
 

 

 "זאת חנוכה" 

 (14.12.2015יום שני ב' טבת תשע"ו )

 קבוץ שדה אליהו

 
 רשימת השיעורים

 2 ...................... האגדה ספר של החדשה המהדורה על: חדש בקנקן ישן יין: שנאן אביגדור' פרופ

 4 .................................. ל"חז באגדת וסכנותיו היופי על –" תלתלים קווצותיו" - קדרי תמר ר"ד

 5 ....................................................................... במקרא שמות מדרשי - זקוביץ יאיר' פרופ

 9 ............................................................ לשיעור מקורות, ליוונית התורה תרגום - מאלי הלל

 12 ................................................................. .ורומי אדום אבי, אחי עשו - אמינוף עירית ר"ד

 14 ................ ובבבלי בירושלמי ישמעאל' ר של ופדיונו שביו סיפור: ברומא לכודים - לוינסון יהושע

עַ  ָשַרף ְלַבָדּה ֶאת־ָחצוֹר זּוָלִתי" - ריינר אלחנן' פרופ  17 ......... ופתרונו גלילי פליאה מדרש על –"? ְיהוֹשֻׁ

 19 ............................ האבות חטאי עם המדרש מתמודד כיצד – ראשונים עוונות: גלעד יהודה הרב

 22 ................................. (א,פז יומא) פיוס סיפורי שלושה –" חברו את שיירצה עד" - פריד נורית

 23 ........................................ .שבלב ונתינה נתינה על דל״ אל משכיל ״אשרי - דוד בן יצחק הרב

 27 ........................................................... אלוהים עם ומתן כמשא התפילה - נאבת מנחם הרב

 29 ............................................. שכנגד וסיפור סיפור, דרשה: לשמה נטישה דולהג - מיה משה

 31 ............................................................ ל"חז בספרות ופותרים חולמים בין: וייס חיים ר"ד

 33 .............................. הלוחות שבירת על -" צומחת היא שבורים עולמות מתוך" - אובמןט יהודה

 36 ................................................................ שיבש המעיין ערך בן אלעזר רבי - שלוסברג יעל

 38 .................................................עמהם שכינה גלתה ישראל שגלו מקום כל - ינוקמפני ראובן

 41 ............................. האגדה סיפור בגלגולי מסר ואיבוד עיבוד, דוסא בן חנינא רבי - לאו בני הרב



 

 של ספר האגדהפרופ' אביגדור שנאן: יין ישן בקנקן חדש: על המהדורה החדשה 
 42מתוך  2עמ'  

 האגדה ספר של החדשה המהדורה על חדש: בקנקן ישן יין שנאן: אביגדור פרופ'

 רבניצקי וי"ח ביאליק לח"נ

 

 ירושלמי יבמות ד, יב:  [1]

מתייבמה קומי רבי אמר ליה רבי  דלמא תלת עשר אחין הויין ומתין תרין עשר דלא בנין אתיון בעיון

איזיל ייבם אמר ליה לית בחיילי והם אומרות כל חדא וחדא אנא מזייננא ירחי אמר ומאן זיין ההוא 

דעיבורא וצלי עליהון ואזלון להון בתר תלת שנין אתון ירחא דעיבורא אמר רבי אנא זייננא ירחא 

טעינין תלתין ושיתא מיינוקין אתון וקמנו להן קומי דרתה דרבי סלקין ואמרין ליה לרע קרייא 

דמיינוקין בעיין מישאול בשלמך אודיק ר' מן כוותא וחמתון אמ' לון מה עיסקיכון אמרין ליה אנן 

 .ויהיב להון ההוא ירחא דעיבוראבעיין תיתין לן ההוא ירחא דעיבורא 

  ספר האגדה: א[2]

מֹוָצֵאי ַשָבת  'ָאַמר ַר  ָרא ַעד מֹוָצֵאי ַשָבת, ּובְּ ֹלא ִנבְּ ֶעֶרב ַשָבת וְּ אֹות בְּ ִהָברְּ ַמֲחָשָבה לְּ יֹוֵסי: ָהאּור ָעָלה בְּ

ָמה שֶ  גְּ ָאָדם ָהִראשֹון ֵמֵעין דֻּ ִהִקיָשם ֶזה ָלֶזה, ָנַתן ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֵדָעה בְּ ָעִפים וְּ ֵני רְּ ֵהִביא שְּ ָלה, וְּ ל ַמעְּ

אֹוֵרי ָהֵאש" )פסחים נד ע"א; בר ָיָצא ֵמֶהם אּור ּוֵבֵרְך ָעָליו "בֹוֵרא מְּ  ר יא, ב(."וְּ

 : המקורות ב[2]

, שבת מוצאי עד נבראו ולא שבת בערב ליבראות במחשבה עלו דברים שני: אומר יוסי רביתניא 

 אבנים שני והביא, מעלה של דוגמא מעין הראשון באדם דיעה הוא ברוך הקדוש נתן בתש ובמוצאי

 ששקעה כיון)בבלי(  //   פרד מהן ויצא בזו זו והרכיב בהמות שתי והביא ,אור מהן ויצא בזו זו וטחנן

 ישופני חשך אך ואומר' שנאמר, הראשון אדם ונתירא ובא ממשמש החושך התחיל ש"במ החמה

 להזדווג בא 'עקב תשופנו ואתה ראש ישופך הוא' בו שכתוב אותו(, , יאקלט תהלים)' בעדני אור ולילה

 ד"הה, עליה ובירך אור מהן ויצא לזה זה והקישן, רעפים שני לו זימן הוא ברוך הקדוש עשה מה, לי

 .)בראשית רבה( האש מאורי בורא עליה בירך מה, 'בעדני אור ולילה'

 : ספר האגדה [1]ג

ֵהיָכן –ר ָהִאָשה ֶאל ַהָנָחש" )בראשית ג, ב( "ַוֹתאמֶ  ָיא ָאַמר: ָיֵשן  וְּ אֹוָתּה ָשָעה? ַאָבא ַבר ּגּורְּ ָהָיה ָאָדם בְּ

ּלֹו, ָאַמר לֹו: ָכאן ֵבית ֶנַטע, ָכל ָהעֹוָלם כֻּ ֶהֱחִזירֹו בְּ ָטלֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא וְּ ִרים: נְּ ָכאן  לֹו. ֲחָכִמים אֹומְּ

 ר יט, ג(. "ת ֶזַרע )ברֵבי

  המקור במדרש: [2]ג

 הארץ בדרך נתעסק אמר קורייה בר אבא, שעה באותה אדם היה והיכן, הנחש אל האשה ותאמר

 בית כאן, נטע בית כאן ל"א, כולו העולם בכל והחזירו הוא ברוך הקדוש נטלו אמרי רבנן, לו וישן

 הראשון אדם ישב לא, 'שם אדם ישב ולא איש בה עבר לא בארץ'( ב, ו ירמיה) דכתיב הוא הדא, זרע

 באותה אדם היה ואיכן' וגו עץ מפרי הנחש אל האשה ותאמראלבק: -] = מהדורת תיאודור שם

 העולם בכל וחיזרו נטלו אמרין רבנין, לו וישן ארץ בדרך נתעסק אמר קוריה בר חלפון אבא, השיחה

 ירמיה) 'שם אדם ישב ולא איש בה עבר לא אשר ארץ' ד"הה זרע בית כן נטע בית כן לו ואמר כולו

 . [שם הראשון אדם ישב לא( ו ב

 : ספר האגדה [1]ד 

ָהָיה ָהעֹוָלם  ָך ֶשַתִכיר ִמי ֶשָאַמר וְּ צֹונְּ ִרים: רְּ ּמֹות אֹומְּ שֻּ ֵשי רְּ ַמד ַאָּגָדה, ֶשִּמתֹוְך ָכְך ַאָתה ַמִכיר לְּ  –דֹורְּ

ָרָכיו )ספרי דברים, מט(.ֶאת ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ּוִמַד   ֵבק ִבדְּ
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 : רבניצקי-פירוש ביאליק [2]ד

 אלהים בורא העולם במאמרו. :מי שאמר וכו'רוצה אתה.  :רצונך

 : פירוש ברו"ש [3]ד

ּמוֹת י ְרשֻׁ ינוי נדיר לקבוצה של חכמים קדומים שנהגו למצוא רמזים לעניינים שונים תוך כ :דוְֹרשֵׁ

ָהָיה ָהעוָֹלםִמי ֶש דרשת פסוקי מקרא.  ק ִבְדָרָכיוקב"ה, בורא העולם בדיבור. ה :ָאַמר ְו  :ּוִמַדבֵׁ

 דרישת התורה מן האדם, "ללכת בכל דרכיו )של הקב"ה( ולדבקה בו" )דברים יא, כב(.כ

  :ספר האגדה [1]ה

ִסיָון ָעָשר ַבֲחִמָשה ]...[ ִשָשה בְּ ֵשי ָּגלּו בוֹ  ָעָשר ּובְּ ֵשי ָאןשְּ  ֵבית ַאנְּ ַאנְּ ֲעתָ  וְּ ַאף א,ִבקְּ  ָרָעה ָיֵתד ָהיּו ֵהם וְּ

ָרֵאל ִישְּ ָוִנים ִביֵמי לְּ ִבים,  יְּ ַלֵפי ָהַערְּ ֵניכְּ בּו ֶשֹּלא ִמפְּ ַחיְּ ֹלא ָבִראשֹוָנה ָּגלּות ִנתְּ לּוהֶ  וְּ עַ  ֹלא אֹוָתם גְּ הֹושֻּ  ִבן יְּ

ֹלא נּון ָרֵאל ֶמֶלְך ָדִוד וְּ ֵכיָון. ִישְּ חַ  וְּ בּוֶשִנתְּ ָרה ָּגלּות יְּ מֹוַנאי ֵבית ֶשל ָיָדם ָּגבְּ הֶ  ַחשְּ לּווְּ אֹותוֹ , אֹוָתם גְּ  ַהיֹום וְּ

 )מג' תענ' ב, ג; מגל' ו:(.  טֹוב יֹום ֲעָשאּוהּו

  :מהדורת ברו"ש [2]ה

ִסיָון ָעָשר ַבֲחִמָשה]...[  ִשָשה בְּ ֵשי ָּגלּו בוֹ  ָעָשר ּובְּ ָאן ֵבית ַאנְּ שֵ  שְּ ַאנְּ ֲעתָ  יוְּ ַאף א,ִבקְּ  ָרָעה ָיֵתד ָהיּו ֵהם וְּ

ָרֵאל ִישְּ ָוִנים ִביֵמי לְּ ֵני, יְּ בּו ֶשֹּלא ִמפְּ ַחיְּ ֹלא ָבִראשֹוָנה ָּגלּות ִנתְּ לּו וְּ עַ  ֹלא אֹוָתם ִהגְּ הֹושֻּ ֹלא נּון ִבן יְּ  ֶמֶלְך ָדִוד וְּ

ָרֵאל ֵכיָון. ִישְּ בּו וְּ ַחיְּ ָרה ָּגלּות ֶשִנתְּ מֹוַנאי ֵבית לשֶ  ָיָדם ָּגבְּ לּו ַחשְּ ִהגְּ אֹותוֹ , אֹוָתם וְּ  טֹוב יֹום ֲעָשאּוהּו ַהיֹום וְּ

 תענית; מגילה ו ע"א(. למגילת הסכוליון)

  :רבניצקי-פירוש ביאליק [3]ה

 כלו' בצד הערבים. :כלפי הערביםכלומר, מכשול ומוקש.  :יתד רעה

  :פירוש ברו"ש [4]ה

י ית ַאְנשֵׁ י בִ  ְשָאן בֵׁ ד ל.יזרעא עמק ושל שאן בית של הנוכרים תושביהם :ְקֲעָתאְוַאְנשֵׁ  :ָרָעה ָיתֵׁ

 .המקרא , בימיקדומות בתקופות :ָבִראשוָֹנה .וכמכשול כקוץ
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  חז"ל באגדת וסכנותיו היופי על – תלתלים" "קווצותיו - קדרי תמר ד"ר

 

ָעִשיָת ַכֲאֶשר נָ " דברים כג, כד: .1 ֹמר וְּ ָפֶתיָך ִתשְּ ָת ַליהָוה ֱאֹלֶהיָךמֹוָצא שְּ   ."ַדרְּ

 תלמוד בבלי נדרים דף י ע"א  .2

דתניא רבי יהודה אומר: חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת, לפי שאין הקב"ה מביא 

 תקלה על ידיהם. מה היו עושין? עומדין ומתנדבין נזירות למקום כדי שיתחייב קרבן חטאת למקום. 

מתנדב ומביא, תודה   -מתנדב ומביא, שלמים  -זיר, אלא הרוצה להביא עולה ר' שמעון אומר: לא נדרו בנ

מתנדב ומביא, אבל בנזירות לא התנדבו, כדי שלא יקראו חוטאין,  שנאמר: "וכפר    -וארבעה מיני לחמה 

 עליו   מאשר  חטא על הנפש" )במדבר ו, יא(. 

שיטה אחת הן, דנזיר חוטא הוי. שמעון  אמר אביי: שמעון הצדיק ורבי שמעון ור' אלעזר הקפר, כולן

 דתניא,   -הא דאמרן; ורבי אלעזר הקפר ברבי  -הצדיק ורבי שמעון 

ר' אלעזר הקפר ברבי אומר: "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש" וכי באיזו נפש חטא זה? אלא שציער 

חוטא, המצער עצמו  עצמו מן  היין, והלא דברים קל וחומר: ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא

 מכל דבר, על אחת כמה וכמה. מכאן, כל היושב בתענית נקרא חוטא. 

 שמעון הצדיק והנזיר מן הדרום .3

 ליברמן, פרק ד הלכה ז  ורתתוספתא, נזיר, מהד

 אמר שמעון הצדיק 

  .מימיי לא אכלתי אשם נזיר חוץ מאחד בלבד

 מעשה באחד שבא אלי מן הדרום 

  .ב רואי וקווצותיו תלתליםוראיתיו יפה  עינים וטו

  ?נמתי לו: בני מה ראית לשחת שער זה נאה

  ,נם לי: רועה הייתי בעירי ובאתי למלאות מן הנהר מים

 ונסתכלתי בבבואה שלי 

 ופחז יצרי עלי וביקש להעבירני מן העולם 

 נמתי ליצרי: רשע, לא היה  לך להתגאות אלא בדבר שאינו שלך 

 מה ותוליעה ובדבר שעתיד להיות עפר רי

  !הרי עלי לגלחך לשמים

  .ונשקתיו והימכתי את  ראש

 נמתי לו: בני כמותך ירבון עושי רצון המקום בישראל 

  .ועליך נתקיים "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'" )במדבר ו, ב(
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 במקרא שמות מדרשי - זקוביץ יאיר פרופ'

 

 י-פסוקים ט ד פרק א הימים דברי

ֵבץ ִהיַויְּ  ָבד ַיעְּ ִאּמוֹ  ֵמֶאָחיו ִנכְּ ָאה וְּ מוֹ  ָקרְּ ֵבץ שְּ ִתי ִכי ֵלאֹמר ַיעְּ ֹעֶצב ָיַלדְּ ָרא :בְּ ֵבץ ַוִיקְּ ָרֵאל ֵלאֹלֵהי ַיעְּ ִאם־ ֵלאֹמר ִישְּ

ָבֲרֵכִני ָבֵרְך ִביתָ  תְּ ִהרְּ בּוִלי וְּ ָתה ֶאת־ּגְּ ָהיְּ ָך וְּ ָעִשיתָ  ִעִּמי ָידְּ ִתי ֵּמָרָעה וְּ ִבלְּ  :ֲאֶשר־ָשָאל ֵאת ֱאֹלִהים ַוָיֵבא ִביָעצְּ  לְּ

 יט-טזפסוקים בראשית פרק לה 

ָתּה: ִלדְּ ַקש בְּ ָרָתה ַוֵתֶלד ָרֵחל ַותְּ ַרת־ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאפְּ ִהי־עֹוד ִכבְּ עּו ִמֵבית ֵאל ַויְּ ָתּה ַוֹתאֶמר  ַוִיסְּ ִלדְּ ֹשָתּה בְּ ַהקְּ ִהי בְּ ַויְּ

ִאי כִ  ַיֶּלֶדת ַאל־ִתירְּ ָיִמין: י־ַגם־ֶזה ָלְך ֵבן:ָלּה ַהמְּ ָאִביו ָקָרא־לֹו ִבנְּ מֹו ֶבן־אֹוִני וְּ ָרא שְּ ָשּה ִכי ֵמָתה ַוִתקְּ ֵצאת ַנפְּ ִהי בְּ  ַויְּ

ָרָתה ִהוא ֵבית ָלֶחם: ֶדֶרְך ֶאפְּ  ַוָתָמת ָרֵחל ַוִתָקֵבר בְּ

 ה-בראשית פרק לח ג

מֹו ֵער: ָרא ֶאת־שְּ מֹו אֹוָנן:וַ  ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֵבן ַוִיקְּ ָרא ֶאת־שְּ ָרא ֶאת־ ַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד ֵבן ַוִתקְּ ַוֹתֶסף עֹוד ַוֵתֶלד ֵבן ַוִתקְּ

ָתּה ֹאתֹו: ִלדְּ ִזיב בְּ ָהָיה ִבכְּ מֹו ֵשָלה וְּ  שְּ

 רות פרק ד פסוק י 

ָהִקים ֵשם־ַהֵּמת ִאָשה לְּ לֹון ָקִניִתי ִלי לְּ ַגם ֶאת־רּות ַהֹּמֲאִבָיה ֵאֶשת ַמחְּ ֹלא־ִיָכֵרת ֵשם־ ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו  וְּ ַעל־ַנֲחָלתֹו וְּ

קֹומֹו ֵעִדים ַאֶתם ַהיֹום:  ּוִמַשַער מְּ

 בראשית פרק כה פסוק כה 

מֹו ֵעָשו: אּו שְּ רְּ ַאֶדֶרת ֵשָער ַוִיקְּ ּלֹו כְּ מֹוִני כֻּ  ַוֵיֵצא ָהִראשֹון ַאדְּ

 ד-פסוקים אשמות פרק ג 

ָבר ַוָיֹבא ֶאל־ַהר ָהֱאֹלִהים ֹחֵרָבה:ּוֹמֶשה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת־ ַהג ֶאת־ַהֹצאן ַאַחר ַהִּמדְּ ָין ַוִינְּ נֹו ֹכֵהן ִמדְּ רֹו ֹחתְּ ַוֵיָרא  ֹצאן ִיתְּ

ָכל: ֶנה ֵאיֶננּו אֻּ ַהסְּ ֶנה ֹבֵער ָבֵאש וְּ ִהֵנה ַהסְּ א וְּ ֶנה ַוַירְּ ַלַבת־ֵאש ִמתֹוְך ַהסְּ ַאְך ה' ֵאָליו בְּ ָרה־ָנא ַוֹיאֶמר  ַמלְּ ֹמֶשה ָאסֻּ

ֶנה: ַער ַהסְּ ֶאה ַהָּגֹדל ַהֶזה ַמדּוַע ֹלא־ִיבְּ ֶאה ֶאת־ַהַּמרְּ ֶארְּ ֶנה  וְּ ָרא ֵאָליו ֱאֹלִהים ִמתֹוְך ַהסְּ אֹות ַוִיקְּ א ה' ִכי ָסר ִלרְּ ַוַירְּ

 ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֹמֶשה ַוֹיאֶמר ִהֵנִני:

 דברים פרק לג פסוק כב 

ָדן ָאַמר ָדן ּגּו ַזֵנק ִמן־ַהָבָשן:ּולְּ ֵיה יְּ  ר ַארְּ

 כט-פסוקים כהשופטים פרק ו 

ָת  ָהַרסְּ ָאִביָך ּוַפר ַהֵשִני ֶשַבע ָשִנים וְּ ָלה ַההּוא ַוֹיאֶמר לֹו ה' ַקח ֶאת־ַפר־ַהשֹור ֲאֶשר לְּ ִהי ַבַּליְּ ַבח ַהַבַעל ֲאֶשר  ַויְּ ֶאת־ִמזְּ

ֶאת־ָהֲאֵשָרה ֲאֶשר־ָעָליו  ָאִביָך וְּ ֹרת:לְּ ָת ֶאת־ַהָפר  ִתכְּ ָלַקחְּ ֵבַח ַלה' ֱאֹלֶהיָך ַעל ֹראש ַהָּמעֹוז ַהֶזה ַבַּמֲעָרָכה וְּ ּוָבִניָת ִמזְּ

ֹרת: ַהֲעִליָת עֹוָלה ַבֲעֵצי ָהֲאֵשָרה ֲאֶשר ִתכְּ עֹון ֲעָשָרה ֲאָנִשים ֵמֲעָבָדיו ַוַיַעש ַכֲאֶשר ִדֶבר ֵאלָ  ַהֵשִני וְּ ִהי ַוִיַקח ִּגדְּ יו ה' ַויְּ

ָלה: ֵשי ָהִעיר ֵמֲעשֹות יֹוָמם ַוַיַעש ָליְּ ֶאת־ַאנְּ ַבח  ַכֲאֶשר ָיֵרא ֶאת־ֵבית ָאִביו וְּ ִהֵנה נַֻּתץ ִמזְּ ֵשי ָהִעיר ַבֹבֶקר וְּ ִכימּו ַאנְּ ַוַישְּ

ֵאת ַהָפר ַהֵשִני ֹהֲעָלה ַעל־ַהִּמ  ָהֲאֵשָרה ֲאֶשר־ָעָליו ֹכָרָתה וְּ ֵבַח ַהָבנּוי:ַהַבַעל וְּ רּו ִאיש ֶאל־ֵרֵעהּו ִמי ָעָשה ַהָדָבר  זְּ ַוֹיאמְּ

עֹון ֶבן־יֹוָאש ָעָשה ַהָדָבר ַהֶזה: רּו ִּגדְּ שּו ַוֹיאמְּ ַבקְּ שּו ַויְּ רְּ  ַהֶזה ַוִידְּ

 דברים פרק לג פסוק כד 

ֹטֵבל צּוי ֶאָחיו וְּ ִהי רְּ ָאֵשר ָאַמר ָברּוְך ִמָבִנים ָאֵשר יְּ לֹו: ּולְּ  ַבֶשֶמן ַרגְּ
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ִהי־לֹו ֹנֵשא ֵכִלים: ֹאד ַויְּ ָפָניו ַוֶיֱאָהֵבהּו מְּ  ַוָיֹבא ָדִוד ֶאל־ָשאּול ַוַיֲעֹמד לְּ

 שמואל א פרק יח פסוקים א ג טז כ כב כח כט

ָרה  שְּ הֹוָנָתן ִנקְּ ֶנֶפש יְּ ַדֵבר ֶאל־ָשאּול וְּ ַכֹּלתֹו לְּ ִהי כְּ שֹו:)א( ַויְּ ַנפְּ הֹוָנָתן כְּ ֶנֶפש ָדִוד ויאהבו ַוֶיֱאָהֵבהּו יְּ ֹרת ...  בְּ )ג( ַוִיכְּ

