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  רוח אלהים

 1(.לחא בראשית מ) :ַויֹּאֶמר ַפְרעֹּה ֶאל־ֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹלִהים ּבוֹּ 

 2.שופטים יג כה() :ְלַפֲעמוֹּ ְּבַמֲחֵנה־ָדן ֵּבין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְׁשָתאֹּל ה'ַוָתֶחל רּוַח 

 תוספתא מסכת חגיגה )ליברמן( פרק ב הלכה ו

מאין  :לו ראמ .הגיע אצלו ולא נתן לו שלום .שע שהיה מהלך באסתרטא והיה בן זומא בא כנגדומעשה בר' יהו

, צופה הייתי במעשה בראשית ואין בין מים העליונים למים התחתונים אפילו טפח :לו ראמ ?לאין בן זומא

ה נשר זה טס על קנו מ -על גוזליו ירחף"כנשר יעיר קנו ר: "ואומ ".ורוח אלהים מרחפת על פני המיםשנאמר: "

כבר בן  :להם ר' יהושע לתלמידיו ראמ .טפח לונוגע ואינו נוגע כך אין בין מים העליונים למים התחתונים אפי

 4.לא היו ימים מועטים עד שנסתלק בן זומא 3.זומא מבחוץ

 שכל טוב )בובר( בראשית פרשת מקץ פרק מא סימן לח

וכך אמר  5ה' פתוחה וחטופה להתמיה המלה, -וח אלהים בו" כזה איש אשר ר ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא"

דש ושמכווין ברוח הק - אפילו אם היינו הולכים מסוף העולם ועד סופו לא נמצא: אשר רוח אלהים בו :להם

 6.ואומר באמת מה שלא ראה ולא שמע

 )בראשית מא לח( לפסוקתרגום אונקלוס 

                                                      
ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוֹחֶשְך ַעל־ְפֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאֹלִהים בריאת העולם: "בפרשת בראשית, בסוד הביטוי "רוח אלוהים" כבר קדם  1

סף הוא האדם הראשון שזכה לתואר זה ולפיכך מיקמנו נושא זה בפרשתנו. אחריו באים . אך יובראשית א ב() "ְמַרֶחֶפת ַעל־ְפֵני ַהָמִים
, בלעם: ג( שמות לא: )ָוֲאַמֵלא ֹאתֹו רּוַח ֱאֹלִהים ְבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל־ְמָלאָכה: בצלאל: ""אישים רבים אשר זכו ל"רוח אלהים

ְורּוַח ושלושה מנביאי ישראל: יחזקאל: " במדבר כד ב(" )ְרא ֶאת־ִיְשָרֵאל ֹשֵכן ִלְשָבָטיו ַוְתִהי ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהיםַוִיָשא ִבְלָעם ֶאת־ֵעיָניו ַויַ "
, עזריהו אשר התנבא כד( ל יאיחזקא" )יְנָשַאְתִני ַוְתִביֵאִני ַכְשִדיָמה ֶאל־ַהּגֹוָלה ַבַמְרֶאה ְברּוַח ֱאֹלִהים ַוַיַעל ֵמָעַלי ַהַמְרֶאה ֲאֶשר ָרִאיִת 

ְורּוַח ֱאֹלִהים ָלְבָשה ֶאת־ְזַכְרָיה ֶבן־ְיהֹוָיָדע , וזכריה: "א( דברי הימים ב טו" )ַוֲעַזְרָיהּו ֶבן־עֹוֵדד ָהְיָתה ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהיםלפני המלך אסא: "
)שמונה פעמים!( אצל שאול, פעמים לטובה ופעמים גם  . אך מכולם, נזכר הביטוי "רוח אלהים"(דברי הימים ב כד כוכו' " ) ַהֹכֵהן

 "רוח אלהים רעה". ראה שמואל א י י, יא ו, פרק טז )שלוש פעמים(, יח י ופרק יט )פעמיים(.
)פרק ג(,  הביטוי "רוח ה' " שכיח בהרבה מזה של "רוח אלהים" ומצוי בספר שופטים, אצל שמשון, בפסוק שהבאנו, וכן אצל עתניאל 2

