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 באחרונה אספן ומקומו, מחברו זמנו, - זה לספר בנוגע נאמרו  שוזותרעות
 בעיקר סובבים הויכוחים י. מסכם במאמר ופרסמן ז"ל מרגליות מרדכיפרופ'
 התלמוד. מן למובאות התאמתם תוך זה שבספר המקורות בקורת צירעל
 שבע הסונרים מראים מדעית, במהדורה זה ספר שלום,-שההדירלאיש

 מי, זו הועתקו "שלא בתלמוד שלהט המקבילות זנק זה שנספרהמקורות
 לא אליהו בסדר שהמקורות( אליהו, יסדר נקבצו לא שבגמראברייתות
 ונסחאות שינויי בבחינת הם אלה שעונים למרגליות ואילו נ, מהגמרא"הועתקו
 : . , !. שונים ודפוסים ידות בכתבי אחי ספרותי מקורשל

 על גלוים רמזים אלה. בעיות לתתרת מפתח שימשה ההיסטורית הננשהגם
 לנמנם בנוגע שונות השערות העלו זה שבספר גדולים ועעויים רדופותדבר

 : . י ' . אלה. אירועים של ההסטוריםולמסגרתם

 למנין העשירית המאה על המראים ברורים תאריכים אמים נזכרו זהבספר
 החוקרים של רובם רוב ע"י נדחו הם אעפ"כ חיבורו, כתאריךהמקובל
 יתכן לא מאן לדעת מעתיקים,. ע"י שנוספו מאוחר, מזמן כתוספתונתפרשו
 ברמז אפילו בו נזכר לא שכן המקובל, למנין העשירית במאה נתחבה זהשספר

 אפנשטיע ולדעת ,, הקרוב המזרח בכל זו בתקופה בכיפה ששלטהאיסלאם
 ומאידך מוסלמית.. ולא נוצרית סביבה על זה בספר הוזכר גר המונחמלמד

 י: ט'. מאמר שאס איש שי המגוא והשוה ואיין: "זו מעמ' השיינ, ,דגשייך, "סף, ספי1
 נזנ. עמ' שפ,ג "4. עמ' תש-ן( )ירושייס, ינו' רגב אליהו ,יזר מניאג
 י,י שס,שם." .ק)ז12,(ץו(,םטא. נ"נ ,ו~ שפ,עמ'"זו.4
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]2[ ברעדיה,'שע

 לא סביבה על ובמוי ישמעאל על זה ~ספר שנאמרו הטובים הדבריםמראים
 שנוכרו החכמים שמות בדיקת בעזרת זו בליה לפתור ניסה מרגליותנוצרית.
 ספר על לדעתו מראה זה פרט אמוראים, ולק תנאים שמות שהם זה,בהימור

 אהה כבר עמד ממנו והיוצא זה פרט על האמוראים',. תקופת לפר שהיהזה
 את מביא הוא שהרי המשנה, היבור "אחר היבולו ומן קובצ והוא 1 בזמנושלוס

 חייא לר' הברייתות חיבור אהר קצר בזמן היבורון עת שהיתה ויתכןהמשנה,
 תלמוד במלת השתמש לא הספר בעל :אבל וכר, ולוי קפרא בר אורעש,ור'
 לא מהתלמוד ידע לא עד'ץ הזה הספר שבעל בעינ' גדולה ראיה וזהוכר

 ,'. .מהירושלמיולאמהבבלי"~.
 - ומכית 5% שנת לפני הספר של היבורו זמן את מאן קובע זהמנימוק
 ישראלי, ארץ אירא שום בו נזכר לא כך מלם בבבל, המהבר הי -שלדעתו

 מראה מרגליות יי. הגאונים בתקופת רק ליבל הגיע ישראל ארץ תלמודשכן
 בתקוטה שנכתב "ספר.מדרשי זה בספר הילאים של במגיהים השימוש על כןנם

 הא-י מספרותהמהרש לא מונהיו באוצר טלל יושפע שלא לו אפשר אייאוהרת
 וסודר התנאית לספרות שיך שהספר ברור;,איפוא, התלמודית. האגדה מןולא
 זמן את מרגליות קובע דיוק וביתר 1י לאמיראים- ראשך בדור המאוחרלכל
 : . . ן המקובל. למניך השלישית המאה של הראשנה לממציההיבויו

 של זמת ובץ רבי של זמת בץ כנראה וחי האדא יהודה ר' את מזכיר המהבר'
 המדרש בבית תשב יבנה יליד המהבר היה לדעתן ספהזה". שלמד ענן,רב

 עילם בבל, לנלוה יוצא הוא השלישית, *מאה של הראשת ברבעבירהשלים4ן.
 ספרו ואת תורה,ב,שראל" להרביץ מאסרים: שדרש מה לקסם כהיופרס
 הראשת, ארדשיר המלך בימי השלוית, הג" של  השני ברבע בבבלהיבר
 - ,ק משיה להבלי שחשבן נערגל על שבאה בפורענויותוראה

 אומה לכל רשות הקב"ה נחן לא אנין אח ישמעאל שירא קמעי יראה ובשכר 165 עמ' י-ד סא"ל1 -- ג-
 .. 125. עמ' מבוא שלומ איש והערות ~11 עמ, פ) מא?, והשוה בבניו. שישלקו ומלכוהב
 59. עמ' סוף מבוא, 0 . 317. שם,,עמ'8
 להוסיף ויש 88, עמ' פי*ד וההא תלמוד נזכר שבו אחד הקום אמנם מראה שלום איש 80. עמ' שם,סג

 . 4"1. "7, נעמ' נשממה אגס 1"1 עמ' ג"א.קע,א נם נמצאה 1"'א ""ן עמ'פ,.ה

 378,9. עמ' איה, מפר 12 110, עם, שם,11
 P1nri' ותשו" יקמן ראה זן יהודה י' שי יזמנו "", עמ' מגיא שיש, איש נם השוה 1,7. עמ' שפגן

 וג,אג יעקנ, גן גנ,מן אייש, גהיידן: עדן 11ן ,רוו השעה נעו: עמ' אי:נשמין הקייש-ירוצנו
 ואליהו, ומשיה הכושי, מלך ועבד אברהם, עבד מליעזר פרעה, בה וכתיה אשר, בה דשרה דוד,בן

 וה 381(: אסף נספר למרגליוה לוי, בן יהושע ר' אף ו4-א הנשיא, יהדרה ר' של בנו גןויעבץ
 י , המשנה. עורך הנשיא, יהודה'ר'

: שם. שם, "1 שם,;מ',,3. 15 , שם,עמ'9-"ו1.~14
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 וזוטא רבא אליהו תנא-דביסור31[

 ידוע זה ספר היה התלמודית המסורת לפי ניכרים: קשיט זו לדעהברם,
 השלישית במאה היעו י!, שמואל של תלמידו ענן רב של בימיו כלרוממורטם
 יתכן)לו לא הזאת המאה בראשית רק 1תחבר זה ספר ואם המקובללמנץ

 .,: . , .,.' . .פרסומכהגדיל.
 אחר וסתת אחרת רות "שכן כותב הוא אחד מצד עצמה דברי סותר. מרגליות1

 אחר מדרש מבית מ-וחד, תרבותי באקלים כנראה  שגדלה זו ביצירהמהלכים
 רוחו- מפרי לנו הנחיל שלא לנו מוכר אינו שעריץ מדרש מבית המהבר;בא

 ,ן

 בלשתם הסדרים אלה ספת ?וכל הכותב: שלוס, איש גם עמד כךעל
 יי הקדומות': בברייתות להם נמצא דוגמא קצת רק להם מיוחד הואובעניניהם

 אם סמונם שאת בבלק או ישראלי ארץ מדרש לבית לשייכו יתכןוכבנד
 - ין . י ' - אחרלגמריזמכירים;שהוא

 מציאות ולאור הספר מדברי המשתקפת המצטות את לראשונה לבחת עלינו-
 והיא לזיף קשה המציאות את שכן ומקומו, זמנו המחבר, אחר להתחקות נוכלזו

 : - .נ קדומים". מקורות של ניסוחם על נם יודעים ובלא ביודעיםמשפיעה

 "שאץ אומר: הוא שעיר, הר את היטב מכיר זה שמחברנו אנו רואים כל קויםי
 על !ג אדום לארץ כאן הכוונה שעיה בהר י!. לעולם- ממנו. פוסקים ברכהגשמי
 והנביאים ראה.דברי ופורה מיושב שהיה המקרא כתקופת שעיר הר שלטיבו

 מומנים יערות שרידי שם ניכרים בימינו עוד לשממה!!. ותהיההמנבאש
 מבשרם מילה ביטלו שהם ואומר עשו בני את גם מכיר זה מחברנו י!.קדומים
 - "ושס,עמ'131. , שפ,עמ'יו3. ,1 . גמוגותק-ו,ע-א.יו ..י.. הם הללו עשו שבני כנראה ,!. שבתורה מצוות כל ועל שבת מצוות עלוהעבירו

., 
 נסמא ושם ,ג ה, )נינות יסו- והא ין -"א נהלמות: הרניי" ההשובה ימשי נאמרה ות גריס ע91!

 הנא ע-ג: ס-ה, נהונוה שנו; נציי ע-א: מ-ו,שגת
 נמקו"

 יקי שיי: השה ועוד. ,אי הרים
 . . . . . 4". הערה "!, עמ' משא "הימד, שפרותההרת

 גרנה גשם, שאין שעיר "ר אח יו נתנו עשו שהוריו דמעות שד' ומשנר ,ן: עמ' יי, "יא-רר!
 ,ן,-, 114. ס-ע מא-י "12; עמ' פכ-ב גס השוה לעולם. ממנופוסקין

 הר ליבואו לכס וסעו פנו ז(: א', )לדברים 1. פסקא דברים טפרי קשוח22
 האמור"

 והרמה ערר זה
 248 עמ' יהודה ארץ ז-ל: קליין שעיר,' והר ימואס עמוז זה - שכניו בלואל

-  
 הכונה שעיר הר

 44' עמן : יבעית ייינרמן ע-"' קי-נ' ותישי" ע.גי נ-ס' ע-י י."יב::דמד-י. לגבלא בנוגע 139. עמ' שם והשוה המלח, לים מזרחיה דרומית גתלמוד, ג'בל-גבלא א'להר

 ' . .,-. .;ך ז-ועובדיה. מ-ס, ירמיהו ל-ה; יחזקאל השוה23

 שיט 1-רינתן זה גע~ין שנתב מה השוה 1" עמ' ג', מטוויד המזריי, הירון שגר קייק, 4.1!
גמאמרו,

 וגתימול, במקרא .הטי
 .,-..י , .. ,. .., ואייך.י קיא עמ' תש: סיני '

 שיפהק ומן ;י איא גן אינו "רש עשו שי ;רעו אני "!ו: QY' שם זנן "!ו, עמ' "נ-ג שם,!?
 מגשיפ. "מיי" את י'5לו יצמק שמה נתן גגשרם המייה את ק..מ,קיים
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]א ברקדועיהו

 ובין עשו בני בע ומור זיהר שאץ אע-פ היטב, מכיר שהוא שעיר הרמתושבי
 מילה מצוות על פעם שמרו עשו שבני לכאן אנו למדים עכ"פ שעיריי הרבני
 עמלק לבנו: אומר התישי אליפז ביטלון. הזמנים שבמשך אלא המצוות,ויתר

 העוה-ז יורשי ישראל לומר )לו( היה והע,ה-בו הזה העולם יורש שהוא מיבני

 בסביבת נמצא המהבר יו. דרכים" להם והכן בורות להן חפור עכשווהעזה-ב
 - ' אחדצ"ן דגים צייד עם ומתוכחהים

 ף '

 ס, אחד קודיר עם e1D1 הוא להלן, שנראה כפי האדום לים בודאיהכותה

 )אדום( סלע בסביבות הירדן בעבר זה בשם נוודים משבטי אחד לקדר,הכתנה

 ארץ או אדום ארץ יליד היה זה שמחברנו לסכם יכולים אנו יא(. מ-ב.לשעיה
 מבחינת אליהם התיחס ואף השונים ותושביו המקום את הכיר הואעהביה;
 יהודיים שבטים עלהמוצא.

