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 תרות [שנשא עם האררח], והיה אוכל סעודת כקר
 בדמשק וסעודת ערב כמדי, ד״ל כםזרת ובסערכ.
 ויהי היום ההוא והיד. מתנאת בעצמו ואומר לא יש
 כעולם כמוני שנתן לי הקב״ת הכמה וכינה ודעת
ד ת נ ת  והשכל והמשילני על כל בריותיו. באותת שעת נ
 תרות ונפל מעל האדרת עם מ׳ אלף איש. כשראה

 שלמת כך צעק על תרות ואמר לתרודז שוב תדוהי
 תשוב. תשיב תרות ואמר שב אתת עד אלהיך ולא
 תתנאת ואשוב אני עמך. כאותת שעת נכלם שלמת
 מדברי תרות. ועוד שהיה הולך יום אתר ועבר על
 נתל אתר שתיו בו נמלים ושמע קול נמלת אתת שהורת
 שהיתת אומרת לנמלים הכנםו לבתיכם שלא ישתיתו
 אתכם תיילותיו של שלמה המלך, כששמע שלמה את
 דברי הנמלה תרת אפו ואמר לרות רד לממד• לאח,
 וירד• שלת אתר הנמלים ואמר מי מכם אמרה הכנםו
 לבתיכם שלא ישתיתו אתכם מתנות שלמת, אמרת
 אותת תנמלת אני אמרתי לתם. אמר לת למת אמרת
 כך, אמרת לו יראתי שמא יבואו לראות מתנותך
 ויבמלו מתשבת שמשבתין לתקב״ת ויתר אפו עלינו
 ויהרננו. אמר לה למת לא דברת מכל תנמלים אתרת
 אלא את, אמרה לו אני מלכה שלהם. אמד לה מה
 שמך, אמרה לו ״מחשמה״. אמר לד. אני רוצת לשאול
 אותך שאלת אתת, אמרה לו אינו ראוי שיהיה השואל
 למעלת ותנשאל למטת, תעלת אותה לפניו, אמרה לו
 אינו ראוי שיהיה תשואל יושב על כסא ותנשאל לאח
 אלא תשא אותי על ידיך ואתזיר לך תשובה. ולקה
 אותר על ידו ונשארת לו כננד פניו, אמרת שאל, אמר
ל יותר ממני? אמרת לו תן, אמר ח  לת יש בעולם נ
 לה מי הוא, אמרה לו אני, אמר לת כיצד את נחלת
 ממני, אמרת לו אילו לא תייתי נחלה ממך לא שלתך
 תקב״ת אצלי שתשאני על כפך. כשמוע שלמה את
 דברי הנמלה תרת אפו עלית ותשליך אותת על האח
 ואמר לת נמלת! אינך יודעת מי אני, אני שלמה
 בן דוד המלך ע״ה, אמרה הנמלה תדע לך שאתת
 ממיפת םרותת ולא תתנאת בעצמך. כאותה שעה נפל
 שלמת על פניו ונתבייש ונכלם מדברי תנמלת. את'כ
 אמר לרות תשא את תאדרת ונלך, נשא תרות את
 תא דרת, אמרת נמלת לשלמת לך, אבל לא תשכת את
 השם יתברך ולא תתגאה בעצמך הרכה, והיה תרות
 הולך ועולה למעלה בין השמים והארץ ונשאר כן עשרה
 ימים ועשרה לילות. יום מימים ראה מרקלין אהד
 נבוה כלו בנוי מזהב טוב, אמר שלמה לשריו לא ראיתי
 כמו זה מרקלין בעולם כלל, באותה שעה אמר שלמה
 לחה תרד למטה. ירד הרוה למטה והלך שלמה הוא
 ושר שלו אסף בן ברכיה, והיו הולכים וממיילים
 סביבות המרקלין, ודיה עשב שהיה בו כריה נן עוץ
 ולא היו מוציאין לו פתה ליכנם בו והיו תמהים על
 זה הדבר כיצד נעשה שיכנס בתוכו, הם בזה הענק
 ושר השחם בא למלך, א״ל אדוגי למה אתה דואג כל