במלכים א שלוש פעמים, אצל ישעיהו אצל אליהו שוב אצל שאול בשמואל א )חמש פעמים!(, פרק ו( ויפתח )פרק יא(. ו) גדעון
רוח ה' או ועוד.  ב( ישעיהו יאוכו' " )רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה ה' ְוָנָחה ָעָליו רּוַח מספר פעמים, כגון זו שבתיאור עבד ה': "

לת מדרגות הנבואה, שילוה לאיש עזר אלהי יתח ,המדרגה א: "מורה הנבוכים חלק ב פרק מההיא כדברי הרמב"ם ברוח אלהים 
וזאת תקרא רוח ה', והאיש אשר ילוה ... או השפיע טוב על אנשים רבים... שיניעהו ויזרזהו למעשה טוב גדול, כהצלת קהל חשוב 

או היה עמו ה', וכיוצא באלו השמות,  לבשה אותו רוח ה', או נחה עליו רוח ה' אליו זה הענין יאמר עליו שצלחה עליו רוח ה', או
 המקשר אותנו לפרשה. 'רוח אלהים'תמקד בביטוי ואנחנו בחרנו להוכו' ". לם ווזאת היא מדרגת שופטי ישראל כ

 איננו בתוכנו. נפרד מהעולם. 3
"א. במקור האחרון, בא סיפור זה בהקשר של ארבעה חגיגה טו עא סימן ד וכן בגמרבראשית רבה פרשה ב ראה מקבילה לסיפור זה ב 4

רוח אלהים הראשונה . "רבי עקיבא יצא בשלום ,בן עזאי הציץ ומת, בן זומא הציץ ונפגע, אחר קיצץ בנטיעותשנכנסו לפרדס: "
ולם. האם רוח זו היא במקרא היא מסודותיה הכמוסים של הבריאה וההתעסקות בין השאר בה גרמה להסתלקותו של בן זומא מהע

מאותם שנבראו וחוללו בבריאה. נחלקו בה המדרשים.  -חלק מהכוח הבורא והמחולל; או שמא אחת מתוצאותיה  -סיבת הבריאה 
ברא  בראשית :בעשרה מאמרות נברא העולם ואלו הן :תנינןא רואה בה אחד מהמאמרות שבהם נברא העולם: "בראשית רבה יז 

ת, ויאמר אלהים יהי אור, ויאמר אלהים יהי רקיע, ויאמר אלהים יקוו המים, ויאמר אלהים תדשא הארץ, , ורוח אלהים מרחפאלהים
מנחם בר יוסי מוציא  .ויאמר אלהים יהי מאורות, ויאמר אלהים ישרצו המים, ויאמר אלהים תוצא הארץ, ויאמר אלהים נעשה אדם

 ."מאמר ניתן לרוח בפני עצמה :אמר רבי יעקב בן קורשאי .האדםויאמר ה' אלהים לא טוב היות  :ורוח אלהים מרחפת, ומביא
משמע שהרוח היא מאותם דברים שנבראו בבריאה: א "חגיגה יב עאבל בגמרא בראשית רבה ב ג(. אור )יצירת הוהרוח הביאה ל

וח ומים, מדת יום ומדת אמר רב יהודה אמר רב: עשרה דברים נבראו ביום ראשון, ואלו הן: שמים וארץ, תהו ובהו, אור וחשך, ר"
בראשית רבה ואפשר שגם  ."ורוח אלהים מרחפת על פני המים :דכתיב –ויאמר אלהים יהי אור. רוח ומים  :דכתיב –. אור .. לילה

את "רוח אלהים" כשם אחד: רוחו של אלהים. הגמרא בחגיגה קוראת את "רוח אלהים" במשמעות  יםהתוספתא מצטרפת אליו, קורא
כך או הים ולפיכך ניתן לדרוש שזו רוחו של אדם הראשון )בראשית רבה ח א(, או רוחו של המשיח )שם ב ד( ועוד. הרוח שברא אל

 משיך לאזכורים הנוספים של 'רוח אלהים'.נמכאן כך, 
 מה שמכונה ה"א השאלה או ה"א התמיהה. 5
ח אלהים' שבפסוק זה, אולי משום שלא רצו המפרשים הקלאסיים קצת המעיטו בהתפעלות פרעה מיוסף וממילא גם בביטוי 'רו 6

