אוצד מחדשים

עשרת הדברות

ור׳ נהוניא בן הקנה יושב ומסדר לפניהם דבח
הטרכבה ,ירידה ועלייה ,היאך יורד מי שיורד והיאך
עולה מי שיעלה .עכ׳׳ל.
תם ונשלם

חדורות  Jמדרש עשרת הדברות כולל
PTUff^f
אגדות על כל דבוד ודבור מענינו ,וםתתיל בפסוק מי ימלל
גבורות ה׳ שלקות מפרקי דר״א פ״ג .גם נספחו אליו אגדות
ומעשיות ממדרשים אתרים שיש להם איזה שייכות לעניני
הדברות ,כסו בדבור דאשון נספח המאמד אדות שבעה
רקיעים שהוא סםדרש כונן ,בדבוד שני םעשה האשד) ,תנת(
עם שבעת בניה שנהרגו על קדוש ה׳ והוא מגיטין דף ג״ז
ואיכה רבתי פ׳ על אלת אני בוכיוז .וכן בדברות האתרים.
המדרש הזה נוסד על תג תשבועות לכבוד מתן תורה .ובכ״י
וואטיקאן נקרא ״הגדה של שבועות" .הבהיי בפ׳ נה מביא
בשם מדרש עשרת הדברות שדוד הפלגה עשה את המגדל
,,כדי שלא יעשה לנו כמו שעשת לדור המבול ,ונעשה שמים
חתיכות ונעשה מלוזמה עם המלך שבשמים .והיו באותו
המגדל ע׳ מעלות למזרח וכנגדם ע׳ מעלות במעדב ,והקב״ה
ירד עם ע׳ מלאכים ובלל לשונם" עכ־ל .אך המאמר הזה
לא נמצא בדפוסים שלנו ,הםדרש נדפס ראשונה בפירארא
שי״ד ,ואת״כ וויניציא שסיה ,ווידונא ת״ז ,לובלין עם ס׳ ארוזות
חיים של״ב ,זאלקווא תק״ע ,זיםאםיר תר״י ,ועם צוואות ד״א
הגדול לבוב תרי״ח ,וגם בביהמ־ד ח־א ליעלינעק .ועם פי׳
אשל חיים לד"ת אברהם אבא גאלדבלאט ,ווילנא תרנ״ג,
ונחלק לם״ב פרקים או סימנים .גם נדפס בווארשא עם
תרגום יהודית־אשכנזית.

מדרש עשרת הדברות
]בית המדרש ת" א  ,62והוצאת גאלדבלאם[

א׳( ד ב ו ר ר א ש ו ן  :כתיב מי ימלל נבוחת
ה׳ ישסיע כל תהלתו .אפילו מלאכים לא ימללו
נבוחתיו ,אלא קצת יש לדרוש במה שעשה ובמה
שעתיד להיות למען יתחמם וישתבה שמו של מלך
סלכי המלכים הקב׳׳ה .ברא את התורה שהיא נתמדת
סזהב וספז וסתוקים סדבש ונופת צופים .וכשהפץ
הקב״ה לבראות את העולם יעץ בה ואסר אברא את
העולם כ ח שידעו מה היא נבורתי .כששםעה התורה
כך ענתה ואטרה לפניו רבש״ע אתה מניד מראשית
אחרית וכל הנסתרות גלדות לך עשה כאשר אתה
חפץ .כששסע הקב״ה רבח התורה כשרו לפניו
דבחה ,לקההוהניהה לפניו .ב׳( םצינו שקודם שנברא
העולם עורות ׳^ל קלף לא היו מצרות שתכתב עליהן
הועדה שהבהמות לא היו עחץ ,אלא במה נכתבה?
בזחע של חקב״ח באש שחורה על נבי אש לבנה
ולקחה הקב״ה והניהה לפניו והיח מביט בח .וכשחפץ
לבדאוה אח העולם באו בל חאוחיוח למפרע ואסרה
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בל אחת לפני חקב״ח דבש״ע רצונך מבי יברא העולם
)!( .בתחלה נכנסה החי״ו לפני חקב״ד .ואסרה לו
רבש״ע יהי רצת שבי תברא העולם לפי מתורתך
נקראת בי .ענה לה הקב׳׳ה לא יש )אעשה( כרצונך
שאתה הרוסות )?( .אה"כ נכנסה השי״ן אל הקב״ה
וכו׳ לא יש כרצונך לפי שאחח שוא ושוחד ואות שאץ
לה רנלים .ואוח שאין לה רנלים אינה ראדה שנברא
בה חעולם .אח״ב נכנסו בל האוחיוח לספרע עד בי״ח,
ובסוף כלם נכנסח בי״ח ואסרח רבש״ע רצונך שבי
תברא את עולסך שעתידין בניך לברך את שסך בי
שנאסר ברוך הבא בשם ה׳ ,ברוך ח׳ יום יום ,ואוסר
ברוך ה׳ אלהי ישראל .אסר לה כן אעשה ,בך אברא
אח עולסי שנאסר בראשיח ברא אלהים .ואל״ף
כשראתה שרצה הקב״ה לבראות את חעולם בבי״ת
היתה עוסדת לצד אהד ושתקה עד שקראה הקב״ה
ואסר לה אל"ף לסה תשתוק לסד .לא תדבר כאהת
סהבדותיך? ענתה אל״ף ואסרה לפניו דבש"ע וסה
להברותי שעולין להשבק נרול כך ,אני שאיני עולה
להשבק נחל על אהת בו״ב .אסר לה הקב״ה אל
תתסה שאתה ראש לכולם וסלך ,שאני אהד ואתה
אהד ולפי שהשפלת את עצסך אני סנדל אותך שאתה
תעלה להשבק אלף ,ועוד אסר לה התנהם כשאתן את
החורה בך אפחח .לכך פחח הקב״ה באנכי בתתו
אח החורה לישראל? שאנכי הוא נוטחקק א׳נא
נ׳פשי ביתבית י׳הבית .ואנכי לספרע י׳חיבח כ׳חיבח
נ׳עיסים א׳סריה ,ר״א לסה פתה הקב״ה בתתו את
התורה ״אנכי /לפי שאנכי לשק מצח הוא וכדי לשסש
בלשת ששמשו בו במצחם פתה באנכי .ורצה הקב״ה
לבראות את העולם בבת אחת ארכו מהלך ת״ק שנה
ורהבו מהלך ת״ק שנה וים הנחל סבב את כל העולם
כמין כיפה של עמוד נחל וכל העולם מוקף על סנפיח
לויתן עומד במים התהתונים ונמשל בהם כדנ סטן
בים ,ומים התהתונים עומחם על נבי מי בראשית ומי
בראשית על נבי אוקיינוס וסי אוקיינוס על מי בוכים.
)למה נקרא שסם בוכים שבשעה שהצה הקב"ה את
המים תציים נתנם למעלה והציים נתנם לטסה ,אותן
שנחן לטטה חתחילו בוכים ואומרים אד לנו שלא
זכינו להיות קרובים ליוצחנו והיו מעיזוח פניהם ורצו
לעלות למרום עד שנער בהם הקב־ה וכבשם תהת
כפות רנליו ,אז אמרו לפני הקב״ה גלד דחע לפניך
שבשביל כבודך עשינו ,אמר להם הקב־ה הואיל
ובשביל כבודי עשיתם דעו באמח שלא אחז רשות
למים העליונים לומר שירח לפני עד שיקחו מכם
רשות ,שנאמר מקולות מים רבים אחרים משבח ים
אחד במרום הי.
ני( עוד ברא הקב ־ה שבעה חקיעים ותהתק
)י( עי׳
תרומות יהרסנה.

עקיבא,

דבי.

