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 55מתוך  2עמ'   כי זה משה האיש –הרב יהודה גלעד 

 האיש משה זה כי – גלעד יהודה הרב

 כב-, פסוקים יאשמות פרק ב .א

ה ִאיש ִעבְ  ם ַוַיְרא ִאיש ִמְצִרי ַמכֶׁ יו ַוַיְרא ְבִסְבֹלתָּ חָּ ל אֶׁ ה ַוֵיֵצא אֶׁ ֵהם ַוִיְגַדל ֹמשֶׁ ִמים הָּ יו:ַוְיִהי ַביָּ חָּ ן  ִרי ֵמאֶׁ ַוִיפֶׁ

ת ַהִמְצִרי ַוִיְטְמֵנהּו ַבחֹול: ֹכה ַוַיְרא ִכי ֵאין ִאיש ַוַיְך אֶׁ ִני ְוִהֵנה ְשֵני ֲאנִָּשים ִעְבִרים ִנִצים ַוֵיֵצא ַביֹום ַהשֵ  ֹכה וָּ

ָך: ה ֵרעֶׁ ה ַתכֶׁ ע לָּמָּ שָּ רָּ ר לָּ ת  ַוֹיאמֶׁ ַרְגתָּ אֶׁ ר הָּ ה ֹאֵמר ַכֲאשֶׁ ְרֵגִני ַאתָּ ֵלינּו ַהְלהָּ ְמָך ְלִאיש ַשר ְוֹשֵפט עָּ ר ִמי שָּ ַוֹיאמֶׁ

ר: בָּ ה ַוֹיאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהדָּ א ֹמשֶׁ ה ַויִ  ַהִמְצִרי ַוִיירָּ ה ַוִיְבַרח ֹמשֶׁ ת ֹמשֶׁ ה ַוְיַבֵקש ַלֲהֹרג אֶׁ ר ַהזֶׁ בָּ ת ַהדָּ ְשַמע ַפְרֹעה אֶׁ

ב ַעל ַהְבֵאר: ן ַוֵישֶׁ ץ  ִמְדיָּ רֶׁ ב ְבאֶׁ ת  ִמְפֵני ַפְרֹעה ַוֵישֶׁ נָּה ַוְתַמלֶׁאנָּה אֶׁ ֹבאנָּה ַוִתְדלֶׁ נֹות ַותָּ ַבע בָּ ּוְלֹכֵהן ִמְדיָּן שֶׁ

ִטים ְלַהְשקֹות  ְרהָּ ן:הָּ ת ֹצאנָּם: ֹצאן ֲאִביהֶׁ ן ַוַיְשְק אֶׁ ה ַויֹוִשעָּ ם ֹמשֶׁ ְרשּום ַויָּקָּ ֹרִעים ַוְיגָּ ֹבאּו הָּ ל  ַויָּ ֹבאנָּה אֶׁ ַותָּ

ן ֹבא ַהיֹום: ר ַמדּוַע ִמַהְרתֶׁ ן ַוֹיאמֶׁ נ ְרעּוֵאל ֲאִביהֶׁ ה לָּ לָּ ֹלה דָּ ֹרִעים ְוַגם דָּ נּו ִמַיד הָּ ּו ַוֹתאַמְרןָּ ִאיש ִמְצִרי ִהִצילָּ

ת ַהֹצאן: ם: ַוַיְשְק אֶׁ ן לֹו ְוֹיאַכל לָּחֶׁ ִאיש ִקְראֶׁ ת הָּ ן אֶׁ ה ֲעַזְבתֶׁ ה זֶׁ מָּ יו ְוַאיֹו לָּ ל ְבֹנתָּ ר אֶׁ ת  ַוֹיאמֶׁ בֶׁ שֶׁ ה לָּ ל ֹמשֶׁ ַויֹואֶׁ

ה: ה ִבתֹו ְלֹמשֶׁ ת ִצֹפרָּ ִאיש ַוִיֵתן אֶׁ ת הָּ ת ְשמֹו ֵגְרֹשם ִכי ָאמַ  אֶׁ א אֶׁ ד ֵבן ַוִיְקרָּ ְכִריָּה: פַוֵתלֶׁ ץ נָּ רֶׁ ִייִתי ְבאֶׁ  ר ֵגר הָּ

 כט-, כחשמות רבה פרשה א .ב

פעם אחת הלך נוגש מצרי אצל שוטר ישראל ונתן עיניו באשתו שהיתה יפת תואר בלי מום, עמד לשעת 

חזר  .וחזר המצרי ובא על אשתו והיתה סבורה שהוא בעלה ונתעברה ממנו .קריאת הגבר והוציאו מביתו

כיון  .וסבורה אני שאתה הוא ,הן :אמרה לו ?שמא נגע בך :שאל אותה ,צא מביתובעלה ומצא המצרי יו

והיה משה רואה אותו  .החזירו לעבודת הפרך והיה מכה אותו ומבקש להרגו ,שידע הנוגש שהרגיש בו

ודאי זה חייב  :אמר .וראה ברוח הקודש מה שעשה בבית וראה מה שעתיד לעשות לו בשדה ,ומביט בו

על כך חייב הריגה,  ,ולא עוד אלא שבא על אשתו של דתן .תוב )ויקרא כד( ומכה אדם יומתמיתה, כמו שכ

ויפן כה וכה וגו', ראה מה עשה לו בבית  :והיינו דכתיב .( מות יומת הנואף והנואפתי )ויקרא כ מרשנא

 ומה עשה לו בשדה. 

ר' נחמיה  .כי אין איש שיקנא להקב"ה ויהרגנו :ר' יהודה אומר .כי בן מות הוא -" וירא כי אין איש"

ראה שאין תוחלת של צדיקים עומדות  :ורבנן אמרי .ראה שאין מי שיזכיר עליו את השם ויהרגנו :אומר

 ?חייב זה הריגה :נמלך במלאכים ואמר להם ,כיון שראה משה כך .הימנו ולא מזרעו עד סוף כל הדורות

 שילמד עליו זכות,הה"ד וירא כי אין איש  .אמרו לו הן

 אוצר מדרשים )אייזנשטיין(  -מדרש פטירת משה  .ג

 ?ויצהר בן מי הוא .בן יצהר :א"ל ?ועמרם בן מי הוא :א"ל הקב"ה משה בן מי אתה? א"ל בן עמרם, א"ל

ם הראשון )אדה"ר(. א"ל מן אד ?וכולם ממי יצאו :א"ל .א"ל בן לוי ?וקהת בן מי הוא .בן קהת :א"ל

אדה"ר  ,רבש"ע :ואתה רוצה לחיות? א"ל :א"ל הקב"ה .כולם מתו :ם אדם חי? א"לנשאר מהם שו :א"ל

עבדי משה בכל  :ואני גנבתי כלום לפניך? וכבר כתבת עלי ,גנב ואכל מה שלא רצית וקנסת עליו מיתה

כן, אדה"ר וחוה פיתה  :כלום אתה צדיק מאדה"ר ודורו? א"ל :א"ל הקב"ה למשה !ביתי נאמן הוא

כן, נח הבאת עליו  :כלום אתה גדול מנח ודורו? א"ל :א"ל הקב"ה .אותם נחש ואני החייתי מתים בנחש

ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני " :ואני אמרתי ,קש רחמים על דורויועל דורו מי המבול ונח לא ב

יצא ממנו  :ו בעשרה נסיונות? א"לכלום אתה גדול מאברהם שנסיתי אות :. א"ל"נא מספרך אשר כתבת

יצא מחלציו מי שיחריב את ביתך  :האתה גדול מיצחק? א"ל :ישמעאל שיאבדו בניו את בניך וכו'. א"ל

ואתה הרגת  :כלום אמרתי לך שתהרוג את המצרי? א"ל :א"ל הקב"ה .ובניו יהרגו את בניך כהניך ולויך

ממית ומחיה? כלום אתה  .ואתה דומה אלי :קב"הכל בכורי מצרים ואני אמות בשביל מצרי אחד? א"ל ה

 ?יכול להחיות כמוני



 

 55מתוך  3עמ'   כי זה משה האיש –הרב יהודה גלעד 

 יג-, פסוקים אבמדבר פרק יב .ד

ח: ה כִֻּשית לָּקָּ ח ִכי ִאשָּ ר לָּקָּ ה ַהכִֻּשית ֲאשֶׁ ִאשָּ ה ַעל ֹאדֹות הָּ ַוֹיאְמרּו ֲהַרק ַאְך  ַוְתַדֵבר ִמְריָּם ְוַאֲהֹרן ְבֹמשֶׁ

ר ה' ֲהֹלא ַגם בָּ  ה ִדבֶׁ ה: ס נּו ִדֵבר ַוִיְשַמע ה':ְבֹמשֶׁ מָּ ֲאדָּ ר ַעל ְפֵני הָּ ם ֲאשֶׁ ָאדָּ יו ְמֹאד ִמֹכל הָּ נָּ ה ענו עָּ ִאיש ֹמשֶׁ  ְוהָּ

ם: ְשתָּ ל מֹוֵעד ַוֵיְצאּו ְשלָּ ל ֹאהֶׁ ם אֶׁ ְשְתכֶׁ ל ִמְריָּם ְצאּו ְשלָּ ל ַאֲהֹרן ְואֶׁ ה ְואֶׁ ל ֹמשֶׁ ר ה' ִפְתֹאם אֶׁ ד ה'  ַוֹיאמֶׁ ַוֵירֶׁ

ם:ְבַעמּוד  א ַאֲהֹרן ּוִמְריָּם ַוֵיְצאּו ְשֵניהֶׁ ל ַוִיְקרָּ ֹאהֶׁ ַתח הָּ ן ַוַיֲעֹמד פֶׁ נָּ ם  עָּ י ִאם ִיְהיֶׁה ְנִביֲאכֶׁ רָּ ר ִשְמעּו נָּא ְדבָּ ַוֹיאמֶׁ

ר בֹו: ע ַבֲחלֹום ֲאַדבֶׁ ְתַודָּ יו אֶׁ ן הּוא: ה' ַבַמְרָאה ֵאלָּ ל ֵביִתי נֱֶׁאמָּ ה ְבכָּ ל ֹלא ֵכן ַעְבִדי ֹמשֶׁ ה אֶׁ ר בֹו  פֶׁ ה ֲאַדבֶׁ פֶׁ

ה: ם ְלַדֵבר ְבַעְבִדי ְבֹמשֶׁ ַנת ה' ַיִביט ּוַמדּוַע ֹלא ְיֵראתֶׁ ה ְוֹלא ְבִחיֹדת ּוְתמֻּ ם ַוֵיַלְך: ּוַמְראֶׁ ר  ַוִיַחר ַאף ה' בָּ נָּן סָּ עָּ ְוהֶׁ

ל ִמְריָּם ְוִהֵנה ן ַאֲהֹרן אֶׁ ג ַוִיפֶׁ לֶׁ ל ְוִהֵנה ִמְריָּם ְמֹצַרַעת ַכשָּ ֹאהֶׁ ַעת: ֵמַעל הָּ ה ִבי ֲאֹדִני  ְמֹצרָּ ל ֹמשֶׁ ר ַאֲהֹרן אֶׁ ַוֹיאמֶׁ

אנּו: טָּ ר חָּ ר נֹוַאְלנּו ַוֲאשֶׁ את ֲאשֶׁ ֵלינּו ַחטָּ ֵשת עָּ ם ִאמֹו ַוֵיָאֵכל ֲחִצי  ַאל נָּא תָּ חֶׁ ר ְבֵצאתֹו ֵמרֶׁ ַאל נָּא ְתִהי ַכֵמת ֲאשֶׁ

רֹו: א נָּא לָּ  ְבשָּ ל ה' ֵלאֹמר ֵאל נָּא ְרפָּ ה אֶׁ  ּה:ַוִיְצַעק ֹמשֶׁ

 פסוק א תורה במדבר פרק יב -המיוחס ליונתן תרגום  .ה

א ְדַאְסבֹוִהי כּושָּ  יתָּ א כּוְשיָּ ִמין ְדלָּא ְמַהְגִנין ַעל ֵעיַסק ִאְתתָּ ה ִפְתגָּ ה ְוִאְשְתִעיּו ִמְריָּם ְוַאֲהֹרן ְבמשֶׁ ֵאי ְלמשֶׁ

א  ּה ֲארּום ְלִאיתָּ ם ַפְרֹעה ְוִריְחקָּ ִחיק ִמינָּּה:ְבֵמיַעְרֵקיּה ִמן ֳקדָּ א ְדכּוש ְורָּ  ַאְסבֹוִהי ַית ַמְלְכתָּ

וסיפרו מרים ואהרן במשה דברים שלא מהוגנים, על ענין ִאשה כושית שהשיאו הכושים למשה, בברחו 

 ִמן לפני פרעה, וגרשה, כי לִאשה השיאו את המלכה של כוש, וגרש ִממנו:

 רש"י, במדבר פרק יב פסוק א .ו

מרים היתה בצד צפורה  :רבי נתן אומר ?היתה יודעת מרים שפרש משה מן האשהומנין ...  פסוק א:

אוי לנשותיהן של  :כיון ששמעה צפורה, אמרה .אלדד ומידד מתנבאים במחנה :בשעה שנאמר למשה

ומשם ידעה מרים והגידה  .אם הם נזקקים לנבואה שיהיו פורשין מנשותיהן כדרך שפרש בעלי ממני ,אלו

  שלא נתכוונה לגנותו, כך נענשה, קל וחומר למספר בגנותו של חבירו: לאהרן. ומה מרים

בגימטריא  -כושית  פיה, כשם שהכל מודים בשחרותו של כושי:ומגיד שהכל מודים בי -שית והאשה הכ

אלא יש לך  ?מה תלמוד לומר -שית לקח וכי אשה כ על אודות גירושיה: -דות האשה ועל א יפת מראה:

על  -שית והאשה הכ פיה, אבל זאת נאה בכל:ואינה נאה במעשיה, במעשיה ולא ביפיה וושה נאה בייא

שית וכי אשה כ כאדם הקורא את בנו נאה כושי, כדי שלא תשלוט בו עין רעה: ,שם נויה נקראת כושית

 ועתה גרשה: -לקח 

 ולא פרשנו מדרך ארץ: -א גם בנו דבר והל בר ה':יעמו לבדו ד -הרק אך  פסוק ב:

 פסוק א דבר פרק יברשב"ם במ .ז

בדברי הימים דמשה רבנו שמלך בארץ  יבכדכת -כי אשה כושית לקח  שהיא ממשפחת חם: -כושית ה

והם לא ידעו כשדיברו בו שלא נזקק  .כוש ארבעים שנה ולקח מלכה אחת ולא שכב עמה כמו שכתוב שם

לקח? וכי ]עד[ עתה לא  לה. זהו עיקר פשוטו. שאם בשביל צפורה דיברו, מה צורך לפרש כי אשה כושית

ידענו כי ציפורה מדיינית היא? ועוד תשובה כי לא היתה כושית כי כוש מבני חם הוא, ומדיין מבני קטורה 

 אשר ילדה לאברהם:

 שמות פרק ב, מפגש ראשון  .ח

ה ִמְפֵני ה ַוִיְבַרח ֹמשֶׁ ת ֹמשֶׁ ה ַוְיַבֵקש ַלֲהֹרג אֶׁ ר ַהזֶׁ בָּ ת ַהדָּ ב ַעל  ַוִיְשַמע ַפְרֹעה אֶׁ ן ַוֵישֶׁ ץ  ִמְדיָּ רֶׁ ב ְבאֶׁ ַפְרֹעה ַוֵישֶׁ