 תושי
 ,ו. המקרא מן עוד יודעים אוו שעיר הר

 במשך וכן נוספים יהודים פליטים נוספון~ליהם הראשת הבית חרבןאחרי
 ומחברנו יו, משה חותן יתרו בני של מרכנם היה שם ואחריו. השני הביתתקופת
 בדהי"א שמכר זה )כנראה, ויעבץ יתרו את כולל הוא אליהם. כנראה,מתיחס,

 לחים זכו מה -מפני השאלה: את שואל הנא כולם ועל האבות בע סי(ד',
 של מצאצאיו שהיה יעבץ יתרו, ם. בעוה"ז הרע ביצר ושלא בצערשלא

 rnm התלמוד להשקפת כנשד אנות,האומה, כק איפוא, כלולים,יתרוע

. קוע. עמ' )התרנ-ב(, פטרבורג ם-ט הרכבי מהדורת דכוי טמר רם-ב28

 קטנים דגים הביא ואחד גדולים דגים הביא אחד 94:שם, סייח שם גם והשוה 195 עמ' פי-ד סא"ז28

2"
 ימ'. 9' "' מי "ח %י "ן::ש:.,":גש-ן ייי יחי" ב::ציי"'6

 שעתיד מה בעול-ז הרע ביצר ושלא כצער שלאלחיים אברהם זכה מה מסגי ז2: עמ' מ-ו שם82 * יתקרא. לקסיקונים ויאה א, 1', שמות1"
 ו, )שם, ליתרו בנוגע 29(, עמ' )שט, ליעקב בגוגע גשאלח  11 שאלה הכא. לעולם לצדיקיםליחן

 בין ממקומו נשמט שיצחק מה על 88( עמ' )מלוא מקשה שלוב איש שם(. גשם, ליעבץ ובנוגע30(,
 לחוד ויעקב י8 האבות נמנו עא(, י-א, עב; י', )יה בתלמוד גם ברם יעקב, וביןאברהם

 אומר יהושע ור' וכו'. יצחק נולד שטח אבות מתו בחשרי אבות, נולדו בתשרי רא-א לחודויצחק

 ביחד ויעקב אברהם מופיעים שם, עב פ.ט, שגת והשוה יצחקו נולד בפסח וכו' אנוה נולדובגיסן
 pnsll יהוו מהפסיס ~יעקל אני"ס 2רי עמ' אי,נשטיין הקווש,' רגיש פרק, והשנה ,עוז,ויצעק.

 ,"וד.מופיע
 מהמה הבאים הקנים המה שובתים שמעהים תרעתיםרבץ יושבי מוסרים ומשפהוה גה: ב', דוץ-א88

 עא. ט-י, תמורה ע-ח; בהעלוהך ספרי ע-א; י*א, טוסה עא, ק-ד, סנהדרין והשוה רכב; גיתאבי

 ישבי אלו - רגליו מבין ומהזקק וצ2: אהזנשטיין יעקג'אכינו, מדרש ט; הצוה די; יתרוהנחומא
 בלשכה יושבת שהכא גדולה בסגהדרי בישראל הלכוה סוכהימ-שמוריך שמעתים הרעתימיעבץ

 oa,. עמ' א,ונשטיין אוץ, יסד מנמה "', מירש והשו" '"~זה. ש, 4",קומדה
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 וזוטא אל'יהוירבא תנא.ד~יסדרן5[

 לבין -בינו קרבה איוו על זה'מראה סרט בלבדן. אבית שלושה אלאמכירה
 ,,-' . -ן -משפחתיתרו.גםאשתחברהקינימשובחתאצלוי2ך

 שאהבת יתכן יתר.%. של רימהלבשבועתו שלא אצלם נשתבח רבנו משהגם
 יתרו על אומר הוא וכן יו יתר. במשפחת מקורה זה מחברנו את המציינתהתורה
 לא צדיק אותו של פניו להקמל באתה אתה 'תלו : משה של פניו להקבילשבא
 נריממ כלפי החביב יחסו ומכאן לעולםג מזרעך בסלים מדרשות בתייהו

 בעיניו. שווים אדם בני כל שינות, מידות בענעי ולניהם מבדיל הוא אין ם,ונכרים
 מקימים. שהם המצוות וקיום התורה לימוד בשל קדהטה הוספת רק "שלישראל
 עובדי על שכינה תשרה שלא ביקש משה חז"ל, אצל אין לנכריה כזהיחס

 . ' כאלה.. ועודכוכבים4
- 

. 

 ענה תשוקה לו למקום. ממקום יל" הוא אהד, במקום יושב אסו זהמחברנו
 מקום הגדילה, ביבנה נמית הוא לאחרים. ולהפיצה תורה ללמודביותר
 על הבאות הצלו, .כל ישראל ארץ ושורבן העולם "ן.חולבן ורבניםחכמים
 ביבנה, שהם "רבנים" התואר תורהטי. של משעה מפני אלא באו לאישראל
 בירושלם שדול המלרש בבית לומד הווו הבינים. ימי של הזמן על כן גםמראה
 עצמו שמשחק אדם אשרי אומר הוא ושפלות". עמה מחוך הקטניםכאחד

  שאלות השועל כלומר בשדה4 ההורשת כבהמה בהם והורש הורהבדברי
 של'.צדיקים "שכרן ממשיך: הוא וכן אחרים על אותו המצחיקותפשוטות
 שהכל ואע"פ הפסוק . את אדם "ישאל ,4. תורה" בדברי טצמן אתשמשחיקין

 הנןה17ני דו ": ס", ניגן44
 ",':'. השוני. וא ספ,

 , , 2": עמ' 5,.1, שם,ו7. , 11. עמ' פ-י שט,7
 "הורהא-ת שחיגנו "הריס גג, מצוו שהא התורה, את שעינג עי "~ננ ע-ה: ג"עיוהך DO~'זן

 אחשהיגב הוננ :: ג-ו, שמו-ר המור"; אח גניו "יגנו. נך דוקרה את יהרו שה'ננ ונקםכיהרו
 ותג" 11 נתנו ,אר, נשנא "חור" אה שריגב הובג י': יתרו הנח~מא"תורה;.

 גו ממר יר,הו ש,
 אני אימהי וקוצר נורע אנ, הנשיו הורה ,יסוד RSN וי שציה מה בי ו"נתתי גאת. ,אעצמי

 ,' .,וסזהורהן
- 

' '. " 
 ,1 .'1, שספ-ד,עמ.17. "4י. ' ם,,""קסו',עמ'"7.

 ענד ובין וגין'אשה איש וגין 'שיא, ~גין נוי גין ),פג.(סנר משוא ניוט א., !(: עמ' פ,-ד49
 תם, י14; עמ' פניי שס ובן אוסר ש"ש "עי נ:, ,ענין 1ז. עמ' פט-ו יקמן השו" שסהר,ובין
ttbD'סג-ס ושם וגו' וגין'נא~מוה בישראל גין ושזמה 'משפהוה ינ, "ואת גמז" וגן ו". עמ 

 ' , שנאיץ. אום בני ינ, ושגמרנגה( אדם פנ, שגר !(!: עמ' ושפ י,י,,ו "מ',
,'., %שם,שם. איזא',"(ו. 41 '!4גרגוהו',א.

 תורה דגר, עי דמ~גל.עצמו נ, נהממ:וגו. שמ,א1.גר א-ר ת-ג: סו גרנות שו" ,. נ' שם,4
 -' שס. שפ, י4 וגו'. להתנשאסופו
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]6[ן, בראנדיהושע

 אלה מנהגים 1. ידועים מנהנים ירושלים אנשן בשם מוסר הוא ;1. עליו-משחקץ
 ריאליים הם ירושלים יבנה, השמות שב-פ ,'; במקורותינו גם ונזכרו קדומיםהם
 בבל שילי ויודע ן, לבבל נם בא הוא מקו", כדעת בבבל, לישיבות כינוייםולא
 הפלה שעולי נם ויודע ש כולה הממלכה עלן שרים ידו על נעשו נבוכדנצרשל

 על מספר הוא פ מיטהרים רעי"כ עוונותיהם את שם משאירים ארצהבעלותם
 ונעשה ישראל לארץ לעלות וזכה השם בקדגת קולו שהגביה תמים אחדבבלי
 כוהנש משפחת על לנו הוא מוסר וכן ,,. שבאלי בירניות כל על קיסר שלממונה
 לדעתו נדוליס~י. כהנים וממנה.יצאו לא"י עזרא עם לעלות שזכתהבבבל
 לבבל, אהדה במחבר בו ניכרת %. משיח יבוא ואח"כ לבבל אליהו תחילהירד
 של כנוהגם לשם גולה הוא ", ירעים חגים כדעת בבל יליד אינו הואאבל

 וביראה. באימה יושב הוא ירושלים חכמי לפני בתקופתו,ן. חכמיםתלמידי
 חכמים לפני בירושלים הגדול המדרש בביל יושב הייתי :'פ-א מספרהוא

 מלא 'שראל לחכמי יחסו ,!. רגליכם nlab תחת אני עפר רבותי להםאמרתי
 - : ,4 .אשהופחדון

 בתקופת ולא התנאים, בתקופת לא שא-י, לא ההראל לחכמי היחס לא זה.
 שואף והוא יותר גבוהה לחברה למצטרף זר אדם של יחס זה י(.האמוראים

 14. עם, ,.1, שם41
 נ-" שם,,4

 "יא מ' ש'ייע עי "מש"" לגי" גנני "יני עישש שי יייש.יפ אנש' יד י4ן: עמ.
 עמו. ההוחם הוא מי שיודע: עד הגט על הותם ואין עמו,שנכנס

 ע-א. כ-ג, לשון;:סגהדרין בשינוי כ' פרשה מששטים, מכילתא49
50HUCA ,808. עמ' שם 
 ישראל שכולה גדולה לעיר ונכנסתי בבל של גולה באוך מהלך הייתי אחת -מעם 100; י"ח שם51

 -, 129. ע"ד, שם 83 - "ע. ה., שם, 52 גויים". בהואין
 מבבל עלה האיש ואוחו השם בקדושת קולו גאחי.ו1דגביה כא: ד', במד"ר והשוה 65, יעד ,2ם54

 שבא"י. הגידגיות כץ וראש קיסר וטל החיל שר ונעשהלא-י
 י - .' !!-'. שם,יח,,68,98 90. שם,יח,65

 ולדעת בבבל; ,ה סמר גתהבר 13, הערה הרע-ג( הרשה הערוך ביל נתן ר' תולדוה שי-ר, לדעתד5
 בבל. יליד הוא היה 57, עמ' תש-,, בישראל הדרשוה אלנק, .,
 ומדמוים למעינ וממורה יצפון מורות ע"ס יאינע,רויה מהינוין שהן ה-" איו 5ו; ט-ו,"5

 מהפ אחד ימצא שום ומצפיתומתאוים
 ת*ח עב: גיר, יעירובין וכן עליו כפשו והשות בר-ת פת"

 הודה.- ללמוד למדינה וממדפנה לעיר מעירשחלכין
 וה.ן; שנון 9, ע, וג נס משוה 51. ס-..,5
80,D-D 'איבריו. וטדעזעין גוסו מרתיע ודם ישר ממנו שגדל מי לפגי שמדבר אדם 48: עמ 
 פ"ר, שם ירושלמי ע"ב; כ-ז, וברמות יהושע ר' לגבי הקיסוג שנחג גמליאל לרבן העם יחס השוה81

 לאתר מיוחדת תפילה התפלל רבי ע-ב(. ל-, )שכת חייה ורן לרבי וכן ע-ש י' לברכות לר"מה-א;
 תוס' ע-ג; ג-ג עירובין והשוה ע-ב( r*e) )ברוה יכו, פגים מעזי שחצילנו ובו, יה"רהפלחו:

 602, . .1 יפ. 1,ד. ועיראיר. כהנא לרב בנוגע ה-ח ב', ברכות ירושלמי השוה האמודאית לתקופה בנוגע ועוד: יד ל, ברכות:
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 111טא רבא אייהו תנא;דביסדר71ן

 אליהם. להדמות שלו המאמצים כל למרות ממנו, רחוק זה אבל כמוהם,להיות
 לי יש דברים שני "רבי לו: אומר והוא מקרא מאנשי אחד עם נפגש אחתפעם

 קודם. מהן אתה יודע איני אבל והאראל, תורה ; גדולה אהבה אוהבן ואניבלבבי
 הייתי אבל וכו' לכל קדומה תורה שאומרים אים בני של דרכן לו:אמרתי
 עשר שישא אהב של "דרכו אומר: הוא וכרוו. )קודמק(" קדושים ישראלאומר
 V2w לא זה יהודית, לשת ולא יהודי נוהג לא זה ', נימולים" בנים לו ויהיונשים
 אדם בן של לשונו זה מאליה, מובנת חובה אלא יהודי, אצל ודרך נוהגשל

 זהירים אעם אתרים עמו שבני בשעה בה בה, ונזהר מחדש זו מצוה עליושקיבל
 אלה ואילו אחרות מצוות כמו זו מצוה בטלו עשו שבני ראעו כברבה,'למעלה

 ויהיו נשים עשר שישא איש של דרכו לומר נאה עליהם זו מצוה בטלושלא

  שעורים פת מעידה עשו-אדום לבני מחברו של קרבתי על י' ?מילים בניללי
 במקומות לאדום" הסמוכים במקומות רק אכלו שעודים פת אוכלך.שהוא
 האחרון במקום בא שעורים קמח ". והמורים מוסים מאכל זה היה כארץאחרים
 שעורים פת לצדקיהו נותן נבוכדנצר ,,. רעב בזמן אפילו השונים הקמה מהיבק