)*(

פי׳ וכתיב ואיש
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אוצר מדרשים

עשרה הדברות

שבכולן וילק שמו והוא בוילון שמשוך לפגי פתה הכהים ישמו של הקב״ה הירשב על בםא דם ונישא וענן וערפל
שהפנימים רואים אה ההיצוגים וההיצוגים איגם רואים מקיפין אוהו שנאטד ענן וערפל סביביו צדק וטשפס
א ת הפגימים ,ובדלק הלונוה ומלאכי השדה רואים אה מכק בםאו—.יי( יהבדך ישמו ׳של הקב־ה מברא מבעד•
בני אדם ההולכים ב א ח מי שהולך בדרך מובד .או רקיעים ומבע ארצוה ומבעה ימים והלא ם מדוע
בדרך רעה] .טי שהולך בדרך טובה מסייעין לו[ ומי גבודהו מנאמד ומההה זדועוה עולם .ובולם לא ברא
שהולך בדרך רעה טניהין אוהו וטצליהץ אותו ברשעתו הקב״ה אלא ב׳שביל ההורה ובעבור ישראל מיקבלוהו.
עד יום פקודהו .די( למעלה מן וילק רקיע ובדקיע יש ועודבדא מבעים אומוה וכנגדם מבעים ׳שרים עליהם.
בו מכבים ומזלוה וי״ב הלונוה בנגד י״ב שעוהושס״ה ועוד ברא אה י׳שדאל גוי אהד ב א ח  .וכ׳שדאו המלאכים
מלאכים פקודים על ההמה ומוליכץ אוהה בגהה מהלק אה ימדאל גהקוטמו זה עם זה .זה אומד בהלקי יהיו
לחלק שלא הסוב העולם בשעה אהה ,ובאלו ההלונוה ימדאל וזה אומד בהלקי יהיו ימדאל ,ובמראה הקב״ה
מוליבץ אה הלבגה בגהה בלילה ,וביק שיוצאה פוההץ כך אמד להם על עמי י׳שדאל הפילו גודלוה ונראה
ואומחם שידה ,ואץ להם דומיה עד בא השמש ,וכבא במל מי יגיע הגודל .ובמל מי מיגיע הגודל יהיו מלו.
השמש במערב משההוין ואוטדים עשיגו בבל אשד וכך ע׳שו הפילו גודלוה וגפל גודל מל הקביה על
צויהנו שגאמד השלה בדקים וילבו ויאמרו לך הגגו .ימדאל וימימם לפגיו מגאמד הבלים גפלו לי בגעימים
מנץ שברקיע השמש והירה והמכבים ומזלוה ? שנאמד אף גחלה ׳שפדה עלי ,ובהד בהם הקב״ה וקראם
ויהן אוהם אלהים ברקיע השמים להאיר על ה א ח  .סגולה מגאמד והייהם לי סגולה מכל העמים בי לי
הי( לטעלה טדקיע שהקים ובשהקים יש בהם דהיים בל ה א ח •
י״א( בא ודאה מאין לך ׳שום רבד ׳של הורה
טהוקנוה שטוהנוה טן לצדיקים לעהיר לבא ,שנאטד
רצו שהקים טטעל ודלהי שטים פהה ויטטד עליהם ׳שאין בו הילי הילים מל מרחש ,והזהיר הקב״ד• אה
מן לאכול .ר( למעלה משהקים זבול ומבול יש מזבה ימדאל עליהם ואמר להם דאו קוצים אלו אם ההליפו
בגר ומיכאל שד של ישראל הוא בהן גדול ועוטר אוהם ההדיבו אה העולם ,כגון אם העמו מן ה׳ ה׳
וטקדיב עליו קרבן בבל יום ויום .ומה הם הקדבגוה וכן מן ה׳ ה׳ ההדיבו אה העולם בגון נפמגו הכהה
שהוא טקדיב ,וכי כבשים הוא טקדיב? אלא א ט ח לה׳ וכגק בל הגממה ההלל יה ,הללו הי ,ועוד אם
הבטים טיכאל שד של ישראל הוא בהן גדול בשטים ,העמו סן ד׳ ד׳ או מן ד׳ ד׳ ההדיבו אה העולם בגון
ומיום שהרב ביהמ״ק שיבגה במהרה ביטיגו ובטלו ממע ישראל ה׳ אלהיגו ה׳ אהד ,וכגון יא תמתהוד.
בהגים ,הוא מקריב גשמהן של צדיקים עד שיבגה לאל אהד .מכאן היו למרץ מאץ לכם מום קוץ בהודה
ביהמ״ק שאז מוריד הקב״ה ביהמ״ק שמבול לידושלם שלא יהיה בו הילי ודלים של הלמה ,בל מכן באות
של ממה .זי( למעלה מזבול מכק ומכון י ש ב ו א ו צ ח ה עצמה ובהיכר• עצמה .והביט הקב״ה בבל בגי אדם
מלנ ואוצחה בדד ועליוה של טללים והדדי סופה שברא ולא מצא אדם שהוא ראוי שהגהן ההורה על
וסעדה ולבלם דלהוה של אש .וכי לטעלה הם והלא ידו כמשה .ומפגי מה זבה משה להיוה ההן הורה
ב א ח הם שגאטד הללו אה ה׳ טן הארץ הגיגים וכל עקב עגוה וידאה שהיהה בו ,מגץ דכהיב ויסהד ממה
תהוטות אש ובדד שלג וקיטור דוה סעדה עושה דברו? אה פגיו בי ידא טהביט אל האלהים .אמדו הכמים
אלא א ט ח הכטים כיו; שבא דוד לעולם ביקש רהטים בשכר שלשה רבדים שעשה משה זבה לשלשה סובוה,
עליהם והורידם לארץ שגאטד בי לא אל הפץ רשע בשכר בי ידא זכה לויידאו מגשה אליו ,בשבר ויסהד
אהד .לא יגודך רע .הי( למעלה טטבק טעון ובטעק פגיוזכד .לקלסהד פגים ,בשבר טהביט זכה להמוגה ה׳
יש בהוה של מלאכים האומדים שידה בלילה והשוה יביט ,ועוד זבה לוהביטו אהדי טשה עד בואוהאוהלה.
ביום מפני כבוד ישראל ,וגם יש בו אוצחה ברכה ועגור .טגץ שגטצאה בטשה שגאסד ועתה לכה
שנאמד השקיפה מטעון קדשך טן השמים וברך אה ואשלהך אל פרעה וגוי .אטדו הבטים ה״א מל לכה
עטך אה ישראל .טי( למעלה טמעק ערכוה ובעדבוה סהוטה ולטה היא סהוטה שבשעה שאטד לו הקב״ה
יש בו משפט וצדקה וטללי היים וברבה ונשטהן של לטשה לך וגאל אה ישראל ,ט ח ב עגוה שהיהה בו
צדיקים וכסא הכבוד והיוה הקדש ושרפים ואופגים אטד טי אגבי בי אלך אל פרעה וכי אוציא אה בגי
וברובים ,והם באים להודיע בבורו של הקב׳׳ה ,שעשאם ימדאל טטצדים ,אטד ימ בטמפהה גדולים טטני
טאש וטטים וטים עליהם ושלום ביגיהם ,שאין הטים בעומד ובכסף ובזהב ,אטד לו הקב־ה לטמה אהה גדול
מכבים אה האש ולא האש לוהך אה המים ,ולבך מגאטד גם האימ טשה גדול טאד .י״ב( ועוד בך
נאטד המשל ופהדעמועושה שלום במדומיו .והמלאכים בהדהי טכל ישראל ואהה עהיד מיהגבאו עליך מ א ה ,
עוטחם רהוק טהשביגה שלשים וששה אלף פדסאוה ,שגאטד אז דבדה בהזק להסיחך והאטד שויהי עזר
ובי טלאבים עוטרים והלא מצינו שאץ להם עטידה על גבוד הדיטוהי בהוד טעם ,טי הוא בהוד טעם זה
ולא ישיבה בשטים בי אם כפיפה? אלא עוטרים משה .אעפ״ב השפיל משה אה עצמו ועמד לצד אהד,
כפופים לפני הקב־ה ואץ רואים טקום שביגהו וטקחשים אמד לו הקב״ת מדוע העמוד לצד אהד ,שאם על
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ירך לא ינאלו על ידי אהד לא ינאלו .י׳׳נ( ועוד בא סשולש שנאסר בחדש השלישי לצאת בני ישראל
וראה ענוהנוהו של משה שכשאמר לו הקב״ה עשה מ א ח מ צ ח ם  .ביום ששמח הקב״ה בישראל עמו ובסשה
אהל מועד עשהו ,וכאשר נעשה מרוב ענוה שהיתר! עבדו ,עלז משה בלבו שראה כל מה שהיו עמו ,חבל
בו יצא להק ,אמר לו הקב״ה למה יצאה להוץ לך ויושבי בה נחמהו כראוחם משד! בן עמרם איך שבה
נאה לשרהני ,ומנין שקראו הקב״ה ואמר לו כן ,שנאמר אח בח מלך וירד בשמחה נחלה ,שנאמר עליח למרום
ויקרא אל משה ,וידבר ה׳ אליו טאהל טוער לאטד .שביח שבי ,בח מלך זו חודר! ואבני יקרח אלו י״ב
ונם ההורה העידה בו שהוא עניו שנאמר והאיש משה שבטים—.מיו( אמרו חכמים שנבראח חחורח קודם
עניו מאד ,לכך זכה משה להנהן רה על ידו ולשרוה שנברא העולם אלפים שנה שנאמר ואהיה אצלו אמון
שכינה עליו ,שכך אמר ישעיה דוה אלהים עלי יען ואהיה שעשועים יום יום משהקה לפניו ,שכבר מצינו
משה ה׳ אוהי לבשר ענוים ,לבשר הסירים לא נאמר שיומושל הקב״ה אלף שנה שנאמר כי אלף שנים בעיניך
אלא לבשר ענוים ,מכאן שנחלה ענוה מכל מצוה כיום אהמול כי יעבור .והיהה ההורה מהרעמה לפני
שבעולם .הביט הקב״ה בכל ההרים ולא מצא הר הקב״ה ואומרה למה נבראתי אלפים שנה קודם שנברא
שראוי ליתן תורה עליו ולהשרות שכינה עליו כהר העולם האם לא ההנני לבני אדם ? אמרו לה מלאכי
סיני ,ומפני מה זכה הר סיני לכל זאת ,מפני שהשפיל השרה אנו מעכבין על ידך כי בני אדם עהירים להטוא
אה עצמו ,שכשראה שהר הרמון והר שריון היו מ ת נ ח ם בך וע״כ טוטב שההא עמנו ) ( .באוהד! שעה היתה
זה עם זה ,זה אומר עלי ישכון חד! אומר לא כי אם ההורה משהקה לפני ה׳ שנאמר טשהקה לפניו ,והיה
עלי ישכון אז כשראה סיני שהיו מחנרים זה עם זה הקב״ה אומר למלאכים ההורה משהקה עליכם לומר
והנביהו אח עצמן השפיל הוא אח עצמו ,ולפיכך ראה הורה למה לכם וכי ממצרים יצאהם ,משועבדים הייהם
הקב׳׳ה בשפלוהו והשרה שכינהו עליו ,שהאלהים רם לפרעה ,אכילה ושהיה יש לבם ,דבר טמא יש ביניכם,
ונשא ושפל יראה ונבוה ממרהק יידע.
ולטה אהם טבקשים אה ההורה? אין לכם צורך
בהדש השלישי לצאה בני ישראל מ א ח מצרים לקבל אה ההורה אלא לאדם שטקבל טוטאה צריך
ביום הזה באו מדבר סיני לקבל ההורה ובו נהן הקב״ה לכפר עליו ולהקן אוהו ולטהר אה נפשו .טיר שהקו
הורה לישראל ,ולמה לא נהנה להם בעה צאהם כולם עד שבא משה ונצהם בהשובה זו ונהן אה ההורה
טמצחם? לפי שאמר הקב׳׳ה אעשה להם טובוה לישראל בשמהה .וקודם שנהן הורה לעמו ישראל בא
ההלהלספר נבורוהי ואה"כ יקבלו הורהי וטצוהי .אסבר הקב״ה אל בל אומה ולשק ליהן להם אה ההורה כדי
לך משל למה הדבר דומה למלך שרצה לישא אשד! שלא ליהן להם םההק פה לעהיד לבא לומר אם אירע
אומר המלך אעשה עטה טובה ואה״כ אשאנה ,כך לנו הקב״ה ליהן לנו אה ההורה היינו מקבלים אוהה.
הקב״ה ראה כנסת ישראל ערומה והלבישה שנאמר הלך אצל בני עשו אמר הקבלו אה ההורה? אמרו לו
ואלבישך שש ונו׳ ,ראה אוהד .יהפה והנעילה שנאמר מה כהיב בה אמר להם לא הרצה ,ענו כלם ואסרו
ואנעלך תדוש ,באהה על הים והעביר אוהה ,ראה ובי ברכה שנהברך עשו אבינו הרצה לעקור אוהד!
שעמלק בא עליה והציל אותה ,וכשהכירו ישראל ממנו דכהיב על הדבך תהיה .אין אנו רוצים לקבלה.
הטובוה והגבורות של הקב־ה אמרו כלם כל אשר דבר הלך אצל בני לוט )עמק ומואב( אמר להם הקבלו א ת
ה׳ נעשה ונשטע .י״ד( ד״א לטה נהן להם הקב״ה אה ההורה ,אטרו מה כהיב בה ,אטד להם לא הנאף,
ההורה בהדש השלישי ולא נהן להם בעה יציאהם אטרו טניאוף באנו אין אנו רוצים לקבלה ,ועוד הלך
ממצרים? משל לבן טלך שהלה ועטר טהליו ,אטרה אצל בני ישטעאל אטד להם הקבלו אה ההורה ,א ט ת
לו אטו לך לטוד ,אמר המלך עדיין לא נהרפא מדוליו ,לו מה כהיב בה ,אמר להם לא הננוב ,אמרו וכי
יטהין ב׳ או נ׳ הרשים ואה״כ ילך ללטוד .כך ישראל ברכה שנהברך בה ישמעאל אבינו אהה רוצה לעקוד
טיד כשיצאו טטצרים היו ראויין לקבל אה ההורה ממנו דכהיב ידו בכל ויד כל בו ,אין אנו רוצים לקבל
אלא היו בעלי טוטין משום שעשו לבנים וטיט ,אטד הורהך .מיד הזר הקב״ה על כל אויה ולא רצו לקבלה,
הקב״ה עדיין לא בא טנוה לבני טן השעבוד והיאך ואה״כ בא אצל ישראל ,אמר להם תקבלו את התורה,
יקבלו אה ההורה ,ע״כ עכבם עד ההדש השלישי אמרו לפניו מה כתיב בה ,אמר להם שש מאות ושלש
ואהיכ נהן להם אה ההורה הטשולשה על ירי אדם עשרה מצות ,אמרו כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע.
משולש .אהה מוצא כל מעשה של הורה משולשים :מיד ירדו מאה ועשרים רבוא מלאכים וקשרו לכל
הורה נביאים וכהובים באוהיוה משולשוה אל״ףבי״ה אהד ואהד שני כהרים ,אהד כננד נעשה ואהד כננד
ניט'ל ע־י ארם משולש משה שהיה הואואהיו ואהוהו
שלשה ,משה ואד.רן וטרים ,שבאוטשבט משולש ראובן
) (3אין זה תירק על שאלת התורה מפני מה נבראה
שמעקולדושהוא משולש באוהיוהלוי,ור,ורישד.למשולשים
כהנים לרם וישראלים ,בני אבוה שלשה אברהם יצחק אלפים שנה קודם הבריאה ,כי אז טרם נבראו המלאכים,
ואפשר שהסרה פה תשובת הקביה ,ועכוכ הטלאכים היה
ויעקב ,ביום משולש שנאסר ביום השלישי ובהדש בזטן מתן תורה.
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נשמע ,וקבלו אה ההורה כשסדוה ,וכשנהן אה ההורה
לישראל אסר להם הנו לי ערבים שהקיימו אוהה,
אסרו לפניו הנה אברהם הוא יהיה ערב בעדנו ,אמד
להם מהויב הוא עבור ישמעאל שעהיד להרונ אה בני
בצסא ,אסרו לו הרי יצהק ,אסר להם מהויכ הוא לי
על שאהב אה עשו שונאי ,אמרו לו הנה יעקב ,אמר
להם הייב הוא לי על שלא השלים נדרו בבואו מפדן
ארם .אמרו לפניו הרי בנינו ,מיד אמר הקכ״ה הנו
לי אוהן ערבים ואני מקבלם ,מיד הביאו בני ישראל
א ת נשיהם עם יונקי שדים ונשיהם מעוברוה ועשה
הקב״ה בטניהם כזכוכיה והם סדברים עמו ,אמר להם
דאו שאני רוצה ליהן הורה לאבוהיכם ואהם ערבים
בשבילם שיקייסוה ,אסרו לו הן ,אסר להם אנכי ה׳
אלהיך אשר הוצאהיך ,אסרו לו הן; לא יהיה לך
אלהים אהרים ,אסרו לו לאו; אסר להם לא השא
א ת שם הי אלהיך לשוא אסרו לו לאו ,וכן היו עונין
אותו על הן הן ועל לאו לאו .וסנין שםעוברים שבמעי
אמן וספי יונקים נהיסדה התורה ,שנאסר ספי עוללים
דונקים יסדח עח ואין עח אלא הורה שנאמר ה׳ עח
לעסו יחן .וכשראה הקב"ח אח ישראל שבכל לבם
היו סבוונים ו ס ח ב אהבה היו ססהרים לקבל החודר•
שבהם ואשרם שנאמר אשריך ישראל מי כסוך.
ט״ז( דבור ראשון :כשיצא מפי הקב״ה ,יהא
שסיה משובה לעולם ,היו זיקים יוצאים טפיו לפיד
מימינו ולפיד םשסאלו והקול פורה בארד השסים
ואומר עמי עמי ביה ישראל! אנכי ה׳ אלהיך אשר
הוצאתיך מאח מצרים .וכששמעו ישראל אה הדבור
יוצא מפי הקב״ה הזח לאהוריהם י״ב מילין ויצאה
נשמהן שנאמר נפשי יצאה בדברו .הזרה התורה לפני
הקב״ה ואסרה רבש״ע לסי נההני להיים או למודם.
אסר לה הקב״ה להיים ,אסרה לפניו הנה כולם סחים,
אסר לה בגלליך אני אתיה אותם .סד• עשה הקכ״ה
הוחד טל שעתיד להתיות בו הסתים לעתיד לבא,
שנאטד נשם נדבות תניף אלהים נהלהך ונלאה אהה
כוננה .ועוד בשעה שהתחיל הקב״ה לדבר רעשו
העליונים ותחתונים ולא היו ישראל יבולים לעטור על
רנליהם ,טה עשההקב״ה שלת לכל אחדואחד טישראל
שני סלאבים אהד שטניה ידו על לבו שלא הצא
נשסהו ואהד שסנביה אה ראשו שיובל לראוה אה
בוראו ,והקב־ה נהן להם רשוה שהיו יכולים להסתכל
בכבודו ,והיו רואים בכבודו אה הקול שהיה הולך
וסתענל אל אזניהם ,והיה הדבור אוסר הקבל עליך
את התורה שיש בד• דמ־ח מצות הראוץ לעשות כננד
אבריך? והיו עונץ הן הן ,וחחר מן האזן ונושקו על
פיו .ועוד החד הדבור ומהענל אל האון ואומד הקבל
עליך את ההורה שיש בה שס״ה מצוה לא העשה
כננד ימות השנה ? והיו ישראל עונין הן הן ,והחד
הדבור מן האחן ונושקו על פיו שנאמד ישקני מנשיקות
פיחו .סיד פתח להם הקב״ה שבעה הרקיעים ושבעה
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הארצות ואומר ראו אתם ערי שאין כמוני במרומים
ובארץ ,ראו שאני אהד וננליהי אליכם בכבודי
וכהפארהי ,ואם יש אדם שיאמר עבדו לכם אלהים
אהרים אמרו לו וכי יש אדם שראה אה כוראו פנים
בפנים בכבודו ותפארתו ובנבורתו ויניחהו וילך לעבודה
זרח .ראו שאני פדיתי אתכם מבית עבדים ואני הוא
שקרעתי את הים לפניכם והעברתי אתכם ביבשח
ואויביכם במצולה הטבעתי.
י״ז( דבור שני :לא יהיה לך אלהים אחרים על
פני לא העשה לך פסל וכל המונה ,אמר להם הקב ־ה
אני נההי לכם אה הורהי להניה לכם שררה ,אל
הכעסוני ואל הפרו אה בדיהי באלילים ואל השההוו
לסהים אלא לסי שססיה וסהיה ונפש כל הי בידח
וםעשה הנוים אל הלסדו כי סעשה הנרם הבל הוא,
שנאמר הבל הסה םעשה העהועים כעה פקודהם
יאבדו ,לא באלה הלק יעקכ כי יוצר הכל הוא .הוא
מציל מצרה כל הבוטה בו כי הוא הציל אה אברהם
אבינו מכבשן האש כשהוליכו נמרוד הרשע כאש על
שבטה בהקכ״ה ולא רצה להשההווה לפסלו ,והוא
הציל אה הנניה טישאל ועזריה טכבשן האש כשהשליכם
נבוכדנצר באש על שבטהו בה׳ ולא השתהוו לפסלו.
וכשעה שיצאו טכבשן האש נתקבצו כל העולם הפהוה
והסננים לראות אם שלטה בהם האש אם לא ,וראו
את שער ראשם וסלבושיהם שלא נשתנו וראו שלא
שלטה בהם האש ,סיד שבהו להקב״ה .וסכאן אתה
לטד שבשביל פהד טיהה לא יעבוד אדם ע״ז ,שצער
טיהר ,לא יהיה אלא שעה אהה ואה״כ הנוה נפשו
בנן עדן .י״ה( מעשה באשה אהה שהיו לה שבעה
בנים ,והביאום לפני שר ,אמר לנחל עבוד ע״ז ,אמר
איני כופר באלהי שכבר כהב לנו אנכי ה׳ אלהיך,
והוציאוהו והרנוהו .קרא לשני ואסר לו עבוד ע",
אסר איני כופר באלהי שכבר כהב לא יהיה לך
אלהים אהרים ,והוציאוהו והרנוהו .קרא לשלישי ואסר
לו עבוד ע"ז אסר לו איני כופר באלהי שכבר בהב
לנו לא השההוה לאל אהד ,הוציאוהו והרנוהו .קרא
לרביעי אסר לו עבוד ע־ז אסר לו איני כופר באלהי
שכבר בהב לנו לא השההוה לאלהיהם וכר ,קרא
להסישי ואסר לו עבוד ע־ז אסר לו איני כופר באלהי
שכבר בהב לנו שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אהד ובו׳.
קרא לששי ואמר לו עבוד ע״ז אמר לו איני כופר
באלהי שכבד כהב לנו וידעה היום והשבוה אל לבבך
כי ה׳ הוא האלהים וכר .קרא לשביעי ואסר לו עבוד
ע־ז אסר לו הסהץ אלך ואהיעץ עם אסי ,אסר לו לך.
הלך אצל אמו אמר א ס י ט ה א ע ש ח בזה הדבר .אסרה
לו אמו וכי רצונך מאחד ישבו במהיצה ה׳ ואהה
השב  pnסהם ? אל תשמע אל הדבר הזה ואל תפרוש
מאהיך .הלך אצל השד הרשע ואסר לו סד -תעשה,
אמר לו איני כופר באלהי שכבד כתוב לנו אה ה•
האסדת היום ונו׳ וה׳ האסידך היום ,כבר נשבענו שלא
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לההליף אוהו כאהד והוא נשבע שלא יסיר אוהנו
באוטה אהדה .אטר לו השר אשליך טבעהי ל א ח
וכרע וקהנו טשם כדי שיאטרו עשיה רצוני ,אטד לו
הבל עליך השר ,הד לך שר ,טה לכבודך כך לכבודו
של הקב״ר .על אהה כו״כ ,לא אכפור בו ,הוציאוהו
והרנוהו .אטרה להם אטם בבקשה טכם שההנו אוהו
לי ואנשקנו והלכה ונשקהו ,ואף היא עלהה לננ ונפלה
וטהה .יצאה בה קול ואטרה אם הבנים שטרוד .ויש
להם הלק לעוה״ב עם הצדיקים בג״ע .לבך יהיו כל
ישראל זהירין ביראהו של הקב״ה כדי שחכו לישב עם
הצדיקים בנן עדן—.י״ט( אטר לו זונין לרבי עקיבא
לבי ולבך יורעין בעיז שאין בה טםש ,והא הזינן בני
אדם שהולכין לע״ז פלוניה הינר ונהרפא םוטא ונהפהה
הרש ונשתפה? אטד לו שוטה אסשול לך טשל לטה
הדבר ח ט ה לאדם שהיה בעיר אהה והיד .טלוה
לאנשים בטשכק והיה אדם אהד והלוה לו בלא
סשכק בלא ערב ובלא עדים ,אסרה לו אשהו נכפדנו,
אסר לה לאו ,וכי ספני זה שעשה שלא כהונן נאבד
אסונהנו? אף זה שהלך לע״ז והניע זסנו לההרפאוה,
אטד הקב״ה טפני שוטה זה שעשה שלא כהונן לא
יהרפא טהליו?! )*(.
כ׳( דבור שלישי :לא תשא אה שם ה׳ אלהיך
לשוא כי לא ינקה ה׳ את אשר ישא את שטו לשוא.
אל תטהר לישבע שקר ,ואל תהי שבועה שגורה בפיך,
כי רכ עוגש יש בה ,שהסורגל לישבע אל יהםר ננע
סביהו וכל הגשבע לא יגקה ,שגאסר וקרבהי עליכם
לטשפט והייהי עד ססהר בסכשפים ובסגאפים ובגשבעים
בשטי לשקר ,בוא ולטד טגעםן כשהביא טגהה לאלישע
רעטוד לפגיו דאטר הגה גא ידעהי כי אין אלהים
בכל ה א ח בי אם בישראל ועהה קה גא ברכה
טאה עבדך ,ויאטר אלישע הי ה׳ אשר עטדהי לפגיו
אם אקה ויפצר בו לקהה ויטאן ,אז גהזי גער אלישע
עלשהטדגכסים גשבע לשקר וגטרד  pהעולם ,שגאטר
ד ר ח ף גהזי אהרי געמן וגו׳ ויאטד לו אדוגי שלהגי
אליך שהשלה לו ככר כסף לשגי גערים שבאו מהר
אפרים ושגי הליפוה בגדים ,ויאמר לו געמן השבע
וקה שגי בכרים שגאמר הואל גא וקה בכרים ,ואץ
הואל אלא שבועה שגאמר ושמעה קול אלה ,וישבע
דקה .מה לקה ? לקה צרעה געטן שדבקה בו ובזרעו עד
עולם ,לפיכך אמרו הכמים לשמור פיו משבועה שקר,
שכל הטרגיל עצטו להשבע ,אף פעמים שלא ירצה
להשבע לשוגו טדגילו לשבועה .לבך אפילו באטה אק
אדם רשאי לישבע ,בי כשטרגיל לשוגו לישבע גשבע
היום וגשבע לטהר וגעשה שבועה שגורה בפיו וקלה
בעיגיו ,ובל הטהלל שטו של הקב־ה וגשבע לשקד
או אפילו באסה סופו שהקב־ה טנלה רשעו ועגשו
לכל האדם ,אד לו בעוה״ז ואד לו בעוה״ב .כ־א(

