לאייטיה, :י̂א וי: בא אייטי ‘כי יהיה האהל.
‘ישייא־ נל נפי בי ויהי ־תו. ע; ‘כ: ואת קרה ̂ע פתאום, ה את ותכל פי; את
ו־ערתו לקרה ד' עשה אשיר את וידע ,מיינו און וייקץ לקויים ,יהם ככיבית

היום !יטי נב את הצלת כי לד', אשתי את וברוכה משיה, אלהי ד' כי־וך ויאמר
־): ......פ ־:"ר7ונ". יטיהת. ־דת מ
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ט.
אהרן. ע ו ג

• • ; ר

W > .  1 י ד - ^ ד י י ו
" ־ ״1׳ י ׳ ״ ' 1 ^

W ( . * ל-.'

ל , , ו י מ ע ף ס א ק נ ה א א ! ל ה ר ט א י ' , ה צ י מ ת ד ר ן ל מ , ן א י י ,  _  > ,  . W

• ג י י ב ל א ו ן ר ה ת א ו א י ד ג ב ת א . , ט ־ י י ג י פ א ו * ך2» * * ט י ט י ^ ד ה ׳ ׳ / ’ ״*־ ו : • ־ ־ ת : א ״ * ט * ' א

1 ( W  '« • . י נ ל ב א ־ צ • ע ' ת ד ע ו נ ו ל י ל ו ב . ו ■ * ׳ ר ‘ק ד ן : ד : ^ זא ע ס ת י ת א א

ד י מ ן ע י ס ב י י ה ן ה י ב י י ג י י א י ,ה צ י א : ! ן ר ה א : א ־ - ל מ ן ב ב ר ה ,‘־ ־ מ א א ' י

, א ־ ל ה י פ י א ^‘ו י :vו מ ד “■ ו מ ע י ה ו צ י מ ע ו : . ״ .i1 ׳ > / ׳ ׳ • . n  1W 7 י u i. ״ צ ע ת מ ו . ד

^  1 ^
% ^ י ף * ^ ך • י

- I I ׳ - 1 « V ת א r ' ד — ! ת פ י • ! י נ י ל ק ס • ט ע ט

: פ׳ ( מ ״ י ר ׳ ר י מ ב ) . , - ה — א

שלמה. :מת

' ד ב'ת  TvS ̂ה::ות אר •ג*־״ה•י
- .> ״U ״״  הייעיס הבסי אניציך, ל* :א “*צל לאצד, ־_ , ״

 c:S נ־י אליהם, ןיאסי מצייים, חרמם• SrS דיק־א ב״־עה, •־•צלה טרא:ה,
־•ם ב^מ*:ם, ̂מלך א*צ*לה ואתם ביצנההזאת, •מותו איצי ̂־  •רוימיל־מה. •גילמה י־

מה, ‘•<*י ד׳ ־וה ותה• •״יי*•*־•רוימל ננואם ויתז מתים בגדי המלך ו*קה •ג̂*
אגר יב

/ t <w
פדע -» < U - /׳

 בירויגי למות יצלהתמ :־ במגייים, מת־מ ב;ד־ *א*!
ב* ‘מ:־ מה“•ג־ “מ:“ י״צ): פ׳ (ביליד דדם. ̂מ

 הדייל לאמ~ 1׳
י

בר•ץ וא
הנם ב• םרעה, וידע

יא.
עמים. גבולות

,הדיצה ;היתה : הזה ביום , פריעה בת את ; שלמד התהתן י יאש־ ביים
ויעיגי ,ארצה משמים הגדול צר’ ,מיכאל ירד י הזה ביום ה. התולר: במע־בית

העפ- ודגכי , המיס ויבקעו הים, בתוך גדול קנה נצב וד-נה ייהות, סלז<ביו
אדמת ידים, רהב בנר ויהי מצל, תוריגי ■ א ו,, .-ץ . ̂כרן ";הך ״*>ר«

רומי:
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א^ בבית האהה את ויימס רזזד^ י*־ירד גרי*י״י י׳'''*-/ ־״•*• י ׳ ׳W ׳< ׳*י
S' ה, שתי ־ס, ואהיו •מיליס ויבן בדן, נתן ראתה יאת

רומי, וס בעיר תלה על מ̂ו ר סבת עמדה •נז:ה, מאית בשיבע ייב'. אהמת
ס סה״ג!. לפני (ילקו ימינה והמימייס וימיליס ימינה מאות ימיבע הי א*מ־1

:ארוס. : מ^ך נציב הימימימה,
־.). נ ,1• ׳

בסערה התימיבי אליהו עלה אימיי ביוס
ס רי ב ) , ר י ק ר רי ): אל פ אוני ר ה

•א

יב.
יהויקים. גלגלת

^ה אהת גלגלת מצאי!־י  נלנ̂ו
הגלגלת את ה"א רב־ דרח

ב. ״' ע ת נ 1בנ<

ר י ת- ר : (י ( י ״ ; נ ״ i י I; 'ע> M 1 : 1 1 • t 1 ,

ר מ א ־ י ן נ א ר י הי U/w , ׳ < ^

ך ^ , מ א י ה ה ה ק וי ילי־^י• י , ת א ז ד -

ת אימיתו , א ז ג י א ה ה ת פ ת ו

ה :•מיה תנ תה ו בנ מי לי א ■תריז ה י 0ךיי*^*

א, V J ,,ן| -SN ,,, ,,.-N ,ן ד י
̂ אה־ת,״ ועור ״זאת עליה: וכתוב ־ויט״יימ,

מק; היג״ילבה ב* באיצפתות, להתגולל תגלגלת ותשב ויקברה.
 גי־׳גלת את בי זאת אין
 מהלאה והשיירה סהוב •קבי, המויי ןכוי־ת

 הא-ן־ה גלגלת את גא אמקהה בלבו,
 ״•••י בהתוליי אותה וייגיב
במשי• הבושה והגה ,הגלגלת את ות־א

א־־׳יה, השכנה מ־vS‘ות האלה. כרכרי:! ^
 וגס בהייה לו והנעימה הנאהבה היאיגיונה, אישיך אשית גולגורת יק זאת אין

גלת את רתקה אף בה־י האשה ותקס נס־הו. לא כמותה  אותה ותשילך הג̂י
 וירא האיש, כבוא ויהי מבעית. לפניה והנלג''ת האה, אל איש־ האשי אל
 כתיב היה אשר הכתכה, “רב פשי־ נודעיתי עתה ויאמי, אשיתו, עשיתה אשיי־ את

):7ק״ (מנהלרין ״ אהי־ת ו;יוד ״זאת לאמי; ;•ליה

לפקרון. באינז בשיי

יג.
. ם י ה ו ב ה

ולבו , אלה בן להיימיע התיציעית ביצנה
! מבבל אימיור מלך ויבא איצורה. ייצראל את

בת: ויהי יש־אל. בני תהת •מימרון l̂*י *vבעל* ב
הי';*ס ויהיו האייות, את בהס ד •יש-ה ר,

ויגלאת

 את יראו לא שס, .יבתס
ויבוא אימו־י מלך ויצו
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̂ו איצ- ה:־:ים צן אתד  ר. את ייראי איך מורס אל, בבית וייצב משטי־ק, הכי־
 יצתי ‘עי־ היו סוסתיב בי עובדיב, היו אלהיהב ואת י־איש היו ד את אב!

 דתיהדי בי לאציי אריות, — ;יי ביצים בייצי־̂א הבותים ויקראו דיסעיצים,
̂ח איצי- האריות, מאיצת ;יין, ^צראה  באצו:־ ד את יראו ולא בהם, ד׳ •צ

 ויהיי יעקב. בני את צוה “איצי והצ׳צוה ד', הורת בסםר ה;ו לא ונב אב!!•
ה, ״;יים  הביתה, היו הרביתם בי — בותימ, ביצים נירעיו איצי־ הא̂י
̂ירם יאת שסצי־ו, האיהת ד את י־אים  ובני בניהם נם ;ייבדים. היו פביל
י׳:): ב׳ וימכיס הזה. היום עד ועילילותיהם אבותיהם בריבי הלבו אה־־יהם, בניהם

̂צייהו היהים, א׳י־בו בי ויהי  היהודים, בתוך ויתערבו פנים, םת־ הבותים וי
̂א ד בתוית לההזיק ייתקדיציו  וישתהוי בהסתיים, לפםיי׳ים ויעבדו אמונה. לי
הים  ה^ד כריצי בימי ויהי מעיציהם. ̂ב במתיציך ייהי ויעיבדום, אחדים ־י̂א

̂הי י*'ר היבל הגולה בני בונים בי ובנימין, יהודה ציי הבותים וייצימעו סים,  אל
 יצילוב בדוריציי י׳מו ויראו יצן, ויהיקו בלבם ‘לייצייא: ויקנאו ביהייציליב, ‘ישיא״
 ויאה- האבות ראיצי• ואל ז־בבל אל הבותים ויניציו ואון. ‘עם* יבקיכם בפיהם

̂היבם. י׳ד׳ נדיוש• בבס כמני ד^א בי ההיבל, את עמבם נא נבנה אליהם,  אי
 אה־ים. א^הים עיד עבדנו לא פה, אותני דמע^ה אשוי מלך הדן אםי מימי בי

 וידם לבנות. איתם ומכהלים בסתר, יהודה עם ידי מרפים האיין עם •יהי
 ביציציף פניהם ‘מע־ וידיחום לייצראל, האבות ראשי• ויציאי וייציוע ז־בבל אותם
 יויציב• ‘על יציטנה הבותים ויבהבו מחביתי, בתח־ית אהשיורויצי בימ־ ויהי קציף.
ים, יהודה  למגבות השינית היצנה עד א^הים, ג<ת עבודת את ויבט־׳ו וירוש̂ל
לי: (עויח פיס. מ^ך דייוש

ובי־וש־׳ים, ביהידה אשר היהודים ‘עי עדוא, בן וזבייה הני בהתנבא וידי
ו יוצדק, בן וישוע ‘שליתיאי בן זיבבל ויקם .‘ישיראי אלהי ד׳ בשם  בנות‘־ וי̂ח

 נעת ידם. על עוזי־ם ד/ נביאי היו ועמהם בירויצלים, אשיר האלהים בית את
 בם ויתגרו ,הכותים אחיו ויצאי ,הנהיי עב■־• פחת תתני אליהם בא ,ההיא
 ̂ע ך‘המי לדריושי יציטינה הכותים ויכתבו ההיכל- את מבנית אותם י־:־או

 המלך, בעיני חנם את ד ויתן למלך, א;רת בתנו ‘ישי־אי שרי וגם ייצראל,
הימים דברי הזברונות בפפי מצא אשיר בפי הבית, את לבנות הרשיון להם ויתן
..L,:י׳):■:;ד (מר

לקראתם, בחי־ב ויציאו פיהם, במו ‘לישיראל להרעי הכותים יב^ א‘■ בי ויה־
 עציתם, את א^הים ויפר העמיני, עבד וטיוביה החרני סנבלטי היה צבאם ‘ועל
ל׳.: ג׳ ׳3 (נחמיה .‘ליש־אי ו‘יכי ו'־*א

ויה־ פ־ין, כל בה נות־ א‘ו' החומה, את לבנית ייצראל בני ככלות ויהי
 נחמיר אל העיבי וגיצים סנבלט וישלח בשע־ים, הדלתות את העמידו בטרם

 הי‘להפי־ לו, היו מתאנים בי אונו, בבקעת בבפירים יחדו וניערה נא בד.‘' אם־,‘־
̂יי •צילוח פנבלט ויוס־ אחריהם. לי־׳בת נחמיה אבד׳ ולא במד׳מורות  אל

ב* עושה, הוא גדולה מלאכה בי באחת, לו היצייב ונחמיה פעמים, בארבעת
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 קכה לא :י סנכלנן, כיאית דד\ אליהם■ ברדתו המלאכה, תימכת ^מה
־ו וייגילה פניו, מעל האפר את דפר מהיטכתו,  המייגייה, פעם נערו את ̂א

 במליך, היהודים מרדו כי בנוים, יגימענו יגימועה לאמי: בידו נתן פתוהה יא;רת
 אתנו, סוד להמתיק עליך דדא ועיתה למו. רמבצר להיות ההומה, את **כצרו

̂ו, שמע נהמיה וימאן דורשי. אני מיובתך  ע־ום דק בי נכון, אל ידע :• י
̂ו ־עיים  :דברים נהמיה לו וישב לו. הפר אשר בגומין ״'הפירהו הזה, הנוכל י

 י;ם האלה. הדברים את בודה אתה מלבך כי שימעת, שיקר ״שמועת האלה:
לפתיה שיק־, לנכיא םנבלמי אותו שיב־ ,‘מהימכא'־ כן דליה בן שמעיה את
 אליו ויתנבא :־מיה, א־" שימעייה ויבא ברעה. להפילהו נהמיה, את
 או־כים הכותים כי האלהים, בית איי ויועה ההיכל, תיך א^ ים;־ כי ד,

 אתה שיק־ יממעיה, אל ויאמי נהמיה על ד' דוה ותהי ההוא. בלילה יינפשיו
 בלע־, אייפי ואתה וה^' ההיכל אל יבא מי כי שליחך, ד׳ לא ד', בשים ־יב־

 ■'־דבאייבי ,הקדיםי אל לגשת ייפתותני אלי, •גילהוך מרמה אנשיי כי ידעתי גם ■דעתי
ו׳׳ן: (ע:רח פשיעי. בדבי־ ולהכשיילני עמי, כני בעייני ריהי את

ם י ר : ה לישיראל!" היו ממארת כעירעית יעקב, בית אל תמיד נספחו אשי־ ״
ככרק, כעצים תמיד לישראל היו האלה, והכותים התלמוד. חכמי אמרו הלא
הוא ממצי־ים, ישיראל את עלה אשיר רב העירב להקיא. ו־יא ^כליע -יא

 ועיי' ד' ‘ע״ וילינום ישראל את ויהשייעו העגל את עשיו בק־בו אשיר ־אכפסיה
המד, יש־אל מכני לא אשיר הגכעיונים היום. כל תאוה ויתאוו עבדו, מ־גיה

 האשי־, מרומי בראינז ישיאל בגי כל בהיות השימשי, לעין מלך בגי ־.■קיעו
 יהודד, מאניביי רבים הכשילו נחמיה כימי הכותים, וגם •ימראל. מלך דוד בימי

 את עיייו וישיברו נחמיה, את מיראים ויהיו וישייאום, וידיר.ום ,בשיפתם ויפתום
 ייהודנן ארה, בן לשיכניה מיוביה היה התן כי השיק־, נביאי וכל הנביאה נועדיה

 נהמיה א־ מיוביה ימלה אגרות, ירבות ברכיה, בן משילם ת
‘־־י אלרי־י וד׳ יהודה. באנשיי לו אשיר השיכוע־ה, בעלי

(כם): תושייה. :ם

ם,

 יד עשיו י־־א עצתם,
 ההומה ותינוזים

• ״— ״- ~ ל.

א
■1 1<הת־שיתא נחמיה

נאםפו

 וכס): יום. וימנים להמשיים לא־יול, וחמשיה ם
•בירא

•מם ימים המים. ׳־y•״
וביום הימיביעיי, להדימי אהד ביום ירו. ל

■אדמ ובימיקים בצים עצרה ויק־אי יימיראל
י•"■

אה־, באיימי העם כל ויאספו הבית, את ־בנות ^
ומימיפמי, הק הספר עזרא להם •מים ימים !,מים. ■< I

I י‘■
בקר: אשי־ רב הע־ב מן נכר, כני מכל יימי־אי' זרע . .

 ם׳.): ה׳ (כס יימירא'. בקרב הכותים מבני אהד אף נותר ולא כיתים
 להתערב בפע־ם, כפעים בעירמתם לעימיות הכותים וינםו הימים, א־כי כי ויהי

 דמית להם וימציאו המימינה, ממיםדי אהד מאיר, ■־בי בימי ויהי יימיאל. ק־ב
עולם. עד ישראל מקהל ויבדילום ישראל, הכמי ויתפקדו גריזים. הר ב־אשי נה

):1 >7־ ־די" י '
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יד.
פרס. מלך גרש

 א.ינע הב־ת בפד דדלוך ד/ בית את סרס מ^ך ברש בבנות ויהי
̂ובו ם־ס את היונים וילבהו פרש, על יון יד ותעז •שנה.  באד• הכית בם:י ויט״

̂שי דאה היית בפני יים־־ובו ,היוניש עלי ההשיפינאיש יד ותעיז •שנה. וישפדש  רשי
 פא־■ הבית בפני וביתו הוא וימלוך קש־, עכדש הורדוש עליהש הקשור •שנה,

ט׳.;: דף (עי: אדפתש. ‘פע־ ישיראל גלות ייש עד שנה, ושלש

טו.
רומא. מלחמות

להש יכלו ולא היונים. עם ־ופא י בד נלהפו מלחמות ושלישים •שתים
חד: א פה היונים על הם‘'יה: ,‘ישי־אל בני עש ה־שלימו אישר עד ,הרומיים
היונים על יחה למלהפה ושיאי ,‘־אד יש־ עם יים ה־ומ׳ השלימו כאשר ;י ויה

‘עד רומי שירי את יון שי־י ויוביהו , הפועשיה, שירי נועדו כאישר ויהי וילכדום.
את וישיא רימי מחכמי אהד ויען . בפשיפמי :*א י הנש, אותש דדסש על ,שניהם

תעשה ות פרגלי הלא כנו? ופי העדי, • מי טיבה ואכן ״מרגליות : ויאמר משלו
,-,:פך ל;פך: :] - תהיה הטובה אבן הלא :נפך? וד טובה אכן בה! הטי לאב; כן

,התורה שש־ הם ועטי ישראל אתנו והלא התורה! לשפד הנפך הלא ׳ התורד^ וםפר
מלחמותינו!" לנו נלהש הטוב וד'

'־אמר, אתש כריתש ויבתתו ישראל, ביי את ה־ופייב השילימו כאשר ויהי
 ימלו.־ ואם ,‘ישראי מכני השירים -ל והיו רמלך, רופי מכני אהד יהיה אם

שינה. ושיש עשרים הארץ והשקיט רופא, פבני השרים כל והיו ישראל מבד אחד
 עליהם וישימו וירוציציוש וירעדיום בישראל, גיעל רומא בני וימעלו כן אחרי ויהי
ס׳:)י♦ ף7 אותב. לענות מסים שרי

טז.
̂יייי רבני הצדיה י״י שמעון

 מלאכי, זכריה, חד, השני, בית כימי לישראל דדו נשיאים עשר שנים
̂ל, בלשן, מרדכי, זדבכל, בני. משפר, רעליה, שריה, יהוצדק, בן יהושע עזד
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, ־־ו ואתם - ׳ ח:נ־ד, ד:*א־', הד ואהם <הרד'ה),בז נחש-ה נענה, י
 מא■־ בלם בבס־ •סהיה ער ,רבים הכביס עליהם ונלוו (הרמב״ס), ועזי־יה בישאל
 כ־ בסס־ היה כן כי — הגדולה. כנסת אנשי בשים הנודעים :שיאים, ועשייב

 ודו־. דר־ כבל הסנה־־־ן
י*׳!:ראבי הגדולה כ:סית

ב!  אנשיי תקנו רבוד! תקנות ע׳׳
 דקור̂ש סי ד נ ;די ישיראל.

שנה. א־כעים גיול כהן ויהי

רין הד סנ ) ,

 ו -‘בישיראי התפלות סדר נו
: ויהי הגדולה, כנסת בשירי היה הצדיק ישייעון

ם כל בי  כיבין, הכסי־יס ב־וס עולה הגו־ל היה בקדשי, הצדיק שרת אשר הי
 בבנורה ־ולק היה הבעיבי וני לעזאזל, השילוח הש־ע־ר בראש ה־בין הצבר ולשון
 עצייש הכהניס ־ביאו ולא הבזבה, מוקדה עלתה המעיכה אש תמיד.

̂הם בשיתי בעומר, המציוה. לקים לכד, עצים גזירי שני רק למערכה,  וכלחס דד
 ואשיר ויותיר. וישיכע אכל כזית, ־ו המגיעי כהן וכל רבה. ברכה היתה הפנים,

 נ";:): (יומא במותו. א\ה ‘כ־ בטלו
‘רגדול לכהן הדבר, נראה נגעבי׳טראל, נזירות נודרי רבו בימיו

 ביש־אל, יותר והמתחכמים הרבה הבצריקיש קמו ההיא בעת כי יש-־אל. בכית
 ,הכהונד בן נגואלו אשר עזרא בימי עוד היו רבים כי ,אגורות אגודות לעשות

̂א המתיחשים כתבם בקשו אשר אלה  מקהיי נבדלו אשיר הכותים וגש מצאו. ול
 יש־א-י ייכות כקרב זליעפות, ורוח מדנים רוה ויסיחו פחים המטי־יו ישראל,

 צירק־ צדק בשוד, שוש‘: תמיד יבקשו ,בש בום אשר וכאלה אלד, כי - בשתי•
עונותיהם: כל על כסרד, לר,יות ביניהם, על

 במגלות כאחת התלמיד חכמי מציאו אשר כסי — הצדיק שימעין אמר כר,
 אי' ויבא היום, ויר,י אחד. רק נזיר, אשם אכלתי, לא ״מעודי : סתריו

 ת-תרים. וקווצותיו ־ואי וטיב עינים יסד, אדמוני, וראיתיו הדרום, מן אחד נזיי
הייתי •ע־, אליו, ויאמר הנאור,? ימערך כיום, תיג־חית מדוע• בני! א־יו, ואומר
סני דמות את וארא המעין, מן מים לשיאוב ואייך היום, ויהי בעירי, לאבי
 ישיע! אייו, ואומר ואען — רובץ! חטאת לפתח יצרי, עלי וסהז המיש, כצל
 אירח־ בי די! חי לך! לא בהדל גאון, לבשת כי לך מה ותולעד,! ־מה עסר

 ״נזי־ ואומר ראשיו, על ונשקתיו הנזיר, דברי את כשמעי ויהי •ממיס! לשש
 : '1 נדר־ם ש׳יק, נ:יר •רושנמי •; — ״ !כישראל נזירות נודרי ירבו כמך !לד לד,זיר
י׳׳: פ׳ במ״ר

 הוא ־•הוריש חג הוא, גריזיש הר יום טבת, לירח ימים והמימיה בעשריש
 מוקדוי, אלכע;ד־ מאת הכותים בקשו הזה ביום הוא, שפוד עת ולא קדם, מימי

 את הצדיק שימעון כשימויע ויד,י המלך. לד,ם ויעתר אלד,*נו, בית את לד,חריכ
 ירוש״ים, מאצילי ועמהש הכהנים, ואחיו הוא וילך בהונר,, בנדי וילבש הדבר,

 הה־ בצי.ע הלכו ואנימיו אלכסנדר הלילה כל וילבו בידיהם אור אבוקות קחו וי
בש ויסנע השמש, כזרוה ויד,י כאנטיפטר. לד,ם ויאור מזה ושימעוןואנשיו מזה,

הטה הלא למייך, ויאמרו פנשינו? אשיר אלד, מי לאנשיו המלך ויאמר אלכסנדר,
ממרכבתו וירד הצדיק שימעון את המלך כראות וידיי בך. טרדו אשר היהודים,
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̂־• לו *•צתהוד, וטדוע היהודי! הוא ה^א ^טלך, היצרים ויאמלו ̂ו. יייצתהו  הגילך
איגי' בכז^המותי, המיה ייאיתי איצר ,א^הים כפני פניו ראיתי הלא המ^ך, ויאמ־

ה ע בקיציתך ומה ־,צידיק ו שמעון לך מה המלך/ לו’ ויאמל יכולתי. גם נצחתי
̂ע ואם המ^ך ך בעיני הן מצאתי אם שמעין/ ויאמל לך. וינתן ית המלכו הצי

וד,קדויצי הגדול 'ת הבי א הל כי בבקשתי. ועמי אלתי ביצי מקדשי לי ינתן טוב המ־ך
צופכים’ הזה, בבית העימים. לכל יקלא תפלה בית ושירים, ביי דעימד

 קמי ועתה מלכותך, ועל •צילומך על המיה, יום ככ^ ה',‘? יגייהם את ייגייאל
 בנזק ׳מיוה הציל אין בי וכייפות, בכימייל מקלימינו את ולמנר ולימיבר לעיקי הזל־פ

̂ך.  הוא יה ואי •ה הוא מי הצריק, ליגימעון ויאמל אלכפנהר המלך ויאמל המי
 הכיתיפ ואויבים, צרים אניצים אלכסנדר, ויאביר כן? לעימיות לבו מ־יאו אימי־

 ייגימעון אלכסנדר המלך נתן ההוא ביום ״ כיום! לפניך העומדים האלה, י״עים
 ויתן המלך, בשם בעייניו, כטוב בם לעשיות היהודים, צוררי הכותים את ־צ־יק
̂ןי־  איתם, הצירים הכותים ‘חיי ‘כי את ולאבד ולהרו; להשמיד ־'יהודים, המ

בינב־ ייתלום בימיונאיהם, ויהלנו כלצונם, בהם היהודים ויעשו לבוז. ■ימיי'לם
;לי. הר א\ בואם עד הב־קנים, ועל הקוציים על עמהם ינוסו

 ביה‘־ לעימיוה היצבו כאיצל מלה, ויזלעוהו ניר, ויחרשיוהו ההרה, כבואם וידי
סניה.: ש״ט. (יומה ,‘לייציאי ושמחה משתה יום היה הזה והיום אי'הינו,

ימה, אלכסנדל כעלות ויהי  ‘אי רעה דנתם את הכותים ויוציאו ילויצ̂ז
 בקדש* לבא הכהנים יתנוהו לא ירושלימה, בעלותו כי ;‘ישראי על א־־כסנדד
 ־וה מ־א הנבר דוא קוסם, בן לגביע הדבר נודע* כאימיל ויהי פנימה, הקדשיים

 גביע לי ויעש ימים, מריב גבן ויהי ימים, וכביר ישיימי קדושים, ודעת הכמה
 כסף• רבותים העיולות י־קלית, טובות באבנים אותם וישבץ בנד, — ‘נעל מני
 ‘א' גביע ויאמר אתו. גביעי וילך הבית, הל על לעלות אלכסנדל כבוא ויהי

המלך/ איצולי ימעדו פן יראתי כי ברגליו, הנעלים את המלך נא **צים
כן. המלך וייעימי ה־ציפה,

■מרן

א י *

די א־ הי
-ל

קדימי פתח סף על כבואם
ד ‘-'■י■ ו י ■ לא הגדול/ הכהן וגם ימות, מית פה הקרב הז־ 7ב -י<, ־־־.׳

ניצ״יב, הקד׳צ מן בצאתי המלך, ויאמל ביצינה. אחת אם כי
 •צכ~ ודאגת תדדה, אדיל לו^א ־ן אם גביע, ויאמ־ יימייצו־. גבנונך את אימים

(סנל~־■■ מלפא, לאין עד נהיצ, וישיכד,ו הקדימי מן המלך כצ״את
העני־); והננס ס

לפני ‘ייצילא־ עם לדדציפט קמיורד, וב:י ישימעאל כני התנגשיו ההם,

ד• 'יד^־־• ,11וי

וא־כנעין א־ין הרעיות, מיצימהות •ציתי באו יאתם
 או־ביני יובלו אם גביע ויאמל עמד,מ לד,תוכח גביע את הו‘־א^”

 תאתמנה אז הלא אני, אנצהם ואם נצחו, היום כמני •צפל רק כי *אמלתם ,
ובוז: בגאוד, עתק לדבר יוסיפו ולא ״*ק־־, פה*

 אח כי לאמ־, כתוב היהודים בתורת ״הלא למלך. הייצמעאלי ו־אמל
בן הבכור את ״כי ומשיפטי: הק נאמל ושים הבכור. והיא ליצחק, •*לעאל
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היצנואד,
// I r-r*,"

 משפט :פי בארצם, יטנים פי ישראל, לנר יתנו היא ועתה ■"
עמנו. :יום תשיממיו ישראל תורת משיססי לפי אם ויאמר, גבי;* ייען וזיי״ב׳'"

 אשר כל את אברהם ״ויתן :לאמר לנו המעידה דבר, יקום עדותה ־c על א
 והלא וישילהם." מתנות אברהם נתן לאברהם, יר2אי הפלגשים ולבני ל״צהק־ יי’

̂'צעמי  ופני גביע מפי יצא הדבר בעייניו. בטוב לו אשיר בבל לעימות לאב ׳'
(שס): חפו. שימעאל’

 בני ויבאו בו. וארבעה בעשרים השנה, להדשי בראשיון ההיא, בעת ייהי
 היושיבים האיץ, הלא ויאמר, הבנעני ויען ישיראל. עם להשיפמי למלך, אפייקא
 ישייבו לא ומדוע קדמתה, קדם מימי תקיא אבינו, בנען שים על בה, היהודים

 בן יהושיע• בימי אותנו הורישיו והורש• אותנו גזלו אשיר הגזלה את ישיראל בני
 השינים בבל עשיתה אשיר תבואותיה, ו:ל הארץ את לנו ישייבו הלא ועתה גין,

 התורה, בספר יימראל מצאו הלא ויאמר, גביע ויעץ תורתם! מימפמי בפי הא־יה,
 לאחיו!׳' יהיה עבדים עבד בגעץ ״ארור ואמר: המעיד והגלוי, המקנה מפד את

 לנו לשירם ועליכם אדונו. קנה העבד קנה אשר בל בי ידעתם, הלא יאתם
 האלה, הימים בכל אותנו, עברתם לא אשיר השינים כל בעד שיבעתים,

בבושת המלל־ מבית האפריקיים ויצאו אדוניו. מעל המתפרץ העבד במלמפמי

מאות שיש• הלא ותאמר: יימלך ותגש מצ־ים, משיפהת אחריהם ;:א
 בידם, אשר ותורתם העם. ברה בי ממצירים, עלי ממיף לבד הגברים ־ג־־י א־־ר

 כפף כלי ממצרים וישאלו ,משה בדבר עיגזו יימראל ובני ״ לאמר, עליהם מעידה
 ימים זה מאתנו, שיאלו אשר את לנו, ייטיבו לא ומדוע ושימלות,״ זהב וב־י
 ביטיטי עבדו איטיד שברנו את ,המצרים לנו נא ישייבו ויאמיי, גביע ויען r ־בים

 והשייבונו בם־, אין הנם יטנה, מאות וארבע• שינה שילשיים אלה, אלף מאות
 להשיוב ושי־יו, המלך הבמי החלו בי ויהי מאתם. שיאלנו איטר בל את ידם,

 בבושית, היא גם מצרים ותצא לםפו־. חדל בי יבולו ולא השיבר, מםת את
(שם): יאשיה. עיל וידיה

מת. אגבי הזאת בשינה ויאמר הצדיק, שמעון בה מת אש־ בשינה ויהי
 מד• הקדיטי אל בבואי שימעון, ויאמר זאת? לך הגיד ומי הבמיו, לו ויאטי־ו

 יוצא לבנים, ועומיף לבנים לובשי אהד, זקן וארא הבפורים, ביוש בשנה שינה
 בצאתי עימדי עוד יצא ולא , שיהודים בגדים לו לבש הזאת ובשינה עמדי, ובא

 ויהי ימשיבו. לא וימי לבוא עתי קרבה בי נבון אל ואדע הקדשי, פני מאת
 הימים, לשיבעית ויהי בו, ימות אשיי הליו את יטמעון הלה והנה ההג, ימי נעביר
 עוד לברך הבחנים אחיו ויחדלו נבבה, אלהים ונר אבותיו, עם יטימעון וייטינב

לותא המפורש. בשים ־יטי־אל את
 ידו את ימלא בנו הוניו בי ויאמר למות, שימעון ימי קרבו כאשר י־ה*

 וימאן הצדיק, שימעיון מות אהרי ויהי אלהים. בעבודת הוא שילם בי ההתיי,
אהד־ ויה• תחתיו. אחיו שמעיי ויבחן ראשיו, על בהונה בתר את לשום דיניי
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 ידע ויהי לבו, אל ויתעצב עשה, אשר בל את הוניו וינחם האלה, הדכיים
 קדם, מימי הוא בישראל הק בי עשר, אש- הרבי את להשיב אין בי הוניו,
 הסעם, עלה בי אהיו ושמע• פורידים. וליא בקדש טעו׳ים בי יעקב, כבית משסטי

היום ויהי להמיתו. ויבקש• אהיו, הוניו לי ויתנבל עוד, ירד לא מזבחו מעם
הוניו וילביט העבודה. חקי ואאלפך אהי :א בא אחיו, שמעי אל חודו ויאמי

 ההיא. בעת הנשיים תלבשנה באשי־ נשים, ואסור זי בגדי אחיו שמע• את
 למהום־ חלילה בי מרחיק, ויעמידהו המזבה ‘אי אחיו שמעי את הוניו ויגיט

 הבחנים אחיו אל הוניו ויצא התורה משסט כסי עבוהה, בל אל לק-בה בגדים
 מזבח אל היום קרב בי מאחיו, הגהול חבהן אחי, שימעי את ה־איתם ויאמר,

 בבית ראשיונה ירו את למלא לה נדר אש- בסי אהובתו, בגדי את ב־יבשו ד,
 אחת בבגדי בגדיו לבוש והוא ד, בבית שמעי את הבהנים כראות ויהי ד.

 אליהם שמעי ויתחנן המזבח. בקרנות להשמידו, ויאמרו בו, אסם ויחר הזונות,
 ק־הי. אים* בל את להם וישפר מאומה, חטאתי לא בי חנוני, אחי חנוני ויאמר,
במלאבי מלעיב ויהי ד', מקדש את נאר בי חוגיו, את להרוג הבהנים ויבקשו
̂ט ובהגיו, האלהים ויבא מצייימד, ויברח הוניו ויקם המלך, בית אל חוניו וימז

 ההיבל, בתבנית לד', בית שים ויבן אמון. נא מלפנים העיד ישים אלבםגד־יח,
 ד', בעיני הישר את ויעיט לד', ולזבח לעולה מזבח שם ויעש• בייושלים, אשר

 בכל עולותיך תעלה סן לך ״השימי לאמי: ד' צונו אשר המצוח על עב- רק
 ״קבת־צר." כיטם הנודעת בישראל, חדשה אגודה חוניו וייעש מקום!״
 אמיץ בן כיד ד׳ כדבר גדול, לכהן למו ויהי ,‘ישראל מבל אליו ויתקבצו

 ('-.א מצרים אי־ין בתוך מזבח יהיה ההוא, ביום והיה י':יי: (ישע־׳
הרמב״ס): ס־רוש ע״ס

יז.
■ באלכסנדריה. הכנסת בית

מצ׳י־ימה. ויבאו החילים שרי ובל ררח בן יוחנן וילך הנביא, ירמיהו בימי ויהי
צוה אשיר ה׳ להכר שמעו ולא

אלכסנהיייה, בעיי לתלפיות הבנסת בית ישיראל ויכנו מצרימה, בבואם ויה•
 א־מין בהדרו, היה ‘כלול הזה הבית תבל. אסםי בבל במהו היה לא אים־ בנין

 שיבעים בי ויעיטו איש• אלף מאות שש• לחביל הזה הכית היה גהול ,‘המכס־
 הבנה,הרים. לראש• ההר, ברוב כבוד, ובשא כעם, אשר הזקנים לשבעים זהב בסאות

 עץ במת ויעשיו זהב. ככרי רבוא ועיט־-ים המשיה בסא, כל משיקל ויהי
 ברכת על ״אמן״ לענות בהגיע ויהי עליה, עומד הכנםת וכהן בתוך, בבית
אחיייו העם כל ויענו כידו, הדגל את החזן, הוא הכהן וינף הצבור, שליח
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 מפני בהתפלאו, הצבור שליח קול את העם שמע לא כ* אחד. קול
ה:'ת; גודל

 היו שדיות כי מקומו, את והכיר ידע אחד כל הזה, בכית הנאשסים בל
 לבד. ומלאכה מלאכה לכל מלאכה, כעלי לכל ימדרה, לכל ומכדלות ככיוז/
 איינו לבד, והרוקמים לבד האורגים לבד, נחשת חרשיי לבר, ברזל הישי וישבו

 אי* זי־־ איש יבא כי והיה עושה. הוא אשר מלאכתו ואל עבודתו, ‘א־ ש“א
הוא: באעזר חבורתו כני אל לו ויפן הבית,

כהדרו, הכלול הבית, את וירא מצרימה, מוקדון אלכסנדר כבוא ויהי
 •מפך, רב דם וגם בחרבו, אותם ויהרוג הכית, מן ויגרשם ישיאל כבני ויקנא
 ולשיטה .־■‘לאי וד.יו עליהם, ד חמת תתך כי ירמיהו, ביר ד׳ דב־ את למלא

נ״א:): דף (סנה הזד,. המקום את עוד יראו ולא ולחייפה, רלקי־׳לה

יח.
מוקדון. אלכסנדר

 את חילו, צבאות עם ויעבור רבות, ארציות נסנרר‘א: לכד כאשי־ ייהי
̂י בשמים, גבוהים הי״ם הנש•־, הרי  בעת הרי־חימך. בימם הנודעים הודו, בא̂ר

 ויבא כארין המלך ויעכור )Kiizie( קצי מימפחת כני הזאת, ב^רץ ייטבו ד.ד,יא
̂י, ק הנכרים כל וינוסו קרטיגנה, מקים עד  ד■‘נפי אלכסנדר אימת כי הא̂ר
 ־ק בארץ נותר ולא הסלעים, ובנקיקי בחורים ויתחבאו מפניו, נמוגו וכי יד,ם‘ע־

̂א כנו, תלחם לחם אם ותאמרנד,, לקראתו הנשיים כל ותצאנד■ לבד. הנשים  הי
 כי ך,‘הוי אתה אשר הדרך על תפארתך תד,יה לא כי אפם תוכל, ‘יכול גם

 והיית הארץ, מן ונגרשך לך, נוכל יכול עוד אם ואולם אנחנו, נשיים רק הלא
 ך‘המ־ וישימע אלכסנדר. את ד׳ מכר נשיים כיד כי ולשינינה, למשיל לשימה, עוד

 על ויכתוב העיר, מן כצאתו ויהי בשילום. קרטיגנה את ויעזוב הנשים לדברי
 ולמדתי קרטיגנד■ בואי עד הייתי, מאדם בער אלכסנדר, אמר ״כר, לאמר, שעריד■

מנשייס!" עציר,
 לצאת קצי מלך על ויפקוד ,4אפריק> ויבא הלאד,, דרכו את המלך ו־עבו־

 פניו את ויקדם לקראתו ויצא כסנדר,‘א: לפקודת קצי מלך וישמע לקראתו.
 •הב, שילהן על עמכים זהב ולהם זהב, ורמוני זהב תפוחי אתו ויבא כמנחה,

 קצי, למ^ך אלכסנדר, ויאמר בידם. זהב לחמי לפניו נשאו אתו שיריו וכל
 אל■': באת כי בארצך, להם אין המבלי קציי, מלך ויאמר כא־צך? הזהב היאכל
 כשיכת היום, ויהי הנה. באתי ארצך משיפט את לראות רק אי'כסנדר, ויאמ־

 המשיפט, אל אנשיים שיני ק־בו והנה קציי. למלך אשר המשיפט, כבית אלכסנדר
כחפרי ויהי ארץ, ככרת הזה האיש מן קניתי, הנד, המלך, אל האחד ןיא;ןר

♦ג*
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 הזהב את •קח :י האיש, אל ואומר כארץ, זהב סגולת מציאת• והנה נארמה,
 :! לא השני, ו־אמר, קניתי. לא הזהב ואת קניתי, האדמה את רק בי מירי,

 מלך ויאמר בו. אשיר כל ואת השידה את לך מכרתי כי !תקח הכל את ה־בי־,
 C; ואז רעהו, בת את האחד בן יקה כי לבניכם, מוהר יהיה הזה, הזהב הציי,

 המשיפמי, את אלכסנדר כשימוע ויהי בשילום. יבא מקומו על איש שניכם
 ויאמר בשעיריכםל הזה כדבר ישסטו ואיך קצי, מלך ויאמר להם. וישתאה

 בארציך׳)־ שימש ד,יזרח קציי מלך ויאמר יבדלו! והם רכושם, יחרם א״כםנדי,
 בהמות הישי המלך, ויאמי ירד! גם יזרח אלכסנדר, ויאמר לכם? סמי־ הי־ד

 וירד השימשי יז׳־ח כן אם קצי, מלך ויאמי יש. אלכסנדר ויאמר בא־צך?
 פ׳ רבה (ברהשיס ד׳. יושיע ובהמה אדם כי הבהמה, בג־יל רק לכם, המטי

ר נ*ז): פ' ,רהד

יט.
ויורד. עולה קרבן

ויצו כירושלים. אלף עוינות לד,קריב המלך, אגריפס ו־בקשי היום, ויהי
ביום הזה. כיום ק״בני את יקריב אל בלעדו אישי הגדול: הכהן את המלך

 הכהן וימאן לד. קרבן תורים שתי להקריב הכהן, אל אחד עני נגש דהיא,
 תיקר לאמר, הכהן אל העני ויתחנן המלך. פקודת פי על קרבנו, את ^הקי־יב

 כי לחמי, יחסי פן יראתי כי הזה, כיום קרבני את והקריבה בעיניך, נפשי נא
 הכהן ויחמול לד. וחציו לי הצייו והיה יום, בבל משיתכר אנכי תורים ארבעת

 אגריפם אל ד מלאך וירא ההוא בלילה ויהי ד. לפני קרבנו את ויקיב העני ‘ע־
 ויקרא בבקר ויהי בקרבנך. אותך הקדם הלא אחד עני איש אליו, ייאמ-
 למלך, הכהן ויספר מציותו, את שמרו לא ̂ע כ<יו, על ויוכיההו הכהן את המלך

המלך: וירצהו נפשו, את נושא אליו הע־ני, על המל כי
 כי אף ידם, מטה העניים ובני בארק, ראיע העישיירים נשיאו ההיא, בעית

 במקדשי, וכהנו ראשי נשיאו הבהנים גם כי מדעי. ואנשיי גדולים חכמים בהם היו
הכל: את ענה והכפר ש־ד בגלל

 לד; קרבן מפרים מקין שיור העשירים, מבני אהד איש ויבא היום, ויהי _
א בעיבותים, ויאסרוהו האלהים, בית אל ייוליכוהו  ה:פ ויבא ממקומו. הלך ̂ו

 מהט ויקא הפי ויתעטשי הנון, — אזוב אגודת לו ויושיט העניים מבני אחד
 אל ד מלאך וירא ההיא׳ בלילה ויד לד. קרהן ויקריבוד,ו וימשכו־,ו מגרונו,
כקרבנו. הקדימהו ד,עינ החכם והנה ויחלום, העשייי

ויבזה, הכהן ויראה לד. קרבן סלת מנחת אחת, אשה ותבא היום, ויהי
̂ילה הכהן אל י מלאך וירא המעיט, אכלה ואת אותה לו, ויאמר ההוא בל
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^־׳דוס הקייכה ננפישהכ הזאה, העלה, את

פנימה. מאך בת כבודה

דב־
הנהז
ד:ד,ן
ע־יני
אחיו
ועיני
האיש

ארבי היסורים, יום עיב האינזבה מן יצא נרול, בר,ן קמחית בן •שמעין
בנהי עא רוקו וישול ייק, ירק והמלק עמו, ברבי־ו ויהי הע־בים, מאך עם

ההם, היבים בימים ויהי ההוא. כיום תחתיו אחיו יהורה ויבר,ן ויממאר,ו,
עם הבפורים יום כערב מקרהו ויקר מאחיו, הגרול בר,ן ויה,י בנה ישמעאל

 יים־ ויכהן הכר, לו קרה ועור תחתיו, אחיו יישכב ויכהן הוא, גם אהה
 :דולים, בהנים היו אלד, וגם הזאת, לאישיד, היו בנים •שני ועיר תחתיו,

 ותאמי אלה? בכל זכית במה החכמים, אליה ויאמרו רואות. אמם
 בל החכמים, ויאמרו זי. לאייש ובשיי צמתי גליתי לא מעודי ה,

 פ' (ויקיא פנימה,!״ מלך בת כבודד, ״בל 1םלת קמחית וקמח קמח,
׳ ע״:): מ:.

כא.
כילגה. בת מרים

 ותלך ירושלים. היינים ויצורו גדול, בהן יוחנן בן מתתיהו בימי ויהי
 מש־־י אהד לםרדיוט ותיאקח דתה, את ותמר מרים ושיפד. בילגה ממשמרת עלמה

 מזכה על ברגלה, מרים ותבעט ירושלימה, ויבאי היונים הבקיעו בי ויר.י היונים.
 ואין יישראל, יםף מכלה, אתה מתי עד טויף) (זאב לוקוס! ״לוקום ותאמי, ד'

 תשיעד, ד׳ ויעש ,גדול כהן יוחנן גבר כאשר ויד,י ״ I צרחם בעת למו עומד אתה
 יישראל, בקרב לשמצה כילגה משפחת את הכהנים ויתנו לישראל, ידו על גדולה
 חק כי מרי. לבני לאות להיות סגור, וחלונה. קבועה טבעתה להיות עליה, ויגזרו

 חלונות, ועשרים וארבעה טבעות, ועשרים ארבע להם להיות כמקדש, לכד,נים היה
 חלונו ויסתה טבעתו, לו תלה משמר ובל משמרות, ועישרים ארבעה, למחלקות

נ״ו:): (סכה לבגדיו. למלתחה להיות
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כב.
הבסף. בצל ההכמה בצל

»’Sr ויבאו היום ויהי בישראל. ירותrנ נודרי וירבו המלך, ינאי בימי ויהי
 הנזירים ויבאו ידם. השינה ולא לד׳ קרבנותיהם להקריב ,ייושלימה נזירים מאות
 ויעמדו ההיא בעד. ישראל לבני המטות לראשי ראש שטח, כן שימעון לפני

 והמשים ולמאה איש, וחמשים למאה נדרם, להסר פתה שימעון וימציא לפניו.
 הנה ביום באו הן למלך, שימעון ויאמר הפרה. פתה בל מצא לא הנותרים,

 נתתי ־ביי ואנכי ידם. מטה כי יכולו, ולא קרבנם, להקריב נזירים מאות שלש
 קרבנית לתת המלך, אדוני נא הואל ועתה לבכם, משאלות כל למחציתם
 כ' לפלך, ויוגד כן אחרי ויהי כן. ויעשי המלך בעיני הדבר וייטיב לניתרים.

 מפניו. שמעון וינם המלך, אף ויה־ מאומה, להם נתן לא כי שמעון, רמהו
 עליו השרים וישיאלו בהיכלו, המלך את לבקר סרס שירי ויבואו היום, ויהי

 אמרתו, כטל ור.זל תמיד, כ׳טפתיו הן הוצק ■כי אשתך, אחי שמעון איה לאמ־
 אחיך נא יבא המלכה, לשילציון ויאמר ינאי המלך ויאמר ארין■ זרזיף כיביבים

 ל', עיבון תתן אם המלכה, ותאמר ממני. יברח ברח ומדוע הלחם, אל היום
 המלך אל שמעון כבוא ויהי ימיתהו. לא כי הפלך, לה וישיבע תהרגהו לא בי

 השרים כל לעיני וינשאהו ויכבדהו המלכה, ובין המלך כין כסאו את וישם
 ויאמר r"לברוח נחבאת מדוע ,אשתו אחי שימעון אל המלך ויאמר אתו. אשר

 רמיתני מדוע• המלך, ויאמר זעם. יעבור עד אהבא כי אמרתי, ‘כ •ממעון,
 כי יען לבבך, את גנבתי ולא רמיתיך לא שמעון ויאמר לבבי? את גנבת ימדוע
 ויאמר בחכמתי. לבבם משאלות מלאתי ואנכי בכסף מחציתם את נתת אתה

 אמרתי כי יראתי, כי שמעון, ויאמר הדבר? את ממני הסתרת מדוע המלך,
 נא ראה המלך, ויאמר כססהו. כערך הכמתי ערך את אדוני יוקיר לא פן

 לכסא, ותושיכתני כבדתני ההכפה שמעון, ויאמר הפעם! כבדתיך כי שימעון,
 פ׳צ׳יא, (ניר תושיבך!״ נגידים וכין ותרוממך ״םלסלה סירא; בן ספר על ככתוב
: :)מ׳׳ח ברכוה

כג
מפניינים. יקרה

אחריו, העם כל וילכו המקדש, מן הכפורים ביום הגדול כהן כצאת ויהי
 הכהן את ויעזבו אותם, העם בראות ויהי בתוכם. ואבטליון שמעיה גם יבא
ויהי הגדול. כהן פסניני הר.ורה חכמת את להוקיר העם ידעו כי אחייהם, ילכו
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 ,dtSs הכהן דאמר הגדול, הכהן מן להפרד ואבטליון שמעיה נגשו כאשר
 אליו ויאמרו ויענו סנחריב מבני היו גרים כי — לשלום! עממים בני ילכו
 לשלום אהרן בני יבאו ואל אהרן, מעשה העושים לשלום עממים כני יבאו

ע״א:): (יומא הגוים. מעשה העושים

כד.
ישראל. פלגות

 וארבע אלפים שלשת כשנת הצדיק, משמעון קבל סוכה, איש• אנטייגנום
 את ויקה מצרים, בארץ השני תלמי מלך ההם ביטים ליצירה. וששים מאות
 מישראל, רב עם ויגל ירושלים, על ויצר בערמה. סיליקום מיד ישראל ארץ

 האלהיח, בחקרי החכמה ורחבה נסבה ההיא בעת ולשפחות. לעבדים וימכרם
 ויודע הגדול הפילוסוף חי ההם בימים הארצות. בבל סילוסוסיא בשם הנודעת
אנטיינוס): ערך (סה״ד צעזאר. הקיסר עם בריבו הנודע קטון, ושמו עתים,

 אשר מיום הזה, היום עד הארץ נפלגה אשר מיום עב־, בן פלג מימי
 כל פני על למיניהן השונות הדתות נפוצו משים הלא ,הארץ כל שיפת ד בלל

 - הימים, דברי בקורות — בא ודור הולך דוי ראינו זאת בכל ואולם הארץ.
 אשיר ובדרך חייהם, ארחות במנהג אחדים, ודברים אחת שפה הארץ בל ויהי
 וראשו ארצה, מצב החכמה סלם והנה וההשכלה. הסכלות במעגלי בה, ילכו
 מראש, הדורות קורא כל בו. ויורדים עולים דור בבל אדם ובני ,השימיטה מגיע
י בכל אדם כני עלו אשר המקום, את ולהגביל להבדיל ידע  הסלם. בשלבי ח
 הולך סובב סובב בחכמה, או בסכלות לאחוז דור, בכל באנושי היא יוה אכן

 יכיר לא אדם, כבני יפריד ולא לגוייהם, ללשונותם השונים העמים בכל הרוה
 הפלנות בכל ההוא, בדור הרוח שיב סביבותיו ועל דת, על דת •בכר ולא

למיניהם.
 להעיב כנפים יפישו הסבלות וערפלי תבל, על תעל חשובים רוח אם
 והנה לארץ ונבט הכושית, אשה את בכנפיו ישא הזה הרוח הלא שחקים;

 אדם כל וצלמות, חושך בליל חלוף. בני לכל בעריפיה חשך ואור צר חשך,
 את ואיש תושיה. אין מוסר אין דעת. אין בינה אין נדמה, כבהמות נמשל
 זהרה, הפיצה החבטה, ושמש השחר, כעלות ואולם יבלעהו. חיים רעהו

 בכל אור היה אדם, כני ולבל מחמתה, נסתר אין אז הלא בכנפיה, ומרפא
— מושבותם.
 דור דהוא, הדור אחריהם הבאים הזוגות ודורות הגדולה, כנסת אנשי בימי

 כל על משכילים להיות העמים, כל על ברורה שפה ד׳ הפך ואז היה, דעה
הלא ההיא. בעת ובחכמתם בתורתם העמים, לבל לנס היה ישראל יעם דבר.
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ד ח '■'*ר׳ ... ן ■ י י ^ ד ־ ׳ -,ןכ.וז «•«;! ‘*צ-אי‘ ב'ת ‘ני ־2אי ,“ד״יפ־* הנד, ־־ ''
:ודנני־ר

 נ*צ א‘•:? א־צה, בהב-
א ינ*צםט

והר:
מינהלה בהדוהה c‘ואוי ארץ, נקהנ• ^^אש ^

 אהה תייר, באי־ץ. א״יי הננצאים :הק
̂א הצבע. ר אני״ש, ב:־,־ותמ ה־ -נ תיע̂י

»ייי ! ~ «ו . • י י . י - - ד ר־ייו׳יר . י ^ י ״ •““*י __ יי•^■״ " - י-' >■^‘,/ •1-- < ■י..׳ י ,1<ו ש •סרעו -^.._.י^1, י
-v- - v- הא אייט ניצה י־ם ־״Ŝהu, גם־ץ בטרש vS ,ט^א- ד־א ההזוז

יי!<̂י

 :אש :אדי
השנה שתוך איש ״■''בת א^" ה׳
תיקה הש*ד באיש __ י ̂_

איש ת׳4: י
L- יי. .

r  I
הוא

איש״ ושינינו ,ובייקיש בקילות בא י
 <י־'יני ^ה;! ארם׳, בני י׳בית בק־ב

לנשיש. איש־ הנר בתי ברימוני :יס,
 ונבלות ;ינן ב;ינור ונביה, הבנה יקי־ ‘ב־ את באשי, ־;ייב איש־

̂ר. יה־ לאהש היא לסובנת הלא ההבנה יאו־ ־ב  בש־ייז יהיה, ני איי יאולש י
 היש־יה‘'־ לב;־י הנביגין, בדשן ההבנה ;יישץ לר,עלית ר-יעות, במ-וע אישה, נבולות

 ישיניש בת אביה בת האנונה היא א‘ה־ וביש־ה, ;יצנה אהותה השתה, באי»
א ;ייני בהתה לא האי׳הים, אייש נישיה עיין יאתה יקי, בל הלא נשוה.  נש ̂ו
 הי־ב, בנהב־ בהיותו יאישיינה, בו בשרוץ ההזיון, הבנת תבע־ת שש:* להך,
א אבל:'' איננו והשנה באישי, בוער השנה ״יה:ה ויתבונן: י-

ההבשה והנה ,ותלאהיאה יבות נראיש, הרויות קויא ̂ב
 והנה איש. לנאבלת האנינה ותהי נערית, האנת ותה,י גבולותיה, לעתים פיצה

 ובצ־'שי; בדנותו •שעייים ויולה ישירה־שעופה, הוא השי^ננריא, ע^ה השוקר שן
!לב חקי־י גרוליש ♦שונות. ובתות אגורות אגירית ,אהש בני לשלגות ייבבית פ־וה

 אנורה ישר והוא הגלילי, יהירה וישינו בא־ין אהה איישי קש ההש, ביניש
 ידם הניי־יש, הש הש־וישיש הש ישיניש: בישינות ונקראה ביישיי־אל, הרישיה

 נישותידש את ויעזבו יהוהה, מעיי יצאו ניישיראל אייש• אלפיש איבעת האישיאיש.
 ויד־ו ההיים, ענג נבל לר,נזי לבש את ויתנו להש, אישי יבל עבורתש ובניה,ש,

(לע הצדיק ישמעון בישי יביש, נזי־ות נוה־י ראינו בן לד. להזיי נזיר נדה
. ,^3:'׳ (לעיל השלך ינאי וביני ט״!) .;’סה . . .  וין^..ןן,,- נן.ךיק ^.

כו: הופשר
̂וש הנדשי, ־ופאי היו בלש ^ אשייש, ונקראו הכו-.. ־ופאי גש ובהו ב̂ג

 ״אשיא". ייפא נקרא ארנות דשיפת ישיבן — בה, השתלנו אישיר היפואה הבנת
̂קהייש קוראיש יון, בישפת שבן קדושתש, בגלל רופאיש נק־או בי אונייש, ויש  י

 בי האוש־יש, מן וייש — קדש. בישי קדויש׳יש הרופאיש נש היו ואולי ״אסיא",
 האוניש, ‘בבי ובאות, המתחדשות הבתות בל בםשפפ למי, היו יביש מיסד־ש

 •וש־., מישש הנגזרים יוסי, או אישי ♦שם על איסיא׳ש, אלה גש נקיאי בן על
 איש יוחנן, בן ויושי צידה איש יועזר כן ליושי זה, בגלל אותם ניחשיש ויש

 המופת עלדם עוד בא ולא המה, השע־ות רק אלה, בל ואולם ירושלים.
— :בקדמוניות הברו־ה מעדות



 הלא ,‘:t בהי־ והנבהי הקרוש במעמר *שיאל, בד קבלו איצי־ '״די’"'"'
 בםקוד-ה הובתס ולהימליס למלא בה, המחזיק־מ בל את אמת ככרית הביאה
 האב־־ימ הרבת ימתים, לחובות תמיד התר-ה, סי האדם הובת כ.“ה:אמנ
הדק, מן צתים’ ארבע, שהן הן, ♦מתים וההיבות בה־י). (רדנו הלבבית. והובת
̂מתים מימורת־יהדין, לפנים וימתיש אבות אבי היו הדין, מן לפנים ♦מהן וה

עו־י הלבבות. בחובת וחסידים האברים, בחובת חסידים כיימיאל. החסידות
והנזיי־ים החסידים רבו כמו רבו מכונו, על כנוי הבית עוד בהיות קדם, בימי

 שנים. ♦מלימ והרב יממו, כית־־־הינו יימראל, בארץ היה אהד מהין כיימראל.
פ״ר.): מציעא (בנא תויה. דין על דבריהם העמידו אימר בגלל יי־יימליס, היכן לפני

 גבוה מדרגות לה וקבעו לחסידות, וגדר יסוד נמציא המימינה, הבמי בימי
 פייימית נקיות זריזות, זהירות, הורה, המה, הלא ע^יהם. וגבוהים גבוה, על

 גלוי המתים, תחיה הקדימ, רוח קדושה המיא. יראת ענוה, חסידות, יהרד,1פ
ר׳:): ע״ן מ״ס. סיטה ה', הלכה ס": י־ושלמי ישקל־ס אליהו.

 א*מי־ ימברם בל אחיו. את איימ ומימרתים מלאכה, אוהבי היו הנזירים
 מהם בחרו אימר אהד, ראימ יד על נתנו אספו, אשר השידה יבול וכל הימתכרו

 וכל ויאכל, יבא רעב כל לכלמו, היה אחד כיס לפניהם, נאמן לבבו את ומציאו
 ועים החיים עם חסד ויעימו דויו, ערימ על סעדו חולה בל וילבימי, יבא עמם

 חיב בידם היה ולא ובמיימור, בימלום יחד גם אחים ♦מ*בת יימכו ו:^פ המתים.
 מקראי ובימי ד׳ בימבתות נעם אמרי והטיפו ולילה, יומם ד׳ בתורת והנו יקימית,
 מאשה. וסמימיים נבדלים דרכיהם, בבל היו וקדוימים גדולים חסידים קדימ־
היהודי): פיט; בשם (שהי׳ד

 ארכו כי ויהי המדה, על לפעמים הפייזו הזאת, האגודה בעלי ואולם
 מעליהם. סבלה עול להסיר רומי, במלכות וימרדו קימי־־, הנזירים דקימרו הימים

 לא והם בנויס. מימיל להיות לאדם ולא המלוכה, יאתה לד׳ רק כי אמרו, הם
 ממני בי הגוף, באברי כלב הוא הלא בעמו, העוציי המלך בי הכינו, ולא ידעו

 ולבוא לצאת כשר, לכל הרוחות אלהי ד׳ יפקד ואותו העם.• לבל חיים תוצאות
 בל כאין לבמח, יושב איים כל להיות יביאם, ואיסר יוציאם אשר לפניהם,
קל״ט): ף7 יוחסין (עיין תאנתו. תחת אל ואיש גפנו תחת אל איש מבלים,

 נשאו אשר יש ראשים. לשני הזאת האגודה נבדלה הנשואים, בארה
 גחלתם. תבכה ולא ישראל, שם ימחה לבל זרע, להקים בנים, ויולידו נשים
 למופת. להם דותן נדת והיתה בנים, להם התלדנה נשותיהם, בחנו ♦מניס, ימלש

 לאהבה. בנשותיהם דבקו לבם, תאות למען לא כי לדעתן, יספו לא הרותיהם
 אשה נשאו לא אשר הנזירים, מן יימ ואולם זרע. ולראות בנים, להוליד אם כי

 קנאה, רוחם לבשד, בי בתולה. על יתכוננו ומה לעיניהם, כרתו ברית מעודם,
 תחת אשר נעוריה, כאלוף לבוידה ויתנוה בישראל אישד, לכל ויקנאו גבר, חמת

 היא. גס נפרזה מדה מצאו. לא אלה בכל ד׳ יראת ואשה זרים, תקח אישה
לב! חקקי גדולים
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 כיד יכושו, כל נתן אתם, בריתו ויכרות בסודם בא אשר איש, כל
 נתנו פזר לחמם. רתמים ושורש וחSמ היה מאכלם בל ^הם. אשר הסוכן

 סי את שאלו בטרם דבר, בשרם לשארי נתנו ולא ומבקש, דורש לכל לאביוז
 את להפר ,קרים במים יום בכל רהצו בשרם את עליהם. אשר ייאשיהם
 כצעירתו. והצעיר כבכורתו, הבכור לפניהם, ישבו להם, לאכל בשבתם האביונה,

 הזבה, את תמיד ביך הכהן לבדו. ומטפחת קערה אהד לכל הושיט הטבה
 לפעלם שיבו לאבל, בכלותם לאלהים. תהלה נתנו המסובים, בל יאהריו

ס עדי ולעבודתם  אשיי• ככל אורהים ויאספו לביתם, וישובו כערב ויהי עי
 מיגייבים, ואינם הרפתם שומעים עוייביס, ואינם נעלבים ראשיהם. ברשיון מצאו,

 ‘כי •ממו ד׳ בתורת לאמת. אף ניטבעו ולא בזב, דברו ולא עולה עשו א‘־
 כל חיים. ובעלי הצמתים תולדות בספרי הטיבע, בהבמת העמיקו גם מעינם,

 הזהב. את כבחון בחנוהו, קבלוהו טקס בצלם, יאשונה להסתופף בא אשר איש
 בידים אוהו וילבישי לתפור, יהד בידו ויתנו מלחמם, האכילוהו תמימה, •מנה

 לאזרח אז ויאספוהו רוהו, תבונת את והכירו ראו הלא השנה, כתום לבנים.
 ייכהן בי-מיי, את ^טבול אותו וירגילו חכמה, תערומית לו ויגיבו באנודתם,

̂י אמת ב־ית אתו ויביהו ימים, שינתים מקין ויהי הפרישיות. בעיבודת  זבה, ע
 אמת, אל אלהיס ד את לכבד , כד אותו וישביעו הלהם, אל ישיבו בטים ייהי

 ובצדקה, באמת במשפט, אדם כל עם ולהתנהג הטיובד, כעל הרעה על ילברכו
 בגאוה ישיתרי־ לא עליהם, לראיצ ובהיותו שינאה. תכלית בסל, רשיע ולשיניא

 ינער כפיו את העם. אהד כגדי רק ילבשי ולא עדיים, יעידה ולא לבב, •:ודל
 יגלה לא הקדש/ רוה עליו ובהופיע טומאה. מכל נפשו וישמר בשחר, מתמוך
 תירתו, ואת משית את •ככד מאד מאד בריתו. לבעלי אם כי התורה, סודות
להם: הנודעים המלאכים שמות יכבד יכבד

 הנעלים יכן יכלם, ימוה מיוחד בגד רק לבשו הזאת, האגודה בעלי בל
 נתנום או ,עליהם כלו אשי עד המירום ולא בגדיהם מכרו לא ברגליהם. אשי

 אישי. מאה תמיד היו הדין; בכית ימופטיהס מספר ומבקש*. דוריט לבל במתנה
 וימת בשיו נמק אשיר עד ולענה, רוש* האכילוהו פיהם, את המיר אשיר וכל

 ורפאו וימכו מות, שערי עד כהגיעם לחוטאים, לסלוח היה בידם גם ברעב.
 הוא. מאגודתם לא אשיר •ר, אישי אצל להם אכלו לא סודם באי בל למו.
 וכל נפשם, ובבל לבבם בכל כבדו האלהים, אישי משיה הנביאים, אדון את

 ככד הנער בראשו. דמו לו, מות משפטי סרה, עליו לדבד העיז אשר איש
 כטרם הזקנים, בפני דברו לא הילדים הנכבד. את והנקלה הזקן, את בבד

 טלטילו ולא הקדויטה, בתכלית שמרו היטבת יום את מאתם, ריטיון יטאלו
 מכרחים, היותר הדברים אף השבת, ביום עשיו ולא מקום• אל ממקום כלי כי

 והיה צאתם, את וכפו ושבו ביתד, חפת יטכוע, בכל הראשון כיום
קדוש: מחנם

זהירים ב• שינה, מאה לרוב ימיהם והיו הרבה, ימים האריכו האלה, הנזירים

/
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 נפשם, ובכל לבכם בכל ד׳ את אהכו כלם לשובע. אכלו רלא במאכלם/ דדו
חמת הגדול. שמו קדושת על ונטבחים, נהלגים להות  הראו היופיים, במ̂י

 ולא כמלחמה, טמא כל אכלו לא כי ד', את ואהבתם דוחם, עוז את הנזירים
 לאויביהם. התחננו ולא ,למורפזים ולחייהם למכים נתנו גיום את ,כרעתם החלוננו

 וירדו המוקד, על אותם בהעלותם ומכאוביהם, מכותיהם סבלו שמחה וכיוח
 היד בחזקת האמונה עליהם גברה כי אשי. כיקד יקוד יקד המסים אש כקדוה

 ליגזולחיו, הוא נאמן ציר המות, כי האמינו גם הנצח וכהיי הנפשי מות באל
 מעלה, מעלה שחקים, בגכהי לחפש• לצאת הגויה, מהרצבות הנפש את להתר

 לעומת התחתון, ערן בגן אוקינוס, לים מהלאה מיטוטטות הטובות, והנפימות
̂י אל לאבדון, תרדנה והרעות קו־־השיוה  בריתם, כאי כל וצילמות. הימך אר

̂א  עתידות ומגידי נביאים בתוכם היו ועדוימתס פריימותם ומרוב מהם, אהור נזויו י
יוחסין,). בשם (סה״ד קדיט. זאניט•

 להשי־ב איתן, הר במורד זרמתם, המפכים וכנוזלים קרים, מים ניר כהקיד
 דת עמוד• את לחזק חיים, מים מבוע הנזירות מקור היה ככה עיפה. :פיט•

 כשנות הימים, ברבות ואולם כקדש. לעלות המשתוקקים צמאון וייהרות מיטיה,
 גפיית לנה^ ויהי מימיו, וחרכו דללו המעין, ניפש• הזמנים, יכחלוף העתים

 ועוברים השוטפים מתלקחת, אש תבעה מים המםים, איט כקדיה יויעיה •זפת
נ״•;:): (סישה כפנחס. שיר ומבקימים זמרי מעשיה העיימים הציבועיים, ;י אי־'

 כסתר ניגזכו כנהשי ישראל, בקרב הא״ה הצבועים רבו המלך ינאי בימי
 עשיו אהלם ונסתר הרואים, לעיני והטיהרו התקדשיו הפרישיו, כציפעוני אישי, ^כל

 לגוו שימו כי החבורות, כל בסיד באו המה הלא ינוראות. גדולות תועבות
 ריכות־עים, ויעירו קריה, ויסיחו דרך, וייטיר• התמימים את ויחי-דו פגים, סתי־
 מן תראי אל לאשתו, ינאי ויאמר היום ויהי ההרירו המייך כסא את יגם

 לפרושיים. הדומים הציכועים מן תראי אבל כפרוישים, הלקו שיאין ממי ולא הפרויטיים,
בס). (סוטח המה. גדולים קנאים כי כפנהם. שכר ומכקישים זמרי מעשיה דעויטיים

^ הגדולה, כנסת אגשי המה הלא הםופר־ם,  הנמשכים הנאמנים, המקבלים ו
 המתחכמים, עשו אשיר הפרעות את ראו המה הלא הזה, היום עד אהריהם,

 אמנם הן בעיניהם חן מצאו לא המדה, על הפריזו אשר האגודות, בעילי יגם
 אבל עליהם, דברים כהרבה הפליגו ועוד הסופרים, במעיטיה אחזו הפרישים גם

 היו הלא הסוסרים, כי יען מהם. נוחה הסופרים דוה היתד, לא זאת בכל
 בהליכות ,צדיקים ומשפטים הקים ושמו גבולות גבלו וד,ם הנאמנים מקבלים
 והארץ, השימים תולדות את הלקו הראשונים, הסופרים .|זיטיטענלעיהרעי| המהות
̂שלש•  התחתונים, צבאם, וכל הנבדלים שיכלים המד, הלא העליונים, מפי׳גות. ל

 הוא הלא התחתונים, ומן העליונים מן והמורכב ההיים. בעלי כל המה הלא
 מדד,, לבל וד,נד׳ !ב׳יר). התחתונים. מן ונופו העליונים מן נפשו אשר י,ארם,

 בקצה האוהז התיכונה. ונקודה האחרק, וקצה הראשון קצה קצוות, שלש נתנו
העושה חסיד רוא מזה, הישני כקציך, והאוהז וכסיל, רשע הוא מזד,, דראישון
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 כאטצע “דהו^ דוא ד^א נזנידם,’ יד* *צא •צמים יירא דדין, מיגיו״ה ^פדם
 יידי ^•:עו אחי הלא מזה, הראיצין בקציר האיהז ני יען ו־מב׳ם). ה־ינים

ך האדם העפי־* ואם הנהמה, ‘ע־ וp-p 8• מאםס•;), (אינסטינקט ה̂ו
 להייר ממיתי: את היא נם ההטיא א8ד, ממנו, •גינניה במה במדותיו ל'^ית
̂אך יתנן. לא זה ונם אדם, בצורת מי־

 וי־עתים הדין, מיגיוית לפנים כפעם נפעים הלנו הסיםיים, נם אמנם, הן
̂ם החסידות: קי פי ‘ע־ הניצענית לדומת, קביייית תקנית עיצי יא זאת ‘כבי אי־־

לע בזה יפריזי יבו־ הצביי־ ־ובהציבו־־,נז נזרו וייאהמלד י
 ונביאים, הקדיצי מח *‘נע•־ ,וקדייצים נדרים היו בתוכם גם אמנם הן בה ^עמוה

̂יטיל היוציה נל לא אבל ה ערים הזה החסיד ינם .‘ויטוי יבא היט־ם את י
̂ה ני ב־בים, אספים אסיל ולא ממנו, אייט יהעי ולא אתו.בי  היתד נאמנה קבי

אנודות!״ אנודות תעייציו לא תתנוהדו, ״י^א הסיפרים. בי־
ם היי; וט־י־ים קדייציים מיסהיהס, יאיצי אמנם הן הנזירים,  ב־בית וא̂ו

̂מידיהם קמו הימים  דתאבני, הסתבנו ,אח־־יהם הנמיצנים ,ר^מידיהם ותלמידי תי־
̂ים המבועי, מן הי־הוקים בנהלים והיו והיציתיעיי, דרע-י  מדי- הרהוהים ניציבי

̂ ־‘המי המים הזדונים, מים בתו־ תע־כיאיציי בזרמתם, היציוטפים באפיקים
‘בי ‘בנו־: הזאת בתה ‘נויי ויהי זונה. עמוקה ♦צוחה ננייה, יבאר ם
̂צי־ הבתות הזה• היום עה יהיו ואיצר בייציי־אל, היו א

 כב־ם ומהבלים •צעירים הימים ברבות הולידה החסיהה, הסרייצות נם
); (סימל אמ־ו המיצינה הנמי יהנה ־•ציראל. בית ד'  ויישע• ♦ציטה ״הסיד ל.

 הביאו־ עליהם ובא עילם!״ מבלי אלו הרי פיויציים ומנת פ־ייצה א־צה עיום,
מוד ס כת̂י כ״א:): ס

ה, ה י הס ט בהיצ. למען החסידות אה־ת ילביצ איצי־ האייצי, הוא שו
 הוא איצי־ המצות, לי רב ני באסרו לפות, לקוחים יציל לא הזה האייצ*

•צנמ: בל זה והיה אשה. ‘עי יתבונן ולא תסילין, יניח ב* עישה,

ם, ע •צ* י ־ו איציי• והוא באויחיתיו, ללנת אחרים את המכריע האיש הוא ע
חדיצות: ואנודות הדיצה דת ליסד כק־בי, מחוקק רוח עלה

צה, שה א  הב כעיצימת איצי־ רטיבא, בת יוהני המכשפה היא פיוי
בישתן: החיות את לתפש ניצפיות, אגודת היא נם יסדה

ם, מבות שי למיניהם: שיבעה פרו

ש ומתחטא: החוטא המור, בן שבם מעשה העושה הוא י, ם שב ה פרו

ש ו י סי, • ק  כא־ץ. ונ־ ונע ינליו, את ומנקף ויהה ערום ההולך הנ
■'פילגער):



אי, ^יי*גז  והתלהבות מחשבה מרוב הבתים, כבתלי בנגמו דמו, המקיז קוז
האימיים; פלטת משארית ורוסאים, דם מקיזי באמת היו בי הדבר ולקוב הנפש,

א, ב דו מ פדויט הלבאים: בעשיוסיו ונפל ישוה, ידבה ימתוה, ההולך הוא י

עישייתי? ולא ;יוד, י ובת ה מה פרויט

ה, פרויט הב א הבורא: מאד,בת ולא המצות שיבר מאהבת מ

בלבד: העוניט מיראת מיראה, פרושי

ם, בי לדעת, נשיביל דבר, מוציא גי] רי פ סו  המקבלים היו אלה רק ה
ם, האמת. דרך עמדו איטר הנאמנים, רי  היו בראשיתם אמנם אם הנזי

 עקלקלות, ארהות הלנו באחריתם אבל ,מעשיהם בבל וחםידים ררביהם בבל צדיקים
 תמיד הלל הנוצרים, מהקק כי דאינו, !ובן הציבועים, הפרושים את הולידו יהם
: I הפדושיים את וגנה הסוסריס את

״ הגדולה, בנפת אמט* המה הלא — הראשיונים, הםופרים  לתקן ראו -
 ייטרא־", ערי בבל קבועיים יטופמים להעמיד א) קבועיות: תקנות יטילשי ,‘בישייאד

̂יטה, ממינית ־ייני  יטבעים על יותר ולא וש^שה, בעישרים נפיטיות דיני בשיל
 בדיניהם החמירו אשר בפרויטיים ולא הנייה, בלשיבת היויטיבים המה הייא יאהה,

 ‘ע־ העוברים את גם לשפוט המדה, על עוד הפריזו והם במאה, דין בל ״■הון
 ב) בדין!״ מתונים ״הוו בקצירה: ואמרו בבתוב. בלא והפרייטיות ד,המידות די־בי
 איטיר הפרושים, באלה לא הרבה, תלמידים ולהעימיד בישראל, למוד בתי ־'ימד

 באגודתם אדם בל את קבלו ולא הדרושד,, המדד, על יתר ההנוך בפדר גם הפריזו
 םייג ולא לתורה, סייג לעשות והזהייו ג) שיבעתים. בחינות לו הציבו בטרם
לא איטיר הפרושים ועיל ב׳:), ביצה רש״י נ״ה. זיבמוה למשימ״ת ומשמ״ת ייפייג,
 למו ה־יפות בל היה לא ״אשד חבמים: אמרו בנים, הולידו ולא נשים נשאו

:.“קט (נ״ב אלהים,״ יראו ולא בת או בן לד,שיאיר

׳ו הצי שמעון גם rהתא: הגדולה, בנפת לאנשי ופוף אחרית היה
 ״על עומד: העולם דברים שילשה על ואמר, תלה, עי־' הדת עמודי להעימיד
 העיבודד, גדר את לד,ודי;י התפלפף ולא הפדים.״ גמילות ו;יל העבודד, ועל התורה

 ישתו פן ירא, בי ההוא: הדור הבמי ̂ב התפלפפו אשר בפי לתלמידיו,
 הוא פובו, אייט אנטיגגופ ואולם יטימים. שים ויתהלל אהריו, הבאים התלמידים

 ד,פרושים ולמוד הבופייים למוד את לד,רביב ,להתפלבף החל איטר ,הראיטיון היה
 מאהבד, עבודד, דבר על תלמידיו, באזני ורהבד, עמוקד, ד,:דד, הביע הוא יהד.

̂ל. הפרם וקבלת מיראה,, יעיבידה  תלמידיו ובל הסופר, אנטיננים אמנם הן בב־
 היי לחיות פעייפיר,, בבל הפדושייס בשטת דרבו לא אחריו, הנמשיביפ הפופייפ

̂הנז־ ציער בל זהב ובבלי בסף בבלי השיתמשו בי הוא, נד,פיך בי עונג, טבל •י
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̂סדו זאת בב^ ימידס.  בתוך, ביםSהוS נם היצרות מדות אתה הנדרים מן י
 מאד יוה 'Scr ד*ו אשי הגאוה במרת נמו האחרון, בקצה אחזו טהן יבאיזה

העמוקה יציטתו, לעומק ירדו לא מתלב־דיו, רבים ואולם ס״ד). (אבוש מאד.
 י:מ והמםתעסת המיבעי, ♦צאהר מה בחבמת רבות, בחקירות והסבובה והרחבה,

מידיו, שני עמדו ובראשים מאד. עד דקים ועיונים ענםים,  צדוק האחד יצים ת̂ל
 שמעי אשי ובסיליסופיא, העיונית בהקייה ודקדקו עמדו והם בייתום, ד־גיני ושם
 לכפור נבובים ויה־ו השתבשו ולזה מדי, יותר עיוניים בדקדוקים דנם, מפי

התפלמה להתחבם המרבים אלה נבל המתים, ובתהית הבא בעולם ועונש, ביצבר  ו̂ל
ס״ה): (אדד״נ מצייים בלי

 א^ד הסופיים, היו הגדולה בנסת אנשיי מימי בי נשכיל, דבר מוצא מן
 אנודת נתחדשה בן ואחרי והאמת, המצוע דרך ‘ע: הנביאים בקבלת האוחזים
 כימי הציכועים נמצאו וביניהם הנחילי, יהודה כראיצם עמד אשר הנזירים

 אי צדוהים כשם הנודעית ההדשיה הבתה נתחדשה אנטיגנום ובימי ינאי,
י בייתיסים:

 יעד הקצה. אל הקצה מן דפיייצים ואל הסופרים אל התננדו הצידוקים
 למהנה היין ויצאו העמים כין התבו־*לו ובאחריתם הדת, בעיקרי בפ־ו אש־

 ‘שימאי או ימין נטו ולא ד', דדך את יצמרו הם ה^א הסיפרים, אכל ייצדאל.
מסיני: קבלו איציר בפי התיבונה, מנקודה

 בע^י ביצים נודעים בריתה ובני בישראל, הדיצה אגודה קמה ההם, בימים
ם יציהמה יצבתורה, המעיציות המצות כל את בארו הם כי הימז,  רמזים, ̂ב
 ‘ע־ מרמזת והיצכת הרע. ויציר הטוב יציר שהוא והחמין, המצה על ואמרי
̂תענוג ויבלתו, ד מלבות ̂ה, הבא. בעולם האדם מות אחר הנפש וי  מרמזת והמיי

 הוא היייהני הימז בי ואמרו דומיהם, ורכים היצר, והכנעת הלב מילת ‘ע־
במהם (ואשר בפועל. המצות זה בעבור לקים ההברה מן יציאין והחלימו העיקי,

לחמ־ מרמזים ושרה שאברהם שאמרו, הרשב״א בימי כאלה מתפלספים קמו
 ונלהם היהודי, פילון נגדם קם ואז מארי), לאבא קנאות מנחת מפי עיין ,וציורה
 בגי'י׳ המעשיות מצות את לבטל לנו חלילה ואמר בפועיל, מצות מלהמת עמהם

 מ;שמ• מרבכית האלה המצות ובן ונפש, מגוף מורכב הוא האדם בי הרמזים,
רותנים איננו ׳!‘האי־ על פה אנחנו בי לקיימם, עלינו חובה ושניהם ומהני,

מחובתני כן הנפש, ‘היבי להיותו הגוף קיום על שנשגיח ובמו מחמר, מפשיטים
 כשם המתואי־ ספ-ו (עיין והשכלי הרוחני היכל להיותן המצות על להשיגיח
 112 ציד יהודה בית וספר 38 צד ג' היק זרבבל עיין אברהם, ממהלך
:בהעיה)

 הלילה נטו לא זאת ובכל והסודות, הרמז בעלי כן גם היו הסופרים והלא
 עליהם ורק ותפארתם, גדלם ראינו ובזה לעיקר. והטם^ ‘לטס: העיקר את לשום

 עמדו אשר מ־וס אלהיכם, ד׳ לפני יום ובכל היום כלכם נצבים אתם נאמר:
הזה: היום עד סיני הר על ישראל
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 ולא בשי לאכול שלא הסרושים, רבו בשדת, המקדש כית בשח־־כ י;ש
 עשי ולא בשיד, שדו לא בתיהם את והנסכים, הזבחים בטול כגלל 'ין, .שהוו׳*

 יהושע רבי כשימוע ויהי עליהן. עדין את שתו לא והנשים סעודה, צ־כ* כ■
 המדה, על הפריזו כי שניהם, על ויוכיחם רבה, בלשון אתם ויתובה הרב־, את

 הלחם, ושתי הפנים ולחם מנחות, בטלו שכבר לחם; נאכל לא כן אם לא״־:
 המים. נסוך בטל שכבר מים; נשתה לא בכורים, בטלו שיכבר שירות; נאכל לא

 נא ינזמעו בני! אליהם, יהושיע רבי ויאמר דכר. ענו ולא השדושיים וישתוקו
 לשלשי תשרדנה המדות, דרבי כי ידעתם, הלא אליכם. אומר אשי־ את לדברי,
כ בקדיש, הסושייס דרך את כן, כמו ידעתם הלא ואתם מדה, ככל קצוות

 הש״יצים, ומשני המפריזים מפני הדרבים, בצדי המדות בהליכות הולכים אינם
 במדת המדה הוא וכן ישיניהם. ידי לצאת הדרכים באמצע ילך הלוך ים־מים וירא
 יזבו־ לא מי בי ימינו, תיצכה ירושלים את אדם ישיכח אם ירושילים, איל
 היסוד עד ערו ערו אמרו אשר ד', אף שיבטי אדום בני היו אשר• ההוא, היום את
 נאר, הוא כמארה אשי המשריזים, מכת הוא הלא לספוד, המרבה ואולם כה,
:ס׳:) ף7 (נ״ב כלו. הנוי קובע הוא ד ואת

 בארהותיהם ,במעימיהס הצדוקים הסתתיו ,הצדוקים אנודת התיסדות כי־אישית
 הגדולים, וכהנים העדה ניטיאי מהם, הרבה היו איטר עד עלילותיהם, ובכל

 גם התערבו מהם ורבים המזבח. קרנות עד הציביעות, עוז כחדק] הסתת־י כי
 בימים במקדשי להק היה כ; על הסנהדרים. עדת הקדושה, העדה בתוך
 בהעילותם ,הכשורים ביום הגדול כהן את כהונה זקני הימכיעו השבע אישי- ,ההם
 ׳שלוחנו ואתה דין, בית שלוחי אנו !גדול כהן ״אישי לאטר: אבטינס בבית אותו

 תשנה שלא הזה, בכית שמו ׳ששכן במי עליך, אנו משיביעים דין, בית ושיליה
יי׳ח;): יומא (משנה לך״ שאמרנו מה מב^ דכר,

 השהיה למען רק היתד, הגדול, כד,ן את ה׳שכיעו אשר הזאת, הישבועה
 יתן מד, כי הצידוקים, אחרי לד,משיך יז־דון ולא ויראון ישימעון, למען העם, את
 אמון לא אשר ולאיש ועונשי, בשכר למכחיש* שבועה, או ארור יום־ף, ומד,
 הקדשים קדש בבית בבואו בעבודתו, ישנד, גדול, כד,ן אחד צדוקי אמנם בו.

 על לראות בענן יבא למען מכחוין, האש• על הקטי־ת את ויתן הכסילים, כיום
 המשובשית דרשתם את קיים למען הזה, הארור ד,כד,ן עשד, זה יכל הכפורת.
 שיקר, — דרשת מלבם בדו אשר הכפורת!" ‘על איאה בעינן ״כי בכתוב:

 מבקר כל יתפלא זאת על הלא ואולם מעיולם. הסופרים ביד כמקובל, ישילא
 כלה, התורה בכל הכושר לרשעי יוסיף ומה, יתן מה הימים; דברי בקורות אמת
 כד,לבה, שלא בתורה שנים וישיא דשי, של הגדות ידרוש אם היעודים; וככל

 באשי יבא אם ובביאוריה, בתורה לכושר היא אחת הלא התודה. מפקידי כאיזד,
 נושנת צרעת אכל — חתולתו! וענן בערפל ישיכן וכד,, כד, בין הלא בענן, או

 טלית לבשי אשר יצהר, בן קרח מימי הבושרים, בלבות ששתה אשר היא,
כציאת ויהי — הזה, היום עד והכופרים, המינים כל אחרית עד תכלת, שכלה
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 סאד. מאד עיעה איג־י ברעתו וישמה הקדימם, קדש פב*ת הזד, האיוי ייצייק'
 למות, נפשו את העדה מדוע פניו, על ויוביההו אבי,/ בו ם;ע באשי־ ייה•
 ולא יפדישו. וכצפעו:• עבשיוב :המת המתם אשי הפרושם מהמת נזה־ ילא

 בו, היד, ורמה ,cי‘ירוש•י באשפת מתגולל הלז ד,צידוקי נמציא והנד, הימים, אינו
 ד,קדשיים, קדשי מבית כציאתו ני ואומיים, מפפיים וישי הבד,/ מי נודע ולא
א בעזרה, הנד,נים אהיו שמעיו קול ני ד, ארון עם הזד,, הצדוקי הנהן מת ב  ני

 בין ע̂: רנל ננף והנד, ויראו, ויבא הנד,נים וימהרו פניו, על וינד,ו ד מלאך
י׳יט:): (יומה נתפיו.

 ינליו, על אהד צידוקי וינםך היום, ויד,י הצידוקים, נפדו המים ב;:וך גם
רן נגדע ד,ד,וא ביום ,בידם איציד באתרוגים העם נל •ירגמוד,ו  מפני ,המזבה ק
נ;׳׳ה; כ:ה פריציים. למערת ד׳ מקדים• בית היד, ני עד בו, קלעו אשר האבנים

̂)3 0 ג, D nrDoir׳ ! I
המלך, ינאי בימי ויהי בערמתם. הצדוקים התבוללו ד,םנד,דרים בעדת וגם

 לראשיי שיטה בן יממעון ויאמר מישראל. אהד איש• המלך, עבר הורדוש •יהרוג
̂א הםנד,דרים  מפני תגויו ולא הזד,, המרציה העיבד את לשיפוצי המ,שיפט, לנם ה־

 ינייי לא ני ויהי הוא. לאלהים המיציפצי ני יש־אל, מלך הוא אם אף אדוניו,
 המטות, לראיט• ראש היד, בי •ציציה, בן שמעון פני את לר,שייב הםנד,דיים,

 המייך נא ישילח ועתד, נקי, דם יציסך הורדום עבדך הנה לאמר, למלך יישילהו
 וייצייההו עבדו הורדום את המלך ינאי ויקה במשפט. ויציפטנוהו הנד, איתו

 גם המלך נא יבא לאמר, למלך עוד •צילוה ויוםיפו הםנד,דרים, לפני ויעמידד,ו
 ״והועד נ'הו. (שנזוס התורד, משפצי פי על היצופטים, בע־דת לד׳תיציב היא

ויבא שיורו!׳' על ויעימוד השור בעיי ״יבא המקובלת: הלבד, ונפי בבעליו!״
ויאמר: שציה בן שמעיון ויעין שים. הנשא על וישיב המשיפצע, בבית המלך
̂ך! ״ינאי  לפני אס ני עומד, אתד, לפנינו לא :י ויעידוך, רגליך על עמוד המי

לבד, דברך פי על לא ויאמר, המלך ויען ״ !עומד אתה ,וארץ •ממים קנה
ויפן המה. גם הסנהדרים רעיך כפי מד, איממע ועוד דבר. יקום שמעון!
 יהנפי המה צדוקים בי שמעיין וידעי דבי. עונד, ואין ולשמאלו, לימינו שמעון

 בעל נא יבא אתם! מהימבות בעילי הלא שימעין, ויאמר אף, ישיימו אשר ־־ב,
 ותבא ד, לפני במגפה וימותו בפנד,דרים היתד, ד ויד מבם! ויפרע• המהשבות

 ומעילה, ד,ד,וא היום סן לישראל, ד,ק ויהי שיטה. בן שימעון קללת אליהש
 י'מ, (כנהלרי; יעידור,ו: ולא יעייד לא ישפטוהו, ולא ישפוט לא ייצי־אל ״מלך

היושיפו;:): בשם :׳.הרש״וז ע־י;
 על ידם ותד,י הםופיים, על הצדוקים יד גברה ומעילה, ד,ר,וא היום מן

ר :י העליונד״ על  היוס ויהי עבדו. משפט דבי על במלך, להם היד, ידות ע̂-
 בל עייר שייציים שים לנד ני לב וטוב שימה ,המדינד, מבוהלית המלך ינאי וישב
 דבים היו ובהם ולצדוקים, ולנזירים לסופרים ויקרא ינאי וישלה ביהלית. הבל

המקדיצי את בבנותש אבותינו הלא ויאמר, ינאי ויען והמתהשדים. המתקדשיים מן
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ד,:ד,
יז^י

 r^^hc היה מאב^ס וב^ וקדושים, נזירים כן כם\ היו ובהם דדו, ^וב-י־ש

 שבחנות ‘עי: מ^וח לפניהם ויעלו המלך ויצו לחמם. רתמים ויגירש שיד
 למו, להראות ידו. תנה בי* הפרושים מן גם הסופרים מן גם כי אנו־, ׳״ב׳

̂י, אהד איש שים ויהי האנמייגנוסית. בשינ״ית הוא ך‘'"’ "י  ובלייע־ל, רעי לב ל<
 ואחר הסופרים אהרי תמשך מתי עד למלך, ויאמר שימו, פועירא כן

 שינאה. תכלית אותך ושונאים ממך, רחק לכם כי תדע ידע הלא הנזירים,
 הלא אדוני! למלך, אלעזי ויאמר לדבריך? תתן אשיר אות ומה ינאי, ויאמי־

 אשר S וראית מצחך, על הציץ את נא ימימה ועתה השימנאי, מבית אתה, כהן
 הק־ואים. בתוך וירא ויבא מצחו, על הקדש נזר ציץ את ינאי ויימם לפניך.

 ויאמר: רג^יו על ויעמוד יהודה ויקם שימו, גדידה בן יהודה אחד, זקן שים ייהי
 מן רבים כי אהרן!" לזרע כהונה כתר הנח מלכות, כתר לך רב המלך! ״ינאי

לאביו. היתה וחללה מודעית, בעיר שיבי המלך אם נלקחה כי העידו הנזירים
ישיראל חכמי ויבדלו המ-׳ך. מאימת נכונה עדות נמצאח ולא הדבר ייבוקש*

 ככה היום עשו העם לאחד האם המ^ך! ינאי פועירא, בן א־׳עזר ויאמר בזעם.
 ויאמר, מאחיו! הגדול כהן גם אתה! ישראל שבטי ראש הלא ואתה א^ה, אה

 ינאי, ויאמר כלאם! המלך אדוני אלעזי־ ויאמר היום? לאי^ה אעשיה ומה ינאי
 וכל זוית כקרן מונהת התורה עזר,‘אי ויאמר ע^יה? תהי מה התו־ה
 ויכפו׳ ינאי, את להסית הצידוקים יד ותעיז כדברי ויהי ידו. את ימ^א

הסופרים כל את ויהרוג המ-׳ך, מאת המשיהית מ^אך ויציא הסופרים, בתורת
 היה אשיר עד אלהים, להרדת הארץ כל ותהי המלך, בבית הנאספים והנזוי־ים

ס־ן הראשיון. לכבודה הסיפרים תורת את וישיב שמח, בן שמעיון עם ד' : (קידו ( . ו ״  ב

 ע״׳יהם עברו ודור דור ככל ־״• הנאמנים, מקבלים המה הלא — הסופרים,
הימים במ־וצית התכצירו איטר הצידוקים, ומן הכותים מן חקר, איז תייאות

ההפץ*
ה^זלד

כששירה הזאת כטציודה התבציו והם בני־יהקרא, בשים הנודעים ציון, במציידת
שיה בעשירים ויהי ישי־אל. ע^ יון מ־יכות גרשו אייר, הוא השיני לחדשי דט̂ז

 מקום זה דוד, עיר היא ציון, במצודת התכצירו איציר הק־א, בני את דהיצימנאים
 לציאת יכולת לישראל היתד- ולא ירושילים, לבני מצירים היו והם עתה, הקיאיס

ת טוב. יום עשו שנעקרו ההוא והיום כלילה, רק ביום מפניהם ו^בא צ (נ;:

ה עני , ל נ ״ עיין פ ה ספייי' ו עי ביי סו ר ל ה ח ס א ם לקלוקי מ רי פ , סרק סו (  — טי

- הזה היום עד הקראים התיהשיו הזה שם על כי הדב־, וק־וב ש). - ע״  כל (
 על עכרו יצאו, מהם אשר ומהריביהם, מהרסיהם משיברי וכל התלאות, ים נלי

את, ובכל ראשים,  דור: מדור יסוף לא וזכרם עומד, לעו?ם הסופרים שים ז
ה ר תי  הנאמנים ופקודיה ,ישראל לבית צבאות ד׳ כרס היא הלא הכתובה, ה

 הלא — הסופרים, תורת בשים הנודעים — הנאמנים ובאי־יה •ציעיציועיו, נציע
 וישמרו הנאמנים, הסופיים ויסקלוהו ויעזקוהו לתורה. וסייג והגדר, המיציוכה ־מה

ס, את ם, במגלות שירק וימעוהו בתיבות. השי־עילים מן הבי תיי  את ויבנו ס
לתלפיות, התלמוד את ויעמידו בו, הציבו יקב :׳גם בתוכו, המיטנה מנדל
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 דם־וסד-ם מועילים ססי*ש רחביו הרמודם, הנצו הגסן םרחד, כי מסייו, ראנלו
 טיס באי נניט מעין כדודאים השתולים ישנים, גם חדשים פז, אדני על

 דיפ-צי המהבילים, ויתר הצדוקים, פיצו לעתים ואולם חויב. מדד וניזלים חיים,
מ-טם יידי גדין, ויפיציו לבעי־, ויהי הבי־ם, משובת ויםייו הדת בחומת פרצות ̂י
לצעקה, צדקה למיצפה מיצפט וישימו

 קמה מיום בישיאל, הצדוקים שטת היתה ממארת, ציעת
 בדי־ הצבאים השבתאים גם הקיאים, נם הזה. היום עד הנגע נישא ^א ועוד

 דהו ־והם בה־ת המה. הצידוקים צאציאי כלם דוי, 4ב הדעיפאימע־ גם אחרון,
 הבתובה התורה אה־ לבע־ אשי, למאבולת ויהי קשי, וילדו חשש, אלה גם

̂ל יבע־ באש־ והמסויה, בושו ^א הזה, בדוי המתחבטים ונם תומו. עד הגי

:ויציית יצימי־

ה רי״ד.ד "י <:הנ־הי צדירים, לצידירים ויריאו, 7, -,ן- U ,ן הצדו צדקת את עם, קבל להגיד
רו ספ ר ב מ א ת): מ שי האי

 המתפ־'םפים עמדו איטי ודוד דוי כבל בי ויגידון, יעידון עמנו דברי קירות
 לביש אשי־ והשי; הגדר מעציי שהוא, ‘בי אהד בשבט אף לנגוע ויגישו בעמנו,

 היתה בונתם בעצימם, המתם־׳שפים יאשיי בי להיות, יתכן אמנם אם צבאות; ד׳
 ה־עים׳ המים מן יציתו אחייהם, באו איט־ התלמידים הלא זאת, כבל רצויה,

̂עו יציתו  ובאח־ירש ־עד, לת־בות ויצאו בקיאם ספקו והתגועשו התהוללו וי
מתהלל: יצימים יצים וימצא ישראל, למחנה הוין יצאו

 את כבדו אמנם אם סבה, אישי אנטיגנוש ביפי היו אשר הדור הבפי
 בקו־ת די־ו הבמי לו הציבו זאת בבל הגדול, בבורו לפי הזה המהיר הסושר
 הזרי־ו ״הבמים י״א): י־.שנה ס״א (אבות אבטליון אמר ועליו מאד, עציומה

 התלט־־־ם וישתו הי־עים, מים למקום ותגלו גלות, חובת תחובו שימא !כדבריכם
סס): (רע״י: מתחילי." שמים •טם ונמציא אחריכם הבאים

 י־די ופעם מעלה מעלה עלו פעם תמיד, חותם בחומר התהפכו הצידוקים
 בנפשיותם החטאים כלבות רוחה בעוז יציררה מסתתרת, מינות מטה. מטה

 הסופיים על כעוזם להשיתר•־ היה, חפצים ובל רעים, מצוד המדו ותמיד האלה.
 שייvSרי ‘ובי והנשייאים הבהנים המלכים^ את בחרמם, למשייך והתאמצו והנזירים,

 היציהש לבלות זעמם בידם ומטה מצוא, לע^ אפם שבט יהיו למען העש,
 עמנו שיהי־ ד' ולולא בידם, הרשיע שבט הצליח רכות פעמים ייציראל, בהבמי

השתתרה: נבונינו ובינת חכמינו הבמת אבדה בבי עתה בי
ו ולשיונם, בה־בש •ש־אל חבפי את הכו תקיפה, הצדוקים יד בהיות  וייטפ̂י

פ־ ו־הב־י מייטיא^, התלמודי הגיון את להשביח ויתאמציו ההבטה, מעלת את  ס
ת, ו ־ י ז ̂ה וסברא; טעם בל בלי כקצי־ה דינים פשקי ספר היא נ  הנדיגים אי

ה להביא דעת מבלי הנחנקים, ואלה הנשירפיס ואלה אי  התי־ד, מן ב־ו־ה ר
ם מן הזה השפ־ את להעבי׳־ ישרא^ הבמי נצחום תמוז לירה עשי ובארבעה.  הע̂ו

ה נ ג מ , סרק :יר.1ת־ ( ( י  ״ב^ לאט־: הסיפייש ביד היתד, נאמנד, קבלה בי ז
מי תודה" אינה אב בית לה שאין ד^בה סל ז (־הו ב ר־- הוא בן בי כי״ע). ב
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מוד למוד את לההל־ף דיי, ‘בכ* הטתדזכםיס  הפסקים. טן כלטודי־הקצורים הת̂י
 חבו־■' — מייה). ס״ד יידיס המירם סם־י בשם הנודעים ספיים הביו ועוד

 לצידוקים, אשיי־ ספי־גזייות עם אחד בקנה עולים הזד, בזמן בסםקים הקרא־מ
 זרבבל (עיץ התורה מן וראיה טעם בל בלי הקצור, בתבנית המה נם הכתובים

־ הי׳א — ):4B צ
ת פעמים בו ה־יפי־ים, תורת אודות ישראל הכמי עם הצתקים התובהי ר

פעמים זבאי, כן יוהנן יכן עם דכיחוד  בלה, התורה בבל כופרים מצאנום ו̂־
ס״ב); (ברכוה לבד. הדביים בעשית רק ומאמינים

 סור ולהשיביה לבטל פניהם, העזו העז בי הצדוקים, עשו יתרה ועוד
̂. מקרב ומז־לת תקופות והשיבון העבו־  מימי ומקובלת עתיקה הבמה -— ייימרא

 ינאי בימי ישיראל הבמי את הבי־יעו ובעזותם — הזה, היום ער הראשיון אדם
 ־־’C• סם־ בסיף דבריו כעהקו נאו;, הננאל (יביט הראיה פי על לקדים המלך
̂ו לפעמים נם ל׳י) ב"נ הרכס ע״י עולס  עדי לימבו־ יימייא־*, את ‘לקלקל קלק־
 כקביעות להם היתה אימר מימובימת דרשיה בגלל ההבמים, את להטעות שקר

כ״ב): (ר״ה העצרת חג
 בבה היא הלא הדת, כעקרי ההבהשה בי לדעת, נשיביל דבר מוצא מן

̂השיפיל גמורה  ד', ימימי מתהת לנמרי ולהבהידה לבטלה או ההבמה, “‘מע־ את י
̂א הדת, בעק־י המאמין בי יעין  הנמצאים, ‘כי ע״ך את להעייך היא, יודע הי

 דור ז ו י■ ם בשם הםום־ים קראו החומריים את המחנייס. ובין החומ־יים בין ולהבדיל
ים אין ואם ערקליס, אין פרוזדור אין אם ם. קלי ר ט בשים הרוהניים ואת  ט־ק̂י
 האדם כי חומרי. אין רוהני אין ואם רוחני, אין הום־י אין אם פ־־וזדור, אין

אתעימד, והאלהים יהד, והרוחני החומרי מן הוא מו־בב הלא אדם, הוא באשר
 יתקן הוא הן הרוחנית. נפימו מדת פי‘־ החומרי, גופו את להחזיק ישיר, האדם

 את לתקן בפנים, לתקן ירע בהוין בעמדו וגם בטייקליס, יבנם למען בפיוזדור
 בהשיא־ת הבירא, ביהוד להאמין ד' ב*םם יק־או כשיר בני ובל שידי, במלכות נפיטו

 ידם הרוחניים, בחייו ודבוקים קיטורים החומריים, וחייו הנביאה. ובסודות הנפשי,
̂הים כד׳ הדבקים ̂ם חיים אי  הבבה היא וזאת חיים. קייואים במותם ונם היום, בי

 פי על ד׳ בתורז להגות והיטקירה, התשיוקה י־וח את בק־בם המולדת הגמורה,
 פני באור לאי• מטירתם כל בי והמושיבלות, הטבע־ הבמית ‘ובב־ היטבלי, ההגיון

̂ם תקוה למו היות למען לפעיל. הבח מן ביטרונם פיי ולהוצייא חיים, מלך  לעיוי
 מהר בי יאט־ו ושיתד, אבל אלה, בבל יאמינו לא אי״ר דמיניב, ואיהם הנא.

מרבםבבר אשי־ המתהבמים, מאלה ישי ואילם ^הם? מה וחבמת ימותו,
בת* דלתות ‘עי הם שיוקדים זאת ובבל ובתי־תו, בד׳ אמינה

 מפני רק עי־בה, ו-וקר ההבטה אהבת מפני לא אבל בט־ינה, אשר דגבוד,ים
 ולקבל רופא להיות בה. לחפור בקרדום ,לד,ם החבטה בי החרט־יים, חיים אהבת
 ד,ר־ם חכמי המה הלא בשיבר, מורה לד,יות שיוחד, ילקהת שיופט־ להיית ב-רס,

*אביו ונער ‘כבביל חכמים יחד ימותו ומחר יאמ־ו ויטיתד, ‘אבי ;,1־1הי:1;־1(כ־הד:־
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̂ה  המה, דבמיס וער:ה, החכמה nSvc את דקט-נו ישפילו הלא ובא^ה אי
 ויתהוללו ייצתגעו וליוב מוסר/ ורוח סנימי הינשי כל להם ואין למי, ה;ית

 את ישיבהו תאותם בגובה אשיי וייע עתיקים. והדברים ובמלכם, בד׳ יימיודו
 הספר, בבית תלמידים עוד ובהיותם ידליקם, יין בנשיף יאחרו הגבכדה, ממי-תם
 לא באיה ובל רפאים, בעמק התפת בנימי יתנו חילם ואת עינם, בבום ישיימו
 ואז די! אויביך בל יאבדו בן החומריים. חיים ארחות אף יש*יו ןלא .״.ייק
סלה: אהד, ד' בימים בלם לקרוא העמים, בל על ביויה ♦מיפה אלהים ד׳ ידסי־

כה.
במהילות. ישראל כנות

 וביום אב לירח עימר בהמשיה במחולות, יימיראל בנות יציאו ימימה מימים
 יום עד האייהים, אישי משיה מימי ההם, כימים לישי־א^ ד׳ חג בי הבפו־ים.

אלהינו: מקדימי את ייטרא^ צוררי ערו
הזד, להדשי בשיימי מצרים, מא־ין ישיר̂א בני לצאת השי־׳ישיי, בהרימי

̂ה ה. ואיכעים יום ארבעים בהי מימה ויהי האלהים אל מימה עי  ד׳ ויתן ל̂י
 מימני כתובים לחת רעדות, לתות ימני סיני בה־ אתו לדבי בבלתו מימה אל

 הדר מן וי־ד מימה ויפן והמציוה. התו־ה אבן לחת אלוהים, מע׳מה עבריהם
 יימראל. בני עימו אימי־ ומחלת העג^ את מימה וירא תמוז, לירה ע־מר בשיבעה

 בני עימיו אימר ‘העגי את מימה ויקה הזה לייה עימי שימנה ביום ממהרת, •יהי
 רריי יואר, ליי אל משיך, ויתעציב דק. אשיר עד אותו וימיה! באש• ויימרפהו ישי־א^,
 לעיני וישב־ם ידיו שיתי מע־' ויש^יבם הלחות בימני משיה ויתפוש ההר, מן ב־דתו

ויתחנן ד׳ למ:י ויתנהל ההרה ימינית מימיה *^ה הזד ביום ההר. תהת י־מיראל
יו אב, לי־ח ועשרים יממנה ביום ויהי ב־אשונה. לילה וא־בעים יום א־בעים ̂א

̂ך ‘פס״ אל־ו, י דאפי למשיח ד׳ ייעת־  וירד כראשונים. אבנים לחת שיני י
ביום ממה־ת וידי כ-אימינים. אבנים לחת שני ‘ויפם״ הזה ביום הה־ מן משיה

פימה ויעמוד בידו, הלהת ושני הה־ה שנית משח ויע^ זח, לירה ועימירים תימעה
̂ה. וא־בעיים יום א־בעים היאשונים, בימים ב-ה  בעיגיור השיכיעיי, בהדש ויהי ליי

 ויהיו עשה אשר בארון הלוחות את ויימס הה־ מן וי־ד מימיה ויפן הזה, ־יהדימי
 מליחה יום לישראל, בפורים יום הדוא, היום היה בן על ד'• צוחי באש־ •מם

 במחולית, להול יימיאל לבנות שימחה יום האדתונים. לידות בו שנתד יים ־:פי־,
ד ישס ח,’ק: ־"־: (־ש־:״ס ימימה מימים ש ל• תעייה יי רש עינס. סי  לש־י-ימה): ע

 דדבי זד, דוברים. יוס? בני מפיה כן לאמר, משה אל די דבר כיום ויה*
ובל לנימים, תהיינה, אביהם ממה לפימיפהת אך צילפחד, לבנות ד' צייה “אימי

תסיב לאו׳ לאשיה, תהיה אביה מטה מפימיפחת לאחד רקרלדנ ת1
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̂'ה טטט־ה ה״טות, ת נח, את Sוראtי♦ בד נשדוע דה' בבד אחר ̂ט:
א:. nrS עשר חמשה ביום ויה' ^במ. אל ויתעציבו מש*ה, ‘צ-• ז״“

 בסיד ד׳ מפי יממע אשי פי על ,‘לייצרא־ הזאת המציוה את לבאר ציגיה
 הזה הדור מן אבל לבד, ההוא הדור לבני רק ציו־תי ייא הרבי, זה לאבז־׳

 ישו־אל. בני מטות לבל לא*צה, תהיה בעיניה בטוב נחלה יו־יצת בת בל ו״עלד,
 ובנות לישיי־אל, ח; היה היום ויהי וישמחו, הזה הרבי את ישייאל בני וישימעי
 אנשיי בל תמו הזה, ביום ימימה. מימים מהנים, במהילת הזה ביום יציאו '•ט־־אי"

 ד קול כמדבי ישיראל היו אש*ר השנה א־בעים בל לביות■ במדבי המלחמה
 לאמי באב תשיעה עיב כבל כבה עבר
ל: קב־ו את אחד בל דחפור ישראל, בני

 והנה
: ריח

בדברו: שירי רול זב־ע
וירויעמו מקברו, קם באפיו, ים

ים׳מא ייציראל בני יציאת

בל ו־צ־אי "1 קברים לבם לחציוב ״צאו
בבק״, ויהי בחובו, ויישן וייציבב / ׳ ׳

ניתר איטיר אייצ וב־" המתים! מן
׳צנה ארבעיב ביצנת ויהי רגליו. זול ׳- <־ 1

ייצראל בני וילבו באב, תשעיה בע־ב
 מר לא בי ייציאל, בני ויראו ויתפקדו ימידח, מימים בפעם בפעם בקברים, וילינו
־1בקברותיהם ויליני וייציובו הירח, תקופח בחשיבון נהעו פן בלבם, ויאמי־ו מחם. אחד

 ער בו. עשר ואייכעה עיציר יציר,
 ̂ב ויקומו בי, עשיי בהמשיה קי־

מימים דו״, לדור ־״ל

 עימ״, ויטנים עיצייי, ואחד העיציירי, בליל
 ור תומו. בעציב! בזריו הי״ה הופיעי איט״
 לייצי־א חג הזה היום ויהי לב, וטובי שימהים מקבייותיהם העים

 כמדבר: החופר קיל בו בטל איציר היום הוא שס). ורש״י ס רשנ חי::, (י־.־רש ימימה.
 דבר משה אל ד' דבר לא במדבי, ישראל מתו אשר השינה, ארבעים בל

 למוד. המלהמה אנשי בל תמו אשר היום היא ,אב לירח עיצר חמשה ביום ויהי
 לד ה; הזה היום ויהי מאד, ישי־אל בני וישמחו לאער, מיצה אל ד' וידבר
:ימימה מימים ייצייאל לבני

 במהלות לחול השופטים, שפט• בימי בשילו, ישיראל בנות נקכציו דזה ביום
̂א לבנימין פלטה ירויצת ותהי בפעם, בפעם  אייצי בי מייצראל, •טיבטי נמה ו־

 לאיציה. לבנימין בתו את מהם אייצי יתן לא בי לאמת, במציפה ניצבע ישראל
 גזלו, אשי־י המהללות מן למםפרם נשיים וישיאו הזקנים בעצת בדמן בני ־בו יי

ימימה: מימים ייצראל לכד לד' חג הזה היום ויהי
 אל בבית האחד את הזהב עגלי שני את נבט, כן ירבעם העמיד באיצר ויהי

 ‘יעיל לא למען יהודה, ארץ גבול על שיוט־ים ירבעם ויעמד ברן. האחד ואת
 הושעי כראות ויהי ד׳. פני את לראות כיצינה פעמים יצלש• ירויטילימה, ייצראל בני
 העמיד איטיר היצומרים, את ויעבר המלך ויקם הזהב, עגלי גלו בי אלה׳ בן

 מימים לישראל לד׳ חג הזה היום ויהי באב, עשי המשה היום ויהי ירבעם,
עונס): (ש־״ ימימה

 ישראל הבמי תקנן ההוא ביום ביתי־. ה״וגי המקברים קברו ההוא, ביום
 והמטיב באשם, עלה שלא הטייב המזון, בברכת והמטייב" ״הטיב ברבת ביבנה
לקבו״ה: שינת;ו
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הזר, היום רד,י בערכה.‘? העצים לביות ‘ישראל בני בלו בלה ההוא, כיום
 דור, מדור במהולות, להול בו יצאו ‘ייגיראי ובנות ימים, מימים ‘יייישראל לד דג
:שס) דעדס נ (ב

 בהן מבת שמלותיה את מלך בת וימאלה במהולות, ישראל בנות בצאת
 משודז ובת מלהמה, משיוה מבת הס;ן ובת הסגן, מבת גדול בהן יבת גדול,

 לבל יעיתה, מאת אשיה שיואלות ישיראל בנות ובל הדיוט, בהן מבת מלהמה
ה): העניות יש-אל בנות תבלמנה (העני

במראה, לראות ישראל בהויי כל באו במחולות, ישראל בנות בציאת
(שס): בעיניו. תישיר אשר אשה משם י״קהת

 הבתולות •מונות. במליציית לשייר הטיבו במהוללות, יצאו אימר העלמות
 מה ויאה, עיניך נא שיא ״בחור! ואומרות: משיוררות ישירון בבנות היפות

 היופי, והבל ההן יגיקר במיציפהה, עיניך תן ביופי, עיניך תתן אל לך, בוהר אתה
ל היא ד יראת אשיי,  בכסף, עיניך נא תנה ״ :אומרות העימירים בנות ״ .'תתה̂־

 והיופי ההן בנועם דטבע חלקתן לא אשיר והבנות הבל" את יענה הבסף ני
: :)כ׳ דף (חעניס ״ !ד׳ לימם מקהך קחה !״בהיר :אימיית

כו.
צדקה. אוהב מלך

בארץ. רעב רה• השמנאים, מזיע המלכה, הילני בן מונבז בימי ויהי
 ימית אצרו אשר המלכים, אבותיו אוצרות ואת אוצרותיו, בל את מינבז ויפתה
 לו נשבר ואשר ידו, מטה אשיר איש לכל ומזון, בר כסף, המלך ויהלק יביס.
 ויוכיחו עליו, ויתלקטו אביו, בית וכל אהיו ויבואו ברעב. לחיותם להם, מטה
 אבותיהם אוצרות על ויוסיפו אוצרות, אצרו אבותיך הלא לאמי, פניו על אותו
 אבות אוצירות את נם והריקות ,אוצרותיך ופזרת היום, קמת ואתה וכהנה. כהנה

 למעלה. אצרתי ואנכי לפטה, אצרו אבותי vSהל אליהם, מונכז ויאמר אבותיך.
 אשר כמקום, אצרו, אכותי הלא נשקף. משמים וצדק תצמח מארץ אמת הלא

 אדם כן יד בו תשלוט לא אשר במקום, אספתי ואנכי בו, מוימלת אדם כל יד
 כאסוסיהם ראו לא אבותי הנמו. יה לכס מכון הלא ומשפט צדק כי סלה,

 מעללי וםרי טוב, כי פריי לראות לאמונה, זרעתי הלא ואנכי תכואה, פרי כל
 וחסרונן רכות, נפשות לי עשיתי ואנכי באוצרותיהם, כסף מלאו אבותי אוכלה

 חילם, לאחרים עזבו אבותי הכם. נפשות ולוקח היים, עץ צדיק פרי כי פלאתי,
 ד ובבור צדקי ילך לפני שמיס, לשמי תעל גם צדקתי תרד אתי הלא ואנכי

י״א.): דף (ב״ב יאספני.
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כ״ד). סי׳ (לעי: הסנהדרים מיד עבדו הורדים את המלך ינאי הצייל כאשר ויהי
 למוקיש. לו ויהי ביתו, אל הורדוס וישב יישראל, מקרב הרע לבער נתנם יי-א

 הורדוס ויקשור המלך. בת הנבירה את לאהבה והבק עיניו, את הורדום וייביא
 וישלח לבדד׳• הזאת העילמה ותותר והשרים, המלך בית כל את ויהרוג קשר,

 ותעל העלמה, ותמאן לאישה. לו לקחתה לבה, על ולדיי לנהמה היי־דום
 שארית בל היום ״כלד> ותאמר, ותקרא החומה, מרומי בראש ותתעב יגנה
 כי ויאמר, יבא אשיר וכל פה, נותרתי לבדי אנכי רק בי ההשימנאים, י־כית

 ארצה ‘ותפול כדברה ויהי הפעם!" אמותה הנני, הנהו! עבדים עבד הוא, חשימוני
 היפאים ויחנטו העלמד. את לחנט הרפאים את עבדיו את הורוהום ויצו ותמת.
 שיבע מעשיה, מרקחת רוקח וזנים, בשמים מלאו אשיר כמשכב, וישביבה אותה,
 ויעייש לעתים, אהה משחק ויהי לאהבה, הורדוס דבק המתה, בסמל‘וגם ימנים.

מעשי־■,ו: זר מעישהו
 הורדוס ויזכר החשמנאיס, מלכות כסא על הו־דוס, כשבת ההם בימים

 הסנהדרים, פי על להרוג אותו דמו כי ישראל, הכמי לו עשיו אשר “כי אר.
כיד אהד יום אםסה עתה לבו, אל הוי־הוס ויאמר נקם. וישאף אפו ויה׳י־

̂יך תשים אחיך מקרב האומרים, הם כ• הסופ־ים, ימלוך כי עבר ותחת מלך, על
 ממני ונואשו הצדוקים, אגודת אל אמלט המלט כי טוב לי אין ארץ, ירגיזו

 ויסיתוהו הצדוקים את הורדוס התחבר כאימר ויהי מידם. ונמלפתי הסופרים,
 בוטא, בן בבא רק נשאר ולא הסופרים, כל את הורדוס ו־הרוג לו, יכלו גם

 לשאול לפניו, נאמן לבבו את הורדוס מצא אותו, רק כי הזקן, שמאי מתלמידי
ג׳:): דף (ב״ב מצוא. לעת מפיה,ו עציה
אשר מיום כישיי־אל, נודעת וצדקתו דרכיו, בכל בבא היה צדיק אמנם הן

בדבר עולם, לדורות הלכה לקבוע ויבקשו הלל, בית על שמאי בית יד גברה
 את בהביאו הזקן, הלל על ישמאי תלמידי כל נאספו ואז ד. בחגי קרבן סמיכת
 הדבר את בבא כראות ויהי בפניו. תורתו לטרוף ויבקשיו בעזרה, לסמוך קרבנו
 בבא ויד׳ס הזקן. כהלל הלכה כי נכונה, בבא ידע בי מאר, בעיניו וירעי הזה,

 אל ויביאם כירושלים, אשר קדר צאן כל דבא וישלח ׳שמאי, תלמידי רעיו, את
 כראות ויהי ויסמוך!" יבא ידיו לסמוך החפץ ״כל ויאמר: ויקרא העזרה פתח

 וישתוקו הלל, אחר אלופם, תלמידי ראש רעם נטה כי שמאי, תלמידי בל
 עולם, לדורות כהלל הלכה ויקבעו ההוא, '"ביום ישראל חכמי ויתפקדו מזעפם.

וע״ב): כ', דף (ביצה — הזה. בדבר ומעירער פה פוצה כל היה ילא
 ישב רבים ימים הסופרים. טבל כבא נותר נעימים, חיים לראות לא אכן

וישב עיניו, את וינקרו גבותיו על עור־־אנקה וישימו באפל, כלאו בבית בבא
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̂בה אי ; ^בו, אל הורדים ייאט־ 1 ,היטים איבו בי ויהי הםד,ר, ־ת בכי טיטמים
אשיר את , ^דעת , רוהו היציא‘־ ואפתנו הזה העו־ את וא-אה

׳ אד־ : אטי, ̂ ̂ M י א;יין ב־ י * / בבא ליטין , LWW 1 **•*̂י רעפי אל ם ו הו־ד ויבא
ש־ים הם־ את ו קשי־, ויקשו־ ־נ M V4’אדו את ,הזה :טולך ד דעבד ^נו עיציה מה
— בנו־ם! נהיה ך4ב אט־נו אשי־ עי־, עיניך את וגם הא־ק, טן ואבד כלה

וי ? ה‘־ א ,ל ה בי ,פה הך וטי ^ךסי, טה אליו, ר.בא ט־vויא
לב־ ועתה אדוני? ••טן ת■ לטה •••«% •%f J ע׳ , jPu. 1 ■1 -׳ איתך להעי־ יך‘א״ באתי הלא
קטתי נ את ה דק: י>נו, ב האלהי תעשית י ‘־ל IV*1CS , » 111 ז ‘הנובי דעבד את י ל' איה נא
כבא, ויאטר הזה. צולי־ ה לצי־ ייצייב ינקם יקום, U ׳ יt C ״ו

ישיפיט האדם בטשיפט הא אבל ייפיע, נקטות אל ד; נקטית אל אטנם הן
ונם ונקה?  ̂ W 1 ,הנהו ד טיצייה בעטו, הע־צר I . u i  i iS 71 1 האלהים.

יק: א^ר אדם חחבם
 יעבו איב^

 הו־; דאםר
היא: ;ם אטר אש־

 בי ד; פי את
̂-—א ם 1י

i.

/f ■ (

אקב, !ה
ה■ =^ך

היב תצדר א^

־ עד כטד
̂א י וד׳

1•םט רבם,
<̂ ה // י ..

ד̂.
! ד זעם

את תש*םו־ s־'
קב־־ם נזעבי, ימ-ך הב:'ה ־ ,

 נדעים? הייצבע שמים, הזה לא אש־ ואיים הארין? על עו־ תיי טד< ב* לך,
 בשי־ אשיר טנק; עבד היהיה הוא, טלך לא כי נא, זבד כהיים? •קוין לא האם

̂א באלה נם בבא, ויאט־ זיטתו! םים־ט יז־טת בש־ו הטו־ים  אעג־ צידקת י
 הא^הים הש^יטיו אשיר הוא הלא והעשייי, בעטו, העיוצי הוא הט^ך אטנם, הן
̂ו זהב וישים האדם, ‘ב־ על  בם־

̂בים לב גם בי בעטי, שוי־י  טי
 בעטו :•טיא ונם הוא ע׳טייי הלא
ייט ההבם גם ויבוא תאו־!״ לא

̂ ___ _ _ הורדום ויתהפ׳טי עיט•־!״ ‘תק^י
 אותני ציהה התורה אמנם הן היום, תדכי הנכרים ובאהד משיבל, צםן בב־ לכך

 דו־־־:, אבל אה-:ך, טקרי עטר אש־ הנש־א הוא אבל בעטני, הנשייא את לבבד
 ב־:הי בהוטתך׳; טחדק העודך ת־וטטהו? :־ לך וטה הוא, נברי אישי הלא

 ויהי — יקא! ובוזיו יבברו ה׳ טבבהי הלא האיץ. טן הייטעה ובלה ויטות,
 ־‘הטי ושטע אקללהו ואיך ביא^ ויאט- ו־אלציהי, בדבי־ו הררדום לו הציק בי

 בבא, ייאטי דבר? לו יגיה וטי עם:ו, איש• אין הלא הורדום, ויאמי והרגני!
 ז־! איש ואתה דבר״ יגיד הבנםים ובעל הקול את יול־ך השטים עוף ״כי

א דברתי אהת טום־ך, היצי לטפנע •םטתני וטדוע ,הנם תאלציני מדוע  אשנה, ̂ו
̂א הטלך! את אקלל לא ב' ויאט־, א־יו ויתידע עוד להתאפק הורדום יבול ףל

לה־ית ,תנההי ייט־ים ת תיט העשיר,
׳ 1 ״־־ ׳- i ׳ ״- הורדום אין ואם ! ד ביד

בעיטך ונשיא // כ״י:.): וש וביז בתורתו ־
טשבבך ̂דזיייר' י לאט ד׳ תורת

כ־ ראיתי א‘ הל לאטד, אף כה־י ̂זליו

 הטיא! בי אטנה, ועתה חנם•
העויתי? אשי־ את אתקן ובטה

עתה ט־איט, 'ם השופר■ לבב יושר את
נקיים דטי ין— ׳ /י ל■ ■בלו ־ נם ־,•טיאיני • ׳- /
פני־, ־רה אב: בטה לי, הגידה אדוני ■אתה
S׳- - אהיני תיטוב, שיב אם , •יאטי בבא
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̂ד׳יך י א■ י גי ד, כית את ובנית ושבת נסיטך, Sובב י׳כבך בגל א״ כ  נמצא נ
-”p• ד, עיני א־^ה, שני הנאמנים, וסופריו ד׳ מקדימ גי ידעת, הלא ואתה 

 ואתר העמים. לעיני ובינתנו חגמתנו היא גי אוי, ותורה מציוד, נ־ בי ט״•“
ב, יש־אל חגמי את המת א ה׳ הי  ותגד,ינד חמלת, ו^א ה־־גת קדושינו את ב

 ;אין מקדימו, את וקדש• המי^ך, אדוני נא קומה ועתד, מיאות. ישיראל דני
ח, יחליפו והסופרים לנבולם, בנים ישיובו ואז עיניו, ומחמד ד עוז  ויחדשו ג

ויאמי־ םי*ה. תגופי וחציאתך ייציך, אלהים ד׳ ואז קדם. נימי עלומיהם
ת, מ״מרים אמנם הן הורדום, י  ושמעו רומי, שירי חמת מפני י־אתי אבל דנ
א, ויאמר יד־ניני.  עירה עתי איים ביד ושילהת הבית, את לבנות בהחי־יותך בב

 ויעש אותו■ ובנית וסתרת וייצוב, ילך גי והיה דבי, השירים את ^ד,ודיע יומי,
 אשר והבית ויגלדיו, הבית את ויבן בומיא, בן בבא הורד,ו אשיר כגל הורדום

ת, בד,דרו היד, ג,לל הירדום, בנד,  בסמירים, וייםדד,ו אגדו בפוך וירביין לתלפיו
מי המושלים: אמיו ועליו אקדח. לאגני ושיעריו שימיצותיו גדגד וייצים  שלא ״
ול בנין ראה לא הורדום, בנין ראד, מעודו.״ בד,דרו ב̂י

לא ״אם לאמר: להורדום אגרת השרים ויגתבו לרומי, המלאך כבוא ויהי
תגנד,י, ^א סתרת ואם תסתור, לא סת־ית,

עד קשרת הן עציד,! יבקיצי בעיגיותו וה;־ב־,
מ׳ מתפרין עבד הורדום אמר:‘'־ כתוב ובו

ד'.): (נ'ב !״ תהלמהו

כח.
גרריק. בן בוני

 ולא בחג, ה' פני את לראות ירושלימד, ייצראל בני כל ויעלו היים, ויהי
 הגמון אל יוריון בן בוני וילך מאד. העם ויצימא לשיתות, ד לעדת מים היד,

 שכמי כמספר מים, עינות עשירה שתים ממנו וישיאל בירושילים, גר איציר אד,ד,
 גולות לך אתן ואני המים, גולות ^י הבד, אליו, בוני ויאמי־ .‘ישיראי בני

 ד,ד,גםון לו ויתן כסף. כגרים ע^צר יצנים מהירו, לך אתן או תחתיהן, אחרות
 הגיע כאשר ויהי יעדו. אשר המועד אל לו, להשיב •צאל, איצי־ המים את

 וישמח זהרם, בעצים השמים טד,רו יד,נד, וירא בבקי, הד,גפון וישיבם המועד,
 את או המים, עינית את לי השיבה ויאמר, בוני אל ההגמון וישילה בלבו.

ת, כאשר מחי־ם מי  אל נא לכה המלאך, אל בוני ויאמר היום. בא כבר בי א
 את שלוח ההגמון ויוסף בציר,ריס ויהי גדול. היום עוד כי לו, ואמר אדוניך
א:ו  וישלה המנחה, כעלות ויהי היום. פנד, לא עוד בוני, ויאמר ביני, ‘א־ -ל
 לי ישיב כי בוני, אל ואמרת לך לך לאמר, השילישית בפעם מלאכו את ךד,;מון

וייצג לערוב. היום פגר, והנד, מעט עוד כי אמר, כאשר ד,כםף את אי -הים את
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 היצצו ועוד כיגע, ד' תיצועת ני לאדוניך, אמר אםר,S דבר המלאך את :־ני
 כקול היצר ויקרא מלאנו, דברי את ההגמון ניצמוע ויהי הזה. ליום מממי יגעי

 האם ‘הזה׳׳ נדבר ה־היה כשמים, ארובות ד׳ היסתה רעם, בקול ‘גדוי •צהוק
ש־ת העכים יריקו  מטרם היםמים עצירו ני אחרי אלה, עמל — ברגעי מים ח
ל נ  בא גוייון ובן להתענג, הרחצה בית אל וים- ההגמון ויפן הזאת! השינה נ
 אלהים! ה׳ ויאמר, בוני ויתפלל לאלהיו. ׳צייהו לשפוך ד׳ מקדש בית אל

ל על פקוחות עיניך הלא כי ^נכי, את ידעת הלא ה׳! ואתה איש*. דרני נ
/ אתה רוחות תנן רייא לנבור ולאהל ־ב־אה עשית• לנכודי לא כ• ד
 בניך ימותו לא למען עשייתי, והנורא הגבור הגדול שמך למען ורק אבותי, בית

ח, עבים התקררו השימים והגה בוני, נדבר ויהי נצמא.  על גדו^ גשם ויהי ו-ו
ק, ר א מבית ההגמו, נצאת ויהי גדותיהם. כל על מים הגבים וימלאו -

מ-ביני המקריט. מבית לקראתו בוני ויציא דרהצה,  השייבותי כנר הנה אל^יו, ויא
 ויאמר בגביך. אשיר הנותיים, המים מחיר את לי השייבה ועתה מימיך, את -'ך

את לי ^השייב לך עיר אבל הזה, הגדול הסער בשילך רק אמנם הן ההגמון,
ברשייתי והמים השימשי, באה נבר כי יען מידי, לקהת איטר פיפי מהיר כנפי

הודע !אלהיב ד׳ דאמר, לד' ויתפלל וישב ,דבריו את בוני נשמוע ויהי ירדי.
 קהים -וח ד׳ וישיב לזאת, גם ד׳ לו ויעתר בעיולמך!" אהובים לך יש ני גא,

 תקופתה עוגל •ניסת על בעמדה השמיט, ותזיה ותיטב העבים, ויפוצו עזה,
טותה,  ו‘־ האי- איטי בגלל נקדימון, לבוני ישראל בני ויקראו באה. בטרם ננ

כ׳.): י״ט, דף (הענית לנם, ויהי השימיט, נקידת את ד'

כט.
הנתוצתי. וסלמאי עלי גונבי

מכונו. המקדש עוד בהיות גם ישראל, את צררו ורעות רבות ציות
 היו ענדים מכורתם, ארק* על נכבדים אזרהים בארצם, בהיותם זאת גם יאף

 •‘ככבי מטותם ומרבדי כלאים, לכתי לפו נהפכו השן והיכלי ורומי, יון למלני
 פריט כי עולם, כעבדי העם דלת וכני עוני, כאסירי התהלכו השועים בר•^.

 העציים קיבן את להקריב ישראל לבני נתן ולא ,ירושלים מהפדי כל על צר ידו
הקדש: למערכת

ם די רו ה, סביב הרים י  הצוררים העמידו גבוהה, גבעה כל ועל הר כל על ל
 העירה. העצים את להביא ייטראל בני את הניאו והשומרים למיטמרת, צופים

 ייטראל בגי יביאו לבי' רכים, נוטרים העימידו לעיר, מחוק* אשיר הנרמים על ונם
 לפני ההיא בעת ישראל ואמר וענה אלהיהם. ד׳ בית אדמתם בנור• ראשית

, הונח לא במצרים וגס אבי אבד ״ארמי לאפר: ד הזאת בארק* בהיותנו וגם לו
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 כבל עיגיינו ולא ד׳ בקול שמענו לא כ־ האדמה, פרי ראימית את הבאנו לא
 קדשך מטעון השקיפה הזה, כיום שסינו ביר אותנו ויתן צונו, אשר ״צלה״י

"I המצר מן והלצינו יייצמיס -■ן

 רבות אמנם הן הזה. היום עד לגוי היותו מיום יש־אל, אלמן לא אבן
 עגלי גם במדבר, העגל גם עונותיו. כל ועציומים ישיראל בני בלב גם היצר עשיה

 אשי־ והסםילים, האלילים העצבים, כל וגם בדן, ואשר אל בבית אשיר הזהב,
 דור שיבכל החצונים כספרים — ברוח, או בדבר כמעשה, ישיראל, בני בראו
 ובחרות יימראל, על אדם כקום אכל — המה. היצר מעשה כלם הלא ידור,

 על העבירו נחלה כל ,הרדיפוהו ישראל את כתרו ,ימטסוהו כמים הציוררים אף
ת, ישיראל הגדיל אז הלא הזדונים, המים נפשיו, שו  לעשות ישראל הגדיל לע

 וספ-י המשינה ספר הסופרים, תורת העמים. לעיני וחכמתו, כמוסרו בתורתו,
 בעתות והגם הרם בעצב, ישיראל ילדם אשיר המה, עוני ילידי כלם התלמוד,
 כי ישיראל כני ועל ד׳ עם על נכתבו, רב הרג עור על והתלאות, המצוקות

האלה: בנסשותם הצדיקים ברם בהרב, נפלו
 אשיר עליון, וקדושי הסירים ישראל, מבני רבים כן כמו קמו ההיא, בעת

 בגלל די. בית הבכורים ואת העיצים את הביאו ובנפשים מנגד, נפשם השליכו
התמיר: יבוטל לא אשיר

 לתהלה נודעו ושתיהם ההם, בימים כישראל היו נכבדות משיפהות שיתי
 את גנבו כי ,בני־־גונביייעלי האחת שים שמם. ינון שמש• לפני ישיראל, בקרב
 האדמה פרי כל מראשית ויקחו ר. בית ככורים במרמה, ויביאו השיומרים, לבב

 כתפם, על עלי וישיימו מלמעלה, יבשים תאנים נתנו ועליהם בטנא, וישימו
ש, לכתוש בסלים תאנים נושיאים כי לשומרים, ויגידו  סלוני מקום אל במכת

 כימים היה אשיר הכהן אל הבכורים את ויקריבו ירושילימה, כבואם ויהי אלמוני.
 ושם העצים. אוצר בית אל נתנו כתפותיהם על אשר עצי־העלי ואת ההם,

 מן כטכיאיי־גוזל ויחהסשו הצטירו כי הנתוצתי, סלמאי בני השנית, המשיפהה
שובך,  לקורבן נתצום ירושלימה וכבואם שכמיהם, על סלמות וישימו ה
 ודור. דור ככל צורריהם לשני טרף ישראל את נתן שלא ד', כרוך העצים.
כ״ה.): (העניה

ל,
רומי. בני מנהג

 רוכב רגלים בעל איש ברומי, הכמרים הביאו הבא שנה, לשבעים אהת
 ולתפארת, לכבוד הראשון, אדם בגדי הדר, בגהי וילבישווע פסח. איש על

 אבן ויענדוהו גרול, כהן אלישע בן ישמעאל רבי מעור פניו, על מסוד■ יישימו
אבני־נסך, במרצפת רצפו השוקים את זוז ארבעת משקלה בנרגרותיו, יקרה
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- לאמ-; לפניו ייקיאו ב ד ׳ אניני יציהק דאדין, ״ העייר בידוב ייולבוהו
^א יאיצי־ אה,“י ד־יאד אניני! ̂עיציי ד־ד אד / י ‘‘׳- •י

̂ך, ̂יי ' ד טה !עוד י-אד לא
! r. 1 ’י י־:■׳; זד!