בפתרון  –. ראה פירוש רס"ג: "רוח אלהים בו עד כדי לדעת". ורשב"ם: "אשר רוח אלהים בו ולהגדיל את ערכו לכבד את פרעה
לקבל בכלל את יוסף ולאפשר לו  וחלומות וכל שכן בדרך ארץ". ורמב"ן מסביר שדברי פרעה אלה היו במטרה לשכנע את פמליית

בעבור שהיה עברי והם שנואי נפש המצריים, לא יאכלו מגעם ולא יתחברו  -וטעם הנמצא כזה למנותו לתפקיד שהוא מייעד לו: "
על כן לא רצה למנותו משנה בלא רשותם, ולכך אמר להם שלא ימצאו מצרי כמוהו כי רוח אלהים  .עמהם, כי טמאים הם אצלם

מה לו מפרשים רד"ק, אלשיך, אור החיים ואחרים. פרעה אומר לעבדיו: האיש הזה חכם יותר מכולכם ואני רוצה לנצל את ובדו ."בו
 כישוריו. ורש"י לא מבאר כלל מה היא 'רוח אלהים' בפסוק שלנו.
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 7.ביהה' ה מן קדם ואמר פרעה לעבדוהי הנשכח כדין גבר דרוח נבוא

 טז בראשית מאבן אשר בחיי  רבי

הכל בא מכח  - אלהים יענה את שלום פרעה ... 8השיב יוסף: אין כח החכמה והבינה בי אלא חוץ ממני - בלעדי

וכן אמר דניאל: )דניאל ב לו( ...  חות כולן, והוא יעזור אותך מצער החלום ופתרונוואלהים שהוא בעל הכ

ועל הכוונה הזאת יזכיר יוסף שם אלהים תמיד בכל דבריו, אמר: את אשר ...  לכא""ופשרה נאמר קדם מ

האלהים עושה הגיד לפרעה. ואמר עוד: אשר האלהים עושה הראה את פרעה. ואחר כך אמר: כי נכון הדבר 

לת דבריו: בלעדי אלהים, וסיים בסוף דבורו: וממהר יפתח בתח...  מעם האלהים וממהר האלהים לעשותו

דוש העולם במעשה בראשית, וע"כ אחז דרך מעשה יהים לעשותו, כי היה מדבר עם פרעה הכופר בחהאל

 9בראשית שפתח: "בראשית ברא אלהים", וסיים: "אשר ברא אלהים לעשות".

  הסימן  מח פרשה רבה שמות

(, כד לב שמות)" הזה העגל ויצא באש ואשליכהו: "שנאמר ,באש ישראל חטאובצלאל" ...  בשם' ה קרא ראו"

 .אותו מקלסין והיו ונתרפאת אחת מכה על רטייה שנתן רופא של לתלמידו משל. המכה את ורפא בצלאל בא

 אמר .המשכן את עשה ובתבונתו בחכמתו בצלאל :אומרים הכל היו ,כך .שלמדתיו לי קלסו :ו  ּבר   להם אמר

 בשם' ה קרא ראו: "משה אמר יכךלפ ".חרש בראתי אנכי הנה: "שנאמר ,ולמדתיו שבראתיו הוא אני :ה"הקב

  10.ובכל מלאכה" )שמות לה לא( בצלאל ... וימלא אותו רוח אלהים בחכמה, בתבונה ובדעת

 מדרש תנחומא פרשת במדבר סימן יא 

קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם וכל עכו"ם היו לבית אבותם" )במדבר ב ב( ... איש על דגלו באותות "

כך אף בלעם הביט בהם  י( ... )שיר השירים ו" מי זאת הנשקפה כמו שחר" :אומריםמסתכלין בהן ותמיהין ו

וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי , שנאמר: "ויצא עינו כנגדם ולא היה יכול ליגע בהם

 11.אלו הדגלים -שוכן לשבטיו . (ב )במדבר כד" עליו רוח אלהים

                                                      
דניאל )נושא -כדנצריוסף עם מעמד נבו-מחבר את חלום פרעה עם חלום נבוכדנצר )דניאל פרק ד( ואת מעמד פרעהרבינו בחיי ו 7