 רעב בזמן רק ולרכשנו, לסומים השעורים נהנו המקרא בתקופת גםחמה".
 דהרסנא כסא בצרוף משלשל היה שעורים לחם יי שעורים לחם אדם בניאכלו
 את אפילו נו אחת במדרגה הם והחטים השעורים מהברנו אצל ואילו לושכר

 אדם שבני מקום שכאן אלא זאת אץ ,י. ושעורים בחטים מכבדים החכםהרבי
.. לנבם. שוים ושניהם חטים ופת שעורים פתאוכלים

 43. ", שם,83 נע, מן,י6
 אח ביססו pns1 שמת ג'ון גנשיפ ,ה(מי,ה את 1bt~p קרס שייהן ~מן נ, אקא lzs: ננ, שם,4ן

 שישא איש ש, -ורנו ",שון oaln עייפם וו, מצוה גימרו נו,פ יא נויתי אנ, מנשרפ."מיי"
 נימ~,יס.. גמם יו ויהיו נשיטעשר

 גלום גרי"יס, נגהנו שלא עד נעשו, שלא עד ושעוריפ הטיס רנוהי יין אמיתי bD' :,1' פ-י שם!"
 את מהן ~הוצשה נרמוס וטחנו וריקין עאן הזקנן ,"ש" אים טען "4 אמרותי עצים, אלא"ן

 אשה גם" עיד, ,1 געש" נויג א., ומק"ו יוסי ד' אבנטיה יא: ס'נ, ישרת נמקנ.,ההפת.
 עיניו מירה נמצאת ,א י~נשז פשתן tlfiTD גומז ",טין "טים, מניא אזם א-, ,אזם,עוויהו

 מוריס. ית אגיז לא ג, נגרו ,א "שעורים החייו. עיוממידתו

 ינ, אלא שעורים יה פסק ,א יום, "-ר ת: ה, טענות,"
 ' יאווס. סמנך שהיה .שמע"י

 תוס' ויהמוריס. ,סוסיפ וגשר צא ,יה אמרו נעש~.יפ~ה, אוריפ ,הס אסר יע-ג: ג,פ"היסז.
 א. ג', אמת-ר ,ן ע-א. נ-ו, נסין "ן ינ"מ. מגי וגו' אוריפ ננ: א,,ו-ס

 שפ. ר1-1 נפרוש ועיין יג; 1', ."יקא,11 ת. "', מ,נ.א"1
 עיטיה עא: ק.", שבת;1

 שמואי
 ש,נרא ואשקי" והריוא ונסא וארא נגמא אוגריה ,נוה," ),רן(

 וגו'. 1,ישהישל היני ג, ענש גית ייה אהלוקא
 נך י"ס הוו ג',119: שם שעומס; שי אחל קב "מם שי אחז קג "יויני ,ו אמר ס-ו,זז; שם17

 ושעודים a~en יד נוהן ואני אוהך מיאה שאני במק~פ ושג גא ינ' יו אמר וו!: עמ' =א טשו4י
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81ן יהוש.ען,בראנד -.'

.ף-
.

 ' -במר*

 לדעתהאץהבדלממי חיים. לבילי אליהו סדר בעל שליתמו
  לווממם שיש מי ועמי אחי "שמועף אומר: הוא שתים. בע"ה ובע האדםבץ

 שאץ ת"ת "וכל כלוםק לבהמה בץןאדם שאץ יבץ וכלית חכם לביד-ה,
 וראה -בוא דעה: מיחם הוא חים לבעלי נם ממזו-!. טובה בהמה דעהבו

 בים יש דגים מיג* וכמה בעולם "ט מינק,חיות וכמה בעולם יש בהמות מיניכמה

 של דעתו שמא או לזה דומה זה של מיאה שמא או לזה, דומה זה של קולושמא
 מראה זו השקפה 4. אדם לבני כמו נשמות ורמשים לשקצים 1ם ,. לזה" דומהזה
 אנהרות תכונות וחסו הם שאף !הנבטים, הערבים ולבך בינו ידועה קרבהעל

 אם במניד נפש שהרזה חייה רבותם ;ה: מחברנו מלמד ומכאן חיימי.לבעלי
 אותה עונשין לא ואם . . . אותה ומוציאין סימניה בה יוצאץ תשובה ועשתהחורה
(ן . וכו'". ממתשלהעל

..,. 

.,...
- 

 פהקנ

 מצדאחדנהאאדם יהשתה. לנשים אליהו סדר בעל שליחסו
 שק "מי גם מכר הרעל. מן נחה נשק" עשק שקא א"ס של "דרנה נשיםעיד

 זו מעץ נ ורביה פריה לשם לא נשים שלקחו בתים בעלי היו awl~-! שתילו

 )ש0 ושעוריפ ב"ט,פ הנהסס געלי אח "מיל ~נן,מננד ינו'. קסנ.יה מ,נ. ~נ, ~עושים151,,0

 יש גתים נעלי גמה אמר וגו'. "יה ומנשד" גינה גע, "יה פיקח היה הגס ~נמיו ,~ן(. 2מ'פ-ג,
 וני'. )שתינישה צמר זנו שעורים!נו ונד נד הס.ס וגן גד ,הפ תנונטן

 סו. פ-ב, שם 3 שם. אערוג ראה הימנו, טובה נבלה א': רכה ויקרא 33. ז', שם8
 חיים, ולאילו חיים לאילו אומר: הוא בעולמו שברא ידיין מעשה בבל ומסתכל חוור כשהוא 8: א,4

 גנ"מ alvn'1 "ן "ר. ושתי". אגירה ולאייו אנ,,י,ושה,ה יא.,י maa1~ ו,א,,ו ,"פיה,א.,ו
 מוש. פס "קב-",ע, שגרא. וימשיס שקצים ונשאיונהין

 ר-ש בשם הונה ר' עשת מה נמה. אנשי עשו רמיזה שי תשובה ארשב"ל ס-הב: פ-ב מעניה ירוש,6

 מגסוימ עצים "עמתו "יפתל:גן
 ואמוהי"~

,ylnlbI והוון מנהק ואלוהיהם מנפנים סיי"יס r),r 
 א"ר וכו' עליהה מתרחמין ליק עלינן מתרחם לית אין אמרין: הבא, מן געיי ואילין הכא מןנעיי

 המכירי בילקוט כן, עברין נערביאאחא
 תשובה ארשע-ל 22: עמ' 1910 לונדון גרחיגוף מהד' יונ,

 419: עם/ איזנשטיק דד-ע, אזהיות והשוה ע-א. ט"ז, שם בבלי והשוה וכו' ננוה שנשי עשושלמה

 .,ן, ינו'. אחל מקוס איהזינין יני בהמה וגשמה אדם נשמת והלא נ"מ נשמה ,,א ,Q'g נשמת אלקים נר ,נך..נאמר אחרונר

ן. 122. ס.2 פג-א מ-ר4
1 ע-א. מ-1, "שוה:גמוה 43; ", שםן

 4)שן
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 א ינוט רבא ליהו ו י תנאידב ר דס%[

 אחתם אשה אלא להם היתה שלא בתים בעלי "הרבה הץ שלםאשתוייתת"
 העבדים) בכלל ושא אדם של ביתו אשי בכלל כליה שהאשה להסחיש

 עיר יח( ב', )בראשית כמדו עור בלשתם הנקראה והיא בריחים, טוחנתהאשה
 חוטים טווה במשתים, גם עושה האשה י. עיניו את להאיר רגליו עללהעמידו
  מראיט.  אלה  פרטים  אותו5. סכה כעלה רגלי רוחצת בנדים8,ואורגת
 לשם השתמשו 'אלא בריחים נשים טחב לא ובבבל בא"י ערביה, ארץעל
 היו .ברם, וקלתי1 מאצטדוביל המורכב המור של בריחים חיים, בגעליכך

 בתורה עוסקות היו לקיומן הדואבת אלמנות ואפילו למדניות נשים גםאצלם
 ולבית הכנסת לבית ומעריבות זקנים עם יחד משכימות יקנות וכן 1! יוםבכל

 פנים משוא אע !!, ברבים תורה ומלמדת הדקל תחת יושבת הנביאה דבורה-
 לומדות לא ה!שט התלמוד חכמי להשקמת אבל 4ן, ואשה איש בין הקב-הלפר
 כידיעותיהן ועלו שהצטיעו !שים התלמודים של בחונים !ם היו albN !יתורה
 .; " -. שוממזנ. מנהמם היו זה בשטח שגם ן*תכן 16 הגבריםעל

 ג. כ-ג, ב"י ע"ב; ס-ב, כתובית4
. 

 98. יח, 5
 ע*א: כיד, ביבית יש"י הטי" היבליי ית מיציריו כיתן יבני עבויי שהיי ב-י למעד 4: א, שם8

 לו והלך פגותנין ביתו ובבי ענותן שאדם בזמן ב: ז, אדר4נ והשוה ביהן. בכלל ואשהו ביתו-ובגי

 בן אם וצו, אחרים אצל מריבה עושה אעה  שאשהי אלהי ה' לפניך אני מודה ואמר היםלמדינת-
 ., " , . _. !!. עמ' השג-א :ימן הוראס, ,ייסר, "דג ששוו אום, שן בית נזי נכליהאשה.

 15. עמ' פטיו9 שם. שם,8 ז5. י', שם,י

 )י-ג* שם ובגמרא דרבב. מן ארגעה שהן השכב מן שלשה הריהים את מרחיקין א: ג, ב"ב ירוש'10
 ליברמן הקלה. מן ארבעה שהן האצטרוביל מן ג' וידן ברידיא כרם רחמן בריחיא דתימר הדאעב(

 הגליל, של בריחים יחמן" "בריהיא מפרש: דו( עמ' הרצ*א ירושלים קמרון, וחל)תלמודה
 זנו- קטרין סל נריהים דירן*-בריחיא

 קם גמצאז ויאלץ חמור של ריריים היו גנל?ל גס בהם

 יד של הריחים השתמשו מסעותיהם אגב שם ערביה על דהמן בריחיא פרשתי אני שונים,במקומות
 ואילך(. י' va"' כס.ה "סים" ד' מאמדיולשוה

 כלום להא שאין כישראל כהן יש יאלמנוה יהימים כס" זכןד 112: יט, שםנו
 ועוסקיי

 גבל כוירה
,;,. שם. שם,2! תמיד.יום

 ישראל. את שופטת וכן פהילות עושה היא ע-א י"ר במגילה וכמקגילה 50. עמ' פוי שם3!
4  

 -י., ש6. יד שפ,14
; , 

 את ולא גניכם אח אותם ולמדתם שמע( מקריאת )שפטירוה מגין נשים ג: ג ברכות ירושלמי16
 גמאי ,נשים חייא יר' רב א"ל א: י-ז נרכות ובבבלי 194, עמ' יג ב שם תוס' והשוהצגותיכם,
 רבנן. מבי המהו עד לגנרייהו ונטרן רבנן בי גברייהו ובאהגויי כנישהא לבי בנייחו באקרויי -יכיין

 שאלתי אני חנגט! כפר איש חלפחא א"ר תנור( )של טהרהו מאימתי 89: שורה יז ד ב-ק כלים הום'18
 אומרה ובתו ממקומו משיסיענו ואמר תרדיון בן חנניא ר- של בגו את ששאל חנניא בן שמטוןאת

 מגנו. בהו אמרה אמר-יפה בבא בן יהודה ר' לפני דקרים כשנאמרו חלוקו. אחמשימשי
:. . טפלים. ובנים זריזות בנות ונמצא לכגימ בגזת וקדמו מעשה- א: מטפסחים

 אגל שבירושלמי: וגמשנה מקרא בנותיי ואת בניו את הוא מלמד אבל ג.: ד,, גדרים מנונה השוהי!
.ך בנוח. גם כולל שבניו מעיר שלמה" -מלאכה בעל ברם מקרא, בכיו אה הואמלמד
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..

.יהושי
"ןן בראנד

 ליחסו ודומה קשה, היה לבנים אליה. סדר בעל של'יהסו
 לא על עליהם רום בעבודתו, הבית בעל האב טרוד השבוע כללעבדיהם.

 לבניו: האב המלך של היחס גם זה אליה~,י מתרצה הוא בשבת ורקדבר
 ולעבדיו לבניו להם אמר ביתו בתוך ותלאה הרצועה את שנטל ב"ולמלך
 אתכם,י הורג אני ובזה אתכם מלקה "ני ובזה אתכם מכה אני בזה ביתוילבני
 שיש -בזמן ביתורי. בנ' ועל בניו על אשתו על מלך הבעל את עשה הקב"הכי

 יראים ביתו וגני ממש. יראים ובניו ממנו ירך אשתו טובים ומעשים תורהבאדם
11bbממנו- יראים שכניו 

ן, קשה שהתיחסו הנבטים את מזכיר זה פיט נם י!. וכף
 הרוצח הדיץ של דעו וכן עתש אחריו צרר אינו הבן שרצח ומעניןלבניהם2י;
 להורים היחס גם להלכהון. ובניטר כה*ה תה תינוקותיי הרוצחוהמלמד
 לשתוק אסור אבל !; כבוד בדרך הוריו א"' להלביש חייב הבן אידיאלי.אינו
 הקבלה אע זה בסרט ;ם ,!. בחברה המקובל הקו את עוברים שהם בזמזלהם

 ולא במקוש מדבר ולא במקומו יושב לא פירושו; ואם אב מוראבמקורוהיב,
 ן י;. וכר דבריו אתסוהר

 דפ.רק ..