.^ א ל

ידיך. כוננו , אדוני מקדש
c ' נ נ ב' ״• / ד ד י בי J ■ ל ̂י> C • ̂י יויירי• > W׳ ׳ »- ט־ א • *U-• ל :

ד א•*צ ; צ'* י יל"ץ ן ׳־ס . אי ־ ק ד י ת פ' ל ו ו־ע בל ב ו ־ צ: נ די

ד י נ ב ‘באיצי י ‘ ו -• < U ו־ ה ט בקי ד יציר א , נד, ק ד ק ־ ל י ל ח ט י ד ל א ,ד

, ב י ע ■Sp א ל יד. ד ו ל י ב, ^ ד, ז ת ד; א ייצ־פוד,ו ך ^ ט 1 ד ויציו ד' ת ת א בי

, ט די י צי■־'ת ט i או U . ^  > בבי־א־ציינד• I ו - ̂ י די ק וי ד,ד.^יל -W - f ת פויו א צי

W -  ו ט נ פ ה נ ט ט, ד־ וד, אל- • ‘ i*r ס  r tk. — 1— ך י , י צ י ד ת ט נ

אי^י־ ד רי י א ד י נ ט ב ״ א טין/ ר ! א נ ז5 ט ט י נ ט אי או בי וי להו צי ויי ציון אי ,י

ט עי נ ד ט ל קו •%«* , י פ טי ו הו ת איצי• א י > - / ט ד ^ קי ' הי א‘ו ם, קו דז י ו

וטפצב דדה, מיצה דדד, נהיצת יצל בטקד׳ג/ :־יד. ט:תיצ כברא־צינה.
ב, הקטי־ת את ט  ולא מפצרים, האוטניס ו־דזקוד,ו -איטון, במקדיט ונפגט יי
 “דא־־ הנר־ייפ :ב־א־צונה. י׳פטט "יטב דיט־פו איצי־ את דטי־רו ,עיי טפטם היד

^, ט־יך דוד ביטי נפנטו א טי מד, נימי לטו א־ונד ע^תד ולא -  r■־: וידי' •צי̂ר
■ הטופי: ;יז־א ביד גם

 י־׳יג-ב יגיייטד דטי^ך ויצי• דק. צ־ניי• פי :טלא דיו מפביס דיצ-יות ט* ;ט
הטיט ויפנו ו־צ־עיייידו וי:ג־ו דנייט :יציתו בי לאבזב וית• ד־ודה

::בי־איגיינד,
ע־ ראיציוז, טקד־טי ‘טיט ,‘ייצייא־ בבני ל;*ד היו האלה, ד־־ט־־ים בל

ת יוט עד היצג/ מקדיט יטי תוט א  ^ד;*ת דאיין, ג
/ וד,:ב*ד :דבטתי ת. בוי את וי־ע דיציב^ אט כ• בנ

׳1
 הדבט יתד:'ל לא :־

'י־: ~ף (ערנין י•

לב.
ב״כ־ראל. דנשיאות דבר על

 זקניי־בתידד יטבט על דניציאות טיט־ת היתד ואבטליון, יצטעיד בימי
וא: יא*צ דל^^ ציבט’ S' דטיצייה את ויתנו טעליהם, עדים את דתנצילו ודם
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 הנשיאות היתד, הנשיא, יהודה רבי עד SSה עימ* ב״ ס״ו). (ססדיס c א ■
:S8<1 צד ח״ד כ״ה ואמו״אים, תנאים (סדר ישבנים. מאבות עו:*ם ייםוייצת (

 נתן ורבי חכם, מאיר רני ויהי הנשייא, גמליאל בן שמעון רבן בימי ויהי
 מאבותיו לו עולם מורשית סתרים, המגלות כל היו בידו הנימיא כית־ידין. אב

 בלבו היו ושמורים ולילה, יומם בהם הנה לבדו הוא הנשיאים. אבותיו 'אבות
 חליפות הנשיא הספר. מתוך ולא בפיו ברבים להשמיעם ימפתיו, דל על ונצרו

, היו שיפות , בשם כן, גם אהמן בדור ונקרא העיתים חליפות לפי לו י נ י  על ס
מסיני: תויתו קבלת דב־

ר בשים הנודע הוא החכם ק ם, עו רי  ישר שכל לו היה אשר האישי הוא ה
הברורה: הלכה לפי מתכונתן, ‘על השמועות את ולתבן ולהשייב ‘לשיאוי •חד,

 על איטר החכמים, לפני מכריע העידה, כראש היושב הוא בית־דין, אב
המשיפט; איהות כל ויבואו יצאו פיו

 ולא דור, ‘כב־ האלה הרועים ליטליטת ייטיאל בני ע־טיו ‘גדוי כבוד
 אב או החכם או הנשייא, ובבוא השני. פני על האחד את לבכי־ ביניהם הבדילו

 להם אמרו אשיר עד מקומו, על אייט ונצבו מפניהם העם כל וקמו הדין, בית
וישיבו: שיבו

 לקה כי כישיראל, נה־תה גדולה מחלוקת ,‘גמ־׳יאי בן שימעיון רבן בימי
 שלה דבר ואב־יבית־־הדין. החכם אחיו ‘עי בכבודו ויתנשיא קי־נים, הניעייא ̂י

א לאמר; בישראל הנש־יא נתן ופקודה ביעקב,  בל הועיד, כבית הנשייא ״כבו
 אב־ כביא שבו. להם, שיאמר עד מקומם על ייטבו ולא מפניו, יקומו העם

 ומשימאלו, מימינו כחומה לו ונציבו לכד, נכהו היושיבים העים יקומו בית־הדין,
החכם ובבוא כסאו. ע־* הדין בית אב ישב כי עד ,מקומם ‘עי העם ישיבו 'לא

 גם בסאו שבתו עד יושיב,
 פיסעיים הקהל, בענין הנשייא,
 אי אישי

אם -

ה -ל

 הכיח ‘אי ובבואם, בצאתם קדשי, עם יאיטי על
פינסים, בשים ההיא בעית הנודעיים — הנציבים,

 בני מקומו. ‘ע־
 רחבה דעת להם ישי

 העים. אל ואהו־יהם אבותיהם ‘אי: פניהם הועד, בבית ויושיבים באים ־"שימוע,
 י״ג.): ה1ר־1(ה העם." ‘א־ אבותיהם לפני יושיבים לשימוע רחבה דעתם אין ואם

כמדו, קנאה וילבשי מאיר, רבי החכם המת העיירה הזאת, החדשה הפקידה
שי בגלל מרעהו, אייט קנאת היתד, לא הזאת הקנאה ואולם הנשייא העלה א

 בית ואב החכם כביד את לעפר, הנשייא הוייד אי״ר בגלל או שייאו, טמים
לפנים הבמה. ח־־בות למעין היתה. סופרים קנאת אבל ידו על ים

העוקר ויד הע־ל־ונה, עי" הסיני יד תמיד היתח אל, ת מ ל

 הואיל הקבלה, ם־ד לספי בהחיא המשיגה, את מאסף הנשייא, יהודה ייבי
שה •אבי־: מ  הוא השמועיות, ‘לבעיי רק כי לדורות, מסיני." תורה ‘קבי ״

 הוא ,והחריף בישראל. נשייא להיות הבכורה משיפטי לו רק הסיני, הוא ,-,בקי
לו אין השימועה, מן הברורה הלכה את המוצייא הוא המיטיב, הוא -•טיאל
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או הטשסם, בכית יעוצי אב י׳היור. אם נ• כעסו, ניט*א אי-יות המיצםט
ק הרעד: כבית ד<ם י

 הסברה הי׳ק את CEinS לבו, אל ויתן מאיר רבי ראה זה בל ■את
 הוא יק להיות הסעי, סני הרים עוקי את ולב:ר .‘בייטרא: יתפלסול

בישיאל: הנשיא
פי, ‘בי הנה ‘ני ידיעה, לפמייה אך אדם, בן ‘סיעי כל מעיפה כל או

ה, בנלל רק היום. סיתרץ •בונן ם- פ  הקי, אין תהבו^ות האדם יבקש ה
 הסו: פו:*ם. לשני תסידנה האדם, סעו־׳ות כל בה.—הסצ הזאת הפטרה ויטם

ם, מלאבת כל ד,אהד פי שפת פלאבת השני, והסוג י  הוא הב! הב היים. נ
 הפשרה, הסין בק־בו ייבה ין האדם, קניני וביבות דראשון, אבות אבי פטרת
אפי א‘וי בבל, ‘פיש־ להיות ל ואולם הון. י תו השני הפין :  נעלה, פאד ופטי
 לנועם ה-וח שואף פעולותיו ובכל ונציויות, :דולות להשיג ה-וה, שואף שואף
 האדם, שינות לם* הפה, יטינים היוה חפצי נם ואולם ד״נפש ולשליפות ויופי,
 בנשיתי הילד. נבר. יפנות לו מייאת עד כאבו, בעודנו ההבטה בברית בואו מיום

 אגוזים בעיה ילפיד ההבטה, או־*ם סף על עימד בעודנו הקדש, ‘א־ ראשונה
 ינדל ובאיפי כתורתו. הפציו בל סגדיי והיו צופים, ונפת דביפ פעט ותאנים,

 הפגדים את בעיניו יבז אז הלא בפוב, ובהור ביע לפאום וידע מעט, הילד
ש-  כתורת• .גהT ואז עיניו, את הבגדים כבוד אל וייפים לפטידע לו בה־ א
ת, וילבייפהו אביהו, יבכדהו למען ולילה, יופם  עם פיוס פבני כאהד הפידו

ב- עיד, העי*ם יגדל ואם ההם. ביפים הפציו ה‘כא* רק כי הארין,  f רנה ו:
י :• ההוא, ביים כאלה ‘הבי בתענוגי ימאס אז הלא ודעת, הכפה הרבה  כנ
 הכס״• כי האדם, יהיה י^בדם והבגדים הפטעפים על א‘י כי לדעת עיניו נפקהו

ם ירב ואז .‘הבי את יענה ים הע̂־  תשיפהו למען ודעת ד:שי- חנפה ביתיון הי̂י
^־ תפא-ת יקי ד״יא הע•*-***, רק כי בא-ץ. ולמאש־ עשיר לאיש הכפתו  ת‘:
שפם יגיד הוא ורק האדם,  יוסית ובאי״ר היום. כל יו‘א' להסר בא-*ן, גבי פ
בפכפני גם וימאם ישוב הלא כלבו, ה:פה באה כבי כי ודעת, הכפה ^קנות

ואזייפוו א‘'הפציי כלוע-כד.,ה את ידעכי וזהב,
 ורק תלויות אדם כל עיני הכבוד ‘א־ הלא כ* הכבוד, תשוקת בק-בו התגנבה

 תהלה נאוה לישיים נם כי ולהתנשא, להככד נפשו, את האדם ישא אליו
ל דש־^ם ד,,‘הפע• האדם בתר לד,יות האדם בדגיע ם‘ואו־ וכבוד  הי׳א דרכיו, ב:

ש- כל את הב-, יקה בפותו לא כ* לראות עיניו תפקחנה אז תו, שם א  לפט־
ו ירד ולא הא־ין, ‘ע־ ה״ו יפי בכל ה-  יבקש א‘י הזה, השלם והאדם כבודו. א

 לד,שיי: ופט-תו חפציו היא אשר ד; בתורת יהגה ו־ק רכים, השכינות עוד לו
שפה, תורה והיא לאטתו, האטת את  האדם. כל זה בי אהד, להפיץ ו־יא ל

:0ש־ה :: ס' (רי־ביס
 עו־׳ם בהליכות ישיתלם שיבה ועד ומניעי בהולדו, פדא כעיר הא־ם בדיות

שות הפט-ות כל כן על לו. נבי יבון לא ובלעדן הטוב, ההנוך להפין לו, דיו



 ובבודד, הנשיאות מוכה כי ^כו, אל וישם מאיר יבי ידע זאת נש בארץ־
 למעז והסברה, הפלפול חלק אל לעוררם התלטידיש, כלב קנאה רוה לפחת
'̂̂ ̂ז ש־ היו, רביש ני הישיש. :אה־יות ינ  ח''לו אל ויפנו הפלפול את עזבו א

 טאלה ורק כארקי, הלקש ששן הבקיאים רק כי נבונה, בידעש לבד, י׳ישםועות
 בן ששעון רבן את להעביר נתץ, רבי את ויועין — כעש. הנשיאיש יבוחרו

 בית לאב יהיה היה שאיר ורבי לנינזיא נתן רבי את ולסשך שבסאו, נפליאל
שב): (הי־יה שקושו. עי* הדין

 ד׳י' ״עוק־ בשש: לו קראו כי ער שאר, שאר בחריפותו נורע שאיי ■רבי
 את לים־ת מאיר רב• בא בילדותו כיד.). (סנהדרי; כזה" זה וטוהנש הרים,

 לא איגי־ העיון, עושק שפני שורו, תורת את להשיג יכול ולא עקיבא, יכי
 השתלם וכאשיי יששעאל, רבי את וישרת וילך מאיר, דבי ויעזבהו באלה, נשה

 עקיבא רבי הגדול השורה אל שב רבו, שם* שמע אשר השמועות, בכל היטב
 י׳׳ג.) (עדובק להפליא. עד הפלפול כחכמת השיתלם איטד עד מפיהו, תורה לקחת
 ע^ לעשור יכלו לא כי אחיו, לכל רצוי מאיר רבי היה לא זאת בכל ואולם
ה, בגלל קבעו ולא פלפולו, טיוב דעתו  רבים וגם ע״ב). (שס כמהו. הלכה ז

 מאי־, ,,ורבי לאמי: כקולם, עליו נתנו גם ממנו, רציון הסיקו לא אש־ היו
?״ שפי תו־ה יישד איכה ח־  קצץ אשר אחר, הוא אבויה כן אלישע היא א

ט־: עליו להליץ ידעו החריפים, אוהביו ויק בנטיעית, א  סצא, רמון מאיר רבי ל
ס׳׳ו): (חגיגה זרק קליפתו אכל תוכו

 ששר לא כי ידעתי, אשנש מאיר, רבי ויאמר אמיץ, הקשר כהיות ויהי
 כששפט. השמועות ככל כן כמו בקי איננו וכי תעודתו, את הוא נם הנשיא
 את עיד הנשייא ידע לא כי ידעתי אשנש להנשים, ויאשר מאיר רבי ויאמר
 ישמיע כי כלנו, ונבקיטנו שהר, ליום והיה לשדה, לא כי עוקצים, מסבת

 מלא אחריו וקיאנו פיהו, בשיע־ יפתה לא כי והיה הזאת, המסכת את אותנו,
״ כל ישמיע ד׳ גבורות ימלל ,,שי ק׳ו): (ס־ניס לאמר: הלתו,  ימלל מי ת
ח תהלתו! כל ישמיע אשר מי ד, גבורות כס): (יודו

קרשאי. כן יעקב רבי ושמו פ־ע, וש־ וישר חכם שש, היה אחד איש
 עליהם דבה שהוציא לו וחלילה נתן, ורבי מאי־ רבי אניטי בסוד היה הוא נס

 קהל בתוך הנשיא יכלם סן לו, י־עה נפשו אבל הנשיא, באזני סודם ולגלות
 כמאה עוקצים מסכת לנפיטו וישנן הנשיא, נעלית וישיב יעקב רבי וילך ועדה.

 לבי הלא ויאמר, לכו אל וישם הזה, הדבר את הנשייא ב־אות ויהי סעפים.
 המשכת את עוד •דע לא כי ויזכר הועד, בבית לי נשקפה רעה בי לי, יגיד

בפיו: שומה היתה אשר עד היטב, וילמדה היא נם וישב הזאת,
נתן, ורבי מאי־ רבי ויגשו ד', בבית ישיראל הכמי כל ויועדו משחית ויחי

 עוקצים, משכת ביום לנו להשמיע האדון, נא •ואל לאשי, הנשייא אל ויאמרו
 ו;למד פיהו את ויפתה דבר, אתם דבר לא הניטיא שבקיטים, אנחנו אותה כי

כהתימו ויהי מסיני. נתנה אשר ביים היטב, כאי עוקעייש, מסכת את לתלמידיי,
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חים, דברים השומעים לכל הנשיא דגד ללמד,  דען טוסר, אמרי לטו ויטף ננו
 ד; עדת את להצרת עליו קמו רבים הנביאים, אדון משה בימי גם דאמר,
 אמי וד׳ ד׳, קהל על משה יתנשא ומדוע קדושים, כלם העדה כל כי ויאמרו

 בעולם, שלום ירכו הכמים ותלמידי וכעדתו, כקרח ישראל יהיה ולא בתורתו,
ש־ את ידעתם, הלא ועיתה תן, ורבי 'מאיר רבי היום לי עשו א  אמרו כי נ

 אשר אבי, בית וכבוד כבודי את לעקור בקשו נם רבים. בת בשער להכליטני
 את ויוצייאו הנשיא ויצו הנשיא. הלל אבינו מימי לנו, עולם למורשת הנשיאות

ש: מבית נתן רבי ואת מאיר רבי המדר
 התלוננו _לא זאת בכל הועד, מבית האלה החנמים גורשיו אם אף אמנם, הן

 הטוב את וגס בישראל. האחוה אגודות לנתק לבדה, אגודה הלילה עשו ולא
שה, דבר כל על לפו והשיבו הועד, מחכמי מנעו לא  אשר באנרותיהם הק

ת, ככל נכתבו החכמה, תשובות ספרי כי יען — המדרש. לבית שלחו  אף ע
 בעת ישראל מחכמי רבים ואולם — סד׳ שיבעל תורה נכתבה לא אשר בעת

 ויהי אלה. ישראל לחכמי הנשיא עשה אשר ככל דעתם, נחה לא ההיא,
א ויאמר העדר,, בתוך יוסי רבי ויקם היום, ש ה לאמר: לנ ר תו י, ״  ואנחנו כחו̂י

 האלה החכמים נא ישובו ויאמר, חהכמים, את הנשיא ירא כי ויהי בפנים!׳'
ש, בבית  בכית שמם על הלכה תאמר לא כי סשיעם, על יענשו אבל המדר

ש,  — אחר* מסי תורה למד כי יען — אחרים בשים מאיר רבי את ויעלו המדר
 מאיר רבי ויחלמו מאד. הדבר להם ויחר אומרים. יש בשם נתן רבי ואת
מר: אחד כלילה חלומו איש שניהם, חלום נתן ורבי א כו ל ל  את ובקשיו נא ״
מו, צוד, כאשר ויעש נתן רבי וישמע לכם." יעתר כי הנשייא; פני  אבל בחלו
ה, לכל שיעה לא מאיר רבי מי, כי ז  מורידים. ולא מעלים לא חלומות דברי א
א, אל נתן רבי כבוא ויהי ש  אבנט את וישם החמודות, בגדיו את וילבש הנ

 אליו, הנשיא ויאמר כישיאל. המשפט בית אבות יהגרו כן כי מתניו, על הזד,ב
 וידום נשיאות! כתר הורישך מי אבל מאביך, לך ירשת הזד,ב, חגור אמנם חן

שס): (היריוס נתן רבי
לתלמידים, המשפט אין כי בישראל, לחק ויהי ומעליה, ההוא היום מן

 לבדו, המורד, רק נפשם. תאור, אשיר מקום בכל ללמדם המורד׳, מפי לדרוש
ל תורד,, לתלמידיו ילמד  אז אשר הד׳גים, מימי לבד חפיןי, שלבו מקום בי

בימי אחרון בזמן נשימר עוד הזה החק בעתו. דבר להשמיע המורה על החובד■
צ").): מציעא (גגא רבא

דברי־ גס כי נתן. ורבי מאיר לרבי עולם, איבת נטרו הנשיא בית כל
 באר לנו הודיע יוחנן רבי וגם הזאת. כמחלוקת היו יצוקים כאחד ומדיני תורה
 אמרו ישיראל וחכמי עדיף, סיני אמר, ״הנשייא לאמר: מחלוקתם סבת היטב
שס): (הוריות עדיף!" הרים עוקר

א, יהודה רבי הוא הקרוש רבינו בימי ויהי שי לאמר, בניו את ויצו הנ
̂ן א, בני גמליאל הכם, בני שימע שי : (כתובות בראש ישב חמא בן חנינא נ ג:) קי
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מותו.♦ לפני כניו את הנשיא יהודה רבי צוד, הזה, הדבר את אמנם י׳ן
 את לו הציב ככר כחייו גם בי לאשורו, הדבר את יבין עתים, יודע

אחרייו. למוקש ולביתו לו יהיה לבל ישראל, חכמי את סודו וימתיק הזה, הדבר
 אחיו גמליאל את אביו בחר מדוע הדבר, לו הרה היטב החכם, כנו עזמעון

 לתת מאיר רבי אחר בזה הלך החכם, שמעון גם כי בו, בחר ולא לגשיא,
 הפלפול, בחלק הוא גם שמעון היה שלם כי הסיני, על הרים לעוקר היתרון

 בעיניו היה יקר אביו וכבוד מאד, שימעון היה ענו אמנם הן לאהבה. דבק ובו
 הדבר על אביד.ו באזני להתאונן מעודו פיו את פצה ולא תבל, חמודות מכל
 אביו את לדבר לו, נכון עת למצוא תואנה, לו בקש זאת בכל ואולם הזה,

 ״אחרים :לאסר תורה כנו שמעון את הנשיא יהודה ר׳ וילמד היום, ויהי בחדות.
 הזה המקרה על שטעון רבי וישמח קרב." היה לא תמורה היה אלו אומרים,

 ויאמר מזכירים? אנחנו אין ושמותם שותים, אנחנו מימם אשר אלה, מי ויאמר,
 ויאמר אביך! בית וכבוד כבודך לעקור בקשו אשר אדם, בני אלה הלא הנשייא,

 מתו ככר כי אבדה," כבר קנאתם גם שנאתם גם אהבתם ״גם הלא: שמעון רבי
 ״האויב! הגשיא, ויאמר עולם, איבת להם נטור ומדוע האלה, האנשים כל

" חרבות תמו  נתשו אשר הערים אבל ואינם, איכינו כלו אמנם אם לנצח!
 רבי הסיח מאז לנו, בסתר אורכים ישיראל, חכמי עוד, כי המה. עולם חרבות
 הלא זאת ככל שימעון, רבי ויאמר הזה. היום עד העם, בלב מדנים רוח מאיר
 רוח צדקה כי הנשיא כראות ויהי עולם. איבת לו תטיור ולא לו, תסלח סלה

שס); (הוריוס מאיר." רבי שים על ״אמרו לאמר: וילמדהו וישיב ממנו, כנו
לעורר ישראל חכמי את בקשר היתד, ידם חייא, רבי בני וחזקיה יהודד, גם

בשבתם ויהי לחם. לאכל הנשייא שלחן אל ויקראו היום ויהי הנשיאות, על
 נא השיקו הנשיא, ויאמר דבר. ענו ולא מחשים הנערים ויהי הקרואים, בתוך

 הנערים ויענו ביין, לבם כטוב ויהי בחורים. ינובב תירוש כי יין, הנערים את
 גולה ראש בית מישראל האבות בתי שני בכלות רק בא, דוד כן אין לאמר,
 ולצור נגף לאבן תמיד היו אלה שני כי ישראל, בארין הנשיא ובית כבבל

 חרב במדקרות דבריכם ויאמר מאד, הנשייא כעיני הדבר וירע כישיראל. מכשול
" יצא יין ״נכנס ויאמר בם חרד, הייא רבי אף וגם כעיני, וכקוצים בלבבי ד!  סו

 בוגדים רוח קשר כי חייא, רבי ידע כי — שיבעים. מספרם כסו״ד כיי׳ין כי —
ל״ס): (סנהדרין בם. דובר

 לרבי עולם איבת נמיר מדוע הנשיא, יהודה רבי על התפלא בימיו רכא גם
 לא אשר גבר, המת קנאה הוי ויאמר, בד,לכד,. חכמים עיני האיר אשיר מאיר,

הקנאה התגנבה כלבו גס הלא מאד, ענו היה אשר הנשיא גס כפר, כל תדע
איבת ולטור נקם לנקום ותסיתהו אביו, בית בבוד נקם נוקפת רוח הארורה,

 ״אמרו אמר: פניו, על בנו אותו הוביח כי אחרי ואף ישראל. לחכמי עולם
י״ד.): (הוריוה אומר." מאיר ״רבי אמר: ולא מאיר!" רבי שם על

יכלו ולא ישיראל, חכמי בין הזה, הוכוח גבר ורבה יוסף רב בימי גם
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ג/ היה אשר־ יוסף, רב את להושיב אם להכריע, ההכמים  עוקר רכה את או סי
 השיבו: והם הזה, הרבר על ישראל ארץ חכמי פי את שאלו אשר ער הרים,
 יוסף רב חפץ לא זאת ככל ואולם רחטי.״ למרא צריכים הכל עדיף! ״סיני

ש, לשבת שנה: ושתים עשרים רבה וימלוך ברא
 זירא רבי כי■ הזאת, המחלוקת פרצה מתנה, כר ורבה זירא רבי בימי גם

 היתה ישראל, ארץ חכמי ואולם ופסקך מתון מתנה כר ורבה ומקשיח, הריף
ס׳): הלכה הוריוה (ירושלמי לפלפלן" קודם ״הסדרן פסוקה, הלכה אצלם

ג ל
זקנים. סמיכת

 ורעות, רבות צרות ישיראל, את וימצא בבא, בן יד,ודה רבי בימי ויהי
 תלמיד וכל יהרג, הסומך רב כל היהודים, על גזר הד,ם כימים היה אשר והמלך

 והמגרשים עולם, תל והיתד, חרם תד,יר, שללד. וכל העיר כחרב. דקר י נסמך
 ראשם: על וידיהם ושופטיה זקניה ויצאו יזרעו, ולא יעבדו לא ההיא, העיר סביבות

 נון בן יד,ושע משרתו על ידין את לסמוך הנאמן, רוענו צוד, הפמיכד, על
 קרא כי לבד, שם בקריאת היתד, לדורות ור,סמיכד, ־'עליו, מהודו סמך אשר

ך מ סו ', בשם הנסמך את ה ב׳ ר שפוט ד; רוח עליו נחר. וכזה ״  כין ולהורות ל
 א׳): סי׳ ח״מ סמ״ע (פיין בישראל. החקים תורת ככל לדין, דין ובין לדם דם

 איש משד, עד רב, מפי רב בעמו, היה נסמך זקן כבא, כן יהודה רבי
 לסמוך מנגד, נפשו את ישליך אשר זולתו, איש אין כי כראותו, וידד האלד,ים,

 תחומי שני בין גדולות, ערים שתי בין וישב וילך ההיא, בעת ישראל חכמי את
 את זקנים, חמשד, שם בבא כן יד,ודר, רבי ויסמוך שפרעם, ובין אושא בין שכת,

 בן אלעזר רבי ואת יוסי רבי את שמעון, רבי את יהודה, רבי את מאיר, רבי
 בנחל, בהיותם ויהי שם. סמך נחמיה רבי את גם כי מספרים, ויש* שמוע.
 כבא בן יהודה רבי ויאמר בהרים. צעדים קול פתאום וישימעו ההרים, כמורד

 ״אדוני! הזקנים, ויענו הרודפים. בכם ידבקו פן לנפשכם, ונוסו מהרו אליהם,
 חובתי את מלאתי ככר הלא בבא, בן יהודד, רבי ויאמר עליך?״ יהיה מד, ואתר,

 אמותד, הנני ועתר, ד׳. כרצון עליכם מהודי סמכתי כי קוני, רצוץ את ועשיתי
שם, הזקנים וינוסו הפעם!  ובשירו כחניתותיד,ם, ויבתקוהו האויבים וידביקוהו לנפ

י״ד.): (סנהדרין באהבה, ד׳ שם קדושת על וימת ככברה, נקבים מלאו
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לד.
ארץ, סגני לאלהים

 בעת רועי. עירה גמליאל ורבן יהושע ורבי אליעזר רבי ויבאו היום, ויהי
מר, ויגזרו בסתר, השרים] [הם הסנקליטים נועדו ד׳ד׳יא  להיוג להשמיד א

 ורבן יום. שלשים בעור ממשלתם, ארצות בכל הפזורים היהודים כל את ולאבד
 גם נוער אשר אחד, סנקליט לו הגיד כי נעשה, אשר כל את ידע גמליאל

 ואת באדם, היה ישר הזה, השר כי יחד, סוד בהמתיקם המלכות, בכית הוא
 להשיב ידו לאל היה לא אבל מות, עד לו חרה היטב היהודים, על נגזר אשר

 את ויקרעו ויתאבלו, הזה הרע הדבר את ישראל חכמי וישמעו דברם. את
 הסנקליט, אותם וינחם לבם. ויצא רעהו אל איש ויחרדו ואפר, שק וילבשו בגדיהם

 הוא רחוק עוד הלא הסנקליט, ויאמר ונחומים. טובים דברים לבם, על וידבר
 יחתו ומריכיו ויושיעכס יבא אלהיכם ר הלא יום, שלשים ובעוד הפקוד!/ יום

 ויבא לבוא, קרובה היהודים ושואת יום, ועשרים המשיר. כעבור ויהי סלה.
 בני כל את להשמיד לבא, קרובה אשר הגזרה על וזעף, סר ביתו אל הסנקליט
 מד. אליו, ותדבר אשיתו אליו ותכא לחם. אכל ולא לבו, אל ויתעצב ישראל,

 ואת קרד.ו, אשר כל את אישר. לד. ויספר לחם? אובל ואינך סרה רוחך זה
 ישמידו ימים, חמשה כעוד אשר לה, הראה ברומא נתן אשר הדת כתב פתשגן

 ותחת יבוזו, יתומים ואת שללם אלמנות להיות היהודים, כל את הרומאים
 ״הוי ומרה: גדולד. זעקד. ותזעק דבריו, את אשתו כשמוע ויהי יפולו. הרוגים

 עמו בקרב צבאות אלד.ים ד׳ יעשד. ונחרצר. הבלה מדם! עקבים און! חקקי
 צררוני רכות ישיראל, נא יאמר מנעורי, הרומאים צררוני רבת — ישיראל?

 לה שבעד. לא ועוד קדם בימי מלחמותיהם בכל צררוני רבות רצח, שואסי
 רומא משורש אנחנו גם• אמנם הן נעורי! אלוף אתד. אישי! ועתד. נפשים.
 אמנם הן מעופף. שירף פריו כל ולא צפע, יוליד נחש כל לא אכל יצאנו,

 אישי, אתד. הלא אבל הזה, הדם את שסכו לא וידינו מישראל אנחנו נקיים
 זאבי רצה! שופטי הם אשר הד.יא, העיר מזקני הנך הלא אתה, גם אתר.
 את הצלת לא הצל כי הדם לך גם יכופר ובמה החלל, אל הקרובים ערבי.

 העצר׳ זאת הלא הםנקליט, ויאמר אלה! ומנדיהם שונאיהם מיד ישראל,
 •אבל, ישיכנד.? ומי הנטויה, וידם יפר? ומי יחד, השרים כל מאת הייעוצד.

 ולא ישראל, יחנן חנן יעקב, את ד׳ ירחם עוד לנו, ימים חמשד. עוד <*׳לא
 אישי צדקת אמנם הן האשד., ותאמר לבוזזים. ועמו למשיסד, ישראל את יתן

 ■עצל תקות אכל מרפא. היא עצב ולכל מחיים, תקור. טובה כי •נתקותך,
 אפס ובלעדו פועל, עם תקוה טובה לב. מחלת אונים אין ותוחלת תמיתנו,

, מתקוממה הארץ וגם יעקב, את ד׳ השליך ארץ משמים ותהו.  יקוה ומי לו
היו כלא והיו מעט עוד שאול, לפי נפזרו ככר הלא עצמותיו, תשברגה לא כי

*4
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iy/ti

 לשמוע אין. מידם ומצייל למו, כפירים מלתעות פיהם, אויביהם פערו כי
 דמו עלה רגע בן אחדים, רגעים אחזתהו פלצות הנמרצים, אשתו דברי הסנקליט

 לא אשר כאלם ויהי קדקדו, ועד רגלו מכף אדירים, מים זרם כשטף בקרבו,
 רוח מצא כי והגידו, העידו פניו אותות כל בחוריהן. נמקו ועיניו פיו, יפתח

 יחד, בקרבו נלחמו מורשייו אבל לבבו, בקרב עצתו התמה וכן ליהודים, והצלה
 דומיה רגעי אלה, קדש רגעי שפתיו. בדבד אדם, לפעולות להוציאם ירא וכמו
 צפו, בעין עין הביטו בפנים פנים ,והנעימים הנאהבים יחד, ולאשתו לאיש* היו,

 שלחו מבטי-עין, חליפות יהד. לבותם צפונות לדעת למו, נבאו לבם וכמו
 נעוריה אלוף את האשה בחבוק אהבה, וםתרה רעם, בתעופת ויעופפו קום,

 חורו פניה דמע, זרמי עיניה פרצו ידו, על אשר הטבעת על ובמבטה פתאום,
 חליפות לחייה על עברו כשושנים, אדומים וכתמים שונו, לעתים ורק כמת,
 המתיאשי כקול ,בקולה שה הא נתנה נעורי!" אלוף אישי חידתך! ״מצאתי מסח.
 מאכלת מצא אשר אדירים, במים הטובע כקול עוזו, למצוא והמעפיל לו, בצר

 היום שת אשר הזאת, הטבעת נעורי! אלוף אישי חידתך, ״מצאתי בה. לאחוז
 'פתאום. לפני נגולו מחשבותיך וכל לבך, תעלומות לי תגיד היא הן ידך, על

 סמר ולבי הזאת, הטיכעת את ידעתי גם ידעתי הן נעורי! אלוף אישי אהה,
 קץ לשום היום, ידך על נתתה ואותה בה, מות גם היא, טבעת־רעל מפחד,
 יכולתי נם אני, גם במחשבותי נפתלתי אלהים נפתולי אישי? זאת האין לחייך!

 אשיוס חייך, מנשימת נעורי! אלוף אישי לי נעמת מה חידתך! מצאתי כי לך,
 קשת אשה אמנם הנני. דומה שוכני רפאים כצל אך ובלעדך אני, גם ואשאף

 נוססה דעת רוח גם אבל קצרה. ונפש* ברכים, ופיק הלב, רכת אנכי, רוח
 תפעמני קדש ורוח הזה, הגדול הגוי לעם, המלה רוח וגבורה, עוז רוח בקרבי,

 בכה ד׳ בקול היד, בחזקת עלי תציוה והיא הלום, בקרבי פעם כהולם ולבי
 ד' בעייני יקר כי כמך, אחריתי ותהי ישירים, מות הלום אישי נא מות לאמר:
 כי קדמתה, קדם מימי למו משיפט הוא, לרומאים חק כי — לחסידיו, המיתה

 האישי כשימוע — ההם, בימים גזרו אשיר הגזרה, תבטל אהד סנקליט כמות
שתו, דברי  קול רק מצרה, אשה קול הלום לשימוע האמין לא כי לבו, ויפג א
וישק אליו^ רוחו וישיב כמדו, עוזו וילבש• ולב. כליות מפוצץ קול ככה, שידי

לסלוח אליו ויתחנן לד׳ ויתפלל נכון, כרוה לביתו ויצו ממנה, ויפרד לא-מתו
יד.רע רעיתו רגלי כין הטבעת, מן הרעל את וימץ בנפשו, דמו יטפכו על לו,

קויבן להיות ישירים, מות וימת ויעף נרדם והוא בנשים, היקיה ותישנהו נפל,
/ ישיראל: אלפי רבבות כעד כפרה

 עשתה אשר את הזה, הדבר את ישיראל, חכמי הזקנים, דטמוע ויהי
 לבד, על ולדבר לנחמה ויבאו האדם, בנות מרבבות הדגולה היקרה, היאשה

 האניה, חלפה כי דוי, עלינו לבנו אחת אך הזקנים, ויאמרו לד'. חסדה ולהודות
 ני חכו מאומה, תתאוננו אל אליהם, האשיה ותאמר לד׳. קדש מכפה נתנה לא

בבי אתה אשיר הקטינה, התכה את האשיה ותקח תבקשיו. אשיר את ויאראכם



53

 חתולים. חתולים ועליה בדם, מתגוללת אישה ערלת והנה ויראו אותה, ותפתח
 עם נאספו, עמים ״נדיבי גדול: בקול ויקראו המראה, לקראת השתוממו הזקנים

 האיש ב׳). ס׳ רבה (לבדים נעלה!" מאד אר<ן* מגני לאלהים כי אברהם, אלי׳'
(שס): מאברהם! נעלה מאד הזה/

לה.
הסנהדרים. גליות

 אשר לחנויות הגזית מלשבת השני: בית בימי הסנהדרים, גלו גליות עשר
 ליבנה, מאושא לאישא, מיבנה ליבנה, מירושלים לירושלים, מחנות הבית, בהר

שא, מיבנה  לצפורי, שיערים מבית שערים, לבית משפרעם לשפרעם, מאושא לאו
ל״א:): דף (ר״ה לטבריה. מצפורי

חיל, כברור זכאי בן יוחנן רבנן בלוד, אליעזר רבי ישראל: חכמי מושב
 מתיא רבי ברק, בבני עקיבא רבי ביבנה, גמליאל רבן בפקיעים, יהושע רבי

 בתירא כן יהודה רבי בצפורי, יוסי רבי בסיכני, תי־דיון בן הנינא רבי ברומא.
ל״ב:): (סנהדרין הגזית. בלשכת חכמים שערים. בבית רבי בנצייבין.

לו.
במצרים. סכני כפר

 אלהים, ויראי השם אנשי גדולים, חכמים היו ההוא, המקום יושבי כל
לעד: עומדת וצדקתם

שה, אישי יקה כי כישראל, לפנים  לו והיתה בראשיונה, לו וארשה א
 ידעה לא אשתו, את האדם ארש אשד היום מן וישראל. משה כדת לאשה
 כל ולהכין מרוקיהן, ימי ימלאו כן כי חדש, עשר שנים לה מלאת עד עוד, אישה

 אפריון חדש, עשר שנים הנשים, כדת לה היות מקץ נערה, תי• ובהגיע עדייהן.
 הנודע הספר הוא בעדים, וחתום כתוב ספר״ימקנה לה וכתב אישה, לה עשיה

 ולאלמנה כסף מאתים לבתולה האיש חויב הזה בספר כתבה. בשים המשנה בלשון
 יום כפנות נשאת הבתולה מביתו. ושלחה דבר, ערות בה ימצא אם מנד׳/

 לדגים. ברכה נאמר בו כי החטישיי, כליל עליה כנפיו יפרוש והאיש הרביעי,
 לאדם. ברבה נאמר, בו כי הששי, בליל ונודעת ההטישי, ביום נשאת ואלמנה

 ד׳, אלהים בדכו ובמקהלות העיר, מזקני זקנים עשרה האיש לקח הכלולה, ביום
אש לה כתב בטרם ארושתו, את האדם ידע אם ואולם ישראל. ממקור
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 לעיני האיש ונקלה היתה, בקורת במקהלות, עליה ברך ובטרם המקנה, ספר
ישראל: בל

 איש את שבי, וישבו סכני, כפר על רצורו יהודה, צרי ויבאו היום, ויהי
 ותאמר יחד. להתחתן עליהם, שוביהם ויפקדו אתם. ויגלום וארושתו, אחד

 ממך, כתבה לי אין כי בי, תנע ולא אלי תקרב לא אישי, אחלי אליו, האשד.
 האיש וישמע ישיראל. אלהי בד׳ נבגוד ומדוע כדת, במקד.לות ברכו^״עלינו ול»

 ישראל. הבט• לו ויספדו במותו ויהי מותו. יום עד ידעד, ולא אשיתו, לדבהי
הצדיק!" מיוסף גם נעלד. מאד הודד,! וד,וי אדון ״הוי

א, המקום יושיבי כל  ובהשגחתו והארץ, השטים אלדד בד׳ האמינו ההו
 עולם ארח רצון. חי לכל ומשיביע ידו פותח ד׳ רק כי יצוריו, על י הפרטיית
 את גם נאצו. לא ותוכחתו שדי, כמוסר קצו לא פלסו, צעדיהם וכל •מטרו,

ם, נגעה ד׳ יד רק כי ידעו, כי נבון, ברוח קבלו הרע את גם הטיוב  הלכו ולא ב
 ודיר העיר. בשער דינר במחיר מודיות ארבעים היו ההיא, בעת בקרי. עמו
 וידרשו ויחקרו צום ויקראו העם ראימי ויתפקדו בשיער, אחת מוריה ויחסר היום

 הכפורים. ביום המאורשד. נערה ערות גלו כי נתפשיו, ובנו אב וד.נה וימצאו,
וידיי מישראל. אפו חרון את ד׳ וישיב באבנים. ויסקלום בישער ויביאום

בארץ: לחם

 אבל מביתו. לשלחה ויחפוץ בריתו, אשת בחברתו איש ויבגוד היום וידיי
 לקח אשר הכסף כל את לרי מדישיב ידו, קצרדי כי זממו, להפיק יכול לא

 משתה האיש ויעיש רשתו. לה ולפרוש לשחתה, האיש ויתנכל היום וידיי ממנה.
 ויהי עמו. וישכרו וישתו ויאכלו כלולתו, כיום לו רעדי אשיר מרעהו את ויקרא

 מטרי על וישכיבם יין, אשתו ואת רעהו את האיש וישק לכם, את מטיבים דים
 שנים וישכור ערשם. על רבד אשר הסדין, על וישפוך ביצה, לובן ויקח אחת,

 אל ויבואו אחיו, ערות את האיש גלדי כי ויעידום, נגדם ויושיב בליעל^ אנשים
שמו ש^אי, מתלמידי אחד זקן נקרא ושם הדים. ביטים דייה אשר השופט  ו

 טורי מאת שמעתי שמועה חכמיו, ואל השופט אל בכא ויאמר בוטא. כן בבא
 דרכי סי על ביצה לובן ובין זרע שכבת בין רב הבדל יש כי הזקן, שמאי

 ויחקרו האור, מן דוחה זרע ושכבת דיאור, מן סולד הביצד. לובן כי דיטבע;1
 rעל אכפו נם כמשפט, רע שם המוציא את וילקו כדבריו• וימצאו ידרשו
שלה ישראל: בקרב לשמצה ויהי כספה, כל את לה ולדישיב אשתו את ל

 התערער זאת ובכל ההוא, המקום יושבי כל היו גדולים, צדיקים אמנם אם
 משוש אתה ששו לא כן על ירושלים, באבדן התאבלו לא כי יושב, מאין המקום
נ״!): (גיטין
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לז.
שלום. בן קטיעא ־

 אשר הקיסר מאד, נדולה כרעה היהודים כל ויהיו עקיבא, רכי כימי ויהי
 מחשבות חשב היום כל ליהודים, היה ואויב צר איש ההם, ביטים היה

 המלך כשבת היום, ויהי היהודים. כל את ולאבד להרוג להשמיד, להשחית,
 המלך, ויאמר ומשמאלו. מימינו לפניו עומדים שריו וכל מלכותו, כסא על
 או וחי, רגלו היקצץ כרגלו, חי כשר מחית עלתה אשר לאיש, לעשות מה

מלך, אחד פה ויאמרו השרים כל ויענו עתו? כלא יגוע  את האיש יקצץ הלא ל
 לאמר, למלך אחד שר ויען אלה. דבריו ירזמון מה על ידעו הם כי וחי, רגלו

ך הפל לו, כה המלך אדוני יעשה למה יחיה! לעולם ״  בלעדה אשר לרג
 חגר הלא כעמים, יאמרו למה בה. נשמתה גם ותמוט הגויה גם תחליף חלף
א  לך נראו כנגע אמנם, הן ויפסח. רגלו את קטע כי הזה, הקיסר הו

שלתך, ארצות ככל הפזורים היהודים,  ברגלך. עלתה אשר חי כשר וכמחית ממ
 היהודים כנשמת אך האומים, כל נשמת כי המלך! אדוני ידעת הלא אכל

 כל האדמו/ פני את לחדש ארץ, אפסי בכל תרחף ונשמתם ודבוקה, קשורה
 שבת ונשמה, היא תלאכות ארץ היהודי, רגל כף בו תדרוך לא אשר מקום

ל  גם תהרוג הרג אמנם הן המלך! אדוני ואתה מדהכה. שבתה שם, מסחר קו
שלתך, ארצות בכל הפזורים היהודים, כל את תשמיד השמד  היכל אבל ממ

 כארבע פזרם אלהיהם ד׳ הלא יעקב? זרע ככל עושה אתה הכלה להם, תוכל
 האומים ככל חיים רוח לפחת סלה, יקומו האלה רוחות וכארבע השמים, רוחות
 בדתי הוא עולם חק אבל ונכוחים, טובים דבריך אמנם המלך, ויאמר כלם.״

 ועתה בחיים. יקבר קבר בראשו, דמו למלך, יוכל אשר איש כל כי מלכותנו,
שך, את הצלת לא הצל אבל היום, הצלת הזה העם נפש את אמנם, הן  כי נפ

 הנני ויאמר ושמחה צהלה השר ופני המלך, מפי יצא הדבר הוא. בנפשך
 שם את ויקראו ישראל. אלפי רכבות כמותי הצלתי כי אחרי עם,6ה אמותה

 שלום להרבות נפשו את הזה האיש קטע לאמר שלום, בן קטיעא הזה, השר
ישראל: אמוני לשלומי

שך. אחריו רב אדם והמון כחיים, להקכר מוצא שלום כן קטיעא ויהי נמ
״ קדש מכסה עוד נתנה לא אשר לאניה, ״הוי בקול: אשתו ותקרא ד׳!  ל

 לעיני בשרו את וימל חרבו, צר את קטיעא ויקח קולה, את קטיעא כשמוע ויהי
 קדש נתתי רכושי כל ואת לד׳, קדש מכסי את נתתי הנני ויאמר הרואים, כל

א בדברו: שדי קול נשמע והנה במותו, ויהי ולרעיו. עקיבא לרבי ת ט ק  בן ״
״ מוכן חלקו שלום, א! ב ה ם ל עו י׳): דף (ע״ז ל
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לח.
צרדה. אייש ויקרם משיתא יוסי

 חומת את הרומאים דבקיעו בשני, הקדש, עיר ירושלים נלכדה כאשר ויהי
 ותהי בנופלים, ,יTו טשיתא. יוסי ושמו מישראל, אחד איש שם ויהי די; בית
שלול הרומאים כבוא ויהי וירושלים. יהודה צוררי עם ידו  ד', בכית שלל ל

ם/ הרומאים ויאמרו כתחלה. ובהם מהם יעלה ויאמרו  בראשונה אתה עלה ליו
, בבית  צוה, כאשר ד׳ בית יוסף ויבא כשכרך. לך תקח תוציא אשר וכל ד
 כטך, להדיוט נאוה לא הרומאים, ויאמרו טהור. זהב מנורת ההיכל מן ויוצא

שם, לך ולקחת ההיכל, אל שנית בבואך אכל הזאת. הטהורה המנורה  כל מ
שך, תאוה אשר  ללכת יוסי וימאן יהיה. לך הזאת כפעם תוציא אשר וכל נפ
 הקדש. את כבלע לראות הבית, את לחלל בבואו שבעתים, לבו הכהו כי עוד,

שות יוסי, את הרומאים דבטיחו  אבה ולא שנה, שלשים מטם הנחה לו לע
 עוני נדול גם לאלהים, חטאתי אחת אמנם, הן יוסי, ויאמר עוד. ללכת

 את הרומאים ויקחו קיאו! על השב ככלב ואהיה באולתי, אשנה ולמה מנשוא,
 לר׳ פשעו על שב ובמותו ויאנח, הברזל בחרוצות בשרו את וידושו יופי,

 כדברו ויחי יוצרי!" פי את ומריתי הקדש, את חללתי כי לנפשי, ״אהה ויאמר,
השמיטה: רוחו ותשב

ויה' היה. צררה איש יועזר כן עסי רבי אחות כן צררה, איש יקום
שבת, כיום סוסו על וירכב היום ת גבוה עץ אחריו נשאו ואנשיו ה  על^ לתלו
 אשר הסום, את נא ראה לדודו, יקום ויאמר כבואו, ויהי דודו. יוסי רבי את

 איז לו הראה וכדברו אלהיך, הרכיבך אשר סוסך ואת עליו, אלהי הרכיבני
לעושי כי ואף ד; למכעיסי כן אם יוסי, רבי דאטר לו. הכין אשר העץ,

יוסי, רבי ויאמר ממך? יותר ד׳ רצון עשה אשר הגבר, מי יקום, ויאמר רצונו!
 כמדקרות ליקום דודו דבדי ויהי לטכעיסיו. כי ואף די, רצון לעושי כן אם

, את פתאום יקום ויעזוב לבבו. את סלחו רעל וכחצי חרב, דו  ד׳ אל וישב ח
 מיתות בארבע נםשו את יקום וימת השבת, יום כעבור ויהי לבו. בכל

 ויקשור בארץ, וישימהו עץ יקום ויקח וחנק. הרג שרפה, בסקילה, כית־־דין,
 ויגדור תחתיה, אש וישם העץ, לסני עצים מערכת ויערוך העץ, בראש חבל

 ויחנק העץ, על יקום ויתל לפניה, נתן מעוכה וחרב אבנים, חומת לה מסביב
באבני ויסקל עליה, ויפול החרב ותכריעהו האש, ותכדמהו החבל ובהרתק בחבל,
דודו, יוסי רבי אל בחזון ד׳ מלאך וירא ההוא, בלילה ויהי וימת. החומה

 קדמני קטן, כרגע יוסי ויאמר שמים, בגבהי פורחת והנה יקום, מטת את וירא
סיה): פ׳ רבה (בראשיח העדן. לגן הזה הצדיק
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לט. .
הנדה. בן יהושע רבי

ההם, בימים היה איגיר המלך, ויאות חנניה, בן יהושע רבי בימי ויה*
 שני שם ויהיו בירושלים. אשר ד׳ בית את ולבנות לשוב ליהודים, רשיון ויתן

 היוני בשם הנודעים — לוליאנוס! השני ושים ססום האחד שם צדיקים, אחים
- לוד  להמציא אנטוכיה, עד מעיו הערים בכל ושילחנות, חנויות ויושיבו -

 חזה, הדבר את הכותים כשמוע ויהי צרכיהם. וכל וזהב, כסף הגולה לעולי
 וידברו הכותים הלכו מאד. להם ויחר ירושלים, לחומות ארוכה עלתה כי

 כן על בו, למרוד היהודים חושבים כי לאמר, המלך באזני היהודים על שמינה
מו, למבצר להיות החומה, את הם בונים  לאוצר יתנו לא והלך כלו ומנדה ל
 דבריכם ראיתי אמנם הן המלך, ויאמר להניחם. שוד, אין ולמלך׳ עוד, המלך
 להשיב אין המלך בשים נכתב אשר כתב כי עוד, לעשות מה אבל ,ונכהים טובים

 את יבנו כי היהודים, על המלך אדוני נא יצוה אכל הכותים, ויאמרו עוד.
 במדה. עליו ויגדעו יוסיפו או מקומו, את ישנו אבל בעיניהם, כטוב המקדש

 ויישר נקי. וכסאו והמלך המקדש*, את עוד מבנות היהודים יחדלו אז והלא
מעודם: ישראל צוררי הכותים יעציוהו אשר ככל ויעש• המלך, בעיני הדבר

 באי פתאום והנה רמון, בית עם בבקעה התאספו ישראל וכל היום, ויהי
 ולא ומדתו, המקדש מקום את לשנות ליהודים, המלך םפרי את ויביאו הרצים,

 היום כל מאומה טעמו ולא להם אכלו ולא ויתאבלו, העם כל ויבכו יעבור.
 ראשיי כראות ויהי במלך. ולמרוד קשיר לקשיור אמי^י, העם רוח ויהי ההוא,
 ויתפקדו רעהו, אל איש ויחרדו ,אם הקשר ^הנה הזה, הרע הדבר את ישראל
 העם, את להשיקיט חנניה, כן יהושע רבי את ויבחרו סוד, וימתיקו העם, ראשי

ם, להולכי הזה האיש היה מגן כי  הבמתה, החכם ויעל חיל. מעוזו ד׳ ותורת ת
ו עצם ותעמוד טרף, טרף ארי ויאמר: משלו את וישא נ ו ג  שאג לבו מנהמת ב

 קורא- בשם הנודע העוף בא שאגתו לקול עזרה. ויבקש קולו יחנן חנן הארי,
 את ויוציא האריה, בלוע נתן חרטומו את ארוך. חרפזום לו אשר המצרי,

^ וכבוא מגרונו. העצם לו, האריה עליו נתן שכרו, על הקו̂ר  ואל מזה נוםה בקו
שלום, יצאת וגם האריה בגרון באת כי והשתבח, נא ולכה עוד, תוחיל  והיה ב

ב, כי לד׳ הורו אלה! מה ידעתם הלא ישיאל! בית ועתה שכרך. כל זה  טו
שלום, יצאתם וגם צפעונים כמאורת לחסות באתם כי  ד׳ את יראו ועתה כ

 בו, ויאמינו לדבריו, העם כל וישמעו תמרודו. אל ובמלך בו, ובטחו אלהיכס
ס״ד): פ׳ (ב״ר ישראל. לאהלו איש וישובו וילכו בו, דובר ד׳ רוח כי
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מ.
הגר. ערןלס *

ס, מאי אקווילה, או היוני, עקילס טו  ^דול הכם האמצעי, בים אימר פונ
 ולבוא להתיהד לבו את ויתן היום ויהי מעע״ייג בכל הסיד ויהי מעודו. היד.

 המלך, ויאמר מסיד,ו. עצד. לקהת אנדריאנוס המלך לפני ויבא היהודים, בברית
 הרגתיבהם! וכמה אותם! מיתי כמד. מד.? ושפוי מוי בעים לד.דבק תהפוץ ההפץ

 הלא עקילת, ויאמר הזד.? והנתעב השיפל בגוי לד.דבק חפצת כי ראית, ומד,
^י, שימים אלהים ברא איך יודע, בישראל הקטן א  ומה ראימון ביום נברא מה ו
 תורתם ובל עומד, העולם מה ועל העולם, משנברא עכרו וכמה בשיני, נברא

 עקילס, ויאמר בשרך! תמול אל אבל תורתם, את נא למוד המלך, ויאמר אמת!
 אם תורתם, ללמוד יוכל לא שינה, מאה בן הזקן וגם מלכותך, בכל החכם גם
 לייטראל, ומשפטיו חקיו ליעקב, דבריו ד׳ יגיד כי ערלתו, בשר את בהמולו לא
ל׳): פ׳ (שימ״ר גוי. לכל כן עשד, לא

 יהושע, ורבי אליעזר רבי לפני התורה, את תרגם אשר עקילם, הוא
 להיות עפו, כני לשיון יוני, בלשון ,הבית חרבן אחר זכאי, בן יוחנן רבן תלמידי
ת, לשון ידעו לא אשר ייטראל מהמון ליד,ודים לד,ועיל  יוני. כלשון אם כי ארמי

לנסיבה): אור עיין מ׳׳ה, פרק בינה (אמרי

מא.
הגר. אונקלום

בכל* ריהשכיד לינו נתן פנעור-ו היה. אנדריאנוס אהות נן הגר, אונקלוס
 כספרי וד,גה קרא רבות מעודו. זך ורעיון ייטר שכל לו נתן וד' ודעת, הבמה

 משפט ברוח הטהור. ללבבו מנוח בד,ם מצא ולא חרוצה, בקורת כעין עמו
 אלהים. לא המה כי ויתבונן, וירא וםסיליד,ם, הגוים אמונת את בפלס שקל

 הוא ד' כי לדעת בוראו את הכיר והוא בלבו, חכמה באה הזה, השלם האיש
אחד: ד׳ אלדדנו ד׳ האלהים,
 תלאות כי ההיא, בעת ד.יד,ודים את אפפו וצרות, רעות רבות אמנם הן

 פני הדר לא אנדריאנום נם ליום. מיום וד,רהיבו נדלו ומצוקותיהם ,ודיםTה
 קלוניקום בן אונקלוס שם זאת בבל כישראל. ואצילים שועים חשב ולא זקנים,

ש, מדמותיו כל. את  התד.לך רכים ימים היד.ודים. כברית ולבוא להתירה קד
 ירא כי הנאמנים, לרעיו אף סודו גלר, ולא הזאת, הקדושד, כמחשבתו אונקלוס
שו, , יבולע פן לנפ ו דודו: לאנדריאנוס הדבר כד,ודע ל
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 ובעותי הגיתי רבות הלא אנדריאנום, אל אונקלוס ויאמר היום ויהי
 הרבה ספרים קרוא כי אלה, בכל קצה ונפשי הזה, היום ועד מנעורי בספריס

 עמלתי אשר עמלי, מכל פניתי הנה ועתה בשר. יגיעת הרכה ולהג קץ, 1^'
 אנדריאנוס בעיני הדבר וייטב אותה. ולסחר כארץ לשוט לבי את וסבותי -י'ק/

 עשה. בעיניך והטוב לפניך, פתוחים אוצרותי וכל זהבך, זהבי ויאמר, יודו
 המרכולת את להודיעני מפיך, עצה לקחת אליך, באתי הלא אונקלוס, ויאמר
 ימים ארחות בעברך אנדריאנום, ויאמר ימים. ארחות בעברי כה, אסחר אשר

 לב על שם איש ואין ערכה, מטה אשר הערובה את וראית שונות, וארצות
 מאד ישגה אחריתה מצער ראשיתה אס כי מלא, ככסף תקח אותה לקנותה,

 מאתו וילך אונקלום את אנדריאנוס וישלח בעמלך. טוב שכר וראית מאד,
כשלום:

 ימית ישראל, ארצה ויבוא אביו ומבית וממולדתו מארצו אונקלוס ויצא
 קשב, ברב הקשיב לקחם נועם את ישראל, חכמי את הזה החכם נועד רבים
 בישראל, הנדול הספר בית היה הזאת, בעיר נפש. למשיבת לו היה שיחם וכל
 ומוריו, הכית ארוני יום. יום דלתותיו על שיקדו ד', לטודי ישראל בני רכל
 פתוח ביתם ההיא• בעת ישראל אלפי ראשי יהושע, ורבי אליעזר רבי היו
 בחכמות הקשה, דבר כל על לו ולהשיב בצלם, להםתופף לאונקלום, היה

 התורה, דרכי הורוהו והם ד', למודי את אונקלוס התהלך וכרע כאח ומדעים,
 אונקלום פני תואר דל והנה ,המורים ויראו ,היום ויהי במסתרים. הליכותיה וכל

 כתורת מעינו כל שת אונקלוס כי הידעת, לאמר, אחיו אל איש ויאמרו מאד,
 ויום יום וככל ד', בתורת חיל אונקלום ויעש ולילה! יומם כה יהגה והוא ד׳,

 כתורתו ויגדל היהודים בברית ויבא בשרו, את ויטל הספר, בית בחצירות הסתופף
 על לו השיבו והם ונמרצות, עמוקות שאלות למוריו וישאל ד', למודי כל על
ה'): אוח משפטיס ס׳ (סנחומא כענין. דבר כל

 הוצק קדם, בני לשונות בכל היה שלם ד, בתורת הרכה חכמתו מלבד
 גלו כאשר ויהי וארמית. עברית בשפת מהיר סופר עט ולשונו בשפתותיו חן

 לשונם, את וישכחו נכריות נשים ויקחו הגוים בין ויתערבו לבבל, ישראל
 רק ועם, עם כלשון יהודית כן לדבר ידעו ולא אעזדודית, מדבר חצי ובניהם
 בגלות אבותיהם לישון את מהר שכחו זאת ובכל בכבל, ישראל היו שנה שבעים
 לבניהן לשונותן את למדו הנה הן כי לקחו, אשר הנכריות נשים בסבת ההיא,
 חכמי היחידים, השרידים אצל רק הקדש, לשון סגולת נשארה ולא ילדו אשר
 נשכחה כי ולהקתו, הסופר עזרא כראות ויהי תמיד. ד' כתורת ההוגים הדור
 ויהי ארמי. כלשון התורה את להם ותרגמו עמדו ישיראל, מהמון הקדש לשון

 מהר ישראל בני סרו ישראל, על היונים יד גברה כאשר ההם, הרבים בימים
 עזרא להם תקן אשר את.התרגום גם וישכחו הארמי, לשון את גם ויעזבו

 פי על ארמית. התורה את ויתרגם וישב צדק גר אונקלום ויקס ולהקתו.
המסורה דדתה אישר כפי יהושיע, ורבי אליעזר רבי מסי שמע אשר הבאורים
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 הנע־םות דתי הבורא, מאת הגשמיות בהיחקת הסופר עורא מאת בידם,
ג׳.): (מגצה הזה כיום עמנו עודנו אשר בתרגומו, אשר והימל-מות
 בא ובי אהותו, כן אונקלוס עשה אשר את ,לאנדריאנום נודע כאשר ויהי

 להביאו חיל גדוד אנדריאנוס וישלח מאד. אפו ויחד היהודים, ברית במסורת
 אמרי להם ויטף ,לקראתם אונקלוס ויציא ישראל, ארציה הגדוד כבוא ויהי אליו.
 הבו הנעימים ודבריו לקהה, בר ועל תמתה על ישיראל, אמונת דבר ע^ נועם,
 אנדריאנוס, ויוסף היהודים. אמונת כצל להסות המה גם ויבאו בלבם, שורשי
 ידברו לבל המלך, ויצום ונדודיהם. הטה ונכבדים, רבים שירים אליו, שלוח

 דבר על באזניהם ימף אשר לכל ישימעו ולא רע, ועד מטוב אונקלוס עם
 ויאמר אליהם, אונקלוס ויצא כבואס, ויהי בכריתה, בא אשר החדשיה• אמונתו

 ועד מטוב עמדי תדברו לבל עליכם, חזקה המלך מצות כי ידעתי, אמנם הן
 אתכם אתוכח ולא דבר, עמכם מדבר פי את אנכי גם אכלא כן על רעי.

 אבל אשימויי. מלך הי אנכי וגס המלך, מציות יקרה כעיני גם כי מאומה,
הטיובה ד כיד לי, תשיבו הלא ואותה פיכם. את אשיאל קטנה אחת שאלה
נפשך, תאור, אשר ככל אונקלם, נא שאל אליו, השרים ויאטיו עליכם.
 את היום, כטני ידעתם הלא אונקלס, ויאמר בלבבנו. דבר לך נשיב ואנחנו
 ואפיפיור האפיפיור, לפני האש בעמוד להאיר דרכו כן הניפיור כי שרינו, מנהג
 תגידו הלא ועתה הקום. לפני וההגמון ההגמון לפני והדוכס הדוכס, לפני יאיר

 ישרת או יאר ואיך אונקלום, את השירים ויענו כאורו? הקום יאיר מי את לי
מדינות בכל אשיר השרים, כל על הוא גבוה הלא כי יען איש? את הקום

ובכל אלהים, מכל הוא גדול ישיראל, אלהי ד׳ אבל אונקלוס, ויאמר מלכותנו!
 הדרך לנחותם ענן בעמוד יומם לפניהם הולך ״וד׳ י״ג): (שמוה נאמר עליו זאת

 אנשי האלה, השרים גם’ ולילה." יומם ללכת להם להאיר אש בעמוד ולילה
 אונקלום/ דברי את כשימעם והמה דבר, כל על ומשכילים שלמים היו, שים
 שירים שלוח המלך ויוסף היהודים. בברית המה גס ויבאו לכם, ורהב פחד

 ויהי רע. ועד מטוב אונקלום עם מאומה ידברו לבל ויצום ונדודיהם, אחרים
 הפתח מזוזת על ידן וינח הבית, מן אונקלוס כצאת ויהי ויתפשוהו, כנואם

 שחקתי כי אונקלום, ויאמר צחקת? כי לך מה אליו, השרים ויאמרו וישחק.
 בביתו, ככבוד המלך ישב כי אדם, כני מנהג ותעלוליהם, אדם כני למנהג
 הלא וארץ, שטים קונה מנהג הוא, כן לא אבל בהוץ• אותו שומרים ועבדיו
 זמירות נעים אמר כה הלא בחוץ, שיומרם וד׳ כביתם, ככבוד יושבים עבדיו

 השירים על גם ד׳ רוח ותהי ובואך!" צאתך ישמר ״ד׳ קל׳א): (חהליס ישראל
 גדודים עוד שלוח המלך יסף ולא היהודים. בברית המה גם ויבאו האלה,
' י׳): ף7 (ע״ז אחייו.

 ויכתוב אחותו, כן אונקלוס את לראות אנדריאנום, נפש ותבל היות ויהי
 יכהו לא כי לו, וישבע פניו, את, לראות לבא ויבקשיהו מכתב,/ אנדריאנוס לו

המלך, אליו ויאמר דודו. אנדריאנוס אל ויבא אונקלום וישב היום ויהי נפש.
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 אונקלוס, ויאמר בעמלך. טוב שכר ראית לא כי זאת אין רעים? פניך מדוע
 טי אחותי, בן לי תגיד הלא המלך, ויאמר אלהי. את וסעולתי אתי שכיי יין

 אונקלס, ויאמר היהודים? בברית באת בי לך יבול גם השיאך אשר האיש י׳יא
 הלא היהודים. בכרית לבוא לי, יכול גם אותי השיא אשיר האיש, הוא אתה
 על סבותי ואנכי ערכה, מטה אשר המרכולת את לקנות לי יעצת אדוני, אתה

 כל באין עליון, הנתונים שמריהם, על ושקטים שלוים וראיתים האומים, כל
 לכל ועבד גוי, למתעב נפש, לבזה ישכן, לבדד לבדו ישיראל ועם דבר, סכלים
 קדושו, ישראל גואל כעזרת ישגה ואחריתו מצער, ראשיתו כי ראיתי, מושיל,
 ישראל קדוש נאמן, אשר ד׳ למען לו, וישתחוו שרים יראוהו.וקמו, מלכים

 דברי את — סקנדרוס בשם הנודע — המלך, יוע<ן* כשמוע ויהי — ויכהרהו.
 יקומו בי ,היהודים עתידים לאסר, למלך במרמה ויאמר בו. אפו ויהר אונקלוס
 בידו חרב לתת אונקלוס, ריח את כזה להבאיש חשב כי ושרים! מלכים מפניהם
 דיו הזה, הדבר יהיה ולא יקום לא ויאמד הלחי, על המלך ויכהו להרגהו.
 היועץ ויאמר — עוד? ימשול המשול ימלוך, הטלוך מצרעתו, יאסף כי לצרוע,
 אונקלוס, דברת סי על אבל אני, גם המלך אדוני כדעתך דעתי גם למלך,
 בטרם עוד המלך, ויאמר המלך? ימיתהו לא ומדוע דברתי, אשר את דברתי

 ישיראל. רובע במםסר להמנות ד׳, הקדישהו הקדש אמו, מבטן אונקלום יצא
 ארצה ויפל הגגה ויעל המלך, מאת הרעיה אליו כלתה כי דדועץ, נראות ויה•

ר!" אויביך כל יאבדו "כן בדברו: שידי קול נשמע והנה כמותו, ויהי וימת.  
שס): (הנדזומא

מב.
ם, ו נ י ט י ל ק י ד

 במגרשי חזירים רועה הרומאים, כן עלם ויהי יהודההנשיא, רבי בימי ויהי
 ולשימוע הנשיא, אל למשיפט ישיראל בני כל ויתקבצו היום ויהי טבריה. העיר
 וימצאו העיר, בשדה לשיוח ההוא, ביום ישיראל כני ילדי ויצאו מפיהו. לקה
 ההם, הרבים כימים ויהי לחיו. על ויכוהו בו, ויתעוללו הרועה העלם את

 הרומאים, במלחמות גדולות ויעש אחיו, בתוך ויצא הרועה, דיקליטינוס ויגדל
 כל על ויגדל ורבבה, אלף לשר ויהי מאד, גדל כי עד וגדול, הלוך וילך

 ויהי הרומאים, כסא על ישב כי עד רומא, מלכות מדינות בכל אשר השירים,
הארץ: על למלך

 ויזכר בידו, נכונה והממלכה מלכותו, כסא על דיקליטינום כשיבת ויהי
 טכריא. בעיר בחזירים רועה בהיותו בנעוריו, ישראל בני ילדי לו עשו אשר את

 ויהי ד. שפי מתחת טכריה יושיבי את להכחיד קשות, כלבו ויחשוב אליהם ויתנכר
נכונים ישראל בני וכל ערב, צללי נטו ככר עת היה, שבת ערב יום היום,
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 בדבר יםSומבוה דחופים רצים העירה, באו פתאום והנה השבת, את לקבל
 הראשון ביום המלך, לפני להת־צב בטבריא אשר היהודים ראשי יבאו כי המלך,

’ הבקר: כאור
 ולהתקדש הרהצה, בכית בשרו את לרחוץ נחמן, בן שמואל בלבת'רבי ויהי

 הגדול, כית-מדרש עמוד על נשען הנשיא, יהודה רבי והנה וירא השבת, לכבוד
 הנשיא, לו ויספר הנשיא? אדוני רעים, פניך מדוע שמואל, ויאמר זועפים. ופניו

 יבקש תואנה אך כי לו, הראה הדת כתב פתשגן ואת קרהו, אשר כל את
 פיו. את בהמרותנו כחרב, להרגנו או השבת, כבוד את נהלל למען המלך,
 בשירנו לרחוץ אחרי נא ולכה מלבך, כעם נא העבר הנשיא, אל שמואל ויאמר
 אל אבותינו, עם עשה כאשר נפלאות, לנו יעשה אלהים ור׳ השבת, לכבוד
 בית אל ויבאו יחד! שניהם וילכו לקולו, הנשייא וישמע יטשנו. ואל יעזבנו

 בבית החונה השטן ויקם המרחץ*, כבית בשירם את רוחצים הם ויהי הרהציה.
 אדוני בו תנער אל שמואל, ויאמר הנשיא, בו וינער בם, לשחק המרחץ
 ינלה בטרם אדם, לבני לראות השטן יבא בוא כי ידעתי, כי הפעם, הנשיא
 שימואל, דברי את השטן כשמוע ויהי ישראל. כקרב נפלאות לעשות ד׳ מלאך
 ושתו משמנים אכלו לשלום, לבתיכם לבו ועתה דברת, כן אמנם השמן, ויאמר

 יציאתי אשר אנכי, ד מלאך בי תעצבו, אל ואתם השבת, לכבוד ממתקים
 אשר ישיראל בני וישבתו לרעה. בכם תהיה לא וידו לדיקליטיינוס, לשטין

 כבוא ויהי לאלהים. ותהלה והדר כבוד כרוב השבת, יום את ויקדשו כטבריא
 ערבית תפלת להתפלל ישראל בני תמו כאשר אך ויהי השבת, ביום השמשי

 ד, מלאך ויבא — הגדולה. כנםת אנשי תקנו אשיר כפי — הקדושה, וסדר
 נשרים, כנסי על ישראל בני ראשי את וישא שמו, ולחושבי ד׳ ליראי סביב ויחן

 ויוגד ההוא, כלילה ויהי סמיים. בעיר אשיר המלך, שער לפני עמדו וכרגע
 לפני עומדים — כטבריא אשר — היהודים ראשי הנה לאמר, לדיקליטינוס

 למחר, עליהם ולהתעולל להתגולל בחשך, השער את ויסגרו המלך, ויצו השער
 ד׳ מלאך אף ויחר יעדם. אשר למועד באו ולא המלך, מצות על עברו כי

 בתוך ויניחם החומה מעל היהודים דאשי את וינף ויקם ובשיועריו, בדיקליטינוס
 ויהי יעדם. אשר המועד אל המלך, בית באו והאנשים אור, הבקר העיר.

 הרחצה בית תנורי את להבעיר ויצו מאד. אפו ויחר ויבהל, אותם המלך כראות
 יראו בטרם שמלותיהם, ולהחליף בו לרחוץ צוה היהודים ואת שבע, אחת על

 די ויהי כליל. המרחץ מוקד על ולהעלותם להשמידם חשב ובלבבו פניו.
 קרים מים להם ויגש בתוכם, ד׳ מלאך ויבא הרחצה, בית אל היהודים הובאו
 שמלותיהם, ויחליפו הרחצה מן ויריצום מאומה. האש בהם שלטה ולא מאד,
 אלהיכם ד׳ כי ,היום ראיתי אמנם הן המלך, ויאמר המלך. לפני ויעמדו ויבאו
 המלך? ככבוד להקל בי, תמרודו זה כגלל האם אבל נפלאות, היום עמכם עשה

 יקל מי אבל הרועה, דיקליטינוס ככבוד הקילונו אמנם הן ישראל, חכמי ויאמרו
משל יאמר אשר את תדעו ידע אבל המלך, ויאמר המלך? דיקליטינום בכבוד.
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 בשלום המלך וישלחם חלש!" פרסי ומבן קטן, רומאי מבן ,,הזהר הקדמוני:
 לישראל ד׳ עשה אשר הטובה בל על לבב, וטובי שימחים לבתיהם יישובו יילכו
ס״ג): ס׳ גב״ר נשיאם. וליהודה עטו

מג.
- שמוע. בן אלעזר רבי

 וירא הים, חף פני על לשוח שמוע, בן אלעזר רבי ויתהלך היום, ויהי
 אנשיה, ובל היא תהומות, בנבבי ותרד אדירים, במים כעופרת צללה אניד. והנה
 שוחה קרש, על משתרע ערום, אחד איש והנה וידא בה. אשר הכבודה וכל
 ויתחבא היבשה. בעורו וימלט שחקים, עד נשא גל אל מגל המים, פני על

 לעלות מישראל, אנשים ויעברו היה. עירום כי והשיחים, העצים בתוך האיש,
 מאתם וישאל ממחבואו, האיש ויצא בחר. אשר במקום ד׳ פני את לראות
 בלבושי ותחנוני. אנכי, אחיכם עשיו מבני הלא ויאמר מערומיו, לכסות שמלה

 דע, בענין עשירי אבד הנה ועתה לי, היה וזהב כסף גס מביתי, יצאתי כבוד
 ואולם שני. כעור לכדי ואתמלטה לראשי, הבוש סוף ירדתי, הרים לקצבי כי

 קללה עוד ויקללוהו היו, העם דלת מבני כי הזה, האיש על המלו לא העוברים
 אלעזר רבי כשמוע ויהי ד׳י" אויבי עמך, בני כל יאבדו ״כן ויאמרו: נמרצת,

 את אנכי רואה ויאמר, האיש, אליו ויפן בם. אפו ויחר עטו, בני דברי את
 ומצוק, צר איש בל על לרחם חמלה לב ד׳ נתן ולך אתה, פנים נשוא כי פניך,
 אלעזר רבי וימהר מערומי. חרפת ממני והסר וכסני, עלי אדוני נא חוסה ואתה

 רבי לבש בגדים שבעה כי לאיש. ויתנהו עליו אשר המעיל את ויתפשט
 ערומים ימצא פן אמר, כי הים. שפת על לשוח בצאתו הזה כיום אלעזר
 וישכיבהו וישקהו ויאכילהו ביתו, אל האיש את אלעזר רבי ויבא בגד. ויכסם

 הזדונים, מים בעברת עליו, עברו אשר תלאותיו מכל ולהנפש לנוח מטתו, על
 רבי וילבש הימים, מקץ ויהי לאיתנו• שב אשר עד רכים, ימים בביתו ויהי

 צדה וגס לו, נתן כסף מאתים וגם קדקדו, ועד רגלו מכף האיש, את אלעזר
 הלך אלעזר רבי וגם בשלום, וישלחהו עליו, לרכוב סוס לו ויתן לדרך,

 ששון בנשיקות מרעהו, איש ויפרדו לשלחהו, ארץ — כברות עשר ארבע עמו
« :ואהבה

 מבני היה, ארץי משועי אלעזר, רבי בביח הסתופף אשר הזה, האיש
 מאומה. לו הגיד לא הוא וגם זאת, בל ידע לא אלעזר רבי ואולם המלוכה.

 כשבתו ויהי תחתיו. הזה האיש וימלוך הקיסר, וימת ההם הרכים בימים ויהי
 ואת אותו נמרצת, קללה היהודים, קללוהו אשר את וחכר מלכותו, כסא על
ויפקד עטו, את המלך וישמע ומרודו. עניו כימי כהיותו עמו, בני כל
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 אחד, כיום ונשים טף היהודים כל את ולאבד להרוג להשמיד עליהם,
לבוז: ושללם

 ויצומו בנדיהם את ישראל בני ויקרעו ישיראל, בקרב הדבר בהודע ויהי
 להתחנן ללכת שמוע, בן אלעזר ברבי עיניהם את העם כל וישימו לד; ויתפללו

 הנני עדתו. כל אל אלעזר רבי ויאמר עמו. על מלפניו ולבקש המלך אל
 החטאה הממלכה לנו תעתר לא כי ידעתם הלא אבל תשלהוני, אשר בכל ללכת

 ידו על ישיראל כני וישיקלו נפשותינו. פדיון כפר למו נתן לא אם הזאת,
 ויבא הממלכה, בעיר ויבא אלעזר רבי וילך וישלחוהו כסף, דנרי אלפים ארבעת

 כי למלך, והגידה נא לכה השוער, אל אלעזר רבי ויאמד המלך. שער עד
 השוער, כן ויעש• כשער. עומד והוא לו, לשילום לשאול מבקש אחד יהודי
מכסאו ויקם אלעזר, דבי את המלך כראות ויהי יבוא. המלך ויאמר למלך, ויגד
אדוני, לך מה המלך, ויאפר ויברכהו. לימינו אותו ויושב ויחבקהו אליו וירץ
בעיניך חן מצאתי אם אלעזר, רבי ויאמר ותעש. המלבות חצי עד בקשתך ומה

אשר הדת, כתב את תשייב כי בכקשיתי, ועמי בשאלתי נפשיי לי תנתן המלך,
 לפי המה, מות בני היהודים, כל הלא המלך, ויאמר היהודים. על הרצת

א לאמר ישראל בני על צותה התורה הלא כי יען תורתם. משפט•  תתעב ״ל
עשו לא והם ,אחיכם עשיו בן אנכי אדומי הלא ואנכי ״ !הוא אחיך כי אדומי,

לאלהים! וחטאתי להם? אסלח הםלוח נמרצת, קללה קללוני וגם הסד, עמדי
 ד; בקהל ומואבי עמוני יבא ״לא לא^ר: אותם צותה הזאת התורה נם והלא

 היהודים את ארדוף ין על ובמים.׳' בלחם אתכם קדמו לא אשיר דבר על
 לך, חטאו אמנם הן אלעזר, רבי ויאמר בראשם. דמם וכתורה, כהקה היום

 בליעל, ואנשי היו העם דלת מבני כי סגשית, אשיי האלה, המעטים האנשים
 מה ישראל ושיועי האצילים ואלה תקצוף? העדה כל ועל יהטאו, המעטים

 אניט' עון את יפקד ולא פיו, ימעל לא במשפט כמך, נכבד מלך הלא עשו?
 תסליף ולא ימותו, כחטיאו איש• איש אם, כי כלו, העם כל על אלה, בליעל

מהית ולולי נושא, אני פניך לולא :י ד; ה* המלך, ויאמר צדיקים. דברי
היהודים נא יתנו ואולם בקיר. משיתין ליהודים נותר אם כי לקראתי, ותבא
 ידעת, הלא כי בהם. נגף יהיה ולא מחירם, זהב וישקלו נפשים, פדיון כפר

 אליעזר רבי ויאמר ' כסף. אין חנם קמין אן גדול דבר ממלכתנו תעשח לא כי
 ישראל. נפשיות פדיון כפר כםף, דנרי אלפים ארבעת אתי, הכאתי הנה

 וכני עמך. בהיותי לי נתת אשר כסף, תחת כסף לך, נתון הכסף המלך ויאמר
 שכעים מידי תקח ̂ואתה ממאכלך, הענקתני אשיר תחת בחיים לך נתונים עמך

 ולהצייל העייומים לכסות לבשית, איטיר בגדיך שבעת תחת בגדים, חליפות
 לקראתו, העם בל ויצאו עירו, אל אלעיזר רבי כשוב ויהי למות הלקוחים
 ״שילח :לאפר במחולות לו ויענו להם. בשיד אשר הטובה הבשיורה על וישמחו

סנה): ססוק קהלה (מדרש תמציאנו!" הימים ברוב כי המים, פני על להמך
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 והנה וירא קיסרי, ים שפת פני על לשוח קפרא, בן ויתהלך היום, ויהי
 שחח, מרדת מוצל אחד איש והנה וירא רבה. תהום בעמקי טובעה אהת אניה
 לשלום, לו וישאל קפרא, בן אליו וירץ הולדו. כיום האניה מן יצא ערום

 בשלום: וישלחהו כפף חמשה כידו ויתן וישקהו, ויאכילהו ביתו אל ויביאהו
 מסביב המלכים כל למשימה. יעקכ ובית לבז ישראל היה ההם, בימים

 את וישבו ישראל, בגבולות כארבה, פשטו רכים, וגדודים ישראל, את לחצו
 היום ויהי לשחתה. כארץ תמיד ויבאו ולשפחות, לעבדים וימכרום ישראל

 ויוליכום בנחושתים, רבים יהודים ויאסרו שבי, מישראל וישב בארץ גדוד ויבא
 קפרא בן את ישראל, כני וישלחו כלאים. כבתי שם וישימום בגולה, אתם

 המצר. מן לחלצם השבויים, אחיו על מלפניו, ולבקש לו להתחנן המלך, אל
 נפשם. כפר מחירם לתת זהב, שיקלי מאות חמש ידו על ישראל בני וישקלו

 חסדו, אליו משך אשר האיש והנה וירא המלך, היכל אל קסרא בן כבוא ויהי
 מלכותו. מדינות ככל אשר השרים, כל על המלך נשאו כי המלך, בכית יושב
 לשלום. וישיאלהו אליו, וירץ מכסאו, ויקם קפרא, בן את השר כראות ויהי

 אליך באתי הלא קסרא, כן ויאמר המלך? אל לדבר דבר לך היש השיר, ויאמר
 בשביה. הנתונים אחי את לחפשי להוציא המלך, אל טוב בעדי תדבר כי אדוגי,
 ויאמר כסף. רצי בלי דבר המלך יעשיה לא כי אדוני, ידעת הלא השר, ויאמר

 השר, ויאמר כפרה. כסף זהב, שקלי מאות חמשי את הכאתי הנה קפרא, בן
 ומרודי, עניי בימי לי נתת אשר הכסף חמשת תחת לך נתון הזהב מאות חמים
 מלפני יצא קפרא ובן לי. נתת אשר ארוחתך תחת לחפשי, אוציא אחיך ואת

 ישראל חכמי עליו ויקראו לארצם, השיבויים את וישיב ויקר, כבוד במב השר
:סס) קהלח (מדרש תמצאנו!" הימים ברוב כי המים, פני על לחמך ״♦מלה לאפר:

מה.
השניים. מאמיני ,

 האמינו והם רומא, בארצות השניים אמונת רבתה הנשיא, יהודה רבי בימי
 הארץ למושלי להתכחש מעודם דדכם כן אשר הצדוקים רע. וביוצר טוב ביוצר
 בני את ולהוטת והשרים, המלך בעיני חן למצוא הזאת, באמונה המה גס אחזו

 אשר ועד, בתי המה הלא בתי-אכידן, הרומאים הקימו הצדוקים, בעצת ישראל.
בתוך אתם התוכחו והצדוקים המלך, בפקודת ישיראל בני הכמי התאספו שם

5
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 תפש למען השניים, כעלי אמונת אטתת את הכתובים, מן להוכיח ועדה, קהל
 היהודים על לגזוד עינים, כסות לרומאים תהיה ולמען בלבם, ישיאל בני את

רתם: את להמיר
 על הצדוקים, ראש את להתוכח רומאה, לבוא הנשיא ויקרא היום ויהי

 גדול זבה לזבוח נאספו רומא, וסרני יקום. מי דבר לראות השניים, אמונת דבר
 המאמינים היהודים, נשיא את בידנו אלהינו נתנו ויאמרו ולשמחה, אליליהם לשני
 באו אימר רומא, םרני כל ושמה והנשים, .האנשים מלא והבית אחד, באל

היהודים: לנשיא הצדוקי יעשד, אשר בשחוק לראות
 שם הצדוקי עמד אשר כמקום הבמתה, הנשייא יהודה רבי עלה בטרם ויה•

 הפעם, וחזקני נא, זכרני אלהים! ״אדוני בלבו: ויאמר לד; הנשיא ויתפלל
 ויאמיי, הצדוקי ויען הבטתה, כעלותו ויהי והנורא!" הגבור הגדול שמך למען

 הרוח את ברא אשר והאלהים הרוח את ברא לא ההרים את יצר אשיר האלהים
 באמ-ו: די) (עמזס החוזה עמוס הזאת באמונה האמין וכן ההרים, את יצר לא

 תנקר׳! כלם הנאספים העיני הנשיא, ויאמר רוח!" ובורא הרים יוצר הנה ״כי
 שימו!" צבאות ״ד׳ (שס): האומר החוזה, דברי אחרית את התימות לא ומדוע

 רוח, ישאו דבריך ובל !שמו צבאות ד׳ רוח, ובורא הרים יוצר לבדו הוא הלא
 המלך אף ויחר חפו, ופניו והשרים, המלך לעיני הנשיא, טלפני נבעת והצדוקי
 למלך, הצדוקי ויאפר רוחו, למורת הנשיא נצחו כי כראותו בו, בערה וחמתו בצדוקי,

 וישב לבכי, עם כאשר דבר הנשייא את ואשיב ימים, שלשית מועד לעבדך נא יותן
 טעם ולא מים שתה ולא לחם אכל ולא הימים, שלשת ויצם ביתו אל הנשיא

 הנה לאמר, לנשיא ויוגד להברותו, ביתו כני ויבאו השלישיי ביום ויהי מאומה.
 ולצמאי ראש בברותי. ״ויתנו ויאמר: הנשיא ויאנח בחצר, עומד אחד צדוקי

 הביתה, הצדוקי כבוא ויהי יבוא. הנשיא ויאמר ס״ט). (חהליס הומ;י" ישקוני
 וינז̂ו הגגה ויעל תשיובה אויבך מצא לא כי היום, אנכי בשורה איש ויאמר,
 וישתו ויאכלו הלחם, אל הטבשיר הצדוקי את הנשיא ויקרא וימות. ארצה
 או שותה, אתה כרכה הכס אליו, הנשיא ויאמר לאכל, בכלותם ויהי יחדו,
 ה*ר׳ כן על שותה! אני ברכה כס הצדוקי ויאמר זהובים? ארבעים בשיכרך תקח

 בשם משפחתו נורעת הלז הצדוקי זהובים." ארבעים או ברכה ״כס למשל;
 יצחק, רבי בימי גם לתהלה היתה ועוד רומא, שרי כעיני שמה ויגדל לויאנוס,

ס";.): (חולין

 בעלי האלה, הכופרים רבו יהושע, ורבי גמליאל רבן־ בימי קדם, בימי עוד
 לאליליהם וקראו ישראל. חכמי עם הכוזבה אמונתם אודות התוכחו אשד השניים,
:לי"}) אוצה״ש (עיין ל״ט.) (סנהדרין אהורמיז, השני ושם הורמיז האחד שם שמות,
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מג
והנשיא. אנטונינוס

 ביר הנשיא יהודה רבי אל אגרת רומי מלך אנטונינום וישלח היום, ויהי
 כקרוא ויהי היום?" ימלא ובמה המלך, באוצר כסף ״אין לאמר: עתי איש

 אחריו ללכת — האגרת, מביא — האישי, את ויקרא המלך, אגרת את הנשיא
 הירקות את הנשיא וישרש הירק, בגן בלכתם ויהי מעט. ולשוח בגנים לראות

 עושה. הנשיא אשר בכל לראות, משתאה והאיש תחתיהם, קטנים ויטע הגדולים
 ואשובה ואלכה אדוני, שלחני הנשיא, אל האיש ויאמר הגן, מן כשיובם ויהי

 מה המלך, ויאמר המלך, אל האיש כשוב ויהי צוני. כאשר המלך, אל טהר
 ענה לא האיש, ויאמר בירך? אגרת נתן האם הנשיא? דבר ומה הנשיא ענה

 דכר•־־ ראית אולי המלך, ויאמר בידי. נתן לא אגרת וגם מאומה, דבר ולא הנשיא
 גנת אל האיש, ויאמר ידעת? אם לי, הגידה לעיניך, הנשיא עשיר׳ אשר מה,
 המלך. ויקשב תחתיהם. קטנים ויטע הגדולים את וישרש הנשיא, הביאני ירק
 מלכותו שירי כל את המלך ויסר בלבו. הדבר את וישמור האיש, דברי לכר

 תהתיהם, חדשים שרים וישים — המלך, אוצר את הריקו הם כי — העתיקים,
 המלך ומזוי שכמם. על השומה המש־ה בעד תועפות, כסף הביאו אשר כגלל
ס״ן): סי (ב״ר מרבבים. מאליפים זן, איי מזן ברכה הסיקו

 מאת לבקש לי שתים ״הנה לאמר: עצה הנשיא מאת המלך וישאל היום, ויהי
 לטכריא הנחה לעשות וגם עליהם, אהרי בני אפוירוס ימלוך כי הממשילה; שרי

 הוא כן בי האחת, את רק לי יעשיו לא כי ידעתי, אבל ממס, הפשיית להיות
״ לי? יקרים כאחד שניהם כי הלום, אעשה מה ועתה הממשילה, שחקי

 יונה אהז והעליון השיני, על האחד את וירכב אנשים, שני הנשייא ויקח
 והמלך לחפשי. היונה את ושלח ידך פתח העליון, אל התחתון ויאמר בכפיו,
 אסוירוס ימלוך כי הממשלה, שרי מאת לבקש הנשייא, לו רמז אשר את הבין,

י׳): דף (ע״! במלכו. מטבריא, סבלו עול יסיר כי יצוה, ועליו תחתיו, בנו
 היו החדשים, השרים גם כי הנשיא. את לשיאול המלך ויוסף היום, ויהי

 גנו, אל הנשיא וירד להשחיתו. תמיד לו נכלו אשר בנכליהם למשא עליו
 אחת, בפעם ולא ידיחם, מעט מעט כי המלך, ויבן ממנו. אחד נטוע ויעקור

(שס): עמו, חמת עליו תרבה סן
 הנודע אחד עשב הנשיא אל המלך וישלח לזנונים. הרה המלך בת נירא

 עשב הנשייא לו וישב גירא]. [זנתה נירא גר לאמי גרגירא, בשם לועז בשיפת
 וישלח הבת]. את [שחוט כוס־ברתא לאמר כוסכרתא, בשם הנודע אחר

 חסא עשב הנשיא לו וישלה זרעי], אברות [הלא כרתי עשיב המלך לו
 על [כסה כרתא, כסה לאמר ירזום כוםכרתא גם כי המלך, ידע ואז [חמלה],

;שם): בתך]. עון
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 ובכל האדמה, בעבי מקרה מערה השתרעה הנשיא, בית עד המלך מבית
 וללמוד מפיהו, עצות לקחת הזאת, המערה דרך הנשיא אל המלך הלך ויום, יום

 לעולם צפון חלקו כי הנשיא ויבטיחהו מעשיו, בכל חפיר המלך ויהי ד', תירת
 (שס): אחריו. הנשיא הניח אשר הסתרים, מגלות כספרי כתוב, נמציא וק הבא.

 כל יכירום לכל דגן בשקי וישימם וזהבו, כספו את המלך ויקח היום ויהי
 רב לי יש הנשייא, ויאמר לו. לתתס הנשיא אל בעגלות, ויביאם רואיהם.

 אחריך, לבאים יהיה הזה הכסף המלך, ויאמר לך, אשר לך יהי המלך, אדוני
(סס): אחרי. הבאים למלכים להשיב

מז.
שודם. מקרים

 לקחו החרטימיס בארין. התרפים מצייאות נודעה הארמי, לבן מימי א)
 ‘צייץ ויקהו בשימים. ובמיני במלה בשרו את וימלחו וישהטיוהו אדם, בכור
 תחת בלטיהם הציץ את ויניחו הטומאה, משימות אחד שים עליו ויכתבו זהב

 והם רבות, נרות הדליקו לעומתו הקיר. אל סמוך כיצר ויעימידוהו לשיונו,
 דבר, כל ממנו ושואלים עמו מדברים והם ברך, לפניו וכורעים לו, משיתחוים

י״ב): הוח ויצא ס׳ (שנחומא דקה. דממה ובקול בלאט אותם משיב והוא
יגימנה שנה. בכל פעמים חגיהם העמים כל חגגו הראשיון, אדם מימי )ב

 התקופה שלאהר החג התקופה. לאחר ימים ושמנה טבת, תקופת רפני יפים
 והנה הראשון, אדם כראות ויהי םטיי־נורא. התקופה ולפני קלנדא, בשים נודע
 חטאתי, בגלל פן לנפשי, ואוי לי אוי ויאמר, ויתאונן וחםור, ילך הלוך היום
 •‘על ד' חרץ אשר המות, והוא ובהו, תהו להיות וישיוב כעדי, חשיך עילם
̂ג טבת, תקופת כהגיע ויהי לדי. ויתפלל ימים שימנה ויצם האדם ויבך ויר

 הג לד׳ ויחי הוא, עולם ארה הלא האדם, ויאמר וגדל, הולך היום והנה האדם
 האדם ואולם ושמנה. שמנה האדם ויחג השנים, לתשובת ויהי ימים. *״מנת

 איש אישי קדש, מקראי אותם קראו אחריו והעמים לד; קדש מקרא• אותם קרא
ח׳.): ״!r( אלהיו. בשים

 קלפטרא בימי אחת אויביהם, את רומא אנשיי נצחו פעמים, שתי ג)
 שנה בכל הרומאים עשו אשיר הנצחון וחג היונים. בימי והשנית המלכה,
ע״ב): (שס יוני]. בלשון שיניה, [תפישיה שמו קרטסים

 תפוחים פרחים, ובזר שיושינים באגודות חנויותיהם מעטרים היו חגיהם, ביפי
 ובראש בראשיו עטיה ישיא אשר כל לאמר, כמחנה קול ומעבירים ומגדים,

 מקריבים והיו י״ג.) (שס המכם. מן לו יעשו הנחה אליליהם, לככוד חמורו
:ע״ב) (שס וצאן בקר י״ד.) (שס זכה ולבונה לבנים, תרנגולים בכורים, לאליליהם
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וצומות. ציה לארץ כוב מדבר היה נודע מדברי-תלאובות, כתוך ד)
 אין ועקרבים ושרפים נחשים קננו שם מרובעות. פרסה מאות ינזמנה מדתו

 כמלא גדלו עקרב וכל הבד, בית כקורת בעורו, היו חברבורות נחש כל מספר•
 לפניו כעבור ויהי הזה, הנורא המדבר את שבור מלך ויעבור היום ויהי הזית•

 קרבו, אל באו כי נודע ולא הכבודה, כל ואת החלוץ את נחש ויבלע החלוץ,
 ויועצו מאד• למלך הדבר ויחר לשלישית, וכן השניה לאורחה גם עשה וכן

 קש אגודת לקח אהד וכל מגבוריהם, חיל כני עשרה לפניהם וישלחו חכמיו
 לפני אגודתו את איש איש וישיליכו ורעל, פתנים מרורות ובקרבה בידו,
י״ס): אוח בשלח (הנחומא ויהרגוהו. כרשו ויבקע כלם, את ויבלע הנחש

 פני על יעופף עוף בראותו והנה העכם, הוא האפעה, גם יקנן שם ה)
 יפריש כצפעוני הארץ, על אשר הצפור צל אל יגש הוא הן השטים, רקיע
(שס): ארצה לגזרים יפול נפל והעוף מפיהו, ארם

עצים, לקושש ההרה ויעל היום, ויהי ישראל, בארץ היה אהד, איש ף)
 מרוב מפחד, סמר ושערו מאד, האיש ויחרד לקראתו, נרדם נהש והנה וירא

ח, פתאום היה פחדו ר  מותו יום עד שערו בו צמח ולא ועבר, נגוז שערו וכל ק
(שם): מרוטה. שטו את ויקראו
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 ביצויצ) מלכותו כסא ער 'ייצב איצר אהשורש הוא אהשורש, כ*מ* ויהי
ישראל: מלך דוד בן שלמה כסא על וישב ויעל כמלכו ויה* הכירה,

̂;־םהו גדול ♦צן כסא שלמה, למלך עשה אלמנה, איצה בן מצ*ר, הים  וי
 ופנינים, פמידה לשם ושש, בהכז שהם, אבני מלואת בו וימלא אופיר. זהב

 ממלכית, לכל כן, כמהו נעשה לא אשי כסא, כמלואותס. היו זהב משיכציים
 עש־ ושינים זהב, אריים עשיר ושנים לכסה, מעלות שיש• הכסא, מעשה וזה

 נשיי, לעיומת אריה ומזה, מזה המעלות יצש כל על שים עומדים זה:, נש־־י
 כנף לעומת הימנית האי־יה כף אחיו. אל איש סקכילים א-יה, :*;*ומת ונשיר
 האי־יים מםפי הימנית, אריה כף לעומת השמאלית נשיר וכנף השמאלית, נשיי־

 מושב למקום ממעל, לכסא עגול וראש ושנים. שבעים והנישירים ,ושנים שבעים
 ולעימרר '!הב שויי רובץ הראיצונה מעלה על זהב. מעלות שש ולו המלך,

 מעלר על זהב. כבש• ולעומתו זהב, זאב רובץ• היצנית מעלה על זהב. אריה
 נש־ יובץ היביעית מעלה על זהב. גמל ולעומתו זהב נמר רובץ השלישית

 זהב. יונה ולעומתו זהב נץי רובץי הששית מעלה ועל זהב, תרנגול ולעומתו זהב
 הכסא לראש• וממעל זהב. נץי אוחזת ובידה זהב, יונה נציבת הכסא ראש• ועל

 גביעיה כפתוריה, נרותיה, מערכותיה, בכל ערוכה טהור, זהב מנורת עומדת
 ועליר.ם מצדה, יוצאים קנים ושיכעת טהור. זהב ומהתותיה מלקחיה וס־־חיה,
 נח, אדם,־ שמותם: ואלה העולם, אבות שבעת תמונת סתוחייצ-יר, מפותחים

 השנית, מצדה יוצאים קניס ושבעת בתוכם. ואיוב ויעקב, יצ-חק אברהם, שים,
 קהת, לוי, שימותם: ואלה העולם, — חסידי שכעת תמונת פתוהי־צ־יר, מפותחים

 מלאה זהב, כד קכועה המנורה, ראש על ומידד. אלדד אהרן משה עמרם,
 גדול, אגן״זהב נתון ותחתיה ד. במקדש תמיד נר ממנה להעלות זך, זית שימן
 מצוירת ועליו המנורה. לניות שמן מקציבים ממנו אשר זך, זית שיצן מלא

 עליהן ומצוירות הגדול, האגן מן יוצאות זהב שבלי ושתי הגדול, כהן עלי תמונת
 צנתרות שתי יוצאות הזהב שבלי שתי ומבין ופנחס. הפני עלי, בני שני תמונות

זהב מישבות ושני ואביהוא. נדב אהרן, בני שני תמונות עליהן המצוירות זהב,
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א, היו  הכסא, לראש ומפעל המשנה. לכהן והשני הנדול לכהן אחד לכס
הב, כסאות שנעים היו נתונים מ, שופטי סנהדרים, לשבעים מושב ז ט ש  לסני מ
 לא למען ומזה, מזה שלמה לאזני עומדים הים, אריות ושנים שלמה. המלך

 גפניי* וארבע עשרים נטועים הכסא, לראש וממעל השבת. כמקום המלך ינוע
 על ללכת המלך, חפץ היה אשר כל אל שלמה. למלך לצל להיות זהב,

 הכסא• מעלות על המלך כעלות ויהי תחתיו. במכונה הכסא התגלגל דבסא,
ך ויהי ח  ויעלהו נדחף, הזהב שור והנה הראשונה, מעלה על רגליו כף כד
שית, אל השניה מן השניה על שלי  ומן הרביעית, אל השלישית ומן ה

 רגליו כף בהציגו ו^י הששית. אל החמשית ומן החמישית, אל הרביעית
שית, מעלה על ש  וישאוהו המלך את ויקחו לקראתו, הנשרים ירדו והנה ה
 כלי כל יצאו ם*ה, על אשר המכונה, .השיבר. מקום על הכסא, על

עלם, הכסא , גלגל ורמות במראהו, זהב תנין דמות לפ  יתגלגל כאשר לו
תו, כסא על וישב המלך, כעלות ויהי האופן. בתוך האופן  קם והנה מלכו
 הגדול, התגין קם ואחריו המלך, כראש וישימה המלכות כתר ויקה הגדול, ד,נשר

 והנשרים, האריים כל אחריו סבבו והנה בסוכבו, ויהי האופן. בתוך כאופן הסובב
 העמוד מן יורדת יונת־זהב והנה המלך, על צל להניף כסופה ויורדים עולים

 על הספר את ונותנת התורה ספר את משם ולוקחת הברית, הארון את ופותחת
 וכל הגדול וכהן העם, את לשפוט כסאו על המלך כשבת ויהי המלך. ידי

 מפיל המלך ויהי בבעליהם. מעידים והעדים ומשמאלו. מימינו יושבים הזקנים
 יתגלגל פתאום לפתע שקר. יעידו לבל הכסא כאימר. העדים, על התיתו
 הומים, הזאבים שואגים, האריות גועים, השורים ולעומתו ככסא, אשיר התנין,

 הטווסים מיללים, החתולים כוכים, הגמלים צועקים, הנמרים פועים, הכבשים
 אחד כפה כלם מזמרים, והצפרים מצפצפים, הנצים קוראים, התרנגולים פיבבים,

 והערים כדברו. שדי כקול המולה בקול הכסא ירעש ולעומתם גדול, ברעש
באמונתם: ישקרו ולא הדין, מאימת יפחדו

 ויביאם ישראל את ויגל ירושלימה, בבל מלך נבוכדנאצר כעלות דהי
מת, כארץ רכלתה  כעלותו ויהי ישראל. מלך שלמה כסא את אתו ויקח ח
 נעשתה אשיר גלנליו, מלאכת וכל מעשהו, סור ידע לא והוא הכסא, על לשבת

 נטה הזהב, ארי והנה הראשונה, מעלה על רגלו כף כדרכו ויהי רבה. כחכמה
שמאלית, ירכו כף על ויכהו הימנית ידו את  יום עד ירכו, על צולע ויהי ה

 מצרימה. ויביאהו הכסא את ויקח מוקדון, אלכסנדר ויבא במותו ויהי מותו.
 הוא גס ויתאו ומתכונתו, הכסא שבת את מצירים, מלך שישק כראות ויהי

 ירכו כף על הארי אותו גם ויכהו להזהר, כן כמו ידע לא והוא עליו, לשבת
שמאלית, לע, ויהי ה מו, את ויקראו צו  בבוא ויהי מותו. יום עד נכה, פרעה ש

 את ויקח אותה, ויחרב מצרים, ארץ על ויעל המלך, אנטיוכוס בן אניפונים
 האומנים כל יכלו ולא הכסא, מרגלי אחת ותשבר בלכתם ויהי באניה, הכסא
וימלוך ד.םרסי כרש דקם ממלכתו, כקרוע ויהי הזה. היום עד אותו לתקן
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 את ולבנות לשוב כלבו, עלה אשר בגלל שלמה, כסא על ישב והוא תחתיו,
ב׳): סמוק שני (הרגוס כירושלים, אשר ד', כית

ב.
היהודים. צורר המן

 בן הטן ושמו סרס, בארץ לגור אחד איש ויבא ההם, הרבים ביטים ויהי
 מעדי, בן פרוס, בן דיוסף, בן אוסלוטס, בן בוזה, בן סרח, בן האגני, הפדתא

 ויזתא, בן פרמשתא, בן נגר, בן שגר, בן הורידם, בן אנתימרוס, בן כדעקן, כן
 הזה האיש ויהי שס). (ה״ש אליסז, פלגיט בן עמלק, בן סוטקי, ק אגג, כן

 אוצרות כל היו בידו כי בארץ, אשר הזהב, שרי טבל גדול מאד, עשיר
 ויגדלהו בניו, ורוב עשרו כבוד את אחשורש, המלך כראות ויהי יהודה. מלכי

 לכל המלך, ויצו מלכותו. מדינות ככל אשר השרים, כל על ו־נשאהו המלך
 על מרוקם, אליל תמונת המן לו ויעש להמן, ולהשתחות לכרוע ועבדיו, שריו
 להמן, המשתחוה וכל אני, אל ויאמר בלבו, הטן ויתנשא לכו, לעומת 'בגדו
' אהריס: לאלהיס וישתחו כרע

 אהד עם ישנו אחשיורש, למלך המן ויאמר האלה, הדברים אחר ויהי
 אינם. המלך ודתי מלכותך, מדינות בכל והמפורד המפוזר ישראל, כשם הנודע

 המלך ויאמר ד. שיטי מתחת ולהכחידם לאבדם יכתב טוב, המלך על אם עושיים,
 ד' מאסם לא אויביהם, בארץ בהיותם זאת גם אף כי להם, תוכל לא להמן,

 נא שאל כי אלוהיהם. ד׳ הוא כי אתם, בריתו להפר לכלותם, געלם ולא
 בישראל, נלחמו אשר קדם, מלכי לבל האלהים, עשה אשר את ראשונים, לימים
 ממנו. וטובים גדולים מלכים היו הלא והם ונוראים, גדולים שפטים בהם ויעש

 כלה, כענן כלה לרעה, עליהם היועץ וכל הוא, זכרו אבד בישראל, הנוגע כל
 נחשבנו כתהו הלא כחנו, ומה אנחנו ומה עולם. לדראון ולשנינה למשיל ויהי

 ולאבדו, ענותו למען לישראל, נתחכמה כי מה, ונחנו הראשונים, המלכים לעומת
הזה: בדבר עור אלי דבר תופף אל לבן

 המלך את ולהשיא להסית הזה, הרע הטן חדל לא זאת, בכל ואולם
 תמיד, ויתנכל יעץ, מזימות והוא מצוא, עת ככל ישראל את ולבלע להשחית
 אחשורש המלך וישלח היום, ויהי לישראל. תואנה למצוא בתחבולותיו, ויתהפך

 לכם, הכו לאמר, והאשפים החרטמים ולכל העתים, יורעי החכמים לכל ויקרא
 ולאבד להרוג להשמיד, להשייאגי, היום קם אשר המדתא, בן להמן נעשה מה
 אס הזה. הדבר יהיה ולא יקום לא חכמיו, לו ויאמרו הארץ. מן ישראל את
 ותפוג התורה תמות ועמהם תופר, וליל יומם כרית נס ישמר, מארץ יעקב זיע

ד, הטה כנים החכמה, האייט ומי אליו. קראיהם ככל העמים מכל לו וקרובים ל
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 ד' וימלט'■ במשיחיו ידו ייגילח ומי ונקה? וקרוביו האלהים בבני יגע אשר
 ומימפיל, מגביה חי, כל נפש ובידו ובתחתונים, בעליונים השליט הוא אלהים,

 המוני יבל פרעה את ד׳ הנה כ* נא, זבי שטו! ציכאות ד׳ ומחיה, ממית
 ונגזלו מפניו נמסו כנען מלכי ובל ונאמנים, רעים וחלאים גדולות במכות
 כן חילו, וכל סנהריב את הכה אשיר האלהים, והוא סלה, חיים מארקי
אהד: י־י־ה

 היה אדירים אלהים אמנם הן השירים. כל ואל המלך אל המן ויאמר
 הנס:יאות ו:־' והמופתים, האתות כל את לטו, עשיה והוא קדם, כימי לישיראל

 להצייל* אתו בחו עוד ואין ,בימים בא ובכר ,הוא זקן הלא אבל שמעתם. אשר
 כי לכם, הוגד הלא שימעתם, הלא ידעתם, הלא כח עושקיהם מיד עמו את
 עמי את ויגל היכלו, את ושירף ביתו, את החריב והוא נכוכדנאציר, עלה ככר
 את הציל ההציל אלהיהם, איה גבורתו, איה כהו איה ועתה תבל, אפם• בכל
ו ואד. עמו צ ר  הלא תבינו, הלא כבל?' מלך נביכדנאציר מלכים, מלך מיד א

 כל כשימוע ויהי יעקב. אלהי עוד יבין ולא יה, עוד יראה לא כי תדעו,
 בעיניהם, וייטבו היהודים, צורר המן, דברי את והאשיפים, ההרטמים השרים,

 מדינות ככל אשר היהודים כל את ולהשימיר לכלות אחד, פה כלם התמו וכן
' ״ אהשורוש: המלך

 המל־יך בטבעת ויחתום אחשורוש המלך בשם רבות אניות המן ויכתוב
 בבל היושיבים והלשונות, הגוים העמים, לכל אחשורשי, המלך ״מאת• לאטד:
 אהד איש בא כי תשמעו, הלא תדעו, הלא ישגה. שלומכם מלכותי, מדינות

 על נוםף להיות אלינו, להסתפח ויבא אתנו, הוא ותוימב גר בארצנו, לגור
 עמלק בן שימו, המן כמשפטי, ודרשנוהו עליו, חקינו רבות היהודים. שונאי
 ארץ, ושיעיי עשירים בן שים, ואנשיי אלופים כן אליפז, כן רעואל, בן הנדול,
 וכר דתיהם ענינם, היהודים, על לי וינד ונקלה, קטינה ישאלה ממני וישאל

 בבשתנו, ושמחים בדעותינו, הפציים עליהם גבה מהם כ• הרעים, מעלליהם
 המלכים, את ומקללים ועיר, עולם מלך ד׳ ואומרים כאלוהיהם, ומתביכים
 היהודים עשו ומה טובה. תחת רעה ומשיבים מארצו, גוים אבדו ואומרים,

 הא־ץ בטיט: המלך ויושיבם מצרימה, באו מעט במתי מצירים, מלך ייפ-עה
 פרעה העיכידם אמנם הן שמה. היותם ימי ככל בלחם וינהלם גושן, .בארץ
 לא זאת ‘ובכי רעמסם, ואת פתום את לו, מסכנות ערי היהודים ויבנו בפרך,

 כרשיע, עלילות התעוללו והם הוא. ערף קשיד. עם כי לענותם, להם יכול
הינו, לד׳ וזבחנו כמדבר ימים ישלשת דרך נלכה ויאמרו ̂י ממצרים ושאלו א̂י  ב

 מהנה הגמלים ועל החמורים על היהודים אותם ויטענו ושמלות, זהב וכלי כשף
 ברה כי פרעה, כשמע ויהי לנפשים. וינוסו מצירים לבב את ויגנבו מאד, כבד

 הגזלה את ולהשייב מפיהם בלעם להוציא היהודים, אחרי פרעה וירדוף העם,
 מטי ויקח עמרם כן משה ושמו אחד, איש בתוכם, היה והנה גזלו, אשר

ישירא" כל ויבאו ויבקעהו, ויכהו הים על ידו את ויטי כלהטיו, כן ויעש בכפו,
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 עברו, איכה יודע איש ואין ,המים בקעו כי ,כחרבה ויעבדוהו הים כתוך כיביגיה
 ^רדוף ויוםף אפו, ויחד הזה הדבר את פרעה כראות ויהי המים? יבשו יאיכה
 איכה להגיד יודע* איש ואין סוף, ימה היהודים ויפהבוהו ישראל, נני אחרי
 ולא כים הילו וכל פרעה ויבא הקשה. כעברתם נסחב ואיכה באסם, נדחף
 זכ״ו ולא אבן, כמו כפציולות וירדו התהומות, ויכסום אהד, עד בהם נשיאר

 בני כי ונוכחתם, ראיתם הלא פרעה. להם עשה אשר הטובה, את היהודים
* כטובה: הכופרים המה, לב חזקי עם גיראל,“

אבות בית ראש לעמלק, •שיראל עשיה מה מעולם, ראיסונות נא זכרו
בישיראל. יעשיה מה לדעת הקיסם, בלעם מפי עצה לקח עמלק, הלא האגני, הטן

 עשיר׳ ומה אברהם. מזרע הוא נם בהיותו בישיראל, להלחם אותו בלעם חיעץ
 היה אכזר אשיר הנער, נון בן יהושע• משירתו את שלה הוא האישי, זה משה לו

 היו, מי יודע איש ואין משה, צוהו כאשיר אנשים לו ויבחר במדבר, כיענים
מי ואין בידו, מטה לקח ומשה נפשי. מרי או כח גכורי הרטימים או מכשיס־ם

סיהון במלכי גם חרב. לפי עפו ואת עמלק את ויהלושי בו, עשיה מה יודע
 יכול ואיך הרגם איך יודע, מי ואין תנופה, במלחמת האיש זה משה נלחם ועוג

 מלכי את גס לפניהם. התיציב אשיר איש ואין וענקים, גבורים היו אשר להם,
 כשיפיו ובתה מגן, ובאין קשת באין חנית, ובאין הרב באין לטבח הכריעו מדין
 הצליח איכה הזה, היום עד יודע מי כי לטבח. רבים עמים והכריע הדיח

 מלכים, ואחד שלשיים ולהתג הירדן, את להעיבירם נון, בן יהושיע משרתו
̂י ולקחת  החיד,; אשיר ואת חרמה, ער ולכלותם ולהחרימם* גוים. שכעה אדי

ישיראל עשיה מה הזה, היום עד יודע, מי אין מים. ולשואבי עצים לחוטבי נתן
אל וישליכם ושיטיפם גרפם הזה, הקמין הנהל כי פיסרא, במלחמת קישון לנחל

הגדול: ים תוך
 גם היה אכזר שמו, קיש בן שאול ישראל, על הראשון מלך במלוך וגם

אלף מאת מהם ויהרוג בעמלק, ללחום הולך הוא ד׳ כמצות כי ויאמר הוא,
איש• ואין יונק. עד מעולל אשה ועל איש על חמל לא אחד, ביום פרשים

 ישראל גבול בכל נמצא לא הרש• כי אלה, כל הרג כמה הזה, היום עד יודע
 עליו להתגולל בתחלה עליו חמלו לאגגי, ישראל עשו ומה ההיא. בעת

 ויתן וישסעהו אותו שסף אשר האיש, שמואל הוא בלהות, למלך ולהצעידהו
השיטים: ולעוף השדה לחית בשירו את

 ויהי מציל, ואין בפלשתים וטרף ורמס הרג ישיי, כן דוד במלוך וגם
 מי ואין קדשים, קדש לו ויקרא לד, בית ויכן אהריו, בנו שלמה גמלוך

 בפעם, כפעם למלחמה ישראל בצאת בבית. להם היה מה הזה, היום עד 'ודע
כרצונם: בם ויעשו בשונאיהם וילחמו קסמים, ויקסמו הכית, אל ויבאי

 בד' ויפשעו טובה, מרוב ויבעט ישיראל וישמן ההם, הרבים כימים ויהי
 ויבא לו, אונים ואין בימים, בא כבר זקן ואלוהיהם בו. וימרדו אלוהיהם

מדרכם היהודים שבו לא ועוד ארצו, אל ויגלם דגית, את וישרוף נבוכדנאצר,
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 מלעיבים גלותם, כארץ בהיותם ואף והנתעבים. הנשחתים מעשיהם ומכל הרעה,
דתנו: ואת אותנו ומקצים־ם יתקלסו, ובמלכים בנו הטה

 דבריו כל כי לבי, אי* ונתון האגגי, המדתא בן המן לי אמר כל^׳אלה את
 ואני הגברים, רבוא ששים היו ממצרים, ישיראל בצאת הנה אלי, ויאמר כנים,

 את ואמכור מישרא.ל, איש לכל שקל שקל שקל, אלף מאות שש לך אתן
 עלי, לכי וייטב שמחתי מאד אחשורוש, המלך אני דעתה לטבח. לו הזח העם

̂: נכונים היו ועתה ולטכחה להרג לו מכרתי והעם מטנו, לקחתי הכסף  מידtלד
 אשי כפי אדר, לחדש עשר וארבעח עשי בשילשה היהודים כל את ולהרוג
 המנך ע; אס ססוק הססר מ:'*.ה (מדרש הגורל. הוא הפור עליהם הפלנו

וס׳יש): טוב

ג.
היהודי. מרדכי

 כגדיו את ויקרע נעשה, אשיר כל את היהודי, למרדכי נודע כאשיר ויהי
 ויאמר הקה־*, בתוך מרדכי ויעמוד גדול. קהל ישראל כני כל אליו ויתקבצו
 הלא ידעתם, הלא שבשמים, אבינו לפני אהוב עם יעקב! ״בית אליהם:

 אותנו ולהאכיד הארץ*, פני מעל אותנו להשמיד ע:*ינו, נגזר אשר את שיטעתם,
 ולא נביא לא לנו אין בעדנו, יגן אשר איש, לנו אין ועתה השמים. מתחת

 נפשותינו למלט מקלטי ועיר לנוס, מקום לנו אין עלינו, יתפ:*ל אשר כהן,
 ומדינה מדינה ועיר עיר וככל עלינו הספרים נשלחו ומקום, מקום בכל כי ממות.

 החובל, רב באין ים כלב כאניה רועה, כלי היינו, כצאן לכלותנו. העמידו
אם!" באין שדים כיונקי אב ואין היינו יתומים

 ברחוב התורה, ספר את ויוציאו ויצו האלה, הדברים את מרדכי כדבר ויהי
 בספר ויקרא באפר, ומתגולל בשק מעוטף היה והספר הבירה, כשושן העיר
 האלה הדברים כל ומצאוך לך ״בצר לאטר: שיכל ושום מפורש אלהים, תורת

 אלהיך ד׳ רחום אל כי כקולו, ושמעת אלהיך ד׳ ער ושבת הימים, באחרית
 להם.״ נשבע אשיר אבותיך, ברית את ישכח ולא ישחיתך ולא ירפך לא

די): (ואתחי;

 קול חיים, אלהים דברי בתורה, לפניכם קראתי הלא ויאמר,־ מרדכי ויען
 היו אשר ראשונים, לימים נא אלהיך!״שיאלו ד׳ עד ישראל, ״שובה קוראבכח,

 הדבר כהגיע ויהי ננוה, העיר את להפוך אמתי, בן יונה את ד׳ בשלוח לפנינו,
 ויתפלש בשק ויתכס מראשו, מלכות כתר ויסר מכסאו, וירד ויקם המלך, אל

 והצאן הבקר והבהמה, האדם לאטר, וגדוליו המלך מטעם בננוה, ויקרא באפר,
 והבהמה, האדם שקים ויתכסו ישתו. אל ומים ירעו אל מאומה, יטעמו אל

אשר החמס ומן הרעה, מדרכו איש איש וישובו בחזקה, אלהים אל ויקראו
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 ועתה עשה. ולא להם לעשות דבר אשר היעה, על א^דדם ועהם ככפיהס.
 קייאו הרעים, מדרכיכם ישראל כני שובו שובו ד, באור ונלכה לכו ז *עקב בית

 .Tה כחטאינו, מירושלים, גלינו בעונינו הן לד׳. ושובו לבבכם, יקיער
 באש. מקדשנו בית את ולשרוף ארצנו את להחריב ד; אף שיבט נכוכדנאצר

 לסנחריב, קרה אשר את ידע כי ד־, במלאכות ללכת נבוכדנאצר ירא כי אף
 אלפים וחמשת רבוא עשר שמנה בם ויך מחנהו, בתוך מלאכו .ד' שלח אשר
 אלה, דבריו את מרדכי כדבר ויהי לבדו. סנחריב רק נשאר ולא אי^/
 שער לפני עד ויבוא העיר, כתוך ויצא עמו את ויעזוב ומרה, גדולה זעקה ויזעק

(ה״ש): המלך.
ד׳ אל וישובו בגדיהם, את ויקרעו היהודי, מרדכי אל ישראל כל וישמעו

 ואחוזת האנגי המן בו ויפגע המלך, שער אל מרדכי כבוא ויהי לכם. ככל
 מרדכי, וירא היהודי. מרדכי בצרת לראות לב, וטוב שמח היה והמן מרעיו,

 וירין' מרדכי וירא לתומם, והולכים הספר מבית יוצאים ילדים, ימלשת והנה
 מרדכי ויאמר רץ, מה ועל רץ, למה לרעת אחריו, המן גם וירץ* לקראתם,

 תירא ״אל ויאמר: הילד ויען הספר? בבית היום קראת מה הראשון, הילד אל
 ותפר עציה ״עיצו ויאמר: השני ויען תבא!״ כי רשעים ומשואת פתאום מפחד
 אני זקנה ״ועד ויאמר: השלישי ויען אל!״ עמנו כי יקום, ולא דבר דברו
 כמים ואמלט אסבול ואני אשא ואני עיסיתי אני אסבול, אני שייבה ועד הוא,
 רוחו שיבתה פתאום מרדכי. לב על הילדים, דברי היו עיפה, נפש על קרים

 ישע. בתקות עטהו שימון ומעיל משמחה, נהרו פניו ברעדה, ויגל מתוגה,
 השמעת אלה, ישראל כני ילדי את הראית עליו, הנצב להמן מרדכי ויאמר

(מדרש לו. וילך חמה המן וימלא בם, דובר ד׳ רוח בי אתה, גם דבריהם את
ז ל ג ר מ ה ס : א ( ס ש

ד.
• המשחית. שטן

 להם להמכר הפרסים פני את חלו היהודים מן ורבים נבוכה, שושן והעיר
 לחמנו לאמר ההוא ביום אחד, בפרסי יהודים שבעה והחזיקו ולשפחות, לעבדים

 ולהעבירנו עולם לעבדי להיות לנו, לארון שמך יקרא רק נלבשי, ושמלתנו נאכל
 רבים אמנם מרירי. מקטב ולמסתור ממות, למחסה לנו תהיה למען כפרך,
 התמברו אשר אויביהם אבל האומללים, היהודים על נחומיהם נכמרו הארץ, מעמי
 הכירה, בשושן נתנה הדת כי קונה, לאין עד ויהיו אליהם, אזנם הטו לא למי/

 ובכל בראשו. דמו ינקם, נקם עבריה, אמה או עברי עבד יקנה אשר כל כי
 העיר, כרחוב היהודים באזני הדת, כתב פתשגן את המלך פקידי קראו ויום יום

ופחדו מנגד, להם תלואים חייהם והיו היא, מה ימיהם ומדת קצים להודיעם
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 •ת! טי אמרן וב;ירב ערב יתן מי אמרו כבקר בחייהם, הא^עו ולא רומם לילד.
ראו. אשר עייניהם וממראה פחדו, אשר לבבם מפהד בקד,

 עליו קצף לאסתר, ממרדכי ובא, יצא אשר המלך, מסריפי אחד והתך
(ה״ש): ויהרגהו. ההיא בעת המן

 ישראל בצאת בי לנו, ספרו אבותינו הלא אחשורש, למלך המן ויאמר
 וישב האד^י, עין את ויכם ירחו, לירדן מעבר מואב בערבות ויחנו ממצרים,

 לקרוא פתורה פעור בן בלעם אל מלאכים צפור בן בלק וישלח מואב. ממול
 ל;ים תעשיה אשר איעציך לכד, לבלק ויאמר בלעם ויבא העם. את ולקלל לו,

 ויד,יו בישראל, ד׳ אף ויחר מואב, בנות את ויזנו בשמיים, ישראל וישיב הזד,,
 ועתד, הוא. ימה שונא ישראל אלהי כי אלף. ועשרים ארבעה כמגפה המתים
 תבין במירם ישראל, לכל משתד, לעשות אני, גס ואיעצך נא לכה המלך, אדוני

 לישיראל, גדול משתד, המלך ויעש המן, בדבר המלך ויעשי רב. והרג מטיח למו
 אלוהיהן. לזבהי לעם ותקראנה להם, ולאפות ולטבחות לרקחות היו והזונות
 פן המשיתד, אל ילכו לא כי לאמר, ישראל במחנה קול ויעבר מרדכי, ויעבור
 להמלמי אמרו, כי לו, שמעו לא היהודים מן רבים ואולם לד. ראשם יחיבו
 ויאכלו וד,מן המלך עשה אשר המשתד,, אל ויבאו היד.ודים. מכל המלך בבית

האר׳ן*: בנות אל לזנות ויהלו וישכרו, וישיתו
‘תבא׳ז מאין השטן אל ד׳ ויאמר ד. על להתיצב השטן ויבא היום, ויהי

 אל לבך השמת ד׳ ויאמר בד>. ומד,תהלך ומדי פרס כאריסי משוט השיטן ויאמר
 שכורי גאות כעטרת נפוצים, העם את ראיתי השטן, ויאמר שם? ישיראל עמי

 ד, ויאמר ואינימו. בחמד. כלם זועם! אל ואתה יפרדו, הזונות ועם אפרים,
 כי ד׳ וירא הודך. השמיע על תנד. השמין, ויאמר בלמודיד,! תורד. תפוג הלא
 אמחה ד׳ ויאמר תירתו, את להם נתן כי ד׳ וינחם באריגי, ישראל רעת רבה
 השיטן, אל ד 'ויאמר זכרם. ^אנוש ואשביתה האדמה פני מעל ישראל את
̂י כליון עליו וכתוב גדול, גליון לך קח  קדרות לבשה התורה ישראל. לבני הרוי

 כסותה. עיק שמה וד,ארץ כעריסיהס, חימיכו השמים יבכיון, מר שלום ומלאכי
 ויבא השרפים כאהד ויעף נעשד,, אשר כל את התשבי אליהו י.דע ההיא, בעת

 ויקרא נבו הר על ויעל ויבא ויעף מתרדמתם, ארץי מצוקי את ויעורר הברונה,
 שמעתם, הלא ראיתם, הלא ויאמר, הסערה מן אליהו ויען האלהים. איש למשה

 כבוד על נגף,ס, אספו שחק ומזרי קדרו, וירה שמש כי לכם, הוגד הלא
 קומו מחשים? ואתם לשטנם, ד לפני עומד עודנו השמין כי גלה, כי ישראל

ד, קראו  הלא האבות, ויאמרו ישראל. יאבד ואל האלהים, יתעשת אולי ל
 כאדם והמה הזנו, הזנה נם מתים, זבחי ישראל אכלו כי שמענו, ענות קול

 האלהים! איש• משה ויזזמר, אליהו ויען אלינו? תצעק כי מה ונהנו ברית, עברו
 מהשחית, ד׳ חמת להשיב לעמך, בםר<ן עמדת רבות, פעמים ד! בית בכל הנאמן

 היש משה, ויאמר תקוה. יש אולי אלה*ך, ד אל היום גם בעדם נא העתירה
המלך, בשער היושב היהודי, מרדכי הנה אליהו, ויאמר הזה? בדור צדיק אדם
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 כ• yh ואמר היהודי,‘מרדכי לך לך מהר אלי, תצעק מדוע מימה, ייאמר
̂ל  הלא אליהו, ויאמר דבריו. את ומלאתי אהריו אבוא ואני אלהיו, לי׳ ‘יהסל

ר שה, ויאמר צבאות. אלהים ד׳ מאת ונחרצה, כלה :: שובה, מ  תמלה ת
שס): מג״א (תדדס הגזיה רוע את מעכירים יציקה

. ה

מרדכי. חלום
 בשושן היהודי למרדכי נראה חזון אחשורוש, למלך הימנית כשנה ויהי

ל דע«מ והנה וירא הכירה. ח ̂ן* על ובהלה וחזק נ  יושביה. לכל ורעדה ופחד ,האר
לקולם וינוסו מלחמה, ויערכו זה, לקראת זה ויריעו נדילים. תנינים ימני והנה

הקטן, הנוי על הנוים כל ויקומו קטן. אחד נוי ביניהם והנה הארץ. נויי כל
מאד, הקטן לגוי ויצד העולם, לכל חימך ההוא היום ויהי האי־ץ. מעל זכח ^אכד

וירא ביניהם. מפריד ואין חמה כאכזריות נלחמו והתנינים ד. אל ויזעק
 ביניהם, ויפרד האלה התנינים שני בין עכר קטן, אהד מים מעין והנה מרדכי,

 הנדול, ים כימטף שוטף לנחל ויהי ננר, והמעין יהד נלחמו אימי• המלהמה, מן
 העולם, ויאור הארץ, כל על השמש זרחה והנה וירא הארץ. ככל וימוטת הולך

שפלו, והגבוהים הקטין, נוי ויתרומם  מהיום ויהי הארץ, ככל ואמת שלום ויהי ה
 המן/ לו הצר אשר בעת ויהי בלבו. הדבר את מרדכי ויימימור ומעלה, ההוא

 נעוריך, בימי לך ספרתי אשר ההלום בא הנה המלאך, ביד לאסתר מרדכי ייאמר
 עמך על והתחנני המלך לפני ובואי אלהים, ד׳ מאת רחמים, ובקשי קומי יעתה

. המדרס): בלשי; מרדכי, לו וינד ססוק בס (מדרש מולדתך. יעל
 כל את כנוס לך לאמד, למרדכי אביהיל בת המלכה אסתר ותכתוב

 מחפתה ופלה ימק, חגור מחדרו חתן יצא עלי, וצומו כימושן הנמצאים היהודים
 ימים שלשת מאומה, יטעמו אל וצאן בקר ובהמה ואדם בעסי-, מעולל יראשיה

 אלף עשר שנים יצאו ההיא, בעת אמם. משדי יונקים ויפרדו לילות, ושלימת
 בקול ויענו ביממאלם, התורה וספרי בימינם שופרות ויקחו ד', בהירי כהנים
 נתת אשר התורה, היא זאת ישיראל, אלהי ד' ,,אנא :ד׳ פני נכח ויאמרו בכיה
 ומי בלעדנו, התורה את ויקרא יקום מי האדמה, פני ‘מע־ נשימד אם והיה לנו,
 ויאמרו: פניהם על ויפלו יהלו." ולא אורם יחשכו והירח השמש ♦ממך? את יזכר

 השמים צבאות ויחררו בשופרות, ויתקעו עננו!״ מלכנו עננו עננו! אבינו ״עננו
(ח״ש): מקברותיהם. אבותינו וינועו
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ג
- ואסתר. מרדכי תפלת

 ב*צ ות. מזכותה, כגדי את ותסי״ נסיעת, בצום אסתר ענתה ההיא, בעת
 וראיטת האר^י, מן המלכה אסתר ותקס לצומה, השלישי כיום ויהי ואסר, שק

 כזהכ המרוקמים מעיליה ותשס הליתה, ותעד מלכות כגדי ותלכש כאגמון, עליה
 כראשה זד.כ כתי ותשס תרשישי. מארין הבאים ופנינים, שהם כאכני והמשובצים

ותאמר: לד׳ המלכה אסתי ותתפלל ברגליה. אופיר כתם ונעלי

יצהק, אלהי אברהם, אלהי והנורא, הגמר הגדול האל האלהים, הוא אתה
 מכל אנכי הטובה ביתי, ומי אלהים ד׳ אנכי מי אבי. בנימין ואלהי יעקב אלהי
 המלך, אל היום אבוא כי אנכי, מי הלום, עד הכיאותני כי ישראל, בנות

 רוחי. אף עיני, רמו ולא לבי גבה לא הן עמי, על מלפניו ולבקש להתחנן
 אל נכההו. לא ממך וכליותי לבכי את ידעת אתה אלהים! סלה. תתעטף

 ואומ-ים יום ככל המשילשיים קדוש, גוי ישייאל כעמך מי קדשים, בסוד נער^י
 מ^א האיץ וכל הודו, נתן השימים על אשיר צבאות, ד׳ קדוש קדוש• קדוש

 כבשין בתוך ועיזייה, מישאל לחנניה ישועות, פעל האלהיס הוא אתה כבודו.
 מבקיעיך בי יבושיו אל האייות. מבור דניאל את הצלת אשיר הוא אתה ךאיע,
ישראל: אלהי

ב יעבויי עוזנו. גאון נשיבר בעונינו מארצנו, גלינו כחטאינו היינו, חי
 ודתו, מצותיו על עבינו מאסנו, אלהינו חוקות עלינו. נפלו חורפינו וחרפות

 לבושם, שקים נתנו אוד,כך אברהם זרע לכלותנו. הבירד- בשיושין נתנד, ור,דת
 גם ואם עשו? מה הכניס אלד- חטאו, האבות אם אלהים! ד׳ פאר. תחת אסר
שדים? יונקי עשו מה וד,בעיסו, חטאו הטף

יובלו. לטבח בניהם כי מקכרותיד,ם, ינועו ארץ, שיוכני ירושלים, יושבי כל
 וביד ארג! מני קלו שימהתנו ימי איננו! ישיראל וד,נד, נושכת, וכרוח כלה כענן

■ ד׳ מס־תנו מי ומנדינו! אויבינו שונאינו וביד הזה! היע המן ביר אלד,ינ̂ו
 אשיר האלהים, הוא אתה צדקותיד,ם. כל ופוקד אבותינו, מעשה זוכר אתה

 אברהם שמע כי לפניך, נאמן לבבו את ומציאת מסות, בעשיר אברר,ם את נסית
 ואת בניו את צוה הוא וגם ותורותיך, הקותיך מצותיך, משמרתך וישמר בקולך,

אחריו: ולזרעו לו עולם לכרית ד', דרך ושימרו אד,ריו, ביתו

 המן נבל, מני הייפתך זכור ריבנו, וריבה אברהם לברית הבט אלהים, קומה
 הצי מיד נחלתך שבט וגאל קדם, קנית אבותינו זכר ד', חיף אויב המדתא כן

 אל מועדי כל לד,שמיד לד,, אורב עיב וזאב ישראל, פזורה שד, הזה. הציורר
ישיראל: עמך כיד למשואות, נא ד,פילד,ו ומצודתי! סלעי ד׳ בארץ!