ן: ַהְבֵאר: ִטים ְלַהְשקֹות ֹצאן ֲאִביהֶׁ ְרהָּ ת הָּ נָּה ַוְתַמלֶׁאנָּה אֶׁ ֹבאנָּה ַוִתְדלֶׁ נֹות ַותָּ ַבע בָּ ֹרִעים  ּוְלֹכֵהן ִמְדיָּן שֶׁ ַויָֹּבאּו הָּ

ת צֹ  ן ַוַיְשְק אֶׁ ה ַויֹוִשעָּ ם ֹמשֶׁ ְרשּום ַויָּקָּ ן ֹבא ַהיֹום: אנָּם:ַוְיגָּ ר ַמדּוַע ִמַהְרתֶׁ ן ַוֹיאמֶׁ ל ְרעּוֵאל ֲאִביהֶׁ ֹבאנָּה אֶׁ  ַותָּ

ת ַהֹצאן: נּו ַוַיְשְק אֶׁ לָּה לָּ ֹלה דָּ ֹרִעים ְוַגם דָּ נּו ִמַיד הָּ ה  ַוֹתאַמְרןָּ ִאיש ִמְצִרי ִהִצילָּ ה זֶׁ מָּ יו ְוַאיֹו לָּ ל ְבֹנתָּ ר אֶׁ ַוֹיאמֶׁ
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ִאיש  ת הָּ ן אֶׁ ם:ֲעַזְבתֶׁ חֶׁ ן לֹו ְוֹיאַכל לָּ ה: ִקְראֶׁ ה ִבתֹו ְלֹמשֶׁ ת ִצֹפרָּ ִאיש ַוִיֵתן אֶׁ ת הָּ ת אֶׁ בֶׁ שֶׁ ה לָּ ל ֹמשֶׁ ד ֵבן  ַויֹואֶׁ ַוֵתלֶׁ

ְכִריָּה: ץ נָּ רֶׁ ִייִתי ְבאֶׁ ת ְשמֹו ֵגְרֹשם ִכי ָאַמר ֵגר הָּ א אֶׁ  ַוִיְקרָּ

 שמות פרק ד, בדרך למצרים .ט

ל יֶׁתֶׁ  ב אֶׁ ה ַויָּשָּ ְך ֹמשֶׁ ם ַחִיים ַוֵילֶׁ ה ַהעֹודָּ ְראֶׁ ר ְבִמְצַרִים ְואֶׁ ל ַאַחי ֲאשֶׁ ה אֶׁ שּובָּ ה נָּא ְואָּ ר לֹו ֵאֲלכָּ ר ֹחְתנֹו ַוֹיאמֶׁ

לֹום: ה ֵלְך ְלשָּ ר ִיְתרֹו ְלֹמשֶׁ ֲאנִָּשים ַהְמַבְקִשים  ַוֹיאמֶׁ ל הָּ ִים ִכי ֵמתּו כָּ ב ִמְצרָּ ן ֵלְך שֻּ ה ְבִמְדיָּ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ַוֹיאמֶׁ

ת ַנְפשֶׁ  ת ַמטֵ  ָך:אֶׁ ה אֶׁ ִים ַוִיַקח ֹמשֶׁ ה ִמְצרָּ ב ַאְרצָּ יו ַוַיְרִכֵבם ַעל ַהֲחֹמר ַויָּשָּ נָּ ת בָּ ת ִאְשתֹו ְואֶׁ ה אֶׁ ה ַוִיַקח ֹמשֶׁ

דֹו: ֱאֹלִהים ְביָּ דֶׁ  הָּ ר ַשְמִתי ְביָּ ל ַהֹמְפִתים ֲאשֶׁ ה ְרֵאה כָּ ְכְתָך לָּשּוב ִמְצַרְימָּ ה ְבלֶׁ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ם ַוֹיאמֶׁ ָך ַוֲעִשיתָּ

ם: עָּ ת הָּ ת ִלבֹו ְוֹלא ְיַשַלח אֶׁ ֵאל: ִלְפֵני ַפְרֹעה ַוֲאִני ֲאַחֵזק אֶׁ ל ַפְרֹעה ֹכה ָאַמר ה' ְבִני ְבֹכִרי ִיְשרָּ ֹאַמר  ְוָאַמְרתָּ אֶׁ וָּ

ת ִבְנָך ֵאן ְלַשְלחֹו ִהֵנה ָאֹנִכי ֹהֵרג אֶׁ ת ְבִני ְוַיַעְבֵדִני ַוְתמָּ יָך ַשַלח אֶׁ ָך:ֵאלֶׁ    ְבֹכרֶׁ

לֹון ַוִיְפְגֵשהּו ה' ַוְיַבֵקש ֲהִמיתֹו: ְך ַבמָּ רֶׁ ר  ַוְיִהי ַבדֶׁ יו ַוֹתאמֶׁ ְרַלת ְבנָּּה ַוַתַגע ְלַרְגלָּ ת עָּ ה ֹצר ַוִתְכֹרת אֶׁ ַוִתַקח ִצֹפרָּ

ה ִלי: ִמים ַאתָּ ִמים ַלמּוֹלת: ִכי ֲחַתן דָּ ה ֲחַתן דָּ נּו ָאז ָאְמרָּ ף ִממֶׁ  פ ַוִירֶׁ

ֱאֹלִהים ַוִיַשק לֹו: ְך ַוִיְפְגֵשהּו ְבַהר הָּ ה ַוֵילֶׁ רָּ ה ַהִמְדבָּ ל ַאֲהֹרן ֵלְך ִלְקַראת ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ  ַוֹיאמֶׁ

 שמות פרק יח, ממדין למדבר .י

ֵאל ַעמ ה ּוְלִיְשרָּ ה ֱאֹלִהים ְלֹמשֶׁ שָּ ר עָּ ל ֲאשֶׁ ה ֵאת כָּ ן ֹחֵתן ֹמשֶׁ ֵאל ַוִיְשַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדיָּ ת ִיְשרָּ ֹו ִכי הֹוִציא ה' אֶׁ

ִים: : ִמִמְצרָּ יהָּ ה ַאַחר ִשלּוחֶׁ ת ֹמשֶׁ ה ֵאשֶׁ ת ִצֹפרָּ ה אֶׁ ד ֵגְרֹשם  ַוִיַקח ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמשֶׁ חָּ אֶׁ ר ֵשם הָּ נֶׁיהָּ ֲאשֶׁ ְוֵאת ְשֵני בָּ

ְכִריָּה: ץ נָּ רֶׁ ִייִתי ְבאֶׁ ר ִכי אֱ  ִכי ָאַמר ֵגר הָּ זֶׁ ד ֱאִליעֶׁ חָּ אֶׁ ב ַפְרֹעה:ְוֵשם הָּ רֶׁ ְזִרי ַוַיִצֵלִני ֵמחֶׁ ֹבא ִיְתרֹו  ֹלֵהי ָאִבי ְבעֶׁ ַויָּ

ֱאֹלִהים: ם ַהר הָּ ר הּוא ֹחנֶׁה שָּ ר ֲאשֶׁ ל ַהִמְדבָּ ה אֶׁ ל ֹמשֶׁ יו ְוִאְשתֹו אֶׁ נָּ ה ּובָּ ְנָך  ֹחֵתן ֹמשֶׁ ה ֲאִני ֹחתֶׁ ל ֹמשֶׁ ר אֶׁ ַוֹיאמֶׁ

נֶׁי יָך ְוִאְשְתָך ּוְשֵני בָּ א ֵאלֶׁ ּה:ִיְתרֹו בָּ ה ִלְקַראת ֹחְתנֹו ַוִיְשַתחּו ַוִיַשק לֹו ַוִיְשֲאלּו ִאיש ְלֵרֵעהּו  הָּ ִעמָּ ַוֵיֵצא ֹמשֶׁ

ֹאֱהלָּה: לֹום ַויָֹּבאּו הָּ ל  ְלשָּ ֵאל ֵאת כָּ ה ה' ְלַפְרֹעה ּוְלִמְצַרִים ַעל אֹוֹדת ִיְשרָּ שָּ ר עָּ ל ֲאשֶׁ ה ְלֹחְתנֹו ֵאת כָּ ַוְיַסֵפר ֹמשֶׁ

ְך ַוַיִצֵלם ה': ַהְתלָָּאה רֶׁ ָאַתם ַבדֶׁ ר ְמצָּ ר ִהִצילֹו ִמַיד  ֲאשֶׁ ֵאל ֲאשֶׁ ה ה' ְלִיְשרָּ שָּ ר עָּ ה ֲאשֶׁ ל ַהטֹובָּ ַוִיַחְד ִיְתרֹו ַעל כָּ

ִים: ת הָּ  ִמְצרָּ ר ִהִציל אֶׁ ם ִמַיד ִמְצַרִים ּוִמַיד ַפְרֹעה ֲאשֶׁ ְתכֶׁ ר ִהִציל אֶׁ רּוְך ה' ֲאשֶׁ ר ִיְתרֹו בָּ ם ִמַתַחת ַיד ַוֹיאמֶׁ עָּ

ִים: ם: ִמְצרָּ דּו ֲעֵליהֶׁ ר זָּ ר ֲאשֶׁ בָּ ֱאֹלִהים ִכי ַבדָּ ל הָּ דֹול ה' ִמכָּ ַדְעִתי ִכי גָּ ה יָּ ִחים  ַעתָּ ה ּוְזבָּ ה ֹעלָּ ַוִיַקח ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמשֶׁ

ה ִלְפֵני  ם ִעם ֹחֵתן ֹמשֶׁ ל לֶׁחֶׁ ֱאכָּ ֵאל לֶׁ ֱאֹלִהים:ֵלאֹלִהים ַויָֹּבא ַאֲהֹרן ְוֹכל ִזְקֵני ִיְשרָּ  הָּ

 שמות פרק יט, הכנות למעמד הר סיני .יא

ם: ר ְוִכְבסּו ִשְמֹלתָּ חָּ ם ַהיֹום ּומָּ ם ְוִקַדְשתָּ עָּ ל הָּ ה ֵלְך אֶׁ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ יּו ְנֹכִנים ַליֹום ַהְשִליִשי ִכי ַביֹום  ַוֹיאמֶׁ ְוהָּ

ם ַעל ַהר ִסינָּי: עָּ ל הָּ ר ּוְנֹגַע ְוִהְגבַ  ַהְשִלִשי ֵיֵרד ה' ְלֵעיֵני כָּ הָּ ם ֲעלֹות בָּ כֶׁ ְמרּו לָּ ִביב ֵלאֹמר ִהשָּ ם סָּ עָּ ת הָּ ְלתָּ אֶׁ

ת: ר מֹות יּומָּ הָּ ל ַהֹנֵגַע בָּ ֵצהּו כָּ ה ִאם ִאיש ֹלא ִיְחיֶׁה  ְבקָּ ה ִאם ְבֵהמָּ ֹרה ִייָּרֶׁ ֵקל אֹו יָּ קֹול ִיסָּ ֹלא ִתַגע בֹו יָּד ִכי סָּ

ר: הָּ ה ַיֲעלּו בָּ ם:וַ  ִבְמֹשְך ַהֹיֵבל ֵהמָּ ם ַוְיַכְבסּו ִשְמֹלתָּ עָּ ת הָּ ם ַוְיַקֵדש אֶׁ עָּ ל הָּ ר אֶׁ הָּ ה ִמן הָּ ד ֹמשֶׁ ם  ֵירֶׁ עָּ ל הָּ ר אֶׁ ַוֹיאמֶׁ

ה: ל ִאשָּ ִמים ַאל ִתְגשּו אֶׁ ת יָּ ֵבד  ֱהיּו ְנֹכִנים ִלְשֹלשֶׁ ן כָּ נָּ ִקים ְועָּ ר ַוְיִהי ֹקֹלת ּוְברָּ ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי ִבְהֹית ַהֹבקֶׁ

ר ַבַמֲחנֶׁה:ַעל  ם ֲאשֶׁ עָּ ל הָּ ֱחַרד כָּ ק ְמֹאד ַויֶׁ זָּ ר חָּ ר ְוֹקל ֹשפָּ הָּ  הָּ

 שמות פרק כד, העליה להר סיני .יב

ר כָּ  ה ֲאשֶׁ ה ְוַהִמְצוָּ ן ְוַהתֹורָּ בֶׁ אֶׁ ת לֹֻּחת הָּ ְתנָּה ְלָך אֶׁ ם ְואֶׁ ְהֵיה שָּ ה וֶׁ רָּ הָּ ה ֲעֵלה ֵאַלי הָּ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ַתְבִתי ַוֹיאמֶׁ

ם: ם ְלהֹוֹרתָּ ֱאֹלִהים: ַויָּקָּ ל ַהר הָּ ה אֶׁ ְרתֹו ַוַיַעל ֹמשֶׁ ַע ְמשָּ ה ִויהֹושֻּ ר  ֹמשֶׁ ה ַעד ֲאשֶׁ זֶׁ נּו בָּ ל ַהְזֵקִנים ָאַמר ְשבּו לָּ ְואֶׁ

ם: ִרים ִיַגש ֲאֵלהֶׁ ם ִמי ַבַעל ְדבָּ כֶׁ ם ְוִהֵנה ַאֲהֹרן ְוחּור ִעמָּ ת הָּ  נָּשּוב ֲאֵליכֶׁ נָּן אֶׁ עָּ ר ַוְיַכס הֶׁ הָּ ל הָּ ה אֶׁ ר:ַוַיַעל ֹמשֶׁ  הָּ

ה ַביֹום ַהְשִביִעי ִמתוֹ  ל ֹמשֶׁ א אֶׁ ִמים ַוִיְקרָּ ת יָּ נָּן ֵששֶׁ עָּ ן:ַוִיְשֹכן ְכבֹוד ה' ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵסהּו הֶׁ נָּ עָּ ּוַמְרֵאה  ְך הֶׁ

ֵאל: ר ְלֵעיֵני ְבֵני ִיְשרָּ הָּ לֶׁת ְבֹראש הָּ נָּן וַ  ְכבֹוד ה' ְכֵאש ֹאכֶׁ עָּ ה ְבתֹוְך הֶׁ ֹבא ֹמשֶׁ ר ַויָּ הָּ ה בָּ ר ַוְיִהי ֹמשֶׁ הָּ ל הָּ ַיַעל אֶׁ

ְילָּה: פ ִעים לָּ ִעים יֹום ְוַאְרבָּ  ַאְרבָּ
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 שמות פרק לג, לאחר חטא העגל .יג

ְדיָּם ֵמַהר חֹוֵרב: ת עֶׁ ֵאל אֶׁ ה לֹו ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁה ַהְרֵחק ִמן ַהַמֲחנֶׁה  ַוִיְתַנְצלּו ְבֵני ִיְשרָּ ל ְונָּטָּ ֹאהֶׁ ת הָּ ה ִיַקח אֶׁ ּוֹמשֶׁ

א רָּ ר ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁה: ְוקָּ ל מֹוֵעד ֲאשֶׁ ל ֹאהֶׁ ל  ְמַבֵקש ה' ֵיֵצא אֶׁ יָּה כָּ ל מֹוֵעד ְוהָּ ל  לֹו ֹאהֶׁ ֹאהֶׁ ל הָּ ה אֶׁ יָּה ְכֵצאת ֹמשֶׁ ְוהָּ