)*( עי׳ ע־ז נ״ה *rem ,אחרינו
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טעשה באדם אחד שלא רצה לישבע כל יטיו וחית
עשיר גדול ,ובשעת פטירתו ט! העולם קרא לבנו איל
בני אני מזהירן• שלא תשבע כלל לא באטת ולא
בשקר ,שכל העושר שהיה לי לא רוחתי אותו אלא
בשביל ששמרהי עצמי משבועה ואפילו שבועה אמת
לא רציהי לישבע ,והצליהני הקב"ה בכל יום ובכל
םהורה ובכל מעשי ידי ,ענה לו בנו ואמר :אבא אני
אקיים כל טצוהיך ,לא אשבע כלל ,וכשנפטר אביו
טן העולם והניה היים לכל ישראל ,באו רטאים אל
היהום ובקשו טטנו טטק הרבה אטרו לו טטק שאביך
הייב לנו תן לנו ,אטד להם לא היו דברים מעולם,
באו לדין לפני הדיין והייבו אוהו שבועה ,השיב היתום
בלבו ואטר טה אעשה אם אשבע הריני םהלל שם
שטים וטבטל טצוה אבי טוטב שאפרע להם ולא
אשבע ,פרע להם כל הטטון שהניה לו אביו ,ועוד
נשארו עשרה דינרין של זהב שהבעו טטנו שלא פרע
להם ,ולא נשאר בידו כלום .באו הרטאים ואטרו לו
הפרע לנו טטק שאהה הייב לנו או השבע לנו שלא
נשאר בידך כלום ,אטד לא אשבע לעולם ,הבשוהו
ואסרוהו כביה הסוהר ואשהו היהה צדקה רפה
תואר וסתביישה לשאול סבני אדם שום דבר ,והיהה
נוטלת בנדים לבנים לכבס וספרנםת בעלה בבית
הסוהר ובניה ועצטה .יום אהד הלכה עם בניה לנהר
לכבס ,ובאתה שסה ספינה אהה וכשראה אוהד!
בעל הספינה הסרה בלבו ואסר לה כבסי בנדי ואתן
לך דינר זהב ,אסרה כן אעשה ,לקהה הדינר ונהנה לפדות
אה בעלה סביה הסוהר וכבםה הבנדים ,ובשהלכה
לההזירם הטפה בעל הספינה והלך לו והיו בניה סרהוק
עוטרים ובוכים בכיה נדולה והלכו לאביהם ופדאוהו
ואטרו נשבית אטנו ,נשא עיניו לשטים ואטד יתברך
וישתבה שטו של טלך טלכי הטלכים הקב"ה שהניענו
לכך ,שנשארהי בלי טזק וטהיה ,ונשא עיניו לשטים
ואטר רבש״ע רחם עלי ועל בני הקטנים שהם יהוטים.
והלכו יחדיו עד שהניעו לנהר שהיה קרוב ליםולאהיח
שם סעבר לעבור הנהר ,סה עשה אוחו חסיד פשט
אח טלבושיו ורצה לשוט אה הנהר ,ביון שהניע
אצל הנהר שטפו הטים ,חימן לו הקב״ה דף אחד
נדול וישב עליו הוא ובנו הקטן עד שבאו לטדינה אהה
ונחנו לו מקניהם לרעוה ,ובניו שנשארו על שפח
הנהר היו צועקים ובוכים עד שבאה ספינה אחת
והוליכה אוהם בשבי .יום אהד היה יושב אותו הסיד
על שפה נהר אהד שהיה מלא נהשים ועקרבים ונזכר
מה שכבד היה עשיר נדול והיאך נשאר יהיד ,והדים
קולו בבכיה ואמר דבש ־ע נשארהי בלא אשד .ובנים
ובלא ממיז יאק לי מי שירחם עלי .נלר דדוע לפניך
שטוב מוהי מהיי ,ורצה להשליך עצמו בנהר ,וכשראה
ההרונים שהתו הנהשים והעקדבים נבהל וראה דמות
אהד שקורא אותו פלוני בד פלוני אל תבהל שהיום
כסה שנים שסוד לך ממק הרבה ועכשיו הניע זסנך
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שהקביה מעלה אוהך לנדולה על ששמרח פיך משבועה
ולא חללח שם שמים ,ולא במלח מצוח אביך ,מול
משם כל הממק ,לקה הממת שהיה שם ושכר פועלים
הרבה ובנה לו פ ל מ ח נחלים ועיירוח נדולוה ונעשה
מלך ,ולבסוף עשה לו הקביה נס והחזיר לו אח אשחו
ובניו ועשה אוחן מלכים ושלמונים .ונהן אוהו האיש
צדקה לעניים ושבה והודאה להקב״ה ששלם לו שכרו
משלם .מי נרם לו כל זאח אלא שמירח פיו משבועה,
שאפילו שבועח אמח לא רצה לישבע ,שכך אמר
הקב״ה מה מלאכים ואראלים שמקדשין אח שמו
בקדושה מחיראין ומחרעשין ממנו ,ואחה בן אדם
כשהמלא במובה ממחנוח שלי היאך ינבה לבך לישא
אח שמי לשוא.
כיב( דכור רכיעי :זכור אה יום השבח לקדשו
כאשר צוך ה׳ אלהיך ששה ימים העבוד ועשיה כל
מלאכחך ויום השביעי שבח לה׳ אלהיך לא העשה
כל מלאכה .יום השביעי ב ח ר ב ו ה ק ב י ה וקדשו לשמו.
והמדה ימים קראו כי כו היכר שמים ו א ח  ,וברכו
שנאמר ויברך אלהים אה יום השביעי דקדש אוהו כי
בו שבת מכל מלאכתו ,והנהילו לעמו ישראל שבהר
אוהם משאר אומוה ונהנו בהלקם שלא יהא צער
במהנוהם ,כי לשמהה נחלה נהנו אלהים לנו ,ואפילו
אסירי ניהנם ינוהו ביום השבה .כשנכנס שבה מלאך
הססונה על הנפשוה ח ס ה שסו סכדיז ואוסר צאו
מניהנם וסהיר אוהם ואינן נדונין בשבה וכשישראל
אומרים קדושה במוצאי שבת דומה מכרת ואומר צאו
ובאו למות צלסות ולא סדרים ,אותם שאק אומרים
סדר קדושה ,ולא ישראל שאוסרים סדר קדושה .ולכך
הייבים כל ישראל לוסר סדר קדושה בסוצאי שבה
ולשמור שבת ,שכל הסשסר את השבת יהיה לו הלק
לעוה״ב וכל המהלל את השבת כאילו מעיד עדות שקר
באדק שלו .אשרי שומח שבה ואשרי מכבדו שנאמר
וכבדתו מעשוה דרכיך וממצוא הפצך ודבר דבר.
כ״נ( מעשה שהיה בהסיד אהד שהיהה לו פרה
אחת והיד ,הורש בה בכל יום ויום וכשהניע ביום
השבח מניח אוחה .לימים ירד אוחו צדיק מנכסיו
ולא היה בידו כלום ומכרה לנוי אהד והיה הורש אוהו
הנוי ששח ימים וכשהניע ליום השבח הוציאה להרוש
בה ,כשיצאה להוץ רכצה תהה העול ולא רצהה לעשוה
מלאכה ביום השבה ,והיא מכה אוהה מכוח רעוה
ולא הועיל לו כלום .מ ק שראה אוחו הנוי כך .הלך
אצל אוחו צדיק ואמר לו בא ומול פרחך ,ששח ימים
עבדתי בה וביום השבהי הוצאת• אותה לחוץ לחרוש
בה ורבצה תהת העול ולא רצתה לעשות שום מלאכה
בעולם ,והייתי מכה אוהד• ולא הועיל כלום .כיק
שאמר לו כך הבין אותו צדיק מפני מה אינה עושה
מלאכה לפי שהיתה למודה לנוח ביום השבה ,אמר
לו אוחו צדיק לך ואני אעסידה ואני אעשה שתהיה
חורשת ,כמן שהגיע אצלה אסר לה באזניה אוי פרד.
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פרה כשהיית בידי הייתי שומר את השנת ועכשיו
נרמו לי עונוהי ומכרהי אוהך לזה האיש בבקשד .ס ס ך
שתעשה רצח אדוניך .כיח שאמד לה כך עמדה
ובקשה לעשות מלאכה ,אמר אותו הנוי הנד לי שמא
כשפת אוהה ,לא אניה אוהך עד שהניד לי מה עשית
לה או מה אמרת באזניה .אמר לו אותו צדיק כך ובך
אמרהי לה .כיק ששמע הנוי כך נבהל ונזדעזע ונשא
ק"ו בעצמו ואמר ,מה זאת שאין לה לא דעת ולא
תבונה הכירה את בוראה ,ואני שבראני הקב־ה בצלמו
ובדמותו ונתן לי דעת ובינה לא יהיה ראוי לי להכיר
את בוראי?! מיד נתנייר והיה ירא שמים תכה ללמוד
הורה ונקרא רבי הנינא בן תורתא ) ( .כ״ד( אמר לו
קיסר לרבי יהושע בן הנניה מפני מה הבשיל של
שבת ריהו נודף יוהר סשל שאר יסי השבוע שאק ריהו
נודף כל כך? אסר לו ס ם אהד אנו נותנים בו ]ושבת
שסו[ ,אסר לו הן לנו לאכול ססנו ,אסר לו בל
המשמר אה השבה מועיל לו וכל שאינו סשסר את
השבה אינו מועילו .כיה( אמר לו מורנוסדופוס הרשע
לר״ע מה היום ]שבה[ מיומים ? אמד לו מה אה נברא
מנוברק ,אמר לו דמרי צבי ,א"ל וכן שבה נמי דמרי
צב־,אייל סאן סוכיה ,איל נהר סמבמיק יוכיהשאין לו
סנוהה עד שיבא שכה ,ועוד א"ל קבר של אביך
יומה ששורף כל השכה ובשבה הוא נה ,הלך אצל
קברו של אמו ומצאו שכל השבוע הוא מעלה עשן
ובשבת אין מעלה עשן .א"ל זלזלה אה אבי קללתו
ומיהו ,א״ל עניהי לדבריך .לפיכך הייב אדם לשמור
אה השבת ולכבדו בהבשילין מוכים ובנדים נאים,
שכך אמרו הכמים שמונה עשר מלבושים הייב אדם
ללבוש בשבה )«(.
B