שֹו: ַנפְּ ַאֲהָבתֹו ֹאתֹו כְּ ִרית בְּ ָדִוד בְּ הֹוָנָתן וְּ ֵניֶהם: ...  יְּ ָרֵאל ִויהּוָדה ֹאֵהב ֶאת־ָדִוד ִכי־הּוא יֹוֵצא ָוָבא ִלפְּ ָכל־ִישְּ )טז( וְּ

ֵעיָניו:)כ( ַוֶתֱאַהב ִמיַכל בַ ...  ָשאּול ַוִיַשר ַהָדָבר בְּ רּו ֶאל־...  ת־ָשאּול ֶאת־ָדִוד ַוַיִּגדּו לְּ ַצו ָשאּול ֶאת־ֲעָבָדו ַדבְּ )כב( ַויְּ

ַחֵתן ַבֶּמֶלְך: ַעָתה ִהתְּ ָכל־ֲעָבָדיו ֲאֵהבּוָך וְּ ָך ַהֶּמֶלְך וְּ א שָ ...  ָדִוד ַבָּלט ֵלאֹמר ִהֵנה ָחֵפץ בְּ אּול ַוֵיַדע ִכי ה' ִעם־)כח( ַוַירְּ

הּו: ִהי ָשאּול ֹאֵיב ֶאת־ָדִוד ָכל־ַהָיִמים:  ָדִוד ּוִמיַכל ַבת־ָשאּול ֲאֵהַבתְּ ֵני ָדִוד עֹוד ַויְּ  )כט( ַוֹיאֶסף ָשאּול ֵלֹרא ִמפְּ

 א פרק א, פסוקים יג יז כט ל-מלכים

תְּ ֵאָלי ָאַמרְּ ִכי ּוֹבִאי ֶאל־ַהֶּמֶלְך ָדִוד וְּ ֹלְך )יג( לְּ ֵנְך ִימְּ ֹלֹמה בְּ ָך ֵלאֹמר ִכי־ שְּ ָת ַלֲאָמתְּ ַבעְּ ו ֲהֹלא־ַאָתה ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ִנשְּ

ִאי ּוַמדּוַע ָמַלְך ֲאֹדִנָיהּו: הּוא ֵיֵשב ַעל־ִכסְּ ָת ַבה' ֱאֹלֶהיָך ַלֲאָמֶתָך ִכי־...  ַאֲחַרי וְּ ַבעְּ )יז( ַוֹתאֶמר לֹו ֲאֹדִני ַאָתה ִנשְּ

ֹלֹמה  ִאי:שְּ הּוא ֵיֵשב ַעל־ִכסְּ ֹלְך ַאֲחָרי וְּ ֵנְך ִימְּ ִשי ִמָכל־ָצָרה:...  בְּ  )כט( ַוִיָשַבע ַהֶּמֶלְך ַוֹיאַמר ַחי־ה' ֲאֶשר־ָפָדה ֶאת־ַנפְּ

הּו ֹלְך ַאֲחַרי וְּ ֵנְך ִימְּ ֹלֹמה בְּ ָרֵאל ֵלאֹמר ִכי־שְּ ִתי ָלְך ַבה' ֱאֹלֵהי ִישְּ ַבעְּ ָתי ִכי ֵכן )ל( ִכי ַכֲאֶשר ִנשְּ ִאי ַתחְּ א ֵיֵשב ַעל־ ִכסְּ

 ֶאֱעֶשה ַהיֹום ַהֶזה:

 ח-פסוקים הדברי הימים ב פרק יט 

ִעיר ָוִעיר: רֹות לְּ צֻּ הּוָדה ַהבְּ ָכל־ָעֵרי יְּ ִטים ָבָאֶרץ בְּ ָאָדם  ַוַיֲעֵמד ֹשפְּ אּו ָמה־ַאֶתם ֹעִשים ִכי ֹלא לְּ ִטים רְּ ַוֹיאֶמר ֶאל־ַהֹשפְּ

פְּ  ָפט:ִתשְּ ַבר ִמשְּ ִעָּמֶכם ִבדְּ ָלה ּוַמשֹא  טּו ִכי ַלה' וְּ רּו ַוֲעשּו ִכי־ֵאין ִעם־ה' ֱאֹלֵהינּו ַעוְּ ִהי ַפַחד־ה' ֲעֵליֶכם ִשמְּ ַעָתה יְּ וְּ

ַהֹכֲהִנים ּוֵמָראֵשי ָהָאבוֹ  ָפִנים ּוִמַקח־ ֹשַחד: ִוִים וְּ הֹוָשָפט ִמן־ַהלְּ ם ֶהֱעִמיד יְּ ַגם ִבירּוָשַלִ ַפט ה' וְּ ִמשְּ ָרֵאל לְּ ִישְּ ת לְּ

ם: רּוָשָלִ בּו יְּ ָלִריב ַוָישֻּ  וְּ

 כב-פסוקים טובראשית פרק יט 

ֹנֶתיָך ַהִנמְּ  ֵתי בְּ ֶאת־שְּ ָך וְּ תְּ לֹוט ֵלאֹמר קּום ַקח ֶאת־ִאשְּ ָאִכים בְּ מֹו ַהַשַחר ָעָלה ַוָיִאיצּו ַהַּמלְּ ָצֹאת ֶפן־ִתָסֶפה )טו( ּוכְּ

ַלת ה' ָעָליו ַויֹ  ַבֲעֹון ָהִעיר: ֶחמְּ ֹנָתיו בְּ ֵתי בְּ ַיד שְּ תֹו ּובְּ ַיד־ִאשְּ ָידֹו ּובְּ ָמּה ַוַיֲחִזיקּו ָהֲאָנִשים בְּ ַמהְּ הּו )טז( ַוִיתְּ הּו ַוַיִנחֻּ ִצאֻּ

ֶשָך ַאל־ַתִביט ַאֲחֶריָך ִמחּוץ ָלִעיר: הֹוִציָאם ֹאָתם ַהחּוָצה ַוֹיאֶמר ִהָּמֵלט ַעל־ַנפְּ ִהי כְּ ָכל־ַהִכָכר  )יז( ַויְּ ַאל־ַתֲעֹמד בְּ וְּ

ָך  )יח( ַוֹיאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל־ָנא ֲאֹדָני: ָהָהָרה ִהָּמֵלט ֶפן־ִתָסֶפה: דְּ ֵדל ַחסְּ ֵעיֶניָך ַוַתגְּ ָך ֵחן בְּ דְּ )יט( ִהֵנה־ָנא ָמָצא ַעבְּ

ִה  ָאֹנִכי ֹלא אּוַכל לְּ ִשי וְּ ַהֲחיֹות ֶאת־ַנפְּ ָבַקִני ָהָרָעה ָוַמִתי:ֲאֶשר ָעִשיָת ִעָּמִדי לְּ )כ( ִהֵנה־ָנא ָהִעיר  ָּמֵלט ָהָהָרה ֶפן־ִתדְּ

ִשי: ִחי ַנפְּ ָער ִהוא ּותְּ ָטה ָנא ָשָּמה ֲהֹלא ִמצְּ ָער ִאָּמלְּ ִהוא ִמצְּ ֹרָבה ָלנּוס ָשָּמה וְּ )כא( ַוֹיאֶמר ֵאָליו ִהֵנה ָנָשאִתי  ַהֹזאת קְּ

ִת  ִבלְּ ָת:ָפֶניָך ַּגם ַלָדָבר ַהֶזה לְּ ִכי ֶאת־ָהִעיר ֲאֶשר ִדַברְּ )כב( ַמֵהר ִהָּמֵלט ָשָּמה ִכי ֹלא אּוַכל ַלֲעשֹות ָדָבר ַעד־ֹבֲאָך  י ָהפְּ

 ָשָּמה ַעל־ֵכן ָקָרא ֵשם־ָהִעיר צֹוַער:

 ד-מלכים א פרק כא פסוקים ג

ָאב ָחִליָלה ִּלי ֵמה' ִמִתִתי ֶאת־ַנחֲ )ג(  ָזֵעף ַעל־ַהָדָבר  ַלת ֲאֹבַתי ָלְך:ַוֹיאֶמר ָנבֹות ֶאל־ַאחְּ ָאב ֶאל־ֵביתֹו ַסר וְּ )ד( ַוָיֹבא ַאחְּ

ַכב ַעל־ִמָטתֹו ַוַיסֵ  ָך ֶאת־ַנֲחַלת ֲאֹבָתי ַוִישְּ ֵעאִלי ַוֹיאֶמר ֹלא־ֶאֵתן לְּ רְּ ֹלא־ָאַכל ֲאֶשר־ִדֶבר ֵאָליו ָנבֹות ַהִיזְּ ב ֶאת־ָפָניו וְּ

 ָלֶחם:

 יונה פרק ב פסוק א

ֹלָשה ֵלילֹות:ַויְּ  ֹלָשה ָיִמים ּושְּ ֵעי ַהָדג שְּ ִהי יֹוָנה ִבמְּ ֹלַע ֶאת־יֹוָנה ַויְּ  ַמן ה' ָדג ָּגדֹול ִלבְּ

 דברי הימים ב פרק טז פסוק יב 

יֹו ֹלא־ָד  ָחלְּ ַגם־בְּ יֹו וְּ ָלה ָחלְּ ַמעְּ ָליו ַעד־לְּ ַרגְּ כּותֹו בְּ ַמלְּ לֹוִשים ָוֵתַשע לְּ ַנת שְּ ִאים:ַוֶיֱחֶלא ָאָסא ִבשְּ  ַרש ֶאת־ ה' ִכי ָבֹרפְּ
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 בראשית פרק ל פסוק כ

ִתי לֹו ִשָשה ָבִנים ַוִתקְּ  ֵלִני ִאיִשי ִכי־ָיַלדְּ בְּ ָבַדִני ֱאֹלִהים ֹאִתי ֵזֶבד טֹוב ַהַפַעם ִיזְּ לּון:ַוֹתאֶמר ֵלָאה זְּ בֻּ מֹו זְּ  ָרא ֶאת־שְּ

 בראשית פרק ל פסוק כג

ָפִתי:ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֵבן ַוֹתאֶמר ָא  ַסף ֱאֹלִהים ֶאת־ֶחרְּ

 שמואל א פרק א, פסוקים כ כז כח

ִתיו: ִאלְּ מּוֵאל ִכי ֵמה' שְּ מֹו שְּ ָרא ֶאת־שְּ פֹות ַהָיִמים ַוַתַהר ַחָנה ַוֵתֶלד ֵבן ַוִתקְּ קֻּ ִהי ִלתְּ )כז( ֶאל־ַהַנַער ַהֶזה ...  )כ( ַויְּ

ֵאָלִתי ִתי ַוִיֵתן ה' ִלי ֶאת־שְּ ַפָּללְּ ִתי ֵמִעּמֹו: ִהתְּ ִתהּו ַלה' ָכל־ַהָיִמים ֲאֶשר ָהָיה הּוא  ֲאֶשר ָשַאלְּ ִאלְּ ַגם ָאֹנִכי ִהשְּ )כח( וְּ

ַתחּו ָשם ַלה':   ָשאּול ַלה' ַוִישְּ

 בראשית פרק ה פסוק כט

בֹון ָיֵדינּו ִמן־הָ  ַנֲחֵמנּו ִמַּמֲעֵשנּו ּוֵמִעצְּ מֹו ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה יְּ ָרא ֶאת־שְּ ָרּה ה':ַוִיקְּ  ֲאָדָמה ֲאֶשר ֵארְּ

 ישעיה פרק יד פסוק ג

ַבד־ָבְך: ֶזָך ּוִמן־ָהֲעֹבָדה ַהָקָשה ֲאֶשר עֻּ ָך ּוֵמָרגְּ בְּ ָך ֵמָעצְּ יֹום ָהִניַח ה' לְּ ָהָיה בְּ  וְּ

 יהושע פרק ז פסוקים: א כד כה

ָרֵאל ַמַעל ַבֵחֶרם ַוִיַקח ָעָכן ֶבן־ַכרְּ  ֵני־ִישְּ ֲעלּו בְּ ֵני )א( ַוִימְּ הּוָדה ִמן־ַהֵחֶרם ַוִיַחר־ַאף ה' ִבבְּ ַמֵטה יְּ ִדי ֶבן־ֶזַרח לְּ ִמי ֶבן־ַזבְּ

ָרֵאל: ֶאת־בְּ ...  ִישְּ ֶאת־ָבָניו וְּ שֹון ַהָזָהב וְּ ֶאת־לְּ ֶאת־ָהַאֶדֶרת וְּ ֶאת־ַהֶכֶסף וְּ ַע ֶאת־ָעָכן ֶבן־ֶזַרח וְּ הֹושֻּ ֶאת־)כד( ַוִיַקח יְּ ֹנָתיו וְּ

ֶאת־ֲחֹמרוֹ  ָרֵאל ִעּמֹו ַוַיֲעלּו ֹאָתם ֵעֶמק ָעכֹור: שֹורֹו וְּ ָכל־ִישְּ ֶאת־ָכל־ֲאֶשר־לֹו וְּ ֶאת־ָאֳהלֹו וְּ ֶאת־ֹצאנֹו וְּ )כה( ַוֹיאֶמר  וְּ

פּו ֹאָתם ָבאֵ  רְּ ָרֵאל ֶאֶבן ַוִישְּ מּו ֹאתֹו ָכל־ִישְּ ּגְּ ָך ה' ַביֹום ַהֶזה ַוִירְּ ֳכרְּ ָתנּו ַיעְּ ַע ֶמה ֲעַכרְּ הֹושֻּ לּו ֹאָתם ָבֲאָבִנים:ש ַוִיסְּ יְּ  קְּ

 דברי הימים א פרק ב פסוק ז 

ָרֵאל ֲאֶשר ָמַעל ַבֵחֶרם: ִמי ָעָכר עֹוֵכר ִישְּ ֵני ַכרְּ  ּובְּ

 בראשית פרק כה פסוק כו 

ָחק ֶבן־ִשִשים ָשָנה  ִיצְּ מֹו ַיֲעֹקב וְּ ָרא שְּ ָידֹו ֹאֶחֶזת ַבֲעֵקב ֵעָשו ַוִיקְּ ַאֲחֵרי־ֵכן ָיָצא ָאִחיו וְּ ֶלֶדת ֹאָתם:וְּ  בְּ

 בראשית פרק כז פסוק לו 

ָכִתי ַויֹ  ִהֵנה ַעָתה ָלַקח ִברְּ ֹכָרִתי ָלָקח וְּ ֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת־בְּ קְּ מֹו ַיֲעֹקב ַוַיעְּ ָת ִּלי ַוֹיאֶמר ֲהִכי ָקָרא שְּ אַמר ֲהֹלא־ָאַצלְּ

ָרָכה:  בְּ

 ה-הושע פרק יב פסוקים ג

לִ  הּוָדה וְּ ִריב ַלה' ִעם־יְּ ַמֲעָלָליו ָיִשיב לֹו:)ג( וְּ ָרָכיו כְּ ֹקד ַעל־ַיֲעֹקב ִכדְּ אֹונֹו ָשָרה ֶאת־ פְּ )ד( ַבֶבֶטן ָעַקב ֶאת־ָאִחיו ּובְּ

ַדֵבר ִעָּמנּו: ֱאֹלִהים: ָשם יְּ ָצֶאנּו וְּ ַחֶנן־לֹו ֵבית־ֵאל ִימְּ ָאְך ַויָֻּכל ָבָכה ַוִיתְּ  )ה( ַוָיַשר ֶאל־ַמלְּ

 ג-בראשית פרק לב פסוקים ב

ֲאֵכי ֱאֹלִהים:) עּו־בֹו ַמלְּ ּגְּ כֹו ַוִיפְּ ַדרְּ ַיֲעֹקב ָהַלְך לְּ ָרא ֵשם־ ב( וְּ )ג( ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ַכֲאֶשר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאֹלִהים ֶזה ַוִיקְּ

 ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים: 

 יא-פסוקים ח בראשית פרק לב

ֹאד ַוֵיֶצר לֹו ַוַיַחץ ֶאת־ָהעָ  ֵני ַמֲחנֹות:)ח( ַוִייָרא ַיֲעֹקב מְּ ַמִּלים ִלשְּ ַהּגְּ ֶאת־ַהָבָקר וְּ ֶאת־ַהֹצאן וְּ )ט( ַוֹיאֶמר  ם ֲאֶשר־ִאתֹו וְּ

ֵליָטה: ָאר ִלפְּ ָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִנשְּ ִהָכהּו וְּ ָרָהם  ִאם־ָיבֹוא ֵעָשו ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת וְּ )י( ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ָאִבי ַאבְּ

חָ  ֵאיִטיָבה ִעָּמְך:ֵואֹלֵהי ָאִבי ִיצְּ ָך וְּ תְּ מֹוַלדְּ ָך ּולְּ צְּ ַארְּ ִתי ִמֹכל ַהֲחָסִדים ּוִמָכל־ָהֱאֶמת  ק ה' ָהֹאֵמר ֵאַלי שּוב לְּ )יא( ָקֹטנְּ

ֵני ַמֲחנֹות: ַעָתה ָהִייִתי ִלשְּ ֵדן ַהֶזה וְּ ִתי ֶאת־ַהַירְּ ִלי ָעַברְּ ַמקְּ ֶדָך ִכי בְּ  ֲאֶשר ָעִשיָת ֶאת־ַעבְּ
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 סוק לאפ בראשית פרק לב

ִשי: ִניֵאל ִכי־ָרִאיִתי ֱאֹלִהים ָפִנים ֶאל־ָפִנים ַוִתָנֵצל ַנפְּ ָרא ַיֲעֹקב ֵשם ַהָּמקֹום פְּ  ַוִיקְּ

  פסוק י בראשית פרק לג

ָחִתי ִמָיִדי ִכי ַעל־ֵכן ָרִאיִתי ָפֶני ָת ִמנְּ ָלַקחְּ ֵעיֶניָך וְּ ֵני ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ַאל־ָנא ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן בְּ ֹאת פְּ ָך ִכרְּ

ֵצִני:  ַוִתרְּ

  פסוק ט בראשית פרק יא

ֵני ָכל־ָהָאֶרץ:  ַפת ָכל־ָהָאֶרץ ּוִמָשם ֱהִפיָצם ה' ַעל־פְּ ָמּה ָבֶבל ִכי־ָשם ָבַלל ה' שְּ  ַעל־ֵכן ָקָרא שְּ

 פסוק יז בראשית פרק כח

ֶזה ַשַער ַהָשָמִים:ַוִייָרא ַוֹיאַמר ַמה־נֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶזה ֵאי  ן ֶזה ִכי ִאם־ֵבית ֱאֹלִהים וְּ

  פסוק נ יהושע פרק יט

ֶנה ֶאת־ָהִעיר ַוֵיֶשב ָבּה: ָרִים ַוִיבְּ ַהר ֶאפְּ ַנת־ֶסַרח בְּ נּו לֹו ֶאת־ָהִעיר ֲאֶשר ָשָאל ֶאת־ִתמְּ  ַעל־ִפי ה' ָנתְּ

 פסוק ל יהושע פרק כד

בּול ַנֲחלָ  רּו ֹאתֹו ִבגְּ בְּ ַהר־ָּגַעש:ַוִיקְּ פֹון לְּ ָרִים ִמצְּ ַהר־ֶאפְּ ַנת־ֶסַרח ֲאֶשר בְּ ִתמְּ  תֹו בְּ

 שופטים פרק ב פסוק ט 

ַהר־ָּגַעש: פֹון לְּ ָרִים ִמצְּ ַהר ֶאפְּ ַנת־ֶחֶרס בְּ ִתמְּ בּול ַנֲחָלתֹו בְּ רּו אֹותֹו ִבגְּ בְּ  ַוִיקְּ

 בראשית פרק כב פסוקים: ד ח יג יד

ִליִשי ַויִ  א ֶאת־ַהָּמקֹום ֵמָרֹחק:)ד( ַביֹום ַהשְּ ָרָהם ֶאת־ֵעיָניו ַוַירְּ ֶאה־ּלֹו ַהֶשה ...  ָשא ַאבְּ ָרָהם ֱאֹלִהים ִירְּ )ח( ַוֹיאֶמר ַאבְּ

ָדו: ֵניֶהם ַיחְּ כּו שְּ ִני ַוֵילְּ ֹעָלה בְּ ַבְך בְּ ...  לְּ ִהֵנה־ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַבסְּ א וְּ ָרָהם ֶאת־ֵעיָניו ַוַירְּ ָניו ַוֵיֶלְך )יג( ַוִיָשא ַאבְּ ַקרְּ

נֹו: ֹעָלה ַתַחת בְּ ָרָהם ַוִיַקח ֶאת־ ָהַאִיל ַוַיֲעֵלהּו לְּ ֶאה ֲאֶשר ֵיָאֵמר  ַאבְּ ָרָהם ֵשם־ַהָּמקֹום ַההּוא ה' ִירְּ ָרא ַאבְּ )יד( ַוִיקְּ

ַהר ה' ֵיָרֶאה:  ַהיֹום בְּ

 דברי הימים ב פרק ג פסוק א

נֹות ֶאת־ֵבית־ה' ֹלֹמה ִלבְּ ֹגֶרן  ַוָיֶחל שְּ קֹום ָדִויד בְּ ָדִויד ָאִביהּו ֲאֶשר ֵהִכין ִבמְּ ָאה לְּ ַהר ַהּמֹוִרָיה ֲאֶשר ִנרְּ ם בְּ ִבירּוָשַלִ

בּוִסי: ָנן ַהיְּ  ָארְּ
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 לשיעור מקורות ,ליוונית התורה תרגום - מאלי הלל

 

 "מה רב הוא המעשה לתרגם חוקים שניתנו מפי הגבורה"

לספר הדברים על המשלחת אשר היתה לנו אל אלעזר הכהן הגדול ארסטיאס אל פילוקרטס מאשר ראוי  .1

ליהודים...וכי תרגום התורה הקדושה יעשה לך לתועלת ובדיוק ובמעמד כולם בחרנו אנשים זקנים יפים 

וטובים ששה לכל שבט ושלחנום עם התורה....באספו את כולם אל בית בנוי על שפת מושב נהדר ברב 

ואז התחילו לעשותן מתוך ת התרגום כי כל הדרוש לעבודתם הוכן יפה. שקט קרא אל האנשים לעשות א

...ככה כאשר אמרנו הסכמה בהשוותם כל דבר. והנעשה מתוך הסכמה נכתב כראוי על ידי דמטריוס

היו מתאספים יום יום אל המקום ההוא הנעים בשקט ובשפע האור ועושים את אשר הוטל עליהם וכן 

. כאשר בא לידי גמר כאלו נעשה דבר זה לפי כוונת מכווןלם מכתב התרגום היה כי בשנים ושבעים יום נש

אסף דמטריוס את קהל היהודים אל המקום אשר שם נגמר התרגום וקרא לפני כולם ובפני המתרגמים 

אשר היו להם שבחים גדולים מאת הקהל בגלל הטוב הרב אשר עשו. כמו כן שבחו את דמטריוס ובקשו 

עתקת כל התורה. וכאשר נגמרה קריאת הספרים קמו הכוהנים וזקני ממנו למסר לראשיהם ה

המתרגמים ובני הקהילה ומנהיגי הקהל ואמרו אחרי אשר התרגום נעשה יפה ובדיוק בכל טוב כי ישאר 

כאשר הוא עתה וכי לא יעשה בו כל תקון. ואחרי אשר הביעו כלם את הסכמתם לדברים האלה צוו 

שר ישנה את הנסח בהוסיפו או בהחליפו דבר מן הכתוב או בגרעו ממנו. לקרוא קללה כמנהגם על האיש א

יפה עשו ככה למען ישתמר לעולם בלי שנוי. וכאשר הודיעו את הדברים האלה למלך שמח מאוד כי נעשה 

דברו בשלמות. ואף נקרא הכל לפניו הוא השתומם לחכמת המחוקק ואמר לדמטריוס איככה איש מן 

ים לא ראה להזכיר ספר נכבד כזה אשר נעשה בשלמות...ואתה פילוקרטס ההסטוריונים או המשורר

]עתה[ יש לך הספור כאשר הבטחתי אחשוב כי תתענג על הדברים האלה יותר מאשר על ספרי 

המותולוגים הלא טוב בעיניך ללמד דברים המועילים לנפש ובהם תבלה רוב הזמן. ואנסה לכתב אף שאר 

 יהם ותקבל השכר היפה ביותר בעד משא נפשך הדברים הראוים למען תעבור על

 אל פילוקרטס ]מהדורת א' כהנא[( איגרת אריסטיאס)קטעים מתוך 

 

בימי קדם נכתבו החוקים בלשון כשדית, וזמן רב נשארו כמו שהם ולא תורגמו לשפה אחרת כל עוד לא  .2

ם יום יום שמו לב להם גילו עדיין יופיים לשאר בני אדם. אולם עקב שקידת שומריהם על לימודם וקיומ

גם אנשים אחרים ופשטה תהילתם לכל עבר, כי הדברים היפים, אפילו מוטלים הם בצל זמן קצר בשל 

צרות העין ישובו ויזהרו לעת מצוא בחסדו של הטבע. אזי נראה הדבר כחרפה בעיני כמה אנשים שיהיו 

יוונים יחסרו לחלוטין לכן נתנו חוקים אלה מצויים בקרב מחצית המין האנושי בקרב הברברים בלבד ול

מה רב דעתם על תרגומם....לאחר אותו מבחן החלו מיד לקיים את שליחותם הנעלה. בהתבוננם בדבר 

כשאין אפשרות לגרוע, להוסיף או לשנות דבר, אלא  הוא המעשה לתרגם חוקים שניתנו מפי הגבורה

נשאו אותם בידיהם אתם לשמים צריך לשמור את צורתם ודמותם שבמקור...נטלו את ספרי הקודש 

 כדי שהמין האנושי ברובו ואף בכולו תפילתםוהוא נענה לוביקשו מאלוהים שלא ייכשלו במשימתם. 