ה: ֹאֱהלָּ ה ַעד  ֹבאֹו הָּ ַתח ָאֳהלֹו ְוִהִביטּו ַאֲחֵרי ֹמשֶׁ ם ְוִנְצבּו ִאיש פֶׁ עָּ ל הָּ אֹ  יָּקּומּו כָּ ה הָּ יָּה ְכֹבא ֹמשֶׁ ה ֵיֵרד ְוהָּ ֱהלָּ

ה: ר ִעם ֹמשֶׁ ל ְוִדבֶׁ ֹאהֶׁ ַתח הָּ ַמד פֶׁ ן ְועָּ נָּ עָּ ם  ַעמּוד הֶׁ עָּ ל הָּ ם כָּ ל ְוקָּ ֹאהֶׁ ַתח הָּ ן ֹעֵמד פֶׁ נָּ עָּ ת ַעמּוד הֶׁ ם אֶׁ עָּ ל הָּ ָאה כָּ ְורָּ

ַתח ָאֳהלֹו: ר ְיַדֵבר ִאיש אֶׁ  ְוִהְשַתֲחוּו ִאיש פֶׁ ִנים ַכֲאשֶׁ ל פָּ ִנים אֶׁ ה פָּ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ל ַהַמֲחנֶׁה ְוִדבֶׁ ב אֶׁ ל ֵרֵעהּו ְושָּ

ל: ֹאהֶׁ ַע ִבן נּון ַנַער ֹלא יִָּמיש ִמתֹוְך הָּ ְרתֹו ְיהֹושֻּ  ּוְמשָּ

 שמות פרק לד, ירידה מההר .יד

ַרִתי ִאְתָך ְבִרית ְואֶׁ  ה כָּ ֵאלֶׁ ִרים הָּ ה ִכי ַעל ִפי ַהְדבָּ ֵאלֶׁ ִרים הָּ ת ַהְדבָּ ב ְלָך אֶׁ ה ְכתָּ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ֵאל:ת יִ ַוֹיאמֶׁ  ְשרָּ

ה ַוִיְכֹתב ַעל ַהלֹֻּחת ֵאת ִד  תָּ ם ֹלא ָאַכל ּוַמִים ֹלא שָּ חֶׁ ה לֶׁ ִעים ַלְילָּ ִעים יֹום ְוַאְרבָּ ם ִעם ה' ַאְרבָּ ְבֵרי ַהְבִרית ַוְיִהי שָּ

ִרים: ת ַהְדבָּ רֶׁ ה ְבִרְד  ֲעשֶׁ ת ְבַיד ֹמשֶׁ ֵעדֻּ ה ֵמַהר ִסיַני ּוְשֵני לֹֻּחת הָּ ת ֹמשֶׁ דֶׁ ַדע ִכי ַוְיִהי ְברֶׁ ה ֹלא יָּ ר ּוֹמשֶׁ הָּ תֹו ִמן הָּ

יו ְבַדְברֹו ִאתֹו: נָּ ַרן עֹור פָּ יו: קָּ ת ֵאלָּ שֶׁ יו ַוִייְראּו ִמגֶׁ נָּ ַרן עֹור פָּ ה ְוִהֵנה קָּ ת ֹמשֶׁ ֵאל אֶׁ ל ְבֵני ִיְשרָּ  ַוַיְרא ַאֲהֹרן ְוכָּ

ל ַהְנִשִא  יו ַאֲהֹרן ְוכָּ בּו ֵאלָּ ה ַויָּשֻּ ם ֹמשֶׁ א ֲאֵלהֶׁ ם:ַוִיְקרָּ ה ֲאֵלהֶׁ ה ַוְיַדֵבר ֹמשֶׁ ֵעדָּ ֵאל  ים בָּ ל ְבֵני ִיְשרָּ ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנְגשּו כָּ

ר ה' ִאתֹו ְבַהר ִסינָּי: ר ִדבֶׁ ל ֲאשֶׁ ה: ַוְיַצֵּום ֵאת כָּ יו ַמְסוֶׁ נָּ ם ַוִיֵתן ַעל פָּ ה ִמַדֵבר ִאתָּ ה ִלְפֵני ה'  ַוְיַכל ֹמשֶׁ ּוְבֹבא ֹמשֶׁ

ִס  ה:ְלַדֵבר ִאתֹו יָּ ּוֶׁ ר ְיצֻּ ֵאל ֵאת ֲאשֶׁ ל ְבֵני ִיְשרָּ ר אֶׁ א ְוִדבֶׁ ה ַעד ֵצאתֹו ְויָּצָּ ת ַהַמְסוֶׁ ת ְפֵני  יר אֶׁ ֵאל אֶׁ אּו ְבֵני ִיְשרָּ ְורָּ

יו ַעד  ֹבאֹו ְלַדֵבר ִאתֹו: ס נָּ ה ַעל פָּ ת ַהַמְסוֶׁ ה אֶׁ ה ְוֵהִשיב ֹמשֶׁ ַרן עֹור ְפֵני ֹמשֶׁ ה ִכי קָּ  ֹמשֶׁ

 במדבר פרק כ .טו

ה ֵלאֹמר:ַוְיַדבֵ  ל ֹמשֶׁ ם  ר ה' אֶׁ ַלע ְלֵעיֵניהֶׁ ל ַהסֶׁ ם אֶׁ ה ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוִדַבְרתֶׁ ה ַאתָּ ֵעדָּ ת הָּ ה ְוַהְקֵהל אֶׁ ת ַהַמטֶׁ ַקח אֶׁ

ם: ת ְבִעירָּ ה ְואֶׁ ֵעדָּ ת הָּ ַלע ְוִהְשִקיתָּ אֶׁ ם ַמִים ִמן ַהסֶׁ יו ְוהֹוֵצאתָּ לָּהֶׁ ה  ְונַָּתן ֵמימָּ ת ַהַמטֶׁ ה אֶׁ ִמִלְפֵני ה' ַוִיַקח ֹמשֶׁ

הּו: ר ִצּוָּ ה  ַכֲאשֶׁ ַלע ַהזֶׁ ם ִשְמעּו נָּא ַהֹמִרים ֲהִמן ַהסֶׁ ר לָּהֶׁ ַלע ַוֹיאמֶׁ ל ְפֵני ַהסָּ ל אֶׁ הָּ ת ַהקָּ ה ְוַאֲהֹרן אֶׁ ַוַיְקִהלּו ֹמשֶׁ

ִים: ם מָּ כֶׁ ִים ַוֵיצְ  נֹוִציא לָּ ַלע ְבַמֵטהּו ַפֲעמָּ ת ַהסֶׁ ת יָּדֹו ַוַיְך אֶׁ ה אֶׁ ם ֹמשֶׁ ם: ַויָּרֶׁ ה ּוְבִעירָּ ֵעדָּ אּו ַמִים ַרִבים ַוֵתְשְת הָּ

 ס

ִבי ֵכן ֹלא תָּ ֵאל לָּ ם ִבי ְלַהְקִדיֵשִני ְלֵעיֵני ְבֵני ִיְשרָּ ֱאַמְנתֶׁ ל ַאֲהֹרן ַיַען ֹלא הֶׁ ה ְואֶׁ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ל ַוֹיאמֶׁ הָּ ת ַהקָּ אּו אֶׁ

ם: הֶׁ ר נַָּתִתי לָּ ץ ֲאשֶׁ ָארֶׁ ל הָּ ה אֶׁ ה  ַהזֶׁ ה ֵמי ְמִריבָּ ם: סֵהמָּ ֵדש בָּ ת ה' ַוִיקָּ ֵאל אֶׁ בּו ְבֵני ִיְשרָּ ר רָּ  ֲאשֶׁ

 שד"ל .טז

משה רבנו חטא חטא אחד, והמפרשים העמיסו עליו שלושה עשר חטאים ויותר.  –יען לא האמנתם בי 

כי כל אחד מהם בדה מלבו עוון חדש. כי הנה דון יצחק אברבנאל, הביא עשר דעות והוסיף עוד אחת 

בות דף ע"ה, הוסיף דעה אחרת. ורמבמ"ן הוסיף עוד אחרת. ואולי עוד כמה מדעתו. והרשב"ן במגן א

דעות אחרות נכתבו ואני לא ידעתין. אשר על כן, כל ימי נמנעתי מהעמיק החקירה בדבר הזה, מיראה 

שמא מתוך חקירותי יצא לי פירוש חדש, ונמצאתי גם אני מוסיף עוון חדש על משה רבנו. והנה לשעבר, 

י בדעת רמבמ"ן שהיה החטא במה שפחדו מהקהל וברחו מפניהם אל אוהל מועד. ובפרט נחה שקטה דעת

כי מצאתי כמחשבתו כן חשבו שלושה חכמים אחרים ואמנם, אע"פ שהסכימו לפירוש זה ארבעה חכמים 

מזמנים שונים ומארצות רחוקות, בלי שידע אחד מהם מחשבת חברו, ואע"פ שגם אני בפירוש הזה 

שנים ושיבחתיו לתלמידי, מכל מקום, הנני רואה עתה כי אין משמעות הכתובים בחרתי במשך ט"ו 

 מסכמת עם הפירוש הזה.
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נּו דָּ  ץ ְויִָּשבּו ֹאתָּ ָארֶׁ ת הָּ נּו אֶׁ ֵנינּו ְוַיְחְפרּו לָּ ה ֲאנִָּשים ְלפָּ ם ַוֹתאְמרּו ִנְשְלחָּ ְלכֶׁ ר ַוִתְקְרבּון ֵאַלי כֻּ ְך ֲאשֶׁ רֶׁ ת ַהדֶׁ ר אֶׁ בָּ

ן:נַ  ֹבא ֲאֵליהֶׁ ר נָּ ִרים ֲאשֶׁ עָּ ּה ְוֵאת הֶׁ ה בָּ ט: ֲעלֶׁ בֶׁ ד ַלשָּ חָּ ר ֲאנִָּשים ִאיש אֶׁ שָּ ם ְשֵנים עָּ ַקח ִמכֶׁ אֶׁ ר וָּ בָּ  ַוִייַטב ְבֵעיַני ַהדָּ

ּה: ְשֹכל ַוְיַרְגלּו ֹאתָּ ה ַויָֹּבאּו ַעד ַנַחל אֶׁ רָּ הָּ ָא ַוִיְפנּו ַוַיֲעלּו הָּ ם ִמְפִרי הָּ נּו ַוִיְקחּו ְביָּדָּ ץ ַויֹוִרדּו ֵאֵלינּו ַויִָּשבּו ֹאתָּ רֶׁ

נּו: ר ה' ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן לָּ ץ ֲאשֶׁ ָארֶׁ ה הָּ ר ַוֹיאְמרּו טֹובָּ בָּ ם: דָּ ת ִפי ה' ֱאֹלֵהיכֶׁ ם ַלֲעֹלת ַוַתְמרּו אֶׁ ְגנּו  ְוֹלא ֲאִביתֶׁ ַוֵתרָּ

ץ ִמצְ  רֶׁ נּו הֹוִציָאנּו ֵמאֶׁ ם ַוֹתאְמרּו ְבִשְנַאת ה' ֹאתָּ ֱאֹמִרי ְלַהְשִמיֵדנּו:ְבָאֳהֵליכֶׁ נּו ְבַיד הָּ ֵתת ֹאתָּ ִים לָּ ָאנָּה ֲאַנְחנּו  רָּ

ִים ְוַגם ְבנֵ  מָּ ִרים ְגֹדֹלת ּוְבצּוֹרת ַבשָּ נּו עָּ ם ִממֶׁ רָּ דֹול וָּ ֵבנּו ֵלאֹמר ַעם גָּ ת ְלבָּ ִאינּו ֹעִלים ַאֵחינּו ֵהַמסּו אֶׁ י ֲענִָּקים רָּ

ם: ם ֹלא ַתַעְרצּון  שָּ ֹאַמר ֲאֵלכֶׁ ם:וָּ ה  ְוֹלא ִתיְראּון ֵמהֶׁ שָּ ר עָּ ם ְכֹכל ֲאשֶׁ כֶׁ ֵחם לָּ ם הּוא ִילָּ ם ַהֹהֵלְך ִלְפֵניכֶׁ ה' ֱאֹלֵהיכֶׁ

ם: ם ְבִמְצַרִים ְלֵעיֵניכֶׁ ְך  ִאְתכֶׁ רֶׁ ל ַהדֶׁ ת ְבנֹו ְבכָּ א ִאיש אֶׁ ר ִישָּ יָך ַכֲאשֶׁ ֲאָך ה' ֱאֹלהֶׁ ר ְנשָּ ִאיתָּ ֲאשֶׁ ר רָּ ר ֲאשֶׁ ּוַבִמְדבָּ

ר ֲהַלכְ  ה:ֲאשֶׁ קֹום ַהזֶׁ ם ַעד ַהמָּ ם ַעד ֹבֲאכֶׁ ם: תֶׁ ם ַמֲאִמיִנם ַבה' ֱאֹלֵהיכֶׁ ה ֵאיְנכֶׁ ר ַהזֶׁ בָּ ְך  ּוַבדָּ רֶׁ ם ַבדֶׁ ַהֹהֵלְך ִלְפֵניכֶׁ

ם: ן יֹומָּ נָּ עָּ ּה ּובֶׁ ר ֵתְלכּו בָּ ְך ֲאשֶׁ רֶׁ ם ַבדֶׁ ה ַלְרֹאְתכֶׁ ֵאש ַלְילָּ ם בָּ קֹום ַלֲחֹנְתכֶׁ ם מָּ כֶׁ ת לָּתּור לָּ קֹול  ַוִיְשַמע ה' אֶׁ

ַבע ֵלאֹמר: ם ַוִיְקֹצף ַוִישָּ ר  ִדְבֵריכֶׁ ה ֲאשֶׁ ץ ַהטֹובָּ ָארֶׁ ה ֵאת הָּ ע ַהזֶׁ רָּ ֵאלֶׁה ַהדֹור הָּ ֲאנִָּשים הָּ ה ִאיש בָּ ִאם ִיְראֶׁ

ם: ֵתת ַלֲאֹבֵתיכֶׁ ר דָּ  ִנְשַבְעִתי לָּ ץ ֲאשֶׁ ָארֶׁ ת הָּ ֵתן אֶׁ נָּה ְולֹו אֶׁ נֶׁה הּוא ִיְראֶׁ ן ְיפֻּ ֵלב בֶׁ ִתי כָּ ר זּולָּ יו ַיַען ֲאשֶׁ נָּ ּה ּוְלבָּ ַרְך בָּ

ם: ִמֵלא ַאֲחֵרי ה': ֹבא שָּ ה ֹלא תָּ ם ֵלאֹמר ַגם ַאתָּ ֹבא  ַגם ִבי ִהְתַאַנף ה' ִבְגַלְלכֶׁ נֶׁיָך הּוא יָּ ֹעֵמד ְלפָּ ַע ִבן נּון הָּ ְיהֹושֻּ

ֵאל: ת ִיְשרָּ נָּה אֶׁ ה ֹאתֹו ַחֵזק ִכי הּוא ַיְנִחלֶׁ מָּ  שָּ

 יט במדבר רבה חוקת, פרשה .יח

ֵנס לארץ? משל לרועה שיצא לרעות צאנו של מלך  אמר לו הקב"ה למשה: באיזה פנים אתה מבקש ִלכָּ