הר על עקוד כהיותו שם בחירך, יצחק את כרת עולם ברית !ומשגבי צורי
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 סני את תשיב אל ד׳ ואתה עטך, בער לבקש הלם, באתי ככריתך המוריה.
, מלפניך: דיקש

הון! בלא עמך התמכר ישראל? העבר ושפחות! כעברים נמכינו, בכסף
 אלהי עננו קולנו, את ד׳ נא שטע ? הזרונים העברים כצאת להרג, ישראל היצא

 ולא אויבנו, הטן רשע, זרוע נא שכור לרוחה. מצרה והוציאנו עננו! אבותינו
למפלתו:״ תקומה תהיה

 נזלו ועפעפיה וטרה, נרולה זעקה ותזעק ותבך, קולה את אסתר ותשא
 כלו ועיניה נחר, נמנה מבכי, חמרמרו פניה לחיה, על ורטעתה מים, סלגי

 כרת, לא אשר בבואה המלך אף בה יחר פן כלבה, חשבה רגע מדמעה.
ותאמר: ותיבב לה, אמריה ותען עוז, מחסה כאלהים תקותה שמה ימע

ד', עם על לבקש באת׳ עתה הלא כדת, המלך אל באה, הנני ״ואני
 ולחסד לחן ויתנני לפני, מלאכו ישלח הוא הלא סלה. יעזוב לא ונחלתו

 אברהם לזרע וחסד יעקב, לבית אמת יתן הוא כי רואי, כל בעיני ולרחמים
 בהיכל ולעמוד לגשת הבור, מבית בצאתו יוסף, עם עשה אשר כחסד אוהכו,

םלה: יבוש לא בו הבוטח כי בד', יבטח אשר הגבר אשרי סלך.
 שמים בראת אשר הגדולה כירך בשמאלך, אלי סמכני כיטיניך, ד תטכני

 קוראיו לכל ד׳ קרוב כי כמני, ד׳ אל וקראו עלי צומו עמי ובני אחי וארץ.
ח״ש): (מן לו.״ בצר אומלל תפלת ושומע באמת,

ויאמר: לד׳ שיחו וישפוך ההיא, בעת התפלל היהודי מרדכי נם
 מגבהות ולא מזרון לא כי אתלבבי, ידעת ד׳ אתה הלא ומשגבי! צורי ״ד׳

 ד׳ מאהבת אם כי עמלק. מזרע לצפעוני, ברכי, על מברוע כלאתי הלבב,
 יאמר פן מידו, הצילנו ד׳ ואתה אחרים. לאלהים השתחויתי לא ומייאתו,

 בתוית נצב דברך ד׳ לעולם לעשות. יזם אשר את מטנו יבצר ולא רמה, ידי
 געלתים ולא מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ״ואף כ״ו) (ייקרה

המדרש): (מן — אלהיהם!" ד אני כי אתם, בריתי להפר לכלותם

. ז

ראש. והפר אכל*

 את עלץ לת^ות אשתו, זרש בעצת ד,עץ, את ד.פן עשה באש־ ויד,־
 כני וילדי התפלה, בבית מתפלל וימצאהו מירכי אל המן וילך ד-יהידי, מרדכי

 איש, אלף ועשרים כשנים גדול קהל במתניהם, ושקים אותו, עוטרים ישראל
 ד׳ וירא אישי. מהם יפקד לבל עליהם, משמר וישם ברזל, בכבלי המן דאס-ם

 ותדד אחשורש, המלך על בהלה אלהים ד׳ ויפל צעקתם, וישמע עמו, כעני
המן והנה וירא הבהילוהו, ורעיוניו בהקיץ, המלך ויחלום ההוא, כלילה שנתו

•6
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 לפניו להביא למזכיר, ויאמר המלך, ויבהל להמיתו, ומבקש בחרבו עליו עומד
 הסופר שמשי כקרוא ויהי המלך, לפני נקראים ויהיו הימים דברי הזברונות ספר
 והנה למלך, ויונד ותרש, בגתגא על מרדכי הגיד אשר כתוב, מצא אשיר את
 להרגהו ד,מ] בא כי חלומו, בא כי אמר, כי עוד, המלך ויכהל בחצר, עומד המן
 אשר באיש לעשות מה המלך לו ויאמר המן, ויבא יבא. המלך דאמר נפש

̂ןי המלך  מלכות בלבוש האיש את להלכיש המן אמר כאשר ויהי ביקרו, חפ
 לפניו וקראו העיר, ברחוב חסום על ולהרכיבהו בראשו, מלכות כתר ולהשים

 כי ראיתי עתה בלבו, המלך ויאמר ביקרו, חפץ המלך אשר לאיש יעשה ככה
 הזה האישי אכל להמן, ויאמר מאד המלך ויקצוף פתרונו. וזה אמת חלומי
 תלבישהו אשר האיש, הוא ואתה הוא! היהודי מרדכי ביקרו, אחפוץ אשר

 דברת, אשר מכל דבר תפל אל אמרת, אשר ככל לפניו ותקרא ותרכיבהו
 שם עצורים ישראל בני וכל מרדכי והנה היהודים, תפלת בית אל המן וישב

 בנפשו חשב כי אף ממנו, זע ולא קם לא המן את מרדכי כראות ויהי עדנה.
 ישראל לבני מרדבי שנן ההוא ביום לו. הכין אשר העץ על לתלותו בא כי

 ע^ בהיותו המקדש, בבית הכהנים קמצו אשר הקומץ, ותורת העומר תורת
 הזה הקומץ למרדכי, המן ויאמר העומר. הקרבת יום היה ההוא, היום כי מכונו,
 לאבדם. ביהודים המלך גנזי אל לשקול אמרתי אשיר הכסף משקל את הכריע
 ואתה כקיבנו, ח* אל עוד הלא לנו? תלעג נס התרציה להמן, מרדכי ויאמר

 אידי קיוכ כי לך, אלעג עוד לא למרדכי, המן ויאמר אל. ולא הנך אדם
 ברגלי שם אשר הכבלים את המן ויסר המלך, צוהו כאשיר הטן לו ויעש לבוא,

 מלכות בגדי וילבישיהו המור בשמן אותו וימשיה מרדכי, את רהץ וי ישראל, בני
 לאייצ־ יעשיה ״כבה לפניו: ויקרא העיר ברחוב וירכיבהו הוד. בכתר ויכתירהו

 ככר׳ לפניו וקראו אחריו הלכו ישראל בחורי וכל ביקרו!" חפץי המלך אשר
 אחריהם: עונה ומרדכי ביקרו!" חפץ צבאות ד׳ המלך אשר לאיש יעשה

 שמחת ןלא תשועת/ על ד׳ אודך מלבות, ללבוש ושקי למחול, מספדי ״הפכת
וס״ם): (מדרש לי!" אויבי
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ינה ק
מים. ראשי יתץ מי

המצרים: בצאתי בבח! קרא קול להם זה לבבם והיה יתן מי
מירושלים: בצאתי מנוח באסם מים ראשי יתן מי
ממצרים: בצאתי עברנו ביד־רטה ההוא ביום ד׳ ויושע
מירושלים: בצאתי נמכרנו לעבדים קום אובל לא כידי ד׳ נתנני
ממצרים: בצאתי היינו לסגולה לקדשו, יהודה היתד,
מירושלים: בצאתי נדמינו בדוה מימא סורו
ממצרים: בצאתי בחרבה עברנו וינוס ראה הים
מירושלים: בצאתי שובבה כבת ישבנו בבל נד,רות על
ממצרים: בצאתי ארץ חולי אדון מלפני כאילים רקדו ההרים
מירושילים: בצאתי פרץ פני על פרץ רועשים והנם ההרים את ראיתי
ממצרים: בצאתי בחיים בחרנו בד׳ הדבקים ואתם
מירושלים: בצאתי מים ובאין לחם באץ חכו אל יונק לשון דבק
ממצרים: בצאתי גילה בסבת יומם עליהם ד׳ וענן
מירושלים:. בצאתי תפלה מעבור לך בענן סכות

ממצרים בצאתי ובמחולות בתפים משד, ישיר אז
מירושלים: בצאתי ובתולות בהורים בלילה תכבד, בכד,

̂■- רמ! ירמיה (ילקוט רע־׳ט



א.
השבעה. יולדת אומללה

 כראש יושבת אשה והנה ראיתי ירושלימה, בעלותי הענתותי. אמר בה
פו/ וראשה ופרוטה פרועה שחורים, לבושה ציון. הר מרום כראש ההר,  ח

 ינחמני? מי לשברי! ״אהה :כתנים מספר ועושה ונורא, גרול בבכי ובוכה צועקת
״ ינור מי אהה שברי! ביס גרול הלא ?  לבי נקרע ככיתה, לקול — לי

 מה, ירעתי בטרם יומר, לקשי בכיתי רמעה, מקור ועיני מים היה ראשי לגזרים,
 עניה כוכיה, את ״מי — עליה. נצב אנכי והנה ההרה עליתי רוחי בחמת

 נשבר מאנחתך — שמים? כת או כערכי, אנוש בת את האם — סוערה?
 אנוש, אחשיוב לא בתבל, עור ארם אכיר לא אתי, אין עיני ואור בקיבי, לבי
 גם נעלו אם או — יער, חיתו או המה ארם בני אם עור; ירעתי לא —

— אלר,ים?" כבני ן*.יו והמה בעיניהם, בחגב הייתי כי ממני, גבהו
 בניס שבעה — אין נפשי משיב מנחם — שברי? ירעת הטרם —

 גלמורה, ישבתי רבים ימים רחקה. בארץ ואביהם המה ויסעו לאישי, ילרתי
 מגיר קול פתאום לפתע אכל — הלום! אישי ישוב מתי חביתי, עינים ככליון

־ על הבית נפל כי שמעתי, י, בנ ת. ע ב  כני כמות — ורכיתי טפחתי אשר ש
 ראשונה, עתה אבכה מי על — הארץ אותם ותבלע חלליהם, פגרי נפלו עולר,,

 נא הרב בעוז! חכם גבר הבל! תנחמני אל — ואילילר,? אספרה מי על
 כים, רטעות נחלים, נחלים רמעה פלגי אזיל !ואבכה אבכה יגון, על יגון תוגתי,

— שברי!" כים גרול כי
לעיים, ותהי נחרשה כשרה כישראל? ואם עיר ציון, מבת את ״הטובה —

" מרוקרים יזוכו שר,ם חרב, חללי גם רעב חללי חלליה . . .
 האם רוח, עצובת ציון אנכי הלא אמך! אנכי הלא בני! ״אהר, —

מללה, ציון אנכי הלא מתנכרר., הייתי בעיניך נס  יולרת ציון אנכי הלא האו
ירושלים!" שבי קומי מעפר ״התנערי אליה: ואומר — השבעה!"

רבחי). פסיקחא בשם רצ״ג רמז ירמיה (ילקוש
[פתרון]

ס״ח). גישין (שס. ע״ז של רינין בתי שבער, כה שעברו ער ירושלים הרבה לא
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ב.
ת ר ז . ה ה קש

שפה, נשאו הנדם כל והנה ההוא, ביום שים, אדם כרכב א h דחנו סר y  

 ממרום א-ובות והנה העיר, הבקעה בטרם ויהי במצור. העיר ותבוא ירושלים
 ביום בה. יושבי ובל תבל ומלואה, אר<ן* חרדה רעשיו, א^י מוסדי נפתחו,

 בו, הודסיו עמלו שוא בית יבנה ד׳ אם לאמד, צבאות אלהים ד קרא ההוא
 יאשימו אשר עד מקומי, אל ואשובה אלכה צורר. שיקד שוא עיר, ישמר ד׳ אם

 קורא ד׳ קול בכה, ד׳ קול בדברו, שדי קול נשמע פתאום אב; פני. את ובקשו
 דמע, השירת יזולון מים בפלגי הקדש*, בעיר משיוטיטות ד' עיני ולמםפד, לבכי

 הטא מדוע והי, הנה שמענו, קינים האריכי מכנף כף, ימהאו איתן ונהרות
 פייצים? למעון קדש* מעיון היה מרועי היאשון? למקומי שיבתי מדוע ישראל?

ם, שהוק הייתי למה הוללה! משכני קרית היום! בל מנגינתם לנוי
 שלום ומלאכי נזולו אראלים מפניו יבבה? לא מי ולמספד, לבבי קרא ד׳ אם

 והנה פתאים מלאו. נבלי־ידמע ונכלי־שמים, קדרו, שהק ספירי כל יבביו! מר
 אשר המלאך הוא בקרבו, ד' שם אשר המלאך, הוא האר^י, -מן עולה ד׳ מלאך

 הוא חי, כל נפיגי בידו ואשיר האריז*, בכל שמו האדיר היקום, מוסדות בל כידו
תו, העולם• שיר מטטרון ̂ן* סן עפו עלה אד והנה בעלו טי, אד לא — האר  מ

 באפל הוא קטיב אד נהרה, כל באפו יעיב אשר אד, רק — טל, אד לא
 א^וה ובעו/י ומצוק, מר רוח כל שותה חמתם אשיר עמו, שדי הציי יהלוך,
יום: כמרירי יערוכו

 כקול המלאך קרא — הפוגות, מאין נבכה בכה צכאותי, וכל ״אנכי
ה — מהולל. ת א ; ויאמר תכבה!" לא ד׳ ״ו  ואם עמי, על ואבכה לי הניהה ד

 בר* שם יבא לא אשר במקום ר.יח, כנפי על ואדא כרוב על ארכב אעופה, אין
 הגלת כי עיני, תדמע ודמע ,גוה מפני נפשי תבכה במסתרים ושם ,ושרף מלאך
! עדר נשבה כי שלומים, הגלת יהודה ד

 עשז אשר הרבה, המזמתה את לראות וירדו מעל, שירפי לבל ד' ויקרא
, מקדש* בבית ישראל ^'צוררי  ורעו גדולה, המולה בקול הציתו זרה, אש ד

ם, עומד החוזה וירמיהו דליותיו,  ותופף חורו, פניו אחזוהו, וצירים הכלים ש
 מנוחתי? היא הזאת ביתי? הזה ד', ויאמר והי, הגה קנים וקורא חזהו, על

 עבד* את בכם, העידותי רבות בני? לכם אעשה מה כהני? איכם כני? איכם
! נאום עדי שבתם ולא בקולי, שמעתם ולא אליכם, שלחתי הנביאים — ד

שמים, הנביא ירמיהו' כהיות ויהי ״כנב* לאמר; ד' דוה עליו ותהי מ
 !פתאום כלולתו כיום ,אפריונו תחת במותו יחיד, על ימר המר איטר ,היום הייתי
לך, קום כני? על תספור ומה בחבליך, תזעק מה אלי? תצעק מה חוזה ואתה

אשר הקדושים, אבותיך אל נא קרא ישנים, ועורר נא לך נרדם? לך מה
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 ליעקב ליצחק, לאברהם, נא קיא שחקים. בגבהי תרחף ומהם חמה, כארץ
 עמי, בת שבר על עינם תדמע ודמע מקברותיהם, נא יקומו עמרם, כן ולמשה

ונהי." טססד יודעים כי הטה, יבכו
 את ידע לא ואיש ,האלדדס איש למשה וקראתי אלך ואיך ירמיהו, ויאמר

 תעמוד אל לך רוצה חלציך, בגכור נא אזר ד׳. ויאמר ? הזה היום עד קכורהו
 עמרם בן עמרם! בן לאמר: וקרא קולך כשופר והרם הירדן, שפת על נא וכיא

 ,למשישה יעקב בית ■ היה כי ,הזה הגוי עמך צאנך, וראה מקברך, נא קומה
, כדבר ירמיהו ויעש לבוזזים. וישיאל  מערת אל הברונה, ראשונה ויבא ד

 ד בי נא קומו מקברותיבם! ארץ איתני נא קומו ויאמר: ויקרא המכפלה שדה
 ויאמר נקראים? אנהנו למה ויאמרו, לעלות האבות וירגזו אליכם. קורא

 ויעבור — בימיך? לבנינו היה הכה יאמרו, סן ירא, כי ידעתי, לא ירמיה,
 קום עמרם! בן עמרם! בן ויאמר, ויקרא הירדן שפת על ויעמוד ירמיהו, משם

שה, ויאמר לך. קורא ד׳ כי מקכרך, נא  ירמיהו ויאמד מיומים? יום מה מ
: כדבר אליו ד

אשי־ שינאן, אלפי המה הלא האלהים, מלאכי לפני וילך משה, ויקם
ש, סיני כם לד', אתו עלו ה, ויאמר בארם. מתנות לקחת בקד ש  הידעתם, מ
 המירם אליו, המלאכים ויאמרו הזה? כיום אלי קורא ומה ממני דורשי ד׳ מה

 בדברם, משיה ויבך בשיכי. הלכו ישראל ובני חרב, ד׳ מקדים כי ידעת,
 את האבות ויקרעו המכפלה, שדה מעירת אל בואו עד ובכה הלוך וילך

 ד' וירא המקדש, שערי לפני עד ויבאו ומרה, גדולה זעקה ויזעקו בגדיהם
תם,  אל ומחיל לשער משיער ויעברו ולקרחה, למספד לבכי, הוא גם ויקרא או

 בזקנתו!״ הצליח ולא כילדותו, הצליח אשר מלך, לך ״אי ד׳, ויאמר ח*ל•

רבה•): סיכה (סתיחח

ג

בוכים.חזות

 לפני עומד הנה ואברהם השמימה, 2אי בלבת מוקדו, על המקדש כעלות
ע, וראשו פרומים בגדיו האלהים,  בשע- ראימו. על ואדמה בטתניו שק פרו

א, אל מתא עבר, להבה מבעד התהלך, המקדש* מה כוכים: בקול ת  נגרע ״ל
של לבז, היה מדוע ישיראל? בגוים?" ולשנינה למ

ש, וח*ות אופנים ש*רם*ם מלאכים, וגדודי משמאלו, ורבבה מימינו אלף הקד
 משפהות בכו שלום ומלאכי מםפד, קשירו אתו מחנים, הלכו אברהם אחרי

 חדלו, ד׳ פני לראות הולכי ירדםלים, מפילות נשמו ״איכה לכד: מימפחות
ושבועתו אברהם את כרת אשיר הופר, איך עולם וברית לשמה! היו איכה
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 תבל, מוסדות הירגזו והלילה, היום ברית את נם התפר עליון! אל ליצחק׳!
 דוד, חנה קרית בציון, האם יהודה, את מאסת המאום ירופפו? שמים ועמודי

״ וישר ד׳ צדיק ישראל? את חשבת לא כאנוש האם נפשיך? נעלה טו! שפ מ
 והנה וירא באש. הפריצים שלחו אשר המקדש את לראות ד׳ וירד

 ותשובו מספד, קשרתם כי לכם מה ד, ויאמר למשפחותיהם, בוכים השרפים
 אברהם צרת בראותינו אנחנו, בוכים הנה לאמר, המלאכים ויאמרו עלי? ותבכו

שמם, מקדשך אל כיום בא כי אוהבך,  דמעתו. ואל תחנתו אל פנית ולא ה
 בגולה, הלכו בני הלא אברהם, ויאמר בכיתי? לידידי מה אברהם, אל ד׳ ויאמר

 הוא אש. למאכולת היה ד', מקדשך ובית מדוקרים, ויזובו נטבחו נהרגו גם
מו, יראה המקום  לעולה יצחק, את יחידי, את בני, את העליתי שם אשר ש

! ד  ויאמר תורתי, על עברו ישראל וכל וגלו! חטאו בניך ד', ויאמר — ל
 תורתך? על עברו כי בם יעיד ומי משפט! יעשה לא הארץ כל השופט אברהם,

 ותכא ישראל. בבני לעד לי היתד, כפיהם, השיוטה הזאת התורה הלא ד', ויאמר
 נא זכר* דומיה, לך נאוה הלא כתי! ז^זברהם, ויאמר ד׳. כדבר ותעד התורד,
 אשר אישי ואין העטים, כל על ד׳ העכירך אשר היום את לבך, אל ושימי
 אל משעיר גבעה, אל מנכעה הר, אל מהר בגוים, היית נודדת הביתה, אספך

שבתו, אלד,ים חמד ההר סיני, הר אל בואך עד פארן, הר  בני פרשו שים ל
 לשיבת, אהל מצאת יעקב אביר בד,יכל סתדד,, מצאת בצלם כנפים, עליך

 היום היית את הגם סלה. בחיקם שעשועים משיחקת, היית ישיראל בני לאצילי
שעם, לבני התגידי צרתם, בעת התעידי בעוכריהם,  התנדילי לחמם! אוכלת פ

 כלימתד,, מוסר שמעד, התורה שונאיהם! על את נם ונוספת עקב? עליהם את גם
אחור: ותשיב נאנחה היא גס

 אשר את נא זכר וארץ, שמים קונד. ד אתה ויאמר, אברהם ויוסף
 בני, יצחק לי בהולד הייתי, שנה מאה בן ובתמים. באמת לפניך יי,ההלכתי

 לאמר, אלי ד' דבר וירד שנד,. ושילשים שבע בן ויהי רוממתיו, אף גמלתיו
שכם, בבקר ואקום אליך, אומר אשר ההרים אהד על לעילה העלהו  פיך את ה

 ההרה, העליתיו נצרתי. פקודיך כי רחם, ידעתי ולא היית/ אכזר מריתי, יייא
 על אותו ואשים עקדתי, כני יצחק את העצים, את ערכתי המזבח, את בניתי

 בני! את לשחוט לקחתי, המאכלת את שלחתי, ידי את לעצים. ממעל המזבח
ת, לי תזכר לא ד, ואתר. א ' כני! על תרחם ולא ז

כני!״ לעולד, השד, לו יראד. ״אלד,יס אבי: אלי באמור ויאמר, יצחק דען
 המערכה על משכתי, צוארי את עליתי, המזבח על מצותך, על עכרתי לא

, ואתר, חפצתי, אלהי רצונך לעישות נעקרתי, את, לי תזכר לא ד  תרחם ולא ז
בני?״ על

הארמי, לכן בכית שנו{־׳ עשרים לי זה הייתי, אבד ארמי ויאמר, יעקב ויען
 ארץ אל לשוב מביתו, בצאתי ותוכח. אלד,ים ראית כפי יניע ואת עניי את

כל את וימשש השיגני, הרדיפני, אחרי, דלק הארמי כדבריך, ולמולדתי אבותי
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 לקראתי, עשו יצא לדרכי, בלכתי רע. עמדי לעשות ידו לאל היה גם כלי,
 כאישון ואצרם ,אמותם על חציתי הילדים את כנים. על אם להכותני ויאמר

 רוממתים, אף גדלתים עליהם, סבלתי רבות ירהף. גוזליו על כנשי עיני,
 טבחה, כצאן היו ורביתי, טפחתי אשיר אשיפתות! חכקו כרכי על האמונים ועתה
— בני? על תרחם ולא זאת, לי תזכר לא ד׳ ואתה

 שנה א״־בעים לעמך, הייתי רעה אדוני! האלהים. איש למשיה קינה
 הראיתני חמדה אר<ן את וריבם, משאם טרחם ניגיאתי לבדי אנכי במדבר.

 הארץ אל באתי כי לי, קראת כי מה, ועתה עברתי, לא ושמה מנגד, בעיני
 בעברתך, פנו זרמתם, חלפו, הטובה ימי הקדש. את כבלע לראות הלום,
רעה! אני, ראיתי ושינות

עמנו, בני אחינו בשילום לראות אחרי נא לכה החוזה, לירמיהו משה ויאמר
 פגי, בכד מפני ללכת נוכל לא ירמיהו, ויאמר לרעה. בם תגע מי יד ונראה
 בכל, נהרות על ויבאו וירמיהו משה וילך מה. ויהי נלכה הכה משה, ויאמר

 קם הנה רעהו, אל איש ישראל בני ויאמרו משה, את יימראל כני כראות ויהי
 ממרום; קול נשמע ופתאום צר. מיד אותנו לפדות מקברו האלהים, איש* משה
מה מלפני!״ היא גזרה כני, לכם אעשה ״

 לעבור עוד אנכי אוכל לא לאמר, ישראל כני עדת כל אל משה ויאמר
 ונורא. אדיר אל המלך, בטבעת ונחתום המשפט נחרין כבר כי אלהי, ד׳ סי את

 משיה ‘ויעל וכדברו, במהרה. שבותכם את וישיב ד׳ ימהר בי תפלה, אנכי אבל
 על ום־שיו, ישראל רכב אבי! ״אבי! אחריו: צעקו ה;*ם וכל השמיטה, בסערה

השמיטה: שועתם ותעל הצאן?״ מעט את נטשית מי
 הבלה ויאמרו, לקראתו, נצבים האבות והנה השימימה. משה כעלות ויהי

 ברז^, בכבלי נאסרו נעקרו, נטבחו, נהרגו, משה, ויאמר כזרענו? אויבינו עשו
שו, קרעים נפשטו, ערומים  לעוף נתונה ונבלתם הס, השליך מקום בכל לב
 האבות ויבכו רעב. וחללי חרב חללי בם, צמאים נם רעבים ארץ, ולחיתו השמים
 באפיקים כשוקים, ברחובות, בחוצות, אב, p.sn כיתומים הייתם, ,,איכה ויקוננו:

 איכה בלילה! וקרח חרב אכלכם ביום, הייתם ולמשיסה? למרמס בגיאיות,
 כבד נשאתם איכה שת. וחשיופי רגל יחסי נשף, הרי על רגליכם התנגפו
 לנחושתים בכבלים, אוסרתם איכה ומצוקה. תלאה לכל ועמוסים נשואים משא,

מנוח!" באין חשך, בלי רודפתס רודפתם, יסוער כמוץ עולה, כבני הוגשיתם
נהרה, עוד יופיע אל חשך, יהי ארור, ארו השמש, ארו משה, ויאמר

 והקדש, המקדש חשך איכה ד׳. במקדש• האויב בבוא בעריפיו חשך לא כי
 טפוחים, עוללי נטבחו איכה למשחית. נהפך והודו תארו, משחור חשך

 אמותם ועיני אחד, כיום והבנים האבות אמותם, היק אל נפשם בהשתפך
V!ורואות כלות

ת, מדרך כוכיה, אשה קול נשמע, ברמה קול ההיא בעת  בית היא אפי
כי אלהי, נא ״זכר השמיטה: שועתה ותעל כניה, על מבכה רחל והנה לחם,
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 את לה השכרתי בדודאים צירתי, כאחותי קנאתי ולא אנכי, רוח קשית אשה
 להדיתה בה קנאתי ולא לי יכלה גם עמדי אחותי נסתלה אלהיס נפתולי אישי
 הכרובים, יושב אל ד׳ ואתה ואפר! עפר מה ואנכי ירי, לאל בהיות סני, מעל
 למשיסה, בני את נתת מדוע אלמים, ופסילים באלילים, קנאת מדוע הודך! נורא
 כי מרמעה, ועיניך מבכי קולך רחל מנעי ד', ויאמר אנחם! ואיך לשברי, אהה

(שס): לגבולם. כנים ושיכו ד', נאום לאחריתך תקוה יש

ד.
נגעג בדמים דמים

 והנר וירא כהנים, בעזרת ויבא ירושלימה, טבחים רב נכוזרארן כעלות ויהי
 מה נבוזראדן, ויאמר המסים, אש כקדוח רתחיו רתה האריכי, על רותח דם

,הכהנים אליו ויאמרו ? לכם הזה הדם  ויצו הוא. וכבשים אילים פרים דם ,
 בהרי נבוזראדן ויאמר השפוך. לדם שיוה ולא אליו, זבחים דם ויביאו נבוזראק

 בשירכם את ודשיתי ומריתם, תמאנו ואם לכם? הזה הדם ה6 לי תגידו הלא אף,
 נאמר מה ויאמרו הרעה, עליהם כלתה כי הבהנים כראות ויהי הברזל. בחרוצות

 גדול כהן בקרבנו, היה נביא הלא כלנו, עון את מצא האלהים נדבר, ומה
 ו־וח היום, ויהי הכהן. יהוידע כן זכייהו הוא העם, מכל גבוה המלך, וחתן

 מצות את עוברים אתם מדוע ויאמר לעם, מעל ויעמוד זכדיהו את לבשה אלהים
ד ד׳, את עזבתם כי תצליחו, ולא ד  את הקשו ישראל, ובני אתכם. עזב ו

 הנאמן ושופט צדיק מוכיח מפי מוסר, לשמוע אזנם הטו ולא הזה, כיום ערפם
 שיבע ויעשו באבן, וירגמוהו קשר עליו ויקשרו הרשעים, עליו ויקומו הזה.

 כהן, אישי את בזדון, ויהרגו נקם, ולנקום המה להעלות ההוא, ביום תועבות
 את ויטמאו ישראל, אלהי ד' שם את ויחללו נקי, דם וישפכו ושופטי, נכיא

שבת, ביום ד, מקרש  ההוא היום מן הכפורים. ביום האיתנים לירח בעשירי ה
 נבוזראדן ויאמר הזה. היום עד ידום ולא הזה, השפוך דם ירתיח רתח ומעלה,

ם־נו, אנכי , אוכל וגם א  נדודיו, את נבוזראדן ויצו זרות. תראינה ועיניכם לו
 ודמם הנביא, דם על וישהטם והסנהדרים, השופפזים החכמים, כל את ויביאו
 ויקצוף מזעפו. קם ולא הדם, הונה ולא הרתיח, רתח זאת בכל נגעו. בדמו

 ושמנים ולרבבות, לאלפים הספר, בית יונקי ובתולות, בחורים וישחטו נבוזראדן,
 הונח לא זאת, בכל ננעו, כדמו ודמם אחת, אבן על נשחטו כהונה, פדחי אלף
 על רחמיו נכמרו כי בקרבו, נבוזראדן לבב ויהפך מזעפו. קם ולא הדם, עוד
 ישראל! בשארית עושה אתה הכלה ד׳! אהה לכו, מנהמת ויקרא ישראל, כני

 הרגתי, הטובים את הלא ינוח, ולא דמך ישקוט לא מתי עד זכדיה! זכריה!
מזעפו. וינח הנביא דם וישקוט כדברו, ויהי עמך! מבני חמתך תשכך לא ומדוע
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 דתעצב עשה, אשר ‘כי את דנחס הזה, הדבר את נבוזראדן כראות ויהי
ש לדם אם ויאמי, .בי  אשר הרבה, חללים לדם כי ואף ככה, יקם אחת נפ

̂י, אל 'ויברה ביתו על ויצו !אני שפכתי  בכיית ויבא לכו, ככל ד׳ אל וישב ארי
נ"!:): גיסץ רבחי, איכה (סחיחה היהודים.

ה.
ירושלים. הריסות

 לגיונות ארבעה היו ואתו ירושלים, על אספסינוס צר ומחצה, שינים שילש
 דוכום אחד, ערבי דוכום צבאות, שרי ארבעה עמדו ובראשם הברית, ממלכי

 עיבי דוכוס ושים אחד, פלסטיני ודוכוס אחר, אלםנדריא דוכוס אהד, אפריקא
פנגר: או קילוס

פריצים, עדת כישיראל קמה כי ירושלים, יושבי את ד׳ סכסך ההם, בימים
 ויצמיתו לעיניהם, ישראל אצילי רבצי וישדדו צסונו, את ויחללו ד׳ במקדש ויבאו
 שטו בריונים, בשם הנודעים האלה הסייצים שאולה. כדם ויורירום חייהם, בבר

 להשלים נתנום ולא העם, בקרב מלחמה רוח ויסיחו משגבם, סלעים מצרות
 הפייצים הרבו אשר והאבדן ההרג ולמי־וצה, לעושק קצה אין הרומאים. את

 ויחללו קטל, ולשדה מרצחים למערת ד׳ מקדש• את הפכו הם כי יהודה, כבית
ישראל: בני קדשי כל את

יהודה, ואצילי שועים ארבעה נזר, כאבני בירושלים התנוססו ההיא, בעת
 כסף מלאו אוצרותיהם שיבוע. כלבה ובן נקדימון בז גוריון, ובן ציצית בן

 אשי־ העיר, את לכלכל ידו, לאל היה אהד וכל זן, אל מזן כר, הסיקו ואסמיהם
■ שנה: עשר מסת די במצור, באה

הבריונים, בראשי עמד זכאי, כן יוחנן רבן אחות כן בטיח, בן סיקרא, אבא
עין, למראה אמנם הן בירושלים. אשר האוצרות על וסוכן נגיד היה והוא

כאשיר חייו, בבר יצמיתו פן ירא כי הפריצים, ארחות כל סיקרא אכא שטר
 זכאי בן אחרי נבזה בסתר, ואולם ממנו, ונכבדים רבים לשועים הבריונים, עשו

בעת לזרא. להם זעומי-־אל, תועבות בל היו אשר הקנאים, הצדיקים ויתר דודו,
̂י ההיא ההוא ביום בעיר, אשיר האסמים בכל אשי להצית צו, לתת בטיח בן נאלי
ומשענה: משיען כל מיהודה והוסר להם, מטה כל נשבר

 מנהמת צעק בעיר, נעשתה אשר הגדילה, השערוריה את זכאי, כן כשימוע
" לבו ! י  הצייבו אש־ הרש, ואורכי ההם!. בימים ארמית בשיפח נדברו [כי ״ו

 בלשון, זכאי כן את להכות מהרו העיר, פנות בכל לצופי־משחית ויהיו הפריצים
ובן הקימו, אשיר המשפט בבית הפריצים שופטיי כשבת ויהי בפלילים. ויתנוהו
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 דאמיי, בטיח בן ויען לסניהם. להשפט זכאי לבן ויקראו בראשים, עמד בטיח
 ירושלים באזני רע התאוננת כי שלומינו, כאנשי סרה לרבר זכאי, בן נועזת .איכה

ש, האוצרות את שלחנו כי  אתה הגם המלחמה, אנשי ידי את חזק למען בא
 מאד, הפריצים חמת מפני זכאי בן ויירא מנשוא. ככד עונך כי ודע לצרינו?

 זכא• כן ויכחש ישראל. גחלת ונכבה הקנאים כאחיו הוא גם ימות פן אמר כי
 לבי ומנהמת עשיתם, אשר כל על כמכס, שמחתי אבל התאוננתי, לא לאמר,
" קיאתי ה!  לשטני ימיני על העומד והשטן, ארמית], בשיפת האח! [שימחה, ״ו
 ויאמר בהשפטו נקי זכאי בן כצאת ויהי חנם. ויאשיימני חמש, דברי על הוסיף
 חמש גרעתי דעת ביתיון כי — כעליה!״ תחיה החכמה דעת ״ויתרון בלבו:

בהשפטי: ואזכה ה אות י מאות ואעשי מדברי,
כן ויציא — המוקד על האסמים כל עלות מיום — השלישיי, כיום ויהי

המים. את ושותים התבן את מבשלים העיר בני והנה וירא העיר, ברחוב זכאי
 לשיבור דעתם, את סכל וד' האלה, הפייצים נואלו איכה בלבו, זכאי בן ויאמר
הילחמו צמאים, נס הרעבים הנחשלים, האם העיר, מן לחם מטה כל את בידם
יד רק כי זאת, אין יין? ושיותי בשר זוללי הרומאים, את תנוסה מלחמת אלה

 בהגיגו חמתו. בנו לכלות יסכל ודעתם אחור חכמים להשיב בישיראל, היתה ד׳
. הלל: מאנקת סמרו גיוו יצורי וכל בקרבו, אש בערה

א בטיח לבן סודו איש את זכאי בן שלח ההוא, בלילה  ויבא לו, לקיו
 בצלך אמרתי הלא אליו, זבאי בן ויאמר יחד, סוד וימתיקו אליו, בטיח בן

 כחמר לבותם, את להטות תדע הלא הרבה, בחכמתך ואתה הפריצים, בין נהיה
 ועתה יצאו. מהם אשיר ומהריבץזם, טהרסיהם מן ישראל את להצייל היוצר, ביד

 ׳ !עמך את עוד הצלת לא והצל האר<ן, מן לחם מטה כל שברו כבר הלא
 ורוע זדונם את ידעת הלא ואתה עמהס, התאבקתי רבות הלא בטייח, בן ויאמר

 ויסקלוני מעט* עוד לבוגד, ויתנוני אותי, גם ויחסדוני מעט עוד כי לבבם,
 העיר, מן להוציאני בנפשיותינו, עציות לשית ה״ום, קראתיך הלא זכאי, בן ויאמר

 נא שכב בטיח, בן ויאמר מעט. עזר לעמנו להיות לי, נפלאות ד׳ יעש אולי
 העיר בבל קול עליך והעבירו לראותך, העם כל ויבאו והתחל, מטתך על אדוני

ת כי  להקבר העיר, מן להוציאך הפריצים לך יתנו ואז אבותיך, עם שכנ
 לא ואיש מרעהו, איש• וימרדו זכאי, בן בעיני הדבר ויישיר אבותיך. בקברות

דבר: ידע
 קול העבירו סודו ומתי ויתהל, תו מט על זכאי, בן וישכב ממחרת, ויהי

 בטיה כן ויבא העדה. כל ויבכו זכאי, כן גוע כי אחדים, ימים כעוד כעיר,
 ורבי אליעזר רבי וישאוהו במטה, אותו ויניחו בטיח בן ויצו ולבכותו, לו לספוד
 ויבקשו העיר, שער עד כבואם ויהי לפניהם. עבר בטיח ובן תלמידיו, יהושע

 ערום םן אמרו, כי חי, העודנו לראות כחנית, זכאי בן את לדקור הס־יצים
 ״פן לאמר: הזה, כדבר מעשות בטיח בן ויניאם העיר, מן לצאת למען יערים,
לשמצה והיינו דקרנו, אשר את והביטו ישראל, המיתו מורם את אויבינו, יאמרו
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 מחוץ ויניחוהו ז:אי, ק את בו ויוציאו השער, את הפיי־יציש ויפתחו 'כקיבס'•״
העידה: שבו וחפת לעיר,

 ויציגיהו ויביאוהו, ויתפימוהו הצופים, ויסגעוהו העיר, מן זבאי בן בצאת ויה־ _
̂יו וידבר אספפינום. לב<י  אימפרטו״ר!״ דוטינ״י ״ניב״י רומית: זכאי כן אי

 מלך, אותי קראת כי הנך, מות בן אספשינוס, ויאמי 1יחיה!_ לעולם הטל^ך1
 ויאמר אדוני! אליך לי סתר דבר זכאי, כן ויאמר הנני. רומא צבא שר ואנכי

 ויאמר,*,) זכאי בן א^יו ויגשי עליו. העומדים כל מעליו, ויצאו הס, אספסינום
 ונצורות גדולות אזנך לגלות ד', במלאכות באתי אשר אליך, לי אלהים דבר

 עוד תבל. יושיבי בל על ומלכת רומא כסא על תשב ישב כי ידעית, לא אשיר
 ״והלבנון י׳) (ישעיה לאמר: רחוקות לעתים החוזה, אמדן כן עליך נכא קדם, מימי

 לא זאת בבל כלבו, ימורש נבואתו דברי הבו אמנם אם ואולם, יפול■״ באדיר
 בן את וישימו בנחושתים, רגליו וישימו ויציו ברבריו, אספפינוס האמין

 ידע זאת ובכל נהרה, כל שים תופעי לא אשיר במערת־חימך, הכלא, בבית זכאי
 שומרי ויתמהו הלילה, ובין היום בין ולהבדיל ורגעיו, עתיו את יביס זכאי כן

לבו: ורהב הבמתו על הסהיי, בית
 ויהי גפכא, היאור שיפת על לרחוץ אספפינוס וילך השילישיי, ביום ויהי

 קיס• נירון מת כי לו ויוגד ברגלו, אחד נעל שם עודנו והוא היאו־י, מן בצאתי
 אנשי* כל עליו התאספו ההוא, ברגע לסה״ג), 68 בשנת יוני לחדימ ;בתשיעי

 הקיסר יהי אסססינום! ״מלך לאמר, לקראתו הריעו אהד פה ובלם חילו,
 לו, יכול ולא השינית, ברגלו הנעל את לשום הפץ כי ויהי לעולם!" אסססיניס

 הבור,. מן ויריצוהו וישלח זכאי, בן את הקיסר זכר ההוא, כרנע מהתכנס. צר כי
 המלך! אדוני שמעת, מיובה בשורה זכאי, בן ויאמר הקיסר. לפני ויעמד ויבא

 ויאמר גרמי? ותיבש הלם אעשה ומה בלעג, אשפסינוס ויאמר עצמותיך. ודשנו
 ויעש לשלום. דברו תוכל ולא שינאתו, אשר איש פניך, על כעבור זכאי, כן

כן: ויהי כדבריו, הקיסר
 בן וגס ועבדיו, שריו לכל גדול, משיתה אספסינוס ויעשי ההוא, ביום ויהי

 יהודה דבר על צפונותיהם, על ויתיעצו יהד סוד וימתיקו מקומו נפקד לא זכאי
 שם וצפעוני היין, ״כד ויאמר: משלו את השרים מן אחד וישא וירושילים

 ״הלא ויאמר: פנגר ויען עליה?" נחרוץ אשר הבד משפט מה מאורתי, בו
 מחכם, חברים הבר הלא ״ :זכאי כן ייאמר ״ !יהלוך תמס והצפעוני הכד, תשבר

 תרשייע• פנגר, מתי עד בן'זכאי, דאמר לפלטה!׳׳ הכד והיתה יניס, הצפעוני את
 לשיבן להיות ונבון כטוב מליץ, למלאך למו תהיה לא ומדוע שיכניך, היהוד־ם את

בפעם גם דורש אנכי היהודים, טובת את בערמה, פנגר ויאמר כמך? קי־וב

 החננא מסחיהו ב; יוסף כי כסוי. נמצה ליוס־פון, היהודים ר׳לחמוש בספר '■־'־) ^
 תגמי בפי מסורה היחה הזאה הנביאה ני המ־רפ, בעלי העירו ויפה לאספסימס, נ;

 ההנבאו ויוסף, זכאי בן שניהם, ואולי המוץ. בן ישעיהו מאה ההיא, געה ישראל
:המחבר אחד. בשננון



'< \

- - 96 —

̂. בעיר ושאיה שמה הפייצים עשו איגיר את אתה, גס ידעת ה^א הזאת הזאת̂,
 ובגפול' היער, ניצק לבית הקדשים קדש ובית ובחן לעפל ד׳ מקדש* יייגיימו

 מקומו על יבא הזה העם וכל העמים, קנאת מכם וסרה המה, גם יפלו המקדש
 להי־ים אהד פה ה*ו השרים, וכל הקיסר גם כ* זכאי, בן כראות ויהי בשילום.

 תעלומות, כל נגלו לפניך אלהים! ד׳ ויאמר:'׳ ויתאנה כו, היסוד עד המקדש את
פננר: וידום לעקלקלות!" אם לטובה אם יודע, והלב

ב! ויאמר לך? אתן מה נא שאל זכאי, לבן אספסינוס ויאמר היום, ויהי
 בשאלתי נסשיי לי תנתן טוב, המלך על ואם המלך, בעיניך חן מצאתי אם זכאי,
 והמקדשי הקדש• והיה בחרבך, תדהוג הצפעונים הפריצים את רק כי בבקשתי, ועטי

 אנשיים כ• הרומאים, את ידעת הלא לשאול, הקשית הקיסר, ויאמר לפלטה.
 הזה. העם את יראתי כן על עמדי, הדים עודנו ממלכתי וככוד המה, נפש מרי

 שער את ויפליט חסד, עמדי המלך אדוני נא יעש איפוא, כן אם זכאי, בן ויאמר
 אפפסינום ויאמר והצל. גנון שעות, ארבע מהלך ללוד, העולה המסילה וכל הסעיבי,

 הנשייא כית שיאיית תאכד ואל וזקניה, יבנה לי תנתן זכאי כן ויאמר לך. ואתן עוד שאל
 וכל ויע, אהב פה לך מי עוד הקיסר, ויאמר דוד. בן נר תכבה ולא גמליאל, רבן

 זנאי בן וישלה העיי. את להשחית הגדול חילי יבא בטרם הוציא, בעיר לך אשר
 בעון יספה לכל צדוק, רבי את ויוציאו יהושע, ויבי אליעזר רכי תלמידיו את

 העיר. שעי בפתח עומד והנה צדוק, רבי את וימצאו לקחתו בלכתם ויהי העיר.
 הזה, הזקן הלא אליו, אספסינום ויאמר ויהדרהו. מפניו זכאי כן ויקם כבואו ויהי

 בז ויאמר מפניו? חרדת אשר הזאת, הגדולה החרדה ומה הוא, אישיים הדל
 ל* תערוך אשיר דמות אין כי הזאת, הנפש את לנו עשה אשר ד'! הי זכאי,
 יכולת לא ככה, פעמים היל אלף לך היה ולוא לו• וישוה הזאת, העייי בכל

 ובמה אספסינוס, ויאמר כמהו. צדיקים שני בה היו אם ולתפשה, כעיר י־׳הלחם
 תועבת מעדנים וכל ולילה, יומם יהגה ד בתורת זכאי, בן ויאמר גדול? כהו

 הימים, בבל הרענה כי זכאי, כן ויאמר ? רעים פניו מדוע המלך, ויאמר נפשיו.
 דאבילורי וירפאוהו, הרופאים, את עבדיו את המלך, ויציו נצורה. העייר היתה אשר

 אליו, בנו אלעזר ויאמר היום ויהי לאיתנו. שב אשר עד מעט, מעט וישקוהו
 ויורם היום. חיים עמנו אלה פה בהיותם שכרם, לרופאים לשלם אבי, נא יואל
 האצבעות חשיבון וידיעת המושך) בח ע"פ1 המשקלות חשבון ידיעת צדוק, רבי

הכפל): [מלאכת
לגיונחיו, לארבעת העיף פאתי את דהלק ירושלימה, אספסינוס כבוא ויהי

 עמו, נלחם ד׳ כי לתפשו, פנגר יכול ולא פנגר. כגורל המערבי שער ויפול
 אמנם אם ואף מאד. פנגר על המלך ויקצוף סלה. משכנו את ד׳ צוה שם כי

 המלך, ילבדהו למען השער, את לכדתי לא כי ויאמר, המלך לפני פנגר התנצל
 הגגה עלה ויאמר, חמתו ארז המלך עליו שפך זאת בכל עליו, שמו ויקרא
 ויפול הגגה פנגר ויעל לשלל נפשך לך והיתד. תחיה ואם ארצד. ונפול
הוא כי לישראל, עימה אשר פנגר, רעת את אלהים וישב וימת. איצה
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 רב! קללת אליו ותבא ירושלים, חומות ולהפיל להשחית תמיד יעץ מדמות
זכאי: בן יוחנן

 ואת דדפש את העיר, מבחורי אתו ויקח מירושלים, אספסיגום כצאת ויהי
 ואתם לקדשים. להקרישם רומאה, ויגלם אניות, כשלש ויביאם בפז, דמסולאים

 הגברים, ויענו הימה. בלכתם ויהי לזונות. הקדישון אשר העדינות, העלמות ייו
 על העיר בהיות אלהינו, ר' את הכעסנו כי לנו המעט רעהו, אל איש ויאמרו

 אל ^׳גברים ויאמרו לנו! לא בארץ נולים בהיותנו לחטוא, נשוב כי בנויה, תלה
 ויאמרו הזמה! כחלאת נפשותיכן את לטמא תאותנה האם מה, ואתן הבתולות,
ד מחטוא לנו חלילה אחד, סה כלן העלמות,  בנפשם, הגברים ויאמרו אלהינו. ל

 הגברים כי ואף הנה, תאותנה לא זאת ובכל תשוקתן, תאותן הנשים, הלא
 מי אבל נפש! וגועל לחלאה משכביהם, להם והיו יעונו, ענה אשר הקדשים,

 והנה חיים? מלך פני באור ונחזה נשובה אם הים, אל נפשותנו נטיל אם יודע,
 וכל והתגועשו, התהוללו מימיו, המרו המו בשיאם, הים גלי התרוממו פתאום,
 ים!״ ממצולות אשיב מבשן ד ״אמר ואמרו; זה אל זה קראו הים, משכרי
" יאמר אשיב, כפירים, ומלתעות אריות שיני ,,מכין !  הבחורים כל ויתפקדו ד

 ״אס ותאמר: הראשונה משפחה ותקם לכד. משפחות משפחות והבתולות,
 ותקם הים. תוך אל נפלו ובדברם זר!" לאל כפינו ונפרוש אלהינו שם שכהנו
 ותקם הים, תוך אל נפלו ובדברם היום," כל הורגנו עליך ״כי ותאמר: השניה

 ויפלו לב. תעלומות יודע הוא כי זאת, יחקר אלהים ״הלא ותאמר: השלישית
 ורוח דקה, דממה קול נשמע הרעש, ואחר גדול, רעש כקול הימה, המה גס

 על ופסוק צריה היו פסוק חיכה (מד׳׳ר ״ !בוכיה אני ,אלה על ״ :מתיפחת אלהים
נ״ו:): גיסין גמרא וע"פ אלה׳

ג
הכהן. צדוק בד

 נפלו בפז, המסולאים תולע, עלי האמונים הכהן, צדוק כני ואחות, אה
 והשני בזונה, הילד את נתן האחד גדודים. שרי שיני וישבום צר, ביד שבי
. וישתו: ביין הילדה את מכר

יחד, הילדים יתחתנו כי והזונה, היין מוכר ויאות הימים, ארכו כי ויהי
 נדמותם תארס, ביפי כספירים, מאירים ושיפהות, עבדים להם יולידו ־יטען

 ובושיה החמה, איר את ביפעתם החפירו קנו, אשר הילדים כי וכצלמם.
 בני שני אלה הזהב, צנתרות ושני התמו, וכן נועצו המה מטהרם. הלבנה
 כלאם בית אפריון צוקה, מעוף חדר אל ואפלה, לילה כאיימון הובאו היצהר,
רוחם: למורת
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 לנגד ננוכו. ורעיוניה סחרחר לבה ההרר, בירכתי ברר ישבה העלמה
 מורה כרגע נעוריה. כימי ושעשועיה אביה, בית כבוד חזיונות, כל נצכו עיניה

 ובל העלמה התנודדה פתאום אלה מחמדיה בזכרון אובדות ועשתנותיה אחור,
 נלכדו טמנו, זו ברשת תחתיה, ותרגז כלאה בית את זברה היא התחלחלו, קרביה
 לבבה, רעיוני התמלאו זה, ברגע כסיה, ותפרוש התיפחה לבה כעטוף רגליה.
 שיותה עיניה לנגד הפחיד. עצמותיה ורוב ורעדה, קראה פחד להפיצה. ויסערו

 וביקוד אש, כלפידי נוצצו עיניו לקראתה, עומד העבד והנה שוא, ותחז תמונה,
הרעה: ותאותו לבו מזימת את בה להפיק יאמר חשקו,

מאד. חזק ונורא, אדיר כקול פתאום, השבויה הרעימה אלהים!״ ״אהה
 סקול המתפוצץ כאיש נפעם, נבהל, הכהן, צדוק כן העלם פתאום, נבעת מקולה

החדר: מירכתי כאחת כה, עד במזימותיו ותפוש נדהם הוא, גם עמד אשיר רעם,
 ״זרועך רתת. לדבר העלמה הוסיפה עריץ!״ ורשע עבד בוז! בן ״הוי

 קשת אשה איחל? כי כחי מה אבל — לרעה. יד בי תגע אם תשבר, מקנה
 באין ובדורה שדודה נעזבה, חיה יתומה כשינים, רכה עלמה היום! אנכי רוח

אונים!"
 את תתן מתי ״עד פתאום. הילדה קראה אבותינו!׳' ואלהי ״אלהינו

 כ' הזה, הפושע לעבד אפך, תאריך מתי עד כשבית? ובנותיו למשיסה יעקב
ותתעלף: לארץ נפלה וכדברה כהנך!" אהרן כבת נכלה לעשיות יחפוץ

 רוחו ותשב הוא, גם חזיונותיו מתרדמת העלם התעורר הזה, למחזה
 אהה לבו, מנהמת ויקרא לטתעלפת, רחמיו נכמרו רגע חיל, ותאזרהו אליו

 יחלל לא כי לו, נחם מצא ורגע נפש! רצחתי גם נשביתי אלהים, ד׳
בעמיו: זרעו

נעימים: נאומים אליה נאם משיים ומבלי עליה, נצב העלם והנה פתאום
אל  תבעתך אל ושאתי תפחדי, ואל מראי אל עמי! בת אחותי תמתי, תפחדי ״
 בך מנגוע לי חלילה מרשיע, לי חלילה מעול, לי ״חלילה הכהן. צדוק בן קרא
 אנכי עליך, לבך יפןל ואל התעוררי תמתי, נא הקיצי אלהים! בת טהורה, נפשי
 תמשול לא רשע יד תפעמני, שדי ונשמת כי, חיתי עוד כל וסתרך, מגנך

״ כך סלה:
 רוח את להשיב היו, וכרביבים שמים כטל הנאוה, ומדברו העלם קול

 ולמצוא האיש, את לחבק ותבקש פתאום, עיניה פקחה השבויה העיפה, נפש
 וכשקוץ למפלצת חשבתהו רגע לפני אשר תחת כנפיו, תחת ומסתוד מחסה

 כי לה, עתידות והשה נבאר, גם מה, ירעה ולא בנפשד׳/ הרגישה משומם.
 ולגאול ההבל, חיי כל את משורש להפוך למושיע, ד׳ לה שלח ממרום מלאך
 טן לכת, ומצניעה תמימה ולחלץ ואנחה, ביגון עבדות חיי מחיי־־מות, נפשה

הנצח! כימין נעימות ולשבוע המצר,
 בקול צדוק, כן אותה שאל סוערד,!״ עדינה כד,? בכית כי לך, ״טה

בניבו: הקדש* את יחלל פן קולו, להרים ירא כמו דקה, דממה
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 כלככה עוז ותSמסי מצאה כמו קולה, העלמה הרימה בביתי!'׳ יומי //לקשי
לעבד?" דודיה את תתן כמני, אהרן ״הבת דאטר:

ת נבוכו: ועשתנותיו לשאול, העלם הוסיף תמתי?״ את טי ״כ
ת תמרורים: בכי ותבך העלמה, השיבה אנכי!״ הגדול כהן צדוק ״ב
 שבעתי אולי ראתך, עיני אולי תמתי! לי הגידי אביך? מגורי בית ,,איה

 סלצות במרירות, התאנח וכדברו שלשום?״ מתמול עוד פדך, בהוד כבר
דום: נאנק אשר כמעט אחזתהו,
 ומבלי ראות מבלי דבר, העלטה הוסיפה “!אבי מגורי בית העליון בשוק ״

העלם: אנחת לקול משים
פעם, כהולם בקרבו הלם ולבו העלם, שאל אחות?״ או אח לך ״היש

 משמחת לה יבולע סן אתה, להתורע חסץ ולא בקולה, אותה הכיר ככר כי
:פתאום

 מבית כבואו קדם, כירחי לי יתן טי כטני! שבי נפל גם לי! יחיד ״אח
״ !לי יבוזו ולא כאהבה, ונשקתיו יבלתו, את לפני וגלה הספר,

 ויקרא להתאפק, העלם עוד יכול ולא האלה, הדברים את כדברה ויהי
 לא העוד ~ הנה השובים מכרוני אשר אחיך אנכי תמתי! ״אחותי ויאמר:

אליך!״■ המדבר הוא פי כי ראי תמתי! אחותי אחותי? זאת אין האף תכירני?
 אחיה העלם וגם שנית. ותתעלף בזרועותיו, אחותו ותפול כדברו, ויהי

 מלבות חלל אנקת פרצה ולעתים הוא, גם ויתעלף אהבה כזרועות חבקה
 נצח. בנעימות על לעלות מקרבם, רוחם נפחו אשר עד והנעימים, הנאהבים

 (מד״א כוכיה!״ אני אלה ״על ולב: כליות מפוצף בקול הרעימה הקדש ורוח
אלה): על פסוק

ג

ץסף. בן דואג
 זלעפות מפני תם סף אשר פניו, על אכיהו מת באבו, בעודנו הזה הילד

 עולה את ורבתה טפחה ואמו עשרו, וברוב ^ושוrי כרום נודע אביו יוסף דעב.
 אלוף מת כי ניהי אלהיה. ר בית זהב, משקלו יום ככל ותבא כשחר, היפה

 השליכו ארץ משטים לפריצים, שוד היה וזהבה כספה כל פניה, על נעוריה
בה נחתו תלאותיו, וחצי הנורא הרעב מלגד. לה היו תלואים וחייה תפארתה,

 בה אכלו הרעב וזלעפות נפעמה, נפשה התמוללו, גיור, יצורי כל הפוגות, נגאין
 נדמו שיש כפסילי עיניה. למראה השתגעה כי עד נוראד,, וקדחת צרכת כאש

שריה, יונק עולה את לאבן. ויהפך סמר בקיבה לבה גם אדם, בני כל לה
עצמו אל נגע הרעב כי הוא, גם למשחית הודו נהפך כי אריות, לכפיר חשבה

•7
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 ״איה אמר: ולאמו סצעיה, על מלח לזרות נסה אחת לא והוא כשרו. ואל
 כל אכדה נוהלה, כי ותרא אמו, היק אל נפשו כהשתפך היום ויהי ויין?" דגן

 הרחמניה האשד. נד.פכד. פתאום, לפתע הנה ממנה, נדחה תושיה וכל תקותד.
 ושועי אצילים כת שעשועיה. ילד עולה את שחמד. נוראה, וכאכזריות לתנין,

 ותצלרו הזה הדם את שפכו ידיד, במדכר, כיענים לאכזר פתאום היתה ארץ
 הנכר, קרא והכיטה!" ד׳ ״ראה לה. לכרות ויד.י למעדנים כשרו את ותאכל

 עוללי פרים נשים תאכלנד, ״אם ד׳; אלר.ים עכרת כשכט עני ראה אשיר
 נ״ס: (יומא ונכיא?!" כד.ן ד׳ כמקדש יהרג ״אם לאמר: השיבו ור׳ מפוחים?!

אלה): על פסוק איכה מדרש

ת

והענוגה. הרכה
 ה-תה אשר האשד, היא ירושלים. מכנות עדינה גכירד, כייתוס, כת מרים

 נתנה אשר האשד, היא הכד,ן. נמלא בן יהושע יבמד. ושם בנעוריה, יבם שומרת
(יבמוחס׳׳ח.): מאחיו. גדול לכד.ן וישימהו המלך, לינא• דנרים, קבים

הגדול, כד.ן גמלא בן אישה את ועושר, נועם חיי ראתר, והענוגה, הרכה
 הראשון, היה רוא כי בישראל. שמו ינון שמש לפני לטוב, הזכור יהושע, הוא

 מבתי־ספר ועיר, עיר ובכל ומדינד. מדינר, בכל בישראל, בתיי־פסר הקים אשר
ספ כתי עד שבע, וכבני שש כבד הבית, באי להנוך, הוקמו אשר הרטנים . / __ן * ̂ ''•

״ ־'- ......... 7' ^ ־..... ן׳7הא בית אל ותלך ותפארת,
ע- עד טנ-תה נל־תה המקיש. בנית הקדוש לקיוא נ-^,ד.ו ש
נשמחו־. אותה מוטלות ואמהות-ה מיוקמות ■דעות דנל־ה תהת הרפ-דו ההיכל,

—־!P'1 ומרוד. מד.הענג האריז. יול .

נ״א.): (.;׳נ לישראל. הודה שאה מהם אשר ;;דולש,
 הוד נגד• מרים. תם-ד לכש־ד, הנפורש נ-ום הא־תנ-ם, לירה נע׳מירי

ש, האלהיס נית אל ותלך תפארת,  אישר, פני הוד את כנועם, לה,ות ניג
יעט״י יוד מביתה כלבתר, ד,םר,דש. ירית __ , ,

,- i י״!׳-׳ i e i i i רגי,יו, הוות I ׳<״ • - I ן
( ומרוך. מד^ענג הארץ, על ףילה . 1,.., ל, - I I < רנ.ך- כף הציג מעודד, נסתר. לא כי ו

אנה): על סכיק ח־נה

נמלא בן ויהושע ענני יי^יי'' יי? יהי’
לה ויסף -דגרל, L ’ בירי׳ הקנאים לעזרת האדומים ̂ ^ נהנש
״ ידושיע ל1ןיי י^דח. העיר צעיי’ ■
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 דכריעוהו הע'ר, כתוך ויפרצו למוסי, אזנם הטו לא אבל ואמת, שלוס אמרי
 בכשרון מטנו, הגדול הכהן ענני רעהו ואת אותו בחרבותיהם, ויכתקוהו טבח

 ובשר חוצות, כקרב התגוללו אלה אלהים אנשי וגויות המדינה. וחכמת דעת
ס(מלחמוס טרף. לחיתו למאכל היה קדשם, די הו : !׳ סרק רביעי, ספר ^ (  ס'

ביופי, רבתי בחן, רבתי בעושר, עדינה! גבירה אלמנה, היתה איכה
 היתה איכה והענוגה! כייתו^דזרכה בת מדים וגלמודה! שכולה היתה איכה

 מדמנה! במו מתבן כהדוש דשו ובשרה בה, כלו חיציהם כל את צרים, מרמס
 נקם באכזייות מוסרות, היו הסוסים ולזנבי חרצובותיהם, פתחו תלתלים קווצותיה

 והענוגה הרכה לוד. בואכה עד אבירים, דהרות דהרות מירושלים, סחבוה וחמה,
“לשמה! היתה איכה בבנות, שרתי

 ראה אשר הגבר הוא הכהן, צדוק בן אליעזר עליה נשא הזאת, הקינה
שס): (מדרש ורואות. כלות ועיניו הגבירה, בעני

. ט

י הצאן. בעקבי בנשים היפה

ציון, מבנות העדינה בפז, המסולאה בנשיים. היסה נקדימון, בת מרים
 מאות חמש עלו ותמרוקיה חמדתה. ובשכיות בתפארתה בעשרה, מאד גבהה

 רכושה וכל שודדה, הזאת העדינה ד, חמת כוס עבר עליה גם ליום. דנרי-זהב
 היא אף נפש, להשייב לחם פת לה היה ולא בה, נחתו הרעב חצי לבז. היה

 צאתם. בגללי אותם ותאכל הרכש, אחר שעורים ללקט הסוסים, בעקכי יצאה
צדוק: בן אליעזר עליה ויקונן

 את ורעי והסוסים, הצאן בעקבי לך צאי בנשים, היפה לך תדעי לא ״אם
): כהובוס שס (מדרש האבירים!" משכנות על גויתך ס״ו:

ת מרים ^ נחתום. ביתרם ב

 העיי אנשי ויסדוה בעכו, כבואה ויהי צר, כיד שני נפלה הזאת, העדינה
 השפוד. חשף לבז, היו וחליתה, נזמיה כל החמודות, בגדיד, כל שוביה. מיד

 לכסות מעיל לה ויתנו העיר, בני עליה ויחטלו הולדה. כיום ערומה ותצג
 ויקס לה, נתנו אשר כתנתה את לכבס היאור שפת על בלכתה ויהי מערומיה,

אנשי לה ויתנו האדירים. מים וישיטפוה הכתנת, את נשאו הטיס ומשברי גל,
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 העיר אנש' בקשו כאשר ויהי אותה. נם המים וישטםוה אחרת, כתנת העיר
 סי את נא תמרו א^ אחי, נא אל מרים, ותאמר שלישית. כתנת בעדה לקנות

 העדינה הצדיקה כאשר ויהי נשיהו! לקחת לנשר, הניחו תצלח, לא היא כי ר,
 הנלים, שללו אשר הכתנות את המים וי^^ו עליה. ד׳ ויחס משפטה, את

שס): (ד־רש ותקחס. ידה את האשה ותשלח

יא.
שבעה. יולדת ה

 היא צר. ביד שבי וכניה היא נפלה השבעה, יולדת נחתום בת מרים
בתי־כלאים: בשבעת הסהר, בית אל הובאו ובניה

 והשתחוה מהרה אליו, ויאמר הבכור, הבן את לפניו, ויניאו המלך ויצו
 רתת, הב] ענהו הזה," כדבר מעשיות לי ״הלילה ממות. נפשך והצילה לצלם

 ד' ״אנכי כ׳) (שמוח בתורתו אמר אשיר אלהינו, ד׳ סי את מלמרות לי ״חלילה
לטבח: ויכריעהו הטבחים, רב את ויפקוד מאד, המלך ויקצוף א״־׳היך!"

 לראות הוא, נם הובא השני ובנה בדמו, הראשון עוד התבוסס כאשיר ויהי
 ערפו ועל טריו על אחיך, עון ראית הלא המלך, ויאמר השפוך, אחיו בדם

 כאחיך: ‘נב־ מות תמות ולא וחיית לאלהי, והשתחוית ונוסית, וראית הקשה.
נצחו, ויז אחיו, דמי על העלם הביט בוטח, שקט, ובלב שאננה, כמנוחה

ני בעיניו נדמו פלגיו, הזיל אשר  אשר טהור, ממעין המסבים נחליאל, כפ̂י
 קדשי, מרנש התאדמו ולחייו האירו, העלם פני פתאום, יתהלכו. קדוש ממקום
 יזל עוד מאחי, אנבי נפל לא כי הרוג, נא הרגני ונשא! רם מלך ויאמר, ויקרא

 תבעתני/ לא אימתך ונשא! רם מלך בקרבי. חי כמו השפוך, דמו בעורקי
 צבאווז ד׳ ונשא, רם אל מלך הוא שומר גבוה על גבוה כי תחתני, לא וחתתך
 (סס) פני!״ ■על אחרים אלהים לך יהיה ״לא באזני: ישאג שאג ממרום וד׳ שטו,

 בדמי ודמיו מעליו, ראשו את התז הסיר הטבחים, רב והנה כדברו, ויהי
- :ננעו אחיו

 קרא ובמותו הפעם, אמותה הנני ויאמר, השלישי גם ננש בחליל, בהולך
־ אחר!" לאל תשיתחוה לא ״כי ויאמר:

אחת, ולא אירא לא אלה, אדם מטורפי ויאמר: הרביעי גם נגש אחריו
כאחיו: הוא גם וימת יחרם!" לאלהים ״זובח

עוז, כקול החמישי קרא כאחי," אחריתי ותהי ישירים, מות נפשי ״תמות
 ״שמע השטים: בשער רוחו בעלות הקדש, אל כבואו קולו, נשמע ובמותו
״ אחד! ד׳ אלהינו ד׳ ישראל

״כספנו הששי. קרא רבה!" תהום ומשפטיך מספר, עצמו ד', ״נוראותיך
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 נפחת אשר הנשמה אלהינו! ד' ארבינו. בושסו המדתנו, שכיות כל וזהבנמ
 מכל חפשית ה'א, אלהים בת זולתך, אלהים ראתה, לא עין היא, טהורה נאכני,

 ״כי חקר: אין עד ואמונתך מספר, עצמו •אלהים וגבורותיך נוראותיך מועקה,
 בתקהו הטבחים רב והנה מדבר, עודנו ונורא!" גדול אל בקרבך/ אלהיך ד

חלל: לרגליו ויסול כחרבו
 לפני ויעמידוהו אחיו, מכל הצעיר השביעי, בנה את הביאו כאשר ויהי

 תקשה ואל כאחיך, סורר תהיה אל בני! בני! אליו. המלך ויאמר המלך•
 ימים, שבעו גם חיים, ראו כבר אחיך, הלא אתה. נם פי תמר ואל ערפך/
 נחוטי כי נא ראה ורעים, מעטים ילדותך ימי הנך, לימים צעיר הלא ואתה
 אמנע לא חפציך וכל עמך, איטיב היטב ואנכי הזה, לצלם סנוד עליך, נכמרו
הינו ד והלא הזה, כדבר מעשות לי הלילה ויאמר: היונק ויען ממך.  צונו: א̂י

 האיץ ועל ממעל בשמים האלהים הוא ד׳ כי לבבך, אל והשבות היום ״וידעת
 ושעשיועיו, חפציו ומה אלהיו, ד׳ פי את ימרה כי האדם, ומה עוד." אין מתחת

 האדם יבין כהסד רק כי כבודו, אחריו ירד ולא ילכו, ובחשך באו כהבל כי
 ומה ימות? מחר אם האדם, חיי מה כי תכלה כאין הרשיעה ומלכות כסא,
 אבדו ועד עולם מלך ״ד׳ אכל יום? ילד מה ידע לא כי ושעשועיו, עשרו

מארציו!" גוים
ך, ויאמר  טבעתי ראה מלך? פי תמר ולמה יקיר, בן תמות למה הם̂־

 למען ידי, על אותה ותנה קחה הצלם, לפני נא שחה ארצה, מידי נפלה אשר
דברתי! על השתתוית גם פקודתי, על עברת לא כי הרואים, יאמינו

 אשר הרומאים, מן היום יראת כמך, ונשא רם מלך אם ויאמר, העולל ויען
 מאימת אנכי אפחד ולא אירא לא ואיך לעבדיך, לכלמה תהי סן עליך, נאספו

. שמו! וקדוש מרום עד שוכן ונשא, רם מלך אל
מידי, אתכם הציל לא מדוע הוא, אלים אל אלהיך אם המלך, ויאמר

 אלה הילד, ויאמר — נבוכדנאצר? מיד ועזריה מישאל חנניה את הציל כאשר
 יתהלל ובקדושיו ד, יכבד במכבדיו הן מלכים. מלך ונבוכדנאצר צדיקים, היו
 המה רבים בנו, תפגע לא אתה ואם אלהינו, לד׳ חטאנו אנחנו ישראל. אל

 ד יקום הימים, ־ באחרית והיה עברה. ביום אפו ושבט אלהינו, משרתי פגעיו,
כפעלו: לאדם והשיב לצריו ישיב ונקם ממך, דמנו את

 ויתמה היה, בימים רך עודנו כי מפניו, ויבהל עזותו, המלך כראות ויהי
 כמו ורמות, גדולות ידבר לימים, צעיר יונק כי עיניו, למראה האמין ולא מאד,
 גם למות משפטו את ויהרוץ מאד, בו ויקנא• בו, אפו בחרות ויה• אלה.
:כאחיו ,הוא

 לחבק לו, ותתחנן ותבך המלך, לרגלי האשד, ותסול להרג, מוצא הוא ויד,י
 בטרם ראשונד., הרוג נא הרגני ונשא! רם מלך ותאמר: ימות, בטרם בנה את

לה: שמוע המלך אכה ולא גהלתי, את וכבו השביעי בני ימות
אבינו, אברהם אל לך לך כני! ״בני! ותאמר: בנד. את האשה ותחבק
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 אשר הבן ואת בנית, אחד מזבח רק אתה אמנם ״הן לאמר: כשמי לו ואמר
 את עליו ואעל היום, ערכתי מזבחות שבעת הלא ואני הורדת, חיים העלית
 שעשועים, ילד ואתה עשיתי!" ואנכי נוסית, אתה כליל, לעולה בני שכעת

 שבועות, ושני חדשים וששת שנתים בן עולל כמך, לילד פה שם מי יקיר, וכן
ושרים! מלכים נגד גדולות, ולשונך רמות מלל פיך

 רזעקו כמים, נשפך ודמו אמו, בחיק הילד התסרפר והנה כדברה, ויהי •
 הגנה ותעל מרים ותמהר היום!" כל הורגנו עליך ״כי לאמר: ישראל כל

 וקול השבעה!" יולדת ״אומללה בקולם: העם ויקראו ותמת, ארצה ותפול
הניזקין): סרק עיין אנה, על פסוק (מדרש אניבוכיה!" אלה ״על נשמע: ממרום

יב.
פותה. יונה

 ולמוקש לפח להיות ראשים, לשלשה אותם ויחלק חילו, הציב אנדריאנוס,
 השלישי ואת לקיטיא, ככפר השני ואת בחמתא, שם האחד ראש את ל. לישרא

 ויעבר השני, כידי יפול היאשון מלגיון הנם אמר כי ביהודה, אשר אל, בבית
י ממחבואו, יצא אשר יהודי כל לאמר, במחגה קול אנדריאנום  נשקו, את ויח̂ל

 רבים יהודים ויצאו לב, אין פותה כיונה היה אפרים להם. כהש יהיה, חיה
 במתניהם שמו מועקה חרב, כשיבויי האויב כיד ויפלו ההבאו, אשר מחוריהם,

 ויאמר רמון. בית בקעת אל כלם הובאו כלא וכאפירי ברגליהם, וככלים
 כקיר, משתין בם ישאר ולא כיהודים, ופגעו לכו צבאו, שר אנדריאנוס^^אל

 את ויכריעו אנדריאנוס גדודי ויצאו לפני, אשר התרנגול וירך העוגה כאכלי
 גדול, רעש כקול איתן נהרות דמם ויזל בחרבותיהם, ויבתקום לטבח, היהודים

 ממחבואיהם, יצאו לא אשר היהודים, ושאר קיפרום. הנהר אל נפלו אשר עד
 :מצאו אשר ההרונים, אחיהם בשר את ויאכלו רעב, זלעפות מפני ונמוגו התעטפו

 בין חלל נופל אביהו את וימצא ממחבואו, אחד יהודי ויצא היוס, ויהי
 מצאתי לא ויאמר, אחיו אל וישב ציון, עליו וישם בחול, ויטמנהו ההרוגים,
 למצוא יצלח אולי אחר, איש מאתנו נשלחה רעהו, אל אישי ויאמרו מאומה•

 ויתן ויביאהו הציון תחת אשר החלל את וימצא האיש וילך הפגרים, בין חלל
 גדולה זעקה ויזעק אכיהו, מכשר אכל כי לכן, נודע כי ויהי ויאכלו. לפניהם

 (מדרש בוכיה!" אני אלה ״על נשמע: ממרום וקול נפשו. ותצא ומרה,
■ אלה): על פסוק
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יג.
ישראל. צורר טרכינום

 בית הריסות עי* ישראל, יתאבלו אשר היום, הוא אב, לירח בתשיעי
 ויהי בן. טרבינום אשת הגבירה, המליטה ההוא, ביום בשנה, שנה מדי אלהינו,

 כי בשמחתם, חלק לקחת יכלו לא ישראל, ובני הולדו, ביום חוגגים העמים כל
ימימה: מימים לישראל הוא ככד אבל ההיא, היום

 מימי לישראל, המזבח חנכת הי בו, ועשרים בחמשה כסליו, כירח ויהי
 בין' ישראל בני וילחצו המלך. כן הילד וימת גדול, כהן מתתיהו, בן יוחנן

 למנצח זכר הנרות, את להעלות אם לעשות, מה כדת ידעו, לא כי המצרים,
 ישישו כי צרימו, יאמרו סן יראו כי בחשיכה זכרונם את להעיב או _החשימן,

 כים בקרבם עלו שונים ורנשות חשבו, רכות קבר. כנו מצא כי המ׳לך, לאיד
 בשנה ישראל כנצח ולשקר העתיק, זכרון להשכיח לבבם, נסתר. רגע נגרש.
 ברית לחלל אלהים, מאימת חרדו כי מלתם, לאל שמו כרגע, ואולם ההיא,
 כי קדש, בזכרון הנרות את ויעלו אמר, גמרו כאחריתם אכן עולם. כהונת
 מועקה ישיימו עמנו, מכותינו המה יפליאו מה, עלינו ויעבור נעלה. אמרו

 ידע למען ונסבול, נשא הבל את למורטים. ולחיים למכה גו כל כטתנינו,
היום: כל הורגנו ועליו האלהים, הוא ד׳ כי ישראל,

 תמיד, מחפש• בחפש יחפשו אשר צורריהם, עליהם, באה ישראל, מגורת
 לעת למו תואנה למצוא ההוא, היום גם שמחו ברשע, עלילות עליהם להתעולל

 היכי" אל באו הטה והגבירה. המלך בעיני ישראל ריח את ויבאישו נכון.
 במלך יר וירימו בה, היהודים מרדו כי‘רעה, ישראל דבת את ויביאו הגבירה,

 וידליקו שמחו ובמותו התאבלו, המלך בן הילד בהולד כי אות, ומה רמה, ביד
ככל•חצרותיהם: נרות

 להסית יתר, על חציהם כוננו כי ההיא, בעת פרי עשתה הצוררים דבת ״
 כיולדה והיא ולד, על המתאבלת הדעת, קלת אשד. מצרה, גבירה בישראל,

ורצח: לנקם ותשום ותשאף אפה, בחרות התחלחלד, אפעה,
 ארצות לכבוש מרחוק בדרך הלך כי בביתו, טרכינוס היה לא ההיא, בעת

 אדצות לוכד שיאתה ״עד לאמי: אליו מלאך המלכד, שלחה מד,רה ער לו. לא
 קשרו אשיר היהודים, המה הלא בארצך, המורדים את והכריעד. קומה למרחוק,

 ויפרשו ימה, באניות וירדו הגדול, חילו את ויפקוד המלך וימהר קשר." עליך
 עשירת מהלך דרך ימים, כחמשת ויבאו רוח, כנפי על כנשר וידאו תרנם נס

 התורה בסםר קוראים אותם וימצא ד,יד,וד'ם, על ויתנפל כבואו ויהי ימים♦
 הנשר!" יראה כאשיר הארץ, מקצה מרחוק גוי עליך ד׳ ״ישיא כ״): (דברים
 אתכם לכלות דרכי, לי קפצה אשר הנשר, אנכי כי דברתם, כן המלך, ויאמר
ואת חרב, לפי הזכרים כל את ויהרוג גדולה, מכה טרכינוס בהם ויך ד. כשם



— 106 —

ל/ שטענה שאננות נשים ישראל. לנשי טרכינוס ויאמר החיה. הנשים  נשי קו
 אם החייתי, ואת:ן בשלח, העברתי הגברים, את הלא אמרתי! האזנה היהודים

 ,חרב ומריתן חטאינה ואם תחיינה, חיה לבם, את להיטיב חילי לאנשי תשמענה
 תעשה כן בעליונים, עשיית כאשר אחר: סה הנשים כל ותענינה תאכלנה.

 בדמי ננע ודמן לטבח, ויכריעון בחרבותיהם ויבתקון טרכינוס, ויצו בתחתונים.
 ״על נשמע: ממרום וקול קיפרוס. הנהר אל בזרמתו וישטוף ועולליהן, בעליהן

אלה): על פסוק (מדרש בוכיה!" אני אלה

יד.
ס. ו ט י ט

 מערכות את ויחרף מאד, לכו גבה אלהינו, בית את טיטוס החייב כאשיר
 ויבא השם, את טיטוס ויקוב בו?" חסיו צור אלהימו ״אי ויאמר: ישראל,

 ויקח לגז׳־ים, הפרוכת את בחרבו ויקרע הקדשים, קרש בית אל שילופה, כחרב
 ויטמא ובוז. בחרפה הארץ על אותה וינל הברית, הארון מן התורה, ספר את
 הכרובים, לעומת הניף הקשה הרבו את ונוראות. גדולות בתועבות ד' מזבח את

 גבה כאשר ויהי הקדש. פרוכת פני על דם נטפי ניאו לבו, את הכבד ולמען
 וגם עמך, נלחמתי ביתך ״בקרב ויאמר: ד בפני טיטוס העז כחזקתו, לבו

" יכולתי לך!
 על סעירה רוח הטיל וד כאניה. ויתנם ד׳, בית כלי כל את טיטום ויקח

 שניו הרק הזה, הדבר את טיטוס כראות ויהי להשבר. השבה והאניה הים,
 אלהיהם. המים אלהי ישיראל, אלהי כי ראיתי, ויאמר, חק, לבלי פיהו ויפער

 אוז וכל*חילו, פרעה את כמהם, המבול ודור במים. הטביע אנוש דור את
 בבשיל בביתו, בהיותי אדירים. כמים כעופרת הצליל המונו כל ואת סיסרא

פות  אל-נדהם והוא קראתי. ימיני שמן וקרדומות, עץ בסבך הלמתיו, וכי̂ל
 הוא, אלהים אם המים? על בקולו עתה היחרידני אונים, ואין כח באין היה,
הנטויה! וזרועו הגדול כחו את נא יראני ואז היכשיה, עמדי נא יצא

 לעתים ואולם ממנו. צדיק רשע כבלע יחריש רכות אפים, ארך אל ד׳
 יושבי צרק ילמדו למען לארץ, משפטו יודיע יופיע, נקמות אל ד; נקמות אל

 הים גלי כל רתת טיטום כדבר המים, על הכבוד אל הופיע והנה תבל.
 !ומתערה עריץ ״רשע :שמים כשמי קום יצא הגה וימו בכח, הרעימו ומשבריו

 זכר עמדי? תריב כח הברב הארץ! ככ־ל ,שמי אדיר מה נחשי; משורש צפע
 את שירפת, ביתי את היית, זרוע איש אשייבך. עפר ואל עשיתיך כחמר כי א1

 אין אל, ידע מה ואמרת דכאת, יתומים וזרועות שכלת אלמנות השימות, נוי
ושדי לבך, הכבדתי אנכי אנכי נצמת, חשיך מפני אכן מזמותיך. כל אלהים
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ת/ אשר לצבאותי מסםר דרש עוד. ואפסי אני ואמרת הבהילך, א ר  תולדות ב
ם/ ופחד המשל והארץ, השמים  חוללה כיח נחש גם גדולות, עם קטנות חיות ע

 מלין דעת ובבלי רשעך, כטך לאיש פשע, הטאתך על הוספת עוד ידי•
 נא קום הנך, אמיץ לכח אם נא! צא חלציך, כגבר נא אזר ועתה הכברת.

ת/ והלחם היבשה, וצא או  רים את לא אבל 1 חלומותיך יהיו טח ונראה בצב
תרנה לשוא אך ארץ, יגמאו ורגז ברעש הלא אלה, כי עיוד, או פרא תלחם,
ת/ ראית אשר גבוה, בל את וכידון, חרב חנית להב אשסה. עליהם בצבאו
 !זכור שחץ, כן לך השמר רע, וער מטוב עמהם ומדבר בם, מהלחם לך השמר

! כשם הזהרתיך כי ראה, תוסף! אל מלחמה ר
 כאל זרוע הלא הכניעהו, הוא קטן בי ראה עמדי, תמם שבלול אבל

 האוכל הוא, מעופף תמס, שיכלול אפך. עברות עליו והפץ נא הואל לך,
 הלא עמו, הלחם נא צא והאיץ, השימים צבאות מכל הוא, קל מוציא, ואין
שה מזע וינה הים אל ד׳ ויאטי ימינך, לך תושייע כי תעדה, וגבה נאון

 בתסים לקראתו העיר אנשי כל ויצאו רומא, עירה טיטוס כשוב ויהי
 ברבבותיו■ וטיטוס באלפיו אספםינום הכה לאטר, בשערים ויהללוהו ובמחולות,

הדרך, מעמל נסשיו עיסה כי בשרו, את לרחוץ וירד ביתו, אל כבואו ויהי
בשתותו ויהי יין. לשתות במסבו וישב והדר, כבוד בגדי וילבש שמלותיו ויחלף

 הימקיע כעופרת גדול, ושאון כרעש נחיריו תוך אל ויבא יתוש, התעופף והנה
 רעים בפצעים ויבאיבהו היתוש•, נקכהו שנים שיבע באפיו, נקב וכיתד פנימה,

ונאמנים;
 את מנקוב היתוש ויחדל נוסח, בית לפני פעם טיטום עבר כאשר ויהי

 הרוחה, לו היתה כי טיטום, וירא פעם. מהלם הנשמע קול מפני קדקדו, מוח
 היתוש, את הבעית למען לעומתו, במקבת תמיר ויך לפניו, נוסח איש ויקרא

 מאומה נתן לא וליהודי כשכרו, זוז ארבע נתן עמו לבן לו. לדאבה יוסיף לכל
 לעשות היתוש וישב ימים, ירח כעבור ואולם שונאך. בצרת לראות דיך אמר, :י

בפעם: כפעם המקבת במכות לומד כי הראשון, כמעשהו
 את ויצו בחיים. ויקץ מכאוביו, את לשאת טיטום נלאה כאשר ויהי

 לקח אשר השכלול, את יראו למען גולגלתו, את לרוץ הרופאים, את עבדיו
ישיראל: אלהי כבוד כעד נקמות מטנו

 העיד והוא ברומא, אשר השרים בעיני היה נכבד ערובא, בן פנחס דבי
סלעים: שני ומשקלו דרור, לצפור בגדלו דמה כי הזה היתוש על

 כגוזל ומראהו רומא, כעיר בעיניו ראהו כי העיד, יוסי רבי בן אלעזר רבי
משקרמו: לטרות ושתי היה, שנה בן

 היתוש סי כי אבות, — מסרת פי על העידו אהרון, כדור ישראל חכמי
שו/ היה ח ׳ ברזל: וצפרניו נ

הגולגולת, את לפתוח הצליחו רבה ובחכמה טינזוס, כדבר עשו הרוסאיס
כאשר ויהי הקערה, תוך אל .ויתנוהו היתוש•, את ויוציאו אסון, כל יקרהו לכל
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ש ותצא והנה, הנה להתעופף היתוש החל  דקרא נ״ו: (;יטין דמת. טיטוס נפ
שס): נ1הינ עיין כ״נ ס׳ רבה

טג
קמצא. ובן קג^צא

 ישורן וישמן מושיעם, אל ישראל שכחו כנויה, תלה על ירושלים בהיות
ונוראות: גדולות תועבות ויעשו וישתו ויאכלו ויבעט,

שתו, יין ובמזרקי משחו, שטנים ראשית היו, שחץ אנשי ירושלים, אנשי
 יחד, ושתו אכלו רעים במםכת ערשותם, על וםרוחים שכבו שן מטות על

 תעכפנה וברגליהם הלכו, וטפוף הלוך ישראל בנות צהלו רעהו אשת אל ואיש
ד נפשות לצודד סבבו ובשוקים ברחובות במנעליהן, שטו ואהלות מור  בחו

ס״ב:): (שיה פיהם. את נבלו אהרת ובלשון שפה ובלעגי ישראל,

 ויחל עיניהם, העלימו ד׳ משבתות מאד, עד גברו ירושלים, ופשעי עונות
 הביטו, ולא קראו לא ומלכותו ד׳ פועל ואת רדפו, שכר בבקר השיכימו בתוכם,

 גם עשו, תועבות נשמו וכתי־ספר בחוצות, סבו עולליהם דעת. מבלי גלו לכן
 כזנב, כראש היו, כאילים ובלם כנכבד, הנקלה בזקן, רהב הנער ידעו, לא בושת

 ומתעתעים בזו, דבריו את הלעיבו, אלהים במלאכי תוכחה. ידעו ולא כאגמון, כפה
 והמכשלה אבדו, אטנה אנשי מרפא. לאין׳ עד בם, עלתה ד׳ והמת בנביאיו,

קי״ט:): (שבח ידיהם, תחת הזאת
 משק לבן ויצו משתה, אלה ירושלים מאנשיי אחד איש ויעש היום, ויהי

 קמצא בן את ויקרא האיש וילך הזבח. אל אוהבו קמצא את לקרוא ביתו,
 הבית, בעל האיש כראות ויהי הקרואים. בתוך וישב קמצא בן ויבא שונאו,

 בחזקה בו ויגער מאד. אפו ויחר הקרואים. בתוך, יושב קמצא בן אויבו והנה
 קראתיך, לא כי זבחי, אל באת ומדוע שלשום, מתמול אתה אויבי הלא לאטר,

 מהר לך צא נתעב, כנצר ביתי מקרב אותך אשליך פן !הדמים איש מביתי צא
 תכלימני אל אדוני, אחלי ויאמר, קמצא בן אליו ויתחנן לך! תעצר ועל מזה,
 אוכל אשיר כל לך, אשלם מלא ובכסף תשבירני, בכסף אכל הקרואים, כל נגד

־ לבוז: אהיה פן תנרשגי, לא הבית מן אך עמך, ואשתה

 בחיי המשתה בעל קרא לקראתך'׳ אצא בחרב פן מהר, מביתי ״צא —
להבים: כפני היו ופניו אף,

 בן התחנן לבך." יגל אל ובהכשלי ברוחך, נא משול ״אדוני —
א קמצא. ל  לי הניחה אך ואתה מאומה, אטעם ולא אשתה, ולא עטך אכל ״
מקומי:" על ואשב

ומגדף. מחרף בקול המשתה בעל הרעים בליעל!" בן מזה לך ״נוס —
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שבת, אדוני לי הניחה ״  אשר המשתה כל מחיר מסת לך ואשלם ל
קמצא: בז אמר חוצה." הבית ט] תוציאני ולא תכלימני לא אך עשיוז׳

 שם חפו. קמצא בן ופני ויגרשהו, בחזקה ויוציאהו ממנו הבית בעל ויקש
 הוייהוהו ולא אבקולוס, כן זכריה רבי היה ובתוכם רכים, ושועים שריס נועדו

בו: כהו ולא
 כהר ראשו. על וידיו הבית מן קמצא בן יצא המלחמה, מן הנס כנכלם,

 קמצא בן וימלא ושלם. נקם רוחו, ותרעש ותגעש בקרבו, מעיו המו געש*
שלוח בעיניו ויבז חמה,  כל את להשמיד ויבקש לבדו, המשיתה כבעל יד ל

 ולא חרפתו שטעו גם בקלונו ראו כי ישראל, כל ואת והפריצים, הקנאים
דבר: היגייבו

 דבתם ויוציא לגדוסים, עמו את ויתן ברומא, המלך לפני קמצא בן ויבא
כמלך: יד וירימו קשר, היהודים קשירו כי רעה,

 לוקח לשיון מחליק וכל קשובות, אזנ-ים למצוא רכיל, להולך כרותה ברית
 המלך. כלבב מסילות מצאו ודבריו ברשעו, הצליח קמצא בן גם סלה. נפשות

 חרם עמו את להכות הצליח באחריתו אולם מגו, גורש רבות פעמים אמנם אם
, לגדופים: וישראל

בהיכלו, כסאו על בשבחו המלך פעם אמר לדבריך!״ אות תתן ״הלא —
ולשמנו: בעמו דופי לדבר לפניו עומד קטצא ובן

 יקריבוהו אס וראית מקדשם, בית אל 1 המלך אדוני קיבנך, נא יסלח —
קטצא: בן ענה נחוה. לריח

 אל עתי, איש כיד וישלחם ובקי, צאן ויקח המלך, בעיני הדבר וייטב
יר הבהניס  וילכו קמצא, בן את אתו וישלח לד'. קרבן להקריבם בירושלים, א̂י

 ד׳, כקרש• טוס ויטיל קמצא בן ויקם כמלון, בדרך בהיותם ויהי ירושילימה,
 לפגול יחשב ולא ישראל, חקי לפי ירצה לא אשר מום בדוק־־העין, מוס״סתר

• נח: בני חקי לפי
הבקר, ואת הצאן את הכהנים ויראו בירושלים, ד׳ היכל אל כבואם ויהי

 לקרבן ירצו ולא בם, מום בהם משיחתם כי הנהנים ויראו המלך, שלה אשר
קדשי: והיה בבהמה בהמה אותם ולהמר להחליפם ויבקשו לד', אשיה

 שלח אשר הבהמות, את להקריב אמרו אשר ישי לפלגותיו, העם יחלק אז
 העם, מן ויש אבקולוס. בן הניחם לא ואולם השלום. בגלל במומם, המלך
 הניחם ולא בהרבותם, ולבתקהו קמציא בן את להרוג ויבקשיו נפשים מיה אשר

 יומת. מות בקדשיים מום המטייל כל יאמרו, פן אמר, ני אותם, גם אבקולום כן
 ירושלים והעיר כאחיו. קמצא בן ענה אמת ני המלך, בכית נשמע והקול

־ וחללוה: פריצים באו כי אלהים, לחרדת העיר ותהי נבוכה.

של יאמר כן על ל הקדמוני; מ ע  עירנו חרבה קמצא, ובן קמצא דבר ״
שנו!״ בית ושימם אבקולוס בן נגד פנים רעמו האחרונים, הדורות חכמי וגם מקד
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 איכז (מדרש מארצנו!״ והגינו היכלנו, שרפה כיתנו, החריבה ״ענותו ויאמרו:

הניזקין.): ציון. בני פסוק

טז.
גדול. כהן פני־אל בת צפנת

ת, וילבישיוה השכם, בכקר ממחרת ויהי שוביה, בה התעללו הלילה כל צו מחו
 בה• בבגדם לאמה למכרה העיר, רחוב אל ויוציאוה מעילים. שבעה היו ועליה

 ויפיח! מראיה את הראוני המוכרים, אל ויאמר לקנותה, התואר רע איש ויבא
 • בכ ביפיה כמה אי] כי לך, קנה לקנותה חפצת אם ויאמרו, המוכרים כו ויגערו

 ואראה ערומה, תפשיטוה אשר ער אותה, אקנה לא האישי, ויאמר האר<ן*.
 מעליה, מעיליה את ויפשטו רכרתם. כאשר היא, מראה טובת אם יפיה, בהוד
 בקור* האשה עליהם ותרעם בשרה, על כתנתד, רק עליה נשאר לא כי ויהי

 עליהס, נפלה אלהים וחרדת מפניה, העומדים כל נבהלו אשר עד ונורא, אדיר
 ומרה: גדולה זעקה ותזעק ואפר, שק ותלבש עליה אשר מעילה את ותקרע

 קרנך? את בעפר תעולל עוד מדוע היתה, לכל כעפר נפשנו אם אלהי! ״ד׳
 נעשה יחיד אכל באפר? כבודך שם יתפלש עוד מדוע שק, חגרה עמי בת אם

 בא כי■ בצרה! עמנו ד׳ דכא, את אלהינו, שב] אתנו כי תמרורים, מםפד לנו,
כח.): (גיטי; מלה! עמו וישראל ד׳ עזם הולל כי השודד, עלינו

יז.
היקרים. ציון כני

 מילדי אחד ילד כי לו ויוגד רומא, עירה חנניה בן יהושע רבי כבוא ויהי
 הילד האסורים. בכית אסור תלתלים, וקוצות־ו רואי וטוב עינים יפה העברים,

 פתח על ויתיצב חנניה בן ויבא בארץ, אשר הקדשים, לקלון היה נכון הזה
מי ויאמר: ויקרא הסהר בית  מ״ב). (ישעי• לבוזזים?״ וישראל יעקב למשיםה נתן ״
א (שס): ויאמר הילד ויען הל  ולא הלוך בדרכיו אבו ולא לו, חטאגו זו ד׳ ״

 לבו: מנהמת ויקרא הילד, תשובת את חנניה בן כשימוע ויהי כתורתו!״ שמעו
״ המםולאים היקרים ציון ״כני ! פז  יסור לא כי ד׳, בשם יהושע רבי וישבע ב
 שחת. טרדת ויגאלהו בערו, ישאלו אשר מחיר ככל יסדהו אשר עד מזה,

 ויצא בימים, ויבא האיש ויגדל ולתעודה, לתורה ויגדלהו יהושע רבי ויפדהו
 :כ״ס (גיטין גדול כהן אלישע בן ישמעאל רבי הוא הלא ולתפארת, לתהלה שמו

ציי[): מי פסוק מדרש
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ת י

ההוא. העם
 את קרו רעים, מקרים המיםה הזה, חדשS עשר כשבעה הרביעי, כחדש

ההוא: כיום אבותינו

 שכנה בישימון חורב, מהר עדים את ישראל בני התנצלו ההוא, ביום
 הלחות את משה שבר כי ישראל, כני על אלהים חתת ויהי עננה, עליהם

ההרג תחת

 כסתור ד; בהיכל טשיומם — שקוצי שנים מנשה העמיד ההוא, ביום
 אחיו, על אחד נפל אשר הקנאה, סמל הוא הספים. וירעשו הכה ההיכל

מך!׳' ד׳ ונקמני לך, אין ״ירים לאמר: עליו כתוב וימצא ידיו, את וישבור מ
החומה, את הרעישו הכרים אלהים, לחרדת הקדש עיר היתד, ההוא, כיום

פרץ: על פרץ בשניה, העיר הבקעה הזדונים. מיס וכפדץ
 עוד המקדש בהיות ורעות, רבות צרות ישראל, על עברו ההוא, ביום

 ויהיו סביבותיהם, הנוים לכל מכורתם כארץ ישראל, היו עבדים מכונו, על
: מבית וקרבן מנחה הכרת כי ד', משרתי הכהנים אכלו ההוא, ביום למס. ד

ארצם, על עלה גוי כי שקים, חגרו הזקנים בא, משידי שוד ההוא, ביום
 מורה נם הספר, בית יונקי אומללה. התורה צרורה, התעורר, הובישו, החכמים

 שרף כי מישראל, כבוד גלה כי ששון, כל הביש חדלו, שבתו פנים ונשוא
כ״ו.): (העמח התורה! את אסוסטמוס

יט.
ההוא. בלילה

 ויוציאו הארץ, את מתור המרגלים כשוב ויהי במדבר, ישראל בהיות ויהי
 קולם, את העדה כל ותשא העדה, כל את משה על וילינו רעה, הארץ דכת

 לעמו, ד׳ ויאמר אב. לירח תשעה ליל ההוא, הלילר, ההוא, כלילה העם ויבכו
 לדורות בו תבכו ככה אפל, יקחהו ההוא הלילה לכן חנם, בכיתם אתם הלא

ל״ה.): (סושה אלד,ים ר' נאם עולם,
 נאום אני ״חי אבותינו: על עברו רעים, מקרים חמשה הד,וא, כלילה

״ !  והמלינים — מדבר, יחיל ד׳ קול במדבר, ישראל בני שמעו אלהים קול את ד'
מדבר — דום. נאנקו  ונשאו תנואתי, את וידעו המלינים, פגרי יפלו הזד, ״כ

ימותו:'׳ ושם זנותם, את
, בית חרב ההוא, כלילה נלכדה ההוא בלילה וכשני, הראשון בחרבן ד
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שה, העיר נהרשה ההוא בלילה ביתר, העיר  סביבותיה. וכל ירושלים הקד
כ״ו.): (סעניח

 מוציאי היה, באב תשעה ערב היום אותו ראשונה. בפעם הכית, כשחרב
 דוכנם, על עומדים הלוים כהיות יהויריב, במשמרת שביעית, כמוצאי היה, שיבת

שב שירה: ואומרים  השלימו: ובטרם יצמיתם!" וברעתם אונם את עליהם ״וי
(שס): אלהינו. ד׳ הצמיתם אלהינו!׳' ד׳ ״יצמיתם

נחרשה, כשדה וציון ד', היכל את טורנוסרוסוס חרש אשר ההוא, כיום
 נגעה אשר אחד, הגמון להרג. מוצא להיות גמליאל, רבן על נגזר ההוא כיום

 ויטרוף נסשיו. על וימלט ינום למען גמליאל, לרבן להגיד מהר כלבו, ד׳ יראת
 עד. לחיי זכרו ויהי ממות, הנשיא את במותו להציל ככסו, נפשיו ההגמון

:כ״ט.) (שס
 ומפתחות אגודות, אגודות כהונה סרחי התקבצו בראשיונה, הבית בשיחרב

: ויקראו הומיה, בתשואת לגגות כלם ויעלו בידיהם, ההיכל שערי מי א  די ל
 המפתחות הגה לפניך, נאמנים סוכנים להיות זכינו לא אם צבאות! אלהים

" מסורים  השמים מן ירדה יד ופס השימימה, המפתחות את ויזרקו לך!
 האש בלבת ויעלו כליל, מוקדם על ויעלו האש, תוך אל הכהנים ויפלו ותקהם,

(שם): השמימה.

כ.
I Iכיתר. ריסות

אלהינו• בית חרבן אחר תלה, על ביתר העיר עמדה שנה, ושתים חמשים
 ד' פני את לראות בעלותם ביתר, אנשי את תמיד העיקו העק ירושלים אנשי

 בעבור עמהם הרבו והתולים כעש גם ברחובותיהם, מלכת צעדיהם צרו בירושלים
 חרבה כאשר ויחי ומרמה. און ובתחבולות בעקבה, נחלתם את וישיגו הרעימס,

 וישמחו בחצרותיהם, נרות וידליקו נקם, חזו כי ביתר יושיבי וישטחו ירושלים,
אלהים: וידע עשיי, אשר את ד׳ בעיני וירע מאד, ששיו ובהכשלם לאידם,

 ביעקב, זעמו חצי לכלות בידו, היה ומטה ד', אף שבט אנדריאנוס! הוי
שבעתים: יפול ועוד ינקה, לא לאיד שמח כי ביתר. משכנות ילהרניז

היו בתיייספר מאות חמש• במדינות. יצרתי ביתר, היתה כערים רבתי
 היי תושביה ילדים. מאות כשלשי באי׳־ביתו היו כהם, והקטן הזאת, בעיר

 אחוזי כלם לצכאותם, בה התפקדו איש אלף מאתים מלחמה, מלומדי ;בורים
 בכפו נפשו לטירוף נעדר, לא מהם איש לב, ומחזק כח מאמי״ן וקשת, מגן היב
עכרות: ביום

אשיר כוזיבא, בן הוא מלהטה צבא לפקד צבאותם, כראש עמד כוזיבא בן
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 ברוח מישראל!" שבט וקם מיעקב ככב ״דרך לאמר: עקיכא רבי הזה ע.יו
 ולכן לד׳ חרב ויקראו חילו, אנשי בלבות עוז כוזיבא בן הפיח וגבורה אומץ

 ורוגז ברעש באפס, מלחמה הריהו הספר, בתי באי ישראל בהורי גס כוזיכא!
כקדש: הרע אויב עין את ימיגם, כעט לנקור ויאמרו ארץ, גמאו

גבורה, עגות קול במחנה! קיסר אנדריאנוס קול לעיר, קרא ר׳ קול אכן
הרוגים תחת אשר — אדם, בני רבבות אלף כשמנים — חלל, אנקת וקול

חלושה ענות כקול גסלו,

 כל בראשם, חיל איש כוזיבא ובן ביתר, גבורי היו אדם, עריצי אמנם
 בהונות את ויקצצו כשניהם, בשרם נשכו אפם, ובחרות לטרף, הצו צבאותיו

 בא, לא חילו בגי בכתב בנהו, מלבנון ארז הסעיף לא אשר איש כל ׳ידיהם.
 ואם לו? יקום מי יעקב, את זנח אלהים אם אולם כבודו. החד לא וכטםסרם

 קמיו? יבוס כלעדו מי כי אדם תשועת שוא הלא בצבאותיו, יצא לא הוא
 קשת ונחתה כוזיכא, בן היה גבור אמנם הן — חיל? ישראל יעש זולתו האם

 לא אבל חכורותיס. חמורי חללים, ויפל קלע, אבני דרך בכרע־ו זרועותיו, נחושה
 לד׳ רק כי תמלט, לא חילה וברוב לתשועה, הגבורה שקר קשת, ללמד ליהודה

סלה: ברכתו עמו על •הישועה,
ש  היה ושם במצור. העיר את אנדריאנוס הביא חדשים, וששת שנים של

 ואסר שיק לבש הזה האיש המודעי. אלעזר רבי ושימו מאד, צדיק אחד איש
ל לאפר: לד' ויתפלל ויבך הימים, ככל ויצם א  לשפוט היום תשיב אל נא! ״
ת ״ א מך!  ד׳ וישמע הזאת, הקצרה תפלתו אלעזר, רבי התפלל ויום יום ככל ע
כראות ויהי ולתפשה. העיר את ללכוד אנדריאנום יכול ודא תחנתו, את

ארצו: אל ולשוב לעיזבם ויאמר להם, יכול לא כי אנדריאנוס,
ידעתי אני למלך, ויאמר בשומרון, אשר הכותים מן אחר איש שם ויהי

אלהיו, לד׳ וזעקתו צומותיו מפני רזון, בו שולח ככר אשר כעיר, אהד איש
 לא כי נכונה, ידעתי ובאפרו, בשקו הזה, התרנגול יתפלש אשר עוד וכל

 לי ואלכה המלך, אדוני נא הבה ולתפשה. העיר את ללכד המלך יצליח
 וייטב מלפניך, הזה השטן את והסירותי יחד, יושביה וסכסכתי הזאת, כעיר

מלך: בעיני הדבר ה
 רבי אל ויבא העיר. בתוך ויבא ויתגנב חרש, הכותי את המלך וישלח

 כמו באזניו, לו וילחש הכותי ויטהר ומתפלל, עומד והנה וירא המודעי, אלעזר
 אנרריאנוס כי כוזיבא, לבן ויוגד לנפשו. וינס עזבו וכרגע עמו, לאט דבר היה

 מלאכים, בוזיבא בן וישלח עמו. להשלים דודו, לאלעזר בסתר מרגל שלח
 הלא ויאמר, כוזיבא בן בו ויגער לפניו. ויביאוהו וימצאוהו הכותי, את ויחפשיר

אם ויאמר, בערמה הכותי ויען !אלעזד באזני דברת אשר הדבר את כותי, לי תניד
לאנדריאנוס, ראשי את וחיבתי אניד אם כי בראשי! דמי הלא אגיד, לא ואם אניד
 מות אמות כי לי טוב אבל, אתה! והרגתני לשוני, תחת פודי את אכחיד ואס

מלך: סוד אגלה ולא ישרים,
8
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י כי בשוא, להאמין כוזיבא בן נתעה הכותי, מדברי ש  דודו, אלעזד ערייו ^
 ויקרא וישלח כוזיבא, כן וימהר היהודים. צורר אנדריאנוס את בסתי להשלים
 כבוד שים ויאמר, כחיבא כן כו ויגער לפניו. ויתיצב ויבא הטודעי, לאלעזר
 ויעץ דבר! ממני תכחד ואל באזניך/ הכותי דבר מה תודה ותן ישראל, לאלהי

 שידר־ מרוב כי באזני, זה לי לאט מה ידעתי, לא אנכי גם ויאמר, אלעזר רבי
 ויהרגהו: ברגלו בו ויבעט בו, כוזיבא בן אף ויתר דבר. שמעתי לא וכעשי

 כוזיבא, בבן חרה ד׳ ואף הנבלים, כאחד וימת המודעי, נד,רג כאשר ויהי
 קדרות שיחק, מזרי כל הרקיע, התפורר ידיו מעשה ועל נגדו, הרעימו השמים
שו,  האליל! רועי ״הוי י״ה): (זכריה לאמר פשעו הגידו השמים צבאות וכל לב

מינו!״ עין ועל זיועו על חרב הצאן, עוזבי י
 תוקעי אלף ויגימנים לעומתו, הארץ מכנף קול נשמע שמים, לקול-ענות

 העיר, ותבקע גדולה תרועה ויתקעו במחנה, המולה קול השמיעו היובל, קרן
אנדריאנוס: לפני ראשו את ויביאו בחרב, נפל כוזיבא וכן

 כוזיבא כן את הרג אשר המות, מלאך הוא השמן, הוא המלך, יועץ הכותי
 להראותו מאמתחתו הראש את הוציא כאשר ויהי המלך. לפני ראשיו את ויבא
 ויאמר' צוארו. סביב כענק עקלתון ברח נחש והנה ויראו והשרים, המלך לפני

דנו!״ הסגירו וד׳ מכרו צורו כי לא ״אס אנדריאנוס, בי
אדירים, כמים נזולו פז^גי־דם רב. והרג פגר כבד כיתר, לחללי מספ־ אין

 השלבו חלליהם כל מזרמתם, והתפוצצו התפוררו איתן, וצורי מיגיגכים סלעים
למו: היתד, לא קבורה וגס חוצות, פני על

 דודים מאות ושלש אחת, אבן על נשחטו ישיראל בהורי מאית כשלש
בביתר: נמצאי סאה, שלש בת דוד כל טוטיפות, מלאים

 תקני אשיר הברכה היא וד,טטיב״ הטוב וברוך האמת! דין ״ברוך
 שנתני־י והמטיב באשיה, העלו שלא הטיוב כיתר. הרוני “ע: ביבנה ישראל חכמי

הניזקין): ס׳ ועיין '7 בלע פסוק איכה (מדרש לקבורה!
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כא.
עקיבא, רבי טות על

 על המוקרנים גזרו ההיא בעת פה. בכל ייטיראל את העיקו המוקרנים גם
נוראות: גזירות ישיראל,

/ בתורת עוד מהנות ישראל, כני את ויניאו •  חכטיר חכמת תאבד למען ד
תסתתר: נבוניו ובינת

, בתורת מעיניו כל שם אשר האיש הוא יוסף, בן עקיבא רבי  הורה ד
יעברו ולא והנורא, הגדול ד' שם קדושת על יהיגו כי ההם, ביטים ישראל לבני
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 יחזקו למען י־שרים, אמרי׳ם להם ויטף גדול, קהל עקיבא ר׳ ויקהל וזייתו♦ ‘ע:
לאמר: סניו על דוכיחהו יהודה, בן פפוס בו ויפגע היום, ויהי י'* הודח ב

 רבי ויאמר המלך?" מצות על שמית ולא• בכפך, נפשך שמת מדוע /,עקיבא!
- לדעתי: תשית ולבך אזנך למשל הטה אליו, ̂גק*כא

 המים בתוך מפזזים הדגים והנה וירא הנהר, שפת על התהלך ״השועל,
 היבשה, אתי נא עלו לדגים, ויאמר השועל ויען בחוריהם, ומתחבאים יצייס

 מושיבכם. איתן והיה קניכס, אשים הסלעים ׳בנקיקי לסתרה, לכם יד׳ייתי
 נעלה ואיך יראים, אנחנו המים בתוך בהיותנו הנה ויאמרו, הדגים ליענו

היבשה?״
האסורים• בית אל ופפום עקיבא רבי ויתפשו ההם, היבים בימים ויהי

 בי לפפוס ואוי תורה, דברי ער נתפשת כי עקיבא. רבי אשריך פפוס ויאמר
תהו: דברי על נתפש

 ד׳ בדרכי ללכת לתלמידיו, ויורה האסורים, בבית עקיבא רבי כשבת ויהי
 בחרוצות בשרו את וידושו להרג, הוציאוהו כאשר ויהי מצותיו. ולשמור
 לו ויאמרו שמים. מלכות עול עליו ויקבל לטשוסטיו, התחנן לא והוא הברזל,

 על הייתי מצטער ימי כל ויאמר, עקיבא רבי ויען כאן!״ עד ״רבינו! תלמידיו:
 יבא מתי אמרתי נפשך! את יטרוף אם אף נפשך!" ״בכל האומר: זה מקרא

 עד כאהד, מאריך עקיבא רבי ויהי אקיטנו? לא לידי כבוא ועתה ואקימנו! לידי
 נשמתך שיצאה עקיבא רבי ״אשריך נשימע: ממרום וקול באחד. נשמתו שיצאה

ס״א:): ברכוה ב', אוה הנא ס׳ (חנחומא כאחד!״

כב.
ישראל. חכמי סוד '

 מלכות היא הרביעית, החיה את הקדש, כרוח חזה חמודות, איש דניאל
 פרשה מצודתה את המלכים, בכל דמיונה אין אשר בארין*, היתה אשר הרביעית,

 כל וקרקר ארץ, אפסי כל בה,.ותאכל יושבי וכל תבל ותבלע הארץ, כל על
 והמקדש, הקדש את אכלה אשר ההיה, היא מדמנה. כמו מתבן כהדוש אדם, כני
 והיא ולמשיסה, למרמס לה היו עליון, קדושי בגאות, דברה אלים אל ועל

שבה  ולהעביר בארץ, אל מועדי כל ולשרוף עליון, חסידי כל את להרוג כלבה, ח
כ״ה): כ״ג (דכיאל דתם. על ישראל את

החוזה, דניאל נבואת קמה והנה החורבן, אחר ישראל חכמי כיאות ויהי
 לעולם, ויעזכם בישראל ר אף חרה פן מאד, גדולה יראה ישראל חכמי וייראו
 תסתתר. נכוניהם ובינת חכמיהם, חכמת ואכדה ופלא, הפלא להכותם יוסיף והוא

ישראל, אלפי ראשי עליון, חסידי נהרגו ליום ומיום הגזירות, רבו ליום מיום כי
*8
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 ישראל הכםי ויתפקדו פה. שבעל ותורה שבכתב מתורה הנאמנים, המקבלים הם
 חשבו כי הגזירות, רוע מפני לעשות, מה כדת יהד, סור וימתיקו ההיא, בעת
 לאיש רמה, ביד עליה ויעבור המלך, • למצות ישמע לא אשר האיש, את

 הימבוהו, וגם ממנו. ד׳ ידרוש לנפשו, דמו את ואשר כנפשו, דמו השופך
 ואכדה חכמתו, עמו תמות הלא במותו, כי הרכים, את ומחטיא החוטא לאיש•
 ללמוד ההיא, בעת ישראל חכמי רוב הסכימו כן על מישראל. ותורה חכמה

 רגע כמעט ולהתחבא ברבים, התורה למוד ולבטל ד, תורת ובמסתרים במחשך
זעם: יעבור עד

 חשבו א^ה כי יען ההיא, כעת לזה הסכימו ישראל, חכמי כל לא ואולם
 יען עליה. הטבעו הדת אדגי כל אשר רבה, למצור׳ כרבים התורה למוד את
 כל תורת תוסר ויונקים עוללים מם• אשר ־— היסוד המה הלא הספר, בתי כי

דגן: ואין שבולת אין קנה, אין ואם תישיים, אין גדיים, אין ואם — עם,
לראותו, ההכטים כל ויבאו קיסטא, בן יוסי רבי חלה והנה היום, ויהי

ויאמר: קסמא בן ויען תרדיון. כן חנינא רבי בא ובתוכם
 האומה נהיתה, גם דניאל נבואת באה כי ידעת, הטרם אחי! ״חנינא —

 החריבה היא הלא המליכוה. השמים מן אשר הרביעית, חיה היא הלא הזאת,
 זאת ובכל טוביו, את ואבדה חסידיו, את והרגה היכלו, את ושרפה ד', בית את

 קהלות ומקהיל כתורה, ועוסק יושב שיאתר. עליך, שמעתי ואני קימת! עודה
ם, כי ר בחיקך!״ מונחת תורה וספר ב

ירחמו!״ השמים ״מן ויאמר: חנינא רבי ויען
צבאות, ד׳ המלך מטעם דבר, לך אמרתי אנכי הלא קסטא, בן ויאמר

 לשמור אחד, פה כיום התמו וכן השלימו כלם אשר ישראל, הכמי סוד ומטיעס
 ואיך הארץ, פן והחכמים הצידיקים יתמו לא למען זעם, יעבור עד מלך פי

 אלי♦ אומר ואתר, — לך? נפלאות ד יעשה כי לאמר לבדך, אתר. נואלת
 ססר ואת אותך ויש־רפו כיד, תתפש תפש כי ד', חי •רחמו!״ השמים ״מן

כאש! תורתך
הבא? לעולם הלק לי היש חגינא, רבי ויאמר
עשית? אשר מעשיך מה קיסמא, בן ויאמר
 ככסף לי נתחלף פורים, לשימהת הכינותי, אשר כספי חנינא. רבי ויאמר

לעניים: וחלקתים צדקד.
גורלי: יהי ומגורלך חלקי יד.י מחלקך א*פא, כן אם קיסמא, כן ויאמר

 ולבכותו לו לספור רומי גדולי כל וילכו קסמא, בן יוסי רבי כמות וידיי
 המלך כעיני קיסמא כן היד, גדול כי גדול, מספד לו ויספדו בקבורתו. ולקברו

פיהם: את המרה ולא השמים, מן ד׳ מאת עליו נטל אשיר את נשיא גס והשירים,
לעומתם, היהודים מן גדול קהל ויפגעו קיסמא, כן מקבורת השרים כשיוב ויהי

 כרבים. תורד, ומלמד בחיקו, התורד, וספר תרדיון, בן חנינא רבי עומד ובראשם
פרטא. בן אליעזר רבי ואת אותו הכלא, בית אל ויתנוהו ויתפשוהו בו אפם ויחר
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 אהד, דבי שנתפשת תיידיון, בץ אשריך פיטא, בן דאמי יחד, בשבתם ויהי
 על שנתפשת אשריך ויאמר, תרדיון בן ויען דברים! חמימה על שינתפשת• ל' ואיי

 מידם, אנצל ולא אחד, דבד על ימנתפשתי לי ואוי מידם, תנצל ואתה דברים הסשה
 לבד: תורה רק למדתי ואנכי לרבים, הסד נמלת ונם תורה, למדת אתה כי ״ען

 השופטים לפני פרטא בן ויקרא היה, בן תרדיון, בן התנבא כאימר ויהי
 מדוע א) :חטאת אשיר פשעיך חמשיה על מנימוא, גדול עונך הלא אליו, ייאמיו

 בשמך ״רבי״ מדוע נ) לעמך? תורה למרת מדוע ב) חלקך? *ממת גנבים עם
 אמונתך? דברי על אתך, להתוכח לבית־אכידן באת לא מדוע ד) יקיאוך?

 חכמתי לא גנבתי אם ויאמר, פרטא כן ויען הורים? בן עבדך, עימית ומדוע ה)
א אנכי רב לא גנבתי, לא הימתי ואם  לעמי הייתי ויב אנכי, אורג רק חכמות, טורה ̂ו

 לשלום: ויימלחוהו הימופטים, מירי וינצל נפלאות ד׳ לו ויעימי מלאכה, ללמדם
לעמך!" תורה למדת ״מדוע הימופטים לו ויאמייו תרדיון, בן הובא אחריו

 ועל לימיפה, עליו גזרו וכרגע אלהי!״ ד' צוני ״כא*מר תידיון: כן ויאמר
הזונות: בקובת לשבת בתו ועל לה־־נ אימתו

 ימלימתם ויצדיקו כמשפטם, להם לעימות שלימתם, את הוציאו כאשר ויהי
 כל כי פעלו תמים ״הצור ויאמר: תרדיון בן חנינא רבי ויען הדין, את עליהם
 השם את 'בהגותו בקדשי, ומעל חטא כי בנפימו, ידע כי משפט!״ זירכיו

 צוק מפני במותו, הסוד ישיכח פן מיראתו זאת עימה והוא כרבים, באותיותיו
 ״אל אמרה: ואשתו ההיא. בעת יימיראל על עברו אשיר הנזירות, ורוע העתים
 את הניאה לא בי חטאה, בי ידעה, כי הוא!" וישר צדיק עול, ואין אמונה
 ובתו אליו. אמרה אשר לכל בקולה, שמע ואולי הזה, כדבר מעימות אישה
̂יליה, ורב העצה ״גדול :אמרה  ״• !האדם כני דרכי כל על פקוחות עיניך אשר הע־

ויחמדו אליה, עיניהם רומי וגדולי רבי נימאו כי םבוה, עקביה עון בי •דעה, כי
— גרון: ונטוית הלכה וטיפוף הלוך היא בי בלבם; יפיה את

 אשר תורתו בספר ויקיפוהו תרדיון, בן חנינא רבי את הרומאים, ויקחו
 צמר ספוגי־ ויקחו באש, הזמורות את ויציתו ,ובחבילי־זמורה בחיקו, מצאו

 מכאוביו את הגדיל ולמען מהר, יימרף לא למען לבו, על וישימו במים, ויטבלום
 בן ויאמר ♦מכרה?" וזו תורה זו אבי! ״אבי! אליו, ותאמר כתו ותען ופצעיו.
 התורה גם והלא צדקת, עתה בי לכדי, אנכי נשרפתי לולי בתי! בתי! תרדיון,
נקמתי. את גם יבקש אשר הוא, הלא נקמתה, יבק*מ אשר וד׳ עמדי, נשרפה

ותהי הטהורה, נפשו את לקחת ממרום, ♦מנאן אלפי ירדו והנה בדברו, ויהי
 אתה מה ״י־בינו תלמידיו: לו ויאממ העומדים.שים. כל על אלהים, חרדת

 רואה!״ אנכי פורחות, והאותיות נשרפים ״הגוילים תרדיון: בן ויאמר י־ואה?״
 בן ויאמר כך!״ האש ותכנס פיך, פתח ״רביני! עוד: אליו תלמידיו ויאמרו

הוא:״ פלילי עון כי בנפשי, דמי א*מםוך ואל יקח! וד׳ נתן, ״ד׳ תרדיוןי
̂א ״אדוני! אליו, הטבחים ♦מר ויאמר  הטבולים הספוגים הפעם אסירה ה־

קץ ואשים מהר, תמות למען ♦מלהבת, עליך אוסיף ונם לכך, על א«מי כמים,
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 אדוני?" זאת אין האף הבא? עולם להיי התכיאני ואתה הנוראים, למכאוביך
 השבעה ועתה הטבחים, שר ויאמי כדבריך. אעשה הלא תדדיון, בן ויאמר

 מעל הספונים את הטבחים שר ויסר אמד. באשי תידיון כן לו וישיבע לי!
̂ן הטבחים, שי נם ואולם מהרה, נשימתו ותצא הסדורה, את ויגדל לבו,  קפ

 כן חנינא ,,רבי ממרום: נשמע קול ובת הוא, גם וישרף האור תוך אל אחריו
ט";): דף (ע׳ז הבא. עולם לחיי מזומנים וקליסטנירו תרדיון

כג.
כמדם. ימינו חדש

 היום עד לגוי היותם מיום רוחם, ובתכונת ישראל, עמנו בקורות המתבונן
 שמיר, בצם־ן ברזל, כעט כתובה היהודי תכונת כי יראה, ישוב הלא הזה,

 לתורה, ועדות תויתו, לישראל עדות קורותיו. ולקרנות תורתו, לוח על חרותה
ישראל: העם

 ענתה שינה, אלפים משלשת יותר משך הזה, היום עד תורתנו מתן מזמן
 מהליכות המה נעלים כישראל, כתורה, ישראל. ככני לעד הזאת השירה בנו

 ואולם — יאשיונה, כהשקפה — שונאיהם, בעיני בלימה כחבלי ראיהם מ הטבע,
 ורור. דור ככל צורריהם, ננד היל גברו נם עתקו מציפון, ברזל ברזל, כככלי

 עשה הנאמנים, התורה פקודי בקיום אם כי ישיראל, גבר כהנית לא בחרב לא
 מהיר סופר הכהן עזרא עד הנביאים, אדון משר. מימות תמיד. חיל ישראל
 המה הלא והחזקה, הארוכה הקבלה, בשילשלת ישראל בני אחזו הלא ד, בתורת
 ספיו הלא הנביאים, ואבותינו הקדש. בכתבי בכתובים באו אשר הדורות, ראשיי
 ושקטים שלוים בדרכיו, וילכו ד׳, תורת את ישראל כני שמיו כאשר כ• לנו,
 ולא מנעוריהם היו שאננים תאנתו, תחת ואל נפנו תחת אל איש איש היו,

 על ויעברו ישראל חטא כאשר ואולם הלכו, לא בגולה כלי, אל טבלי הורקו
 את ויתן בם, ד אף ויחר הלוך, כדרכיו אבו ולא ד׳ חקי שמרו ולא תורתו
לבוזזים: וישראל .למשיסה יעקב

הראשק, המקבל מימות וקשיורה, אחוזה עודנה הזאת, הקבלה שלשלת
 עד והאמוראים התנאים ואחריו הגדולה, כנסת משירי היה איצר הצדיק שימעון

 השאם, עליו רבינו משה מימי דורות ארבעים נשלמו בו אשר אשי, רב
 הקורות ועל דורו, בני על מעיר האחד והרבנים. הגאונים סבוראי, רבנן ואחריהם

 קבלו אשר ומוריהם התורה תכונת על ומגידים מעידים וכלם עליהם, עברו אשר
 ירידתם וגם עליתס גם 'כי כאחד, המה נצהים כי ישראל, עמם תכונת ועל מהס,
 מגיע וראשו ישראל, עמנו בקורות ארצה מוצב סלם־אלהי, פלא. בדרך היתה

באמת האלה, הקורות אבינו. אברהם ממנו, חוצבנו הצור האזרחי, איתן עד
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 ישראל, עמנו על עכרו אשר הרבות והצרות הגלות, אורך בכל גס כ' מאד, גס-או
 השאיר זאת בכל ארץ; קצרי ככל העצום והפיזור שנה, מאות ושבע מאלף יותר כמשך

;הזה כיום גדולה, לפליטה תורתו וספר ישראל ויהי ותקוה, שריד לנו צבאות ד״
 בבקר כבקר — בתורה, הנזכרים הגוים כשבעת — הקדמונים, האומים

 כל וכן השמשי, תהת עשו אשר מעשיהם כן יבשו. מללו ולערב הלסו, •צצו
 סף וזכרם היו, כלא והיו תמו, פסו להם, היה אשיר ונמוסיהם תורתם ססיי

 במשך ועמה, היא נצבה התמימה, ותורתנו ישיראל עמנו כן לא הימים• ■כאורך
ולסופר. שיחקו, סערה לרוח הים. גלי כין חלמיש כצור שנה, אלפים שילשת

 אבדו, אדם בני מעשיי וכל עביו הדורות חדלו וגבעות משו היים באה. כי
 ותורתו וישיראל בא, ודור הולך דור יתמו. לא ושנותם לעד יעיכודו והטה

 לתורה, עדות יש־ראל ונצחיות לישראל, עדות התורה נצחיות עומדים! לעולם
— ד! בבית הנאמן המחוקק על נאמנים עדים ושניד-ם

 בית חרבן בזמן ישראל על עכרו אשר והתלאות, המלחמות ככל המתבונן
 והמדרש התלמוד ובספרי מלחמה, משיוח ליוסף המלחמות בספר ככתוב שזני,

 כלכירת כמוה, קשה מלחמה מעולם נהיתה לא כי יראה, הלא ישיראל, לחכמי
 בה, ישראל נשפטו כי במצור, ירושלים כבוא ד.יר.ודים, נלחמו כאשר אחת, עיר

 עטרת נפלה אשר ער ופלא, הפלא מכותינו את ד׳ והפליא ובדבר, ברעב ׳בוזרב
 יראה הלא האלה, הספוריס קורא כל אומללו. יחדו וחומה, היל ויאכל ראשנו,

 על הוגר. צבאות אלהים ד׳ רק הטבע, ממנהג הישראלית אומה יצאה כי ויבין,
 הארץ, כנסות כארבע חלקם ד־ ופני התמימה, תורתו את עזבם על פשעיה, דוב
׳ ודם: בשר מלך ולא טבעי, כח 'לא

 כארצות פזורים בד.יותם ישראל, עמנו על עברו אשר התלאות, הנה רבות
 מה כפרך. בם והרודים בם, המושלים העמים כל כין כשנים, רבות זה גלותם

 גוייך ומשכלת את, אדם ״אכלת לאמר: עליד.ם התעוללו אשר העלילות רבו
 על ורצח, נקם באכזריות ונטבחו נד.רגו נפשות כמה י״ג) ;״ו (יה!קאל היית!״

 אדם דם אוכלי כי ישראל, כני על העמים שמו אשר הנמבזה, העלילה דבר
 לא אשר הדם על דמם, נשפכו מישראל נפשאת כמה המצות. בחג המה

 נשכרו, קולמוסים וכמה נשפכו, דיו נהרות כמה ראו. לא ועיניהם ידיהם, שסכו
 על חטאתם ולדתם נפשם לד.צדיק ימינם, ובקסת בחרבם ישראל כני לחמו «שר
 לא בי זאת, אין הזה. היום עד עליהם התעוללו מיום הזאת, השקר עלילת דבר

 נפלאת הזאת, עלילר. היתה ד׳ מאת ורק אלה, עלילות כל סבלנו טבעי, כדרך
 רעה, ראינו שנות אותנו, ענה כימות וישמחנו בענינו, ד׳ ירא אשר עד בעינינו.

 לא וגוייך עוד, תאכלי לא אדם ״לכן ויאמר: קולו ממרום ד׳ ישמיע ׳זאז
 עמים וחרפת הגוים כלמת עוד אליך אשמיע ולא אלהיס. ד׳ נאום עוד תכשילי

— ״ !אלהים ד׳ נאום עוד תכשילי לא וגוייך עוד תשאי לא
 תורתו ישראל דת לבטל ויבקשו חיינו, את העמים מררו רבות, פעמים

לשרוף אחד, דין בית בספרד הקימו אחרון, כדור נם קשיות. בגזירות ואמונתו
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 הנהוגים, הטבע דרבי בם* ה^א והנה יכונה. ישראל בשם אשר איש כל את
 הימים, שברבות עד מאד, מאד ישראל ידל האלה הצרות שמכובד ראוי, היה

ן/ מן ישראל שם ויאבד החבילה, תתם־ד  אחת בבשיה תעמוד איך כי הא̂ר
 רואות עינינו הלא ומה, לשניהם? טרף תהיה ולא רבים זאבים בין שנה אלפים

 ד', נטע כארזים יסבכו שירשיו חזק סלע ע^ יטעשועים, נטע ישראל גזע כי
 הזה, בעם שיש לנו, גדול מוסת וזה לעולם. ימוט ולא באריגי גזעו,שורשי

 השיטים מן תורתנו כי העמים, שאר מדתות ונשאת מדוממת. ודתם אלהי ענין
 ייראו לא יבא כי משיוד הטבע, דרבי מכל נעלים בדרכיה, ההולכים ועמנו היא,

̂י  מעוז ד׳ כי באמונתם, ישיקיו ולא והתלאות, הציות בל את יסבלו רוח ובאומי
 בארון אשיר ד׳ בתירת לאחוז ידם, ישילחו כי והמה ציה. בעת מגנם לעמו

 להתריטס שני טבע בלבם יתהדיט דלא בדרכיו, וילכו ד׳ חקי וישיטרו הברית,
 הרעות כל כי יודעים והם היטמייז, תחת שנעשו המעשיים, יל על ולהתנשא,

̂יו אשר ה״ותני, האושיי לעיומת נחשבו וכאפס כאין הגופניות  בלכתם יקוו אז
הכ״-יה): יזן הירה ם׳ (•:״ן ד׳. בתורת

חיל, היהודי יעשיה בקשית ולא בחרב לא בכח, ולא בחל לא ואולם
 בני את ד׳ השביע שבועות ארבע ד'. ביוח אם כי פזוריו, בארצות בהיותו

 ימרדו ימלא א) — היהודי רוח וטבע מתכונת זאת כל להיות — יש־־אל,
̂י על ידחקו שלא ב) העילם באומות  בפני יימ-אל מערכות יחיפו שילא נ) הקי
 כני מאחינו ♦טרבים הזה, בדור הרבים כעינותינו ראינו באשר — העולם אומות
 — המדינה ביטפת היוצאים העתים במכתבי ישיאל מערכות את מחרפים ישראל

:חזקה ביד הגולה מן יע־*ו שילא ד)
עמרם, כימי אחד ונכיטלו, הקץ על ישיאל בני דחקו פעמים, איבעת

 בימי ואהד כוזיבא, בן כימי ואחד השימד, בדור אומרים ויש דינאי בימי ואחד
 ויפלו ד׳, פי את שאלו ולא למלחמה, לעלות העפילו כי אפרים, כן יטותלה
 הקץ, “עי עברי כי בישועתו, בטחו ולא כד', האמינו לא כי כמלחמה, חללים
השבעהי): פסוק ריה (שכ״ש השבועה. על ועבמ

 ורבי יהוימע ורבי עזי־יה בן ־1אלע ורבי גמליאל רבן וילכו היום, ויהי
 שלשתם, ויבכו מבבל, שיאון קול מרחוק וישמעו בלכתם ויהי בדרך, עקיבא

 עקיבא רבי ויען עושה? זו מה לשמחתך עקיבא! לו: ויאמרו משחק. עקיבא ו־בי
 בראיתנר נבכה, לא ואיך ויאמרו, אליו ויענו בוכים? אתם ומדוע ויאמר, אותם
 ושקטים שלוים אחרים, לאלהים והמקטרים לאלילים, העובדים הגוים כל והנה

 רבי ויען טפלה! למעי היה ד' והיכל למשיסה, נתן וישראל יטמריהס,* על
רצונו! לעושי כי ואף כן, רצונו לעוכי־י אם ויאמר, עקיבא

 בגדיהם את ויקרעו הצופים, הר על באו המה ירושלימה, בעלותם ויהי
 יטלינזתם, ויבבו הקדשים, קדש מבית יוצא ‘שוע: והנה ויראו הלאה, בלכתם ויהי
 רבי ויען עושה? זו מה זאת, ושמחתתך אליו, ויאמרו ♦טמח. עקיבא ויכי

עליו:. נאמר אשר המקים אליו, ויאמרו כוכים? אתם ומדוע אותם, עקיבא
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 רב' ויען נבכה? ל*א ואיך בו, הלכו שועלים עתה הלא יומת,״ הקיב ״והזי
 להקים ד׳״אלהינו הוא נאמן כי שטח, אני זה על הלא ויאמר, אותם עקיבא

 אשר הכהן אוריה דבי על בנו, חמתו כלה ככר כי אחיי הטוב, דברו את לנו
 העידו אשיר היאשון העד דבי־י ונתקים תחיש!״ ימרה ״ציון ל) (יזיכה התנבא
 הכהן, אוריה את נאמנים עדים שיני לי ״ואעידה אמר: אשר החוזה ישעיהו

 ישבו ״עוד מ׳) :ריה0 היא גס התנבא הלא וזכריה יברייהו״ בן זיריה ואת
 עקיבא נחמתנו! ״עקיבא אליו: יעיו ויאמרו ירושלים!" ,ברחובות וזקנות זקנים

ה וסוף איכה דלדם (ס־ף המבשר!" כרגלי תתנחם תתנחם נחמתנו! ה): דסנ דנו
 בזמן היהודים על עכרו אשיר התלאות בל את יוסי, רבי כראות ויה*

 לבקש פניו את ויתן עקיבא, רבי מות את בעיניו ראה וגס שני, בית חרבן
 ויתן במזימותיו, יוסי רבי היה תפוש רבים ימים צבאות. אלהים ד' מאת תפלה

 דבר על יוסי, רבי ויפ־*ל היום,. ויהי ולירושילים. לד׳ קדים רוהו הגות כל את
 יטיחו לשיפך בהרבותו ויהי וירשלים. ציון חיבות דבר ועל אלהיני, בית הייסית

 עומד הנביא אליהו והנה בחזון, וייא יוסי, רבי את לבשה אלהים ויוח דד׳,
 הלא בתוכחתו? תקוץ וגם ד׳ על תלון מתי עד אליו, אליהו ויאמר לקראתו.

 עמו, כעני יראה אשי עד לד׳ ולהוחיל ולדום בדד ליטבת כטך, צדיק לאיש
 ביטפתי מחטיוא לי חלילה ויאמר, יוסי רבי ויען הימין. לקץ משיחו את ויביא

 ויחיש ימהר בי מלפניו, תפלה לבקש קדיט, מזימותי כל את שתי אבל לאלהים,
 דמה אריכים הגלות ימי כי תדע, ידע אליהו לו ויאמר הפלאות. קץ את לנו,
 ואתה מקריה, כל ועצומים וניראה, יחוקה הדרך מאד. ימים כביר עדנים, עדן
 נציח, ייטועת קרית העיר, מן עוד הנך רחוק רחוק הפסילה, בראיטית עיד הנך

 לד' להתפלל לד טוב הלא רחוקים? לימים הוא אשר דבר, על התפללת מדוע
 הוא רב כי הנורא, הדרך עמל כל את לשאת היל; לייטראל יתן כי אלהינו,

 רבים ישיראל, ציי רבו מה אלה, דרכים מעוביי יראתי יען יוסי, רבי ויען מאד.
 העתים בצוק יקום מי הוא, קטן כי יעקב יקום מי דור. בבל עליהם קמים

 כל פס כי מייירי, וקטב דבר ורעב, בצורת עתות ומצוקה, עוני עתות האלד,
 תמיד נא הנון אכל צדקת, גם צדקת אליהו ויאמר נעדרת. והאמת חזון,

 ימינו יהדיט יוסיף בי לבך, ויאמץ חזק ד׳ אל קוה ישיראל, אלהיך לקיאת
קרם: כימי

 לאדם יבון לא כי ידעתי עתה ויאמר, להתפלל יוסי רבי ככלות ויהי
 ארוכה עוד עלתה ולא הימים, ארכו מדיע יטאלה. ולהעפק ד׳ פי את למרות

 יתמהמה ואס ירדופו, עמל הקצים, מחשיבי כי ר׳ סי על נודעתי וגם לשברנו,
הכוחב ייחור ע״ס ג׳. ף7 (ברכות יאהי!״ ולא יבא בא כי לו, נחכה

 קורות כל הכוללת לעד, לנו ד׳ תורת בספר הכתובה הזאת, היטירה וענתה
 ועל עמו ד׳ ידין כי עד הדורות, בל סוף עד לגוי, היותם מראשית יט־־אל
׳ — יתנחם: עבדיו

עדות שימר היא רק ועבודה, בתיטובה תנאי הזאת כשירה אין ״והנה
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 ישבית ליא אבל חימה, בתובחות כנו יעשה יתברך, ושהוא ונוכל, הרעות שנעשה
 ויכפר וההזקה, והגדולה הקשה כחרבו האויבים מן ויפרע ויתנחם, וישיב זכרנו

 העתידה בגאולה מבוארת הבטהה הזאת השירה ק אם שמו. למען חטאתינו על
 בככבים• החוזים מן אחד מכתב הזאת, השידה היתד. ואלו מינים. של נרחם על

 עד דבריה כל שנתקיימו מפני לד.אמין ראוי היה כן, אחיית מראשית שה׳גיד
 האלהים לדברי לב, בבל ונצפד. נאמין אנחנו כי ואף אחד, דבר נפל לא הנה,
 עליו כמהו, יד,יד. לא ואחריו לפניו היה לא אשר ביתו, בכל הנאמן נביאו מפי

_ האזינו): בס׳ הרמב״ן (לשון השלום!'׳

כקדם!" ימינו הדש ונשובה, אליך ד׳ ,,השיבנו

כד.
עולם. — לימות תשלום

 את ויחזו יום, בכל ד׳ נפלאות ראו אבותינו מכונו, על המקדש בהיות
 וראו מעמו, פניו את ד׳ הסתיר הסתר לא עוד כי עלילותיהם. בכל האלהים

 ותרגז אותה, ויטמאו האר׳ן* את בד,חניםם ויד,י בציון. שוכן ד׳ כי בשר, כל
לקראתם: זעקו הד״יכל מקיר המקדש ואבני תחתם, הארץ

 אשיר עלי, כני מפד, ״צאו בעזרד,: צוחה קול נשמע פעמים, ארבעת
" היכל את טמאו  כרקאי כפר איש• יששכר מפד,, ,,צא ,:Tשנ צוחה ר!