יפיק תועלת מקיום מצוות חכמות וכלילות יופי לשם תיקון החיים. ישבו במקום סתרם באין איש עמם 

כי בריאת  –דתם עמדו לגלות בתחילה כי אם יסודות הטבע, האדמה המים האוויר והשמים שאת סוד הול

כמו בהשראת אלוהים התנבאו, לא איש איש בסגנונו שלו, אלא כולם העולם היא הפתיחה לחוקים. 

ברם, מי אינו יודע כי כל לשון, באותן המלים ובאותם הניבים כאילו לחשן סמוי הכתיב לכל אחד ואחד. 

ו רעיון בצורות רבות על ידי שינויים והרחבות, ובמיוחד היוונית, עשירה במלים, וכי אפשר לתאר אות

...כך מצאו גם הללו, כפי שנראה בבירור, את המלה ההולמת את התוכן שהיא בלבד...עשויה היתה 

יודעי יוונית או יוונים יודעי לשון  להאיר בבהירות את העניין. וההוכחה המכרעת לכך: אם כשדים 

גומו, חשים הם הערצה ויראת כבוד אליםה כאל תאומים, הכשדים קוראים את שני הכתובים הכשדי ותר

או, ליתר דיוק, כאל כתוב אחד ויחיד הן בתוכן והן בניסוח. ואינם מכנים 'מתרגמים' אלא 'מורי סודות 
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( ו'נביאים' את אלה שעלה בידם בכוח צלילות דעתם להזדהות עם הטהורה מכל ίεροφάντηςהקודש' )

ום חוגגים מדי שנה חג ועצרת באי פארוס ואליו מפליגים לא רק יהודים . לפיכך עד הירוחו של משה רוח

כדי להודות  למקום שבו נגה לראשונה אורו של התרגוםאלא גם גויים בהמוניהם החולקים כבוד 

 לאלוהים על חסדו מאז המתחדש תמיד

 [(281 – 277נטף, עמ' -]מהדורת דניאל 43 – 25חיי משה, ב,  פילון האלכסנדרוני,)

 

ההגירות המסופרות לפי המובן המילולי של הכתוב אכן נעשו על ידי איש חכם מסוים ]אברהם[ אך לפי " .3

 כללי האלגוריה, ]הן נעשות[ על ידי ]כל[ נפש בעלת מידות טובות המחפשת את האל האמתי". 

 י' כדורי( –, תרגום 68)פילון האלכסנדרוני, על אברהם 

 

ומד( בסיום הדברים שקיבלתי עלי, ששום איש אחר, לא יהודי "הריני מעז לומר עתה, מאחר )שאני ע .4

ולא בן עם אחר, אפילו רצה לא היה יכול להרצות את הספר הזה להלנים בדייקנות כזאת. כי מן 

המוסכמות הוא אצל בני עמי עלי, שהנני מצטיין ביותר ביניהם בחכמה המקובלת בארצנו, והשתדלתי 

קניתי בקיאות בחכמת לשונם, אלא שהרגל לשון אבותי מנע ממני שתהיה לי יד בספרי ההלנים לאחר ש

את הברתה המדויקת. שכן אצלנו אין משבחים את אלה הלומדים את הלשונות של עמים רבים על בורין 

ומוסיפין לקשט את דיבורם בסלסולי מלים מפני שחושבים שתלמוד זה משותף הוא לא רק למי שהם 

ם הרוצים בדבר. אבל )אצלנו( מעידים רק על חכמתם של אלה בני חורין פשוטים אלא גם לעבדי

 שמיטיבים לדעת את החוקים ויש בידם לפרש את טעמם של כתבי הקודש"

 [(373)יוסף בן מתתיהו, חתימת קדמוניות היהודים כ, יב, א]מהדורת שליט עמ' 

 

בכל כתבים, לא יקרא בה,  אין כותבין לא עברית, ולא ארמית, ולא מדית, ולא יוונית, כתב בכל לשונות," .5

והיה אותו עד שתהא כתובה אשורית. מעשה בחמשה זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה יוונית, 

 יתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה.היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, שלא הי

 (מסכת סופרים א, ז)

 

 ולם ג' ימים" "ח' בטבת נכתבה התורה יוונית בימי תלמי המלך והיה חושך לע .6

 [( 396, ]מהד' הילדסהיימר, חלק ראשון ירושלים תשל"ב עמ' הלכות גדולות)

 

 אלא נכתבות אינן ומזוזות ותפלין, לשון בכל נכתבין שהספרים אלא ומזוזות לתפלין ספרים בין אין" .7

 רבי מרא, ותניא "...יוונית אלא שיכתבו התירו לא בספרים אף: אומר גמליאל בן שמעון רבן. אשורית

: דתניא . המלך דתלמי מעשה ומשום, תורה בספר אלא התירו לא - יונית רבותינו כשהתירו אף: יהודה

 מה על להם גילה ולא, בתים ושנים בשבעים והכניסן, זקנים ושנים שבעים שכינס המלך בתלמי מעשה

 כל בלב הוא רוךב הקדוש נתן. רבכם משה תורת לי כתבו: להם ואמר ואחד אחד כל אצל ונכנס. כינסן

, ובדמות בצלם אדם אעשה, בראשית ברא אלהים לו וכתבו. אחת לדעת כולן והסכימו ,עצה ואחד אחד

, שפתם שם ואבלה ארדה הבה, בראם כתבו ולא, בראו ונקבה זכר, השביעי ביום וישבות, הששי ביום ויכל

 וירכיבם בניו ואת אשתו את משה ויקח, אבוס עקרו וברצונם שור הרגו באפם כי, בקרוביה שרה ותצחק

 את וישלח, שנה מאות ארבע ארצות ובשאר במצרים ישבו אשר ישראל בני ומושב, אדם בני נושא על

 אלהיך' ה חלק אשר, נשאתי מהם אחד חמד לא ,ידו שלח לא ישראל בני זאטוטי ואל, ישראל בני זאטוטי

 צעירת את לו וכתבו, לעובדם יצוית לא אשר אחרים אלהים ויעבוד וילך, העמים לכל להאיר אתם

 היהודים בי שחקו: יאמר שלא, שמה ארנבת תלמי של שאשתו מפני, הארנבת ואת לו כתבו ולא, הרגלים

 אמר. יונית אלא שיכתבו התירו לא בספרים אף אומר גמליאל בן שמעון רבן. בתורה אשתי שם והטילו



 

 תרגום התורה ליוונית, מקורות לשיעור -הלל מאלי 
 42מתוך  11עמ'  

 בן שמעון דרבן טעמא מאי: יוחנן רבי אמרו. גמליאל בן שמעון כרבן הלכה: יוחנן רבי אמר אבהו רבי

 גומר ואימא -. שם באהלי יהיו יפת של דבריו - שם באהלי וישכן ליפת אלהים יפת קרא אמר - גמליאל

 .שם באהלי יהא יפת של יפיותו - ליפת אלהים יפת דכתיב טעמא היינו: אבא בר חייא רבי אמר! ומגוג

 [50-51רבין עמ' -שוו מכילתא שמות, בא יד]מהדורת הורביץא; וה עמוד ט דף מגילה מסכת בבלי תלמוד)

 

"...ר' ירמיה בשם ר' חייא בר בא. תירגם עקילס הגר התורה לפני ר' אליעזר ולפני ר' יהושע וקילסו אותו  .8

 ]ואמרו לו[ יפיפית מבני אדם". 

 [(749)ירושלמי מגילה א, ח דף ע"א ע"ג ]מהד' האוניברסיטה, עמ' 

 

ת אלהים ליפת וישכן באהלי שם שיהו מדברין בלשונו של יפת באוהלו של שם בני יפת "תני בר קפרא יפ .9

גומר ומגוג ויון ותובל ומשך ותירס. רבי יודן בר שלום אמר מיכן לתרגום. אמר רבי יונתן דבית גוברין 

ר ארבעה לשונות נאים שישתמש בהן העולם ואילו הן לעז לזמר רומי לקרב סורסי לאילייא עברי לדיבו

 ויש אומרים אף אשורי לכתב" 

 )ירושלמי מגילה א, ט ע"א ]לפי כת"י ליידן[

 



 

 אדום ורומי.עשו אחי, אבי  -ד"ר עירית אמינוף 
 42מתוך  12עמ'  

 ורומי. אדום אבי אחי, עשו - אמינוף עירית ד"ר

 

 פרשת "תולדות"

 [25]בר' כה'  "ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו"

 : כולו שופך דמים. אמר ר' אבא בר כהנא –"אדמוני" 

 ואל את דוד אדמוני דכת': וכיון שראה שמ  

 [ 12]שמ"א טז'  "וישלח ויביאהו והוא אדמוני

 רא, אמר אף זה שופך דמים?!ינתי

 ]שם שם[ ם" יאמר לו הקב"ה "עם יפה עיני

 עשו מדעתו הורג אבל זה מדעת סנהדרין הורג"

 סג' ח'[מדרש בראשית רבה,  ]

 [15]בר' כז'  "ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמדות אשר אתה בבית"

 שבהן היה משמש את אביו.  –"אשר אתה בבית" 

 כל ימי הייתי משמש את  אמר רבן שמעון בן גמליאל:

 אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשו את אביו. 

 שאני הייתי משמשו בבגדים מלוכלכין  

 וכשהייתי יוצא לשוק הייתי יוצא בבגדים נקיים. 

 ת אביו משמשו בבגדי מלכות. אבל עשו בשעה שהיה משמש א

 אמר, אין כבודו של אבא אלא בבגדי מלכות."

 סה' טו'[ ]מדרש בראשית רבה, 

 פרשת "וישלח"

 [4בר' לב' "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו"...]

 לזה שבא שעתו ליטול המלכות לפניו.  –לפניו 

 שלח פורפירא וטלקיה קודמוהי  ר' יהשע אמר:

 הארגמן והשליכה לפניו[ ]פשט את אדרת 

 אמר ליה: אין שני זרזירין ישנים על דף אחד. 

 עה' ד'[ ]מדרש בראשית רבה, 

  [5]בר' לב'  "ויצו אותם לאמר וגו"

 : כתוב חד איגרא מן שמי למרן מלכא אנטונינוס.רבינו אמר לר' אפס

 ]כתוב אגרת אחת משמי לאדוננו המלך  אנטונינוס[ 

 ה למרן מלכא אנטונינוס. קם וכתב: מן יהודה נשיא
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 ]עמד וכתב: מיהודה הנשיא לאדוננו המלך אנטונינוס[. 

 נסבה וקרייה וקרעה. 

 ]לקחה, רבי יהודה הנשיא, וקראה וקרעה[. 

 ה: כתוב: מן עבדך יהודה למרן מלכא אנטונינוס. יאמר ל

 ]אמר לו כתוב: מעבדך יהודה לאדוננו המלך אנטונינוס[. 

 ה אתה מבזה על כבודך?ה: רבי, מפני מיאמר ל

 ]מה אני טוב מסבי?[ אמר לה: מה אנא טב מן סבי 

 ]שם[."כה אמר עבדך יעקב"!? לא כך אמר: 

 עה' ה'[ ]מדרש בראשית רבה, 

 [ 32]בר' לב' "ויזרח לו השמש והוא צולע על ירכו" 

 ]רבי יהשע בן לוי היה עולה לרומי[,  הוה סלק לרומיר' יהשע בן לוי 

 כו נפק ר' חנינא לקדמותיה, וכיון דאתא לע

 ]וכיון שבא לעכו, יצא רבי חנינא לקראתו[

 אשכחיה מטלע על ירכו 

 ]מצאו צולע על ירכו[. 

 ה: דמי את לסבך ]אמר לו: דומה אתה לסבך[יאמר ל

 "והוא צולע על ירכו" ]שם[.

 עח' ה'[ מדרש בראשית רבה, ]
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 בירושלמי ישמעאל ר' של ופדיונו שביו סיפור ברומא: לכודים - לוינסון יהושע
 ובבבלי

 

 ירושלמי הוריות ג:ד )מח, ע"ב( .1
ואמו קודמת  ,ורבו קודם לאביו ,הוא קודם לרבו ;הוא ואביו ורבו עומדין בשבי - (תוספתא הוריות ב:ה)

האשה קודמת לאיש לכסות ולהוציא מבית  ,האיש קודם לאשה ולהחיות ולהשיב אבידה... לכל אדם

 .מדין בקלון האיש קודם לאשהבזמן ששניהם עו ,השבי

 למה? שהאשה דרכה לכן והאיש אין דרכו לכן.

אמרו עליו על תינוק אחד ירושלמי שהיה אדמוני עם יפה עינים וטוב  מעשה בירבי יהושע שעלה לרומי

נענע  וכיון שהגיע לפתח .הלך ר' יהושע לבודקו. ווהוא עומד בקלוןוקווצותיו מסודרות לו תלתלים  רואי

ִזיםשע ואמר לו ר' יהו ֹבזְּ ָרֵאל לְּ ִישְּ ִשָסה ַיֲעֹקב וְּ זּו ר לו תינוק ואמהנענה ה' )ישע' מב:כד(. ֲהלֹוא  ִמי ָנַתן ִלמְּ

תֹוָרתוֹ  עּו בְּ ֹלא ָשמְּ ָרָכיו ָהלֹוְך וְּ ֹלא ָאבּו ִבדְּ מיד זלגו עיניו דמעות ואמר מעיד אני עלי את השמים  .ָחָטאנּו לֹו וְּ

עד שאפדנו. פדאו בממון הרבה ושילחו לארץ ישראל וקרא עליו הפסוק הזה ואת הארץ שאיני זז מכאן 

ֵדי יֹוֵצר ֵלי ֶחֶרש ַמֲעֵשה יְּ ִנבְּ בּו לְּ שְּ ָּלִאים ַבָפז ֵאיָכה ֶנחְּ סֻּ ָקִרים ַהמְּ ֵני ִציֹון ַהיְּ  )איכ' ד:ב(. בְּ

 יב-שמ"א טז: יא .2

ָעִרים וַ  מּוֵאל ֶאל ִיַשי ֲהַתּמּו ַהנְּ מּוֵאל ֶאל ִיַשי )יא( ַוֹיאֶמר שְּ ִהֵנה ֹרֶעה ַבֹצאן ַוֹיאֶמר שְּ ֹיאֶמר עֹוד ָשַאר ַהָקָטן וְּ

טֹוב  ֵפה ֵעיַנִים וְּ מֹוִני ִעם יְּ הּוא ַאדְּ ִביֵאהּו וְּ ַלח ַויְּ ָקֶחנּו ִכי ֹלא ָנֹסב ַעד ֹבאֹו ֹפה: )יב( ַוִישְּ ָחה וְּ ֹרִאי פ ַוֹיאֶמר ִשלְּ

ָשֵחהּו ִכי ֶזה ה  .ּואה' קּום מְּ

 שה"ש ה:יא .3

ֹחרֹות ָכעֹוֵרב ַתִּלים שְּ צֹוָתיו ַתלְּ וֻּ  .ֹראשֹו ֶכֶתם ָפז קְּ

4. Martial, Epigrams 4:42 

 “If I could choose one boy, in any style from any country – this would be my choice. The youth 

should, first, be born on the banks of the Nile; let his eyes rival the stars and his soft locks tumble 

over his neck.” 

5.  “This ideal concept of Greek love is transformed into a master-slave relationship that was in 

keeping with the social and sexual norms of Roman lovemaking... Feminized servile hairstyles not 

only clearly distinguished slave boys from freeborn Roman boys but also served to heighten the 

androgynous look that Greek and Roman men found so appealing” (J. Pollini, “The Warren Cup: 

Homoerotic Love and Symposial Rhetoric in Silver,” The Art Bulletin 81 [1999]: 28, 31). 

6.  “The most acceptable male partner for the active male lover was a young slave. Although the criteria 

applied in the selection of such slaves were undoubtedly highly personal, surviving descriptions of 

male household slaves present a consistent and suggestive profile: they are young, good-looking, 

and foreign” (E. Bartman, Elizabeth, “Eros’s Flame: Images of Sexy Boys in Roman Ideal 

Sculpture,” Memoirs of the American Academy in Rome 2002: 267). 
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 כד-ישע' מב: כב .7
ִשסָ  ֵאין ַמִציל מְּ ָבאּו ָהיּו ָלַבז וְּ ָלִאים ָהחְּ ָבֵתי כְּ ָּלם ּובְּ ָשסּוי ָהֵפַח ַבחּוִרים כֻּ הּוא ַעם ָבזּוז וְּ ֵאין ֹאֵמר )כב( וְּ ה וְּ

ָאחֹור: )כד( ִמי ָנַתן ַמע לְּ ִישְּ ִשב וְּ ִשָסה ַיֲעקֹ  ָהַשב: )כג( ִמי ָבֶכם ַיֲאִזין ֹזאת ַיקְּ ִזיםִלמְּ ֹבזְּ ָרֵאל לְּ ִישְּ ֲהלֹוא ה'  ?ב וְּ

תֹוָרתוֹ  עּו בְּ ֹלא ָשמְּ ָרָכיו ָהלֹוְך וְּ ֹלא ָאבּו ִבדְּ  .זּו ָחָטאנּו לֹו וְּ
 

 
 

 (130גיטין נח, ע"א )ויטיקן  .8
תינוק אחד יפה יש בבית האיסורין  ,לו 'תנו רבנן מעשה בר' יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי. אמ

מי נתן למשיסה  ראמ סוריןיהא תהלך ועמד על פתח בי .סדורות תלתלים אי וקווצותיויפה עינים וטוב רו

 .זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו ה'נענה אותו תינוק הלא . לבוזזים אליעקב וישר

עבודה שאיני זז מיכן עד שאפדינו בכל ממון שפוסקין אל. הבישר מובטח אני בזה שמורה הוראה ראמ

ומנו ר' אל. שהורה הוראה בישר טיןולא היו ימים מוע ,עד שפדאו בממון גדול םאמרו לא זז מש ו.ליע

 .ישמעאל בן אלישע



 

 פור שביו ופדיונו של ר' ישמעאל בירושלמי ובבבלילכודים ברומא: סי -יהושע לוינסון 
 42מתוך  16עמ'  

 (130 )ויטיקןגיטין נח, ע"א  .9
אל ומשמשי ערסייהו. מיכן ואילך מייתי בני ישרקא ליונא דגושפנבמעיקרא חשובי דרומאי הוו נקיטי 

ָכל ַמָכה ֲאֶשר ֹלא "א ?הא היכא כתיבא יה,ד לחברל ח"כרעי בפורייהו ומשמשי. אאסרי בו ל ַּגם ָכל ֳחִלי וְּ

ֵלם  ֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֹזאת ַיעְּ ָדְך ה'ָכתּוב בְּ ל "א ?ל כמה מרחק מדוכת פלניא". א)דב' כח:סא( ָעֶליָך ַעד ִהָשמְּ

 .לא איצטרכי לך ל אימטאי לגביה"פיסתא ופלגיה. א]אינגד[, 

 כדי הזהב שבחותמת התמונה ]נגד מיטתם ומשמשים חותמות לוקחים היו מאיםהרו חשובי בהתחלה]= 

 מיטותיהם ברגלי אותם וכפתו ישראל בני הביאו החורבן[ ]אחרי ואילך מכאן יפים[. ילדים ליצור

ָכל ַמָכה ֲאֶשר ֹלא ָכתּו לו, אמר כתובה? זו[ ]צרה אפוא לחברו; מהם אחד אמר ומזדווגים. ב ַּגם ָכל ֳחִלי וְּ

ֵלם  ֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֹזאת ַיעְּ ָדְך ה'בְּ אמר לו; כמה רחוק אני ממקום פלוני? ]עוד  .)דב' כח:סא( ָעֶליָך ַעד ִהָשמְּ

כמה נותר לי ללמוד עד שאגיע לאותו הפסוק?[ אמר לו; ]עוד מעט[ יריעה וחצי. אמר לו; אילו הייתי מגיע 

 לשם לא הייתי צריך אותך.[

 ב"ר כו:ז .10
ַגם ַאחֲ  נֹות ָהָאָדם וְּ ֵני ָהֱאֹלִהים ֶאל בְּ אמר ר' ברכיה היתה אשה יוצאה לשוק  –)בר' ו:ד( ֵרי ֵכן ֲאֶשר ָיֹבאּו בְּ

 .היתה משמשת מטתה והיתה מעמדת בחור כיוצא בוורואה בחור מתאוה לו היתה ו

11. Soranos of Ephesus, Gynaecology, 1.39 

The tyrant of the Cyprians, who was misshapen, compelled his wife to look at beautiful statues 

during intercourse and became the father of well-shaped children. 
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ַע"? ָשַרף ְלַבָדּה ֶאת־ָחצוֹר "זּוָלִתי - ריינר אלחנן פרופ'  פליאה מדרש על – ְיהוֹשֻׁ
 ופתרונו גלילי

 

 בראשית רבה פא, ד )לבראשית לה: ה( .1

 יסע]ו[ ויהי ]ִחתת אלהים[' וגו'. 'ו

ר' שמעון בר נחמן שֹלשה מקומות נכנסו אומות העולם לעשות מלחמה עם בני יעקוב ולא הניח להם 

 הקב"ה:

ֵני ַיֲעֹקב[' )בראשית לה פּו ַאֲחֵרי בְּ ֹלא ָרדְּ ִביֹבֵתיֶהם וְּ ִהי ]ִחַתת ֱאֹלִהים ַעל ֶהָעִרים ֲאֶשר סְּ   : ה(,]א[ 'ַוִיָסעּו ַויְּ

ַּגז ָהָאֶרץ וַ  דּו ַּגם ֵהָּמה[ ַוִתרְּ ִחית ָחרְּ ַהַּמשְּ ָכל ָהָעם ַהַּמָצב וְּ ִהי ]ֲחָרָדה ַבַּמֲחֶנה ַבָשֶדה ּובְּ ַדת ]ב[ 'ַותְּ ֶחרְּ ִהי לְּ תְּ

 ֱאֹלִהים' )שמואל א יד: טו( 

ֵני ָכל ָהָאֶרץ[ ַוֶיֶרב ַהַיַער ָחָמה ָנֹפֶצת ַעל פְּ ִהי ָשם ַהִּמלְּ ָלה ַהֶחֶרב ַביֹום ַההּוא['  ]ג[ ']ַותְּ ֶלֱאֹכל ָבָעם ]ֵמֲאֶשר ָאכְּ

 )שמואל ב יח: ח(. 