 ה׳ כלם כהכמה עשית, א״ל אם תהפוץ גהזיר אותך
 לטקוטך, אטר להם עשו לי מוכתכם ותהזרוגי למקומי.
 מיד קרא המלך לאשטראי ואטד לו לך ותהזור אותו
 למקומו, איל איגי יכול לההזירו למקומו לעולם. כיק
 שראה כך גשא אשה והוליד ממגה שבעה בגים ששה
 מהם בדמות האם ואהד בדמות האב שהיו לו שגי
 ראשים, והיה הורש וקוצר וגעשה עשיר גדול מעשירי
 עורם. לאהד זמן מת האיש ההוא והגיה ירושה לבגיו,
 הששה אומרים אגו שבעה להלק ממון אכיגו והאהד
 שיש לו השני ראשים אומר אנו שמונה ועלי לימול
 סן הירושה שני הלקים. הלכו כלם אצל שלמה ואמרו
 לו אדונינו המלך אנו שבעה ואהינו בעל שני ראשים
 אומר שאנו שמונה ורוצה להלק ממון אבינו לשמונה
 הלקים והיו רוצה ליטול שני הלקים. כיון ששמע שלמה
 כך נעלם טטנו הדבר, סיד קרא לסנהדרין ואטד להם
 מה אתם אוטחם בדכר הזה, אטרו אם אנו אוטרים
 אהד הוא שמא שנים הם, שתקו. אמר להם שלמה
 לבקר משפט. בהצי הלילה נכנם בהיכל ועמד בתפלה
 לפני המקום ואמר רבש״ע כשננלית לי בנבעק ואמרת
 לי שאל מה אתן לך לא שאלתי מסך לא כסף ולא
 זהב אלא הכמה כדי לשפומ בצדק בני אדם, א״ל
 הקביה אני נותן לך הכסה בבקר, ויהי בבקר שלה
 וקבץ כל הסנהדרין ואמר להם שלמה הביאו לפני האיש
 ההוא בעל שני הראשים, מיד הביאוהו לפניו ויאמר
 להם ראו שאם יודע זה הראש מה שאני עושה לזה
 אהד הוא ואם לאו הם שנים. אמר שלמה הביאו
 מים המים ויין ישן ובנח שש, והביאו מ־ם המים
 והניהו על פניו חרק בו מים המים ויין ישן. אמר לו
 ארוני המלך אנו מחים אנו מחים אנו אהד ולא שנים,
 ולא נאמר לך עוד שאנו שנים. כיון שראו ישראל אח
 משפמ המלך תמחו ורעדו ופחדו כלם ממנו, לכך

 נאמר ויחכם מכל האדם.
 סליק

 מעשה הנמלה

ש ח" ה 22] ר ד מ ה ה י ב ] 