כ־ו( דבור המישי :כבד את אביך ואת אמך
למען יאריכק ימיך על האדמה אשר ה׳ אלהיך נוהן
לך ,אבות שיצאת מהם כבדם כמוני ,אמר הקב״ה
הבמן שנולדת בו כבדהו ,שדים שינקת מהם פרנסה
וכו׳ ]תירא אותם[ שהיו עמי כשיצרתיך ,שנאמד איש
אמו ואביו תיראו וכתיב כבד את אביך ואת אמך,
כיצד הייב אדם לכבדם ,במאכל ובמשתה ומלבושים
וכהכנסה וביציאה ,וכיצד הייב אדם לירא אוהם לא
ישב בסקוסם ולא ידבר בפניהם ולא יסהור דבריהם .כל
המכבד אמו ואמו מעלה עליוהקב־ד .כאלוסכבד אוהו,
וכל המבזה אביו ואמו מעלה עליו הקב־ה כאלו מבזה
עצמו .ועוד אמרו הכמים מכבדו בחייו מכבדו במותו .אמר
ר׳ הייא בר אבא יש סאכיל אביו פסיוני ומורדו מן העולם
ויש סםהינו ברהיים וסביאו להיי עולם הבא .כ״ז( מעשה
ביהודי אהד שבכל יום ויום היה סביא לו בנו שני
זוגות יונים והיה מאכילו ומשקהו ,ויום אחד אסר