 אמר ר' לעזר: 'ביקשו לרדוף ולא הניח להם הקב"ה.

ַבָדּה  ָרֵאל זּוָלִתי ֶאת ָחצֹור לְּ ָרָפם ִישְּ דֹות ]ַעל ִתָּלם ֹלא שְּ ואיכן נכנסו? בחצור. הדא היא 'ַרק ָכל ֶהָעִרים ָהֹעמְּ

רפּה: הקב"ה אמ' למשה ומשה אמר ליהושע'. ָשַרף  ַע[' )יהושע יא: יג(. ר' יודה או': 'במסורת שְּ הֹושֻּ  יְּ

 

 נוסח המדרש: הצעת שחזור  .2

אמ' ר' שמעון בר נחמן שֹלשה מקומות נכנסו אומות העולם לעשות מלחמה עם בני יעקוב ולא הניח להם 

הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני  הקב"ה: ]הדא הוא דכתיב[ 'ויסעו ויהי ]חתת אלהים על

 יעקב[' )בראשית לה: ה(. אמר ר' לעזר: 'ביקשו לרדוף ולא הניח להם הקב"ה.

אמ' ר' שמעון בר נחמן שֹלשה מקומות נכנסו אומות העולם לעשות מלחמה עם בני יעקוב ולא הניח להם 

תיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב[' הקב"ה: ]הדא היא[ 'ויסעו ויהי ]חתת אלהים על הערים אשר סביבו

)בראשית לה: ה(. ]אמר ר' לעזר: 'ביקשו לרדוף ולא הניח להם הקב"ה.[ ואיכן נכנסו? בחצור. הדא היא 

"רק כל הערים הֹעמדות ]על תלם לא שרפם ישראל, זולתי את חצור לבדה שרף יהושע["' )יהושע יא: יג(. 

רפּה: הקב"ה אמ' למ  שה ומשה אמר ליהושע'.ר' יודה או': 'במסורת שְּ

 

 74-63קרב קדש, מקבים א, יא:  .3

ֶדש אשר בגליל עם צבא רב ברצותם להטותו מתפקידו. ויפגוש וישמע יונתן כי הגיעו שרי דמטריוס לֶק 

בהם, ואת אחיו שמעון השאיר בארץ ]...[. ויונתן ומחנהו חנו על מי גיניסר, וישכימו בבוקר ללכת אל 

נוכרים פגש בו במישור וגם הציבו לו מארב בהרים, והם פגשו בו נוכח פניו. מישור חצור, והנה מחנה ה

והאורבים קמו ממקומותיהם ויאסרו מלחמה. וינוסו אנשי יונתן כולם ואחד לא נשאר מהם, מלבד 

 מתתיה בן אבשלום ויהודה בן חלפי, שרי צבא החיל. 

דם למלחמה ויגוף אותם וינוסו. ויראו ויקרע יונתן את בגדיו וישים עפר על ראשו ויתפלל. וישוב כנג

הנסים מעליו וישובו אליו וירדפו עמו עד קדש, עד מחנם ויחנו שם. ויפלו מן הנוכרים ביום ההוא כשלושת 

 אלפי איש. ויונתן שב לירושלים.
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 דוד או יהונתן? –בית הכנסת הקדום במרות 
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  האבות חטאי םע המדרש מתמודד כיצד – ראשונים עוונות גלעד: יהודה הרב

 כ-פסוקים יבראשית פרק יב 

ָמה ָלגּור ָשם ִכי־ָכֵבד ָהָרָעב ָבָאֶרץ: ַריְּ ָרם ִמצְּ ִהי ָרָעב ָבָאֶרץ ַוֵיֶרד ַאבְּ ָמה  )י( ַויְּ ָריְּ ִריב ָלבֹוא ִמצְּ ִהי ַכֲאֶשר ִהקְּ )יא( ַויְּ

פַ  ִתי ִכי ִאָשה יְּ תֹו ִהֵנה־ָנא ָיַדעְּ :ַוֹיאֶמר ֶאל־ָשַרי ִאשְּ ֶאה ָאתְּ תֹו  ת־ַמרְּ רּו ִאשְּ ָאמְּ ִרים וְּ אּו ֹאָתְך ַהִּמצְּ ָהָיה ִכי־ִירְּ )יב( וְּ

ַחיּו: ֹאָתְך יְּ גּו ֹאִתי וְּ ָהרְּ ָלֵלְך: ֹזאת וְּ ִשי ִבגְּ ָתה ַנפְּ ָחיְּ ַמַען ִייַטב־ִלי ַבֲעבּוֵרְך וְּ ִרי־ָנא ֲאֹחִתי ָאתְּ לְּ בֹוא  )יג( ִאמְּ ִהי כְּ )יד( ַויְּ

מָ  ָריְּ ָרם ִמצְּ ֹאד:ַאבְּ ִרים ֶאת־ָהִאָשה ִכי־ָיָפה ִהוא מְּ אּו ַהִּמצְּ ֹעה  ה ַוִירְּ לּו ֹאָתּה ֶאל־ַפרְּ ַהלְּ ֹעה ַויְּ אּו ֹאָתּה ָשֵרי ַפרְּ )טו( ַוִירְּ

ֹעה: ַקח ָהִאָשה ֵבית ַפרְּ ִהי־לֹו ֹצאן־ּוָבָקר ַוֲחֹמִרים ַוֲעָבִדים ּושְּ  ַותֻּ ָרם ֵהיִטיב ַבֲעבּוָרּה ַויְּ ַאבְּ ָפֹחת ַוֲאֹתֹנת )טז( ּולְּ

ַמִּלים: ָרם: ּוגְּ ַבר ָשַרי ֵאֶשת ַאבְּ ֶאת־ֵביתֹו ַעל־דְּ ֹדִלים וְּ ָגִעים ּגְּ ֹעה נְּ ַנַּגע ה' ֶאת־ַפרְּ ָרם  )יז( ַויְּ ַאבְּ ֹעה לְּ ָרא ַפרְּ )יח( ַוִיקְּ

ָך ִהוא: תְּ ָת ִּלי ִכי ִאשְּ ִאָשה )יט( ָלמָ  ַוֹיאֶמר ַמה־ֹזאת ָעִשיָת ִּלי ָלָּמה ֹלא־ִהַּגדְּ ָת ֲאֹחִתי ִהוא ָוֶאַקח ֹאָתּה ִלי לְּ ה ָאַמרְּ

ָך ַקח ָוֵלְך: תְּ ַעָתה ִהֵנה ִאשְּ ֶאת־ָכל־ֲאֶשר־לֹו: וְּ תֹו וְּ ֶאת־ִאשְּ חּו ֹאתֹו וְּ ַשּלְּ ֹעה ֲאָנִשים ַויְּ ַצו ָעָליו ַפרְּ  )כ( ַויְּ

  בראשית רבה )וילנא( פרשת לך לך פרשה מ סימן ו

ר' פנחס בשם רבי  - ויהי לו צאן ובקר וגו' ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אותו ולאברם היטיב בעבורה,

את מוצא כל מה שכתוב  .צא וכבוש את הדרך לפני בניך :אמר הקב"ה לאברהם אבינו: הושעיא רבה אמר

באברהם, כתיב בבניו. באברהם כתיב, )שם /בראשית/ יב( ויהי רעב בארץ. בישראל כתיב )שם /בראשית/ מה( 

באברהם כתיב )שם /בראשית/ יב( וירד אברם מצרימה לגור שם, ובישראל  .כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ

באברהם  .באברהם כתיב לגור שם, ובישראל כתיב לגור בארץ באנו .כתיב )במדבר כ( וירדו אבותינו מצרימה

י כאשר הקריב, בישראל באברהם כתיב ויה .כתיב כי כבד הרעב בארץ כנען, בישראל כתיב והרעב כבד בארץ

כתיב ופרעה הקריב. באברהם כתיב )בראשית יב( והרגו אותי ואותך יחיו ובישראל כתיב )שמות א( כל הבן 

הילוד היאורה תשליכוהו. באברהם כתיב אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וגו', ובישראל כתיב 

ימה, ובישראל כתיב )שם /שמות א'/( אלה באברהם כתיב ויהי כבוא אברם מצר .וייטב אלהים למילדות

שמות בני ישראל הבאים מצרימה. באברהם כתיב )בראשית יג( ואברם כבד מאד במקנה, ובישראל כתיב 

)תהלים קה( ויוציאם בכסף וזהב. באברהם כתיב ויצו עליו פרעה, ובישראל כתיב ותחזק מצרים על העם. 

 מסעי בני ישראל.  באברהם כתיב וילך למסעיו, ובישראל כתיב אלה

 יפסוק רמב"ן בראשית פרק יב 

הנה אברהם ירד למצרים מפני הרעב לגור שם להחיות נפשו בימי הבצורת, והמצרים עשקו  -ויהי רעב בארץ 

אותו חנם לקחת את אשתו. והקב"ה נקם נקמתם בנגעים גדולים, והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב, וגם 

 צוה עליו פרעה אנשים לשלחם:

מז אליו כי בניו ירדו מצרים מפני הרעב לגור שם בארץ, והמצרים ירעו להם ויקחו מהם הנשים כאשר אמר ור

)שמות א כב( וכל הבת תחיון. והקב"ה ינקום נקמתם בנגעים גדולים עד שיוציאם בכסף וזהב וצאן ובקר 

יה בבנים. והענין הזה מקנה כבד מאד, והחזיקו בהם לשלחם מן הארץ. לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יה

אמר הקב"ה לאברהם צא וכבוש את הדרך  :פרשוהו בבראשית רבה )מ ו( רבי פנחס בשם רבי אושעיא אמר

לפני בניך. ואתה מוצא כל מה שכתוב באברהם כתוב בבניו. באברהם כתוב ויהי רעב בארץ, בישראל כתיב 

 )להלן מה ו( כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ:

נו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו, והיה ודע כי אברהם אבי

לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלהים כח לעזור ולהציל. גם יציאתו מן 

הזה הארץ, שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, עון אשר חטא, כי האלהים ברעב יפדנו ממות. ועל המעשה 

 נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה. במקום המשפט שמה הרשע והחטא:
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פרשת מרמת יעקב בברכות אביא כמה מדרשים המייצגים את הכיוון המגן ומצדיק את יעקב ורבקה  

 כמה המבקרים אותם, ומולם 

 סימן ד בראשית רבה )וילנא( פרשת תולדות פרשה סז

כל מי שהוא אומר שהקב"ה וותרן הוא יתוותרון בני מעוהי, אלא  :נינאכשמוע עשו את דברי אביו, א"ר ח

זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו דכתיב כשמוע עשו את דברי אביו ויזעק זעקה והיכן  .מאריך אפיה וגבי דיליה

נפרע לו בשושן הבירה שנאמר )אסתר ד( ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאד, בא אחיך במרמה, ר' יוחנן אמר 

 מת תורתו, בא בחכ

  מדרש תנחומא )בובר( פרשת תולדות סימן כד

ויאמר בא אחיך במרמה וגו', היה אומר על צדיק במרמה ח"ו אלא בא עליך ברמיות. ויאמר הלא אצלת לי 

ברכה, אמר ריש לקיש זה אחד משלשה בני אדם שבאו בעקיפין על הקב"ה, א"ל עשו אילו היינו שנינו צדיקים 

לברך את שנינו, ואמר ליה הקב"ה יסכר פיך, הרי יעקב מברך לשנים עשר שבטים,  לא היה לאלהיך ברכות

ולא כשהוא מברך לזה מברך לזה, אף על פי כן נתמלא עליו רחמים, בא לברכו ונסתלקה שכינה ממנו, התחיל 

ברך, להתפלל ואומר יוחן רשע )ישעיה כו י(, א"ל בל למד צדק )שם /ישעיהו כ"ו י'/(, א"ל זה אתה מבקש ל

  וכו' עתיד הוא להחריב את ביתי ולערבב את הארצות והממונות

  מדרש תנחומא )בובר( פרשת ויצא סימן יא

ויהי בערב ויקח את לאה בתו וגו' )שם /בראשית/ כט כא כב( כל הלילה היתה עשה עצמה כרחל, כיון שעמד 

מה רמית אביך, כשאמר לך בבקר והנה היא לאה, אמר לה בת הרמאי למה רמית אותי, אמרה לו ואתה ל

האתה זה בני עשו, ואמרת לו אנכי עשו בכורך, ואתה אומר למה רימיתני, ואביך לא אמר בא אחיך במרמה, 

אין רפואתה של זו אלא בבנים, ובעלה  הקב"הומתוך הדברים הללו שהוכיחה אותו התחיל שונאה, אמר 

דוד מקלס עושה משפט לעשוקים )תהלים קמו נכסף לה, לפיכך וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה, ו

 ז(. 

גם אבקש להציג את עמדת הרב סמט בענין ולהתווכח עימה. דבריו בעיקר בעיונו בבראשית סדרה ראשונה 

 84ואח"כ בעמ'  63עמ' 

 מדרש תנחומא )ורשא( פרשת וישב סימן ח 

ג לרבו קונדיטין והוא אומר לו מה וירא אדוניו כי ה' אתו, ומה וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו היה מוז

מזגת לי הוא אומר קונדיטין אומר לו פסינתטון אני רוצה והיה פסינתטון הוא אומר יין אני רוצה והיה יין 

הוא אומר יין מבושל אני רוצה והיה מבושל, וכן על המים, וכן על כל דבר ודבר שנאמר וכל אשר הוא עושה 

מסר כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום, שכן אמר הן אדוני לא ידע  ה' מצליח בידו, כיון שראה רבו כן,

אתי מה בבית, כיון שראה יוסף את עצמו בכך התחיל אוכל ושותה מסלסל בשערו ואומר ברוך המקום 

אביך מתאבל עליך בשק ואפר ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך הרי  הקב"השהשכיחני בית אבי, א"ל 

 מצירה לך, לכך כתיב ותשא אשת אדוניו,אדונתך מזדווגת לך ו

  ראש פרשת וישלח

ֵדה ֱאדֹום: יר שְׁ ָצה ֵשעִּ יו ַארְׁ ָפָניו ֶאל־ֵעָשו ָאחִּ ים לְׁ ָאכִּ ַלח ַיֲעֹקב ַמלְׁ שְׁ ֵעָשו ֹכה ָאַמר  )ד( ַויִּ י לְׁ רּון ַלאֹדנִּ ַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹכה ֹתאמְׁ )ה( ַויְׁ

י ָואֵ  תִּ ם־ָלָבן ַגרְׁ ָך ַיֲעֹקב עִּ דְׁ ֵעיֶניָך: ַחר ַעד־ָעָתה:ַעבְׁ ֹצא־ֵחן בְׁ מְׁ י לִּ יד ַלאֹדנִּ ַהגִּ ָחה לְׁ לְׁ ָחה ָוֶאשְׁ פְׁ שִּ ֶעֶבד וְׁ י שֹור ַוֲחמֹור ֹצאן וְׁ י־לִּ הִּ  )ו( ַויְׁ

ַבע־ֵמאֹות אִּ  ַארְׁ ָך וְׁ ָראתְׁ קְׁ ַגם ֹהֵלְך לִּ יָך ֶאל־ֵעָשו וְׁ ים ֶאל־ַיֲעֹקב ֵלאֹמר ָבאנּו ֶאל־ָאחִּ ָאכִּ בּו ַהַמלְׁ מֹו: יש)ז( ַוָישֻׁ ֹאד  עִּ יָרא ַיֲעֹקב מְׁ )ח( ַויִּ

ֵני ַמֲחנֹות: שְׁ ים לִּ ַמלִּ ַהגְׁ ֶאת־ַהָבָקר וְׁ ֶאת־ַהֹצאן וְׁ תֹו וְׁ ם־ָיבֹוא ֵעָשו ֶאל־ַהַמֲחֶנה ָהַאַחת  ַוֵיֶצר לֹו ַוַיַחץ ֶאת־ָהָעם ֲאֶשר־אִּ )ט( ַוֹיאֶמר אִּ

ֵליָטה: פְׁ ָאר לִּ שְׁ ָהָיה ַהַמֲחֶנה ַהנִּ ָכהּו וְׁ הִּ ָך ) וְׁ תְׁ מֹוַלדְׁ ָך ּולְׁ צְׁ ַארְׁ ָחק ה' ָהֹאֵמר ֵאַלי שּוב לְׁ צְׁ י יִּ ָרָהם ֵואֹלֵהי ָאבִּ י ַאבְׁ י( ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ָאבִּ
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ָמְך: יָבה עִּ ֵאיטִּ י ֶאת־ַהיַ  וְׁ תִּ י ָעַברְׁ לִּ ַמקְׁ י בְׁ ֶדָך כִּ יָת ֶאת־ַעבְׁ ָכל־ָהֱאֶמת ֲאֶשר ָעשִּ ים ּומִּ ֹכל ַהֲחָסדִּ י מִּ תִּ י )יא( ָקֹטנְׁ יתִּ ַעָתה ָהיִּ ֵדן ַהֶזה וְׁ רְׁ

ֵני ַמֲחנֹות: שְׁ ים: לִּ י ֵאם ַעל־ָבנִּ ַכנִּ הִּ י ֹאתֹו ֶפן־ָיבֹוא וְׁ י־ָיֵרא ָאֹנכִּ ַיד ֵעָשו כִּ י מִּ ַיד ָאחִּ י ָנא מִּ יֵלנִּ יב  )יב( ַהצִּ ָת ֵהיֵטב ֵאיטִּ ַאָתה ָאַמרְׁ )יג( וְׁ

חֹול ַהָים ֲאשֶ  ֲעָך כְׁ י ֶאת־ַזרְׁ תִּ ַשמְׁ ָמְך וְׁ ָסֵפר ֵמֹרב:עִּ יו: ר ֹלא־יִּ ֵעָשו ָאחִּ ָחה לְׁ נְׁ ָידֹו מִּ ן־ַהָבא בְׁ ַקח מִּ ָלה ַההּוא ַויִּ )טו(  )יד( ַוָיֶלן ָשם ַבַליְׁ

ים: רִּ ים ֶעשְׁ ֵאילִּ ם וְׁ ים ָמאַתיִּ ֵחלִּ ים רְׁ רִּ ים ֶעשְׁ ָישִּ ם ּותְׁ ים ָמאַתיִּ זִּ ים ָפרֹות ַא עִּ ֹלשִּ ֵניֶהם שְׁ יקֹות ּובְׁ ים ֵמינִּ ַמלִּ ים ֲעָשָרה )טז( גְׁ ים ּוָפרִּ ָבעִּ רְׁ

ם ֲעָשָרה: ָירִּ ים ַועְׁ רִּ ימּו ֵבין ֵעֶדר ּובֵ  ֲאֹתֹנת ֶעשְׁ ֶרַוח ָתשִּ ָפַני וְׁ רּו לְׁ בְׁ ַבדֹו ַוֹיאֶמר ֶאל־ֲעָבָדיו עִּ ַיד־ֲעָבָדיו ֵעֶדר ֵעֶדר לְׁ ֵתן בְׁ  ין ֵעֶדר:)יז( ַויִּ

ָך עֵ  ָגשְׁ פְׁ י יִּ אשֹון ֵלאֹמר כִּ ַצו ֶאת־ָהרִּ ָפֶניָך:)יח( ַויְׁ י ֵאֶלה לְׁ מִּ ָאָנה ֵתֵלְך ּולְׁ י־ַאָתה וְׁ מִּ ָך ֵלאֹמר לְׁ ֵאלְׁ י ּושְׁ ָך  ָשו ָאחִּ דְׁ ַעבְׁ ָת לְׁ ָאַמרְׁ )יט( וְׁ

ֵנה ַגם־הּוא ַאֲחֵרינּו: הִּ ֵעָשו וְׁ י לְׁ לּוָחה ַלאֹדנִּ וא שְׁ ָחה הִּ נְׁ ַיֲעֹקב מִּ י ַגם ֶאת לְׁ ישִּ לִּ י ַגם ֶאת־ַהשְׁ ַצו ַגם ֶאת־ַהֵשנִּ ים ַאֲחֵרי )כ( ַויְׁ כִּ ־ָכל־ַהֹהלְׁ

ֹמַצֲאֶכם ֹאתֹו: רּון ֶאל־ֵעָשו בְׁ ַדבְׁ ים ֵלאֹמר ַכָדָבר ַהֶזה תְׁ ָרה ָפָניו  ָהֲעָדרִּ י־ָאַמר ֲאַכפְׁ ָך ַיֲעֹקב ַאֲחֵרינּו כִּ דְׁ ֵנה ַעבְׁ ֶתם ַגם הִּ )כא( ַוֲאַמרְׁ