כן מצינו בנבוכדנצר שאמר לדניאל: די  - הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בוששווה דף בפני עצמו ובע"ה נזכה לדון בו( ומפרש: "
'רוח אלהין קדישין' של דניאל, מוכיח על 'רוח אלהים בו' של יוסף. מקורות אלה  )דניאל ד, ו(". אנא ידעת די רוח אלהין קדישין בך

" ולא מהססים דש ואומר באמת מה שלא ראה ולא שמעושמכווין ברוח הק - אשר רוח אלהים בורפים לפירוש שכל טוב לעיל: "מצט
 לתת לפרעה את כח האבחנה והשיפוט. הוא שזיהה וראה שיוסף מדבר בכח רוח נבואה מלפני ה', שיש בו רוח הקודש!

 בראשית רבה " שהוא בעקבותאלהים יענה, יתן עניה בפי לשלום פרעה אין החכמה משלי אלאעל הפסוק: "רש"י בעקבות פירוש  8
 ."תלה הגדולה בבעליה -פט ט: "אלהים יענה את שלום פרעה 

בפרשת וישב( מזכה אותו גם בהשוואה  ויהי ה' את יוסףאזכור שם "אלהים" תדיר בפי יוסף, שהתחיל עוד בבית פוטיפר )ראה דברינו  9
עם אברהם סבא רבה, ששניהם המליכו את הקב"ה בעולם )דברים רבה ב לג ורבים אחרים(. על רקע דברים אלה של פירוש בחיי, 

ם לראות כאן דיאלוג. יוסף אומר: "אלהים יענה את שלום פרעה" ופרעה בולטים דברי פרעה: "איש אשר רוח אלהים בו" ואנו מציעי
עונה: "הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו"! ואת פירוש בחיי כאן שיוסף מפיץ את בשורת הבריאה שיש לה מנהיג ו"בעל הבירה" 

בפרק מא, בהשוואה עם רוח )בראשית רבה לט א על אברהם(, אנו מבקשים לחבר לדבריו שראינו בהערה הקודמת, בפסוק לח 
הקודש של דניאל. פרעה לא נשאר חייב או אדיש. נראה שדבריו של יוסף השפיעו על פרעה שזכה להכיר, לרגע אחד לפחות, את 
רוח אלהים, את רוח נבואת ה' כדברי אונקלוס, ששרתה על יוסף. ולולי חששנו להיסחף, היינו אומרים, בעקבות ההשוואה עם 

 חפה רוח אלהים בבית פרעה, והציפה את בשורת "חידוש העולם במעשה בראשית"יציע פירוש בחיי, שלרגע רמעשה בראשית שמ
. ואולי גם זה חלק מהמוטיב "לחלוק כבוד למלכות" החוזר במדרשים שוב ושוב בהקשר עם עמידת יוסף ואח"כ משה בארמון פרעה

 בפרשת וארא(. לחלוק כבוד למלכותלפני פרעה שליט מעצמת מצרים )ראה דברינו 
 אבנים וחרושת וזהב כסף מלאכת למדו לא, ולבנים חומר בעבודת פרוכים במצרים ישראל כימסביר: " ב לא שמותב ן"רמבופירוש  10

 אף כי .ואורג ורוקם וחושב ועץ אבן ובחרושת ובזהב בכסף גדול חכם אדם בהם שימצא פלא הוא והנה. כלל אותם ראו ולא טובות
 לעשות יוכלו לא ,ורפש בטיט תמיד ידיהם אובב ,בהם ורגילים והיודעים .לםוכ האומניות בכל בקי ימצא לא חכמים לפני בלומדים

 ולכן. ירמוזו מה ואל צוו למה כליו וכל המשכן סוד להבין ובדעת בתבונה בחכמה גדול חכם שהוא, ועוד. יפהו דקה אומנות בהן
רוח אלהים עומדת  ."המשכן שיעשה בעבור ,אלה כל לדעת אלהים רוח אותו מלא הוא כי וידע, הזה הפלא שיראה למשה השם אמר