 זה מה שאירע בימי שלמה המלך ע״ה, בשעה
 שנחן הקב־ה מלכוח לשלמה בן דוד והמשילו על כל
 מיני חיה ובריה שבעולם ועל בני אדם ועל חיוח
 ועופות ועל כל מה שברא הקב־ח, ונחן לו אדרחנחלח
 שישב עליה והיא ממשי ירוק ארונה מזהב מוב וכל
 מיני ציוחם שבעולם, והיה ארכה ם׳ מיל ורחבה ם׳
 מיל, והיה לשלמה ארבעה שרים, שר אחד מבני אדם
 ושר שני p השחם ושר שלישי מן החיוח ושר רביעי
 מן העופוח. והשר שהוא מבני אדם אסף בן ברכיה
 שמו, והשר שהוא מן השדים דמיראמ שמו, ושר חיוח
 אריה, ושד עופוח נשר. ולא היה הולך כי אם על
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 מזהב ויפחח אוחו ויבגס בחובו, וימצא שער שגי ויפתח
 אוחו ויבגס בחובו, וימצא שער שלישי ויפחדו אוחו
 ויבגס בחובו, ויראה בגין גאה עד מאד ויש בו בריכה
 אחח טאודם פטדה וברקח ומרגליוח, ייראה בחוכו
 קובר. אחח טבלטיגי טרגליוח, ויראח בטח ובטח חדרים
 וחצרים טובים רצופים בלבגים אחח של בסף ואחח
 של זהב, ויסחבל באח ויראה צורח עקרב ויסיר העקרב
ח ויפחח אוחו ויש א  שהוא מכסף וימצא כיח חחח ה
 בו במה מיגי מרגליוח עד אין מספר ובמה מיגי זהב
 וכסף, וימצא פחח אחר ועליו מגעול ובחוב על הדלח:
 בעל זה הטרקלין קודם היה בכבוד וגבורה ופחדו
 האריות והרובים טטלבוחו והודו. רשב בזה הטרקלין
 בטובוה ובהעגוגים וטלך וישב על בסאו, ובא זטגו
 לטוה בלא עהו וטה וגפל הבהר טעל ראשו. הבגס
 בטרקלין ותראה תמיהה. אה״ב פהה הדלה וגבגס
 וראה פהה ג׳ וכתוב עליו שהם יושבין בכבוד ועושר
 גדול וגשאר הממון והם טהו והלכו ועברו עליהם צרוה
 הזמן עד אשר גסעו לקברים ולא גשאר להם הליבה
 רגל בארץ, ויפהה אה הפהה ומצא בריבה אהה מן
 אודם פטדה ובדקה ובהוב עליה: במה למדהי במה
 קריהי בטה אכלהי בטה שהיהי ובטה לבשהי טלבושים
 גאים, במה הפהדהי ובמה פהדהי. והלך עוד וטצא
 דירה גאה טן פטדה ובדקה ילה שלשה פההים, ובהוב
 על פהה הראשון: בן אדם לא ישקר בך הזטן, הבלה
 אהד. והלך והסע טטקוטך והשכב ההה האח, ובהיב
 על הפהה השני: אל הטהר, טעט טעט לך, בי העולם
 מזה לזה הנהן. ובהוב על פהה השלישי: קה לך צידה
 לדרך והקן לך מאבל מבעוד יום בי אהה לא השאר
 על האדמה ולא הרע יום מוהך. ופהה הדלה ונכנס
 וראה צלם אהד יושב והרואה אוהו יהשוב שהוא הי,
חל  וילך לפני הצלם וינש אליו ונהרעש ויצעק בקול נ
 בואו בני השטנים, ראו בא שלמה לאבד אהכם, והיה
 יוצא אש טנהיריו ועשן. באוהד. שעה היתה בהובם
 צעקה גדולה וטרה והיה עליהם רעש ורעם. צעק שלטה
 בקול עליהם ואטד אהם הפהידי אוהי, אץ אהם
 יודעים שאגי שלמה המלך טולך על בל בדיה שברא
 הקביה ואגי רוצה ליסר אהבם בבל סיגי יסודי! ואהם
 מורדים בי, וקרא עליהם שם המפורש. באוהד. שעה
 שהקו בלם ולא יבול שום אהד מהם לדבר, וגפלו
 הצלמים בלם על פניהם, ואותם בני השטנים ברהו
 והשליכו עצמם לים הנחל בדי שלא יפלו ביד שלמה.
 ויקרב שלמה אל הצלם ולקה לוה בסף מנרונו ושלשלה
 ובהוב בלוה בל עניני הטרקלין, ולא היה יודע לקחה בו
 ודאנ דאנה נחלה ואמר לשריו הלא ידעהם בל בך ינעהי
 ונתקרבתי אל הצלם ועתה לקההי הלוה ואיני יודע מד.
 כתוב בו. והיה מתבונן ואומר ביצר אעשה, ודאה
 והנה בהוד אהד בא p המרבד ובא לפני שלטה
.  והשההוה לו ואמר לו מה לך שלמה המלך שאהה חאנ
 אמד לו על זה הלוה אגי דואג שאינו יודע כיה כתוב