 מים לו שהיו ב-ו למלך -משל לבנימ: מאשר שונה אינו דים לעבהיחס
 מקבלץ שאץ וראה עצמו בפני ואחד אחד כל להוכיחן ומבקש הרבהועבדים

 י'.1. שסאת."!
 ישר יעוזו ונהוו גיזי היסו גנו,. ינו יחיו עני" וזפ ישי ימקד 1;: י-י ד' ישם ג א,9!

 גיפר חנש511 1ג;ו יוד שamnI 1 הוא ו,ה וינלניס. 1ה4 והדהו זה אח והרג ?א 11: ואמרהנ.ה.
 ואילך. ק' עמ' השי.1, ה,הוויס, מאומניות עפשטיין ר. סייף; דגן ג,האאלפא

 ,,י. סו,ן סא-ו;2 י19. י, מא-;"ג
 ז: ה", פרד קידושין ובירוש' יתר; בבניהון ,דמשעבדין נפתאי אילין כגון ז; ה פ"ח ב-ב ירושלמי22

 בבגיהון:' משעכדיז דיגון ביהאי איליןכגון
 שהרג תינוקית מלמד . . שלפניו. מעניין במניד נמש שהרג דיין רבותי, להם אמרתי 122: כא,28

 אוהו, מרואין תשונה ועשו הרו אס אחרת. מיאנה ותעשי ייגע מממאנכן יעגרו בפופ גריל;פש
 .- ' וגו'. שלהם ממון יר אותן לא-טונשין,ואם

..;., 

 גו,ה"ץ תאב ;.: ב' שם וגו' אתה1מ,זו "רוה וחרג גנו אה סג" האג ,?א ג'... ג' מגות4י
 '.י,' האג. "-, ;ולה והגן הב;.
א ציי "יי"ב::ייבנ::!נ2:ממ" ילביש אלא פניו ויהזיר בלהאים בבגדים עומדים כשהן אמ4 ואת אביר את אדם יראה לא 38ג; מ,24  גיסיה "ח יימ "יחמ' 

,.,.. נן"ואוהןאיןממ1איןאתימ,ןן... עשה גאפ 1הם ."ור)י(9 יתריס ינריפ מדגרות נשהן אמו ואר אני אה אום יצה 11ח 1: ![ ש,א
- - 

 ישמעאל. ור' טרפון ר' עם מונאות וש5' סע-א סא ז' א' קידושין ירוש' השוה27
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 וזוטא אליהו.רבא תנא,דגיסדר111[

 קליינטים הנקראים בית אמר גם שהם עבדים יתכן'כאן תוכהותן.עליהן
 הרגיל. ~מובן עבדינו ואינם שלהם, לפטרק לאדונם, ידועה במידההמשועבדים

 במובן עבדים ן. במקום בו מכרת ספורטולה, הנקראת בהם, התמיכהעמן
 והיה ולבדים בלם לו שהיו ב"ו "למלך הבא; המשל את מסביריםקליעטים,
 עבדים רק 1 ארץ" דרך וללמוד ולמשנה למקרא ושיגרן !מורה אהבהאוהבן
 3 תורה ללמוד אסור רגילים לעבדים וכו', למקרא לשגר יתכן קלי!טיםבמובן

 ועד לעולם שבא מיום ומדלתו ביתך בתוך ענד לך "ם "הרי הבא: המשלנם
 הצער מתוך ונידלן ובנות בנים והוליד אשה לו )והשיאתה( לפרקו שהגיעיום

 העבדים יושבים לבוא לעתיד !ם זו. לכוו!ה תואם ! וכו"' השעבודומתוך
 שהם לקליינטים הכוונה כאן גם (. הקב"ה לפני הגדול המדרש בביתוהשפחות
 לאדוניהם. משועבדים עבדים ידועה בבחי!הכאמור
 :'מכאן שנית ~כן היא-מציאוא;א, י המלך ידי על לעבד הכתרים חידוש!ם
 יום)הכפורים עד השנה מראש ברוקה בן יוחנן רבי של בזו ישמעאל ר'אמר
 .שותיו אוכליו אלא לאדוניהם משתעמדין ולא לבתיהן נפטרים עבדים היולא

 לקליינט. זה תואם שלנו שבמקרה אלא ,. וכף" בראשיהם ועטרותיהןושמחץ
 .,,.. ,.. ,".י.

 ' ' - -ספורטולה
.,י''-

 .,,,,..,,.. , .י
 תומך שהפטרת התמיכה והוא זה מוסד עוד קיים המחבר שבתקופתמענץ
 ב"ו למלך המשל: את הזכרנו כבר למעלה הקליעטים. הם שלו ביתבבזי

 וראה עצמו בפני ואחד אחד כל להוכיחן ומבקש הרבה .יעבדים קים לישליי
 החיצו!ה בחצר ותלאן הנייר על דבריו כל כתב תוכחות, עליהן מקבלץשאץ

:,... .,..., שיבונו כליש; המלך'ואומר מלפני יוצא והכרוז אדם לכל מתוחהכאמרת

 19. סו1
 ,, שיך. מ,פנ, ושתוה יחם יין, "=ה "אירה אח )ויקרא( שינא סי נ, ואומרהמיך מלפני יוצא והכרוז אדם לכל פחוהה כאיגרת ההיצוגה גחצר ותלאן הנייר על דבריו מל בחב שם:2

 0!1. יט שם,5 ע"א. ב-ח, לתובות4 194. עמ' יג,מא-ן

 ונשיהן הן 1,151 יושגין עוקם וצדיקי שיו אוו, "סדת גביה יישג הקג-ה עתיד ר~: עם, פ.נ שםי
 אוהבו והיה עבד לו שהיה ב-ו -למלך הבא: המשל גם וכו' ואמהותיהן ם ובנותיהןובגיחן
 נתריס יו והיורש ,QD שמנים מאה ,ו סך שום, גני,מ מא" והיגישו !מורהא"גה

 גראשו-
 1ש6

 מתירס את שישגיחו נאים בנויפ ה21.שו הרגזים את שנם אע-פ ענו, וקא קיי'נס גאן 191(,"
 קייושין "1.ל יור,שת נההאם הנית גלי את נמו אזהם ויאניפו שממס אוהה סנן ה, ו',מרנין

 עברך עבד הקונה כל אמרו מכאן וכו' במלתה עמך במשיל עמך עמך לי טוב כי ת-ר ע.א:כעב,-
 '. לעצמו. אדוןכקונה

-; 
' 

. 
4  : 

 : -'י. ; ;שן

 , חוב. ר"ה8 ' . 6. הערה למעלה 161,דיג
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~1: בראנד,הגש!
 הספורטולה כאן המלך,. מלפני ומזונות לחם יטול הזאת האיורת אתשיקרא(
 ' '- . א. 1וספ4 ממשל.ם יוצאת זו מסק!השלנו.

- 
. 

 בדרך שלבשו נשים לבודי בודאי ~לאכוונה למעלה שנזכרו צבעננין מיניבכל
 בא"י שכן המדובר ארץ אינו על מכאן להקק קשה ברם, !י. צבעונין בגדיכלל
 בא"י יקרים". יותר ךאת צבעוניסי1 יותר.חשובים.מבגדים פשתן בגדיהיו

 אלה  שצבעונים מכיץ אבל ,י בהם הךקשטו בבבל ואילו פשתן, בבודיהתלבשו
 יקרי.ם שהם. צבעונים על נם השיראע מעידיכם וסרוקעוי לשיראיןמצטרפיס'

 מבגדי יקרים פשתן בנדי היו כה ןשראל, בארץ עוסקים אנו אין כן אםמאוד,
 .צבעונץ".ך

, 
, - . 

-... ( .. , .;.,.כ,;
 הפרק
-.י

 המחבר. דור אנשי שלמעשיהם

-
 מיגיע לאכול הם שואפים וכן ן בשכת קחים השבוע כל עובדים הם אחד מצד
 משל עליו, מתישב לבו משלו אוכל שאדם בזמן ק אחרים משל ולאכתיהם

.ן

שט  האמם ערו והיו ממנו יוצא היה )~:י,( נערה וזלה 1*1, פיטורין ,ו שיתה ניו ,מ1ד .12: ג 
 סיגי וכל וסלוקין )שיראן( עליו והיו 15 הסגלך אחד 11ח כולן, מגדים טיני וכל וריחומםענגים

 בריות וכל כולן, סיפוקין מיני וכל ומווסת ושהייה אכילה )עליו( היה לו הסמוך אחד וזיזצבעונים,
 ממח אומרים "ן מה כהשגים י"יעש מיה שי מ~1ג )שס"יי maa %י תנמש.
 הנולט היף הוא הוין יכניס. מלך ש, נפ,טורה שיש 4 למד אהה .חוץ מלך שי מפיטורה שיוצא,.

 עליו משלשל,ס או ד( ,, )עידוג,ן שונס דגרים אמ,דיס עיזו אשר הניה יתיון מהרהיפימיס
 הזיז עהש ג(; כה ח שם )ירוש' טפחים אניטה להעמים רחבו ה( יא, עירובין )תוס' הקיירהאת

 מן 1יוין הוין עד הננוה ",,נ. הויון עד אומי וזה ה4ז עד עמי א ,-ה: )שגוערה 1",וןמעי
 110. עם. פ"כ 12 א. יד אזילות ראה הות לצורת בנוגע ההלון. שעלהכמות

 שלא ייה ישתות ושלא נשר לאנ, שלא נורה יוצדק גן י-ם ישם ,שנן א-ר ט: ו נתונוה.רוק'1,
 נדרים גאינו rs~nti גן ר-ש :alen י~ה!ן א-ר ב: נהוג~יע-ג וגבגן' וגו' ?גען),ם גוף,ינוש
 אמרו נדרים באלו הע"ה צבעוגין. בנדי ההקשט ץשלא יין תשהה דשלא בשר האכל ועלאאמרו
 והשוה מבעונין בבגדי ההקשט ושלא יין תשהה ושלא בוקר תאכל שלא נפש עיטי בהן ושישדברים
 א. ע"אכתובות

 מנוהצין. 1nmD גנוז, נא-י צגעונין גנניי נגאל יוסף ינ תג, )משמק( גמאי ונשים א: קי פסחיםבן
מי, וישתמש פיהן נגדי ילבש לאבדן ורוצה ברבה מעוה אנ,ו לו שניח מי יוחנן וא"ר נ: כס ג-מ14

 רנת"
 עמסן. ישג ואי פתיים ושנור

 צגעומם גננךי מהקשס,ם ,גגגן, 2בעומ: גנזי יוגשים ט ו, נת~גוה גיית,מי גן. והר" י%,ה"1
 - ן-גן, "-א, נדה והשוה וו. דערה,מען

א, 14. בו, הערות ראה11 20ן. עמ' כ"כ28
 שוב ביתו. בני ועם בניו עם נתרצה בשביעי ונח ימים ששע כל מלאבה אדם עושה כיצד 4: א, שם1

 שנ" בשגיעי ויה ,4.ס קשה גי אוינ,ו נפני מ,אנ" אופעושה
 יו. שגיה צער ג,

 ה-ה שנן ואר( שמים עיי אני מעיז ,נרגה והנור ים;, וגור אישו אנא אמר זנו: סו ש-וי
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 וזוטא אליהו'רבא דבי תנאסדר131[

 המפרנסת עבודה או מלאכה היינו ארץ דרך !ו עליו מתמרמראחרים-לבז'
 בשניהם מצטחנים שבישראל בתים ובעלי לכל, אצלם קודמת בעליה,את

 פשוטות. למלאכות בוז הדרשות בתוכן מורגש אעפ-כ !. ארץ ובדרךבתורה
 דרכים שדות, בתים, לכבד ישראל את שהכריחו לפי כנים במכת נענשוהמצרים
 הנכרים ישמשו לבוא לעתיד מכבודם. למטה היו אלה עבודותורחובות,.

 עמלק חייב הזה' בעולם QA י. לישראל וכורמים אכרים בישראל שעבדושלא
 שהתיחסו להניח יש כן כמו ן. הדרכים את להם ולהכץ לישראל בנרותלחפוה
 ביתו ובני עבדיו שהיו בן'1 "למלך המוזר: המשל ומכאן לחקלאותבשלילה
 ורואה יצא וכשהמלך מלך של פתח כעד אותם ומשליכים הזבלים אתמוציאץ
 -- - . גדולה-ין. שמחה שמה הואהזבלים

- 
? 

