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  אגדות החורב� דרשות הפסוקי� ב

        תלמוד בבלי מסכת חגיגה ד� טו עמוד אתלמוד בבלי מסכת חגיגה ד� טו עמוד אתלמוד בבלי מסכת חגיגה ד� טו עמוד אתלמוד בבלי מסכת חגיגה ד� טו עמוד א

: אמר לו. והיה רבי מאיר מהל� אחריו ללמוד תורה מפיו, מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת: תנו רבנ�

:  אמר ליה�. א� אתה חזור ב�: אמר ליה. שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כא� תחו� שבת, חזור לאחרי�, מאיר

עייליה לבי , תקפיה.  חו� מאחר�כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו בני� שובבי� : ולא כבר אמרתי ל�

עייליה לבי . עי�לרש' אי� שלו� אמר ה+ ח"ישעיהו מ: +אמר לו! פסוק לי פסוק�: אמר ליה לינוקא. מדרשא

כי א� תכבסי בנתר ותרבי ל� ברית + 'ירמיהו ב+אמר לו ! פסוק לי פסוק�: אמר ליה לינוקא, כנישתא אחריתי

ואת + 'ירמיהו ד+אמר ליה ! פסוק לי פסוק�: אמר ליה לינוקא, עייליה לבי כנישתא אחריתי. נכת� עונ� לפני

עייליה לבי כנישתא . 'רעי בפו� עיני� לשוא תתיפי וגושדוד מה תעשי כי תלבשי שני כי תעדי עדי זהב כי תק

�! פסוק לי פסוק�: לבתרא אמר ליה. כולהו פסקו ליה כי האי גוונא, עד דעייליה לתליסר בי כנישתא, אחריתי 

אשתמע , ההוא ינוקא הוה מגמג� בלישניה. 'ולרשע אמר אלהי� מה ל� לספר חקי וגו+ 'תהלי� נ: +אמר ליה

. ושדריה לתליסר בי כנישתי, סכינא הוה בהדיה וקרעיה: איכא דאמרי. אלישע אמר אלהי�כמה דאמר ליה ול

  .    הוה קרענא ליה�אי הואי בידי סכינא : אמר, ואיכא דאמרי

  

         כא כא כא כאירמיהו פרק לירמיהו פרק לירמיהו פרק לירמיהו פרק ל

� ְיקָֹוקְוָהָיה 6ִ7יר0 ִמ%45ֶ %מְֹ*ל0 ִמ2ְִר01 ֵיֵצא ְוִהְקַרְבִ.יו ְוִנַ,* ֵאָלי ִ'י ִמי ה%א ֶז   :ה ָעַרב ֶאת ִל01 ָלֶגֶ*ת ֵאַלי ְנא8

        ל כאל כאל כאל כאמצודת דוד ירמיהו מצודת דוד ירמיהו מצודת דוד ירמיהו מצודת דוד ירמיהו 

  :  רצה לומר מלכו יהיה מישראל� והיה אדירו ממנו 

  :ש" כפל הדבר במ�'   ומושלו וכו

  
        י ישעיהו פרק יי ישעיהו פרק יי ישעיהו פרק יי ישעיהו פרק י""""רשרשרשרש

  : בלילה ההוא�הנה האדו� ) לג(

  : יפשח פארותיו עיקר ענפי אילנותיו�  מסע� פארה במערצה 

�   במערצה  �� במערצה ... במשור המקצ� הענפי�  : בכלי משחית העור� ושובר אות

�  ורמי הקומה �  : המלכי� והשרי

 �  : אי� לשו� גידוע נופל אלא באילנות ודבר קשה�  גדועי

  : א� זה לשו� קציצה כמו כנוק� זית ונק� לשו� ונפעל� ונק� ) לד (

�   סבכי היער �  : הענפי� החשובי� והגבורי

  : עובי יערו וכרמילו ה� מרבית חיילותיו�והלבנו�   

' א באדיר בזכות חזקיהו שהוא אדיר� ומושל� של ישראל כמה שנאמ"ד,  על ידי מלא� יפלו�  באדיר יפול 

  ):ירמיה ל(והיה אדירו ממנו 

   

        ספרי דברי� פיסקא כחספרי דברי� פיסקא כחספרי דברי� פיסקא כחספרי דברי� פיסקא כח

ישעיה י +ואומר , ש הלבנו�גלעד אתה לי רא+ ירמיה כב ו+מני� שאי� לבנו� אלא מקדש שנאמר , והלבנו�

ולמה נקרא שמו לבנו� שמלבי� עונותיה� של ישראל , ונק� סבכי היער בברזל והלבנו� באדיר יפול+ לד

  א� יהיו חטאיכ� כשני� כשלג ילבינו+ א יח/ ישעיה/ש� +שנאמר 

  

 �        חסר ויתרחסר ויתרחסר ויתרחסר ויתר) ) ) ) אייזנשטיי�אייזנשטיי�אייזנשטיי�אייזנשטיי�((((אוצר המדרשי� אוצר המדרשי� אוצר המדרשי� אוצר המדרשי

שאילו בראייה ? למה) א"ו י"שמות ט(כה נאדר בקדש מי כמ' מי כמכה באלי� ה: 'א בר מ� ב"כל כמו� חסר ה

יודי� ובכל התורה אינו כ� אלא ' חסר ב/ באל�/וכמו כ� באאל� [והשאר בשמועה ) 'שראו בעיניה� גבורת ה(

לומר ל� מי כמו� חסי� יה ומי כמו� חסי� וקשה שאתה שומע נאוצי וגדופי , ד בתראה"ד קדמאה או ביו"או ביו

 ].   מי כמו� באלמי�' י תנא מי כמכה באלי� ה" דבי ר,רשע ושותקשל אותו 