ונשבית הצאן. ביקש הרועה לכנס לפלטרין של מלך. אמר לו המלך: אם אתה נכנס עכשיו, מה יאמרו 

בוא יהבריות? שאתה ִהְשִביתָּ הצאן! אף כאן אמר לו הקב"ה למשה: שבחך הוא שהוצאת ששים ר

וקברתם במדבר ואתה מכניס דור אחר? עכשיו יאמרו: אין לדור המדבר חלק לעולם הבא! אלא, תהא 

לא " :לכך כתיב ."ומשפטיו עם ישראל בצדם ותבוא עמהם שנאמר: "ויתא ראשי עם. צדקת ה' עשה

 שיצא עמך.אותו אלא  "תביא את הקהל הזה

 דברים רבה ואתחנן, פרשה ב .יט

ל ' ". זהו שאמר הכתוב: "דבר אחר: "ואתחנן אל ה בֶׁ ש ֲחמּודֹו ַאְך הֶׁ עָּ ס כָּ מֶׁ ֹון ִיַסְרתָּ ִאיש ַותֶׁ חֹות ַעל עָּ ְבתֹוכָּ

ה לָּ ם סֶׁ ל ָאדָּ " )תהלים לט יב(. מהו "בתוכחות על עון"? על ידי עון אחד שהיה ביד משה שהוכיח את בניך כָּ

ותו; ואין "איש" אלא משה שנאמר: ואמר להם: "שמעו נא המורים" )במדבר כ י(, ייסרת אותו והוכחת א

"והאיש משה עניו מאד" )במדבר יב ג(. מהו "ותמס כעש חמודו"? כל חמדה שהיה מתאווה משה ליכנס 

לארץ, המסת אותו כעש הזה שנכנס בכלים ומרקיבן. ואין "חמודו" אלא ארץ ישראל כענין שנאמר: 

יק, על אחת כמה וכמה שאר כל הבריות "ואתן לך ארץ חמדה" )ירמיה ג יט(. ואם כך הגיע למשה הצד

שהם מתוקנין להבל ומתוקנין ליום הדין: "אך הבל כל אדם". אמר ר' אחא: אחר שנעשה אלוה, שנאמר: 

 "ראה נתתיך אלהים לפרעה", עכשיו הוא מתחנן ומתחבט "ואתחנן אל ה' ".
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 זמננו בנות כותבות ועד חז"ל ממדרשי ,שרה עקדת - זיוון גילי ד"ר

 יּוַוִיְה 

ה רָּ  ַחֵיי שָּ

ִנים ַבע שָּ נָּה, שֶׁ ְשִרים שָּ נָּה, עֶׁ  .ֵמָאה שָּ

ה רָּ  .ְשֵני ַחֵיי שָּ

 

ת מָּ  – ַותָּ

ּה יִָּמים ַרִבים, ַרִבים ִלְפֵני ה ֵנרָּ בָּ ת כָּ ֱאמֶׁ   ַאְך בֶׁ

ר פָּ יָּה עָּ ַאֲחרֹון הָּ נָּה הָּ ִמְשכָּ  .שֶׁ

שּוי  יָּה עָּ ה הָּ ְכבָּ בֹו שָּ ֲארֹון שֶׁ לְוהָּ ִנים-כָּ  ַהשָּ

ִעים ַעל ַהר ַאֵחר קָּ  ,ִזְכרֹון ֵעִצים ְמבֻּ

ץ מֹוִריָּה רֶׁ   .ַעל ַהר ַאֵחר, ְבאֶׁ

 (14, ע' 1985, מוסד ביאליק, ירושלים, ִמָים ְלָיםמתוך: )בנימין גלאי מתוך השיר "ויהיו חיי שרה" 

 

וירא את המקום מרחוק" אמר אברהם: מה אעשה? אם אגלה לשרה נשים דעתן קלה עליהן בדבר קטן " .א

כ"ש בדבר גדול כזה ואם לא אגלה לה ואגנבנו ממנה בעת שלא תראה אותו תהרוג את עצמה? מה עשה? 

? אמר לשרה: תקני לנו מאכל ומשתה ונאכל ונשמח. אמרה לו: מה היום מיומים ומה טיבה של שמחה זו

אמר לה: זקנים כמותנו נולד להם בן בזקנותם, כדאי לאכול ולשתות ולשמוח. הלכה ותקנה המאכל, 

כשהיו בתוך המאכל, אמר לה: את יודעת כשאני בן ג' שנים הכרתי את בוראי והנער הזה גדול ולא נחנך 

לשלום.  ויש מקום אחד רחוק ממנו מעט ששם מחנכין את הנערים אקחנו ואחנכנו שם. אמרה לו: לך

מיד "וישכם אברהם בבקר" ולמה בבקר? אמר: שמא שרה תחזור בדבורה ולא תניחני אקום בהשכמה 

 קודם שתקום היא )תנחומא, פרשת וירא, סימן כב( 

"וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את יצחק בנו" א"ל: אבא לא תודיע את אמי כשהיא  .ב

שמא תפיל את עצמה ותמות מיד. ]...[ באותה שעה הלך השטן  עומדת על הבור או כשהיא עומדת על הגג

אצל שרה ונזדמן לה כדמות יצחק. כיון שראתה אותו אמרה לו: בני מה עשה לך אביך? אמר לה נטלני 

אבי והעלני הרים והורידני בקעות והעלני לראש הר אחד ובנה מזבח וסדר המערכה והעריך את העצים 

ח את הסכין לשחטני. ואלולי שאמר לו הקב"ה: 'אל תשלח ידך אל הנער', ועקד אותי על גבי המזבח ולק

כבר הייתי נשחט. לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצאה נשמתה הה"ד "ויבא אברהם לספוד לשרה 

 ולבכותה" מהיכן בא? מהר המוריה )שם, כג(.

ריך את העצים והעקידו נטל את יצחק בנו ועלה לראש ההר, ובנה את המזבח וסידר את המערכה והע [...] .ג

כבר  -על גבי המזבח. נטל את הסכין בידו לשוחטו, אילולי שאמר לו הקב"ה: "אל תשלח ידך אל הנער" 

אמרה לו: בני, מה עשה לך אביך? אמר לה: נטלני אבא והעלני הרים  ,היה שחוט. וכיון שבא אצל אמו

ערכה והעריך את העצים והעקידני על והורידני גבעות והעלני לראש הר אחד, ובנה מזבח וסידר את המ

כבר הייתי ', אל תשלח ידך אל הנער' :גבי המזבח ונטל את הסכין בידו לשחטני. אילולי שאמר לו הקב"ה
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, 'אל תשלח ידך אל הנער'שחוט. אמרה לו: ווי לך ברא דעלובתא ]בן העלובה[. אילולי שאמר הקב"ה: 

שיצתה נשמתה. זהו שכתוב: "ויבא אברהם לספוד כבר היית שחוט. לא הספיקה לגמור את הדבר עד 

 (אחרי מות -פרשה כז  ,פסיקתא דרב כהנא) לשרה ולבכותה". מהיכן בא? מהר המוריה

כיון שחזר יצחק אצל אמו... אמר לה: נטלני אבא והעלני הרים והורידני גבעות ... ובנה מזבח ... ועקדני  .ד

 הדויה! אילולי מלאך מן השמים כבר הייתה שחוט?ונטל את הסכין לשחוט אותי ... אמרה: וי על בן 

 באותה שעה צווחה ]שרה[ ששה קולות ווי כנגד שש תקיעות. לא הספיקה לגמור את הדבר עד שמתה.

אחותי, והדברים אשר אומר לך עתה, דברי פרידה המה. יודעת אני כי -לא יארכו ימי, אליסהר אמתי .ה

ונמהר לא עמדת ביני לבין הזר אשר פרץ את המחנה, ליבך נוקפך לאין קץ, על אשר באותו יום מר 

ובאוחזו בשולי גלימתי קרא: "שחט אברהם אישך את בנך, את יחידך, אשר אהבת!" ובשומעי את בשורת 

המוות צנחתי ארצה, דעתי התבלעה ועשתונותיי אבדו. למחרת, שב אלי בני והוא בריא ושלם. "האיל 

ישי דברי חלקות, אך לשוא; נטרפה דעתי מצער ולא חפצתי עוד נעקד תחתיו, לא טורף בננו", שת עלי א

בחיים.  אין חפץ לי עוד בחיים עם אישי אברהם, אשר במחתרת לקח את בננו להעלותו עולה לאל ... 

לולא חמק אישי באישון לילה, לופת את כתפי בני, על אם הדרך הייתי ניצבת לעוצרם, שואגת כלביאה 

ולשת את שערי, מורטת את בשרי, עד אשר היה האב הטורף סב על עקביו.  שכולה, קורעת את בגדיי, ת

יצחק חזר אלי, אך לא כתמול שלשום הוא. שרוי מאז בעולמות עליונים, כאשר נכנס הוא אל אוהלי, 

מרכין מעלי קומתו הגבוהה, פניו חיוורים בוהקים לאור הנר, אשר את פתילתו הוא מיטיב בקפידה. 

הדל, עצמות לחייו שופו, שער ראשו תלתלים כהים רכים, ובעיניו היפות קצרות  כמעט אין בשר לגופו

)יהודית רותם "אחותי את" הרואי ברק זר. זכר להר המוריה? ואולי ניגף בו ליבו על שבגינו בא עלי קיצי? 

 (.141 - 140עמ'  צקי,יבעריכת רותי רבקוראות מבראשית מתוך 

 אלא משל הייתה. משל למי? לשרה אמנו.האשה השונמית לא הייתה ולא נבראה,  .ו

עליה תמיד.  מאחר  עוברהייתה. נקראה עברייה משום שהקדוש ברוך הוא היה  אשה גדולהשרה אמנו 

. נתייעצה עם אברהם אישּה, ועשו לו מעין בית: מי שביקשו ללמוד דרכיו היו החזיקה בושהתגלה לה, 

 היו מכניסין עצמן תחת כנפי השכינה. –שוחחו שוחחו, כיוון ש –נכנסים אל ביתם. כיוון שנכנסו 

דה לדבר ה', מה לעשות לה? הרי  נועץ הקדוש ברוך הוא במלאכיו: הנה חְרדה שרה ואישּה אברהם חרָּ

 מוצאת היא חן ושכל טוב בעיני כל אדם.  ומה לעשות לה עוד? 

 השיבו: אבל בן אין לה ואישּה זקן.

 ודיבר אליה.   קרא הקדוש ברוך הוא אל שרה בפתח אוהלּה

 אמר: שוב אשוב אלייך למועד הזה כעת חיה, והנה  את, שרה, חובקת בן.

 התחילה שרה צוחקת בקרבה, עד שפרץ צחוקה החוצה.  

ַקנתי   אחרי בלותי הייתה לי עדנה?  הלוא חדל להיות לי אורח כנשים.   –אמרה: זָּ

 והים, אל תכזב בי.ני אל-עוד הוסיפה: אברהם אישי אף הוא זקן. ועוד ביקשה: אד

 אך ה' פקד על שרה: כאשר אמרתי וכאשר דיברתי אעשה. יראה שרה, פסק צחוקה.

 

ותהר שרה ותלד בן זקונים לאברהם למועד הזה אשר דיבר אליה אלוהים. ותקרא שרה את שמו של 

? הילד יצחק לאמור: צחוק עשה לי אלהים, כל השומע יצחק לי. כלום תבעתי מאברהם 'הבה לי בנים'

 שמא בנים פיללתי להיניק?  

 –בין כך ובין כך גדל הילד, נגמל, ויצא עם אביו להר המוריה. משעלו להר, ואמר אברהם 'השה לעולה 

 'נפשי, נפשי'.  בני', מלמל הנער 
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, בעדינות, כשם שמניחים אגרת על ברכיההניח את לחשו  נשא עוף השמים את קולו והביאו אל אמו,

 ת, אמרה לקדוש ברוך הוא: המצחק אתה בי ובילד אשר ילדתי?אהבה. קראה שרה באגר

 סגרה בעדה ויצאה.   וירע הדבר מאוד בעיני שרה על אודות בנה.

 

 למדה קל וחומר מאברהם: 

אף אני אחבוש ; מה אברהם חבש חמורו, באתון ובנערמה אברהם יצא בחמור ובשני נערים, אף אני אצא 

אף אני עד האלוהים; מה אברהם ארוצה ; מה אברהם הלך אל המקום אשר אמר לו האלוהים, אתוני

הלך שלושה ימים ולא עצר אפילו לשם דיבור, אף אני ארכב בלא עצירה; מה אברהם קיווה 'ונשובה', 

 אשובה אף אני. קפצה הדרך לשרה, והגיעה להר המוריה בשעה שהעלה אברהם את יצחק על המזבח.

 

 יחה שרה באברהם, ואף ביצחק, אפילו שדמם לבה למראיתו. ניגשה עד המקום.לא השג

 ניגשו להודפה.  רעשה פמליה של מעלה: מה לילּודת אשה בינינו? 

 היסה אותם הקב"ה: נפשה מרה לה, הרפו לה, ותגד לי.     

 , ֲהשאלתי בן מאתָך, הלוא אמרתי לא תשלה אותי.  אמרה לפניו: ריבונו של עולם

אל אברהם לבל ישלח ידו אל הנער  חגור מותניך וקח משענתי, ּוְקראהקדוש ברוך הוא למלאך: אמר 

 ולבל יעשה לו מאומה.  

 שלום לך!  שלום לאשתך!  שלום לילד!ירד המלאך וקרא: אברהם!  אברהם!  

 חי נפשך אם אעזבָך.  אמרה שרה ֵאם יצחק: 

 ויבוא ה' ִאתּה עד המזבח שעליו היה יצחק עקוד. והנה שב המלאך.  

 אמר להם: אברהם אינו מקשיב אליי ואינו שומע בקולי. אומר הוא 'אוציא ממנו טיפת דם'.  

אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם: כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. והוסיף: ביצחק ייקרא לך זרע. 

ותיו ועם בניו, עין בעין יראו בפועל ה', כף אל כף אלוום ואנחם. פקח יצחק פה אל פה אדבר ִאתו ועם בנ

 את עיניו המעונות.  

 . 'שאי' זוהי נשיאות שהוכנה ליצחק ולבנותיו ולבניו; שאי בנךאמר הקב"ה לשרה: 

 בנך הוא.    –'בנך' משום שלא ייקחו אותו ממך עוד. גם אם נשיא הוא 

 ניה, התפללה, נשאה את בנה ויצאה.באה שרה, השתחוותה, נפלה על פ

 

 ?  האשה השונמיתולמה נקראה שרה 

 'אשה' משום הנשיות שבה, משום האישיות שבה.  

 ואין שונמית אלא נוטריקון: שונה מות, זוהי שרה שמשנה מוות והופכתו לחיים.  