 אין ביתו: פתח כעד הזבלים את שרואה המלך של שמחתו את קשהללהבץ:
 שקובל שהיה סולחן ועבודה'זרה,י, פולחן. מעע לזיבול שהכוונהלהניח'

 התיאטרון הבית, "זבלים'על'פתח וקוים'בהנחת ובקרקסאותייבתיאטראות
 את לקבל אין נם כיהוד-. ומתנהג יהודן הוא זה במשל זה מלךולדומה,.שכן

 של הפתה כעד ניתן הוכל  שהרי הכיתר, למקוי שהכתנה שלום איש שלדעתו
 וכרמים'לצורך לשדות הוצא' לא בזה'שהובל שמח שהוא יתכזב,ת.המלך:

 בחקלאות שהזיבול אע"פ החקלאות את אהב לא זה מלך בחקלאות.הזיבול
 "אל שצוה אחיתופל בצואת גם ניכרת זו חקלאית אנטי נסיה וי. מקובל אזהיה
 במקבילה ואילו ". דוד" בית במלכות תמרדו אל ד-א לעולם. במחלוקתתהיו

 זרעו ברור עצרת של -ויום שלישית: צואה אלה לשנים נוסף נוכרובבבלי
 יש-ש וששה a'~Ti שקורן,ש4:

 ואוני
 נ"נ" ואין משקו וווי" משין

 "נהוג עיזו צג.ר'1,ום מ4,
 ומפיוסו ומגיג,ו ו!ו ויה ,-ש ~שונה שמיס ,שם קריא 'mnr נו וייגע גשנ~נתן הכה ,ו שיש-מי ," ין )סא.ר ימען שנהג ,מ" נסתחרה :" שאין גמונן וני' 2( קג-א, ןהה,יס יני14פ,ךאומר
 גשיופ פז" אומר "נהוג עיין עמו ושינין הקירין גי שה בניו ואה אשהו אה ה." את מקיים!מצא
 יענוד, ינוי לא שתרי ייינס שגמו "ויניס הה-ת את אנ, נס.ו, מינע ייהוה "..ב אזם נינפשי,
 . י שמיס. ,שם שונה"וא

 '. 163. שסיח $ 3. א' ש6 4ס 136. ר-ע שם,מכ"ה3

' 4. א', 9: 128. כב,8 1%1. כ',ז 41. ח',8
 -. מיס.. יא,ה,ם :גה אומר ,=: מהנוין אובס ראה א. ט, ברננה ירוש'., ._

, 
 ר.-א ו: פו, 2.ר היה; הישורון יימ מה 11גי, ונקל יום רי-א נהמא ור. יחודה ר. אן א שנשיר ל, והשו" ור-מ, יעי.ג וגי, שס שמעניין מסני ויקיקסאוה יטרס,אוה הויב,ן אין ה-ר ג: יה ,ע-1י!

 --,1  ין., . ט.. וישב תנחומא פ-ו; פסק"ר היה נילוס של זיבוליום

 בהערות. 4 א, שם,12
 יממתה ימייין ימ:ב'" ניחי יחיי, Q'Sgi nalno נינת יי שחית" י-י בגן"'מ'ך-!

 מלי
 יתייר(
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141[ בראנדיהושע

 וכרמים שדות היו שלישראל המראה בספל,זה אחד פסוק נם ישחטים"ן!.
 '. יי. בבשמים קרוסלות היתה עיסוקם עיקר אבל ויבכלל

~ 

... 
ו,)..ן,,

 1~רק

 "כלום אומר: הוא קבועים. בבתים גרים "א שהם נדמה - ם ה של ריסמגו
 בו ולהכניס כלים בו ולהכניס פירות בו להכעס מנת על אלא בית בונהאדם

 תיכבה לבל האור-האש את בו לשמור כלומר י האור" את בו להציה אוכספים
 אית הוא אגל בחוץ,ברוחות

 מש~

 רמלים באהלים נרים שהם נראה לממרים.
 גמורה אהבה אוהבה והיה אשה שקידש ל"ו "למלך אמרו: במשל בחופות.או

 החופות כל את והראהו לבינה בעו ~nthmll לעשות אחד אדם והביאשלח
 לאותה אסוה לך לו אמה שלו, הסתרים כ4 ואת שלו החדרים כל ואתשלו
 ואדור שאבוא כדי קטנה חופה לי עשי אלא כלום לך צריך איני אסאשה

 המלך אמנם בית. אינה אבל נ ידוע קיום ולו ידוע מבנה כאן החופהעמךלק
 חדר, אלא בו אין זה פלטרע עני הוא ~מה אבל עצמו, בשביל פלטרץבונה
 אלא שונות רריעות מעץ אלא לבנים או. אבנים, בנף אינו יהונו כסא וביתעליה
י, ,1 במפורשי. נוכרו לאשאלה

 א~ קמו, ג-ג5!
 ומג גדף יישראי: ואומרים ישראי אח מהרפ,ן ,העויפ אומוה גי הנו חח שיעורם יפי !ו: ה"!

 אנ.יה ינו, ושהיה אנייה י.שראי וגרטיס שווה ינו ונימ'סן שדות כשראי, ושב נוףינו
 ישיאי. גנזי~'נאים ינו מיס גאפ יישא,,ושהוה

1;", :1oa ו"נם הנם גי אף כשמוס מ.מ מאה עמו יש זה רוב., מה 
 מ,שראי

 ,אמהו ד-ת עמו שיש
 תימוד. שי השוגוה מיני ונשה אנה ש, מ,.~השבות מקרא ש, משגוה מאה ניגנויש

 78(. ד סאדו2 75(. נ"ע ג; סא"ז,.ג

 אישיו פיו טיבי גי אלא ,"1= ננהות ימה גי" הגי,'יווע,ן רנא נר חק א-ר א: יaP: ,1 השהי
 הראשונה להזדווגות naalvi החוסה לרעה, עליו l'aD1ni למזנה שנה שבעים של דין גור עליזחותמין.

 מצוה נעיית וגוע, להויה הניה ואת הנהן ואת . . מנמן.ן. א: ד ג; נ, בהונות השוה הוונשי
 רשות לו ואין קולם של באויר פורח שהעוף כשם 430(: ן )איוגשטיין דרוע אוהיות והשוהופורש,
 וכו', עמהם במשכנוה לישב ורוזנים מלכים גחוטוהליכגם

 מגילה ומבוא הקורזה את ומחקין הסרשין את הגיא ונמו על פלטירין שבנה למלך 186: כס, מא-ר4
 כאן הכסא בית סוגה. ואה"ב עצמו בפני הכסא וגיח גפגי4צמה ועלייה עצמו בסגי חדר ~צר(ודיור,

 יפנים הרעי ביה ממהים י"יוה מיניו שי ורנן נאון 1: ג נשתייר אני גופו,גפ,טיין
 מביא שהמלך -המדשין- למובן בנוגע מתלבט שלום לטרקליניהון~'4יש מתוץ אלאמטרקליביהון

 ועשים תצש מן תנפ.ן את ההוהנ,ן הפורשים 1"ס שמחייה 2ש,ן הפרפין יקרא שיש ,הנןמס,
 היכן שופעה, קורה לו יש אדם שנעולם בנוהג כהנא בר אבאן א-ר למקומם: תקינים קווקוה אוחם;!

 שהפנוי גוי טיקי,ן נתמצע יא נתעההוא
 נ ק".י ו; יד )ג-ר שיאגר= וקורוה שלפניה קורות

 נ2. והן -ע21,ש נוהג.ם היו הקורוה אתיז(.
 )ירוש' ח=ר קוטנה גג. דחן ועוגיה תן ק~סנ"

 0!6ן
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 וזוטא רבא אליהו תנא-דביסדר)15ן

 הוא מלכים; ra הוא ונאה גדול בנין הוא ימדרש בתלמוד הפלטריןנואילו
 וסועים פחחים הרבה שם ה(. ס"ה; שם זן ח': )נ"ר עלו פלטץ בטתחמטייל.
 )איכ"ר במדרש אמרו ט( כ"ח, )מל"ב המלך" בית "ואת ח(.. אל )שהש"רבהם

 מלה"ד ארשב"י ,בוהים; עמודים יש בפלטיןזה צדקיהו. של פלטין זהא',יב(:
 היו אילו. ואמרו לתוכה נכנסים ושבים העוברים וכל פלטין שבנה ב"ו,למלך
 היתה היתה,נאה'אילו גבוהים' כתליה אילו:היו נאה, היתה' גבוהיםעמודיה
 במדרשי תימלאוסיס' ויסודות יד( ב', )קה"ר וכר נאה היתה גבוההתקרתה
 פלטרץ לפתח נכנס שלו לינה לבית יכנס שלא בנו על שמר למלך במשלואמרו
 ליכנס שבא כען עמו, ומדבר משכו שלו לטרקלין עמו,.נכנס ומדבר משכושלו

 מכלתא והשוה כ"ט: פ, דברים )ספרי אסור אתה ואילך מכאן לו אמרלקיטת
 מלך של. פלטורין ראינו למעלה 124(י עמ' אפעטיין-מלמד מהדורתברשב-י
 על מונחים לבחרם ומיני המזונות חלונות. בה שאיז .כנראה נזכרו, לאחלונות
a~vtמהסן  ומשמש אור בו שאין אפל ביה זוכר כן  כמו י. הבית מקירות בולטים 

 יתכן 1 בתים אמנם !זכרו ר; כזה בבית גרים ובבל ישראל בארץ אבל זלתמרים
 הכוונה "י זה בספר שנזכרו בתים" "בע47 פירות. בהם לאחסן למחסניםעורמשו
 רכוש שום אץ להם שלנו, במובן בתים אין אלה לאנשים משפהותין.לבעלי
 ורק: לתת אחר דבר להם הואיל'ואע מעליהם בשרם מושכץ העולםואומות

 עצים; שך ע"י שמבעירים האור הדלקת היא זה בספר השוב מציאותי פרטן

 ב"ילשלך
 את לי הבהנו להם אשר '4צי% שנ; להם ונתן עבדים שני לו שה,

 לפג, 1פ1 מצער ושאץ הקלך לפני האור מביא המלך לפני נומן המצערהאור.

 15שוף עני "אור להוצאת כאן הכוונה !ן. המלך לפני האור מקיא אין"מלך
 הנהצר והחום שכב מקל של בנקב עץ מקל שמשוף ע"י נכת יותר עצים שנישל

 מתקופות הידועה טכניקה השמשוף, מן הבאה הנסורת את מצית זה שפשוףע"י

 באוהל, מקובל -פרם" זה מונח ישרות. עקורות העצים את ההקיגו הפורסים ו( א', שמת ד; זסוטה

 אברם ופרס תרגום: יח(. י"ג, )בראשית אברק ויאהל ועוד ח י-ב, שם ג: י"ג, בראשות חוגקלוםהשוה

 ירות הדייק עשה מה אפי מק61 אוהו ושה פקטין יג1וה שנקש ימיך משי א: ג רגם גראשיהי
 המהש תתעה, ההייים שם א(, )! י רמו נראש,ה ייקנס ה'מלא~ייס; קוגע "וא היך ויזעושסין
 י. ו,ק"ןנוגד

 ה'מ,,אוי,"
 ,יוד. ן0י,4עץ8

 שנ-,. 'SP' ההלמוד לספרנה ז~רס גרי שן"
 -.- יי ל . '" .'. 94.' פט-ו 9.שט, 'יי4 ;, 120: עמ' ט-צ,.ש
 , .וכו'ן. למה לתילול שנניהי גחים 12: ב,9 א. ג, ברכוה ב; ב נגעים8

- 
 . 7.. . ש,שעהם. ארז זרך )לשנ,,( שנישר", גה'ס נעיי על ר"מ,ס נקשו ו"1: ,""1

 סתוי" ,עוי,ין גיוס יגס שאין ג,שראי בהן יש גהצם בעי, גמה וגזר "!1: י"1!
 י. ,ום. גג,

 ועוסק,, אליהן גשרן אה' מושגין שאו.ה גישרא, ,גהה ,ש בתים געי, נמה פור !11: סיע פי-ט1!
 -' י " "- .יי .,; . . 188. פכ-ח 18 תמיד, בנליוםבתורה
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161[ -.': .- ברעד יהושע . ,".