) (5ם ו ב א כ ס ד ר ה ד ו ר ו ת א ו ת ח י י ת ועי׳ י ו מ א ד ף
תוס6ות י ש נ י ם  ( ) .עיי ש ב ת ד ף ק י ח כ ר ש ' י ש ם
כמל.
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אמר לו בני מאין לך כל זאח שבכל יום דום אחח
מאכילני שחי חורים ? ענד .לו בנו כלבא רע־עינא! אכול
מד .שהבאחי לך ומד .יש לך לשאול מהיכן הוא לי ? !—ויש
ממחינו ברחיים ומביאו לחיי עולם הבא :כיח( מעשה
באדם אחד שפעם אחח נזרה המלבוח שכל אדם
שישב במל ולא יעשה מלאכה יקצצו ידיו ורנליו ,בכל
יום דום ד.בן מוחן ברחיים והוא יושב במסה ,יום
אהד נכנסו עבדי המלך אמר הבן :אבא מחק ברחיים
ואני אשכב במסה ,מצאוהו עבדי המלך שהיה יושב
בממד .והביאוהו לפני המלך וקצצו ידיו ורנליו ,חד.
חביאהו לחיי עוד".ב שהציל אח אביו .וראה מה עשה
נוי אהד באשקלק ודמה בן נחניד .שמו ,פעם אחח
בקשו ממנו פרקמטיא והיה יכול להשחכר בד .עשרים
רבוא דינרים ,והיה המפחח חחח מראשותיו של אביו
ולא ציערו .שוב פעם אחח בקשו ממנו הכמים אבנים
לאפוד בששים רבוא דינרים והיד .המפהח חחח
מראשוחיו של אביו ולא ציערו .לשנה אחרח שילם
לו הקביה שכרו משלם שנזדמנה לו פרה אדומה
בעדרו ונבנםו הכמי ישראל אצלו ,אמר להם יודע אני
בעצמי שאם אני מבקש מכם כל הממק שבעולם אחם
נוחנים לי אבל איני מבקש מבם אלא ממק שהפםדחי
בשביל כבוד אבא ,החזירו לו .פעם אחח היד .לבוש
םריקק דושב בין גדולי רומי ובאחד .אמו וקרעחו מעליו
דרקד ,בפניו ולא ענד .לה .לפיכך חייב אדם לכבד
אביו ואמו .בים( שלשה שוחפין יש בולד הקביד.
אביו ואמו p ,אביו ניצורין מוח ועצמות גידים וצפרנים
ולובן שבעינים ,ומן אמו בשר ועור ושחור שבעינים
ודם ,והקב"ח נוחן בו רוה נשמד .דעה הכמה ובינה,
וכשנפםר  pהעולם הקב״ד .נומל הלקו ,וחלק אביו
ואמו מניה לפניהם ,ואם רואה הקב״ד .שכיבד אביו
ואמו מאריך לו ימיו ושנותיו .כל המבזה אביו ואמז
יתלה על העץ דםקל באבנים ,כי בן מצינו באבשלום
בן מעבה על שבחה את דוד נתלה על העץ והושלך
בשהת והקימו עליו נל אבנים ,וכל המכבד את אביו
ואמו הקביד .משלם לו שכרו בעוהיז ובעולם הבא.
ל׳( ומעשה בחסיד אחד זקן בן שבעים שנד .שלא היה
לו בן והיד ,לו ממק הרבה ,ובכל יום ויום היה חולך
לביח הכנסח וכשהיו הנערים יוצאים מביח רבן היה
מחבקן ומנשקן והיד .אומר להם אמרו לי פםוקיכם,
וכל אחד ואחד אמר לו פסוק אחד שלו ,והיד .בוכה
ואומר אשריכם שזכיחם לבנים שעוסקים בחורה ,והיד.
אומד אוי לי שכל נכסי ינהול אהר ,מה עשר .אוחו
חסיד עמד ופיזר נכסיו לחיה ,אמר שמא יש לי הלק
לעוה״ב עמכם ,מיד גחנלנלו רחמיו של הקביה ונחן
לו בן לשבעים שגה .ביק שהיד .בן חמש היה מרכיבו
על כחפו ומוליכו לביהמ־ד ,אמר לו לרבו איזה ספר
יחחיל בגי ללמוד ,אמד לו בספר ויקרא ,אמר לו לא
יתחיל אלא בספר בדאשיח שהוא שבה להקב־ה ,מיד
פ ח ח ספד בראשיח ,יום אחד אסר חבן לאביו עד
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מתי אתח מרכיב אותי על כתפך הניחני לילך ,אני
יודע הדרך ואלך בעצמי ,איל לך .ביק שהלך פ נ ע ב ו
שליה של מלך ,כיח שראה אותו שהוא יפה הרבה
לקהו והוליכו לביתו ,וכשבא אביו לעת ערב לביתו
ראה שלא שב בנו ,הלך אצל רבו א"ל בני ששלחת
אצלך היכן הוא ,א״ל איני יודע שלא בא היום ללמוד.
כששמע אביו כך צעק ובכה והלך בפרשח דרכים ושאל
ראיחם בני ,כך וכך היה לו ס י ס  ,אמרו לו לא ראינו
אוחו ,והיה אביו ואמו צועקים ובוביס ומחפלשין בעפר
עד שעלחח בכייחם למדום .באוחד .שעה נתגלגלו
רחמיו של הקב״ה והביא הולי על המלך ואמר לעבדיו
הביאו לי ספד רפואות וכן עשו ,והקב יה הפכו ל ס פ ר
בראשיח פחהו אוהו עבדיו ולא היו יבולין לקדוח בו.
אמדו לו עבדיו במדומין אנו ספר יהודים חוא זה,
בקשו יהודים ולא מצאו ,אמר השליה למלך כשחלכתי
בכפר של יהודי ננבחי משם חינוק אולי חוא יודע
לקרוח בו ,אמד המלך לך והביאו לי ,הלך והביאו
לפניו ,אמר המלך לתינוק בני אם יודע אחד! לקדוח
בזה הספר אשריך ואשרנו ,כיו שראה החינוק הספד
צעק ובכח ונפל מלא קומחו ארצה ,אמד המלך כמדומה
לי שאחה ירא ממני אמר לו איני ירא ממך ,אלא
שאני יחיד לאמי ונחנני הקביה לאבי השבעים שנה
ולםדני ספד זה ,איל אני יודע במוב לקרוח ,פחח לו
 pבראשיח וקרא עד דבלו .אמר לו אחה יודע לפרשו,
איל הן .מיד נחן הקב״ד .בו דעה הכמה והבונה ופירש:
לו הכל ,בששמע המלך נבורחו של הקביה מיד עמד
מממחו וישב במקומו עד שפירש לו הבל ,אמד לו
המלך רפואה באה לי על ידך ,שאל ממני מד• שחוופוץ
ואחן לך ,אמר לו חחינוק איני מבקש ממך מאומה
אלא ההזירני לאבי ולאמי .מיד צוה חמלך להוליכו
לבית ננזיו ונתן לו כסף חהב ומרנליוח והשיבו לאביו
ולאמו ,כשראוהו אביו ואמו נחנו שבח והודיה להקב״ה,
ובאוחה שעה שמהו שמהר .רבה .מכאן אמרו הכמים
ומה זה שלא למד אלא ספר בראשיח היה לו שבר
כיב ,המלמד לבנו תורד .או משנה עאכו״כ ,ומה זה
שלא ביבד אביו אלא שעה אחח נחן לו חקביה כבוד
זה ,המכבד אביו ואמו יום ולילה עאכו״כ שישלם לו
הקב יד .שכר מוב בעוד'.ז ובעוד" .ב.
ל״א( דבור ששי :לא תרצה ,אל תתחבר
לרוצחים ,החרחק מוובורתם שלא ילמדו בניך מעשה
רצחנוח .ובעק רציחה חרב בא לעולם .נפש שאינך
יבול להשיבה למה חאבדד .בלא דין חורח .נר שאי
אחד .יבול להחיותה למה חבבה ,כי מעשה אלהים
]לחמיח ולהחיוח[ הוא סעמ בבני אדם ,ואחה לא תדע
כמד .שבחוב באשר אינך יודע מד .דרך הרוח כעצמים
נ נ ם ן המלאה ככד .לא חדע אח מעשה האלהים אשר
יעשה הכל ,כי חרוצח שהורג אח הנפש מעין בשר
ודם הוא מתחבא וסעין הקב״ד .אינו מתחבא ,כי עיניו
בבל דרכי איש ורואה בבל מעשיו אם סובים ואפ.
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רעים ,אץ חשך ואץ צלסוח לפניו ,ולא יוכלו להםחחר
שם פועלי אק ,והרוצח איך יוכל להםחחר ם ה ח נ ח
אדם שהוא בנץ של הקב״ה ,שמשקה ובונה ולד במעי
אמו שנאסר הלא כחלב חחיכני וכנבינה חקפיאני.
אמד רבי אליעזר כשם שדלהוה ובריהים לביה כך
דלחוה ובחחים לאשח שנאסר כי לא םנר דלהי בטני,
ור׳ יהושע אוסר כשם שספהחוח לביח כך םפהחוח
לאשח שנאסר ויפחח ה׳ אח דחסה ,וכשם שציחם
לדלה כך צירים לאשה שנאסר והכרע וחלד כי
נהפכו ציריה עלית .ובשעת יצירה הולד בא הסלאך
הטטונד ,על ה ה ח ק ונוטל הולד וסביאו לפני הקב״ח
ואוטר לפניו דבש״ע טה הצור .על הולד הזה הכם
יהיה או טיפש עשיר או עני םוטא או פיקה אילם
או ד ב ק נ ח ל או ננס ,אבל צ ח ק ורשע אינו אוטר
ספני שהכל ב י ח שסים  pnטיראח שטים .וכיצד
הולד סונח בסעי אסו וכו׳ ) ( םקופל וסונח כפנקם
ונד דלוק על ראשו וצופה וטביט סםוף העולם ועד
סופו שנאטר בהלו נרו עלי ראשי ,וכשיניע זטנו
לצאת נפתהץ אבריו הםהוסין וכו־ ואוסר לו הקב״ה בני
הוי יודע שאני יצדתיך ואני עשיתיך ואני עתיד לעשות
עמך השבץ ,הוי צ ח ק ואל ההי רשע ,שמא יאסד
אדם מי טעיד בי ? אבני ביהו של אדם ורהיטי ביהו
סעיחן בו ,שנאמר כי אבן מקיר הזעק וכפים מעץ
יעננו ,ד׳ שילא אומר םלאכי השרה הטלוין לו לאדם
בהייו הן סעידץ בו שנאסר כי סלאכיו יצוד ,לך
לשמרך בכל דרכיך .ויש אוסרים אבריו של אדם
סעידץ בו שנאסר ואהם עדי נאום ה׳ ואני אל.
לפיכך יזהר אדם סרצהנוה ,כי הוא סעשה האלהים
ובנינו והיאך יקום בן אדם ויאבדו ,לעהיד לבוא
יעסוד ההרונ לפני הקב״ה ויהנן לפניו רבש״ע אהה
יצרתני נדלתני ואהה ה ס ה עלי בבטן והוצאהני סשם
סבלי טום ,ואהה הייה טפרנםני ברתטיך הרבים ,ועטר
זה ורצח אוהי ואיבד יצירה שאהה יצרה ,דבש"ע
נקםני סרשע זד .שלא הם עלי .באוהד .שעה יקצוף
הקב־ד .עליו ויפיל אוהו לניהנם וישרוף אותו שם,
דראה התרונ נקסתו ויראה וישםה ,שנאסר ישטה
צדיק כי הזה נקם פעסיו ירהץ בדם הרשע .סהרה
יחוש ישועה ויקרב הנאולה.
ל״ב( דבור שביעי :לא הנאף ,לא יכעיס אדם
יוצח ולא ילאנו בסעשיו הרעים ואל יהן דעהו באשה
אחרת ואל יסתכל בנשים ,שאם בא לטהר טםייעץ
אותו סן השטים ,והקב״ד ,בעצסו טההבר לו לקדשו
ולא יתן ליצר הרע לשלוט בו .ל־נ( טעשד ,ברבי
םתיא בן הרש שהיה יושב ודורש בתורה והיו פניו
תמות להטה וקלםהר פניו ח ס ה לטלאכי השרה ביראה
שסים ,שסיטיו לא נשא פניו לאשה הבירו .פעם
אתת איה יושב ודורש ועוסק בהורה בביה הטדרש
עבר שטן לפניו וראהו ונתקנא בו ,אטד אפשר לאדם
בזה שלא יהטא ,טה עשה השטן עלה לרקיע ועטד
7
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לפני הקב״ה ואסר רבש״ע תן לי רשות ואנסנו ,אסר
לו לך ,הלך ומצאו שהיה יושב ועוסק בתורה ,מח
עשה נדםה לאשה שלא היתה כסוה מימות נעמה
אהוה תובל קץ שבה סעו סלאבי השרה ,שנאמר
ויראו בני האלהיס אה בנוה האדם כי טובוה הנה רקתו
להם נשים טכל אשר בהרו .באהה ועטרה לפניו,
ביק שראה אוהה הזר לשסאל ,ישבה לצד שטאל הפך
פניו לצד יסץ ,כיק שראה אוהה סההפכה לצדו אטד
סהירא אני שטא ינבר עלי יצר הרע ויהטיאני ,מה
עשה אוהו הצדיק ,אסר להלםידיו היושבים לפניו