 (47-50מינץ ותמר ביאלה(, עמ' -)בעריכת נחמה וינגרטןדרשוני  )דנה פלובר, מתוך
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 כים ב פרק דמל

ם  ל שּוֵנם ְושָּ ע אֶׁ ם ַוְיִהי ִמֵדי  ַוַתֲחֶזק ּבוֹ  ִאָשה ְגדוָֹלה)ח( ַוְיִהי ַהיֹום ַוַיֲעֹבר ֱאִלישָּ ל לָּחֶׁ ֱאכָּ ל  ָעְברוֹ לֶׁ ֱאכָּ ה לֶׁ מָּ ר שָּ יָּסֻּ

דֹוש הּוא ֹעבֵ  ַדְעִתי ִכי ִאיש ֱאֹלִהים קָּ ּה ִהֵנה נָּא יָּ ל ִאישָּ ר אֶׁ ם: )ט( ַוֹתאמֶׁ ה נָּא ֲעִלַית ִקיר לָּחֶׁ ִמיד: )י( ַנֲעשֶׁ ֵלינּו תָּ ר עָּ

ה: )יא( ַוְיִהי ַהי מָּ יָּה ְבֹבאֹו ֵאֵלינּו יָּסּור שָּ ה ְוהָּ ן ְוִכֵסא ּוְמנֹורָּ ְלחָּ ה ְושֻּ ם ִמטָּ ה ַויַָּסר ְקַטנָּה ְונִָּשים לֹו שָּ מָּ ֹום ַויָֹּבא שָּ

ה: )יב( ַוֹיא מָּ ֲעִליָּה ַוִיְשַכב שָּ ל הָּ נָּיו: אֶׁ א לָּּה ַוַתֲעֹמד ְלפָּ א ַלשּוַנִמית ַהֹזאת ַוִיְקרָּ ל ֵגיֲחִזי ַנֲערֹו ְקרָּ ר אֶׁ ר מֶׁ )יג( ַוֹיאמֶׁ

ה  דָּ ל ַהֲחרָּ ת כָּ ַרְדְת ֵאֵלינּו אֶׁ יהָּ ִהֵנה חָּ ר נָּא ֵאלֶׁ ל ַשר  ַהֹזאת ֶמה ַלֲעֹשוֹת ָלְךלֹו ֱאמָּ ְך אֹו אֶׁ לֶׁ ל ַהמֶׁ ְך אֶׁ ר לָּ ֲהֵיש ְלַדבֶׁ

בָּ  ת: ַהצָּ בֶׁ ר ְבתֹוְך ַעִמי ָאֹנִכי ֹישָּ ר ֵגיֲחִזי א ַוֹתאמֶׁ ה ַלֲעֹשֹות לָּּה ַוֹיאמֶׁ ר ּומֶׁ ין ָלּה)יד( ַוֹיאמֶׁ ן אֵּ ן: ֲאָבל ּבֵּ )טו(  ְוִאיָשּה ָזקֵּ

ַתח:  א לָּּה ַוַתֲעֹמד ַבפָּ ּה ַוִיְקרָּ א לָּ ר ְקרָּ ר )טז( ַוֹיאמֶׁ ת ַחָיה ַאְת ַוֹיאמֶׁ ד ַהֶזה ָכעֵּ ר ַאל  ןי }ַאְת{ ֹחֶבֶקת ּבֵּ ַלּמוֹעֵּ ַוֹתאמֶׁ

ֱאֹלִהים  ב ְּבִשְפָחֶתָךֲאֹדִני ִאיש הָּ ה : ַאל ְתַכזֵּ ד ֵבן ַלמֹוֵעד ַהזֶׁ ה ַוֵתלֶׁ ִאשָּ ֵעת ַחיָּה)יז( ַוַתַהר הָּ יהָּ  כָּ ר ֵאלֶׁ ר ִדבֶׁ ֲאשֶׁ

ע א ֶאל ָאִביו)יח( : ֱאִלישָּ צֵּ ל  ַוִיְגַדל ַהָיֶלד ַוְיִהי ַהיוֹם ַויֵּ ר אֶׁ ל ָאִביו ֹראִשי ֹראִשי ַוֹיאמֶׁ ר אֶׁ ל ַהֹקְצִרים: )יט( ַוֹיאמֶׁ אֶׁ

ֵאהּו  ל ִאמֹו: )כ( ַוִישָּ ֵאהּו אֶׁ ֶשב ַעל ִּבְרֶכיהָ ַהַנַער שָּ הּו ֶאל ִאּמוֹ ַויֵּ ֹמת: )כא( ַוַתַעל ַוַתְשִכֵבהּו ַעל  ַוְיִביאֵּ ֳהַרִים ַויָּ ַעד ַהצָּ

ֱאֹלִה  ה נָּא ִלי  ַוִתְסֹגר ַּבֲעדוֹ ים ִמַטת ִאיש הָּ ר ִשְלחָּ ּה ַוֹתאמֶׁ ל ִאישָּ א אֶׁ ֶאָחד ִמן ַהְנָעִרים ְוַאַחת ַוֵתֵצא: )כב( ַוִתְקרָּ

ֱאֹלִהים  ְוָארּוָצה ָהֲאֹתנוֹת יו ַהיֹום ֹלא ֹחדֶׁ  ְוָאשּוָבה:ַעד ִאיש הָּ ת{ ֵאלָּ כֶׁ תי }ֹהלֶׁ כֶׁ ר ַמדּוַע ַאְתי }ַאְת{ ֹהלֶׁ ש )כג( ַוֹיאמֶׁ

לֹום:  ר שָּ ת ַוֹתאמֶׁ ְך:  ַוַתֲחֹבש ָהָאתוֹן)כד( ְוֹלא ַשבָּ ר ִלי ִלְרֹכב ִכי ִאם ָאַמְרִתי לָּ ֵלְך ַאל ַתֲעצָּ ּה ְנַהג וָּ ל ַנֲערָּ ר אֶׁ ַוֹתאמֶׁ

ּה ֱאֹלִהים ֹאתָּ ל ַוְיִהי ִכְראֹות ִאיש הָּ ל ַהר ַהַכְרמֶׁ ֱאֹלִהים אֶׁ ל ִאיש הָּ בֹוא אֶׁ ְך ַותָּ ל ֵגיֲחִזי ַנֲערֹו )כה( ַוֵתלֶׁ ר אֶׁ ד ַוֹיאמֶׁ  ִמנֶׁגֶׁ

ּה  ר לָּ ֱאמָּ ּה וֶׁ אתָּ ה רּוץ נָּא ִלְקרָּ ז: )כו( ַעתָּ ְך ֲהָשלוֹם ַלָיֶלדִהֵנה ַהשּוַנִמית ַהלָּ ר  ֲהָשלוֹם ָלְך ֲהָשלוֹם ְלִאישֵּ ַוֹתאמֶׁ

ר ַוַתֲחֵזק ְבַרגְ  הָּ ל הָּ ֱאֹלִהים אֶׁ ל ִאיש הָּ ֹבא אֶׁ לֹום: )כז( ַותָּ יו שָּ יֲחִזי ְלָהְדָפּהלָּ ּה  ַוִיַגש גֵּ ֱאֹלִהים ַהְרֵפה לָּ ר ִאיש הָּ ַוֹיאמֶׁ

ִני ְוֹלא ִהִגיד ִלי:  ְעִלים ִממֶׁ ּה ַוה' הֶׁ ה לָּ רָּ ּה מָּ ר ִכי ַנְפשָּ ת ֲאֹדִני ֲהֹלא ָאַמְרִתי ֹלא ַתְשֶלה )כח( ַוֹתאמֶׁ אֵּ ן מֵּ ֲהָשַאְלִתי בֵּ

ר ְלֵגיֲחִזיֹאִתי ְכָך ִאיש ֹלא  : )כט( ַוֹיאמֶׁ רֶׁ נּו ְוִכי ְיבָּ ֲרכֶׁ א ִאיש ֹלא ְתבָּ ֵלְך ִכי ִתְמצָּ ְדָך וָּ ְתנֶׁיָך ְוַקח ִמְשַעְנִתי ְביָּ ֲחֹגר מָּ

ךָּ וַ  ְזבֶׁ עֶׁ ר ֵאם ַהַנַער ַחי ה' ְוֵחי ַנְפְשָך ִאם אֶׁ נּו ְוַשְמתָּ ִמְשַעְנִתי ַעל ְפֵני ַהנַָּער: )ל( ַוֹתאמֶׁ ְךַתֲענֶׁ ם ַוֵילֶׁ : )לא( יָּקָּ יהָּ  ַאֲחרֶׁ

אתֹו ַויַ  ב ִלְקרָּ ב ַויָּשָּ שֶׁ נֶׁת ַעל ְפֵני ַהַנַער ְוֵאין קֹול ְוֵאין קָּ ת ַהִמְשעֶׁ ם אֶׁ ם ַויָּשֶׁ ַבר ִלְפֵניהֶׁ ד לֹו ֵלאֹמר ֹלא ֵהִקיץ ְוֵגֲחִזי עָּ גֶׁ

ב ַעל ִמטָּ  ְשכָּ ה ְוִהֵנה ַהַנַער ֵמת מֻּ ְיתָּ ע ַהבָּ ֹבא ֱאִלישָּ ם ַוִיְתַפֵלל ַהנַָּער: )לב( ַויָּ ת ְבַעד ְשֵניהֶׁ לֶׁ ֹבא ַוִיְסֹגר ַהדֶׁ תֹו: )לג( ַויָּ

ו }ַכפָּ  יו ַעל ַכפָּ יו ְוַכפָּ יו ַעל ֵעינָּ ם ִפיו ַעל ִפיו ְוֵעינָּ ד ַויָּשֶׁ ל ה': )לד( ַוַיַעל ַוִיְשַכב ַעל ַהיֶׁלֶׁ ם ְבַשר אֶׁ יו ַויָּחָּ לָּ יו{ ַוִיְגַהר עָּ

ד: )לה( ַויָּ  ִמים וַ ַהיָּלֶׁ ַבע ְפעָּ יו ַוְיזֹוֵרר ַהַנַער ַעד שֶׁ לָּ ְך ַבַבִית ַאַחת ֵהנָּה ְוַאַחת ֵהנָּה ַוַיַעל ַוִיְגַהר עָּ ב ַוֵילֶׁ ִיְפַקח ַהַנַער שָּ

בֹוא ֵאלָּ  הָּ ַותָּ אֶׁ ַנִמית ַהֹזאת ַוִיְקרָּ ל ַהשֻּ א אֶׁ ר ְקרָּ ל ֵגיֲחִזי ַוֹיאמֶׁ א אֶׁ ת ֵעינָּיו: )לו( ַוִיְקרָּ ר אֶׁ  .ְשִאי ְבנְֵּךיו ַוֹיאמֶׁ

יָך ספר בראשית פרק יח שּוב ֵאלֶׁ ר שֹוב אָּ ת ַחָיה: )י( ַ ֹיאמֶׁ ל  ָכעֵּ ֹאהֶׁ ַתח הָּ ה ֹשַמַעת פֶׁ רָּ ָך ְושָּ ה ִאְשתֶׁ רָּ ְוִהֵנה ֵבן ְלשָּ

ה רָּ ַדל ִלְהיֹות ְלשָּ ִאים ַביִָּמים חָּ ה ְזֵקִנים בָּ רָּ ם ְושָּ הָּ יו: )יא( ְוַאְברָּ ּה  ְוהּוא ַאֲחרָּ ה ְבִקְרבָּ רָּ ֹאַרח ַכנִָּשים: )יב( ַוִתְצַחק שָּ

ְדנָּה  ה ִלי עֶׁ ְיתָּ ןֵלאֹמר ַאֲחֵרי ְבֹלִתי הָּ ְמנָּם ַואֹדִני ָזקֵּ ה ֵלאֹמר ַהַאף אֻּ רָּ ה שָּ ֲחקָּ ה צָּ ה זֶׁ ם לָּמָּ הָּ ל ַאְברָּ ר ה' אֶׁ : )יג( ַוֹיאמֶׁ

ר ַלמוֹ  בָּ ֵלא ֵמה' דָּ ַקְנִתי: )יד( ֲהִיפָּ שּובֵאֵלד ַוֲאִני זָּ ה ֵבן:   ֵעד אָּ רָּ ֵעת ַחיָּה ּוְלשָּ יָך כָּ ת  פרק כא, א: …ֵאלֶׁ ַקד אֶׁ וה' פָּ

ר ִדֵבר: )ב(  ה ַכֲאשֶׁ רָּ ר ַוַיַעש ה' ְלשָּ ר ָאמָּ ה ַכֲאשֶׁ רָּ ֶלדשָּ ם  ַוַתַהר ַותֵּ הָּ ה ְלַאְברָּ רָּ ן ִלְזֻקָניושָּ ד  ּבֵּ ר ֹאתֹו ַלּמוֹעֵּ ר ִדבֶׁ ֲאשֶׁ

 ֱאֹלִהים:     
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ִדי ר ִתינֹוק ְביָּ  ַכֲאשֶׁ

יו ת ַחיָּ ב ֱאנֹוִשי רֹוֵקם אֶׁ לָּ  ,ְוחָּ

ִאים ַבֵלילֹות ְפִעימֹות ְוקֹולֹות  בָּ
 ְקצּוִבים

בֹות   - ַרכָּ

 

ץ ַהֹזאת ָארֶׁ ת ַעל הָּ יֶׁמֶׁ  ְבַתֲחנָּה ְמסֻּ

רְבַרְגַלִים ְיֵחפֹות  ד-ְבֹקצֶׁ  יָּ

ַשְטִתי ְזרֹועֹות  פָּ

 ְכמֹו ַקְרֵני ַאִיל ִמתֹוְך ְסַבְך

ַמִים ץ ַלשָּ ָארֶׁ  ְלִחיַשת הָּ

יָך ַכת ַרֲחמֶׁ  ְשַמע, ַוֲעֵשה סֻּ

ן ְוַהְתֵאנָּה פֶׁ  ְכמֹו ֵצל ַהגֶׁ

 .ַאל ְתַנֵסִני, נָּא

 

ל ֵאש  ֵיש ֵעִצים ְוֵיש ְסַבְך ֵריַח שֶׁ

ן. ִעם שָּ הֹות ֹלא  ּוַמְרֵאה עָּ ִאמָּ
 ְמַשֲחִקים

  - ַמֲחבֹוִאים

 

ה ַעל ֵעיַני ִדי ְמַכסָּ ר יָּ  ְבֹקצֶׁ

ה קָּ  קֹוִלי אֹוֵבד ִבְצעָּ

 קֹוִלית-ַאל

 
ה  ַאיֶׁכָּ

 שרי / חוה יעקובר
מתוך: "סיפורי ראשית" בעריכת תניא )

   (ציון 

ם הָּ ת ַאְברָּ ה אֶׁ  ֱאֹלִהים ִנסָּ
ַרי. ת שָּ  ֹלא אֶׁ

 
ּהְואּוַלי זֹו ַתְמִצית   ְזכּותָּ

ה: ִאשָּ ל הָּ  שֶׁ
ּה ת ַרֲחמָּ א אֶׁ רָּ בָּ  ִמי שֶׁ

ה ת ַהֵלדָּ ת ַהְכֵאב ְואֶׁ ּה אֶׁ  ְונַָּתן בָּ
יו, ת ִמַדת ַרֲחמָּ  ֹלא ֵהֵעז ְלַנסֹות אֶׁ