 האבנים מן ולא העצים מן לא האור את מוציאין אין שנינו: ובמשנההעתיקות(י
  יעיי עד ההדשה העת עד. הנינים נימי אזר להוציא נהגו כך י1. העפה מןולא

 שנתגל" זרחני עם.ראשהגפרורים
 הגפרורים.עם לפני.גילת ברם !י ב-1833;

 טבול אורן עץ של דק קיסם ובוא גפרית של השתמשו'בגפרורים זרחןראש
 בחומר נתפס והניצוץ בפלדה הצור אבן מקישים היו בראשונה.בגפרית.
 . , .. ,ן. התנאים בתקופת כבר מקובל היה זה שסדר יתכן ין,הדלק
 זה פרט בערהיי. כחומר זית בשמן השימוש את מזכיר מחברנו נוסף:פרט
 שכן ואחרים" מאן כדעת זה ספר של חיבורו כמקום בבל אתמוציא
 בא-י וית1ו.,גם שמן שומשומץ.ולא נרות'שמן הדלקת לצורך שימשבבבל

 במשלן נרות לצורך רק לאכילהץ. ראוי גרוע.שאעו בשמן.זית_ רקהשתמשו
 ופתילה נאה בשמן השתמשו שבת נר הדלקת לצורך וכן טוב זית בשמןהשתמשו
 הדיוטות גם השתמשו שם מרובימצ, זיתים עצי היו הירדן בעבר רקנאה!!

 . -' י:- ... ,ן,:,.בשמןזיתלצורךהדלקתהנרות:,...
-' 

 זפרק
- מייןנזירות
 לפחות מין, ה!זירות מן משהו ספרנו מחבר של זו בחברה .שקיימתנדמה
 על..יין את.המשכימים.ומעריבים מזנה המחבר אצלם. כזאת קדומהמסורת
 בידו והוו! לו רע סימן היץ על )ומעריב( המשכים כל אמרו -מכאן כותב:הוא
 עקיבה רבי שאמר "אע"פ מעט רק אבל ין שתיית הותרה בשבת !. עצמועוקר
 הרבה ואם ין ירבה ואל בשר אדם יטול לבריות תצטרך ואל חול שבתךעשה

 Technik Die Ne~bUrger,I ,.4 "שנין"יג )9י9י( ,5 ,47נ ,,Studies Forbes וי 14Ancient."ש1"

. ,""י,"1(וז. .י". וע .ע"
-

.

 mam וא.,ד. ז" יעמ' ,,,י ע.ו.ת הוגאת.ס"ריס ""וט, נהיי השש אולר, איר,גגוגעגר,ה
 :י . , .: זיקות-. -מאזרי יא נ, לישעיהוד"ק

 שם. שםי1 ש . עמ'43. אדלרשם 18 ,ף ד,1."5!~ביצה
 לשמרן בשביל ואם האמורי מדרכי הר" ראשד תחת וברזל אור של מקל העהן יג: מ( ו שבת חוס.18
 הוא אור של ומקל באבה הקשה ע-י מציץ שהוציא פלדה במקום שימש הברזל מוהר. זה הריי.
 ממגה יוצא וניצוץ מקביל בנקב בו שטוובים המקל .,

 ., 856,809.עי11192(ס11 פ2 ". הגרות. זיה(דלוקבכל 92:ושמגולשל ועמיה19
 שמן אלא להם ק"ן בבל אבשי יעשו מה ואמך רגלע על ערי בן ימנן ר' עמד ג: ג שבת ועס'21

 ( . א. בו שם בגלישומשומיןולו'

 שמת רמז הצוה מדליקנר;ילקוט הוא ישלושמןרע OKi תדם במועשבעולם תצורו: ישן הנחומא22
 ק,1-, ף. נ יח, )הובר( לושיליס המכירי ילקוט ע"%(; ס)קיא

 ?נ ש' ינה מרק עו מלשותמההקל"ן עסיסא צוג. במל"ך מב לקח23

 -;.- : 0ג עמ' שט והשוה 39 עמ' ז פס1
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 וזוטא אליהודרבא דבי תנאסדרחט

 נשבע שעה "באותה ק ב( כ-ג )משלי יע-. בסובאי תהי אל מוכיח מקראהרי
 לפיהם ומתוק סדור הכול ידשן על תמימה תורה שתעהן הזול בשמוהקב"ה
 נשמט הין "י. עולם מעדני כל מלאים שהן ושלחנות וכוסות מים מלאיםכגביעים
 המים משות' היה זה מחברנו ברורה, שיטה מתוך אלא בטעות לא כקראהבאלך

 זה מחברנו בזמן אבל לגמרי, יע שתו לא הם פעם 4 התנאים בספרותהמכרים

 המשפט וכדומה, מצוה לצורך ינן לשתות והתירו בהרבה נחלשה זומסורת
 הסנהדרץ עות לתקנו!. צורה ואץ ועתיק מקורי הוזז מים- מלאים-כגביעים
 מעיר ללכת במקום היה עמהם, אלעזר בן ופנחס יהושע משה שהניחוהגדולה,
 אחל כל מנה לארצם כשנכנסו אלא כן עשו לא הב העם, את וללמדלעיר
  שנסתימה מוסרית לירידה  שזרם הוא חיץ כלומר וליעג., לכרמוואחד

 דברי )הזכרת( "טובה הבאים: בפסוקים 1ם ניכרת מיין נזירות של זומסורת
 י חדרים חדרי בחדר למלך חק מיין שיהיה מקום בכל חכמה ודבריתורה
 נזקרות שקיימת מובן חדרים. בחדרי בצנעה אלא זה משקה לעצמו מרשההמלך
 והם הדבלה החברה מן נמורה בבריחה המתבטאת זו בחברה בזתרחמורה
 מחברנו של בזמנו אבל ,. החייט את שם לזמור כדי צורים במערותמתיחדים

 ר. יץ ולשתות ע!בים לאכל כרמים נוטעים אדם ובני רפתה היע מן 11 נזירותזה

ך 127. כב שם,3 138. כד שם,2
-

. 

 זיוט מים שוהי 1"ה נדבן שאמר נשד מעשה 138! עמ' מלמד - אסשט"זן מהדדתה דרשב"י ממלתאש

 שי1 -% י"ס "מת "ע"ע ימ""יש ;:2ן:%י-

 עי
 י", תא במבר ""עם

ץ ע, מתה המ ין צ, מחמאתי רפן ש' בצח שים6יש א  יט "ן טמ יח )י%1": 
 ה"ן נך הימק את מגדל חלל מה להימק מחלב)שמב(

 נותי
 נפשו את ומשיב לקן רן" קורת

 שריד הוא הנ"ל הפתגט ברם עימו; את ומאירי'
 ממורי

 הם 195 יג בטא", והדברים מאד עהיקד.

 1 :.- . נחלשה. זו בחברה שהגערות מזמן צ*ח, וב"ר ע-ב קי-ח, כתונות ע-ס תלמודיתמסורת

 , י- - 33. עמ' פעו, מאיר 7 : . 58. פי"ב שם,8

 קליהן יצא לגולן. והשליטן שלו,בידו- עבדיו כל ותפס שעמד ודם בשר למלך 162: עם, כ"ט שם8
 מתורבות. פניו ויחרו הסלע מן דוציאוהו ברבעיו תפשעו בסלע שטמון אחד אדא ומצאו והלכולשדה
 וסו, )כאפיו( ומשפפין בפניו( )לו מנהין היר כך באפיו( )לו ומשפמיו כפגיו לו מנפחיוהתחילו

 סניה על כולן אתת,ינמלו ציותה ששי בדן צווה 145 רעע בז פרק למטלה השוה באף לשפשוףיבנוגע

 - - ', שייון. התןהנהרנה
 באהריהון הויה אנא אמר חזקיה רבי ערב: תנשי על בזוהר שנאמר מה מזכירה זךגזירה1

 לכמיהה שבת לערב שבת מסרב ואתו במערהא, טוריא ביני מחטמרין תוו גובריך והמיתלערכה-
 ויומט יומא כל באורתהא ומתעסקין אנן עלמא פרוש-י .לי אמרו עגורן, דגמון דין מה להוןאמריה
 , י 4 , ד(, עמ' ח דף לראשית חדש לזוהר וכו' ברא. מעשבי בר מכלין אנן ליתחמנין

 "; : . למהז לאילו שנטעתי כרמים 12; עמ' ב' מא-ר 182; עמ. ה סא"ז9
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 וזוטא אליהולרבא תנא.דביסדרשט

 '--י)'"תאריכים:
 הבחר התארז את ברם זה, בעמן חכמי מחלוקת ראעולמעלה-כבר

 ד ' תשבר אשר הם . המקומ למק העשיית המאה והיא המחבר, ,עוומציע
 בשנת התחילו המשיח מימות אלה שאלפים מכית ן המשיח ,ץמות י שםמאות
 יוצא המקובל!, למנין 240 בשנת או 242 בשנת היינו הבית! חרבן לאחרקע-ב

 "משחרב בפרוש; אומר הוא וכך זה. למנין 2א או 9%  בשנת עומדשמחברנו
 מספת פעם חתר הוא זה מנץ על שנה-3 מאות תשע עבשי ועד אחרתבית

 ! שנים ד' ומ' עולמים וארבעה תשעים הוא ימיו ועד העולם שנברא מיוםבמנאו

 478 ימיו ועד העולם מבריאת יוצא ליובל, או לעולם שנה 50  תשבץ לפיהיינו

 ואץ מקורות משלושה יוצא זה תאריך א9ן. שנת האירופי התאריך ולפ;שנה
 ,ה סמר של לגיבוריו בנוגע קשיים עולים מכאן וכללי. ספק-כלל בולהטיל
 שמואל תלמיד ענן רב בזמן השלפפת במאה ושכבר בתלמוד הנזכר סא"רעם
 וסדר רבה עולם סדר הספר עם לזיהויו ב!וגע קשיים עולים וכן ידוע,היה
 חי זה גאון ז-לר. אסף שפרסם בתשובה מתארו נאת נטרונאי שר' זוטאעולם
 ידועים חכמים מניחים לפיכך העשירית. במאה ולא המקובל למנץ ה-9במאה
 שמכר זה עם זהה אי% שלנו אליהו וסדר זה בשם ספרים שני של קיומםעל

 המשוט התוכן הדעת. על מתקבלים הדברים מזכירו~ נטרונאי ושר'בגמרא
 שהיה ענן, יב את לימד הנביא שאליהו הספר זה שאץ מראה זה, ספרנושל
 ילקוט בספר!ו ואילו להורות, יכול מלאך שרק סודי, תוכן בעל ספקבלי

 כמו למקום, ממקום שהתהלך  שעיר נס טארץ אדם של חיים סיפוריהכולל

 יותר מהם ויצא המשיח ימות של אלמים שני בהוך שעבוד עלינו נכנס שרבו בסומנו 7-4: טיב1

 י - 70. בשנת אוהו המונים ויש היגיל למנין 68 בשנת שני בית חרבן "ממים יש8
. 37. ד,5 163: מב-ט4

 קטף יתר מספר גם יתכן ברם שגיח, ע"ד כחוב לו בד שזום, איש הגהה "יא שנה מד המספר8

 מזמן מאוחרות הוממות באן רואים QP )376' מרגליות BS; 46, טמ' מבוא קמא-ש שכמים רובי
 "מאוחרים.המעתיקים

 "-'=- ע"א.. ק"ו, בתוגות8ן
 1 (, 380. סע שם מרגליוה 178; עמ. תרטיט( )ירושלים הנניע מהוך דישונים תשתוה9

 ירושלים גישראל הדרשות צונץ 48, הערה תרע-ט לורשה הערוך בעל גתן ר' בתולדוה שי-ר/10
 . . , 288. ג' ודורשיו דור יוד וייס 58; עמ' שם אלבק הערת וראה ז5, עמ'תש"ז
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]18ן-,: בראנד,:יהושע

'ו י ..- '. החיצונימעולמם

 מגודלי הם המחבר דור אנשי כל קודם'
 ובצורה ארוכים בגדיהם זקון

 שלהם העיקריים המלבושש אחד הטלית שימש כנראה !. ללכת להםהמפריעה
 השואל לקראת שנתעטף הלל כדוגמת ן שבא אורה לקראת בו מתעטפיםוהם

 " בושה אצלם העירום ! דוקא הטלית על מראה העטוף *. בשאלותיושהטרידו
 היו שעה באותה בנכרים: גם אלא יהודים, דוקא ולאו התלמודז בזמןכמו

 עשה מה אמרו: גדולה בכיה ובוכין ובזקנם בשערן מהלשין העולםאומות
 אהבה אהבתם ביותר, פרימיטיביים הם עליו,. נהרנץ אילו'שכך שלאביהם
 את אפילו לרצוח הם מוכנים רתחה ובשעת רתחנים הם שנאתם. וכן "גמורה
 לדעת ההתאבדות !ם בניוח. את רוצח ה!רמ העבד גם עבדיהם,י אובניהם,
 אוכלים והיו לגר חביב אביה שהיה אחת בברתא מעשה שכיחה: תופעההיא

 לאשה לבני בתך את תנה לאביה היי אותו לו ואמר לבם את ומטיבץושותץ
 לע עלתה חופתה זמן שהגיע בית חופתה, זמן שהגיע עד בדבר לווהחרישה
 זי. ומתהונפיה

 מתלש מ" 1se; ימ' גת שם מזד; יו .שמע ~קנו עי יורד אנ.ו שי ר.רו אפיקו 1ae; ס-ע פשה,1
 . . ונר. ושקיוגשורו