ֶאה ָפָניו אּולַ  ַאֲחֵרי־ֵכן ֶארְׁ ָפָני וְׁ ָחה ַהֹהֶלֶכת לְׁ נְׁ ָשא ָפָני:ַבמִּ ָלה־ַההּוא ַבַמֲחֶנה: י יִּ הּוא ָלן ַבַליְׁ ָחה ַעל־ָפָניו וְׁ נְׁ )כג(  )כב( ַוַתֲעֹבר ַהמִּ

ָלָדיו ַוַיֲעֹבר ֵאת  ֶאת־ַאַחד ָעָשר יְׁ ֹחָתיו וְׁ פְׁ ֵתי שִּ ֶאת־שְׁ ֵתי ָנָשיו וְׁ ַקח ֶאת־שְׁ ָלה הּוא ַויִּ קָ  ַמֲעַבר ַיֹבק:ַוָיָקם ַבַליְׁ ֵרם ֶאת־)כד( ַויִּ ֵחם ַוַיֲעבִּ

מֹו ַעד ֲעלֹות ַהָשַחר: ַהָנַחל ַוַיֲעֵבר ֶאת־ֲאֶשר־לֹו: יש עִּ ַבדֹו ַוֵיָאֵבק אִּ ָּוֵתר ַיֲעֹקב לְׁ ֵרכֹו  )כה( ַויִּ ַכף־יְׁ ַגע בְׁ י ֹלא ָיֹכל לֹו ַויִּ א כִּ )כו( ַוַירְׁ

מֹו: קֹו עִּ ֵהָאבְׁ י:)כז( ַויֹ  ַוֵתַקע ַכף־ֶיֶרְך ַיֲעֹקב בְׁ ָתנִּ ם־ֵבַרכְׁ י אִּ י ָעָלה ַהָשַחר ַוֹיאֶמר ֹלא ֲאַשֵלֲחָך כִּ י כִּ ֵחנִּ )כח( ַוֹיאֶמר ֵאָליו ַמה־ אֶמר ַשלְׁ

ֶמָך ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב: ים וַ  שְׁ ם־ֲאָנשִּ עִּ ים וְׁ ם־ֱאֹלהִּ יָת עִּ י־ָשרִּ ָרֵאל כִּ שְׁ ם־יִּ י אִּ ָך כִּ מְׁ ַאל  תּוָכל:)כט( ַוֹיאֶמר ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד שִּ שְׁ )ל( ַויִּ

ָבֶרְך ֹאתֹו ָשם: י ַויְׁ מִּ שְׁ ַאל לִּ שְׁ ֶמָך ַוֹיאֶמר ָלָמה ֶזה תִּ יָדה־ָנא שְׁ ים  ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר ַהגִּ י ֱאֹלהִּ יתִּ י־ָראִּ יֵאל כִּ נִּ ָרא ַיֲעֹקב ֵשם ַהָמקֹום פְׁ קְׁ )לא( ַויִּ

י: שִּ ָנֵצל ַנפְׁ ים ַותִּ ים ֶאל־ָפנִּ ֵרכֹו: ָפנִּ הּוא ֹצֵלַע ַעל־יְׁ נּוֵאל וְׁ ַרח־לֹו ַהֶשֶמש ַכֲאֶשר ָעַבר ֶאת־פְׁ זְׁ ָרֵאל  )לב( ַויִּ שְׁ ֵני־יִּ לּו בְׁ )לג( ַעל־ֵכן ֹלא־ֹיאכְׁ

יד ַהָנֶשה: גִּ ַכף־ ֶיֶרְך ַיֲעֹקב בְׁ י ָנַגע בְׁ יד ַהָנֶשה ֲאֶשר ַעל־ַכף ַהָיֵרְך ַעד ַהיֹום ַהֶזה כִּ  ֶאת־גִּ

ַעל)א( וַ  ים ַעל־ֵלָאה וְׁ ָלדִּ יש ַוַיַחץ ֶאת־ַהיְׁ ַבע ֵמאֹות אִּ מֹו ַארְׁ עִּ ֵנה ֵעָשו ָבא וְׁ הִּ א וְׁ ָשא ַיֲעֹקב ֵעיָניו ַוַירְׁ ָפחֹות:יִּ ֵתי ַהשְׁ ַעל שְׁ )ב(  ־ ָרֵחל וְׁ

אֶ  ים וְׁ יָלֶדיָה ַאֲחֹרנִּ ֶאת־ֵלָאה וִּ אֹשָנה וְׁ ֵדיֶהן רִּ ֶאת־ַילְׁ ָפחֹות וְׁ ים:ַוָיֶשם ֶאת־ַהשְׁ ֶאת־יֹוֵסף ַאֲחֹרנִּ ַתחּו  ת־ָרֵחל וְׁ שְׁ ֵניֶהם ַויִּ פְׁ הּוא ָעַבר לִּ )ג( וְׁ

יו: תֹו ַעד־ָאחִּ שְׁ ים ַעד־גִּ ָעמִּ ָצה ֶשַבע פְׁ כּו: ַארְׁ בְׁ ָשֵקהּו ַויִּ ֹפל ַעל־ַצָּואָרו ַויִּ ֵקהּו ַויִּ ַחבְׁ ָראתֹו ַויְׁ קְׁ ָשא ֶאת־ֵעיָניו  )ד( ַוָיָרץ ֵעָשו לִּ )ה( ַויִּ

ֶדָך:וַ  ים ֶאת־ַעבְׁ ים ֲאֶשר־ָחַנן ֱאֹלהִּ ָלדִּ י־ֵאֶלה ָלְך ַוֹיאַמר ַהיְׁ ים ַוֹיאֶמר מִּ ָלדִּ ֶאת־ַהיְׁ ים וְׁ א ֶאת־ַהָנשִּ ֵדיֶהן  ַירְׁ ַילְׁ ָפחֹות ֵהָנה וְׁ ןָ ַהשְׁ ַגשְׁ )ו( ַותִּ

ַתֲחֶויןָ: שְׁ ַאַחר ַותִּ ַתֲחוּו וְׁ שְׁ יָלֶדיָה ַויִּ ַגש ַגם־ֵלָאה וִּ ַתֲחוּו: )ז( ַותִּ שְׁ ָרֵחל ַויִּ ַגש יֹוֵסף וְׁ י  נִּ תִּ ָך ָכל־ַהַמֲחֶנה ַהֶזה ֲאֶשר ָפָגשְׁ י לְׁ )ח( ַוֹיאֶמר מִּ

י: ֵעיֵני ֲאֹדנִּ ֹצא־ֵחן בְׁ מְׁ ָך ֲאֶשר־ָלְך: ַוֹיאֶמר לִּ י לְׁ הִּ י יְׁ י ָרב ָאחִּ ם־ָנא ָמָצא )ט( ַוֹיאֶמר ֵעָשו ֶיש־לִּ ֵעיֶניָך )י( ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ַאל־ָנא אִּ י ֵחן בְׁ תִּ

י: ֵצנִּ רְׁ ים ַותִּ ֵני ֱאֹלהִּ ֹאת פְׁ רְׁ י ָפֶניָך כִּ יתִּ י ַעל־ֵכן ָראִּ י כִּ ָידִּ י מִּ ָחתִּ נְׁ ָת מִּ ָלַקחְׁ י  וְׁ כִּ ים וְׁ י ֱאֹלהִּ י־ַחַננִּ ָבאת ָלְך כִּ י ֲאֶשר הֻׁ ָכתִּ רְׁ )יא( ַקח־ָנא ֶאת־בִּ

ָקח: ַצר־בֹו ַויִּ פְׁ י־ֹכל ַויִּ סְׁ  ֶיש־לִּ ֶדָך:)יב( ַוֹיאֶמר נִּ ֶנגְׁ ָכה לְׁ ֵאלְׁ ֵנֵלָכה וְׁ ַהָבָקר  ָעה וְׁ ַהֹצאן וְׁ ים וְׁ ים ַרכִּ ָלדִּ י־ַהיְׁ י ֹיֵדַע כִּ )יג( ַוֹיאֶמר ֵאָליו ֲאֹדנִּ

ָפקּום יֹום ֶאָחד ָוֵמתּו ָכל־ ַהֹצאן: ֶרֶגל  ָעלֹות ָעָלי ּודְׁ י לְׁ טִּ אִּ ָנֲהָלה לְׁ י ֶאתְׁ דֹו ַוֲאנִּ ֵני ַעבְׁ פְׁ י לִּ ָפַני )יד( ַיֲעָבר־ָנא ֲאֹדנִּ ָלאָכה ֲאֶשר־לְׁ ַהמְׁ

יָרה: י ֵשעִּ ים ַעד ֲאֶשר־ָאֹבא ֶאל־ֲאֹדנִּ ָלדִּ ֶרֶגל ַהיְׁ ָצא־ֵחן  ּולְׁ י ַוֹיאֶמר ָלָמה ֶזה ֶאמְׁ תִּ ן־ָהָעם ֲאֶשר אִּ ָך מִּ מְׁ יָגה־ָנא עִּ )טו( ַוֹיאֶמר ֵעָשו ַאצִּ

י: ֵעיֵני ֲאֹדנִּ כ בְׁ ַדרְׁ יָרה:)טז( ַוָיָשב ַביֹום ַההּוא ֵעָשו לְׁ ֹכת ַעל־ֵכן ָקָרא ֵשם־ ֹו ֵשעִּ ֵנהּו ָעָשה סֻׁ קְׁ מִּ ת ּולְׁ ֶבן לֹו ָביִּ ֹכָתה ַויִּ ַיֲעֹקב ָנַסע סֻׁ )יז( וְׁ

כֹות: ס  ַהָמקֹום סֻׁ
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 פז,א( )יומא פיוס סיפורי שלושה – חברו" את שיירצה "עד - פריד נורית

 

 רמב"ם, נהלכות תשובה פרק ב הלכה ט
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  שבלב. ונתינה נתינה על דל״ אל משכיל ״אשרי - דוד בן יצחק הרב
 

 לו-ויקרא כ"ה, לה

ִכי  תֹוָשב ָוַחי ִעָּמְך. ַאלוְּ ָת בֹו ֵּגר וְּ ֶהֱחַזקְּ ָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך -ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמְך וְּ ִבית וְּ ַתרְּ ִתַקח ֵמִאתֹו ֶנֶשְך וְּ

ֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך.   וְּ

 ד-תהלים מ"א, א
ַנֵצחַ לַ  (א) מֹור מְּ ָדִוד ִמזְּ  .לְּ
ֵרי (ב) ִכיל ַאשְּ יֹום ָדל ֶאל ַמשְּ ֵטהּו ָרָעה בְּ ַמּלְּ  .'ה יְּ
ֵרהּו' ה (ג) מְּ ַשר ִויַחֵיהּו ִישְּ אֻּ ַאל ָבָאֶרץ וְּ ֵנהּו וְּ ֶנֶפש ִתתְּ ָביו בְּ  .ֹאיְּ
ָעֶדנּו' ה (ד) ָוי ֶעֶרש ַעל ִיסְּ ָכבוֹ  ָכל דְּ ָת  ִמשְּ יוֹ  ָהַפכְּ ָחלְּ  ...בְּ

  לד פרשה ,הרב ויקרא

 [ א]

 (. ב ,א"מ תהלים) 'דל אל משכיל אשרי'

 . הרע יצר על טוב יצר ממליך אשהו זה :אמר מאיר רבי םבש ירמיה בר אבא רבי

 . לעני פרוטה נותן שהוא זה :אמר ייסא

 . מצוה מת קובר שהוא זה :אמר יוחנן רבי

 . המלכיות מן מבריח שהוא זה רו:אמ ורבנן

 אחד לו פוחתין החולה את מבקר שהוא מי כל :הונא רב דאמר, החולה את מבקר שהוא זה אמר הונא רב

 . מחוליו מששים

. כנפשו אותו אוהבין שיהו ובלבד ,ששים :להן אמר ?לשוק עמהם וירד ששים יעלו כן אם :הונא לרב מתיבין

 . לו מרווחין הן ,כן פי עלף א

 (ג, שם) 'ישמרהו 'ה' ,הרע יצר על טוב יצר מליךמ שהוא זה דאמר מאיר רבי םבש ירמיה בר דאבא יהדעת על

 . הרע מיצר -

 (. שם) 'ויחיהו' ,לעני פרוטה נותן שהוא זה דאמר סאידי יהדעת על

 (. שם) 'בארץ ואשר', מצוה מת קובר שהוא זה דאמר יוחנן דרבי תיהדע על

 (. שם) 'איביו בנפש תתנהו ואל', המלכיות מן מבריח שהוא זה ודאמר דרבנן תיהדע על

 (. ד ,שם) 'דוי ערש על יסעדנו 'ה' ,החולה את מבקר שהוא זה דאמר הונא דרב תיהדע על

 . בו לזכות היאך בו מסתכל הוי -' דל אל משכיל אשרי' :אלא, כן יבכת אין דל אל נותן אשרי :יונה רבי אמר

 הולך היה ליקח מתבייש אוהו מנכסיו שירד טובים ובן גדולים בן רואה שהיה בשעה :עושה היה כך ,יונה רבי

 נותנו את רווח שאתה וכיון זה חפץ הילך אלא ,הים למדינת ירושה לך שנפלה עליך שמעתי :לו ומרוא אצלו

 . לך נתתיו במתנה לו אומר היה לו נותן שהיה ובשעה, לי

 זה אלא איפוכי נטל לא ומכולם ,אשרי כן יבכת פעמים ושנים עשרים :אמר חנינה' בר חמא רבי םבש לוי רבי

 משה לפיכך. גיהינם של דינה יום אלא רעה יום אין(, ב, שם) ה' ימלטהו רעה ביום' ?נטל איפוכי ומה. בלבד

 (. לה, ה"כ ויקרא) ...'אחיך ימוך וכי' :להן ואומר ישראל את מזהיר
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 [ ב]

 (. יז, ט"י משלי) 'דל חונן ה' מלוה'

 עלי :ה"הקב אמר .המצוה את וחטף זה ובא ,(כה, ו"קל תהלים) 'בשר לכל לחם נותן' יב:כת לעזר רבי אמר

 (. שם ,משלי) 'לו ישלם וגמולו' כתיב:דוא הדא ה, גמולו לו לשלם

 ,שמעון בן יודן רבי םבש מנא רבי לה אמר נחמן ורב ,רבא חייה רבי םבש חגיי רבי לה אמר תנחומא רבי

 'מלוה לאיש לווה ועבד' כתיב:דוא הדא ה ,למלוה עבד ליעשות לוה של דרכו :לקיש בן שמעון רבי םבש ורבנין

 (. ז, ב"כ משלי)

, לו נותן הוא פרוטה וכי ?!פרוטה לו נותן ה"הקב לעני פרוטה נותן שהוא מי כל ראובן רבי' בש פינחס רבי

 ובא תשע אלא בידו ואין ליקח עומד והעני פרוטות בעשר ככר היתה כיצד הא, נפשו אלא לו נותן אינו והלא

 , עליו נפשו ושבת ואכלה הככר את ונטל פרוטה לו ונתן אחד

 מזהיר משה לפיכך. גופך לתוך לך משיבה אני הרי מגופך לצאת מצפצפת כשנפשך אתה אף ה"הקב לו אמר

 . אחיך ימוך וכי להן ואומר ישראל את

 [ ג]

 (. יז, יא משלי) 'אכזרי שארו ועוכר חסד איש נפשו גומל'

 לו אמר. והולך מהלך היה מתלמידיו נפטר שהיה בשעה הזקן הלל. ןהזק הלל זה, 'חסד איש נפשו גומל'

 לרחוץ להן אמר, עושה הלל מצוה מה וכי לו אמרו. מצוה לעשות להן אמר, הולך אתה להיכן רבי תלמידיו

 תיאטריות בבתי אותן שמעמידין שלמלכים איקוניות אם ומה, אין להן אמר, מצוה היא וזו לו ואמר. במרחץ

 שהוא אלא עוד ולא, סודרין לו מעלין והן ושוטפן מורקן עליהן ממונה שהוא מי, שלהן ותקרקסי ובבתי

, ט בראשית) האדם את עשה אלהים בצלם כי' דכת, ובדמות בצלם שניברינו אנו, המלכות גדולי עם מתגדל

 ', וכמ' כמ אחת על(, ו

 לו ואמר. והולך מהלך היה מידיומתל נפטר שהיה בשעה הזקן הלל. הזקן הלל זה, חסד איש נפשו גומל א"ד

 יום בכל ליה רואמ. בייתא גו דאית אכסניא הדין עם חסד למגמול להן אמר, הולך אתה להיכן רבי תלמידיו

 לית ולמחר הכא היא דין דיום, גופא גו היא אכסנייא לאו עליבתא נפשא והדא להון אמר, אכסניין לך אית

 . הכא היא

 . סידח איש, חסד איש נפשו גומל א"ד

 עימו קרוביו את מדבק ואינו שמחה לו שהגיעה זה אלכסנדרי רבי אמר(, יז, יא משלי) אכזרי שארו ועוכר

 . עניות לשם

 (. י, טו דברים) לו תתן נתן אייבו רבי אמר

 . הכל על עובר והוא הוא גלגל(, שם) הזה הדבר בגלל כי נחמן רב אמר

 . אחיך וךימ וכי להן ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכך

 [ ד]

 (. יג, כט משלי) י"י שניהם עיני מאיר נפגשו תככים ואיש רש

 (. ב, כב שם) י"י כלם עושה נפגשו ורש עשיר

 תככים לאיש רש אמר. סדרין שני או אחד סדר שונה שהוא זה, תככים איש. התורה מן רש שהוא זה, רש

 . הבא העולם ייח קנו שניהם, י"י שניהם עיני מאיר, והשנהו אחד פרק השניני
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 פרק השניני עשיר לאותו רש אמר. התורה מן רש שהוא זה ורש בתורה עשיר שהוא זה עשיר, נפגשו ורש עשיר

 עושה, דכוותך עם ותני זיל קורין במאמתי או במשקין יתך מתני מיתב בעי אנא מה ל"א, השנהו ולא אחד

 .חכם לעשותו יכול טיפש זה תא שעשה ומי טיפש לעשותו יכול חכם זה את שעשה מי, י"י כולם

 רש אמר. בפעולה עושה שהוא זה תככים איש, הנכסים מן רש שהוא זה רש, נפגשו תככים ואיש רש א"ד

 .הבא העולם חיי קנה וזה שעה חיי קנה זה, י"י שניהם עיני מאיר, לו ונתן מצוה לי תן תככים איש לאותו

 מצוה לי תן עשיר לאותו רש אמר. בנכסים רש שהוא זה ורש, בנכסים עשיר שהוא זה עשיר, נפגשו ורש עשיר

 . עשיר לעשותו יכול עני לזה שעשה ומי עני לעשותו יכול עשיר לזה שעשה מי, י"י כולם עושה, לו נתן ולא

 נתתה שלא דייך לא ה"הקב לו אמר, קפדיין חמי כרעין חמי שקין חמי, ונגס לעי את לית עני לאותו עשיר אמר

 כל מן( יג, ה קהלת) מאומה בידו ואין בן והוליד לפיכך, רעה עין בו מכניס אתה לו שנתתי במה אלא משלך לו

 . ליה דהוה מה

 . אחיך ימוך וכי להם ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכך

 [ ה]

 (. יד, ז קהלת) בטוב היה טובה ביום פתח חייה ברבי תנחום רבי

 . רעה עין בו תכניס ואל בטובה עמו יההי שלחבירך טובתו ביום חייה ברבי תנחום רבי אמר

 לזכות היאך בו מסתכל הוי לחבירך רעה באת אם(. שם) ראה רעה וביום בטוב היה טובה ביום אחא רב אמר

 . שכרו מתן שתקבל כדי ולפרנסו בו

 לוקחת היתה השוק מן שלבשר ליטרא לו לוקחת אמו שהייתה בשעה עושה היה כך חייה ברבי תנחום רבי

 לו אחת, שתים לוקחת היתה השוק מן שלירק אגודה לוקחת שהיתה ובשעה, לעניים ואחת לו תאח, שתים

 שיהו כדי, ועשירים עניים/(, ד"י', ז קהלת/ שם) האלהים עשה זה לעומת זה את גם שם על, לעניים ואחת

 . אלו את אלו מזכים ויהיו אילו עם אילו זכים

 . אחיך מוךי וכי להם ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכך

 [ ו]

 (. מג, קו תהלים) בעונם וימכו בעצתם ימרו והמה יצילם רבות פעמים

 עד. מיד ונגאלין תשובה ועושין למלכיות ומשתעבדין זרה עבודה עובדין ישראל היו השופטים שפט בימי

 בידו הספיק היתה שלא עד מנכסיהן שדלו עד אמר וחרנה, המצות מן שדלו עד אמר חד, אמורין תרין, אימתי

 (. כא, יד ויקרא) הוא דל ואם מרא אתד' כמ, עני קרבן להקריב מהן שלאחד

 . מך דך דל רש מסכן אביון עני לו נקראו שמות שבעה

 . כמשמעו עני

 . לכל מתאוה שהוא אביון

 , הכל לפני בזוי שהוא מסכן

 (. טז, ט קהלת) בזויה המסכן וחכמת אמר' ד' כמ

 . הנכסים מן רש שהוא רש

 . הנכסים מן מדולדל ואשה דל

 . שותה ואינו דבר רואה אוכל ואינו דבר רואה, מדוכדך שהוא דך

 . התחתונה כאסקופה עשוי, לכל מך שהוא מך
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 . אחיך ימוך וכי להם ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכך

 [ ז]

, בי איזדכי, בי זכי לחבירו אומר אדם, הכיצד. היא תורה ישראל ארץ בני של שיחתן אפילו :זעירא רבי אמר

 . בי גרמך זכי

 . אנא מה בי ואיסתכל הוינא מה בי סכי, בי איסתכל. בי סכי אמר חגי רבי

 ואמר העני את שהושיב בעיניין(, יג, ה קהלת) רע בעיניין ההוא העושר ואבד וב:כת :יצחק רבי םבש מנא רבי

 . קפדיין חמי כרעין חמי שקין חמי ונגס לעי אזיל את לית לו

 ואין בן והוליד לפיכך, רעה עין בו מכניס את לו שנתתי מה אלא משלך לו נתתה שלא דייך לא ה"הקב לו אמר

 . ליה דהוה מה כל מן( שם) מאומה בידו
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 היםואל עם ומתן כמשא התפילה - נאבת מנחם הרב

 

  כא פרשה בשלח פרשת( וילנא) רבה שמות .1

 מצווה ה"שהקב כשם לוי: אמר ר' לך". ויקם ראומ "ותגזור( כב איוב) הדא הוא דכתיב אלי". תצעק "מה

 במדבר) לו אומרים יוסף בני שכן, הוא ברוך הקדוש לפני כביכול מצווה משה היה כך עמו ומדבר למשה

 קורא משה היה כך עמו ומדבר למשה קורא ה"שהקב וכשם, "'בה והוצ ואדוני' ה הוויצ אדוני "את( לו