 עבודת את חלל הזה הידול כד,ן כי יען שמים!" קדשי ומחלל נפשו את המכבד
 שלישית:. צוחה כמקדש. עבודתו את בעבדו ידיו, על נעלי־משי בשוטו ד׳

 בקרש!׳' לכד.ן פנחס, משרת פאכי, בן ישמעאל ויבא ראשיכם, שערים ,,שאו
 ״שאו רביעית: צוחר, כדרכיו. ללכת אבו לא כי אחריו, בניו ולא לבדו, הוא

 שטים!״ מקדשי כרשו וימלא פנקאי משרת נרבאי בן יוחנן ויבא ראשיכם שערים
ביתו: בני היו אשר העניים, הכהנים מן רבים כי

 וארוזזתם שלחנם, סביב ההשמנאים מבית ,והמלכד המלך כשיבת היום, ויהי
 המלך לםניד,ם. הובא אשר המטעמים דבר על בשעשועים, יחד וישיחו לפניהם.

 ויקראו להפך. היד, המלכד, ומאמר הכבש, מבשר למאכל טוב הגדי בשר אמר,
 הדבר הרע כאשד וירד כיניד,ס. להוכיח הגדול, כהן ברקאי כפר איש• ליששכר

 בשחוק ידו את יששכר וירם בו, לד,תל נקלד, על קראוד׳ו כי בעיני־יששכר,
 לקרבן ד בחרו לא מדוע הכבש, מן טוב הגדי אם כמשחק, ויאמר המלך, לפני

 במלך יד הרימו על הימנית, ידו את לקצץ ויצו בו, המלך אף ויחד התמיד?
 כשמוע ויהי ימינו. תחת שמאלו את לו ויקצצו המלך, עבדי את יששיכר וישחד
בו, היתד. ד׳ יד כי יששכר וידע ימינו, את גם ויקצצו ויצו הדבר, את המלך
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 את העם כל וייראו לן, היה מק משי ותחת הקדש, כעבודת ידיו את חלל כי
/ נ״י•): (ססחיס עשיה. משפט כי ויראו י

 רשעים שנות אכל ימים, תוסיף ד׳ יראת כי ישיראל, ראו ההיא כעת
 לא שינים, ועשר מאות ארבע עמד אשר הראשון, במקדש כי יען תקצורנה.

 ארבע עמד אשד השני, מקדש אבל גדולים. כהנים עשר שטנה רק בו, שרתו
 ארבעים גדולים. כהנים מאות משלש יותר בו, כהנו הלא שנה. ועשרים סאות
חל, כהן יוחנן כהן שנה שמנים הצדיק, שמעון כהן טה̂ן שינה  כהן שנה עשיר נ

 לחימבון, נבוא ואם חרסום. כן אלעזר כהן שנה עשירה ואחת פאבי, בן ישמעאל
 בכסף כהונתם את אז לקחו כי יען שנתו. הוציא לא אחד כל כי נראה, הלא
ט׳): (ימא מלא

 אבא בשם קינתו בטנית בן שאול אבא נשא האלה, הגדולים הכהנים על
לאטר: חגין כן וסי

מאלתם. לי אוי בייתום, מבית לי אוי
מלחישתס. לי אוי חנין, מבית לי אוי
מקולמסם. לי אוי קתמס, מבית לי אוי
מאגרופם. לי אוי סאבי, בן ישמעאל מבית לי אוי

 את חובטים ועבדיהם אמרכלים וחתניהם גזברים ובניהם גדולים, כהניס היו שהם
נ׳'!.): (ססהיס במקלות, העם

כה.
לשמחה. מיגון

 קשות גזירות ישראל על גזיו ישראל, על ורומי פיס מלכי גברו כאשר
 לישראל. ניר יהיה לא למען הנאמנים, ופקודיה התורה את יקיימו שלא ורעות,

 וד הגוים, בין יתערבו למען בניהם, את ישראל בני ימולו שילא נזרו ועוד
 ובגלות ביסורים אותנו והוכיח לאבותינו, נשבע אשר בריתו, לעולם זכר אלהינו,

 בריתו להפר לכלותנו געלנו ולא מאסנו לא זאת גם ואף ורעות, רבות וצרות
 כאריזי אשי הקדושים, אבותינו ובעני בענינו, וראה בצעקתנו שמע והוא אתנו,
 לב את והטה והנורא, הנכור הגדול שמו קדושת על נפשם, מסרו איך הטה,

 באמונתו, שורר איש כל להיות הגזירות, ובטלו לטובה, עלינו והשרים המלכים
בעיניו: כטוב מצותיו ולקיים

 ימולו ולא בתורה יהגו שלא ישראל, על נזירה המלכות נזרה אחת פעם
 גבירה עם ויתיעצו ורעיו, שמוע כן יהודה ויקם ומועד.״ שכת ויהללו בניהם את

שרי כל נועדו בהיכלה אשר מטרונה, כשם הנודעת — הפלך, ממשפחת אחת
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̂ות ^סוכב הגבירה, ע^יהם ותפקוד — תמיד. המגבית ̂־־  וברחובות, ביטיקיס בי
 על וירחמו תחנתפ את השייפ ישמעו אשר עד גדול, בקול ולבבות לדתחק
 ברחובות ישראל כל ויצאו הגבייה, ע^יו צותה באיטר בן ידודה דעיט ייטייאל.

 אנחנו? אחד אב בני לא אנחנו? אחיכם לא שמים! ״אי לאמי:' ויזעיקו העיי
 עלינו גוזיים שאתם עם? מבל ה^קנו נגרע מדוע אנחנו? אחת אם כני לא

 עליהם, ויהמלו חעקתם, דיהודים תחנת את השירים וישמעו קשות!״ גזייות
י״ס). ה (ל לייטראל, חג ויהי אדר, לייח יחמיטה בעשיים הנץייה את ויבטלו

, על גזירה המלחיות גזיה אחת פעם  ולא השיית, את ייטימיו יטלא ישיא̂•
 ושימו בייטראל, נכבד הכם •טים ייהי נדות. נשיותיהם על ויבאו בניהם, את ימולו

 ויבוא אתם בדרך וילך העמים, בחקות יטעיי ויעש אצטירוב־יי, בן ראובן רבי
 ראובן רבי ויען ליהודים. ויתחכמו ויתיעצו השירים, המתיקו כי ויהי בסודם.
 ויעש יעשיר אי ידו, וממה ימיך כי היחפיץ לו, שונא אשיר האיש, ״מי ויאמר:
 תקומה!" לו תהיה ולא ימוך כי יחפיץ, ״הלא אחד: פה השירים כל ויענו היל?״
 למען בשיבת, מלאכה כל הידודים יעשו לא איפא כן אם אצטרובלי, בן ייאמר

 רבי ויוסף הגזירה. את ויבטאו דברת! טוב השרים, כל ויאמיו יתמשיטו.
 עליי, קמו יבים אויבים אשר האישי, ״מי לאמי: המ^ך אל וידבי ראובן

 כנשים ויאמר, המלך ויעין ידים?״ ויפי נהיטלים או כח גכורי יהיו בי היחפיץ
 מיט̂* את המלך, אדוני תדע ידע הלא אצמיובי^י, בן ויאמר אונים! כאין יהיו

 ייטיראל* הם, עזים ״שילשה כ״ל:): (ביצה התולדה חכמי בפיות הנשא הקדמוני,
 עתה כי לישראל, דת אש נתנה ״לולא ״ בעופות תרנגול כהיות, בלב באומים,

 גיום, יצורי כל בהולדם, ישיאל ילדי כל וממלכה!״ גוי כל למו •כלו לא
 בחשש יהיו, כקש ערלתם, בשיר בהמולם השמיני וביום משגבם, איתן בצורי
 ̂ן עוד, בשרם את היהידים ימולו לא אם ועתה רוה. תדפנו אשיר במין ירפו,

ויקשרו המלך, שונאי על הם נם ונוספו מלחמה, בראותם והיה ויתגברו, ירבו
את גם המלך ויבטל והשרים, המלך בעיני הדבר, וייטב !•‘האי מן ועלו קש-

 ולרבות, לפרות היהודים מטבע הלא ויאמר, אצטרובלי כן ויוסף הזאת. הנזירה
 אל* עוד יקרבו אם ועתה משים, יצאו ורבבות מצרימה, ירדו נפים בשבעים כי

 את בשמרם הוא ■כן לא יפרוצו, וכן בניס יי־כו השמים כבכבי הלא' דוה, אשה
̂טה אל יגיטו לא הלא נדתס, עת  וארבע ימים •טיבעת לה ספרה בטרם דוה, א

 והשרים, המלך בעיני הזה, הדבר גם וייטב יום. תטמנים ארבעים גס יום, עיטר
* י״ז.) ף7 (מעילה הגזירה. את ויבטל' אצטרובלי, בן כדבר הפלך, ויעש

איטר מיימראל, איש שכל ישראל, על גזירה המלכות נזרה אחת פעם
כיטיוקים בהם ויוצא תפילין מניח אלייטע יהיה מוחו את ונקרו תפלין, יניח

 וירץ מפניו, אלישע ויברח אחד, [שיוטיר] קסדור ויראהו היום ויהי וברחובות.
 וייטיימם ראיטיו מעל הטוטפות את אלייטע ויסר כברהו ויהי וייטגהו, אחריו הקסדןר
 ויפתח יונה. כנפי אלייטע, ויאמר בידך? זח מה הקסדור, לו ויאמר בכפיו.

אלה? לך ומה הקסדור, ויאמר הדבר. נכון אמת יהנה וירא בפיו, את הקסדור
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 ויפלא ליונה, ככנפים עליו, ינינו פקודיו יש-אל, בית הלא ישע, אי. ויאמר
 בעל אלישיע כישיראל שמו נקיא ומעלה, ההוא היום מן לבו. רצא הקסדוי
. ק״נ): נ;״מ, (שבה כנסים.

כג
המילה. גזירת בטלה הנשיא. יהודה רכינו כהולד

 בן עקיבא בו מת אשר היום, הוא ישראל, לבני ותוכחה צירה יום המר, כיום
 זרח ההוא ביום אלהינו. בית לחורבן שנה, חמשים בו כלו אשר יום ייסף,

 ■לישיראל, מושיע כן ילדה גמליאל בן שטעון רבן אשת והנה שינית, השמש
 שמעון בן גמליאל בן שמעון כן הזקן, גמליאל בן שטעון כן יהודה ושמו

̂ל כן  מבנימין, ואמו ישיי, מגזע חוטי דוד, בן לאביטיל שפטייהו מזרע הזקן, הל
:0רב (ביס יש־ראל. לבית הנשיאים ראש

 גזר והוא הרומאים. על וכסיל, זקן מלך האדריאנוס, מלך ההם, כימים
 גמליאל כן שמעון רכן ויקרא ההיא. בעת בניהם, את ימולו שלא ישראל, על

 הגזירות את ידעתם, אתם ״הלא לאמר: הקהל כל באזני ויאמר ד, בבית עצרה
 ומצות, תורה סמנו לבטל הרומאים מלכי עלינו גזרו אשר והרעות, הקשות

 שם אישי ואין אבד! הצדיק יוסף בן עקיבא בישראל, וגדול שר נפל הזה היום
 הרעות מפני כי מבין, באין* עמו, נאספו אשיר חסד, אנשי המה, רבים לב. על

 מבטן, ירידו את ד׳ קדש כי ידעתם, הלא ואתם — הצדיק! נאסף והגזירות
 אברהם לזרע כרית אות קדש, ברית באות חתם וצאצאיו שים כשארו חק

 כל שירפו והמקדשי, הקדש את החריבו המרעים, קמו הנה ועתה סלה. אוהבו
 בן עקיבא מטבח, במת על הכריעו התורה, נשיא מבחר את בארין•, אל מועדי

 צרה ביום עלינו באברתו יסובך ומי צרה? בעת בעדנו יגן ומי איננו! יוסף
 לשכוע־ לבוא אותנו נותנים ואין נולדו, וגם המשכר, עד בנים באו כי ותוכחה,

אבינו! אברהם ככרית להביאם הבן,
 מן רבים עשו כאשר בנים, נוליד ולא נשיים נשיא לא כי לד; החפץ

 אוהבו, אברהם זרע לכלות ד; פי את איש הימרה — הזאת? בעת הנזירים
 ואתם מזרון, שגגה חטאת טוב הלא — הארץ? על יהיה השימים כימי אשר
— יעשה! בעיניו הטוב אלהינו וד׳ בנים, והולידו נשיים קחו

 ישראל חדל לא — הרומאים, מלך גזירת — הגזירה, בלעדי הלא
 למולות. לחתןיידמים קדושת־־השם, לזבח הזכרים, בניו את להקדיש מעודו,

 אמרת על יימדאל ששו זאת ובכל המילה, בגלל עתם כלא נגועו ילדים כמה
 שמש באה אשר כיום היום, לי נולד בן הנה פלה. בריתו על עכרו ולא ד,

 ור׳ תעשו, וכן תראו ממני הלא ואתם ד, בברית אביאנו הלא ואנכי ישראל,
לנו:״ עוזר יהיה אלהינו
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 מזקני אנשים עשרה ויקח בכק̂ר שמעון רבן וישכם השמיני, ביום ויהי
 ויה' אלהים. אותו צוה כאשר ימים, שמנת כן בנו, יהודה את וימל העיר,
 מדוע ויאמר, שמעון לרבן ויקרא וישילח הזאת, העיר לשר הדבר, נודע כאשיר
 הלא ויאמר, הנשיא שמעון רבן ויען בנך? את ומלת המלך, מצות על עברת

 שבטי ראשי אמנם הן אליו, העיר שר ויאמר — בתורתו! אלהינו ד׳ צונו כן
 מצות כי איסא, לך אעשה מה ואולם מאד, בעיני יקר וכבודך אתה, ישראל
 עמדי? לעשיות לבך יאמר ומה שמעון, רבי ויאמר מאד. עלי חזקה המלך
 ואשילחבם לך, ילדה אשיר בנך ואת אשתך, ואת אותך אקחך, השר, ויאמר

 הטוב השר, אל שטעון רבי ויאמר בעיניו. כטוב בכם יעשה והוא המלך, אל
־ עשה! בעיניך -

 וישלחם להם, נולד אשר בנם ואת אשתו, ואת הנשיא את השר ויקח
 הצי הוא המלון, אל ויסורו ערב לעת ויהי ההוא. היום כל וילכו המלך, אל

בשדה: לו אשיר הקיץ ובתי האדריזזנום, המלך

 שטו את ותקרא כן, האדריאנוס אשית המלכה המליטה ההיא, בעת
 בנדי הנשייא אשת ותלבשי המלון, אל ואשתו הנשיא כבוא ויהי אנטיונינוס.

 לקראתה, המלכה ותהרד האדריאטס, אשית המלכה, סני את לראות ותכא כבוד,
 ותאמר בחביה. קבורים חרישיית ותוגה נורא ועצב כמת, חורו פניה כי ראתה, כי

 חרדת כי פה, לך ומי פה לך פה זועפים, פניך כי רעותי, לך מה המלכה
 לאשת המלכה היתה אוהכת־נפש, כי — הזאת? הגמלה החרדה את אלי

 ותשק ותחבקה עליה, נחומיה נכמרו הזאת, בפעם וגם — הימים, כל הנשיא
 דמעה נחל והנה ראתה, כי — פניך מעל דמעותיך נא הסירי ותאמר, אותה

 אושיעך/ אנכי אנכי לבך, תונת לי נא ספרי ״ מעפעסיה מעט עוד יתפרץ
 דברי את הנשיא, אשת כשמועי ויהי ידי! לאל תהיה אשר כל במעט*, או ברב

 צו' מביתך, גבירתי הרחיקיני ותאמר: לה ותתחנן ותבך לרגליה, ותפול המלכה,
/ נןלך כ• הנה המלך, בחקי מורדת אנכי, פושעת כי כדוה, וישליכוני  ומלתי ל

 אמונתי נברה כי המלך, מצות על עכרתי כזדון נצרתי, ד' פקודי כי בשרו, את
 הנני אני, אמתך נפשיי, יחלה לטשיפטך ועתה מורדת, עשתני גס גברה בד׳.

הפעם! אמותה
\

 התעוררי נא, ״קומי המלכה. ענתה תשתוההי?" כה כ* רעותי לך מה —״
 ולא לבך ידע אמונה רק !הטאת לא כי !יעקב בת שולמית מעפרך, התנערי נא

 וענוגה. רכה יולדת עודך יי כ.ני̂ך מעל דמעותיך נא ומהי נא, התהזקי און,
 רק כמני, רוח קשת אשה עזרת לא מקדשי, עזרתו לך •טילה ככר אלהיך, הנה

 עלילותיהם וכל אדם בני תרמית עוד ידע לא אשיר מלאך מושיע, מלאך עזרת
 נא! ראי ילדתיו, אנכי הריתיו, אנכי אבל — הוא גם ימים שטנת בן מלאך

 נא תני ואת צרה, מכל יצילך והוא אותו נא קחי בחיקי! השוכב הוא! כני
הוא והיה בבני, אמירנו המר כי יהי, לי יקר הוא נם הנטול, כנך את ידי על
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 ואה נסשך את ולכי,ומ^ט״ צויתיך, כאשר ועשי נא מהרי לי. קדש ותמורתו
■ לנוי יבולע סן רגע, תאהרי ואל מהרי המלך. מיד בנך נפש

 בחיק נתנה כנה ואת בחיקה, המלך בן את ותקח הנשיא, אשית ותמהר
 ויודה עשתה, אשר את לו ותגד לאישה ותבא המלכה, מבית ותצא המלכה,

הסדו: לד׳
 המלך לסני בנס, ואת אשתו ואת הנשיא את השיר ויבא בבקר, ויהי

 הנה ועתה בנו, את וימל המלך, ארוני מצות את הנשיא עבר הנה ויאמר,
 ויצו עמהס, יעשה בעיניו כטוב המלך, ואדוני המלך, אדוני לפני הבאתים

 המלך ויקצוף ערלתו. בשיר כורת לא והנה וירא הילד, את לפניו ויגישו הסלך
 את לפני הבאת ומדוע המולים, על גזרתי אנכי הלא השר, אל ויאמר מאד
לים? העי

נעשיה, אשיר השרים כל ויראו המלכות, בבית המלך שרי כל כשבת ויהי
 ידענו הן למלך, ויאמרו אחד, פה כלם ויענו מאד. רעהו אל איש ויתמהו

 לא העיר, שר גס הנה, הנשיא אשית הגבירה הובאת לשוא לא כי ידענו, כלנו
 שכט* ראש הנשיא בכבוד מננוע לשר, חלילה שקר. עלילת בה התעולל
 ד אם הדבר, יברר אשיר הוא, ־מי אבל הזה, הילד היה נמול אבל ישיראל,

— אליו? קראם בכל אלהיהם כד׳ ומי הסתירו?
 את הנאמנים, שיריו מסי ושמע ראה כי הזה, הדכר את המלך כראות ויהי
 הטיה וד׳ מאד, המלך ויכהל ההיא, בעת ישראל לילדי ד' עשיה אשיר הנפלאות

 פקודתי, את ישמרו ולא אפקוד מדוע המלך, ויאמר ישראל. על לטיוב לבו את
 להרוג המלך ויציו מאד. בעיניו חן מצא הנשייא וגם ד; זעם ולא אזעום, ומדוע

 את וישלח הגזירה, את המלך ויבטל הנשיא, על דבה הוציא כי העיר, שר את
לשילום: בנם ואת אשתו ואת הנשיא

 היק אל אנטונינוס את הנשיא אשת ותשב המלך, למלון כשובם ויהי
 הנימיא, אשת עם בריתה, את המלכה ותכרות מחיקה, בנה את ותקה המלכד,

אשת הגבירה משדי אנטונינוס ינק אשר והחלב אחריהן, זרען ועל עליהן
חדש נכון ורוח אלהים, לו ברא טהור ולב בקרבו, לבו נהפך זה בגלל הנשיא
 בהיוסם יחר, בריתם כרתו אשר כנפשו, רעו מפי תורה למד ובגדלו בקרבו,

סלה. עדן לחיי נפרדו, לא וכמותם בחייהם והנעימים הנאהבים שדים, יונקי עוד
כונן, מדרש הוא שחוצי המר רני הולדוה ובס׳ מדרס, בשס אמר ד״ה י': 1ע״ (חוס׳

 ובודאי “״ה״ר עליו נרשס ב/ חלק א׳ כלל ב׳ פרק ג׳ נר המאור .מנורה ובספר
היטב): ע״ש הדברים, העתקהי ומספרו קדומה בברייהא הרב מצאהו
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. כז.
ישראל. חכמי גזירת

ר/ מעשי ראו הטה כישראל, היו גדולים חכמים השני, בית הורכן בים•
 ישראל את סבבו אשר והרעות, הרבות הצרות בכל כ* משפטו. וישר ד׳ צדיק כי

 ויפיצם בישיראל ד׳ אף ויחר לבם, בכל ד׳ אל שבו לא זאת, בכל ההם, בימים
 ויגזרו הארוך, החל הגלות את ישראל חכמי ראו כאשיר ויהי הארץ, אפסי בכל
 כבוד בבגדי להתהדר ולא ושמחות, בימירים למעט דבות, גזירות ישיראל על

גלותם: בארץ* בהיותם ועדיים,
הרוגיה, כל ועצומים הפילה חללים רבים אשר הרשעה, היא זאת הקנאה,

 הגזירות כל מעלה. מעלה יעלה לבל בארץ, אימר הגר על תמיד ה־ובצת הקנאה
 הקנאה פרי שורש• הלא ודור, דור בכל ישראל על עכרו אשר השמדות, וכל
 אויבינו, בנו קנאו כי בעוכרינו, היו ועדיינו, בגדינו ולענה, רוש• פורה שורש היו,

 עמנו, כת שיכר על נכאים הרבתה היא רק לנו. לשמין תמיד הקנאה ותהי
 דרכי כל על ומוקשים התהתים הפגעים, ואת התלאות את המציאה היא דק

תמיד: ישיראל
נפשם, בהלך ראו המה .ממרום, אלהים רוח עליהם בהופיע ישראל, חכמי

 ומה הזאת הקנאה פעלה מה ראו וחוזי-אל עולמים, דורות העתיד שנות בנככי
 את הימים, כאחרית יקרום אשד ומרודם, ענים את אחרון, ליום עוד מעימיה

 לעמם, ז־וע היו כן על גלותם, בארץ אויביהם יציקום אשר ופגעיהם תלאותיהם
 להרים ישיראל, על גזרו אספסינוס ובמצור ומקנאיו, משנאיו ימין אחור להשיב
 ובמצור המשתה. בבתי וכנור נבל פי על יפרטיו ולא התנים מראש היעטרה
 איש ילמד ושלא וקשיוריה, הכלה עטרות על ישראל חכמי גזרו בנו, טיטוס

 צוררי יתקנאו העם, דלת בבני לא כי יען יונית. חכמת בנו, את ישראל
 ישראל, משבילי רק אבל פרעוש, אחרי מרדוף להם, יבוזו בוז כי ישראל,

 קנאתם ישפכו עליהם ורק בצדיהם, ולצנינים בעיניהם לקוצים תמיד יהיו היה
 העיר בתוך כאפריונה כלה תצא שלא גזרו, האחרון, ובמצור היום. כל וחמתם
נ״ד): (סוטה

 לחופה מחוץ הורקנוס ויהי אחיו, על איש החשמנאים, צרו כאשר ויהי
 זהב, מלאים סלים החומה מן מורידים היו ויום, יום ככל כפנים, וארסטוכלוס

 גם עמד אשר אחר, זקן שש ויהי התמיד. לקרבן כבשים להם• מעלים היו והם
 ד׳ לתורת זרה רוחו אבל יונית, בשפת כן לדבר ידע והוא החומה, על הוא

 יקריב אשר עוד כל לאמר, הורקנוס אנשי את החומה מעל וידבר אמו, וליקהת
 הסלים את כהורידס ההוא, כיום לו. תוכלו לא לד', קרבנותיו אריסטובלוס

 מוטות הארץ ותרעש ההומה, לחצי בהגיעו ויהי מחירם, חזיר להם העלו והזהב,
״ארור לאפר, הקללה על ויעמדו ישראל חכמי התפקדו ההוא ביום כנפיה.
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 (שס, יונית. חכמת בנו את המלמד האיש, וארור חזיים. יגדל אשר האיש,
פ״ג.): ״ק3

 תלמידו יהושע ורבי מירושלים, זכאי בן יוחנן רבן פעם כצאת היום ויהי
 לנו ״אוי ויאמר: יהושע רבי ויען חרב, המקדש בית והנד. ויראו אחריו, ד׳ילך

שראל!" עונות בו כפרו אשר ״המקום, חרב!" שהוא זה על  יוחנן רבן ויען י
 בערכד. השוד. אחת כפרה לנו יש כי בני! לך ירע אל אליו, ויאמר זכאי כן

בח, ולא ד יחפוץ חסד כי חסדים. גמילות והיא המקדש, ככפרת  עשה וכן ז
ס״ד): (אדר״נ בבבל. ואמת חסד ומשפמ, צדקה עשה כי חמודות, איש דציאל

כח.
תעדת. מגלת _

 לרעת ישראל, בני לבות לוח על חרותים במגלה כתובים האלה, הימים
אחרון: לדור זכרון ישראל, לבני קרה אשר כל ור.חדשים, הימים את

 ונעלם הנביאה, מרים מתד. בו בעשרה אהרן, בני שני מתו בו כאהד ניסן,
נון: בן יהושע מת בו ושטונד. כעשרים בארד.,

. ארון ונשבה ופנחס, חסני כניו ושני הכהן, עלי מת בו בעשרד. אייר, ד
ת בו ועשרים כשמנה ההוא: ביום ישראל כל לו וספדו הנביא, שמואל פ

 ירבעם בימי לירושלים, מהעלות בכורים בטלו בו, ושלשה בעשרים סיון,
 סג חנינא ורבי גמליאל, בן שטעון רבן גהרג בו וחמשר, בעשרים נבט. כן

 וספר תרדיון בן חנינא רבי נשרף בו ועשרים בשבעד. ישמעאל, ורבי הכהנים
עמו: תורד׳

 העיר והובקעה התמיד ובטל הלוחות נשתברו בו עשר בשבעה תמוז,
בהיכל: צלם והעמיד התורד. את אפוסטמוס ושרף

 יבאו שלא אבותינו על נגזר בו, בתשעד, הכד,ן, אד.רן מת בו באחד אב,
 בשמנה העיר. ונחרשה ביתר ונלכדה ובשניה, כראשונה הבית וחרב לארץ,

 ונהרגו העיר נלכדה בו עשר בתשעד. אחז, כימי המערבית נר כבתד. בו עשר
היד.ודים:

ד״: לפני במגפה רעה, הארץ דבת מוציאי מתו בו בשבעה אלול,

 עמו. היו אשר וד.אנשים אחיקם בן גדליהו נהרג בו בשלשד. תשרי,
 ומת. האסורים בבית עקיבא רבי ונתפש מישראל, אנשים מתו בו בחמשד.
 עושי מתו בו בשבעה וברעב. כחרב כדבר שימותו אבותינו על עזר בו כששה
זצ״ל]: יהונתן רבי החכם בן נהיג בו עשר [בשבעה הענל.

ת בו כששה מרחשון, לעיניו: בניו ושחטו צדקיד^ עיני את עו
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 ירטיזע טסי כרוך כתב אשר המגלה, את יהויקים שרף כו, כחמשה כסליו,
לפניו: נקראה

ת, תבה טב  ימים שלשה היה והחשך המלך, תלמי בימי יונית, התורה נכ
 מת הסוד) ונמצא הוא מה על אבותינו כתבו (לא בו בתשעה בעולם.

 ירושלים על ידו בבל מלך סמך בו בעשרה חכליה. בן ונחמיה הכהן עזרא
להחריבה:

שה שבט,  בשלשה נון, בן יהושע בימי שהיו הצדיקים מתו בו, בחמ
ש דבר על בנימין, שבט על ישראל כל התקבצו בו ועשרים  על בגבעה פלג

מיכה: פסל עון

 מחלוקת על אבותינו גזרו בו בתשעה רבינו, משה מת בו בשבעה אדר,
העגל: בו שנעשה כיום לישראל היה קשה היום ואותו הלל, ובית שמאי בית

מות, הם אלה  יהסכם אלהינו ור׳ בהם, לצום ישראל חכמי קבעו אשר הצו
ס״ג): אוה בו (כל ולשמחה, לששון

כט.
יוחסים. מגלת

א)
 משפחת <) אביטל. בן משפטיה רבה חייא רבי י) דוד. מזרע הזקן הלל יי)

 משפחת י) מאבנר. הנסת ציצית משפחת C יפונה. בן כלב מזרע שבוע כלבה
 משפחת י׳) צסורן, מן יהו משפחת ׳) אסף. מן יצאה משפהת 0 מאחאב. כובשים

 סן נחמיה רבי )’ רכב. בן יונדב מן חלפתא בן יוסי רבי )“ הכהן. מעלי ינאי
ז בירושלים) שמצאו יוחסיס מגלח מן לוי רבי צ״ח, ש' (ב״ר התרשתא. נחמיה

ב)
ישעיה. את הרג מנשה *) ונקי. קב יעקב בן אליעזר רני משנת י*)

ביחשליס): יוססיס מגלח מצא עזאי בן שמעון מ״ט: (יבמוח

0
 למדני אדוני! אנא לו, ויאמר יהודה דבי לפני שמלאי דבי ויבא היום ויהי

 מעיר שמלאי רבי ויאמר אתה? מאין יהודה, רבי לו ויאמר יוחסיס, ספר נא
דעה!" בנהר ״מושבי — יהודה, רבי אמר — מושבך? ואיפה — אנכי. לוד
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 אSו ללודים לא יוחסיס ספר מלמדים אין יהודה, רבי ויאמר שמלאי. רבי אמר
 רבי בו ויפצר כנהר־דעה! ומושבך בלוד מולדתך כי אתה, כי ואף .נהרדעיס,

 ומיום ויגנזוהו. הזה הספר על התפקדו הזמן חכמי ואולם וילמדהו. שמלאי
): (פסחים עיניהם. מאור וכהה החכמים כח תשש• שנגנז, ס"נ:

ד)
 יהודה לרבי רופא יהיה והוא יקיא, לא רב יקרא חכם ירהינאי )שמואל“
 סוף ורבינא אשי =)רב משנה• סוף נתן ורבי הנשיא יהודה =)רבי הנשיא.
הראשון): הדס ספר בשס שמוח; פ׳יו (ב"מ הוראה.

ל.
יהודה. מלך חזקיהו

 ועל חכמים, לו הודו שלשה על יהודה, מלך חזקיהו עשיה דברים ששה
 חבלים במטת והוצייאו אביו בקבורת כבוד נהג לא א) לו: הורו לא •מלשה

 רפואות ספר ')גנז לו. והודו משה, עומה אשר הנחשת נחש =)כתת לו. 'והודו
 קצץ י) לו. והודו לבד] המומחים רופאים אם בי הדיוטות, ממנו ירפאו ,לבל1

 ולא העליון גיחון מי ^)סתם לו. הודו ולא אשיור למלך ושלחן ההיכל דלתות
נ״ו.): (פסחיס לו, הודו ולא בניסן ניסן עבר י) לו. הודו

לא.
. ש ח י ה

א)

 אשר היחש, כתבי לבקש ישיאל חכמי התפקדו הנימיא, יהודה רבי בימי
 למשסחותם התיהשו כבר ישראל, ארץ יושבי בי אמרו, כי ככל, לאנשי

 וכאלה מאלה כלולה לעיסה חשבו בבל בני את אבל אכ^זם, לבית לתולדותם
 ויאמר לו, ויחר הדבר את הנשיא יהודה רבי וישמע בקהל. יבואו לא אשר

 ומדוע מבבל, עלה הלא הזקן, הלל אבותי אבי כי ידעתם הלא ישראל, לחכמי
 אומר♦ חמא בן חנינא רבי אשר את ושימעו נא הבו בעיני? קוצים תשימו
רבי בן ישמעאל רבי מפי אנכי מקוכל ויאמר: רגליו על חנינא רבי ויעמוד



- 132 - -

 •שראל וארץ ישראל לארץ עיסה ארציות ״בל אביו: מפי שאמר יום/
לבבל!׳' עיסה

ב)

 יחיע אהר ולדרוש לבקיס כן, גם ישראל הבמי התפקדו פנהס, רבי בימי
 אל ברגליו לבוא יכול ולא ההם, בימים מאד היה זקן פנהס ורבי כבל. כני
 דברי את שם אעידה ובאשיר הועד, לבית שאוני לאמר, לעיכדיו ויציו הועד. בית
 הרעות, המשיסחות את אנכי ירא כי משים, עמדי ותנוסו רגע, אף תעצרוני אל
 ויקרא הועד, בית אל ויביאוהו עבדיו וישאוהו כקהל, קלונם בהודע יהרגוני סן

 לבבל" עיסה ישייאל וארץ ישיראל לארץ עיסה ארצות ״כל ויאמר: פנהס רבי
 ישראל. ארץ משיפהות אחר לדרוש ויחלו עדותו, את החכמים שמעיו כאשיד ויהי
 ולא מאד, לנפשים וייראו זרוע, בעלי במשפחות הדבר נוגע כי כראותם, ויהי

עוד: לחקור יספו
 הפסולות המשפחות את הוא יודע כי ההיכל, בכבוד נשבע יוחנן דבי גם

 בתוכן. נתערבו אשר הדור גדולי ימני מזני קלונן, את לגלות הפץ לא אבל
ע״א.): (קידושין

ג)

כזרוע. המלכה] | ציון 'של]1 בן ורחקה הירדן כעבר היתה הצריפה בית משיפהת
 חכמים רצו ולא , :־."!) פ׳יס (עדייש כזמע ציון [של] בן וקרבה היתד, אחרת עוד

 אחת פעם לתלמידיהם, בלאטי הדבר מסי־ו החכמים אכל כל, לעין לגלותה
): (קידושין [שימטה] בימבוע ח. ע״

לב.
המלך. תלט־

 ויביאם מירושילים, זקנים ושנים שיכעיס אחרי שלח מצרים, מלך תלמי
 מצרימה, כבואם ויהי אליו. הביאם ולמד, מה על דבר הודיעם ולא מצרימה,

 פני את איש ראה ולא לכדו, זקן לכל בית בית בתים, ושינים בשיכעים ויתנם
 יונית. בלשון משה תורת את לפניו לתיגם צו המלך נתן אחד ולכל דעד,ו,

 ונמצאו המלך, לפני התרגומים כל הובאו התרגומים, את השלימו וכאשר
דבר: עשיר שילשה בתרגומם שינו והם וגרעון, הוספה בלי מכוונים

 בראשית. ברא אלהים א)
ובדמות. בצלם אדם אעימה כ)

הימביעי. ביום וישבות כששי ויכל ג)
בראו. ונקכה זכר ד)
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שפתם. שם ואבלה ארדה הכה ה)
בקרוביה. שרה ותצחק ו)
 וברצונם שור הרגו באפם כי ז)

אבוס. עקיו
 בניו ואת אשתו את משה ויקה ח)

אדם. בני נושאי על וירכיבם
 ישבו אשיר ישראל בני ומושב ט)

 ארבע ארצות וכשאר במצרים
שנה. ושלשיים מאות

 ישראל, כני זטוטי את וישלח י)
 לא ישראל כני זטוטי ואל

ידו. שלח

נשאתי. מהם אחד המד לא יא)

 להאיר אותם אלהיך ד' חלק אשר יב)
העמים. לכל,

 אשר אחרים אלהים ויעבוד וילך יג)
לעבדם. צויתי לא

 בשם נקראו ואשתו שיאמו מפני הרגל־ם״ ״צעירת כתבו ״ארנבת" ותחת
דמגילה): פ״ק יריבלמי מ', ס׳ ב״ר י״ד, ס׳ וזננהה עיץ ם׳. דף (?׳,גלה ״ארנבת."

ג ל
להרג. וישמעאל שמעון

 ידעתי, לא כי עזבני! כהי סהרחר, לבי להרג! כיום מוצאנו הן שימעון. ר׳
̂׳ חטאתי מה — ‘לד׳

 היה אשר איש כל והיה בישראל! היית שופט כי נא, זנר אבל ישימעאל. ר׳
משפטם, את ענית ענה לא אם נא זכר אליך! בא למשפטי דבר לו

ברגלך! נעלך שמת או כוסך! שיתית בטירם
 איש ואין אבדו, הצדיקים !ישיטעאל ורבי שמעון רבי נהרגו הלא עקיבא. ’ר

הרעה לקראת הכונו, הכונו — נאספו! הרעה מפני כי לב, על שם
לנו! הנשרפה

שמ״ם): רמ! הורה (ילקוס

לד.
אדמות. עלי בשמותם קראו

 בנה פילוס שימו. על קונסטנטיינה אותה ויקרא עיר בנה קונסטנטינו
 בנה סילוקיוס אלכסנדריאה, בנה אלכסנדרו אנטוכיא. בנה אנטיוכס פוליאה,
̂וס ונ״א סיליקייא  פסוק תהציס (מדרש טבריה, בנה טיבריוס סיציליאה). בנה סיק־

:השרי) רי־,! תהליס ילקוש עיין חתי׳ האויב
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לה.
. זקג״ ב ג נ ה

הנגב: זקני את מוקדון אלבסנררוס שאל דברים עשרה
למערב? ממזרה או רהוק, לאייין* השמים מן להם: אמר א)

הלא במזרח, השמש כהיות כי וביען, יען למערב! ממזרח לו: אמרו
במערב, השמש ובהיות לעינים, מזקת ואינה היא רהוקה

 אין הרקיע באמצע בהיותה ואולם כה, טביט-ם הכל
 מזהיר ואורה לנו, היא קרובה כי כה, מביטיים הכל

 ההבמים ואולם — בפניה! להביט• יכול אדם ואין מאור,
 על שטים כגכוה כי כאמור: שוה. וזה זה אומרים,

 ומזה וגו׳. ממערב מזרח כרחוק וגו׳ הפרו גכר האריכי
להביט לעין יכולת שיאין ומה שוה, שניהם מדת כי מופת
 אורה אז בי יען השמים, בהצי עומדת בהיותה השיטש• בפני
— אותה: המאפיל דבר שם שאין רב,

האר״ן*? או תחלה נבראו שמים להם: אמר ב)
!השימים את אלהים ברא בראשית ימנאמר !תחלה נבראו שמים :לו אמרו • - ^
. החשך? או תחלה נברא האור להם: אמר ג) ^

חשי;•' לו, לאמר יראו [כי — פתרון! לה אין זאת שיאלה לו: אמרו
 היתה ״והארץ האומר: הכתוב לימון סי על תחלה, נברא
 יהי אלהים ״ויאמר נאמר: כן ואחר והימך" ובהו תהו

 מן למעלה מה עוד; ישאל פן בלבם, אמרו כי אור!"
לפנים, מה התהום, מן למטה מה החיות, ראשי ש;יל הרקיע

: I העולם שיכלה אחר לאחור, ומה העולם, בריאה לפני
הכם? נקרא מי להם: אמר 1ד

הנולד! את הרואה לו: אמרו
גבור? נקרא מי אמר^,לד,ם: ה)

יצ-רו! את הכובש לו: אמרו
עשיר? נקרא מי להם: אמר ו)

בחלקו! השמח לו: אמרו
׳ ויחיה? אנוש יעשה מה ‘להם: אמר ז.)

■עצמו! את ימית לו: אמרו
וימות? אנוש יעשה מה להם: אמר ח)

עצימו! את יחיה לו: אמיו
‘הארס׳ן כעיני טוב ושיכל חן למצוא אדם, יעשה מה להם: אמר ►ט)

ולהשיתרר! למלוך ישנא לו: אמרו
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ולהשתרר, למלוך יאהב כי מעצתכם, טובה עצתי הלא להם: אמר
אדם: לבני וחסד טוב יעשה אכל

בים? או ביבשה לגור הטוב להם: אמר י)
ל כי הים, מן היבשה טוב לו: אמרו תנוח לא באניות, הים יורדי ג

היבשה! שובם ער רוחם

? בלבם על בחכמתו נעלה בכם ‘מ לי, תגידו הלא אליהם, אלכסנדר ויאמר
 השיבונו כלנו כי אות, ומה רעהו, על בנו לאחד יתרון אין ויאמרו, הזקנים ויענו

 החזק לבלי בנו, תמרורו מדוע אליהם, אלכסנדר ויאמר אחר. סה דבריך על
 השטן גבר כי הזקנים, ויאמרו הרבים? ואנחנו המעטים אתם והלא דתנו, באמונת

 אפגע איפה, כן אם אלכסנדר, ויאמר — אותנו. ולנסות אתכם להתעות עלינו,
 אתה, גדול מלך הלא אכל הזקנים, ויאמרו הנטויה! ובזרועי הגדול ככחי בכס
 הזה, כיום לחיותנו הבטחתנו כבר הלא ואתה באמונתו, לשקר למלך נאוה ולא
 ארגמן, בגדי וילבישום המלך ויצו שיאלותיך! כל על לך נשיב השב אך אם

- המלך: כיד גדול, בכבוד ויככדם צוארם, על אותם ענד זהב ושרשרות -
כופחין). היו לא פרק חמיד (מסכס



פפורי

י ש נ ם א הש



אלף אות
' א.

א ב . א ה י ק ל ח
 חוד אבין אבי ושם מעשיו, בכל וחסיד דרכיו בכל היה צדיק חלקיה, אבא

 חכמים שנים ישראל זקני וישלחו הארץ*, על מטר היה לא ההם, בימים המעגל,
 ויסורו האנשים וילכו המטר. כגלל לד, עליהם להתםלל ממנו לבקש אליו,

 במעדר עודר חלקיהו אבא והנה ויראו בשדה, מיטם וילכו מצאוהו, ולא ביתו, אל
 ויה* למו. לבו שת ולא דבר, אותם ענה לא והוא לשלום, לו וישאלו אדמתו,

 על אדרתו ואת האחת, כתפו על העצים את וישים עצים, ויקושיש ערב, לפנות
 אנטי ובעברו יחף, הלך בדרך, בלכתו לביתו. לשוב פעימיו וישם השנית, הכתף

 בבואו ויהי בגדיו. שולי הגביה ^וצים, בסבך וכבואו ברגליו. נעליו שם מים
 בבואם עדיים. בעדי ותבא ולבונה מר מקושיטת לקראתו אשיתו ותצא העירה,
 לא לחם, לאכל בשבתם אישה. ואחריה הבית, אל ראשיונה באה היא הביתה

 ו-ה• אפיס. אחת מנה ולצעירו אחת מנה נתן לבכורו ללחם. החבמים את קרא
 באו כי נכונה, ידעתי הלא בלאט, אשתו אל חלקיה אבא ויאמר לאכל, ככלותם
 נ• רעיתי, ידעת הלא ועתה המטר, בעד לד׳ אתפלל למען רק הנה, החכמים

 יעתי אולי לד', ונתפלל הנגה אהרי ועלי נא מהרי וגובה, גאון שנאתי מעודי
 להם בא בימלי כי ידעו, ולא ממני, החכמים יבקשיו בטרם המטר, רכוא ד', לנו

 עמדה אשר אשתו, לנכח לד׳ ויעתר הגג, בסנת חלקיה אבא ויתיצב הגשים,
 והנה לקראתה, עלה הענן והנה תפלתה, את ד׳ וישמע השינית, בפנה לעומתו

הגשים: המון קול
? אלי ביום באתם למה ההכמים, אל חלקיה אבא ויאמר הביתה, ברדתו ויהי

 בעד לד׳, להעתיר אדוני! עליך פניהם שמו ישיראל, זקני הנה אליו, ויאמרו
 מבטיח אתכם, מנע אשר ישיראל, אלהי ד ברוך חלקיה, אבא ויאמר המטר.
 גם ידענו הן אליו, החכמים ויאמרו בעתו, המטר את לכם ויתן כמד, כאדם
 ע:' דבר, פשר אדונינו, לנו נא הגידה אבל לנו, המטר בא בשלך רק כי ידענו,

 ו יא־2י חלקיה, אנא אליהם ויאמר נדעה. למען לעינינו, עשית אשר מעשיך בל
:לבכי עם כאימר לכם ואשיב אותי, אדוני נא
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לנו? שלום השיבות לא מדוע לשלום, שאלנוך כי ■—
דמיה: מלאכתי תהיה פן ואירא הייתי, יום שכיר

 הכתף על האדרת ואת האחת, כתפך על העצים את שתה מדוע —
■ השנית?

!עליה אסבול עצים משא יי לבעליה, הגדתי ולא היא, שאולה אדרת —
ברגליך? נעליך שמת במים ובעברך הלכת, יהף הדרך בכל מדוע —
 באבן תכוף סן המעקימים, מן להזהר האדם ידע לא במים כי יען, —

:ופתן שיהל על ידיוך וסן רגלו,
הקוצים? סבכי בין בלכתך שוליך, חשיפת מדוע —
:לקרעים מזור ואין האדם, לבשר תעלה רפאות יש* בי יען —
עדיים? בעדי מקושטת לקראתך, אשתך יצאה מדוע —
אחרת? באשה אתבונן לא למען —
אחריה? ואתה הבית, אל ראשונה אשיתך באה מרוע —
אשתי: דבר על וקנאתי בכם, אלהים יראת אין אמרתי, כי —
הלחם? אל לנו קראת לא מדוע —
שינאתי: ש*קר ושפת היה, מצער פתי כי יען —
אפים? אהת מנה ולצעירך אחת, מנה בכורך לבנך נתת מדוע -
■ הספר: בבית וצעירי בבית, יושב בכורי בני כי יען —
אשתך? בפנת ראשונה הענן נראה מדוע —

מרודים ועניים לחמה, לרעב ותפרוס הרבה, הבית שבתה זה כי יען - —
 מסכיב• אספוני אשד הרעים,־ שכני כל על וגם ממני. יותר תמיד תשיביעי

 כי התפללה, והיא ממני טובה הלא ואשתי הארץ, מן יתמו בי לד׳ התפללתי
 הארץי מן החטאים ויתמו תכלה כעשן כלה הרשיעה וכל הרעים, מדרכיהם ישיובו
̂ וע״נ): ע״ה כ׳׳ג (העניש סלה.

ב.
בי . ר ו ה כ א

א)
 מלכים לפני ובעשדו, בהכמתו בתורתו, אבהו רבי היה ונשא, רם אישי

 עלמות קדמוהו המלך, להיכל ובבואו יום, בכל היה המלך פני מרואי התיציב.
לשלום!" בואך כרוך נגה, אור ללאומו, ושופט עמו, לכל ,,רב בתהלה: תופסות

;7י״ (סנהדרין ( . . ■
 תאר יפה איש המלך, גדלו אשיר וכבודו, עשייו ורוב הרבה הכמתו מלבד

רב ״פני המושלים: יאמרו כן על אלהים. בני כל כיסיו דמו לא אשי־י היה,
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 כם:' אבינו יעקב ופני אבינו יעקב כפני אבהו רבי ופני אבהו, רכי כפני יהנא
ק היאשון אדם ׳ :ס״ד.) מציעא (בבא פניו.״ עור ק

והאייג• רוח. שפל היה מאד ומאד עיניו, רמו ולא לבו נכה לא זאת בכל
ל מאד, היה ענו אכהו רבי  איש אבא רב ברעהו התקנא זאת ובכל דורו, בני מי

 למודיי מופת* את בהשמיעו כי והנשאה, הרמה רוחו תכונת את בראותו עכו,
 מופתיו את דחה רבות פעמים העם, ובין בינו עמד אשר המליץ, הנה במקהלות,

 אבהו רבי אמי אז השכיל, מלמדיו ומכל לזאת, לבו שית לא והוא והגיוניו,
 כעפי ונפשו עוד, רוחו את וידכא מאד, ממנו נעלה אבא רב האיש* כי כלבו,

מ׳): (סוטה היתה. לכל
 אמריו להשמיע — אמורא בשם הנודע — מליץ, היה אבהו לרבי גם

 אבהי רבי אימת ותתאונן היום ויהי ההם. בימים המטיפים כל כמנהג בקהל,
שקי, [התהללה וכי המליץ, אשית הכלימה כי אישה, באזני רע  גדול כי ב

 ויהס עליך! נצב לא עתה כי ביקרך, המלך חפץ ולולא כמך, בחכמתו אישה
 ומשינינו וסיפייים, חכמים ד׳ עם כל והיו יתן מי ויאמר, בנחת אותה אבהו רבי

(שב): וארץ שמים קונה יתהלל
 ריש — המורים לראש לנשיאהו בו עיניהם את העם כל וישיאו היום, ויהי

אבא רבי הלא ויאמי, שכמו, על הזאת המשרה את לקחת וימאן -- מתיבתא
לו ואך עליכם, לראש• יהיה והוא עלי, ובחכמה בתורה לו ידות עיגיר עכו, איש

 אבא רבי על באו כתומם ועני, חסר כי ידע, כי זאת, עשה והוא המשיפט.
 ויתנו מאחיו ויגדלוהו אבא לרבי הזקנים ויפנו מסביב. לו יעיקו ונושיו יחד,

(סס): המורים. לראש עליהם ויהי ולזהב, לכסף מתנות לו
 חייא רבי אחת. בעיר יחד ויאתיו נקיו אבא בן הייא ורבי אבהו רבי

אבהו ורבי הלכה, דבר על מדברו וישא העיר, מבתי־מדרש• כאחד הבמתה עלה
ויעזבו ומוסי. חכמה לעמו ויטף בעיר, אשיר אחר מררש בבית הוא גם עלה

 בעיני הדבר וירע אבהו, רבי מסי לקח לשמוע כלם ויבאו חייא, רבי את העם כל
 חייא רבי פני .והנה וירא וירד במוסרו, חתם כאשר ויהי מאד. חייא רבי

 כי הזה, הזעף בשלו כי בנפשו, ידע כי מות, עד אבהו לרבי ויחר זועפים,
של תטה הלא אליו: אבהו רבי ויאמר הכלימו,  בכנור ואפתח ארוני! אזנך למ

 שהם באבני מערבו ערב האחד הארץ, את סחרו שנים רוכלים לבך, תעלומות
 הן אורג. מעשיי וכל מחט ועד מחוט ופלך, בכישור ידו תמך והשני ופנינים,
שי היו מעפזים ואך עיניהם, את העם כל שמו השני, הרוכל אל אמנם,  שיקדו א

 הפנינים את'ערך להוקיר, היודעים המה, מעטיים כי יען הראשון. רוכל דלתות על
יוקחו: מלא ככסף רק אשיר

 היכל אל בואו ער אכהו רכי את מתהלך חייא רבי היה ויום, יום בכל
 רבי את אבהו רבי התהלך ההוא וביום כבוד, אותות בזה לו להראות המלך,
 חייא רבי לו נעתר לא זאת ובכל ירצהו, למען מלונו, לבית בואו עד חייא,

(שס): וזעף. םר ויהי
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ב') .

 עמו תמיד החוכחו הרומאים, מלך בהיכל יויגיב :בבד, אבהו רבי בהיות
 הנביאים ספרי וכל התורה את ידעו האלה המינים ודת. אמונה דבר על המינים

 ולעתים הכוזבה, אמונתם על במופתים, ולהוביה לשקר למדו ומתוכם והכתובים,
שאול, התרו  ישראל, חבמי את ולהונות התורה מוסדות כל את ולהרוס לסתור ל

 נשגב אבהו, רבי ואולם ולאחריהם. לפניהם והתולים הבל, ושאלות און בחקרי
 לכסילים לענות למודים, ולשון לדעת לב לו נתן וד׳ ובתורתו, בחכמתו היה

:באולתם
 ובידם העם, כל ישק פיהם על אשר המלך, פני מרואי היו האלה, המינים

 רב את אבהו רבי ויהלל היום, ויהי כרצונם. איש לכל להיטיב או• להרע היד.
 ויגדלוד׳ו, ספרא רב את המינים וינשאו מאד, בחכמתו גדל כי לפניד-ם, ספרא
ש ממס לו עשיו והנד.ד. של שנד.: עשיד. ל

 בתורתכם כתוב הלא אליו, המינים ויאמרו בתוכם, ספרא רב ויבא היום ויהי
): (עמוס ל ידעתי אתכם ״רק ג׳  עליכם״ אפקוד כן על האדמד. משפחות מי
 אמנם אם אמת. ללא ד׳ בשים הכתוב הזה, המקרא פשר לנו נא הגידה ועתד.

ל ד׳ אתכם ידע  עליכם יפקוד כן העל לאד.בה; בכס ויבחר האדמה, משפחות מי
 ויקצופו דבר. אותם לענות ידע ולא מפניד.ם, נבד.ל כי ספרא, רב וידום זעמו?
 אבהו לרבי הדבר ויוגד בצוארו. מחנק וישימו ויקללוד.ו ויבזוהו עליו המינים
 מדוע אליד.ם, ויאמר למינים!, ועד [בית בית־אכידן אל הוא נם ויבא וימהר

שפט? ללא הזה האיש את יסרתם  גם שקרת ומדוע אליו, המינים ויאמרו מ
 בינתו? איה חכמתו איה שיקר, כתד.לת הזה האישי את ותהלל באמונתך, אתה

 רבי ויען תוכחות. כפיו אין אשיר וכאישי היה, באלם וד.וא דבר, י^יאלנוהו כי
 האדם מכל ויחכם הרבה, כהימתו הזה האיש גדול אמנם הן ויאמר, אבד.ו

 הדבר, הוא דבר. לשואל לענות השכיל לא המקרא בחלק ואולם התלמוד, כחכמת
 לו, מקרא בינת לא אכל התורה, בהכמת ספרא רב שלם כי לכס, אמרתי אשיר

 השוקדים רעיך, וכל אתה הלא אליו, המינים ויאמרו באמונתי. שקרתי לא ומעודי
 ובמקרא, ההגיון בחלק אתם שלמים כי ראינו, הלא האכידן, בית דלתות על

 ובינתכם חכמתכם היא כי כעינין, ולהשיב לדעת דבר, כל על אתם משכילים
תי למדו לא ומדועי העמיס. לעיני  את ויעזבו במעשיכם, לעשיות ההבמים, י

 יורו אלה האם עיניהם. שמו לבדו התלמוד אל ורק וד.מדעיס, המקרא הליכות
להם? מה וחכמת שימועיה, יבינו אלה האס דעה,

 ושפת לחכמה. ומבוא הפתח היא הלא השיפה, ויאמר, אכהו רכי ויעין
 אישי בל יבא לא בלעדד, והנביאים. התורה להיכל הפתח היא הלא הקדש,

 כל אלם הבית. אל יבא לא לשיון עלג וכל אלם כל יי פנימה, התורד. בכית
 לדבר ילמד נעוריו, ימי בראשיית מישרים. שפתיו יפתח לאט ולאט אמו, מבטן אדם

לדבר ילמד כן ואחרי החיים, צרכי לכל תקוה, לפתח לו להיות עמו, כלשון
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 ואולם והדותס. חבטים דברי החכמה, בספרי לקרוא יכין למען ועם, עם כלשון
 מוצאיה, לדעת אך השפה, ילמוד אשר יש ראשים, לשינים יסרדו השפות, לומדי

 פתה אשר כאיש, והוא בה, הכתוב וכל וספר לשון לדעת אך וטליה, סעיפיה
 ילמוד אשר יש, ואולם נכותו. כל את לראות פנימה, ויבא ההיכל, פתח את טהר לו

 שום מבלי היום, כל הגיון וירב ידקדק הליכותיה, בכל בה יעמיק גם השפה את
 יתחכם ההיכל, פתח את לפתוח יתאמ<ןי אשר כאיש והוא בה, הכתובות כחכמות עין

חי: עודנו עוד כל ההיכל, תוך אל יבא ולא חייו, ימי בכל לפתוח וישוב
 והלא היא, בקורת אמנם הן החכמות, וכל התורה דברי על הוכוחים גם

 יכחן היום הבל אבל בארץ. אשיר מדע לכל בחן, לכור להיות היא, גס יקרה
 המקרא את יבקרו אשר המבקרים, רבו הלא יחר, והמפוח הכסף יתס הלא הבוחן,

 גם הלא דבר. מהם ידעו ולא בם, הגו לא ומעודם ימיהם, בכל התלמוד ואת
 הוא גם הלא הזה, כיום לו העיקו אשיר ספרא, רב והנשא, הרם הזה האיש*
 באר הזאת התורה דברי כל להבין לו, מוזרה לא הקדש ושיפת אתו, שפתו
 הוכוח תולדות לרוב כי והוכוח, הבקורת הליכות בכל הוא גם מאם אבל היטב,

יחד: מהבל הטה
 לר*ק ימיך כל את אתה בלות מדוע איסא, כן אם אליו, המינים ויאמרו

 על המיוסדים הרכה, ספרים ולעשות להתוכח היום, כל ריקים אמרים ותרדף
 ללמוד שיוקדים להיות המצוד! עלינו הלא ויאמר, אבהו רבי ויען ‘הבקורת^ אדני

 אתם קרובים כי יען דבר, לאפיקורוס להשיב מה לדעת הזאת, התורה את גס
 ובינתנו חכמתנו להראות המצוה, היא לנו ורק יושיבים, אנחנו ובתוככם לנו,

 סופרים, מלחמת תרועת ידעו לא אשר החכמים, אשרי ואולם העמים. לעיני
 תבן רק כי הבקורת, מפרק החכמה סרק נבחר כי ומגדף, מחרף קול שמעו ולא

 הבקורת טובה אמנם הן סמיך. עמודיה דגן רוב ועל החכמה, לבר היא כקורת
 את בהגדילה אבל העיסה, כתוך כשאור מתרדמתם, ישנים להעיר היא, גם

" עונה נפשו תכרת הכרת ממנה, אוכל וכל היא מחמצת מדתה, בה:
 תקום לשון ובל לך, למודים לשון כי ידענו, הלא אליו, המינים ויאמרו

 את אתה לנו והגירה הפעם, למליך קנצי נא שימה אכל תרשיע, למימפט אתך
 בגללך: לחפשי יצא למען ספרא רב רעך מאת שאלנו אשר המקרא, פשר

אהד, ״עשיר :הדתכם בכנור ואפתח אזנכם, למשיל נא הטו אכוהו, רבי ויאמר
 מעט השה באוהבו שונאו. והשיני אוהבו האחד ויהי כסף, משאת בשנים השה
 לקראתו ויקראו כפיהם וימהאו המינים וישמעו אחת." בבת השיה וכשונאו מעטי,
ד'.): (ע"! להפשי. ספרא רב את ויוצייאו הידד, כקול

ג)
 ישיראל חכמי ויבאו בו, ימות אשיר חליו את אבהו רבי חלה כאשר ויהי

 מדוע אדוני! אליו, ישראל חכמי ויאמרו בכה. אבהו רבי והנה ויראו לראותו,
הרבה, תלמידים העמדת גם חייך, ימי בכל בתורה יגעת רבות הלא V בוכה אתה
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h משבת נפשך מנעת בי בך, ד׳'תה יתיה מדה כי עוד, ו^א v .אבהו רבי ויען מדין 
 שופט כי ישיראל, במשא נשאת' לא כי אנכי, בכיתי זאת על רק אליהב, ויאמר

ויה^סנה. הוא תיומות איש הדין, מן נפיצו המונע וכל א״ץ, יעמיד כמשפט
:3 או־ משסטיס היסומא ׳.דרם ( ( ' •

ד)

״ מורידים. ולא מעלים לא הלומות ״דברי :לאמר אבהו רב• בפי היה רגיל

ס): רבתי ססוק איכה (מדרש בניי

ג.
י ב א. כ א ר

 בקחתם העניים, יכלמו פן ירא כי ויהי אבא. רבי היה אהב צ־דקות איש
 בסדינו כסף צרר ויום יום ובכל הזה, הטיב האיש ויתחכם ליד, מיד הכסף את

 אליו קרב ומצוק מר וכל אחורנית, ויתיצב העניים, בין ויבא שכמי, על וישם
 עיניו מבטי התגנבו לעתים ורק כפתהו, לא פניו ובושת מצא אשר בל ויקח

ס״ז): (כהובוש ידיהם. בעולתה השולחים חילו, מרמה אנשיי יבוזו לבל אחורנית,

ד.
ציתור. איש יוסי אבא

ה♦] ד י ח1
הרוח, אלי יירא היום ויהי בשנים. רבות הגיתי כתורה המים, עין על

 העין שר כי ידעת הלא ויאמר, פיהו את הרוח ויפתח העין.' על שם החונה
 שואבי וכל ובנותיכם ובניכם נשיכם עירך, אנשי וכל אתה שתית מימי את הנני,
 רצותי ולא עשקתי לא לאיש, הרעותי לא כה, עד עטכם .הייתי שלם ואנכי מים,

 מעט עוד ואולם מחבל. רוח כאוגח ומע^שים, מוקשיים שיתי ולא הכשלתי, לא
 ועתה להזיק! וכונתו ודרכו בא! בא הנה מקומי, על יבא חדש ורוח ואינני,
 הרוח אל ואומר ואען בם. ומשכלת מות כי המים, אל מגשת לכם השמרו
 יושבי לכל נא אמר ויאמר, הרוח ויען המים? וירפו איפוא נעישה ומה כי הדובר
 והשכימו ואתו, קרדומו יתדו, את איש כל לקחת והטף, הנשים הגברים, עירך,
 רוח כי וידעתם במים, התבלול את תראו כי והיה השחר, כעלות בבקר

לרם• בעין אשר המים ונהפכו במים, ותכו אזניכם את תקחו ואז הוא, משחית
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 דדה ולא הרוח, צוני אשר ככל רעשו לקולי, וישמעו עייי, לאנשי p ייאומי
כ״ד): ס׳ רבה (ויקרא הזה. היום עד המים וירפו ומשכלת, מוח עוד ששש

כמפתח]. [הפתרון

ה. ^
מתנה. בן אדא רב

 הוא וחכמה. בתורה ועצומה בשקידתו כישי״אל, למיסת היה הזה האיש
 רוהו, את עצינו לא עצב וכל חלי כל גם בשיים. וערן עונג חיי ככל מאס
 רוהו חיי היתה והיא חכמתו, בעמל שימה היה לבו כי נפימו, את מרו ולא

 השאירה ולא חדריו, כל את מלאה והיא בלבבו, קן מצאה החכמה אהבת תמיד,
 שמר כי ירע, לא כניו ואת הכיר לא אימתו את טימפהה. לאהבת אף מקוש

 לבקש וממולדתו, מארצו לו ללכת ויאמר היום, ויהי נצר. ובריתו ד׳ אמרת
ת, בארץ וחכמה תורה  ? בלעדיך אעשה מה אלה, ולבני אשיתו, אליו ותאמר אחי

בשידה! עשב יש• עור הלא אדא, רב ויאמר
 ולא כעורב, הקשיח לבו את ובניו, לאשתו אדא, רב היה אכזרי אמנם הן

 ימאס לא אם נכון ומי בנעוריו, עול ישא לא אם חכם, מי אכל רחם, ירע
 ותענוגות עושר לבקש לנבונים לא וגם לחם, לשבוע לחכמים לא כי הכל, בחיי

 אחריתו בשרו את כיין המושך סכל. יהיה אחייתו נסשיי, מנוער מפנק אדם, בני
כ״ב:): (עירובק קדש. מנזירי ד׳ ודבר תורה תצא עניים מבני כי נבל. יהיה

ו.
י ב . ר ר ז ע י ל א

א)
 אליעזר רבי אל באה אחת ואשד, אל^יעזר. רבי היה לטובה, חלומות פותר

 אלייעזר רבי לה ויפתר ביתה. קורת נשיכרד, כי חלמה, אשר ח^ומה לד, לפתור
 הזאת האשד. ותבא השינה, לתקופת ויד,י כן. לד, ויהי זכר, בן תלד כי חלומה

 אליעזר רבי לה ויאמר פעמים, ההלום לה השנה כי לו, ותספ- אליו שנית
 לתקופות ויהי כדבריו. שיני בן ותלד האשד, ותהי זכר, כן לך זד, גם כי תיראי אל

 אליעזר רבי את מציאה ולא חלומה, את לד. לפתור בשלישית האימר, ותכא הימים,
 קורת נשברה והנה חלמה, כי תלמידיו, באזני הלומד, ותספר המדרש, כבית

 תמרו״ים, בכי האשה ותכך עליה, אישיה מת כי התלמידים, לה ויפתרו כיתד,.
אליעזר, רבי כה ויפגע בצאתד, ויד,י ראשד,. על וידיה המדרש מבית ותצא

10
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 ואת ומהSח את האשד, וS ותספר לבבך? יידע ולמד, תבכי למה אליה ויאמר
 כי תדעון, הטרם לתלמידיו, ויאמר בעיניו, הדבר ויהר תלמידיו. לה פתרו אשר

 — הנם? אישה את הרגתם ומדוע האדם, סי מוצא אחר הולכים החלומות כל
ננויס): רנתי איכה, (י־־רש

ב)
 ברכי על מאד, עד נסלאו עצמו חייו, ימי תולדות וכל אליעזר רבי קורות

 יום עד מנעוריו זאת ובכל מרבבה, הדגול הזה, האיש גולר ארץ עשירי אבות
ותלאה: עמל כתרוהו סבוד,ו מותו,

 אחד איש ןיד,י תתי״ח), אלפים ג׳ (ערך זכאי בן יוחנן רבן בימי וירד
 וישנאו אליעזר. האחד ויצם רבים, בנים הזה לאיש ויהי הורקנוס ושימו בארץ
̂ו ולא בו, ויקנאו אותו אהיו שלום. דברו יכי  אלוף היה הורקנוס, והאיש ל

 שכיות וכל וזהב כסף לו ויהי ובקר, צאן עדרי וכרמים, שדות לו ויר,י כיימראל,
 עשיו ידם וככה ויוגבים, כורמים חורשים אדמה, עובדי היו בניו כל החמדה.

 מאס הוא כי הליכותיו, בכל מהם נבדל אליעזר, אחיר,ס ואולם וחיל. קדן
 קרא/ רבות מצא, אשר ספר כל על בסתר וישקוד וקנין, עושר בכל מנעוריו

, מלאכד,: לכל לבו שת ולא וכתב, הגה
 אנשי העם, אבירי מפלגות, לשתי ירושלים יושבי התפלגו, הד,ם, בימים

 היי/ ואתם בריונים, התלמוד בעלי יקראו להם לקרב, ידם כוננו אשר ההיל,
 גברו וד,מםהר העכודר, כי האדטד., עבודת ועובדי ארץ, וכנעני העשירים הסיהרים,

 היו השניף, וד,מפלגה לבד. אהת למפלגה היו אלד, כל כארץ. ההיא בעת
 הרחיקו האלה, המפלגות שתי םופדים, כשם הנודעים וד,מדע, התירה חכמי
 וככל המדינד, בד,ליכות חייהם, בהליכות הליכותיהם, בכל רעותה מאת אשד,

 בניהם וכל היו, שלום אנשי באלהים, מזמתם כל שיתו הסופרים ידיהם. משלח
 ויהיו רדפו. בהבל בשרים עונג ולד,יי חפצו, קרבות הבריונים כן לא ד. למודי
 ויתנום התורד,, תופשיי כל את וכחרבם בפיהם ורודפים הסופרים, את עוינים

 האוכלים הד,יים, כבעלי ברגליד,ם, אשיר היקום כל את המבלים ועצלים, לנרפים
 ימים עוד וגם ההם, בימים העליונה על הבריונים יד ונודעה עושים, ואינם
אלהינו: בית הורכן אחר רבים

הסופרים, אחר בסתר לבו נמית אהיד,ם אליעזר כי דורקנוס, בני כראות ויהי
 את ויוציאו לאביו. ממר ולבן מולדתו בארץ לבוגד ויהשיבודו בו, אפם ויה־־

 נרפד, הוא נרפה בעצלתים, אליעזר ימך היום כל לאמר, אביהם אל רעד, דבתו
תנו, כבוד ירבו לא אשיר וריק, הכל בספרי לקרוא שים מעיניו וכל מעבודתו,  בי

— :בו בערד, וחמתו בנו, באליעזר אפו ויחר דבריד,ם את הורקנוס בשימוע ויהי

ג)
אליו הורקנום ויקרא ההוא, ביום אליעזר היה שינה ושתים עשירים בן
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 ואת זדונך את לסד. נגולו לבך תעלומות כל כי בד, אליעזר תדע ידע ויאמר,
 ביתי כבוד להרבות כחך צר וכי מלאכה, ככל התרפית כי שמעתי, לבכך ייע

 כרובם הסופרים ספרי אתה. נם ותהבל ההבל, לספרי פנית בי שמעתי כאחיך.
 אשר אלה לבהלה, וילדו עמל הרו אשר הסופרים אלה קרבך, אל באי כבי
 אל ותשים תזכר הלא כני! ועתה ומדוחים. שוא משאות רוח הגות מלכם כדו

 לתורה. ימיהם ומקדישים ד׳ לפני היושבים האלה, הסופרים אחרית מה לכך,
 בני נא ראה תתעטף. בם נפשם אשר כלמו, צמאים גם רעבים כי נא זכר

 והיית בעבודתך, מהיר איש והיית רוח, מהגות חדל מהבל, לך חדל הזהרתיך,
 טוב שיכר אתה גם וראית ביתי, וכבוד עשרי את אתה גם והרבית ורענן, דשן

:כעמלך

 ים כהמון סער לבו בקרבו. אליעזר לב וסחר סער הורקנוס׳רתת, כדבר
 ואולם אביהו, בפי חולל בי הסופרים כבוד על בקרבו, לגזרים נקרע ובשירו וגליו,

ואשם: וחטא אביו בכבוד יקל פן דבר, לדבר פחד
, ולתורת לחכמה העזה אהבתו ואולם לבבו, במסילות נתיב לה פרצה ד

 בשקר, אצטדק ומה אבי, לך אומר ״מה ♦שסתיו: רוח על עברה נגרש, וכים
 י הסופרים ובכור כתורה, נפשי חשקה אמנם שנאתי! שקר ודבר בזב, ידעתי לא
 לעומת המה וכאפס כאין והדר, בכור גם חפצים, גם עושר, גם בעיני! יקר

 ״אשרי :לשונו על ומלתו בו דבר ד רוח ישראל, זמירות נעים גם התורה, כבוד
ולילה!" יומם יהגה ובתורתו חפצו ד׳ כתורת האישי

 בו ויגער מאד, בו אפו ויחד בנו, אליעזר דברי את הורקנוס, כשמוע ויהי
 בטרם ההוא, היום לחם, תאכל לא בי הזהרתיך, בי ראה אליו, ויאמר ויחרפהו

שת: פני'אביו מאת אליעזר ויצא הטענה, מלא הרשת בבו

ד)
 חרשו המה אדמתו, לחרוש השדה, אחיו עם אליעזר ויצא בבקר, ויהי

:כפרך ולעכידו הרעימו למען בהר, לחרוש צוו ואותו כבקעה
ההוא, היום בל לחם אליעזר אבל ולא היה, שבת ערב יום ההוא, היום

 ותכשל הגבעה, hבמעלו חורש הוא ויהי מאומה. טעם ולא מים שתה ולא
 קרהו, אשר האסון על ויכהל אליעזר רבי ויחרד ותשבר. ותגוף באבן פרתו
 אתה ברוך ויאמר, ד את אליעזר רבי ויברך כלבו, ד׳ יראת באה כרגע אכל

 אחיו, מפני אליעזר ויברח פרתי. נשיברה לטובתי כי צרתי, ביום אותי העונה ד׳
כירושלים: אשר זכאי, בן יוחנן לרבן אשר הספי, בית אל וינם

 בשקידה ומדעים, חכמה וילמוד הזה, הספר בכית אליעזר ישב רבים, ימים
ומפריע: משבית כל כאין עצומה

המלצר, טפתבג להם נתן אשר הקם, להם אכלו העניים, מבני ד׳ למורי כל
 מכיסו. בביתו. איש איש נפשם, בלכלו העשירים, בני ואולם הספר, בית סוכן

כסתהו, פניו בושית הארץ, ואצילי העשירים מבני בהיותו הורקנוס, בן ואליעזר
*10
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 הגיד א8ן רבים, ימים אדומה אדמה מאנלו ויהי המלצר, מסתבי אכלו לבקש
דבר: לאדם

 מן זעפים פניו והנה וירא תלמידו, באליעזר זכאי בן ויתבונן היום ויהי
 אימי־ ויל דבר מורים‘ לו ויודע מפיהו, עלה רע ריח ועיר כיילו, איטר הילדים

 נא הבימה ישיראל, אלהי ד' אנא ויאמר, זכאי כן ויען מאד. לו וירע אתו,
 ערה באיטר !בני אליעזר ואתה ד; למורי בעני וראה השימים מן קדשיך ממעון
 כשמן חכמתך ריח יפיק בן קנית, איטר והמדעים, התורה דבי על מפיך, באיטה
סלה: השימים, קציה עד השימים מקצה תורק,

ה)

 בנו יציא כי לו, ויגידו אביהם אל ויבאו אחיו, מאת אליעזר כברוח ויהי
 לנפיטו■ ויברח היעימו, למען בה חייט איטר פרתו, את ויהרוג דעה, לתיבות

ומורה: סורר ממי, לבן ויחשיבהו בנו, כאליעזר הורקנוס אף ויחי

 לרבן אשיר הספר, כבית נמצא המורד בנו כי להורקנוס, רוגד היום, ויהי
 ירושילימה, לבוא פעמיו, לדרך וישים הורקנום ויקם בירושילים. זכאי, בן יוחנן

בשער: אשיר הזקנים לפני מנחלתו, בנו אליעזר את להעביר
 זקני כל את וישמע זכאי, בן יוחנן רבן וישמע ירושלימח, כבואו ויהי

 זקני בל ויבאו א״׳הים. — דבר על הגדול, מדרשי לבית שועיה, וכל העיר
 כלבה וכן נקדימון,״״) בן גוריון, בן־■־־) הבסת, ציצית בן היו ובראשם העיר,

. :שבוע —
 הוא גם ויבא זכאי, בן קרא אשר הקריאה קול את הורקנוס כיטמוע ויהי

 ם' על לשבת, כבוד כסא לו נתנו לא אבל הבאים, בתוך המדרש בית אל
המורים: ראש פקודת

המוסר, וארהות הדת בהליכות מישירים, לעמו ויטף הבמתה עלה המורה
 נא עלה אליו, ויאמר תלמידו אליעזר לרבי המורה ויפן להט*ף, ככלותו ויהי

 עליך• הטובה ד׳ כיד ומוסר חכמה תורה, לעמך, אתה גם והטף הבמתה אחרי
 שיאי, לשמים להעלות חפץ ולא היה גדול ענו כי לעלות, אליעזר רבי וימאן
 מרי קסם הטאת כי לבו, אל שים בי ממקומו, קם כרגע אבל העם, מטיף להיות

 את ויפתה הבמתה, אליעזר רבי ויעל גדול. באיש הפצר ותרפים ואון מורים,
ויאמר: מישיריס פיהו

פתהו ״הרב לאטר: בו דבר ד׳ רוח ייטראל, זמירות ״נעים י
חרבם דרך. ישרי לטבוח ואביון, עני להפיל קשתם, ודרכו ״רשעים

גוריו;: נ; נקדימון ובגת׳ המדרס ע״ס היא כן *)
*C צ״ר): ס׳ (ב״ר יוסס'[ מגלת עי׳ס הוא כן היה כלב מבית
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 רשעים מהמון לצדיק מעט טוב תיגיכרנה. וקשיתותם כלבם ״תבוא
וגו׳:״ ״רבים .

קדם. לשנות ימירו ויביע מעולם, ראימונות זבר הקדוים, ״הטימורר
̂בים אמיפל ״את  את אז בי;השחיתו רשעים, קרא אתו, אשר והטל

ואביון, עני להפיל קשיתם ודרכו חיבם פתחו והמה הארץ, על ״דרכם
 ישרי לטבוח עלה האלה הרימעים בלב גם אברהם, אחי בן לוט ״היא

 התהלך איטי ישיר, אלהים ד עשיר,ו אשיר אבינו, אברהם הוא ״דרך,
ד׳ אל ידו הרים כי לצידיק, מעט טוב תמים. ויהי האלהים ״לפני

לקח. ואם נעל שידוך ויעד מחוט אם וארץ, יממים קנה עליון ״אל
״ !אברם את העשירתי אני יאמר לא למען סדום, למלך אשיר ‘״מבי

 אציל• לפני דריט אימי הראשון, בדרושיו אליעזר רבי דרש הזאת, הפתיחה
 להגיר הרבה ו;*וד חייו. - ימי בבל הראשונה בפעם הבמתה בעלותו '־'ושלים

 חצב מפיו, יצא אשיר הנה כל א־;ן, שמעתם לא אשר ומיסר הכמה ומות‘תע־
 אלופו זכאי בן מויו וגם לקחו, נעם על השתוממו הנאספים ‘כ: אש, להבות

 רבי ויגד להטיף, ככלותו ויהי ודבר. דבר כ̂, על ראשיו ע^ נימקו. ומיודעו,
לך:״ נתתי ומידך הכל ממך כי מורי! ״אדוני לאמר: עם קבל אליעזר

עמד והורקנוס כסאו, על בכבוד איש איימ יימכו והנאספים הימיומעים כל
כאבן לו. הנעישיה הכבוד וכל בנו, הכמת בראותו בקרבו, יחיל ולבו רגליו על

̂לו ולקול הקהל, בתוך משמים הויקנום עמד דומם  אזניו הקימיכו בנו, ימיסתי צל
 עני להפיל קשתם דרכו בניו, המה הלא רשעים, פתחו ״הרב לאמר: קשיב ייב

 בהיותו ויהי אבותיו. מנהלת להעבירהו בנו, אליעזר הוא דרך, יימר ולטבוח
 הורקנים ויקם אתם. וישב ידים לו ויתנו ויקחוהו ייושיליס, שועי ויראוהו משימים,
 באתי הלא מורי! אדוני ויאמר, זכאי בן יוחנן רבי אל ויגש מכסאו, פתאום

 ועתה בשער. אשר הזקנים לפני מנחלתי, בני אליעזר רבי את להעביר הנה,
 מררוהו כי אתו, הלק לאחיו ואין עולם, למורשת נחלתי כל את לו נותן הנני
להם אשיר בכל מנגוע לי הלילה ויאמר אליעזר רבי ויען הנם. וישטימוהו ויבו

כחלק חלק בלעדי להם, אישר מכל מאומה אקח ואם נעל שרוך ועד מחוט ואם
מ״ב): סרשה רבה בראשיה ו', פרק נהן דרבי (אבוה עטהם. אקח

ר)
 בן שמעון ורבן חרב, המקדימ בארץי, נהיו נוראות ומכובות גדולות שמות

 תחתיו, לנשיא זכאי בן יוחנן רבן ויהי יה, חסידי כל ועמו נהרג, הנשיא גמליאל
 שנה מאות ותשע אלפים שלשת בשנת שם וימת ליבנה, ויבא מירושלים ויעל

 גמליאל רבן ויהי אלהינו, ביח חורבן אחר שנים חמש שנה, ושלשים ושלשת
 למשנה. הורקנוס בן הגדול אליעזר רבי לו ויהי לנשיא, הנהרג שטעון רבי בן

(סה׳׳ד):
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 עיר יםSירוש בהיות עור — בארץ, נעשו אשר הגדולות המבוכות לרגלי
 חרדו התורה ושרי התורה. בהליכות גם רבות פרעות עוד נעשיו במצור, קדשנו
 אצל נם אגודות, אגודות ותרבינה תורות, לשיתי הלילה התורה תעשה פן מאד,

הנאמנים: המקבלים
 כל היתד. לא ושמאי, הלל הנשייאים ראשי עד הנביאים, אדון משה מימי

 נכונה התורה קבלת היתד, ודור, דוי ביל הדת. בעניני בישראל מחלוקת
 מהם נפלא כי והיד, ההם. בימים היה אשר השיופטים, ראשי בלבות ושומה

 ריבות, דברי ובל לנגע, נגע ובין לדין דין ובין לדם, דם בין למשפט, דבר
 היה אשר השיופט אל ד׳ יבהר אשר המקום אל ועלו וקמו בשעריד׳ם, אשיר

 תורת יצאה מציון כי הרבים, דעת פ• על הדבר, את הכריע והוא ההם, כימים
 ושמות מבוכות נעשו עת והלל, שמאי כימי ואולם מירושלים. ד׳ ודבר אמת

 לפני המכריעיים ופסקו ד,סנד,דרים, ובטלו ישיראל, וגלד, הכית נחרב כי בארץ,
 בקרב מחלוקת ויכתה ציכם, כל שימשו שילא התלמידים ורבו ההכמים,

ישראל: חכמי

 רעד,ו אל איש• ויחרדו הזה, הרע הדבר את ישראל, חכמי כראות ויהי
 לאגודותיו יפרר העם וכל מישראל, התורה חללה תשתבח פן יראו כי לבם, ויצא

 עצומה, בקורת ויציבו לאםפים, ויתאספו ישראל חכמי ויתפקדו שיונות. לכתות
 ולרחק, לקרב קדם, מימי לד,ם היו אשר הסתרים, מגלות כל ועל הפסקים, כל על

 כתיבת לסרסם ההיתר, ההל ומעלה, ד,ד,וא היום ומן ולהבר. לזרות ולבער, לגנוז
 הבקורת רוח החלד, ואז והמכשולים. הזיופים מן השימר למען פד>, שבעל תורה
 ויבקשו הבחן, בכור העלו הקדש כתבי את גם כי ישראל, חכמי בקרב לפעם
 ויבקשיו י״ג:) (שבס תורר,. דברי סותרים דבריו שהיו יחזקאל, ספר את לגנוז
 (סס משלי ספר וכן זה. את זה סותרים דבריו שהיו קהלת, ספר את לגנוז

 ‘אנש שבאו עד בקהל באו ולא ועומדים, גנוזים רכים ימים היו ובאמת :),’ל דף
 לצד נוטיים דברים בקד,לת שימצאו וישי פ׳יא), (הדר״נ ופרסמום הגדולד, כנסת

 התורה את ולגנוז לד,שיביה הדרישה ועיקר יהרון.). מה ססזק קהלח (מדרש מינות.
 רוה לסועי בינה ססרי עיי; קל״ח: (שבה ביבנד,. ככרם היתד, מזויפת, הנראד,

ס׳): פרק סיפריס דקדוקי מאמר בכהיביס, חהי רשר

 שמאי בית האבות, כתי שני ויחלקו ההיא, כעת ישראל חיטי ויתפקדו
 המלחמה ותד,י כמוהם, הלכה אומרים ואלה כמוהם הלכד, אומרים אלה הלל, ובית

י״ג:): (עירובי; שנים שלש ארוכה

 בשילום מלחמה [פאלעמיק], סופרים מלחמת היתד, הזאת, מלחמה ראשית
 הרשעה, יד בהם גברד. לעתים ואולם יחד, התחתנו וגם שלום היי יהד ויחיו
 כאחריתם, ואולם דם. שסך עד כחזקה ויר־בו אתם, עלד, אשר רב הערב של

 אלהים דברי ואלה אלה ואמרה קול בת שיצאה עד בשילום, מלחמד, דמי הפנו
הלל, כבית וד,לכד, בהקדמחי) פרסו; שלמס רבינו פירוש פי (על דורשים הס דדים
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 שםקר'ם*ם אלא עור ולא שמא', בית ורביי דבריהס ושיונים היו ועלובים נוחים כי
שם): (־!•רובין לדבריהם שמאי בית דברי

ז)

עליו: שאמרו עד הארץ. בקרב לתהלה שמו ויהי אליעזר, רבי היה גדול
 שיניה, ככף הורקנוס בן אליעזר ורבי מאזנים בכף ישראל הכמי כל יה'ו ״אם
 ס״ב). (איוש טסה" מאבד שאינו סיד בור היה ,,והוא כלם.״ את מכריע הוא
 ויאמי, אליעזר רבי עליה ישב אשר האבן את נשק גילו ובן רעהו יהושע דבי

 שמי ויהי (אדר״נ). הברית." ארון עליה והיושב סעי, הר היא הזאת ״האבן
הגדול:״ אליעזר ״רבי הארץ: בכל

השבת. ביום שים וישיבות העליון, בגליל אליעזר רבי ויבא היום ויהי
 שמעתי להם אמר עשיה שטנה על סכה, בהלכות הלכות שילשיים מטנו וישאלו

 האם ״יבי! אליו, החכמים ויאמרו שמעתי. לא להם אטר עשירה שתים ועל
 בפעם הלא אליהם, אליעזר רבי ויאמר השמועה?״ מפי רק אינם דבריך כל

 שיהת דברתי לא ״מעודי מרבותי: שמעתי לא אשר דבר, לכם אומי הזאת,
כ״ה): (סכה לעולם״ רבי מפי שמעתי שלא דבר, אמיתי ולא חולין,

חולין, שיחת שח לא מעודו מורו, זכאי כן יוחנן רבן בעקבות הלך מדותיו בכל
 המדרש לבית ארם קדמו ולא תפלין, ובלא תירה בלא אמות ארבע הלך ולא
 ולא קבע שינת לא המדרש כבית ישן ולא ויצא, המדרש בבית אדם הניח ולא

 אדם פתח ולא ושיונה, יושב אלא ודומם יושב אדם מצאו ולא עראי, שינת
 לעולם, רבו טפי שמע שלא דבר אמר ולא כעצמו, הוא אלא לתלמידיו, פתח
 הכפורים. יום וערב פםחים בערבי רק המדרש, מבית לעמוד עת הגיע אמר ולא
צ״א): סי' המאור ממרס ועיין <שס

 לעם ולהגיד לדרוש אליעזר רבי וישב היה, קדש מקיא יום היום, ויהי
 ,,אלה אליעזר: רבי ויאמר המדרש, מבית הראשונה האגודה ותצא החג. הלכות

 כעלי ״אלה ויאמר: השניה, אגודה אחריה ותצא המה!״ נחלות חביות י‘כע:
 אגודה ותצא כדים!" בעלי ״אלה דאמר: השלישית, אגודה ותצא חביות!"
 אחריה, החמישית אגורה ותצא בקבוקים!" בעלי ״אלה ויאמר: הרביעית,

 הששית אגודה החלה כאשר ויהי יין!" כוסות רק להם אין ״אלה ויאמר:
 בהביטו ויהי בתלמידיו. עיניו נתן ובדברו מארה!״ בעלי אלה ויאמר: לצאת,
 דעתם שגם מורם, חשדם כי בלבם, חשבו כי שונו, ופניהם נבוכים ויהיו עליהם,
 לאלה אומר,|רק לכס^אני לא בני! ״אל אליהם: אליעזר רבי ויאמר לצאת.

 את ויברך לדרוש כהתימו ויהי שעה!" כחיי ודבקים עולם חיי יעזובו אשר
 ושלחו ממתקים ושתו משמנים אכלו ״לכו לאמר: (ח׳) נחמיה ככיכת תלמידיו

ט״ו;): דף (ביצה מעוזכם." היא ד׳ חדות כי לו, נכון לאין מנות
אשר המשתה, לבית צדוק ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ויבא היום, ויהי
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 רבי דאמר עי*יהם. ומשקה עומד ‘גמליאל ורכן לבנו, הנשיא גמליאל רבן עשה
̂יאל והרב יושבים אנהנו כי עוימים, אנהנו הכן אליהם, א^יעזי  עלינו? עומד גמד
 גדול אברהם הלא ששימש, ממנו גדול עוד ראינו הלא יהושע, רבי אליו ויאמיי

 רבי ויען גמליאל? רבן עלינו יעמוד לא ואץ אורחיו! על עמד והוא היה “הדו
 ד' הלא הבריות? בכבוד אך והגיתם אל, כבוד תעזובו מתי עד ויאמר, צידוק

 שלהן ועורך אדמה, ומצימיח מטי מוריד נשיאים, ומעלה הרוח משיב אייהינו
ני׳ב): (קידסין גמליאל? רבן עלינו יעמוד לא האם ואנחנו, אדם! בני לכל

אמאישלום, ושמה לאשה הנשיא גמליאל רבן אחות את אליעזר רבי וישא
 כשם הורקנוס האחר ושים בנים, לו ותלד שכל, וטובת ד יראת היתד. והיא

לתהלד.: הנודע אביו,
 כבוד ויתנו אליעזר, רבי שם את והקדישו העריצו ושיריד-ם הגוים חכמי גם

 שי/ לו הובילה בשנד, שנד, ומדי בטנהד, פניו קדמה אחת, מטרונה ליממו,
 אליו ותבוא היום ויהי הספר. בית לתלמידי למכולת ומזון, כר כי מאות ש^ש

 אליי/ האשד, ותאמר שונות, ובשאלות בחדות ותנסד,ו לוד בעיר הזאת האשה
 כלם הלא אחת? כמיתד, הע̂; בעון החוטאים בל מתו לא מדוע לי, תגיד הלא

 רק לאשה הכטד, אין כי יען ויאמר: אליעזר רבי ויען — הטאי! אהד בהטא
 כפעם הספר לבית המנחה את עוד לתת יספה ולא האשה עליו ותקצוף !בפלך

 מנעת אשר התורה, מן אחד דבר כגלל הלא אייו, בנו הורקנוס ויאמר בפעם.
י אליעזר, רבי ויאמר והקם. הנערים להם את הסית הלא הזאת, האשד, מן  ה̂ל

 כי דעת. וקלי לנשים ימסדו ולא המוקד, על התודד, דברי כל יע^ו כי טוב
 את ויחשיוב ישראל עון לו להזכיר באה כי טליד,, ירזמון מה אל הכין הוא

מדרס): ס״ו: (יומא להטאת: הסדר,

 וישאלו היום ויר,י מיתתך!״ לפני אחד יום ״שוב תמיד: אומר היה הוא
 ויען מותו? לפני. אהד יום ישוב כי ימות, מתי האדם יודע הכי אותו, תלמידיו

 ימות פן יום בכל ישוב כי לכם, אמדתי אשיר הדבר, הוא ויאמר, אליעזר רבי
ט״ו): ס׳ ר״נ7א קנ״ג. (שכס למחר.

 לו לקחה אשר קטנה, ילדה אחותו בת את אתו ויגדל זקנתו, ל׳עת ויהי
 עשרה שלש בת בהיותה ויר.י שככה. ובחיקו שתתד,, ומכוסו אכלה מפתו לבת,
 אליה אליעזר רבי ויאמר עדיים, בעדי ותבוא צמח ושערה נכונו שדיה שנה,
 לד,יות אנכי אמתך הלא אליו, העלמה ותאטד לאיש, והנשאי בתי נא צאי

 ושבתי, זקנתי ככר הלא בתי! אליה, ויאמר תלמידיך. רגלי לרחוץ לשפחה,
 הלא אדוני, לך אמדתי הלא העלמה, ותאמר גילך, בן לבחור והנשאי צאי

 סרק (אדר״נ אותה. וידע מדעתה ויקדשה תלמידיך, רגלי לרחוץ אנכי אמתך
, עסר): ששה

ח)
לא זאת בכל ישראל, חכמי אצל אליעזר רבי כבוד היד. יקר אמנם אם



153

זאו  הלך כ' היה, שמותי הזה ההים כי יען לו. התכחשו ולא פנים, לו ̂נ
 אין אומר: וגזרו ישראל, הבמי עליהם נסנו כני אשר שמאי, בית כשיטת

— שטאי! כבית הלכה
 הגרולה אהבתם כי ברורו, היו אשל ישיראל, חכמי רוח יקרת ראינו וכץה

 רבי אהוב לו, פנים לשאת עיניהם, את עורה לא ומיורעם, אלופם למויס,
מטנו: יותר והאטת מרותיו אהובים אליעזי

פרקים, פרקים העשיוי תנור על לחקור ישיאל, חכמי ויוערו היום ויהי
 אליעזל רבי נחלקו אז לו. בנין תוית או להטטא, לו חלם כלי תורת אם לדעת

 אליעזר רבי השיב ההוא, ביום מטטאים. וחכמים מטהל אליעי• רבי וחכטים.
החכמים: מאת שומע בל לו היה ולא הקל, לאין רכות תשובות

 וזקנים — רעתו לפי — יחכמו רבים לא כי אליעזי־, רבי בלאות ויהי
̂אות בטוסתים להוכיח וינס משיפמי יבינו לא  אם אליעזר, רבי ויאמר אמתו. ונצז־

 למאות. אמות ממקומו החרוב נעקר וכדברו יוכיח! זר. הרוב כדברי, הלכר׳
 הלכה אם אליעזר, רבי ויאמר החרוב! מן ראיה מביאים אין הזקנים ויאמלו
 אין אליו: החכמים ויאמיו אחורנית. המים וישוכו תוכיח! המים אמת כדברי,
 בית בתי־'י כדבלי הלבה אם אליעזר, רבי ויאמר המים! מאמת ראיה מביאימ
 ויאמר יהושיע רבי בם ויגעל לנפול. הבית קירות נמיו וכדברו יוכיחו המדרש•
 נפלו ולא לכם? מה אתם בהלכה, זה את זה מנציחים החכמים אם אליד׳ם;

 נוטים ויהיו אליעזי, רבי כבוד מפני עמרם על קמו ולא יהושע רבי בכור טפני
 יוכיחו השמים מן כדבלי הלכה אם אליעזי, רבי ויאמר הזה. היום עד ועומדים

 התולה נתנר. ככל הלא היא! בשיטים לאי ויאמר, רגליו על יהושיע רבי ויקם
 שש אז ראו אשר פלסומי, מופת ידי על הנביאים, אדון משיה ידי על מסיני,
 ואין חיים, אלר.ים דבלי את ושמעו ראו וכלם מישראל, הגברים אלף מאות
 הלא השקל, נביא יתן אשיר והמופת, האות וגם מעתה, דבר לחדש עוד לנביא

 וד.מוםת, האות בי יען אותנו, אלהינו ד׳ מנסה כי לו, נשמע ולא לו נאבד. לא
 על יעידו אשר עדים שנים כתורת והיו — התורה, דברי לחזק רק יבאו לא

 הכחשיד. תורת להם יש כי ~ אותו, לאמת ולא הדבר קים למען רק — דבר,
 לעבור כי השימים? מן לנו נותן אתה אשר הזה, האות מה ועתה — וד,זטה.

 ועיין ההזקה ביד (הרתב״ם קול! בבת משיגיהים אנחנו ואין הוא, תורד. דברי על
בשמיס): לא ד׳יה נ׳׳ט: מ“ב הוס׳

הסעיפים, שיתי על היה פוסח ההיא, בעת ישראל מחכמי אחד נתן, רבי
 רעיונות בעתוהו בחלום גם בהקיץ גם לד,שמאיל, או להימין ברוחו ידע ולא

 היום ויהי כחכמים? או אליעזר כרבי הלכה אם לר.כריע! ידע לא כי שונים,
 אליהו, ויאמר ? אומר ד׳ ומה אליו נתן רבי ויאמר בחזון, הנביא אלידע אליו וירא

 נתן, רבי וידע בני!״ נצחוני בני! ״נצחוני ויאמר: ישיועתנו, צור יגיל כזי{ניו הן
 אגודות, אגודות, יהיו ולא בארץ, אחד לגוי ישראל יר.יה למען הוא, ד׳ חפץ כי

ט;): (ב׳׳מ הוא. אלד.ים דבר כי וידע נ״
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ט)

 ויראי גדולים הימים קמו כי ויאתיו, כאלה מקרים קרו ודור דור ככל
 מחשבתם אמנם הן הבקורת. בכור והאמונה הדת הליכות את להעביר אלהים,

 ההוא. שבדור החכמים יתר בעיני רצויים ה*ו לא מעשיהם אבל רצויה, היתד,
 אשר המשכילים, פרחי המה הלא רב, הערב מן בו שאין דור לך אין כי יען
 ראו כן על בישראל. פרעות ולפרוע הדת מוםדות את לד,תיר דק מגמתם כל

 ישיראל, בבית ורחבה פרצר, אשיר הפרצד,, את לגדור ההיא, בעת גס ישראל חכמי
 כל את הזקנים הביאו ההוא, ביום צרכם. כל שמשו לא אשר התלמידים בגלל

 בבית ור,עם הזקנים כל לעיני באש וישרפום אליעזר רבי טהר אשיר הטד,רות,
 מן ויבדילור,ו ד לכבוד אליעזר רבי את ויברכו ישראל, חכמי ויתפקדו הועד.

ישראל: מקרב די,מחלקת ותבל מרי, לבני לאות להיות הקהל,
 רבי כבוד כי יען העגל, בו שנעשה כיום לישיראל, היה קשה הזה, היום

 ולעשות גדר לגדור דרושה היתד, העת אבל מאד, עד בעיניהם היה יקר אליעז־
צבאות: ד׳ כרם את לחבל השועלים יפרציו לבל לתורד,, סיג

 מי את יחד סוד הזקנים וימתיקו האלדדם, בבית החכמים נועדו כאשר ויד,י
 לו, ויגיד אדם כסיל ילך פן יראו, כי ברכוהו, כי להרב, ולהגיד להודיע לשלוח

̂א  ברבי ויבחרו הזקנים ויתפקדו בה. יושבי וכל תבל הא^י, תחרב חרב הי
 וישב אליעזר רבי אל ויבא שחורים, בגדים ויתעטף עקיבא רב• וילך עקיבא.

 מה ״עקיבא! אליו: אליעזר רבי ויאמר אמות. ארבע היהק הארץ, על לפניו
 נבדלו רעיך כל כי אדמה, ״אדוני! ויאמר: עקיבא רבי ויען מיומים?'׳ יום

 הארץ על הוא נם וישיב נעליו, ויחלוץ בגדיו את אליעזר רבי ויקרע ממך!״
 בשעורים ושליש כחטים שליש כזיתים, שליש הארץ, בתבואות שידפון ויהי ויבך.
 אשר מקום ובכל ההוא, ביום היה גדול אף בצקה. האשד- כיד אשר הבצק ואף
כליל: למוקד נד,פך אליעזי, עיני^רכי ראו

בים/ סערד, רוח הטיל וד׳ באניה, גיסו גמליאל רבן ירד ההוא, ביום
 רבן ויקם עליה, עכרו אשר והמשברים הגלים המת מפני לר,שבר השבה והאניד,

 הסער כל כי ידעתי הלא !צבאות אלהים ד׳ ״אנא :ויאמר ד' אל ויעתר גמליאל
 לא כי לפניך, וידוע גלוי הלא אבל הוא! הורקנום בן אליעזר רבי בשל הזד.

 שלא זאת, עשייתי לכבודך אם כי זאת, עשייתי אבי בית לכבוד ולא לכבודי
■ מזעפו: הים וינח — בישראל," מחלוקת תרבה

 התלוננה לא וד,יא היתד,, שכל וטובת ד׳ יראת אשד, שלום אימא אשתו
 עשו ואיבה משנאה לא כי נכונה, ידעה כי ישיראל, חכמי ויתר הנשיא אהיה על
 שטרה ומעלה, ההוא היום מן שמים. לשם היה מעשיר,ם וכל ככה, הזקנים לו

 לו יעתר סן יראה כי הבקר, בתפלת יום ככל אפיו על יפול לבל אישה, את
 ותצא אליעזר, רבי אל הלך אישי ויבא היום, ויהי כאחיד,. לו שפטים ויעש ד׳

על נופל אישה והנה ותרא הכיתד,, בשובה ויהי לחם. כפת ותקדמהו האשה
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 אהי את הרגת ככר כי לך, קומה ותאמי האשד, ותזעק לד', ומתסלל אם*ו
 פתאום. הנשיא גמליאל רבן מת כי בעיר נשמע והקול מדברת עודר. הנשיא!

 מסורה ותאמר: האשה ותען כזאת? לך הגיר מ* אליעזר, רבי אליה ויאמר
נ״ט;): (ב״מ אונאה!" משערי חוץ ננעלו השערים ״כל אבותינו: מאת לנו קדומד.

י)

 תלמידיו ויבאו לחליו הראשון ביום ויהי אליעזר, רבי חלד, כאשר ויהי
 ויעזימני בעולמו, ד׳ פתח זעמו חצי ״את :אליד.ם ויאמר אליעזר רבי ויען לראותו,

 ורבי בדברו,' תלמידיו ויבכו מאד!" נורא במכאוב הוכחתי כי לחציו, מטרה
 ואתה כוכים אנחנו הנד, ״עקיבא! התלמידים; ויאמרו לקראתם. שמח עקיבא

 כצער, התורד, ספר אליו, ויאמרו בוכים? אתם מדוע אליד.ם, ויאמר שמח!"
 עוד כל כי יען שימח. אני לכן אליהם, עקיבא רבי ויאמר נבכה? לא ואיך
 שמנו ואין מדביש, דבשו ואין מחמיץ, יינו אין מאשר, מורי את ראיתי אשר

 בחייו, עולמו מורי ראה פן בנפשי, אמרתי הלא מכה; פשתנו ואין מבאיש,
 מן דבר חסיתי האם עקיבא! אליו, אליעזר רבי ויאמיי שמח. אני עתד, לכן

 אשיי כארץ, צדיק אין ״כי :אלופי למדתני הלא ויאמר, עקיבא רבי ויען ? התורה
ק״א.): (סנהדרין יחטא״ ולא טוב יעשה

יא) ■

יהושע, רבי טרפון, רבי המה הלא לראותו, הזקנים ויבאו השני, ביום ויד,י
 לישראל אתה טוב ויאמר; טיפון רבי ויען עקיבא. ורבי עזריה בן אלעזר רבי
 רבי ויען הבא! ובעולם הזה כעולם ורבי, הזה, בעולם שהגשים הגשם, מן

 ורבי, הזה, בעולם חמה שגלגל חמה, מגלגל לישראל אתה טוב ויאמר, יהושע
 לישראל אתה טוב ויאמר; עזריה בן אלעזר רבי ויען הבא! ובעולם הזה כעולם

 עקיבא רבי ויען !הבא ובעולם הזה בעולם ורבי הזה, בעולם ואם שיאב ואם, מאב
 דברי את ואשמעה נא סמכוני אליהם, אליעזר רבי ויאמר יסורים! חביבים ויאפר:
 כל לך מאין לי תגיד הלא עקיבא! אליו, אליעזר רבי ויאמר תלמידי, עקיבא
 לא כי יהודד., מלך ממנשה זה דבר למדתי הלא ויאמר, עקיבא רבי ויען זאת?

 כרגע והנה לו, בהצר אבל אביו, חזקיהו הורהו אשר הלמודים כל לו הועילו
ק״א.): (סנהדרין לו. ויעתר אלץ ויתפלל ד; פני את הלה

יב)

 למדנו ״רבינו! אליו ויאמרו לראותו, תלמידיו ויבאו השלישי כיום ויהי
הזהרו ויאמר, אליעזר רבי ויען הבא. עולם לחיי כהס ונזכה חיים! אורחות
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 בניכם את ומנעו עומדיש, אתם מי לפני דעו מתפללים, ונימאתם הכדכם, ככבוד
 יחיה לבדו המקי־א על לא כי מדי, יותר במקי־א תרגילום שלא החניון, מן

 עולם לחיי תזכו ואז חכמים, תלמידי בייכי תוש*בום עיד אם כ* ישיראל,
:י פ' חדד״נ כ״רז: (•:ר:וה הבא, ( גי ׳

יג)
 רבי את ליקי וחבריו עקיבא רבי ויבא היה, שיבת ערב יום היום, ויהי

 החדרה בנו הורקנום ויבא באימון. ישיבו והם הממיות, בחדר שכב והוא אליעז־,
̂י ויבקיצ ̂̂ו  דמעה• נזלו ועיניו להלוין, אביו הניחו ולא ימלו, התפילין את לח

 רבי וישמע אבי, דעת נטרפה כי אדמה אדוני! לחכמים, ויאמי־ הורקנוס ויציא
̂יעזר  כי נטי־פה, דעיתך אכל נבירפה, דעתי לא בני! בני! ויאמר, דבריו את א״

 אתה שאין בתפלין, עושק והיית לשמים, מיתה עליה שנתחיבת נ־, הדלקת עזבת
̂יהם מתהיב  מיושבת דעתו עוד כי החבמים, כראות ויהי שבות. משום רק על

ו אמות, ארבע הרחק לפניו וישיבו החדרה, ויבאו בי,  שאלות מאתו וישי̂א
 ועל מימא טמא על בהלכה לרים וישיב מקוה, ובהלכות טומאה בעניני רבות,
טהור: כיד-וי

 ירא אליהם, אליעזר רבי ויאמר התורה, דרכי להם להורות כהתימו ויהי
 ויאמיו לשמים. מיתה הזה הדור חכמי יענשו פן בקרבי, יחיל ולבי מאד אנכי

 יען ויאמר, היב ויען אדוני! נא הנידה חטאתנו ומה פשענו מה אליו, החכמים
 ויאמר* עקיבא רבי אל ויפן כדברו ויהי ממני! תורה ללמוד באתם לא כי

 ז אדוני נפניתי לא עקיבא, רבי ויאמר לשימשני? באת לא מדוע 1יוםף בן עקיבא
 ויאמר במה? מיתתי ויאמר עקיבא, רבי ויוסף בקרבו, הטו וימס כדביו ויהי
̂נא עקיבא רבי ויאמר מכלם. קשיה מיתתך אליעזר רבי  ביום נא למדני אדוני, ז

 וירי' הננעים. במשפטי רבות, הלכות לו ויבאר אליעזר רבי ויואל פיך מתורת
 ויען חזהו, על אותן וינח זרועותיו, שתי את אליעזר רבי וירם לבאי־, כהתיטו
 העולם מן ההולבים תורה, ספרי שני אלה זרועותי, שתי על לי ״אוי ויאמר:

 לא סופרים, אדם בני וכל קולמוסים, האנמים וכל דיו הימים כל יהיו אם הזה!
 לא בישיבה, לחכמים שמשיתי אשר ובל ושיניתי, שקראתי מה כל לכתוב, יוכלו

 הסרתי ולא הגדול, בים אצבעו הטובל כאדם רק עיני, שאלו אשיר מכל הסייתי
 משכתי לא החצוניות מחכמות וגם השפופרת. מן הכחול כנטף רק מתלמודי

 להיות דעת למען הייתי, שילם הבליהם ובמשלי החרטומים, בלהט וגם ידי, את
 דבר ממנו עוד וישאלו לדבר ככלותו ויהי דבר." לאפיקורוס להשיב ימקוד,

 רבי ויקרע בטהרה. נפשו יצאה ובדברו טהור! טהור ויאמר הטומאה, בהלכות
 ומרה, גדולה זעקה ויזעק העיר, ברחוב ויצא בגדיו, את עזריה בן אליעזר
 נשמתו יצאה כי הבא, לעולם הוא טהור אליעזר, רכינו הוא ״טהור לאמר:
"Iבטהרה

 והנה בו, ויפגע ולבכותו, לו לספוד עקיבא רבי ויבא כת,1ה<! ממחרת ויהי
בגדיו, את עקיבא רבי ויקרע ללוד, מקסרי ההולך בדרך טטתו, את נושאים
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 ;דאמי- ומרה גדולה זעקה ויזעק ויבך איצה ויפול דם. שסך עד ראשו את ויגז
̂יך רבי לי אללי  !ופרשיו ישראל רכב !אבי אבי !עליך רבי לי אללי 1 ע־

 רב* ויען להחליפם. ש^חני לי ואין עלי, לך יש מעות אב, ואין היינו יתומים
: ס׳ ר״נ7(א הנדר! הותר הנדר! הותר ויאמד, יהו׳נזע ( ה נ׳

. ז

עשירים. מחייב חרסום בן אלעזר ר׳

רבים, נכסים אביו הורישיו כי הרסום, כן אלעזר רבי היה גדול עשיר
 ושסהות ועבדים לו היו שונים מפקירים ופקידים סוחר. ואניות ובפרים ערים

 מלמדיו, מכל ולהשכיל חכמה לקנות למסעיו הזה העשיר הלך הימים וכל לרוב,
 הימים כל כרגליו. ויעבור דבר אין זולתם עמו, ופתו וילקוטו גולה כלי וילבש

 וימצאוהו היום ויהי מעורו. עבדיו ראוהו ולא ד, בהורת הגה הלילות וכל
 מעבודתו אותו להניח חרסום כן אליהם ויתחנן העיר. שיר בעבודת ויעבירוהו עבריו
 נעזבך! לא כי אדונינו חרסום כן ״חי לאמר: לו וישבעו תורד, ללמוד ללכת

נ״ה)^ ף7 (יומה לו. וילך ויעזבוהו ככשסו וישחדם

‘ ח.
פדת. בן אלעזר ר׳ י

 רעים וחלאים במכאובים הוכח גם פדת, כן אלעזר רבי היה גדול עני
 כל לו היה ולא מבשרו, דם הרופא לו ויקיז חליו, כפרוץ היום ויהי ונאמנים.

 ביתו אל ויבא פיו, אל ויתנם שיומים עלי וימצא נפש, להשיב בברותו אכל
 לקהת האיש חפץ לא כי לו, ולנוד לראותו החכמים כל ויבאו ויתעלף. ויישן
 כבוא ויהי נקוב. צרור אל השתכר השיתכר, ואשר מאיש, כסף ומשאת מתן

 נוצצים, וכלפיד כתנור בער מצחו עליו, נפלה גדולה תרדמה והנה ויראו ההכטים,
 ויאמר משנתו, בהקיצו ויהי שיהוק. אותות נראו פניו ועל דמע, פלגי נזלו מעיניו

 ואומר עלי, נצב ד׳ והנה מאד, נורא חלמתי חלום החכמים, אל אלעזר רבי
 אשיב כי תחפוץ, החפץ ויאמר, די ויען ? בעניי אנוע מתי עד !אלהים ד׳ אליו,

 שנית תולד אולי הארץ, ואת השיטים את שינית ואברא וכהו לההו עולמי את
 עור, ואומר ואען !ידעת אתה הלא אלהיב, ר ואומר, ואען בארץ. עשיר להיות

 הימים על חייתי אשר הימים רבו אם וקצי, ימי מדת נא הודיעני אלהים! ד׳
אלהים, ד׳ ואומי, ואען הוא. כן כדברך ד׳ ויאמר הארץ*? על עוד אחיה אשיר
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 וארץ חדשים שטים ויבראו ממקומו., צור יעתק כי עוד, אחפוץ לא* איפא כן אם
 מר׳ אלהים! ד׳ בבקשתי, לעתיד וחלקי בשאלתי נפשי הנה אכל בגלל'. חדשה

 הנר׳ לאמר, אלי ד ויאמר הטור, שטן נהרות עשר שילשה ד׳ ויראני לי? התן
 ואומר/ ואען אלהיך. ד׳ על לעתיד נפשך תתענג ובאלה לפניך, תורק שימן
 העומדים רעיך הלא ויאמר ד׳ ויען תקצר? ד׳ היד עמלי, כל על חלקי זה האם

 הרשעים חלק גם הלא עוד, ואומר ואען עמך. חלקם יקחו המה גם הלא לפניך,
 המזבח מעל רצפה ויקח השרפים, מן אחד אלי ויעף כדברי ויהי !לצדיקים צפון
כ״ה.): (חעניח מצח. ובעזות עינים ברום הטאתי כי ואדע כטצחי, וי;ע

ט.
י . רב ר ז ע ל א

 העז אחד, רומי איש והנה רגליו, את להסך הכסא — בחדר פעם בבואו
 והנה בשבתו ויהי תחתיו. כסאו על הוא וישב החדר, מן בחרפה ויגרשהו בפניו
 אדום איש אדם, ״ואתן אלעזר: רבי ויאמר וימות. ארצה מעיו ויצאו נחש נשכו

)ס'׳ב ברכוה עד, פ׳ רבה (בראשית ״ !תהתיך : :

כרתותא. איש אלעזר רבי
 אשר כל ויפזר בכספו עשה צדקות רב כי הזה, האיש לצדקת ערוך אין

 כל את להם יתן לא למען תמיד, מפניו נחבאו הצדקה סוכני כי עד ל.י,
• :לו אימר

 ביום לה להיות לבתו ומוהר מתן לקנות אלעזר, רבי וילך היום ויהי
 וירא מפניו. וינוסו הצידקה בסוכני ויפגע העיר, ברחוב בלכתו ויהי כלולתה,

 הדבר, את לי תגידו הלא אליהם, ויאמר וישיגם לקראתם וירץ אלעזר, רבי
 ויאמרו, הסוכנים ויענו הצדקה. עבודת את לעבוד היום עליכם שמתם אשיר
 כלולתם. אפריון תחת להובילם אחת, ויתומה אחד יתום כעד כסף מאספים הננו

 נעזבים כי יי<ין בתי, על להם הבכורה משפטי כי ד׳! הי אלעיזר, רבי ויאמר
 בידו, אשר כל את להם ויתן ממני, חוץ בעדם יחוש ומי ואם, אב באין המה
 החטים ואת הביתה, וישב במחירה חמים ויקה אחת, אגורה רק לו נותר ולא

האלהים: בית אל לו הלך והוא במגורה, שם קנה אשיר
לך הביא אשר העדיים, אלה מה לכתה, ותאמר הכיתה, אשתו כבוא ויהי
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 לא ואנכי כמנורה, שס אבי הניא אימר כל אליה, כתה ותאמר היום? אכ*ך
:דבר ראיתי

זן, אל מזן חטים מלאה והנה ותרא המנורה, דלת את האשד. כפתוח ויהי
 מבית אליעזר רבי כשוב ויהי החוצה. הדלת פני על החטים נשפכו כי עד

 גמל ומה האלהים, לך עשה מה אישי נא ראה אליו, האשד. ותאמר האלהיס,
 יותר חלק בהם לך ואין עליך, הם קדושים כי ד', חי אלעזי, רבי ויאמר

.):7כ״ (הכניס ישראל. עניי מבל

יא.
שמעון. רבי כן אלעזר רבי

א)
מאד, שמח היה לכו במגדל־־גדור, אשר הםפי, בכית למודיו את כהתימו

 כארץ. אשר הנדולים כשם שם לו ויעש ומדע, חכמה בכל לעשיות הגדיל כי
 גבה בקרבו ולכו חמורו, על וירכב ביתו, אל לשוב בדרך בלכתו היום ויהי

 תואר רע היה אשר אחד, כאיש ויפגע הנהר, שיפת על הולך הוא ויהי מאד.
 ענד.ו ולא אליו לבו שת לא אלעזר ודכי בשלום, הא־שי ויברכהו המראה. ורע

 עירך אנשי בל האם אלעזר רבי אליו ויאמר הלאה, יחד ברכתם ויהי דבר.
 ידעתי לא זאת לאמר, בנחת האיש אותו ויען כמך? מראיהם מאיש מימחת
 מדוע עמו, והוכחד, כראני, אשר לאמן נא ולכה איעצך, אבל לנכון, לך להגיד
 ולאלדדו. הזה לאיש הטא כי וידע אלעזי רבי וישמע במעשהו? תארי שיחת
 אשיר הטיאתו על לו לסלוח האיש, את וירהב ויתרפס החמור מן וירד וימהר
 לכל קשבת אזן נסיה ולא לכו, את הקשיח הזה האיש• אבל נגדו. הגיא

 ותאמר האמן אל תלך אשר עד לך, את^צה לא לו, אמר באחת והוא תחנוניו,
 בואם עד בלכתו אליו ויתחנן חמורו, על אלעזר רבי ויעל !צויתיך אשר ככל לו

 אלעזר רבי לקראת העיר אנשי כל ויצאו השער, בפתח כבואם ויהי העירה.
 עליך שילום רבינו! עליך שלום גדול: בקול אליו ויקראו ככבוד, פניו לקדם
 קראתם למי ויאמר, עטו ההולך האיש אותם ויהם — !מורנו עליך שילום !רכינו
 גדול רב כי אתך, ההולך לאיש אחד, פה כלס העם כל ויענו ? ומורה רב היום
 להם, ויספר בישראל! ירבו לא כמהו האישי, ויאמר הנהו! לישיראל ומורה הוא,

 תורתו בגלל חסדו, כגודל לו לסלוח עירו אנשיי ויבקשוהו קרהו. אשיר כל את
 יוסיף לא אם רק בגללכם, לו סלחת* ויאמר האישי להם ויעתר הרבה. וחכמתו
הזה: הרע כדבר עוד לעשיות

 יהיה ״לעולם לאטר, לעמו וידרוש המדרשי, בבית אלעזר רבי כבוא ויהי
כ׳): דן> (סעניס כארז." קשד. יד.י ואל כקנה רך אדם
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̂עזר, רבי גדל באש־ ויהי הו ומדע, ח:טה ב:ל שלם ויה• א״ ̂ך דגד̂י  הטי
אתו: אשר השרים כל בין כסאו את וישם דנשיאדו

נבונות, תחבולות למצוא יחד, סוד להמתיק המלך, שרי ויתאספו היום ויה•
 הפרהגונא ויאמר הארץ. מן יהשיידדים הגנבים את ולכער הזדים, בל את לבלות

 בארץ, השיודדים היום רבו במו רבו הן למלך, אשר — הטבחים רב הוא —
 עלתי׳ העיימוקים ויטועת בסבו, באריה •איוכו כמסתד יעי, כחיתו שרצו גם

̂ם באזני,  אול*' ורברו, עצו עליה לבם שיימו ועתה בת. עו־טקיהם מיד להצי-י
יאבדו: כרגע רשעה עושי ובל נבונה עצה מצאתם

לחבל, למשחית רימיון לתת הדבר, טוב לא אבל ויאמר, אלעזר רבי ויען
 עלינו• חזקה המלך מצות אכל המבחים, רב ויאמר לרע. טוב בין יבחון לא פן

 עטבס• ד׳ ויהי פי לאמרי האזינו מלי, הימ־ים נא י-טמעו א^עז״, רבי ויאמר
 בל ורשע אמונים, שיוט־ לצדיק יימית ישיועה אדין, יעמיד כמשפט מ^ך ה^א
 גאות •ראו כי ומישירים, צדק ‘תבל יושיבי ילמדו ואז יעול, נבחות בארץ בי יחן,

 יכרעו ואז צלמות, ריגיעים ודרך מישייס, לצדיק או־ח יי המשיפט, מלך וחבטת
̂ך, לרגלי כלם  תאות ולזכרו לשימו במשפט. יעבדוהו כאהבה, יעבדוהו המל

 ב"! לאדם, אדם כין ולהבחין להכיר אותות, לכם ואתנה אדוני! נא הכו נפשי.
 מרזח, בתי בכל נאמנים פקידים המלך נא יפקד לצדיק. רשיע בין לרע, טוב

 איטר התנומה והנה ממסך, לחקור שימה הבאים בל ‘ע: עיניהם, ישיתו המה
 בלילד׳• שנתם נגזלה בי למו, תהיה נאמנה עדות היין, במזרקי השותים על תפול

 ודיירי חרוצה, בקורת עליהם וישיתו מתרדמתם, הישנים את יקיצו האלה הפקידים
 ובאלי׳ אלה כי מפשע, הוא חף מעון הוא נקי הישן, יבתב ההבמים בכתב אם

 הוא, גם ישר הוא, יום שביר ואם השיהר. את להעיר הבקר באשמורת יקומו
 הוא• גם כלילות הוא ער הוא, הרש־מהט ואם לב*עלו. לצאת בבקר השבים בי

̂ה שילש ואם  וישיבעו הוא. השודדים מחברת כי היא, אות בו, יהיה לא אל
̂הים הודיע אחרי ויאמר, הפלך וייטמע בעיניהם, ויייטר היגירים  את אותך, אי
 הארץ, ככל פקידים אפקיד אנבי הלא במך, וחבט נבון אין הזאת הישרה העצה
̂וף לראש תהיה ואתה  דאגרתא ״קריינא אומר: המשל גם בי עליהם, ולא־־
 ורב' כמהו), נאמן ציר אין בה, ירוץ הקו־א איט־ (האגרת, פרונקא" ליהוי

 לפרהגונא ויהי מלכות, בלבושי המלך מלפני יצא יטמעון רבי בן אלעזר
:במדינה

 אגית אליו ויכתוב הזה, הדבר את קרחה, כן יהושע רבי בשימוע ויהי
 אלעזר: רבי אותו ויען להרג?״ אלהינו עם תמסור מתי עד יין! בן ״חומץ לאמרי.
 בעל ״יבוא לו: ויכתיב יהושע רבי ויוסף הכרם!״ מן מבלה אנבי ״קוצים

בזעם: ישיראל חבמי ממנו ויכדלו קוצייו!״ את ויבלה הכרם
נמרצת קללה הבובם ויקללהו אחד, בבוכם א־עזר רבי ויפגע היום, ויהי
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 אלעזר, רבי ויאמר יין!״ בן חומץ הדמים, איש ״צא בקללו: הכובס אמר וכה
 אל ויתנוהו ויתסשוהו פקידיו את אלעזי רב' ויצו הנהו. רשע כי תעידהו עזותו

 וינחם חמתו שככה בי ויהי שים. אסורים המלך אסירי אשר מקום הסהר, כיה
 עוד יכול ולא מרעתו הכובס את להציל ויבקיע עשה, אשר את אלעזר יב*

 מה ויאמר ויתאונן כן, אחרי לבו ויך למלך. ראשו את חיכו ככר כי להצ'לו,
 שומר ולשונו, פיו ״*עומר כ״ח) (תשלי האומר: אדם, טבל החכם דכיי נפיצו
 ויבך. העץ תחת אלעזר רבי ויעמוד להוקיעו, מוצא הכובס ויהי נפשו." מצרות
 והרע משפטו, וישר ד׳ צדיק כי אדוני, בעיניך ירע אל אליו, הכובס ויאמר
 ויספוק הכפורים. ביום המאורשיה, נערה על באנו ובני אנכי כי עשיתי, בעיניו

 כן, שלכם ספיקות אם שיישו! מעי בני ״שישו ויאמר: כפיו את אלעזר רכי
ס״ג:): לף (ב׳׳ת ותולעה! רמה בכם ישלוט לא כי אנכי, בטוח הודאות, כי יאף

ג)

 רבי על באה כתומה ונפשי. גו המכלה היא, בטן חררי מכת כליות, מוסר
 במכאובים הוכח אשר עד בו, בחלה נפשו וגם ותסרפרחו, בגיוו ותאחז אלעזר,
 לרקב לו היה בשרו ומשמן היה, בריא איש בי כסל, עלי פימה במחלת ויחלה

 את ויקחו ויישן, תרדמה תרופת וישקוהו הרופאים, את עבדיו את המלך ויצו
 רבי וישב ההם. בימים עליהם הטובה הרפואה, חכמת כיד מצלעותיו, החלב

 הוציאו אשר החלב, את וירא לאיתנו, אלעזד רבי כשיוב ויהי דחי. אלעזד
 החלב עלה לא והנה וירא היו, תמוז תקופת ימי והימים מצלעותיו, הרופאים

 שישו, מעי בני שייעו אמרתי: אשר הדבר הוא אלעזר, רבי ויאמר באיעו.
 כל בכם ישליט לא כי אנכי, בטוח הודאות, כי ואף כן, שילכם ספיקות אם

 •שכון בשרי ״אף טי'!): (שהליט ישיראל זמייות נעים דברת על ותולעה, רמה
(שס): לבטח.״

 מחשבות תמיד חשב כי בקרבו, אלעזר רבי לב נחה לא זאת בכל ואולם
 חנם. נקיים ברשתו ותפש לאלהים, חטא סן בקרבו הסרוהו וכליותיו רבות,

 שמח הזה הצדיק אמנם לפצעיו. ארוכה עלתה ולא ממחלתו, נרפא לא הוא יאף
 וכלם *עונים, מצעות תחתיו מציעים היו בערב רבה, באהבה ויקבלם׳ כיסוריו,

 באיעיישות, ותסמכהו בתפוחים רפדתהו הטובה אשתו טריה, ולחה דמו מזוב נרטבו
 בית אל מלכת מנעתהו הטובה אשתו ויטהר. קטן נער בבשר בשרו שב ובבקר

 לפצעיו: אומר אלעזר רבי היה וערב ערב בכל למשיא. עליו יהיה פן המדר*ע,
 תורה!״ בטול מפני ממני, וסעו ״פנו אומר: היה ובבקר בואו!" ורעי ״אחי

 ראיתי, עתה הלא ותאמר מאד, לה ויחר דבריו את אשתו ותקשב היום ויהי
 כסף את תכלה מתי עד ועתה, חנם, מכאוביך את לך הפיכות אתה רק כי

ותעזבהו: כנעוריה אביה בית אל האשד׳ ותלך אבי?
לכסף מנחה החובלים רבי לו ויביאו העירה, רבות אניות באו ההוא ביום

11
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̂עזי רב* ויאכל ומטעמים, מגדנות עם ולזהב ^‘‘י^ אל
י נחומיד׳ נכמיו ני אישה, שילום את לראות בתה את אשיתו שלחה .̂!
י גרול ״כ• ;אמך אל ואמי• בתי נא לכי א^יה, אביה ויאמר כבואה
 לד׳־ סוהר, כאניות היתה והחכמה לה, ישיו לא הפציים וכל הכםף, מעושר
̂ ״ :לחמי ממרחק

חכמ ך»ה;'ן המדרש, בכית ראשונה אלעזר רבי' בא ההוא, כיום
̂ והכמה: בתורה רכות שיאלות ממנו לשיאול הדור

 ע־ לימפוט כתמי־דם, ועליהם סדינים, ̂מלשיים לפניו באו ההוא, כיום
 ויטהרם׳ הכתמים את אלעזר רב• וירא טהר? דם או הוא, נדה הדם מראיתם,

 תשיו̂ק בסבת הבא הדם רק נדה, דם היה לא כי הגדולה, הכמתו כעין ראה כי
 האלי' הנשיים כל תלדנה כי אות ומה אלעזר, רבי ויאמי לאישיה., האשה
 הנשים :ל ותלדנה — זכר יולדת תחלה מזרעית אשיה, כי — זכרים ילדים
שימו: על אלעזר כלם ויקראו אמר, כאשיר זירים

נעוייר׳׳ לאלוף בכריתה נאמנה כי אליו, אשיתו ותשב הימים, ארכו ולא
 וגם המדרשי, לבית לבא נתנתהו לא כי עליה, המם ציעקו החכמים גדולי ואולם
 ‘ד׳זאי" הרשעה בטלה ורביה פייה ,,כמה עליה: אמר הנשייא, יהודה רבינו

 בלבי׳ הדבר את ותיממור דבריו, את אלעזר רבי אשית ותשימע מישיראל!"
ס׳׳ד:): (שס

ד)

̂ן לאשתן^ ויאמר למות, אלעזר רבי ימי קרבו כאש- ויהי  רעיתי יךי.ה ̂ל
 ל־ז כבודי, לפי יקכרוני לא סן אנכי, ירא ועתה עלי, לחכמים עולם איבת כי

 בעליתי תשכיבנ• ואת במותי, אותי להנוט לרופאים תציוה כי דבר, לבקשך הנני
 ציוי ראשיר לו אימתו ותעש• מאומה. ממני תפחדי ולא תראי ולא מטתי, על

 אשי*י עלתה ויום, יום ככל שנה. ושתים עימרים מותו את איש• ידע ולא אותה,
 רומשי זוחל' עש• והנה ותרא היום, ויהי ועפרות. חלאה מכל ותנקהו כעליתו
 וחני׳ בחלומה, האשיה ותרא ההוא, כלילה ויהי מאד. ותנהל ותירא באזנו,
̂• כ• מאומה, רעיתי תפחדי אל אליה, ויאמר לקראתה, נציב אישה  אשיי העי
הוכחי*' ולא איש-חכם^. בחרפת פעם שימעתי כי ד', שפטני באזני, זוחל ראית

פניו: על המחרף את
 משיבת חדלו לא והם כמותו, ידעו הנאמנים בריתו בעלי תלמידיו גם

 העם אמי־ כי למשפט. אליהם באו העם וכל בעליתו. אשר התאים באחד מדין,
חי: אלעזי■ רבי עוד

 נויע השכנות, אחת ובין אלעזר רבי אשית בין קרח אשר המריבה, כגלל
 רב' אבי יוהאי, כן שמעון רבי וירא ההוא, בלילה ויהי הרב. מת כי פתאום
 אצילכם׳ ל' יש אחד ״נוזל אליהם: ויאמר ישיראל, לחכמי הלילה כחלום אלעזר,
פ״ה): (שס הגזלה?״ את לי תשיבו לא ומדוע
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ה)
 בקברות ויקברו ולבכותו, אלעזי לרבי לספיד ישיאל הכמי כבוא י”ו*
 רבי שכב אשר הימים, כל כי אמרו; כי עבבור, יושבי הניחום ולא אבותיו,

הכפורים יום ערב היום, ויהי בעיר. ומשבלה רעה חיה היתד, לא בעליתו, עזר .א
 ב־רי אנשי וילכו ההוא, הקדוש היום כשמחת עסקו עבבור אנשי ובל

אבותיו: בקביות ויקברוהו אלעזר, רבי עצמות את ויגנבו
 כוכים מחלות, מחלות ובתוכן היו מכפלות מערות קדם, בימי הקברות

 עקלתון, ברח נחש בדמות ודלת, מסגר על היו סגורים המערות, ופתחי כוכיס,
 ויקראו אביו. שמעון רבי למערת עצמותיו, את הביאו כי ויהי עכנא. בשים ונודע
(סס): אביו!״ אצל בן ויבא פיך, פתח ,,עכנא! ישראל: חכמי

ר)
באשתו. לדבר הנשיא יהודה רבי יישלח עזר,‘א' רבי מת כי כהודע, ויהי

 גם בחל?״ בו הישירתו בקדשי, בו שרתו אשר ״הכלי, ותאמר: האשיה ותען
תליהו, שים תלה האדון במקום ״ :אומר המשל

ילקוטהו?״ היתלה אוילי! רועד,
 שובב בן היה אביהו ובמות יוסי, רבי ושמו אלעזר, לרבי היה אהד בן

 הנעי את ויקרא שמה, הנשיא יהודה רבי כבוא ויהי הרע, לבו בשירירות וילך
 למען ומורה, רב בשם אותו ויקרא עליו, ידיו את ויסמוך מאד, ויכבדהו אליו,
 בן איסי כן שמעון רבי יד על הנשיא ויתנהו בסופרים, קנאה רוח בקרבו יסיח

 אותו מחנך הוא אשר וככל אתו, ד׳ ויהי במישרים. ולהדריכו להנכו לקוניא,
 בית אל שמעון י רבי ויכיאד׳ו הד,ם, הרבים בימים ויהי הנער, ביד מצליח ד׳

 ויאמר־, הנער, קול את הנשיא, וישמע הנשיא, יד תחת אשי הגבוה, הספר
 ויאמ• בנו! הוא שימעון, רבי ויאמר הוא! שימעון רבי בן אלעזר רבי קול הקול

 ולוקח שמעון, רבי בן אלעזר, רבי בן יוסי רבי זה חיים, עץ צדיק פרי ־הנשיא,
ס״ה): (שס לקוניא! בן איסיי, בן שימעון, רבי זה הכם, נפשות

ה מ י מ א
 איש אליו ויגש העם, את לשפיט המשפט, כסא על אמימר כשבת ויהי

 האיש אל אמימר ויאמר עליו. אשר הנוצות את אמימר ראשי מעל וינער אחד,
 אליך לבוא לי דבר האיש, ויאמר הזה? הטוב גמלתני כי לך, עשייתי מה

 אהיה לא שחדתני, מכהך הלא אמימר, ויאמר רעי, ובין ביני ושפטתני אדוני,
ק״ה.): (כסובוס אליך! דעתי קרבה כי שופטך, עוד

-------------- *11



בית. אות
א.