 בך, אמר שלמה אגי דואג על הטרקלין הזה שאין לו
 פהה, איגי יורע ביצר אעשה, אמר שר של שדים
 אדוגי המלך עתה אגזור על השדים שיעלו למעלה מגג
 הטרקלין אולי ימצאו שום דבר או אדם או עוף או
 שום בדיה. באוהד. שעה צעק על השדים ואמר מהרו
 ועלו לראש הגג וראו אם המצאו שום דבר. הלכו
 ועלו וירדו ואמרו אדוגיגו לא ראיגו שם שום אדם
 בלל אלא עוף אהד גדול ושמו גשר והוא יושב על
 אפחהיו, באוהד. שעה קרא לשר העופות (הפרס) ואמר
 לו לך והביא לי אה הגשר, הלך הפרס והביא אה
 הגשר לפגי שלמה המלך ע״ה, ויפהה פיו בזמר ושבה
 לפגי מלך מלבי המלכים הקב־ה וגהן שלום למלך
 שלמה. א״ל שלמה מה שמך א״ל ״אלעגאד" א״ל בן
 במה שגים אהה, א״ל בן ה״ש שגים, א״ל ראיה או
 שמעה שיש לזה הבית פהה, א״ל אדוני בהייך והיי
 ראשך אגי לא ידעהי אבל יש לי אה גחל ממגי
 מאהים שגה והוא יודע ומבין ויושב במעלה שגיד..
 אטד שלטה לפרס הוליך זה הגשר לסקומו והביא לי
 אחיו הגדול טטנו, הלך ולא ראתה אוהו עין, אהד
 שעה בא לפגי שלטה ועטו גשר גדול טן חראשון ואמר
 שירוה והשבחוח לבוראו וגחן שלום לטלך שלטה ועטר
 בין ידיו ואמר לו מה שטך, א״ל ״אלעוף". א״ל במה
 ימי שגי הייך, אמר לו הה״ק שגה, א״ל ידעה או
 שטעה שיש פהה לזה הטרקלין, א״ל אדוגי הייך והי
 ראשך אגי איגי יודע אבל יש לי אה גדול טטגי ה׳
 שגה והוא יודע ומבין ויושב במעלה שלישיה, אטד
 שלמה לשר העופות הוליך אה זה והביא לי אהיו
 הגדול ממט, והוליך אוהו ולא ראהם עין. לאהד שעה
 בא הגשר הגדול והיה זקן מאד ולא היה יבול לעוף
 וגשא אוהו על בגפיהם והביאו אוהו לפגי שלמה וגהן
 שבה ותהלה לפגי בוראו וגהן שלום למלך. א״ל
 שלטה מד. שמך א״ל ״אלהעמר", אמר בן במה שגים
 אהה, א״ל בן אלף ושי שגה, א״ל ידעה או שטעה
 שיש לזה הטרקלין פהה, א״ל אדוגי בהייך לא ידעהי
 אבל אבי סיפר לי שיש לו פהה טצד טערב אבל כסהו
 העפר טרוב השנים שעברו עליו, ואם הרצה הגזור על
 הרוה שיסיר העפר טסביבוה הביה ויהגלה הפתה. גזר
 שלטה על הרוה וגשב והסיר העפר טסביבוה הבית
 ונתנלה הפהה, והיה הפהה גדול טאד עשוי טבחל
 ונשאר במו שחף ובלוי מרוב הזמנים, וראו על הדלה
 מנעול והיה בהוב עליו: יודע לבם בני אדם שאנהנו
 ישבנו בזה הטרקלין בטובוה ובהענונים שנים הרבה
 ובשבא עליגו הרעב טהגגו המרגליות ההה ההטה ולא
 הועיל לגו והנהנו הבית לגשרים ואגהגו שבבגו על
 הארץ, ואטרגו להם בל טי שישאל להם על זה הטרקלין
 האטרו בגוי סצאגוהו. ועוד בהוב לא יבגס אדם בכיה
 הזה אלא אם הוא גביא או טלך, ואם ירצה ליבגס
 בו יהפוד לצד יטין הפהה וידאה ארגז וישבור אוהו
 דמצא בו טפההוה ויפהה הפחח ויטצא שער אהד