 ַהִאם יּוַכל
. יהָּ  ַלֲעֹמד ִבְפֵני ִיסּורֶׁ

 ַרעָיה ַהְרִניק/  ֲאִני ֹלא ַאְקִריב
)מתוך שירים לגוני, "שירי התשה" א, 

 (9עמ'  1983המאוחד,  הקיבוץ

 ֲאִני ֹלא ַאְקִריב

 ְבכֹוִרי ְלעֹולָּה

 ֹלא ֲאִני

 ַבֵלילֹות ֱאֹלִהים ַוֲאִני

ְשבֹונֹות  עֹוְרִכים חֶׁ

 ַמה ַמִגיַע ְלִמי

ה  ֲאִני יֹוַדַעת ּוַמִכירָּ

ה  .תֹודָּ

ת ְבִני ל ֹלא אֶׁ  ֲאבָּ

 ְוֹלא

 .ְלעֹולָּה
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ִרים ַתְבִדיל לְָּך ב לֹוש עָּ ּה  שָּ יָך ֹנֵתן ְלָך ְלִרְשתָּ ה ֱאֹלהֶׁ ר ְיהוָּ ת ג  .ְבתֹוְך ַאְרְצָך ֲאשֶׁ ְך ְוִשַלְשתָּ אֶׁ רֶׁ ִכין ְלָך ַהדֶׁ ְגבּול -תָּ

ל ה כָּ מָּ נּוס שָּ יָּה לָּ יָך ְוהָּ ה ֱאֹלהֶׁ ר ַיְנִחיְלָך ְיהוָּ ֹרצֵ  ד  .ֹרֵצחַ -ַאְרְצָך ֲאשֶׁ ה ְדַבר הָּ רְוזֶׁ י-ַח ֲאשֶׁ חָּ ה וָּ מָּ נּוס שָּ ה   יָּ ר ַיכֶׁ ֲאשֶׁ

ת ת ה  .שֵֹנא לֹו ִמְתֹמל ִשְלֹשם-ַדַעת ְוהּוא ֹלא-ֵרֵעהּו ִבְבִלי-אֶׁ ר יָֹּבא אֶׁ ן -ַוֲאשֶׁ דֹו ַבַגְרזֶׁ ה יָּ ֵרֵעהּו ַבַיַער ַלְחֹטב ֵעִצים ְוִנְדחָּ

ל ִמן ֵעץ ְונַָּשל ַהַבְרזֶׁ ת-ִלְכֹרת הָּ א אֶׁ צָּ ֵעץ ּומָּ ֵמתֵר -הָּ ל  ֵעהּו וָּ ִרים-הּוא יָּנּוס אֶׁ עָּ י-ַאַחת הֶׁ חָּ ֵאלֶׁה וָּ ן ו  .הָּ ִיְרֹדף ֹגֵאל -פֶׁ

ֹרֵצַח ִכי ם ַאֲחֵרי הָּ בֹו ְוִהִשיגֹו ִכי-ַהדָּ ש ְולֹו ֵאין ִמְשַפט-ֵיַחם ְלבָּ הּו נָּפֶׁ ְך ְוִהכָּ רֶׁ ה ַהדֶׁ ת ִכי ֹלא שֵֹנא הּוא לֹו -ִיְרבֶׁ וֶׁ מָּ

ְך  ֵכן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ֵלאֹמר-ַעל ז  .ִמְתמֹול ִשְלשֹום ִרים ַתְבִדיל לָּ ֹלש עָּ  .שָּ

 בבלי מכות דף י עמוד א

ערים הללו אין עושין אותן לא טירין קטנים ולא כרכין גדולים אלא עיירות בינוניות ואין מושיבין תניא: 

ואין  .לא במקום שווקיםאותן אלא במקום מים ואם אין שם מים מביאין להם מים ואין מושיבין אותן א

נתמעטו דיוריהן מביאין להם  .נתמעטו אוכלוסיהן מוסיפין עליהן .מושיבין אותן אלא במקום אוכלוסין

דברי רבי נחמיה וחכמים מתירין  ]ציד[ ואין מוכרין בהן לא כלי זיין ולא כלי מצודה .כהנים לוים וישראלים

  . תוכן חבלים כדי שלא תהא רגל גואל הדם מצויה שםושוין שאין פורסין בתוכן מצודות ואין מפשילין ל

 עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא "?ונס אל אחת מן הערים האל וחי )"מב דברים ד (מאי קרא :א"ר יצחק

  .עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא ",וחי" ,תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר :תנא ]עשה לו שתהיה לו חיות[.

והא  ?איני .אמר ר' זעירא מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון א"ר יוחנן הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו

דברים ) וגו' וכתיב בתריה "את בצר במדבר" מג( דברים ד)  שנאמר ?מנין לדברי תורה שהן קולטין ,א"ר יוחנן

]אין כאן קושיה. זה בזמן הא בעידנא דעסיק בה הא בעידנא דלא עסיק בה  ,לא קשיא ".וזאת התורהמד( "  ד

כלומר אפשרות אחרת ליישוב  –]ואם תרצה אמור  ואי בעית אימאמן שאינו עוסק בה[. שהוא עוסק בה וזה בז

כי הא דרב חסדא הוה יתיב וגריס בבי רב ולא הוה קא יכול שליחא  .ממלאך המות ?מאי קולטין הקושיה[, 

סליק ויתיב אארזא דבי רב פקע ארזא  .]דמלאכא דמותא[ למיקרב לגביה דלא הוה שתיק פומיה מגירסא

. ]היה יושב ולומד תורה בבית רב ולא היה יכול השליח לקרב אליו שלא היה שותק פיו ושתיק ויכיל ליה

  מלימודו. הלך וישב על הארז שבבית רב. נשבר הארז ושתק, ויכול לו[.
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 55מתוך  15עמ'   "שאלה ההיא מטרוניתא את רבי..." -הרב יצחק בן פזי 

 רבי..." את מטרוניתא ההיא שאלה" - פזי בן יצחק הרב

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לט . .א

ה ָאַמר ֵליּה  ם, ַגנָּב הּוא, ִדְכִתיב: )בראשית ב( "ַוַיֵפל ה' ֱאֹלִהים ַתְרֵדמָּ ן ַגְמִליֵאל: ֱאֹלֵהיכֶׁ )קיסר( ]כֹוֵפר[ ְלַרבָּ

ה ֵליּה: ְתנּו ִלי דּוכּו ה ֵליּה ְבַרֵתיּה: ַשְבֵקיּה, ַדֲאנָּא ְמַהַדְרנָּא ֵליּה. ָאְמרָּ ן". ָאְמרָּ ם ַוִיישָּ ָאדָּ ד.ַעל הָּ חָּ ָאַמר  ס אֶׁ

ף, ְוִהִניַח לָּ  סֶׁ ל כֶׁ נּו ִקיתֹוןשֶׁ ה, ְונְָּטלּו ִממֶׁ ֵלינּו ַהַלְילָּ א עָּ ה ֵליּה[: ִליְסִטין בָּ ה ִליְך? ]ָאְמרָּ ל לָּּה: לָּמָּ נּו ִקיתֹון שֶׁ

ִראשֹון, שֶׁ  ם הָּ יָּה לֹו ְלָאדָּ ה הָּ ל יֹום. ְוֹלא יָּפֶׁ ֵלינּו ְבכָּ בֹוא עָּ יָּ ב. ָאַמר לָּּה: ַהְלַואי שֶׁ הָּ ַלע ַאַחת, ְונְָּתנּו זָּ נּו צֶׁ נְָּטלּו ִממֶׁ

ה ְלַשְמשוֹ   ?לֹו ִשְפחָּ

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לט . .ב

ה", ִכי ַק  ם, ֹכֵהן הּוא, ִדְכִתיב: )שמות כה( "ְוִיְקחּו ִלי ְתרּומָּ הּו: ֱאֹלֵהיכֶׁ ְבֵריּה ָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמינָּא ְלַרִבי ַאבָּ

בִ  ה, ְבַמאי טָּ ִביל, ְלֹמשֶׁ א טָּ ֳעלֹו ַמִים"? ָאַמר ֵליּה: ְבנּורָּ ַדד ְבשָּ ְכִתיב: )ישעיה מ( "ִמי מָּ א: ְבַמיָּא, ְוהָּ יל? ְוִכי ֵתימָּ

ה, ִעקָּ  א? ָאַמר ֵליּה: ַאְדַרבָּ א ְבנּורָּ א ְטִבילּותָּ ֵאש יָּבֹוא" ְוגֹו'. ּוִמי ַסְלקָּ ר ִדְכִתיב: )שם סו( "ִכי ִהֵנה ה' בָּ

א בְ  ר ְטִבילּותָּ ֵהר" ְוגֹו',( "ְוֹכל ֲאשֶׁ ֵאש ְוטָּ ֵאש, ַתֲעִבירּו בָּ ר יָֹּבא בָּ ר ֲאשֶׁ בָּ ל דָּ א הּוא, ִדְכִתיב: )במדבר לא( )"כָּ נּורָּ

ִים ֵאש, ַתֲעִבירּו ַבמָּ  "ֹלא יָֹּבא בָּ

 מדרש תנחומא )בובר( פרשת בראשית סימן ב .ג

ברא הקב"ה את עולמו, אמר לה מיום מעשה ששאלה מטרוניתא אחת את ר' יוסי בן חלפתא לכמה ימים 

הראשון, אמרה לו מנין אתה מלמדני, אמר לה עשית מימיך )את משקה( אריסטון, אמרה לו הן, וכמה 

מיסון )פי' מינין( היה לך, אמרה לו כך וכך, אמר לה וכולם בבת אחת נתת לפניהם, אמרה לו לאו, אלא 

אלא מיסון מיסון, וכולם ממקרא אחד, שנאמר  בישלתי כל התבשילין כאחת, אבל לא הכנסתי לפניהם

 כי יוצר הכל הוא וגו' 

 ויקרא רבה )וילנא( פרשה ח ד"ה א זה קרבן .ד

מטרוניתא שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו בכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו אמר לה לששת 

עה עד עכשיו מהו ימים דכתיב )שמות לא( כי ששת ימים עשה ה' את השמים וגו', אמרה לו ומאותה ש

יושב ועושה אמר לה מזווג זווגים, אשתו של פלוני לפלוני בתו של פלוני לפלוני ממונו של פלוני לפלוני, 

אמרה לו הדא הוא אף אני יכולה לעשות כן כמה עבדים יש לי וכמה שפחות יש לי ואני יכולה לזווגם 

קריעת ים סוף הניחה והלך לו מה בשעה אחת, אמר לה אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב"ה כ

עשתה שלחה והביאה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות אמרה להם פלוני ישא 

לפלונית פלוני לפלונית זווגן בלילה אחת לצפרא אתין לגבה דין מוחו פציעה ודין עינו שמוטה ודין אצילי' 

דין אמר לינא בעיא לדין מיד שלחה והביאה את ר' פריך ודין ארכובה תבירה דין אמר לינא בעיא לדין ו

 יוסי בר חלפתא אמרה לו רבי אמת היא תורתכם נאה משובחת היא יפה אמרת כל מה שאמרת, 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י . .ה

אמר ליה ההוא מינא לרבי אבהו, כתיב )תהלים ג( מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו, וכתיב: )תהלים 

לכתוב  -תם בברחו מפני שאול במערה, הי מעשה הוה ברישא? מכדי מעשה שאול הוה ברישא, נז( לדוד מכ

לא קשיא לן, דאמר  -קשיא לכו, אנן דדרשינן סמוכים  -ברישא! אמר ליה: אתון דלא דרשיתון סמוכין 

למה  שנאמר: )תהלים קי"א( סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר. -רבי יוחנן: סמוכין מן התורה מנין 

שאם יאמר לך אדם: כלום יש עבד שמורד ברבו? אף אתה  -נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג 

 הוה.  -הוה, הכא נמי  -אמור לו: כלום יש בן שמורד באביו? אלא 



 

 55מתוך  16עמ'   "שאלה ההיא מטרוניתא את רבי..." -הרב יצחק בן פזי 

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פד . .ו

ל בקרא דתורי בינייהו, כי הוו מקלעי רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי אלעזר ברבי שמעון בהדי הדדי הוה עיי

 -אמרו לה: שלהן גדול משלנו.  -ולא הוה נגעה בהו. אמרה להו ההיא מטרוניתא: בניכם אינם שלכם! 

כל שכן! איכא דאמרי, הכי אמרו לה: )שופטים ח'( כי כאיש גבורתו. איכא דאמרי, הכי אמרו לה: אהבה 

 דוחקת את הבשר.

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף י . .ז

ה שאל טורנוסרופוס הרשע את ר"ע: אם אלהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? וזו שאל

א"ל: כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם. א"ל: ]אדרבה,[ זו שמחייבתן לגיהנם! אמשול לך משל, למה 

הדבר דומה? למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורין, וצוה עליו שלא להאכילו ושלא 

שקותו, והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, כששמע המלך לא כועס עליו? ואתם קרוין עבדים, שנאמר: לה

)ויקרא כ"ה( כי לי בני ישראל עבדים! אמר לו ר"ע: אמשול לך משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם 

והאכילו שכעס על בנו וחבשו בבית האסורין, וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו, והלך אדם אחד 

והשקהו, כששמע המלך לא דורון משגר לו? ואנן קרוין בנים, דכתיב: )דברים י"ד( בנים אתם לה' 

אלהיכם. אמר לו: אתם קרוים בנים וקרוין עבדים, בזמן שאתם עושין רצונו של מקום אתם קרוין בנים, 

ם רצונו של מקום! ובזמן שאין אתם עושין רצונו של מקום אתם קרוין עבדים, ועכשיו אין אתם עושי

אמר לו, הרי הוא אומר: )ישעיהו נח( הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, אימתי עניים 

 מרודים תביא בית? האידנא, וקאמר: הלא פרוס לרעב לחמך.

 מדרש תנחומא )ורשא( פרשת תרומה סימן ג .ח

ב"ה שונא אותנו שכתב ואת ואת עשו שנאתי, מעשה בטורנוסרופוס ששאל את רבי עקיבא א"ל למה הק

עשו שנאתי, א"ל למחר אני משיבך, למחר א"ל רבי עקיבא מה חלמת זה הלילה ומה ראית א"ל בחלומי 

היה לי הלילה שני כלבים אחד שמו רופוס ואחד שמו רופינא, מיד כעס א"ל לא קראת שם כלביך אלא 

נך לביניהם אתה אוכל ושותה והן על שמי ושם אשתי נתחייבת הריגה למלכות, א"ל רבי עקיבא ומה בי

אוכלין ושותין אתה פרה ורבה והן פרין ורבין אתה מת והן מתים ועל שקראתי שמם בשמך כעסת 

והקב"ה נוטה שמים ויוסד ארץ ממית ומחיה אתה נוטל עץ וקורא אותו אלהים כשמו לא כ"ש שיהא 

 שונא לכם הוי ואת עשו שנאתי,

 לכה התלמוד ירושלמי מסכת סוטה פרק ה ה .ט

רבי עקיבה הוה מיתדין קומי טונוסטרופוס הרשע אתת ענתה דקרית שמע שרי קרי וגחך אמר ליה סבא 

סבא או חרש את או מבעט בייסורין את אמ' ליה תיפח רוחיה דההוא גברא לא חרש אנא ולא מבעט 

כל נפשך ובכל בייסורין אנא אלא כל ימיי הייתי קורא את הפסוק הזה ואהבת את יי' אלהיך בכל לבבך וב

מאודך רחמתיה בכל לבי ורחמתיה בכל ממוני ובכל נפשי לא הוות בדיקה לי וכדון דמטת לי בכל נפשי 

 ואתת ענתה דקרית שמע ולא אפלגית עליה בגין כן אנא קרי שמע וגחך 

 מדרש תנחומא )בובר( פרשת תזריע סימן ז .י

הקב"ה או של בשר ודם, א"ל של בשר שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא איזה מעשים נאים של 

ודם נאים, א"ל טורנוסרופוס הרשע הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות כהם, א"ל ר' עקיבא לא תאמר 

לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטין בהן, אלא בדברים שהן מצויין בבני אדם. א"ל למה 

י כן, לכך הקדמתי ואמרתי לך מעשה בשר ודם אתם מולים, א"ל אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר ל

הם נאים משל הקב"ה, הביאו לי שבולים וגלוסקאות, ]אמר לו אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה בשר ודם 

אין אלו נאים, הביאו לי[ אנוצי פשתן וכלים מבית שאן, א"ל אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה בשר ודם, 
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חפץ במילה, למה אינו יוצא מהול ממעי אמו, א"ל ר' עקיבא אין אלו נאים, א"ל טורנוסרופוס הואיל הוא 

ולמה שוררו יוצא בו, לא תחתוך אמו שוררו, ולמה אינו יוצא מהול, לפי שלא נתן הקב"ה לישראל את 

 המצות אלא כדי לצרף בהן, לכך אמר דוד )כל( אמרת )אלוה( ]ה'[ צרופה וגו' )תהלים יח לא(.