 –בתחילת הירידה למצרים )הדדית( : רוח אלהים ואולי מרובע משולשכנגד עבודת הפרך בטיט ורפש. ועם יוסף בפרשתנו קבלנו 
בעבודת  –בשעבוד מצרים, רוח אלהים  –בעמידת יוסף לפני פרעה, עבודת פרך שכולה חומר ומשא ואינה מאפשרת רוח ומסה 
 בפרשת ויקהל. בצל אל –בצלאל המשכן ובחכמת בצלאל עליו נאמר: "בצל אל היית וידעת" )ברכות נה ב(. ראה דברינו 

בפרשת במדבר(, משבח את מחנה ישראל הערוך  איש על דגלוהמדרש, הממוקם בפרשת הדגלים בתחילת ספר במדבר )ראה דברינו  11
ומסודר למופת. ראיה זו של ישראל השוכן לשבטיו היא שהביאה לבלעם את 'רוח אלהים' ובעקבותיה את ברכתו השלישית 

וכו' ". ההייתה זו רוח אלהים של השראה פיוטית או דבר עמוק יותר )בדומה  בּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב ִמְשְכֹנֶתיָך ִיְשָרֵאלַמה־טֹ והאחרונה: "
מזרחי לדיון לגבי פרעה לעיל(? נחלקו בכך פרשני המקרא כשהם משלבים בפירושם את המדרש הזה. ראה למשל פירוש ר' אליהו 

לומר שנחה עליו רוח אלהים, שעלה דגיש שרוח אלהים של בלעם הייתה ההימנעות מקללה: "שממעיט בחשיבות הדבר ומ)רא"ם( 
וכאילו אמר: ותהי עליו רוח אחרת, והוא רוח ...  לה היתה בו רוח שטנית, הפכית לרוח האלהיתישמתח .בלבו שלא לקלל עוד

המנורה, שמונה את בלעם עם כל מי שנחה עליו וכו' ". לעומתו ראה פירוש רש"ר הירש, בשמות כה על מעשה  אלהים, שלא לקלל
הרוח מעניק רוח אלהים )וגם רוח ה', ראה תחילת הדף(: יוסף, בצלאל, יהושע, דוד ועוד. ושם אגב הוא מגדיר מהי רוח אלהים: "
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http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA
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 לח ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא ק

להודיע שבחן של צדיקים שכשהם נפטרים מן העולם מניחים צורך  -"וידבר משה אל ה' לאמר" )במדבר כז טו( 

עצמן ועוסקין בצורך ציבור ... אמר לו: הודיעני נא אם אתה ממנה עליהם פרנסים אם לאו. עד שהשיבו הקב"ה 

 12ידך עליו. ואמר לו: קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח אלהים בו וסמכת את

  הלכה אתלמוד ירושלמי מסכת סוכה פרק ה 

ללמדך שאין  .יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה ונכנס לשמחת בית שואבה ושרת עליו רוח הקודש :אמר רבי יונה

 :אמר רבי בנימן בר לוי .והיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח אלהים ?מה טעמא .רוח הקודש שורה אלא על לב שמח

 13.והיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח אלהים :אלא ,במנגן אין כתיב כאןוהיה כנגן 

 זפסוק קהלת פרק יב 

ל־ָהָאֶרץ ְכֶשָהָיה ְוָהרּוח  ָתשּוב ֶאל־ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ְנָתָנּה"  14".ְוָיש ב ֶהָעָפר ע 
   

 שמחת חנוכהו שבת שלום

 מחלקי המים

 

 מים אחרונים:

 מרחפת בבריאת העולםבראשית רוח 

 ,מרחפת בלידת האדםחרישית רוח 

 בין מים למים מרחפת הרוח 

 ,נוגעת לא נוגעת

 תנוח, הרוח ליו אשרי ע

 .ודעתבינה יצירה בהארת 

  פתאם בפרץ של ברק

 ,יגיעה כביראו בעמל 

 תפעוםרוח אלהים אשרי 

 .והוא יאיר תאיראותו 

 הלוך ושב , סובבסובב סובב הרוח

 ,כל ימינו עלי חלד, מטף ועד סב

 לא מזומנה ואבהגיע העת, מזומנה ו

                                                      
כד  במדבר מלבי"םומגדיל פירוש  ."דעת, בינה, חכמה, ובעת ועונה אחת הוא הכוח המניע את הרצון המוסרי ואת המעשה המוסרי