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 זקנה וחולי ורפואה. ומשגברא העולם ועד שבא
 אבינו אברהם הרבה בני אדם הניעו לשנים רבות
 ושלא שלטה בהם זקנה, וניתנה זקנה על ידו, שנאמר
 ואברהם זקן בא בימים (בראשית כ־ד). משנברא
 העולם ועד שבא אבינו יעקב היו בני אדם כשמניעים
 זמנם למיתה מתעטשים ומתים, והיה מיתתם פתאום,
 עד שבא אבינו יעקב וניתן חולי על ידו, שנאמר הנה
 אביך חולה (שם מיה). משנברא העולם ועד שבא
 חזקיהו מלך יהודד. חיו בני אדם חולים ולא עומדים
 מעל מטותיהן, ולא מצינו שחלח ונתרפא אלא חזקיחו,
 ובא אלישע והתפלל עליו ונתרפא, שנאמר מכתב
 לחזקיהו מלך יהודדי בחלותו ויחי מחליו (ישעיה ל״ח),
 וכיון שבא הזקיהו מלך יהודה ניתנה רפואח על ידו
 שנאמר ויהי מהליו. ד׳) שלשה נקראו בשמו של
 הקב־ה ואלו הן: צדיקים ומשיה וירושלם. צדיקים
 שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף
 עשיתיו(ישעיה מ״נ), משיה שנאמר וזה שמו אשר יקראו
 ה׳ צדקנו(ירמיה ב״ב). ירושלם שנא׳ םביב שמונה עשר
 אלף ושם העיר מיום ה׳ שמה (סוף יהזקאל) אל תקרי
 שמה אלא שמה. הי) שלש טדות טובות ברא הקב־ה
 בעולמו, ואלו הן יצר הרע וקנאה ורהמים. אם אין
 יצר הרע אין כל בריה מתעסק בפריה ורביה, אם
 אין קנאה אין כל בדיה טתעסק בנטיעה, אם אין
 הרהטים אין העולם עוטר. ו׳) שלש בריאות היה
 הקב״ה עושה בכל יום, ובערב שבת עשה שש, שלש
 של ערב שבת ושלש של שבת. ואלו הן: בראשון
 שמים ואור וארץ, בשני רקיע ומלאכים וניהנם, בשלישי
 אילנות ודשאים ונן עדן, ברביעי שמש וירה וכוכבים,
 בהמישי דנים ועופות ולויתן, בששי בהמה והיה ורמש,
 ואדם והוה ונפשות, הרי שש בריאות, שלש של ערב
 שבת ושלש של (בשביל) שבת. ז׳) שלשה עינויים
 הם, עינוי הצום ועינוי הדרך ועינוי בית האסורים.
 ענוי הצום שנאמר עניתי בצום נפשי (תהלים ל״ה),
 ענוי הדרך שנאמר ענה בדרך כהי קצר ימי (שם ק״ב),
 ענוי בית האםורין שנאמר ענו בכבל תלו בחל באה
 נפשו(שם ק״ה.) הי) שלש מלהמות נחלות עתידין
 בני ישמעאל לעשות בארץ באהרית הימים, שנאמר
 כי מפני הרבות נדדו (ישעיה כ״א) ואין הרבות אלא
 מלהמות, אהת בערב שנאמד טפני הרב נטושה, ואהת
 בים שנאמר ומפני קשת דרוכה, ואהתבכדך גדול של
 חמי, והוא כבד משניהם שנאמר ומפני כובד מלהמה
ד יצמה ויראה באבדץ אלו ואלו,  (שם), ומשם בן ח
 ומשם יבא לאח ישראל, שנאמר מי זה בא מאדום
 הטוץ בגדים ונו׳ (שם ם״נ). ט׳) שלשה דברים היו
 קשים לטשה עד שהראה לו הקב״ה באצבעו, ואלו
 הן: מנורה וראש הדש ושרצים. מנורה שנאמד חד•
 מעשה המנודה (במדבר הי), ראש הדש שנאמר ההדש
 הזה לבם ראש הדשים (שמות י״ב), שרצים שנאמר
 חה לכם הטמא (ויקרא י״א), ויש אומרים אף הלכות