לכו והביאו אש וסםסרים ,הביאו לו ,ונהן הסםסרים
בהוך האש עד שהיו אדומים כאש ונהנם על עיניו.
כיק שראה השמן כך נזדעזע ונפל על פניו ורעד ועלה
לסדום לפני הקב״ה ואסר לפניו רבש־ע כך וכך היה
סעשה .אסר לו הקב־ה וכי לא אםרהי לך שאץ אהה
יכול לו .באוהה שעה קרא הקב״ה לרפאל ואיל לך
ורפא עיניו של ר׳ סהיא בן הרש ,בא רפאל ועםד
לפניו ,אסר לו הקב״ה שלהני אצלך לרפאוה אה
עיניך ,אייל הניהני ,סה שהיה היה ) .(8הזר לפני
הקב״ה ואסר לפניו רבש״ע כך וכך אסר לי ,אסר לו
לך אטור לו שלא ישלוט בו יצר הרע לעולם ,סיד הלך
ורפא אוהו .טכאן אטרו הכטים כל טי שאינו נוהן
עיניו באשה אהרה אץ יצר הרע שולט בו ,לכך יזהר
אדם שלא ישא עיניו באשה אהדה לבד טאשהו ,שכל
הנונע בה טביאהו לידי עניוה .ועוד שהודנהו שנאטר
כי בעד אשה זונה עד ככר להם ואשה איש נפש
יקרה הצור ,ואוי לו בעוד".ז ואוי לו בעוה״ב .ליד(
וסעשה באדם אהד שבא על נערה הטאורםה ביוה״כ
והוציאוהו והרנוהו ,לאהד טיההו נולד לו בן טאשתו
ונסנעו בני ישראל לטולו ,פעם אהה היה ר׳ עקיבא
סהלך בדרך וסצא אדם אהד שהיה סכוער ביוהר
והיה נושא סשאוי נ ח ל של עצים שלא היה אדם
בעולם ולא הטור ולא סוס שיכול לטעק כסוהו ,אטד
לו ר״ע טשביע אני אוהך בשבועה שהאטר אם אהה
בן אדם או שדאוטאיזה בדיה אהה .א״לרבי! אדם
הייהי וכבר נפטרהי טן העולם ההוא ,ובכל יום רום
אני טביא טשאוי כזה וטכניםין אוהי בהוך הניהנם
ושורפץ אוהי בהוכה שלש פעטים ביום ,חד .עטלי
בכל יום ויום .אטד לו ר״ע טה עשיה שעושץ לך כך
וכך ,א״ל אוהו האיש אני באהי על נערה הסאורסה
ביוה״כ ,א״ל בני שמעה אם יש לך הקנה באוהו
עולם ,א״ל כך שסעהי םאהורי הפרנוד שבזמן שיעלה
בני לספר חורה ויאםר ברכו אח ה׳ הםבורך מוציאץ
אוחי סניהנם וסכניםץ אוחי בנ״ע .אייל ריע חנחח
אשד ,או בן ,א״ל בן אחד נולד לי אחר סיחחי ונמנעו
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)יי( עי׳ י צ י ר ת ה ו ל ד ( ) .כי ירא שםא יחטא
עוד הפעם .הםעשה הובא במיקום פ׳ ויתי ובסדר הדורות
אות ם׳ בשם טדדש אבכיר.
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ישראל למולו ,איל םה שסך איל שסי ארנוניא ,ומה
שם אשחך ,איל שישבייא ,וסה שם עירך איל
לודקייא .סיר בחב ר״ע שסו ושם אשחו ושם עיח,
וחלך ר״ע ער שבא לאוחה העיר ,ביק שבא לעיר
יצאו אנשי העיר לקראחו ,אסר בלום ידעחם איש
פלוני ואשתו ,אסרו שם רשעים ירקב ,אסר להם על
סה? אסרו לו בך וכך עשה ,אסר להם אעפ״ב
הביאו לי בנו ,הביאו אותו וצוד .למולו ,והושיבו ללסוד
ובן עשה ,ולסדוהו ברבוח שצריך לו לספר חורה ,ביום
השבח צור .לקרוחו לספר חורה ,ואסר ברכו אח ה׳
הסבורך לעולם וער ,סיר הוציאו אח אביו סניהנם
והכניסוהו בניע ,באוחו הלילה בא בחלום לר״ע ואסר
לו חנוח דעחך שהנחח אח דעחי )»( .ל״ה( ושוב
מעשה בר׳ סאיר שהיה עולה לירושלם ובו׳ )עי׳ לעיל
ערך ר׳ מאיר(.
ליו( מעשה באדם אהד שהיה מוליד בנים והם
מחים ,ועמר בחפלה ואמר לפניו רבש״ע אם חזבני
לראוח בן שקורא בחורח ואבניסו לחופח אזמין לחופתו
כל החלםיחם והעניים והיחוםיס שיחיו בעיר ,ונעחר
לו הקב״ה ובא שאלתו לפניו ונולד לו בן וקרא אח
שמו מתניה כי מתת אלהים הוא ,ולמת תודה חרבה,
בא להופה זימן להופתו כל התלםיחם וחעניייס
והיתומים שהיו בעיר ,ומלא ששר .בתים של ת״ה,
שלח חקביח את מלאך המות ,עשה עצמו כעני ואמר
לחוזחן עשר .עסי חסר וחן לי מקום בק חחלםיחם,
ענה החתן סה שהיה לי להזסק כבד זיסנחי ,ובקש
שלש פעמים ולא רצח להזםינו ,דחק ונכנס לחופתו,
פנע בו הדוחן ונדםח לו באדם לבוש בנחס צואיס,
ענר .חחח! ואמר לו לא דייך שרחקח אוחי ונכנסה
לחוםח אלא שנכנסח בבנחם צואים ,חלך בבושח
פנים ,ואח־כ נכנס חחחן לשמוח בחופתו עם חכלח,
ומחוך שהיו שםהים דחק חעני בדלח ,עמד ההתן
וראה אותו התחיל כועס עליו ואמר עד מחי אחח
מעיז פניך והלא כבר הברהתיך מן הסעודה ועכשיו
אתה באת לכאן ,לך סבאן! באותה שעה הלך מלאך
הטות ובא לעטוד אצל ההתן לפני טטתו כעסוד אש
 pה א ח עד לרקיע .ענה ההתן ואטד לו טי אתה,
אסר לו אני סלאך הטות ובאתי ליטול נשסהך ,ענתה
הכלה ואסרה דבשיע תעשה תורתך פלסתר שכתבת
בתורתך כי יקה איש אשר .הדשה לא יצא בצבא,
ולא יעבוד עליו לכל דבר ,נקי יהיה ^ניתו שנה אחת
ושסח את אשתו אשר לקח ,ועכשיו לא חדש ולא שבת
ולא יום אחד ,רבשיע תן לי החק ממנו שלא אצא
מונח .באוחה שעה שמע הקב־ ה בחפלחה ונער
במלאך המוח וחוציאר .אח בעלה  pהמיחה .ומח
היה מעשיה שזכתה לכך? אמה היחח שואבת מים
בבל יום ומספקת לתינוקות של בית הספר ואשד.
)»( עיי תנא דכי אליהו זום* 8י*ז.
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זקנה היתה ,והיתר! בתה )הבלה( תופסת בספה ונותנת
ביר אמה ומשענת אותה ,והבת היתה סובלת הטים
ואומרת לאמה אמי! אל תניהי הםציה ,אם אינך
יבולה לעשותה אני אעשה דקרא על שמך ,ובז עשתה
בל ימיה .ובעבור המצור• הצילה את בעלה מן המיתה.
וע״ז נאמר אשת היל מי ימצא ורהוק מפנינים מברה,
לא תירא לביתה משלנ בי בל ביתה לבוש שנים ,אץ
שלנ אלא מלאך המות שהציו אש ודוציו שלנ .זה
מעשה של רבי מתניה .ל״ז( מעשה בארם אהד ששאל
לו בן מהקב״ה אמר לפניו רבש״ע תן לי בן ואלמרנו
תורה כתאות לבי ,שמע הקב״ה תפלתו ונתן לו  pוקרא
שמו שאול בי מהי שאלתיו ,ונדל ונעשה כבן עשרים
ודוםש שנים ולמד לו תורה ונתהכם ביותו־ ואה ׳כ מת
אביו ,לימים אמרה לו אמו קה םסון ולך לסהורה,
הלך וראה בני ארם אלו הוטפיס ואלו נוזלים ואלו
נונבים ואלו נשבעים לשקר והזר לביתו ריקם ,אמרה
לו אמו למה לא סהרת ,אסר לה בנה הסהורה אינה
כשרה בעיני ,מתוך שהסוהרים מרבדים יהדיו כזבים.
ראה בני אדם שהן נושאים בן אדם לקבורה ,אמר
לאסו אלך ואנסול הסד עם הסת ועם זו הסייעה ,אמרה
לו אסו לך ,הלך ,ובהזירתו ראה אדם אהד בשדה
הורש בצוארו ונותן הצסד על הסהרישה והיה קורא
והורש ,בא הבהור וראה אותו ואסר לו שלום עליך
רבי ,א״ל שלום עליך ,והוא היה אליהו זכור לטוב,
ואסר לו המזור סר• זו האוסנות שאתה עסל ,איל
בני אני חורש כ ד שיאכלו אני ואשתי ובני ומותי
והעניים והאביונים ובחסות השדה ועוף חשסים וחיות
ה א ח  ,איל חבחור זו חאוסנות אני םבקש ,איל אליחו
זיל סד• שאחה סבקש אני נוחן לך ,אסר לו אתני ,תורה
נחן לי הקב״ה ועכשיו אני סבקש אשח יעלח חןרדאח
שטים ,איל בני חייך לא נקראח אשחחיל אלא אחח
ששמה הנה והיא במזרה ואחת ששמה חנה במערב
שסורה לך ,סאותו סקום עד לשם סהלך שלשה יסים.
לקח אליהו ז״ל והולימ לשם בשעה קלח והעםידו
בדרך ,והלך אליהו זיל אצלה ואמר לה מה אח אומדת,
תנשאי לאיש זה ? אמדה לו אם מה׳ יצא הרבד לא
אוכל דבר אליך מאומה .מיד הביא אליהו ז״ל אוחו
בהוד ועיטרו חוונו ,והיה יוצא ובא אותו בהוד ביום
השביעי לנשואק ,בא אליהו ומצאו שהיה יושב ומשחק
עם הכלה ,איל אליהו הנחח ושבחח אח חייך ,שבע
שנים חשבו־ לעבד תחת שבעח יטי המשתה .יצא
אליהו והניהם והתחיל הבחור מצטער ,התחילה חכלזז
לאסו־ סח טיבך ,איני כשרה לפניך או איני הנונה
לך ,או אם אחר .הסר ססק או כלום ,הדי לך כל
בידך ,או שסא בשביל אבוחיך אחה טצטער נלך
אצלם .סיד חבשו חטוריחם ותקנו ענלות לשאת
םסונם ולקחו עבדים ושפחוח והלט לחם .כשהם
הולכים פנע בהם נהר אהד נחל ,אסדה האשד .נשב
תאכל ,ישבו לאמל .עסד הבחוד והלך לנהר לרהוץ
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רנליו ,בא אליהו ז״ל לקהו בכנפיו והוליכו למקום רהוק
ומכת לעבד .המהינה האשה שער ,אהה ולא בא,
הכירה הדבר ,נהנה הודאה להקב״ה ,אמרה לעבתה
התני זורע שרה זאה שהיא עושה הטין יפין ובנו לי
כרך ובהים ונזרע השדה ונעבור הטין כי אני יורע
שיהא רעב נתל בעולם וכאן עהידין לבא ולסהור כל
בני אדם .עשו כך והיו הכל באין אצלה .לאהד המש
שנים בא אוהו בהוד עם אדוניו והיה סובל שקו ובאו
הביהה והיא היהה שואלה לכל בני אדם הבאים
לקנוה הטין אה שסוהם ,וכשראהה אוהו הכירה אוהו
ואטרה לאדוניו הן לי הבהור ראכל להם בביהי ,לקהה
ושאלה אוהו טי אהה וטה שטך? אטד לה שטי שאול,
אטרה לו אני אשהך ואהה בעלי ,טיד הבקר ,אוהו
ונשקה אוהו והההילה לבכוה ונהנה שבה והודאה
להקב״ה שעשה לה נסים ,אטרה לו אדוני טה אירע
לך ספר לי ,סיפר לה כל הסאורע ,אסר עדיין אין לי
אלא המש שנים ,עסדה והאכילהו והשקהו וכיסהו
והבקהו ואמרה לו לך לשלום ,הלך הבהור עם אדוניו
והיא לא צוהר ,ולא בכהה אלא הלהה עיניה לשמים
ונהנה שבהים להקב״ה ,והלך הבהור עם אדוניו ועבד
לו עוד שהי שנים ,ואה׳׳כ בא אליהו ונטלו בכנפיו
והחזירו לאשהו ,טיד לקה הבהוד אה אשהו ועבתו
ושפהוהיו ,הלך לאטו וטצא אוהד ,בחיים .בואו וראו
כמה היתה אשה היל שלא כהשה לבוראה ולבעלה
באלו שנים ,עליה כהיב אשד ,יראה ה׳ היא הההלל.
זה מעשה של שאול.
ל"ה( דבור שמיני :לא הננוב ,לעולם הד זהיר
ודניל ביראהו של הקב״ה ולא העבור על דבריו ,כת