ן מי י ׳ הצדיק. בנ
 רעב ויהי ההם, בימים ויהי הצדקה, עבודת על היה סוכן הצדיק, בנימין

 תרומת מכסף כלחם, לנהלה חסד, ממנו לבקש לפניו אחת אשה ותכא בארץ,
̂^ כי ד', בחי בנימין לה וישבע הצדקה.  גרה אף בה ואין הלשכה, מן הבסף אזל

 העטופים בני ושבעת אנכי הפעם, אמותה הנני ותאמר, האשה לו ותתחנן אחת.
 ההיא, העת בבל חקה לחם לה ויתן הזה הצדיק עליה ויחמול בל. ובחסר ברעב
י מכיסו: הטף לסי לחם

 והנח בו, ימות אשר חליו את הצדיק בנימין ויחלה ההם, בימים ויהי
 אחת נפש המחיה הלא לאמר: במרום יה כס לפני מליץ מלאך עליו נמציא

 אשר׳ החיה אשיר הצדיק, בנימין בי ואף ומלואה, תבל חיה כמו מישראל,
 י״א• (ב״ב שנה. ושיתים עשירים עוד ויחי ממטתו, האיים ויקס בניה! ושבעה

סי׳ג): ר״נ7א

. ה א

 ונבון חריםים חבם והתויםיה, התורה בחכמת בנאה רבי היה גדול חכם
בחדות: ומכין צהות דובר לחשי,

לאמר, מותו לפני כניו את ויצו הזאת, כעיר אחד איש וימת היום ויהי
 הנוצות וכד הימני, בני יקח העצמות כד ואת האחד, בני •קח העפר כד את
 פי את לשאול הבנים ויבאו דבר. פשיר העם כל ידעו ולא השליימי, בני יקה
את אביכם, לכם הלק נכסיו את הלא אליהם, בנאה רבי ויאמר בנאה, רבי
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 והכסתות הכריס ואת עצמות, קרא בהמיתץ ואת עפר, כד כשם קרא שדותיו
כ״ח.): (י״ב נוצות. כד כשם קרא

ב)

 לכל דרכיה פזרה אשר המרדות, נעות בת אחת אשה היתה הזאת בעיר
 בקרב לעזמצה שמה יצאה אשר כאמה, היתד. כימים באה אשר בתה גם עובר,
 לא ״מדוע* לאטר: כדברים בתה את האם ותיסד היום, ויהי הזאת. ד.;*יר

 ילדתי ולא בנים, עשרה לי ילדתי אנכי הלא דרכיך? את כסזרך לכת תצניעי
 יודע איש ואין און פעלתי לא ואמרתי פי, את ומחיתי אכלתי אהד, רק מאביך

 כל את אישיר. וישמע אלה, דבריה את האשד, כדבר ויר.י הזה.״ היום עד דבר
 לבו. אל ויתעצב הזה הדבי לו ויחד כתליד,, אחר עמד כ• האלה, הדברים

 נכסי ״כל לאמר: לביתו ויצו בו, ימות אשיר הליו את האיש* בחלות ויהי
האחד:״ לבני רק למורשד. נתונים

 אני אומר זה בהזקד., ויריבו למשיפפז הכנים ויתנגשיו הזה, האישי במות ויהי
 משפטם, להות העיר שופטי יכלו ולא היודש! הבן אני אומר וזד. היורש! הכן

 הלא ויאמר, בחכמה בנאה רבי ויען כנאה. רבי לפני משפטים את ויקריבו
 רק ויתנם בניו מכל נחלתו את הסב כי מעללים, ורע היה קשד. איש אביכם
 מ• ועתה אחד. גם נחלתו יירש לא למען בטמון, כסהו האהד את וגם לאהד,

 עין למראד, רק ישפוט לא השופט כי אדם? בני תעלומות'וסתרי לד.גיד יוכל
 לחות אובל לא משיפטי את דבי. יקום ערים שנים פי ועל אזן ולמשמע

 לעצתי, ושימעו נא הבו אבל חי, כל מעיני הוא נעלם כזה מישפט כי אתכם,
 אל ומדותם ידיו, וכפעל כגמולו לאביכם היום ושילמתם חיל, לבני והיו נא קומו
 על קברו ‘ע: והבו בידכם, מקלכם וקחו נא קומו מותו. אחרי גם פעלו חיקו
 בניו מכל בו כחד אשר האחד, בנו הוא מי לכס, יגיד אשר ער שבע, אחת

 אמם כ' ידע כי אחרי במרמה, דבריו את בנאה רבי וידבר נהלתו, את להורישו
 דברי את האנשיים כשמעם ויר.י הזה. האישי בנחלת חלק להם ואין הוטמאה,

ם, ויקחו אף, כנא^^טן^^בחרי רבי ^ ב ^ ^  הקברים שדה אל בחפזה וירוצו מ
0|0ו& וירעצו ם האיש ןןכר9 ל או ^ו ^ ^ ר מ ח  כביתו, שא־ מהם אהד רק כ

ת כי א , ר מ אכ| אשר כל א 9ל  כי ואף אבי, בכבוד אנכי אקל א8
 את לו תנו ויאמר ויען הזה, הדבר את בנאד. רבי מותהיי^!™כראות אחרי

 בנאה רבי שיפט אשיר המשפט את ישראל כל וישיסעו — !בנו הוא כי הנחלה,
לאור: תעלומה להוציא בקרבו, אלהים חכמת כי ויראו

 בנאה רבי דבת את ויביאו אביד׳ם, מנחלת נדחו כי אחיו, ראו כאשר ויהי
 בישראל, אחד איש• ישנו למלך, ויאמרו ד.ד.ם. בימים היד, אשר למלך, רעה

 וישמע תעודה, ובאין עדים באין אדם בני רכוש ויחרים שפוט ישפוט אשיר
 האסורים, בבית שם ויד,י רגליו, בסד ושם הסהר, בבית בנאד. רבי את ויתן המלך
שם: אסורים המלך אסירי אשר מקום
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ג)

 לאמר, המליך איי ותצעק בנאה רבי אשת דתבא האלה, הדברים אהר ויהי
 סוערד׳ ״עניה ותאמר! האשה ותען לך? מה המלך לה ראמר המלך! הושייעה

 ראשו, את ויגזרו ממני ויחמסוהו אחד, עבד לי ויהי רוח, קשת אשה אנכי,
 נתנו ולא וישתו, מים כעורו וימלאו בשרו, את ויאכלו מעליו, עורו את ויששיטו

 דברי סיטר ידע; ולא האשה, דברי את השרים וכל המלך וישמע ♦מכרי." לי
 ידע אולי איתו וישאלו הבור, מן ויריצוהו בנאה רבי את ויקרא המלך וישלח
 אוז הזאת, לאשר, נגנב תיש ויאמר, בנאה רבי ויען’ הזאת. החידה פתרון לד,גיד
 היא, אשתי הזאת, האשד, ואולם מים. לשאוב חמת עשו ומעורו אכלו בשרו

 המלך, בעיני חן בנאה רבי וימצא לחמה. מטה כל נשיבר הסהר בכית ובד׳יותי
 על עינו לשית המחקקים, על לראש וישימהו המשסט, בשער לכסא ויושיבד,ו

 חדש מפני ישן מחקק לד,וציא הכקורת, ככור להעבירו למלך, אשר החקים ספר
. עליו: הטובה חכמתו כיד דין, ולשנות

 דין ״כל לאמר: כתוב למלך אשר ההקים בספר אחד סעיף מצא הוא הן
 ממנו יוציאו אשר דין ״בל לאמי: בנאה רבי וישנד,ו לרון,״ פסול לרין הנתבע

 לכל מבשול וצור הזה הדבר היה מעוקל משפט כי לדון." פסול בדין כסף
שסו: על החקים בספד ויכתב לו, ויאות המלך וישיטע השופטים,
למלך, אשר הרופאים י חכמי חיל, כנאה רבי עשה הרפואה בחכמת גם

 וירא הספרים, את להגיה כבדו ואותו ההם, ביטים היפואה בחכמת ספרים חברו
בעתם• דם יקיזו לא כי מתים, אדם בני רוב א) לאמר: שם כתוב בנאה רבי
 מחלר׳ כל סבת א) וד,גיה: הרבה, זה על טען והוא לשותיו. מרפא היין ב)

 למרפא♦ סמים יבוקשיו שים יין, שאין ובמקום סטים, לבל ראש היין ב) דם.
ע״ב): (שס

בוטי.
 הארץ מבנות א^ה" 'לו ויקח כנען, ארצה ויבוא מבבל עלה אחד, א*ש

 ותקח שנים, עדשים לי נא כשלי לאשתו, האיש ויאמר היום ויהי ההיא.
 נא בשילי אליה, ויאמר ממחרת ויהי יותר. ולא לו ותבשל עדשים שיני האיטד׳

 פתיות כי האיש, כראית ויהי אמר. כאשר לתך לו ותזד עדשים, לתך היום לי
 ותכא [אבטיחים] ביצינים לי הביאי לאמר בבלית בלשון עמה לדבר ויוסף היא,

 בבא על הנרות את ושברי נא לכי אליה, ויאמר שנים]. מובנו [כי נרות לו
 אשר ,‘כוט כן כבא ראש על הנרות את ותשבר האשה ותלך הבית] [פתח
הכלסתני מדוע לי, תגידי הלא !בת• כבא, אליה ויאמר כשער. הזקנים עם ישב
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 כן אם כבא ויאמר עלי. אישי צוה כן הלא ותאמר, האשה ותען ? הזקנים לעיני
 חכמים שני ויוציא הוא, גם ירצך אלהיך וד׳ מלאת, אישך רצון את איפא,
■ ס״ו.): (נדרים ממעיך. כבבא

ת

חרזא. איש בררקא רב
 אליהו אליו וירא בית־ילפת, העיר ברחוב ברוקא רב ויתהלך היום ויהי

 ההוא, המקום יושבי דבר על יחד וישיחו פנים. ונשוא נכבד אדם כדמות הנביא,
 אלה בכל היש אליו, ברוקא רב ויאמר השוק. ליום שם הנקבצים כל ועל

 הנכבד ויאמר שטו? ינון שמש לפני אשר אלהים, דורש משכיל פה הנאספים
 באדם וישר אחד, גם אין טיוב עושה אין רוחי, למורת נאלחו יחד סג כלו אליו,

 שחורים ונעלים לקראתם, בא אחד איש והנה קרת, שערי בעברם ויהי אין.
 מציצית, ריקים בגדיו וכנפי — ההיא בעת ישראל נעלי כדרך לא — ברגליו
 הלא לקראתנו? ההולך הלזה האיים הוא ומה אליהו, אל ברוקא רב ויאמר
 ויאמר ציצית! חוטי בלא ילבש בוגדים בגד גם תארם, משחור חימכו נעליו

 אשר לכל משוגע תאמר ולא עיניך, למראה לשפוט• ברוחך תבהל אל אליהו,
 לעתיד צפון חלקו מרבבה, הוא דגול הזה, האיש• כי יען משוגע. הזה העם יאמר
 הזקן מפי מהללו את כרוקא רב כשמוע ויהי דורים. לדור יהל ונרו לבא,

 לבוש האיש ואולם ביתו, אל אחריו ללכת ברוקא רב אותו ויקרא הנכבד,
 ויתודע ברוקא רב אחריו וירץ הלאה, לדרכו וילך אחריו שעה לא היטחודיס,

 אנכי, האסורים בית שומר האיש ויאמר מעשיך? מה לאמר, וישאלהו אתו
 ביניהם, מטתי את אשית הלילה וכל לכד, הנשים ואת לבד הגברים את ואכלא

 להתכונן עיניו את אחד איש יתן כי ובראותי יחטאו. לבל לשמרם ער ולבי
 היום ויהי עולם. מחרפת להצילה מנגד נפשי את ואשליך ישראל, בבתולת

 עמה, לשכב ותפשה בה עיניו נתן אחד ואיש בשביה, מאורשה נערה ותקח
 האיש וינס בגדיה, על ואשפכהו יין, שמרי המלא הבקבוק את ואקח, ואמהר

 שמת מדוע ברוקא, רב אליו ויאמר לה. היה כנשים ארח כי חשב לנפשו,''יכי
 רב ויאמר — אנכי. ירושלים מאבלי האיש, ויאמר ברגליך? שחורים נעלים

 יכירוני, לא למען האיש, ויאמר בגדיך? ככנפי ציצית עשיית לא מדוע בי־וקא,
 את אודיע ואנכי ליהודים, להרע יתלחשו אשר את תמיד ואדע אנכי, יהודי כי

 הלכת לא מדוע ברוקא, רב ויאמר כפעם. כפעם ולהזהד לד׳ להתפלל עמי, בני
̂.חר•  נאספו כי שמעתי, כי לנגדי, הדרך ירט כי האיים, ויאמר קראתיך? כי •

 אמרתי, כי ללכת, מהרתי כן על ישראל, על קשיות גזירות לגזור היטיריס
 לד'. להתפלל ימהרו למען ישראל, להכמי להגיד ואטהר מאחרי, דבר איםמעה
שם: עומד עודנו הנביא אליהו והנה וירא למקומו. וישב כרוקא רב ויעזבהו
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̂ליהו ויאמר אנשים• שנים עוד לקראתם באו והנה ההיא, כעת ויהי  גם א
 אליהם/ ברוקא רב ויאמר לבוא. לעתיד ציפון וחלקם המה, גדולים צדיקים אלה

 ורודפי נפש, מר כל לב המשמחים אנחנו, בדחנים ויאמרו מעשייכם? מה ואתם
רל׳יו): סימן ממה״מ עיין כ״ב, דן> (סעניה אדם לכל שלום

. ה

. ה ר ו ר ב

א) •

 ביצון עלה כי בראותה, מאיר. רבי אשת תרדיון בן חנינא רבי בת ברורה
 פתחה אז רוחו.־ את והמרו מסביב לו העיקו כי הרעים, שיכניו את לקלל אישה
 לא כי ’אישי נא אל לאמר, לשונה על מוסר ותורת בחכמה פיה את ברורה
 כי לאלהיך. נא קרא אבל הארץ. מן אניש להכרית הזאת בפעם עצתך טובה
 נעים דברי כה הלא ימותו? ולמה הרעים, ומדרכיהם מכסלה שיכניך ישיובו

 כי ״חוטאים," ולא אמר ,,חטאים" הארץ" מן חטאים ״יתמו ישראל: זמירות
ה הארץ. תטהר מחוטאים גם אז הלא ימקו, ועונות החטאים יתמו אם ר־:ו ) 
•ו״ד.): דף

ב)

אליה, ויאמר מאיר, רבי אשת בברורה ויפגע בדיך הלך הגלילי יוסי רבי
 כנים הלא במהתלות, האשד, ותען ? לוד לעיר ההולך הדרך זה אי לי נא הגידי
 תרבה אל :אמרו החכמים והלא המה, סכלים הגליל יושבי כל כי האומרים, המה

 ללוד?'' זה ״באי לאמר: קצרה לשיון לך בחרת לא ומדוע האשד,, עם שיחד,
); (עירובין ״ג: נ

. ג)
 רק בלחש, ושונד, יושב אהד תלמיד והנה ברורה ותרא היום ויהי

 דבריך! ויאירו פיך פתה ותאמר, בו ותנער ישימע, לא וקולו נעות שפתיו
י נ״ד.): (עירובי[

ד)

 האומרים: החכמים דברי את בנשים, הגדולה ברורה ותשמע היום 'ויהי
 מאיר רבי אליה ויאמר כלבה. אותם ותכז בהם ותהתל קלה.׳' דעתן ״נשים
ידע אבל ודעת, חכמה לב לך נתן וד׳ תבורכי, באהל מנשים אמנם הן אישר,
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 ישראל, חכמי אספות. בעלי נטועים וכמשימרות כדרבונות, חכסים דברי כי תדעי
 את היטב ויודעים התולדה הליכות בכל הרחבה בידיעתם טאד נעלו י׳לא

 למיניהם, ונקבה זכר בראם אשר ביציוריו, הטבע אדון נטע אשר הטבעית, התכונה
 כדעתה, כץ כמו היא קלה הרכה והאשה מצור, חזקה ודעתו כגבורתו האיש הלא

 ההרכבות לכל משפט הוא כן כי אחד. לבשר והיו באשתו האיש ידבק כן על
 ברך הרך אבל [הארמאניע]. הערך בשיווי הטבע הליכות לכל נאמן וחק

 הכמי דברו מישרים כי אשתי, ראי ועתה ויתפרדו. יתלכדו לא בקשה והקשה
 לא כי לדבריהם, תודה תתני את גם כי ד, כחי לך אשבע ואנכי ישראל,

 גם והיה הארץ, על אשה ד ברא אותך גס כי ברוחך, להזהר את גם נקית
בו: לצחק ותוסף אישה דברי את ברורה ותשמע כנשים. ארח לך

ד׳ יראת כי ידע אשר מתלמידיו, אחד את מאיר, רבי צוה ההוא ביום
 אשר ער רבים, ימים כה הפציר והוא אשתו, ברורה את ולפתות לנסות כלבו,
 אישה מאיר רבי ויברח ותחנק. לביתה ותצו הדבר, לה בהודע ויהי לו. נאותה
דאמרי): ואיכא 'ה7 י״ח: דף 5ע״ (רש״י החרפה. מפני בבלה,

גמל. אות
א.

. כ ר א ר מ ג

 לקנות זוז ארבע גמרא רב לו ויתן גמרא, לרב היה מודע אחד החובל רב
 וימצא לקנותו, דבר בל החובל רב מצא לא כי ויהי ימצא. אשיר כל דבר, לו

 וינס הקוף ויקפוץ בידו הקוף את בקחתו ויהי ויקנהו, האיים באחד הוף
 אחריו וירץ* החובל רב וימהר השיחים. אחד תחת בחור ויתחבא רנפשו,

 הקוף את החובל רב ויקה פנינים. צרור על רובץ הקוף והנה וירא וישיגהו,
 לו הפנינים את ונם הקוף את גם אמר כי גמדא, לרב ויתנם הפנינים ואת

 הארץ, ככל ולתהלה לשם ויהי ישרו, על האנשים כל ויתמהו המה,
מ״ט;): (נדרים
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ב.
גמליאל. רבן

•א)
 אל ותאמר אישה לבית בלכתה ויהי לאיש, גמליאל רבן נתן בתו את

 ותשימע עוד. הזה בדרך תשובי לא אליה, אביה ויאמר אבי! נא ברכני אביה,
ותרום: בשניה בשירה ותשא העלמה

 ותאמר אתה, לשמוח גמליאל רבן ויבא בן, העלמה ותלד הימים וירבו
 ימוש לא ״אהה!" קול גמליאל, רבן ויאמר אבי! נא ברכני אביה, אל העלמה

סלה: מפיך
 אל ותאמר רוחה, עקת את עור לסבול כח, בתו עצרה לא הזאת בפעם

 עלי הבאת כי הטאתי, ומה פשעי מה אבי, לי תגיד הלא כוכים, בקול אביה
 אל שמת לא מדוע בתי! ויאמר, גמליאל רבן ויען ברכה? ולא קללה פעמים,

 לברכה, הקללה את לך הפכתי כי לדעת, ולך את, שיכל טובת הלא לאמרי, לכך
 בבית מנוחה תמצאי כי עוד, הזה כדרך תשובי לא כי לך, אמרתי אמנם הן

 ״אהה! מפיך, ״אהה!״ קול ימוש לא הלא אולם, ובריא חי בנך, ובהיות אישך,
 אל עור הלך לא כי ״אהה! עוד" שתה לא כי ״אהה! בני." אכל לא עוד כי

הספר!״ בית
 ולהמיש הסבלנות, תורת לבתו להורות כן, ויעש היה, חכם גמליאל ורבן

כ׳יו): ס׳ רבה (בראשיס הנשים. כאורח וגדופים קללות מפיה

ב)
 לחם היה גמליאל לרבן באניה, יהושע ורבי גמליאל רבן וירד היום ויהי

 ויאכל גמליאל לרבן הלחם אזל כאשר ויהי וסולת. להם יהושע ולרבי לבד,
 כ' ידעת, הבי אליו, גמליאל רבן ויאמר יהושיע• רבי הכין אשר הסולת מן

 יהושע רבי ויען הסולת? את גם לך הכינות כי הימה, כרדתנו הימים לנו יארכו
 לשבעים אחת בתקופתו העולה שחק, מזרות בצבא נמצא אחד ככב הנה ויאמר,

 ולפי הים. בהליכות המלחים בו יתעו הלא בבואו, הזה החדש האורח שנה.
 רבה צדה לי הבינותי כן על ההם, בימים לנו יראה כי עליו, התנבאתי חשבוני,

 מה חכמת, מאד מה עליך, נפלאתי נוראות הלא גמליאל, רבן ויאמר לדרך.
 נדודים שבעת זאת ובכל [אסטראנאמיע], התקופה בחכמת לעשות חגדלת מאד

 ויאמר, יהושע רבי ויען לחמך? ממרחק ולהביא סוחר באניות לעיבור היום, כל
 שני על עוד, תתפלא תשוב הלא היום, כפני ים עובר על אדוני נפלאת אם

אלעזר ורב• גודגודא בן יוחנן רבי המה הלא ביבשה, לך יש אשר התלמידים
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 יודעים כי וכמעט הגימטריאה, בחכמת ^עשות הגדילו רבות אלה כי חסטא/
 לאכול לחם לא למו, אין זאת ובכל הגדול, הים אגלי כל את בשעלם למדד

 בעלותו ויהי בלבי. הדבר וישמור גמליאל רבן וישמע ללבוש. בגד ילא
 ולנשאם לגדלם אלעזר, ולרבי יוחנן לרבי לקרוא גמליאל רבן וישלח היבשה,

 גמליאל רבן וישלח ויתחבאו להתנשא האלה החכמים וימאנו העם, בראש ולהושיבם
 תדמו אל אליהם, גמליאל רבן ויאמר לפניו. ויעמדו ויבואו אותם ימנית

 העם לכל המה נאמנים עבדים רק אכל המה, העם ראשי השרים כי בנס־עיכם,
 אביתם לא מדוע לי הגידו ועתה במישרים, ולנהלם מכשיול מכל לשמרם הזה,

 אל הזקנים דברו כה הלא ידכם. לאל בהיות הזה העם במשא לשאת אתם גם
 הזה לעם עבד תהיה היום ״אם ז׳): י״ב (מ״א ישראל מלך שלמה בן רחכעם

יר׳ד): דף (הורמה ועבדתם!"

ג)
די): (דברים משה כתורת כתוב הלא גמליאל, רבן את אחד סילוסוף שיאל

 יקנא מדוע לי, תגד הלא ועתה קנא!" אל הוא אבלה אש אלהיך ד׳ ״כי
 ויאמר, גמליאל רבן ויען ע^ימם? באלילים. יקנא ולא האלילים בעובדי האלהים

 שיעשועים, כלב לו היה והבן שעשועים, בן לו היה המלך אזנך, למימל נא הטה
 את ויקרא בחיקו, וישכיבהו שהה, ומכוסו אבל טסתו הבל׳ב, את הבן ויגדל
 הדבר נודע כאשר ויהי אביו. הכלב היי כשם וישיכע המלך, אביו כימם שמו

 איסוא, לי נא הגידה ועתה בו. בערה וחמתו מאד אפו ויחר. למלך,
בכלב? או בבנו אפו חרה האם המלך, אף הרה מי על אתה, חכם הלא

כאלה? משלים עליו תמשיל כי אלהינו, הוא כלב האם הפילוסוף, ויאמר
 המוקד, על עירנו כל עלתה פעם כי ונפלאות, גדולות בעינינו ראינו רבות הלא
 גמליאל, רבן ויאמר למופת. הדבר ויהי האש, מן מוצל כאוד היה אלהינו ובית
 משלי את ואשא הפעם, עוד אזנך נא הטה כן על משלים, למשל החילותי הלא
 צבאותיו את המלך ויפקד המלך, מעל ותתפרסי קשר, קשרה אחת ״עיר עוד:
 אם המלך, ילחם מי את נכבד, חכם נא הגידה ועתה עליה" למלחמה ויצא

 הפילוסוף ויאמר בקברים? השוכנים המתים עם או בעיר, עודם אשר החיים עם
 אשר הזאת המכשלה את ד׳ יסיר לא מדוע והודיעני אני אשאלך איסוא, כן אם

 כי והארץ, השמים צבא כל את ד־ יסף האסף גמליאל רבן ויאמר ? האדם יד תחת
 עוף כל ואת הבהמה ואת האדם את המה ועובדים האלילים, היו צבאיו במספר
 נחשיב ולאלהים באפו נשמה אשר האדם, את גם ד׳ היכרת הים. ודגי השמים

 הדין. את ליתן עתידים שקלקלו ושוטים נוהג כמנהגו העולם אכל הוא? גם
נ״ד:): (ע׳!

ד)
״כי משה: בתורת כתוב הלא גמליאל, רבז את הצבא שר אגריפס שאל
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 העמים הי‘א: ברום תעיד קנאתו הלא קנא" אל הוא אוכלה אש אלהיך ד׳
בעני? עשיר היקנא בחלש, גבור היקנא בכס־ל? חכם היקנא יען והודם,

 הטובה רעותה את נשא בי באישה, אשיה התקנא ויאמר, גמליאל רכן ויען
נ״ה.): (שס אלהים! בלא אלדדו המיר ועמו ממנה?

ה)
̂יאל רבן נקרא נקרא פעם ;אליו הכפר דאמי להתובח, ב'ת־*אבידן אל גמ״

 בת גם מצלעותיו! אחת ויגנוב האדם, על תרדמה הפיל כי הוא! גנב אלהים
 ואנכי לי הניחו ותאמר, הגבירה ותען הזאת, במקהלה ההיא בעת היתה הקיםר
 צבא ש־ לי ויותן המלך אדוני נא יצוה הנבירה, ותאמר דבר. למשופמי אענה
 ‘אל באו שודדים כי הגבירה ותאמר הצבא? לשיר לך מה המלך, ויאמר אחד,

 יתן ומי המלך ויאמר זהב, גביע תחתיו ויניחו הכסף, גביע את ממני ויגנבו הלילה
 החפר, רב מה איפוא, כן אם הגכירה, ותען !יום בכל כאלה שיורדים עלינו יבואו כי

אותו! לשרת אמה; לו וישיב אחת, צלע ממנו לקה כי האדם, עם ד׳ עשה אשר
מעשירי עשיר, ולא לבבו, את האלהים גנב מדוע אבל ויאמר, הכפר ויען

וילך המטבח, מבית בשיר לי נא הביאה אליו, הגבירה ותאמר — לעיניו? גלוי
בתוך ותתנהו הבשיר את הגבירה ותקח בידה, ויתן הבשר את ויבא הכופר
אותה ותתן האפר מן הבשר את הגבירה ותקח לעיניו. ותצלהו החם האפר

 ל* נא תסלח הכפר, ויאמר הזה, הבשיר את נא אכל ותאמר הכפר, אל
 בתוך לעיני נמאס כי ראותי, אחרי הבשר, את לאכול אוכל לא בי הגבירה,

 מבנה את בעיניו, האדם ראה לוא איפוא, כן אם ותאמר הגכירה ותען האפר,
 •דעה ולא אליה נגיש לא עתה כי ניסדו, ומאין באו מאין יצוריה וכל אשתו

: (סנהדרין לעולם. ( , ט ״ ג

# 'ר)
 כדברו ויהי כעת! פעל מה אלהיכם ידעתי, הלא ויאמר הכופר ויען

 הכופר, ויאמר נאנח? אתה מה על אליו, גמליאל רבן ויאמר הכופר, ויתאנח
 באהבתו• מתרפק ואנכי למרחוק, בדרך ■הלך אשיר יחידי, את בני את זכרתי
 האם הכום־, ויאמר הלום. לי תראהו כי ובקשתי שאלתי גמליאל, רכן ויאמר
 ואיך ידעת, לא בארין* אשר את אם ,‘גמליא• רבן ויאמר איהו? מקומו ידעתי

(שס): השמיטה? עיניך לשאת תתפאר

ז)
 מסס* ״מונה הוא כי כאלהיכם, התסאד המשורר הן ויאמר, הכופר ויען

 לך! ויגידו שימים להובדי נא שאל כי אלה? כמו אין מי את ועתה, לכככים"
 גמליאל רבן לפניו ויניע הכברה, בתוך וישם רבים אגוזים גמליאל רבן ויקח
̂ה האגוזים את נא ספור הבופיי, אל ויאמר האופן, יםוב כאשר הכברה, את  הא־
אספויי ואנכי אותה, תסכ ואל הכברה מן ידך נא משוך הכופר ויאמר !תובל אם
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ל — האופן. בתוך כאופן במסבתם אלה יספרו לא כי האגוזים, את  גם אנ
 — עיתה? תספרם ואיך במרום, המרום בגלגלי אלה, כמו בלכתם יסבו הכככים

גמליאל: רבן ענה
בפיך, שניך מספר את לי תגיד הלא אליו, ויאמר גמליאל רבן ויוסף

 את ויאמר, גמליאל רבן ויען לספרם, פיו אל ידו את הכופר וישם המה? כסה
(שס): ד,שמימה? עיניך תשא ואיך ידעת לא בפיך אשיר

ח)
האלד,ים, המד, שנים כי היא, אומן אמונת אמונתנו הלא ויאמר, הכופר ויען

כן חוזיכם גם ור׳לא הארץ, ואת השמים את בראו אשר  ״כי ׳):7' (עמום חזו.
" ובורא הרים יוצר הנד, ח! רוח! ברא לא הרים ברא אשר מי כי רו

 ״ויברא כו נאמר אשר הארם, נם איסוא, כן אם גמליאל, רכן ויאמר
ה, בו שברא מי וייצר"  באדם, יש טפח על טפח והלא זד,? בו ברא לא ז

 צ׳׳ד): (חסליס נאמר ור׳לא זד,? ברא לא זה שברא טי ועתה נקבים, שני ובו
 לך, הגיד ומי הכופר, ויאמר יביט!" הלא עין היוצר ישמע הלא אזן ״הנוטע

 נא אשאלך אכל ויאמר, גמליאל רכן ויען — ויצרום? נטעום שנים יד לא כי
(שס): אחד? ברגע הארס במות האלה, האלים שיני יתרצו איכר, והודיעני,

ט)
עשרד, עדת ככל כי אומרים, אתכם שמעתי הלא ויאמר, הכופר ויען

 מקהלות כמספר הלא ועתה בעדתם! נצב אלהים בכם, יתאספו אשר אנשים
 רבן ויקרא — לכם? אלים כמה לי נא הגירה אלהיכם! מספר היד, ישראל,
 אדוניך בבית לזרוח לשמש נתת מדוע לאמר, בו ויגער הכופר לעבד גמליאל

 הנם? בו גערת ומדוע אורו, הארץ כל השמ^^מלא הלא הכופר, ויאמר היום?
 משרתי רבבות אלפי מאלף הוא, אחד השמש, הלא ויאמר, גמליאל רבן ויען

(שם): בכורו. הארץ כל מלא כי שמו, צבאות ד׳ כי ואף ומלאכיו, ד׳

דלת. אות
א.

ב י. ט י ד ר
 דימי רב ויאמר לראותו. אחיו ספרא רב ויבא הליו, את חלד, דימי רב

מהם חפרתי ולא הסופרים, דברי אחר תמיד מלאתי כי לצדקה, לי ד׳ נא יהשב
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 אייג• יסם^ ״א^ אומרים: אשר את השמדת ספרא, רב אליו ויאמר דבר.
 אח' החייתני ספרא רב ויאמר רעתו." לו תבא מתהלתו סן עמיתו, בתהלת

 למו, יימוו לא הפצים וכל חמודות, מכל אלה סופדים דברי מיוכו מה בדבריך,
 ייטמיעו נדיבים, פתחי על והמשיבימים העוברים כי אלה, כמו ראינו רכות כי יען

 מתנוסס חסדם, איש שם את בספר, יכתבו וגם חסדם, אנשי תהלת בשיער
 ויבוזו חלכאים עליו יקבצו הלא תהלתו, לשמע אבל רבים, בת בשיער לתהלה

 שמעתים לא יטדי. כקול מוסרם וכל סופרים, דברי המה טובים כארבה. יגיעו
י"!): דף (עירובין עוד. ידעתים לא כי קימתים לא הזה, היום בלתי אהי

ב.
נתינה. בן דמה

נתינה• בן דמה ושמו באשקלון היה ישראל מבני לא אשיר אהד, אישי
 אס' ותבא מרעיו, אחוזת בתוך בכבוד, בשבתו היום ויהי בשגעון, הכתה אמו

 דבי■ לא דמה, והאיש ותכלימהו. הלחי על והכהו בקולה עליו ותרעם הכיתה,
— אמי!" ״דיך בנחת, מ־׳ים הוציא ^פיו ורק דבר, אליה

 לכהן אשר לאפר אכן מפנו לקנות אליו, ישיראל זקני ויבאו היום ויהי
 והנה ןירא האין^ את לקחת ההדרה דמה ויבא זהב. שקלי אלף במחיר הגדול,

 משנתו להקיציו ויהס בה, שומה האבן אשיר התבה, על נתונה ורגלו ישן אביו
 הרבות למען להם, הוא מתאנה כי הזקנים, ויחשיבו ריקם. הזקנים אל וישב

 הא'ש אבל במהירה, זהב שיקלי אלפים עשירת ידו על לשיקול ויאותו במחירה,
 להקיציו אביי ככבוד יקל לא וזהב, כפף ביתו מלא לו יתנו אם אמר, דמה

 לזקנים׳ ויתן האבן את דמה ויקה משינתו, אביו הקיץ כאשיר ויהי משנתו.
שית הזקנים לו וישקלו  דמד׳ האיש אבל אמרו, כאשר זהב שקלי אלפים ע

 אלף לו ויקח כסף, בצע בעד אבי כבוד את אמכר לא ויאמר לקחתם, מאן
לזקנים: השיב הזהב ושאר זהב שיקל

 בעדרו אדומה פרה לו ויהי שכרו, אלהים ד׳ לו ויתן השנה, לתשיוכת ויהי
 (דנריס זהב. שקלי אלפים עשרת במהיר הפרה את ייטראל זקני ממנו ויקחו
ל״א.): דף קידושי; ה; פרשה רבה

if‘'



175 —

הא. אות
א.

ב א. נ ו ה ר

א)
 רדום ‘דה מאד, הרבה וברמ־מ שדות לו ויהי הונא, רב היה גדול עשיר

רב אחי יהודה רב אליו ויבוא יין. כדי מאות ארבע פתאום לפתע לו ויחמיצו
 שיימה לאמר, אליו ויאמרו ישיראל. מזקני מרעיו אחוזת היו ואתו החסיד, סלא

 הזה הדבי לך קרה כי לאלהיס, מה חמיאת פן דרכיך, על לבך נכבד אדון נא
 ויאמרו בעיניכם? נחשבתי ופושיע לחוטא האם אליהם, הונא רב ויאמר היום!

 הונא רב ויאמר — משפט? יעשיה לא האריכי כל שופט האם אליו, הזקנים
 הזקנים ויענו ידעתם. אולי חמיאתי את אתם והודיעוני אשאלכם איפוא כן אם

 בזמורות הלק לו נתת ולא מידך, הוא עשיוק כרמך אריס כי שיטענו, הן ויאמרו,
 מונים. עשירת ככה ממני גנב כבר אבל הדבר, כן אמנם הונא רב ויאמר הגפן.

הקדמוני: משיל יאמר כה הלא הזקנים ויאמרו
ם א גנבת, מגנב חפצך, ״

" גס ננב, הנך אהה!
א בי !ממני צדקתם ויאמר, הונא רב ויכר  את להציב' כמני, לאישי נאוה י

 אל הונא רב וישיב סלה, יקום יושר נדיבות על ונדיב הדין, קו על תמיד דברי
• ה׳:): (ברכוש די. ויברכהו מידו, העושק ויוציא לבו בכל ד

ב)

ל היום, ויהי ב ^ ע ת  אשר העיר ובחלק כליל, המוקד על דרוקרת העיר ו
 אל הלילה, כחלום ד׳ מלאך וירא אשי. כל שם הריח לא בו, גר הונא רב

 כאוד ויהי הזה העיר חלק על גנותי הן אליו, ויאמר הזאת, העיר מחפירי אחד
 ערכו. לפי הדבר לו קטן כי עליו, גנותי הונא רב כגלל לא אבל מאש, מוצל
 ככל תנורה את תשיק היא כי שטה, היושבת הצנועה האשה בגלל גנותי אבל
א:): (העניס לחמץ, בו אופות והעניות שכת, ערב כ׳׳

ג)
’סעי־ה, ורוח סגריר ביום מעשיו, בכל והסיר הונא, רב היה ומטיב טוב איש

ולבקי־ לפקד העיר, רחובות בכל בכרכרה, הזהב במרכבת הונא רב יצא יצא



ן' ל או  הונא רב וצוד, בדק, בו נמצא אימר ביית כל הבתים. ובקיעי \זהוםות ^
 יד לאל היד, לא אם מכססו, חדש בית וכנה הבית, את ונתצו הכית, את

vלבנותו: ^נעליו .
 ויקנו ערב, לעת העיר ברחוב משרתיו את הונא רב שלח שבת ערב מדי

 חלקום ולא כנד,ר, ויימליכום מלא, בכסף הירק למוכרי נשאר אשר הירק כל את
 יום בכל וירעבו הירק ישאר לא וסן המה, יקנו ולא זה על יסמכו fc לעניים,
 תמיד הירק את לד,ביא המוכרים, יוסיפו למען הונא, רב עשה זה וכל השבת,

לבוא; לעתיד יכשלו ולא בעיר,
 כתב הבית וכפתח שונים, סמים בקבוקי ושם הונא, רב לו הכין רקח בית

כסף:" אין חנם ויקח יבא חולד, וכל למרפא, סטיס יצר ״אלד,ים לאמר,
 ויאכל יבוא רעיב ״כל :דקרא ביתו, דלת את פתח לחם, לאכל כשבתו

כ׳): דף (העניה

ב.
b h n . הזקן

א)
 וישיתבר מלאכתו עשה ויום יום כל נעוריו, בימי הלל היה גדול עני

ויה' למאכלו. וחציו המדרש, בית לשומר נתן חציו אחד, דינר] (חצי מירפעיק
ויעל המדרשי, לבית לבוא השיומר נתנו ולא לד,שיתכר, הלל מצא ולא היום,
 אלהים דברי הארובה, מבעד לשימוע אזנו ויט התקרה על וישכב הנגד, הלל

 תקופת ימי והימים היה, שיבת ערב הד,וא היום ואבטליון. שמעיה מפי חיים,
השחר, כעלות ויד,י הלילה. כל ויכסהו השטים מן השלג עליו וירד טבת.
יאיר לא כי בעבים, השמים היום התקדרו הלא אל־אבטליון, שמעיד, ויאמר

 נשקפת אדם דמות וד,נד, ויראו למעלה, בהביטים ויהי הארובה. מבעד השימש לנו
 אמות, כשילשי נכד,ו השלג, גל את ויסירו הגגה, ויעלו וימהרו הארובה, בעד

 האח, בנגד לכסא ויושיבוהו בשרו, את ויסוכו וירהיצוהו ויקהוהו הלל את וימצאו
׳ נ״ה:): (יומא השבת. את עליו להלל זד, ראוי ויאמרו

0ב

 הם אבל הדור, נשייא• בתירא בני זקני אז היו מבכל, הלל עלד, כאשיר
 עליהם, לראשי בתירא בני זקני ויושיבוהו עליהם, מעלתו את ויגדילו והכירו ראו
ס״ו.): (פסריס לניטיא. להם ויד׳י
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 משה למעלת הגיעו מהם, שלשים הזקן, להלל לו היו תלמידים, שימנים
 בכלם הגדול הזמן. חכמי ככל ועשרים נון, בן יהושע למעלת ושלשים רכינו,

.כ״ה): דף (סכה זכא*. בן יוהנן רבן בבלם והקטן עוזיאל, כן יונתן היה
 והיה ל״ג). ס׳ (ב״ר דוד אשית אביטל בן משפטיה ואמו מבגימין היה אביו

 היה שגה ארבעים בן (סה״ד). אלהינו בית חורבן לפגי שנה מאד. הנשיא הלל
 הלל וימצא ישראל. את שיפט שנה וארבעים למד, שנה ארבעים מבבל, בעלותו

p סס): במלכותו רצה כי הורדוס, כעיני )
 עני כהיותו הלל ידי את תמך ולא שמו, וימבנא לד.לל היד. אח

̂ :כ״א) (סוסה

אחד, טובים כן לעני ויקד• היום ויהי הזקן, הלל היה ומטיב טוב איש
ץ ועבד עליו לרכוב סוס מ  לפניו לרוץ עבד הלל מצא ולא היום ויד.* לפניו, ל

ם״!); (פ־וביה מיל, שלשת לפניו הוא וירץ

•';K-

״ז. * ̂ ׳

?ir -ע-•

■ r-.T< V

# ■  ־
''• ־ V i  ^

ג)
תלמידיו, לו ויאמרו עטהם. הוא גם הלך הלך תלמידיו, מאת הלל בהפרד

 ויאמרו רבה. מציוד, לעשות הולך הנגי הלל, ויאמר ללכת? מועדות פניך איה
 התלמידים, ויאמרו במים. בשירי את לרחוץ הלל, ויאמר זאת? מה תלמידיו

 בכת• יעמיד המלך כי ידעתם, הדא הלל, ויאמר עושר,? זה מה זאת, למצוה
 מכל לנקותם עתי, איש יד על נתונים והם מלכים, של רבים איקונים האוסף
 כי ואף יתחשב, שימו ובשרים העם, כראשי ימנד, הזה והאיים ואבק, חלאה

 הקדוינז המלכים מלכי מלך של איקונים והוא אלהים, בצלם הנברא האדם,
בראשו: דמו וירחצהו ינקהו לא אשיר וכל הוא, כרוך

הזקן, ויאמר מועדות? פניך איפה אליו, תלמידיו ויאמרו אחרת, בפעם ויהי
 תלמידיו ויאמרו ביתי. בתוך ללון באה אשר הנכבדה עם הסד, לגמול הו^ך הנני
 נכבדד, בן, אמנם הזקן ויאמר ביתך? תוך אל אורחים תאסוף יום בכל האם
 שבה היא ולערב בתוכנו באה היא בבקר בבקר, תמיד יום בכל אלפינו תכא אחת

 יבא כי הסד, עמה לגמול ועלינו ללון, בתוכנו נטתה כאורה אבל האלר׳ים. אל .
 שארו עבר ואשיר עוד, אלינו תשוב ולא נתנה אשיר האלד,ים אל ותיעוב היום

̂ נ״ד). פ׳ רבה (ויקרה אכזרי.

; '' ד)
ויאמר, שימאי לפני ישיראל מבני לא אישיר אחד, אישי ויבוא היום ויהי

 ויאמר פה, בעיל ואחת ככתב אחת שתים^ שימאי ויאמר לכם? ישי תורות כמד.
ת, על נא, גירני במסורה. לא אבל אנכי, מאמין הכתובה בתורה האישי,  מנ

 ויגרשהו שמאי, בו ויגער לבד. הכתובה את רק לעשות ואיממור שיאלמוד
 וילמדד.ו הזקן ויקרבהו דבריו את אליו וידבר הלל, לפני הזה האיש ויבא מביתו.

. . . 12
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 לקרא הנשיא ויורהו ההוא ביום ויהי שאל. כאשר לכד הכתובה התירה את
 ב-וס ויהי ולנקודתם. לתמונתם כאותות בית, האלף סדר ויורהו עברית, כתב

 הסדר אה אדוני הסכת מדוע הגר, ויאבור הסדר. את הנשיא לו ויד,פוד השני,
 נהלה בל' יכוז לא הכמה וכל למוד כל כי תרע, ידוע הלא ויאמר, ה<קן ויען

 ואיז היא, ערומה כאוריה בלי כי הכתירה. דהויה להוגי ויותר ומירים, אבות
 ועתה לתסארת, כבוד כגדי וילבישוה כסמירים יאירו ביאוריה אבל עדי כל לה

ל אזנך נא ך,טך  כל את ישמעת שמי־ לבבך, לוח על אטיף אשר אמרי לי
 הזאה, התויה בל ממני תלמוד אשר עד דבר, תשאי^ני ולא בינה, אאלפך אשר *

הנה, אחת רק הסויות שתי כי לבך, אל ותשיפ תדע כי לכי, יהיה נכון ואז
נ״ה): r־:c( הנה מבטן תואמות אחיות כי בנפשי, היא ואחת במספר, הנה שתים

ה')

 שתלמדני מנח, על גירני ויאמר, שימאי לפני אחד, נכרי ויבא היום ויהי
 הבנין באמת וידהסרו שימאי בו ויגער אחת, רגל על עומד בהיותי התורה כל

 כדברים אליו וידבר הלל, לפני האייגי ויבא לו. וילך ויגרשיהו בידו, אימי
 דעת למען רק כי אדוני, מליך לחקר בינותי הלא אליו, הנשיא ויאסי האלה.

 להגיד הנני ועתה שאלתני, תורתנו אדני הטבעו עליו אשיר האחד, היסוד את י
_ לאמר: הזה הנאמן היסוד את לך

שך, שנא ״כל לרעך." תעשה לא לנפ
 וכל לרעהו, האדם בהליכות לתורתנו, אשר האחד יפיד הוא הזה, המימסט

 היסוד את מקימים וכלם כיאירים, כלם פירושים כלם בתורה הזה מענין הנאמר
 יאמר לא הוא הן לאלהים, האדם בין שיהוא השני, היסוד אבל הזה. הנכבד

 ואז היטיב, באר התורה בדברי בראשונה להגות לך, רק אבל קצרים, ים‘כםי
(שס): לפניך. אשיר את תכין

ו) .

ם, כיה סביב אהד נכרי וילך היום ויהי הי ^ הקורא: קול את וי־כמע ה
 וישאל ימבל, ושיום ומפורש• מתירגם ואפוד'׳ השין יעשו אשר הבגדים ״ואלה
 האיש ויאמר בעמנו. הגדול לכהן לו, ויאמרו יעש•^ למי האלה הבגדים האיש,

 אלה• כבוד בגדי ואלבש פאר, ואכהן גדול בהן ואהיה להתיהד הנני בלבו, ,
 בי ויגער גדול, כהן שיאהיה מנת על גירני ויאמר, שימאי לפני האיש* ויבוא

 האיש וירא לן, דלך מביתו ויגרשהו בידו אשר הכנין באמת וידחפהו שמאי
 בטרם עליהם, מלך העם ישימו כי אדוני, הראית הלל, אליו ויאמר הלל, ל'פני
ד מ ל ^  ההורה את אתה, גם נא למוד ועתה למלחמה. ואצבעותיו לקרב ידיו ^
 ללמוד ויחל הזקן, לדברי האיש וישמע אלה דבריך תדבר ואחר לראשיונה בלה
ויאמר יומת" הקרב ״והזר בכתוב: ויקרא התורה, את כלמדו ויהי התורה,• את
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א ה׳איש,  דשסוט ישראל. מלך דוד. על אף הנשיא, ויאמר נאמר? מי על זה מקי
שי אלהיהם, לד׳ המה כניס ישראל, כל הלא לאמר, ד׳א*ש מאהבתו וא
 למחלקותס, הב״ילם זאת ובכל ישי־אל!" בכירי ^,בני ל;גימו: ד' אט״ אותם,

 קדש אהרן את ד׳ ויבדל לבד, אהרן ובית לכד, הלוי ובית לכד, ‘ישיאי בית
שיס,  אנכי כי ואף יומת, הקרב זר כל ובלעדו הקדש, אל יכא הוא זיק קי

ר עס אל היוס להסתפה ובתרמילי במקלי באתי אשר והנדכה, השס־' ח כ נ  ה

הזה! והקדוש

 איש האם אדוני, לי נא הגידה ויאמי, שמאי לפני שנית האיש ויבא
 הזר הלא מאחיו, הגדול לכהן להיות ראשו על נזר וישית סאר, יכהן כמני

יומת! הקרב

 לחסות הבאתני כי ראשך, על ברכות ינוחו אדוני! ויאמר, הלל לפני ויבא
ד': כנסי תחת

 קסדנות טסני ויאמרו אחד, כמלון ה^לה הגרים שילשת ויבאו היים ויהי
 לחסות להביאנו בעזרנו היתה הלל וענות הקרש, ממקום הלאה גורשינו שימאי,

(שס): ד׳. כנסי תחת

ז)

היום, ויהי כל. כסי למלה ותהי ישראל, כקרב לתהלה נודעה הלל ענות
 ואקציף אלך זוז מאות ארבע לי חתן אם לאמר, רעהו על אחר איש ויתפאר

 ויאותו הזה, הכסף מסת ידך על אנכי ואשקל אקציסנו, לא ואם הנשיא, את
■ ■ כף: ויתקעו יהד

 בספל פניו ואת ראשו את רחץ והנימיא היה, שבת ערב יום היום, ויהי
ם,  פה מ• הלל? פה ״מי ויאמר: ויקרא הנשיא בית פתח על האיש ויעבור «י

 ממני? מבקש אתה מה כני! בני אליו ויאיןר לקראתו, ויצא הנשיא ויתעטף הלל?״
 הנשיא, ויאמר יעחרו. ידעתי לא אשר דבר והודיעני אשאלך האיש, אליו ויאמי
 הנשיא, ויאמר עגולים? ככל כני ראשי מדוע האיש, 'ויאמד שאל! כני שאלני

 ״מי ויאמר: שעה בעוד וישיב לדרכו, האיש וילך פקחות. חיות למו אין כי
 מבקש אדוני מה אליו ויאמר לקראתו הנשיא ויצא הלל?" פה מי הלל? סד,

 עגולות? התרמודים עיני מדוע והודיעני, אשאלך עוד הנה האיש ויאמר ממני?
 כעוד וישב משם, האיש וילך הוא. חול אדמת המקום כי הנשיא, ויאמר
שאלתך מה ויאט- לקראתו הלל ויצא הלל? סד, מי הלל? פד, מי ויאמר שעה,
המקום כי הנשיא, דאמר רחבות? האפרקיים רגלי מדוע האיש ויאמר בני?

 לשאול לי יש הרבה שאלות עוד האיש, ויאמר מים. ואגמי ביצה מקלס
I ויאמר, לפניו וישב הנשיא ויתעטף אקציסך, פן אנכי ירא אבל אדוני, אותך
I ויאמר האיש ויען עלי. הטובה ד׳ כיד לך אשיב ואנכי שאל, כני נא שאל

 אל הוא, אתד, אם האיש, ויאמר אני. הלל, ויאמר ישראל? נשיא הוא האתד,
ויען בי? מצאת עול מה בני' נא הגידה הנשיא, ויאמר כישראל! כמך ירבו

*12
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 זה'י נא היה הנשיא, ויאמר .r'r מאות ארכע בגללך אבדתי כי ויאמר, האיש•
 וד-לל כפליים, מאות ארבע ידו על שתאבד הלל ראוי בי בני! ברוחך

יכעוס: לא
ת שא כי בגי, דע אבל מי׳יך, לחקר •רדתי ואנכי שאלתני, גדולות א

 אדם בני מיני השתנות דנר ע^ אותי, שאלת אתה הן מקורם. חכם מלב
 אכות במורשת מטבעם אלה שונו כי בלבבך, אמרת ואתה ראםםען| !מענשען

 את להכחיש בנפשך, דמית כן ואם הראשון, אבותם אבי עד דור, מדור לבנים
 ז בני הדבר בן לא אבל האי^י. ע^ היאשון אדם היה אחד כי האומית התורה

 כד נשיתנו הימים, כרבות אבל אנחנו בניו וכלנו האדם, היה אהד רק אמנם הן
 ואחד לך, אמרת• כאשר שיונית, סבות ועוד השונים, האקלימים מםכת האדם,

: הפעם. הירתיך אמת תורת כי תשכחהו, ואל הדבר זכור ס) (נ

זין. אות
א.

הבבלי. זעירא ר׳
הלצים, עימת על להתחכם ידע ו^א הבבלי, זעירא רבי היה רוה תמים איש

שיאל, לא־ין מכבל בעלותו ויה• להם. המדו לצ-ון איגיר  דם לו ויקז היום, ויהי י
שי הטיבה ‘א־ זעירא ר׳ וילך מכשירו.  ויאמ' נפשיו. להביות כשר לו לקנות בעיר א

 אד,ת• ומכה מנה המשיים מחירו הטיבה ויאמר כשיר? ליטי־א משקל מהיד מה הטיבה אל
 תאוה אשי־ ככל מנה מאה או שבג־ים, או שישים ידך ‘על נא אשיקלה זעירא, ר' ויאמר

 אם זעירא ר׳ ויאמר לו. לשטוע הטבה וימאן ימינך, שימן ע^י תקיא לא אך נפשך,
 כאש״ הכשר את לו ויתן אהת, מכה הטבה ויכהו כרצונך. אתי עימד, איפא, בן

 היושיבים הזקנים אל ויאמי המדרש, לבית זעירא רבי ויבא בערב וי^י אמר.
 הבר׳ בטרם ב־גיי אדם יאכל לא בי כעירבם, אשייי הזה הד;י המנהג מה בשער,

 קרהו* אשר כל את להם ויספר' לדבריו, הזקנים ויתמהו הטבה. מן אהת מכה
 לכ*תע הטיבה מת והנה פניו, על ו^ה־כיההי הטיבה את לקרוא הזקנים וישילהו
 את לענויטי בעמיו עשיה טיוב לא כי זעירא, רבי את הזקנים ויוכיחו פתאום.

, הי זעירא, רבי ויאמי טוב לא לצדיק ענוש גם כי בקללתו, הטיבה  ני ד
 מנהג לפי עמדי נהי כי רוהי, בתים האמנתי ואנכי מאומה, עי'־ו קצפתי לא

 אמוץ בן לדביי הלצים יממעי לא כי אתמה, מאד מה אבל ההיא. הארץ
 יחזקו פן תתלוציצו אל ״ועתה ;״ר): (■בעי: ד׳ ברוח אמר אשר ההוזה

 במן, הדרי ומכות מהלומות ראיטייתם ללצים, שיפטים נכונו בי מוסריכם."
ט׳): no •:רכיה ירישנה• קי1י־ (־:י־ חרוץ. כליון ואחריתם
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חית. אות
א.

י ר ו ס ד ס י ס . ח ד ח א

א)
הצדקה. מעשה

[ • ה ד י ח ]

h דינר אחד, הסיד נתן הזכרון, יום כערב  'DySכhכh ,הזאת השנה נסשו 
 וטרוריס, כעש ותרב עטו, ותרב לאיטתו הדבר כהודע ויהי היתה. נצרות ־שנת

 שתי קול וישמע הקברים, בין בלונו ויהי מות, בחצר וילן וילך החסיד ויברח
 ונשוטה אחיי ולכי נא הכה לרעותה, האחת ותאמר יחד, מסםיות רוחות

 האלהים ישפוט אשר את לרעת, ונרדסה רוח כנם• על ונדא נעיסה כטרחכיה,
 הנני, אפירת-כלא כי רעדתי •דעת הלא ותאטי, השנית ותען האדם. בני את

 תמתי, אנא ובוא, צאת מכלי קנים, במחצלת שיד, בלבוימי אנכי קבורה בי
 דבר! ממני תכחדי ואל לי, גם וספרי וראי יטמעי נא, התעוספי את, נא דאי

 גדולות ותיטמע ותרא ואזנים, עיניס מלאה ותהי כרוב, על ותרכב הרוח ותעף
 רעותה אותה ותשאל בבואה, ויהי הקברים. בין מלונה בית אל ותשב ונצורות,

 א^הים ד׳ ישפוט אשר את הפיגור, מבעד מאומה השמעת אחותי, לי נא הגידי
הבכירה, יורה ברדת הזורע, בל כי שמעתי ותאמי, הרוח ותען האדם? בני את

שדהו ויזרע דבריה את החסיד כשמוע ויהי הברד. יכה השדה עשב כל את
 בשדה רק כשדה, אשר כל את הארץ בכל הברד ויך השניה. יורה -בררת

 וילן שינית החסיד וילך השנה, לתשובת ויהי היו. אפילות כי נכו לא החסיד
 לרעותה, האחת ותאמר יחד, המספרות הרוחות שתי את וישמע הקברים, •בץ

את האלהים ישפוט אשר את לדעת שמים, בשמי הזה כיום ונעיופה נא הבה
קנים כמחצלת אנכי קבורה כי תדעי, הטיס ותאמר האחת ותען האדם. בני

 ‘לא: בהיות והתעופפי את נא לכי ובוא. צאת מכלי חמרי בכית אנכי וכלואה
 ולתפארת. לכביד האלהים לך עשה אשר עור, כתנות לבנים, בגדיך כל כי ידך,

 להניד אלי ובאת מאחריך, דבר תקשבנה ואזניך האלהים דברי לכל נא שמעי
כי, לי  שנית ותשב כדבריה הרוח ותעף ראית. אשר וכל יממעת אשד כל ד

 ה-ות ותען הפרגוד? מבעד שמעת אשר הדבר, מה רעותה, אותה ותשאל
 ויזר;• החסיד וילך כשדפון. ד׳ יכה השניה, ביורה הזורע בל כי שמעתי ותאמר,

 היד, לא החסיד בשדות רק לשרפה, השדות כל ויהיו הבכירה, ביורה שדהו
שדפון: שם
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‘בכה שדםון היה מדוע אישי, לי תניד הלא אליו, ידcהח אשת ותאמר
 קרהו, אשר ‘כ־ את החסיד, לה ויספר שדפה? היתד. לא שדך וקמת האר«ץי,

דבר: ממנד. כחד ולא הקברים, בין שמע אשיר כל לד, ויגד
 אחרי נא לכי אליה, ותאמר הרוח, אם עם החשיד אשת ותרב היום ויהי

קנים! במחצלת הקבורה בתך את ואראך
 אוז וישמע הקברים, בין ללון החסיד וילך השלישית, השנה לתשובת ויהי

 כפעם שחקים בנבהי ונעופד, נא הכה האחת, ותאמר המספרות, הרוחות שתי
 האדם• בני את אלהים ד׳ ישפוט אשר את ה^רנוד, מבעד דבר ונשמע כפעם,

אני דברנו אשר הדברים כי יען תמתי, רעותי לי הניח ותאמר, השנית ותען
ס״:): אדר": י״־: (בר:וה החיים. כין נשמעו ככר ואת,

[פתרון] ״

 טוב ובעשותו כנפשו, חשבון תמיד יעשד, עשה אשר האיש, הוא החסיד,
 זאוז האשה, היא לד׳שיאהו, כננדו האשד. תמיד תקום וצדקד., חסד ובידפו

 החסידי יעשד. ומה ממנוחתו. רהרניזו תמיד יבא אשר יצה״ר הוא הרשעד.,
 ומד• הקברים. בין ילין ואז המות, יום לו שיזכיר עד עוד, וירניזו ישוב הלא

 זדא■ ץ־,לא האחת בו, דוברות נפשות שתי קול יקשיב הלא אז? החסיד ישמע
לנבי■ שרד ולכושי קנים במחצלת חמרה בבית הקכורד. הנוף, כת החיונית, נפש
הל^ והיא ממעל, אלוה חלק שמים, בת המשכלת, נם־מ והשנית גביה, חמר

 ‘‘יסעי ומה אל פעל מה לדעח ממרום, רוח עליה להופיע שדי, בחביון מעופפת
 ומבקי* לצדיק רשע צופד, היום כל אבל לו. לטוב ידיו משלח בכל גבר

 תקום- ופתאום ויבעט ישמן אז הלא וטובו, החסיד חיל ינוב כאשר כי להמיתו,
 תריב וררא בקרבו, החיונית נפש את לד׳ע^ות ותסיתהו הרשעה, האשד. לקראתו

 הקבוריי הבהמה כרוח האדם רוח את להשפיל הד.יונית, נפש אם הנוף עם
 לאדם יועיל ל̂> ן^ן המשכלת, נפש בהשארת גם ולכפור קנים, של במחצלת

שי» יר,ורד, ״רבי עשר); ששה ש׳ ר'׳נ7(ח אמרו וכן המות. יום זכרון כל  הנ
של לך אמשול אומר  אד»■ בני לשני דומה הרע יצר דומה, הדכר למה מ

 יט^ עסך? סי לו אמרו ליפטות, לשום מד,ם אחד נתפם אחד, לפונדק שנכנסי
 עמי חברי יהרג נהרג, ואני הואיל אומר אלא חברי עמי היד. לא שיאט^ הוא
 כל את אאבד אני הבא לעולם אבוד ואני הואיל הרע יצר אמר כך אף

כה: כלא בה דדא כד, וד.סוך כד, הפוך

ב) *

ממות. תציל צדקה
וימצז*^ היום, ויהי הימים. כל ומשפט צדקד, ויעש כארץ, ,Tה אחד חסיד

^ רבי כראות ויהי נשכרה. וד,אניה כים רול נ סער ויהי כה, וירד אניה עקיג
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 עמדו בטרם דדד לאשתו. מותו על להעיד ,זקנים,־1 לפני ויבוא הזה. הדבר את
 דאיש> האתר. לו, ויאמרו לפניהם, ויעכ׳וד בא החסיד והנה ממושיכם, הזקנים

 המים מן נפשך את הציל ומי אליו, ויאמרו — אני ויאמר ’כים׳: טבעת אימר
 אמתה, את שלחה היא הלא עשייתי, אשיי הצדקה, האישי, ויאמר הזדונים?

 ויאמר החסיד ויען זאת? כל לך הגיד ומי אליו, ויאמרו היי. מישחת ותעל
 רעש קול מאחרי ואשמע עכרו, עלי וגליו הי% משברי וכל מציולה, בעמקי ברדתי
 צדקות אשד הים, מן הזה האיש את ונעלה רוצו המים. על הגלים קול גדול,
ימיו!״ כל* עשה

 אשר ישראל, אלהי אלהים ״ברוך ויאמר: םיד,ו את עקיבא רבי ויפתח
 לעולם הם קיטים חכמים, ודברי תורה שדברי חכמ־ם, ובדברי תורה בדברי בחר

עולמים." ולעולמי
י״ח). (קהלה ״ תמצאנו הימים ברוב כי המים, פני על לחמך ,,שלח —
 קהנס מדרס עיק ג,”ס (הדר״נ י). (';ג;■ ממות!״ תציל וצדקה —

ה): ■:שינוי שנה פסיק , קנ

ג)

שפט בצדק. מ

 לפדותה חסידים שני אחריה וילכו אחת, נערה מישראל וישיבו היום, ויהי
 אשר מקום הקבה, אל מהם אחר ,ויבא שמה, בבואם ויד,י עריצים. מיד

 לי, תגיד הלא השני, אל ויאמר הקבה מן בצאתו ויהי שם. יושבות הזונות
 אמרתי הלא ויאמר, השני החסיד ויען הזונות? בית אל בבואי אותי חשדת נמה

 ויאמר, הראשון ויען ערבתה, מהיר את ולדעת לשאול שמה באת כי בלבי,
 בי ד', חי כי ובטישרים, כצדק אותך ד פוט ים י כן בצדק, שפטתני כאשיר
פ׳׳ח): (הדר״נ הוא. כן בדברך

ד)

ק ו ד . צ ן י ד ה

הרביעי, כיום ויהי לבנו, אשה לקח כבול ארץ מגדולי חסיד, אחד איש
 אתו לשמוח הזבח, אל העיר לשועי ויקרא לבנו, גדול משתה האיש ויעש

 בקבוקי משם ולהוריד הנגה לעלות לבנו, האיש ויצו באכלם, ויהי בשמחתו.
 ־ מן לרדת כנו בושש כי האב וירא וימות. נחש וישכהו הגנה בעלותו ויהי יין,

 הכהו. הנחש כי הבקבוקים כין נופל בנו, מת והנה וירא הגנה, אחריו ויעל הגג,
לא כי לאכל, הקרואים כלו אשר עד ויוחל הגג, מן וירד דינו, את עליו ויצדק



 ‘ואי אדוני, שאוני בנחת, אליהם ויאמר לאב^, בכלותם ויהי להרעימם, ד.םץ
 ברבת לברך אם בי היום, קראתיבם התנים ברבת לברך לא בי בי, אפבם יחר

 מהולל!" אמרתי ״לשחוק :ויאפר מכסאו זבאי רבי ויקם הלום. הנה באתם אבלים
בי): אוה שמיני ס׳ סנהומא כ', ס' רבה (ייקרא

ה)

הדין. משורת לפנים

גדרי, פרץ והנה וירא לראותו, השבת ביום ירמו אל ירד אהד חסיד איש
 ההסיד ויתעצב אלהיו, לד׳ היום שבת בי ויזכי הנדר, את לסתום חפץ בי ויהי
 מן בחפזה וינס השבת. יום קדושית את כרנעי שכח אש־ דבד על לבו, אל

 ייו יהיה למעה השיבת, לאהד אף הפרץ את עוד נדור לכלי בלבו, וישם הכרם
 בשיגה• פנול מחשבת אף אמונים, שיומי לחסיד נאוה לא בי יען עון, למזכרת

 או ן צלף ■ - ־ עץ הפיץ במקום לו ויצמח לבבו, תומת וידע בעניו ד׳ וירא
 הזה והעץ ולולבים. קפריפים אביונות, מינים, לשלשיה יפרד פריו אשר נצפה],

 נ״ר, פ׳ (ייק״ר הימים. כל ביתו ונפשות נפשו את לכלכל חיים לעץי לו היה
ק״נ:): שבת

ו)

והפרחז. החסיד

 את ‘מסקל אהד איש והנה וירא העיר, כרחוב בלבתו אחד חסיד איש
 כ' הנך, מאדם בער האם החסיד, אליו ויאמי הרחוב, לתוך מחציו אבניו
 הימים ארכו ולא לדבריו. האיש וישיחק שלך? לרשיות שלך אי מחצר תסקל

ברחוב מתהלך האיש ויהי היוס, ויהי נחלתו. את וימכור מאד וידל האיש וימך
החסיר דברי את ויזכור מחצרו. הוא השליך אשר באכנים, רגלו את ויגוף העיר

נ׳:): ף7 (ב״ק ויאנח.

ז)

ן ו ה. עי ל פ ת
ויעבור אלהיו. ד׳ לפני ויתפלל ויעמוד כדרך, בלכתו אחד חסיד איש

תפלתו, את כהתימו ויהי אליו. שעה ולא החסיד ענהו ולא ויברכהו, אחד הגמון
 התורה כחק נפשך, את שמרת לא כי אתה, ופוחז ריק הלא ההגמון, לו ויאמר
 מירי? דמך את דרשי אש*ר הוא מי הרגתיך, לוא ועיתה אלהיך, ד׳ לך נתן אשר

 כבוד לפני היום אתה עמדת לולי נכבד! אדון וארצך נא חכה חתסיד, ויאמר
משפטך? היה מה אותך, ברך אשר כברכתו לאיש ענית ועתה ודם, כשיר מלך
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 ויאמר ד. משיח כבוד את הלר* כי הזה, לאיש הרב משפט דאמר, ההגמון ויען
 המלכים מלכי מלך לפני הייתי נצב כי ידעת, הלא איפוא, כן אם החסיד,
ל״:.): (נרמס לשלום. וישלחהו ההגמון וירצהו הוא■ ברוך הקדוש

ח)

תפלה. עיון
 ולא רגליו, על ויקםו<ן* נחש ויבא ומתפלל, עומד היה אחד, הסיד איש

 נפשו, את לשימור לאדם הלא תלמידיו, לו ויאמרו תפלתו. את החסיד פסק
 אתם כן לאמר, החסיד ויען גדולה. סכנה שיש במקום הנס, על לסמוך ולא
 (מסרס מאופה. ידעתי ולא הנחש את ראיתי לא בי די! הי אכל דוברים, כני

נ;דרנ!): יכם ק״ס סי׳ המאיר

. ט)

ן ר י . ע ה ל פ ת

וירק* מסבכו זאב יצא והנה שיחו. שפך ד׳ ולפני העטיף, אחד, חסיד איש
 החסיד הפסיק ולא לימינו, ישב אשיר החסיד, ילד את ויגזול רוחו, בהמת אליו

 פניו על תלמידיו ויוכיחוהו להתפלל, כהתימו ויהי זע. ולא פנה ולא תפלתו את
 זאב ממלתעות הילד את להציל תפלתו את הפסיק ולא הרבה הצטדק מדוע
 מה! ידעתי או דבר, ראיתי אם נפשי, את הזאב יטיוף החסיד, ויאמר טורף,

 וינס אולם, ובריא שלם לאביו, הילד את ההוא הזאב השייב והנה כדברי ויהי
ויאמר, הילד ויען כני! הזאב? לך עשה מה אביו, לו ויאמר לנפשו. הזאב
כקול בגלגל, רעם קול שמעתי שימה, ובבואי אחת, חרבה אל הביאני הזה הזאב
כמעט אלמוני!״ פלוני כן על אס כי יךrח‘ש•: זה על ״לא בדברו: שדי
אלמוני פלוני ״בן כעיר: צוחה קול נשמע והנה דבייו, את הילד כלה אשר
בס): הזאב!״ נשכו )

ד ו מ ל . ת ה ר ו ת

 מבלעדי ספר כל לו היה ולא הימיס, כל לבדו ישב אחד, חסיד איש
 בפיו אותה שידע עד פעם, אלפים פי‘א־ ימיו, כל בה והגה חגיגה, מסכת

 ויה• ̂ הימים, כל בחדרו התבודד כי איש, ממנו ידע ולא במותו ויהי ובלבבו.
 עליו ותקונן ומספד, בבכי קולה ותרם החדרה, אשה בא והנה ההוא, בלילה

 ותככינח לקולה הנשים כל נאספו אשר עד ומרה, גדולה צעקה אנחה, כקול
תכריכיו לו ויכינו ועציום, גדול מספד עמה ויקוננו גדול, קהל נאספו ועליהן כמה,
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 Hrn/ לחסיד נא ספדו :ותאמר וצועקת בובזה ההיא והאשה גדול. בכבוד ויקברוהו
 ימיו, כל כבדני האיש זה כי הבא, עולם לחיי ותזכו ארונו, את וכבדו קברוהו

 ותאטי שמך? מה הנשים כל לה ותאמרנה וגלמודה, שכוהה עזוכה הייתי ולא
 פתאום/ הזאת האשה געלמה והנה ההםיד, את כקברם ויהי שמי. ״חגיגה׳'

 י׳לרם בסס רי״ד סי׳ הי;הור !דנירת הוא. ד׳ מלאך כי ישראל, כל וידעו

:סנסומא)
יא)

ט פ ש . מ ק ד צ ב

מה לפדות אחד, חסיד וילך היום ויהי  בהיותם ויהי ישראל, מבנות אחת ע̂־
 םירhה וישכס בבקר ויהי מרגלותיו, העלמה את החסיד וישכב במלון, בדרך
 החסיר ויאמר לתלמידיו. וילמד שמלותיו, ויחלף ויעל בנהר, ויטבול וירד

 אותי, חשידתם במה נא אמרו דבר, מאתי תכחדו ואל לי נא הנידו אליהם,
 תלמיר בנו יש סן אמרנו, כי התלמידים, ויאמרו ? מרגלותי העלמה את בהשיביבי

 ־— בלבו. אלהים יראת נגעה אם לרבי, במדותיו עוד נודע לא אשר אחד,
ו קרה פן — החסיד, אמר — אותי? חשרתם במה לטבול ירדתי וכאשיר  ל
 די חי החפיר, ויאמר התלמידים. אמרו — הדרך טורח מפני לילה מקרה

 האלהים אתכם ישפוט כן בצדק, אותי שפטתם וכאשר הוא! כן כדברכם כי
קכ״ן;): (שבה סלה וכמישרים בצדק

ב.
י ב . ר א י י ח

א)
ב את אתו לקח הזה החכם  יטים, ארחות דעבור למסעיו וילך יהודה, י

 דמו^ את לדעת קדם, טטוני שפוני אחרי ולחקור הטבע, שרשי על להתחקות
 וגבעות עד בהררי ויהפרו הארץ. על המבול היה בטרם החיה< וכל האדם ותבנית

 האדם, בכל להן, ערוך אין אשר הענקים, מבני גדולות עצמות ויטצאו עולם
 ויראת להן, וגובה גדלן על וישתאו הנה, המבול מתי עצמות כי אמר, דנזרו
 חפצנו." לא דרכיך ודעת ממנו סור לאל ״אמדו החנם חייא רבי ויאמר לדגה.

נימים): כי ססקח נח פ' («םר ב״ח) ב1(חי

ב)
דבאו לדרך, פעמיו וישם יוסי, רבי את אתו חייא רבי ויקח היום ויהי
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0T וימצאו הארץ, ככר כי* את ויתורו ןקרדו־־יבקורדיסטאן], אררט הרי על p 3 
 ויתבונן וירא התעלות תוך אל חייא, רבי ו־רד ההיא, הדרך בכל רכות ותעלות

 האלה, והתעלות הבקיעים כי תדע ידע יוסי, לרבי ויאמר הטבע, חכמת םי על
רון אותם הניח אלהים וד׳ המה. המבול מימי כי דורים, לדור לזי  פוקד לדעת.

 נח D (!הר ס^ה. פניו מעל ימוש לא הצדיקים וצדקת דור, לדור רשעים עון י'
אנהיס): ויח;;ר ססקח

ג.
̂א רבי אש/ בר חיי

 ״הרחמן ויאמר: מתפלל היה יים, ככל אפיו על אשי בן חייא רבי בנפול
 ותאמר איימה, תפלת את אימתו ותקשיב היום ויהי ״ !הרע מיצר יצילני הוא

 בשנים, רבות זה אישי, ידעני לא אונים וחסר מזקן לא כי ידעתי, עתה בלבה,
 הוא חזק יצרו עוד כי בתפלתו, *ום בכל מתלחימ שמעתיו שמע הלא כי

בקרבו:
 ותרד כמוימכלות הגה ורוהו לו, אשי• הבתן כגנת חייא רבי וישב היום ויהי

 ותבא שמלותיה ותחלוף הסר, בש־מן ותסך בשרה את ותרחץ הגן, כמעין אשתו
 פניה, על מסוד. יממה הצעיף ומתחת ותתכס, עליה ■צעיפה ותעזם עדיים, כעדי
ויראה השיחים אחד תחת והנה, הנה פניו על ותעבור אישה, יכירה לא למען

את? טי ויאמר המסילה אל אליה ויט סניה. כסתה בי לזונה, ויחשבה חייא, רבי
 לכל הזאת בעיר הקדשת הזונה חרותה היא — אנכי חרותה האשה, ותאמר
 אם ותאמר היא. א^מתו כי ירע לא כי אליך, אבוא נא הבה ויאפר ־־־ עובר.

 העץ, ראי» על כאיל חייא רבי וידלג האמיר. בראש אשר הענף את לי תתן
מעליה צעיפה ותסר ותלך האשד. ותקם אליה. דבא לה ויתן הענף את ויסעף
ת אשתו והנה וירא הביתה,. הוא גם חייא רבי כשוב ויהי הכיתה. ותש־כ מי עו
 ואותות וזעף, סר הוא והנה האשד. ותראהו בוערת, לפניה וד.תנור התנור, לפני
שנונים, חצים מאשפת יירה ירה אשר לקרב, הערוך כאיש חליפות, שונו פניו

נוראות, אנחות מלבו התפרצו לרגעים ולב. כליות ממוסר אף בחרי היורדים
 לקפוץ ויבקש רגליו, יעל ידיו על כארי התנפל פתאום התמלטו, מסיו והי ודגה

 אישי לך מה — מפניו. נבהלה כי בידיו, אשתו ותחזק האש, כבשן תוך אל
תטרוף כי עליך עבד טה — נבהלה בנפש האשד. אמרר. — ופארי?״ הודי

וכזה כזד. ואפת, פתני השיאני, הנחש חן! אשת לי ומר רע — באפך? נפשך
דום: ויאנק מפיו מלים חייא רבי הוציא — עשיתי!

 את נא ראר. חטאת! לא כי הנם, לכך יכך אל אישי! תירא 'אל —
 את לגנוב במרמה, אליך באת• כי וביניך, ביני הוא אות לי, נתת אשר הענף
ם! למשכב לבבך • — חדי
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י — לבו. שביה היפד, אבל אשתו, לדברי נהרו חייא רבי פני י מ  ״
 המזמתה עשותו על לבו, אל התעצב הימים ובל בויים, בקול קרא ושגגה!״

פ״ה): (קידיפי; ה,‘שאו: אבל הטאתו אל וירד לבב, pבדע^

. ד.
ביסא. בר חמא רבי

 וישיב בניו, ואת אשתו את ויעזוב בלמודים, חמא רבי דיה נדול שוקד
 בכית ד׳ ללמודי הקצוב זמן הוא — שינה עש-ה שתים הגדול הספר בבית
 העירה, כבואו ויהי ביתו. אל וישב הימים בבלות ויהי — ההיא בעת הספר
 בא כי חבינאי. בן חנינא רבי עשה באשר לאשיתי' אנכי אעשיה לא בלבו, ויאמר

 המדרש, בית אל חמא רבי ויפר ותתעלף. מפניו האימה ותבהל לביתו, פתאום
 הושיעיה רבי את אליו אשיתו ותשל^ח הלום יטב כי לאשתו להניד משם וישלה

 לפר ויעמוד המדרש, בית אל הושעיה רב ויבא אביו, אל להתנכר ותצוהו בנו,
 רבות שאלות ממנו, הושעיה רב וישאל אביו. הכירו ו^א חמא, רבי אביו

 ויאמר לו, ויצר חכמתו, רוב על חמא, רב ויתפ-^א התורה, בחכמת ונשגבות
 רב כבוא ויהי הזה, כיונק בני נם לפני עלה אולי בביתי, הייתי לו^י בלבו
 רב וירא הביתה. אחריו בא הושעיה רב העלם גם והנה וירא ביתו, אל חמא
מי, כי לקראתו, וירק מפני ויקם חסא  מפיהו. תורה לקחת אליו, שינית בא כי א

 הפעים יבוש ולא בני, חכם כי אני, נם לבי ישמח אמנם הן אליו, אשתו ותאמר
 לפניך, שיכרי על אבוא עוד אנכי ונם ימים, עול בהיותו עזבהו אשר אביו לפני

 אכל בלעדיך? בלמודים רוממתיו אף נדלתיו אמנתיו ורביתיו, מיפחתיו אנכי כי
א  רבי ויבהל מפניו? יקום גם בנו, לקראת כה האב יחרד כי חשיבתי, זאת י

 וינשיקהר ויחבקהו כנו צוארי על ויפול שמחתו, מרוב ויתאושש אשתו, לדברי חטא
 בר הושעיה רב זה ינתק," במהרה לא המשולש ״והחוט חמא, בר רמי ויאמר

: (:־ובוש ביסא! בר חמא ( : ״י ס

. ה.
חכינאי. בן חנינא רבי

 ורבי היא ביתו את ויעזוב כלמודים, היה גדול שוקד חכינאי בן חנינא רבי
 לו, המשיתה ימי משבעת היטכיעי יום שמעון לרבי ככלות יוחאי, בן שימעון

תמיד החליף שימעון, דבי ברק. בבני עקיבא רבי מפי תורה ללמוד ויבאו
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 לאשתו נתב לא הדנא רב' אבל כביתו, אשר ‘כל את עת בב^ וידע אגרותיו,
 שנה עשרה שתים כביאות ויהי דרמים. בל אתה אשר בכל ידע ולא רב״׳

 שובה בגרה, ״כתך לאפר: אליו אגרת אשתו ותכתוב הספר. כבית לשיבתו
 ההוא, ביום ויהי לאיש," לתתה דודים עת עתה הגיעה בי לביתך, הסעס
 אשיי האיש, טי לאפי, הספר בבית קול ויעבר עקיבא, רבי על ד' רו־ ותהי

 מייבי ויפרד הנינא, רבי וישפע לביתו. וישוב ילך לבתו דודים עת הגיעה
 המסילות, לו נשימו והנה וירא העי־ה, בשייכו ויהי לביתו. לשיוב ללכת עקיבא

 אבה לא כי ביתו, אל ללבת ידע ולא לו, נהשיבו זר בפו הקריה רחובות ובל
 הרכות למען פתאום, להבהילה אימתו, פני ראה בטרם דבר. לאיים להגיד

 והנה וייטמע השיואבות. צאת לעת הבאר על וייטב הנינא רבי וילך שימהתה.
 ונלכה!" :דך נא מלא• הכינאי, בת נא ״הבה לאפר: לרעגמה דוברת עלמה

 קפח לברר החלון לפני ישיבה ואשיתו הביתה, כהו אחרי וילך חנינא רבי ויקס
 נצב אישיה והנה פתאום, ותרא האש־נב, פבעד ותשיקף עיניה ותיטא ככברה,

 את חנינא רבי כראות ויהי ;-וה. כה קמה ולא ותתעילף, לבה ויפג לקיאתה,
 עניה אלהים! ״ד׳ ויאפר: אשתו לנבח לד׳ ויעתי לבו, ויצא ויחרד הדבר
חיים, רוח ותיטאף האשד. עיני את די, ויפקח יטכרד.?" הזה זאת,

ותחי: ותשיב
 לא בי הזה, הדבר על אותו הוכיח רבות גילו כן יוחאי בן יטיפעון רבי

 רבי כתב לו, אשיר פיטלי ובספר פתאום, רעהו את להבהיל הכם לאישי נאוה
לאפר; שימעון

פתאים, לביתו אדם, יבא ״אל
רעהו:״ לבית אף^בי

 הזה הספור על בתוב נמצא |רב] אבא לרבי אשיר משיל• ובספי
האלד,: בדברים

פתאים, לפתע, העירה, תבא ״אל א)
לביתך. כי ואף

דודים, עת לכתך באה אם ב)
עבדך, שילה רדסשיי

וע״ש כ״א, פ׳ רבה ויקרס ס״ב; (כהוביס תיעדנה: לו אותד׳
קליס): בנוייס ה־;ה בעידס יש כי

י . ב א. נ י נ ה ר

 לשלוח היה רגיל יטבת ערב כבל חנינא. רבי האיש• היה והסד צדקה רודף
אשתו. כיד הכסף את וישלה היום ויהי זוז, ארבעת בעירו, הנר אהד לעני
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 דאטי די. עזיהו כ' ד-ענ/ יד השיגה בכי .s‘־n ותאמר, אי׳יו האשד. והשב
 לאשר נדרש כי שמ';ת', הלא ות>{מר, האשה ותען ראיר^' מה הנינא, רבי

 מה חנינא, רבי דאמר זהב? בכלי או כסה ‘ככל כיום, יסעיד במה שאלוהו,
 הם, לולא כי מרמה, לבעלי מ־ובה ונחזיק ״כיאו :האומי אלעזי- רבי דברי צדקו
ס״!:): (:־ו•:': לד׳!״ תמיד הטאנו הלא

ז.
עזר.Sא בן חנינא רבי

 יצני אליו ויגשו ה'ום ויהי לעמו. חנינא רבי ה*ה צדק ומהי■־ ישר שומט
משסט, אנשים  מטות מרשיו ודליותיו בשדהו, הזה לאייג• עין הנה האחד, ויאמר ̂י
 מנדים. תבואתי לעשות היצטש את יתנו ולא מטע•, עמגית סני ע־־' ויטו כנסים
 'אל איש האנשים ויתמהו דע*. לכם ואהוד, למחי־ חכו הכה הנינא, רבי ויאמר
 חנינא רבי וישלה ההוא, בלילה ויהי — חנם? דינם יענה למה לאמר, רעהו,

 עד אחר לשדה נטו דליותיו נם בי כשדה, אשר עציו את ויכרתו נעריו, את
 ויבאו כבקר, ממהרת ויהי לרעהו. נזק כזה יסב בי ידע לא אב^ הזה היום

 לכה העץ, לבעל ויאמר חנינא רבי ויען משפטם, את לשימוע שינית האנשים
 אותו ויענהו רעך. תבואת כדליותם ייצחיתו לכל עצך, ענסי את והכי־יתה נא

 דלעתיך גם הלא משיסט! יעשה לא עסו את השופט ויאמר, קשות האיש
 • תעשה וכן תראה ממני חנינא, רבי ייאמר אחר. בשדד, כנסים מוטות סוישיות
); רני ענ ^ססיר נאמר ישס ם'. דף ב"נ ע•; ג' היה שופטים (הנהוימא א' ינ

ח. ׳
פ/ כן הדנא רכי * פ

ברשתה, ויפול היום ויהי חנינא, רבי אל עיניה נשאה זונה אחת אשד,
 מן וישת לו היה אשר סמים מעט הנינא רבי ויקח ממנדו. להמלט יכ̂ו ולא

 ותשקדוו האשד, ותמהר קדקדו, ועד רגלו מיה כו הצרעת סרחה והנך הסמים
 מפניה ויכרה חנינא רבי ויקם קטן. נער ככשר ויטהר כשרו וישיב אחלים, סמים

 ורוצחי השיודדים מפני כעיר סבנד, למקום היה נודע אשר המרחץ, בבית ויתחבא
 מי הזקנים, אליו ויאמרו כבקר, ממחרת ויהי ההוא כלילה שם וילן נפש,
 יצטרו הרומאים, צבאות שרי שני־ חנינא, רב• ויאמר מאסון, ישים נפשך את שמר

 מפשע. הוא חף וכי חנינא רבי נכשל לא כי הזקנים ויכינו הלילד,. כל לראשי
״ ט):’ל ף7 (קידושין
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ט.
דוסא. בז חדנא רבי

כד:): (העניש ארצה. נתך ה^טר

 תלטידיס שנים גמליאל רבן וישלח גמליאל, לרבן בן ויהלה היום ויהי
 ויעל חנינא, רבי וירא בבואם, ויהי לד/ בעדו להתפלל דוסא, בן חנינא לרבי

 לכי ויאמר העליה, מן ברדתי ויהי הילד, כעד לד׳ ויתפלל לו אשד כעליה
 אייה אליו, ויאמרו הקרחת. מחלת הילד מן סרה כבר בי לשילום, לבתיכם נא

 שיהיא אנכי יודע בפי, תפלת סדורה אם ויאמר: הנינא רבי ויען זה? כל ידעת
 השעה את האנשיים ויכתבו — מטויסת! שהיא אנכי, יודע לא ואם מקובלת,

 לא אליהם, ויאמר גמליאל, רכן אל כשובם ויהי לדרכם, וילכו היגע ואת
 לשתות מים מאתנו וישאל הקדחת, ממנו סר ההוא, וברגע הותרתם, ולא חסרתם
:לך:) (ירכוש

’ ג)

 היום ויהי הוא. גם זכאי כן יוחנן רבן מתלמידי היה דוסא, כן הנינא רבי
 ויחיה כני בעד לד׳ נא העתירה אליו, יוחנן רבן ויאמר ויאנש. הרב בן ויחלה

 כן הטיח ״לוא יוחנן, רבי ויאמר ויחי. הילד וייטיב לד׳, חנינא רבי ויעתר מחליו,
 כן אם אליי, אשתו ותאמר בו!" השגיחו לא היום כל בעפר פניו את זכאי

 כעבד דומה הוא יוחנן, רבי ויאמר הרב! מכח התלמיד כח יפה הלא איפוא,
(שס): המלך! לפני כשר ואני המלך, לפני

. ד) '
 לקראתו שואג ארי והנה וירא העיר, ברחוב פעם חנינא רבי כצאת ויהי

 כארץ עוד תראה ולא מזה, לך נוסה חלש! מלך כקולו: הנינא רבי עי*יו ויתן
 לקראתו וירץ דבר, אשר את חנינא רבי וינחם לקולו. הארי ויכיח ישראל!
ח לאמי: וירהיכהו  ואלהיך חלשי, קראתיך אניי כי חסדך, כגורל לי נא ״ס̂י

ג׳): אזת ויגש (חנמומא בבהמה!" גכור ,,ליש אותך: קרא כראך אשר
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ה) ׳

 וינוסו וישבהו, ערוד ויבא לד', להתפלל הדנא רבי התיציב באשר ויהי
 על* בפגי־ מושילך הערוד והנה ויראו, בשובם ויהי לנפשם. ויברהו תלמידיו

שי לערוד, והוי ערוד, נשיבו אשר לגבר הוי ויאמרו, ויקראו ההור. שפת  א
כ":.): דף גרכוס ונגיין ׳,7 אוה וחרא (הנסומא דוסא. p בו פגע

ו) .
קו־* ובת הרבה, וצדקתו הנינא רב• תומת את והבייו ידעו דורו, בני כל

 בקב לו די בני וחנינא כני, חנינא כזבית נזון בלו היעולם ״כל עליו: אמרה
שיבת: לערב שכת מערב הרובים

 ואיד לפיד בו ותשלך התנור, את אשיתו השיקה הש-בת, יום ערב בבל
 בנפשין, ותדמנה הארובה, מסי היוצא העשין את שבנותיה, תראינה למען עשן,

 •דעה אליה, הקרובה הרעה שיבנתה השבת. ליום להמה את אופה היא גם בי
 הריק, תנורה את בעיניה לראות הנינא, רבי בית אל ותלך לחם, אין בביתה בי

 ההדרה, דוסא בן אשית ותנס הדלת, על מתדפקת היא ויה• הבעיסה. למען
 ותאמי, האשיה ותקרא להם, הלות מלא התנור והנה ותרא הכיתה, באה היא

 המוקד על יעלו פן לחמך, את מהרה ורדי המרדה את הלום והביאי נא מהרי
 הטרדה, את לקחת ירדתי אנבי גם בן, אמנם דוסא, בן אשת ותאמר בליל!

ב״ד:): (דעניס היתה. בנםים מלומדת בי לה, בהשה לא והיא

ז)
י-יזד  נב מתי עד לאפר, אישה הנינא רבי באזני רע האשיה ותתאונן היום, ויהי

 אעשיה ומה ויאמר, אישיה דוסא בן אליה ויתחנן באנחה? ושינותינו ביגון ימינו
 האשה ותאמר ומחיה? מזון ממנו מנע בי אנבי, אלהים התחת רעיתי, איפוא לך

 הסיפון המוב, מן אהד חלק הזה, כיום לך ויתן לד', אישי• נא העתירה אליו,
ד, ויתפלל אשיתו בדבר חנינא רבי ויעיש הבא• לעולם לצדיק  ר' לו ויושיט ל

 ויראהו, הלילה כחלום ד׳ מלאך לו וירא שילהן. רגל במראה זהב, אחת רגל
 וייקץ אהת. רגל הסר ושילהנו זהב, שילהנות סביב יושיכים הצדיקים בל והנה

 אל שינית נא התפלל אליו, ותאמר לאשיתו, הלוטו ויבסי הלום. והנה חנינא רבי
 ינהילנו אשיר מטלבנו להסיי חפצתי לא בי הזהב, רגל . את מידך יקח ב* ד,
 נתן אשר הרגל את האלהים מידו ויקה בן, הנינא רבי ויעש לבא, לעתיד ד'

!!הראשיי מן האחרון נם גדול :אמרו הזה הדבר את ביגימעם הדוי הבמי — לו.
(בס): —

ה)
יושבת בתו והנה חנינא, רבי וירא הערבים, בין שיבת ערב יום היום, ויהי



— 193 —

 תגידי הלא בתי! אליה, מאמר רויה. עצובת והיא זועסים פניה חסי', ויאשה
/ ̂א ותאמי, העלמה ותען רעים? פניך מדוע •  ואנכי לבוא, קרוב השבת יום ה־

 ״טי :אליה אביה ויאמר הבקבוקים, לי' נחלפו כי השמן, תחת בנר חומץ נתתי
 ויאירו הנרות את העלמה ותעל וידליק!״ לחומץ יאמר וידליק, לשמן שאמי

 במוצאי נר מהם העלו כי עד השבח, יום וכל ההוא הלילה כל השמן, כאור
(שס): ההר. ובין הקדש בין להבדיל השבת,

ט)
 ומבערים הטה, מימחיתים עזיו כי דוסא, בן חנינא לרבי ויגידו היום, ויהי

 יביאו אין, ואם הדבים, תבקעום איפוא, כן אם חנינא, רבי ויאמר אחר, בשדה
 את ויביאו השדה מן העזים ויבאו בערב ויהי בקרניהם. הדבים את המה

(שס): לפלא. ויהי בקרניהם, הדבים

י)

 הבית מדת לפי הקורות מדת ותקצר ביתה בנתה אליו, הקרובה שכנתו
 ״איכה״ האשה ותאמר שמך? מה חנינא רבי אליה ויאמר מאד, עד העניה ותבך
 התלכדו כדברו והנה קורותיך?״ תארכנד, ״אייה! הנינא רבי ויאמר שמי!

הבית: לקירות הקורות
 אשר הזה, הבית את בעיניו ראה כי העיד, ישראל מחכמי אחד פלימו

(שס): בתפלתו!״ דוסא בן חנינא רבי קרה אשר הכית, ,,הוא עליו: אמרו

יא)

ה.] ד י [ה

ירושילימה, ונדבות נדרים מעלים עירו בני כל כי דוסא, בן חנינה רבי כראות
 מעלה אין ואני ירושלימה, ונדכה נדר הלום יעלה אדם כל הלא בלבו, ויאמר
 ומורק סתתה שבבה, אחת, אבן שם וירא עירו, מדבר אל חנינא רבי ויציא דבר!

 חמשה וימצא פועלים, לו לשכור ויבקש ירושלימה! לעלותה הנני ויאמר אותה.
 לו, ויאמרו — ירושלימה? הזאת האבן את לי התעלו אליהם, ויאמר אדם, כני
 וילכו ויעזבוהו ירושלימה, אותה נעלה ואז כשידנו, שקלים המשים לנו תתן אם

 אליהם, ויאמר מלאכים, כדמות אדם בני חמימה אלהים ד׳ לו וימן לדרכם.
 שקלים, המשה בידנו תתן אם לו ויאמרו ירוימלימה? הזאת האכן לי התעלו

 רגליו עמדו פתאם לפתע והנה וירא כן. ויעש עמנו ואצבעך ידך תתן אתה וגם
 לשכת אל חנינא רבי ויעל מצאם. ולא שכרם, להם לתת ויבקש• כירושלים•

מלאכי כי זאת, אין אליו, ויאמרו שם, היושבים החכמים סי את וישאל הגזית,
רו
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 מהיר איש ״חזית הכתוב: את עליו ויקראו ירושלימה, אבנך את העלו השרת,
ם לפני במלאכתו כי א קהלח): ומדרש שה״ש מדרש כ״ב (משלי יתיצב!'׳ מל

[פתרון].

̂י יצאו נפשו יצורי כל  ואולם השמים, בשער רוחו להעלות כלמו, הו̂צ
 רמות אשר הגשמיים, חושיו המשת ואת בקרבו, האבן לב את מצא עירו במדבר

 תחתיהם להביא וסתתם ושבבם החומריות התאות את לעזוב הטה להנה, אדם
 החושים לו שמעו מהרה לא אבל והמצוה. התורה האבן, לחות בעזר בשר, לב

 עזר לבקש למעלה, פנה אשר עד ההיונית, בנפש יסודתם אשר הגשמיים,
 במוענ*/ והמםתפקים יםודותם, המשכלת בנפש אשר הרוחניים חושיו מחמשת

 הנעלים הנפש כחות המה הלא השרת, מלאכי בעזר כקדש לעלות הצליח כי עד
:והנשגבים

טובי. בר חנן רב
 ויתאנר טוביה, כן חנן רב בית פתה על הלכו חלפו חםדא, ורב עולא

 נאנח אתה מדוע עולא, ויאמר אנחתו. מפני נפשו יצאה וכמעט מאד, חסדא רב
 ברכים וכל רוח, כל וכהתה ידים כל ירפו לב, כל ימם אנחה, מפני הלא ? אדוני

 הזה, הבית כי ידעת, הלא ואיךלאאתאנח? רכהפדאאליו, ויאמר 1מים תלכנה
 בלילה, אופים וששים ביום אופים יששים בו היו אשר בית הוא, טוביה בן חנן לרב
 כל מחיקו הוציא לא כפו את כסף. אין הנם ואביון עני לכל תמיד לחם אפו והם

 אל כפו בתתו האביון, יכלם לא למען טובים, בן עני לכל כספו לפזר היום
 'צא רעב, הבית אל והבא עבר, לכל פתחים ארבעה לו היה הזה, הבית חיקו.
 לקחת בוש אשר וכל ושעורים, חטים בחוצות השליך הבצרות, ובשנת שבע,
 ויאמר אנחם? ואיך מפלה, מעי ויהי הזה, הכית הרב ועתה בלילה. לקח כיום,
 עולא/ כראות ויהי לשמה, האלה הבתים גם היו המקדש, בית שהרב מיום עולא,

 והבוטחים !כאדוניו להיות לעבד דיו ויאמר, מעצבונו, עוד חסדא רב התנחם לא כי
נ״ח): (ברכוה סלה! ימוטו לא ציון כהר בד',

יא.
ן ״ . חנ א ב ח נ ה

 הכלים אל תמיד נחבא הוא היה, המעגל חוני של בתו בן הזה, החסיד
שבמו: על המשרה ולשום העם קצין להיות וימאן
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 ישראל זקני וישלחו הארץ, על ממר היה ולא השטים ויעצרו היום, ויהי
 אבי! ״אבי! לאמר; אליו ויזעקו בנריו ככנפי ויאחזו הקטנים, הילדים את אל*יו,

 למען עשה העולם! אדון ויאמר: ד אל ויתפלל חנן ויעמוד מטר!״ לנו חן
 וכין מטר הנותן אב בין לאב אב בין להבחין עוד ידעו לא אשר !אלה עולליך

י״ט): דף (חעטס מטר. לתת יוכל לא אשר

יב.
ב א. ד ס ח ר

 ורב רשעים, היו יושביה כל קפודקיא, בעיר חסדא רב גר נעוריו בימי
 רב ויעתק היום ויהי מסביב. לו העיקו העת מצוקות וכל היה, עני חסדא
 הזאו/ העיר יושבי וכל שם. ויגר צפורי העירה' ויבא אהלו את משים חסדא

 עושר ויעשיר חסדא רב את ד׳ ויהי מדע, בכל ומשכילים גדולים חכמים ד.יו
 יש כי יעשיר, נם יחכם חכמים את הולך חםדא רב ויאמר די. ויברכהו רב

 בחצי ויהי פסקא בא, ס׳ (;הר הכלי. בימי ראיתי הכל את בצדקו, אבד זודיק
- :הלילה)

טית אות
א.

י ב ז. ר ם ר־ ט ר

א)

 אף בחרות לילה. שודדי ארוהו ענביו, גנבים ויבוזו אחד, לאיש היה כרם
 גם שם וישב סבכו, בסתר מארב לו שם יגיעו, שודדים בזאו כי הכרם, בעל

שבעתים: כנפשו לו וישלם הגנב, ימצא אולי חשב, כי הקיץ, ימי בכלות
 נטשום אשר העוללות מן ויקח הזה, בכרם טרפון רבי ויבא היום דהי

 כאריה עליו ויתנפל פתאום, המארב מן הכרם כעל ויפרץ פיו, אל וישם בעליו,
 על תנופה ויניפהו ולרשת, לפח לו הבין אשר כשק קומתו מלא ויטילהו משחית,

 במים כעופרת שקו עם אותו ולצלול בנהר, להפילו אותו, לשאת שכמו,
 לכו מנהמת ויקרא הרעה, אליו כלתה כי טדפון, רבי כי־אות ויהי אדירים.

לקול האיש ויחרד חנם!״ הזה האיש יטרפך טרף כי טרפון! לך ״אי אמר:‘?
*13



— 196 —

 ני" ראה, כ' עשה, אשר את ויבוש אזניו, למשםע דבהל טרסו^ רבי דברי
 בנהת האיש ויורד חנם. נקי דמי ושםך מעט, ועוד בחרמו, וצדיק נקי תפשי

 יראהו לא למען לנסשו, וינס ויברח הארץ, על ויניחהו שכמו, מעל השק את
בבשתו: טרסון רבי

̂ז השיתוחהה והלאה, ההוא היום מן ואולם סעוצר■ בקרבו טרפון רבי־ נס׳
 אזניר הקשיבו הגה וכמו תמיד, כליותיו הסרוהו יםר מקשת וכחץ ויגון, אנחה

 נפשך להציל התורה, בכתר מעלת כי טיםון! לך ״אי ולב: כליות חודר קול
ס״ב.): (נדרים נפשך!'׳ כפר זהב לשית נסית ולא ממות,

ב)
׳ מעל נעלח שרוך וינתק בהצד־, לשוח טרפון רבי אם ותתהלך היום, ויהי

 שובה עד כפיו, על אמו ותדרך רגליה, החת כפ-ו את טרפון רבי וינח רגלה,
״ :מטתה אל

לראותו^ ישראל זקני ויבאו ויתחל, למשכב טרפון רבי ויפול היום, ויהי
 בן כמהו אין כי מחליו, להחיהו לד׳ בני בעד נא העתירו אליהם, אמו תאמר
 את האימה, להם ותספר בנך? לך עשה ומה הזקנים, דאמרו אבותיו. מכבד

 אלף כהנה האדם יעשה אם אף הזקנים, ויאמרו בנה. לה עשה אשיר כל
 בכבוד ד׳ צונו אשר בכל החצי, אף עשה לא זאת בכל ככה, פעמים אלפים

י״ה): אוס ע״י סאה (ירושלמי ואם. אב

יוד. אות
א.

חנניה.] [בן יהושע דבי

א)
 ויאכילהו ביתו אל ויאספהו יחו׳מע, דבי אל אחד הלך ויבא היום ויהי

 הלילה. שם ללון בבודה מטה על וישכיבהו הגגה ויעלהו בערכ ויהי וישקהו,
 ויתן בעליה מצא אשר כל את ויבוז ממשכבו, האורח ויקם הלילה בחצי ויהי

 מדרך, כל לרגליו מצא ולא העליה, מן ברדתו ויהי לברוח. ויקם כשקים,
הסיד מטתו, על יהושע רבי ימכב בטרם בי כאבן, ארצה ויפול פעמיו, וימומו
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בבקר, ויהי הנהו. וגנבים שודדים טחברת פן חשדו כי כעליה, הנשען הסלם
 בבושת, הארץ על שוכב האורה והנה וירא ביתו דלתות את יהושע רבי ויפתח
 כי לך היה פה יהושע, רבי ויאמר הארץ. מן לקום ידו לאל אין סצעיי ומרוב
 בי סלל מי האיש, ויאמר ארץ? תחתית עד ד.גנ מרום משכבך, טעל צנחת
 היה כן על תתפל!״ עקש ״עם יהושע, רבי ויאמר אתה! גם תערים ערום

ארץ): (דרך וחשדהו!״ ״כבדהו לסלה;

ב)

ירושלים, מבני אחד עלם וימצאהו בדדך, יהושע רבי וילך היום, ויהי
 הלא יהושע רבי ויאמר השדה? את ברגליך תבער מדוע העלם אליו ויאמר

 פסוק איכה (מדרש סלוה! כטך שודדים הלא העלם, ויאמר עולה, אנכי במסילה
כ״ג:): עירובי; ס״ו, ד׳א רבחי,

ג)

 על אשר העינים בפתח יושב אחד, ילד והנה וירא הלאה, בלכתו ויהי
 הנה העלם, ויאמר לעיר? הקרובה דרך זה אי יהושע, רבי לו ויאמר הדרך,

 וילך וקרובה. רחוקה והשנית ורחוקה, קרובה האחת אדוני! לפניך דרכים שתי
 כבואו כי לנגדו, הדרך ירט והנה ההיא. בדויך בלכתו ויהי בראשונה, יהושע רבי

 מבא הדרך את לו סגר אשר לו, לשטן עמד גבוה גדר והנה העיר, לעומת
 למה יהושע רבי אליו ויאמר העלם אל בשובו ויהי לאחור. וישב ויפן העירה,

 פי היא רחוקה אבל השניה, מן היא קרובה אמנם הן העלם, ויאמר רטיתני?
 ישראל! ״אשריכם ויאמר: יהושע רבי ויעץ אדוני! ראית כאשר כמדתה שנים

(שס): אתם!״ גדולים חבמים גדולכס, ועד מקטנכם בי

ד)

 ועליה בכפיו, קעדה נושא אחד עלם והנה וירא והלאה, משם בעברו ויהי
 על העלם, דאמר בקערה? פה לך מה אליו, יהושע רבי ויאמר פתיל. •צמיד

 רבי ויען בה. אשר את תדע לא למען הזאת, הקערה את אמי, בסתה בן
 היא; אמנם כי בגוים״ ״רבתי ירושלים; את החוזה קרא החנם ויאמר: ■יודשע

(שס): בדעת! דבתי

ד̂׳ .

 מה לאמר, וישאלהו אחד, עלם יהושע רבי וימצא העירה, בבואו ויהי
 רכים והבצלים, השומים העלם, ויאמר מרים? או הם, המתוקים כעיר, אשר ־המים
שס): (מדרש .׳בעיר!
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ו)

השואבות, צאת לעת הבאר, על וישב יהושע רב* וירד בעיר, בהיותו ויהי
 פעפנ נא הגמיאיני יהושע, רבי ויאמר ותעל, בדה ותמלא העינה, העלמה ותרד
 ויהי אשאב, לאתונך וגם אדוני שתה העלמה ותאמר צמאתי, כי מכדך מים

 העמי עמדי עשית הלא ויאמר חסדה, יה^מע רבי לה ויודה לשתות, בכלותו
 כרבקה עמך עשיתי אנכי אמנם הן ותאמר, העלמה ותען בתואל. בת כרבקה

שס): (מדרש אברהם. עבד כאליעזר עמדי, עשית לא אתה אבל בתואל, בת

■ ז)

 דהי אחת. אלמנה אשה בית אל ויםר לדרכו, יהושע רבי וילך היום ויהי
 מכל הותיר ולא ויאכל, ותגש בקערה ותצוק נזיד, האשד, לו ותזד הראשון ביום
 האשה לו ותזד השלישי, ביום ויהי השני. ביום היה וכן מאומה. אתו אשר
 ויהי לאכלד,. צלח לא כי עד בטלה, תבשילה את ותקדיח כרמל, גרש נזיד

 ותאמר עוד. אכל ולא הקערד, מן ידו את יהושע רבי וימשוך הנזיד את בטעמו
 שבעתיד כי יהושע, רבי ויאמר הנזיד? מן ידך את משכת מדוע אליו, האשד׳
 או?*י אבל, הלחם? מן ידך את משכת לא מדוע איפוא כן אם האשה, ותאמר
 ויאמר בזה. אתי אכלת אשר *לכל מותר, לר.יות הנזיד, את היום הותרת

 פגשתיי אשר והילדים הזאת, האשד, זולתי איש, נצחני לא מעודי יהושע, רבי
שס): ;מדרש

ח)

̂ך׳י שגל אל ללכת ,ושעT רבי את ישראל זקני ויבחרו היום, ויד,י  המל
 וירר אהדו. ותלמידיו הוא יהושע רבי וילך ישראל. לטובת דבר מאתד, לבקש
 ירו, ומעל עיניו מבין הטוטפות את יד׳ושע רבי ויחלוץ היכלד,, פתח אל כבואו
 ונ^* בחוץ, נשארו ותלמידיו הביתה, ויבא הבית. מפתח אמות ארבע הרחק
צצאתו אחריו. הדלת  לתלמידיו וילמד בנד.ר ויטבול וירד הגבירה, מאת ויד׳̂י
 חשדתה במה הטוטפות, את חלצתי כאשר אליהס, יד׳ושע* רבי ויאפר תורד,.
 בטוטסות לבא אין כי אמרנו, כי כצדק, שסטנוך הלא התלמידים, ויאמרו אותי?
 בפר. אחרי, הדלת את נעלתי וכאשר יהושע, רבי ויאמר אלילים. במקום קדש,

 ראמר ,.Tאל לאדוני, מלכות דבר אמרנו, כי אליו, ויאמרו אותי? חשדתם
 ם| אמרנו, כי ויאמרו אתי? חשדתם במה בנד.ר, טבלתי וכאשר יהושע, רבי

 כדברכנג כי ד'! חי יד׳ושע, רבי ויאמר עמך. בדברה בגדיך על הגבירד, ירקד,
• בצדק אתכם האלהים ישפוט כן כצדק, שפטתוני וכאשר הוא, כן  עולמי̂ב

קכ״ז:): (שבח
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ט)

לקראתו, המלך בת ותצא המלך, כהיכל פעם יהושע• רבי הופיע כאשיר ויהי
 ויאמר תפארת!" אין ככלי מפוארת ״חכמה לאמר: במהתלות אליו לתדבר

 ותאמר לאביך? אשר היין יריקו במה פיה, יפה לי נא הגידי יהושע, רבי אליה
 יינו את יוריק כי למלך, נאוה ך>אם יהושע, רבי ויאמר חרם. ככדי העלמה

 יינו, ישים ומדוע לו, רבים זהב וכלי כסף כלי הלא העם, כאחד חרס ככדי
הזהב אבל העלמה, ותאמר בעביו. ענן בערפלי למו נגוהות אין אשר ככלים
 רוח ישפלי כן, אס יהושע, רבי ויאמר נמר, וריחו היין טעם את יפיגו והכסף
 כלנו. חפר בתי שיוכני וכלנו גביה, חמר לגב• הנפש יפעת גם ככור, יתמכו

; :)נ׳ נדרים ן', (תענית

ב.
הנשיא. יהודה רבי •

א) .

- משתה הנישיא יהודה רבי ויעש היום, ויהי בנו, שמעון לרבי נשיואים -
 הדבר ויהר קרא, לא קפרא בן ולאבא המשתה, אל לבוא החכמים לכל ויקרא
 ״אחר לאמר: המשיא בית שער על ויכתוב קפרא כן וילך קפרא. בן כעיני

 משתה הנשיא ויעיש ממהרת, ויהי לשמחתך?" יתרון ומה מות, ישמחתך כל
 וישא השלחן, סביב הקרואים כשבת ויהי המישתה. אל קפרא לבן ויקרא •שנית,

 שועלים, משלי מאות כשלשי הקרואים. באזני הרבים משליו את קפרא בן
 טעמו לא כי עד לקולו, היו מקשיבים הקרואים וכל שומעת. אזן לכל ערבים

 השלחן, מן מלאות הקערות את הסירו והמשירתים לפניהם, הבא מכל מאומה
 לבן ויאמר הזה, הדבר את הנשיא כראות דהי יאכל. לא אשר קר, היה כי

 כ' אדוני, תדע למען קפרא, בן ויאמר לאכל? לקרואים תתן לא מדוע קפרא,
 חפץ אין הלא הזבח. אל אתמול לי קראת לא אשר דבר על לי, חרה לא

 ד', שלחן סביב זיתים כשתילי לשבת אם כי צופים, ונסת במטעמים לנבונים
 אתמול אמנם הן טהורות. אטרות ד׳ באמרות מקשיבים חברים בנועם ולהתענג

 לעושי כי אף כן, רציונו לעוברי ״אס צרדה: איש יועזר בן דברת על אמרתי
 בעולם כי ואף הזה, בעולם כן רצונו לעושי ״אם אומר: אני ועתה רצונו!"
נ׳:): נדרים יחרון, מה ססקא קהלה מדרש כ״ס, ס׳ רבה (ויקרא הבא!"

ב)

בלי עת בכל לד׳ להתפלל לאדם ״היאות הנישיא: את שאל אנטונינוס
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 ישרו hSi האליהים. ככבוד בזה האדם יקל סן ידאתי הנשיא, ויאמר הפוגות?
המלך: בעיני הנשיא דברי

ויאמר, ויברכהו המלך אל ויבוא בבקר, הנשיא וישכם ההוא, ביום ויהי
 אחת, שעה כעבור ויהי יותר. אליו דבר ולא האדונים], [אדון ברא!" ״קירי
 בעור ויהי מלכים]. [סלך ״אמסורטור!״ ויאמר המלך אל שנית הנשיא ויבא
 תהתל מדוע המלך, ויאמר המלך!" אדוני עליך ,,שלום ויאמר: אליו ויבא שעה

 לא כי המלך! אדוני לדברי, צדק תתן עתה הלא הנשיא, ויאמר הזה? כיום בי
 הארץ על והאדם ממעל בשמים האלהים כי הקדש, אל עת בכל לבוא לאדם

): אות מקץ ס׳ (הנחומא מעטים. דבריו יהיו כן על מתחת, ט׳

ג)

והנר׳ וירא, טבריה, לעיר מחוץ אלעזר רבי עם הנשייא ויתהלך היום ויהי
 בא לא כי זה הועיל מה הנשיא, ויאמר ישראל. כארץ להקבר בא מת ארון
 לתועבה, ר נחלת את לשום במותו, אותר ויטמא ויבוא הקדש, אדמת אל בחייו
ג׳): אות ויהי ס׳ (תנסומא עמו!" אדמתו ״וכס־ אלעזר: רבי ויאמר

ד)

 איש בכם היש לתלמידיו, ויאמר הטעים, במחלת הנשיא חלה אחת פעם
 יום* רבי בן ישמעאל רבי ויען נכרים? של תפוחים יין על היתר להורות יודע

 נכרים של תפוחים יין לו ויביאו הפעים, במחלת אבי חלה אחת פעם ויאמר,
 אתה ומדוע ידעת, רבות הלא הנשיא, ויאמר וירפא. וישת שנה, שבעים בן

 שלש לו היה אשר אהד, נכרי איש וימצאו הנשיא עבדי ויבקשו כה? עד מחשה
 ויברך וירפא. היין מן הנשיא וישת שנה, שבעים של תפוחים יין כדי מאות

):“ל (ע״ן לשומרים!" עולמו שמסר המקום ״כרוך ויאמר: ד' את הנשיא ח

ה)

הוזים, הנאספים כל והנה וירא בקהל, אמרים הנשיא ויטף היום, ויהי
 נא שמעו ויאמר, קולו את הנשיא וירם עליהם. תרדמה נפלה אשר וכמעט

 בכרם רבוא ששים ותלד במצרים, היתה אחת אשה לכם: אספר אשיר את בני,
 ישמעאל רבי ויאמר אזנם. למשמע התפלאו כי משנתם הישנים כל ויעורו אחד,

 הנשיא ויאמר הזאת? האשד, היתה מי ארוני! לנו תגיד הלא אליו, יוסי רבי בן
 (שהי׳ש רבוא! כששים השקול פשה את ילדה אשר לוי, כת יוכבד היא הלא
יסה): הנך פסוק רבה
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ו)
̂ן*, רעכ ויהי ההיא, כעת ויהי  לא כי ישראל, לחכמי לחם היה ולא כאר

 את הנשיא ויפתח הארץ. עם כיתר העיר, כשערי המקהות את להביא יכלו
 משנה בעלי מקרא, כעלי יבאו לאמר, ישראל כמחנה קול ויעבר אוצירותיו, כל

 ויאמר לפניו, ויעמוד הבאים כתוך עמרם כן יונתן רבי ויבא — תלמוד! כעלי
 קראתי• לא יונתן ויאמר כמקרא? קראת האם הנשייא, ויאמר פרנסני! אדוני,

 אוכל איכה כן אם הנשיא, ויאמר — לא! — כמשנה?" שנית ״האם —
 גדולה ברעה כי יען הדור, לחכמי אוצרותי כל את הקדשתי הקדש והלא לסרנסך,

 עמם זרועם עוד הארץ, עם יתר כן לא ומשענה, משען כל להם ונשבר המה,
 הלא בעטו, אדוני עושיה כן לא יונתן, ויאמר חקם. לחם למצוא סמכתם וימינם

 רעב, לכל לחם ונותן ירו את הפותח והוא ובמדותיו, אלהינו בד׳ להדבק לנו
 מביתו. יונתן ויצא מטובו הנשיא לו ויעניק לו, יקראו אשר עורב ולבני לכלב גס

 טעמי, את בשנותי עשיתי טוב לא הלא ויאמר, הנשיא ויתאונן בצאתו ויהי
 ופוחז ריק לאיש כיום ואתנהו לחכמים, לתתו הקדשיתי אשר הלחם את ואגזול

 הבא הזה, האיש אולי יוםי, רבי כן ישמעאל רבי אליו ויאמר — משפט! ללא
 תורתו, מכבוד חפץי לעשות חפץ ולא הוא, עמרם בן יונתן ביתך. אל עתה

 ישימעאל, רבי אמר אשר ככל וימצא הדבר ויבוקש אחריו, לדרוש הנשייא וישלח
 המרודים, העניים כל מתחנת לבו, להקשיח באמת, עשה טוב לא כי הנשיא, וירע
 ר;יב ״כל לאמר: במחנה שנית קול הנשיא ויעבר יונתן, אליו דבר מישרים ורק
): דף (ב׳יב ויאבל!" יבא ח׳

ז)
שם. ללון אחת עיר ‘א: ויסורו הארץ, את פעם עברו חייא ורבי הנשיא

 חכם יש ויאמרו פניו, את לראות ונלכה בעיר, חכם פה היש הנשיא, ויאמר
 הככד !אדוני ואתה ואראנו, אלך אנכי חייא, רבי ויאמר הוא. עינים ועור כעיר,

 וילכו בקולו, לשמוע הנשיא וימאן בתוכנו! אתה אלהים נשיא כי בביתך, ושב
 אליהם: ויאמר החכם אותם ויברך החכם, פני מאת בצאתם ויהי יחדו. שיניהם

רואים, ואינם הנראים פנים קבלתם, ״אתם
נראים!" ואינם המאים פנים שתקבלו רצון! יהי

 את עלי הכאתי ולא מלכת, עצרתני מעט עוד הלא חייא, לרבי הנשיא ויאמר
ה׳): דף (רכינה הזאת. הברכה

ח)
 לי יאמר אשר כל חייא, לרבי ויאמר בו, הנשיא לב כטוב היום ויהי

 המה, מכסאם ירדו כי הלל, לזקני בתירה בני עשו מאשיר לבד עשיתי, אדם
 מבבל, ראש־־גולה, הונא רב לפני, כיום בא אם ואולם, תחתם. לנשיא ויעלוהו

 יהודה מזכיי הוא מבנימין, ואנכי מיהודה הוא כי יען מפניו, קמתי עתה כי
ופני כחוץ! עומד הונא רב הנה חייא, רבי ויאמר — יהודה! מבנות ואנכי
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 איש כי החוצה. נא צא הנשיא ויאמר בא! ארונו חייא, רבי ויאמר חפו. הנשיא
 עליו, הנשיא כלב כי וידע אישי, כל בחוץ מצא ולא חייא, רבי ויצא מבקשך,

: פ׳ רבה (בראשית יום■ שלשים פניו את ראה ולא ( : ׳ נ

ט)

 אל ויצו לבניו ויקרא בו, ימות אשר חליו את הנשיא חלה כאשר ויהי
 ערוך יהי שלהן במקומו, דלוק יהי ני בכבוד'אמכם. ״הזהרו לאמר: ביתו

 שרתוני הם אפרתי, ושמעון חסני יוסי, במקומה, מוצעת תהי מטה במקומו,
במותי: ישירתוני בחיי,

 אה תבטלו ואל בעיים, תססדוני אל ויאמי, ישראל חבמי אל פניו ויפן
 חמא בר חנינא נשיא, בני גמליאל הכם, בני שמעון תורה, מתלמוד ההכמים

בראשי: ישב
אדוני! אליו ויאמר בובה, הנשייא והנה וירא לראותו. חייא רבי כבוא ויהי

בוכה: אנכי המצוה ועל התורה על הנשיא ויאמר בוכה? אתה מפני
 חבר אשר החכמה, סדרי כל את לו וימסור בנו, לשמעון הנשיא ויקרא

 ברמים נשייאתך נהג ויאמר, בנו לגמליאל ויקרא חייו, ימי בכל הנשיא וסדר
בתלמידים: טרה וזרוק

 ״אדון ויאמר: למעלה, אצבעותיו עשר הנשיא זקף פקודתו, בבוא ויהי
 קטנה באצבע אף נהניתי ולא אצבעות*, בעשר שיגעתי לפניך, וידוע גלוי העולם,

 ״יבוא ואמרה: קול בת יצאה מנוחתי. שלום שתהי מלפניך רצון יהי שלי,
 אה וייטא הנשיא, מת כי קפרא בן כראות ויהי משיכבותם!״ על ינוחו שלום
ויאמר: בבכי ר,ולו

ומצוקים, ״אראלים
הקדשי, בארון אחזו

המצוקים, את אראלים נצחו
הקדש!" ארון וגנזו

):7ק" (:חובוס

ג.
זכאי. כן יוהנן רבי

א)
 חשבונוה לחשוב ידע לא או נביאכם, משה היה גנב הלא ההגמון. קוננמים

לך! ואשיב גנב מה נא הודיעני ריב־ז.
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 הר*דס, משפחות כל נא ופקוד הפקודים, ספר את נא קח
 מאות, ושלש אלף ועשרים שנים הלוים פקודי כל והיו

 אלף ועשרים שנים רק בתורתו כתב נביאכם משד. ואולם
 שלשד. יתנו למען העם, לב את גנב כי זאת אין לבד,

 לאהרן שקלים חמשת חמשית הבכורים, ומאתים והשבעים
אחיו!

 אדוני! כמני שמעת הלא קשובות, אזנים לך היו אם
 מאות שלש כי לנו, ויספרו אבותינו לנו הגידו אשר את

 הלוי בכור יגאל ואיך המה, גם היו בבורים הנותרים הלוים
ישראל? ככור את

ה׳.): דף בכורוח ד', פרשה רנה (במדבר

ב)

 גם רבקתם זאת ובכל הארץ•, מן האובות את בערתם אתם הלא — ההגמון.
ישראל! בית הגוים ככל ויהי בלהטיכם אתם

 קוסמים! ולא מעוננים לא בנו אין והלא — ריב״ז.
הפרה את ושרף הכהן ולקה אדומה, פרה תקחו כי ראיתי, הלא ההגמון.

 טמא על המים מן וד.זד, חיים, מים בכלי האפר את ונתן לאפר,
אתד,! טהור לו, ואומר מת,

כעתהו? רעד. רוח אשר איש מימיך, הראית — ריביז.
ומד.? ראיתי! הד׳נמון.

רפואתו? וכד. — ריב״ז.
חיים! מים עליו וזורקים סמים, קג״ירת לו מקטירים ההגמון.

לך! יכולתי גם עמך, נפתלתי אלהים נפתולי ריב״ז.
אומר? אתר. מה ולנו בקש, אותו דחית הלא התלמידים.

הי: כל מעיני ונעלמה התורה, חקת זאת ריב״ז.
ייט) ס׳ רבה (במדבר

נ)

זד. אי במועדו, גוי גוי קדש, מקראי לנו ד נתן ולכם, לנו נם הד.גמון.
' יחד? כלנו בו ונגילד. נשטחד. אשר היום

הארץ; כל לד׳ יריעו ואז הגשים! יום הוא י ריכ״ז.
!׳): פ' רבה (דברים

ד)

מגזלן? הגנב על התורה החמירד. מדוע התלמידים.
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עבר כבוד השוה לא וזה קונהו, לככוד עכד כבוד השוה זה ריכ׳׳ו.
 הר שומעת, כלא ואזנו רואה כלא עינו עשה קונהו, לכבוד

 א'ן יודענו? ומי רואנו מי ויאמרו עצה, לסתיר מד', המעמיקים
הארץ! את ד׳ עזב אותנו, רואה ד׳

ע״ט): דף (ב״ק
ה)

איש איש לנחמו, תלמידיו ויבאו זכאי, בן יוחנן לרבן בן וימת היום, ויהי
חכמתו: כפי
 פניו על בנו מת האדמה, פני על היה אשר הראשון, האדם גס אליעזר. רבי

אשיתו: את וירע וינחם!

האדם! צית להזכירני באת כי צרתי, לי די לא ריב״ז.
והוא אחד, ביום כלם וימותו ובנות, בנים לו היו איוב הלא יהושע. רבי

מכורך!״ ד׳ שים יהי לקח, וד׳ נתן ״ד׳ אמר: ■

יגון: על יגון לי הוספת עניו, את לי בהזבירך גם ריב׳ז.

ביום שניהם וימותו לו, היו גדולים’ בניס שיני הכהן, אהרן הלא יוסי. רבי
אהרן: וידום אהד, .

תמורתם? לנו יביא מי כאלה, לצדיקים אהה! ריב״ז.

אשתו• את וינחם התנחם הכן במות הלא ישראל, מלך דור הלא שמעון. רבי
אנחם! לא באלה, גם ריב׳׳ז.

ריח׳ פקדון המלך הפקיד אשר לאיש אדוני! משל לך אמשול ראב״ע.
 מיח הזה הפקדון יצא מתי האדם; יתאונן ויום יום בכל הלא

במקרא, היה שלם לך, היה בן הלא אדוני! אתה אף בשלום!
לשלום׳ מידך הפקדון שייצא אשיריך מדע, ובכל ובתלמוד במשנה

— סלה! משכבו על ינוח שלום, יבא
י״ד): פ׳ (אדר״נ נחמתני! נחמתני! ריב״ז•

ו)

 הלך ולא מימיו, חולין .שיחת שה שלא זכאי, בן יוחנן רכן על אמרו
 הניח ולא המדרש, לבית אדם קדמו ולא תפלין, וכלא תורה בלא אמות ארבע
 מצאו ולא קלה, תנומה אף המדרש בבית ישן ולא ויצא, המדרש כבית אדם
 הדלת את בלעךו איש פתח ולא תמיד, ושונה יושב רק ודומם יושב אדם

 עת הגיע אמר ולא מעודו. רבו מסי שמע שלא דבר אמר ולא לתלמידיו,
י־ס): (סכה הבפורים. יום ובערב פסח בערב לבד המדרש, מבית לעמוד
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ז)
הלכות, תלמוד, משנה, מקרא, הניח שלא זכאי, כן יוחנן רכן על אסרו

 תקופות, גדרות־שוה, וחמורים, קלים סופרים, דקדוקי תורה, דקדוקי הנדות,
 [חכמת שדים שיחת האלהית] הנפש [חכמת השרת, מלאכי שיחת ניסטריאוח,

 שועלים, משלי״ משלי־כובס, הצומח] מערכת [חכמת דקלים שיחת החיונית] הנפש
:כ״ה) (סכה קטן. ודבר ■נדול דכר

ח)
 ויבאו בו. ימות אשר חליו, את זנאי בן יוחנן רבן ויחלה היום ויהי

 ישראל! נר אדונינו! אליו: ויאמרו בוכה. אלופם והנה ויראו לראותו, תלמידיו
 הובילוני לולי אליהם, ויאמר בוכה? אתה מדוע החזק! פטישי הימיני! עמוד
 לעולם, קצפו אין עלי, יקצוף אם יען בכיתי; לא ודם, בשר מלך לפני היום
 נפשי את ימית לא הלא ימיתני, ואם לעולם, מאסרו אין רגלי, בסד ישים ואם

 בשומי אנכי בוכה אבל מכחי! ולשחדו לפניו להתרצות יכולתי וגם לעולם.
שפט, כסא על היושב הצבאות, אלהי ד׳ את לבי אל  מפני אחת, מקצפו מ

 אמות פן אפחד, מותי מן עולמים, מאסר מפני אירא, מכבליו עולמים, קצף
— וישלם? לשחדו אליו הקשה ומי נצחית, מיתה כאדם

 אל המשתרעת האחת המסילה היום, לפני דרכים שתי כי זאת, גם ואף
 יובילוני כאיזה •ודע ומי העדן, גן דרך העולה השנית והמםילה התפת, דרך

אבכה? לא ואיך רגלי;
 רצון ״יהי יוחנן: רבן ויאמר אדונינו! נא ברכנו תלמידיו, לו ויאמרו

 רעהו, אל איש התלמידים ויתמהו ודם!״ בשר כמורא עליכם, ד׳ יראת שתהי
ד, איש כפשוע הלא ויאמר, יוחנן רבי ויוסף  יראהו לבל במסתרים, יסתר ל

אדם: בן
 כסא והכינו יטמאו, לבל הבית מן הכלים פנו ויאמר, נפשו בצאת ויהי

כ״ה): פ׳ אדר״נ כ״ס: (גרכוס בא! בא כי יהודה, מלך לחזקיהו

ד.
י ב . ר ן נ ח ו י

א)
לצפורי. ללכת בטבריה אשיר מביתם יצאו תלמידו, חייא ורבי יוחנן רבי

מראהו על חייא רבי וישיתומם למראה, נחמד כרם לפני ויעברו בלכתם ויהי
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 יוחנן רבי ויאמר וענפים. סוריים רבים, מים על השתולים עציו ועל הנאוז/
 ימים זה מכרתיו אשר מלפנים, היה כרמי הזה, הכרם כי כני, תדע הלא אליו,
 אתר׳ מה על יוהנן, רבי ויאמר אזניו. למשמע ויתאונן הייא רבי וישב רבים.

שענז/ משען כל היום, לך אין והלא חייא, רבי ויאמר נאנח?  עתה כי ואף ומ
 את מכרתי אנכי הלא יוחנן, רבי ויאמר בימים. ובאת זקנת גם כחך בכלות
שת הנוצר הכרם ש  יום, לארבדם הנוצר צבאות, ד׳ כרם את וקניתי ימים, ל

■ ל׳): ס׳ ר“ויק נ;־!, ס׳ רנה (שמוה משה. ביד ד׳ סי על סיני בהר

ב)

והנר׳ מתלמידיו, אחד את וירא המדרש, בבית יוחנן רבי וישב היום, ויהי
 חלמתי חלום התלמיד, ויאמר רעים? פניך מדוע אליו, ויאמר זועפים. פניו

 לא תזרע ואשר תראה, לא וניסן תמות, ״כאדר לי: אמרו והנה רוחי, ותפעם
 לא נסיון ולידי כבודך, תחד הדר במתי פתרונו, זה יוחנן, רבי ויאמר תקצור"

רבהי): פסוק אינה (מדרש ימותו. ולא תוליד בנים תבא,

ג)
 במעיני בשרם לרחו<ץי לקיש בן שמעון ורבי יוחנן רבי וירד היום, ויה•

 חכי׳ אליו, ויאמרו הפד. מאתם ויבקש אחד, מסכן איש בם, ויפגע טבריה,
 והנה ויראו, כעלותם ויהי חסד. עמך ועשעו הרחצה מן נעלה אשר עד נא

 לא בחיים בהיותך ויאמרו, מאד. הדבר להם וירע ארצה, מת נופל המסכן
 את בטהרם ויהי ואמת. חסד עמך נעשה הלא במותך, ועתה חסד, עמך עשינו

 הלא ויאמרו, דנרים. מאות שש ובו בצוארו, קשור צרור וימצאו במים, גופו
 תלכדנה לבל לרמאים, טובח ונחזיק ״בואו אמרו: אשר כדרבונות, חכמים דברי

אי בגללם רגלינו ל״ד): ס׳ (ויק״ר שחת." לב

ד)

לאמי♦ מותו לפני לפניו העומדים את ויצו יוחנן, רבי גוע כאש*ר ויהי
 בין גורלי יהיה שאם שחורים, בבגדים ולא לבנים בבגדים לא תקברוני, אל

:ג) חוס דה' פ׳ (סנסומא אכלם. לא רש*עים בין ואס אבוש לא הצדיקים
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■ ה.
שבת. מוקיר יוסף

 השבת יום בעיניו היה יקר כי שבת, מוקיר יוסף ושמו כארין/ היה אהד איש
 ישראל* מבני לא אשר איש לו הקרוב שכנו מאדו. בכל בו להתענג ויכבדהו

 הונו כל כי לו, עתידות ויחשו שכנו, אל השמים הוברי ויאמרו היום ויהי היה,
 את האיש וימכור מאד, ויירא לדבריהם האיש ויאמן שכת, מוקיר ליוסף יושב

 ויסע במצנפתו, אותה וישכיז* הכסף, בכל אחת טובה אבן ויקן לו, אשר כל
 גדולה ורוח הנהר, מעברות את ויעביר היום ויהי יוסף. מפני לברוח משם
 ותהי המים, בתוך כעופרת אותה וישלך ראשו, מעל סצנםתו את נשא והזק

 הטובה, האבן את ויבלע* גדול דג אלהיס ד' וימן הים. ולדגי לתנינים לברות
 הזה הדג את הדיגים ויתפשו שבת, ערב יום היום, ויהי במצנפת. המשובצה

 האבן את וימצא לגזרים וינתחהו ויקנהו ליוסף ויביאוהו כעיר. ויביאוהו בחרמם,
שטו: וחוימבי ד׳ יראי לכל ומגן עשיר לאיש ויהי הטובה

של: היה כן על ״ קונו: לו ישיב כגמולו מהונו, ד׳ את ״המכבד למ
קי״ט): דף (שבה

ו.
פד. בן יוסי רבי ,

 הספר בית ליסד דרכו ראשית היתד. ישראל, לא^י מבבל אבא רב* כעלות
 החפץ האיש מי לאמר, ישראל במחנה וישפע ישראל. לילדי ולתעודה לתורה

בית דלתות על לשקוד יבא ישמו; ינון שמש ולפני ימים ואורך ועושר חיים
תרבה לעושר, הסופרים וקנאת ארץ, דרך עם תורה טוב כי — הזה, הספר

 רך איש ויהי מפיד.ו. לקח לשמוע ישראל, בחורי כל לקולו ויבאו — חכמה,
 כן על בעושר, חשקה נפשי ויאמר, אבא רבי אל ויבא לו, קרוב שכן כשינים,

 בני? שמך מה אבא רבי אליו ויאמר מפיך. תורה לישמוע אדוני, אליך באתי
 על הוקמו אשר הגדולים, תלמידיו את אבא רבי ויצו 'י.bש יוסי האיש ויאמר
 רבי שטו, את ויקי־או ולנשאו לגדלו הזה, העלם את לכבד הספר, בית לרואי

 מאד. עד עצומה בשקידה וחכמה תורה ללמוד ■העלם וישב העושר. אדון יוסי
אדוני! אליו, ויאמר אבא רבי לפני יוסי רבי ויבא ההם, הרבים ביסים ויהי

ואין לחם אין ובכיתי הייתי, כאשר עני עודני כי כה, עד בי כחשת מרוע
 שמו ככר כלמודים, מעינם שמו לא אשיר כנילי הנערים כל והלא — שמלה,

 מאומה, לביתי עוד עשיתי ולא לחכמה, עתותי בלותי כי מה, ואנכי כסלם, זהב
מאד, לו ויחר הדבר את אבא רבי וישמע ~ כה? עד אדוני! כי תשלה ומדוע
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 מד׳ כי עוד, בנעיטותיה חכו טעם ולא כלבו, החכמה עוד באה לא כי ראה, כי
 בכל ואולם — !נאטן למשכיל חפצים הבלי בל יסכון ומה לחכם, העושר יסכן
 בו ראה כבר כי יען הכלימו, ולא עצבו ולא ברוחו, tא̂ב רבי הבליג זאת

 לא כן על תלמידיו, מכל חכם להיות הוא עתיד כי דעת, והכשר חכמה יתרון
נא ותנה ואמץ, בני נא חזק ויאמר, אבא רבי ויען וירצהו. רע דבר לו דבר
 עשיר והיית עוד, טובך יחיל כי וראית ומדעים, בתורד. חילים להגביר לבך את

באריגי: גדול

 שמעתי הן ויאמי, אבא רבי לפני אחד עשיר איש ויבא ההם, ביטים ויהי
 הקימות כי לי, הוגד אשר את בעיני, הפעם לראות שטחתי גם אדוני, שמעך

 נאים, ותאים מרוחות עליות לו שתה כי לתלפיות, הוא הדר לד', נאמן בית
 והדר, בכבוד יושיבים מכלול, לבושי כלם ד', למורי בתלמידים לו ושדרות
 דינר׳ ועתה ותושייה. דעת ומוסר, חכמה להקשיב ל׳מלחנך, סביב זיתים כשתילי

 זהב, וכלי כסף כלי חמודות, סגולות לך מעשרי הבאתי הנה אדוני, אליך באתי
 כליו את ויוצא מלתהתו, את העשיר ויפתח פז. וכתם וזכוכית שהם אבני

 מלוטש♦ כראי השמש כזהר מככודם, האיר והבית אבא, רבי לפני ויציקום
 החכמים לבני למגן להיות אלה, כל את אדוני לך נתתי הן האיש, ויאמר

 לי והיתד׳ ללבוש. ובגד לאכל לחם מחיה, למקור למו להיות תורה, ולתופשי
 ולהאדיר. תורה להגדיל חילי, ינוב למען גאמן, למוסד הזאת הצדקה עבודת

 אבא רבי וישלח ד'. כשם ויברכד׳ו האיש, מיד הכסף את אבא רבי ויקח
תורתו, על לאות למנחה, לו להיות פז גביע לו ויתן אליו, יוסי רבי את ויקרא

זהב יערכנה ״לא בלבו: אבא רבי ויאמר לו, כתתו ויהי לעשות. הגדיל כי
פז:״' כלי ותמורתה וזכוכית

 ולאות למזכרת לחיות מורו, לו נתן אשר הגביע את יוס*, רבי כראות ויהי
 נדמו לא אשר עד חיל, לעשות יוסי רבי ויוסף כלמודים. העצומה שקידתו על
 יוסי רבי ויגדל ההם, הרבים בימים ויד׳י שם. התורה תופשיי כל כשקירתו לו

 דשב היום, ויהי ויופי. ענג בנעימות בלבו חכמה כאד, ובבר וגדול, הולך הלוך
 רוחו וכל חכמה, הגות מלאו מורשיו כל עמו, אין ואיש בחדרו, לכדו יופי רבי

 נפתחה וד,נה פתאום לפתע רב. בכי ויבך בקרבו לבו וחזם בהגיגו ויהי ד', יראת
 מרוב מאומה כל הרגיש לא והוא החדר, סף על עומד אלופו אבא ורבי הדלת,
 דמעדי עפעפיך יזלו מדוע כני! לי תגיד הלא ויאמר אבא רבי אליו ויגש הגיגו.
 עולם אהבת כי דבר, .ממני תכחד ולא !בני לי הגידד. זועפים, פניך ומדוע

לקש' בכיתי הלא אדוני! ויאמר, יוסי רבי רען חסד. משכתיך כן על אהבתיך,
לזהב החכמה את ערכתי כי מאיש, הייתי בער לי, אדם בינת לא כי יומי,

 וישמע סלה, לפני עוני גכתם לנגדי, הגביע עוד ובל פז, כלי ותמורתד, וזכוכית,
 הורה סהרי לך. לך (זהר ד. בשם ויברכהו ראשו, על וישקד,ו וישמח אבא רבי

האלה): הדברים אלזר פסקא
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 מבתם חבטתו את י*ד.וקיר ידע כי סז/ בן יוסי רבי שמו את רקרא
:(שס) סז.

ז.
א. סיי ייב ר

 לו היה ולא רוח ונכה היה עני ייסא, לרבי היה קרוב שכן אחד, מסכן
 מאיש שאל לא הוא וגם אליו, לבו שם אשר איש ואין נפשו, את להחיות במה

 זעמו, חצי את בו שילח הרעב בשרו. את ותאכל כסתהו הבושת ב* מאומה,
 וידרוש היום, ויהי נשמה. כל בו נותרה לא אשר וכמעט דויו, ערש* על זיפילהו

 מתמול ראהו לא כי אליו הקרוב שכנו דבר על ביתו בני את וישאל ייסא רבי
 וכליותיו מאד, ייסא לרבי וירע דבר אודותיו לו להגיר איש ידע ולא שליגזום,

 ■לנפש! ,,אהה לאמר: מאחריו דבר אזניו הקשיבו בי עד מאד, עד בקרבו הסרוהו
 רבי וימהר הרעים!״ שכגיה לכל אהה! תמלא, יומה ובלא עתה בלא הגועת

 וימהר מטתו, על מתעלף שובב והנהו וירא הביתה, דעני שכנו אל ויבא ייסא
 וישב יזע אגלי כשרו על נראו אשר עד פיו, אל וסמים מזור ויתן ייסא רבי

 על ויסעדהו וישקהו ויאכילהו הימים, כל ייסא רבי ויבקרהו קרבו. אל רוחו
 רבי אל המסכן ויאמר ההוא, ביום ויהי לאיתנו. שב אשר עד דויו, ערש
 במרום, שדי כס עד עד, כשמי ותעף מקרבי, סרחה כמעט נפשיי הלא ייסא,

 עוד אבתה לא אשר וכמעט התענגה, שדי אל על בשימים, רותה עדן בנעימות
 למנוחיכי, נועת נפש שובי שמעתי, במרום קול אבל הזאת, הארין על לשוב
 שיבר יראה ולמען ממות, ייסא רבי יגאלך למען הארץ, על עוד והתעני שובי

ר): סגני ויו' ויאמר ססקא בשלס (<הר מישראל! אחת נפש קים כי בעמלו, ממטי

ח.
ס וב ר

 כחכמת ולדרוש לתור בדרך, בנו חייא ורבי יוסי רבי וילך היום ויהי
 עשיב לקט אשר היה, רוקח איש הגוים, מחכמי אחד איים וימצאו הרפואה.