 סה ד"ה )כז( ויגש וישק אלבק( פרשה-בראשית רבה )תיאודור .יא

יקים איש צרורות היה בן אחותו של ר' יוסי בן יועזר איש צרידה והוה רכיב סוסיה, אזל קמי שריתא 

אזל למצטלבה, אמר ליה חמי סוסי דארכבי מרי וחמי סוסך דארכבך מרך, אמר ליה אם כך למכעיסיו 

לו ואם כך לעושי רצונו קל וחומר  קל וחומר לעושי רצונו, אמר לו ועשה אדם רצונו יותר ממך, אמר

למכעיסיו, נכנס בו הדבר כארס שלחכנה, הלך וקיים בו ארבע מיתות בית דין סקילה שריפה הרג וחנק, 

מה עשה הביא קורה ונעצה בארץ ועשה סביבה גדר וקשר בה נינייא ]ועשה מדורה לפניה ונעץ את החרב 

החרב ונהפך עליו גדר ונשרף, נתנמנם יוסי בן יועזר באמצע נתלה בקורה נפסקה נינייא[ ונחנק, קידמתו 

 וראה את מיטתו פורחת באויר, אמר בשעה קלה קידמני זה לגן עדן.
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 מלכויות וארבע מלכים ארבעה – בייטנר הלל

 עיון בדרשות בראשית רבה לסיפור מלחמת המלכים

 טז -בראשית יד, א .א

ר  ְך ִשְנעָּ לֶׁ ל מֶׁ פֶׁ ה )א( ַוְיִהי ִביֵמי ַאְמרָּ מָּ שּו ִמְלחָּ ְך גֹוִים: )ב( עָּ לֶׁ ל מֶׁ ְך ֵעילָּם ְוִתְדעָּ לֶׁ ר מֶׁ ֹעמֶׁ ְרלָּ ר ְכדָּ סָּ לָּ ְך אֶׁ לֶׁ ַאְריֹוְך מֶׁ

ְך בֶׁ  לֶׁ לְֶׁך צביים ְצבֹוִיים ּומֶׁ ר מֶׁ ְמֵאבֶׁ ה ְושֶׁ לְֶׁך ַאְדמָּ ה ִשְנָאב מֶׁ ְך ֲעֹמרָּ לֶׁ ת ִבְרַשע מֶׁ ְך ְסֹדם ְואֶׁ לֶׁ ַרע מֶׁ ת בֶׁ ַלע ִהיא אֶׁ

ל אֵ  ר ּוְשֹלש ֹצַער: )ג( כָּ ֹעמֶׁ ְרלָּ ת ְכדָּ ְבדּו אֶׁ נָּה עָּ ְשֵרה שָּ ַלח: )ד( ְשֵתים עֶׁ ק ַהִשִדים הּוא יָּם ַהמֶׁ ל ֵעמֶׁ ְברּו אֶׁ ה חָּ לֶׁ

ִא  ת ְרפָּ ר ִאתֹו ַוַיכּו אֶׁ ִכים ֲאשֶׁ ר ְוַהְמלָּ ֹעמֶׁ ְרלָּ א ְכדָּ נָּה בָּ ְשֵרה שָּ דּו: )ה( ּוְבַאְרַבע עֶׁ רָּ נָּה מָּ ְשֵרה שָּ ְתֹרת ים ְבַעְש עֶׁ

ארָּ  ם ֵשִעיר ַעד ֵאיל פָּ ת ַהֹחִרי ְבַהְררָּ ִים: )ו( ְואֶׁ ֵוה ִקְריָּתָּ ֵאיִמים ְבשָּ ם ְוֵאת הָּ ת ַהזּוִזים ְבהָּ ר ַעל ַקְרַנִים ְואֶׁ ן ֲאשֶׁ

ֵלִקי וְ  ֲעמָּ ל ְשֵדה הָּ ת כָּ ֵדש ַוַיכּו אֶׁ ט ִהוא קָּ ל ֵעין ִמְשפָּ בּו ַויָֹּבאּו אֶׁ ר: )ז( ַויָּשֻּ ֱאֹמִרי ַהֹיֵשב ְבַחְצֹצן ַהִמְדבָּ ת הָּ ַגם אֶׁ

ַלע ִהוא ֹצַער ַוַיעַ  ְך בֶׁ לֶׁ ְך צביים ְצבֹוִים ּומֶׁ לֶׁ ה ּומֶׁ לְֶׁך ַאְדמָּ ה ּומֶׁ ְך ֲעֹמרָּ לֶׁ ְך ְסֹדם ּומֶׁ לֶׁ ר: )ח( ַוֵיֵצא מֶׁ מָּ ם תָּ ְרכּו ִאתָּ

ל ְך ֵעילָּם ְוִתְדעָּ לֶׁ ר מֶׁ ֹעמֶׁ ְרלָּ ק ַהִשִדים: )ט( ֵאת ְכדָּ ה ְבֵעמֶׁ מָּ ְך  ִמְלחָּ לֶׁ ר ְוַאְריֹוְך מֶׁ ְך ִשְנעָּ לֶׁ ל מֶׁ פֶׁ ְך גֹוִים ְוַאְמרָּ לֶׁ מֶׁ

ְך ְסֹדם ַוֲעֹמרָּ  לֶׁ נֻּסּו מֶׁ ר ַויָּ ֱאֹרת ֵחמָּ ֱאֹרת בֶׁ ק ַהִשִדים בֶׁ ה: )י( ְוֵעמֶׁ ת ַהֲחִמשָּ ִכים אֶׁ ה ְמלָּ עָּ ר ַאְרבָּ לָּסָּ ה אֶׁ מָּ ה ַוִיְפלּו שָּ

ה נָּסּו: )יא( ַוִיְקחּו רָּ ת ְוַהִנְשָאִרים הֶׁ ת לֹוט ְואֶׁ ל ָאְכלָּם ַוֵיֵלכּו: )יב( ַוִיְקחּו אֶׁ ת כָּ ה ְואֶׁ ל ְרכֻּש ְסֹדם ַוֲעֹמרָּ ת כָּ  אֶׁ

ִעְבִרי ְוהּוא שֹ  ם הָּ ִליט ַוַיֵגד ְלַאְברָּ ֹבא ַהפָּ ם ַוֵיֵלכּו ְוהּוא ֹיֵשב ִבְסֹדם: )יג( ַויָּ ן ֲאִחי ַאְברָּ ֵכן ְבֵאֹלֵני ַמְמֵרא ְרכֻּשֹו בֶׁ

ֱאֹמִרי  ת ֲחנִ הָּ ק אֶׁ רֶׁ ה ָאִחיו ַויָּ ם ִכי ִנְשבָּ ם: )יד( ַוִיְשַמע ַאְברָּ ֵנר ְוֵהם ַבֲעֵלי ְבִרית ַאְברָּ ְשֹכל ַוֲאִחי עָּ יו ֲאִחי אֶׁ יכָּ

יו ַויַ  דָּ ם ַלְילָּה הּוא ַוֲעבָּ ֵלק ֲעֵליהֶׁ ן: )טו( ַוֵיחָּ ר ּוְשֹלש ֵמאֹות ַוִיְרֹדף ַעד דָּ שָּ ֵכם ַוִיְרְדֵפם ַעד ְיִליֵדי ֵביתֹו ְשֹמנָּה עָּ

ת ַהנָּ  ת לֹוט ָאִחיו ּוְרכֻּשֹו ֵהִשיב ְוַגם אֶׁ ְרכֻּש ְוַגם אֶׁ ל הָּ ב ֵאת כָּ ק: )טז( ַויָּשֶׁ שֶׁ ר ִמְשֹמאל ְלַדמָּ ה ֲאשֶׁ ת חֹובָּ ִשים ְואֶׁ

ם: עָּ  הָּ

 בראשית רבה מא, א .ב

ודרכו קשתם להפיל  יםפתחו רשע חרב לוי פתח. ר' בש' יהושע דסכנין ר' ויהי בימי אמרפל מלך שנער.

  1חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה. ואביוןעני 

לטובתי נשברה  בר' אליעזר שהיו אחיו חורשים במישור והוא חורש בהר ונפלה פרתו ונשברה. אמ' מעשה

 פרתי. 

הלכו ואמרו לרבן  פיו ריח רע. ברח והלך לו אצל רבן יוחנן בן זכיי והיה אוכל קוזזות אדמה עד שעשה

כשם שהבאיש ריח פיו על התורה כך יהיה ריחו הולך  חנן בן זכיי ריח פיו שלר' אליעזר קשה. אמ' להםיו

 מסוף העול' ועד סופו. 

הכסף -בן ציצית וגדולי המדינה יושבין לפניו יושב ודורש מצאו אביו לנדותו מנכסיו. לאחר ימים עלה

זה אמרפל וחביריו.  – הזה. חרב פתחו רשעיםשבוע. יושב ודורש הפסוק -נקודימון בן גוריון בן כלבה

זה אברהם. חרבם תבא בלבם וקש' תשברנה. ויחלק עליהם  – זה לוט. ולטבוח ישרי דרך –להפיל עני 

 לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם. 

לא עליתי לכן אלא לנדותך מנכסיי עכשיו הרי כל נכסיי נתונים לך במתנה. אמ' הרי הן , בני אמ' לו אביו

 אלא שוה בהם לאחיי.  חרם עלי

 זה אמרפל מלך שנער וחביריו. ויהי בימי אמרפל.  – חרב פתחו רש' אח'-דב'

                                                 
ְך: )טו( כ-תהלים לז, יד 1 רֶׁ ְביֹון ִלְטבֹוַח ִיְשֵרי דָּ ִני ְואֶׁ ם ְלַהִפיל עָּ ְרכּו ַקְשתָּ ִעים ְודָּ ְתחּו ְרשָּ ב פָּ רֶׁ ם : )יד( חֶׁ ם ְוַקְשתֹותָּ בֹוא ְבִלבָּ ם תָּ ַחְרבָּ

ַבְרנָּה ְוסֹוֵמְך ִעים ִתשָּ ִעים ַרִבים: )יז( ִכי ְזרֹועֹות ְרשָּ ַבְרנָּה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַצִדיק ֵמֲהמֹון ְרשָּ ַצִדיִקים ה': )יח( יֹוֵדַע ה' ְיֵמי ְתִמיִמם  ִתשָּ

ם ִתְהיֶׁה: )יט( ֹלא ֵיבֹ  ם ְלעֹולָּ ן כָּ ְוַנֲחלָּתָּ שָּ עָּ לּו בֶׁ ִרים כָּ ִעים ֹיאֵבדּו ְוֹאְיֵבי ה' ִכיַקר כָּ עּו: )כ( ִכי ְרשָּ בֹון ִיְשבָּ ה ּוִביֵמי ְרעָּ עָּ  לּו:שּו ְבֵעת רָּ
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 בראשית רבה כב, ט .ג

 –זה הבל, חרבם תבוא בלבם  –זה קין, להפיל עני ואביון  –ר' יהושע בשם ר' לוי כת' חרב פתחו רשעים 

 נע ונד תהיה בארץ.

 י  מדרש תנחומא )בובר( פרשת לך לך סימן .ד

... כיון שראה אותו יושב על כסאו ודורש עמד לו הורקנוס על הספסל, ואמר לפני בני ירושלים, לא עליתי 

לירושלים אלא לנדותך אליעזר בני, ואף לרחקך מירושה, עכשיו הריני נותן לך שני חלקים יותר מאחיך, 

יהי בימי אמרפל, פתח ר' אליעזר באיזו ענין היה ר' אליעזר דורש באותה שעה, אמרו רבותינו בזה הענין ו

 בן הורקנוס זש"ה חרבם תבא בלבם, כל אותו הענין שיש בראש הפרשה.

 אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ו )ובדומה לכך בנו"ב פרק יג( .ה

אמרו אותו היום נתן עיניו רבן יוחנן בן זכאי ברבי אליעזר ואמר ליה פתח ודרוש. א"ל איני יכול לפתוח. 

עליו התלמידים עמד ופתח ודרש בדברים שלא שמעתן אזן מעולם. כל דבר ודבר שיצא דחק עליו ודחקו 

 מפיו עמד רבן יוחנן בן זכאי על רגליו ונשקו על ראשו ואמר לו רבי אליעזר רבי אמת למדתני.

  פרק בפרקי דרבי אליעזר  .ו

ת כאור החמה וקרנותיו עמד לו רבן יוחנן בן זכאי והלך לו לחוץ והיה ר' אלעזר יושב ודורש ופניו מאירו

 .יוצאות כקרנות משה רבינו, ואין אדם יודע אם יום ואם לילה

 בראשית רבה מא, ב .ז

לעמר מלך  את כדר. אמ' ר' אבין כשם שפתח העולם בארבע מלכיות אינו חותם אלא בארבע מלכיות

כיות מלכות אינו חותם אלא בארבע מל כך ,עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנע' ואריוך מלך אלסר

 בבל ומלכות מדיי ומלכות יון ומלכות אדום 

כל  ה' ה' – 2הם לא ידעו מחשבות ייי ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה ר' מנחם מש' ר' אבין פתח

 .ויהי בימי אמרפל השדים כדי שיבואו ויפלו ביד אברהם-אלה חברו אל עמק

 בראשית רבה מא, ד .ח

 .זו מדיי – לעמר מל' עיל' כדר. זו יון – ואריוך מלך אלסר .זו בבל –שנ' ויהי בימי אמרפל מל'  אח' דב'

 .זו מלכות הרישעה שהיא מכתבת טורינייה מכל אומות העול' –ותדעל מל' גוים 

                                                 
ֱחנָּף ְוַתַחז ְבִציֹון ֵעיֵנינּו: )יב( ְוהֵ יג-מיכה ד, יא 2 ֹאְמִרים תֶׁ ַלִיְך גֹוִים ַרִבים הָּ ְספּו עָּ ה נֶׁאֶׁ ְדעּו ַמְחְשבֹות ה' ְוֹלא ֵהִבינּו : )יא( ְוַעתָּ ה ֹלא יָּ מָּ

ִש  ל ּוַפְרֹסַתִיְך אָּ ִשים ַבְרזֶׁ דֹוִשי ַבת ִציֹון ִכי ַקְרֵנְך אָּ ִמיר ֹגְרנָּה: )יג( קּוִמי וָּ עָּ ם כֶׁ תֹו ִכי ִקְבצָּ ה ַוֲהִדקֹות ַעִמים ַרִבים ְוַהֲחַרְמִתי ֲעצָּ ים ְנחּושָּ

ם ַלאֲ  ם ְוֵחילָּ ץ:ַלה' ִבְצעָּ ָארֶׁ ל הָּ  דֹון כָּ
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 ותינוקת תינוק מאשה חוץ אדם נצחני לא מימי - קלדרון רות ד"ר

 אמר רבי יהושע בן חנניה:

 ינוקת מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ות

 אשה מאי היא?