שתזכה לראוה ולהיות בהבורה צתקים ולא בהבודה
רשעים שלא תכלם בבושתם ,ולא תפשום יד בגנבה
שאץ אדם יכול לקבץ עושר מגגבה ,שכל הגוגב משלם
כפלים אם אץ לו מוכרו בגגבהו שגאמר אם אץ לו
ונמכר בננבהו .ל״מ( מעשה היה בימי שלמה המלך
בשלשה בני אדם שהיו מהלכץ בדרך בערב שבה
וקדש עליהם היום ,אטרו זה לזה בואו ונטמץ ממוגינו
במקום אהד ,והלכו והטטינו הטטק ,כשהניע הצי הלילה
עסו־ אהד םהם וגטל הסםק והטטין אוהו במקום
אחר ,במוצאי שבה בקשו לילך לדרכם והלכו לאותו
מקום ויא מצאו הממק ,זה אומר אתה גנבה חה
אומד אתה ננבת ,הלט לדק לפני שלמה המלך ,הםתרו
לפניו הדברים ,אטת לו לבקר טשפט ,כששמע הדבתם
היה אוםר אם איני אוטר להם התן עכשיו יאטרו איה
הכמהו של שלמה ,מה עשה ,ישב והקר בהכטהו
ובינתו לההזיר להם השובה ולהפוס אוהם מתוך
דבתהם ,כיק שהזרו אצלו הההיל לדבר להם ,אסר
שםעהי עליכם שאהם בעלי הורה ובעלי הבסה
וםשפטים ,בבקשה סכם תן אהד אני שואל לכם
אשר סלך רוסי שלה אלי לשאול להקדני בדבר שאירע
לו בסלכוהו בהינוק ותינוקה שהיו דתן בהצד אהה
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ונתאוה זה אצל זו אמר התינוק לתינוקת בא ונעשה
תנאי בינינו בשבועה שכל מי שירצה לארוס אותך אל
תשמעי לו אלא ברשותי ,ונשבעה לו כך ,לימים
נהארסה אוהה ההינוקה ,כיק שנכנס ההתן אליה
אמח־ .לו איני שומעה לך ער שאלך אצל פלוני ואשאל
רשוה ממנו שכבר נשבעהי לו .מה עשהה הלכה אצלו
ואמרה טול כסף וזהב הרבה ופסרני לבעלי ,אמר הואיל
ואה עוטרה בשבועהך הרי אני פומרך לבעלך ולא אקה
משלך כלום ,ולבהור שבא עמה אמר לו שמה בהלקך
בשלום והלכו להם .כשהיו החרים בדרך פנעו בהם
לסטים והיו ביניהם זקן אהד ונמל לעצמו אה הנערה
ואה כל הכסף והזהב אשר עטהם וההכשיטין אשד
עליהם ,ורצה לבא אל הנערה ,אסרה לו לזקן הליסטים
בבקשה ממך המהן לי מעט ער שאספר לך דבר
אהד שאירע לי ,וספרה לו כל המעשה ,אמרה הנערה
ומה אוהו בהוד שהיה עומר בפרקו וכבש אה יצרו
ולא רצה לנגוע בי ,אהה שאהה זקן ויש בדין שההא
לפניך יראה שמים בכל שעה על אהה כמה וכמה
שאהה לא הנע בי ,הילך כל הכסף והזהב אשר אהי
ופמרני לשלום ואלך עם בעלי ,כיק ששסע אוהו זקן
כך נשא עיניו לשמים ונשא בעצמו קל והומר ,ומה
שאני הולך על שפה קברי בכל יום ויום ועכשיו אני
אעשה כך וכך?! מה עשה שלהה והלכה לה עם בעלה
וההדר לד ,כל ההכשיסין וכל הכסף והזהב שלקה
מהם ,ולא רצה לנגוע ולהנוה סכל אשד להם מאומה—
עכשיו שלה אלי מלך רומי לפרש אמה מהם משובה
מכל אלו .אמרו לו הדין :פהה הראשק ואמר משבה
אגי אה הנערה שעמדה בשבועהה ,פהה השני ואמר
משבה אגי אה בעלה שכבש אה יצרו ולא רצה ליגע
בה ,פהה השלישי ואמר משבה אגי אה זקן הליסטים
שגזל ממק וההזיה להם כל הממק שגמל ולא רצה
ליגע בה ,ועור אם ההזיר אה האשה למה ההדר את
הממק ,מיד פתה שלמה המלך ואמר מה זה שלא
היה שם אלא לשמע אזן הרהר אהר הממק שלא
ראה מימיו ,ממק זה על אהה כו״כ .מיד צוד ,שלמה
המלך עליו וכפהוהו והלקוהו והודה לפגיו והראה
אוהו מקום שהממק שם הממק ,ויראו כי הכמה אלהים
בקרבו .על כן לא יפשוט אדם ידיו בגנבה שכל
נסהריו יהיו גלדם דדועים.
טי( טעשה היה באדם אהד שהיה סוהר והולך
למקום רחוק לקנוה סהודה והיה לו הטש טאוה
זהובים בארנקי אחח ,אסר אוחו סוחר בלבו איך אעשה
אם אני אובילה עסי אולי יראו אוהד ,בני אדם
דננבוה טטני ,אלא אטסינה עד שיבא יום הסהורה.
מה עשה הלך למקום צנוע דפן כה וכד ,וירא כי אק
איש ועשה הפירה ב א ח להממינה ,והוא לא ידע כי
בקיר אצל אוהו מקום היה שם הור והיה אדם תאה
כשהססין הכיס לאוהו מקום .ואהיכ הלך הסוהר ומיד
בא אוהו אדם אשר ראהו שמומן המסק והלך וננב
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הססק .ליםים בא הסוחר ליקח חםםק לצורך חסחורה
שבקש לקנוח ולא טצאו ,חחחיל הסוחר טצמער ואסר
בלבו מה אעשה לטי אני טבקש ולטי אני חובע ,ורלא
כשקברהי הארנקי לא היה שם אדם .נשא עיניו וחפש
בה וכה וראה אוחו חור והשב בלבו שמא בעל הביה
ששם ראני בשהטמנחי הממק והוא לקחו ,ולא היה
טכירו ,הלך ושאל טי הוא והראוהו לו ובא אצלו
ואטר הנה שטעחי עליך אוטתם שאחד ,יועץ וחכם
אני טבקש מטך שחחן לי עצה שאשאל טטך ,אטר
לו אטור ,אסר אדוני באחי לכאן לסחור והבאחי עטי
שחי ארנקוח האחח של חטש טאוח זהובים ורשניח
של שטונה טאוח ואני כשהייחי בא לא הייחי טכיר
שום אדם בעיר הזאת להפקיד אצלו ,מה עשיחי הלכחי
לטקום צנוע וטמנתי שם הארנקי של חמש מאות
והשנית עדיין יש לי טשוטרת בידי ולכך באתי לשאלך
אם אטטינם בטקום אחר או באותו מקום שטטנתי
הראשונה אשים האחרונה או אפקידנה לאדם נאטן
בזה העיר ,אמר לו אם לעצמי אתה שוטע אל תפקידנה
לשום אדם שאץ אתה מכירם אולי יכפרו לך אלא
באותו טקום ששטור הוא לך ממק האחר .מיד חשב
אותו בעה״ב שננב הארנקי שאם ילך הסוחר לאותו
מקום להפקיד הארנקי השניה ולא יטצא הראשונה
ימנע להפקיד עוד ,אלא אחזיר שם הארנקי למקומה
ואז אטול את שתיהן ,הלך הסוחר ומצאה ואטר ,ברוך
המחזיר אבדה לבעלים ,לכך לא יפשיט אדם ידו בננבה
שמה שיבקש לא ימצא ומה שבידו יטלו ממנו .בא
ודאה כמה עון ננכה נורם ,נאים נעשו מכוערים שמחים
נעשו עצבים רמים נעשו שפלים לבושים נעשו ערומים,
שהרי אדם וחוד! עשר חופוח נעשו להם בניע כולן
טאבנים טובוח וטרנליוח ,ועל שפשטו ידיהם בננבח
פרי האילן שיודע טוב ורע קצף עליהם הקב״ה והביא
לעולם ארבעים קללוח ,עשר על האדם ועשר על חוה
ועשר על הנחש ועשר על האדמה .ונם רחל אטנו
אע״פ שננבה אח החרפים בדי למנוע אח אביה מע״ז
אעפ״ב נרם לה העק שלא חקבר במערח הצדיקים,
ע״ש שאמד יעקב עם אשר חמצא אח אלהיך לא
יחיה .לכך אל יפשוט אדם אח ידו בננבה ולא בנזל
בי אם ביניעחו וטזיעחבפיו .אם עושח בן אשריו בעוח״ז
ואשריו לעוה״כ ,שנאטר יניע בפיך כי חאכל אשריך
וטוב לך ,אשריך בעוד!"ז וטוב לך לעוה־ב.
ט־א( דבור תשיעי :לא חענה ברעך עד שקר,
אטר שלטה הטלך בחכטהו כל טה שיבול אדם לעטול
ולסנל בטצוח ובטעשים טובים אינו ח להספיק להיוח
כפרה על היוצא טפיו לרע ,לכך חייב אדם לשםור פיו
מלשק הרע ,שחלשק נכויח חחלה לבל האברים ,והיא
באה תחלה לרץ .בא וראה במה קשה לשון הרע לכן
אמר דוד לדואנ האדומי נמשלת בחרב חדה :הוות
תהשוב לשונך בהער טלוטש ונו׳ )ההלים נ"ב( ,וכתיב
מפץ והרב והץ שנק איש עונה ברעהו עדשקר)טשלי כיה(,
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בשם שחגתח של חרב חדה אוכלת משני צדתן בך
לשק הרע ה ו מ ת מבל צדדין ,האומרו והמקבלו ומי
שנאמר עליו ,וכשם שחץ שיוצא מתחת ידו של אדם
שוב אינו יכול לחשיבו כך מי שמעיד עדות שקר על
חבירו בבית דץ אע״פ שמתחרט מאה פעמים שוב
אינו יכול לחזור מרעתו ולהצילו .מ״ב( מעשה חיה
בשני בני אדם באשקלון שהיו אוכלץ ושותץ כאתר
ולומדי! תורה יחדיו ,מת אחד מהם ומת בנו של בעיא
מוכסא עמו באותו היום ,כשהיו מוליכץ אותם לבית
חקברות שמעו קול רעש וברחו ,בחזירתם נתחלפו
הטטות ועשו כבוד נ ח ל לאותה טטה של בן בעיא
טוכסא ]ולא נהנו כבוד בטטה האחרת[ ,אטר להם
אותו תלמיד חבירו לא היא טטתו ,והיה מצטער טאד
ואמר שמא חס ושלום אי! זכות לשונאיהם של ישראל,
איתחזי ליה בחלמא בני ,לא תבזה מרך! זה עשה
חובה אחת וזה עשח זכות אחת ,חובה עשה זה
רתלמיד? חייו לא עשח חובה נחלה אלא פעם אחת
חקדים לו תפילין של ראש לתפילין של זרוע .ומה
זכות בעולם עשה בנו של בעיא םוכסא? אלא פעם
אחת היה מהלך בשוק ובידו חררח אחת תחת אצילי
יחו ונפלה אותה חררח ובא עני אחד ונטלה ולא
אטד לו כלום ,באותה זכות זכה לכבוד .דש אוםחם
סעודה עשה לבני העיר בערב שבת ולא באו ונתנה
לעניים ) .(10אחייב הראו לו בית משכבו של ח ב י ת
בנ״ע לפני נהרי אפרסמון והראו לו נ״כ את בנו של
הםוכס יורד על שפת הנהר לשאוב מים ולא יכול .נם
הראו לו את סדים בת סנלאי ,רבי אליעזר בר רבי
יוסי אוסר צירי פתחי ניהנם קבועות באזניה ,אמר
להם למה תעשה לה כך ,אמרו לו בשביל שםתענה
ומפרסמת לשכנותיה ,ויש אומחם בשביל ח ת כ ה ת ת
ואמרה תלת .אמר להם עד מתי תעשו לה צער זה
אטרו לו עד שיבא בן שטח ונוטלם מאזניה של זאת
וישימם באזניו ,אמר להם למה ,אמרו משום שנדר
להקב־ה שאם יעשה נשיא יהלה המכשפים והוא נעשה
נשיא ולא הרנן .אמרו לו לך אמוד לו המעשה ,אמר
להם נשיא נדול הוא ומהעסק במעשיו ולא יאמץ לי,
אמרו לו עניו הוא מאד ויאמין דבריך ואם לא יאמץ
עשה לו סימן זה הוציא עיניך ותנה על י ח ך ו ק עשה.
מה עשה הלך אצלו וסיפר לו כל הםאורע וביקש
לעשות לו כל הסימנים ולא הניחו ,אמר ירענא ב ך
שאתה חסיד נחל ,ואע״פ שאסרתי בפי לא חשבתי
ב ל ב י ) (  .טה עשה ר״ש בן שטח הלך ביום המעונן
ולקח עטו שטונים תלטיחם נאים טאד ונתן להם
שמונים מלבושים נקיים ונתן להם שמונים קדרות
והעמידם תחת מערד! אחת ואמר להם כשאני אצפר
״