 המלקט, חאיש• אל שניהם ויגשיו רוקח, מעשה סמים מרקחת לרקוח בשדה
 ענה ולא האיש אליהם שעה ולא ותועלתם, השונים העשבים אודות וישאלוהו

 את לשיפוט אדע לא אנכי הן חייא, רבי לבנו יוסי רבי ויאמי־ דבר. אותם
 ללקוט בשדה המה גס וישבו חכם. או סכל או הוא חרש אם הזה, האיים

היפז. בטי־פי ויכסם לקט, אשר האזוב אגודות את לקח והאי־מ עימכי־רפואה,
t ו
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ואד  אתם, יהודים יי עי׳יכם, אשםוט עיני, למראה הלא ויאטי, האיש ןיען
 כי ראיתי הלא עליכם, ואחוס הטה, לבב חכמי היהודים כי עליכם, שמעתי
 בצוער* בו תכו אשר אחד, עשב ריח באפכם עלה והנה באחו, העשב על ישבתם
שת ממארת של  ויאכלו ותרפאו. בשדה הצומחים השומים ואבלו נא הבו ימים, ל

 וירפאו, בשרם על נזלו יזע ואגלי עליהם, ה‘נפ־ ותרדמה השומים, את ובנו הוא
 רוש פורים היו ומהם לקמי, אשר העשב כל את האיש ויראם משנתם. ויקיצו
 המכונות, כל ואת נכתה, בית כל את ויראם ביתו, אל ויביאם נחש, כארם ולענה
 ויאמרו ר את ויברכו הזאת, החכמה את וילמדם הסמים, את לרקוח הכין אשר

עלה): ומשה פסקא יסרו סרסה (;הר ד׳! מעשיך רבו טה

בג
יוקרת. איש יוסי רבי

א)
 יוםי רבי ויוחד השידה, שכיריו עם בנו את יוסי רבי וישלח היום, ויהי

 להביא אביו בושש מדוע בנו, על השכירים ויתלוננו לפניהם. המזון את מהביא
אפר: לתאנה בנו ויאמר כשדה, תאנה שם ויהי מזון. לפניהם  נא ^חנטי ל

 ותוצא כדברו ויהי — אבי!" שיכירי יאכלו למען פריך, את הבשילי פגיך,
 ויהי וישבעו. השכירים ויאכלו תאנים, ותגמול ציץ, ותצץ פרחה, התאנה

 שכיריו פני את לרצות ויתאמץ השדה, בא יוסי רבי והנה לאכל, בכלותם
 לאמר, השכירים ויענו עשה. אשר רבה מצוה בגלל המועד, מן הוחר כי

ל לנו הוציא אשיר התאנים, מן והותרנו שבענו כבר כי טוב, כל ד׳ ישביעך  ב
 להוציא האלהים, את הלאית מדוע לבנו, יוסי רבי ויאמר הזאת. התאנה מן

כ״ד-)ז (העניש כן. ויהי עתך, בלא אתה גם תגוע פן יראתי עתה, בלא פריה

ב)
 בכל כמוה יפה אשר, נמצא ולא בפניה, ויופ* חן הוצק השולמית, בתו

 כרמו, גדר מאחיי עומד אהד איש והנה יום*, רבי וירא היום, ויהי הארץ.
 ויען פה? מבקש אתה מה אליו, יוסי רבי ויאמר החרכים. מן ומציץ* בו חותר

שה, בתך את מקחת קטינתי אם ויאמר, האיש  ויבצר חלקי עוד יגרע מדוע לא
 לעפרך, תשובי פן יראתי לבתו, יוסי רבי ויאמר פניה? הוד בנועם להזות ממני
כן: ויהי אדם, בני בך יכשילו לא למען

ולא לשטן, פיו את יוסי רכי פתח כי אבין, בן יוסי רבי כראות ויהי
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 ויעמוד ויבא יוסי רבי ויעזבהו ילדותם, ימי בשהר גועו אשר בטנו, פרי על חמל
(שס): אשי. רב לפני

ג)
 את עמהם שלה ולא לשוכרים, תמיד השכיר לו, היו אשר המוריו את

 בסף את הניחו והשוכרים לאדוניהם, בערב לשוב קוניהם, את ידעו והם נעריו.
 ולא עמרם על נצבו מוצק כנציב השכר, על גרעו או הוסיפו ואם עליהם, שכרו
 משו ולא החמורים, ער נעליו את אחד שוכר וישכח היום .'T1 ממקומם. משו

 וילכו מעליהם ויקחם עליהם, נעליו והנה וירא השוכר, ויתמה ממקומם, החמורים
(שס): לאדוניהם. לשוב לדדכם

הגלילי. יוסי רבי י

 היתה רעה הזאת האשה ואולם לאשה, לו אחותו בת את נשא הזה, החכם
 הלא אליו, התלמידים ויאמרו תמיד. תלמידיו לעיני אישה את ותבז מאד,

 ערות בה מצאת כי מביתך, אותה תשלח לא ומדוע מאד, היא רעה הזאת האשה
 וישב היום ויהיי רבה! כתובתה מהר והנה אעשה, ומה יוסי, רבי ויאמר דבר?
 לכה אליו יוסי רבי ויאמר מפיהו. תורה לקחת עזריה בן אלעזר רבי לפניו

 האשה פנתה לא הביתה, בבואם ויהי לחם. פת לסעוד ביתי, אל אח״י נא
 ויאמר ללכת, כהפנותה ויהי החוצה. ותצא ותנס מלים העתיקו מפיה אליהם,

 לאמר, בגערה אותו האשה ותען לאבל? היום לי הכינות מה יוסי, רבי אליה
 את בעצמו יוסי רבי ויקח בחפזה. ברחה ובדברה לך, הכינותי ירק מאכל

 יחד וישבו בתוכה. צלי תרנגול והנה וירא כקערה, המאכל את לצקת הקדרה
 עשה נפלאות הלא אליו, עזריה בן אלעזר רבי ויאמר כאכלם, ויהי לאכל.

 מעשה הלא בשחוק, יוסי רבי ויענהו בשר, מצאנו הירק תחת כי לנו, ד׳
לנו! הוא נסים

מאד, היא רעה אשתך כי אדוני! ידעתי הלא אליו, אלעזר רבי ויאמר
 לא ומדוע תלמידך, בעיני תמיד אותך בהכזותה כבודך, לאר^י תשפיל והיא

 ויתן רבה! כתובתה כסף והנה אעשיה, ומה יוסי, רבי ויאמר מביתך? תשלחה
 מביתו, וישלחה כריתות ספר יוסי רבי לה ויכתוב הכסף, את אלעזר רבי לו

העיר: שומר הוא אחר, לאיש ותהי

 לבקש נדיבים פתחי על ויסבב מראות, השוטר עיני ותכהינה היום ויהי
רבי לברחוב אב העיר, ורחובות השוקים ככל אותו, מנהלת ואשתו להם, פת

*14
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 אישה יוסי ברבי תפגוש פן פניה, כסתה בשת כי רגלה, כף דרכה לא יום•
 התקוטט העיר, סנות כל את מעודו ידע אשר השומר ברעתה. ויראה הראשון

 רחום בי ידע כי ואף בו, גר יוסי רבי אשר הרחוב אל להוליכהו תמ*ד, עמה
 לדברי האשה שמעה לא כי ויהי לו. בצר ומצוק צר לכל ומטיב הוא, והנון

 התאספה יושביה וכל העיר, כל ותהום רצח, מכת העור אותה ויך העור, אישה
 בת היא אשתו את ויכר הבאים, בתוך יוסי רבי גם ויבוא לקולם. עליהם
 ויצטרק אשתך?״ את תכה למה •י ״רשע העור, אל ויאמר עליה, ויחמול אחותו
 ברחוב אחרי ללכת תאבה ולא חקי, לחם את ממגי תגרע מדוע ויאמר, העור
 ביה להם ויעש הדבר, את יוסי רבי וישמע שם? גר החסיד יוסי רבי אשר

ל״ד): ש׳ (יק״ר י׳יז, ס׳ (ב״ר חייהם. ימי בכל לחם אותם ויכלכל בגבולו,

יא.
סימאי. בן יוסף

אשי■ האוצירות סוכן ויהי המלך, בעיני היה ונכבד גדול סיטאי, בן יוסף
 לבבות חילו את המלך וישלח השבת, ביום בחצרו אש ותצא היום, ויהי למלך,

 נפלאותז אלהים ד׳ לו ויעש השבת. כבוד מפני יוסף הניחם ולא האש, את
 לב^ נתן לערב נעצרה, והדליקה האש ותשקע מים. חשרת העבים םרצו כי

סלעים: שלשה צבאם ולשר סלעים, שני אחד
 על החמיר כי עליו, ויתאוננו הזה, הדבר את ישראל זקני כשמוע ויהי

קנ״ח): (סבה חנם. דרוש ללא נפשו

יב.
יוסי. ברבי ישמעאל רבי

א)
 ישיטעאל לרבי בטנא, הגן מפרי תמיד הביא הבא כרמו, עובד האריס

ק אדוניו  רב' ויאמר החמשי, ביום להביא ויקדם היום ויהי השיבת. יום ערב מ
 למשפט, דבר לי יש כי האריס, ויאמר בני? להביא מהרת זה מה אליו, ישמיעאל

 הטנא׳ את ישמעאל רבי ממנו קבל ולא אדוני! מפריך לך היום גם ואביא
 קרבי■ ב.ן ואירא בעד/ שהדת מכהך כי עוד, אהיה לא שופטך וגם אליו, ויאמר
:משפטו את לשפוט מתלמידיו לשנים ייצמעיאל רבי ויצו אליך. דעתי



 דצר עצומות^ו, את ישמעאי* רבי ויקשב לםשםט, האר'ס ננש כאשר ויהי
 לפתיח חפץ אשר וכמעט במישרים, שפתיו לכונן האריס ישכיל לא מדוע ■■ו
 לא אנכי והלא השחר, מקבלי רוח נא תפח ישמעאל, רבי ויאמר לאלם, פה

 שלי את הלא מידו, הטנא את לקחתי אם ואף מאימה, האריס מן ^קהתי
 כי ואף צדיקים, דברי לסלף עיני את עור הזה השחר גם זאת, ובכל לקחתי/
ק״ה): (כחובוח מלא! בכסף שוחד הלוקח

כ)

 על עצים משא נושא עני והנה וירא בדרך, ישמעאל רבי וילך היום ויהי
 ויאמר ללכת כקומו ויהי וינפש. וישב הארץ על אנודתו את העני ויורד שכמו,

 ערלה כמה ישמעאל, רבי אליו ויאמר עמי! תעזוב עזוב הלא ישמעאל, רבי אל
 ייקח מחירו, את ישמעאל רבי לו ויתן הזוז, חצי העני, ויאמר אגודתך? מחיר

 בה. לזכות אותה ויקה העני וישב הסקר. להיות בשדה ויעזבה האגודה את
 ויפקד זוז חצי עוד ישמעאל רבי לו ויתן עסו, לעזוב ישמעאל רבי מאת ויבקש
 הפקרתיה הזאת, הפעם ישמעאל, רבי ויאמר השלישית, בפעם ויהי שנית. אותה
. ל׳:): מציעא (יבא ממנו. ויירף ממך, חוץ זוכה לכל

ג)

 חלומות שומע כי התפאר אשר אחד, כותי איש שם ויהי ההיא, בעת ויהי ׳
 כני יתעה לא אשר בגלל ואראנו, אלכה ישמעאל, רבי ויאמר אותם. לפתור
אתו: וישב ישמעאל רבי ויבא בערמתו. שולל להוליכם אדם,

בחלומי, ראיתי והנה חלמתי, חלום הכותי אל ויאמי הביתה, איש ויבא
̂ג שיותה ■זית  רבי ויאמר ראית! בשחקים בהיר אור הכותי, ויאמר שמן. מפל

 על בא כי הלך, בחשך הזה הסכל כי ואין, לאור קוה אבל אליו, ישמעאל
הדבר: נודע אכן ויאמר האיש ויתאונן אמו! על

 ותבלע האחת עיני קמה והנה חלמתי, חלום ויאמר, הביתה איש עוד ויבא
 מחו, תפח ישמעאל, רבי ויאמר ראית! בהיר אור הכותי, ויאמר רעותה, את
חטאתו: על תודה ויתן מפניו, האיש ויבהל אחותו, על בא .כי

השמים, בבב בלעתי והנה חלמתי, חלום ויאמר הביתה, איש עוד ויבא
 איוי ישמעאל, רבי ויאמר ראית! מאיר ואור שמך, נהרה הלא הכותי, ויאמר
חטאתו: על הוא גם תודה ויתן ישראל, איש את הרג כי הזה, הגבר

 ויאמר לי, עינים שלש והנה חלמתי, חלום ויאמר הביתה, איש עוד ויבא
 ולו הנהו, אופה הזה האיש ישמעאל, רבי ויאמר שבעתים! עיניך אורו הכותי,

ס״ה): כלים (עיין התנור עין היא שלישית, עין
ויאהי־ אזניס, ארבע לי כיייתי והנה חלמתי חלום ויאמר, איש עוד ויבא
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 לו קנה Sאב הדבר, כן לא ישמעאל, רבי ויאמר למרהוק! ילך שמעך הכותי
איטר,: נחרו וקול אזנים, שתי בעל חמו״

 עשרים ובו ידי, על ספר נתן והנה חלמתי, חלום ויאמר, איש עור ויבא
 אתה, סוחר הכותי, ויאמר מזה. ונמחקים מזה מעבר כתובים לוחות. ואיבעה
 מזה, יתפור וכאשר קרעים, ולובש הוא עני ישמעאל, רבי ויאמר לפניך! ופנקסך

מזה: יקיע
באצבעותיהם, עלי מורים העם כל והנה חלמתי, חלום ויאמר, איש עוד ויבא

 שכרי, לי תן האיש, אל ישמעאל רב* ויאמר תהיה! העם קצין דגותי, ויאמר
 לך ומה הכותי, לי פתר כבר הלא האישי, ויאמר חלומך. את לך אפתור יאני
 מתנפחים אדם, בני כל והנה בחלומי ראיתי ויאמי שנית, הזה האיש ויבא ‘פד^

 יכול נם תעלה עלה הלא הכותי, ויאמר באצבעותיהם. עלי ומוללים למולי
 כי אחורנית, מעלות עשר ירד ירוד בבי אבל ,‘ישמעאי רבי ויאמר תובל!

 מלה התנפחו והחפזים המטר, עליהם ירד וכבר באוצרו חטים האיש אסף הלא
 סתר כאשר ויהי עמלו, מכל מאומה הזה לאיש נותר ולא ציצים, ויציציו המים

בקמיו: לשמצה היה והכותי היה, כן ישמעאל רבי
בו, אפו ויחר ישמעאל, רבי הבלימו בי הכותי, מאוהבי אחד בראות ויהי

 לפני והנה בחלומי ראיתי לאמר, במרמה אליו וידבר ישמעאל רבי אל ויב^
 הזה והאיש עליה. רוכב ושור תבן ואגודת שקמים, וארבעה ארזים ארבעה

 לא כי דובר! אתה שקר ישמעאל, רבי ויאמר מאומה. חלם לא כי לו, כה*ט
 ארבעת הארזים, ארבעה אסתרנה. ואנכי לי הדת חידתך אכל מאומה, חלמת

̂י  קש הוא התבן, ואגודת צלעותיה, ארבעת השקמים וארבעת המה, מטתך רגי
̂ה וכאשר עליה, השוכב השיור הוא ואתה המטה, שעל  תרד לא מטתך על תעי
רבתי): ססוק איכה (מדרש ההוא. ביום האיש וימת כן, ויהי ממנה, עוד

ד)
אמונתנו על מעידה תורתך נם הלא ישמעאל, לי תניד הלא הצדוקי.

 נאמר והלא אלים. כשני להאמין יסודה אשר היא, נכונה בי
 גסרית עמורה ועל סדום על המטיר ״וד י״ט): (בראשית

מאתו! לכתוב, לו היה כן לא שאם ד׳!״ מאת ואש
אין כי באולתו, ואעננו ישמעאל, רבי אלופי אדוני לי הניחה הכובס.

[סינטאקסיס]: ושמושיר■ הלשון בחוקות מה עד יודע אתו

בני! כאולתו, לו ענה ישמעאל. רבי
למך ״ויאמר ).7 (שס כאמור הלשון, מחוקי הוא כן הלא הכובס.

נשי! אמר ולא וגו'• למך נשי קולי שמען לנשיו

זאת? כל לך מאין ישמעאל. רבי
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 שליש אותנו, למד יום בכל כי שמעתי, מאיר רבי מלקחהכובס.
במשלים: ושליש בהגדות ושליש כשמועות

ל׳יח;): דף (סנהלרץ

הכותים.

מאיר. רבי

 הכותים.
מאיר. רבי

הכותים.

מ׳ אות
א.

. י כ ר ר י א מ

א)
 ‘ל תתן אשר ״ובל אמר: אשר אביבם, יעקב אמונת איסוא איה

 מעשרה אחד הלוי, שבמי את הבדיל אמנם הן לך״ אעשרנו עשיר
 מעשר כן כמו הבדיל לא מדוע אבל קדשיים, קדיגן להיות בניו

הנותרים? בניו משני
 ״אפרים משה: תורת בספר ככתוב היו, עשר ארבעה עוד הלא

 לי!״ יהיו ושמעון כראובן ומנשה
קמח! שתוסיף ראה מים, הוספת

 את פטרו בנים וארבעה אבינו, יעקב נשא נשים ארבעת הלא
:לקדש מעשיר ואין רחמן,

עינם! בת לאישון מאיר אתה כי עמך, ואשרי מאיר, אשיריך
: ס' (ב״ר ( ע׳

ב)

אשד, שם ותהי המדרש, בבית מאיר רבי וידרוש קדש, שכת כליל ויהי
 הביתה האשד. ותשב להטיף. מאיר רבי תום עד שים ותוחל הנשים בעזרת אחת

 וסוררת, להוטיה אותה ויתן אישה, בה ויגער בכית. הנרות כבו וכבר בחשך,
 המטיף דברי את ורק מפשע, אנכי נקיה כי !במרום שהדי ותאמר, האשה ותכך

 האישי, ויאמר כה. עד ואחר לבי את משך הטיוב מוסרו כי שמעתי, מאיר רבי
 תסורי לא אין ואם לך, ארצה אז הלא הזה. המטייף בפני ותמקי תלכי אס

 ויגישה בקולו האיש עליד. נתן — פד.? לך מה ארורה! — הלום. לביתי
 וחרפה, נדודים ותשבע מביתה, העניה שולחה תמימות, שבתות שלש מביתו.

 כפני לרוק פקודתו תמלא אשר עד לה •סלח לא כי באחת, עמד הכליעל אישד. כי
מפשע, חפה נפשה כי ידעה, זאת כי בתמתה, החזיקד, וד.יא המטיף, החכם
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 ועוד בו, תסתולל ואיך טנסשה, כעיניה היה יקר עליון, אלהים קדוש וכבוד
— בפניות' תרוק

 מאירות בפנים בפניו; ארוק איכה ד׳? במלאך אלעיב איכה לי! אויה —
 בפי רוקי יהפך עוד עון, ומזכרון לב מפוקת פן לנפשי, יראתי אהה! הכמה,

 המת קנאה הוי האר<ןי! על לפניו אשפכנה הלא בקרבי, נפשי ובהתעטף לדם,
 אלהים במלאכי ונם תאמין, לא בקדושים הן התפת! מבנות ארורה קנאה גבר!

 — נציה! למשואות הפלתיני בעוכרי, היית את קנאה! את הלא תהלה! תשים
 ואנחת נדודיה, שבועות שלשת בכל תמיד פיה מפתחי התמלטו האלה הדברים
— לבה! ממשיכיות התפרצה מתנים שברון

 ברגשי שיכנותיה שיאלוה — היה! אלמנה — ‘תככי^ כי לך מה —
 נמכרנו, לשפחות הנשים, גורל ומר רע כי אחותנו, ידעת הלא — חמלה,
 בנו, תאותם מלאו בטרם בעיניהם, נדמינו נחמד כפרי היינו, לגברים משהק
̂ון  ארור הגברים, גברו מאריות כן. אחרי יהשכונו משומם, וכשקוץ ממאיר, וכסל

 יגימו. עצימותינו ובבקר עד יאכלו בלילה קשתה, כי קנאתם ועברת עז כי אפם
 בשגעון הארק מעם העם דלת בני רק כי אחד, משפט הגברים לכל לא אבל

 ככודה כל ישראל, וחכמי הזקנים המה הלא האלהים, בני הגברים, כן לא ינהגו,
 ידעת הלא !פוערה עניה ועתה מנפשם. יותר ויכבדוה יאהבו, כנפשים מלך, כבת
 עשוי כי האכזר, לבו ואת ידו תנופת את ידעת ומולדותיו, מכורותיו אישך, את
 אבל בלבבו, נגעה לא אלהים יראת גם כי כל, מפני ישוב ולא חת, לבלי הוא
 הוא ענו הלא אדונינו, מאיר הוא טוב איש כי בנשים, הגלמודה תדעי הלא
 ולמכשול לסוקה זאת לך תהיה ולא לחטאה, זאת לך יחשוב ולא האדם, מכל
 אולי בגבורתו, כשמש לארק המאיר החבם אל ובואי אחרינו ולבי נא קומי לב,
מרעתך! ויציילך לך, יחנן

 רוח עליו ותהי דתכונן, החכם וירא מאיר, רבי בית אל הנשים כבואנה ויהי
 ולרוק כואבת לעין לחש היודעת אהת אשה בכן היש אליהן, ויאמר אלהים,

 שדי קול כי בנפשן, ותדמנה — החכם, דברי את הנשים בשמוע ויהי ‘בפני׳׳
 טהרה, נא לכי הבה! האשה, אל השכנות ותאמרנה תקשבנה, אזניהם ממרום
 ואל מנוחתך, אל נוך, אל תשובי כרגע כי תוכלי, כאשר בפניו ורוקי נא לחשי
 לחלל יראה כי נוע, בלי שיש ובנציב כספל, עמדה האשה ואולם !תשוקתך אישך

 ידעתי לא לחש! ידעתי לא אדוני! ״אהה מלים: מסיה התמלטו כי ער הקדש, את
 אבל את, חולי ידועת כי בך, תעיד פניך חזות אמנם הן ויאמר, החכם ויען כחש!"

 ואמלטך ארפאך ואנכי שבעתים, בפני רוקי !בתי נא קומי הליך, נפש מחלת לא
 כאשר ויהי תשימורי! חכם פי את והלא צויתיך, כן כי רוקי עולם. משחיתות

 את הלא לאישך: ואמרי נא לכי אליה מאיר רבי ויאמר בסניו, האשה ירקה
שבע: אחת על ירקתי ואנכי אחת, בפניו לרוק צויתני

 משפט היש אליו, ויאמרו רעהו, אל איש תלמידיו ויתמהו בצאתה, ויהי
החכמים, כל על ולחרפה לקלסה אדונינו, דבר יצא כי י! התורה בכבוד להקל לחכם
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 לטו, למשחק והיינו בעיניהם, אותם להבזות הארץ, עטי כל כפי למלה יהיו כי
היום! כל נגינתם

 הגדול שמו וגם אלהינו, ד׳ בעיני השלום הוא גדול מאיר, רבי ויאמר
 בין שלום לעשות הטאררים, המים על להטחות צוה ובטהרה, בקדושיה הנכתב

ט׳): פ׳ רבה במדבר ט/ פ׳ רבה (ייקרא מה? ואנחנו לאשתו, איש

ג)

 העוברים הדרך. אם על נתיבות בית נצב קדם, בימי שם הדרום, בארץ
 השודדים, מאימת לבשו חרדות נתיבות והולכי עקלקלות, כארחות שם הלכו
 בכפיס גבוהה, גבעה כל על פרשו ורשית הדרכים, כל על יקוש פח היו אשיר

 הגיעו כי תמיד, שמחו מקנה, נודדת וכיונה כצפור, החרדים העוברים ובעמקים.
 וכליעל, יהיר זד קבר. שם למצוא ששו כי ידעו, לא אבל הזה, הבית אל
 כאיש התחסד, התקדש פנים, סתר לו שת הרואים לעיני אבל הבית, כעל היה

 שים לבו בסתר אכל עין, למראה התעטף צרק כמעיל כשריון, צדקה לבשי אשר
 לילה, כל בחצות בחרמו. ויגורם כנכליו, הערום לקח בעליו נפש את ארכו•
 כעצתו, שולל ויוליכם מתרדמתם, העיר אורחיו את ממשכבו, ויקס התנשא כארי

 הוליכם הוא אבל לעינים, למו ולה־ות בה, ילכו אשר הנכונה הדרך לראותם
 ואיטה ואיש• שריר, כל להם היה ולא השיורדים, בכף תמיד ויתנם דרך, לא תהו
בקהל: רעיתם תגלה פן יחיו, לא

שם, ללון הזה הבית אל הוא נם ויסר בדרך, מאיר רבי בהיות היום, ויהי
 קום אליו, ויאמר משנתו הכית בעל ויעירהו הלילה, בהצי ויהי היום. לו רד כי
 רגלך כף דרכה לא כי ידעתי הלא הדרך. ממך רב הלא נרדם, לך מה לך

 חזות כי אחרי לעינים, לך ואהי אתך ללכת הנני ועתה שילשום, מתמול הזה כדרך
בעיני: חן ותמצא אתה ייטר כי בך, תעיד פניך

 כמנוחה מאיר רבי היטיב — מזה. לצאת עוד אוכל לא אדוני! כן לא
 מן היו יטקופות השנה, מחבלי מעט אטומות עיניו היו ובעוד המלון, לבעל

 בתוך ועברו חדרו כי עד שמאל, ועל ימין על ותלטושנה ותתגנבנה החרכים
 בפיו, מלונו בעל לו יערים ערום אך כי מא-ר, רבי וידע הנוכל, לב טשיכיות
 הלאה מזה לעכור עוד אובל לא ויאמר: מאיר רבי ויוסף ומרמה. תוך ובקרבו

 צרור את נתתי בידו בי הלילה, ואלין פה אהכה עליו הן הנה, אחי בוא עד
 שמח, בלב המלון כעל יטאל — הוא? גם אחיך איה — למשמרת. כספי
 המדרש בבית עזבתי אחי, את — שתים. וימצא אחת בחרמו העלה אשר כציד
 — דברת! בן — בנחת. ודברים תמים בלב מאיר רבי היטיב לעיר! מחוץ אשר
 טובים כי הנה, אחיך בוא עד מזה תלך לא בי — שיפתים, בלזות הנוכל אמר

 כדרך, לפני יקרה אולי אדע, כי שמו מה לי תגיד הלא אבל האחד. מן היטנים
— טוב! איש לך תודה רב — בשמך! ואברכנו הלילה, הולך אנכי אשר
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 השנים טובים כי אמרתי, החנם — שמו! כי־טוב אחי, גם — מאיר, רבי אמר
 הבית, את סתאום ויעזוב מסתרת, בי־מיה המלון בעל אמר — האחד? מן

 הבנפים בעלי את בכף ולתפוש מוקש, לטמון מזימות ויחשוב בחשך, וילך
 האיש אחר לדרוש מאיר, רבי אמר אשר המדרש* בית עד ויבא כאחת. השנים

 אליו ויאמרו ושב, עוכר לכל וישאל כשמי, ויקראהו ויבקש וידרוש טיוב, כי
 ויאור בשובו ויהי אף. בחרי ביתו אל המלון בעל וישב טוב, בי בזה היה לא

 ורגליו, פניו כפיו, כנקיון רוחין מאיר רבי והנה וירא ביתו, אל ויבא השחר,
 ויאמר הלאה. מיה ללכת עליו וירכב חמורו את ויחבוש השיחר, ברכות ומברך

 היום אכל בזב, ידעת ולא אתה, וישר זך כי אמרתי אני אליו, המלון בעל
 בסחזותך אח לך ותיציר רמיתני, כי לך ומה לעינים, אך יראה האדם בי ראיתי,

 בחבו. שניו חרק ובדברו אח? או אב לך היש אותך, שאלתי האם ובכזביך?
 — ממני. רחוק כזב וכל שינאתי שקר דיר כי רמיתיך, לא אדוני! לא —

 זך כי כמך, דמיתי לא ביתך, אל בסורי אכל — כמנצח. מאיר רבי אמר
 בלילה. לתועים יולד לצרה כאח אשר הבקר, לאור הכית• הלילה כל אתה, וישר
 אורה לשום בתורה יהגה וכלילה למשמרת, כיום רכושו את איש כל יפקד בידו

 שימו, את ויקרא האור, את ראה אלהים וד׳ בלילה, מפחד עליו להגן בחשכה,
 ד׳! בשים הבא הוא וברוך עינים, בכליון עליו חייתי אשר הוא, אחי כי־טיוב!

צי׳ב): פ׳ (■:"ר

ד)
 ויואל היום ויהי מאיר, רבי בחצר גר אשר האיש היה יתומים, נכסי על סובן

 מאיר. רבי הניחו ולא היתומים, בכסף עבדים ולקנות השידות את למכור האיש
 להרום האנכי מאיר! ״מאיר! לאמר: הלילה בהלום אליו וירא ההוא, בלילה ויהי

 חלומות ״דברי ויאמר: מאיר רבי נהת לא זאת ככל ואולם — לכנות?׳׳ ואתה
נ״כ): (גיעי; מורידים!" ולא מעלים לא

m

 שבת ערב בכל בהזקה, רבו ולרוב נצים, עברים שינים מאיר, רבי ראה אז
 ד,מריבים, בין שלום ויעש וילך לו, ויהר הזה הדבר את כראותו ויהי הערבים. בין

 !השמין לך ן ד,ק̂ן נשיןע כי עד פעמים, שלש מאיר רבי שמרם ככד,
:(שס) “!ישיראל בנחלת מהסתפח מאיר רבי גרשך כי

ו)
 בכל זקן שם אין וד.נה וירא נמלא, מקום עד מאיר רבי וילך היום ויהי

עליו: נאמר אשר אתם, עלי בני ממשפהת אולי מאיר רבי ויאמר הזאת, העיר
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 אדונינו נא התפלל העיי, אנשי לו ויאפיו אנשים?״ ימותו ביתך מרבית ״וכל
תפארת ״עטרת באמור: יפים, ותאריכו צדקה עשו מאיר רבי ויאמר עליניי עלינו
ל׳ה) ס׳ (ב״ר תמצא.״ צדקה בדרךשיבה

ז)

 קבת אל תי־דיון בן חנינא רבי בת היא אימתו, אהות הובאה כאשי ויהי
 ויהיימ ימהי ני א^־ו, אימתו ותאמר כ׳יב). סימן ו־ירין ססי־י (ע"ן הזונות,

 ואפדנה אלבה מאיר רבי ויאמי לה. היא חרפה ני נפש, עריצי מיד לפדותה
ויתחפש מאיד רני וילך נפלאות. ד׳ לי יעיימה אז הלא עוד, הומימאה לא ואמ

נא הבה אליה, ויאמ־־ הפרימים, אהד בלבוימ הקובה אל ויבא פניו, באפיי וישים
 דרך ני תאותך למייא אונל לא ני אדוני, בעייניך יהי אל ותאמר אליך, ואבוא
 ותאמר דותך, מנדת תמיהיי אימיר עד עליך אהבה מאיר, רבי ויאמי לי, נימייס
 ימאת ביתי ביפין הכלולות ה;ייר, בכל יפות נימים אדוני! לך נמצאו לא האם

 יתבהי* אליה, ויתודע תמתד, את מאיר רבי נראות ויהי — ? ממני יותיי עז ובית-
מאיר רב־ אותה וינחם תמרורים, בבי ותנך אותו, לענות יכלה ולא מפניו האימה
יהיה אלהיס וד' לך, למגן אנכי ני אהותי, תבני אל ויאמר לכה, על וידב-
 כית בימי מאיר רב• ויפציר הוטמאת. לא כי אהרי צי, מיד לפדותך בעזרי
 הלא מידך, המלך אותה •דרוש אם לו, ויאמר דנרים, קבים לו ויתן הםה־,

 את יעינה הכפף ני ידעת, הלא לך. •היה השני והקב דנרים, קב ידו על תימקול
 אותו שאל — ‘אזי: נפשי את אוימייע במה הכסף, יתום כאשר אבל — הכל.

 לעלמה להיות היום, לי קמת באמת אם מאיר, רבי ויאמר הםהר. בית שיר
 ד׳ ויהי אדוני! נא •מטע נבל. מחרפת אותה לפדות מוימיע, למלאך העניה,

 ענני!" מאיר ״אלהי ותאמר: לד' תתפלל וצוקה, צרה עת ובבל עמך, אלהי
 ומה הינזי, ויאמר רע. מכל ותושיעך המצי מן תהלצך הזאת הקצירה והתפלה

 טורפי נפש עזי בלבים היו הסהר בבית שים והנה לדבריך? תתן אשר האות
 אף, בחרי עליו הכלבים ויקומו עליהם, וישלך פלח־רגכים מאיר רב• ויקח אדם,

 ויאמר: ויתפלל מאיר רבי ויעמוד חיים, לבלעו פיהם ויפערו לשונם ויחרצו
̂י ולא פתאום, וינוחו הכלבים וירומו ענני!״ מאיר ״אלהי  לשונו. כלב עור לו חרי

 את ויוציא מידו, הכסף את ויקח הזה, הדבר את הסהר בית שיר נ-אות ויהי
לנפשם: וינוסו מאיר רבי ויקחה להסשי, העלמה

 ויהר הסהי בית שר עשר אשר את למלך ויוגד האלה, הדברים אחר ויהי
 רבי־ את השר ויזנר אותו, בתלותם ויהי העקי, על אותו לתלות ויצו בו, אפו
 חיים המוקע את הורידו פתאום והנה ענני!״ מאיר ״אלהי ויאמר: מאיר, יבי
 כל את השר לו ויספר ויתפלא, המלך וישמע עוד. לו יכלו ולא האיץ, על

 ויקח מאיר, כרבי המלך אף ויחד צוהו, אשר כל ואת מאיר רבי עשה אשר
האיש מי לאמר, הארץ ככל קול ויעבר רומא, גבולי בכל וישלחה תמונתו, את
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 ויראוהו היום, ויהי המלך. יעשרנו רב עושר בכף, מאיר רבי את יתפש אשר
 זבחי בנזיד אצבעו ויטבול הזונות, קבת אל מידם ויברח המחפשים, האורבים

 ישראל, חכם מאיר הוא הזה ויאמרו כשינית, ויטעם כאחת ויטבול מתים,
 בבלה. ויברח מידם וימלט מתים? זבח• יאכל הזה נכריה? חיק יחבק הזה
ח:): (ע״ז י״

ח)

 בתורת היה מהיר סופר כי כפיו, מתבונת נפשיו את החיה ככלה, בבואו
 אהד בסלע סלע־ם, שלשה השתכר שכוע ומדי סופרים, בשבט מושך ויהי ד׳,

לעניים. צדקה נתן השלישי וסלע ללבוש, בגד מצא אחד ובסלע הקו, להם מצא
קהלת): (מדרש

ט)

 לו קרא אשר ותוש־ה, הכמה הכולל נכבד, ספר כתב הזה, הגדול החכם
מאיר, מטה את אחז אשר איש ״כל למשל, היה ק על מאיר,״ ״מטה בשים:

:דנדריס) פ״ט (ירושלמי “!חכם היה

י)

 בלכתם ויה* יחד. בדרך יוסי ורבי יהודה ורבי מאיר רבי וילך היום ויהי
 יתאר השם כי לההליטי, נטה מאיר רבי האדם, כני שימות דבר על יחד וישיהו

 אדם בני ומקרה השמות מקרה כי רע, ואס הוא טוב אם ממנו, לדעת האדם את
 העירה באו המה הבל. זה גם כי אמרו עמו, הנלוים רעיו אבל למו, אחד מקרה
 ויאמר שימו, דור — כי להם ויאמרו המלון, בעל לשים וישאלו המלון, אל ויסורו

 תהפוכות דור ״כי ל״ב): (דברים כאמור ובליעל, הוא רע איש הלא מאיר רבי
 כספיהם צרורות את ויפקידו יוסי, ורבי יהודה רבי לו שמעו לא זאת וככל המה."

 על כיסו את הפקיד ולא ממנו, נשמר מאיר רבי ואולם המלון, בעל האיש ביד
 בעל אבי אליו וירא המת. אכיהו קבר מראשותי תחת ויטמינהו וילך ידו,

 הניח אשד הכסף צרור את וקחה לך קומה לאמר, הלילה בחלום כנו אל המלון
 לרב' הלוטו את ויספר משנהו המלון בעל וייקץ קברי, מראשותי תחת איש

 מאיר רבי וילך ידברו! שוא שבת כלילי החלומות מאיר, רבי אליו ויאמר מאיר,
 הראשון ביום ויהי הערב, עד ההוא השבת יום כל הקבר, על כיסו את וישמור
 בס. ויכתש כספם, את להם להשיב המלון, מבעל יוסי ורבי יהודה רבי וישאלו

 ואנכי זעיר, די נא כתרו אבל צדקתי, כי ראיתם עתה הלא מאיר רבי ויאמר
 והיו נא התחזקו אבל מסיו, בלעו את ואוציא ,הזה, הארור הנוכל מיד אושיעכם
 הבה ויאמר דברים, עמו ויקח מאיר רבי וילך תעשו. וכן תראו וממני לאנשים

 כי אחרי בשמחה, מאתך ולהפרד יין גביע לשיחות מרזח בכית ונלכה אדוני! נא
עפו, וישכרו וישתו המלון, וכעל רעיו ועמו מאיר ר׳ וילך קורתך. כציל באנו
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 שרביפי-עדשים והנה דתבונן מאיר יבי דרא ביין, הפ^ון כעל לב כעוב דדד
 השרביטים את ראיתם הלא בלאט, רעיו אל מאיר רבי דאםר זקנו, בתלתלי

 פה. עמו ואשיכרה אשתה עור ואנני לעשות, מה לבם דעו ואתם בזקנו, אשר
 הנה אליה, ויאמרו המלון, בעלת האשד. אל ויבאו הפרזה מן האנשים ויתננבו

 עדשים אבל בי אות ומה פירך, בספינו צרורות ולקחת אליך ללבת צונו אייצך
 בעל והאיש בספיהם, צרורות את להם ותשיב בדבריהם, האשה ותאמן היום,
 חרב. לפי ויבה באפו אשתו נפש את טרף הזה, הדבר לו בהודע הטלון
::):“פ (יוני.א

יא)

 ויבז האריכי, בנות את לזנות נביטלו איטר באלה תמיר התלוצץ מאיר, יבי
 בקרבם. יצרם את ולהבניע ברוהם ליטלוט יבלו לא בי לבבם, רוך על אותם

 אשה והנד, וירא מזה, מעבר הנהר שפת על ליטוח מאיר רבי וילך היום ויהי
 אניתי* ויבקיט בלבו, יסיה את מאיר רבי ויחמוד השיני, הנהר מעבר רוחצת יפה
 היה ויטם להתחלות, ער לה להתאות ויוסף מצא, ולא הנהר את לעבור אבה
 פני על רגליו דרכו בנהר, עובר ובל ומזה, מזה הנהר עברי משני מתוח הבל
 הנהר, את עכרו עד ויורד מפזפס ועולה טטיפם בחבל, אוחזות וידיו קצר לוח
 הומו מרוב מאיר רב* מנגד. נפשו ישליך אם בלתי איים, יעבר לא אבל

 כצבי קפץ* התניגיא, בארי מנגד, נפשו את הוא גם השליך בקרבו, יצרו ותבערת
 תאותו שקטה נחה ברגע הנהר, בלב בבואו אבל הנהר, את לעבור ויחל ובאיל
 הנופלים בנב׳טלים, להתלוצץ בעמיו עשה טוב לא כי וידע עיניו ותפקחנה בלבו,

 לשיחת מקנאיו הקריבו ככר הלא וחכמתו, תורתו לולא בי זונה. עמוקר, בשוחה
ס״א.): (קיד:שין חיתו.

ב) י

 פני את לראות ירושלימד, בנעוריו שאיר רבי היה עולד, רגלים, בשלש
 לחם, לאבל הטיבה יהודה בית אל תמיד סר עלותו מדי ר׳. בהר בציון היטובנים

 ושלהן מטה שים לו ותשם קיר, עלית לו ותעש אלהים, יראת היתד, אשתו בי
 אל ויסר ירושלימה מאיר רבי ויבא היום ויהי עליה. מחסוריו ובל ומנורה וכסא
 רבי אותה ויספור הראשונה, אשתו עליו מתה בי לו ויאמרו הטבה, יהודד, בית

 החדשה, יהודה אשית בי ותחזק דבית מן לצאת בבקיטו ויהי תט־ורים, בבבי מאיי
 תמיד, עלינו העוכר אתר,. קדוש אלד,ים איש בי צוני, אישיי הנה אליו, ותאמר

 הלא ההוציה, תצא למה הראשיונד.. מאשתו יותר עוד אבבדך בבד הלא ואנכי
 מאיר רבי ויאמר מחסוריך. בל את לך הבינותי ובבר הבית, את פניתי אנבי

 אישך. פי את אשאל אשר עד פה, ללון או להם אתך לאבל אובל לא אליד,
 אל גדול, בכבוד יד,ודר, ויאספד,ו הטבה, ביר,ודד, ויפגע ההוציר, מאיר רבי ויציא
הביתה בבואו ויהי מרהוק. למסעיו בדרך הלך והוא עליו, אשיתו את ו־צו ביתו
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 ותשרתהו לבו את וייטב וישת, יין לסניו ותבא לחם, האשד, ותשם בערב,
 אז, מאיר רבי היה בשנים רך כי כלבה, יפיו את המרה כי עוז, בכל האשה
 האשה ותשקהו מראה. ויסה תאר יפה ויהי עלומים, וכח חלב מלאו עטיניו

 בשבבה מאיר רבי ירע ולא הלילה, כל בו ותתעולל עמו, ותשבב האשד, ותבא יין,
 המדרש, בבית להתפלל וילך בבקר, מאיר רבי ויקם ממחרת, ויהי ובקומה.

 פניה, העזר, והיא הבריד,, את לפניו האשד, ותנש התפלד,, מבית בבואו ויד,י
 עיניו את החפץ, על מאיר רבי ויתמה והוללות, ענבים אתו ותדבר לו, ונשקה
 הלילה כל הלא האשה, ותאמר עוד. בפניד, לד,ביט חפץ ולא לארץ השפיל

 ‘שלשום׳׳ מתמול ידעתני לא כמו לך, פנים סתר שתר, מדוע ועתר, בי, התעללת
 ומה תדברי, הנבלות כאחת הלא אליה ויאמר וילפת, מדבריה מאיר רבי ויחרד

 ומה האשד., ותאמר שחרם? ידעתי לא אשר דברים עלילות לי שמת כי לך
 מאיר רבי וישמע סתר, במקום מרחם עמך הנולד הכתם את ראיתי כי אות
 ד׳ אל ויתפלל פתאום, ויעזבה ההוא, בלילה האשד, לו עשתד, אשר את ויבן

 (סדר הזאת. הרעה האשד, מן בנפשו, נזהר לא כי הימים, כל כליותיו וייסרוד,ו
מעשיוס): ספר בשס הדורוח

יג)

עשיר הזד, האיש הענתותי, יהודה ושמו בישראל, אחד איש היד, בימיו
מאד. רבד, ועבודה ואתונות גמלים וכקר, צאן מקנה לו ויד,י וכזהב, ככסף היה

 וידע לאביון. שלח לא וידל לעני פרש* לא כפיו את היה, כלי הזה האיש אבל
 כי מאד, הדבר לו וירע השמים, מן ד׳ מאת שפטים לו נכונו כי מאיר, רבי

מעון- אותו לד׳שיב מאיר רבי חפץ וגם הימים, בל לו הענתותי יד,ודד, היה אהב
ביתה ויבא כאביון ויתחפש פנים, סתר לו ויעש מאיר, רבי ויצטיר היום ויהי

 באורות ויתחבא מאיר רבי וינס לננב ויחשבוהו אותו יהודה בני ויראו יהודה,
 הביתד,, שינית מאיר רבי ויבא לחם, לאבל ובניו יהודד, כשיבת ויהי הסוסים.

 מן לגרשהו ויבקשיו עמו, ויריבו יהודד, כני בו ויגערו השלחן, אל אתם וישב
 כי לחם, עמכם אכל אשר ער מזה אצא לא אליד,ם, מאיר רבי ויאמר הבית.

 כבלותו ,יTו ולשיתות, לאבל לו ויתנו עליו, יהודד, בני ויחמלו מאד. אנכי רעב
 ותנה הבד, לו, ויאמר ,ודד.Tל ויתן השלחן מן לחם ככר מאיר רבי ויקח לאבל,

המעטי יד,ודה, לו ויאמר לצדקד,!" לי תהיד, ״זאת נא: ואמר הלחם, את לי
רבי כראות ויר.י כליך? אל לתת חפצת עוד כי וד׳ותרת, שבעת אכלת כי לך,

 הנרות, את ויכבה מאיר רבי וימהר להשחית, עד יהודה חמת עלתד, בי מאיר,
 כהדליקם ויהי מעליו, פשט• המטולאים בגדיו ואת פניו מעל המסור, את ויסר
 ויפלו ויתבוששו, ויכירוהו היטילחן, אל יוש*כ מאיר רבי והנה ויראו הנר את

 וד' אצרך, כי אנכי מה אליו, מאיר רבי ויאמר ירצם. כי אליו ויתחננו לרגליו
כי תמלא, יומך ובלא הקץ לך בא כי לי, הונד קשר, חזות הנד, רצה. לא

ויירא ד׳. ברכך אשר מטיובך. לד,ם תעניק ולא האביונים, כאחיך עיניך רעה
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̂ק ד׳S נדר וידר לבו, בכל ד׳ אל וישב םא*ר, רב• מדבר• מאד הודה  לחל
 וישלח ההוא, בלילה ויה• לאלהים, מא־ר רבי כעדו ויתפלל לד', חציו סהונו

 ד, שמי מתחת ולכלותם לנשכם השדם־ם הנחשים את ביתו וכבני כיהודה ד
 והנה המנסה. ותעצד לד׳ ויתפלל הנחשים ובין האנשים כין מאיר רבי ו^מוד

 ובניו יהודה ויקם מבטלים!״ והתחתונים גוזייס, ״העליונים ממרום: קול
 במקוס נסים לנו עימד. אשר ד׳ ״ברוך ויאמרו: ישראל אלהי ד׳ את ויכרכל

(שס): ״5 הזה

נון. אות
א.

ן ת ו נ א. ציית צ
 ויאהב צוציתא. נתן ושמו בארץ עשיר איש ויהי עקיבא, רבי בימי ויהי

 ויפת תואר יפת היתד. הזאת האשה חנה. ושמה בעל בעולת אחת אשד, נתן
 נרזן, אותד, ויאהב מאד. עני היד, ואישר. הארץ, בכל כמוה נמצא לא פיאה,

 כי ברופאים, נתן וידרוש מאד. היתד. יסד. כי חנה, בעבור לד.תחלות לו דצר
 ־ רפאות כל לו ואין היא, אד.בד. מחלת כי לו, ויאמיו מאד, אנושד, היתד. מחלתו
 ויאמרו ישראל, חכמי את סודם הרופאים וימתיקו עליה. יבא אשר עד תעלה,

 הרופאים ויאמרו בישראל. הזאת הגדולה הדעה יעשד, ‘ואל נתן, ימות ישיראל, חכמי
 ואל נתן ימות החכמים ויאמרו עטו, ותדבר האשה לפניו תבא איפוא כן אם

רכים: ימים חולה נתן ויהי האשה, עם שיחר. ירכד.
 וחנה הסהר, בית אל ויתנוהו חנה, האיים נושי וירבו ההם, בימים .'Tו

 ותתן ידה, חית ותמצא ובכישיור בפלך כפיה בחפץ ותעש• ופיםתים צמי דישד.
 בבית רבים ימים אישר. ויד.י האסורים. בכית יום בכל חקו ולחם לכע^ה מרף

 אנכי הלא אשתו, חנה אל האיש ויאמר היום, ויהי למות. נפימו ותקצ~ הסהר,
 הדש נבון ורוח אלהים לך ברא טהור לב כי לבך, וישרת תמתך את ידעתי

 !לבבי תכנית הותם רעיתי ידעת הלא אבל ביפיך, כללך איצר ע^ נוסף בקרבך,
 ימצא אשר ברעד, וראית תוכלי ואיככה רבים, ימים זה גדולה ברעיה הנני כי

 לך אעיצד, ״ומה — תחתיות? בבור אישך כאבדן וראית תוכלי ואיככה אותי,
 נפשיי את — תמרורים, בבכי האשד, בכתה — ופארי?׳' הורי אישי! איפוא,
— לנפשך!״ יתנו גאולה אם לממיתים! וחיתי אקריכה, לשחת

חיל, עשו כנות רבות כי ערכך, •ודע כמני מי תמתי! רעייתי ירעיתי זאת
בעיני היקרה הפעם, מידך אדרוש נפשיך את לא אבל — כלנה! על עלית את
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 טוב יי שאולה, בשמחה ירדתי עתה כי לקחו, ממני נפש* את ולוא מנסשי,
 כבור אופל חיי מלחיות היום, כמך רוח תמימת רעיה בחיק ישרים מות למות

 כי נשוא, נלאיתי עצמי, בלו וככר לנפשי שתו מכאובים רבים אכל צלמות.
טריה: ומכה והבורה פצע מתום, בי אין קדקדי ועד רגלי מכף

 אבציר לא כי אישי, לי נא הגידי ממני? איפוא נפשך תשאל ומה —
— מאומה. מטך

 הפודה הלא — רתת. האיש דבר — כבקשתי! ונפשי בשאלתי כבודך —
 נא ז:-י רכות, נפשות כמקים האלהים בעיני הוא שוה ממות, אחת נפש

 ותמלם שכב, נפל פיסרא כרע רגליה בין הקיני, הבר אשת יעל את עדינה!
 מכבוד, חרפה נא שיכעיי העדינה, תמתי נא לכי ישראל, אלפי רבבות בהותה
 בחיי, קצתי כי צר. מיד אישך את נא ומלטי לכו, תאות הרשע לנתן הלעיטי

 ותפדי אותי, הנוגשים מנושי ואנצל הכסף את לך וילוה האיש לך יחנן אולי
— ממות! נפשי את

— תמרורים האשה בכתה — אישי?׳' זה הקולך אלהים! ד ״אהה! —
 במכאובים הוכח ובבר לאהבה, בי עיניו נתן כבר נתן, האיש זה כי ידעת הלא

 ויום, יום בכל והלא בלהות, מלך יהתפהו כי ואיננו, מעטי ועוד להתחלות,
 היום, אלך ואיך בכסף, לפתותני ימונים, ומלאכים צירים תמיד אלי שיולח

 הנבלים כאחד תהיה אתה וגם חרפתי? את אוליך אנה כבודי, את להפשיט
 וידוע מכאובות איש אמנם הן מבעתך, רעה רוח כי אישי זאת אין בישראל!

 לשום אישים וחדל נבזה עוד תהיה מדוע אבל רוח; ומקוצר מעוציר אתה, חולי
 ותברח הסהר, בבית חנה ותעזבהו בידך? ד׳ יצליח כזה החפץי נפשי? אשם
ימים: שלשת פניו ראתה ולא אף, בהרי מפניו

 ותלך ימות, בטרם אישי את ואראה אלכה חנה ותאמר הרביעי, ביום ויהי
 חמסי ויאמר, בה אישיה ויגער למות. כמעט נטיח והנה אישה, את ותמצא חנה

 לבבך, ורוע זדונך נכלותך, את ידעתי עתה ממך, ונקמני וישפוט, ד׳ נא ירא עליך,
 צדקת אמנם הן חנה, ותאמר לאשה. לנתן תנשאי למען במותי, את חפין כי

 אל אלהים ד' אבל הרכים, מבאוביך מפני לנפשך מעצור אין ני בשפטך, אישי
 לשמור היום הנני ואולם אליך. הנאנונה ואהבתי הטהור, לבבי את יודיע אמת,

 כריתות ספר לי נא כתוב אבל מאד, בעיני נפשך יקרה כי פיך, מוצא את
 את האיש כש:זוע ויהי בעוני! אתה גם תספה לא למען נתן, אל אלך כטרפ

 נעות כת הנך מעל, בי מעלת כי ראיתי עתה ויאמר בה לגעור ויוסף דבריה,
 זעקה ותזעק פניה, על האשיה ותפול אמך! ערות ולבושת לכשתך המרדות

— כא^ה? ראה ומי כזאת שמע ״מי ותאמר; ותתעלה ותתחלחל ומרה, גדולה
 בראות ויהי — נפשי! עריצי מיד ופדיני והטמאי? לבי לאשתו אישי היאמר
 הלא לבבך, ירע ולמה תבבי למה הנה! אליה, ויאמר רוחה, תום את האיש
 ולבי תמתי רעיתי נא קומי ועתה דברתי, אשד את לך דברתי וכעסי שיהי מרוב

את הנה ותעזוב למרחב. ויוציאני בעניי ד׳ ירא אשיר עד אותי, ועזבי לביתך,
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 הושיעני ד׳ ,,אנא ותאמר: חנה ותתסלל ד׳. את לדרוש ותלך האסורים, כית
 סריסיו אותה ויראו נתן, בית אל ותבא חנה ותלך בעון!״ אכשל לבל והצילני
 ולא הדבר, אמת אס נתן, ויאמר בחצר! עומדת חנה הנה לנתן, וינידו ויסהרו

 אולם אל כבואה ויהי לחסשי. ואוציאכם לכם אעשה הנחה אז הלא בי, כחשתם
נתן, ויאמר הבית, באולם עומדת חנה כי לנתן, ותנד השפחה ותמהר הכית,

 ויאמר ד׳. בשם נתן את ותברך הביתה, חנה ותבוא מזה! חפשי תצאי את נם
ותעש, הוני חצי עד בקשתך ומה לך וינתן שאלתך מה נברתי! אליה, נתן

 כי נושייו, מסת די הכסף את לאישי תלוה כי ובקשתי, שאלתי חנה תאמר י
 את לה ויתנו עבדיו את נתן ויצו ד! לפני צדקה תהיה ולך בכור, אותו שטו

 ובקשתך, שאלתך את כיום לך מלאתי הנה אליה, נתן ויאמר כחפצה. הכסף
 ברופאים דרשתי נם רכים, ימים זה באהבתך חליתי כי תמתי, ידעת הלא ועתה
 ויפת מראה יפת הלא — .עדינה! גברת זולתך למחלתי; צרי כל מצאו ולא

 יפיך, על נוסף בשר לב גם ד׳ לך נתן כי עליך, שימעתי ואנכי את, תואר
 ותאמר היא! כנפשי כי תשוקתי את נא מלאי עדינה, גברת עלי נא חוסי ועתה

 עמדי עשית חסד רב כי פיך; את למרות פה כל לי ואין בידך, הנני חנה
 הדרכים, פרשת גבול על היום עומד הנך כי אדוני! נא זכר אבל הזה. כיום

 אבל לבבך, כחפץ עמדי עשיה אדוני! בידך הנני המות, ובין החיים בין המבדיל
 לעתיד לך הצפונה הרבה, טובה תאבד הלא הזאת, הנמבזה בתשוקה כי דע,

 תאות מה !בעלי על תאסרני אל !תטמאני אל !אדוני אנא חקר. אין במרומי
 עדי ואחריתה רגע, נעם לא אם אנוש; תאות מה נפש? געל לא אם אנחש;
 כליותיו ומוסר דבר, יעשה גבר ומי כפרו יוכל לא דבר, יעשה גבר מי אבד!

 אמנע לא כי אתך, לאל יש כי ודע יצרך! הכניע אדוני! אנא נצח? ימחה לא
 גם הן — מאד! הרבה שכרך כי ורע ברוחך, נא משול אבל ממך! דבר אנכי

 אתה! גם לבבתני אדוני! ארחמך הדעת, וקלת אנכי אשה כמוך, בשיר לב לי
 —■ חיל. בעוזי יצרי על גברתי גם תמיד, לנגדי ד׳ ♦שויתי אבל באהבתך, לככתני

 ביצרו הוא גם ויגער לקהה, ונועם הטוב מוסרה את נתן כשמוע ויהי
 יקום כי אליו ויתפלל ד', לפני ויתנפל ארצה, פניו על ויפול ממטתו ויקם הרע

 וטובה, ישרה כדרך ולהדריכו בלבו, תאותו ולהמית מפניו, יצרו להדוך בעזרו
לו: ויעתר ד׳ ויענהו שלמה. בתשיובה אליו ולשוב עונותיו, על לו ולסלוה

 אשר טעמך, וברוך יקרה, אשה לד׳ את כרוכה חנה, אל נתן ויאמר
 לישלום לכי ועתה לי, הושיעה וידך ערוה, ועון בדמים מבוא הזה היום בליתיני
 עשיתה, אשר את לו ותגד כלאו, מבית אישה את לפדות האשד, ותלך לביתך.

 בא נתן כי בלבו, ויאמר בה, קנא כי דבריה, לכל אישד, לד, האמין לא אכל
מטנו: העלימד, וד,יא אליה,

 רוכב איש וד,נה וירא ההלון, בעד ע^בא רבי וישקף הימים, ארכו כי ויהי
 עקיבא רבי ויאמר לטוהר. השמים ובעצם היקיע, כזוהר מזהיר וראשו סוס על
התלמיד, ויאמר לקראתנו? סוסו על הרוכב האישי זה מי מתלמידיו: אחד אל

15
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 זר־ אד. הראיתם יו,Tת^מS עקיבא ייי ויאםר זונות! רועיה נתן הוא זה ה^א
 רב* ויאמר מאומה. ראינו אS תלמידיו ויאמרו ההיגימל? כעין יזהיר בי ראשו,

 ויביאוה• תלמידיו וימירו ביתי, אל נא ויבוא הזה לאיש נא קראו עקיבא,
 חכמתך בי בני; הידעת אליו, עקיבא רבי ויאמר עקיבא. רבי לפני ויעמוד
 בני, לי נא הנידה ועתה הבא׳:' עולם להיי תי, התום מציחך ועל פניך, תאיר

 את קיהו אשיי יל את נתן לו וימפר דבר. ממני תכחד ואל עשיית אשיר את
 הטיוב. ומוסרה לקחה נעם מפני נחת בי היל, יצרו על הגביר בי חנה, האשד,
 יצרך, את כבשית אתה ויאמי: ד׳, בשים ויברכהו החפין, על עקיבא רבי ויתמה

 נא שבה אצוך, א״-י ל:ל בקולי שימע כני ועיתה — פניך! עור קרן כן על
 לרבים. מופת והיית בינה, קנה קניניך ובכל ותושייה, הכמה ואלמדך עמדי,
 את עקיבא רבי ויפתח ומדעיים, תורה וילמוד ■עמו וישב לקולו, נתן וישמע

■ לשים: ויהי בתורתו נתן ויגדל לבו,
 והנה וירא ד; את לדרוש• עקיבא, רבי לפני הנה בעל ויבא היום, ויהי

 התלמידים מן האישי וישאל עקיבא. רבי לימין העליונה במעילה יושיב נתן
 ויספרו ,‘ישראי חבמי מעי"ות במרומי לשבת נתן עלה איך לי תגידו הלא לאטר,

 לדביי האיים האמין ומעלה, ההוא היום מן קרהו. אשיר כל את התלמידים, לו
 ויתרפס ראשה, על וישיקה ביתו אל ויבוא קנאה, כל מלכו ויסר אשתו, הנה

 משכורתך כפי לך ישילם אלהים ד׳ אליה ויאמר בה, קנאתו על לר לסלוה אותה
 בשס נ׳ חות ס־ו׳׳א (סה״ד ד׳. בצל לחסות נתן גם בא יז־ך על ואשר השלמה,

נ";.): דף הכנו לדונש כסב אשד יעקב בר כסיס רבינו של מעש־וס ספר

גמזג איש נהום

א)
היה עליו עבר אשיר ובכלעקיבא. ל־־בי  ה מורה גמזו, אישי נהום

̂ומר: — רטובה!״ זו ״גם '
 טובות אבנים נחום, ביד המלך אל מנתה, יש־־־אל בני וישילהו היום ויהי

 רארגז מן הפנינים את המלון בעל ויגנוב במלון, בדרך בהיותו ויהי ופנינים.
 את נחום, וירא השיבם, בבקר ממשיבבו בקומו ויהי עפר. וימלאהו לו אשר
 הלאה, משים ויעבו״ — לטובה!" זה נם ויאמר: המלון, בעל לו עימה אשר
 וירא הארנז, את כפתחו ויהי הביא, אשיר הא־גז את יו וידמט המלך אל ויבא
 היהורים בל את ולה־ינ להיממיד ויאמי־ בי, אפו ויחר וצרורות, עפר מלא והנה
אליו הנביא אליהו וירא המלך, מפי יצא הדבר מלכותו. מדינות בכל אשר
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 איטי המנחה ך,Sד,מ אדו:' בעיניך •הר ‘א- ויאמר, הם־יהיב אהד כדמות
אביהש אביהמ מאת למו פלטה יטאיית אילי הזה העפר :י דידודים, אליך *״ליו

 אדב־י את רטיט ובאלה וקיגיתית, להיבות ויהיו קט־ו, על יי־ק איטי העטי, ^יא
 .ויבבויש איין, על וילחש צבאו, ליטיי ויתן העפי מן ויקה המלך וייטימע -טנ'י•
̂א ויניטיאהו, נהוס את המלך ויבבד הסריס. דבר באיטי• הזה, בעפר אותה  וימי

̂ום. וישלחהו לו ויתן שיהס ואבני בפנינים הא־נז את  המליי, אל בשובו ויהי לשל
סו בתחלה, יטיס היה איטיד  איטיי־ התיטיורה, מה אליו, ויאמי־ו המלון בני בו ויתק̂־

̂ך הבאתי הלא נחום, ויאמי־ למלך? הכאת  מפח, לקחתי איטיר העפי מן לט־
 למי־, ויביאו ה;יפ־ מן ויקהו המה, גם בו ויקנאו ־ב. עוש־ העיטיירני יה׳וא
:נ״רז) (שענית בהרב, ויה־נם ע^יהס, המלך אח ייחי

ב)

נופו ובל רגליו, מיטיתי פסח ידיו, משתי גדם עיניו, מיטיתי נחום היה עוי
 מן להצילהו מים, בספלי היו טבולות ממיתו רגלי אבעבועות. מחיןליא

 היו עמודיו צלמות, בגי קבי במלונת קומה, ושפל קטן היה ביתו הנמלים.
 ויפציו ברע, אותו מיאות נלאו תלמידיו רקב. אבלם בבר אש־ דקים, עט־ים

 צח, רוה ישיאף למען דחב־ידים, יפה בית אל המהפבת מן אותי לשאת כו,
 תחלה, הבלים את לפנות נחום צום הבית, מן צאתו בטיס אבל להם. ויעתי

 תלמידיו הוציאוהו אך ויהי למשיואות. יפול לא בבית, הנהו עוד ‘ב־ בי אמר כי
מפלה: למעי ויהי תחתיו הבית ויפול הבית, מן

דרכיך, כבל אתה צדיק כי ידענו הלא אליו, תלמידיו ויאמרו היום ויהי
 אנכי הלא נהום, ויאמר האלה? התחאאים בל קרוך מה על נא, הודיענו ״עתה

 בית אל ללכת בד־ך, הלכתי אהת פעם אלה. מכאובי את בנפשי לי שבותי
 מגדים, מיני ובל יין בקבוקי ומזון, בר נושיאות אתונות שלש עמדי ויהי חותני,
 זלעפות כי לחם. פת להאבילהו אלי ויתחנן לקיאתי, עני איש והנה ואיא,

 ואמר מתגרתם. בלה אשר ובמעטי בו, חציו יל את הרעב שלח ובבר אחזהו, יעב
 יצאה והנה בדברי, ויהי אתוני. את אפרוק אימי רגע.עד במעטי לי הבה אליו,
 עיני ואומר, פני ̂ע ואפול זאת, בראותי ויהי וימות. ארצה ויפול ממני, נפשו
תהיינה מאבל לך הושייטו לא אשר ידיהסו לא אשר מראות, יקומו עליך הסו

נפשי נהה לא ועוד תפסהנה. ממות נפשך לחלץ מהרו לא א״•־־ ■;לי
תלמידיו לו ויאמרו אבעבועות. שהין ימלא גופי בל בי אמ״תי, אשי־ י

(בס): בבה. אותי ראיתם לא אם לי, אוי נהום ויאמי ! בבה! ־אינוך י

r '

15י
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 צאן אלפי לו ויהי ירושלים, משועי היה גדול עשיר שבוע, נליבי בן
 תrושכ רענן בהינלי כתמר סרחה השולמית, בתו רבה. ועבודה בקר ומקנה

 אלד.ים. בבת חשבוה חמד בהורי ובל דרכיה, בכל ותמימה כחמה ברה החמדה.
 לתת בעיניה, חן מצא אשד אחד, גם ואין נדיב, בת פני חלו אשר היו, רבים

 על בדופן הע׳ןדרים כני כעיניה נדמו לבה, בכר עולם. באהבת דודיה את לו
 גודל פרי ועל וגאונם, סמותם עיניהם, רום על כלבה, אותם ותבז השדה, פני

 בי דרך. תמימת בעיני ישוו לא חפצים ובל הזהב, והכל הכפף שקר לבבם.
 במחולת השולמית תמצא ופה תחזה ומה היפה, נפש להשיקיט הון יועיל מה

ההוא: כדור העשיידים בני המה הלא הבוערים, הבחורים אלה המחנים,
̂ם, היה אחד הגות. ויהי לבבה, לוח על כשהם הנשיא מרכבה, הדגול העל

 צורי, חוצב הארץ עם מרום מבני לא הזה העלם וכחלום. בהקיץ תמיד רוחה
והצניע דרכיו, ככל היה וישד תם אבל בורו. מקבת נוקרח מי-זהב מבנות ולא
בן הילל — נדיב, בת השפילה אשר העלם? זה מי אלהיו. ד׳ עם לכת
 אשר קדש כאבן גזרתה, ספיר בו, למצוא ארצה, משמים עיניה את — שהר

 אשר בצאן הרועה הוא יוסף! כן עקיבא הוא הלא חוצות! כל בראש תשתפך
— לאביח!

שפתיה, דל על לבבה פורשי להעלות העלמה, הרהיבה לא רבים, ימים
 יתלכדו? איבה הסנה בענבי הגפן ענבי עופית? כמשבצת זהב יועם איך כי

אל נדיב בת שטה זאת גם הרועה? בחיק בבושת תשכב איכה נדיבים ובת
דשר זך אמנם אם הוא, כן אמנם שבע. אחת על הסרוה יסר וכליותיח לבה,

 לו׳ אדם בינת ולא מאיש, הנהו בער אכל תום, והולך רוח נאמן הרועה, עקיבא
 וער כדברם, כבשים רעה באכו, ובעודו מורה, ידי על מים יצק לא מעודו כי

— אלף! בהררי גבעה אל בגבעה
̂מה עזבה אחת לא אמנם, עוגכיד. תקות שמה אחת לא רעותיה, את הע־

 הרועה, משכנות על בגדיים לרעות הצאן, כעקבות יצאה אחת לא נפש., למפח
 אשר ואמת, צדק אהבת יי ואף האהבה, את לכבות יוכלו לא רבים מים כי

— יה! שלהבת אש רשפי רשפיה
 ולהציג מדין, על לשיבת ההם, כיפים לזקן נשא ירושלים, משועי אחד עלם

פור להמתיק צפוניתיהם, על להתיעץ כלבי, כיח אל בא לבקרים מיצפט. בשעי
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 כשולמית ויחז כלב/ כת אל עיניו נשא הזה העלם '■ציאל. כמערכות ייחד
 היה אם לאשה, לו ייעדנה יעד כי הכטיחהו הבטח אביה נם סלה. נצחו אישי

— ונסיעה: לבכר, את לקהת ח'ל לבן יהיה
 הסשי הנפש. למו־ישי מאסר ואין כבל אין אבל לגויה, ומאם* לרגל ככל

 בן סבל מכל היא, הסיעית אלהים, בת והאהבה מועקה, מכל הארס רצון הוא
 וסחר המשל לבקעות, ישימו הרכסים ער, הררי יפוצצו האהבה רשפי תמותה.

 יתלכרו הקצה, אל הקצה מן המתנגרים יקריבו, רחוקים ירכיבו, ומיס אש סהס,7
 ויקרשה רוריה, את לו ותתן הרועה, בחיק נריב בת היתד, והנה יתפרדו, א י׳

— וישראל! משה כדת לאשיד,, לו ותה* בסתר,
 משועי הנער לב את סלחה מקשת כחץ כנפים, לה עשתה השמועיד,

 כבודו אה ותמר כלבי, בת בו בגדה כי אכלתהו, דודתו קנאת *רושלים,
 הניד בתו את מגו, גורש הרועה בפניו/ ירק ירק אביה וגם אוילי, רועה בכבוד

היפים: כל נפיעד, ‘על אס׳־ לאסור יעבוער. וישבע נדר וידר שנחלתו,
 אחר ותלך היען, ובתי ענג היכלי והנעימה הנאהכד, עזבה נפש במנוחת

 השיחים, אחד תחת נוצרים בסבת עמו ותגר ונפש, בלב לה הדבק אישיה,
 עיעד, עמודיו העצים, מענפי עקיבא לו עשה אפריון טד,ורד,. כאהבה להתעלס

 מקוצות שמים. מבנות אד,בה רצוף תוכו אגמון, מרכבו קש, רפידתו קנים,
 הוד. במיעכיות כפנינים בעיניה ויהי וקשי, תכן שיכולת השולמית לקטה תלתליו

 נעוריה. אליוף אמר — !מדהבה ירושילים עדי ואעדך עשיר, והייתי יתן מי —
 הנביא אליהו והנד, סבתם, בירכתי התחוללה הרף וסעית במלונה בשכבם זיהי

 אשתי, לי ילדה כי תבן, מעט לי נא הבו ויאט■*, דלתם על וידפק התחפש
כי רעיתי, תדע* הלא לאשתו עקיבא ויאמר להיעתרע. תבן מצע אף לה ואין
 וכאלה, אלה ראינו ועיר בגורלנו, ♦עמחים לד,יות להורותינו, הנה, האישי בא

ממנו! למומאד מר איעד
איש* ראית הלא לב, כעליציות השו־*מית קראד, לבבתני! אייעיי לבבתני

 וכאפס כאין החמדד, שכיות וכל באד,בתך, נתתי אבי בית הון כל את כי דנוכהת,
 עיני, אחר הלך לבי לא אלד,. כל את המירותי בקלון לא אך לי, גהשבו
 חלילר, כסל, מריעע לי חלילה בשר. באהבת אחריך ולעגוב בלבי יפיך לחמוד

 בלמו, מכלול לבושי וסגנים פחות חמד, בחורי היו רכים הלא כלימה, מזמת לי
 הקנאד,. בסמל לי היו פגול הזד,ב ואלילי משומם, כשקו/י מאסתי תאים יפי את

 לשית מרבכד,! דגול לקחתיך עלות מאחי־ מעם! בחור הרימותי אותך רק אכל
 לב הזה. הדור בהורי מכל לפני צדיק ראיתי אותך כי יען לבי. כסת• קנך

 עדיי, רטובה ורוחך זהבי לבך בקרבך, הדש נכון ורוח אלד.יס לך ברא מהוד
 דבר עוד כי חסדך, כגודל לי נא סלח אישי! אבל סלה. אתימר בך דרק

 חטאתי אמנם אליך, אהבתי עין שתי מיום בעצמותי, הוא עצור עמדי, לאט
הזה: היום עד כלבבי חתום עמדי כמום ועודנו ממך, כסיתיו בי

לבבך את ומצאתי בסף כצרף צרפתיך בחן, כור לך הציכתי אמנם הן —
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 — עלי תשתוחח נפשי עוד אבל סעלך. וישר זך כי ראיתי גם לפני, נאם]
 לא קדושים ודעת הכסה, עוד למדת לא כי לך, איטר אם אייסי! לי סלחה
 באמרס לבב, בגידל נשאתי חרפתם כל הרפוני, איצי ציוררי כל עוד. ידעת
 תדמי עוד אבל הוא! נחשיב במה כי זהבך?״ איה בםפך׳׳־ איה היום: כל אי*•

אלות הכמת ״איה :בקרבי נפשיי באמור נעיר, כאבי בעצמותי וירצה עלי נפיצי
" ? י ד נעיורי
 הטבע מיד לך, ודעת הכמה לב כי לבבי, חמדת אישי ידעתיך אמנם ה]

 ים* אבל דבר. כל ‘ע־ דמים ולשפוט חקר כל להשיג חמודות, בשפעת הנדיב
 להעיר חלדך, ימי בשיהר ומנהל מורה כל לך היה לא בי בעובייך, היו נעוריך
 וראימי ארציה הנצב הסלם, הוא הלא החכמה, למוד בלמודים. לשימוע אינך,
 מעלה תעלהו בלבו, תבוא כי והחכמה יולד, האדם פרא כעיר השימימה. מגיע

 יוסיף ומה ית! מה כי האדם! בל וזה נפלאות, ידבר אלים אל ועל מעלה,
 הישבע עדנים, ובום בשירים בתענוגות ויתענג נפשיו, בצהצהות ישביע אם לאדם,
 הבהמה, מ] לרוחו מות־ אי] וה־ך, הענוג כידו? תאותו וחצי הימות אנויט?

 למודי ק לא ויקיאנה, ישבע אם באחריתו, האדם יקוץ נפש• ותאות תבלה ככל
 ישים ושיבה זקנה עד גם בקדש. רחבה הליכתם וכל רוח, עד] תענוגם בל ד'

נואיש: יאמר ואל הימים, כל ישכיל מלמדיו מכל לראיטו, אלופים האדם

דב־י את שחתי לא כי בטחתי גם היום, אמרי כוננתי אישי! אליך רק •
 עיני לנגד תמונתך שיויתי לי, אהבתך נפלאתה אמנם ה] המטדה. חטאתי ולא

 תעזבני לבבי! חמדת תעזבני פני, מעל היום ארחיקך אנכי אנכי אבל תמיד!
 אגרשך תענוגיך, מבית היום אנרשיך אנכי ה] ימים, לאורך לא אך רוח*! חיי

תודח! לטקום גולה הוה אישי! ואתה אהבתך. עולם אהבת אשיר רעיתך, מחיק
כוננו אשיר הספר, בתי דלתות על נא ושקוד נעוריך אשת מסכת היום לך לך

 יהושע, ורבי אליעזר רבי המה ה^א בארץ, אשיר הגדולים המורים ישור], אלופי
 שבטי ראש תהיה, ישראל רעה צא], רעה ותחת נוצרת, ונצורות לגדולות רק כי

׳ אתה: ישראל אלפי

 היא הן אישה, עקיבא רב* לב התפוצץ הנאוה ומדברה רעיתו לקול
 משיכנות ואל הקדש הר אל הביאוהו הנחוהו והמה ואמתה, אורה לפניו שלחה

 עליו חזקה כי גילו, בשמחת ומדעים תורה וילטוד האלהים, עד ויבוא המורים.
שנה: עשרה שיתים הספר בבית וישב רעיתו, פקודת

 ומתכונת בכישור, שלחה ידיה האלה, הימים כל העניה ישבה חיה, אלמנה
 לא אבל לאישה, אהבתה בערה לבבה בסתר ידיה. חית העדינה מצאה כפיה

 לדי קותה אבל עיניס, ביליון לן חכתה אמנם הן חלונה, כל שפתיה על עברה
 את הרהיבה ולא התרפסה לא לב. ומחיאת נפש למפח לה תקותה היתה ולא

 ותשחק ♦טמח, היה לבה לחץ ובמים צר בלחם נס עדן, כחיי מאסה כי אביה,
אחרוז: ליום
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 נסה אהת לא ילדותה, יסי בשהי■ לה <*;כ’ אשיי ירושלים, משיועי האיש
 עיניו וישא תואנה, למצוא שמה הוא ק יקוש. פה רה ל*הצייכ עליה, ^ארוב
 בדרך הלך :י כביתה, אישיה היה לא אימ״ אלד, בעתות אותה לכבוש אליה

 אבל הצדיק! את מכתיר רשיע* דו• נפשי. למפח היתד תקותו כל אכל למרחוק,
 תקותו, אבדה נוהלה כי הבליעל בראות ויהי מלכד. הכידיו רג^י את ייצמור ״

̂ה רתת, אליה וידכ~ במלונתד, האיצה אל ייבא יצנוניס בדברים לבבה את ויס־
לשימצה לתתו באביך בנדת הז !בונדה פתיות דו•ה כמדררות :תולים
̂ם ̂ אוילי רועה על ותעגבי כקמיו,  בגד היה הרועיה גם כי לאהריתך, אהה ואי־

 ית! מי ותאמר, לבבה בתום האשיה ות;ין רבים! ימים היה אלמנה ותשני כך,
 אייצ צא נבל! ואתה יצגה. עשרה שיתים ע-* עוד ויעזבני לקולי', איש' יציצע* כי

 למשל לשימצה, אתנך פן הזה, בדבר עוד אלי דבר תופח אל מביתי, הדמים
— ישירא־*! בקרב וליצנינה

̂ה, הדברים את -ביתו, שיב ההוא ביום בי באזניו, עקיבא רבי הקשיב האי
 עד ביתו את עקיבא -רבי עזב מיום שינה, עשירה •צתים תמו אשי היום, הוא

 בי הביתה, בואו בטי־ם י־עיתו, בתלי אהד עקיבא רבי עמד כאורב הזה. היום
 האורב הדוב ועל יומה, קשי על נפיגיו בבתה במסתרים פתאום. יפהידה פן ירא
שתים שנית ישב ובטרם פניה, יאה בט־ם לדרכו, יציב בן בא באשי•־ אבל לה.

 אמי בי הספר, בבית יצנה עיצרה
:לבבה

תשוקת את יצנית במלאות•

̂ה, הימים בבלות ויה• ביתו, א^ והד־ כבוד ברוב עקיבא רבי וישיב הא־
 אשי הגדול, הספר לבית ראש ויהי ♦צבמו, על המיצרה את ייציאל בני יצמו כי

 לקדם לקראתו ישראל כני בל ויצאו אייצי. אלף ושימנד. ’ארבעים תלמידיו היו
 :אליה ויאמר בתוכם, הריצע גם ויבוא לקראתו, איציתו גם ותצא פניו. את .

 ותגש בהמתו!" נפש צדיק ״יודע האשיה: ותאמר מועידות?" פניך איפה ״ואת
 להם ויאמר להדפה, התלמידים ויגשו רג־ייו, לפני ותפול עקיבא רבי אל האיצה

 בשימוע• ויהי היא. שלה הבמתבם וגם הכמתי גם בי בני! הניהוה עקיבא, רבי
 את ויתן נדר, אשר נדרו על וישאל היא גם ויבא עקיבא רבי שמע את אביה

 ייצראל. בקרב עקיבא רבי שים ויגדל עקיבא, רבי ולחתנו לבתו לו אשר בל
ל): נדרים ס׳ג. (כסונוס

ב)

 בשד לשיוח תמיד ותלמידיו עקיבא רבי יצא יציא השכם, בבקר בבקר
 תחתיה, וישבו בשדה תאנה־ וימצאו השיהים. אחד תחת בלמודים ולהתעלס

 הבכורות. התאנים את יום בכל ויבצור הוא, גס השבים התאנה בעל והנד- דראו
 בעל אותם חשד בי בנפשם, ויאמינו הזה, הדבי• את התלמידים כראות וייי-י

 כראות ויד.י אחר. מקום אל וילכו מיצים ויסורו בכלים, תאניו ישימו צז התאנד.,
תחת אל לשוב אליהם, ויתהנן וילך תאנתו, צל את ההבמים עזבו בי האיש,
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̂צידקה. משנתם וS תחשב למען תאנתו, צל  אמרנו, כי יראנו כי החכמים, ויאמרו י
 וישכם ממחרת, ויהי תאנתו. תחת אל וישובו מתאניך, אכלנו כי חשדתנו, פן

 השמש, כזרוח ויהי כפעם. כפעם הבכורות את עוד ארה ולא התאנה, כעל האיש
 ויאפיו הזה, הדבר את החכמים, כראות ויהי ותבאשינה, רמה הבכורות ותעלינה

 את התאנה כעל ירע אבל האיש, חשדנו לא כי ראינו, עתה רעהו, אל איש
בעתו: דבר ויעש עונתו,

 גם כי תשכילו, הלא תבינו, הלא ויאמר, תלמידיו את עקיבא רבי ויען
 השמים. תחת חם<ן* לכל ועת בעתו, דבי כל הוא יודע עליון, כםתר היושב

 ענבים, אשכלותיהם הבשילו מתי לדעת תמימים, ימי את כן כמו יודע והוא
:ס״ב) פרשה רבה (גרהש*ס עמס. אל ויאספו יגועו מתי

ג)
לאפי, אתו ויועץ עקיבא, רבי את ויקיא הערבים, מלך וישלה היום, ויהי

 ועתה היא. כושית לקחתי אשר האשיה וגם אנכי, כושיים סבני כי ידעת הלא
 ועתה תחת אשתי זנתה כי זאת אין בו, לכן אשר בן הזאת, האשיה לי ילדה

 ממזד כי הזה, הילד דם את לשפוך אנכי חושב כי עמך, להועץ לך קראתי
 אשאלך ואחת בדמים, לבוא המלך אדוני תטהר אל עקיבא, רבי לו ויאמר הוא.

 טראיהם ואם ? מטתך בהדר מסכה צלמי נמצאו האם דבר, והודיעני המלך אדוני
 לבן, ומראיהם בחדרי הצלמים נמצאו אמנם הן המלך, ויאמר ‘לב^ או שחור
 תאוה אין אף יראו, ולא להם עינים כי אשתי, על לעגוב לטו חלילה אבל

 בעיניה אותם ראתה היא הלא לאשתך, עינים אכל עקיבא, רבי ויאמר בבשרם.
 תודתו ויגד המלך וישמע ובצלמם, בדמותם ותלד ותחם בלבה יפים ותחמוד

ט׳): פ׳ (במדב״ר הנם. בטנו פרי ולהשחית בדמים מבוא כלאו כי עקיבא, לרבי

ד)
 ויאמר ויצוהו כסף, מאות שש עקיבא, לרבי טרפון רבי ויתן היום, ויהי

 ללמוד בהשקט, נשב למען למהיה, לנו להיות תבואות, שדה בעדי נא קנה לו,
 לחכמים ויפזרם הכסף, את עקיבא רבי ויקה מפריע. כל בלי והכמה תורה

 וישאלהו ההם, בימים ויהי ולתעודה. לתורה היושבים ד' למורי ויתר ולסופרים,
 קניתי, עקיבא רבי ויאמר צויתיך? כאשר השדה את קנית האם טרסון, רבי

 את עקיבא רבי ויקח תבואותיה. ואת השידה את נא הראני טרפון, רבי ויאמר
 החכמים, ואת הסופרים את ויראהו המדרש, בית אל ויביאהו טרפון, רבי

 את עקיבא רבי סכר כי בלבו, טרפון רבי ויחשוב ולעבודה. לתורה היושבים
 כן היעשה עקיבא, רבי אל ויאמר ד, לפני היושבים האלה, לסופרים שדהו,

עקיבא, רבי ויאמר נקוב? צרור אל וישיתכר וימכור, אדם יקנה כי במקומנו,
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 ד-נה
תהל׳

רבה (דקרה ״ לעד ערסדת

 סםר את עקיבא רבי ויוצא היטב, באי בו היות ושביך כתיק/ פנקס*
וצדקתו לאביונים נתן ״פזר ק־׳יב); (ההדס לאמי כתוב ויראהו מדייק/ ים

*הודה): ר׳ סרק כלה ד.םכה עיץ ניד.

ה)

 היום ויה• התיצב. מלבים ולפני וחבמת/ בתורתו עקיבא רב* היה נדול
̂אמר, הפלך טורנוסרופוס וישאלהו  ♦נזונא אלהיכם מדוע עקיבא, לי תניד הלא י

כתי עקיבא, דבי ויאמר ימנאתי?״ עשו ״ואת הוזיו: ידי עלי אמר כי אותנו,
ויהי המלך. לו ויאות לבכי עם באיטר דבי ואיטיבך בבקר, סהר יום עד לי

 כשיחוק: המלך לו ויאפר המלך, לפני ויתיצב עקיבא רבי ויבא כבקר, ממחרת
 הלום עקיבא, רבי ויאמר הנידה!" דבר, ראית מה הלילה, חלמת מה ״עקיבא!

ויאמי־ רופינא. היטני ושם יופוס האחד שם לקראתי, כלבים שני והנה חלמתי
והנבירה. המלך כשם כשם, כלביך את קראת כי עקיבא! לך מות פשיפט המלך,

 כמנו חיים הכלבים הלא וישפומי, המלך אדוני נא ירא ויאמר עקיבא רבי ויען
 זאת ובכל האדם, כאהד וימותו יהיו כמנו, ורבים פרים ושותים, אוכלים היום,

 שימים הנוטה צבאות, ד׳ המלך כי ואף כיטימו, יקראו אם לחיפה, האדם יחשוב
 על יקציוף לא ואיך על, ומק־טם מ:םאם מלכים מסיר ומחיה, ממית אר/י, ויוסד

 וישמע אלהים, בשימו אותו •קרא וגם לו, ויםנד עץ בול יקח אם האדם,
: ;׳) אוה הרומס (הנסומא . כלבו. הדבר וישימור טורנוסיופום

ו)
̂■ מכל היום מה ויאפי, עקיבא רבי את עיד טורנוסיופוס וישאל הימים

 הידעת טורנוסיופוס, ויאמ־ האנשיים? מכל האיש ומה ויאמר, עקיבא רבי ויען
 ויען אתה! השייבות אשר את היטיב, בא־ :א והגד שאלתיך, אשיר את עקיבא

 הימים מכל השבת יום מה יטאלתני; המלך אדוני אתה הלא ויאמר, עקיבא רבי
 בהר כי טיורנוסיופוס, ויאמי האנשיים, מכל טיורנוסיופום מה השבתיך, ואנכי

 ד׳ בו בחר היטיבת, ביום גם עקיבא, רבי ויאפר לכסא, ויושייבני מלבים מלך כ*
 ד בו ישבות לא מדוע איפוא, כן אם טורנוסרופוס, ויאמר הימים. מכל ויקדשהו

 הלוני דבקיע מטיר ימטר העבים, ויעל הרוח את בו ישב מדוע מלאכה? מכל
הימים? בכל עושיה הוא אשר מלאכתו ככל רחם, ויפתח ארץ פרי ימגר רקיע,

רגליו, הדום והאיץ כםאו השמים אלהינו ד׳ הלא ויאמר, עקיבא רבי ויען
 בעולמו יטלטיל והוא אתו, הלק אחר לאל ואין אחד, ושמו אהד האלהים ד

 בחצרו, הוא •היד כי עליו, יאטו■־ אש־ אחר אין כי השבת, כיום כרצונו ייעיט
 ברא ולא כל, יוצי בו שבת אמנם הן בעירובו. עמו ישיתתף איטר מי ואץ

 בכ^ הנבראים כל אכל המעשיה, ימי כששת עשיה כאש־ הדשה, בריאה בו
ויהי, אמר הוא הן צבאם, כל כוננו פיו וברוח נעישל, ד׳ בדב־ הלא הימים,
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 את השבת ביום גם בטובו ד׳ יהדש אםנם הן דוי, לא^ף ויעמדו צוה הוא
:חדימה בריאה בו מעשות וינפיגי, בו שיבת זאת בבל אבל ביאימית, מעשה בל

 על (,‘האר ‘ע: אדם אלהים ברוא מיום ליימיאל, הוא אית השיבת, יום
 שבת השביעי וביום האיין ואת השימים את ד׳ עימד, ימים שישית בי הזד, היום

 לפי איש• בבקר בבקי במדבר, המן את ישיראל בני לקמי ימים ששית וינפיט,
 הששי וביום הממעיט, ההם־ר ולא המיבה העדיף לא ל;וי;ילת, ע?־ר אבלו
 המן, בו היה לא שיבת השיביעי וביום לאהה, העמר שיני משינה, להם לקמיו

 ולא ההשי לא יומים, ולא אחה יום לא מצאו. ולא ללקוט יציאו העם מן ונם
 לעהות להם הטן ויהי הזה, המופת את ישי־־אל בני ראו שינה איבעים רק שינה,

 ובין בינו ברית לאות השיבת ^הם נתן ה' ב• לרעת להו״יתם, למשימהת
ישייאל: בני

 גדלי דרך המתים, את בלהטיהם יעלו אשי- הבר, וחב- ההרטמים נם
 הזה היום הוא קדוש• בי רוחם, למורת ויגידון יעידון המה נם ה^א בימרם,

השיבת: ביום המתים את להעלות יצליהו לא בי לאהונינו,
̂ך, ויאמ-  האשיפים מפי שימעתי לא מעייהי בי עקיבא! דברת שיקר המ-

 הימבת ביום אביו את להעלות ויצום לה־טמים, המלך ייקרא הזה, הדבר את
 ויתהוללו הראשיון, כיום ויהי בנים. עקיבא רבי הברי בי המלך, יהע אז יבולו, ולא

 לי תניה הלא המת, אביו אל טורנוסיופים ויאמר ויעלוהו. בלהטיהם ההרטימים
 אליו אביו ויאמר מותך? אהרי שיבת, השיומר יהודי לאישי נהפכת מדוע אבי,
 טורנוםרוסם, ויאמר ד. ביד עולמים למנוחת וינפש ימבת בבר האדם, במות הלא,

 לפני האדם ישיפסי הימים בבל אליו, אביו ויאמר הימים? בבל מעימיבם ומד,
 יבא כי כלד׳ד,, והנה ערב לעית והיה בה, יגיעי ינוחו הימבת וביום המשיפט, מלך

 ידמו ומפניו מעשיו כפי אי׳מ לבל נדמה בי שמו, דומד, הנורא, מלאך אלינו
 הקלע, כף בתוך יקלע ד׳ אויבי ואת במימפטי, נפיצות לוקח ארץ, שוכני כל

גפרית נהר לפני יקום הזה המשפט ההיים. בצרור יציור הצדיקים ונפשות
 ומנוחה שיבת •מבלו ליום השיבה, ליום הוא עדות יצמו, סמבטיון קלע, ואבני
 וינוח הימיס, ככל ארץ ריצעי על אפל אבני חמיצליך הנד,ר הוא כח, ליגיעי

 תסא ס׳ (הנהותא באלד,יס. ויאמן טורנוסרופוס, הזה הזה ההזון היצכת, כיום
ני׳ג): אות

ז)

עקיבא! לי תגיד הלא עקיבא, רבי את טירנוסרופוס ‘וישא־ היום ויהי
 פעל כי ד׳וא, כן אמנם עקיבא, רבי ויאמר ? האלהים מפעל האדם פעל היפד,
 אדם היעשה טורנופרופוס, ויאמר מונים! עשירת האלהים מפעל הוא יפד, האדם

 עקיבא י־כי ויאמר אהד? יתוש אף היברא צכאיה, וכל הארץ צבאם וכל השמים
 דבר בל יעשה לא ובצלמם בדמותם וגם אלה, כל האדם יברא לא אמנם הן

מני המה ראשונים הטבע יסודות כל היצמשי, תחת עוד הדש כל אין כי עוד,
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 לגרוע, א־ן ומהס להוסיף אין עליהם הימים, בשיגית ד ב־א :לס את עה,
 הוא ר׳ ני לבו, אל ישים הלא עולם, מני אלה ראשיונות יז:ר איס־ והארס

 נפח אשר הרוח, הוא באנושי, היא רוח הלא אבל מלבדו. עוד ואין האייהיס
 חושבת לנפש חיה, לנפש* האדם ויהי האדם, באפי חיים רוח נשימת אלהיס

 הבהמה, מן האדם את יבדיל אשיר הרוח הוא מדברת. ולנפשי רבות, מחשיבות
 האדם לארץ. למט- היו־ידת הבהמה רוח ובין למע־־יה, העולה האדם ־יה :*ן

 הטבעי, תבל אדני למענו ואך ד, בדמות בצלם נברא בי היצורים, בחיי הוא
 הרמשי ונבל הארץ, ובכל ובבהמה השימים ובעוף הים בדגת לרדות ד׳ נתנו

תחת שת כל ידיו, במעשי האדם את המשיל אלהינו ד׳ ה־ויייי•
-וי־*■

הא על משי
 בראשיית, מעשי את תמיד יום נבל בחבמתו יהדשי היציורים, בהיר האדם גדיי,

 על העיומד בבבבים החוזה עד ונירים, תנור אחורי העומד האופה מן הלא
אות, גדולות נראה נשוב השימים, בשיעי המגדל  במפעלות האדם יעשה אשר ונפ̂י

̂תקן, י-יהיטיב הבריאה,  מעשח נפלאים יצורים ולעשיות לפעול ולהדינז, לברוא ו־
 בארץ, שמה דגן, שבולת מצא האופה המבע. בארחות אים‘פי פ־'אי צעציועים,

 בם, נגעה לא אדם ויד המה, היוצר פעלי אך ובלם וקמה, צמח עשיתח• גס
 דק, אשר עד הדגן את וימיהן הטבע, הסיד- אשיר את לתקן יודע האדם אבל

לא היציור בל וגם עין. למראה חמודות עוגות הבצק את ויאפד, העיסה, את וי׳־יוש•
 ערוך אץ הזה, ה־ום הבראועד מיום האדם יצר אשר את נכבד!ד■מם נבחד

 אדונינו ד׳ כי הבריאה, מפעילות בבל האדם חדשי אשיר ההדשיות, מצאות
 ראינו לא מעודנו בי הברואים, בל על עליון הארץ, כבל אדיר האדם את שים
 האדם, את לשרת רק נבראו לא הם בי חנוני, ושועל סבל וארי קיץ צבי

 פעולות כל את ולתקן לד-שליס וארץ, שטים קנה- קונו, את לשירת נברא ודאדס
האדם: בל וזה הנבראים,

 ידבר ופיך למודים, לשיון לך נתן אלד.ים ד עקיבא! טורנוסרופוס, ויאמד
 מן הבל ודוברי עמל, שימעתי רבות ני האדם, תירת על גס ונשגבות רמות

 חושבים והמה הארץ*. על הכד,מה מן לאדם פותר אין כי האומרים הפילוסופים,
 התפוח, נוצר בגללה, רק בי האומרת התפוח, כלב קננה אשר לתולעה האדם את

 היום? שאלתיך אשר דברי, ירזמון פה על הידעת, והודיעני, אשאלך אחת אבל
 אלה. מליך ירזמון המילד. דבר על בי ידעתי, גם ידעתי עקיבא, יבי ויאמר
 מרוע במילה, הפץ אלהיך אם נא, אשאלך אבל דברת, כן טורנוסרופוס, ויאפר

 יוצא שררו ומדוע עקיבא, רבי ויאמר אמו? במעי נמול הילד את יברא לא
 לעמל האדם כי המלך! אדוני לך אמרתי אשר הדבר, הוא תנתחהו? ואמו עמי,
 אמרת ובל בראשית, מעשה ולתקן לד,שלים האדם, בפעלי ד׳ רוצה בי יולד,

ה'): אוה ס!ריע פ' (הנחומא ציופח. ד

ח)
אמנם הן לאמר, עקיבא רבי את ישאל שמו, זונין הבעל מבמרי אחד איש
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הגידה סSואו תעתועים, מעשה המה Sהכ כי אני, גם ידעתי כמך כסני
דדלנו פה וירפאו הנה, באו רבים פסחים כ* כעיני, ראית' אשר את לי, נא

 נאמן לאיש דומה, הדבר למה משל לך אמשול ויאמר, עקיבא רבי ויען באיל.
והפקיד אחד אדם בא בעדים, שלא אצלו הפקידו עירו בני וכל בעיר, היה אשר
ותאמר בעדים, שלא היא נם אצלו ויפקר האישי, שבה אהת פעם בעדים, אצלו
 עוד, להזהר ידע לא כי אהרי פקדונו, את לו נא נכפור לאישה, השיומי אשת

 אמונתנו? תאבד קלקל אימר הזה כסיל בגלל האם ויאמי, אותה אישה ויען
 ועל יבאו ד׳ פי על ומכאוביו, האדם פצעי כל בי תדעי, ידע זונין! אתה ואף

 פלונית, בשיעה פלוני, ביום לצאת ד׳ בדבי ועומדים מושבעים והם יצאו, ד׳ פי
 שיקלקלו וימוטים נוהג, כמנהגו העולם פלוני, םם ידי ועל סלוני איש• ידי על

נ״ה:): (ע״! הדין. את לתת עתידים

ט)

 והנה וייא בדרכו, הוא הולך והנה בהזון, עקיבא לרבי ניאה אהת, פעם
 מפני במרירות ונאנה בכבדות מתנהג משיאו, תהת רובץ לקראתו, נצב אחד איש
 עקיבא רבי יספר כה — אליו ואומר קשיה. ומעבודה רוח מקו;,יר משיאו. כנד
 ויען נוראים? בשפטים כה ישפטיוך כי בחייך עשית מה לי, תנד הלא —

 אלף מחבלים, עלי שמו ועתה ד', תורת דברי כל על עברתי הלא ייאמר, האיש
 אליו, ואומד רוקי. ולבלוע משא מלט יתנוני לא אשיר משמאלי, ורבבה מימיני

 תעצר אל אדוני, אנא ויאמר, אלי האיש ויתחנן בארץ? בן לך השארת האם
 בשיבטי- פני, על ומכים אותי, הדוהים אלה, הבלה ממלאכי אנכי ירא כי לי,

«מר בארץ? השארת מה לי נא הגידה אליו, ואומר דיכי. את למהר אש,  ̂ו
 רזה, החלום נורא מה ואומר, משינתי ואיקץ הרה. אשתי את השארתי האיש,

השמים: שער אל לשוב הזה לאיש תקוה יש כי זה אין

 אשר העיר, אל ויבא וילך רגליו את עקיבא רבי וישא ההוא, כיום ויהי
 המקום לאנשי עקיבא רבי וישאל בחלומו. אליו הנראה הזה, האיש בה מת

 ויאמרו הרה. בהיותה עליה, מת אשר אלמוני פלוני אשת האשה, איה לאסר,
 ויאמר !סלה ירקב ושמו היה רשע הלא לשמו, תשאל זה למה אליו, האנשים

 המקום אנשי ויאמרו חטא? ובמה הזה, האיש עשה ומה אליהם, עקיבא רבי
 הכפוריס. ביום המאורשה נערה על בא וגם נפשות, והומם היה שודד הלא אליו,
 עקיבא רבי ויוחל הרד, עודנה אשתו את וימצא האיש, בית אל עקיבא רבי ויבא
 רבי אותו וימל זכר, בן האשד. ותלד ללדת, ימיה קרבו אשר עד הזאת, כעיר

 ויחכם הילד, גדל כי עד ד, תורת וילמדהו ויגדלהו ימים• ישמנת כן עקיבא
 שנית האיש אליו וירא ההם, הרכים בימים ויהי ועדה, קהל בתוך ד׳ את לכרך

 כלה (נזסכח דעתי! את הנחת כאשיר דעתך, תנוה אליו, ויאמר הלילה, בחלום
:ס') סימן מנוה״מ יהודה. ר' סרק
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ה, בחצר עקיבא רבי וילך היום ויהי ע צו פג חד בפחם ר א א ש ת נו ד  אגו
מו, על עצים כ ס, ורץ ש בא רבי בו ויגער במו דהו, עקי עמי ו ויאמר וי  בני! אלי
א ל ר ה ע לי, תגי דו ד מ שה בעבורה תרי את, ק בד אס בז תה, ע ך א אדוני תנו ו  נ

ך ת עלי ה, עולם א ש ק א, הגירה ה ך נ פד א ת, ו ח ש אך מ צי או שי, ו פ ח אס ל  עני ו
רך אתה, שי שר אע ת רב, עו חיו ת לה ך! א ש פ ש ויאמר נ אי חה ה  אדוני/ לי הני

ד. יבול שאיני מו ע אמר ל בא רבי וי ם סבני האם אליו, עקי ה, אד ת  סן או א

ם ש ויען המזיקי אי מר, ה א ם מכני וי תי, אד תי, וכבר היי , יזם ובכל מ ס  מוסרים ת
תי ם עציים, לחפזוב או שורפי תי ו ש. או א מר ב א בא רבי וי הה מה אליו, עקי  הי

תך כ א ך? מל ש ויען בחיי אי אמר, ה כס וי תי, מו ת היי ם פני א רי שי תי ע די א ה ש א  ו
ם. להם פני פני תי, עניים ו חנ , תורת על עברתי וגם פי, באמרי וד,רגתיס ט  ד'
תי וגם אמר הבפורים. ביום המאורשיה נערה בעל בא רבי וי לי אליו, עקי ת או ע מ  ש

לי שיופטיך, מפי דבר ש או ך י ה? עור ל קו אמר ת ש וי אי ל ה א תעצרני א ך, נ מ  ע
מה, האף מן אנכי ירא כי הח א ו בל הל ש ל ה, י קו א ת ל ע ו ש ר תו, אחרי ל  מו

ל ב ת רק א א ד ז ך אגי ת ל ר א ש תי, א ע מ ש בי ש ה• י ב תקו א תו, אחרי ל  מו
ר שאי שר בן לו בה מד בארץ, י עו ך ה ה, קהל כתו עד מר: ו או רבו ו ב ת ״  ד׳ א
רך חת גם האם אליו, עקיבא רבי ויאמר ״ !המבו ה הנ ת ש, ויאמר ? בארץ כן א אי  ה

א ל בן, לי היה ל כ תה במות* א תי הי ש לא הרה, א דעתי ו ה אם י לד  או זכר י

ה, זבד ואס נקבה, ד ל א י א, נעזב יתום הל מי הו הו ו מד מי תורה, •ל הו ו אלפ  י
אפר ? בינה בא רבי וי א הגידה אליו, עקי ך, מה לי נ מ ה ש ם מ ך, ש ת ש ם ומה א  ש
אמר, האיש* ויען ? עירך מי וי בא, ש שם עקי תי ו ש א, א ר מי ש שם שו א. עירי ו ק לדו  א
א בעת ר ההי לך עקיבא רבי הצטע ר וי ה לעיר מעי מדינ מ ה, ו מדינ ע עד ל  שהגי

את, לעיר שי ויש-אל הז אנ ש על המקום ל אי על ה תו, ו הו בי קללו שי וי  העיר אנ
ם ש , כ בא רבי וישיאל ר תם עקי ש, אשית דבר על או אי שי ויאסי־ו ה ם אנ  המקו
מח ה י מ א, גס וזכרה ש אל הי ש תם וי שר בנה דבר על או לדה א ת אחרי י  מו

שיה, אמרו אי ו וי א זה בנה גם אלי ל ל מו ד, נ א עו ל ת בא ו , ככרי שהו ד תפ  וי
בא רבי מל עקי תו וי שיבהו או הו לפניו ויו מד ל רה, וי א תו ל מד, היה ו  ויצם לו

ם עקיבא רבי עליו ע יום, ארבעי שמ בא רבי וי מר, ממרום קול עקי  זה על האם לא
ה ת ? א ם אמר צ בא, רבי וי הו הדבר! כן עקי מד ל אהו עקיבא, רבי וי בי ל וי תו, א  בי

הו מד ל א המזון, ברבת ולברך בספר קרוא וי ל, שיפע ולקרו ל פ ת ה ל מר בי עד ו  א
ך עדה, קהל בתי כו ו ר ב ת ״ רך ד׳ א עד לעולם המבי בא, רבי וירא ״ !ו  בי עקי
תחו אבי פ ת הבלה מל תיו, האישי א סרו ל ♦מנית ויבא ממו מו עקיבא רבי א  כחלו
תך תנוח אליו ויאמר ע תני כי עדן בגן ד ם, מדין הצל בא רבי ויקץ* גיהנו  עקי

ם בי וירע, משינתו א, נורא חלו סר הבא הו ת, ממו ר: ויקרא בליו מ א ד׳ וי ך ״ מ  ש
לם ר זכרך ד׳ לעי " לדו ר! דו שס): יזנוה״ד- עיין נר, הילדות פ' (הנסומא ו
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יא)

ש־י ב' מפ^ש אדש א ש רעי, בעת וגש ,1די ט * ד בשש ינ א״ ו־
בה. הבל ה לטו ט־  ז׳ב לוח על בתש בהל' זד,־ה, בברק התגוששה הזאת, ה-ק-ה ה
בי שה לו נהל דהאת היקרה המדד, עקיבא. י ר מו ת ל א מיודעו, אלושו מורו מ  ו

ש ת, אי פ מו מזו אישי נהוש ה תי שירת אשיר שימי, ג  עימריש בקדשי עקיבא רבי אי
: ־ץ1(־ ימנד,. וימתיש ( ־ ה' מ

 ויהי ועשישית. ‘ותרנגול המור עמו ויהי בדרך, עקיבא רבי וילך היוש ויד,י
תו מאשך אישי ואין שיש, ללון עקיבא רבי ויבקשי העירה כבואו מי הביתד,. או א י  ו

בל עקיבא רבי ה ״ ״ ! ה ב טו ץ עקיבא רבי וילך ל י מהו עי  ויבא ביעדה, שש וילן ל
ת וישיבר הארי , א י מו ח א ה תבו ה ו לד ל, את ותהנק ההו גו נ תי א ה תבו  ותבבה הרוה ו

ת ד. א א: רבי ויאמר הנ ב קי ל ע ב ה ״ ״ ! ה ב טו א, בלילד, ויהי ל  היל ויבא ההו

ם דדי ה שו עיי ת ויבו ה שי א ת ;ייגיושו העייי, אנ ם להם, אשיר בל א שבו ם וי  לעבדי
שיפהות. ת ויהי ול הי מ בי וישבש מ ת בה וימציא העיירה, ויבוא עקיבא י  הזקנים א

את ם הנהשילים ו שארי ה, הנ ב קי מי ב א י ם, ו ה א אלי תם, הל ה כי ראי מנ א  נ

ת כי מיי: הקדמוני משיל ד ל האי ב שה ״ ע ם, מ " הבל האלהי ה! ב טו  (•;־:ו׳-. ל
: דף ( : ם׳

יב)

בא רבי בלבת ויהי ה ויבא למשעיו, בדרך עקי מדינ ת, ל ל וישיימוהו אה ג מי  ל
ת ויתנוהו חרשי, א, בכי מלך וידבר הכלו חו ה בי לפניו ויציטדק משיסטיש, א  י

בא, א, בלילה ויהי המלך. לו ויעתר עקי מלך ויקה ההו ת, נשיים שיתי ה פו  מן י

שר הארמון ך, א מל שלה הנשיים, ובתמרוקי המור בשימן מקושטיות ל תן וי ל או  א
ם. אתן להתעילש בחדרו עקיבא רבי לה כל באהבי א, הלי  הנשיים השייאוד,ו ההו

א הן לבו מדו כי ^־,ארקי, כל כדרך עלי ת ה בל בלבן, יפיו א א א א הו לא פנה ל  ו
הן. ירק וגש לר.ן, שיעה ם אף ויחד בפני שי י בי בו, הנ פ ש תו האהבה י ת הצי  א

ת ותהינד, לבן, הדרי כל ה בבקר ויהי אהבה. הולו תבאנ מלך לפני ו ה ה דנ תנ  לו, ו

מן כי ש הכלי אי א ידע!• ול^א הזי- ה מלך ו־קי א לו ויאמר עקיבא, לרבי ה  הל
ע עקיבא, לי תגיד ת מדו לו שי במנהתי הקי תי א ח א האם לך, של ח ל פו  י
ה, הנשיים הנה ל א א האם ה ת ל  אשיר די האם היום, כמך הנה אדם בנו

א בראך תן, ברא ל ע לי הגידה ועתה או ת לא מדו הן בא  הארץ• בל כדרך עלי
, הי ויאמר, עקיבא רבי .ויען שר ד שה א ה, לנו ע ל א ה ת־ שו פ  באשים עלה בי הנ

ת ככשיר באפי, ם נבלו שקצי י״סל סרק נהן דרבי (סבוה ורמשיים. ו

יג)

שנן עקיבא רבי וייטב היום ויהי ו, וי די מי תל ת ויזב־ ל ם כל א שי הדברי א



239

שה תי, ע ; בילדי - מ א י ך אני ,,מודד, ו שבי חלקי •גישמת אלהי, ד לפני  בית מיו
ת מיויצבי דלקי שימת ו־יא המדיש* ): פרק נ“(ד־ר בשיוק.׳' ק־נו ה י :

ת זי א עקיבא ־בי בהיו ב, בבית בלו רי סי ידוימע רבי וידי דאסו י נ  ת־יימירו ד
ע היוב ויהי במשיורד, מים לי נותנים ו ׳ י'־ פנ וי

ת ם־ ידרשיע, רבי א א ע אליו, וי ת מדו הבא

ע: -בי ת ויהי בהיו

בבל . תו מימרת יצים. או

. •ציר ־ ם ע א הטבדי הו

לי • או ם, מ*ם היום רבי

ת ־ א ויינופון הסהר בית
א^יו, עקיבא רב*

ת יהוימע  א

ויאם־ בסי.

טאו

־ תו ד ת ל ^ בית א שי־ ויקצוף הסה־ בנפשיך ת עצו

מי א^יו, •הדציע ־בי בבוא ויהי א י ו א־ציה. המים

ם והיי אי רבי לו ויספי־ יל' בידך תלו אנבי זקן ב• ת,

בא, א־תין מים לי תן עקי בנקיון י ־בי ־ו מ־ א וי

ת ו הי ש ואיך צימאונך, ל שפב עוד ת > >V1 i U א
ם ידיב הלא ת האד עליד,ם, ראיציו א שה, ע א ומה

Y יי« • 1 • •«-; י••׳ • ̂ י« » י /—י י ־• -------- - ־,  ̂ W

או בי ער ^^ומה, - ת לרהוין מיס לפניו הבי ם בשימוע וידי ידיו. א ת דהבמי  א
תו, בי אף בן, עשיד, בזקנתו אם ויאמרו, הזה, הדבר לדו ת ואם בי  השה־, בבי

תו! בי אף ר): כ״ח דף (עירובין בבי ר ב־יי

טו)
שע ורבי אליעיזיי רבי אדר עקיבא רבי וילך היוס ויהי הו ה י בי טו ף לאג סו א  ל

ת ה תופשיי בעד בס? נדבו הד, איש• •גים ויהי ־׳. י^מודי תו־ מו א ש א ו ב  א
ק, ו א י ־ נתן והו מי ת ת תי א דב אילם יפה,. בעין להם נ א, בעת ו  האיש• אבד ההי

תו ויהי רע, בענק בספו כל את אי ׳ ׳ הדבמי בא• :* ב־

בא בבוא ויהי פניו. ויפלו תו, א^ יורן א ם־ בי א ת אל אשיתי ו
לוויחדבל, אין בידו

להעניקם בל איןובי  ר,<רקר, מאשפי באו בי האישי, ויאמר רעיפל
בפעים: כפעם

תאמר האשיה ותע; א איך אליי, ו ת תבוים• ל ך, בהשיך ^ענו  בי ו:*ה;יד בפני
ך אין ד הלא מאימה,, ל לנו עו םיאר. תת הינזדה, הצי־ נא מבור ועתה השידה, ני  ונ

ת וימבור בן, האישי ויעשי בפעס. בפעם ^הבמים נדבתך ת ויתן *שדהו, חציי א  א
ם. נדבתו א להבמי ל פ ת : ו־ברבוהו לא^ד.יס בעדו ההבמיש וי ־ מ א ד׳ ^ אזיהים ״
מ^א ס־ י ״1ה ! ך נ

תי ותבשיל יצילהו, האייצי וידרוש• ההס, בימים ויה* ל פ־ תפו  ויהי ותיציבר, ו
ה יודן אבא הפין בי מנ קי ה , מן י ן - א א ה י מון והנה וי ט ת ויקה בא־קי, זהב מ  א

מון, מט ך ה בי ת וי אסר: ד׳ א א וי ל ה תי נשב־ד, לטייבתי ״ פ־

ת ויהי ב שו ת צי ,'‘וישיא־ לעירה, תויבאו השינה, ל ם לאני המקי
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ש ש וםSל אי בא ד ח םע*»ד.ו. ושה יודן א מ א י ם י2אנ* ו d הצקו t Sh, גדול כי‘ 
ש אי בל ה ה, בני ב בי טו אן וששחור. עבדים וSו אנ קי צ ב עבודה ו ם רבה, ו  cיSג

ת, אתונו ה וזד.ב וכשף ו ב שוע ויהי שאד. הי ש ש ב אי ת ה שע א  דסהר החבשים, ש
ח לקדם , גש ידעתי אידיהם, ויאשר סניהש, א ת' ע ד ה בי י ת ש  סדי, תבםSDת ע

לו ועתה אי א הו פנו נ ת שידי לקחת בי, ו שי שר בסי בבה, סעמיש ע תי א ת  לבם נ

ה שנ ת. ב לפ חו ם ויענו ה בל ויאשרו, ההבפי ע, ידע א ה גם בי תד שנ  העברה, ב
ת בתבנו שך, א ש ש ש ברא חד כי כעם, הסתנדבי אחד השרבה א בלבד הששעיט, ו  ו

ם, לבו שיבון שי ש א ל ת ובל ד רוהות תובן הל א לבבו ש, הו ר הו דו בו שי  ויו

= ו‘עי או7י' י־קיוא' ת ' ב א שתן י״-) (תשני הבתי ׳ ירחיב אדם ״ '. לו
): פ׳ רבה (דקרה הי

טז)

ת פעם די אחד חלה אח שי בא, רבי סתל תו עקיבא רבי ויבוא עקי  לראו
ש על ולשעדהו ולבלךהו א דויו, ער ל שרת שמטתו, עקיבא רבי שש ו תו וי  או

ו - ^ נ אח, מבל י א חל ט א ט שטאטא וי ת ב ל א ת ההו א ר עד האבק, ו ש ב א  ש
שיד תנו התל בו ויהי ויהי. וישיב לאי שו תנו ב ד, ויאשר לאי שי  אדוני התל

שר: לעשו שושר ויטף עקיבא רבי ושיא !ההיתני ל לא ב  הולים שבקר שיאיננו ״
לו א ך : פ " שו ם! שי ף (נ־ר^ס ד הנח ר• ר׳, י פי : אפר :ה, ס  ונא רנני, רב רלה :

נראוהו): ה־ה בה

יז)

— שייגלית ־*שבור י צא , בא •בי וי ב עקי חו העי־ בי היום •יהי

ש , לב וי ם שי אדם בל לעייני תיו • שם ויהי שי חד, ע שר א ה א — היה פנינים

בשקים , ל הבנבת פי ש יטבת, ה פי ייהי ח ‘ש בבית וגם שאה, •ו ם, בגדים אי : צו

רבי ביד תו אי ת בי ת א לי מרג ה ת א:ייני העש דל ם. ו ויה• א־ שר שבו א בני י

ל אהריו לי^בת עקיבא י תי, א בי תה‘• ת ויבקים* ששנו, קני •בי א ש עקיבא, ויבק

, בלבתו ־אולם ו י הי שב א רבי ח ת ת ת לו ל בא •בי יילך שחירה. א , עקי

ת/ א ר ק ל עבריו ייצאו ביתי, אל א שתי'וציין בבואם ייהי לי. הו בי בלבו, עקיבא

ח:, בםא ער !ייושיבוהו צו ז ח יי ת ו  א
ת ולתת חבס*  -י* ״לן•.- א

ת לי שיג ב שיד ח י

ש ושיו נ־'יו, אי ת ה א עבדיו, א צי ארז להו
קהת ^*ר*ו האייט ויצי עליבא 1 א ל

«»•«<
. - .... ״ לי: . . .

בא, תח ולחדק עקי י‘־ אי פ ת עיר עש ע ש ת ש  א מרגליו
, די חיו בי ת ש: ת תם ו״ י ■ : אי
בי ת עקיבא י בי א ר -, ה  1יי הז

ת אבל לחם, וישישו עבדיו א וי

ת אי ר : ויהי ת ת להיו או פ תעלה לי חםשים,
האיטי ויציו מראה שיטתאה עיניו ל שאה,

בלו ש* ויהי עמו. םיד־י בא 'יתל; עקיבא
שרוע הזה, ל ת ל היעויט• : הגהו א ים אלהי ך
ש אי ה ויען ם? העניים עם שללי האי ת • ליטבת ׳

ער* ם, :^ ע ל עושה איננו והבב? ר, עיב
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מיד ת ת העוני א אזבור לסעז שאד, ל• שובה יים, ד.לנ ׳ תי : ב ביז ש ראיתי, בן
ק מ ל ו ר ש יוצת■ ועני א אה תנ ר ת ש עי ^ נ דו הנ ולא ת או ג שי פ נ ש ^^א ב ל ת

רדה, , שי Tע וילוני א אלי. ל ישש ך םו ש א ש ו תי א א ו ל ש שא שד.ם,5 1 t W *י׳יין׳ שמור ת א א
א ל ה ״ שאופה, העני על עלי ן א*ן בי י, ו תי י בלב ׳יושב ז אגבי רעוד . ך עני ב* הנ

א, ן ב א בי י הו או לפניו ; א ל הינו ודי ״ אל בלנו. ד 'אב ה ל א י •אנו הד אל כי א
ש האי ת דברי א א ב עקי רבי בששהו ייד,י דים. את ו W > ת י»עא א
שליב סי׳ המהוה (מנודש די. הו , ב בי שם ד ב שאה זדי בעיניי » , ■ו,TC ושענה

מדרב) נכס

( ח '

ם ש ב הנודעים יששים, *.וביי ביי 'שלשים ובן ש ני יבי אפי ה ההם, ביצים

ם. לוני סטרו הפה או גו התנבאו ו תי ת ו די תי ת ע בא, רני לב י עקי תה ביום : ל  כ^ו

ת, נהיש בה11*1̂ פו ת י וייששע י בא לנ ת עקי בי א ד אד; לו ויציי■ ד ש
תה עני ויבא בלולתה, ביום ויהי ת לבקיש הבי בל לי־-ס, פ ם ו אי מ ק  ובני ה

א הבית תנו בי לו, ישעי ל rה ‘אי נ cה תקח הבלה, יתקש עי:יהש. ת  שטעשים ו
ת דנו סנ ש ו ת ותקד , יתוישיבהו באהבה, העני פני א א : : טב ויישת ויאבל ל  לבו, ויי

ך בי תה וי . בישש אי א ד ל הלבה והי ת א שי שקוש הביתן, ננ עד אי ה י ה ל  אבי

ה. בית לאפריין ת ותייש תעניני ת א שי ל הזהב ע ע שר — ייאישה פ ת א תדו י
נהור, העטרה את בשלשה ייהי 1 ̂ י• תש* י ̂*'"3'** ״* י* היי הדים
ותקה ששהית ־.* • י %-• שם היה אש־ הנהש ין בע* אהד ית- ותתקע
בעינו נתלה אהד בייה W * 1 14#• > « Iיהי♦? י•!••־• 1 ות־א ־אשה, עיי שום את ה‘ד:י
אביה ויאשד ■ לאביד ותנד •ן י.תר ‘ ותבהי העייפה יתה־ד העשייה, פידדית כאהד
שלטך בי ר' פאת ̂שה צ* ̂*ii’y *1** י ת:י א‘-־ ̂י 1 רד -‘א-
העני, יד דהזיקה י י•*♦*••• > W ■* /־ » אש־ -־ * ז? י יתבס־ ״־ים

״צדקה ; :הטוב פישיו ■ W • * ׳U W/׳ t i  ̂ CSjfc פאד, 1̂׳ ־בי ;
̂עי ושבל עציפה אה אם ב* יייד, פשיינה זד

: :־י}
שפית, ‘תצי־

יכני־.

יט>

' 1

•••י• י-• ,U ,j 1׳ א־ב היבב אם א̂י ׳. עקיבא: ־בי ת א ם'יפים’נ“פי שאל
נ• שעונש איתנו יציירו , w׳,| ̂  \•- U, »»* ..י.יבא,  ̂ י • ־ wCN . . u* יי• •תן

תשה ידלא לא־יהים. ־אשבם את ■ד־ני עיר ך,י*א U טיי־נים״ יי ויאש .W *
אז:- ‘שש־־‘'

i ית ̂יי ̂י r י' W «•̂י י'דז ייייי-י 1 ׳ עיי קציר הפ׳^ך ft
וישקהו. אבילהו וי; אה- איש ייבא ופשקה, פאב־ ב־י לו י תת לב̂י
הפרה אש־ הזה, ;אייש ד ‘עי דשתי, ̂ך ־ : ב^ את הש־י ישפי ייא -אש

1r>



ת א ? ״ אתם — פיו א ו ל ם ה כ' כ״ה) (דקרח כאמור אתם! עבדי ‘ל ״

ל •״בני א ר ש ״ י ם! די ב ע

בא רבי ויען מר, עקי א א אנכי גם וי ש ת א ל/ א שי תה מ א ך אדוני ו מל  ה

: הבה ו ענ מ י ש

ם ע פ ת ״ ח ך קצף א מל תו ויתן בנו, על ה ־ או ר, מ ש מ מר ויגזר כ לו, או
ע מנו ל מנו ״ אכל מ ש ויבא ומשיתה. מ הד אי אכילהו א שקהו. וי וי

ר ש א כ ע ״ו מ מלך ש א האם ה ח ל ל שכר ש ? א חנו לו אנ א ו ל  כנים ה
הננו הינו! לד' ״ " לד׳ אתם בנים י״ד) (לבריס כאמור אל ם! כ הי ל א

ר מ א ס, ד סרופו רנו ם הן טו תם בנים אמנ כם, לד׳ א שמרכם אלהי ת כ  א
רתו, על בעברכם אבל תורתו, ם, ד׳ מאחרי סרתם ואתם תו כ ם אלהי  עבדי

היום! כלכם

בא, רבי ויאמר ם הן עקי א אמנ ה אבל עברה, ביום הון יועיל ל ק ל צד  תצי

ת. טו ): ף7 בהרה (בבה מ י׳

ב.
ב . ר ם ר מ ע

ם, ויהי או היו בי ם וי שודדי הדדעה, בע־ר ה ת נ שראל, בנו שר י  שבי נפלו א

ם, ד סדו בי א, בכסף העם אדתן וי שר בעליה ויאספון מל  החסיד. עמרם לרב א

ר עמרם רב ויצו ת להסי ם א צב הפל שו ארצה המו ע ורא ה. מני  בלכתו ויהי חננ
תו עד וירא והנה, הנה בבי ב בה, מ מה, פ;י בהוד הארו על ת ה ח ת, מן א שבויו  ה

ה עור קרן והנה ש. בחצי כסהר פני חד חמוד ה ת עמרם רב וי ה א פי  בלבו, י
ת וירם וימהר לה ויתאו רה משיא כבד פלס — הסלם א ש ע  — אדם בני ל
ציבהו בו, בערה אשיר אהבתו בעוז א ויהי מכונו. ‘על וי  הסלם כמע־^ות עולה הו
ת עמרם רב ויזכר היו, ד׳ א ר ויחל אל כ תנ ת יצירו, על לה מה, לרד ̂  וירא מ

א ת ויחזק לו, יבול ל שלבי רנליו א בקול ויצעק כיתר הסל^ם, ב
ל דו א: ג ר ת תבערה ונו ם! בבי מי ת תבערה ע ם! בבי מי תאספו ע  כי־' ויבאו וי

לו, העיר אנשיי קו שראל. זקני גם בתובם ויבאו ל ו: הזקנים ויאמרו י לי  א
! תנו מ כל ה ' ״ !׳ ו תנ מ ל כ ם כי לי טיוב הלא עמרם, רב ויאמר ה ת א ש  בעולם חרפתי נ

א הזה, ל או ו ש מתי ת לם כלי :;׳.): (ק־דושין הבא. כעו



ג ■
ב . ר ן נ ע

ש ד אי ה א א חה הבי ר ענן, לרב מנ שכ ם. א טי דגי א  מה אליו, ענן רב וי
א, לך ־ע־מיתי פו ת כי אי ? לי הבא ה ח ט מנ א י ש, “ו אי א אמרתי ני ה א ל  אבו

ל דיקס אי אדוני, א ט. אליו כיום בבו פ ש מ טי ל א י ך יהי ענן רב ו ת ל שר א  א
א כי ל*ך, קה ל ה א מ או ך, מ ד ך וגס מי ט פ א שו ה, ל ת כי אחרי אהי מי ר א ח ש  ל

ש, ויאמר בעדי׳ מכחך אי ם אם ה מנ טי א פ א שו ה; ל הי ל ת ב ת בכל א א  קה ז
די בא ת מי י ברכתי א ש תי א ך, הבא ם הנני כי ל וגם כל. לי ישי וכי אלהי

תי אני ע מ פי ש ם, מ פ״י חה המקריב בי הסו ם, מנ ב לחכ קיי מ ת בכורים כ , בכי ד
צר פ ש, בו וי אי ת ענן רב ויקה ה חה א מנ דו, ה טה כי מי ת ה  באמרתו לבבו א

פה. א הבה אליו, ענן רב ויאמר הצרו לכה נ ל ו טך, נחמן רב א שפ ח וי של רב וי
ל ענן : נחמן רב א י מ א ט ל פ ש א ״י ת אדוני נ ש משפט• א אי ה, ה כי כי ה: אנ

ל סו " פ . ב לו שו מן, רב ויח ח ש כי נ אי חד הנהו הזה ה אליו, א  כבדהו כן ע:* מגו
מן רב ח ד, ברוב נ ת ויקדם כבו , א טו פ ש פני מ ט ל פ ש ה, יתום מ מנ ל א אשיר — ו

פניו באו ת ל א, כע לל — ההי תורתו, ענן רב כבוד בג א כן כי — ו ט הו פ ש מ ה
ק חל שי כבוד ל פ תו רה, ל ה לייצרים בי התו או אילם — וכבוד. תחלה נ ת ו כראו

ל ע שני, דינו ב ת ה ל הכבוד כל א דו שר הג ב כבדהו א רעיוניו נכוכו נחמן, י
כו קי מפיו כ ם, העתיקו ו ף ויחר מלי ־ ענן. ברב ד׳ א י ב י ה כ ; : ( . ה ״ ק

ד.
א. כ ק ו ע מר

( א

ס־, צדקה רודף ח קבא מר היה ו ם, כל עו מי צדקתו הי ת ו טר אולם לער, עו  ו
דו הלל לו מעו ת תו ה צדק לא ב שר העניים וגם בשיערים, התהדר ו תו א  אכלו, מפ

א ת ידע* ל ש א ם אי ס־ לא ה תן כי הכירוהו, ו ד, נתן בסתר מ מי א למען ת  ל

שו בו לא י פניו: העניים יבלמו ו מ
ד עני ח י לו ויתן ו,‘בגבו: גר א ר יום ככל זוז ארבעת עוקבא מ מי  ללחם ת

בל חקו, א הזה העני א מו כי עזרו, לו בא מאין •דע ל שכי א בבקר, כה צ העני מ
ת יום ככל תון הכסף, א י נ הו תן, כ מפ ה כסוב ה שונ ת רא ל ל צירה. על הד כ א
ה, העני שר הז ם, היה י אד ש ב ת ויבק ע ת ולהוקיר לד בו, א ש מטי ען חסדו, אי מ ל

דה לו תת עמוד לבו, מקרב תו ר, על העני וי מ ש מ רב, לו ויהי ה וירא כאו
♦16



ר פתאום, T« העני וירץ בהור הכסף את ויתן בא אשר עוקבא מר את די h 

 ויתחבאו חרב, מנוסת ימפני לנפשם, נסו ואשתו עוקכא מר אבל לו להודות
 פני את מהבלים הסוקר, על לעלות לאיש מוטב אמרו, כי האש, כבשן בתוך
:ם׳׳<) (כהזמס רעהו.