 שקשרון עמס איעזר גן ופנ"ס ויהושע מש" שהניה 1ד~ה יסנהורין יחס "ק ""ן פו-ב שם2
 יום ישיא,, שיירוה בגי ושזרו מארבונוהיהס ימע,ה )ננדי"ם( ויכליהו גמתנקפ גשי שיהגיים
 בשהים גשנה איץ דרך ישיאי אח ויימיו ,ירושייס אהד 'ופ יהנרוז, אתז יום אי גניהאהד

 נאנס ואסו אהד גי לארצם נש!נ!סו איא גן עשו יא הן וגו'. הארצם ,שרא, שיהישגו עו נשיש'
 . . . וגו, הטורה את יציגות שיא נזי נפשי עליך שיופ אמר ו,יי!ס,יגרמו

 ונו'. גשיוס גא יו אמר 11יאה1 ויצא נהעטף גא, פיוני ,מלך יו ואמרו מהם אחז גא יימיפ 11: ג"
 יקרתנו. ויצא !העטף א: לא שנה4
 א; ד, שם גילית; נשסוף "יוק ,מש =ה .;: ה מורוה הו"' מקץ; מתעטף "י" ג: ", ניח "שוה5

 נ. א, ר-ה ירתקו. ד; ט; שגהמשה

 "גש, "15: נט שם"
 'tD~1D ה.1 עושק היו מה ונו': העוין מן ועקרו ו2ה גחן היסה נסוה מגוי

 . , . נשוק. שדוכס 1"!,2ין דאר, ננ, עי r'ml~1גהקן

 יד שאין בשוק, ערומיפ שמהיג,ן מיקשי ואישי גרגרוא אנשי איו הש גמתמהא ג: סג, התמהו7
 גוא. יא ,נושא ג: ע;, שנת והשוה ערום. חשוק שמהיך ממי יוהר המקום ,פס ומהואגמשוקץ

 'י - - ב. רבהז, השירים שיר 153.והשוה סבת8
ס ונו'. נמרה אהגה אוהבו והיה עגו ,ו שהוה ניו ,פיך 1"1: פ-ה שם9
 ישר יעניו וטעו גיר '1tDfi נגורו גזו לימו שסיה 1-2 ימיך "1: עמ' פיו שם ". עמ' פ-א שפ"ן

 ונו.. ו,ג21.ס ,"יה ותנפו ;" את והרג צא לו ואמיהניה
 . אחי. נרגע א"ת נשעה נוין את הרו ;העגי( עמו וגו, שעה יאגר 111: עמ' פי-ס!ן
 י,' "וו. פ,-ט שם!;
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 אבא "אמר אליהו: שמו היה במקרה יי, למקום" ממקום -עובר אומר:שהוא
 ויחסוהו.לאליהו 11 לטעות  שגרם דבר לברכה-!ן ונכור לטוב זכוראליהו
 שאליהו רט כל אין שפו בספר ביניהם, קשר כל אע ברם עזן, ה' של רבוהנביא
 מאליהו מדבר הוא אדרבה רבימ!ן שהעירו כמו ,רונו מתוך מדברהנבינו
 לפיכך הזמ!ים בכל הוה הספר את שוייפו מניח שלום א"ש שלישים, בנוףהנביא
 )ערור שבו והטרקים הבבות מספר נאץ נטרונאי ר' כמו קדמונינו לנומסרו
 לומד שאליהו זה ספר של תכנו לגלות השתדלות נם שהיה יתכן ,י. 3( סדרערך
 משה בר' שמואל ר' המקובל על בהקדמתו שלום איש שמספר כמו ענן ה'את

 ובעורץ דנורא זיקוקין פירוש עם תל-ו בשנת זה ספר שהדמים מפראגהידוע
 למנין  בשנת.970 זה. שבספר הפרטים כל מסתדרים זו לתקופהדאשאוי.
 הרג זרעו טורקסטאן, ממדבר המזרחית לכליפות הסליוקים פלשוהמקובל
 מיד ארץ-.שראל סוריא, את כבשו אח-כ בואם, מקומות בכלוחרבן

 אל נתזאם הפרסי הנזיר ין, הבפנטיים מן מאנאטוליה גדול וחלקהפאטימיים
 הצבא את לק-ים ברצותו 2"19(, בשנת )נרצח הסליוקים אשרות שהיהמולק
 חילק הוא לפאודליות. הדרך את פתח במלחמות, שהוזנח במדינה הסדרואת
 הארץ חזרה עי-כ המסים, ואת היבול את להם ונתן לחייליו האדמותאת

 הקודמים הקרקעות בעלי וו. יתרות בהכנסות מעו!ינים היו החיילים כילשגשוג
 היהודים סב*, שביותה להניח ויש ,י אלה חדשים אדונים עלית ע-י קשהנפגעו
 לקרקע .שעבדו והם העתיקים, האדונים ע"י ובץ החדשים האדונים ע-יבע
 שבטי כרוב אש עובדי בראשונה היו הסליוקים נוסף, פרט השבוע.כל

 מארץ מחבר;1.שהיה זה: שבספר הפרטים כל ברורים כעתהטורקמניימה.

 !סי' 'י ווי " 2 2ואו:1?בג2י2ע::

 א,גק,"יישוהניקיא,עמ'ן"ו
ק "א-ר4ן  =רעה אומר,ס מהן בא "מ הינן אייהן ואומייפ ,ושנ.ם ינוילנו "יו אחת פעם ז,: 

 n~sSD1 תמד ו-, אייהו גא גנך ועוסקין יושנין שנן עד הי שי מרעה אומר,ס ומן יא"שי

 מורע" איא איני אני ונו. רגוה' י"סאמר
 ש,

 1es) א' (RO.-ו אומר הלא וגן 9",( סו )מא-; רני

 : אותן. ~יפיסו ומשש איירו שינוא עד ונו' הנוהיים מן 1ר,ס מקנייןאין
 -. ,, י-ה. "קזמה,עמ'"1 י,. עם. מנוא,"ן
 .Strange !. ]: 0 .יד the ,, Lands יפי י 4. עמ' ,עינית( נן,סיוריה יערנים יואיל, ברנרד17

 Hulifhat Easrern ט1)ו( .ק.9!1
 ושגו Malssjird נמ,המת הני,נט,.ס ע, נגרו ק"ן ו2אן'נ העשירית נסבה הי,יוק,פעין

 "!ימיין. "ימי" י'י" :ן:ן:ם.את ב-loei :ך!:נויי11ס' :נש::,ן
םי2 ש  גצשנה שישנו ניסאי קרא גשפ לעס עי "ו!, מעמ' הרצ.; ה הרנ,ץ קרוי", ש. ש, ממרו 
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 וזוטא אליהודרבא דבי תנאסדרחט

 נשבע שעה "באותה ק ב( כ-ג )משלי יע-. בסובאי תהי אל מוכיח מקראהרי
 לפיהם ומתוק סדור הכול ידשן על תמימה תורה שתעהן הזול בשמוהקב"ה
 נשמט הין "י. עולם מעדני כל מלאים שהן ושלחנות וכוסות מים מלאיםכגביעים
 המים משות' היה זה מחברנו ברורה, שיטה מתוך אלא בטעות לא כקראהבאלך

 זה מחברנו בזמן אבל לגמרי, יע שתו לא הם פעם 4 התנאים בספרותהמכרים

 המשפט וכדומה, מצוה לצורך ינן לשתות והתירו בהרבה נחלשה זומסורת
 הסנהדרץ עות לתקנו!. צורה ואץ ועתיק מקורי הוזז מים- מלאים-כגביעים
 מעיר ללכת במקום היה עמהם, אלעזר בן ופנחס יהושע משה שהניחוהגדולה,
 אחל כל מנה לארצם כשנכנסו אלא כן עשו לא הב העם, את וללמדלעיר
  שנסתימה מוסרית לירידה  שזרם הוא חיץ כלומר וליעג., לכרמוואחד

 דברי )הזכרת( "טובה הבאים: בפסוקים 1ם ניכרת מיין נזירות של זומסורת
 י חדרים חדרי בחדר למלך חק מיין שיהיה מקום בכל חכמה ודבריתורה
 נזקרות שקיימת מובן חדרים. בחדרי בצנעה אלא זה משקה לעצמו מרשההמלך
 והם הדבלה החברה מן נמורה בבריחה המתבטאת זו בחברה בזתרחמורה
 מחברנו של בזמנו אבל ,. החייט את שם לזמור כדי צורים במערותמתיחדים

 ר. יץ ולשתות ע!בים לאכל כרמים נוטעים אדם ובני רפתה היע מן 11 נזירותזה

ך 127. כב שם,3 138. כד שם,2
-

. 

 זיוט מים שוהי 1"ה נדבן שאמר נשד מעשה 138! עמ' מלמד - אסשט"זן מהדדתה דרשב"י ממלתאש

 שי1 -% י"ס "מת "ע"ע ימ""יש ;:2ן:%י-

 עי
 י", תא במבר ""עם

ץ ע, מתה המ ין צ, מחמאתי רפן ש' בצח שים6יש א  יט "ן טמ יח )י%1": 
 ה"ן נך הימק את מגדל חלל מה להימק מחלב)שמב(

 נותי
 נפשו את ומשיב לקן רן" קורת

 שריד הוא הנ"ל הפתגט ברם עימו; את ומאירי'
 ממורי

 הם 195 יג בטא", והדברים מאד עהיקד.

 1 :.- . נחלשה. זו בחברה שהגערות מזמן צ*ח, וב"ר ע-ב קי-ח, כתונות ע-ס תלמודיתמסורת

 , י- - 33. עמ' פעו, מאיר 7 : . 58. פי"ב שם,8

 קליהן יצא לגולן. והשליטן שלו,בידו- עבדיו כל ותפס שעמד ודם בשר למלך 162: עם, כ"ט שם8
 מתורבות. פניו ויחרו הסלע מן דוציאוהו ברבעיו תפשעו בסלע שטמון אחד אדא ומצאו והלכולשדה
 וסו, )כאפיו( ומשפפין בפניו( )לו מנהין היר כך באפיו( )לו ומשפמיו כפגיו לו מנפחיוהתחילו

 סניה על כולן אתת,ינמלו ציותה ששי בדן צווה 145 רעע בז פרק למטלה השוה באף לשפשוףיבנוגע

 - - ', שייון. התןהנהרנה
 באהריהון הויה אנא אמר חזקיה רבי ערב: תנשי על בזוהר שנאמר מה מזכירה זךגזירה1

 לכמיהה שבת לערב שבת מסרב ואתו במערהא, טוריא ביני מחטמרין תוו גובריך והמיתלערכה-
 ויומט יומא כל באורתהא ומתעסקין אנן עלמא פרוש-י .לי אמרו עגורן, דגמון דין מה להוןאמריה
 , י 4 , ד(, עמ' ח דף לראשית חדש לזוהר וכו' ברא. מעשבי בר מכלין אנן ליתחמנין

 "; : . למהז לאילו שנטעתי כרמים 12; עמ' ב' מא-ר 182; עמ. ה סא"ז9
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 וזוטא אליהולרבא תנא.דביסדרשט

 '--י)'"תאריכים:
 הבחר התארז את ברם זה, בעמן חכמי מחלוקת ראעולמעלה-כבר

 ד ' תשבר אשר הם . המקומ למק העשיית המאה והיא המחבר, ,עוומציע
 בשנת התחילו המשיח מימות אלה שאלפים מכית ן המשיח ,ץמות י שםמאות
 יוצא המקובל!, למנין 240 בשנת או 242 בשנת היינו הבית! חרבן לאחרקע-ב

 "משחרב בפרוש; אומר הוא וכך זה. למנין 2א או 9%  בשנת עומדשמחברנו
 מספת פעם חתר הוא זה מנץ על שנה-3 מאות תשע עבשי ועד אחרתבית

 ! שנים ד' ומ' עולמים וארבעה תשעים הוא ימיו ועד העולם שנברא מיוםבמנאו

 478 ימיו ועד העולם מבריאת יוצא ליובל, או לעולם שנה 50  תשבץ לפיהיינו

 ואץ מקורות משלושה יוצא זה תאריך א9ן. שנת האירופי התאריך ולפ;שנה
 ,ה סמר של לגיבוריו בנוגע קשיים עולים מכאן וכללי. ספק-כלל בולהטיל
 שמואל תלמיד ענן רב בזמן השלפפת במאה ושכבר בתלמוד הנזכר סא"רעם
 וסדר רבה עולם סדר הספר עם לזיהויו ב!וגע קשיים עולים וכן ידוע,היה
 חי זה גאון ז-לר. אסף שפרסם בתשובה מתארו נאת נטרונאי שר' זוטאעולם
 ידועים חכמים מניחים לפיכך העשירית. במאה ולא המקובל למנץ ה-9במאה
 שמכר זה עם זהה אי% שלנו אליהו וסדר זה בשם ספרים שני של קיומםעל