 יפקוד לאמור,' ה אל משה "וידבר( כז במדבר,) וכתיב, משה" אל' ה "וידבר שנאמר, עמו ומדבר ה"להקב

  שולט! היה כמה ראה הרוחות". אלוהי' ה

אמר  אלי". תצעק מה משה אל' ה "ויאמר שנאמר: לצעוק, בא ישראל בני אחרי רודף פרעה את וכשראה

אמר  המלך. ילפנ לצעוק הלך עסק, לו שהיה מלך של לאוהבו משל יהושע:' ר אמר מצטער? אתה למה לו:

 ואני דבר אלי? תצעק מה ,למשה הוא ברוך הקדוש אמר כך אעשה! ואני גזור צועק? אתה מה המלך: לו

  !עושה

  מג פרשה תשא כי פרשת( וילנא) רבה שמות .2

 אלא כיצד? יוצרו. של נדרו שהתיר יצחק' ר בשם חלבו' ר בשם ברכיה' ר אמר כן? מהו משה". "ויחל

 נשבעתי כבר משה! האלוהים: אמר להם. שימחול האלוהים מפייס משה דעמ העגל ישראל שעשו בשעה

 ולא העולם! ריבון משה: אמר מחזירו! איני מפי שיצא שבועה ודבר, יחרם" לאלוהים "זובח( כב שמות)

 נפשו על אסר לאסור שבועה השבע או' לה נדר ידור כי "איש( ל במדבר) ואמרת נדרים של הפרה לי נתתי

 אם הוראה שמורה זקן וכל עליו? שישאל בעת נדרו את מוחל חכם אבל מוחל אינו הוא -, דברו" יחל לא

 שתתיר הוא דין נדרים, הפרת על ציוויתני ואתה תחלה! לקיימה הוא צריך הוראתו אחרים שיקבלו ירצה

, נדרו כשואל עומד ה"והקב כזקן לו וישב בטליתו נתעטף מיד לאחרים! להתיר ציוויתני כאשר נדרך את

  בהר". "ואשב( ט דברים) וכן הוא אומר:

 של כקתדרא לו עשה קתדרא דרוסאי:' ר אמר עומד? שמו יתברך והאלוהים יושב משה שהיה ואפשר

, כך כאן ואף, יושבין אלא ואינן עומדין נראין והן השלטון לפני נכנסין שהן בשעה הללו אסטליסטקין

  בהר". "ואשב הוי עמידה נראה שהיא ישיבה

 "שרפים( ו ישעיה) שנאמר, עומדין שכולם מוצא אתה למעלה? ישיבה יש וכי בהר", "ואשב ר,דבר אח

, קאמייא" מן חד על "קרבית( ז דניאל) וכן, כנפיהם" תרפינה "בעמדם( א יחזקאל) וכן, לו" ממעל עומדים

 "ואנכי( ה םדברי) וכתיב, בהר" עמדתי "ואנכי (י דברים) שנאמר עומד היה למרום כשעלה משה אפילו וכן

 את "ראיתי (יח ב, הימים, דברי) שנאמר, לבדו הוא ברוך הקדוש אלא שם יושב ואין, וביניכם"' ה בין עומד

  בהר". "ואשב אומר והוא, כסאו" על יושב' ה

 יוחנן: אמר ר' קשה! דבר לו? אמר ומה יוצרו. של נדרו להתיר שישב אחא, בר הונא אמר ר' כן? ומהו

 אותה לעמי. לעשות דברתי אשר הרעה על אנא תוהה אמר לו: אתמהא! תהית ?לפניו אמר קשה דבר

, ליוצרו נדרו שהפר משה" "ויחל הוי שבועה. כאן ואין נדר כאן אין לך, מותר לך, מותר משה, אמר שעה

 האלוהים" "איש שמו נקרא לפיכך לקיש, שמעון בן אמר ר', דברו" יחל "ולא( ל במדבר) כמה דאת אמר

 .משה" "ויחל וכן, לאלוהים נדר רשהתי לומר

 [ תתי רמז] ואתחנן פרשת תורה שמעוני ילקוט .3

 רבי אמר ".וזמניא עדניא מהשנא והוא" הכתוב שאמר זה .לארץ שיכנס כדי ?למה ".'ה אל ואתחנן"

 אותו ראו ימים לאחר, ואיסטרליטין ואיפרכין דוכסין ממנה והוא אוהב לו שהיה למלך משל :אבין

 דוכסין ממנה היה אתמול :אומרים והיו תמהין הכל היו, לו מניח ואינו לפלטין ליכנס רהשוע מן מבקש

 כך עברה. שעתיה להם אמרו, לו מניח ואינו לפלטין ליכנס מבקש הוא ועכשיו ואיסטרליטין ואיפרכין

 ";'ה יברא בריאה ואם" ";'ה שובה" ";'ה קומה" :מקיים והוא הוא ברוך הקדוש על גוזר אתמול ,משה

 עברה! שעתיה .מתקבל ואין ישראל לארץ ליכנס ומתחבט מתחנן ועכשיו
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 [ תשיט רמז] בהעלותך פרשת תורה שמעוני ילקוט .4

 כמה .שומע ה"והקב שמתפלל משה זהו לא... ?להיבתפ משה האריך לא מה מפני ".לה נא רפא נא אל"

 ".יענה' וה תקרא אז" :ואומר, "לך ויקם אומר רוותגז" :שנאמר
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  שכנגד וסיפור סיפור דרשה, לשמה: נטישה גדולה - מיה משה
 

 (130)תרגום כתי"ו  כתובות ס"ב: בבלי (1232)כת"יו, עמ' צ"ה אשית רבה בר 

 רבי       .1

 חנניה בן חכיניי   .2
 ור' שמעון בן יוחיי 
 הלכו ללמד תורה 

 אצל ר' עקיבה בבני ברק 

 בן חכינאי  ארבי חנני
 רבהיה הולך לבית ה

 

 החתונה של רבי שמעון בן יוחי להי בש   .3
 עמך  שאלךלי ימר לו: התעכב בשבואהיה 

 לא התעכב 

  הרבשנים בבית הלך ישב שתים עשרה  שלש עשרה שנה,ועשו שם   .4

 ר' שמעון בן יוחיי                     ]=ר' שמעון בן יוחיי                    .5
ַשַּלח כתבין לבייתיה       כתבים לביתו    ]=היה משלח  ֲהָוה מְּ
 ]=והיה יודע מה בביתו           והוה ידע מה בבייתיה,           

 חנניה בן חכיניי                        ]=חנניה בן חכיניי                 
ָתִבין לבייתיה ]=לא היה משלח כתבין  לא הוה משלח כְּ

 לביתו
 ה בביתו     ]=ולא היה יודע מ   ולא הוה ידע מה בבייתיה,     

 שלחה אשתו ואמרה לו: 
 בתך בגרה בא והשיאה, 

 צפה ר' עקיבה ברוח הקודש 
 מי שיש לו בת בוגרת  אמ': כל

 . ילך וישיאה

 

 שבילי העיר לו עד שבא השתנו    .6
 ללכת לביתו  היה יודעולא 

 מה עשה                              ]=                  ֶמה ֲעַבד,       .7
ֵליָתה                 ]=הלך למקום שוקת המים            אזל   ַלּמְּ

ַמלֹוותיה    ]=שמע קולן של השואבות               ֹהן דְּ  שמע ָקלְּ
ָרן:  ִבתֹו שלחכיניי    ]= ביתו של חכיניי                          :ָאמְּ

 
 הלך ישב על שפת הנהר 

 ריבה שהיו קוראים לה ה לאותה שמע לא
 בת חכינאי" "

סּוק ִליך   .8 ִתיך וְּ   ]=מלאי כדך ועלי לך            מִּליי קּולְּ

 אמר שמע מינה    .9
 אותה ריבה שלנו היא

ָכה                  ]= הייתה מהלכת                   .10 ַהלְּ  ֲהָוות מְּ
ַרּה          ]= והוא מהלך אחריה             והוא מהלך ָבתְּ
ָעַלת    ֵבייֵתיּה    עד זמן דְּ  באה לביתו        זמן ש]= עד לְּ

 
 הלך אחריה 

 תה ישובה אשתו יהי   .11
 מנפה קמח 

12.   
 לא הספיקה ִביתֹו ]![ לראותו

  ראתהו ,הרימה עינה
  ושמחה לקראתו

 ניתר ליבה  עד שיצאתה נשמתה,   .13
 פרח רוחה ו

 אמר לפניו:    .14
 שכרה  ורבונו של עולם ענייה זו ז

 בקש רחמים עליה 

)ואית דאמרין ֲחַזַרת(                          ]=ויש שאומרים חזרה           .15
 ] 

 חייההו

 



 

 גדולה נטישה לשמה: דרשה, סיפור וסיפור שכנגד -משה מיה 
 42מתוך  30עמ'  

 לקריאה ראשונה: 

ָרֵאל ַרבבראשית מה  )כח(   ִני ָחי ,ַוֹיאֶמר ִישְּ ֶטֶרם ָאמּות ,עֹוד יֹוֵסף בְּ ֶאנּו בְּ ֶארְּ ָכה וְּ  .ֵאלְּ

ת  בראשית מו  ַכבְּ ֹסר יֹוֵסף ֶמרְּ ךְּ ַעל  )כט( ַוֶיאְּ ָנה ַוֵיָרא ֵאָליו ַוִיֹפל ַעל ַצָּואָריו ַוֵיבְּ ָרֵאל ָאִביו ֹּגשְּ ַראת ִישְּ ֹו ַוַיַעל ִלקְּ

 ַצָּואָריו עֹוד:

ָך ָחי:                      אֹוִתי ֶאת ָפֶניָך ִכי עֹודְּ ָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ָאמּוָתה ַהָפַעם ַאֲחֵרי רְּ  )ל( ַוֹיאֶמר ִישְּ

 אלבק( כי"ו פרשת ויגש פרשה צה -)תיאודור בראשית רבה

חנניה בן חכיניי ור' שמעון בן יוחיי הלכו ללמד תורה אצל ר' )ל( ]ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם[  

ר' שמעון בן יוחיי הוה משלח כתבין לבייתיה והוה ידע מה  עקיבה בבני ברק ועשו שם שלש עשרה שנה,

שלחה אשתו ואמרה לו משלח כתבין לבייתיה ולא הוה ידע מה בבייתיה,  בבייתיה, חנניה בן חכיניי לא הוה

, מה עבד, אזל בתך בגרה בא והשיאה, צפה ר' עקיבה ברוח הקודש אמ' כל מי שיש לו בת בוגרת ילך וישיאה

למליתה שמע קלהן דמלוותיה אמרן בתו שלחכיניי מליי קולתיך וסוק ליך, הוות מהלכה והוא מהלך בתרה 

 [    - - -  [    , ואית דאמרין חזרתלא הספיקה ביתו לראותו עד שיצאתה נשמתהעלת לבייתיה, עד זמן ד

ר' יוחנן כד הווה סלק לבייתיה דר' חנינה הווה מכעכע, שכן ישראל אומ' ליוסף ]אמותה הפעם[ ראוי הייתי 

 למות באותה הפעם אילולי ששילחתה ואמרתה לי כי עודך חי.

 לבק( פרשת בראשית פרשה יז א-ראשית רבה )תיאודורב

 אם זכה עזר ואם לאו כנגדו. "  אעשה לו עזר כנגדו"

 אם זכה כאשתו שלחנניה בן חכינאי ואם לאו כאשתו שלר' יוסי הגלילי: אמר ר' יהושע בר נחמ' 

 לקריאה שניה 

 ]רבקה[  סצינת הדפוס המקראית של הנשואין
 )בעקבות אורי אלטר ואחרים(

 ייני חנייה בן חכ
 בראשית רבה 

 זר 
 מגיע אל העיר כדי לשאת אשה

 הזר  –האב 
 מגיע אל העיר כדי להשיא את ביתו לאיש

 הזר מגיע אל מקום המים –האב  מגיע אל מקום המים  -הזר 

 הבחירה אינה שלו. הוא סביל נעדר.  בחירה 

 דממה  יוצר קשר עם הנערה. 

 שאיבת מים שאחד הצדדים שואב לצד השני  
  []ותמלא כדה ותעל=ומלת קולתה וסליקת"

 יש שאיבה 
 "מלאי קולתיך וסוק לך" 

 [אך  אין שאיבה לזר]

 הנערה רצה או ממהרת לביתה עם החדשה הטריה
 שם ממתינים האב או ממלא מקומו  

 הזר מחכה במקום אשר ישאבו

 הנערה הולכת לביתה ללא ידיעה 
 שם לא ממתין האב. הוא הולך אל מקומו. 

 ר הולך אחריההז

 האב או האפוטרופוס המצויים בבית
שומעים את דברי הנערה ויוזמים או נענים להצעת 

 הנישואין  

 
 [הוא הוא הזר -אין אב בבית ]

 מוות ארוסין 

 ג  שמואל ב 
ִטיֵאל ֶבן לוש ָלִיש: ַלח ִאיש ֹבֶשת ַוִיָקֶחָה ֵמִעם ִאיש ֵמִעם ַפלְּ  )טו( ַוִישְּ

ֵנר ֵלְך שּוב ַוָיֹשב:)טז( וַ  ִרים ַוֹיאֶמר ֵאָליו ַאבְּ  ֵיֶלְך ִאָתּה ִאיָשּה ָהלֹוְך ּוָבֹכה ַאֲחֶריָה ַעד ַבחֻּ
ִרים"         "ַוֵיֶלְך ִאָתּה ִאיָשּה ָהלֹוְך ּוָבֹכה ַאֲחֶריָה ַעד ַבחֻּ

  מהלך          בתרה עד זמן דעלת לביתיה" והוא      הוות מהלכה
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 חז"ל בספרות ופותרים חולמים בין וייס: חיים "רד

 

 583עמ'  ,'טימאוס'אפלטון, 

ואמנם יש ראיה מספקת לכך, שניחוש הבאות הוא מתנת האלוה שנתנה לסכלות האנושית. מי ששכלו בראשו 

]ההדגשה  בשעת שינהאלוהית ואמיתית, אלא כשכוח תבונתו מעוכב ]=חיזוי ח.ו.[ אינו מגיע למאנטיקה 

ו.[, או בשל מחלה, או מבולבל בשל איזושהי השראה אלוהית ואמיתית. ]...[ ואילו מי שעודנו אחוז ח. ,שלי

שגעון, אינו מוסמך לשפוט על מה שהוא עצמו חזה ומילל ]...[ מכאן המנהג להעמיד מליצים שעליהם לפרש 

 את הנבואות ]=החלומות, ח.ו.[ שנאמרו בשעת ההשראה.  

 עמוד ב' בבלי, מסכת ברכות, דף נ"ה

עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים ופעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם ומה שפתר לי זה 

 לא פתר לי זה וכולם התקיימו בי. לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה.       

 בבלי, מסכת ברכות, דף נ"ו עמוד א'

ומאן דלא יהיב ליה אגרא מפשר  ,פשר ליה למעליותאמ מאן דיהיב ליה אגרא .מפשר חלמי הוה הדיא-בר

 . ורבא לא יהיב ליה אביי יהיב ליה זוזא .אביי ורבא חזו חלמא .ליה לגריעותא

 תרגום:

מי שנתן לו תשלום פתר לו באופן טוב, ומי שלא נתן לו תשלום פתר לו לרעה.  .פותר חלומות היה הדיא-בר

 רבא לא נתן לו. אביי נתן לו זוז ו .אביי ורבא ראו חלום
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 איכה רבה )וילנא( פרשה א'

 

 תרגום מקור

 אשה אחת באה לפני ר' אלעזר.  חדא אתתא אתת לגבי ר' אלעזר.

 אמרה לו: ראיתי שקורת ביתי פקעה.  אמרה ליה: חמיית דשריתא דביתא פקעה. 

 אמר לה: אותה אישה )=את( תלד בן זכר.  אמר לה: ההיא איתתא ילדה בר דכר. 

 הלכה וכך היה לה.  וכן הוה לה. אזלת

 באה בפעם אחרת לשאול אותו.  אזלת זמן חורן למשאליניה. 

 אמרה לו: קורת ביתי פקעה.  אמרה ליה: שריתא דביתא פקעא.

 אמר לה: את יולדת בן זכר. אמר לה: את ילידת בר דכר. 

 הלכה וכך היה לה.  אזלת וכן הוה לה. 

 באה פעם נוספת, פעם שלישית. .אזלת זמן חורן זמנא תליתיתא

 מצאה את תלמידיו יושבים סביב הספר  אשכחת תלמידוי יתבין כבי ספרא 

 ורבם אינו עימם.  ורבהון לא הוה תמן. 

 אמרה להם: היכן הוא רבכם? אמרה לון: אן הוא רבכון? 

 אמרו לה: מה את רוצה ממנו?  אמרין לה: מה את בעא מיניה? 

אתון חכימין, למיפשר חילמא אמרה לון: דלמא ד
 דחמית כרבכון? 

אמרה להם: אולי אתם חכמים, ויכולים לפתור 
 את חלומי כרבכם?

אמרין לה: אמרי לן מה את בעייא, ואנן פתרין 
 ליך. 

אמרו לה: אמרי לנו מה את רוצה, ואנחנו פותרים 
 לך. 

אמרה לון: חמית בחלמי ההיא איתתא, דשרייתא 
 דביתא פקעה. 

הם: ראיתי בחלומי אותה אישה, שקורת אמרה ל
 ביתה פקעה. 

 אמרו לה: אותה אישה תקבור את בעלה. אמרין לה: ההיא אתתא קברא בעלה. 

 וכאשר יצאה מהם הייתה מייללת.  וכד נפקת מן קומיהון שריית מייללא. 

שמע רבי אלעזר, אמר להו: למה ההיא איתתא 
 מייללא? 

אותה אישה שמע רבי אלעזר, אמר להם: למה 
 מייללת? 

אמרו ליה: ההיא איתתא אתת למישאלינך, ולא 
 אשכחת יתך. 

אמרו לו: אותה אישה באה לשאול אותך, ולא 
 היית. 

מאי אתת –אמר לתלמידויי: ההיא איתתא 
 למישאל? 

 מה באה לשאול?–אמר לתלמידיו: אותה אישה 

 אמרו לו: לפתור חלום. אמרין ליה: למיפתרינה לחלמא.

 אמר להם: ומה אמרתם לה? להן: ומה אמירתו לה?  אמר

 אמרו לו: כך וכך. אמרין ליה: כן וכן. 

 אמר להם: איבדתם אדם. אמר להו: איבדתון גברא.

"ויהי כאשר פתר לנו כן היה"  -לא כן כתיב 
החלום  -)בראשית מ"א, י"ג(, ולא כן אמר ר' יוחנן 

 !?הולך אחר פתרונו

שר פתר לנו כן היה" "ויהי כא -לא כך כתוב  
החלום  -)בראשית מ"א, י"ג(, ולא כך אמר ר' יוחנן 

 הולך אחר פתרונו!?
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 הלוחות שבירת על - צומחת" היא שבורים עולמות "מתוך - טאובמן יהודה

 

 שמות פרק לב

א ָהָעם, ִכי א רּו ֵאָליו קּום ֲעֵשהַאֲהֹרן, ַויֹ -ָהָהר; ַוִיָקֵהל ָהָעם ַעל-ֹבֵשש ֹמֶשה ָלֶרֶדת ִמן-ַוַירְּ ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאֶשר -אמְּ

ָפֵנינּו כּו לְּ נּו ֶמה-ִכי--ֵילְּ ַרִים, ֹלא ָיַדעְּ קּו  ב  ָהָיה לֹו.-ֶזה ֹמֶשה ָהִאיש ֲאֶשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמצְּ ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם, ַאֲהֹרן, ָפרְּ

ֵניֶכם ּובְּ  ֵשיֶכם בְּ ֵני נְּ ָאזְּ ֵמי ַהָזָהב, ֲאֶשר בְּ ָהִביאּו, ֵאָלי.ִנזְּ קּו, ָכל ג  ֹנֵתיֶכם; וְּ ָפרְּ ֵמי ַהָזָהב, ֲאֶשר -ָהָעם, ֶאת-ַוִיתְּ ִנזְּ

ֵניֶהם; ַוָיִביאּו, ֶאל ָאזְּ רּו ד  ַאֲהֹרן.-בְּ ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך --ַוִיַקח ִמָיָדם, ַוָיַצר ֹאתֹו ַבֶחֶרט, ַוַיֲעֵשהּו, ֵעֶגל ַמֵסָכה; ַוֹיאמְּ

ָרֵאל, ֲאשֶ  ָרִים.ִישְּ ָרא ַאֲהֹרן ַוֹיאַמר, ַחג ַליהָוה ָמָחר. ה  ר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמצְּ ָפָניו; ַוִיקְּ ֵבַח לְּ א ַאֲהֹרן, ַוִיֶבן ִמזְּ  ו  ַוַירְּ

ַצחֵ  מּו לְּ ָשתֹו, ַוָיקֻּ ָלִמים; ַוֵיֶשב ָהָעם ֶלֱאֹכל וְּ ִכימּו, ִמָּמֳחָרת, ַוַיֲעלּו ֹעֹלת, ַוַיִּגשּו שְּ  }פ{  ק.ַוַישְּ

הָוה, ֶאל ז ַדֵבר יְּ ָרִים.--ֵרד-ֶלְך  ֹמֶשה:-ַויְּ ָך, ֲאֶשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמצְּ ַהֶדֶרְך ֲאֶשר -ָסרּו ַמֵהר, ִמן ח  ִכי ִשֵחת ַעּמְּ

ַתֲחוּו--ִצִּויִתם חּו-ָעשּו ָלֶהם, ֵעֶגל ַמֵסָכה; ַוִישְּ בְּ רּו, ֵאֶּלה ֱאֹלֶהי-לֹו, ַוִיזְּ ָרֵאל ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ לֹו, ַוֹיאמְּ ָך ִישְּ

ָרִים. הָוה, ֶאל ט  ִמצְּ ִהֵנה ַעם-ָרִאיִתי ֶאת  ֹמֶשה:-ַוֹיאֶמר יְּ ֵשה-ָהָעם ַהֶזה, וְּ ִיַחר י  ֹעֶרף הּוא.-קְּ ַעָתה ַהִניָחה ִּלי, וְּ -וְּ

גֹוי ָּגדֹול. ָך, לְּ ֶאֱעֶשה אֹותְּ ַחל ֹמשֶ  יא  ַאִפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלם; וְּ ָך -ה, ֶאתַויְּ הָוה ֶיֱחֶרה ַאפְּ הָוה ֱאֹלָהיו; ַוֹיאֶמר, ָלָמה יְּ ֵני יְּ פְּ

ָיד ֲחָזָקה. ֹכַח ָּגדֹול ּובְּ ַרִים, בְּ ַעֶּמָך, ֲאֶשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמצְּ ָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג  יב  בְּ ַרִים ֵלאֹמר, בְּ רּו ִמצְּ ָלָּמה ֹיאמְּ