 בו. אטד אותו בתור תן לי ואני אקרא אותו לך שאני
 תייתי יושב בטקוטי ותשי״ת דאת אותך שתיית דואנ
 ושלת אותי לקרוא לך תכתב. נתן אותו לידו ותביט
 בו וראת ותשתומם שעת אתת ובכת ואטד: אי שלמת
 זד. תכתב בלשץ יוני כתוב ואומר: אני שדאד בן
 עאד מלכתי על אלף אלפי מדינות ורכבתי על אלף
 אלפי סוסים, והית תתת ידי אלף אלפי מלך, ותרנתי
 אלף אלפי נבור, ובשעת שבא אלי מלאך תמות לא
 יכולתי עליו. והיה כתוב כל מי שיקרא זה הכתב לא
 יינע את עצמו הרבה בזה העולם שסוף כל אדם למות
 ולא ישאר ביד תאדם שום דבר אלא שם טוב. וזהו

 טת שבא על ראש שלטת בזת תעולם.

 חכר כל הצדיקים לברכה כן יהי רצץ אמן
 חם

 שלשד« !אדב^ה t מדרש שלשה וארבעה, מיוסד
 על המספרים שלשה וארבעה וגם מספרים אחרים, הוא כעץ
ש המובאים לעיל, ו ד ק ו ה נ ב ו ופרקי ר ה י ל ת א פ ו  ח
 ונשנו בו דברים רבים שכבר נכפלו בחקודםים, ולא נודע מי
 לקת ממי. המדרש שלשת דברים נזכר בתוספות ברכות ח׳
 ע״ב ד״ה ישלים, וע״ז י״ז ע״א ד״ת ולעלוקת בשס ר״ת,
 ועיין סמ״ג עשין י״ט בשש מדרש, ווערטהיימער העתיק
 המדרש מכ״י שבא מתימן והוסיף בו דבריס שמצא בכ״י
 מהגגיזד, של מצרים, ותדפיסו בספרו אוצר מדרשים כתבי יד

 (ירושלם תרע״ג).
 מדרש שלשה וארבעה

 א׳) אמר ד״ע שלש מחנוח טובוח נחן הקב״ה
 לישראל וכשחטאו ניטלו מהם וחזרו למקומן ואלו הן:
 חורה וחחלח ישראל וביזח מצחם (עי׳ פסחים פ״ז:).
 תורת שנאמר ואתנת לך את לוחוח האבן החורה
 וחמצוד. (שמוח כ״ד), ואמר כי p תשמים דברתי
 עמכם (שם בי). וכשחטאו לסד אדם פסוק אחד ושבתו,
 לשטים תוא עולת שנאמר תחעיף עיניך בו ואיננו
 (טשלי כ״נ), כי עשת יעשר. לו בנפים בנשר יעוף
 חשמים. וחחלת ישראל, שנאטר ואקת את אביכם
 את אבדתם מעבר תנתר (יחושע כ״ד), וכשתטאו
 נאמר וינלם ונו׳ מעבר לנתח כוש (דתי"א ת', צפנית
 ני), וביזת מצדים, שנאמר ויוציאם בכסף וזתב ואין
 בשבטיו כושל (תתלים ק״ת). וכשתטאו עלת שישק
 סלך מצחם ולקת אוצרות בית ת׳ (דתי״ב י״ב ט׳).
 בי) שלשת דברים נאסר בתן לשץ נחלת, אלו הן:
 ע״ז ונילד עדיות ושפיכות דסים. ע״ז נאסר בת אנא
 תטא תעם תזת תטאת נחלת (שסות ל״ב), ונלוי עריות
 גאטר בה ואיך אעשה הרעה הגדולה תזאת (בראשית
 ל״ט), ושפיכות דםים גאטר בה גדול עוגי טגשא
 (שם ד׳), ולשון הרע כגגד כלם שגאטר יכרת ת׳
 שפתי תלקות לשץ םדברת גדולות (תהלים י״ב). ג׳)
 שלש םתגות גתגו על ידי שלשה צדיקים, ואלו תן
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, על השבעת השדים והשק, וטבע ה ט ל nn ש to 
 אילנות ועשבים ובעלי חיים, טיוחס לשלמה הטלך עיה (סדר
 הדירות בשם שלשלח חקבלח), ויש עוד ספר בשם באור ספר
 רזיאל חוא כולל סגולוח נפלאוח טאבנים יקרוה ובעיח בדרך
 מבחיל מאד, ולפני כל מאמר כחוב שם שלמה חמלך ע״ח,

 ואולי חוא מפתח שלמה (רב פעלים בהערה צד 82).
 מעשר, ח נ מלח, נמצא בסוף מדרש ויושע בכ״י
 בבית אוצר הספרים קמברידש באנגליא, ונדפס עם חפדדש
 ויושע גם בהוצאת בלימאן, ווארשא תרמ״ו. ועיי יעלינעק

 בביחמ״ד חייה צד 22.
 גם יש מעשח שלמח עם בניחו בן יחוידע, בספר
 מנצור אלדאמרי שהו"ל קאהוט. ועי׳ אוצר ישראל ע׳ שאח.