) (10ירושלמי הגיגה פ״ב וסנהדרין ט״י׳ עי׳ רשיי
סנהדרין מיה (1') .גירוש׳ הגירסא אע״פ בלבי חשבתי ב»וםי
לא אסרתי.

אוצר מדרשים
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עשרת מלכים

ואשחק לבשו כליכם והכנסו אצלי  pהמערה ,הלך
]אל המכשפות[ חעק שמע ה׳ קולי אקרא הנני וענני
,אמם איום״ ) (!2ופחתו לו ,אמר להם שלכם אני
)" 4וקודם שנכנס לשם לבש נקיים ,אמרו לו אנה
מלכת ,אטר להם בין הטיפוח של הנשסים ,אסרו חבקש
ענעשה מאומה ? אמר להם מה שברצונכם יש ,האחח
אסרה סד .שאסרה והביאה להם של כסף והאהדה
אמרה מה שאמרה והביאה להם של זהב ,והאהדה
אמרה מה שאמרה והביאה הבשיל של נהשה .אמרו
לו מה העשה אהה ,אמר להם אשרוק ואביא לכם
שמונים בהורים לבושים בנדים נאים ונקיים ,אמרו
לו אם בקשה עשה כך ,שרק להם ולבשו מנייהו נקיים
ועלו לנבייהו .כשנכנסו אטר להם ר״ש בן שטה כל
אחד טכם יטעון האחח ויטלנה סן האח ספני
שהטכשף אינו יכול לעשוח כלום אם אין רנליו עוטדוח
באח ,וכן עשו ,האי דעברא פיחא אטר לה העביד
מדרש עשרת מלכים
פיחא ולא יכלה אייל זיל צלבה ,עד דחלינן לכולהו.
]בית עקר תאגרות חוברת אי[
בדחנן ריש בן שטח חלה שטונים נשים טכשפוח
באשקלק .כיק שעשה בן באו קרובים של הטכשפוח
בשם היוצר נבוהים ונמוכים אתחיל לכתוב
וכיוונו היום והשעה והעידו על בנו של ר"ש בן שטח עשרת המלכים :עשרה מלכים שמלכו ושימליכו מסוף
ה מ ל ך ה ר א ש ו ן זח
שעבר עבירה שהייב בה סקילה ,והייבו ר״ש אביו העולם ועד סופו ואלו הן:
סקילה אע״פ שהיה יודע בו שלא הטא טעולם ,ביק הקב״ה יחברך שסו שהוא ראשק והוא אתרק שנאמר
שכיוונו ע ח ה ם הוציאוהו לסקילה ,אטר להם בנו של אני ראשון ואני אחרון )ישעיה ס״ד( וכחיב אני ה'
ר״ש בן שטה ,אם אני עברהי עבירה זו יהיו העדים ראשון ואח אחרונים אני הוא)שם ס״א( ,ובדברו ברא
נקיים ובל ישראל נקיים והטיחה הכפר עלי ,ואם לאו שסים וארץ והעולם כלו דכהיב בדבר ה׳ שסים נעשו
בל עונוהי םהולין לי והקולר חלוי בצואר העדים ובל )חהלים ל״נ( .פנה )חזר( ואסר ביום עשוח ה׳ אלהים
ישראל יהיו נקיים .אטרו העדים היאך נשפך רם נקי ,א ח ושמים )בראשיח בי( ,וברא אח האדם בצלמו
אמרו לו עדוח שקר הערנו על שהרג אביו קרובוחינו ,שנאמר בצלם אלהים ברא אוחו ,והמשילו והשליטו
אמר ר״ש כבר כחוב בחורה אם לא יניד ונשא עונו בכל מעשי ידיו שנאמר חמשילהו במעשה ידיך וגוי
כיק שהניד שוב אינו חוזר ומניד והרנוהו והיה קולר ה מ ל ך ה ש נ י זה נמרוד הרשע שמלך מסוף העולם
תלד בצואר העחם .ולכך ישמור אדם אח עצמו ועד סופו שנאמד וחהי ראשיח ממלכחו בבל ת ר
מלשק הרע וישטוד מצרות נפשו )* (.
)בראשיח יי( ,וכל בני אדם היו יראים ססנו .וספגי
מה זה מלך? אמר ר׳ ישסעאל אוחן הבנדים שחמ
על אדם וחוד .בל חיה ועוף שרואץ אוחם היו משחחדם
 !]*tittyמל^ים  Jאגרה על רבר עשרה מלכים שמלכו לפניהם מפני שהקב״ה נחן יראחם עליהם דכתיב
םםוף העולם וער סופו .הקב״ה הוא ראשון והוא אחרון ,ומוראכם וחחכם יהיה על ונו׳ )שם טי( ,וכשחטאו
נמרוד ,יוסף ,שלמה ,אחאב ,נבוכרנצר ,כורש ,אלכסנדר ונטרדו מן הנן הפשיטן הקב־ה מעליהם דבחיבאדם
מקרון ,משיח בן דור .עיקר האגדה נמגא בפרקי רר״א ביקר בל ילין נטשל כבהטוח נדמו )חהלים ס״ט(,
שי״א ותרגום שגי לאסתר א׳ וילקוט שמעוגי מלכים רמז כבהטה זו שטפשיטין אח עורה טטנה ,ובית שמת
רי״א ,רח״מ הורוויץ העתיק את המדרש הזד .מכ״י די רוסי אדם הראשק הפקידם לשח ושח לחנוך וחנוך לנח
שיי  327בספרו בית עקר חאגרות מחברת אי ,ומאמר קצר ונח לשם ושם לעבר ונטרוד הרשע נלחם עם עבר
סמנו הדפיס בקובץ מדרשים קםגים צד  .54ובו חושב את ולקחם ולבשם ויצא לשדה ,וכיק שהיו רואץ אותו
המלכים :הקב״ה ,נמרוד ,יוסף ,שלמה ,נבוכדנצר ,רריוש ,החיוח והבהטוח והעופוח היו באץ להשחחווח לפניו
כודש ,אלכסנדר מקרון ,קיסר אוגוספא דרומי ,מלך המשיח .והוא חופשן ,היינו דכחיב הוא היה נבור ציד לפני
 irtדעת  pi^nחי חמחכר זמן מצער לפני הגאונים ה׳ ונו׳ .וביק שנולד עשו ונדל עטר והרנו ולקחם.
ובית שהיה עשו יוצא לשדה כל בהטה וחיה ועוף שהיו
רואץ אותו היו באים וטשתחדם לפניו והוא תופשן,
) a (1כ מ ו אימא אימא וזה האות לחמכשפות שרוגה
לכנוס (18) ,ג״כ מכשף (1*) .הדבור העשירי לא החמוד ואותו יום שבקש לצוד ציד לאביו כדי שיברכו לקחתן
רבקה אמו וההביאתן בדי לעכבו ,שנאמר ותקח רבקח
« amה כי אץ עליו מדרש.
האחרונים יען כי כל רבדיו נסבו אן־ עלי מלכות
ולא זכר את הנוגדים או מלכות אדום• אך כבר
ומלכות הערביים שלאחריו ומהםס הכבר שישימו ע ל כני
ישראל ,ועם כל זת דורש לטובת בני ישמעאל באמרו ״אין
הקב"ה מוגיא מלכות ישמעאל אלא להושיע את ישראל".
ונוכל לעמוד על זמנו של המתבר ביותר דיוק ממה ש ז כ ר
בסופו את המל!־ מרואן ) (Mervanהראשון) (683—5ו א מ ר
עליו ״וזרועות ארבע יעמרו ממנו" ואמר ״והרביעי הוא א ת
לשני ובימיהם יגמת צמת" וכונתו על חישאם שמלך מ ש נ ת
 723ער שנת  742ובסוף ימי המלך הזה יקות למשיח
ומתאר לנו את זמנו .גם משער הורוויץ כי תמדרש נ ו מ ־
בתור דרוש לשבת חזון ,ולכן יעמיק לדבר על תורכן בית
ראשון ותורבן בית שני ושארי תורבנות ,ויתס עמידת ח ט ל ך
עז פנים אשר יגזור גזרות על ישראל בירת אב החודש אשד
מאז נחפך לאבל ולגרח ,ומסיים בנחמת במלכות מלך המשייך
ישמעאל
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