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היכלות

הפסיק לו לסוכר כתובנזרותוטכותגדולות ,שנתמלא על סמא״להרשע שקבל עליו כל התנאים הללו
אלא נטל הוא בעצמו נטר ליום נקמה שעתיד ושמור לחמי הרשעה תעלה ענן אחת למעלה מרומי
ו תו חד שחין לח על האדם ועל הבהמה ועל הכסף ועל הזהב ועל כלי מתכות שלשה חדשים ואח״ב
תעלה ענן אחרת ותראה את חברתה ותעמוד במקומה ששה חדשים ותוריד נגע צרעת ספחת ובהרת על
רומי עד שיאמר אדם הי לך רומי וכל אשר בה בפרוטה ויאמר אינה מתבקשת לי • ג אמרר׳ ישמעאל
סח לי סגגסגא״ל שר הפנים ידירי שב בחיקי ואגיד לך מה תהא על ישראל ישבתי בחיקו והי׳ מסתכל
בי ובכה והיו הדמעות נופלות מעיניו וטפלות על פני ,אמרתי לו הדר זיו מרום למה תבכה אמר לי
ידידי בא ואכניסך ואודיעך מה גנוז לישראל עם קדש ,תפשני והכניסני ב ח ד ח ח ד ח ם ולגנזי גנזים ולאוצרות
של הפנקסים ופתח והראני כמה צרות כתובות צוררות משוטת זו מזו אמרתי לו הללו למי אמר לי
לישראל אמרתי לו ויכולין לעמוד בהם אמר לי למחר בא ואודיעך צרות משונות מאלה למחר הכניסני
ל ח ד ח חדרים והראני צרות משוטת מהראשונות אשר לחרב ולרעב ולשבי  ,אמרתי לו הדר זיוי ישראל
בלבד חטאו אמר לי בכל יום מתחדשות צרות רבות עליהם מאלה וכשנכנסים לבתי כנסיות ועוניןאמן•
יהא שמיה רבאאין אט מניחים אותם לצאת מ חד ח חדרים  :דב ש עה שידד תי מלפניו ש מ ע תיקול מדבר
בלשון ארמי וכך היה אומר מקד׳צדיו״ת ובתולן לעלמין לבזה ובני מלכא לקטלא ודירותי׳דמלכאתנטר
ארמלתא ומדבחה לאסתאבו ופתורה דמתקנן יבזוניה כעלי דבבא וירושלים לערש וארעא דישראל לזיע :
ה כיון ששמעתי את הקול החזק נבעתי ונדמתי ונפלתי לאחוח עד שבא הדרניא׳׳ל השר ונתן בי כח
ונשמה והעמידני על רגלי ואמר לי ידיד מה עלתה לך אמרתי הדר זיו מרום שמא אין להם תקנה לישראל
אמר לי ידירי בא ואכניסך לגנזי נחמות וגנזי ישועות הכניסני לגנזי ישועות וגנזי נחמות וראיתי כתות
של מלאכי השרת יושבין ואורגין בנדי ישועה ועושין כתרי חיים וקובעין בהן אבנים טובות ומרגליות ומרקחים
בל מיני בשמים וממתקין יינות לצדיקים וראיתי כתר אחד משונה וחמה ולבנה ושנים עשר מזלות קבועים
בו,אמרתי לו הדר דו מרום כתרים הללו למי אמר לי לדוד מלך ישראל אמרתי לו הדר זיו מרום הראני
את כבות של דוד אמר לי המתן ידידי ש עו ת; ד שיבאדוד מלך ישראל בכאן ותראה בגדולתו:
פ ר ק ז תפשני והושיבני בחיקו אמר לי מה אתה רואה אמרתי לו אני רואה שבעה ברקים שהם רצים
כאחד אמר לי בני כבוש עיניך שלא תזעזע שיצאו לקראת דוד ,מיד רגשו כל אופנים ושרפים וחיות
הקודש ואוצרות שלג וענני כבוד ומזלות וכוכבים ומלאכי השרת ולהוטי זבולואומתם למנצח מזמור לדוד
השמים מספתם ונו׳  ,ושמעתי קול רעש הבא מ ע ק ואומר ימלוך ה׳ לעולם ודוד מלך ישראל בראש וכל
מלכי בית דוד אחריו וכל אחד ואחד כתרו בראשו וכתת של דוד מובהק ומשובח מכל הכתרים וזיוו
הולך מסוף העולם ועד סופי • ב כיון שעלה דוד לבית המקדש שברקיע מוכן לו כסא של אש שהוא מ׳
פרסאות גובה כפלים ארכו וכפלים רחבו כיון שבא דוד דשב לו על הכסא שמוכן לו כנגד כסא קונו
וכל מלכי בית דור יושבין לפניו וכל מלכי ישראל יושבין מאחריו מיד עמד דוד ואמר שירות ותשבחות
שלא שמען ארם מעולם וכיון שפתח דוד ואמר ימלוך ה׳ לעולם פתחמטטרו׳׳ן וכלפמלייא שלו קק״קה׳
צבאות והחיות משבחות ואומרות ברוך כבוד ה׳ ממקומו ורקיעים אומרים ימלוך ה׳ לעולם והארץ אומרת
ה׳ מלך ה׳ מלך וכל מלכי בית דור והיה ה׳ למלך על כל הארץ ז ג אמר ר׳ ישמעאל כשבאתי והודעתי זו
מלפני כסא הכבוד שמחו כל החביריסועשו יום משתה ושמחה ולא עוד אלא שאמרו הנשיאים בשמחתן
הביאו לפנינו מיני זמר ונשתה בהם הואיל ועתיר הדריא״ל ה׳ אלהי ישראל לעשות נקמה ונפלאות ופלא
פלאות ברומי הרשעה וננילה בשמחת כטר ועונב :ד אמר ר׳ ישמעאל מה עשו ב״ר של מעלה באותה
שעה צוו למלאכי חבלה וירדו ועשו על לופיטם קיסר ונחרצה ולא נשתייר בכל שריד ופליט ורפה אשת
נעוריו