ב)

 יוס ערב בכל עוקבא מר לו וישלח בגבולו, הסתופף אחד עני עור
 בנו, ביר הכפף את עוקבא מר וישלח היום, ויהי זוז. מאות ארבע חבפודם,

 לו אץ לא ועוד לו, וטוב העני יד השיגה כבר הלא ויאמר, אליו בנו וישב
 כי ראית* הלא ויאמר — בני^ ראית ומה עוקכא, מר ויאמר מתן. לקחת

 הלא איפוא, כן אם עוקבא, מר ויאמר ישן. כיין האבק את לפניו מרביצים
לו: וישלח משנה כסף עוקבא מר ויקה ידעתי, לא ואנכי מאד, הוא מפנק

 חשבון הזכרונות, ספי לפגיו להביא ויאמר למות, ימיו קרבו כאשר ויהי
 לסוחרי עובר דנרים, אלפי שבעת כתוב, וימצא לפניו, נקראים ויהיו הצדקה,
(שס): רחוקה!" והדרך מעמיה, ״הצדה ויאמר: עוקבא מר ויאנח םיאנקי,

ג)
רוק, חלאת זהמתו והנה המשפט, כסא על עוקבא מר כשבת ויהי

 ויאפר בעפר. הרוק את ויכס אחד, איש* ויגש הארץ. על לפניו אחד ירק אשיר
 האיש ויאמר הזאת? המעבה גמלתני כי אנכי, לך עשיתי ומה אליו, עוקבא מר
 שחדת מכחך הלא עיקבא, מר ויאמר בסימיפט. אליך לבוא דבר לי יש כי

ק״ה): (שס שופמיך? עוד אהיה ואיך בעדי,

ד)

ויה* היה. ישראל צורר כי הימים, כל עוקבא מר את היה עוין גניבא
 לאמר: במכתב איעזר רבי פי את וישאל רשע, עקת מנשא עוקבא סר נלאה בי

 הממשילה?"■ בידי אותם הא^ןסור אותי; ויעיקו הקיפוני אשיר לאלה, אעשיה ״מה
 לסי "אשמרה נ׳יט): (ההליס ישראל זמירות נעים כדברת אלעזי רבי לו וישיב

 צררוני רבות ״הלא לו: לשלוח עוקכא מי ויוסף לנגדי!" רשע בעוד מחסום
 יהוא לד׳!" ״דום נ״!): (שהליס אלעזר רבי לו וישיב הכיל!" נלאיתי מתקומסי

 ענויצ גם ורצח, נקם לשאוף לצדיק טוב לא חללים. חללים לפניך יפילם
 ולסבול, לשיאת לצדיק טוב אכל למשואות. קמיו להפיל טוב לא לצדיק

 צביר כתאמי והתוחלת הסבלנות יי יום, יום לד׳ להכות ולהעריב. להשיכים
 הדיר נקם. כיוח ולא משפט ברוח יקוה אכל בתקותו, ישוגב כד׳ והבוטח הנה,
 לנחושיתים. הוגשו ורגליו הסהר, בית אל הובא וגניכא אלעזר, רבי מפי יצא

ץ צ ן׳.): (:'



ה.
ב ש. י לי י ע ר

 גזר אשר המשפט, ודרש הקר רבות ,nSnp בססר הניודו בשוטו
 ככל ואשה מצאתי מאלף אחד ״אדם !׳): (קהלה ואמר האדם, כנות על ד,חגם
 נשים, כאלף ימצא לא כי לאפר: האדם רוח את חין מי מצאת•!״ לא א^ה

שיה. טובה אחת אשה  כי ויאמר יענה הלא בו, רוח אשר איש כל הלא ד
 בהמצא כי ואף הנשים, ריח את ככה להבאיש המדה, על כזה החכם ד-פייז

 נתנו ועוד השמימה, הנשים תכונת שיא את יעלו אשר הדורות, בכל חכמים
הנכרים: על עז ויתר שאת יתר לדין

 משפט להוציא ברוחו, היה קשה כי הימים, כל עיליש• רב היד, נבוך
 גדלו אשר נחמן, רב כנות את עוד ראה כי ואף אדם, מכל החכם על מעוקל

 ולא רותחים, במים ידיהן נתנו כי להן, רב ידן הייטיאה כחכמת וגם בחכמתן,
דו — החפ׳ן. על עילישי רב עוד ויתמה ידיד-ן, את בחילה פ̂ז

 ויד,י המהפכת. אל ויתנור׳ו עיליש רב את השודדים וישבו היום, ויה*
 עילישי, רב באזני האיש ויתהלל המלך. מאם*רי כלא, אס־ר אחד א*ש עמו שם

 העורב ויבא האסירים, בכית בהיותם ויד,י הצסר־ם. כשיחת ומכין הוא יודע כי
אמי שרוק וישיוק החלבון סף על ויתיצב  סד, תגיד! ״הלא אליו: ע־ליש רב ד
 ברח! ״עילישי בקולו: ישמיע הלא האישי, ויאמר הזד.?״ העורב לנו ישירוק
 כקילו אאמין ולא הוא, שקרים רודף העורב עיליש, רב ויאמר ברח!״ ע-ליש

 — בכף אתסש למען האסיר, לי יערים ערום אך בלבו, עילישי רב אמר כי —
 עיליש, רב ויאמר ותצפצף, הסף על ותתצב היא גם היונה ותבא כדברם, ויהי
 עיליש ברח! ״עיליש תאמר: אמריר. היא גם האיש, ויאמר היא? גם תדבר ומה

״ ח!  ויהי האסורים, מבית לברוח לכו את ויתן הזה, באיש עילישי רב ויאמן בר
 היו חרב שבויות כי נחםן, רב בנות את נם עמו לקחת וילך משים, צאתו בטרם

 השיאו כי הדלת, מאחרי שיחם לשמוע השתומם מאד מה אבל הזה, בבית אתו
 לאד,בה נפשן דבקה כי לפדותן, אנשיהן יבאו לא למען מפה, להרחיקן שוכיהן את
 את עובר הוא ויהי אתו, אשר האסיר עם עיליש רב ויברח השובים. את

 ויכוהו האסיר את וישיגו אחריהם, האסורים בית שומרי וירדפו הנהר, מעברות
ש, ב נפ נפשיו: על נמלט עיליש וי

 רב כנות כי החים, דברת על סרה ברוחו הגה לא והלאה, ההוא היום מן
מ״ה.): ין1(נינ למוסת. לו היו ,:חמן
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א)
 סארדם בידו ויפקידו יאיר, בן פנחס רבי אל באו בערים, הסובבים העניים

 את פנהס רבי ויזרע לדרבם. וילבו בידו הפקדון את וישבהו לשמור, שעורים
 שבע שנים שבע שנה בכל כן אותם ויזרע שיעיים, מאה וימצא בארץ השעורים

 העויים ויעביו השנים, שבע בבלות ויהי לחמרים. שיעורים אסף בי עד פעמים,
 השנים, ככל אסף אשר התבואות, כל את פנחס רבי להם וישב בעירו, שנית

 אלהים, ד׳ אמונת על תעיר אדם אמונת הלא ויאמרו, ד׳ את האנשים ויברכו
ס׳ רנה (דברים

ב)
 את משהיתים העבכרים כי רע, באזניו דתאוננו אליו באו רבים אנשים

 כי ד׳, באזני רע תתאוננו לשוא אך אליהם, פנחס רבי ויאמר האיץ. יבול
א כי שמעתי כי ד׳ משלחן המעשר את אכלו רק שתתו, תכואתכם את לא  ל

 את להביא נדר, האנשים וידרו ד. בכית התרומה ואת המעשר את תביאו
 בכל משחית עכבר כל עוד נראה ולא ד', להם ויעתר התרומה, ואת המעשר
(שס): עבדו ובפנחס בד׳ העם ויאמינו הארץ,

ג)
 חנם מים להמציא בארות, חפר אשר כאדם, ישר איש הסתוסף בגבולו

 ויחרר המים^ בשבולת נפלה כתו כי לאיש, ויוגד היום ויהי ושב. עובר לכל
 לזז תאונה לא יי מאומה, בני תירא אל פנחס, רבי לו ויאמר וילפת. האיש

 ויהי במים? אותך ף׳ ישפוט ואיך צמא, לכל מיס השקית אתה הלא רעה, כל
א והנה כדברם (שס): חיה. בתו את משו המים מן כי בפיו, ובשורה איש נ

ד)
 אשר גויס עריצי מיד מישראל אנשים לפדות פנחס רבי הלך אחת פעם

גדות'י, בל על מלא והנהר ״גנאי.״ בשם הנודע הנהר עד ויבא שוביהם. שכום

/



א ל ו יכול י ה י נ ע א כי ל ם היה ל ה, ש ר ב ע לא פ , ו ט שי ־ ׳ י נ  דוגה סירת ונם א
א ם: היה ל ש

ש ה תפו ס רבי די ח תיו, פנ מו מדו במזי ע ל ב ת ע פ בכי הנהר, ש  הנהר לנ
המון ליו ו צו ג צ ו תי או וקרכיו מהיגיבותיו, בקרבו ה ל תוגה עצב מ ת, ו שי  כי ח־י

מד טן הנהר ע ש י המצוד, בדרך לו, ל ש א א ך, הו ל דו: הדרך ירט כי הו ג לנ
את ע ז ד חס, רבי י ל ד׳ יאזין כי פנ קו תו ל עו תפל שו ת לד,בקיע אליו ב  א

ם, ל המי כ שו ירא א פ א פן לנ ט ה ם בזה י ש א אדון ו ע, ל טב א ה ת יוצר הי שי  ברא

אל, .חסידי כי יען ר ש ת ברוחם, היו זהירים י ם מעימו תי פ ם, כפעם מו  סן בפע
ם תקטן ת ם מכל מעל ת, החסדי מ א ה ר ו ש ם אורח כי עמהם. ד' יעשר, א ל  עו

ם ם ד׳ ש א אלהי ע אדון הו טב ל ה כ ה, מימרתי מ־^אביו ל ד ל תו א עולם חק ה ל  ו
ד' יעברנהו, ם ו א אלהי ת יעימה ל או פל ם, בני בקרב נ ה רק אד ת לאיז על  תו
ה, ש רו ת התורד, מתן במו ד מו ח מל צונו: בעוברי ד׳ ו — ר

ש כהיותו פו ת ת מו ה, במזי א אל מיון, כרוח יצורים הזה החסיר לו בי הד
ת עיניו ראו וכמו דע הזד, הנהר שר א ״ ביטם הנו אי. גנ ם ,, תאו ס רבי קרא פ ח  פנ

לו: קו ! ב אי נ ג א גזור ״ פני נ ת ל ך א מי ך לגזרים! מי אדרו שי ו פ ת עוז בנ שו ע  ל
“!קוני רצון

ם הן — מנ לך א ת היום אתד, הו שו ע ל קונך, רצון ל כ א א ל  אנכי גם ה
ת עושר, אין הנהר, שיד קרא — היום!׳׳■ כמני קוני, רצון א ש טו דכים ו  חמרו ה

תפאר — מצולד,. וירתיחו ת על אייט הי לו ע, עלי טב ש כי ה ע א גם י שד.ו, הו  כמע

א ל ת ה ע, אלד.ים ד' יטם עולם חקו טב אכיו עשד. ל ת, מל תיו רוחו שר ש מ  א
הט. ב כל על לו ש מד יעישב ע ך עליו עו א ל מר מכהו מ או ! לו ו ל ד  אלד.ים ד ג

ה ת צו רו ת לדו א, ללכ בו ל מד ו ע ם. דבריו וי ל ש לעו מ ש מו יזרח ה קו מ  יום בכל מ
אל בערב, ויבא מו ו א ויזרח ישיוב יבא אשיר מקו ם. הו  בכל סובב סובב ש

לך היקום ם, רוח כס הו א האלהי סי בבל הסובב הרוח הו א אר״ןי, אפ  הרוח הו

ת חפ ר מ ם. פני על ה א המי ם, רוח הו ה איטר אלהי ל צו ם כל ע חלי ת הנ ל ללכ  א
אל הים, ם הולכים שד.נחלים מקום ו ם הם ש ת. שבי ף ללכ בר, סו  עולם חק ד
ע, ד ♦טם ב ט ת ל ר פיו רוח א שמו א י ל ם ורק יעברנהו. ו א האד ד, הו ח א ר ה ש  א

מו ל גם ד׳ ש ש מו ע. על ל טב ד כחמר ה טבע כן היוצר כי ד ה ם, כי אד  יגזר ה
ר אב^ לו־ ויקם אומר א פ ה חו, גבר הי ? דרכיו כל האם כרו ט פ ש א מ  אין הל
ם ק אד ר באר^י, צדי ש שה א ע ב י תיו, בכל טו לו א עלי ל א ו ט ח א לאלד,יו י ל  ו

ת יאשים קו ע לחו טב ״ :ה
ת עברו הנהר, שר דברי טכיו ב במי ס, רבי ל ח אלפי פנ  והגה הרד, מחשיבות ו

חד, תן רגע י א גם נ ע לכח הו טב קט] ה סטינ אינ ת יתר [ א  הבחירה על עז, ויתר ש
ר החפש־ית, ש ם, א אד דע ורגע ב ם אם בי בן, לבבו י מנ ם רבים א ה חללי ל  הפי

ת, חכחירד. שי פ ח ה, ‘כי ועציומים ה ל הרוגי ב ת בכל א א ל ז ש ם מו אד ק כ  צדי
ם: יראת אלד.י

א — א 1״ ע ל מ ש לי, ת קו ס רבי קרא — ״■ !הנהר יטר ל ח צח פנ — כמנ



ני הנ עך ״ שבי ם מ ש הי, ד ב ם קנה אל ארץ, שמי תו ו ש ם ונ  והאזניחי הנהר, מן המי
לו וחרבו ל ד ״ ו ! ח צ נ א ל ם ד׳ הל ת שם אלהי ם א אד אדון ה ל ביתו לכל ל ש מו  ו

בכל היקום, בכל תו ו מן בי א ״ נ ! א הו
ם, ויבקעו כדברו, ויהי ס רבי ויעבור המי ח ת פנ אתו ברגליו. הנהר א  ו

ת העכיר ש א ד אי ה שי א ת, לחג קמח נשיא א צו מ ת וגם ה ש א מעאלי אי ש  י
תו העביר ת א ען הנהר, א מ סי הארץ עמי כל רעת ל , טו ש כל ירחם כי ד׳  אי

ל לך גר ע א ויהי בדרך. ההו חס רבי כבו , פנ ן לו מ מלון בעל ויתן ב  שעורים ה
רו מו לא לח ל ו ר, אכ ף החמו ת העכיר כי א ם א שעורי ש ה ל ש שרה ב  ויד;* נסה, ע

חס, רבי א בי פנ א ל צי מלון בעל הו ת מהם, ה את המעשיר א מה. ו מי התרו א י  ו
ק: פנחם רבי חו ש ה ב י ענ את ״ ת ז לכ ת הו שו ע ה, רצון ל אתה קונ ת ו ר מ  א

לה אכי ה ״ ל ! ל ב ט
א, יהודה רבי ויישמע שי צא העירה פנחס רבי בא כי הנ שתחו לקראתו וי  וי

שק שאלו לו וי ש וי ם. לרעהו אי שלו א, ויאמר ל שי א אם הנ תי נ א צ  בעיניך חן מ
א סורה אדוני! תי אל נ רה. אהר לבך, וסעד בי חס, רבי ויאמר תעבו א פנ  ל

ל כ ל או אכ ש־ אם עד לחם, פה אתך ל ת עשית* א ש־ הדבר א לך אנכי א  הו
ם בשיובי והיה היום. שלו ל וסרתי כ תך, א מח כי ש א וי שי  פניו. ויאירו לרבריו הנ
חס, רבי ויאמר תני האם ארוני! פנ ב ש דר ח אה למו ? הנ ל א ר ש בל מי ע, ידע א  תד

שראל כי ם י שי ם: קדו ש ה ש, לו, ואין רוצה ״י ש י אינו לו י ה רוצה! ו ת א ש ו  י
ך, ״ רוצה וגס ל ! ך נ ה

בו ויהי שו ל ויבא ב א א שי שר הג מר, בא או ויהי א ל בבו תח א שעי־ פ
הנה וירא החצר, ת ו ת פרדו כנו ת ל מדו א. באורות עו שי חס, רבי ויאמר הנ  פנ
אכל ש הי ה, במקום לחם אי ה, היטעם או הז מ או ם כי מ תו. דמי ע בבי שמ  וי

א שי ת הנ צא קולו א א, ויאמר לקראתו. וי שי ! בעיניך רע אם הנ ד אדוני  הנ
ר ת אמכו ת א רדו ר: הפ ח א ל

א — ל ה " עור לפני תתן ״ ! ל שו כ ס: רבי אמר מ ח פנ
ם — ה ל ש א שי פרא ״ פ ״ ח ! ם ש פ נ א: אמר ל שי הנ
ם — א א כן, ״ ל ״ יזיקו ה ! ם בי ר מר ל ס: רבי א ח פנ
ת — א ״ פרסותיהם ״ ! ר ק ע מר א א: א שי הנ
ר — ע צ " חיים בעלי ״ ! א מר הו ס: רבי א ח פנ
ם — א " כן, ״ ! ם ת מי א: אמר א שי הנ

א — ל ה ת ״ חי ש " ת ! ך נ מר הו ם: רבי א ח פנ

א, וםTו שי א כי הנ א ל צ ל מ ה כ ענ ד, מ א עו ר תכונן, ד הכדל רב כי וי  ה
ד ש ל א בדי ת כהד ביניהם, י דו ל ד פ מו ע ש ו בהי א ם. כנ א; ויאמר שחקי שי  אם הנ

ם כן קי אף בחייהם, הצדי תם! אחרי כי ו ז׳יס* דף (מולין מו



ת ו . א די צ
א.

צדוק. רבי
בא היום ויהי ק רבי וי דו ת לבקר צ ת גבירה כבי ח שי א ך. מנ מל א ה ש ת  ו

ה ש א ת ה ה א ו, עיני ר אלי מ א ת ת ויהי עמי. שככה לו ו ק רבי כראו ה כי צדו ת  כל

ם כי — הרעה, אליו שי ה הנ ל א לו ה פי תן ה ץ, כל על חתי ר א כל ה ש ו ר אי ש  א
ת המרה הן א מו פי שו, ד א ר ה ויאמר — ב מה אלי מר ר, ב מ א א ל כל ל א או ב  ל
ך ם, אנכי רעב כי עלי ע ש מה הפ ת י ח שר ידך ת ? או כ א צ מ מר הנ א ת ה, ו ש א  ה

שר אין ר ב ל טהו ת א ח שר אם כי ידי ת א ב מ ש, ט ל י ב א א מ ט ת ך ה ש פ ק נ ר מ  ב
ם? לי ש — סגו אי ר ה ש תן א ם נ שי לו, בנ ל כל גס חי כ א עבה מ א תו ב ל תע  ת

שו פ מר — נ ק. רבי א ה, ותטהר צדו ש א תצו ה ק ו שי ה ת ל ר א ת התנו לו צ  ל
שר, ת ויהי הב העלו ם ב ר, העצי ץ כתנו קפו ק רבי וי ל צדו פ תנ ה ך ל ר. בתו  התנו
תחרד ה ו ש א ה חרדה ה ל דו ד, ג א תו, רעה רוח כי אמרה כי מ ת תאחז ותמהר כע  ו

דו תתחנן בי מר, אליו ו תא ד לך מה ו מ ח לי חרדת כי רוחי, מ ת א  החררה כל א
ה ל דו ת? הג א אמר הז ק, רבי וי א צדו ל תי, תדע* ה פ א כן כי י ט הו פ ש אף מ  הנו
שרף ה ת אפר והיה באשי, ל ח ת ת ם. רגלי כפו קי מר הצדי א ת ה, ו ש א א ה דעתי לו  י

ת ה, הדבר א א עתה כי הז ך ל ם, הכעסתי רי תירף תמרו ו. ו מנ ): (קידושין מ . מ׳

ריש. אות
א.

ב י ר ב ר ] . [ א ב א

א)

ת ויהי ב ש ץ, על רב כ ד על ויקרב מ ל מלונו ב ם. א אמר האלהי  רב וי
ך אליו, אי ט ו פ ש תך? א א או הל על ו ה! מלוני ב ת רא א אי תי קרבה פן ו  דע
ך. אמר אלי א לרב רב וי הו כהנ ט פ א ש תה. נ ת ויהי א א רב כראו ת כהנ  א

רל ש לבב גו אי א רב ויאמר אפו. דחר ה ו, כהנ לי ל א הה תדבר תרבה א  גבו
ק גבוהה ל ועת א א צ ך, י ך אחתך', פן מפי מ שי א אז חרם, ו ס ו א רב ג עך ל שי  יו
רי. ה׳.): (סנהדרין סי



ב)
^ דבר א, ה בחלק בסורי שר העיר ו ה אS רב, בו גר א  דבר. שם הי

ת שם ד עצר בגללו רק כי העם, כל ויאמינו פה. א מג א, בלילה ויהי ה  ההו
ך וירא א ל ל ד׳ ס שי א ם העיר אנ ה בחלו ל ר, הלי פ א א קטן ל ה הדבר הו  הז
ש לרב, א אל! שבט• ר ר ש בי י ת ד׳ עצר הן ‘א ה א פ מג ם, ה לל רק ש ש בג אי  ה

ד ם, הגר החסי ת יום בכל העוכק ש ל מי ל חסר בג ת ש מ ת לקבור א ם. א  המתי

ה): דף (חעכיה כ״

ג)

ת עיו, רב בלכ מס ת, בעיר ויבא ל ח ם, ויקרא א פלל צו ת מטר, בעד לד׳ וי ה

א ל על רב, ויעבור ר׳. לו נעתר ו ר וי צבו ח־ תיו, אחר שלי ח ר: ת מ א ב וי שי מ ,, 
" ח! רו שב ה ה ד׳ וי ר: הרוח. א מ א ד וי רי מו " ״ ! ם ש ג מטר. וירר ה תמה ה וי

ל רב ת וישא־* החפי^י, ע ש א אי ר, ה מ א ך? מה ל שי ע ש ויען מ אי ר: ה מ א  מורה וי
ם לא אנכי, ילדי ת אתן ו דו לדי בין פ ם י רי שי לדי ובין ע ם, י ש וכל עניי ר אי ש  א

ה לא שיג דו, ה א י מנו אקח ל ה, מ מ או ם ור׳ מ ם, ברכות לי נתן אלהי  ובהם מי
ם ם, עם קטנים דגי לד והיה גדולי ע אשיר הי ש פ תו, י ד קי ש א ב כי הל צנו, אנ  אר

טכחי ד ו ח ש עדו, א ד ב ם בי ע שי כ״ד.): (העניש בתורתו. מעיניו כל י

ד)

ה, בר בר רבה עו חנ ש עליו פ ם בו, פו שאי שברו בכתף. הנו י*ן. כד לו וי
ל חבו ת רבה וי הם א הם. בגדי ם ויבאו מעלי עלי ס עליו ויצעקו הפו מ  רבי באזני ח

ל רב ויאמר בה רבה, א שי א ה ת נ הם א ם, בגדי ה א הכן רכה, ויאמר ל ? הו טי שפ  מ
ען רב: ויאמר מ ל " בררך תלך ״ ! ם בי ע טו מ ש שב רבה לו וי ת להם וי  א

ם ויאמרו בגדיהם. עלי ד, הפו א עו חנו, אדם אביוני הל הלא אנ ל ו  עינינו, שברנו א
שנו כי פ א בנ בי מנו! נ ח אמר ל ל רב וי א הבה רבה, א ת נ ם כי שברם, א  אביוני

מה, אמר ה א הכן רכה, וי ? הו טי פ ש ב: ויאמר מ ען ר מ ל ר ״ מו ש ת ת ם ארחו קי "צדי ! 
): דף (ב״מ ס״ג

ה)

תו ש תה, רעה א א הי ל תה ו דו, עזר לו הי שר וכל כנג ל א א ה, ש מנ א מ  ל
ה א ש דברו, אחרי מל ע ת א להפך. ו ל הו א ם, ש שי א עד הי ת ו ה. קטני תנ  ויהי נ
שר ל כא ד א ג ת וירא בנו, חיי י א ש ה א ת ש מו ע ביו, א א ה, הדבר לו וירע ל  הז

א, ויתחכם הפוך חיי א וי ת הו ת א צו ו מ י י מן. א א ל רב ויאמר היום, ויהי ל  א
א א כנו, חיי ת הל בה כי כני ראי טי ך הי מ ת א ש דרכיה א ק ב  ויאמר ורצון. אהבה ל

א, א חיי כל ל ת או שו ע קר ל שי, ש פ ד בנ אגי ך, ו ת• אנכי רק כי ל ת הסכו הדבר א



ה, תי כי הז ד לה הפכ מי ת ת ך, א ת צו ה ט ת שו ע ב ך, ו פ ה ^אה ל ת מ ! רצונך א בי א

ח מ ש ת על רב וי מ אמר, בנו חכ א וי ל ל יאמר כה ה ש ני: מ מו קד צא ה היו ,, 
ך, " בינה ממעי ! ך פ ל א א כי י הג בה, עד בלבי חכמה באה ל ה להתנ מ ך. ע שי מע  כ

בל ! א א כני ה ל ש ע ד ת ל הזה כדבר עו א ד ו מ ל ך ת שונ  (יבמות שקר, דבר ל
): ף7 ס״ג

ב.
א. כ ר

א)
ד עני ח א א ל ב ש רבא, א ק ב מנו ל חה, ט ו, ויאמר ארו ת במה אלי ל  תרג

ך ש פ ? נ ד עו ס אפר ל ת העני וי ל תרנגו סה כ שן, ויין אבו ע אליו רבא ויאמר י  מדו
ת ק ך פנ ש פ ת מנער נ א להיו ש מ ם? על ל תק, העני ויען הע א ויאמר ע ל חן ה ל ש  מ

בל, אנכי ד א כי או ע הו בי ש מ ת באה והנה בדברם, ויהי רצון, חי לכל ה  אחו
ר רבא, ש א א תה ראה ל ש זה או ל שרה ש ה, ע בא שנ ת תו ו לת לו אחו  תרנגו

סה שן ויין אבו מם לתשיורה, י שתו ה, על רבא וי א ר מ  ד׳ הקרה זה מה ויאמר ה

? פני חה רבא ויאמר ל ת כי לי, סל ק ד ! צ מני שבה קומה מ אכל ו ת ו שר א  א
ך! פני ס״ן): (כחובות ל

1ב

ת ויה• הנה רבא, כראו דיו ו מי א רב תל פ א ורב פ שע, רבי בן הונ הו  בי י

או פלי ת י שו ע רת ל צה, בכקו ת לבקר חרו אל. חכמי ספרי כל א שר מדם י  רבא ויל
ת ת א ם: ויאמר הבקורת הליכו ה לי בא בא אם א ת, פסקי ספר אליכם י  הלכו

ד ש ה, בו ומציאתם לי, א א א שגי ני, עדי בו סרה תדברו ל לו א ש  אם והיה ת
א צ מ ב מה דבר א שי א שר לכם ו אורה אין ואם לבבי, עם כא תי כי לכם ו  א

תי. תלין שוג אולם מ / ו ר ח תי א א הזהרו מו ט כרוהכם נ פו ש ם, ל שרי אתם מי  ו
א לא תקרעוהו ל ט אין כי אחריו, תלכו ו פ שו ת אם כי ל קל־א): (ב״ב עיניו. ראו

ם א ש יבכךט ״ ב אי שי ה תי, אחרי דברי על ל ת או פו מו א גם י כמני, הו
" עת עד לי יחכה או ! בי ): (בעל שו שני הה



שין. אות
א.

. * ל א ו שמ

א)

 לתמכו יד לו ויושט אחד איש ויבא הנדר, מעברות את סעש עבר שמואל
 לבוא דבר לי יש כי האייט, ויאמר לך? עשיתי ומה שמואל ויאמר ימול. לבל

 כן, אם שמואל, ויאמר דיני! כעל ובין ביני ושסטתני למשפט אדוני אליך
ק״ה): (כהובוה ימוסטך! להיות עוד לי ואין בעדי, שיחדת מכהך הלא

ב)

לחיו, על ודמעתו הביתה למודו מחדר פעם שמואל שב דך, ילד בהיותו
 מכת הכני מורי שמואל ויאמר ? כני בוכה אתה מדוע לאמר, אביו אותו וישאל

 בנו את האכלתי כי יען אביו. שאלהו — מורך? איתך הכה מדוע — לחי!
 אביו. שאלהו בני? כפיך את רחצת לא מדוע כפי! בנקיון רחצתי ולא לחם,
 תורה, מורך ידע לא כי המעט כמנצח. הילד אמר — איח^י? ואני יאכל ההוא

ק״ן.): (חולין אביו. אמי הנס? יכך עוד כי

ג)
 אמר כה כסף!" שקל יום ככל מוצא נכסיו, על ומשגיח הרואה ״כל

 מים צנור והנה וירא שדהו, לראות אסי רב וילך היום ויהי לתלמידיו. שמואל
 ויקרא החור. בתוך וישם מעילו, את אמי רב ויתפשט שדהו, את לשיטוף פרץ

 הטה כנים כי ראיתי, עתה אפי רב ויאפר המים. את ויסכרו לעזרה, אשי רב
קי׳ה): (חולין שמוא^. מר דברי

ד)

 אנשים והנה ויראו יחד, דשיחו ישבו עמיתו, וגבר רעהו ואכלט שמואל
 ככככים וחוזה העולם, אומות מחכמי היה גדול חכם אבלט השדה. הולכים רכים
 היום נחש ישכנו לקראתנו, ההולך הזה האיש הנה לשמואל, אבלט ויאמר היה.
 רבה חכמתך אמנם הן שמואל, ויאמר כשדה. ימות כי עוד, לביתו ישוב ולא

ויהי לשלום. לביתו ישוב הוא, כר׳ םמאםינים הזה האיש אם אכל מאד,



ט ויקם השדה, מן האיש שב והנה כשכתם,  אשר האזוב אגודת את ויתר אב̂י
 ויאמר גזרים.S קרוע גד̂י נהש בו צרור והנה וירא שכמו, על האיש נשא

 הלא ויאמר, האיש ויען לי! נא הגירה בני! עשית מה האיש אל שמואל
 לא הזה והיום אחד, בכיס לחמם את חבורתנו, בני כל נותנים ויום יום בכל

 לא למען ההבורה, בני כל את ואונה לחמו, את לתת מאתנו אחד יד השיגה
 אותך הצילה והיא עשית, רכה מצוה כן אם שמואל, ויאמר האיש. יכלם

קנ״ו): (שבח ממות.

ב.
לקיש. בן שמעון רכי

 בכרמו אחד איש ויבא היום, דהי שטעון, רבי היה הפרדס שומר
 מגערתו, האיש זע ולא קס ולא שמעיון, רכי בו ויגער שבעו, כנפשו ענבים

 הן לאפר, בנחת האיש ויעינהו חרם, בלימונו ויכהו בו, שמעון רבי אף
 להכותני לי לאדון שימך מי אבל ענב־ך, מחיר את לך לשלם חובתי,

 את עזב דבריו את האיש וכדבר I לד אתה הרם בי חרצת, משפטך אבל
 הלא לו ויאמרו הזקנים, את לשאל שמעון רבי בבוא ויהי לו. וילך
 ה ובקשהו נא לך ועתה חרם, ושלו הרם אינו שלך כי האיש, אליך דבר

 לך. יסרנו והוא הנשיא אל נא כא ידעתו, לא ואם ירצך, אולי לפניו,
י״:.): ף7

ויאכל
ויה־
אמנס
הרם?
הכרם
נכונה
תרפם
(תייק

ג
שטה. בן שמעון רבי

 תלמידו את שלח כי ויהי אהד, ישמעאלי מאיש חמור קנה שמעון רבי
 להגיד וימהרו בצוארו, קשורה אחת טובה אבן וימצאו החמור, את לראות
 רבי ויאמר תעשיר!״ היא ד' ״ברכת ויאמרו: מצאו, אשר את לפורס
 קניתי. לא האבן ואת קניתי, החמור את רק הלא בני, כן א‘־ אליהם, שמעון
 הונו. את לו וישיב הישמעיאלי, אישי את וימצא ויבקשי שמעון רבי וימהר

;׳): סרשה דנה (זבריס שימיה! בן שמעון אלהי ד׳ ברוך ויאמר: האיש ויברכהו



ד.
חלפתא. בן שמעון רבי

א)
טבל' מסביב, לו העיקו הזמן ומצוקות שואה, תחת התגלגל שמעון רבי

 היה לא בי מאד, לו ויצי השישי ביום ויהי תמיד. יום ב:ל הקו להם מצוא
 בשדה לשיוח שמעון רבי ויצא השבת. ליום דבר להכין אחת, קשיטה אף בידו

 אשר טובה, אבן וימצא לו, ויעתר בעניו ד׳ וירא ד׳, למג* שיחו ולשיפוך
 ליום ומטעמים אכל ויכן העירה ויבא וישיב השמים, מן ד׳ מאת לו נסלה

 כל את לקהת איפה אישי לי תגיד הלא ותאמר, אשתו אותו ותשאל השבת.
 מי לי תגיד לא אם האשיה, ותאמר לפני. ד׳ הקרה כי האיש ויאמ־ אלה?

 כי ויהי מאומה. לך אשיר מכל אטעם ולא אובל לא אלה, כל את לך נתן
 והשיבה אישי נא טהיה האשה, ותאמר לבו. בל את לה ויאמר אשתו הציקתהו
השבת! ביום השמש כבוא עור לקחת, אשר את השמיטה

בתטהון: שמעון רבי “שא- ד? לי נתן אשר את. אשיבה, מרו;* ־-
 ענתה עתה? תשבע למען לעתיד חלקך עשקת כי אישי לך הטוב —

■ בנחת: אותו האשיה
 הנשיא יהודה לרבי דבריה ויסם- אשתו, דברי את שימעון רב• כשימע ויהי

 אנכי אמלאהו לעתיד שלחנך יהסר אם לאשתך, והגידה נא לכה הנשיא, ויאמר
 רעהו פני את גבר היראה :לאמר ותשיאלהו הנשיא אל האשד, ותבא — מתזלי

 ר,מיוחד עולמו בית אל אדם, כל הולך בי אמי, החכם הלא השימים? בשער שים
 מספר כעלה, איגירי טובה ״אשה ויאמר: לדבריה דשתוטם הנשיא וישמע לו.

נ׳ב): ס׳ (שמ.־"ר כפלים." ימיו

ב)

 בעיר אחד איש עשה אשד המשתד, אל שמעון רבי ויבא היום, ויהי
 שבע כן ישן יין הקרואים לכל ויתן מאד, האישי וישמה בנו. את מולו כיום

 הזה היין מן ויאמר ביין, האיש לב כטוב ויהי עמו. וישכרו וישתו ויאכלו שנים,
כיום: לי הנולד זה, ב;י כלולת תור בהגיע אשתה, עוד

 ויאמר הלילה, בחלום שמעון רבי אל ד מלאך וירא הד,וא, בלילה ויהי
 ד׳ צבא שר ויאט־ לצרינו? אם אתר, הלנו אותו, בלאותו אליו שימעון רבי

 התפאר כי היום, המשתה עשוי, אשר האישי, נפש את לקהת באתי אשר אנכי
 לטבח, הוא קרוא כי ידע ולא ושנים, ימים בעוד היין מן לשתות לשקר

בחטאו הזד, האיש ימות יום שילשים בעוד כי ודע תפתה. לו הוכן ומאתמול



 הלא כן אם בו, הדובר המלאך אל שמעון רב' ויאמר עתו. בלא בעמו ויגוע
 המלאך, ויאמר החיים. כארץ יה לראות אנכי :ם אבוא מתי ד', בשם לי תגיד

ימים תוסיף ד׳ יראת בי שמו, וחושבי ד יראי על המות למלאך שלטון אין
האיש וימת יום שלשים כעבור ויהי חלום, והנה שטעון רבי וייקץ* הקר• אין

ט'): פ׳ רנס (:בריס ד׳. כרכר

ג)

 שן על יושב והוא היום, כחם ויהי שמעון, רבי היה מאד, בריא אייט
 בידך, אשר [סאפעי] כמניםה עלי והניסי נא הבה כתו, אל ויאטי סלע,
משיב צח רוח מאוצרו הוציא וד׳ כדברו, ויהי בשכרך. נרד אגודת לך ואתן
שמעון, רבי ויאמר בקרבו. נפשו וישב פניו על הרוח ויעבור עיסה, נפשי
 מציעה (■;בא הזה! הרוח לאדון לתת חויבתי איטי הנרדים, לאגודות מספר אין
פ״ו): דף

עחאי. בן שמעון רבי

א)
המדינה, בהליכות חלק ישראל חכמי לקהו יוחאי, בן שימעון רב* כימי

ודתו: המלך דבי על משפט ולתית סיד, להמתיק התאספו ולעתים

 בשם הנודע יהודה, רבי היה ובתוכם ישיאל, זקני ויתאספו היום, ויהי
 יהודה אחד, איש נמצא ושם יוחאי, בן יטימעון ורבי יוסי ורבי המדברים, ראיט

 המלך ארחות מ*ובו ״מה ויאמר: פיהו את יהודה רני ייפתח שימו. גרים בן
 כל יפעתם, כללו והשיוקים הרחובות הקר. א*ן ולסדרם המדינה, והליכות
 וייטימו ומעבדות גשרים תקנו לבלם במדינה, ההולכים והנהרות הנהלים
 בכל לתלפיות כנו בתייירחצה וגם למייצור. והבקעות לבקעה, הייכסים

 מלך, ימלך לצדק אשר ולש־ים, למלך להודות לנו הלא כן, על — !־עיר ר7
״ :••גיורו למשיפמי ושירים

 נאלם אבל יהודה, רבי דבר אשר הדברים ^כל קשבת אזן נמח יוסי רני
דבר: ענה ולא ההשיה בדומיה,

 הן :ויאמר פיהו את ויפתה להתאפק, יכול לא שימעון רבי ואולם
 אדם בתפארת לא אבל יוסי, במכלול יפעתם כללו והיטוקים הרחובות אמנם

צלמו להכזות אנוש היוחל כאלה, ראה ום• כזאת שימע מי — בית ריטבת

\



 נבון ונסש האדם לעיות היא מפלצת והזונות הקדשים בתי הלא — בעיר
בם: תקוץ

 אם בתוכם, בשרו יעדן מי אבל לתלפיות, הוקמו רחצה, בתי אמנם הן
 יתפלשו המה ולאביונים, לעניים הם כלואים אבל הארץ, ואצילי השועים לא

בשרם: בנקיון לרחוץ יתנום ולא בחלאתם,
 אכפם הכבידו מאד מה אבל עובר, לכל תקנו ומעכרות גשרים אמנם הן

 ישקולו, ובזהב בכסף רגלם, כף תדרוך אשר מקום כל ובעד אורח, עוברי על
ושרים: מלך ממשא

 לא ני ושרים, במלך דופי לדבר בעמיו שמעון רבי עשה טוב לא ואולם
 אשר הורודוס וגם קשר. העמים כל יאמרו אשר לכל קשר, לאמר ליהודים

 עברה לא זאת בכל עור, בוטי בן בבא עיני ואת ישראל, חכמי כל את הרג
 והורקו הלכו בגולה ישראל, נדדו אשיר מעת כי כבא, שפתי על תלונה כל

 ״נם אמר: אשר ישמור מלך פי את ישיראל, ידע זאת הלא כל', אל מכלי
 יוליך השמים עוף כי עשיר, תקלל אל משכבך ובחדרי תקלל אל מלך במדעך

״ :דבר יגיד הכנפים ובעל הקול את
 גם באספים, כי ואף משכבו, בחדרי מלך לקלל יהודי לאיש* נאוה לא

המלך: וישמע בלשון, הכהו נרים כן ויהודה ונענשי, עכר שמעון רבי
למישור. המעקשים ישים הוא הן ד, פי על בעמו העוציר הוא המלך

 לא במדינה, נראה כנגע ונזל, רש עושק ואם עכרתו. משבט יחתו לב ועקשי
 ארץ, יעמיד במשפטי המלך כי החפץי, על לתמוה לב מערכי אדם לכל
 מצוא, עת עד יוחן רשיע נם אבל מרון, כבני לפניו יעברו כחוטא כטוב

 ושרים מלבים לב כי האלהים, במשיפטיי וברשע כצדיק והיו מאד, נשערה וסביכיו
חרך: אין

 ראש יהודה, רבי אבל המלך, כמשיפט ונענשו עכרו האלה הנאםפים גם
 לנכון ידע הוא יי אתו, אשר השרים כל על ויגדלהו המלך נשאו המדברים,

 עשיר. אשר הטובות כל על לבו, בהקיי שפט נכון ברוח המדינה, הליכות את
 יגבר בהילים ו־־׳א גוי, יולד אהד ביום לא• כי כן כמו ידע אבל כעמו, המלך
 השכלת בתקופת הגלגל, יתגלגל לאט לאט ינע, כן דרכיו כל להיטיב לאום

 והתקינים ההשיכלה תעל דקה דממה בקול ד, באור לאיי וחכמתם; הקונם העמים,
 הכסא. יתרעש לא למען דיכה, בשערה ולא במוסד׳ לא מעלה, מעלה עמה,

 נעצר ולהיות בגולה, ללכת משפטו נהריץ דבר, דבי ולא החשה אימי יומי רבי
 משיפטו נחיץ סיה, דבר אשיר שמעון ורבי ואנה. אנה ובוא צאת מבלי בצפורי
לד׳רג: מוצא להיות

אהיא וינם והשרים, המלך המת מפני לנסשיו וינס יטמעון רבי ויכרה
 ואת אותו כלכלה ואשתו במדינה, אשיי המדרש מבתי כאחד ויתחבא הקריות,

 הרודפים ויציאו ודתו, המלך דבר כהשמע ויהי לחין, ומים צר בלחם כנו
הלא לבנו, ויאמר מאד, לנפשיו שמעון ויירא'רבי שטעון, רבי אחר לחפש



 בה, רוח תקים אSו אמך, את ייסיו כי והיה קלה, ד;יתן הניצים כי בגי! ירעת
 להם ויעש המערות, באחת ויתחבאו ובנו, שמעון רבי משם וינוסו אותנו. יתנלה

 בכל למחיה להם דהי מים, ועינות סרי עצי שם מצאו כי נדולה, תשועה ד׳
̂י כעלי מערומיהם ויכסו מעליהם, פשטו כגריהם את שים. ימבתם ימי  וישבו ע״

 במערה שם ויהיו עליהם. יבלו לא למען בתפילה לעתות יק הלכישום ולא בחול,
שנה: עשרה ימתים הזאת

 כי יוחאי, לבן יודיע מי לאמר, המערה פי מעל קול וישמעו היום, ויהי
 ויהי המערה, מן ובנו הוא ויצא שמעון רבי וישמע גזירתו. ובטלה המלך מת
 ויאמר, שמעון רבי ויתמה וזורעים, חורשים אנימים ויראו כימרה, הולכים הם

 ר'. בשם שמעון רבי ויקללם שעה, בחיי ועוסקים עולם חיי הם עוזבים הלא
 נחו לא ישראל חכמי וגם ארץ, דרך עם תורה טוב כי ממנו ד רוח נחה ולא

 וישמע בידם!׳' עלתה ולא יוחאי, בן יממעון כרבי עשו ״הרבה ואמיו: ממנו
 האם לכם, אשר המערה אל ״ימובו לאמר: אלהים קול את ובנו שמעון יכי

 עשר ימנים עור שם וישבו המערה אל וישובו — ״ ? יצאתם עולמי את להחריב
 כי ידעו כי חדש, עשר שנים בגיהנום רשעים משפט כי אמרו: כי — חד*מ
לאלהים: חטאו

 הכה אשר מקום ובכל ד; פי על הטעיה מן ויצאו הימנה, כתום ויהי
 בשחוק: שמעון רבי אליו ויאמר אביו, שמעון רבי רפא בנו, אלעזר רבי

 אלעזר רבי יתגאה לא כי אביו, הורהו ובזה ואתה!" אני לעולם די ״הלא
̂עדי ואפס עוד ואפסי אני לאמר בחכמתו, כני  מטבע הוא כן כי יען — ב־

 שיאם להעלות ובכפרים, הקטינות בערים הנדים או ביערים, המתבודדים החכמים
ובתבונה: בחכמה עליהם העולים החכמים את בעיניהם יראו לא כי ליממים,

 אל ירד אחד זקן איש והנה ויראו הערבים, בין ימבת ערב יום היום, ויהי
 ברש"') ע״ש ל׳ס: שבס בצע!, (ייליו״א דאני בימם הנודעים בשושינים לראות גנתו

 מהם שנים לקט בקדימ חמדתו וטיוב 'היג-מימ, באה ככר אם מהם, לדעת
 אלה? לך למה הזקן, אל שמעון רבי ויאמר בלכתו, מהר וי-ץ בידו ויאחזם
 אל שמעון, רבי ויבן שמור, כנגד ואחד זכור כנגד הוא אחד הלא הזקן, ייאמי־

 בעיני ומצותיו ד׳ פקודי יקרו מאד מה ראית, הלא לבנו, ויאמר מליו, ירזמון מה
בנו: אלעזר יבי דעת ותנה האדם, כני

לקראתו, ויצא בא, בי חותנו יממע את יאיר ין פנחס יבי כשמוע ויהי
 בבשרו, עלו אשר הפצעים את וירא בשרו, את לעדן היחצה בית אל ייקחהו

 לו ויהי שמעון, רבי פצעי על נפלו עיניו ודמעות בראותו, פנחס רבי ויבך
 כי לי, אוי פנחס, רבי ויאמר מכאוביו. מפני שמעון רבי ויתאנח הרב, כמדקיות

 כה, ראיתני לולא כי כה, ראיתני כי אשריך ינזמעון, רבי ויאמר כה, יאיתיך
ג"::): דף (שבח כזאת! חכמה כי מצאת לא
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ב)

א ב״־״יין, אשי*ו עם אהד איש ^יטבת שנים, עשר םק<ן ויהי ̂ו ה*ו ̂ו  י
 כריתות ספי לד, לבתוב שםעון, רבי אל אשתו את האישי ויבא סמנה, בנים

 שטעו שטעון, רבי ויאמר ילדה. ולא היא עקרה בי אמר, בי מביתו, ולשלהה
 כי יאמרו סן ורגזה בע:יב להםרד לבם נאוה לא בי לאטרתי, וד,א?ינו לקולי נא

 בראשית נדבקתם אשר ביום משתה, לבם הכינו אבל דבר, ערות באשתך מצאת
האישי וישימע בל. מרוב לבב ובטיוב ביטטהה מרעהו איש חסרדו ואז הימים,
ויהי יחד. וישכיו וישתו ויאכלו משתה, ויעש בערב ויהי יטטעון, רבי לדברי
 אהבתי הלא רעיתי, נא שימעי לאמר, אשתו אל ויאמר ביין, האיש לב כטוב
 נא בהרי ועתה ערירי, הולך ואנכי אהבתי, לי תתן מה אבל עזה, אהבה אותך

אהבתנו למזכרת לך וקהי בביתי אשר הסגולות מכל הטוב מן היום, איפה לך
כל ועדים ביניני, ד׳ עד האשה, ותאמר אביך. בית אל עמו לך ולכי סלה,

 כי ויישן, האיש על נפלה גדולה תרדמה והנה הלילה בחצי ויהי סה! הקרואים
 אביה. בית אל במטתו וישאוהו האיש את ויקהו לעבדיה דאשה ותצו דיין, עברו
 בחיקו, השוכבת אשתו אל ויאמר מטתו, ע^ מיינו ויתרונן שם בהיותו ויהי
 ותהכקהו אתו. אשר כל את ידע לא כי ? כעת אנכי איפה תמתי, לי תגידי הלא

 בביתך, דאיתי אשיר הסגולות מכל יקר בחרת• אותך רק ותאמר, לו ותשק האשה
 בבקי־ ויהי צויתני. כאשר אבי בית אל ואביאך ואנהגך במטתך, אותך ואקח
 שמעון רבי ויעתר ההוא, בלילה קרהו אשר כל את שמעון לרבי האיש ויספר

 לכל הוא קרוב כי בעניה, ד׳ ראה כי בן, ותלד האשה ותהר עליהם, לד׳
 נג־לה פסוק שה״ש (מדרש יעשה. יראיו ורצון באמת, יקראוהו אשר לכל קוראיו
בך): ונשמחה

ג)

 ריא הזכרון, יום הוא אלהינו, י מעשיי לתחלת ראשון יום הוא היום, ויהי
 יהרס אחותו בני מרכוש רב כסף והגה הלילה, כחלום שמעון רבי אל ד׳ מלאך

̂י כסף. דנרי מאות כשש העולה למלך,  הלוס, והנה משנתו שמעון רבי וייקי
כלבו: הדבר את וישמור

הצרקד■. על לסוכנים להיות אהותו, כני את שימעון רבי פנה ההם, בימים
 איגי־ כל להשיב ערוכתו, את להם ערב והוא מרורים, לעניים מכספם לפזר ויצום
השנה: כאחרית להם, יחסר

̂ך, אל רעה רבתם עליהם, שוטניהם ויוציאו השנה, בכלות ויהי  כי המל
 עונש, המלך עליהם וישם המכס. מן להם, אשד המשי ככסהר והעלימו הכריחו

 ימים האסורים כבית לשבת או הפלך, גנזי אל להביא כסף דנרי מאות שש
 שמעון רבי ויצו לבם. על ולדבר אותם לנהם ויבא שמעון רבי וישמע רבים.

מכיסם הוציאו כמה לראות ההשכונות, דברי הזכרונות ספר את לפניו להכיא



 הסר כסף דיני מאות ימש דחשיון עולה והנה וירא וימנה ויהיטוג הצדקה. ולחשבון
 ולא הדבה, למוציאי ה:סף ששת הבו אליהס, ויאמר שמעיון וישמה-רני שישיה.
 לעשות וירבו ויתמהו, אחותו בני וישמעו בן. ויהי עוד, רעה בל לבש תאינה
:ודייק) יוי׳ד. ■דף ו־י ;׳'ד ס' (י־ק"־־ ומיששט. צדקה

ד)

 חיל ויעש האיץ, את ויסתי תורתו, את עזב מתלמידיו אהד אייש
 שמעון יבי ויצא היום ויהי שמעון, רבי וידע חכייו בו ויתקנאו רב, הון ויאסוף

 לתורתך, נא קנא אלהיס! ד׳ ויאמר, לד׳ שימעון רבי ויתסלל השידה, ותלמידיו
 אדמתי• הזה המקום ויהי בן, ויהי לתפלתו ד׳ וישמע זהב, מטילי השידה וימלא

 שאת, תוכלון כאשר זהב, אמתחותיבם נא מלאו לתלמידיו, שמעיון רבי ויאמר זהב.
 את ויתנו הזהב, אל פנו ולא שעו ולא רעהו, אל אישי ויחרדו התלמידים ויראו

נ׳ג): ס׳ רבב (בנדה ולתעודה. לתורה בם‘־

ג
ב . ר ת ש ש

א)

 העוז היה ובידם העם, כראש עמדו ראשי־גולה כבל, בארץ ישראל בהיות
 מגבלה בלתי ממשלה — פרם מלכי ברשיון — עמס, על למשיול והמשרה

שרודיס): ד״ה הי. סנהדרין (רשי׳י מושלים. .כשבט
 על לפסוע בהזקתם; לבם וגבה ארח מני נטו לפעמים האלה, המחקקים

 העושר דרך זה כי כבודם. והדר עשרם מרוב נפרזה, במדד, קדש עם ראשי
 לא ויבעט ישמן גאות, מעטד, ילבישיהו שולל, בעליו את יוליך הוא הן לי, כסל
 ביראת מושלים צדיקים, אמנם היו אשר הגולה, ראשי אלה המחוקקים וגם כן.

 כת* ויהי ארחותם, עבטו והמה רשעים, היו משרתיהם כל זאת ככל אלהים,
ישראל: לבית ולמוקש לפח הגולה ראשי

במאכל• ישראל זקני את להכשיל בפהזותם, היו נודעים האלה העבדים
 מוקשיים טמנו ופעמים הגולה. ראש שלחן אל ובאים הקיואים לאלה אישור,

:קום יוכלו לא במהמורות להפילם לנפישותס, וא־בו למו
בימיי, הגולה ראש כבית המסתופפים, מן הוא גם היה החסיד, עמ^ם רב

לשאת נלאו כי מנוחה, הדריכוהו הידיפוהו שנאה, תכלית שנאוהו דדאש, ^כדי
*17
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 בקדחת־* רב^עטר? חלך, כי עד לענה, הרוהו ממרורים השביעוהו צדקתו, רוב את
 נחמן, ׳,רבrtד^>^^^! 'הנשייא, בת ילתא הכבודה וד.אשה [ערקעלטונג], «םלנ
 הכבודה ולולא '.המים, אמבי^ייאות בעיזר לרסאותו החישה המשפט, לבית האב

״ עתו: בלא הזה החסיד נוע עתה יי הזאת,
 ולא כנפשו, היה נזהר ההיא, בעת היה אשר החכמים, מגדולי ששת רב

ל  מדוע אליו; הגולה ראשי ויאמר היום ויהי הגולה. ראש משלחן לחם אי
 עבדיך כי אדוני! ידעת הלא יטשת, רב ויאמר מגואל? שלחני את שמת
 מן ובאבר איסור במאכלי להכשילני מהם יבצר ולא לד', וחטיאים המה רעים
 אדוני! הבה ששת רב ויאמר — דבריך? כנים כי תוכיח, ובמה — החי.

לעיניך: ואערכה אוכיחה
 ויאמר לעיניס. לו היו הנאמן ומשרתו היה, עינים עור ששת רב והאיש

 בסתר ולקהת הגולה, לראש אשיר המבשלות בית אל נא לכה לנערו ששת רב
 הנער ויעש אלי, אותה והביאה היום, עבדיו טבהו אשר הבהמה, מן אחת רגל

 ויביאו לעבדיך, אדוני נא צוד. ששת, רב ויאמר אדוניו. ששת רב צוהו כאשר
 הבהמה את העבדים ויביאו לנתהיה. היום טבחו אשד הבהמה אה 7לפנ

 האם ויאמר, ששת רב בהם ויהתל לה, רגלים שילש רק וד,נד, ויראו לנתחיה,
 מן רגל וינתד.ו הבקר אל וירוצו העבדים וימהרו היום? שחטתם משולשת פרד.
 אשר הרגל את הוא גם וינה לנערו, ששת רב ויצו לפניו. ויניחו ויביאו החי
 בהם להתל ששת רב ויוסף דבר. ראו לא והעבדים ד.נתד.ים, בתוך מהם, גנב

 כנים כי ונוכח, ראה הגולה ראשי היום? שחטתם מחומשת פרד. האם ויאמר,
 אדוני נא כבדני אליו. הגולה ראש* ויאמר מאד. אפו ויחד ששת, רב דברי המה
 עבדי, על למשימר תשים נערך ואת הזה, כיום לחם עמדי ואכל עמי, זקני נגד

בפתבגם: נתנאל ולבל איסור, במאכלי יכשילונו לבל עליד.ם לעמוד
 על ועברתם כשניהם בשרם נשאו הגולה, ראש בבית המשרתים העבדים

 מוקשים, לו ושימו משחית, לו הציבו בו אפם בחרות נצח. שמרד. ששת רב
 ויגישו לשלחן, סביב הקרואים לכל המנות את נד.גישים ויהי זממו. נפשו לקחת

הנודע■ — פיפיות, כחרב הנוקב הקטן עצם בו איטר הירך, כף נתח ששת לרב
שם: ארמית בשפת הלא■ ממנו, באבלו ביאמרו, בידחנקא' ״רסתנא ב

 בראשו• דמו והיה להקיא, ולא לבלוע לא בגרונו העצם את שישת רב יבלע
 תכו ולא בראשו, עיניו כמד.ו חכם אבל עיניו, משתי ששת רב היה עור אמנם

 שליט ולהיות בנפשו, לד.זד.ר ידע אשר ששת, רב היה הכם סלד.. בסנורים
 לא הוא הן שבעתים, מששו בטרם פיו, אל מאכל כל שים לא• הוא הן ברוחו,

 וימצא לפניו, אשר המנה את ששת רב וימשש באפיו. הריחו בטרם דבר אכל
 חכם כי היא, שחין מכת בהמה מבשר כי וידע ריחד. את וירח העצם, את בה

 וילט לפניו איטר המנה את ששת רב ויקח הטבע. כחנמת שיטית רב היה גדול
 בתוך לשימצד. לתתו לו ויתנכלו עצתם נסכלד. כי ראו העבדים באדרתו. אותה
ויחפשו הבית, פן כסף גביע לד.ם גונב כי הבית בכל קול ויעבירו ועידד.. קד.ל
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 כלו, ששת ונרב החלו הקרואים ביתר יב*ם, הנאםפים םחוםש'*-ב:ל'./:ל חפש
 לנו הבאת הרוע לאדוניהם, העבדים ויאמרו ששה. 'רב המנה-״נ^דרת ותמציא

 ולהיב עלינו, להתגולל בכליו הכשיר את שם הלא לציתק־בנו? עור עברי איש
 כבדי אבל מבקיט, אנכי תואנה לא ויאמר, שישית רב ויען לאדונינו. ראשינו את
 אות, ומה שיחין, מוכת מבהמת בש~ הקרואים את האכלתם כי היום, הנכם עין
 נאמן אות — הירך כף על אשיר העצם, יעומת בעור לכנה בהרת תמצאו כי

 וימצאו לפניהם, העור ויביאו — ההם בימים המבע, להבמי הלז המוסת היה
^ חכמתו: על הנאספים בל ויתמהו ששת, רב אמר באימר

 שים לשיבב הממיוה, בהדר ז־.ו1ויביא המשתה, מבית שישת רב כצאת ויהי
 ויצווהו מסך, עליו ויס־שיו ממיתו, מתהת כור העבדים לו ויכיו הלילה, משכב
 עליו חסדא רב ויתן לשיבב, הולך הוא ויהי לו. הכינו אשר הממיה על לישכב
 כן ̂ע העבדים, מהמת ירא הסדא רב גם כי להזהר, ידע למען נחרה, בקול

 מה שישת: רב אליו ויאמר בבית, רך ילד היה וימם מלא. בסה הזהירו לא
 ̂ע רך ״נטה ׳):u (ש״ב קראתי הלא הילד ויאמר ל המסר כבית היום קראת
 ע?* לסניך אשיר את נא ראה לנעירו ששת רב ויאמר שמאלך!״ על או ימינך
 אדוני, לרגלי לסדין היא סרושה שמיכה הנער, ויאמר המטה, לסני הארץ
 רשית אם כי לסדין, לא אבל היא, סררמה שימיכה אמנם הן ששת, רב ויאמר

 על נסורה הבה לנערו, ויאמר האלה, הארורים העבדים לי טמנו אשר לרגלי,
 בשלום. שישת רב ויציא הילד, בסי אמת אלהים רו־ כי שימאל, על או ימץ

ס״ס.): (נימי;

ב)

 בתרועה המלך פני את לקדם הבאים; בתוך ששת רב ויבא היום ויהי
 כל בשחוק: אליו ויאמר המינים, מאגודת אחד, צדוקי בו ויפגע חוגג. ובהמון
 רב ויאמר באים? אנה הנשיברים אבל מים, לשיאוב הנהר אל הולכים הכדים
 אבל מישרים, יחזה ולכי בראשי עיני אבל אנכי, עינים עו־ אמנם הן ששת,

 צבים עברו והנה מדברים, המה ויהי הולך. בחשך והכסיל אתה, לב ערל אתה
 הכרכרות ואחר המלך, המולה בקול לא ששת רב ויאמר המולה, כקול וכרכרות

 הרעש ואחר המלך, ברעשי לא שימת רב ויאמר גדול, ברעש סררים עוד עברו
 ד אתה ״כרוך ויאמר: ויברך ששת רב ויקם דקה, דממה בקול כרכרה עברה

 אליו הצדוקי ויאמר ודם!״ לבש־ מכבודו נתן אשר העולם פלך אלהינו
 וד אלהים! ככבוד מלכים כבוד ששת, רב ויאמר אלה? כל ידעת מאין

 בקול אם כי באיט, ולא ברעש ולא ברוח לא התשיבי, לאליהו נראה אלהים
 חנם. ש־שת ברב התקלס כי בפנורים, הצדוקי את אלהים ד' ויך דקה. דממה

נ׳׳ה.): (ברכוה
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. . ז

הלוטף שטראל
מ:ש, שבעד, למח־ השכיטו להבטדו, הנשיא גטליאל רבן ויאמר היום ויהי

;יב־ להמתיןן־םיר בעייתי יבואי  גמליאל, רבן וישיבם ממהרת ויהי השינה את ̂ו
 י״ד! רשיון בלי עלה אימר הוא מי הנשייא, ויאמר הכמים שמנה *מם וימציא
 רשייון, בלי עליתי אשיי הוא, אגבי ויאמר: יגליו על ה^ן •ממואל ויעימור

 הנשייא וירע עיביתי! למעשיה הלבה ללמוד אבל ע^יתי, השינה לעבי לא אבל
 ויאמר רימיון, בלי שים עלה א׳מר האישי, יבלם למען בן, שבואל עשה בי

 להתעבר השירס בל ־אויות אמנם, הן מקומ;־! על נא שיב בני נא שיב הנשיא,
 המזומנים פי על רק השנה, את מעב־ים ״אין :הבמים אמיו הלא אבל !ידך על
■״ק): ;סנ-־רי: - לה

בדביו: שידי קול נשימע והנה ביבנה, בעליה• ישיאל הבמי :יעידו אהת פעם
̂יו לנוה ראוי אשר• א״ד; בבם ישי ״הלא  לזה!״ ראוי הדור אין אבל ד', רות ע
(בס): לד׳. לנביא הקמין שימואל נאמן בי ישי־אל בל וידעו

 יה־גו וייממעאל ״שיטעון לאמ-י: הקטן שימואל ויתנבא מותו, לפני ויהי
̂^ העם ושאי להרג, וחבריהם בהיב,  בארין!''־ תהיינך, ורעות רבות וצירות לביזה
— (שס):

עזריה: בן אלעז־ ורבי נטליאל רבן עליו ויספדו במותו ייהי
הזקן!" הלל ר^טיד ענו אי הסיד! ״אי
 בל באזני בוביש בקול ויאמיו בא־ונו, ופנקסו מפתהו ויניחו הנשייא וימיו

לאט־: הנאספים
אחריהס! לבניהם הבתר מורישים מתים; ״מלבים
אחריהם! לבניהם הונם טורישיים מתים; עשייר־ם
החבטה!" מתה ועימו בן, השיאיר לא הקטן! שימואל

סמהוס): מסכה (שס,

תיו אות
א.

י ב •א. מ ו ח נ ת ר
א)

 הזקדם ו־נאו האי•;. H’ -■so היד. אSו השמיש, את ד' ע,יר ד,ה,ם, נ־מיס
צום תנהוטא רני ו־ק־א הנשש. נעד לד לד,תפלל תנהוטא רני אח וינקיטו



260

 ויעל בשלייצית, דהי ד,איין. על הגשם היד, ולא ושינית, ־אשונה 2פע ועציה,
 אחד, כל כ* צו, ויתן ום־שירים, צוכר אמרי לעמי י־טת הכמתה, תנדומא יני
 על ד׳ ירהס אולי והסד, לצדקה מה, דם~ דדוס יעשי ד', כבית הנא:־ביס ‘מבי

סלה: יעזבם ולא עמו שיא׳ית
;יושתו, באשת ו־פנע העיר ברחוב רצא באדם, ־ י

צאתי מיום כי אמת״, על נעיר־ אייו? נא הוסה ;אמי־,
 אהד א'יצ יבים יה

האשיה איייו תתהנז
ייא־ת• לא מביתך, ללבושי, :דולא לאכול ̂הםא

 ויתן עליה, האיים וירהם נקוב. לביש א^ מערומי יככי אימי דא־'ה הקיעים יבה
 אישי המיא :י תנהומא, למגי ויגידו ייבאי בידו. הנמצא כל כבמי, את י*ה

 והוא יתבושישיי, ולא העי~, ביהוב עמה וישייה נרוימתו אחר ויזן בעדתו, א־ד
 השמים כ^או כן על הקציף, יצא העידה כ־י ועלי בעינו, יגוע לא אהד איש•

 אם ויאמר: הדבה במוצייאי תנהומא יכי ויגעי- יבולה. נתנה לא והארץ מממי,
 תראו הלא יחד, במאזנים ייצאו אם אמייתם, אשר האישי והמיאת המיאתכם אשיא

 הן הזאת. ה־עה כל עלינו באה בגללכם ר־ק ממני, יותר אתם, עון כבד* כי
 ישנא לא אכל התורה כמשיפט פשיעיו, ער עמהתו את להוכיח לגבר ביוב אמנם
 מיעים קנאת נוקמת! אולת הוי המיא, עליו ישיא ולא בלבבו, אהיו את איש

את והמתחסדים, המתרדשיים אירה היא כן ד^א ברשיע, עמיהם את השיופמים r
 יגדילו זילהם מימי ואת עון, כבד המכסה האטי הלומי במשיאון, יכסי פימעם

יראו אשיר הנדף וקשי מגירן, יסועיי כמוין יהשיבו בעיניהם אשיר הקו־ה •צבעתים,
זו iהבד. בית כיורת יגדיייו רבים בי רעהו! בסתר מלשני ^

 השתעשיע בי אמרתם, הזיתם, אתם הן הרוגיה. כל ועצומים הדבה הפילה 'לים“־■־.
 אבל באתננה! בסף הפנים מלוא לה פזר גם העיר, ברחוב גרושתו עם האיש
אשמעה אקראהו אנכי אבל ברשיע. נקי שיפמיתם לב ומרוע* הזיתם, שיוא אתם
בצדק כי מעשייו, בכל והפיה דרביו בכל האיש• הוא צדיק כ־ וראיתם דבר, מפיי

עמיתי! את איציפימי
 כל על ויהקרהו אותו וידרוש אליו, האישי את ויקרא תנהומא י־בי וישילה

שהדי ויאמר, האיש ויען הרואים. לעיני העיר ברהוב גרושתו עם עשיה, איטר
לבבי אחרי מתור לי הלילה הטהור, לבבי את יודע אמת א^ אלהים וד במרום!

 שמעתי קולך את אבל אהבה, עמה לשייה או גרושיתי עם לזנות עיני, יאהר־
 מוסר ל?ע£ך ותטף ומשיפט, צדקה לעישיות הזה כיום עלינו צוית כי אדוני,

 לדבריך, שיפעתי ואנבי תתעלם!" לא ״ומבשרך ההזה: דברת על ומישרים
 מעת בטובה, ראתה לא אשיר נעורי, באש־ת ואפגע בידי, כםסי צרור את ואקח

 ׳ לד מהטוא לי חלילה צויתנו, כאשר עליה ואהמול הזה, היום עד מביתי צאתה
וישקהו: ויחבקהו תנהומא רבי וישמע — א^הים!

בי ויתפלל  בשר הזה, האיש הלא העולם! ״אדון ויאמד: לד׳ תנחומא ר
ם, ידע לא ומטבעו אשה, ילוד הוא, ודם ה  על נהומיו נכמרו זאת ובכל ר

כני בניך, אנחנו כי ףvxו מטובו, אלתה ויכלכל כיום, לו הזרה האיצה
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 נמות ולא עלינו תרחם הלא עליך, יהבנו וכל אוהביך, ויעקב יצחק אברהם
״'כרעב

 להימב־ע ידו את ד׳ ויפתה הארץ, על המטר ויהי להתפלל ככלותו דהי
̂תי ואמת שלום בברית יהד ויהיו מורם, לקול העם כל וישמעו רצון, חי לכל סל

ל׳־ג): ‘ס ב״ר ל״ד, ס׳ רבה (ויקרא

ב)
 דרכו כן השוק, מן ביתו אל וידק בש!- תנהומא דכי הביא הבא כאשד

 אתם, תאכלו ואחר לעניים המיטב את ראשונה ״הרימו ביתו: לבני לאמר היה
 להם נא הבו כן על שנים, סי תאכלו ואתם הבכורה, משיפט להם אמנם הן

 משפטיה הנמומא (מדרש ראו! רעה וכיום בטוב דדו טובה כעס ראשונה,
יי׳ד): אוס

ב.
י ב . ר ם ו ח נ ת

 ויאמר אחד, לעם ונהיה נא בואו תנחום, לרבי הקיסר ויאמר היום ויהי
̂■ לעימות לנו ומה אנחנו נטולים הלא אנחנו אבל הדבר, כן תנחום, רבי  עוד

 ויאמי אחד! לעם והיינו כמנו והייתם ערלתכם כשר לכם כהמול אתם אכל
 את מנצה וכל היום, נציחת אדוניך המלך את ואולם דברת, כן אמנם המלך,
 וישליכוהו תנחום רבי את ויקחו האריות, בבור להשליכהו דתו אחת המלך,
 לא האריות ויאמר, אחד צדוקי שם ויהי האריות. בו נגעו ולא הבורה,
 וידד הכורה, הצדוקי את וישליכו המלך ויצו הפעם, המה שבעים כי אכלוהו

ל״ט.): (סנהדרין לשניהם. ולטרף לברות הצדוקי ויהי עדיהם. הגיע בטרם

מאיר). לרבי (שייך

יד)
אהד  ותאמר מאיר, לרבי אשר המדרש לבית פעם, באה אחת אשה

 ספר לה ויכתוב מאייר, רבי ויקם לאימה!״ לו אותי ויקדש עלי קם מכם
 נם כריתות ספרי לה ויכתבו אחריו, תלמידיו כל ויקומו בידה, ויתן כריתות

הזה. היום עד נודע ולא האיש, נכלם ולא לנפשה, וישלחוה בידה ויתנו הם,
י׳׳א.): (סנהדרין



מכתמים

םו י ר ו פ ם ס י נ ו ש



א.
אדש. בנימפלוגות

 דתנן לה, מפלגות ימלימ הימבולת •מבליס. 'ייצבי־ה ובל נר, עמק התבל
 ינועו יתמעעו, והשכלים בר יעמוף העמק הדגן. יפ*דן יבהובם והמדן, הק*מ

 וי־ק השדה, נזרע בגללו רק :• יתמ-ך, מהם אהד נל נהזקה. •דד •־•:• א?
̂יו •רו אליי מט־יתם: בעל

בלמו!" אדלים פתאים ״הו• לק*אתם: ויגז •מהק מצותם, הדגן ביממוע
 תובהו ואז האסיף, הג את בעלינו, •הגו אשיר עת לראות, והבונו ד<י~, נא בת־ו
̂מי לדעית היטדה: נזרע בש-

 את ויחבוט ,‘ומגי חרמש וינף ירנה, הקוציר ויבא האסיף, תי בביא ויה־
 ושאריתו לבהמתו נתן הקש ואת הקוציר, אהרי בשידה נשאר התבן והנה קצ-רו,
 ואת סופה. לפני בגלגל היוה, ותדפהו השימימה, בסערה עלה והמוין באש,
פ״ג): פ׳ (ב׳ד רצון. חי לבל ולהשביע* אנוש, לבב להסעייד משמרת,‘־ שים הדגן

ב.
ה. נ ט ק ר י ע ■

 הרע האדם לב יצר מעטי. בה אנשים יצוריה ופל קטינה. עי־ הגויה,
 גדולים, מצודים עליה ויבן אותה, וסבב אליה בא אשר הוא, גדול מלך מנעוריו,

 חטאה. העגלה ובעבות שוא בחבלי עבביש קוריו ופשעים, עונות עליה ויטפול
 את וימלט הטוב, יצר הוא הבס, מסבן איש מחסה, בה מצא העיר ובירבתי

 ולעשות מרע לסור לבם, בכל ד׳ אל לשוב בינה, תועים וילמד בחבמתו, העיר
 מקיטיב ואין פונה אין 'הפסבן, את זבר אשר בארץ, אדם אין אכל טוב,

 טוב, ועשות הנחם בי יודע, ומי בהחכם הוא מי מרעתו. נחם אישי ואין לדבריו,
בעיר: היו אשר שיליטיים מעשרה להחכס, תעוז איצר ההבמה, היא
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 ימדת רגל שמאלית, ויד ימנית יד לתולדותס. העיר שליטי שמות ואלה
 ראש השמאלית, ואזן הימנית אזן השמאלי, ועין הימין עין שמאלית, ורגל

ל׳יב:): (נדרים והסה. הגויה

. ג

ברצון. ושלא ברצון
דברו. כקול ושומעים דברו עושי לארם, נאמנים משרתים הגויה, יצורי כל

 לקול מקשייבים שילשה תמיד, רגע בכל אותו המשירתים לאדם, םריםים וששה
 על מגבלה, כלתי ממשילה בו מושלים ושילשיה דבר, יעשו לא ובלעח האדם,

 בלי יריח האף רצון, כלי שיומעת האזן הפק, כלי רואה, העין חמתו. ועל אפו
̂י תחת המה נתונים נתונים והרגל, היד הפה ואולם משיים.  להימין האדם, חפ

 ולשונו חימות. ידבר פיו נכר, יחפץ אם להיטייב. או להרע להשמאיל, או
 את לו? אדון מי אתו שיפתיו אגביר, ללשונו יאמר ימאן; ואם רננות, ירהיש

 פעמיו בחפצו דרך. ישרי לטבוח למהלומות יקיא וגם ברצותו, לעני יפרוש כפיו
 יעמוד. חטאים וכדרך ילך רשעים בעצת ;יאבה ואם מישיים, מעגלו ויפלס יכין,

ס''!): ס׳ (נ״ר ד׳. לפני לרצון להיות בטוב, חפ׳ן אישי אשרי

ד.
א פ ר . מ ש פ נ ל

 לו עינים אונים. באין נהשיליס חושייו כל רפים, יצוריו כל כהולדו, האדם
 ללכת ינון ולא לן, רגלים משמוע, הכבידו והכבד לו, אזנים נכחות, תחזינה ולא

 וחרש, אלם כפסל ידבי־, ולא לו פה תושיה, תעשינה ולא לו ידים מישרים,
יולד: אדם

 ישים פן ברוחך, תבהל אל הנפש, ברופא לדרוש בלכתך רך! עלם ואתה
 הסכן כאשר והרצוצים, המכים אבריך מספר לפי חתולים, וחתולים פזור לך

 אחד מזור רק יקירי! כני כן לא כלמו. אליל רופאי הגוף, רופאי הסכינו
 שבת והנה הקשבת, אם ואתה באזנך, דבר לך ילחש והוא רפאך, לך ישים

 (שמות מרפא. בשרך ולכל נפשך, ובכל לבבך בבל שלם והיית לאיתנך,
כ״ז): פ׳ רבה
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ה.
המבוע. על כד שבר

קבר. ימצא גם במותו *נוס בור עד הימים, כל וסבא זולל עשוק, אדם
! לאמר: יחד המריבים קולם, במדום נשמע וכדשו, סיו והנה

 נתתי בקרבך רק רצותי, ואשר עשקתי ואשד גזלתי אשד נל — הפה
דבר: ואשיבך מעט, חכה — הכרש

 כל לך! הא הכריט: ויאמי המבוע על הכד ותשבד הימים, לשלשת ויהי
קי): ס׳ (י״ד לפניך!" מונחים חמסת, ואשד גזלת אשד

■ ג
ן ל קי כ ה . ו ו י אח

 ונחלקה הבה אחיו, הכל אל קין ויאמר בשדה, אחיו והבל קין בהיות ויהי
 האדמה. את לו לקח וקין המטלטלים, את הבל ויקח בגורל. הארץ את בינינו

 ולא ובגיאיות, בהרים וירדפהו מארצו הבל את ויגרש קין ויקם בהתחלקם, ויהי
 צא לאמר בו ויגער וידכיקהו, קין אחריו וירדוף רגלו. לכף מנוח הבל מצא

 ויאמר ויהרגהו. אחיו הבל על קין ויקם הארץ. לי כי האדמה, כל פני מעל נא
:ל״א) פ׳ (שמ״ר בארץ, אתה גם תהיה ונד נע לכן קין, אל ד׳

ז.
ת נ ת . מ ם נ ה

 מתן אוצרות כל את ד׳ ויראהו השמיטה, האלהים איש משה כעלות ויהי
 והנה וירא השטים, בשעי בלכתו ויהי האלהיס. ליראי הצפון טוב ורב שכר,
 ד, ויאמר הזה, האוצר שם את ד נא דודיעני משה, ויאמר לפניו, 'גדול אוצר
 ״וחנותי יקח, מזה שיכרו על לבא יוכל לא אשר איש וכל הוא, הנם מתנת אוצר

מ״ה): פ׳ (שמו״ר ארחם. אשר את ורחמתי אחן אשר את
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ח.
נכדדם. דב^ם

 בעם ד אף דהי בהורב, עגל ויעשו מושייעם, אל את ישרא^ בשיבת
 איבל שיור בתבנית כבודם וימירו ישראל הטאו בי ד', שימי מתהת להבחידם

 חמתו להשיב ד׳ פני את ויחל בפרץ, ויעמוד הנביאים, אדון משה ויקם עשיב.
 לנגדך, עזר להיות קמו ה^א בעמך, אפך יחרה ד׳ למה משה, ויאמר מהשחית.

 המרום צ־בא את תפקד אתה לירה, אורו יהל והעגל לזרוח, לשימש תציוה ד׳ אתה
̂ו ישים והוא במרום,  ישיב והוא הטל, את תוריד אתה ולמזלות, לבבבים משיטי

 כנגדך! עזר הזה העגל והיה הציר, יצימיח והוא רביבים, ת̂ז אתה הרוח, את
 ויאמר ותעתועים. הבל נםבו שקר הלא בתועים? משה אתה הגם ד, ויאמר
 כדברך! סלחתי ד׳ ויאמי בעמך? אפך יחיה ד׳ למה איטוא, כן אם משה,

■ :מ״ר) ס׳ (שמו׳יר

ט.
והיין. השטן

 האדמה איש נח ״ויחל הארץ, ויבשה המים חרדו כי התבה, מן נח כצאת
 נוטע? אתה מה נח! נח ויאמר, לקראתו ויתיציב השטן ויבא כרם". ויטע

 הזה הכרם נח ויאט־ פריו? זה מה השטן, ויאמר נוטע. אנכי כרם נח, ויאמר
 אנוש. לבב ישמח זג ועד מחרצנים היין, מגפן יעשה אשיר וכל ענבים, יעשיה
 ויעזקהו השטן, לדברי נח ויאות יחד, ונטענו הבה איפוא כן אם השטן, ויאמר

 וישיחטהו, כבש ויקח כנגדו, עזר השטן לו ויהי שורק, ויטעהו ויסקלהו, נח
 את ויבא לו, ויהר הוא, טוב כי השטן כראות ויהי הענבים. בדם מדמו ויז

 ויעל הנחוח ריח את וירח הגפן, על מדמם ויז וישחטם, החזיר ואת הארי
:מעליו

 בשתותו דהי השטן. לו עשה אשר את נח וידע הימים, ברבות ויהי
 תאוה וכי היין טוב כי נח וירא תמים. כשה ויהי לבו וישמח אהד, יין גביע
 לבו ויהי עיניו, ותפקחנה יין, גביע עוד דשת עינו, בכס ויתן לעינים, הוא

 ויחל גביע עוד וישלש מאד עד לבו גבה ובחזקתו בגבורים. אמיץ כארי,
 ויוסף היין, כהדליקו ויהי הריקים. כאחד פיו את וינבל כקוף, ולפזז לכרכר

 אביהם ערות את בניו ויראו אהלה. בתוך כחזיר ויתנל וישכר היין מן לשתות
י״ג): אוס נה (הנחומא השיטן. לו עשה אשר את וידע מיינו נח וייקץ
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ה.] ד י [ח

ר ו ע . ה ר ע נ ה ו
בדרך, פגשתי עור את קריה, ברחובות סובבתי ואסי*ה, לילה באישון

 לקהת זה מה בני! אליו, ואומר מאיר. נר אוחז ובידו לקראתי הוא הולך והנה
 אישון הלא ויאמר, העור ויען - !שמש חזית ולא אתה עור והלא בידך, נר

 באחת ואפול במך, טובים אדם בני יראוני לא פן ואירא חשך, וימשי הוא לילה
 חכם הלא אבל אתה, עינים עור אמנם אם אליו, ואומר ואען והבורות. הפחתים

 ״כאשר האומר: הכתוב תעלומות להפץ לי, אור היית ואתה בראשו, עיניו כמך
כ״ד): דף (מנילה כאפלה." העור ימשש

[פתרוןן

 ובידו ד׳ עבד אם כי עור מי יתהלכו. בחשכה נבוכים, החיים דרכי
 והכסיל בראשו, עיניו אשר החכם וילך יםע ולאורו אור, ותורה מצוד■ גר

הולך: בחשך

יא.
ה.] ד י נח

ר ו ע ק ר ה פ ח. ה

 על היה נשען והעור הלכו, בדרך יחד פקח והשיני עור אחד שנים, אנשים
 שפת על כשדה לנוח וישבו טבריה, העולה במסילה בלכתם ויהי הפקח. יד

 ותכהינה העור עיני ותפקהנה ויאכלו, עשב פקועות וילקטו כשכתם ויהי הדרך.
 (ויקרא הלאה. בדרכו וינד׳גהו הפקח, לאחיו חסד ויגמול העור ויקם הפקח, עיני
):3כ׳׳ ס׳ רבה

[פתרון]

 לו ורפא ישוב הרשע טעמם, את ובשנותם עין, שתום והצדיק עור הרשע
. ואין: אבד והצדיק
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יב.
[ . ה ד י ח ]

א פ ר . מ פש נ ל
וירא נוח,S האיש וישב בדרך בלכתו דהי מבבל, עלה אחד איש א)

 נפש. אותה ותך רעותה על האחת ותחזק יחד, מתאבקות צפרים שתי והנה
ותשב המתה הצפור פני על ותנע השדה מן עשב ותקח החיה הצפור ותלך
אמר כי אתו, היא נם העשב את ויקח הצפור, מעשה האיש כראות ויהי ותחי.
 כדרכו בלכתו ויהי ישראל. בא^י ובאים הקבורים המתים כל את בו, להחיות בלבו
 על ויעמוד השועל דקם העשב, את בו ויגע כדרך, נופל מת שועל והנה וירא

 והנה וירא צר, סלם נבעת אל ויבא הלאה משם בלכתו ויהי לנפשו. וינס דגליו
וישאג ויחי, הארי ויקם העשב, את בו ויגע לקראתו, בדרך נופל מת אריה

:י״ח) ס׳ רנה במדנר כ״ב. ס׳ רבה (ויקרא בחמתו. ויטרפהו ויחנקהו לקראתו
[פתרון!

חכמה: לכסיל שונה כן במרגמה, אבן כצרור
עשית, רעה לנפשך עשית, לרע טוכ אם
:באהלך יקרב לא נגע כל מנעת, מרע טוב כל

 העירו פניו על בעברו אחד הלך וירדס, ינזודד שכב הדרך, אם על ב)
̂י היה. סבנה מקום המקום כי משנתו,  מכות ההלך את ויך משנתו, השודד וייקי

 בו ויגער טובה? תחת רעה לו ישיב מדוע לאמר, ההלך לו ויתחנן רצח,
ויהרגהו עליו ויקם משנתי? העירותני מדוע בראשך, דמך הלא ויאמר השיודד

ע״ה): פ׳ (נ״ר
בידו." תפול פן טוב, לא רשע פני ״שיאת

התלמידים.

דאב־צ.

יג.
■ ותלמידיו. צדוק כן אלעזד דכי

 ידע? לא וחתול קונדו, כלב ידע מדוע

 ואף ידע, אשר את ישבח העכבר, טעמו אשר ממאכל האוכל אם
העכבר! את האוכל כי
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 הר.למ'ד'ס.
צ. ראב

•טנאוהו׳'' ע:בר רואי :ד מדוע
 מיטחית הוא :י *אבל, לא *ר2אי את גם ויאבל הוא, זולל ב* *ען

י׳־;): (הוריות להבל:

יד.
עצל. נצלה אל לך

 מבפלות יטיליט* יבנו, איטר בתיהש ביתם. כעיפר וייטימו ,עז לא עם הנמ־ים
 התיכונים, בתאים יאנורו מאבלם את יעיטום. יטלייטייים יטניים תהתיים למו,
הארץ: לה מפני כתהתונים, ולא טורד, דלף מפני בעליונים, *־*יא

בהם, ימיה רגעי חוצצו, הדיטיה מםפר ספורים, רגעיה הזאת, הנמלה
 עצמות, ולא גידים לא בה אין מאפע, יצוריה ובל גיוה מכנה הדיגיים. •גייטת
 לחמה, כקיץ אגרה זאת ובבל חטה. וחצי הטה חקה לחם כל צבאה, ימי וכבל
 האלהים יאריך אולי ,’לד נפיטיה קותה בי זאת, אץ ועדיטים, ויטעורים המיים
לפניה: נבון מאבלה ותמצא יטיה,

 בור מאות •טיליג• הנפלים, בחור מצאו כי העידו, הטבע מחבמי י*ט•
:תבואה

 וחמס הגזל פן לביוח מטבעם בי העידו, ייטיראל חכמי מגדולי הטבע חבמי
 בלבתה ויהי יטיבמה, על הטה ניטאה אחת נמלה בגבולם. ישמע לא ויטיוד

 אותה הייהו ההטה, פני על עברו אשי הנמלים כל מעליה, החטה ותפול
 יטלה הטה את ותקה החטה בעלת הנמלה, באה בי עד בה, ננעו ולא באפן
הי): פ׳ רכה (דכריס לה. ותלך

r ל

טו.
ה

זרות, עיניו ראו בחוצות, בלכתו הימים, בל יטיכור שיותה היה, אהד אייט
 מצא הלך אשר ובכל לקראתו, רגזה מתחת והארץ בעיניו, רופפו •טימים עמודי

 עליו מכשול, לציור מוץ ובל נגף, לאבן לן היה צרור כל בדרך, התחתים
 בעפר ויעפרוהו קלעי, לאבני מטרה היה גיוו בו, ויתקלסו ותעלולים נערים נאכפו

העייר: בכל ליטמצה ויהי
 אביהו מעשה בראיחו החסיד אבותיו. מכבד בן הזה, לשבור היה חסיד, בן

 ישיוב ואל הרעה, מדרכו ישוב כי לו, התחנן הימים כל מאד. עד לו הצר
̂ה אל החסיד ויאמר קשבת. אזן לו נטה ולא אביו לן שמע ולא עוד. לכס-

18
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 לפר׳ ועתה היום, עד לקולי שמעת ולא אבי, הוכחתיך רבות הלא לאמר, אביו
 ועתה לאלהים. וחטאתי כבודך עוד אחלל סן יראתי כי בלשוני, עוד אחטא

 בבנך. אפך יחד ואל הפעם אך נא אדברה הזה, כיום בנך לפשע אבי נא שא
 מרזח, בית תבוא אל אבל שבעך כנפשך אדוני ושתה יין, לך הבאתי הנה

 וישכר היין מן וישת אביו לו ויאות בעפרים. תתפלש לא לעפרה ובבית
 יום הזה היום האלהים. בית אל ללכת ויעזכהו מטתו, על החסיד וישכיבהו

 תהום אל תהום קריה, חוצות פני על מים חשרת שטפו עוז ומטרות היה, סגריר
 בתוך משתרע שכור שיותר, אחד איש והנה החסיד וירא החוצות, צנורי לקול קורא

 מתקלפים השובבים והנערים ראשו, עברו המים ארצה, קומתו מלא נופל הצנור
 אתו אותו ויולך משנתו אביו את ויער לביתו וישב החסיד, כראותו ויד,י בו.

 היין שיותה אחרית אביו יראה אולי אמר כי הזה, הנדול במראה לראות בחוץ,
 השכור אל החסיד אבי. ויגש כבואם, ולהי עינו. בכוס לתת יוסיף ולא יוסר,

 הזה, החזק היין את לקחת איפה כנפשי, רעי לי נא הגידד, לאמר, וישאלהו
ואנשים: אלד,ים המשמח שתית, אשר

 הלך והחסיד עוד, ממנו מש ולא כנפשו, רעו את בזה מצא החסיד אבי
יי׳א): אות שמיני ס' (סיתומא פנים. ובבושת נפש* במפח לדרכו

טז.
ק ל ו ם ח . ע ב נ ג

לעמו. צדיקים ומשיסטים חקיס וישם כארץ, היה באדם, ישר אחד, שופט ־
 דתו אחת גנב, עם החולק אבל שבעתים, ישלם הגנב בי דת, ויתן היום ויהי

משפטו: ועל השופט על העם כל וילונו כפר, כל לו יועיל ולא להמית,
הצירים, את ויצו צופים, בשידה עמו כל את השופט ויאסוף היום ויד,י

 המנות, את החולדות ותשאנד, מנות, לפניהם ויתן רבות חולדות לפניו ויביאו
 כל פיות את לסגור השיופט, ויצו ממחרת ויד,י בשדד,. אשר בחורים להחביאן
 שבו אבל בפעם, כפעם להחביאן המנות את לוקחות ההולדות ויהי החורים,

 משפט ישר כי ויבינו, העם וירא פיהם. את ההורים אטרו כי ראו כי למקומם,
ס״י): (ויק״ר גנב. חורד. רק גנב, החולדה לא כי השופט,

. r

עין. רע איש להון נבדיל
והבדים מלאים, עולים למטח הבדים הכור, על הגלגל סובכ^ד,ולך סובב
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 למעלה. ועדים למטה עשירים הכסף, הולך סובב סובב ריק*ס. יוידיס למעלה
■ ד: כלם עשה נפגשו, ורש עשיר כי לדעת פתיחה, ידו הא.יש, איגיי־י

 שדות היו הזה ולאיש• כארץ, היה חסד, ועושיה נדיב וישי, תם איש
 ויתן בשנה, שנה מדי שערים אלף וימצא האישי, ויזיייע ההיא. כא־ץ וכרמים
 לכנו ויקיא למות, ימיו קרבו כי ויהי די. ויברכהו שייערים מאה מכל מעשי
 ולשימרו. לעבדו הימדה אל לבך תנה ואתה־ עמי, אל נאסף אני הן אליו, ויאמר

 ממני הלא ממני, מעשר תיציא ומאה ביגינה, ימנה מדי תאסוף שיעיים אלף
כמני: ורבית וחיית אתה נם תעשיה וכן ראית

 אלף ויאסוף אביו, צוהו אשיר כבל בנו ויעש הזה, היקי האישי במות ויהי
 רוח האהרת, בשינה ויהי שערים. מאה מעשירו ויוציא ההיא, כימנה שעיים
 שיערים, עימרה ממנו ויגרע המעשיר את כתתו עיניו וירע אתו, היתה אהרת
 עד בתבואות, שדהו גרע כן ממעימיו ג־ע וכאימר שעירים, מאה השדה ויגיע

 נתן אשיר המעשיר, מסת בפי יותר, ולא שערים מאה שדהו עשה כי
תמיד: אביהו

 ויאמי עדיים. בעדי מכלול, לבושיי כלם אביו, בית וכל אחיו אליו ויתלקטו
 הנה אלי באתם במפלתי לשמוח האם לי, לרע אלי, באתם מדוע אליהם האיש

 עליך, מלש־מוח לנו חלילה לאמר, אליו אביו בית ובל אחיו ויאמרו הזה! ביום
 השידה, בעל אתה היית מלפנים כי יען יחד, אתך לשימוח כיום באנו אבל

 השדה בעל היה ים האלה כי הזה, כיום גדלת מה אבל לכהן, לך היה והאלוהים
לכהן! לו היית ואתה

 ולא עין, רעי איש להון ״נבהל :כ״ס) (נזשלי החכם אמר אשר הדבר, הוא
ל״ה): ס׳ רבה (שמוה יבואנו.״ הסר כי ידע

יח.
הערום. תלםיון בן

איבו. טמן וכלבו אדם כל את התהלך תמים כנחש, תלמיון כן היה עמם
 היום ויהי כסף, בידו הפקידו אשר עד העם, כל בעיני נחשב אמונים לאיש
 האלהים אל עמיתו ויגישו בידו, הפקיד אשר כסף בפקרון בעמיתי, תלמיון בן דכחש
 הערים ערום תלמיון בן ואולם התורה. כמשפט תלמיון בן את השופט וישבע

 לו, היה אשר נבוב, מטה בתוך וישיימהו הפקדון כסף את ויקח הזאת, בפעם גם
 ויאמר השופט*, כהשיביעו ויה• האלהים. אל בבואו בידו לקח זו משענתו דאת

 ויהי הלום. השבעי עד רגע כמעט בטשענתי נא ההזק עמיתו, אל תלמיון בן
 הכסף. את לו השיב כי באמת, תלמיון בן וישבע לעמיתו, מטהו את בתתו
 בו, אפו ויהי לשוא, ד׳ שם את תלמיון בן נשא כי האיש, כראות ואולם
לרסיסים, ויבקע המטה את בהשליכו ויהי ארצה, המטה את בחמתו וישלך

♦18
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 בן דאמי ללקטם, האייט דקור הב*ת, רצבי-. ‘לב• נפזר בתובו היה איגיר יהבפף
ה לך. נהתים ובידך הבל, לך יי תמצא באשר נא לקוטי אליך, תלמיין ר ק ד  רי:ס (

; ו' סרבל ם ועיי , נדרי ה ' ־ נ ו ב ו ג : ב ( . ע ' נ

יט.
שניהם. בי; לרעה תהיה ד׳ שיבועת

שימה, פתה ולאפות עייפתה ללוש שבנתה בית אל באה ;יניה, אחת אשה
 תיך אל הדנרים ויפלו בההפץה דהי אתה, כפף דנ־י שילשיה היו הזאת, לאשה
 לביתה בשיובה ויהי ד;ית. ובלי משיים מבלי העיונות, כתוך אותם ותלשי העיפה
אותם. מציאה אולי אותה לדרוש• שבנתה אל ותשיב כספה, את אבדה בי ותרא

מבני, אהד את אקביה לאמי, לה ותשיבע בנים, שלשה היו הזאת לשיבנה
 האשיה ותאט- הזאת, האשה בן הילד וימת ההם בימים ויהי אלי, בא כספך אם

 הזאת האשיה ותבא בעונה. הילד ויגו;* ליטקר, שיבנתי נשבעה יי זאת אין בלבה,
 השידה כי השיכנה, כראות ויהי הכפה. דבר על אותה ליצאול שיבנתה אל ♦צנית
 לקהתי אם הנותרים, בני שני את אקברה עוד, ותשבע ותקפו<ןי כה, עד אותה
 ותבא הניצארים, הילדים שני נם וימותו ההם, כימים ויהי לך, אשר בל ממך

 הביאה, אשר הבכיות את כפרוצה ויהי ולנחמה, להם להכרותה הזאת האשה
 עתה ותאמר, עיניה, למיאה האשיה ותהיד אכרה, אשיר הדנרים נפלו והנה

 כין לרעה תהיה ד׳ ״שיבועית האומרים ישי־אל, חבמי דכרי נמרצו כה ראיתי,
׳):1 פרסה רבה (ויקרה יצניהם!"

כ.
רצה.לכל המשביע

 ויבוימו הונו כל עינו. כבוס ויתן עועיים, רוח עליו עבר עיציר, אהד איש
 ביתי, בלי את גם למבור החל בי ויהי מכליו. הכסף אזל בי עד ביין, נתן

 ויוליכוהו ויש:רוהו יין וייציקוהן יחד, סוד וימתיקו מאד, בניו בעיני הדבר וירע
 להנז~ משינתו בהקיצו יוסר למען הקברים, בשדה אשיד המערות, באהת ויניחוהו

היין: ק
 המה הקברים. בית שער פני על יין, סוחרי אנשים עברו ההוא, ביזם

מן בדיהם את ויפרקו כעיר, ענות קול *צימעו והנה השיעי״, פתח נכה באו
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 עלה אש־ הקול מה לראות הע*רה, הלנו והמה הקברים, בין וימםינום !,המורים
 ו־פתה לם:יו, יין :די והנה וירא ומיינו, מיטנתו היטנור הקיין נ* ויה' באזנם.

 אביהם את בניו ויזנרו הימים, לשילשית ויהי היין. מן וישית הבדים מן אהד את
 הלא אליו ויאמרו יצנור, שיותה והוא ^פניו, יין בדי והנה ויראו לראותו, וילבו

 ביציונ, הי לבל ד ישיביע בי זאת, אין לנפשך, היים מציאת המתים בין גם
 את איש• אישי בניו, וייצקוהו ביתם, אל ויקהוהו בעדך? נעציור בי מה, ינחנו
י■•): ב׳ ־בב (י-קרס ־ומי

בא.
ץ פ ח . ה ים י ח

 הע־ר ברהוב פעם עבר בשימים, מיני בבל בעירים הםובב רוקה, אהד רובל
 ויהי חיים! בושים ה־ים! בושם לקנות החפץ האישי מי לאמי, גדול בקול ויק־א

 אנא אליו ויאמר האהל, מפתח אליו וירץ הקורא, קול את ינאי, רבי בשימוע
 ויאמר אנבי. חיים הפין בי אמרת, אשר חיים שיל הכושים את נא הראני אדוני,
 רבי בו ויפציר האלה. הדברים את קיאתי למענך לא אדוני, לא אל־ו, הרובל

 החפץ האישי ״מי לאמי בתוב ויראהו תחלים, מפ־ את מחיקו האיש ויקה ינאי,
 ט־ב." ויעשיה מ־עי יסיר מ־מה, מדיר ושיפתיו מיעי, לשיונו ינציוי הי־ם

: דקל־א ג ס: פ׳ ד מ״

כב.
רעהו. בסתר מלשני

 בבל יפריש ארגיעה עד בעקב, הנחש ישוך אם הרש, בפתן הנהו המרגל
 בםוריא, פיושה ומציודתו ברומא הוא רעהו, בםתר אדם ילשין ואם הגויה, יציורי

ארץ: אפסי בבל פרושיה ומציודתו בפוריא, הוא
 בפעם נפשיות שלשי להרוג הדה הרב ולשיונו משיולשית, לשיון למיגל,

 נפש, בדם הטה עשוקים עליו, הנאמר וגם השומע, וגם האומר גם בי אהת.
פי בור יעד — מציל: באין עו

 רביל ללבת וסוררת, היתה הומיה בי דבר, ערות בבלהו ראה אחד, איש
 תמיד כלתו את הוכיח מישרים, והולך תמים בהיותו הזה האיש סוד, ולגלות
 חמיה התרפס ויום יום בבל אדם. בבן דופי תתן ולא הרעה, דרכה את לעזוב

 לחטוא ותוסף הזקן, בתוכחת קצה כי ויהי הרעה. מדרכה תשיב למען אותה, והרהיב
יוס ובכל בי, לצחק אביך אלי נא לאט־, לאייטה ותגד ותלך עוד, בלשונה
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 ואם אלי, ויתחנן לפני יכרע גם עמי, לשכב ויסיתד אלי יבא עיב, לעת ויום
 כדבר האיש ויעש דברי. כנים כי וראית לנו וארבת בי, אםון נותן אתה אין

 ויפרוץ בו, אפו וידד הדבר, נכון אמת והנה וירא במסתרים, לטו ויארוב אשתי
 עד בו הטתו בערה כי הקשה, בהרבו אביו את ויבתק אף בחרי הביתה

 וישפטום טעונם, ואשתו האישי את נקו לא השופטים גם ואולם להשחית.
:כ״ו) פרשה רבה (ויקרא הרבה. נעון שלשתם וימותו מות. משפט

כג
והזקן. אנדריאנרס

ה במסילה המלך אנדריאנוס כעלות  אחד זקן אישי והנה וירא טבריה, הע̂ו
התחשוב נעויייך, בימי יגעת רבות הלא אליו, המלך ויאמר בכרמו. מטע נוטע

̂ומיך? ותחדש• כחך עיד תחליף בי גם זיעתי אמנם הן ו־אמר, הזקן ויען על
 ועברו, נגוזו ימי אמנם הן ידי, את הנחתי לא לערב וגם חלדי, ימי בבקר נטעתי

 זה מפיי• ואוכל טובה בשייבה אנוב ויעיר ימי, את ד׳ יחדש• אולי יודע מי אבל
 רן הזקן, ויאמר חייך? שני ימי כמה המלך, ויאמר הזה. כיוס נטעתי אשיר
 ממטעך עוד לאכול נפשיך תאמר ואיך המלך, ויאמר היום. אנכי יגזנה מאה

 בלב אגוע הלא עמי, אל אאסף ואם ואוכל, ד׳ יחייני אם הזקן, ויאמר ? ה
 בטרם לפני אבות• עמלו כאשיר יולד כי יבא עמלתי,לדור אשר עמלי על שמח

תטופנד- ושיפתיך נכבד, זקן דברת כן הזקן, אל המלך, ויאמר אני. גם נולדתי
הלא נטעת, אשר זה עצך מפ־י ותאכל ימיך, ד׳ יאריך אם ואתה מישרים.

אני: גם בך אשמח למען לי, להגיד אלי תבוא בוא
טנא, ובידו המלך בשער עומד אחד זקן והנה ההם, הרבים בימים ויהי

 לו הבאתי הנה ויאמר, המלך לפני ויעמוד הזקן ויבא בכורות, תאנים ובטנא
̂ך, אדוני בי זקנתי, כימי נטעתי אשר מטעי, בכורי מראשית המלך אדוני המל

טבריה. העולה במסילה בעלותך עמכה הנצב הזקן האיש אני אדוני, נפשך חי
 רצו לימינו, זהב לכסא ויושיבהו מאד, ויכבדהו זקן ד לקראת המלך וישיטח
גדו^י בכבוד לביתו וישילחהו זהב, שקלי הזקן טנא את וימלאו המלך

 מה לאמר, רעהו אל השירים ויתמהו המלך, מהיכל הזקן בצאת ויהי
המלך וישימע רב? עושר ויעשרהו המלך נשאו כי הלזה, כלב־טת הזקן היהודי

— אני? ארצהו לא ואיך בו, רצה אלהיו ד אם אליהם, ויאמר
 נתן אשיר הזהב את ביתו גרת שכנתו ותרא ביתו, אל הזקן כשוב ויהי

 אישיה את ותקלל מאד, בו ותקנא לו, הביא אשר התאנים דוד בעד המלך לו
ענ* ותשם בדוד, ותשם היא גס תאנים ותלקט האשד. ותמהר נמרצית, קללה
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 מה המלך לו ויאמר המלך, אל :בואו ויהי המלך. אל ותשלחהו אישה, שכם
 אוהב בי המלך, אדוני עליך שימעתי הנה האיש, ויאמר מה? לך ומי מד׳ דך

 ויצו בו, בערה וחמתו מאד עליו המלך ויקצוף מחירם. זהב ונתת אתה, תאנים
 כל הלחי, על הכהו השער דרך עובר ובל השער, מזוזת לפני ויציגוהו המלך

 לי עשה כאשיר ויאמר, באימתו ויגער ביתו, אל האיש כשוב ויהי ההוא. היום
 להודות לך עוד הלא ותאמר, האשה ותען בראשך. גמולך אשיב כן המלך,

 כי תחתיהם, אתרוגים לך נתתי לולי כי התאנים, את לך נתתי כי הסדי, לי
ה): פרשה רבה (ויקרא בם. רגמוך עתה כ״

כד.
ועקילם. •אנדריאנוס

הטכעו? תבל אדני מה על אנדריאנוס.

:הרוח על עקילוס.

רוח? לדברי הקץ מה, בלי הרוח הלא אנדדיאנום.

לדברי: מופת תתן היא גם הלא עליה, רכבת אשר אתונך עקילם•

בלעם: כאתון פיה את תפתח אם אנדריאנוס.
ונפלאות: גדולות וראית בצוארה, חבל נא שימה עקילס.

ומה? שמתי, הנה אנדריאנום.

 מזה, מקצה אחזתי כבר ואנכי מזה, מקצה בחבל ואחוז ידך ימלח עקילם.
עימיתי: אשיר את ראית הלא

 נופלת הנה אהה! לצוארה, מחנק ימתה הלא עימית, מה אהה! אנדריאנום.
מתה!

האתון. לאסון נפשך תשים ולא נבבד! מלך ברוחך, תכהל אל עקילס.
ובריאים, שלמים עודם יצוריה כל כי המלך, אדוני ראית הלא אבל
 תטה מדוע המלך, אדוני תגיד הלא ועתה מאום. כל כה דבק ולא

י ברגע? לנוע האתוץ
 משאוף פיה, כבאר ותאמיר מצאת, כלאת בקרבה רוחה את הלא אנדריאנוס.

קרבה: אל חדיצ רוח

 באף חיים, לרוח להיות אלהים, ד׳ גפה ?זימר הרוח, הוא הלא עקילס.
ה׳): אוס ברסשיש (הגסומא המיבעי, תבל אדני עליו אשיר היקום, כל
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כה.
והפילוסופים. אנדריאנוס

 היום ויה• מהבמיס. ה:ם*ם היו והנוה לאנדייאנוס, ה*ר הבטיש :״•ליגיה’
 אנד־־יאנוס דקיא :אלרדט, לה*ו־ת וית:זגיא בם:לותו, הטלך אנדייאנום ו*:בה

 ה:מ*ו ןי;*:והו סכלותו, את :•גימעס ויה• הזה, הדני על אתם ויועץ להנמיו
האלה: נדברים קיגיות,

 הא־ץ, ואת השמים את תעביר הלא אתה, אלהים אם ,“יא״ הרא״יו! ויען
 ד שס ני תבל, יוימני נ^ יראו ואז תבלה, ננ:ד והארץ יהיו:־*, בליל ה־נ־מיב

- ממך! ו-ראו על*ך, נקרא -
דנ״יי, על ניםפות אשיית עוד אנל רעי, בדעת דעת• :ם ויאמר, השיני ויע־ן

לאלהים: לנו והיית תחתיהם, תביא הדיניה, וא־ץ הדשיים שמים כי
דב״ו, מיש-רים ההבמים, רעי דביי בנים אמנם אם ,“ויאמ השיליש•• ויעץ

̂ך, אדוני תשינח לא ני עליהם, נוספות אשיית אנני נם זאת, בנל ואולם  המל
 יויסיבי, בל ידאו למען ינונים, בצינעים יהאיץ השימים מ־אה את נם לשינות

— ממך! וי־או מהמה, יהתו ני היסימים, אותות תבל
וזעיף, מר הדרו אל ויסר יו ויצי דבריהם את אנדריאנום בשימוע ויהי

 נפשיך תשיים אל אליו, ותאמר לראותו אשיתו ותנא ויתחל. ממתו על וישנב
 לקולי אישי• נא שמע אכל נבונה. אליך דברו לא בי הפילוסופים, דברי לנל

 את לא^הים, ראיביונד, איימי נא« הימיבה לעיציתי. תימיית ולבך אמרתי האזינה
לאלהים: היית ני ותיאה תשייב ואחי בידך, הפקיד אשיר הפקדון,

 ימיאל — ? יו אימייבנו ני בירי, האלהים הפקיד אימי־ הפקדון הוא מה —
סוער: בלב אנדריאנום
כנהת: האשיה אמרה באפך! נפה אימיי היים רוה —
אנדריאנום: אמי לנוע! ואתם אמות הלא —
להיות הוא נחשיב ובמה היוה, את לנלוא ביוה שילימי אדם אין כן אם
י׳י): אוז בובצים בינם (::־■:;ד רוח. בעינות האשד. אמיד, באלהים?

כו.
* יהושע. ורבי אנדריאנוס

 זה הנדודה, הנבשיד, את טרפו לא בי הזאבים, ימיבעים מיובו מה אנדריאנום.
• — בימינים! רבות

לשיניהם! טרף נתנה לא אשיר היועיר., נה גדול פה אכל יהושיע. רבי
ב'): הוס הונדוס פ׳ (הניוהא
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בע^ והא־ש

כז.
הכצרות. דבר על

 אז איש בבית ויאתיו אניגיים שלשה נקרו הי;יב, בימי
̂ין, אהד להם בבר רק בביתו היה ולא הוא, גם היה עני הכית  שירש ;י־ך ק;

 לאבל, בשיבתם ויהי י מאוםה. לו השיאיד ולא לסו, נתן זה להטו את ביציים•
 רעב. זלעסות ספני בהוריהן, נמקו וע־יניו לקראתם, ויתיציב הבית בעיל בן ויגש*

 הלחם פתותי ימלשית את לילד ויתנו עליו, נהומיהם נבם־־ו פניו,והנה ראו האורהיס
 ויה* ברעיב, התעיגיפה נפשיו בי לחמם, את הילד קבל שוקקה בנפש• לפניהם. אשר
 בפיהי, ואחת בידיו מנות שיתים בנו, ביד הלחם והנה וירא הבית בעל יבוא

 ויה־ .ויפות כאבן וישיליבהו קומתו מלא הארץ מן ויניפהו חמה, אביו ויטלא
 ויה־ ותמת. ארצה ותפול היא גס חגגה ותעל בנה, מת בי הילד אם כ־־אות
וימת: א־צ־ה וים^ הגגה הוא גם ויעיל קרהו, אשר את האיש בראות

 בעל לבני מפתו הנותן ״אורח ישיראל: חכמי אמרו אימי־ הדב׳־ הוא
ס הורג." הוא נפשיות ש*לש רשיותו, בלי הבית ס ד״א (מס: ט׳): פ׳ רי

כח.
ל ח ג ר ב ש וה

 חלם כי חלומו, את לו לפתור הלפתא, בן יופי רבי לפני בא אהד איש•
̂ה. אביו לו הניח אשיר הממימון את משם לקחת לקפודקיאה, ללבת  למורש
 ידעת• האיש•, ויאמר מעורות שימה אביך היה אם הידעת אליו, יוסי רבי ויאמר

 אחדים^ רגעים יום* רבי ויחשיוב מעודו. שימה נודעו לא עקבותיו כי ידעתי, גם
 לקורת בהגיעיך והיה ביתך, קורות וספור נא לך לקראתו, הנצב האיש• אל ויאמר

 ויאמר, האיש ויען לאביך, אשיר הממימון את ומצאת בה רחתרת העשרים,
 ביתך בי ידעתי גם ידעיתי ויאמר יוסי רבי ויען קורות. עשירים בביתי אין הלא
 והקורה לראשית, ומאהרית לאחרית מראשיית וספור נא לך אבל הוא, קטן

 לביתו, האיש• וילך צויתיך. כאשר חתור אותה העש־ים מספר עליה יפול אשיר
לו: אמר כאשר המנזמון את וימצא החכם, ציוהו כאשיר ויעש•

 רבי ויען רעהו. אל איש ויתמהו הזה, הדבר את התלמידים כראות ויהי
 אבל אנכי, נביא כן ולא אנכי נביא לא כי החפץ, על תתמהו אל ויאמר יוסי

 אבי את ידעתי אנכי הן פתרונים. לאלהים כי רעת, רוח ב• נתן אלהי ד׳
 דקי״א ו קם׳ כי ידעתם, הלא ואתם יונית, חציו דבר כי שיהו, ואת הזה האיש
 הבן גם כי בנפשיי, אמרתי כן על העישרים," ״קורת הוראתו: יונית, בשיפת

 דקי״א״ קפ׳ו ״ממ*מון האלה: הקצ-ים המלים מותו, בט״ם מאביו שפע הזה,
 חיכה הזרם סיר, פ׳ (ב״ר בלילה, חזיונות ויהז בההיץ מחשבות חשב והוא

, יגויס): דבשי פסוק דבשי,
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כט.
בעבורה. הבאה מצרה

 עני לכל ידה את ותפתה הבציות, בשנת לחם אפתה אלמנה, אהת אשה
 ותקח לשמור, זהב שקל בידה אהד איש ויפקד יום ויהי ומבקש. דורש

 הקמח מן האשה ותקח ותשיבההו. הקמה בכד אותו ותשים השקל את האשה
 על הסובב אחד לעני ותתנהו להם, בכבר ותאפהו הקמה בתוך השיקל ויתגלגל
 הן לאמר, האשיה לו ותשבע הפקדון, את לקהת האיש בא בי ויהי הפתחים.

 ולא לך. אשר מבל בידי ישי אם בלהות, למלך מבני אחד את המות יצעיד
 הנשבע אם ישיראל, חבמי ויאמרו פתאום. מבניה אהד וימת הימים, ארבו

■ י״ט): אות צעיל עיין כ״ה, (:יטי; לשקר! הנשבע כי ואף משיפמו, בה לאמת

■ ל
ן נ א. ש י ב ח

באזנו, לאדם תקע בישיא, חנן בשם הנודע רע, ואישי בליעל איש הנן
 לאיש לתת הונא רב ויענישהו הונא, רב ההבם לפגי האלהים, עד ויבאו

 לו לתת המכה, לאישי ויתנהו מעוך, זוז היה ולהנן בשיתו. בפר הזוז, הצי
 שנית, מבד. חנן ויכהו היה, מעוך בי להחליפו, הא־שי אבה ולא מכיסו, הצייהו

נ׳;): לו: (•:'׳ק כלו הזוז את לו יתן

פשע, המיאתו על מוסיף רשע ״ישי
:(הבונה) ״ רשיע באגרוף להכות ממונו ונותן -

לא.
זקן. פני והדרת

 לחצום אS זאת בכל עולם, לאהוזת כנען בעבדי מלפנים ישיראל בהתנהל
 בם מעבד אדוניד׳ם חדלו בימים ויבאו העבדים זקנו וכאשר בפרך♦, עבדום ולא
 ובין בריח, בן שד,וא בין זקן, פני לד,ד־ התורה במצות פניד׳ם, הדרו כ• עוד

ברית: בן שאינו
 לפני ויבא בששיר, ראשו ואת זקנו את אהר זקן עבד וימשח היום, ויהי

 העבד וילך “ 1 ביתך בני ישראל עניי ״ויהיו ויאמר רכא וימאן לו, לד.מבר רבא
ממחרת ויד,י ביתו. אל ויאספד,ו ויקנד.ו יממואל בן פפא רב לפני ויבא מאצלו
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̂צקני ביתו, זקן עבדו אל פפא רב ויאמר ̂ך מיפ, ה  פניו את וירהץ העבד רי
 טמנו, ויכהל פפא, רב לפד ויעמוד ויבא יצעירו, ציבע את ויעבר ראיציי ואת

̂א י̂ן1אר ךאמר העבד ויען פתאום, י׳צערות־ו הלבינו ■כי ראה בי  ימים בביר ךי
 (י־:ח תהתיו.״ אדר דנא <ןSנה מצרה ״צדיק פפא: רב ויאמר אנבי, טאביך
: דף דצ-עא ( פ׳

לב.
א צ מ . נ ב נ ג ה

 אורח מעובר* יביס נקבצו ושם במלון, כדרך הה-יד זוט־א מר בהיות ויהי
 בסף, גב־ע לו נגנב ב• כקולו, המלון בעל עליהם הרעים פתאום שם. ללון
 נא הבה המלון בעל אל זוטרא מר ויאמר מאר. זוטרא מר בעיני הדבר וירע

 רהצו בי ויהי הגנב. את לדעת אדרשה ואנבי חנם, נקיים תחשיוד ואל מעמי,
 סופג האורחים מן אהד וחנה זוטרא, מר וירא רגליהם, ואת ידיהס את האורחים

 בבגד ידו שלה בי !הגנב הוא !תפשוהו זוטרא, מר ויאמר רעהו, בבגד ידיו את
ה״רז): נספר וע׳יש דכ״ד. ״נ;3( באמתחתו. הגביע וימצא אצילו ויחפשו ויתפיציוהו ״עדו,

לג.
כדרבונות. הימים דברי

 דבר• בבל מאד הוא זהיר כי אשי, רב בפני רבינא את הללו הדור הבמי
 ערב, צללי בנטות היה' שבת ערב היום, ויהי נעידר. לא מהם אהד הסופרים

 ב* בהלואה, נםף זוזים עשרה ל* יצילהה לאמר, יבינא אל אשי רב וייצילח
 הלא לאמר, רבינא לו וייציב קטנה. אחת ארץ כברת לקנות לפני ד' הקרה
 בספו המלוה שמואל, רבו בשם אפר אשר יהודה, רב דברי את יךעת אתה
 בי נפיציו, באיין תקולל ברעהו ישה וכאשיר מביצול, יתן עור לפני עדים, בלא

 בעדים, והתום כתוב ספי אדוני, אלי נא ייגילח כן על שקי. *צפתי תאלמנה
 על גם האם לאמר, אשי רב לו וישלה שיאלת. כאשיי הבסף לך אשילה יאז

 עמוס איציר אדוני, כי אף לאפר, רבינא לו וייצב הדברים? נאמרו כמגי אניציים
 לנפשי? קללה אסוב ולפה ייצכההו, וגם הדבר יזכר לא למודיו, ברוב הנהו
ר): דף מציעא (בנח _ ע׳

לד.
לכש נתתי טוב להד. בי

רהוקים, ואיים ימים ארהות עכר ו,ולהוי ד׳ ליראי אהד
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 וידי* לבם. בבל ד׳ אל ישראל נדה• ולהשיב הטוב, בלקחו בינה תועים ללמד
 ניגיאו ואתם ארץ, ורובלי אדירים םי־רים בה, אתו ויתלקטו באניה, בהיותו
 לפניהם אשר האיש את הסוהרים, כראות ויהי רבה. בבודה ומעיבם, ידם סחורת

 הלא אליו, האנשים ויאמרו הרעימו, למען וחתולים כעש עטו וירבו בו, ויתקלסו
 אולי מרכולתך, נא הראנו ועיתה אתה, נכבד סהר כי שפטנוך, עינינו למראה
 גדול שיס לנו עשיינו וכבר אנהנו, בנים בי ממנו, תירא אל ואתה אתך, נסהור
 הצים בו וישילחו להם, המרו לציון ב• דבריהם את האיש• בש*מוי<י ויהי בארץ.
 וגם אתם, אדירים סוהרים אמנם הן לאמר, בנחת אותם ויען בהלקות, ש-נונים
 מאד, רבה ירי בנעית בי תדעו, ידע אבל לפניבם. אשר הכבודה בל את ראיתי

 ויוסיפי מונים, עשירת מבס במרבולתי גדלתי ואולי במבם, במערבי עורב הנני
 אדם לכסיל עוד ויהשבוהו המתם, בל עליו ולשפוך בו, להתל האנשיים

גאה: ולדל
 והזק אדיר רעם קול פתאום נשימע והנה הלאה, ימים ארהות כעברם ויהי

בסירות האניה, פני על ועברו שיטו רבים ושודדים קני־רובה, רבבה מאלפי יוצא
הוף ‘אל בהזקה וימשיבוההלאה,מעבור האניה את ויהסמו אבה, ובאניות דונה
 השיודדים ויקהו בז, ולבוז שילל לשלול בארבה, השודדים ויסובבוה האיים, אהד
 לקהו, הבל את נעיל, שירוך ועד מהוט באניה נשיאר ולא מצאו, אשר בל את
 האישי הוא האהד, לחבס פנים נשיאו בי ונפשיותם, גויתם בלתי להם נש-אר ילא

 לקחו בנועם בתחנתו, בחכמתו, ממות, האניה אנשיי בל את מלטי אש^ המסכן,
הנאוה: ובמדברו

 אשיר המדרשי בית אל ויבוא העיני, החכם ויעל היבשיה, האניה בבוא ויהי
 ובמדע־ים, בתירה הרבה, חכמתו את ויראו הזאת, העיר חכמי אל ויתודע בעיר,

 חבמה בבל רבות שאלות ממנו וישיאלו מאד, וינשיאוהו ויבבדוהו בשער, ויהללוהו
 רעת, באמרי הטוב לקהו את ד׳ לעים ויטיף הבמתה ערד, וד,וא ותבונה,
 מבית בצאתי ולזד,ב. לכסף רבות מתנות לו ויתנו וכבוד, הדר ברוב ויגדילד,ו
 ושיו;* העם גדולי כל הלכו ואתו מלונו, בית אל העס בל שילחוהו המדרשי,

הזאת: העיר
המסב!׳ לחכס נעשיה אשיר הגדול, הכבוד כל את האניה, אנשי כראות ויהי

 נאם! בי וידעו להם, דבר אשיר דבריו את ויזכרו באניתם. אתס הלך אשר
 היא וטובה מאד, עד היא רבה מרכולתו בי דברו, הוקם ובכר הזה, החכם

 במו ילך אם ישטפוה, לא במים, אתה יעבור אם ממרבולתם. מונים, עשרת
 שימורה בי אותר,. יבלה לא גנב ובל ישדד־ לא שודד בל תכוה, לא אש
 פגעי מכל ומסוגרת סוגרת וערובה, בבל היא שמורה האדם, בלב החכמה היא

 ולשלום לחיים ובואה צאתד, ישימר וד׳ ימינה, יד על צלה ד׳ שומרה, ד׳ הזמן,
 נתתי טוב לקה ״בי ד׳) (משלי אדם מכל החבם אמר אשר הדבר, והוא סלה.
תעיזובו:״ אל תורתי לכם

ויעש מטובו, ויעניקם באניה, עמו הלכו אשר האנשים את גם החכם ויזכר
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 וישוכו ה־רו, לד ויודו לו, אשיר מבל מעשיר להס ו־תן ויאכלו, משית־ להם
̂ם  מהב, אלילי ואת היסף אלילי את דבעליב, את ויעיזבו הרעיה, ומדיבם מכסו

ב׳): הו־ תרומה (הנרומה לבם. בכל ד' אל וישיובו שוא, הבל' הפיצמריס

לה.
בעליו. את רשע ימלט ולא

 אל אשיה נדפו אשיר היו, מבטן תואפות היו. אהת אם בנות אחיות שיתי
 האחת נ:רה לא אשיר עד פניהן, אותות ובבל בדבורן, בקומתן, בתאין אהותה

 איתה ויקנא מעל, בו ותפעול אייטה תחת האחת ור.ץן היום ויהי אחותה, פפני
 בית אל הלכה בטרם ואולם ההם. בימים היה אשיר הנהן אל ויביאה אישיר■

 אחוהה ותלך עליה, נ;ץר איציי ואת עשיתה אשי את לאהותה הודיעיה האלהים,
 ויהי וטיהורה. נקיה הביתה ותשב המאררים, המים את ותשת הבד׳ן, אל תחתיה.
 הריחה באשר ויהי והשיקה, אותה ותחבק ציוארד■ על הזונה אחותה ותפול בבואה

 ותמה. ארצה ותפול ירכד■ ונפלה בטנד■ צבתה והנה אחותה, מפי חפים ריח את
 בעליו.׳' את רשיע ימלט ״ולא ה׳): (קדצס הקד,לת אמר אשיר הדבר הוא

ט׳): פרשה רבה (במדבר

לו.
ד. בשר האביילו .ראשונים מים הז
הנפשי. את הרנו אתמנים׳ מים

 המיר היהודים פן ורבים ישיאל, על עביו ורעות רבות גזירות הד,ם, בימים
 במסתרים דתם את שימרו מד.ס רכים ואולם ריצע, ועקת אויב לחץ פפני דתם את

יעקב: לאלהי ינאמנו
וטבח, היה רקה הוא, גם מסתתר יהודי היה אשיר פייצראל, אהד איש

ובשר לבד טהור בשר ויבשל ופבקיצי. דוריצי לבל פבושל בשיר פ:ר אשר
 כפיו, בנקיון וירחץ בשיר, לאכול ביתו אל בא איצר אייצ כל ויהי לבד. חזיר

 לו ויושט הוא, יהודי כי נאפנה האי*צ ידע אז אבלי, ואחר אבלו לפני ויברך
חזיר: ביצר לו נתן אלה, כל עשה לא ואשיר טהור, בשר

 לא וד.וא לאכול, בשר לו ויבקיצ ביתו אל אחד יהודי ויסר היום ויד.י
ויאכל, חזיר כשר הטבח לו ויתן ולאחריו, לפניו ברך ולא במים, ידיו את רחץ

איציר המהיר את לתת האייצי ויפאן מנה. עשרה נתח בל מהיר לי ויקצוב
 הטבח ויען מנד,. בשימנה אצלך אכלתי אתמול הלא ויאפר עליו, היציית

ופבקש, דוריט לבל מחירו נידע יבכר היום, אבלת חזיר ביצי־ הלא ויאפר,



— 286 —

 בשי" האנלתני ומדוע אנכי יהודי הלא כשתי, לו ויאמר וילפת, האיש ויח־ד
כפיך! בנקיון רחצית לא :י לך, אעשיה ומה ויאמר, הטבח ויען הזיי?

אבלו, אהד פיו ואת ידיו את ‘רחיץ לא קטניות, נזיד אבל אשר אחד, אישי
 ויאמר האיש• אשת אל וירקי וימהר בהו<ץי, בליעל אישי ניאותו ויהי החוציה, וי־*יא

 הטבעת את מידך ולבקש• אליך ללכת ושוני העיר ביחוב פנעני אישיך הנה אליה,
 ותתן האות, לקול האשיה ותאמן קמיניות. נזיד היום אבל בי אות, ומה לו, אשי

הטבעת אין בי וירא הביתה, האיש כשיוב ויהי שאל. כאשיר המיבעת את לו
אשתו  ע ויקם בו, המתו ותבער מידה, ויקהה במרמה אחד אישי בא בי בידה,

 לדורור בשפ- לזברון ויבתבוש האלה, הדב־יש את ישיראל הבמי וישימעו ויהיגה.
כ׳): פרשה רנה (בתלבר עולמים,

לז.
אליו. קרובים אלהיש לו אשר

‘כ ויהי אחד, יהודי איש נמציא ובתובש הימה, באניה ירדו רבים אנשייש
 היבשיה יעלה כי היהודי, מאת האנשיים ויבקשיו האיים, אהד חוף אל האניה באה

 מתמול הזאת כדרך עברתי לא הלא אלך, ואיך היהודי, ייאמר בעדם, אבל לקנות
 והיהודי אתה, יהודי הלא אליו, האנשיים ויאמרו הזאת. כאיץ אנכי גר שילשוש,

 בכל ליהודי הוא קמב אלהים ד׳ כי בואו, מקוש בבל יחשיב תושב כגר הלא
:ב׳) פ׳ רנה (־נ-יס אליו. קיאו

לח.
[ ה. ד י ח ]

ישפך. דמו באדם
 האם ותקח ויהרגהו, אהיו על האהד ויקש אהת, אם בני היו אחים שני

 האשיה נתנה ויום יום בכל לפניה. למשמרת אותו ותנה בבום ותתן הנהרג מדם
 נח והנה האשה ותרא היום ויהי רתהיו. ירתיח הדס והנה ותרא עיניה, הזה בבוש
 הדב- הוא האחר. בנה גס מת ככר כי נכונה ותיע ותתכונן, ותרא מזעפו, הדס

(בס): ישפך." דמו באדס האדס דם ״שופך כתורתו: ד' אמר אשר
[פתרון]

הטוב, את הרע יהרוג האדם, ובילדות הרע, ושר טוב יצר אחיס, שני
האביונה; ותפר הרע, גם יעזבהו ובזקנותו מנעוריו, רע האדם לב יצר כי
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לט.
כן. לא ואתה

 cוא^ בטבייה, אשר השער כפתח יוה:!, ורבי ינאי רבי וישיבו ה*ופ, וידר
 ויראו כשבתש ויהי .cוגיSאוםטרו בשס הנודעיפ בכבכיש, החוזים האשיפים ישבו

 בשרה, מלאכתם לעשות השער מפתח יוצאים יהודים שיני והנה האוסטרולוגים,
 לביתם, עוד ישיובו לא האלה האנשיים ,‘ישראל הבמי אל האוסמירולוגים ויאמרו
 וירדפו הינזמים. באותות ידענו בן בי ולשייפים, לנחימים לביות והיו יתמו בשדה
 ישיראל הבמי ויבאו בערב, ויהי מעיאום. ולא להשיבם אהייהם ישיראל חכמי

 ההבמים וישיתאו לשילוט. השידה מן שבו היהודים והנה וירא השיער, בפתה
 לא האנשיים, ויאמרו הזה? כיום עימיתם מה לנו תנידו הלא ויאמרו עליהם,

 נעימה איטר בבל אלהינו, לד׳ והתפללנו שמע פרשת קיאנו אבל דבר, עשינו
 וד אתם, יהודים הלא איפוא, בן אם ויאמרו, האוסטרולוגים ויענו יום. כבל

 פ׳ (שנסומא ״ !אלהיך ד' לך נתן בן לא ״ואתה :עליכם אמר הלא אלהיבם
יו״ד): אות שופטיס

מ.
תייא. רד ראביי יוסף רב

 לו הולידה וכמותה אשתו, עליו ותמת באר<ןי, היה אהד איש• יוסף. רב
לכנו לשכור ידו לאל היה ולא היה, עני הזה האיש אוני, כן לו

דדים שני לו יצאו כי נפלאות, לו אלהים ד' ויעשי , מינקת ,
 לו נעשה יי הזה, האיש גדול מה בנו. את להניק אשה כדדי

גדול! נס
בראשית: סדרי בגללו שיונו כי הזה, האיש נגרע מה אביי.

האיש בה הכיר ולא ירע ולא ירים, קצוצת אשד. לקח אחד, איש יוסף. רב
ידע• לא איטר היתה, צנועה הלא הזאת האשיה מותה. יום עד

כד,: אישיד.
באשיתי. הכיר לא אשר האישי, היה צנוע מה אבל דרכה, כן זאת, הייא. יבי

נ״ג:): דף (שית

, . א מ

בבל. מגנבי ישראל ארץ רוצחי טובים
כדרך, בהיותם וידיי לנזיב, ללכת בדרך עקיבא רבי תלמידי וילכו היום רהי

ויאמרו הולכים? אתם איפר, אליהם, הרוצחים ויאמר רוצחים, חכר כד,ם ויפגעו
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ד מהם. התלמידים ויסרדו בזיבה בבואם ויהי הולכים. אנחנו לעיכו התלמידים  ד
 עקיבא רבי תלמידי ויאמרו, אתם? מי תלמידי אליהם, היוצחים ויאמרו בהפרדם,

 רע ארם בם פגע לא בי ותלמיריו, עקיבא רבי איגייי היוצחים, ויאמרו אנחנו.
כ׳יה): ('!״: מעידם

 ויפגעו תויתאה, לבא בדי־ יהודה רב תלמיד מניגיי רב וילך היום, ויהי
 לפומבדיתא מנשי רב ויאמר מועירות? פניך איפה אליו ויאמיו גנבים, חבר בו

 ידענו עתה אליו, הגנבים ויאמרו מהם. ויפרד הורתאה בבואו ויהי הולך, אנבי
 את הידעתם אליהם, מנשי רב ויאמר אתה, מרמה איש ליהודה תלמיד בי

 ההם, הרבים בימים ויהי לעיני. אדוני את חרפתם כי בלבם, תוכו בחרם אלופי?
 ממנו לבקש מנשי רב אל באו האלה והגנבים שינה, ושתים עשירים עברו כאשר
 ההיא העת מן בי יהודה, רב מורם נגר חמיאו אשר המיאתם על להם לסלוח
 אהד אורג ואולם מנשיי, רב קללת בגלל בגנבתם, הגנבים הציליהו לא ומעלה,
 אריה וימצאהו חטאתו על פליחה לבקש וימאן ברשעו עמד הגנבים עם הנלוה
:רהו וישיר

 ישיראל ארץ רוצחי המה ״מיובים ישיראל: הבמי בפי למלה היה בן על
ב״ו.): (ע״: בבל.'׳ מגנבי

מב.
. ̂ מ כ ח * י מ ו ר

 שונא אלהיבם ״אם ברומי: ישראל זקני את הפילוסופים שאלו יגיאל
 היאבד ויאמרו, ישראל זקני ויענו ד?" שמי מתחת יכלם לא מדוע אלילים,

 השימים, לצבא המה עובדים והלא קלקלו, אשר השוטים בגלל עולמו את ד׳
 ליתן עתידים שקלקלו ושוטים נוהג כמנהגו עולם אבל ולכבבים. ולירה לשמש

הדין: אה
 האם רעהו, אשת על הבא יצמח? לא האם בארץ, וזורע חטים הגוזל

 ליתן עתידים שקלקלו ושוטים נוהג כמנהגו העולם אבל תלד? ולא תהיה עקרה
הדין: את

 המעט צלמם, בזו בי לרשעיים ״אוי ישיראל. חכמי בפי למלה היה כן על
נ״ד:): (ע־! האלהים. את גם ילאו כי האנשים את הלאותם מהם

‘ מג
רופא. תחבולת

 מן נפל אשר אחד לאיש מזור לגהות נקרא רומי, מעיר אחד רופא איש*
וישחטוהו הנופל, בן את ויביאו הרופא ויצו מדו. ויצאו כרשיו ונבקע הנג
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 דחפור הרופא, דמהי קרבו, אל מעיו דשובו האיש דחאנח ע*דפ באחיזת לעעיו
: )כ'׳; (חולי; ויח/ האיש וישב בטנו, את בחוט

מד.
ן ו ש ה. י מ ר ל

וזקופים, נצבים נבראו בקומתם האדם אברי ,,כל :אלהים אמר הלשון, אל
 חומות עליך סובבתי ועוד לפנים ואת מבדזוין, האדם אברי כל שטוחה. שטוח ואת

י״ג): (ערכין רמיה!" לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה כשר, וחומת עצים חופת וחיל,

מה.
העוני. נאחז העני, בעקבות

 נדול חכם בנו הונא רב כתובתה. בעד לכלתו היד. ערב עצרי בן משה
 עצד., לו ישית אשר האיש מי לתלמידיו, אביי ויאמר לחם, אין ובביתו היה

 לקחתה. ישוב כן ואחר מחמיה, כתובתה כפף ותדרוש אשתו, את יגרש כי
 משל דברי נמיצו מה אכיי, ויאמר הוא, כהן הזה העני אליו, תלמידיו ויאמרו

כ״ג): (ער־ץ העוני.״ נאחז העני, ״*בעקבות האומר: הקדמוני

מו.
להשליך. ועת לשמור עת

 בנו עם בשכבו ויד.י ימים. ארחות במרכולתו עבר נכבד, אהד סוהר
 הים, אל להטילו יחד מתלחשים וטלחיו החובל רב וד.נה וישמע האניר., בירכתי
 עם וירב עריצים, מכף לד,נצל בלבו חכמה ותבא סגולותיו. כל את להם זלרכויש

 רב ועיני הימד., לו אשד הכבודה כל את שפוכה, כחמה וישלך עין למראה בנו
 המלך. לפני משפטו את האיש ויגש היבשד., כבואם ויד,י רואות. ומלחיו החובל

 לסוהר. ויתן החרים רכושו וכל הסהר' בבית החובל רב את ויאסרו המלך ויצו
לבקש): עס ססיק קהלה (מדרש

מז.
הטורח. לסי השכר

 סאה אליהם ויאמר חטים, נושאים באנשים ויפגע בדרך, הלך הזקן הלל
וישאלם באחרים עוד ויפגע הלאה משם וילך דנרים. בשני ויאמרו בכמד.?

. 19
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 פגשת', אשר הראשונים וה^א הלל, ויאטר דנרים. בשלשה ויאמרו בכמה? סאה
 הוא הטורח לפי השבר כי ידעת, הטרם סכל! בבלי אליו ויאמרו בשנים? אמרו

_____ :)3י״ פ׳ (אדר־נ

מח.
יעשיר. לא ושמן יין אהב

 באחיו עיינו דעה למכביר, ושמן יין אנר אשר באיץ, היה אחר איש
 היום ויהי כראוי. מעשרו נתן ולא והטעו, מטלאתו להם העיניק ולא האביונים,

 הכדים את לשבר ויחל בכפו, מקל האיש ויקח לבב, ובתמהון בשנעון ד׳ ויכהו
 האב ויקם בו. ויגער עושיה, אביו אשר את בנו בראות וירד אחת. אחת
 ומורה סורר בן הלא ויאמר, ראשיו את ויפציע במקל בנו את דך אף בחרי

 לקום לבך, מלאך איכה ואתה בעזרי, היה בקרבי אשר הרעה הרוח הלא אתה!
 ויאמר אביו, הכהו אשר המכות מפני הוא, גם מדעתו כנו ויצא נגדי? לשמין

 הבן ויהי אני. גם הכדים את ואשיברה בידי, מקל אבי נא תנה אביו, אל
 קצב סי׳ סלזאיר (מנורה שיתים. יטתים משבר כנגדו והאב אחת, אחת משבר

מדרש): גשס

■ מט.
תתעשר. למען עשר

רצון, ח• לכל והשביע לאביון, מטיבו העניק אשר בארק*, היה נדיב איש
 בלבו ד׳ ויתן היים, ויהי מחיתו. מצא ממנו איטר שדה, רק היה הזה, לאיש
את ד׳ עציר הזאת, בשנה מים. ומקוה בורות חפר וכחציו חטים, חציו ויזרע

 מים וסאה בסלע חטים סאה האייט וימכר הארק*, על מטר היה ולא השמים,
ז לוי) ר׳ מדרש. כשס קצ״ב סי׳ המאור (מנורח ד'. ויברכהו סלעים, בשליטה

ועי

[ . ם ת כ מ ]

ישראל. וילדי הצדיק אליהו
בק־בי יהיל לבי ירושלימה, באת• גם הלכתי, סובב סובב אליהו.

רעב. חלל• בתוך מדוקרים, יזיבו ‘ישרא־ די‘*: ראיתי כי נמקו,
 אל דבקה ולשיונו באשפה, מתגולל חי ילד עוד והנה דאיתי

 מי בן אליו, ואומד נשמה. כל בו נותרה לא אשר כמעט חבו,
העילם? אתה
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ד. ה̂י
אליהו.
דדלד.

אליהו.

הילד.
אליהו.

הילד.

אני! אלמוני סלוד בן המה! יימ״אל אלפי ראימי אבות*!
המשפחה? מ:^ פה נשארת לבדך האתה

:כל אין במני ולרש• סד, נימאדתי לבדי אנכי
להשיב להועיל, ואלמדך דבר, אא־יפך בי יקי, עלם אתה ההפץ
ותהי? ותשוב בקרבך, נסשיך

בעיניך! חן מציאתי כי מכורך, אדוני שמך יהי
קנה לרעתי, תימית ולבך לאמרי אזנך דט בני! איפוא כן אם

אשר ככל ומדעים שיונות לשונות נא למיד בינה, קנה הכמה
דעת. מאמרי תשגה ואל טוב, מה הכמה קנית כי נפשך, תאוה
תתחכם אל אבל מדעים, למוד אביך, אלהי את נא דע אבל

גם לך תקום ואז שמור מציותיו ואת ירא האלהים את הרבה,
̂ !בקיבך חכמתך

 — אלה. הורוני לא אבותי נם כי ד! בשים להז:-ר לא כי הם!
 ומתעים, תועים סםרי עגבים, ושירי מינים ספרי מחיקו הילד ויוציא

 גלוליו פגרי על פגרו וימול שיבי, וימול במלך. יד והרם עם מריבת
נ ג ס דף סנדדרין ( עולם: לדראון ויהי

אלעזר. רבי

נא.
והפילוסוף. אלעזר רבי

 שימי ברום הוא שליט אלהיכם כי אומרים, אתכם שמעתי הלא
 אכל כבודו. מקום איה ידעיו, לא צ־באיו וכל מלאכיו השמים,

 מלכותם ובכל הגוים חכמי בכל ״כי הכתוב: את אדוני נא ק.י־א
 בני אדם, לבני הכתוב לו יערוך אשיר דמות מה כמך'׳ מאין

 את יתערב כי כבודו איפוא נא איה אני, אשיאלך ואתה הלוף!
— הוא? נחשיב וכמה האדם

 כישראל עוד נביא קם ״ולא אומיים: אתכם שמעתי עוד
 אנכי ואף קם. העולם כאומות אבל קם, לא ביש־ראל כמשיה,״

 כמהו. ייט ישראל בחכמי אבל כמהו, אין הגוים חכמי ככל אמר;
 איננו הלא ישראל, בחכמי כמהו ישי אשיר האלהים איפוא, כן אם
̂יט. אל  שכל, ושום מפורש• הזה הכתוב את אדוני נא קרא שי

פי! אמרי כל בצידק כי וראית
 מבלעדי מתים יחיה מי חן. כמך חכם פי דברי אדוני! דברת כן
 יוריד מי המה! גם המתים והחיו ואלישיע, אליהו באו והנה ד׳!
 המטר ונתן המטר את עצר אליהו והנה האלהים, זולתי הגשם את

והנה האלהים, ד' לא אם וארץ. שמים ברא טי ותפלתו. ברצונו
*19
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̂עדו אימר אבינו, אברהם בא  2לשמי שש מ• רופפו. שפים עמודי בל
 הלא אורה, לרוץ כגבור לשוש ממקומה, חמה הוציא מי אהל,
 אשיי איש נון כן יהושיע ויקם שימו! ד חשך ובורא אור יוצר
 אילון בעמק וירח דום בגבעון <טטש• ישיראל לעיני ויאמר בו רוח

 גזי ומשיה אמר יגזר ד׳ — כדבריו. עמד וירח השימש וידום
 ״צדיק כדברך; סלחתי אומי וד׳ מתפלל, וצדיק יגזור ד׳ אמר,
 ״ואתם בדרבי, והלב־ לצדיק, אמר וד׳ אלהים!״ יראת מושיל

״ :היום בלבם חיים אלהיכם כד הדבקים
הנפש* אמנם כי אלעזי, רכי דברי כל אל לכו, את נתן הזה, הפילוסוף

 ממעל, אלוה חלק והיא היא, שדי נשמת באדם, אותה ויפה ד, עשה אשר
 אלהים כמלאכי ארם ובני השמימה, מגיע וראשה ארציה המצב היא, כסלם
 ביפר ויתגיר הזה הפילוסוף וילך סלה. ראשו על נצב וד׳ בו, ויורדים עולים

 r.”7,(בר הזה. במקום והבמה תורה לעמו וילמד הקטן, יוסי שמו ויקראו שחלים
:שמעון) רני פחח פסקה הזהר ספר

נב׳
המים. שעות מורי־ מציאות

ט־־שא, לבפר ויבאו כנו. יעקב ורבי הוא כדרך אבא רבי וילך היום ויהי
 בעל ויאמר בביתך? תינגול אדוני! לך היש הבית, כעל אל אבא רבי ויאמר
 משנתי יעירני למען אבא, רבי ויאמר לך? עושה זה מה התרנגול אליו, הבית

 הנה לתרנגול. אדוני לך מה אליו. הבית בעל האיש ויאמר הלילה. כחציות
 נפלאה, מכונה לי עשה והוא רבים,• ימים בביתי ישב ישראל מחכמי אחד זקן

 ויראהו החדרה אבא רבי את האיש ויקרא הלילה. חצות הגיע מתי לדעת
 מימיה ונוטפת מים, מלאה המכונה והנה וירא מטתו, אצל הנצבת המכונה את

 להטיף המים כל כרגע כלו והנה הלילה, כחצות ויהי לרגע, נטף נפ!ף לרגעים,
 הנשמע ונורא, אדיר כקול פעם, הולם בקרבה נדחף והנה ארצה, המכונה מן

 אבא רבי וישמע מתרדמתם. הישינים לקולו, הקיצו כי עד הבית, ירכתי בכל
:אברס) ויהי פסקא לך לך פ' (!הר הנה. עד הביאו אשר ד׳ את ויברך

ג נ
אתם. כדרך תלך אל

 הלך ועמהם ללוד, מאושיא העולה בדרך יחד הלכו יהודה, ורבי יצחק רבי
בדרך, בהיותם ויהי הארץ. מםחר נושאים וגמליהם יחד, בהליכתם הסוחר יוסף



— 293 —

 ויעזוב בשדה, ירק מלקטת — ברית בלי בת — אחת אשדי והנה יוסף וירא
 ויראו ויענה, אותה וישכב אותה ויחפש בשדה העלמה את וימצא אותם יוסף
 הבה רעהו, אל ויאמ^איש מאד, אפם ויחר הדבר את •הודד׳ ורבי יצהק רבי

 להם, ויוגד אהריו, וידרשו לביתם בשיובם ויהי אתו, בדרך עור נלך ולא נעזבנו
 ויברכו בעמיו, זרעו חלל אשיר ישראלי איש בן והוא הוא, נכר אל כת בן כי

ויסב): ססוק בשלח פ׳ (!הר מידו. הצילם אשר ד׳ את

נד.
[ • ה ד י ח ]

. ת י ר ק ם י י ח
 משחית כל שם אין כי שימה, חיים קרית שיפים, כשמי לאלהים גדולה עיר

 ולא ברחובותיה. פרץ ואין. צוחה אין ההיים, בצרור צרורים יושביה כל לחבל,
 יושביה כל זאת ובכל וחוצה. העיר מקיר צאתו עד אדם נפש בל בה ימות
 אסר. ד״ה סרומס פ׳ (:הר הזאת. בעיר לא אכל ימותו האדם, כל כמית מתים

ופתרון! :0צ׳' סנהדרין עיין

שבנוף: הנשימות כל שיכלו עד עומדת. לעולם והאריץ בא ודור הולך דור

. נה.
בנו. אלעזר ורבי שמעון רבי

 בארץ רעב ישלח כי ד, משפט הוא מה אבי! לי תגיד הלא אלעזר. רבי
 העניים וכעונם חטאו, העשירים אמנם הן לחם. מטה כל לשבור
משפט! יעשה לא הארץ, כל השופט ימכו?