ַכֹּלָתם, ֵמַעל פְּ  ִהָנֵחם ַעלֹאָתם ֶבָהִרים, ּולְּ ַעֶּמָך.-ֵני ָהֲאָדָמה; שּוב ֵמֲחרֹון ַאֶפָך, וְּ ָחק  יג  ָהָרָעה לְּ ִיצְּ ָרָהם לְּ ַאבְּ ֹכר לְּ זְּ

ֶבה ֶאת ַדֵבר ֲאֵלֶהם, ַארְּ ָת ָלֶהם ָבְך, ַותְּ ַבעְּ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ֲאֶשר ִנשְּ ִישְּ ָכל-ּולְּ ֵבי ַהָשָמִים; וְּ כֹוכְּ ֲעֶכם כְּ  ָהָאֶרץ ַהֹזאת-ַזרְּ

ֹעָלם. ָנֲחלּו, לְּ ֲעֶכם, וְּ ַזרְּ ִתי, ֶאֵתן לְּ הָוה, ַעל יד  ֲאֶשר ָאַמרְּ ַעּמֹו.-ַוִיָנֶחם, יְּ  }פ{  ָהָרָעה, ֲאֶשר ִדֶבר ַלֲעשֹות לְּ

ָידֹו:-ַוִיֶפן ַוֵיֶרד ֹמֶשה, ִמן טו ת, בְּ ֵני לֹֻּחת ָהֵעדֻּ ֵריֶהם  ָהָהר, ּושְּ ֵני ֶעבְּ ִבים ִמשְּ תֻּ ִבים.ִמזֶ --לֹֻּחת, כְּ תֻּ  טז  ה ּוִמֶזה, ֵהם כְּ

ַהּלֹֻּחת ַתב ֱאֹלִהים הּוא--וְּ ָתב, ִמכְּ ַהִּמכְּ ַע ֶאת יז  ַהּלֹֻּחת.-ָחרּות, ַעל--ַמֲעֵשה ֱאֹלִהים, ֵהָּמה; וְּ הֹושֻּ ַמע יְּ קֹול ָהָעם, -ַוִישְּ

ֵרֹעה; ַוֹיאֶמר, ֶאל ָחָמה, ַבַּמֲחֶנה.-בְּ ֵאין קֹול, ֲענֹות ֲחלּוָשה; קֹול  ַוֹיאֶמר, ֵאין יח  ֹמֶשה, קֹול ִמלְּ בּוָרה, וְּ קֹול ֲענֹות ּגְּ

ִהי, ַכֲאֶשר ָקַרב ֶאל יט  ַענֹות, ָאֹנִכי ֹשֵמַע. א ֶאת-ַויְּ ֹחֹלת; ַוִיַחר-ַהַּמֲחֶנה, ַוַירְּ ֵלְך ִמָיָדו ֶאת-ָהֵעֶגל, ּומְּ -ַאף ֹמֶשה, ַוַישְּ

ַשֵבר ֹאָתם, ַתַחת ָהָהר. ַחן, ַעד ֲאֶשר-ַוִיַקח ֶאת כ  ַהּלֹֻּחת, ַויְּ ֹרף ָבֵאש, ַוִיטְּ ֵני -ָדק; ַוִיֶזר ַעל-ָהֵעֶגל ֲאֶשר ָעשּו, ַוִישְּ פְּ

קְּ ֶאת ָרֵאל.-ַהַּמִים, ַוַישְּ ֵני ִישְּ    בְּ

 דברים פרק ט'

ֹכר, ַאל ז ַכח, ֵאת ֲאֶשר-זְּ ָת ֶאת-ִתשְּ ַצפְּ ָבר:-ִהקְּ הָוה ֱאֹלֶהיָך, ַבִּמדְּ ִמ   יְּ ַרִים, ַעד-ַהיֹום ֲאֶשר-ןלְּ -ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמצְּ

ִרים ֱהִייֶתם, ִעם-ֹבֲאֶכם ַעד הָוה.-ַהָּמקֹום ַהֶזה, ַממְּ ֶתם, ֶאת ח  יְּ ַצפְּ ֹחֵרב ִהקְּ ִמיד -ּובְּ ַהשְּ הָוה ָבֶכם, לְּ ַאַנף יְּ הָוה; ַוִיתְּ יְּ

ֶכם. ִרית, ֲאֶשרַבֲעֹלִתי ָהָהָרה, ָלַקַחת לּוֹחת ָהֲאָבִנים לּוֹחת הַ  ט  ֶאתְּ ָבִעים -בְּ הָוה, ִעָּמֶכם; ָוֵאֵשב ָבָהר, ַארְּ ָכַרת יְּ

ָלה ָבִעים ַליְּ ַארְּ ִתי, ּוַמִים ֹלא ָשִתיִתי.--יֹום וְּ הָוה ֵאַלי, ֶאת י  ֶלֶחם ֹלא ָאַכלְּ ֵני לּוֹחת ָהֲאָבִנים-ַוִיֵתן יְּ ִבים, --שְּ תֻּ כְּ

ָכל ַבע ֱאֹלִהים; ַוֲעֵליֶהם, כְּ ֶאצְּ הָוה ִעָּמֶכם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאשַהדְּ -בְּ יֹום ַהָקָהל.--ָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר יְּ ִהי, ִמֵקץ  יא  בְּ ַויְּ

הָוה ֵאַלי, ֶאת ָלה; ָנַתן יְּ ָבִעים, ָליְּ ַארְּ ָבִעים יֹום, וְּ ֵני לֹֻּחת ָהֲאָבִנים-ַארְּ ִרית.--שְּ הָוה ֵאַלי, קּום  יב  לֻּחֹות ַהבְּ ַוֹיאֶמר יְּ

ָרִים:--ֶזהֵרד ַמֵהר ִמ  ָך, ֲאֶשר הֹוֵצאָת ִמִּמצְּ  יג  ָעשּו ָלֶהם, ַמֵסָכה.--ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצִּויִתם-ָסרּו ַמֵהר, ִמן  ִכי ִשֵחת ַעּמְּ

הָוה, ֵאַלי ֵלאֹמר: ִהֵנה ַעם-ָרִאיִתי ֶאת  ַוֹיאֶמר יְּ ֵשה-ָהָעם ַהֶזה, וְּ ִמיֵד  יד  ֹעֶרף הּוא.-קְּ ַאשְּ ֶחה ֶהֶרף ִמֶּמִני, וְּ ֶאמְּ ם, וְּ

גֹוי-ֶאת ָך, לְּ ֶאֱעֶשה, אֹותְּ ָמם, ִמַתַחת ַהָשָמִים; וְּ ָהָהר, ֹבֵער ָבֵאש; -ָוֵאֶפן, ָוֵאֵרד ִמן טו  ָעצּום ָוָרב, ִמֶּמנּו.-שְּ ָהָהר, וְּ

ֵתי ָיָדי. ִרית, ַעל שְּ ֵני לּוֹחת ַהבְּ ִהֵנה ֲחָטאֶתם ַליהָוה ֱאֹלֵהיֶכם טז  ּושְּ ֶתם   ִשיֶתם ָלֶכם, ֵעֶגל ַמֵסָכה:עֲ --ָוֵאֶרא, וְּ ַסרְּ

ֶכם.-ַהֶדֶרְך, ֲאֶשר-ִמן--ַמֵהר הָוה ֶאתְּ ֵרם,  יז  ִצָּוה יְּ ֵתי ָיָדי; ָוֲאַשבְּ ִלֵכם, ֵמַעל שְּ ֵני ַהּלֹֻּחת, ָוַאשְּ ֹפש, ִבשְּ ָוֶאתְּ

ֵעיֵניֶכם. ָבִעים יֹום  יח  לְּ הָוה ָכִראֹשָנה, ַארְּ ֵני יְּ ַנַפל ִלפְּ ָלהָוֶאתְּ ָבִעים ַליְּ ַארְּ ִתי, ּוַמִים ֹלא ָשִתיִתי:--וְּ ַעל   ֶלֶחם ֹלא ָאַכלְּ

ִעיסֹו.-ָכל ַהכְּ הָוה לְּ ֵעיֵני יְּ ֶכם ֲאֶשר ֲחָטאֶתם, ַלֲעשֹות ָהַרע בְּ ַהֵחָמה, ֲאֶשר ָקַצף  יט  ַחַטאתְּ ֵני ָהַאף וְּ ִתי, ִמפְּ ִכי ָיֹגרְּ

ֶכם; ַויִ  ִמיד ֶאתְּ ַהשְּ הָוה ֲעֵליֶכם, לְּ הָוה ֵאַלי, ַּגם ַבַפַעם ַהִהוא.יְּ ַמע יְּ  שְּ
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ֹבת מֹוָאב, ֶאל א בֹו, ֹראש ַהִפסְּ -ַוַיַעל ֹמֶשה ֵמַערְּ הָוה ֶאת-ָּגה, ֲאֶשר ַעלַהר נְּ ֵאהּו יְּ ֵרחֹו; ַוַירְּ ֵני יְּ -ָהָאֶרץ ֶאת-ָכל-פְּ

ָעד, ַעד ֵאת, ָכל ב  ָדן.-ַהִּגלְּ ֶאת-וְּ ָתִלי, וְּ ֵאת ָכל-ַנפְּ ַנֶשה; וְּ ַרִים, ּומְּ הּוָדה, ַעד ַהָים ָהַאֲחרֹון.-ֶאֶרץ ֶאפְּ ֶאת ג  ֶאֶרץ יְּ -וְּ

ֶאת ֵר -ַהֶנֶגב, וְּ ַעת יְּ ָמִריםַהִכָכר ִבקְּ ָרָהם  ד  ֹצַער.-ַעד--חֹו ִעיר ַהתְּ ַאבְּ ִתי לְּ ַבעְּ הָוה ֵאָליו, ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנשְּ ַוֹיאֶמר יְּ

ָשָּמה ֹלא ַתֲעֹבר. ֵעיֶניָך, וְּ ִאיִתיָך בְּ ֶנָנה; ֶהרְּ ֲעָך, ֶאתְּ ַזרְּ ַיֲעֹקב ֵלאֹמר, לְּ ָחק ּולְּ ִיצְּ ֶאֶר -ַוָיָמת ָשם ֹמֶשה ֶעֶבד ה  לְּ הָוה, בְּ ץ יְּ

הָוה.-ַעל--מֹוָאב ֹלא ו  ִפי יְּ עֹור; וְּ ֶאֶרץ מֹוָאב, מּול ֵבית פְּ ֹבר ֹאתֹו ַבַּגי בְּ ָרתֹו, ַעד ַהיֹום ַהֶזה.-ָיַדע ִאיש ֶאת-ַוִיקְּ בֻּ  ז  קְּ

ִרים ָשָנה-ּוֹמֶשה, ֶבן ֶעשְּ ֹמתֹו; ֹלא--ֵמָאה וְּ ֹלא-בְּ נֵ  ח  ָנס ֵלֹחה.-ָכֲהָתה ֵעינֹו, וְּ כּו בְּ ָרֵאל ֶאתַוִיבְּ ֹבת -י ִישְּ ַערְּ ֹמֶשה בְּ

ִכי ֵאֶבל ֹמֶשה. ֵמי בְּ מּו, יְּ ֹלִשים יֹום; ַוִיתְּ ַע ִבן ט  מֹוָאב, שְּ ָמה-ִויהֹושֻּ ָיָדיו, -ָסַמְך ֹמֶשה ֶאת-ִכי--נּון, ָמֵלא רּוַח ָחכְּ

ֵני עּו ֵאָליו בְּ מְּ ָרֵאל ַוַיֲעשּו, ַכֲאֶשר ִצָּוה יְּ -ָעָליו; ַוִישְּ ֹלא י  ֹמֶשה.-הָוה ֶאתִישְּ ֹמֶשה, ֲאֶשר -וְּ ָרֵאל, כְּ ִישְּ ָקם ָנִביא עֹוד בְּ

הָוה, ָפִנים ֶאל ָדעֹו יְּ ָכל יא  ָפִנים.-יְּ ָרִים-לְּ ֶאֶרץ ִמצְּ הָוה, ַלֲעשֹות, בְּ ָלחֹו יְּ ִתים, ֲאֶשר שְּ ַהּמֹופְּ ָכל--ָהֹאֹתת וְּ ֹעה ּולְּ ַפרְּ -לְּ

ָכל צֹו.-ֲעָבָדיו, ּולְּ כֹ  יב  ַארְּ ֵעיֵני ָכלּולְּ ֹכל ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול, ֲאֶשר ָעָשה ֹמֶשה, לְּ ָרֵאל.-ל ַהָיד ַהֲחָזָקה, ּולְּ    ִישְּ

 רש"י על הפסוק האחרון בתורה

  -)יב( ולכל היד החזקה 

 שקבל את התורה בלוחות בידיו:

  -ולכל המורא הגדול 

 נסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא:

  -לעיני כל ישראל 

בו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר )לעיל ט, יז( ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת הקב"ה לדעתו, שנשאו ל

 שנאמר )שמות לד, א( אשר שברת, יישר כחך ששברת.

 
ית  ח.נ. ביאליק / ַהִּמְדָרש-ַעל ַסף בֵׁ

עּוַרי, ֵבית ַדש ֵאל נְּ ָרִשי ַהָיָשן!-ִמקְּ  ִמדְּ

ָך ֲאֶשר ָרַקב ֵשִנית ָעלַ  ָרה,ִספְּ  י ִנקְּ

ָלִחים ֶכָעָשן, ָתֶליָך ַהִנמְּ ֶאה ֵשִנית כְּ  ֶארְּ

ָקֲעָך, ֶאת-ֶאת ִחי ַקרְּ ָרה.-סְּ  ִפיַח ַהִתקְּ

ִלי ָבֵאי מֹוֵעד, ָת ִמבְּ ָבה ָחַרבְּ ֶנה ָחרְּ  ִמשְּ

ִביֶליָך ָדָשאּו, ָך ּושְּ ִסָּלתְּ  ָעָלה ָחִציר ִבמְּ

ָך רֹוֵעד,-ֶאֶרג ָהַעָכִביש ַעל  ִספּונְּ

ֵני-לעַ  ָרע בְּ ָך ַהִנקְּ ָראּו;-ַּגּגְּ ִבים ִיקְּ  ֹערְּ

ִסיִסים, ֶכה רְּ תֻּ  ֶאֶבן ֶאֶבן ִתָשֵמט וְּ

ִנִסים. ָך ֹעֵמד בְּ ּלְּ ַפָּלצּון, כֻּ  ַעּמּוֶדיָך ִיתְּ

 

ַפֵּלש ָארֹון ֵמֵאין תֹוָרה, ָך ִיתְּ  ַבֲעָפרְּ

בּו ֶבָחִבית; קְּ ִויִלים ָבִלים ִויֹרִקים ִירְּ  ּגְּ

ֵני אֹוָרה,נּוגֹות בַ  ָנה ַקרְּ ָרצֹות ָתֵצצְּ  פְּ

ָלה ָכל ָאבְּ ָתה ָכל-וְּ  ָזִוית.-ִפָנה ּוָבכְּ

ֵלי ֵבית ָרש, ִקירֹות ַהֳקָדִשים!-ָכתְּ  ַהִּמדְּ

ַלט ַעם עֹוָלִמים!  ַמֲחֵבא רּוַח ֵאיָתן, ִמקְּ

נֹוָאִשים-ָלָּמה ֹכה דּו דּוָמם ּוכְּ  ַתַעמְּ

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%93_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%93_%D7%90
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ָלִלי ֹחִרים, צְּ ָלִלים שְּ  ם ֶנֱאָלִמים?ַתטּו צְּ

ָי ֵמַעל ַמשּואֹוֵתיֶכם  ֲהָסר ָלַעד יְּ

ֹלא ֶכם וְּ ֶתם ַבֲאַבקְּ ַבעְּ  ָישּוב עֹוד ֲאֵליֶכם?-ּוטְּ

--- 

ֵניָת, ִנבְּ ָך וְּ נְּ  ֹלא ָתמּוט, ֹאֶהל ֵשם!  עֹוד ֶאבְּ

ָתִלים; ָך ֲאַחֶיה ַהכְּ  ֵמֲעֵרמֹות ֲעָפרְּ

ַבֶּלה ֵהיָכלֹות, ַכֲאֶשר ִבִּליתָ   עֹוד תְּ

י ָדִלים.בְּ ֹפל ִמגְּ  ֹום ֶהֶרס ָרב, ִבנְּ

ִאי ֶאת ַרפְּ ָי ֶהָהרּוס -ּובְּ ַדש יְּ  –ִמקְּ

ַרע לֹו ַחּלֹוָני, ֶאקְּ ִריעֹוָתיו וְּ ִחיָבה יְּ  ַארְּ

ַכת ִצּלֹו ַהָפרּוש, ָהַדף ָהאֹור ֶחשְּ  וְּ

בֹוד ֲאֹדָני;  ּוֵבָעלֹות ֶהָעָנן ֵיֵרד כְּ

ָראּו ָכל ַעד-וְּ ַטָנם וְּ ִמקְּ  דֹוָלם,ּגְּ -ָבָשר לְּ

עֹוָלם! –ִכי ָיֵבש ָחִציר, ָנֵבל ִציץ   ַויָי לְּ

 



 שיבש ןיהמעי ערך בן אלעזר רבי - שלוסברג יעל
 

 תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יד/ב  .1
מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה מהלך בדרך ורבי אלעזר בן ערך מחמר  :תנו רבנן

  .אחריו

 אחד במעשה מרכבה  רבי שנה לי פרק :אמר לו

  ?לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו :אמר לו

  .אמר לו אמור  .רבי תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני :אמר לו

  .מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף וישב על האבן תחת הזית

  ?רבי מפני מה ירדת מעל החמור :אמר לו

  ?!אפשר אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכב על החמור :אמר

מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה 

ל ארזים הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות עץ פרי וכ ?מה שירה אמרו .פתחו כולן ואמרו שירה

  ט(.-)תהילים קמח ז הללויה

  .הן הן מעשה המרכבה :נענה מלאך מן האש ואמר

ברוך ה' אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין  :עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר

 יש נאה דורש ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה .ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה

  .דורש ונאה מקיים אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך

 

אף אנו נדרוש במעשה  :וכשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך אמרו

  .מרכבה

פתח רבי יהושע ודרש ואותו היום תקופת תמוז היה נתקשרו שמים בעבים ונראה כמין קשת בענן והיו 

  .חתן וכלה)בשמחת( השרת מתקבצין ובאין לשמוע כבני אדם שמתקבצין ובאין לראות במזמוטי מלאכי 

 הלך רבי יוסי הכהן וסיפר דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי 

אשריכם ואשרי יולדתכם אשרי עיני שכך ראו ואף אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר  )ריב"ז(: ואמר

אתם  .שמים עלו לכאן עלו לכאן טרקלין גדולים ומצעות נאות מוצעות לכםסיני ונתנה עלינו בת קול מן ה

  )רש"י: של כיתות היושבות לפני השכינה(. ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנין לכת שלישית

 

  :והתניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר שלשה הרצאות הן )האמנם(? איני

  ,ירבי יהושע הרצה דברים לפני רבן יוחנן בן זכא

  ,רבי עקיבא הרצה לפני רבי יהושע

  .חנניא בן חכינאי הרצה לפני רבי עקיבא

  ,ערך לא קא חשיב ואילו רבי אלעזר בן

  .לא קא חשיב -דארצי ולא ארצו קמיה   ,קחשיב - דארצי וארצו קמיה

 

 משנה מסכת אבות פרק ב  .2
ֵבה ַאל ַתֲחִזיק טֹוָבה  :י. הּוא ָהָיה אֹוֵמר)ח( ַרָבן יֹוָחָנן ֶבן ַזַכאי ִקֵבל ֵמִהֵּלל ּוִמַשַּמא ָת תֹוָרה ַהרְּ ִאם ָלַמדְּ

ָת.  ָכְך נֹוָצרְּ ָמְך ִכי לְּ ַעצְּ  לְּ

ֵאּלּו ֵהן ַרָבן יֹוָחָנן ֶבן ַזַכאי וְּ ִמיִדים ָהיּו לֹו לְּ ָיה :ֲחִמָשה ַתלְּ ַע ֶבן ֲחַננְּ הֹושֻּ ַרִבי יְּ נֹוס, וְּ קְּ רְּ ַרִבי ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן הֻּ , וְּ

ָעָזר ֶבן ֲעָרְך.  ַרִבי ֶאלְּ ֵאל, וְּ ַתנְּ עֹון ֶבן נְּ ַרִבי ִשמְּ  יֹוֵסי ַהֹכֵהן, וְּ
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ָבָחן:  ְרְקנוֹסהּוא ָהָיה מֹוֶנה שְּ ד ִטָפה - ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן הֻׁ ינוֹ ְמַאבֵׁ ָיה. ַר בוֹר סּוד ֶשאֵׁ ַע ֶבן ֲחַננְּ הֹושֻּ ֵרי  - ִבי יְּ ַאשְּ

תֹו. ַר יֹולַ  ֵאלָחִסיד. ַרִבי ִש  - ִבי יֹוֵסי ַהֹכֵהןדְּ ַתנְּ עֹון ֶבן נְּ א.  - מְּ ֵרא ֵחטְּ  יְּ

ָעָזר ֶבן ֲעָרְך ַרִבי ֶאלְּ ַּגֵבר.  - וְּ ָין ַהִּמתְּ  ַמעְּ

ִנָיה :הּוא ָהָיה אֹוֵמר ַכף שְּ נֹוס בְּ קְּ רְּ ַנִים ֶוֱאִליֶעֶזר ֶבן הֻּ ַכף ֹמאזְּ ָרֵאל בְּ ֵמי ִישְּ יּו ָכל ַחכְּ ִריַע ֶאת כָֻּּלם.  -ִאם ִיהְּ ַמכְּ

מוֹ  ַרִבי  :ַאָבא ָשאּול אֹוֵמר ִמשְּ נֹוס ַאף ִעָּמֶהם, וְּ קְּ רְּ ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן הֻּ ַנִים וְּ ַכף ֹמאזְּ ָרֵאל בְּ ֵמי ִישְּ יּו ָכל ַחכְּ ִאם ִיהְּ

ִנָיה ַכף שְּ ָעָזר ֶבן ֲעָרְך בְּ ָּלם: - ֶאלְּ ִריַע ֶאת כֻּ  ַמכְּ
 

 ה עשר אבות דרבי נתן פרק ארבע .3
נכנס ר' יהושע.. …)ו( כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו. נכנס רבי אליעזר וישב לפניו

  …נכנס רבי שמעון …נכנס ר' יוסי וישב לפניו

לפי שאדם גדול כיון שראהו אמר לשמשו טול לפני כלי ולך אחרי לבית המרחץ  .בן ערך לעזראבי נכנס ר 

 ...מוד בו נכנס וישב לפניו. ואמר לוהוא ואיני יכול לע

 כשיצאו מלפניו 

 הוא אמר אלך לדיומסית למקום יפה ומים יפים ונאים 

  .והם אמרו נלך ליבנה למקום שתלמידי חכמים מרובים אוהבים את התורה

  נתמעט שמו בתורההוא שהלך לדיומסית למקום יפה ומים יפים ונאים 

 ואוהבים את התורה נתגדל שמם בתורה:הם שהלכו ליבנה למקום שת"ח מרובים 

 

 מדרש רבה קהלת פרשה ז פסקה טו  .4
כשנפטר הלכו ליבנה כל זמן שהיה קיים היו יושבין לפניו  .חמשה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי

 .המתין להם שיבאו אצלו ולא באו והלך ר' אלעזר בן ערך אצל אשתו לאמאוס מקום מים יפים ונוה יפה.