 דסות כסא של שלמה המלך ע״ת

 [בית חמדרש ח״ב צד 83]

 חז״ל אסרו בשעת שהמלך אחשורוש ישב על
 כסא סלכותו בקש לישב על כסא שעשת ׳שלסר ברוב
 חכסתו ובתבונתו של תקב״ת. אסרו ישראל לפני
 הקביד. רבש״ע בסקום שתית יושב שלסד. תסלך ודן
 את ישראל שנאסר וישב שלסר על כסא ת׳ לסלך
 על ישראל איך ישב עליו אותו רשע, עשר למען שסך
 ואל תנבל כסא כבודך. ואמרו חז״ל היאך נמצא כסא
 של זהב במדי, אמרו ז״ל לאהר מיתתו שלשלמה עלה
 שישק מלך מצרים לאח ישראל ונטל כסא שלמה
 בשביל כתובת בתו והוריד אותו למצרים, ככתוב
 בשנה ההמישית עלה שישק מלך מצרים על ירושלם,

ח מצרים א א ט ם כ ת ה ׳ א י ב ־ ־ ב ף י ר ח נ כ עליי ם ' ח א  ו

 והביאו לאיי מפני שהיה מבקש להלהם עמם, ובאותו
 הפרק נפל םנהריב ביד ישראל ובזזו את ממונו והזר
 הכםא למקומו, וישב עליו הזקיהו ונטל את הכבוד,
 ותתנשא מלכותו והצליח כדכתיב ויצלח חזקיהו בכל
 מעשתו, וראה תזקיתו שיש בכסא שש מעלות. ומת
 ראה שלמה לעשות הכסא בשש מעלות? כננדששה
 בני אדם שיצאו מדוד ואלו הן: הזקיהו יאשיהו דניאל
 וחביריו [חנניה מישאל ועזריה], וברוה הקדש עשה
 אותו כסא כננד ששה מלכי יהודה שישבו עליו ואלו
 הן: שלמה רהבעם הזקיהו מנשה אמק ויאשיהו,
 ובימי יאשיהו עלה פרעה מלך מצרים ונלהם ביאשיהו
 ונמל הכםאמירושלם והביאו למצרים, ובקש לישב
 עליו ולא ידע מנהנו של כםא ואיך יושבין עליו, והכהו
 האריה על ירכו והיה צולע ולפיכך נקרא שמו פרעה
 נכה ומתרנמינן פרעה הנירא. וכשעלה נבוכדנצר למצרים
 טצא שם הכסא ונטלו והוליכו לבבל ובקש לעלות בו
 ולישב ולדק את צדקיהו בבבל, אטרו ישראל לפני
 הקב״ה רבש״ע נתקיים בנו הכתוב ואויבינו פלילים.
 ונבוכדנצר לא היה יודע טנהנו של כסא, עלה לישב
 בו והכה אותו הארי שעל השמאל ונפל טטנו והיה
 טצטער ממנו עד יום מותו, ועליו אמר הכתוב איי
ח הלל בן שהד, וכי לשמים עלה  נפלת משמים א