שזה דוגמת מחנות המרכבה העליונה  ...כאשר ראה את כלל העם כמו שהם שוכנים  ... וישא בלעם את עיניוב כשהוא אומר: "
ו רק הערה האלהית שבא אליו מרחוק דרך מקרה כמ הכי בפעמים הראשונים הי .ושכינת ה' בתוכם, עי"כ ותהי עליו רוח אלהים

". ציבור השוכן ומתנהג באופן ל עתה נתלבש ברוח אלהים ונבואה גמורה כי נחה עליו הרוחאב .ויקר אלהים אל בלעם שכתוב:
 ובלעם זכה לראות זאת ומתוך כך לרוח אלהים. מופתי יכול לגרום למופת של 'רוח אלהים ונבואה גמורה'.

ן, עניינינו הוא בכינוי "איש האלהים" שזכה לו אבפרשת פנחס. וכ יפקוד ה' איש על העדהכבר הרחבנו לדון במדרש זה בדברינו  12
פסוק פעמיים )!( נוסח המדרש שמצטט רק כתוב: "איש אשר רוח בו". ונזכר ויהושע, הגם שבנוסח התורה שבידינו ביטוי זה איננו 

נסחף אחרי מדרש ספרי ומביא ראיה כאילו שתנחומא ויקהל סימן ה קצת תמוה וצריך עיון. ראה גם מדרש  ,מהתורהלכאורה 
זה יהושע שבא  -ואמלא אותו רוח אלהים  .מרוח אלהים ?כל החכמה הזאת מנין - ואמלא אותו רוח אלהיםמיהושע לבצלאל! "

כיצד זכה יהושע לכבוד הזה )לטעות הזו(? האם טעו המעתיקים? האם  ."ויהושע בן נון מלא רוח חכמה :שכתוב בו ,משבט אפרים
היה לפני מדרש ספרי נוסח אחר בתורה? עד שנברר זאת, נפנה לפרשת סמיכת יהושע בספר במדבר פרק כז, פרשת פנחס, ונראה 

ֶאל־ֹמֶשה ַקח־ ה'ַוֹיאֶמר איש רוח, ככתוב: "מציינת התורה שהוא כבר , שכאשר הקב"ה מצווה את משה למנות את יהושע כממשיכו
ַע ִבן־נּון ִאיש ֲאֶשר־רּוַח בֹו ְוָסַמְכָת ֶאת־ָיְדָך ָעָליו , עוד לפני הסמיכה והמינוי! )ולאחר מכן, בכפל כפליים, במדבר כז יח(" )ְלָך ֶאת־ְיהֹושֻׁ

ַע ִבן־נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה ִכי־ָסַמְך ֹמֶשה ֶאת־והעברת התפקיד הלכה למעשה: " בעת הסתלקותו של משה דברים לד טככתוב ב ִויהֹושֻׁ
"(. הבחירה באדם משום שהוא כבר "איש אשר רוח בו" מיוחדת ליהושע ואולי בגלל זה זכה במדרש לתואר: איש אשר ָיָדיו ָעָליו

 רוח אלהים בו.
 –טו(  מלכים ב ג ה' " ) ְוַעָתה ְקחּו־ִלי ְמַנֵּגן ְוָהָיה ְכַנֵּגן ַהְמַנֵּגן ַוְתִהי ָעָליו ַידשבידינו כתוב: "גם דרשה זו משנה פסוק. בנוסח התנ"ך  13

"(. והחזרה פעמיים ָעֹשה ַהַנַחל ַהֶזה ֵּגִבים ֵּגִביםה' ֹכה ָאַמר בנבואת אלישע, במלחמת מלכי יהודה וישראל נגד אדום כשצמאו למים )"
הפסוק שלא כנוסח שבידינו מחייבת בדיקה. לעניינינו, רוח אלהים מופיעה, כאמור בראשית דברינו, גם בנביאים, אצל בדרשה על 

 שאול, יחזקאל, עזריהו וזכריה. ואנו נסתפק במה שהבאנו עד כה הפעם.
 ".שב העפר אל הארץ כשהיהכש ?אימתי הרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה :ר' פנחס ור' חלקיה בשם ר' סימוןיח א: "ויקרא רבה  14

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%99%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%94
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 במתנהלו  ּהנָ תָ תשוב הרוח אל אשר נְ 