 באו בקש לילך אצלם ולא הניחתו אשתו אמרה: מי צריך למי?  כיון שלא

 הן צריכין לי.  :אמר לה

 אמרה לו: חמת העכברים מי דרכו לילך אצל מי העכברים אצל החמת או החמת אצל העכברים?! 

 . ששכח תלמודושמע לה וישב לו עד 

 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קמז/ב  .5
 דדיומסת קיפחו עשרת השבטים מישראל. אמר רבי חלבו: חמרא דפרוגייתא ומיא 

  איעקר תלמודיה. רבי אלעזר בן ערך איקלע להתם אימשיך בתרייהו

 כי הדר אתא קם למיקרי בספרא. בעא למיקרא החדש הזה לכם אמר: החרש היה לבם.

הוי גולה למקום תורה ואל תאמר  :בעו רבנן רחמי עליה והדר תלמודיה, והיינו דתנן רבי נהוראי אומר

  ..שהיא תבא אחריך שחבריך יקיימוה בידך ואל בינתך אל תשען.

 

 פרקי דרבי אליעזר פרק ב .6
 עשו לו מקום והושיבו אותו אצלו.  )רבן יוחנן בן זכאי(: אמרו הרי אביו של ר' אליעזר בא אמר להם...

 אמור לנו דבר אחד מן התורה.  :עיניו בר' אליעזר אמר לו)רבן יוחנן בן זכאי( נתן 

שאינו יכול להוציא מים יותר ממה שהוא מכניס  לבור הזהלו: אמשול לך משל  למה הדבר דומה: אמר 

 כך איני יכול לומר דברי תורה יותר ממה שקבלתי ממך. 

שהוא נובע ומוציא מים ויש בכוחו להוציא יותר ממה   למעיין זהאמר לו אמשול לך משל למה את דומה: 

 ברי תורה יותר ממה שקבל משה מסיני. שנכנס לתוכו, כך אתה יכול לומר ד
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 עמהם שכינה הגלת ישראל שגלו מקום כל - קמפניינו ראובן

 

  אמקר

  כב-, איחזקאל י .1
בֹוד  ]...[ בֹוד  ה'ַוָיָרם כְּ ָאה ֶאת ֹנַגּה כְּ ֶהָחֵצר ָמלְּ ַתן ַהָבִית ַוִיָּמֵלא ַהַבִית ֶאת ֶהָעָנן וְּ רּוב ַעל ִמפְּ ]...[  :ה'ֵמַעל ַהכְּ

בֹוד וַ  רּוִבים ה'ֵיֵצא כְּ ַתן ַהָבִית ַוַיֲעֹמד ַעל ַהכְּ ֵפיֶהם ַוֵירֹוּמּו ִמן ָהָאֶרץ  : ]...[ֵמַעל ִמפְּ רּוִבים ֶאת ַכנְּ אּו ַהכְּ ַוִישְּ

ָּמָתם ַוַיֲעֹמד ֶפַתח ַשַער ֵבית  עֻּ ָהאֹוַפִנים לְּ ֵצאָתם וְּ ֵעיַני בְּ בֹוד ֱאֹלֵהי ִישְּ  ה'לְּ מֹוִני ּוכְּ ָלה:ַהַקדְּ ָמעְּ  ָרֵאל ֲעֵליֶהם ִמלְּ

בֹוד  ]...[  ]...[ ֵמַעל תֹוְך ָהִעיר ַוַיֲעֹמד ַעל ָהָהר ֲאֶשר ִמֶקֶדם ָלִעיר ה'ַוַיַעל כְּ

  ה-, אמג יחזקאל  .2
ָרֵאל ָבא ִמֶד  ַויֹוִלֵכִני ֶאל ַהָשַער ַשַער ֲאֶשר ֹפֶנה ֶדֶרְך ַהָקִדים: בֹוד ֱאֹלֵהי ִישְּ ִהֵנה כְּ קֹול ַמִים וְּ קֹולֹו כְּ ֶרְך ַהָקִדים וְּ

ַשֵחת אֶ  ֹבִאי לְּ ֶאה ֲאֶשר ָרִאיִתי בְּ ֶאה ֲאֶשר ָרִאיִתי ַכַּמרְּ ֵאה ַהַּמרְּ ַמרְּ ֹבדֹו: ּוכְּ ָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמכְּ ת ָהִעיר ַרִבים וְּ

ב ָבר ָוֶאֹפל ֶאל ָפָני: ּוכְּ ַהר כְּ ֶאה ֲאֶשר ָרִאיִתי ֶאל נְּ אֹות ַכַּמרְּ ָבא ֶאל ַהָבִית ֶדֶרְך ַשַער ֲאֶשר ָפָניו ֶדֶרְך  ה'ֹוד ּוַמרְּ

בֹוד  ִהֵנה ָמֵלא כְּ ִניִמי וְּ ִביֵאִני ֶאל ֶהָחֵצר ַהפְּ  ַהָבִית: ה'ַהָקִדים: ַוִתָשֵאִני רּוַח ַותְּ

 טז ,חזקאל יאי .3
ִכי ֲהפִ  ה'ָלֵכן ֱאֹמר ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני  ִתים ַבּגֹוִים וְּ ַחקְּ ַעט ָבֲאָרצֹות ִכי ִהרְּ ָדש מְּ ִמקְּ יצֹוִתים ָבֲאָרצֹות ָוֱאִהי ָלֶהם לְּ

 .ֲאֶשר ָבאּו ָשם

 תלמודים

 (32, ש' 705ירושלמי תענית א, א )עמ'  .4
 .השכינה עמהן )פירוש: גלתה( בכל מקום שגלו ישראל גלת :שמעון בן יוחי ביתני ר

ֹלה ִנגְּ " ?מה טעמא ,גלו למצרים וגלת השכינה עמהן ֹעהֲהִנגְּ ֵבית ַפרְּ ַרִים לְּ ִמצְּ יֹוָתם בְּ " ֵליִתי ֶאל ֵבית ָאִביָך ִבהְּ

 .(כז ,א ב"ש)

ִתי ָבֶבָלה" ?מה טעמא ,גלו לבבל וגלת שכינה עמהן ֶכם ִשַּלחְּ ַמַענְּ  .(יד ,מג הישעי)" לְּ

ֵעיָלם" ?מה טעמא ,גלו למדי וגלת השכינה עמהן ִאי בְּ ִתי ִכסְּ ַשמְּ  ]...[ עילם אלא מדיואין  ,)ירמיהו מט, לח(" וְּ

ִתי ָבַנִיְך" ?מה טעמא ,גלו ליון וגלת השכינה עמהן עֹוַררְּ  )זכריה ט, יג(." ִציֹון ַעל ָבַנִיְך ָיָון וְּ

 .)ישעיהו כא, יא(" ֵאַלי ֹקֵרא ִמֵשִעיר" ?מה טעמא ,גלו לרומי וגלת השכינה עמהן

 א  ,בבלי מגילה כט .5

 אה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. שבכל מקום שגלותניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: בוא ור

 שכינה עמהן.  –

 " ֲהִנְגֹלה ִנְגֵליִתי ֶאל ֵבית ָאִביָך ִבְהיֹוָתם ְבִמְצַרִים ְלֵבית ַפְרֹעה"שכינה עמהן, שנאמר:  –גלו למצרים 

 . "ְלַמַעְנֶכם ִשַלְחִתי ָבֶבָלה"שכינה עמהן, שנאמר:  –גלו לבבל 

, והשיב לא )דברים ל, ג( ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ה'ְוָשב כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן, שנאמר:  ואף

  נאמר אלא ושב, מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהן מבין הגליות. 

בבבל היכא? אמר אביי: בבי כנישתא דהוצל, ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא. ולא תימא הכא והכא, 

 א: זמנין הכא, וזמנין הכא.אל

 (28, ש' 650ירושלמי סוכה ד, ה )עמ'  .6
 כשם שהאבן קשה מן הלבינה, כך שיעבודה שלבבל היה קשה משעבודה שלמצרים.  
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 מדרשים

   תנחומא פרשת נח סימן ג .7
ולפיכך קבע הקב"ה שתי ישיבות לישראל שיהיו הוגין בתורה יומם ולילה, ומתקבצין שתי פעמים בשנה 

באלול מכל המקומות, ונושאין ונותנין במלחמתה של תורה עד שמעמידין דבר על בוריו והלכה באדר ו

 לאמתה ]...[

ולא שלט בהן לא יון ולא אדום. והוציאן הקדוש ברוך  ,ואותן ב' ישיבות לא ראו שבי ולא שמד ולא שלל

ָלה אֶ הוא י"ב שנה קודם חורבן ירושלים בתורתן ובתלמודן, שכך כתיב: " ִהגְּ ֶאת ָכל וְּ ם וְּ רּוָשַלִ ת ָכל יְּ

ַאר זּוַלת ַדַּלת  ֵּגר ֹלא ִנשְּ ַהַּמסְּ ָכל  ֶהָחָרש וְּ ֵאת ָכל ִּגבֹוֵרי ַהַחִיל ֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ּגֹוֶלה וְּ )מלכים " ַעם ָהָאֶרץַהָשִרים וְּ

וכן החרש והמסגר: וכי מה גבורה יש בבני אדם ההולכים בגולה? אלא אלו גבורי תורה ]...[ ומת .ב כד, יד(

חרש, שבשעה שאחד מהן מדבר נעשו הכל כחרשין. מסגר, כיון שאחד מהן סוגר דברי טומאה וטהרה או 

 .איסור והיתר אין בעולם שיכול לפתוח לטהר ולהתיר

]...[ צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהקדים והגלה את גלות יכניה לגלות צדקיה, כדי שלא תשתכח מהן 

מן אותה שעה עד היום ולא שלט בהן לא אדום ולא יון ולא גזרו  .בתורתן בבבל תורה שבע"פ. וישבו

 .עליהם שמד

ָאֵלְך ואף לימות המשיח אין חבלי של משיח רואין ]...[  " ָבִיְך ה'ּוָבאת ַעד ָבֶבל ָשם ִתָנֵצִלי ָשם ִיגְּ " ִמַכף ֹאיְּ

 לירושלים ]...[ וכן יהי רצון. ללמדך שמשם מתחלת הגאולה, משם עולין -. "שם" )מיכה ד, י(

 פתיחתא כה )השוו בבלי ראש השנה לא, א(איכה רבה  .8

מכרוב לכרוב, ומכרוב למפתן הבית, מן מפתן הבית לכרובים, ומן הכרובים  :עשר מסעות נסעה השכינה

לשער הקדמוני, משער הקדמוני לחצר, מן החצר לגג, מן הגג למזבח, מן המזבח לחומה, מן החומה לעיר, 

 ]...[   מן העיר להר הזיתים

סבורה שמא ישראל יעשו תשובה  ,שלש שנים ומחצה עשתה השכינה יושבת על הר הזתים :יונתן רבי רמא

ָאשּוָבה ֲאֵליֶכם" ;, יד(ירמיהו ג)" שּובּו ָבִנים שֹוָבִבים" :ולא עשו, והיתה בת קול מכרזת ואומרת  "שּובּו ֵאַלי וְּ

שּו ָפָני ַבַצר ָלֶהם " :אמרה ,שו תשובהכיון שלא ע ., ז(מלאכי ג) מּו ּוִבקְּ שְּ קֹוִמי ַעד ֲאֶשר ֶיאְּ ֵאֵלְך ָאשּוָבה ֶאל מְּ

ִני נְּ ַשֲחרֻּ   ., טו(הושע ה) יְּ

 פתיחתא לדאיכה רבה  .9
  ?מה היה אותו הדבר, )ירמיה מ, א(" הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' "

  .אנא יתיב הכא ,ואין את אזיל עמהון ,זיל עמהוןאנא א ,אין את יתיב הכא :אלא שאמר לו ירמיה

אלא ייזול מלכהון ברייהון  ?אין אנא אזיל עמהון מה אנא יכיל מהני להון רבונו של עולם, :אמר לפניו

  .עמהון דהוא יכול מהני להון סגיא

 , (שם )ירמיהו" אחר שלח נבוזראדן רב טבחים את ירמיהו, והוא אסור בזיקים" הדא הוא דכתיב:

 )יחזקאל א, א(." ואני בתוך הגולה"כביכול הוא והוא אסור בזיקים, ודכוותיה כתיב  :אחא אמר רבי

 נספחים

 33 ב' שבילי, ביום שנולד הבעש"ט, עמ' .10
, (1838)תקצ"ח  בשעה שהתנפלו שליחי הצאר הרוסי על רבי ישראל מרוז'ין ואמרו שלוקחים אותו למאסר

ָמֶות ֹלא ִאיָרא ָרע ִכי ַאָתה ִעָּמִדי" התייפח בבכייה ובתוך כך פירש ואמר: ֵגיא ַצלְּ , תהלים כג) "ַּגם ִכי ֵאֵלְך בְּ

, ופירש: מצד עצמי אני מקבל הייסורים באהבה, אלא רע, כי הרי אתה, שבכל צרתם לו צר, למה תסבול ד(

 .ִעָּמִדיכל זה? זה מה שכואב לי ומצער אותי שלוקחים אותך למאסר 

 

 ר הקלירהושענא לרבי אלעז .11
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ָת  עְּ הֹוַשַֽ לּוד ִעָּמְךאֵׁ  כְּ ֵיַשע ַעָּמְךבְ  / ִלים בְּ ָך לְּ  ֵכן הֹוַשע ָנא ֵצאתְּ
ָת  הֹוַשעְּ ֵיַשע ֱאֹלִהיםְד  / ֹוי ֵואֹלִהיםג כְּ  ֵכן הֹוַשע ָנא רּוִשים לְּ

ָת  הֹוַשעְּ שֹוֶרֶרת ַויֹוַשענָ כַ  כְּ ֶיֶנת ַוִיָוַשעלְ  / ה מְּ צֻּ  הֹוַשע ָנא ֵכן גֹוָחּה מְּ

ָת  הֹוַשעְּ ֶכםמַ  כְּ הֹוֵצאִתי ֶאתְּ ֶכם.נָ  / ֲאַמר וְּ הּוֵצאִתי ִאתְּ  ֵכן הֹוַשע ָנא קּוב וְּ

]...[  

ָת  הֹוַשעְּ ָת ָלה ִשלַ ֹות ָבבֶ ִהּלְק  כְּ ַמֲענָ ַר  / חְּ ּלַ חּום לְּ ָת ם שֻּ  ֵכן הֹוַשע ָנא חְּ

ָת  הֹוַשעְּ ֵטי ַיֲעקֹ ְש  כְּ י יַ שּוב ָת  / בבּות ִשבְּ ֳהֵלַֽ בּות ָאַֽ ָתִשיב שְּ  ע ָנאיהֹושַ ו בקֹ עֲ וְּ
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 האגדה סיפור בגלגולי מסר ואיבוד עיבוד ,דוסא בן חנינא רבי - לאו בני הרב

 

  ה משנה ה פרק ברכות מסכת משנה .1
 אמרו כמותו אדם של ששלוחו מפני לשולחיו רע סימן הוא צבור שליח ואם לו רע סימן וטעה המתפלל[ ה]

 אמר יודע אתה מנין לו אמרו מת וזה חי זה ואומר החולים על מתפלל כשהיה דוסא בן נינאח רבי על עליו

 : מטורף שהוא אני יודע לאו ואם מקובל שהוא אני יודע בפי תפלתי שגורה אם להם

 ד"ה ט דף ה פרק ברכות ירושלמי תלמוד .2
 המתינו לון אמר בעירו אדוס בן חנינא רבי אצל חכמים תלמידי שני ושלח בנו שחלה גמליאל ברבן מעשה

 וסיימו מחלייו גמליאל רבן של בנו שנינוח אני בטוח להן' אמ וירד לעלייה ועלה לעלייה שאעלה עד לי

  מזון תבע שעה באותה

 ברכות לד ע"ב .3
 עליו לבקש דוסא בן חנינא רבי אצל חכמים תלמידי שני שגר, גמליאל רבן של בנו שחלה מעשה: רבנן תנו

. חמה שחלצתו - לכו: להם אמר, בירידתו. רחמים עליו ובקש לעלייה עלה אותם שראה כיון. רחמים

 תפלתי שגורה אם: מקובלני כך אלא, אנכי נביא בן ולא אנכי נביא לא: להן אמר? אתה נביא וכי: לו אמרו

 וכשבאו. שעה אותה וכוונו וכתבו ישבו. מטורף שהוא אני יודע - לאו ואם, מקובל שהוא אני יודע - בפי

 חלצתו שעה באותה, מעשה היה כך אלא, הותרתם ולא חסרתם לא! העבודה: להן אמר, גמליאל רבן אצל

  . לשתות מים לנו ושאל חמה

 ברכות פרק ג, כתוספתא  .4

אמרו עליו על ר' חנינא בן דוסא שהיה מתפלל ונשכו ערוד ולא הפסיק הלכו תלמידיו ומצאוהו מת על פי 

 וד אילו לערוד שנשכו לבן דוסא  חורו אמרו אילו לאדם שנשכו ער

 ירושלמי ברכות ה, א  .5
 אמרו לו תלימידיו: רבי לא הרגשת? אמר להן: יבוא עלי ממה שהיה ליבי מתכוין בתפילה אם הרגשתי

 ברכות לג, אבבלי  .6
תנו רבנן: מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות, באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא. 

הראו לי את חורו! הראוהו את חורו, נתן עקבו על פי החור, יצא ונשכו ומת אותו ערוד. נטלו אמר להם: 

על כתפו והביאו לבית המדרש. אמר להם: ראו בני, אין ערוד ממית אלא החטא ממית. באותה שעה 

 אמרו: אוי לו לאדם שפגע בו ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. 

 )כד ע"ב(  מסכת תעניתבבלי  .7

 אשתו של חנינא והשכנה
אמר רב יהודה אמר רב: בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת: כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני 

וחנינא בני דיו בקב חרובים מערב שבת לערב שבת. הוה רגילא דביתהו למיחמא תנורא כל מעלי דשבתא 

בישתא. אמרה: מכדי, ידענא דלית להו ולא מידי,  ושדייא אקטרתא, משום כיסופא, הוה לה הך שיבבתא

מאי כולי האי? אזלא וטרפא אבבא, איכספא ועיילא לאינדרונא, איתעביד לה נסא דחזיא לתנורא מלא 

לחמא, ואגנא מלא לישא. אמרה לה: פלניתא, פלניתא! אייתי מסא, דקא חריך לחמיך. אמרה לה: אף 

 אנא להכי עיילי. 

 דה נכנסה, מפני שמלומדת בנסים. תנא: אף היא להביא מר
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 ר' חנינא ואשתו משתחררים מהשכר בעולם הזה
בעי רחמי דניתבו לך מידי,  -אמרה ליה דביתהו: עד אימת ניזיל ונצטער כולי האי? אמר לה: מאי נעביד? 

בעא רחמי, יצתה כמין פיסת יד ויהבו ליה חד כרעא דפתורא דדהבא. חזיא בחלמא עתידי צדיקי דאכלי 

תורא דדהבא דאית ליה תלת כרעי. ואיהו אפתורא דתרי כרעי, אמר לה: ניחא לך דמיכל אכלי כולי אפ

בעי רחמי דנשקלינהו מינך.  -עלמא אפתורא דמשלם ואנן אפתורא דמיחסר? אמרה ליה: ומאי נעביד? 

   תנא: גדול היה נס אחרון יותר מן הראשון. בעי רחמי ושקלוהו,

 הדלקת הנר בשבת מן החומץ
אמרה ליה: כלי של חומץ נתחלף  -חד בי שמשי חזייה לברתיה דהוות עציבא, אמר לה: בתי למאי עציבת? 

אמר לה: בתי, מאי אכפת לך? מי שאמר לשמן וידלוק הוא  -לי בכלי של שמן, והדלקתי ממנו אור לשבת. 

 יאמר לחומץ וידלוק. 

 הבדלה. תנא: היה דולק והולך כל היום כולו, עד שהביאו ממנו אור ל

  מעשה בעיזים
ניכלינהו דובי, ואי  -רבי חנינא בן דוסא הוו ליה הנך עיזי, אמרו ליה: קא מפסדן. אמר: אי קא מפסדן 

כל חדא וחדא תיתי לאורתא דובא בקרנייהו. לאורתא אייתי כל חדא וחדא דובא בקרנייהו. הוה  -לא 

מיה, אמרה ליה: בניתי ביתי ולא קמטו ליה ההיא שיבבתא דקא בניא ביתא. ולא מטו כשורי. אתיא לק

אמר: איכו נימטו כשוריך. תנא: הגיעו, עד שיצאו  -אמר לה: מה שמך? אמרה ליה: איכו.  -כשוראי! 

אמה לכאן ואמה לכאן. ויש אומרין: סניפין עשאום. תניא, פלימו אומר: אני ראיתי אותו הבית, והוו 

 י: בית זה שקירה רבי חנינא בן דוסא בתפלתו. קורותיו יוצאות אמה לכאן ואמה לכאן. ואמרו ל
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כשם שהצדיקים הראשונים היו חסידים כך בהמתן היו חסידות. אמרו גמליו של אברהם אבינו לא נכנסו 

לבית שיש בו ע"א =עבודת אלילים= שנאמר ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים )בראשית כ"ד ל"א( ואנכי 

מתרפים. ומה ת"ל ומקום לגמלים מלמד שלא נכנסו לבית לבן הארמי עד שפנו כל הע"א  פניתי את הבית

מפניהם: מעשה בחמורו של רבי חנינא בן דוסא שגנבוהו לסטים וחבשו את החמור בחצר והניחו לו תבן 

ושעורים ומים ולא היה אוכל ושותה. אמרו למה אנו מניחין אותו שימות ויבאיש לנו את החצר. עמדו 

תחו לה את הדלת והוציאוה והיתה מנהקת והולכת עד שהגיעה אצל רבי חנינא בן דוסא. כיון שהגיעה ופ

אצלו שמע בנו קולה א"ל אבא דומה קולה לקול בהמתנו אמר לו בני פתח לה את הדלת שכבר מתה 

ברעב. עמד ופתח ]את[ הדלת והניח לה תבן ושעורים ומים והיתה אוכלת ושותה. לפיכך אמרו כשם 

 שהצדיקים הראשונים היו חסידים כך בהמתן חסידות כמותן. 

 