 שלמה המלך.' איזה ספרים או מדרשים נתייהסו
ה או מ ל ת ש מ כ  לשלמה המלך, כמו ספר אפוקריפי ח
 ספר החכמה או ״חכמחא רבחי דשלמה מלכא* המכיל אמרי
 חכמת ומשלים וערוך ע״פ תכונת ספר משלי בכתבי הקדש.
 הספר מובא בזחר פ׳ בלק (רף קצ״ג) וז״ל: אלא בספרא
 דחבפחא דשלמה מלכא הכי אסר תלת סימנין אינון, סימן
 לעבירת ירקון סימן לשטות מלין סימן דלא ידע כלום שבוחי
 עכ״ל. ובמדרש הנעלם פ׳ בראשית (פרשתא ד׳ ד״ה ת״ר
 יומא חד) וזיל: דחכי אשכחן בספרא רחכרתא דשלמה
 מלכא ואלץ ארבע כד מתכנפי במטלניחון משתמע בכל
 רקיעא קל ממלניחון כקל מלאכין סגיאין עילאין דאתקרון אלף
 אלפין ורבו רבבן וכההוא קלא דההוא שמשא חד דטשטש
 קמיה דמלכא עילאה וחחוא כנופייא דאינון מחכנפי בעידנא
 דאתי לאשפעא עליחון טיבו יקר מכלחון וכוי. ובזהר פ׳
 יתרו (דף עי) ברזא דרזין אתמשכא ספרא גניזא דשלמת
ה לשלמה המלך מובא בזתר פרשת מ כ ת ח צ  מלכא. ע
 ויחי (דף רכ״ה:) אמר ר׳ יוסי ודאי הכי הוא וחאאשכחנא
 מלי בספרא דשלמה מלכא ההוא עלאה דקרא ליח עיטא
 דחכמתא דשלמה ורב הסנונא סבא הכי גלי ואמר רהא
 אדוזיו ליד• דיתיר וכוי. הרמב״ן בתקדמתו לפירושו עת״ת
 מביא את חכמת שלמד. בלשון ארמית ומעתיקו ללשון הקדש.
 תספר נעתק כלו מלשון יונית ללשון עברית. גם נעתק ע״י
 יצדוק זעקיל פרענקיל ב״כתובים אחרונים" שיצאו לאור פעםים

 רבות.

, כ״י הובא מתימן ונמצא באוצר  מדרש החפץ
 הספרים של בריטיש םוזיאום בלונדון, םתדויל אסר ר׳ ישמעאל.
 גם נטצא טטנו כ"י בפארטא איטליא ושם םתדויל א״ר ישםעאל
 זו חכטתו של שלטח שהיתה םסוף העולם ועד סופו, ובו
 נםצאו י״ט חידות םםלכת שבא ששאלה םשלטה, ודי תידות
 הראשונות סהן טתאיסות עם ד׳ חידות חטובאות בריש םדרש
 משלי אשר שאלה לשלםה והם לא נםצאו בםדרשים אתרים,
 ומשונות p מג׳ שאלות הנמצאות בתרגום שני על אסתר, ועי׳
 ילקוט דה״י רםז אלף פ״ה שמביא את החידות בשם םדרש

 משלי (רב פעלים, הערה צד 79).
א ס ת כסא של שלפה המלך או כ ו מ  ד
ן של שלמה המלך, האגדה הזאת אתת י מ ו ר ד ו פ י א  ו
 כסא הסלך והאיפודרומין(Hippodrome) או במת ישחק הוא
 העתקה םכ״י בםינכען סי׳ 222 שהו״ל יוסף פערלעס
 בטאנאםסשדיפט לשנת 1872 וגם בחוברת םיותדת (ברעסלוי
 1872). ההגדה על הכסא נסצאת ג״כ בתרגום שני לאסתר
 וםדרש בםדבר רבד. פי״ב, ובמדרש אבא גוריון(הוצאת באבער
 צד 3), ובספר כלבו. אגדת דםות כסא נדפסה ע"י יעלינעק

 בבית חםדרש ח״ב, וכסא ואיפודרוםין שם ח״ה.
 ס ש ל י ם של שלטת תטלך, ספורים וםעשיות םםנו,
 נםצאים בקובץ קושםא וקובץ שלוניקי, וגם בתוך סדרשים
 אתרים כסו תםעשד. בשלשח בני אדם בענין גנבח שנםצא
ת דבור שסיני, וחסיפור הראשון ו ר ב ת ח ד ר ש  בסדרש ע
 פה נסצא בספר חסידים (ועי׳ תוספות לםנוזות ל״ו). חכ־שלים

 חאלד. נדפסו ע״י יעלינעק בביחט״ד חיד 145.