 גועו העניים העשירים בעון כי הטאתס, על הטאת ספות למען שטעון. רבי
 מתחת להכחידם בם, אפו וחדה צעקתם, את ד׳ ישמע שמע ואז

עולה): אס ססקא ויקרא פ׳ (!הר ד׳. ישמי

נו.
ויורד. עולה קרבן

 להקדב הכהן וימאן יונה, בני שיני הכהן אל קרבנו את הביא אחד עשיר
 וידע לבו אל העשיר וישם קיבנך! זה אין העשיר, אל ויאמר לד', קרבנו את
(שס): ד. ויברכהו לעניים, הונו חצי ויחלק הביתה דשב הטא, אשר את
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נז.

אליעזר רבי

 הפילוסוף,

 אליעזר. רבי

הפילוסוף.

אליעזר. רבי

ו״זפי^ולוף. אליעזר רבי
 תשובותיך כל כי ירעי־./ אבל עליך, נוטל אנכי שאלות שלש

 מקדש עוד לכם יבנה כי אתם, מחכים הלא א) מעל. תשארנה
 הזה הבית כבוד יהיה גדול בי): (־:י אמר: הנביא וחגי שלייביי,
 אחרון! השני את קרא והלא הראשון״ מן האחרון

 בנה ישיראל חטאו כאימר אבל לשבתו, מכון די פעל אמנם הן
 לא ד; ״אס אטר והוא יימ-אל, מ^ך שייבמה הוא אדם, בן איתו
 את וגם היאשון את וגס בו, בוניו עמלו שיוא בית יבנה

 יהיה וד׳ ד׳!״ ירושלים בונה כאמור כאחת, ד׳ יבנם עוד השני,
מחכים! אנחנו ועיליה סביב, אשי לחומת לה
 סבבוכם ומהוע העמיס, מב^ בכס ד׳ בח־ בי אומרים, אתם ב)

היום? ‘כי ורעות רבות צירות
 חיים, תוצאית ממנו כי הארס, בני אבר• מכל הנבחר הוא הלב

האב־יס: מיתר מכאיביס בתרוהו סבוהו זאת ובכל
 ורמשי, שיקק וטי־פה נבלה כל מאכל נפימותיכס את הזרתם הלא ג)

 אותס, האוכלים אנחנו זאת ובכל נפשו־-כס, את הבריא למען
חלש־ם! ואתם חזקים,

לבהו. ההם ‘מיי, בלתי תאוה מאכל כל יבא לא האדם בלב גם
סנסס): ס' (!הד -----------------

«1 U

אותו. תי-גיליכון לכלב ,
 תמיד ויאכילם ישראל את הכשיל והוא צפורי, בעיר היה רשיע, אהה טבח

 לרויה וישת הטבה ויאכל הכפורים, יום ערב היום, ויהי וטרפה. נכלה כל
 אנשי ויבאו דמו. את הכלבים וילוקו וימות. ארצה ויפול• חגגה ויעל וישכר,

 משני גויתו את למ^ט אס לו, וישיאלו חנינא, לרבי הדבר את ויספרו העיר
 כי בחייו, הכלבים את האיש גזל רבות הלא ויאמר, הנינא רבי ויען הכלבים?

 להם ישיב השב הלא ועתה התורה, כמישפט הטרפה בשר את להם השליך לא
ה׳): פ׳ (ויק״ר יאכלו. במשפט חלקם כי להם, הניחוהו במותו, הגזילר, את

נט.
טוב. מה בעתו דבר •

היער, סבכי בין במארב וישיב בנע־וריו, היה שורד לקישי, בן שמעון רבי
ושב: עובר כל ויגזלו עמו, השודדים רעיו ושני הוא
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 אל דשב העירה ויכא כיער, אלה רעיו את שמעון רבי ויעזוב היום, ויה*
 ויהי ,והמצור, התורד, עול לסבול שבמו ו־ט ד' ביראת האישי ויגדל לבו, בבל ד'

מעון: השיב ורבים ביבים, תורד, וילמד וחסיד, צדיק
 ויקברו עמיו, אל ויאסף שמעון רבי וימת סקודתו, עת ותבא היום ויהי

 שני נס מתו הד,וא ביום מאר. נורא כבד ואבל גדול כיבוד ישראל כל אותו
העיר: שופטי סי על מטבח, כמת •על היצודדים רעיו

 העליון בעולס היוח, כנסי על יחד נשאו השודדים, רעיו ושני שמעון רבי
 אבל הערן, גן דרך אל וגיל בשמחות הובל שימעון רבי ואולם אחד. ברגע

התסת: דרך אל לב במננת נסחבו השודדיס רעיו ימני
 קנאה וילבשו רעס, שמעון רבי בכבוד ממיחק ראו האלה,, הימודדים

 אלד,ים! ״אנא ויאמי־ו: לבם מנר,מת ד׳ אל ויצעקו תמהו, כן ראו המה כמדם,
 נא תכא האי־ץ! כל שיופט במשפט? פנים משיא יש פד,, האמת כעולם נס האס
 בנעימים חלקו נתת מדוע כמנו, שיולד היד, כי היא, גם לפניך שמעון רבי רעת

 עולם ולדראון לשמצה נתתנו, בתסת כי ממנו נגרע למה ע־ן, כנן ותניחד,ו
“ ? בשר לכל

 שמעון רבי היד, שיודד אמנם הן :בדברו שידי קול נשימע, ממרום קול ור,נה
 הטוב ויעיט לבבו, כיל ערי ויימב עזב, הישעה דרכו את אבל כמכס, בנעוריו
 לחסות בא אשיר מאתי, שילמה משיכורתו תד,י ועתה האדם. ובעיני בעייני, וד,ישר

 אלהי ! ד אנא ויאמיו: השנים השוררים ויענו הטוב!" בשיכרו ויבא כנפי, תחת
 הלא לבנו, ככל א^יך כמהו לימוב היום, לפניך אתאנו ־הננו והאיץ! היממיס

 היודני ויאמר, ד' ויען ׳מביס! לקב^ פשוטה וימינך לפושעים, יד נותן אתד,
 המות! אחר תשובה אין חפ׳מי! במתים — אמתי? יגידו בור יורדי ואם עפר,

 במדבר ההולך הלא — !היום כלם חיים בהיותם בד', לדבקים רק התשובה, כי
 מלא ואשי נושכת, בארץ עור בהיותו צדד,, לו הכין לא אס ביעב, ימות

 א^ בואו עד שממה, ’ ומדבר נשיה ארץ בדרך הנהו, בטח הולך מזון, ילקוטו
אליעזר): דל מסרקי רצ״ז סימן ירנדה (י;קופ ורחבה! טובה המדה איץ

המין.

 קרחה. כן
 המין.

 קרחה. בן
הטין.

ס.
- והמק. קרחה בן יהושע רבי

 תטו לא ומדוע להטות!״ רבים ״אהרי בתורתך: כתוב הלא
 הרבים? אנחנו הלא אחרינו,

 בניס? לך ד,יימ
 אנחתי! הזכרתני כי אהד,!
בנים? לך האין

 המה מייבים שלחני, סביב יום בכל כשכתם אבל בנים, לי יימ
כידו: אלהיו יביא מהם אחד כל כי אלר,יהם, דבר על יהד,
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 קרחה. בן
 קרהה. בן

 הת:*םירים.
קרחה. בן

 Jלקולי ישמעו לא כי ־- המין, ביניהם? שלום תעשה לא מדוע
 לנו? עיניך תשא ואיך בניך, את להשלים ירעת לא אם

רצוץ! ובקנה בקש אותו דחית הלא
 איסא, כן ואם עמו, ואלהיו גוי גוי הגוים, כל הלא בני! כן לא
 אלהינו ד האוסרים בארקי, אחד גוי ישראל אבל המה, רבים לא
ד׳): פ׳ רנה (ויקרא אחד. ד

סא.
ערך. בן אלעזר רבי

 ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ויבאו זכאי, כן יוחנן לרבן בן כמות ויהי
 ויאמר פניו, מאת כצאחם ויהי לנחמו, ערך בן איעזר ורבי שמעון ורבי וסי
 והם טובים, והמים יפה המקום בי לדיומסית,. לי אלכה ערך בן אלעזר רבי

 רבי כבוא ויהי התורה. את ואוהבים רבים חכמים למקום ליבנה, ללכת בחרו
 ויכוסה לכו, את בתענוגים וימשוך תורה עול ויעזוב לדיומסית, ערך בן אלעזר

■ הארץ: בכל שטם יצא תורק כשמן ליבנה, באו אשר והם בחשך, שמו
 הז״ה ״החדיש בתורה; קורא אותו וימצאו לראותו, חבריו ויבאו היום ויהי

 להגות וישב סניו על רעיו ויוכיחוהו לב״ם, הי״ה החר״ש עליו ויקראו לכ״ם״
קמ״ז:): דף שנח סי״ד (אדר״נ כבראשונה. בתורה

יהודה. יב

שמו^ל.

סב.
ושמואל. יהודה רב

 העומדת הנכאה האשה לשועת אדוני, אזנך תטה לא מדוע
 הוא גם דל, מזעקת אזנו אוטם הלא מלפניך? משפט לבקש
יענה! ולא יקרא

 עוקכא מר כי ידעת הלא אכל לאלוסך, אלהים שמני אמנם אם
 הלא ראשי, על קרים מים יותן ואס הרץ! בית ואב הוא, אלופי
נ״ה): (שנח יפולו. ראשו על המסים, אש כקדוח

פג
ט פ ו ק ש ד צ

 אלישע בן ישמעאל לרבי למנחה, צאנו גז ראשית הביא אהד, איש
ויאמר באתי. רחוקה מעיר האישי, ויאמר ? תבוא מאין הכהן, אליו ויאמר הכהן,
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 באתי הנה האיש, ויאמר ההיא? הדרך בב^ בלעדי, כהן מצאת לא האס הכהן,
 לבוא רגליך כתות לשוא אך הכהן, ויאמר עמד, אשר המימסט בדבר אליך,
ק״ה): (כהויוח אליך. דעתי קרכה סן שוסטך, להיות עוד אוכל לא בי אל',

סד. •
אמך. זקנדז כי תבוז אל

 ותאמר בשער, אשר הזקנים לפני ישמעאל, רבי אם ותכוא היום, ויהי
 וירע כמימפט. יכבדני לא כי בני, בישמעאל לנעור אדוני, נא הבו אליהם,

 הגידי אליה, הזקנים ויאמרו אמו, לדברי אמון מלתת פג ולבם לזקנים, הדבר
 הפצר יום בבל הלא ותאמר, ראשיה ותען בכבודך? כנך הקל במה לנו נא

 נעתר לא והוא המים, את ולשתות רגליו את לרהוץ יניהני כי בו, אפציר
 פאס (ירושלמי בבודה! רציונה ישמעאל, לרבי הזקנים ויאמרו הזה. היום עד לי

י״ח): אוח ע״י

סה.
. למקום. שלוחים הרבה

 והנה וירא קסרין, ים שיפת ע^ לשיוה התהלך אלעזר, בן יצהק רבי א)
 והנה בהול, העצם את טומן הוא ויהי ויקביה, ויקחה בררך, מתגוללת אדם עצם

 ויעבור ההוא ביום ויהי ד. רצון לעשות מוכנת כי זאת, אין ויאמר, שנית, נגלתה
היהודים. על שטנה• כתבי בצרורו וימצאו וימות, ויפול כה רגלו ותגוף איש עליה
י״ר): ס׳ במ״ר ס"/ (ב״ר

לקרא־ו, נחש* והנה וירא העיר, בשער בתורה והגה ישיב ינאי רבי כ)
 לעשות יצא הזה הנהש הנה הרב, ויאמר מפניו, הנחש ויברח ינאי רבי ויניסהו

 נחש נשכו אלמוני סלוני בע*ר, צוחה קול נשמע והנה כדברו, ויהי קונו, רצון
י״ר): פ׳ (במ״ר וימת.

 מיכל את לעכור יכול ולא הירק, בעבר דרכו את שרך אחר, עקרב ג)
 וימצא המים, את ויעבור הצפרדע' על העקרב וישיב צפרדע, ד' לו וימן המים,

(שה): וימת. וישיבהו אדם שם

 וישם עשב עלת ויקח השמש, כזרוח ויהי תבואתו, את קצר אחד איש ד)
 לקראתו, בא נחש בי האיש, ראה פתאום השמש, מרעת לו להציל ראשו על

 ויפלא מת, הנחש את וירא חבר, חובר אחד איש ויעבור וימיתהו האיש ויבהו
 הזה, הנורא הנחים את להמית הצליח אשר זה הוא מי ויאפר, עיניו למראה
ראש על אשר העיםב, עלת את חבר, ההובר כראות ויהי אני. האיש ויאפר
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 א^יו, ויאמר הנחילי, טסני ן8 למנן היה הזה העעוב רק כי ויכירהו, האיש,
 האים בו דבוא העלה, את כהס־־רו ו*דר יאש•־, מע^ העלה את נא הסירה
(־ס): וימות.

חי
לנחשים. עובדת וחנוטרונח w רבי
מאלהיך! הוא ‘גהו: אליהי ה^א

ך באשיר האס במה׳)' גהונו? על ̂י
האלהיס, א^יו נגלה כאשי־ כ* נביאך! משיה מס• לך היא עדות
 אהז ה̂י הנהימ, את בי־איתו אבל ס:־ו, את משיה הסתיר הסתי־

מסניו! משה ו־נס ורעידה,
משיימימיות ד' עיני ה^א במסתייס? ממנו היסתי ד; מסני ארס היברה יוסי. רבי

 מטמנה.
יוסי. רבי

מטרונה

:לביוהמסגי אבל הארין, בבל
פ׳ הבה (:־;ות

פז.
ביתה. יה־דים מויבייב

 לנסותו הגביהה ותקס המלך, בהיב^ הלסתא בן יוסי רבי ויבא היוס ויה*
 ואה^'‘ומ: התבל את אלהיך ביא ימיס בבמה ותאמי, ותען וחידות; ביצאלות

יוסי: יבי אמי• — הא־ץ! ואת השימיס י' עיסה ימים בששת
? הארין* ואת השימים את אלהים נ־א אש- היום למן אלהיך, עושיה ומה —
 בת ואום־ תמיד, יום ככל זוגים מזיג הוא ומעלה, ההיא היום מן —

̂וני אשית לפי׳וני, סלוני — לפלוני. לפלוני אשיר וכל לפלוני, ם־
בתמהון: האשיה שיאלה — הזה? כדבר לעישיות יובל לא ומי —
סוף! ים כקריעת הא^הים בעיני היא קשה בעיניך, הדבר קטן אם ״-
 אלף ויהיו ותפקדם ושיפחותיה, עבדיה לכל הגבירה ותשמע ההוא ביום ויהי

 תום עד פלונית, ופלוני פלונית יקח פזמוני לאמר, צו ותתן נשיים, ואלף נכרים
 בתים• להם ותעשי משיתה, הגבירה להס ותעשי ההוא בלילה ויהי המסם־. כל

 ופצועים מוכים הגבירה, פתח ‘א: כלם באו והנה השיכם, בבקר מטהרת ויהי
 ותבהל הגבירה ותרא יחדו. גדול קהל ופסהים, עורים רגל, ובשיכר יד בשיבר
 ובלם מרה, ענות קול השימימה, עלתה צוהתם בי אזניה, ולמשימע עיניה, למבטי
לקהתו!״ הפגיתי ״לא לקחתה!" הפצתי ״לא אחד, פה צועקים

̂יו ותאמר חלפתא, בן יוסי לרבי ותקרא האשד. ותשלח ראיתי, עתה אי
 המויציב והוא היא, טיב לדבק האומר האלהים הוא כי ונכוחים טיבים דבריך כי

ס״ה): פ׳ (■:״ר ברצדן. וש^א ברציון כיתד,, יחידים
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פח.
והזאב. השועל

 עמהם לד,:ן שבת, בעיב היהוד־ם לחצר לטא הזאב, את השיא השועל
 הזאב השיבת ביום וירך טוב נתח ‘על אתם ולהתענג וטטעמיפ, מאכל כל

 לקראת שפהו לא ה־הודים היהלדיס. ברהוב פתאום לפתע וירא לעצתו, שימע
 בפקלות בשירו את דרושו מנוחה, הרדיפיהו בתרוהו על'ו, התאספו אבל האו־ה,

בחרפה: וישביעוהו
 אשר על נקם, ממנו לקהת ויבקיצ השיועל את וימצא לנפשיו, ברה הזאב

 אבל הנני, מפישיע חף בי חנם, תרשייעני ‘אי הש־וע•', ויאמ*־ בערמתו, רמהו
 להיות במך, אליהם בא איצר אביך, חטאת בגלל ממרורים, היהורים השיביעיך

 להם השיאיר ולא וירך, טוב נתח בל באפו ויט־וף ארוחתם בהבינם כנגדם עזר
תקהינה?״ בנים ושיני בוסר יאבלו ״האבות הזאב: ויאמר מאומה,

ולשיכוע, ‘לאבל מקום ואיאך הפעם, אחרי נא לבה אבל השיועל, ויאמר
עליו, נתון והחבל גבוה, עין נציב הבאר שיפת על הבאר, על יצניהם ויבאו
 וישב השועל ויבא עבריהם, מיצני קשורים דליים שני היו החבל, ראשיי ובשיני
 הזאב, לו ויאמר למעלה. עלה התחתון ודלי למטה, וירד ויבבד העליון, בדלי

 ליצבוע, וגבינה לאכול בשיר אתי פה הנה השוע^ ויאמר פה? באת בי לך מה
 ואיך הזאב, ויאמר עגול. גבינת כתבנית במים, אשיר הי־־ה דמות את ויראהו

מטה, אורידך ואגבי העליון דלי א^ אתה נא בא ‘השועל ויאט־ מטה, איד
למעלה. ‘השיועל ויעל למטה הדלי וירד בגופו ויכבד הדלי ‘אי הזאב בבוא ויהי

רשע ויבא נחלץ, מצרה ״צדיק ישיקלתי, צדק אבני צדק מאזני השועל ויאמר
:מאיר)המשניסנהדל (רש״יץי■תחתי

פט.
.N'pniS איש הטבה

 הביאו והנה ראיתי לודקיא, בעיר אחד איש בית אל פרתי אחת פעם
 לזרו, סביב כסף ושישיות אישי, עשי שישה כתפות ‘ע־ נשא זהב שלהן לפניו
 ובהם לכסף. בסף‘־ ואשי לזהב לזהב אשיר וצלוחיות, גביעים ובוסית קערות ועליו

 ויקראו הביתה, האנשים בבוא ויהי מגדים. ריח ובל משקד, ‘ובל טוב מאבל כל
 מן השילהן את בהוציאם ויד,י בה!" ויושבי ‘תבל ומלואה הארץ ״לד׳ בקולם:

 האישי ‘אל ואמר אדם!״ לבני נתן והאיץ לד' שימים ״השיטים ויאמרו! הבית
 בהמה ובל כעיירי, הייתי טבח ויאמר, ויען זה? לבל זכית במה הבית, בעל

 וברוך לזה שזבית אשריך אליו, ואיטר השבת. לכבוד הנחתי והשמנה הטובה
אבא): בר סייא ל קי׳ט. (שבה לזה! זבך אשיר המקום
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ע.
ה ד ל ו . ה ר ו ב ו

 וטרודה, נאמנה באהבה יחד נסשס נקשרה י׳טראל, מבני ועלמה עלם
 להם קמו רבות פרעות ואולם נפרדו. לא רגע בנעוריהם והנעימים הנאהבים

 נכזבה אשר וכמעט העלמה, נואשה כי עד אהבה, לבקש דרכם בהיטיבם לשטן,
עוד: באמונתו האמינה ולא תוחלתה,

 והולדה הבאר, על לנוח וישיבו בשידה, לשוה הנאהבים ויצאו היום, ויהי
 מעיניה ד.םםיר, בלבנת הורו פניה משמים, ישבה העלמה לפניהם. מקפצת אחת

 אשר אנחותיה ולולא כסף, במשיבצות זהב מי כנטף דמעה, אגלי התנוצצו
שישי: לנציב נחשבה אשיר כמעטי לעתים, לבה מקרב התפרציו

 במהשבותיך טובעת בדומיה, נאנקת בי איפוא, לך מה תמתי! רעיתי —
 גליך וכל לבבי־, בקרב פרצו אנחותיך וכל אדירים, בעשתנות כעופרת צללת

 לי הגידי ושיאונם! הים גלי מעברת עלי אבפם הכבידו כי עברו, עלי ומשכריך
— לבך! במסתרי איסוא תככי בי לך מה יפתי!

 נבואות לנגדי, הדרך ירט כי השיטן, מאימת יראתי רוהי! חיי יקר עלם
באהבתי! תבגוד פן אהה! יערכוני, אלוה בעותי לבי,

 לגרשנו העומד השטן, בך ד׳ יגער בך? אבגוד האנכי שיהי? אמיר האנכי
 ולא תקום לא אהבתנו! משבית כל ארור מפריע! כל ארור תענוגנו. מבית

םלה! תהיי לי ואת לך אנכי כי ד', בשם לך נשבעתי אחת תהיה!
נפשי: בעליצות העלמה קראה הזה? בדבר לנו עד ומי —
 כי לנו, המה נאמנים עדים לפנינו, המקפצת הזאת והחולדה הבאר —

העלם: אמר באהבתנו. חלק לקחו גם שייחנו, מרי שמעו
 במרכבת הנה רתומות מיוזנים כסוסים הנה, הזמן צבאי חליפות התמורות,

 כל ברוח, יכבו אביריהם, דהרות מדהרות עתיקים, זכרונות ימיתו בעברם הנצח,
 רבים ימים הסוער. רוחם לעומת המה בתהו יה, שילהכת רשפי וגם אש, שכיב
 כאהובתו, ויבגוד בקרבו, נכבתה האהבה העלם, מלב גם זכר כל עכרו ובמים חלפו,

 לאשה, אותה ויקח אחרת, אשה ויאהב דברו. ויחל ■בשבועתו, מעל וימעול
בפז: המסולאיס המד, ילדי שנים בנים לו ותלד

 מעיקה האחת ובאה, הולכת תמורה אחר תמורה הרוח, הולך סובב סובב
 הארץ, כל השופט אבל כרית. העובר האדם מלב נשכחת והראשונה לרעותה,

 כבודו, כסא לפני שכחה אין היצורים, כל ופוקד ומונה סופר והוא עתותיו, בידו
בנים: על אבות עון ופוקד עיניו, מנגד נסתר ואין

 נתן אשר והילדים הראשונה, בריתו אשת כחברתו ויבגוד בוסר אכל האב
 כל כפקודת ולא אלה, מתו האדם כל כמות לא אבל תקהינה. שניהם ד׳ לו

והשני בשדה, אשר עמוקה בבאר כאבן מובע האחד אבל עליהם, ד פקד האדם
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 את ̂בh אל האיעז דיגים הבאר. שפת על שם ההולדה למלתעות לברות דדה
 שם 'הי לקה, וד׳ נתן ״ד׳ לאפר: המשפט אלהי את ויצדק חטא, אש־ הטאתו

׳• חגלה): בשם ס׳. דף העניש (רש״י מבויך!" ד'

עא.
הן. הכש פי דברי

 ישמעאל רבי ויאמר ויברבהו, איש ויפגשהו כדרך, ישמעאל רבי בלכת ויהי
 ויאמ־ ויקללהו, אישי ויפגשהו הלאה, מימש וילך כתובה! תשיובתך הלא אליו;

 דבר; פשיר ממנו תלמידיו וישאלו כתובה! תשיובתך הלא אליו; ייממעאל רבי
): (הדרש ארור!" ואורריך ביוך ״מברכיך הוא: מפורשי כחוב הלא דאמר

עב.
. ס ו מ ל ו ב

 יהודה רבי וירעב כדרך בהיותם ויהי יהד, בדרך הלכו יוסי ורבי יהודה רבי
 ויגזול כשדה רועה ויפגע הרעבון], [הולי בולמוס אחזהו כי עד מאד ויאנש• ללחם,

 יוסי, רבי לו ויאמר אליו. רוחו ותשיב ויאבל הרועה מן הרחס את יהודה רבי
 גם יוסי רבי וירעב העירה, באו המה המעה! מיד לחם גז־*ת כי תבוש הלא
 לו ויתנו ומטעמים, מגדנות לו ויביאו העיר בני וימהרו בולמוס, ויאחזהו הוא
 הן יהודה, רבי לו ויאמר אליו, רוחו ותשיב ויאבל ויין, מים וישיקוהו ויאכל לחם
): דף (יומא כלה! העיר כל את עשקת ואתה הרועה, את עשקתי אנכי ס״ג:

עג
לשהת. ימות אהריתו נפשו, מנוער מפנק

 ויאמר ארוחה. מאתו ויבקש נחמיה, רבי אל אחד הלך ויבא היום ויהי
 שמן בכשר ההלך, ויאמר לאכול? נפשך את תרגלת במה נהמיה, רבי אליו

 נזיד רק לי אין כי היום, איפה לך אעשה ומה נחמיה, רבי ויאמר ישן, ויין
 עמו וישיב יהד. ונאכל אתי נא שבה לאבל, נפשך אותה אם ועתה עדשים!

 ויתחל למשכב ויפול לזיא, לו ויהי העדשים, את ויאבל השילהן, אל ההלך
 למדת כי נפשך, נחמיה טרף כי עוני! בן לך א• נחמיה: רבי עליו ויאמר וימות.

ס״ז): (כחובות לשחת! ימות אחריתו נפשו, מנער מפנק מעדנים! חכך
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יצחק. רב בן רבא

*הודה. רב

עד.
לו. פדתחיש לטמא הבא

ל הנה ל  יד.'ה ולא השמים בהעציר יהיה במקומנו, אהד א
 יצום והוא הלילה, בהלום העיר לאנימי האליל וירא מטר

 ימלאו אם והיה הפטר, בעד לרצותו אדם ־יפניו לזבוח
 לי, נא הגידה ועתה הארקי, על הגשים והיה דברו, אהרי
 — בפיהם? רוח יש ואם פגשיימים, הגוים בהבלי הישי

 אתו חלק אלהים וד׳ מאד, הוא רב הדמיון בח אמנם הן
יתן ולענוים יליץ ד,ןא ללצים :י אחריו, להתעות לתועים

הקדמוני: משיל יאמר בה הלא
״ כנגדו! עוזרים לנזהר הבא לו,

עה.

פותחים לטמא ,הבא
נ״ה): (ע״ז

. ת פ י כ ו ד ה
 סדן לפני לנוח וישיב היום, לרוח לשיוח בגנו התהלך •ממעון, רבי
 יממעון רבי ויסתור העין. על קן לה בנתה אחת, דוביפת והנה וירא הימקמה,

 לפני במסמרים ויהזקהו לוח שימעון רני ויקה ותבנהו. הדוכיפת ותוסף קנה, את
 וישרפו, וימסו המסמרים על בו ותנע אהד עשב הדוכיפת ותקח הקן, פתה

 המה ידעו אם הלא ליל, ושורדי מגנבים הדוכיפת נורא מה שימעון, רבי ויאמר
נ״ג) פ׳ (דק״ר כארץ. שימות שימו כבר הלא עלילותיה,

עו
הלשון. ביד וההיים המות

 הטוב הדפר את היום לו לקנות עבדו, לטבי צור, גמליאל, כן שמעיון רבן
 •ממעון רבי ויוסף לשיון. לו ויבא טכי וילך בשיוק, ימציא אשר חפצים *מכל

 הפעם. עוד לשיון לו ויבא טבי וילך החפצים, מבל הרעי את לו להביא ויציוהו
 הלשון, בי יען הכמה, לב ד׳ לך נתן כי ידעתי, עתה שימעון רבן ויאמר

 הלשון. ביד וד,חיים המות כי הפציים, מכל הרעד, וד,יא הטובה היא
_________________________ל׳׳ג): פ׳ (ויק״ר

עז.
הרוין. משיפט

לעמיתו, חתול השאיל כי השיופט, באזני רעהו על רע התאונן אחד איש
 השיוסטז ויאמר וימות. לזרא לו ויהי מאפיו, יציא אימר עד העכברים את ויאכל

צ׳׳!): ף7 (ב״מ דמים!" לו אין הרגתד,ו, אשיד, אשר ״האיש
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עח.
מי ם. הב שלי ירו

 לקח הכסף וציור למרהיק, בדרך הלך ירושלים, מאנשי אחד איינז א)
 עבר אימר נרדבות, בית אל ויסי הערים, אחת אל ויבא באריןי ויעבור בידו•

 ויהי למשיכב. וישול עציומה ה‘במח: שים הלה הזה האיש שס. וילן תמיד שם
 אנכי הנה לאמר, ויציוהו בידו, רכויםו את ויסקד הבית, לבעל ויקרא מותו, לפני
̂יך יבוא בי והיה אבות*, עם ושכבתי מת  הוני, את לרשית מירושילים בני אל

 איינז יבא סן יראתי כי הוא, בני כי יידעית בחכמה, מופתים שלינזת בו וראית
 עמיו. אל ויאסף וינוע לציות האיש ויבל בערמתו. רכושי את ויגזול במרמה זי

 וימתיקו עירו, אנשי כל באזני המת, האורה ציוהו אשר כל את הכית כעל ויספר
 גר לכל הכית, בעל האיים מגורי מקים את מהם אהד יגיד לא כי יחד, סוד

איהו: עליו לשאול העירה, יבוא איצר ואורח
 הפקיד אשר אביו, הון את לריצת המת־ בן ויבא ההם, הרבים בימים ויהי

 אגודת־־ נושא אחד איש והנה וירא העיר, בשער כבואו ויהי הכית, בעל ביד
 תשקול אם — אגודתך? את לי התמבור אליו, האורח ויאמר שיכמו, על עצים

 אגודתך, את לי תוליך אבל האורח ויאמר האיש, ענה — •י בסף שקל ידי על
 עד ויבוא לפניו, הנושיא ויעיכור אחריך. אבוא ואנכי אלמוני, פלוני בית אל

 ויאמר לך, הכאתי אשיר העצים את נא קהה המלון בעל אל ויאמר המלון, ביש
 מאחרי, העומד האורה הלא האיש, ויאמר מידך? עציים בקשי טי המלון, בעל
 כאשר ואעש אליך, להביאנה ציוני והוא מחירה, ,כסף שקל ידי על שיקל

 וישמור ביתו, אל ויאספהו האורח, הכמת את המלון בעל וירא צויתי.
בלבו: הדבר

 אתה מי לאמר, המלון בעל וישיאלהו הדרך, מעמל האיים נח כאשיר ויהי
 הנה, באתי ומירושילים אנכי, עברי ויאמר, האורח האיים ויעין באת? ומאין אדוני

 בניו יםני וישבו משיתה, המלון כעל ויעים בידך. הפקיר איםר אבי, הון את ־וירשית
 בשבתם ויהי להם. עמהם לאבל האורח את ויקרא היםלחן, אל עמו בנותיו ושתי

̂ויים. ת־נגולים חמשת לפניהם המיבה ויגים לאבל,  אל הבית בעל ויאמר צל
 ולצעיר כבכורתו לבכור המנות, את לנו אתה והלק אדוני, נא הבה האורה,

 למלא עוז, בנפשי ארהיב ואינה עמך, אנכי נר הלא האורח, ויאמר כצעירתו.
 הבית בעל ענהו — כבודי!'׳ רציוני ״הלא — הכית! כעל מקום את עוד

 הכית לבעל למנה אהד תינגול ויתן התרנגולים, את האורה ויקה נעימים.
 ושני בנותיו, לשתי נתן השלישי ואת בניו, לשני נתן האחד ואת ואשתו,

 אבל רעהו, אל איש האנשיים ויתמהו הוא. גם למנה לו לקה הנותרים תרנגולים
זאת: עשיה מהכמה רק כי התבוננו, ני דבר, דברו לא

אהד, תרנגול לפניהם הנזבח ויגים הערבים, ארהות לאבל וישבו כערב ויהי
האורח וינתח הפעם. עוד המנות את לחלק האורח, את הבית בעל ויפקוד
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 בעל לאשת נתן המעים ואת הכית, לבעל למנה ויתנהו התרננול ראש את
התרנגול ואת בנותיו; לשתי נתן הבנפים ואת בניו, לשני נתן הביעיס את הבית,

nS npS
 משפט את אדוני! לי תניד הלא האורה, אל הבית בעל האיש ויאמר

 היו בבקר הלא האורח, ויאמר ובעיב! בבקר סעמיס היום חלקת אשיר החלוקה
 לשלשה המספר כל את חלקתי כן על שבעה, והקרואים המשה התרנגולים

 למשיפט, הלקתי בערב וגם לשילישי. למו ואהי תרנגולים, שנים לי ואקח שלישה,
 המעים, את נתתי ולאשתך אתה! ביתך לבני ראש כי הר>«ש, את לך נתתי כי
 להיות המה ביתך רגלי כי לבניך, נתתי הכרעים את ביתך, יבורך מבטנה כי

 להן תעשינה הבנות כי בנותיך, לשתי נתתי הבנפים את נאמנים. לעמודים
 אשר אניה, כדמות דמותה כי לי, לקחתי התרנגול נופת ואת מביתך. לעוף כנפים

 אשר הפקדון את לי תשיב השיב אך אם למקומי, אשובה ובה אליך, באתי בה
בירך: אבי הפקיד

 הבן הוא כי וידעי בו, ויאמן בחכמה, שלשת.מופתיו את הבית בעל וירא
 איכה (:;לרש לשלום. וישלחהו כספו את לו וישיב אביו, הון את היורשי הוא

ב:.'יס): רבה• פסוק

 עיר אתונה, עירה ויבואו יהד בדרך הלכו מירושלים אנשים ארבעה כ)
 ויהי שימה. וילינו העיר מאנשי אחד בית אל ויםורו ומדע, חכמה כלילת
 האישי ויביאם לאכול, כהתימם ויהי ויאכלו. משתה האיש להם ויעש בערב
 ונשענה רגליה משירכת מהנה ואחת מטות, ארבע למו היין אשי המטות, בחדר

:רעותה המטיה ציד על
 אנשי הלא בלבו, הבית בעל האיש ויאמר המטות, על בשכבם ויהי

 בחדר חדר ויבא בתלם, אחר ויעמוד המה, לחש ונבוני הרשים חכמי ירושלים
יחד: טשכבותיהם על האנשים ישיחו אשר את לשמוע בלאט,

קורתו; בצל באנו אשר האיש, נורא מה ויאמר, פיהו את האחד ויפתח
̂ן* תלה מטתי את האר<ן: ובין השמים בין אנכי ואשתרע בלימה, על כאר

 כטעם טעמו היה בערב, אכלנו אשר הכשר גם ויאמר, השיני ויען
הכלב: בשר

 אדם פגר מדם הוא, ענבים מדם שתינו, אשי היין ויאמר, השלישי ויען
:עסיסו

הוא, אמו כן כי הוא, גם הבית בעל האיש נורא מה ויאמר, הרביע• ויען
 לזנונים: אותו ותלד ותהי אמו, לאחר טחנה כי אכיו, בן ולא

 למשמע האמין ולא ויבהל, ויחרד דבריהם את שמע הבית בעל האיש ,
 מן לי תנה אליו, ויאמר הטבח, אל האישי וילך השכם, בבקר ויהי אזניו.
 האיש, ויאמר עוד. ממנו לי אין הטיכח ויאמר אתמול, לי נתת אשד הכשר

 הטבח, ויאמר אתמול? לי נתת אשיר הזה, הבשיר הוא מה לי, תניד הלא
ואחת הכלבים, את נער והוא אמו, עליו מתה בהולדו כצאן, לי היה יונק כבש
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p הזה הכבש את הימים. כל ותניקהו שדיה לו ותושם עליו חמלה הכלבים 
 על בלבו וישיתומם האיש וישמע אתה. נם אכלת ומכשירו אתמול, שהמתי

 בשיר בין להבדיל יפעם וחבו בו, אלהים רוח כי ראה, כי האורח, האיש חכמת
הכלב: בשר ובין הכבש

לו, ויאמר היין, מוכר בית אל ויבא הבית, בעל האיש הלך הטבח מבית
 גם, — אתמול? לי מכרת אשר היין, את לקחת איפה אדוני! לי תגיד חלא

 הענבים את ואשחט אבי, קבר על השתולה רכים, מימים לי, וענפה סוריה
 בלבו, האיש ויאמר החפיןי. על ויתמה האיש וישמע — ידיך. על הבקבוק ואתן
 כנים אם יודע, טי אכל האורחים, שלשת דברי נאמנו כי ראיתי, עתה הלא
— דבר? פשר יודע ומי כהחכם מי הרביעי, דברי נם המה

 אליה ויאמר בחדרה, לבדה יושבת אמו אח וימצא ביתו, אל האיש וישב
כבה שאלתני כי בני, לך מה — הוא? מי ואבי אנכי, מי כן לי תגידי הלא
והחתום הסתום את זכרה פתאום כי בחרדה. אמו ענתהו״ ? הזה כיום

וילדתהו, הכלתהו ובחטא זה, בנה את חוללה בעון כי רבים, ימים זה בלכה
 — כה. עד בשר כל מעיני הנעלם את הזה, כיום לבנה .פתאום ננלה איכה ,1
ננלו למי בני! לי נא הנידה בוכים, כקול האשה ק-אה לי! אויה אויה, |
אותנו וגרשיו גואליו, ובאו אישי, תחת זניתי כי בשעי, יודעי פן לבי? מצפוני :

תירא* אל אמו, אל האיש ויאמר חטיאים! ואתה אני והיינו בנחלתו, מהסתפח
 בני את להניא נא, הבה אכל בשער, הטאתך נודע לא כי פתאום, מפחד אמי ■

̂ינו יפקדו סן אדמתנו, על ומדרוך בגבולנו מבוא ירושלים  והיינו כלנו, עיון ע־
(שס): וחטאים. ממזרים כלנו

עיב, לעת נתיבות בית אל ויסי אתונה, בא מירושלים אחד איש ג) .
 ויאמר לעפעפיו. תנומה לתת האישי חפק כי ויהי לבו. וייטב וישת ויאכל

 מקום לאורח יותן לא כי בארצנו, הוא משיפט הלא אליו, הכית בעל האיש ,
ויאמר, האורה ויען צעדים. שלשה הפתח עד ממושבו כאיל ידלג בטרם ללון,
 וכן אראה וממך בתח^ה, לדלג אתה נא הורני אבל משיפטך, וישר אתה צדיק

הבית, סחה לנכח צעירים שלשת ממושבו הכית בעל האיש* וידלג אני! גם אעשה
 באשיר ויאמר, ונעל. בעידו הדלת ויסגור ממושיכו האורה ויקם החוצה, יצא כי עד

: בראשיך. השיבותי גמולך לך, עשיתי לי חשבת ( ס ש )

 מבני אחד ילד מצא ק-ת, לפי בצאתו ירושלימה, בא אחד אתוני ד)
 תאנים בעדי וקנה נא הבד. לו, ויאמר לילד, כסף אנורת האיש* ויתן •תשלים.

 בעד אקח ואנכי כספך, בעד תקח אתה אבל ויאמ- הילד, לו ויאות וענבים.
 הבה הילד, אל האתוני ויאמר והענבים, התאנים עם הילד בשוב ויהי עמלי.

לו, ויקה הבאושיים ואת הרעיות התאנים את הילד וייס בינינו. וחלקם אתה נא
 בן אשריך ויאמר הילד, מעשיה את האישי וירא לאתוני. נתן הטובים ואת

̂ים חכמים כלכם כי ייושלים, .  שימעיתי אשיר השימיעיד, על הוספת אתס, גדו־
̂ך• על בספי את הוכי־ בינינו, ל“גו, נא נפילה אבל עימ U יעת<7 -

■2 >)
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 ל}אתוני הרעות ויפלו נורל, ויפילו הטובות, את יקח ומי הרעות את יקח מי
(סס): בערמתו, הילד נצחו בי האיש וידע העלם, ביד נשארו והטובות לחבל,

קריה, ברחובות בצאתו ויהי ירושלימה, בא אתונה מחבמי אחד איש ה)
 דבר, בעדי וקנה נא הבה אליו האיש ויאמר ירושלים. מבני אחד עלם וימצא
 ויבא העלם וילך לדרך. צדה עוד לי להיות ואותיר, ואשבע ממנו אוכל אשר

(שס): ותותיר. תשיבע גם תאכל ממנו ויאמר, מלח, לו
 ויביאה שבורה מרובה ויקה ירושלימה, בא אתונה, מחכמי אחד הכם ו)

 קומצו מלא ההיט ויקה קרעיה! את ותפור אדוני, נא הכה לו, ויאמר החיט אל
 ואתפור הזה, האבק מן מטוה לי ועשה אדוני,' נא הבה לו, ויאמר וחול, אבק
(שס): בזה. חוטים לי אין כי המדוכה, קרעי את

 מבני אחד כילד ויפגע גבינות. הביא ובידו ירושלימה בא אחד אתוגי ז)
 את בראותך לי תגיד הלא הילד, אל האיש ויאמר ביצים. סל הנושא ירושלים
 לבנה. מעז הבאה גבינה וכין שחורה מעז הבאה גבינה בין להבדיל הגבינות,

 הנולדת ביצה בין להבדיל כראשונה, לי תגיד אתה הלא ויאמר, הילד ויען
 אתה, איש הלא כי לבנה. מתרנגולת הנולדת ביצה ובין שחורה, מתרנגולת

(שס): הבכורה. משפט ולך רך, ילד עודני ואנכי
 וחכמיה העיר זקני את לראות ירושלימה בא אתונה, מחכמי אחד חכם ח)

 והמורה בכבור הילדים קדמוהו הביתה, כבואו בעיר. אשר הספר בית אל ויסר
 חכמתם רוב על וישתומם ובחידות, בחכמה הילדים את האיש וינם אתם. היה לא

רוחם: וגודל
 כי וראיתי לי, אותה תגידו הגד אם חידה, לכם אהודה האיש, ויאמר

 אשאל אנכי אבל אותי, גס לנסות הידה, לי תחודי אתם וגם רבה. חכמתכם
 הילדים ויאמרו הבכורה, משפט ולי מכם, אנכי ימים כביר כי ראשונה, אתכם
 הלא הנך, ימים כביר כי ואתה ראשונה, לחוד לנו הלא אדוני, כן לא אליו,

 לנו החירה את תגיד הגד אם והיה ראשונה. פתרונה להגיד הבכורה משפט לך
 ארג לנו אתה ונתת לנו, להגיד תוכל לא ואם חליצתנו, את לך ונתנו ומצאת,

ואשימענה: חידתכם חודו האיש ויאמר חליצתך.
 שנים באים, ושמנה יוצאים ״תשעה ויאמר: פיהו את אחד עלם ויפתח

 את להגיד האיש יכול ולא וארבעה.'' עשרים ומשירתיו שותה, ואחד ימופכים
 היה יוחנן ורבי הבית. כאולם ערום ויעמוד חליצתו את ממנו ויקחו החידה,

 והנה וירא הבית, באולם המורה כבוא ויהי הזאת. בעיר אז הספר בית פורה
 מעליך? בגדיך את הפשיט מי אליו, המורה ויאמר לנגדו, עומד ערום, אחד איש

 ממני ויקחו להם, להגיד יכולתי לא כי בחירתם, נצחוני ילדיך האיש, ויאמר
 האיש לו ויספר פתרונים, לאלהים הלא לי, נא ספרה המורה ויאמר הליצתי, את
 ימי ושימנה יצאו, לירה ירחי ״תשיעה פתרונו: זה המורה, ויאמר החידה. את

 וארבעה ועשירים השותה, היונק הוא ואחד מוצקים, אשה דדי שני באו, מילה
פתרון את להם ויגד הכיתה האיש ויבא הגמלו," יום עד לו, משרתים ירחים
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 מצאת לא מורנו, בעגלת חרשת לולא ויאמרו: חליצתו את לו וישיבו חידתס,
׳ (שס): חידתנו!
העשן, נמה לאטר, הכהן פי את וישאל ירושליסה, בא אהד אתוני ט)

 עשן, שלישיתו היבש, ועץ עשן, כלו לח עץ הכהן, דאטר העץ? מן העולה
(שס): תאכלהו. אש ושלישיתו אסר, שלישיתו
 לשון חכמת שמה ללמוד ירושלימה, בא אתונה מיושבי אחד איש י)

 אל בשובו ויהי בלמודיו. חיל עשה ולא שנים, כשלש בירושלים וישב וספר,
 מעיניו. באחת היה עור הזה והעבד ירושלים, מאנשי אחד עבד לו ויקן עירו,

 עור איש לי קניתי רבים, ימים הזאת בעיר בלותי אחרי ויאמר, האיש ויתאונן
 ־הן תבכה, ואל תתאונן אל אליו, המוכר ויאמר יצלח. לא עבד מהוא לשרתני,

 את האיש ויקה בראשו. ועיניו הוא חכם אכל הוא, עין עור הזה העבד אמנם
 פעמינו, נא נהישיה אדוניו אל העבד ויאמר השער. מפתח עטו ויצא העבד

— לפנינו: ההולכת באורחה ונפגשה
 האדון אמר — למרחוק? עיניך תשא ואיכה אתה, עור הלא —

כנפש: בשאט
בבטנה, ותאומים הרה בכרה לפנינו, הולכת עין עורת בכרה אבל —

העבד: אמר — שמן. ונאד יין נאד שנים, נאדות ועליה
האדון: אמר הגידה!״ כזבים? עוד תאמר ״ומה —
 ישראל מבני לא אשיר איש ומנהיגה מיל, ארבעת מאתנו רחוקה הכברה, —

העבד: אמר — הוא!
 היא עורת כי לך, הגיד מי — העין! שתום עליך נפלאתי נוראות —

מעיניה? באחת
ק —  לא השני ומקצה מזה הדרך מקצה העשב, את בערה כי ראיתי י

— מאומה: אכלה
— בבטינה? תאומים בי לך, הגיד מי —
האבק: פני על תאומים תבנית וארא החול, על הרביצה כי ראיתי, כי —
— שמן? ובשני יין אחד בנאד כי ידעת, מאין —
 ירתיח והשמן בארץ, נבלעים היין נטפי כי הנוטפים, מן ראיתי כי —

ממעל: וישטוף
— הוא? יהודי לא מנהיגה בי לך, הגיד מי —
 והיהודים הצדה, נטה ולא הדרך, על בעמדו מים השתין כי ראיתי, כי —

המה: לכת טצניעי
— המרחק? מדת את לך הגיד מי —
מיל: ארבעת עד נודעים הגמל, עקבות בי יען —

 וישמח משתה לו ויעש אתונה, ביתו אל ויביאהו ראשו, על האדון וישיקהו
מחכמתו, להם ויתן אברהם,׳ של בזרעו בהר אשר ״כרוך ויאמר: מאד אתו

20״ י
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 רשליחהו ^חפשי אותו דוצא לאדוניהם, שרים נעשים הולכים, שיהם מקום ובכל
ק״ג): סנהדרין (שס. בשלום. לביתו

 אף ויהר ירושלים. באנשיי תסיר היה וצץ‘טתל אחד, אתוני איש יא)
 אל וים־• אתונה, האיש ויבא ממנו. עמו נקטת את לקחת ויאמר בו, ירושלמי

 מרגלי הנעל נקרע והנה העיר, ברחוב בלכתם ויהי שם. וילן המתלוצץ בית
 לו וישקול הסנדלר, ויתסרהו אחד סנדלר בית אל ויסורו הירושלמי, האיש

 האם בשברו? כה רבית מדוע האתוני, לו ויאמר בשברו. כסף שקל הירושלמי
 ידעת, הטרם הירושלמי, ויאפר בירושילים? במחירם יקרו האם בציון, נעלים אין
 עשרה. עד ;ם ויעלו דנריייכסף, שמנה או שיבעה במחיר בציון, הנעלים ימכרו כי

 ויאמ* שם? בסחורתי האצליח בציון, נעלים אנכי אביאה כן אם האתוני, ויאמר
פני: ראותך כטירם העירה תבא לא אבל — והצלה! הביאה הירושלמי,
 ויבוא רב, בנעלים קנין ויעש הלז, האתוני ויאסוף ההם, היבים בימים ויהי
 מכירו, הירושילמי את ויקרא האתוני וישלח העיר, כשערי כבואו ויהי ירושלימה.

 לא כי בעירנו, הוא הק כי תדע ידע הירושלמי, ויאמר אליו. הירושלמי ויבוא
 האתוני ויאמר פניו. בשחור וישחיר ראשו, את יגלה בטרם העירה, זי איש יבא
 סחורתי, את אמכור אם רק לי, היא אחת אבל הזה, כיום לי הוא קשיה חק

 ויקחהו העירה, ויבוא פניו את וישחיר האישי, ויתגלח בעמלי, טו: שיכר ואראה
 הקונים ויבואו לפניו. ונעליו בציון, אשר השוק, מרומי כראש ויושיבהו מכירו

 ויהשיבוהו עליו הקונים ויקצפו כסף. דנרי עשרה עשרה במחירם וישיאל לקנותם,
עלה קרח! עלה ויאמרו בו ויתקלסו מונים, עשרת במחירם העלה כי למישונע,

אל ויאמר  וקלסה לשמצה ויתנהו הירושילמי רמהו כי וידע, האתוני וירא קרה!
 הי-יתיך אבל הירושילפי, ויאמר הזה? כיום לי לצת מדוע אף, בהרי הירושלמי

בם): ־ב“(:; הן. אתן ולענוים אליץ אני ללצים כי תדע, כי המיוב, מוסיי

פעל
עט.

לו. לם•ע אדם
 ויתן ומשיפט, צדקה עשיה האחד בנים. שני ולו בארץ*, היה אהד איש

 נתן לא וטבספו החדק, לא ואביון עני יד היה, אכזיי והשיני ואביון, לעני פזי
 החיות למען ביתו, את גם פכר כי עד הונו, כל את פזר הצדיק הבן לדר.

נדכאים: לב ולהשיב שפלים, רוח
עץ י̂*ניל הך̂ך *•ג*דאל, בני יקהו אשר ביום הסכות, בחג ויהי

 ותתן יכה], נא [הושע הערבה יום בשים הנודע ד, בבית נחל וע־רבי עבות
 העי־ ברחוב בצאתו ויהי לטיפיה. ומזון ב- לשבו- שקלים עשיית כידו אשתו
 ישייאי, אלהי ך׳ ברוך אליו. הםוכנים ויאמי־ו הצדקה, על אשיר בסוכנים ויפגע

לקנות בעם, המתנדבים סז בם? אנחנו מרבצים הליא :־ לפנינו, אותך הק־ה כי
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 השקלים עשרת את האיש ויקה כלולהה. ביום עניה, אהת יתומה בעד זהב, עדי
 ביתו אל לשוב כסתהו, פניו ובושת האיש נבלם אבל להם. ויתנם בידו אשר
 משחקים הילדים והנה וירא לנפשו. מקלט למצוא ד׳ בית ויבא פניו וישת ריקם,
 וירד בה וישב אניד, וימצא בשקו וימלאם פריהם, את מהם ויבקש הדרם, בפרי
 ההם. בימים היה אשר המלך, בירת עיר אל ויבא אשתו, מפני ויברח הימה
המעיים: במחלת המלך חלד. כי מקרהו, ויקר

לו, ויאמר המלך, אל הלילד, בחלום ד׳ מלאך וירא ההוא, בלילה ויהי
 ושבה הזה, בחג ישראל עליהם ברכו אשר ההדר, עצי מפרי תאכל אכל אם

את להם ויספר עבדיו, לכל ויקרא בבקר, המלך וישיבם בגללם. נפשך וחיתה
אוכל אכל אם לאמר, הלילה בחלום אלי נראה ד׳ מלאך הלא לאמי, חלומו
 נא לכו ועתה מחליי, ואחיה הערבה, כיום ישראל ברכו אשר ההדר, עצי מפרי

 מישראל איש תמצאו אולי הזה, כיום החף אל הניעו אשר האניות בכל ובקשו
 עבדי וילכו הוא, אמת חלום כי וידעתי הנה, המבורך פריו את הביא אשר

האניה. בירכתי שקו על יושב איש והנה ויראו האניות, בכל ויחפשו המלך
אנכי עני ויאמר, האישי ויען בשקך? אתר, הכאת מה אליו, המלך עבדי ויאמרו

 וד,נד, ויראו בשקו האנשים ויחפשו למסחר. יצלח אשיר מאומה, הבאתי ולא
 האישי ויאמר אתך? הבאת אשר הזד, הפרי פה אליו, ויאמרו בו. הדר עצי פרי

 עבדי וימהרו בחג. הערבה ביום היהודים עליהם ברכו אשר האתרוגים, אלה
ויקח המלך. לפני אתרוגיו ואת אותו ויציגוהו הספינה, מן ויריצוד,ו המלך,
המלך ויצו ויחי. לאיתנו וישב בקרבו, לבו וישב ויאכל האתרוגים מן המלך

 המלך ויאמר ממנו. לקח אשר האתרוגים תחת זהב, שיקלי שקו את וימלאו
 המלך, אדוני נא יפקוד האיש, ויאמר — לך? אתן מה עוד, נא ישאל אליו,

 וגאולה ומרודי, עניי בימי להם מכרתי אשיר נהלותי, כל את הקונים, לי ישיבו בי
יצוד, ועוד מידם. לקחתי אשר הכסף את להם אשיב ואני לאדמתי, תד׳יר,

ובקול בתרועה פני את לקדם לקראתי העם כל יצאו לעירי, בשובי כי המלך,
שיאל: כאישר המלך לו ויעישי שיטחה.

 וגם לקראתו, ובניו ואשתו אוהביו כל ויצאו עירו, אל האיש כשוב ויהי
 הזאת, העיר יושבי כל על המלך מצות הזקה כי לקראתו, יצא העשיר אחיו
 ויפול ויכשיל רגלו באבן ותגוף המים, מיכל את האכזר אחיו עבר כאשיר ויהי

 בנים כי אחיו, נחלת את האיש ויירש וימות. במים ושיבע אדירים במים כעופרת
 איש• וכאורח לו ישלם אדם פעל ״כי ויאמרו: העם כל ראו ואז לו, היו לא

"ימציאנו - _______ :כ"!) פ׳ (ויק״ר !

פ.
ם גש ג ה ת ע ב

 חארין בכל היד, גדול שבע המלכד,, שלצייון ואחותו שטח, בן שימעון יבי בימי
השעוריש כי לנו, ספרו ואבותינו השיכת. לילות בכל בעתו, הגישם את ד' נתן כי
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 דר׳י — זהב. דער מטבעת Sכנוד ועד־עדם הזיתים, כגודל הזאת, בשנה היו
 לדור לזכרון ויכתכום למשימרת, הניחום כי עד ההוא, הדור בעיני לפלא הדבר

מהם. הטוב מנעו וחטאתם אלה הטו עונותם כי ישראל, בני ידעו למען אחרק,
___________________________ל״ה): ‘ס (ויק׳׳ר

פא.
בצדק. משפט

 שם ויהי הנגב, אר<ן* אל ויבא העליון, מגליל אחד איש וירד היום ויהי
 יום בערב ימיו מלאו כאשר ויהי שינים. שלש מתושביה, אחר בכית שכיר

 ואל ארצי אל ואשובה שכרי נא הבה הבית, בעל אל השכיר ויאמר הכםורים,
 האיש, ויאמר מכלי. אזל והכסף לך אתן מה הכית, כעל האיש ויאמר מקומי,

כפף: לך אין אם תבואה, לי הבה

— לי! אין תבואה גם —
שדה: כברת לי הבה תבואה; לך אין אם —
— לי! אין שדות גם —
מקנה: לי הבה כן אס —
— לי! אין ובקר מקנה גם —
וכסתות: כרים לי הכה כן אם —
— מאומה! לי אין —

 עברו כאשר ויהי ביתו. אל ריקם במקלו וישב הבית, מבעל השכיר ויסרד
 נושאים חמורים שלשה ועמו בידו, השכיר שכר את הכית כעל ויקה החג, ימי

 לו ויתן השכיר בית אל ויבא פעמיו לדרך וישם ויין, ומזון בר האריכי מטוב
 וישתו ויאכלו משתה, השכיר לו ויעשי למנחה, לו הביא אשר כל ואת שכרו את

אליו; הבית בעל ויאמר כיין, לכם כטוב ויהי לבם. את וייטבו

— חשדתני? כמה כסף לי אין כי אליך, באמרי —
:בזול סחורה לקנות לפניך אלהיך ד׳ הקרה כי אמרתי, כי —
— חשדתני? במה תבואה, לי אין כי אליך, באמרי —
— תבואתך: את עוד עשרת לא פן אמרתי, כי —
— חשדתני? במה שדות, לי אין כי באמיי —
— לאריס. שדותיך נתת פן אמרתי, כי —
— חשדתני? במה מקנה, לי אין באמרי, —
— לאחרים: כעיריך את השכרת כי אמרתי, כי —
— חשדתני? במה מאומה, לי אין ובאמרי —
ד: קדש נכסיך כל את הקדשית אולי אסרתי, כי — ל

נכס' כל את הקדשתי כי שפטתני, כצדק הלא הבית, כעל האיש ויאמר
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 בדרום, אשר וחברי תורה. מללמוד בגר אשר בני, הורקנו^ כנלל לד', קדש
 בצדק ד׳ אותך ישפוט כן כצדק, שסטתני כאשר ואתה נדרי, את לי הפרו

:):1קכ״ (שבח סלה עולמים

♦ ב * . פ

ודעת. חכמה הטוב לאדם
 ויבא אתו, ונערו הוא למרחוק כדרך הלך ירושלים, מאנשי אחד עשיר

 כלשכת וישב ויקיר״ יחיד בן בביתו, עזב והוא רחוקות, ובמדינות הים, באיי
 בו ימות אשיר חליו את האיש רהלה היום, ויהי — בירושלים. אשר ההוסריס

 יתן ולא אתו, אשר הונו, כל את לו ולקח עבדו, בו יטעול םן האיש, ויירא
 כותב הנני לו. ויאמר מותו לפני לעבדו ויקיא האיש, ויתחכם מאופה. לבנו

 מצאת כי מותי, אחרי הוני, כל את תירש אתה כי פקודה, ספר לך
 מכל אחד חפץ לו יבחר כי בזה, כותב הנני בירושלים, אשי ולבני בעיני, הן

 האיש ויכתוב אדונו, לדברי העבד וישמח יותי. ולא בעיניו, הטוב את נכסי,
 אחרי ויהי עטיו. אל ויאסף וינוע עבדו, כיד ויתן עדים, ויעד שמו ויחתום
 כן אל ויבא ירושליטה, ויבא כידו אדוניו רכוש כל את העבד ויקח מותו,

 הראה בידו, אביו נתן אשר הפקורה ספר ואת אביו. מת כי לו וינד אדוניו,
 היושב למורו הדבר ויספר הבן וילך _ לו. ויתנהו מנחלתו אביו העבירו כי לו,

 כשער, אשר הזקנים לפני עצומותיו את הבן ויגש מורהו 'ויציוהו העיר, כשער
 אביך היה הכם הזקנים ויאמרו העיר, יושבי כל באזני הפקודה ספר את ויקראו
 ירושלימה, עוד ישוב ולא כספו את עבדו יגזול סן ירא, כי ירושלים, מחכמי

 את הבן לו יבחר כי הפקודה, ספר את בידו ויתן לו, הערים עיים כן על
 נכס* מכל בעיניו הטוב היא כי כעבד, ויבחר הוא גם חכם והוא בעיניו, הטוב
 הדבר הוא לחפשי. יצא לא העבד וגם אדוניו קנה עבד שקנה מה כי אביו,
 ״ולחטא האב. הוא ודעת,״ חכמה נתן לפניו שיטוב לאדם ״כי החכם: אפר אשיר

 הבן, הוא האלהים״ לפני לטוב ״לתת העבד, הוא ולכנוס״ לאסוף ענין נתן
ס׳): אוס לן פ' (הנחומא ירושילים, כשערי האלהים לפני היושיב

פג.
עינו. כאישון יצרנהו

בכל. אותו ברך וד׳ גדול, עשיר ההוא האיש והיה בארץ, היה אחד איש
 בכל וצנועה שולמית מאך, מראה ויסת תואר יפת יחידה, אחת בת לו ויהי

 לאפריון הראשון בלילה טטתה על האיש וימת לאיש, האש!*־, ותנשא דרביה.
שוממה, ותהי נאנחה היא גם הוריה, בכית ואניה תאניה וירב בנקי ויהי דודיה.
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 ותנשא ההם, הרבים בימים ויהי בוכים. לקוה* וכנורה לאבל, חגה נהפך כי
 ותאמר הראשון. אישה כמקרה בעליה, מקרי ויקר ושלישית, שנית הזאת האשד,
 ד' ירא אשר עד ובדודה, שוממה אלמנה לי אשבה לאמר, אבותיד, אל ד׳אשדי
 כני עלי ימותו למה כי עוד, לדאבה יוסיף ולא עלומי, ימי על וירהם בע;יי,
רבים: ימים צרורה אלמנה ד,אשה ותשב חנם? אדם

מאד, ואביון עני איש אחרת, במדינה הנר רהוק, אח היה הזח לעשיר
 העני התהלך ויום, יום כבל ברעב. נפשם לד,חיות מצא ולא בנים עשירד, ולו
 היום ויהי כעיר. אנודותיו את ולמכור עצים, לחטוב ביעי, עמו הנדול ובנו
התמוגגו ביתו בני וכל ברעב, נפשו ויתעטף מעצייו, אחת אגודה אף מבר ולא

כראות ויהי אהת. גרד, אף לו היה לא כי הוא, היום בל רעב, זלעפות מפני
 אבי, לי הניחה לאמר, אביו אל ויאמר הקטינים, ואחיו אביו בצרת הגדול בנו

 רחמים לי ויתן בענינו, ד׳ ירא אולי העשיר, אחיך אל ואבוא לדרבי, ואלכה
 לו וילך אביו וישילחהו מקדש, עזרתו ידו על ד לנו וישילח האיש, בעיני

:לשילום
 לו ויימאל כשימחה, ויקרמהו לקראתו דודן וישמח דודו, אל כבואו ויהי

 את השתעשע האלה הימים כל ימים. שבעת עמו וישב ואחיו, אבותיו לשלום
 אל הע^ם ויאמר השביעי כיום ויהי לה. הוא מה לד, נודע כי היחידה, בתו

 ריקם. פני תשי־ב ואל מעמך, שואל אנכי אחת שאלה אדוני! אנא דודו,
 דבר' אדבר לא הנער, ויאמר ואשימעם. בני! דבריך נא דבר אליו, דודו ויאמר

הרבר על דודו לו וישבע פני. תיטייב לא בי אדוני, לי תשיבע אם אשר עד
וירר לאשה. בתך את אדוני לי תתן בי ובקשתי, שאלתי העלם, ויאמר הזה.

 אשר כל את דודו לו ויספר מאד, גדול בבכי ויבך דבריו, את דודו כשמוע
 ולמה ממך, מאד לי מר כי בני, נא אל ויאמר שלש, גם פעמים לבתו קרה

 ידעתי, כל ידעתי ויאמר, העלם ויען ביתי. אל בסורו אחי בן את גם אשכל
עיניך נתת אולי אליו, דודו ויאמר הלום. פני תשיב אל אדוני! אתה אכל

 אבל נפשך, כאות לך וקח וזהב, כפף לך אתן הנה בני! הבה וזהבי, בכספי
 ויען היא. בנפשך כי הנלמודד,, כתי אל עיניך לשאת נפשיך, אשים תשים לא

 באמונתך? תשקר ואיך עולם, אל ד׳ בהי אדוני לי נשבעת הלא ויאמר, העלם
 תדעי ידע אליה, ויאמר לבתו ויקרא שבועתו, את מהלל האיש ירא כי ויד׳י

 את הלום נא תמרי אל ואת לאשיה, לו לתתך אחי, לבן היום נשבעיתי כי בתי,
 כימות וישמחנו בענינו ד׳ ירא אולי פי, את פציתי אנכי כי אלהיך, ד ס*

 ע^י ימותו ואל ב/ ידך נא תהי ר! אנא ותאמר, לד כתו ותתפלל עניתנו.
!הנם אדם בני

 ויהי ללחם. העיר זקני לכל ויקרא משתה, האיש ויעים ההוא, ביום ויהי
 ולשתות לאכל וייטכו האפריון, הג את לחוג כשער, אשיר הזקנים ויתאספו בערב

 פנים, ונשיוא נכבד אהד זקן איים החתן, לימין וישב הלחם, אל בישכתם ,יTו
מפניו, נחתו הקרואים כל ואולם שלשום. מתמול העיר בני לכל נודע לא אשר
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 את וישמרו הוא, הנביא א^יהו כי לנכון, ידעו הקרואים וגדולי מאד, ויכבדוהו
 ויאמר החדרה. החתן אל הזקן ויקרא דבר, ידע לא הלז והעלם כלבם, הדבר

 ואתה שמאל, או ימין מעצתי תט אל ואתה נכונה, עציה כני נא איעצך לו,
 שחורים בגדים לכוש והוא הביתה, אחד עני יבא הלא לחם, לאבל היום בשבתך

 והיה איימים. וחדל נבזה הארץ, בבל כמהו אין אשר עני ויגע, יחף וקיועים,
 ותשקהו האכילהו לימינך, והושיבהו מכסאך, מהרה וקמת הזה, העד את בראותך
 צויתיך, אשר מכל דבר תפל אל מאדך, בכל לפניו ותשרת שולחנך, ממיטב
 אל מושבו אל החתן כשיוב ויהי לדרכו. לו וילך הזקן ממנו ויסרד וכדברו

 וישקהו ויאכילהו לימינו החתן ויושיבהו הזקן, כדבר בא העני והנה וירא השלהן,
 ולשתות, לאבל העני ככלות ויהי הזקן, ציוהו איצר מכל דבר השיל לא מטובו,
 החדרה שיניהם וילכו אליך! לי סתר דבר אליו ויאמר החדרה החתן את ויקרא
 הלום באתי אימר אנכי, אלהיס מלאך כי נא דע לאמר, החתן אל העני ויאמר
 שישיה או אחת, ׳צינה ממני הרפה המלאך, אל ההתן ויאמר נסשיך. את לקחת

 פי את לעבור אוכל לא המלאך ויאמר ל, כדבר עמדי תעשיה ואחר חדשים,
 ויאמר המשתה. ימי שבעת או ימים, הדש ממני הרפה החתן ויאמר אלהי. ל

 אליו ויתחנן החתן ייוסף עתך. הגיעה כבר בי אהד, יום אף ארפך לא המלאך
 נשאתי הנה המלאך, ויאמר מרעיתי. ואפרד אלך אשר עד ממני, הרפה לאמר,

 אל ויבא החתן וילך בלכתך. תתמהמה ואל מהרה, נא לך אך הזה, לדבר פניך
 נא פתחי ויאמר, הדלת על וידפוק הדלת, לו סגורה והנה וירא ההדרה, רעיתו

 לחיה, על ודמעתה הדלת, את לו ותפתח האשד, ותמהר תמתי, רעיתי אחותי לי
 ויהי לל. שיחה ושפכה תמרורים אישה את בכתד, לבדה, בחדרה בהיותה בי

 ותאמר לו, ותשק בו ותחזק סניה, מעל דמעתה את ותמה אישה את כראותד,
 האיש, ויאמר הזאת. הגדולד, החרדה כל אה אלי חרדת כי אישי לך מד, לו,
 מלאך כי הארץ, כל בדרך ללכת עתי קרבה ככר כי ממך, לד,פרד באתי הנה

 ותאמר ממני. נפשי את לקהת יומי, בא כי לי ויגד החדרה, אלי בא אלהים
 המלאך. את ואדברר, תחתיך אלך ואנכי מזה, אישי תלך לא אליו, האשר,
 לקהת הלום באת האתד, אליו, ותאמר המלאך את ותמציא החדרה האשד, ותלך

 הלא אדוני! בי האשה, ותאמר דברת. כן המלאך, ויאמר אישי? נפש את
 לאמר מפורש בכתוב באה אימר ד, תורת פי על מות, משפט היום לאישי אין

 לכל עליו יעבור ולא בצבא יצא לא הדשיה, אשר, איים יקח ״בי כ״י): (דנדיס
 אלהים וד' לקח!" אשיר אשתו את וש:.ח אחת שינה לביתו יהיה נקי דבר,
 ד׳ באמונת תשקר הלא היום, אישיי נפש את תקה ואם אמת, ותורתו אמת

 עד יחד ונלכה הבה מזה, ללכת לי לשמוע תאבה לא ואם התמימד,. ובתורתו
 וינער בהשיפטו. יזכה ומי יקום מי דבר וניאה ממעל, בשמים אשר ר,אלר,ים

 דברה אשיר כל את לו ותספי בהדרה האיציה ותשב ואיננו. לו וילך כשימין ד׳
 הלילה, כחצי ויהי ויתקדשי, ותודה רנה בקול חסדם לד׳ ויודו המלאך, אל

הוא. אלד,ים דבר כי וידעו מאד, נויא שניהם הלום והנה משינתם, ׳ציניהם יוקיצו
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 זרע להקים ופוהורה, נאמנה כאהבה ד, מצות סי על אשתו את האיש וידע
 בבכי הלילה כל ובכו ישבו ואבותיהם בחדרם, שכבו המה לד׳. קדש אנשים

 כעלות ויהי השחר. עלה בטים עוד לחתנם, ותכריכים קבר ויכינו תמרורים,
 קהל בתוך ד׳ את ויהללו חי, חתנם והנה ויראו לראותם, אבותיהם ויבאו השחר,
 ביד חחזיק לא אשר כנלל הנה, ער אלהים ד׳ אותו ענש כי האיש וידע ועדה,
 — עין. בת כאישון לחסדו המיחלים ואת יראיו את נוצר ד׳ כי האביון, אחיו

מא חו תנ ): מן ח׳ אות האזינו ( ח פו ס ז הנ

ן ו ש . ל ם י מ ו ר ע
 וישאלו כבואו ויהי השדה. כתבואות לראות בכפרים, יצא חקק, איש יוחנן

 ויאמרו יפות! נעשו השיעורים ויאמר יפות? נעשו חטים האם — לאמר אותו
ס ולחמורים. לסוסים ובשר צא לו, סי ס ס ) 7: ( : ׳

. ה פ

וביתג גבר ועשקו
 היום ויהי מישיראל. עצים חרש אצל ידיו, במעצד למד אחד, חניך

 במלאכתו ויצלח לבדו, חרושת בית לו ויעש החרש, מבית ויצא הנער ויגדל
 פלאים וירד אדוניו נפל כן הנער קם וכאשר לעשיר. ויהי חיל ויעש• עשה, אשר
לחמו: חסד כי עד יום, ככל

 ויאהבה’ גבירתו אל עיניו נשיא אדוניו, כבית נער עוד כהיותו הזה, העשיר
 ולתמך לסמכהו לו ויתחנן. אליו, נעוריו אלוף אדוניו ויבא היום ויהי בלבו.

 לה ואתן אלי, אשתך את נא שלחה ויאמר לו, העשיר ויאות עגיו. בימי ידו
 אשתו את וישלח כ*תו אל ויבא חסדו, אדוניו לו דודה שאלת. אשר הכסף
 השלישי ביום ויהי לילות ושלשת ימים שלשת בביתו האשד. ותד.י אליו,

 אשתי איה לאמר אותו העני ויימאל העיני, אדוניו אל ויבא בבקר העשיר וישכם
 במרמה, העשיר ויאמר ימים. שלשת זה אלי שיבה לא כי אליך, שלחתי אשר

 לדרכד.. ותלך הכסף את כידה נתתי ואנכי שלשום, אשתך אלי באה אמנם הן
 לך לריגיד באתי כן על כדרך, הבחורים כד. התעללו כי שמעתי, שסוע ואולם

 בידד.. נתתי אשד לכםפי ודאגתי בעדה מדאוג חדלתי כי שימעתי, אשר את
 בבכי ויבך אשתו, עשיתה אשר הנבלה את משמוע נעוד. כי וילפת, דעני ויחרד

 מאומד., תדאג אל העשיר ויאמר ? היום איפוא לד. אעשד, ומד. ויאמר, תמרורים
וכל נעורי, כימי עמדי עשית אשר החסד את זכרתי כי לך, למגן אהיר. אנכי כי
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 ונתת מניתך, אותה תגרש הלא לעצת/ תשמע שמוע אם אבל עלי. מחסורך
 רב כתובתה כסף כי אעשה, מה ״אכל — לנפשה. ושלחתה כריתות ספר כידה

 תתאנח ואל תכך אל העשיר, ויאמר דו/ עליו ולכו העני אמר — מאד?״
 די הכסף את לך אלוה ואנכי לך, למגן אנכי כי לך, אמרתי הלא כי מאומה,

 ויקחה מכיתו וישלחה לאשתו ויתן הכסף את מידו העני ויקח כתובתה, מסת
 הער, באדוניו העשיר וינוש השלומים מוער תר כהגיע ויהי לאשה. העשיר
 ואשתו העשיר ויהי כספו. כעד לעבד לו נמכר כי עד אכפו, עליו ויככד

 נוזלים ודמעותיו עליהם, ומשקה עומד נעוריה אלוף והער ומתענגים, יושבים
 חמתו את לכלות ד׳ וישבע נאקתו, את אלהים וישמע כידו, אשר בגביע

:נ״ה) (גיטין בירושלים.

פג
רגליו. בשמן וטובל

 מהם אחד איש ויבא היום ויה• כשמן, מערכם ערבו לודק־א אנשי
שמן מצא לא כי ויהי מנה. כמאה הסוחרים כל בעד שימן לקנות ירושלימה,
 כבוא ויהי אשר. כנחלת חלב לגוש הלך ומצור צורה, משם וילך בירושלים

 ממנו וקנית אלמוני, סלוני אל נא לכה העיר, אנשי לו ויאמרו העירה, האיש
 בשדה, היה והאיש לו. רב שמן כי נפשך, תאוה אשר ככל השמן, כל את

 עמך! ד׳ לו ויאמר זיתיו, מעזק האיש והנה וירא השדה, האורח אליו וילך
ויאמר מנה? במאה שמן לך היש אליו, האורח ויאמר ד׳! יברכך לו ויאמר
עבודתו את ככלותו ויהי מלאכתי. את כליתי אם עד לי חכה אכל יש. האיש
בלכתו ויהי בעיר. אשר העניים יום ”שכירי* כאורח שיכמו, על אדרתו את ויגלום

האורח כראות ויהי מצא. אשר האבנים כל את הדדך מן ויסקל השדה, מן עמו
 הזה העני האם היהודים, לי עשו שחוק כי זאת, אין בלבו: ויאמר מעשהו, את

 ותושט לקראתו, שפחתו ותצא הביתה. כבואם ויהי מנה? במאה שמן לי ימכור
 מלא זהב ספל לפניו ותגש ורגליו, ידיו פניו את וירחץ חמים, מים כיור לו

 ויאכלו משתה לאורח האיש ויעש רגליו. ואת ידיו את בו ויטבול זך, זית שמן
 כאשי השמן את האיש לו וימוד לאכול, בכלותם לבם. את וייטבו וישתו
 כי עוד, לך למכור אוכל הלא שמן, עוד לך דרוש אולי האיש, ויאמר שאל.

 אנכי שלוח ציר כי שמן, עור לי דרוש אמנם הן האורח, ויאמר רב. לי יש
 נא קנה האיש, ויאמר לקנות. כסף בידי עוד אין אבל עירנו, סוחרי מכל סה

 מחירם. את מידך לקחת לביתך עמך אלך ואנכי נפשך, תאוה אשר ככל ממני
 כל ואת הסוסים כל את וישכור מנה, עשר בשמנת שמן האיש לו וימוד

 השמן עם ויבאו וילכו מצא, אשר הגמלים כל ואת הפרדים כל את החמורים,
 ויהללוהו שלחו, אשר צירם לקראת העיר אנשי כל דצאו בבואם ויהי לורקיאה,

תהללוני, כי מה, ואנכי ויאמי, הציר אותם ויען לעשות. הגדיל כי כפיהם
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 נל* לכם הבאתי ומידו קנית/ הכל ממנו כי עמד/ ההולך הזה לאיש נא הללו
ס״ה:): (מנחות רב. והון מתרושש כל, ואין מתעשר ״יש ויאמרו: אלה.

פז.
המים. פני על להמך שלה

 הרוכל ויאכילהו כררך, בלכתו אחד בשוגיר פגע בערים, הסובב אחד, רוכל
 אל הסוהר וילקח היום, ויהי אחיו. מעל איש ויפרדו מטובו, ויעניקהו וישקהו,

 ויבא בכלא, בהיותו ויהי מדם. חמוצים בגדיו את מצאו כי האסורים, בית
 כי קרהו, אשר כל את הסוחר, לו ויספר פח? לך מה ויאמר ויכירהו, השוטיר

 וילך בדם. נגואלו כפיו כי דברים, עלילות לו וישימו חמוצים בגדיו את מצאו
 נתן הוא כי אמר, וגם כשער, תומתו את ויגד השופטים, לפני ויעידהר השוטי

 ״שלח ויאמר: לחפשיי. ויצא הכור מן ויריצוהו החמוצים, הבגדים את לו
ק קהלת (מדרש תמצאנו!" הימים ברוב כי המים פני על לחמך כו שלח): פ

פח.
למרים. אלהיך ד׳ עשה אשר את זכור

במחנד,? מתנבאים ומידד אלדד כי אחותי; מרים השמעת
נשותיהם! אשיי בניהם, אשרי
לנשותיהם! ואוי בניהם, אשירי
תדברי! הנבלות כאחת הלא
בקדש, משה עלה אשר מיום כי דברתי, וכעסי שיחי מרוב אכל
הזה: היום עד איש• אלי נגשי לא

דברד׳ ואשר באזני, צפורה התאוננה אשיר את אחי, אהרן השמעת
— אחינו? כמשה
 דבר במשה אך היק בקרבי, לבי יתד הזה לדבר אחזתני, פלצות

הנם? הרבה יצדק ומדוע דיבר כנו גם הלא ד;
ד! דבר בי גם הלא
ר מנורת השנס (מדרש במיטה! בעבדי לדבד יראתם לא מדוע  המאו

_____________ :נ״א) שימן

פט.
. א י ע ב ס כ ו מ _ ה

 בעיא ובליעל, רע איש בישראל, היה אהד מוכם שיטח, בן שמעון רבי בימי
מת ההוא ביום לקברו. משפחתו כני ויוציאוהו בעיא וימת היום ויהי יטמו.

צפורה.
מרים.

צפורה.
מרים.

צפורה.

מרים.

אהרן.

מרים.
אלהים. רול
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 את גם ויוציאו אלהים. ביראת מושל וצדיק כתורה הכם בישראל, נדול אדם
 המטות, את נושאים הם ויהי גדול. ופככוד כבד באבל ההיא, בעת מטתו
 כל וינוסו הזאת. העיר בשיערי ואויב צי כא כי כמחנה, ענות קול נשמע והנה
 ותלמיד חי, לכל מועד כבית קבורים בלתי המטות את ויעזבו לנפשם, העם
 את לקבור העם שבו כאשר ויהי מורהו. מטת את לשמור שמה נשאר אחד

 האלהים, איש החכם לאיון חשבו בעיא, וארון הארונות, נתחלפו והנה המתים,
 וקצף. כזיון כרוב קברו החכם ארון ואת גדול, בכבוד ויקברוהו ארונו את ויכבדו

 הארון! הוא זה לא החכם, את תבזו מדוע לאמר גדול, כקול צעק והתלמיד
 המכובד את לבזות נסכה היתד, מד' יי לו, שומע איש ואין הארון! הוא זד, לא

 חרד היטיב הד,וא, היום כל התלמיד, בעיני מאד הדבר וירע הבזוי. את ולכבד
מות: עד לו

 בעיניך ירע ‘א: לו, ויאמר הלילה בהלום מורו אליו וירא ההוא, בלילה ויהי
 היתה מד׳ כי לבעייא. כבדו אשר הכבוד ועל אותי, בזו אשר הבזיון כל על

 וחרף קללו כי ד; וירא חכם ת‘כקל■: פעם שימעתי כי חטאתי, על לימדני נסבה
 בבעיא וגם למשפט. יסיתיו ולא עצכהיו לא ואנכי כליעל, מאנשיי אחד אותו

 לשר משתה בעיא עשד, אחת, פעם כי טוב, דבר בו נמצא כי יען המוכס,
 ויחלק הבין אשר כל את בעיא ויקח המשיתה, אל השר בא לא כי ויד,י העיר,

 אנכי הלא זאת, בכל אבל קבורתו. ככבוד עולמו את קבל כן על לעיניים.
 הדלת וציר התפת, בפתח עומד הוא בי הנום, בגי בעיא ומקום עדן, כנן מקומי
 יצא לא האם המפתן, על זה יעמוד מתי עד התלמיד, ויאמר באזנו. סובב
 וימלא שטיח, כן שמעון ימות אשיר ער הרב, ויאמר ? וד,מזוזה הדלת אחר פעם
 ראשי שטח, בן לשמעון הגם — התלמיד קרא — 1 ד׳ ״אהד, — מקומו. את

 ראשי הלא החפי׳ןי, על תתמה ״ומה הרב: ויאמר תפתד,?" ערוך ישראל, ימבטיי
 נשים שמנים הלא — ישראל? מקרב הרע יבער לא ומדוע הוא! ישראל שיבטי

 לעשות בהכריהן, עצמו אשיר כאשיקלון, הנה שאננות ישראל, מבנות מכשיפות
 שישי טי כל חרבו, בציור אותם יבתק ולא יחשה ומדוע ישראל, בכית שערוריות

̂י גיהנום!״ לרשית סופו מוכיח, ואינו לד,וכיח כידו  וד.נד, משנתו התלמיד ויי̂ק
 שימעון רבי ויקם שטח. בן לשימעון חלומו את ויספר בקרבו, רוחו ותפעם חלום,

̂, מבחורי אנשים שימנים אתו ויקה  אישי מלחמה, מלמדי גבורים כלם ישירא
אשיקלונד.: ויבאו ירכו, על חרבו

בחוריו, לשימנים שימעון ויתן איציה, נתך ור,מטי־ היד, סגריר יום הד,וא היום
 ידע לאמר, אותם שימעון ויציו בכדיהם. נתנו אדרתיד,ם ואת •אהד, לבל כד

 אישי וחטיפתם הביתה, כבואכם ואתם הזה, כמנהל נמצאו נשיים שמנים כי תהעו
הנה מהבל כשיופיהן שקי מאפע, מעשייהין כל כי תראו ואז אחת, מכשיפה איש*

ותאמינה יהוץ.בד,וריו ואת ;ימקד,ד, לא ראשונה, שימעון ויבא
 הנה באתי וגם אנכי, מכשיף שימעון ויאמר הלום? באת כי אתה פי אליו, הנשיים

אליו, הנימים ותאמינד, הזאת? החכמה, את באמת •העיתן אם להעית, לנסותכן
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 יום אSה שמעון, ויאמר עלינו? תתסאר כי בכשפיך, לעשות אתה יכולת ומה
 לי אשרקה אם ואנכי מים, חשרת ארצה ירדו עוז ומטרות הזה, היום סגריר

 גבורים כלם בחורים, שמנים סתאום הביתה יבאו והנה אטים, בקול ואצםצף
 ירט: על חרבו איש מים, רטיבי כל בלי החורבים באדרתיהב, עטופים בלם

וב.4כ> בקול הנשים אמרו — חלומותיך?״ יבואו אם נראה, ״הלא —
 מן אדרתיהם ויוציאו בדיהם, את הבחורים וישברו ויצסצף, שמעון רבי וישרוק
 מראיהם, אל הנשים ותבהלנה הבית, אל פתאום ויפרצו בהנה, ויתעטפו הכדים,

 לעין ר לפני שמעון רבי ויוקיען תנופה, ויניפה אחת מכשפה איש איש ויקחו
מהנה: אחת אף נמלטה ולא השמש,

 אנשים שני ויעמידו שמעון, רכי על הנשים קרובי ויקצפו ההוא, ביום ויהי
 ויעמידוהו להסקל, ראשו את ויחיבו ד׳, תורת על עבר כי ויעידו בנו על בליעל

 יהי אל זה עק בי יש ״אם ויאמר: להסקל, מוצא כאשר ויהי הסנהדדן. לפני
 יבוקש ודמי עונותי כל על כפרה מותי יהי זה עון בי אין ואם כפרתי, מותי
שקר!" כי העידו אשר כליעל, אנשי העדים מיד

בו, ענו שקר כי תודה, ויתנו ממנו, ויבהלו דבריו את העדים כשמוע ויהי
 שומע. כל להם היה לא זאת ובכל הנשים, את הרג אשד באביו קנאתם כגלל

 מ׳׳ד: סנהדרין רש״י ס״ב, חגיגה (ירושלמי עוד. להגיד יכולים אין הגידו, כי אחרי יען
נ״ד): סי׳ מנוה״מ ט״ז: חגיגה חוס׳

צ.
תשובה. גדולה

 ויהי צצית. במצות ומהיר מאד היה זהיר חייא, רבי מתלמידי אחד תלמיד
 דרכיה פזרה אשר ובתפארתה, ביפיה הים באיי אחת אשה שם ויצא היום

 שכרה את האיש לה וישלח כסף. שקל מאות ארבע באתננה ותקח בתזנותיה,
 ,אמתה ותבא כיתה, פתח אל האיש ויבא המועד, בא כי ויהי מועד. לו ותעד

 ותאמר הבית, בפתח עומד הכסף את לך שלח אשר האיש, הנה לה, ותאמר
 מטת והעליונה כסף מטות שבע האשה לו ותציע הביתה, האיש ויבא יבא. האשד.

 בששית מוצב זד.ב וסלם בם, לעלות כסף סלמי מוצבים המטות שש לכל זר.ב,
 דד.י העליונד.. במטה ותשב ערומה האשד. ותעל העליונה, במטה מגיע וראשו
 את זיזכר כסותו, כנפי על אשר בגדילים האיש ויזנר אחריה, הוא גם בעלותו

 אליה. קרב בטרם הארץ על וישב פתאום וירד בקרבו לכו ויך ד', מצות כל
 ותשב היא גם ותרד מאד החפץ על ותתמה הזה, הדבר את האשד. כראות .יTו

 נקלותי כי בי מצאת מום מה אדוני, לי תניד הלא אליו, ותאמר הארץ, על
 אשה ראיתי לא כי אני, הי ויאמר, האיש דען בי? לנגוע חפצת ולא בעיניך

שמה, צצית מצות אלהינו, ד׳ צונו אחת מצוד. אכל הארץ, ככל כמך יפה
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 העושה ד/ ״אד לאטר; להזהירנו סעמים; אלהיכם!" ד׳ ״אני כתוב: ובה
 ארבעת והנה רצונו!״ לעושי טוב שכר המשלם ד; אני רצונו! בעוברי טשסט

 ויזהירוני ויחרידוני נאמנים, עדים כארבעה עלי נדמו כסותי בכנסי אשר הגדילים
 היסה עדינה, נפש ועתה אחריהם, זניתי אשר עיני, ואחרי לבכי אחרי מתור

 כשמוע ויהי אלהי. לד׳ אחטא סן מביתך, נא שלחיני עלי, נא חופי כנשים!
 לי, תגיד אשר עד אשלחך, ולא אעזבך לא אליו, ותאמר דבריו, את האשד.

 אתד. אשר מדרשך, בית שם ואת מורך, שם את עירך, שם את שמך, את
 לשלום: לו וילך ותשלחהו שאלה, כאשר האיש לה ויכתוב תורד., בו לומד

 לעניים, ושליש למלך שליש נכסיה, כל את ותחלק הזאת, האשד. ותקם
 לבית ותבא סעמיר. לדרך ותשם והזד.כ, הכסף מטות לכד לנפשה לקחה ושליש

 אלדיי, ואלהיך עמי עמך אדוני! אנא אליו, ותאמר חייא, לרבי אשר חמדרש,
 נתת אולי ״בתי! אליה; חייא רבי ויאמר התורד,. כמשםט ואתיד.ד נא צוד.

 כיד ותתן מחיקד, התלמיד מכתב את האשד. ותוצא התלמידים?״ מן באחד עיניך
 כטקחך, זכי ויאמר, האשד. אל ויפן הדלתות, את המורה כקרוא T̂ו המורה.

 (גת בישראל. חיל ועשו לקדושה, לך יד.יו לזנונים, לו רבדת אשר וד,מרבדים
קכ״ג): סי' מנוה״ת חנסומא, ומדרש

צא.
ם ל ו . ע ר ו בר

יוםף, רב הקיץ כאשר ויד.י ויתעלף, חלה לוי כן יהושע רבי בן יוםף רב
 למטה עליונים ראיתי, הפוך עולם ויאמר, בני? ראית מה אביו, אליו ויאמר

 החכמים גורל ומד. ראית! ברור עולם כני! אביו אליו ויאמר לטעלד,. ותחתונים
 יוסף רב אמר — ״ !כבא גם בזד. גס למו אחד ״גורל ~ שמה[? ראית אשר

 שמעתי גם בידו!״ ותלמודו לכאן שבא מי ״אשרי אומרים; שמעתי גם —
 כארץי, אדם אין לוד, וד,רוגי וחבריו עקיבא רבי כמו מלכות, ״הרוגי אומרים:

: (פסחים למעלתם! הגיע אשר ס ל

צב.
ת ד ק . ע ק ח צ י

אגרשך והנה מעט, ועוד ושבת, זקנת כבר כי אליעזר, נא זכר ישמעאל.
 אבי יעלד. היום כי הידעת אכרד,ם! אבי מבית נתעב, כנציר

 על אבי נהם כי ההרים? אחד על לעולה כנו יצחק את
 הנר אמי ואת אותי לגרש אשתו, שרה בקול שימע אשר

— מביתו!
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 אליעזר.

ם. קול אלהי

 ואנמ ״ !הזאת האמה בן יירש לא ״כי :אלהים דבר אחת
— אליעזי! דםשק הוא, ביתו כן הלא
 יצא אשר אם כי זה, יירשך ״לא :p כמו אמרתי כבר אבל

יירשך!" הוא ממעיך
הלום? איסוא אעשה מה אכל ריכותם! שמיעתי להות* ״אך (לנסשו). אברהם

לילה! בחזיונות ולא בשעישים לא חלמתי, הלום לא הלא, —
 ן באז אזן ראיתי, בעין ועין ד׳. עמדי דבר בפנים פנים אבל

 אשר יהידך את בנך את נא ״קח בבח: אלהים קול שמעתי,
 לעולה שם והעלהו המוריה, אל לך ולך יציחק, את אהבת

 את היום אמרה האנכי, אליך!" אמר אשי ההרים אחד על
̂הי? ד׳ פי  על אחקור ומה נוםיתי, כבר מסות כתשעי הלא אל

̂ך צויתי! להיות המים הלא שידי? רצון  היום גם לפניו אתה־
— תמים! ואהיה

היא, אשיה הלא — אשיתי? לשדה הדבר האניד אב^, —
קלה! ודעיתה

תעישה, ומה מחיקה? יחידה את בנה את האננוב אבל —
השאם! הוא גדול הלא אבל, — תחנק! הלא פקודה, ליום

הפעם! לבבה את ואננוב
 לנו ועשי לדרך, וצדה מטעמים לנו עשי רעיתי! נא הבה

היום! ̂יתה’מ
— עושיה? זו מה ולשמחה

 בא וכבר לזקוד, נחמד בן ל' ילדת כי המתי! ידעת הלא
עוד נתחנך ולא היום, הוא שנה ושבע ש•ים‘ש*־ בן בימים,

שנה! שילשי בן עוד בהיותי בוראי את הברתי הלא ואנכי לד׳
 אמר אשיר ההרים אהד ‘ע: ואוליכדו אקחהו הזה והיום —
לד׳! עולה להקריב ידו את לכהן ד', לי

ד׳: כדבר לשילום ולנו קחהו!
 לאיש יודע אל אמר וגם שרה, תנחם פן אמר כי בבקי, אברהם וישיבם

 זקן, איש כתמונת לקראתו, ויתיצב השיטין בא והנה ללכת, בקומו ויהי דבר.
 ויאמר מועדות?" פניך ואיפה תלך אנה אברהם! ״אביהם אליו: ויאמר

 והמאכלת והאש והעצים השיטן, ויאמר לד'! להתפלל כזה ״ולך אנכי אכיהס
 יהאש העצים לי והין בדרכי, אתמהמה פן יראתי כי אברהם, ויאמר לך? למה

 את ידעתי הט־ם באמונתך? תשקר מתי עד השטן, ויאמר ולצלות. לאפות
אוכיהך אליך, באתי הלא אב־* ליחידך! לבנך לעימות הושיב אתה אשר כל

אברהם, ויאמי זקנתך! בימי זרעך להכרית עשית, טיב לא כי לעיידך, ואערכה
 א“וי מפניו, היממן וינם — לי! דוא אלהים דיר כי — ״שימין! ד׳! כך יגער

פניך איפה יציחק! ״יצהק אליו: ויאמר ונעיר, עלם בדמות בנו, ליציהק פתאום

שרה). (אל

ימרה.
אברהם.

ימרה.
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 ומיסר ח:סה מודSל אב/ את היום אנבי הולך יצהק, ויאמר ללכת?״ מועדות
 היום אביך ייצחטך הלא מותך? לאחר או בחייך, האם השטן, ויאמר ובינה!

 — הוא! ד׳ רצון כי אבי, ס• את אמרה לא יצחק, ויאמר ההרים! אהד עלי
 ותמרורים, בכעס להרעימה שירה אל ויבא להם, יכול לא כי השטן, כראות ויהי

הוא! שיד• רצון כ• השטן! ד׳! בך ינער היא, נם ש־ה ותאמי־
מדרש): ובשם דר״ה סרקי גשם נ׳׳ס רד,; הודה (ילקוט

אשר השופט
צג.

I I ) Iההם. כימ*ם
י^ו

ר״ד

רבי
רבן

יהושע.
גמליאל

עקיבא.

הירח את ראו בי והעידו, לפנינו באו עדים, שנים הלא גמליאל.
 יקום עדים שנים פי על אבל ראינו? לא ובלילה עבורו ביום
— דבי!

 ולמה~ •מילדה, אשיה על מעידים איבה העידו! •מקר עדות הרכינס. בן
̂מה נמצא — •מניה? בין כר
— דבריך! את אני רואה
 הכפורים ביום ובכםפך, במטיך אלי תבא כי יהושיע! עליך, גוזרני
הימבונך! פי על להיות •מחל

אשי־ ד; מועדי המה אלה הלא יהוימיע! נאנה? אתה מה על
 בשגגה בעתם, ושלא בעתם קדש, מקראי הנשייא אותם יקרא

בטע־ות! או בזדון או
נהמתני! עקיבא גהמתני! עקיבא

 אשיד השיופט אל ובאת אבירים! כאביר בדויו, נימיא כל
 טובים היו הראשונים שהימים תאמר ואל ההם, בימים יהיה

!מאלה
 ביום ובתרמילי, במקלי יבנה, עירך אל !אדוני אליך באתי הנה

צויתני! באשיר בהשיבוני, להיות •מחל הכפורים
ותלמידי! רבי עליך ימלום ראשו] על ונשיקו מכסאו [עמד

 ואתה עליך גוזר שיאגי ותלמידי ברבים! תורה שילמדתני רבי!
כ״ה.): (ר״ה לקטינים! נשימעים שהגדולים הדור אימרי מקים!

uj - ־■M בן
יהושיע. רבי

רבי

רבן

יהוימי/י.

גמליאל

I

ת צ

יהושע. ורבי אנדריאנוס .
וארק? לשימים וקונה אדון שי , . אנדריאנוק•

בירא! לו יש• נברא כל יהוימע. רבי
:?1
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ממנו? ויראו הברואים כל וראו בשנה, פעמים יגלה לא מדוע אנדריאנוס.
י והודו? זיוו מפני יעמוד ומי יהוימע. רבי

עדו־ו! ירהיק לשקר, הרוצה אנדריאנוס.
 ד׳! בבור את וראית בשמש, והביטה החוצה אתי נא צא יהושיע. רבי

השימשי? בפני להביט יוכל ומי אנדריאנוס.
 מאלף אחד הוא השמש*, הלא פיך! מוצא אזניך, תקשיכנה הלא יהושע. רבי

 יובל לא בפניו ואט אלוה, משרתי רבבות ורבוא אלפים אלפי
! ד בפני כי ואף להביט, האדם

‘ד^ יגלה מתי אבל אנדריאנוס.
!ד כבוד אז ונגלה לבדו, ד׳ ונשיגב בליל, האלילים יחלופו באשיר יהושיע. רבי

הבכיר): מדרס בסס סנ׳יו רמ! הורה ('נק־צ

1

צה.
ע ש . פ א פ ו ר

̂ה, יהושיע רבי בן הונא רב את לראות הרופא, פפא רב נקרא נקרא  זיאמי ההוי
 קם הונא יב ואולם ממטיתו! עוד יקום לא כי לדרך, צדה לו הכינו פפא, רב

 אותו פ;ש• כאשייי ויהי פניו. את לראות פפא רב ויבוש* ויהי, וישב ממטתו
 פשע על עובד כי לעוני, ד נשיא בי ידעת הטירס אליו; ויאמר הונא, רב

סצ״ה): רמז (ילקוט הנני! הרופא

צו.
ה. ג ג ש ב ה ו צ מ

לבנו, ויאמר מאד, ההסיד וישמח כשדה, עומר פעם שיכה אהד, חסיד
 מדי אליו, בנו ויאמר שילמים! לזבה ופי־ לעולה פר בערי והק־ב בני! נא לכה

 החסיד ויען בתורה? האמורות המצות מכל הזאת במצוד. לשימוה אבי, ראית
 עשיינו אם הזאת, והמצור■ לדעיתנו, ד׳ לנו נתן המצות כל בי וביען, יען ויאמר,

דשאה): -וסשהא בשם הע׳׳ט רמז וינקוט מעודנו! לידנו באד. לא ביצדן אותה

י ל

צז.
דברת! צלפהד כנות כן

במדבר! מת אבינו מחלה.
 קרח! בעדת ד׳ על הנועדים העדה, בתוך היד. לא והוא נעה.

המקושישי! הוא מת. בחטאו כי ־ הגלה.
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 לו! דדו לא ובדם מלכה.

משפחתו? מתוך אבינו שים ע~ע למה תרצה.
נחלה! יורשת בת ואין בן! לו אין כי משה.

 אחוזד לני ונתת אמנו! תתיבם הל>< נבנים, הבנות נחשבו לא אם הכנות.
אבינו! אחי בתוך

הבע":): ר:־,ז (ילקוט ד'! לפני משפמיבן את אקייבה :ן, אם משה.

צח.
ירושלים. ושיועי •אבריה

 בנו הולדת כיום ויה* שיויייה. ומגדולי היה, ייושלים מאציל• אבויה,
 משיתה אבויה ויעיש ימים. שימנת בן בנו אלישע• את אבויה וימל אלישיע,

 גם ויבאו המשתה, אל ירוימלים שועי לבל ויקיא בנו, אה המולו ביום גדול
 כל ויחלו׳ ושיתותם, אבלם אחרי ויהי הקרואים. בתוך •הושיע ורבי אליעזר רבי

 המשיוררים כדרך — בי״ת אל״ף במשיקל הנופדים בשידיס, לשייר הקרואים,
 בשיירים אלה יהושע, לרבי אליעזר רבי ויאמר בזמירות. ולהריע — ההיא בעת

 אחרת ובלשיון שיפה בלעגי יי ־׳ נרגיל! תורתנו בשים ואנחנו בזמירות; ואלה
אז — בפיהם ועגבים ומהתלות לצון חמדו כי ההיא, בעת שיריהם חברו

ומדברם, הגיונם וישאו שיעשייעים, תויתם למו ותהי אלה, ד׳ למורי התרועעו
כקול לו נדמה כקדש, דברם שומע ובל לכתובים, ומנביאים לנביאים, מתורה

אליהם, אבויה ויאמר אש. מלהבות קדשיו דברות וכשיומע בכה, הקורא ד׳
 חי־יילה אליעיזר, רב* ויאמר הנה? באתם באש• ביתי ואת אותי הלשירוף אדוני!

 גם נאש, בוער וההר החשך מתוך הקיל את ישראל בשימוע וביעין יען לנו,
 יתן מי ועתה הזאת, הגדולה האש תאכלם ופן ימותו פן לנפשם יראו המה
 לך יימיב למען הימים כל מצותיו כל את ולשימור ד את ליראה זה לבבך והיה

: רעז (•לקוט לעיולם! לך הנולד ולבנך ( ל ״ : ה ה

»,■׳

צט.
■ מלבדו. עוד אין

 מתחת ועפי־ אבק לקהת התאמצה כי אחת, במכשפה התבונן חנינא רבי
 לך קהי אליה, חנינא רבי ויאמר חבריה. בעצימת נפשו לצודד רגליו; כפות

 אציבעו נוגף אדם אין מלבדו!" עוד ״אין בתורה! כתוב הלא תקהי, באשר
 ואדם כינגו, גבר מצערי ״מד׳ ממעל! בשמים עליו גזרו לא אם באר<ןי, למטה

ן דרכו?" יבין מה לי : דף (הו ( ׳ ו
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ה.
מרינוס. בן שבתי

מאנש' בת*2• דבקש בבלה. דבא לטסעיו בדרך הלך םרעיס בן יטבתי
 המקום אנשי אבו ולא להשתבר, פערבם •דו על לתת הסד, עמו לעימות המקום
 למה בי ומהיה, מזון ל• הנו איפיא, בן אם אליהם: ימבתי ויאמר לו. שמוע
 ידעתי עתה אליהם, שבתי ויאמר לזאת. :ם אליו שעי ולא לנגדבם? אמות

 י;ין ממצרים, ישראל את עלה אשיר רב העיב מן אתם, האספסוף מבני בי
 שאין ובל אבינו, אברהם מזיע שהוא בידוע הבריות, על המרחם בל כי וביען,
: (ריצה !יתהשיב לא מזרעו הבריות, על מרחם ב) ני

. קא.
‘ קופיד. בן עולא

 אצלה לשיבב תמיד ותסיתהו אליו, עיניה המלכה נשיאה קופיד, בן עולא
 וינס לנפימו ויברה עולא ויקם מידה, ינצל לא בי ביאותו, ויהי עמה. להיות
 ויהד הזה הדבר את המלכה בראות ויהי לוי. בן יהושע יבי אל ויבא ללוד
 בחל, ותעמד העיר אל סללה וישיפבו לוד על ותצר הילה את* ותפקד אפה,

 בן יהושיע רבי ויקרא ההומה. להפיל משחיתים המלבה את אשיד העם ובל
 למה המדינות, כבל ואם עיר להמית מבקשים אתם מדוע לאמר, העיר מן לו*

 אשחית ואם אבלע אם לי הלילה חלילה ותאמר, המלבה ותען ד? נחלת תבלעיו
 כמלכה, ידו נשא שימו, קופיד בן עולא וממולדתי מארצי איש אם כי הדבר, בן לא

 מעל לי ואלכה לבדו אותו תנו הזאת, בעיר ויתחבא ויברח קשיר, ויקשור בי וימרד
 אל יהושיע רבי ויבוא כרגע, לך אשייבנו איפוא כן אם יהושע רבי ויאמר !העיי
ז העיר מעל הצרים ויפוצו המלבה, כיד וימסרהו העיר מן וישלחהו ויפתהו עולא

 ואולם לוי, בן יהושע רבי אל בהזון התשיבי אליהו נראה ויום יום בבל
 לרבי הדבר וירע בפעם. כפעם עוד אליו נראה לא ומעלה ההוא היום מן

 למוסי ״האס לו: ויאמר אליהו אליו וירא היום ויהי רבים, ימים ויצם *הושיע,
 ויאמר ״ !עשיתי המשינה בתורת ,,הלא :יהושיע רבי ויאמר ״ ? בחזון אראה כמך

ר׳): פ׳ הרותו־ (ירושצנד היא?" חסידים משינת ״האם אליהו:

קב.
תפרוצי. ושמאל ימין כי

 ההיא בעת :האומ־ ההוזה דברי פשי- לי תניד א‘הי עדיה. בן אלעזד רבי
 הלא הגוים!״ כל אליה ונקוו ד׳ במא לירושילים •קראו

הגוים• בל אליה יקוו ואיבה אלה, בל מהביל המקום צר • ״
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 דמשק וער וט׳!" אהלך מקום ״הרהיב• אמר: הנביא הלא המודעי. אליעזי רבי
 םני צ־ופה הלבנון כמגדל ״אפך ונאמד: מנוחתו, תרדה

̂/ ושמאל ימין ירושלים, ונמבה ורחבה דמשיק,  ממגדל תפי̂ו
• לה יעצ*י ומי המלך, יקב* עד חננאל  נבכי עד לפי̂ו
ל• גשיה המקום לי ״צ- :אדם יאמר לא למען רבה, תהום

שנ״ד): רמז '::־!•ה (•נקוט ואיציבה!"

מנזייונה.

הג.
ההדשיש, השט־ש

 וימי ימיכם י־בו ״למען ״א):‘(לנריס בתורתכם כתוב הלא
 נ׳יא): (יבע'׳ אמר והחמה האריכי!" על השימים כימי וגו׳ בניבם
שימים כי מתחת, האיץ אל והבימיו עיניכם לשמים ״שאו

 הארק מן אתם גם
ס״ו): (שם אמי! הזה ההוזה גם אבל הלפתא. בן יוסי רבי

תבלו כלה כן ואם תבלה!" כבגד

השימים כאשר ס״ו): (שם יי!
לפני עומדים עושה אני אש־ וה

כב׳ג): רמ: ישעיה (ינקוט ושמכם! 1

קד.
שומר. שקד א ו ש

 מערי אתת עיר אל בסורם ויהי למסעיהם, אסי ו־ב אמי רב ביכת ויהי
 הזאת, העיר שיומרי את לפניהם יביאו כי העיר, ־אשיי אל ויאמיו יימראל,

 הלא הקרת? שומרי אלה האם ויאמרו, השומרים, את לפניהם בהביאם דהי
 אכל שיומר! שיקד שיוא עיר ישמר לא ד' אם :י וביען, יען המה! מחריביה
 (ינקוט — העיר! שומיי המה הלא ולילה, יומם ד בתורת ההוגים הסופיים

רפייב): רד-ז ירמיה

קה.
ל ו ק ל ה ו . ק יעקב

̂ל! נהלק נשייג נרדפה לישראל, נתהכמה הבה בעור. בן בלעם  מקול'יעקב של
— עשו! ידי והידים לו, אין ידים בי נהת, לא

 באזנינו, ה‘;*- יעקב קול והקול למו, בתי־ספר עוד אם אבל הגררי. אבטימום
(סם): לעשיו! ידים עוד אין
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 : nernS ♦צאלו
 לנבואה: שאלו
 לתורה: שאלו
לד: שאלו

קו.
ב ו ר ט ש י ד׳ן. ו

רעה! תידף חטא*ם עדצו? מה חוטא
תמות! היא החוטאת הנפש ענשו? מה חוטא
לו! ויתכפר אשם יביא ‘ענשו^ מה חוטא
לו! ויתבפר ייצוב ענשו? מה חוטא

בדרך! חטאים יורה בן על ד׳! וישר טיב
פכיקהה): בשס שנ״ס רמ! יח:קהל (ילקוש

קז.
עושהו. ישראל וישכח

 הכנסיות בתי את לראות התהלכו חנינא, כן חטא ורבי הגדול הויצעיה רבי
 רב ״מה ויאמר: חמא רבי ויתמה לתל׳סיות. הדר כרוב הבנויים בלוד, אשר

 •רבי ויען — האלה!" האדירים הבנינים על אבותינו הוציאו אשר הכסף,
 האלה! היבלות על אבותינו האבידו אשר הנפשות, רבו ״מה ויאמר: הויצעיה
 יציש, עמודי על כספיהס את פזרו כי בישיראל, סיפרים ואין חכמים אין המבלי

 ״וישכח (הושע): אמר החוזה גם הלא ״!אלמים כפשילים עולם לחרפת הנציבים
פ״ד): שקכיס (ירושלמי היכלות!" ויבן עושהו ייגיראל

קח. ׳
כחלום. פניו שראה מי אשרי

 רבי מערת פתח על אנכי יושב והנה לוי, בן יהושע אלי נראה הזון
 יבוא ״םתי ואומר: ואען לקראתי. נצב הנביא אליהו וחנה יוחאי, בן ♦צמעון
 אתה! פיו את נא ושאל אליו, נא לכה ויאמר, אליהו ויען דוד!" כן משייח
 בעיר העינים בפתח יושיב הנהו אליהו, ויאמר אמצאהו? איפה אליו, ואומי
 חתולת חובשים זולתו העניים כל ופצעים, מכאובות ידועי העניים בתוך רומא,

 ואז לבא עתו הגיעיה אולי אמר כי ;אחד אחד נגעיו חובש והוא כאחת נגעיהם
 דוד בן משיח והנה רומאה, באתי והנה פתאום — יאחר. ולא יבוא בוא

 עליך ״שלום ויאמר: ויען ומורי!" אדוני עליך ״שלום אליו: ואומר לקראתי,
 ויאמר: ויען — דוד? בן משיח אלינו תכא מתי אליו: ואומר לוי!" כן

 הנביא, אליד,ו שינית אלי נראה והנה הייתי, וזעף ס־י דברו, קול לשמע ״היום!"
 ואומר, ואען דוד? כן משיח אותך ענה ומה דבר מה ויאמר, לקראתי, נצב
 היום יבוא כי לך, דבר אמת כי ד׳! חי אליהו, ויאמר באמונתו! לי <צלן הלא

ז צי׳ה): (סנהדרין תשמעו! כקולו אם
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קט.
ידברו. שוא החלומות

 וכאשר ידברו!" שוא ״החלומות אומר: הוה רע, הלום שמואל, חלם :אשיר
נ״ה): (ברכוס ידברו?" שוא ״החלומות אומר: היה טוב, חלום חלם

קי• .
אהרוס. ואני יבנו המה

 ואני יבנו ״המה א׳): (מלאני אמר אשר החוזה דברי שוא הלא הפילוםוף.
אדם, בני בנו אשר המגדלים וכל החומות כל הלא אהרום!" ואני
— הארץ! על היו השמים כימי

 כמו מגדלים לכנות בלבבם, אמרו איטר העצות, רבו מה אבל אליעזר. רבי
עצתם, יסכל אלהינו וד׳ !ודור דור בכל ישראל את לכלות רמים,
לאץ: והיו מגדליהם, ויהרום

 לכלות עליכם, קמו רבים ימימה, מימים הלא אדוני! דברת כן הפ*לוםוף.
 אתכם יציל אחד וזקן ד', שמי מתחת שמכם את ולהכחיד אתכם
):3טו שוחר מדרש בשס חקפ״ז רמז מלאכי (ילקוט מידם.

קיא.
■ הלשון. ביד והחיים המות

 הרופאים לו זיצוו ברופאים, וידרוש חליו, את חלה פרס, ממלכי אחד מלך
 עושר לביאה, חלב לי יביא אשר האיש מי המלך ויאמר לביאה. חלב לשתות

 לעבדך נא יותן הרסכים, מבני אחד ויאמר לאשיה. לו אתן כת* ואת אעשירנו רב
 לאדוני ורפא ושב הלביאה, חלב בנפשי אביא ואנכי המלך, מגררות עזים עיטרה
 שמה וימצא האריות, גוב אל ויבוא העזים, עשרת את האיש ויקה המלך.
 וישלך מרחוק, האיש• ויעמוד הבור, אל בגשתו ויהי גוריה. מינקת אחת לביאה
 האיש ויוסף השני, ביום ויהי הלביאה. למלתעות לברות ויהי אחד, עז שימה

 גם פעמים האיש• עשה וכן שמה, אחד עז עוד וישילך הבור, אל מעטי לגשת
 מחלבה לקחת הצליח והוא אתו, ושעשעה קונה הלביאה ידעה אשר עד יטלש,
 כי ידע, כי מאד, ער גדולה שמחה האייט וישמח בשובו ויהי למלך. להביא
 מעט לנוח האיש וישכב הדרך, כחצי הוא ויהי לפניו. נכון ככר הטוב שיכרו
 את לראשונה הרעישיו הרגלים, בקרבו, יהד אבריו כל נלחמו והנה ויחלום, ויישין

 לולא הגויה? יצורי בבל לנו יערך מ• לאמר, עזות ויענו הגויה, מוסדות כל
״יטקר - הלביאה? הלב את השיג השג בלעדנו מי§ רגלינו; כפות דרכו
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'“ידים? בלי יעשה מי כפים, פועל כל כי יען — הידים ענו — דברתן!״  — ׳
 לב ד ברא לא אם תושיה, תעשינה ולא לו ירים יהלכו, ולא לו, ״רגלים

 ״ד׳ן — הרים. מפרק כקול עליהן, הלב הרעים האדם!" בקרב מחשבות הושב
 אדון זולתי ומי הלשון, בלעדי יגכיר מ• אבל איש, בלב מחשיבות רבות אמנם
 למולה הרעימו — רמיה!" לשון דברת ״שקר — הלשון. ענתה — לו?"

 ושתי רובצת, כחמיאת האדם פי לפתח מושכך, בהשך — הגויה. יצורי כל
 כלא אסיר אמנם ״הן — כלאך!" מבית לנוס מאפע, עצתך וכל עליך, חומות

 האיש וייקץ — מציל!״ מידי אין כי וראיתם בלשיון, אתכם אכה אבל אני,
 בידו, הלביאה והרב המלך, אל כבואו ויהי חיום! והנה וירא וישמע משנתו,
 ושב המלך אדוני ושתה הכלב, חלב את הבאתי הנה יהיה! לעולם המלך דאמר,

 ויה־ עץ*, על אותו לתלות ויצו בו בעיה וחמתו מאד המלך ויקצוף לו! ו״פא
 אליהם ותאם־ לבכות. גויתו יצורי כל ויחלו העקי, על להוקיעו הוליכוהו כאשיר

 ידו את איש* ירים לא ובלעדי ואפם, תהו כלבם כי ראיתם, עתה הלא הלשיון,
 מלכתי שפוכה ובחמה חזקה ביד הלא ואנכי הגויה. יצורי בכל רגלו ואת

 ל* ושימעתם תאבו אם אבל בלשון, אתכם הכיתי אנכי הנה אבל הפעם! עליכם
 אציל הצל אז הלא מאדכם, ובבל נפשבם ובכל לבבכם בבל עליכם ותמליכוני

 תהי הלשון! תהי הוא! כן כדביך הגויה, יצורי כל ויאמרו ממות. עוד אתכם
 נא השייבו אליהם, האישי ויאמר האיים, את כתלותם ויהי הלשון! תהי הלשון!

 המלך אל אותו וישיבו ממות. עוד נפשיי את יצייל אולי המלך, אל אותי
 בעיניך, נפשי נא תיקר !המלך אדוני ויאמר, המלך אל האיש ויגש שאל. כאשר
 צויתיך הלא המלך, ויאמר העץ? על להתלית משפמיי את חרצת מדוע־ לי להגיד
 כן בראשך! דמך הלא כלב, חלב לי הבאת ואתה לביאה, חלב לי להביא

 הזה, החלב מן המלך אדוני נא ישתה אבל האישי, ויאמר הרצת! משפטיך
 ויהי — הכלב? חלב או הוא לביאה הלב אם למלך לו ומה לו! ורפא ושיב

 יצורי כל ויאמרו הוא. לביאה חלב והנה ויראו המלך, לפני ההלב את כהגישו
 (ילקיט הלשון! כיד והחיים המות כ* דבייך, כנים כי ראינו עתה הלא הגויה,
השנ״ה): רמז ההליס

קיב.
ד/ תושיע ובהמה אדם

התיבה? מן לציאת זכיתם במה צדק! מייכי אדוני לי נא הגידה אברהם.
עשיינו! אשר הצדקה בגלל צדק. מלכי

זולתכם? בתבה אתכם היו אשיר העניים, המה מי אברהם.
ריצדק־ הבהמי ואת החיה את האדם יעשה אשיר החמר, גש צדק. מלבי

ר): הש: רמז הסלים (ילקוט יחשב!

t ---
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קיג
ר ו ה מבזמא. ט

 עצמו מכי נעוריו, בימי השודדים, בחבית לקיש בן שמעון רבי כהיות
 שחיטתו ביום :• ידע, יי הקלע, וכף שק לקה אתו אדם, אוכלי ללודים פעם

 על הנמבר ישב רבים ימים הדם. להם וניפי לכו, משאלות כל לו ימלאו
 ראשי ויאמי יומו, בא כי ויהי בסל. עלי פימה ויעש• עבה שמן אשר עד אבוסו,

 היום כי מאומה, ממך יבצר ולא דבי, מאתי נא שיאל שימעון, רבי אל השיודדים
 משאלות כל היום לך נמלאותי הםדך, כגודל תרציני ואתה לי, לברות תהיה

 חדשים, כעיבותים כלכם את לאסור ובקשיתי, שאלת• שימעון, רבי ויאמר לבבך!
 אפים, אחת מכה איש• לאישי אתכם, אכה ואנכי הבית, קרנות אל איש אישי

 את לראשיונה ויך הדשיים, בעבותים שימעון •בי ויאסים האנשים, לו ויאותו
 שמן ממכת שיניו ויהמק פיו פ;יי והנה אחת, מכה הלחי על השודדים ראשי
 מידי! לך אחת מבד, עוד הלא ‘ל̂י תשיחק העוד שימעון, רבי ויאמר ימינו.
 השק את וישים לנפשיו, וינם כלם את שימעון רבי ויהרוג וימות. ויכהו לו וישנה

 בבל ד׳ אל וייטיב נעוריו, בימי המזמתה עשיותו על הימים כל ויתאבל במתניו
 ויאמר תחתיו, משכבו על וכסתות כייס שים לא ומעילח, ההוא היום ומן לבו

מ׳ו): (:ימץ ביי! כיישיי הלא לבתו
ץ־פתיון] י

 בכליון ימות כאדם והוא אדם, לאוכלי נ^שו מכר הלא רשיעים, את ההולך
̂י, רמה: לד,רכות כש־ וירבה ויבעט, ישימן הזד, בעילם בד,יותי וד.וא ה־ו

 הפילוסוף.
חנינא, יבי

הפילוסו

די“.י י

ומרמה. דמים אנשי .
 בעיר? בן בלעם חיה שיניס כמה חידעית

 לא כי לי, יגיד לכי אבל כמד,! שינותיו מספיי שימעתי לא אנכי
 הכתוב וביען יען שינד,, ושילשיים ארבע או ושילשיים, שילש• רק היה

ס): (הדלים אומ־  ימיהם!'׳ יחציו לא ומ״מד, דמים ״אנשיי (׳
 הימים דברי בשפ• היום אנכי קראתי כי יען דבריך! מישי־ים
 אותו בד,רוג הפשה, בלעם שינד, ושילישיים שיל̂שי ״כן לאמיי:

הכעיג): ר:;: הדלים ק"ו,-ילק־ט (ם:ד~רץ השידד!" פנחם
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קטג
_ בשיבה. ערכון ערד ,

יירש לאמר: ססר־המצוה אחריו והניח עמיו, אל נאסף אחד איש
 פשר למצוא •הודה ק יוסי רבי ידע ולא ישתגע!״ אשר עד נחלת• את בני

 בטרם ויהי מפיהו. תורה לשאול קרחה בן יהושע רבי אל וילך ויקם דבר.
 בחדרו מתהלך יהושע רבי והנה וירא החרכים, מן יוסי רבי ויצץ הביתה בואו

 ורבי בגדו, בכנף מאחריו .אוחז הקטן, ובנו בפיו, ואגמון רגליו, ועל ידיו על
 אחור ויזור הזה, הדבר את יוסי רבי כראות ויהי כסוס. הלאה דוהר אביו ̂הושע

 אחת וידפוק וישב להכלימו. אבה לא כי אחדים, רגעים כתלו אחר ויתחבא
 דבר פשר לי להגיד I אדוני הבה יוסי, רבי ויאמר הביתה, ויבוא בדלת גיתים ו

 עד נחלתו את בנו יירש לא ,,בי מותו: לפני אלמוני פלוני כתב אשר המצוה,
 וישמע — דבר? פשר יודע ומי אדוני! בלעדך כהחכם מי כי ישיתגע!״ אשר

 הלא יוסי, רבי ויאמר הפוגות. באין מפיו פרץ גךול שיחוק וקול יהושיע, רבי
 קרני כרגע עתה הלא יהושע, רבי ויאמי עושה? זה פה לשיהוק אדוני! לי תגיד
 וישיתגע! יתהולל אתם הלא בניס, לאישי בהולד כי ידעת, הטייס הזה, בדבר

תמ״ו): רמז ההנ־ס (יצקוט ' י

קטז.
י נ ו . ה ל ג ע מ ה

 חורבן כימי הנביא ירמיהו בדור היה המעגל, הוני שיל בנו בן המעגל חוני
 חמודות אבדן על והתאונן, בכה כי הימיס, כל התהלך וזעף סי הראשון. בית

 רגליו. שכנו לא בביתו המצוקות, מרוב היה וסורר הומה והמקדש. הקדש
 לא כי הגבעות, על קפץ• פעם ההרים, על דלג פעם ברחובות, פעס כחוץ, פעם
. — רבים: ימים המקדש על התאבל כי ללבבו, מנוח מצא

בכה: ויקרא פיהו את ויפתח וירושלים, ציון בהררי גבעה על בעמדו ויהי
 ישראל, זמירות נעים דברת על אנחם לא מדוע ללבבי? מנוח אמצא לא ״מדוע

 בעוד הלא !וירושלים ציון שיבת את ד׳ בשיוב למעלות שיר •לד שר אשיר
 בנגב, כאפיקים שנותינו את ד׳ ישיב כי אותנו, ד׳ יפקוד הלא שינה, שבעים
! בית טהור בבלי מנחה הגויס מכל אחינו כל את והביאו  מה אבל — ד

 שנה! שבעים בהם שנותינו וימי ארץ, עלי לאנוש• צבא הלא איחל; כי כחי
? תישן למה עורה בגולה? יקים ומי תוכחה, כיום יעמוד ומי  היינו האם ד

. כחולמים?״
וסוקל* עוזק בשידה, לקראתו נצב אחד זקן והנה ראה רתת, הוני כדבר

̂א אליו, חוני ויאמר שנה. לשבעים פריו הנושיא עץ־פרי, ונוטע כארץ  ד׳ל
ת אשיר מפריך לאכול עוד התקוה וימכת, זקנת כבר ע ימנה? שיבעים בעור ^ ו
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 אנבי, גם מצאתי לא האם אני? גם מצאת* תהו ארץ האס ויאמר, הזק יען
 על האדם יהיה לבדו רק האם נטעתי? לא אשר ועצים בנית*, לא אשר בתים

- הארץ?  נוסיע, אני עקרתי אשר ואת אבנה, אני הרסתי אשר את הלא ־
 וינהם הזקן, דביי את הוני וייג־מע !הארץ* על אחרי לבאים שארית תהיה למען

 ויאמר: משנתו וייקץ שנה, שבעים במנוחה ויישן המערה תוך אל ויבא מעצבונו,
, דף לי3ב (סענית כחולמים!" היינו ציון שיבח את ד׳ בשוב המעלות ״שיר נ  כ'

היטב); ע״ס ס": שס ירושלמי

קין.
ת מ כ . ה ע ב ט ה

 עורב לו ויקח היום ויהי המיבע, בחכמת להתחקות היה אוהב יוסי, רבי
 בתוך ויתנם יוסי רבי ויקחם אפרוחים, ויולד ביצים ויטל קן, לו ויעש אחד
̂יו כלי  רבי ויפתח הרביעי, ביום ויהי ימים, שלשת שם ויהיו פתיל, צמיד ועל
 ולמחיה. למזון להם ויהיו העורב גללי מן זבובים עלו והנה וירא הצמיד, את יוסי

____________ סהקכ״ו): איוב (ילקוט

קיח.
ך גם ו ר . ב ה י ה י

אחיו, עשו ברכת לקחת במרמה ויבא אמו, לרבקה יעיקב ישמוע
 ויבקש מאד, עד גדולה חרדה יצחק ויחרד אביו, ליצחק הדבר כהודע ויהי

 את תקלל פן כנך, יעקב את תקלל אל אליו, ד׳ ויאמר יעקב, את לקלל
 יהיה!" ברוך ״גם יצחק: ויאמר ארור!" ״ארריך אמרת: הלא בי נפשך,

___ ס״!): פ׳ (ב:ר

' ■ קיט.
ד׳. דרכי המה ישרים כי

 הט*ה שלג. של ואחת אור של אחת מפילות, לשתי דומה הזאת התורה
 (ירושלמי בתוך. יהלך יעשה? מה בשלג. מת בזאת הטה באור, מת בזאת
__ ה'): ללכה פי׳ב הגיגה

קב.
דור. ככל הקרחים תלונת

 כברת שדה לה ויה• יתומות. נערות שיתי ולה ביבולי, גרה אחת אלמנה
תחרוש ,,לא ויאמר: הכהן אליה בא אדמתה, ל|ךוש בבואה קטינה. ארץ

9

' \
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 כלאים!" תזרע לא ״שדך אליה: אמר לזרוע, כבואה יחדו!" וחמור בשור
 שכחר׳ לקט ״הניחי אליה; אמר אלוטותיה, ולאלם תכואתה לקצור כבואה

 ומעשר ראשון מעשר תרומה, ״הרימי אליה; אמר גורן, לעישות באה ופאה!״
 עשתה? מה שאל. אשר בכל לו ותתן הדין את עליה האלמנה הצדיקה שני!"
 ולאכול מצמרן ללבוש בכשות, שתי במחירו לה ותקח השדה, את מכרה העניה

 תני ויאמר; הכהן אליה בא והנה צאנה, את לגזוז עלתה בי ויהי מולדיהן.
 קצית• בלבה, ותאמי לו, יכלה לא כי האשד, כיאות ויהי הגז!" ראיגיית לי נא

 ותשהטם. הכבשיים את ותקח הזה, האישי מפני לעמוד, בח בי אין כי בחיי!
 האשיה ותקציוף ״ !והקיבד, הלחיים הזרוע לי ״תני :אליה ויאמי־ הכהן בא פתאום

 המה הלא ״— מידו׳;־ עוד נצלתי לא טכהתים, כי אחרי ״הגם ותאמר; מאד
 חרם ״כל ד: אלי אמר כן כי שילי! הכל כן אם הכהן, ויאמר לד! חרם עילי

 מאין בוכות בנותיה ושיתי והיא השילל, עם הכהן וינס יהיר,!" לך בישיראל
אי); מור1מ טוב שוהר נ;לרש בשס קדר, פ׳ (ילקוט הפונות.

חיים, סם לו נעשיית זכה :המושילים יאט־ו כן על
; :)ע״ב דף (יומא מות. פם לו נעשיית זכה לא

קכא.
ימיג כחציר אנוש ,

 הסתסה ועמהם ירושילים, בחוציות יחד התר,לכו עקיבא ורבי יהושיע רבי
 אליד,ם, ויאמר חולר,, אהד איש• בם ויפגע בלכתם, ויהי אחד. אדם עוד

 כן ושתד, סמים לך קח אליו, ויאמרו לד,רפא? אוכל במה לי נא הגידו אדוני!
 אשיר הוא מי לי, תגידו הלא אתם, ההולך האיש, ויאמ׳ר שתרפא. עד וכן

 במכאוביו. הוכה כי יםרד,ו, אלד,יו ד׳ הלא ההבמים, לו ויאמרו V מחלתו בו שים
 לכם לא אשר כגבול באתם ומדוע• אתם,׳ *חכמים הלא אליד,ם, ויאמר האישי ויען

 ויאמר מלאכתך? מה לו, ויאמרו -- מרפאים? ואתם אותו, הכד, ד׳ הן הוא;
 הלא האיש, ויאמי ? האדמה את ברא ומי לו, ויאמרו !אנכי אדמה עובד האיש,

̂י! את ברא ד׳  ויאמר היא? לך לא אשר העבודה את עליך נשיאת האתד, לו ויאמ״ו האר
 נירה, לניר לפעילי יום בכל יצאתי לולא בידי, המגל את אתם רואים הלא האיש
̂ד, אותה, לזבל אדמתי, ולשדד לפתח  ולענד,, רוש פורד, כל ממנד, ולשרש לסקל
 ד^א אליו, החכמים ויאמרו מאומה! צמחה לא עתה כי חרולים, פניה כסו אשר

 האדם כי נכוחות, תחזה ממלאכתך כי ידעת, הטרם פיך! אמרי אזניך תקשכנד,
̂י, היא האדם גוית ימיו, כחציר ואנוש• השדה כעץ  ואישי כסמים, האבל ה̂ע

פ״ד): סחואל (מירש הרופא! הוא האדטד,
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קכב.
שלום. הצדקה מעשה י
̂י, היה הביר אייגי וכס־ג, זהב לו ויה• רב, בעו׳ג-ר אותו ביד וד׳ כא̂ר

 האי־ט וידל רדמיס איבו כ• ויהי סד׳. רצון ויפק טוב מצא אשה מצא כלם ועל
 תמבה המיוכה איג־תו ואולם בשדה. עבודה בל לעבוד נפשו השיביר בי עד מאד,

הימ*ם: בל בשייהה ותנחמהו באהבתה, ז־־ועותיו

 שיומיפים יזע ואגלי כשדה, עבודתו את עובד השיביר והנה היום, ויהי
 אליו ויאמר אהד, ערבי איש• בדמות הנביא אליהו אליו וירא פניו, על עוברים

 אם לך, בהר ואתה הייך, בימי תיאה עור מיובות, שנים עשר כי תדי<, ידע
 אתה! קוסם הלא ויאמר, החסיד ויען ימיך? באהרית או עתה, אליך תבאנה

 ועתה לך, לתת תשיורה כל בידי ואין מכלי, אזל הבסף כי •דעת הלא ואתה
 וירא המלאך ויוםף לו, וילך לדרכו אליהו ויפן — לשלום! לדרכך נא לבה
 עד פה, לי הבה אליו, ההסיד ויאמר השלישי, ביום ויהי פעמים. עוד אליו
 הנה אליה, ויאמר אשיתו אל ויבא החסיד וילך באשתי. ואמלך אלך אשיר
 עוד בי לי, התנבא והוא רגלים, ילש•2י זה בימדה, אלי בא אהד עיב• איש•

אם לי, לבחור עלי צוה אבל היינו, בימי בטובה שנים עשר ידאה נשיוב
 אליך באתי הנה ועתה ימי, באהדית או עתה תבאנה
בל ‘ל טובה ועצתך את, שיכל טובת כי ידעיתי

לקהת
ותאמר, האשיה ותעין

 השידה האיש וישב — יום! ילד מה תדע לא כי בעתו, ה:.יוב אישיי! לך בהר
 ושובה מלאכתך נא עזוב אליו, אליהו ויאמר שם. עומד עודנו אליהו והנה וירא

 בשיוכו ויהי אלהיך! ד' ברכך בבר בי וראית, נוך ופקדת ביתך, ‘אי לשילום
 מצאו כי ותבשירהו לקראתו איטיתי ותצא העיר בשער עוד הוא ויהי הביתה,

 וישיתהו חסדו, לד׳ החסיד ויודה בארק. בהפרם האדמה, בעבי יקי מטמון בניו
 את ברך ודי למשנה, לו אשר כל את ויוסף שיבותי, את ד׳ שיב בי לד׳,

מראשיתו: חריתו1»

בשדה, לאישה אמר אימי המלאך, דברי את זברה הטובה אשיתו •אולם
 לאם־, לאישה ותאמר חוצצו. חדשיו ומספר למו, העושיר ימי היוציס אך :•

 והיבות חסד עמו לעשיות לנו הלא ועתה בידנו, אלהינו ד׳ נתן פקדון הלא
 בבוא נמשי, לא למען לחם, נשיכיע ואביונים לעיני, נם־וש• בפינו את פדות,

 לדברי האיש• וישימה מידנו. פקדונו לבקש ד׳ האדון יבא בי עת הפקודה, יום
 האשד, צותה הקטן בנה ואת הימים. בל ומשיפט עידקה ויעשו הפזובה, אשיתו
האלה: הימים בכל עשיתה אשר הצידקה מעשיה כל את בספר לכתוב

 באתי הלא ויאמר, הנביא אליהו שינית אליו ויבוא השינים, בעשרת ויהי
בעצית הלא ויאמר, האיש ויעין לך! נתתי אשר הגזיב את מידך לקחת היום
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 אשתל אל האיש ויבא לך! אשיבנו בעצתה ורק מידך, הטוב את לקחתי אשתי
 מידי לקחת הזה, כיום שינית אלי הזקן בא בי רעיתי, תדעי sי‘ה: אליה, ויאמר

 אל נא ואמר אישי, נא לכה ותאמי, האשיה ותען לי! נתן אשי רטוב את
 ממני, יותי נאמנים ארם בני מצאת אמנם ״אם לאמר: ה^זח, הנכבד הזקן
 על חסד ותורת כחכמה פתחה פיה כי ד' וייא ידס!" על פקדונך נא תנד.

ימי ככל טובה, על טובה ד להם ויוסה יריה, מפיי לה תנו ויאמר לשיונה,
11̂!)1 ,1ה, ־ר״!): רמ! רו־ (•נקוט שילום.!■מ<ש I !1 ק 1

 אלי! ךף0ס יקר
ד9 צרקסף  ה.5ה

 ר׳1ע אלי חנוני
קראהי׳^עננין

הם.

 ם.1הי ר־א־תי הלא
 סלום. מביא'ותני.עד כי

 ךהך.5א3 סוקכני
ברכתוז: צוה.;•לי