 המשוט התוכן הדעת. על מתקבלים הדברים מזכירו~ נטרונאי ושר'בגמרא
 שהיה ענן, יב את לימד הנביא שאליהו הספר זה שאץ מראה זה, ספרנושל
 ילקוט בספר!ו ואילו להורות, יכול מלאך שרק סודי, תוכן בעל ספקבלי

 כמו למקום, ממקום שהתהלך  שעיר נס טארץ אדם של חיים סיפוריהכולל

 יותר מהם ויצא המשיח ימות של אלמים שני בהוך שעבוד עלינו נכנס שרבו בסומנו 7-4: טיב1

 י - 70. בשנת אוהו המונים ויש היגיל למנין 68 בשנת שני בית חרבן "ממים יש8
. 37. ד,5 163: מב-ט4

 קטף יתר מספר גם יתכן ברם שגיח, ע"ד כחוב לו בד שזום, איש הגהה "יא שנה מד המספר8

 מזמן מאוחרות הוממות באן רואים QP )376' מרגליות BS; 46, טמ' מבוא קמא-ש שכמים רובי
 "מאוחרים.המעתיקים

 "-'=- ע"א.. ק"ו, בתוגות8ן
 1 (, 380. סע שם מרגליוה 178; עמ. תרטיט( )ירושלים הנניע מהוך דישונים תשתוה9

 ירושלים גישראל הדרשות צונץ 48, הערה תרע-ט לורשה הערוך בעל גתן ר' בתולדוה שי-ר/10
 . . , 288. ג' ודורשיו דור יוד וייס 58; עמ' שם אלבק הערת וראה ז5, עמ'תש"ז
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]18ן-,: בראנד,:יהושע

'ו י ..- '. החיצונימעולמם

 מגודלי הם המחבר דור אנשי כל קודם'
 ובצורה ארוכים בגדיהם זקון

 שלהם העיקריים המלבושש אחד הטלית שימש כנראה !. ללכת להםהמפריעה
 השואל לקראת שנתעטף הלל כדוגמת ן שבא אורה לקראת בו מתעטפיםוהם

 " בושה אצלם העירום ! דוקא הטלית על מראה העטוף *. בשאלותיושהטרידו
 היו שעה באותה בנכרים: גם אלא יהודים, דוקא ולאו התלמודז בזמןכמו

 עשה מה אמרו: גדולה בכיה ובוכין ובזקנם בשערן מהלשין העולםאומות
 אהבה אהבתם ביותר, פרימיטיביים הם עליו,. נהרנץ אילו'שכך שלאביהם
 את אפילו לרצוח הם מוכנים רתחה ובשעת רתחנים הם שנאתם. וכן "גמורה
 לדעת ההתאבדות !ם בניוח. את רוצח ה!רמ העבד גם עבדיהם,י אובניהם,
 אוכלים והיו לגר חביב אביה שהיה אחת בברתא מעשה שכיחה: תופעההיא

 לאשה לבני בתך את תנה לאביה היי אותו לו ואמר לבם את ומטיבץושותץ
 לע עלתה חופתה זמן שהגיע בית חופתה, זמן שהגיע עד בדבר לווהחרישה
 זי. ומתהונפיה

 מתלש מ" 1se; ימ' גת שם מזד; יו .שמע ~קנו עי יורד אנ.ו שי ר.רו אפיקו 1ae; ס-ע פשה,1
 . . ונר. ושקיוגשורו

 שקשרון עמס איעזר גן ופנ"ס ויהושע מש" שהניה 1ד~ה יסנהורין יחס "ק ""ן פו-ב שם2
 יום ישיא,, שיירוה בגי ושזרו מארבונוהיהס ימע,ה )ננדי"ם( ויכליהו גמתנקפ גשי שיהגיים
 בשהים גשנה איץ דרך ישיאי אח ויימיו ,ירושייס אהד 'ופ יהנרוז, אתז יום אי גניהאהד

 נאנס ואסו אהד גי לארצם נש!נ!סו איא גן עשו יא הן וגו'. הארצם ,שרא, שיהישגו עו נשיש'
 . . . וגו, הטורה את יציגות שיא נזי נפשי עליך שיופ אמר ו,יי!ס,יגרמו

 ונו'. גשיוס גא יו אמר 11יאה1 ויצא נהעטף גא, פיוני ,מלך יו ואמרו מהם אחז גא יימיפ 11: ג"
 יקרתנו. ויצא !העטף א: לא שנה4
 א; ד, שם גילית; נשסוף "יוק ,מש =ה .;: ה מורוה הו"' מקץ; מתעטף "י" ג: ", ניח "שוה5

 נ. א, ר-ה ירתקו. ד; ט; שגהמשה

 "גש, "15: נט שם"
 'tD~1D ה.1 עושק היו מה ונו': העוין מן ועקרו ו2ה גחן היסה נסוה מגוי

 . , . נשוק. שדוכס 1"!,2ין דאר, ננ, עי r'ml~1גהקן

 יד שאין בשוק, ערומיפ שמהיג,ן מיקשי ואישי גרגרוא אנשי איו הש גמתמהא ג: סג, התמהו7
 גוא. יא ,נושא ג: ע;, שנת והשוה ערום. חשוק שמהיך ממי יוהר המקום ,פס ומהואגמשוקץ

 'י - - ב. רבהז, השירים שיר 153.והשוה סבת8
ס ונו'. נמרה אהגה אוהבו והיה עגו ,ו שהוה ניו ,פיך 1"1: פ-ה שם9
 ישר יעניו וטעו גיר '1tDfi נגורו גזו לימו שסיה 1-2 ימיך "1: עמ' פיו שם ". עמ' פ-א שפ"ן

 ונו.. ו,ג21.ס ,"יה ותנפו ;" את והרג צא לו ואמיהניה
 . אחי. נרגע א"ת נשעה נוין את הרו ;העגי( עמו וגו, שעה יאגר 111: עמ' פי-ס!ן
 י,' "וו. פ,-ט שם!;
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 אבא "אמר אליהו: שמו היה במקרה יי, למקום" ממקום -עובר אומר:שהוא
 ויחסוהו.לאליהו 11 לטעות  שגרם דבר לברכה-!ן ונכור לטוב זכוראליהו
 שאליהו רט כל אין שפו בספר ביניהם, קשר כל אע ברם עזן, ה' של רבוהנביא
 מאליהו מדבר הוא אדרבה רבימ!ן שהעירו כמו ,רונו מתוך מדברהנבינו
 לפיכך הזמ!ים בכל הוה הספר את שוייפו מניח שלום א"ש שלישים, בנוףהנביא
 )ערור שבו והטרקים הבבות מספר נאץ נטרונאי ר' כמו קדמונינו לנומסרו
 לומד שאליהו זה ספר של תכנו לגלות השתדלות נם שהיה יתכן ,י. 3( סדרערך
 משה בר' שמואל ר' המקובל על בהקדמתו שלום איש שמספר כמו ענן ה'את

 ובעורץ דנורא זיקוקין פירוש עם תל-ו בשנת זה ספר שהדמים מפראגהידוע
 למנין  בשנת.970 זה. שבספר הפרטים כל מסתדרים זו לתקופהדאשאוי.
 הרג זרעו טורקסטאן, ממדבר המזרחית לכליפות הסליוקים פלשוהמקובל
 מיד ארץ-.שראל סוריא, את כבשו אח-כ בואם, מקומות בכלוחרבן

 אל נתזאם הפרסי הנזיר ין, הבפנטיים מן מאנאטוליה גדול וחלקהפאטימיים
 הצבא את לק-ים ברצותו 2"19(, בשנת )נרצח הסליוקים אשרות שהיהמולק
 חילק הוא לפאודליות. הדרך את פתח במלחמות, שהוזנח במדינה הסדרואת
 הארץ חזרה עי-כ המסים, ואת היבול את להם ונתן לחייליו האדמותאת

 הקודמים הקרקעות בעלי וו. יתרות בהכנסות מעו!ינים היו החיילים כילשגשוג
 היהודים סב*, שביותה להניח ויש ,י אלה חדשים אדונים עלית ע-י קשהנפגעו
 לקרקע .שעבדו והם העתיקים, האדונים ע"י ובץ החדשים האדונים ע-יבע
 שבטי כרוב אש עובדי בראשונה היו הסליוקים נוסף, פרט השבוע.כל

 מארץ מחבר;1.שהיה זה: שבספר הפרטים כל ברורים כעתהטורקמניימה.

 !סי' 'י ווי " 2 2ואו:1?בג2י2ע::

 א,גק,"יישוהניקיא,עמ'ן"ו
ק "א-ר4ן  =רעה אומר,ס מהן בא "מ הינן אייהן ואומייפ ,ושנ.ם ינוילנו "יו אחת פעם ז,: 

 n~sSD1 תמד ו-, אייהו גא גנך ועוסקין יושנין שנן עד הי שי מרעה אומר,ס ומן יא"שי

 מורע" איא איני אני ונו. רגוה' י"סאמר
 ש,

 1es) א' (RO.-ו אומר הלא וגן 9",( סו )מא-; רני

 : אותן. ~יפיסו ומשש איירו שינוא עד ונו' הנוהיים מן 1ר,ס מקנייןאין
 -. ,, י-ה. "קזמה,עמ'"1 י,. עם. מנוא,"ן
 .Strange !. ]: 0 .יד the ,, Lands יפי י 4. עמ' ,עינית( נן,סיוריה יערנים יואיל, ברנרד17

 Hulifhat Easrern ט1)ו( .ק.9!1
 ושגו Malssjird נמ,המת הני,נט,.ס ע, נגרו ק"ן ו2אן'נ העשירית נסבה הי,יוק,פעין

 "!ימיין. "ימי" י'י" :ן:ן:ם.את ב-loei :ך!:נויי11ס' :נש::,ן
םי2 ש  גצשנה שישנו ניסאי קרא גשפ לעס עי "ו!, מעמ' הרצ.; ה הרנ,ץ קרוי", ש. ש, ממרו 
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 וזוטא רבא אליהו דבי תנאמדר211(

 היו הסלג'וקים גדולים. מאורעות הרת בתקומת הי דתו לפי רהודיערביה
 אתם נפגש אף המחבר שלנו, בספר כאלה נזכרים אף והם אש עובדיכמובן
 ולבסוף 21 המלך בבית והכניסוהו תשחורת" שם והיתה שבעולם גדול"בכרך
 -אש בתורתכם כקוב מה מקני אלוה אינה אש או"רים -אתם החבר לואומה
 ראה מחברנו כי להניח יש האש. פולחן קים אצלם כי "ע ו', )ויקראתמיד"
 ע"י האש לכבשן שהשליכוהו בשעה אברהם של תיאורו ומכאן זה,פולחן
 23נמרוד

-
 שנתפס מספר ה-9( )המאה הדני אלדד אדם. אוכלי הסליוקים היובראשונה

 רומרוס ששמם ואחרים "ל הערה ראה כותים, לכושים )הכוונה כושיםאצל
 אש עובדי שהיו אחרים שבטים התנפלו-עליהם ואח"כ אדם בני אוכליוהם
 לקאניבלתם הסבר כאן לות. וישתחוו גדולה אש עושים היו בבקר יוםובכל

 אותן ואוכלים עניים מפשיטין אלא כן אינן ישראל של אוכלין "אבל זהשבספר
 אותה אוכלין עליהם צפה ושמנונית בקדירה אותן ושולקץ עצמותופוברק

 .-חורקץעצמותלאשמה-,ו
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 יסך הניטאי )299( אש, עובדי שהת שלתם למכר וסימן טזרקיס נעמס ועשדט סימם אר,
 בוש. כוה, לכותים, יהודים מופריםאצל

 אירופה. עמי של עניניהם במרכז היו הביניים ימי ובמכי

-

 שנקיע אבו מסגירם וין )11!(. אש ע1גוי שנס זא1מר נוה צשס שניזם מטרזנה נרסין;ס
 - חלס. לכיסאי ב( ת, )תענוד לאש "עובדים לכוהים ככוונה לדעתו אש; עוכרי וסע שמה "-

.. 

 מאוה חמש רוחות מארבע עצים הקיפוחו הארץ גבי על ונתנונו וענדוהו כפהוהו מיד 21: 1 שם,23
 למזרח אמות מאות המש למערב, "מות מאוח חמש לדרש, אמות מאות חמש לצפון,אסוה

 עובדי רשעים יששכר( שבס לשל ושכניהם נ: 88מ: איזנשטיין משיה, והשוה האור. את בהןוהציתו הקופי
 בכסף הגל כרמים עמילת ולח אדמה עבודת לא להם ואין יגשים ואחיוהיהם אמותם נושאיםהאש
 .י פרס. ולשון הקודש בלשון מדברים- והם בי*ד.בידם מיהות וד' ונשיא שופט להם וישיקנו

 ושם 22, עמ' ב, ספור חיזנשסחן המדרשים אוצר24
-'bPi 
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