 פעם אחת נתארחתי אצל אכסניא אחת 

 עשתה לי פולין 

 ביום ראשון אכלתים ולא שיירתי מהן כלום 

 שנייה ולא שיירתי מהן כלום 

 ביום שלישי הקדיחתן במלח 

 כיון שטעמתי משכתי ידי מהן 

 אמרה לי רבי מפני מה אינך סועד? 

 אמרתי לה כבר סעדתי מבעוד יום 

 אמרה לי היה לך למשוך ידיך מן הפת 

 אמרה לי: רבי שמא לא הנחת פאה בראשונים? 

 ולא כך אמרו חכמים: אין משיירין פאה באילפס, אבל משיירין פאה בקערה 

 

 תינוקת מאי היא 

 פעם אחת הייתי מהלך בדרך 

 והיתה דרך עוברת בשדה 

 והייתי מהלך בה 

 אמרה לי תינוקת אחת 

 זו ?רבי, לא שדה היא 

 אמרתי לה, לא דרך כבושה היא?

 אמרה לי, ליסטים כמותך כבשוה 

 

 תינוק מאי היא? 

 פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים 

 ואמרתי לו באיזה דרך נלך לעיר?

 אמר לי: זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה 
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 והלכתי בקצרה וארוכה 

 ן אותה גנות ופרדיסין כיון שהגעתי לעיר מצאתי שמקיפי

 חזרתי לאחורי אמרתי לו: בני, הלא אמרת לי קצרה? 

 אמר לי ולא אמרתי לך ארוכה? 

 נשקתיו על ראשו ואמרתי לו: אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים אתם מגדולכם ועד קטנכם:

 

 )מסכת עירובין פרק ה(

 



 

 55מתוך  22עמ'   ט את הנביא ישעיהוהמלך מנשה שופ -פרופ' חננאל מאק 

 ישעיהו הנביא את שופט מנשה המלך - מאק חננאל פרופ'

מעון בן עזאי כו'. תני, שמעון בן עזאי אומר: מצאתי מגלת יוחסין בירושלים, וכתוב בה: איש פלוני א"ר ש

 ממזר מאשת איש, וכתוב בה: משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי, וכתוב בה: מנשה הרג את ישעיה. 

, ואת "האדם וחי כי לא יראני" (שמות ל"ג)אמר רבא: מידן דייניה וקטליה, אמר ליה, משה רבך אמר:     

מי כה' אלהינו " (דברים ד')משה רבך אמר:  ;!"ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא" (ישעיהו ו')אמרת: 

את מספר " (שמות כ"ג)משה רבך אמר:  ;!"דרשו ה' בהמצאו" (ישעיהו נה)ואת אמרת:  ",בכל קראנו אליו

  .!"עשרה שנהוהוספתי על ימיך חמש " (מלכים ב כ'), ואת אמרת: "ימיך אמלא

איבלע בארזא.  ,אמר ישעיה: ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא ליה, ואי אימא ליה אישוייה מזיד, אמר שם    

ובתוך עם טמא שפתים " (ישעיהו ו')אתיוה לארזא ונסרוה, כי מטא להדי פומא נח נפשיה, משום דאמר: 

    . "אנכי יושב

כדתניא: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה  - "ואראה את ה'"מכל מקום קשו קראי אהדדי!    

הא ביחיד, הא בצבור. ויחיד אימת?  - "דרשו ה' בהמצאו"מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה. 

 "את מספר ימיך אמלא"אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים. 

  -מיך אמלא תנאי היא; דתניא: את מספר י -
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 לבבל ישראל ארץ בין במדרש? אלהים בוכה מה על - יעקבס אחינעם ד"ר

 25-איכה רבה פתיחתא כד, מהד' בובר, עמ' יג .א

אמר הקב"ה לירמיה אני דומה היום לאדם שהי' לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו ואין לך 

ומשה מקבריהם שהם יודעים לבכות ... והיה כאב לא עלי ולא על בני לך וקרא לאברהם ליצחק וליעקב 

צועק ובוכה עד שהגיע לאבות העולם מיד אף הם קרעו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשיהם והיו צועקים 

ובוכין עד שערי בית המקדש כיון שראה אותם הקב"ה מיד ויקרא ה' אלהים צבאות ביום ההוא לבכי 

מלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו והיו בוכין והולכין [ ואל12ולמספד ולקרחה ולחגור שק ]ישעיהו כב 

משער זה לשער זה כאדם שמתו מוטל לפניו והיה הקב"ה סופד ואומר אוי לו למלך שבקטנותו הצליח 

 ובזקנותו לא הצליח.

 30עמ' -מהד' בובר, עמ' טו פתיחתא כה איכה רבה .ב

ן הבית לכרובים ומן הכרובים עשר מסעות נסעה השכינה מכרוב לכרוב ומכרוב למפתן הבית מן מפת

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

מכרוב למפתן הבית  [4]יחזקאל י דכתיב וירם כבוד ה' מעל הכרוב  בכרוב לכרו. מהעיר להר הזיתים

ממפתן הבית  [3]יחזקאל ט  מפתן הבית דכתיב וכבוד אלהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל

ויצא לא היה צריך [ 18]יחזקאל י  לכרובים דכתיב ויצא כבוד ה' מעל מפתן הבית ויעמד על הכרובים

קרייה למימר אלא ויבא ואת אמר ויצא מהו ויצא א"ר אחא למלך שהיה יוצא מפלטין שלו בכעס משהיה 

די פלטין ובוכה ואומר הוי שלום בית פלטין שלי הוי יוצא היה חוזר ומגפף ומנשק בכותלי פלטין ובעמו

כך משהיתה שכינה יוצאת מבית  הוי שלום בית יקרי הוי שלום מן כדון הוי שלם שלום בית מלכותי

המקדש היתה חוזרת ומגפפת ומנשקת בכותלי בית המקדש ובעמודי בית המקדש ובוכה ואומרת הוי 

מן הכרובים  שלום בית יקרי הוי שלום מן כדהון הוי שלום.שלום בית מקדשי הוי שלום בית מלכותי הוי 

 ...לשער הקדמוני דכתיב 

 תלמוד בבלי, ראש השנה לא ע"א: .ג

אמר רב יהודה בר אידי אמר רבי יוחנן עשר מסעות נסעה שכינה מקראי וכנגדן גלתה סנהדרין מגמרא 

ן וממפתן לחצר ומחצר עשר מסעות נסעה שכינה מקראי מכפרת לכרוב ומכרוב לכרוב ומכרוב למפת

 למזבח וממזבח לגג ומגג לחומה ומחומה לעיר ומעיר להר ומהר למדבר וממדבר עלתה וישבה במקומה

[ מכפורת לכרוב מכרוב לכרוב ומכרוב למפתן דכתיב ונועדתי 15שנאמר אלך אשובה אל מקומי ]הושע ה 

[ וכתיב וכבוד אלהי ישראל 11כב [ וכתיב וירכב על כרוב ויעף ]שמואל ב 22אתך מעל הכפרת ]שמות כה 

 ...[ וממפתן לחצר דכתיב 3נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית ]יחזקאל ט 

  תלמוד בבלי, ברכות נט ע"א .ד

בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול 

  .נשמע מסוף העולם ועד סופו ווקול

 תלמוד ירושלמי, ברכות ט, ב, יג ע"ג: .ה

 או' אחד כת' ומעשרות תרומה בעון ליה 'אמ לעולם. זועות באין מה מפני נהוריי' לר שאל ל"ז אליהו

 כתובין שני יתקיימו כיצד הא ויעשנו בהרים יגע ותרעד לארץ המביט ראח וכת' בה אלהיך' ה עיני תמיד

 בה אלהיך' ה עיני תמיד כתיקנן מעשרותיהן ומוציאין מקום של רצונו עושין שישראל בשעההללו 

 ואינן מקום של רצונו עושין ישראל שאין בשעה כלום ניזוקת ואינה השנה אחרית ועד השנה מראשית

 כך אבל דמילתא סברא היא כך חייך בני ליה אמר ותרעד לארץ המביט כתיקנן מעשרותיהן מוציאין
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 ובית ושלוה ושאנן בטח יושבות קרקסיות ובבתי תיטריות בבתי מביט ה"שהקב בשעה דבר של עיקרו

 . נויהו בשביל[ 30]ירמיהו כה  נוהו על ישאג שאוג ד"הה להחריבו לעולמו אפילון הוא חרב מקדשו

 תלמוד בבלי, חגיגה ה ע"ב .ו

 משמיה איניא בר שמואל רב אמר [17]ירמיהו יג  גוה מפני נפשי תבכה במסתרים תשמעוה לא ואם .1

 מפני יצחק בר שמואל רב אמר גוה מפני מאי שמו ומסתרים הוא ברוך להקדוש לו יש מקום דרב

 של גאוותה מפני אמר נחמני בר שמואל' ר כוכבים לעובדי ונתנה מהם שניטלה ישראל של גאוותן

 הוד שנאמר ה"הקב לפני עציבות אין פפא רב והאמר ה"הקב קמיה בכיה איכא ומי שמים מלכות

 ובבתי בראי בבתי הא גואי בבתי הא קשיא לא [27]דברי הימים א טז  במקומו וחדוה עוז לפניו והדר

]ישעיהו כב  שק ולחגור ולקרחה ולמספד לבכי ההוא ביום צבאות' ה אדני ויקרא כתיב והא לא בראי

 שלום מלאכי חוצה צעקו אראלם הן שנאמר בכו שלום מלאכי דאפילו המקדש בית חרבן שאני[ 12

 . [7]ישעיהו לג  יבכיון מר

 למה הללו דמעות שלש אלעזר רבי אמר[ 17]ירמיהו יג ' ה עדר נשבה כי דמעה עיני ותרד תדמע ודמע .2

 על אחת דאמרי ואיכא ממקומן שגלו ישראל על ואחת שני מקדש על ואחת ראשון מקדש על אחת

 על דאמר למאן אלא' ה עדר נשבה כי דכתיב היינו שגלו ישראל על דאמר למאן בשלמא תורה ביטול

  מזה. גדול תורה ביטול לך אין ממקומן ישראל שגלו כיון' ה עדר נשבה כי מאי תורה ביטול

 ועל עוסק ואינו בתורה לעסוק שאפשר על יום בכל עליהן בוכה הוא ברוך הקדוש שלשה רבנן תנו .3

 . הצבור על המתגאה פרנס ועל ועוסק בתורה לעסוק אפשר שאי

 ג ע"ב : –תלמוד בבלי, ברכות ג ע"א  .ז

אמר רב יצחק בר שמואל משמי דרב שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך 

שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין  3הוא ושואג כארי ואומר אוי לבנים

 אומות העולם.

בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל בא  תניא אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך

אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפלתי לאחר שסיימתי תפלת אמר לי שלום עליך רבי 

ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי ואמר לי בני מפני מה נכנסת לחורבה זו אמרתי לו להתפלל ואמר לי 

ו מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים ואמר לי היה לך להתפלל היה לך להתפלל בדרך ואמרתי ל

באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים למדתי שאין נכנסין לחורבה ולמדתי שמתפללין  .תפלה קצרה

 .בדרך ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה

נה ואומרת אוי לבנים שמעתי בת קול שמנהמת כיו ואמר לי בני מה קול שמעת בחורבה זו ואמרתי לו

שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות ואמר לי חייך וחיי ראשך לא 

שעה זו בלבד אומרת כך אלא בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כך ולא זו בלבד אלא בשעה שישראל 

דוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר יהא שמיה הגדול מבורך הק נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין

ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן  ואשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך מה לו לאב שהגלה את בני

 .אביהם

                                                 
וכנראה "לי" הייתה המילה המקורית, אשר יש בה האשמה  1M2F; אוי לי 1OPבכה"י ישנם גרסאות שונות למשפט זה. אוי  3

. לדעת איילי המילה "לי" הוסרה מחמת הצנזורה 70עצמית של הקב"ה לפורענות שבאה על ישראל. ראה ליברמן, שקיעין, עמ' 
 .100הערה  48ל מצטער, עמ' הנוצרית, ראה איילי, הא
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 לפורים והזיקה התורה תפיסת - זירא רבי אבדימי רב רבה - לדרברג נתנאל

וך הוא עליהם את ההר ויתיצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקדוש בר

שם תהא קבורתכם. אמר רב אחא בר  -מוטב, ואם לאו  -כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה 

 יעקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא. 

 אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. דכתיב 'קימו וקבלו היהודים', קיימו מה שקיבלו כבר. 

 ף פח עמוד אתלמוד בבלי מסכת שבת ד
 

יש  –רש"י ד"ה מכאן מודעה רבה לאורייתא: " שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם 

 להם תשובה, שקבלוה באונס". 

שאם בשמים היא אתה צריך לעלות -... והיינו דאמר אבדימי בר חמא בר דוסא מאי דכתיב 'לא בשמים היא' 

 לעבור אחריה.אתה צריך -אחריה, ואם מעבר לים היא

לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים, ולא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה -רבא אמר לא בשמים היא

 כים.

 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נה עמוד א:
 

 אשרי האיש... כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם וליל )תהילים א,א(

ה עושה לו חפציו, שנאמר: כי אם בתורת ה' חפצו. אמר הקב" –אמר ר' אבדימי בר חמא: כל העוסק בתורה 

 רבא:  לעולם ילמוד אדם תורה במקום  שלבו חפץ, שנאמר: כי אם בתורת ה' חפצו.

ואמר רבא: בתחילה נקראת על שמו של הקב"ה ולבסוף נקראת על שמו, שנאמר: בתורת ה' חפצו ובתורתו 

 יהגה יומם ולילה". 

 ף יט עמוד תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה ד
 

 . מיחייב איניש לבסומי בפוריא  "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"אמר רבא 

רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם רבה שחטיה לרבי זירא. למחר בעי רחמי ואחייה 

 לשנה אמר ליה ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי.

 תא מתרחיש ניסאאמר ליה: לא בכל שעתא ושע

 תלמוד בבלי מגילה ז ע"ב
 

 דפוס ראשון וכתבי יד תלמודיים הנוסח הוא: רבא )ולא רבה(.

אביי ורבא הוו יתבי קמיה דרבה. אמר להו רבה: למי מברכין? אמרי ליה: לרחמנא. ורחמנא היכא יתיב? 

היינו דאמרי  -רבנן הויתו  רבא אחוי לשמי טללא; אביי נפק לברא אחוי כלפי שמיא. אמר להו רבה: תרווייכו

 אינשי: בוצין בוצין מקטפיה ידיע

 ברכות מח ע"א
 

( זה המרעיב עצמו והולך ולן בבית הקברות כדי דברים יח, יאדורש למתים כדתניא 'ודורש אל המתים' )

עקיבא מגיע למקרא זה היה בוכה ומה המרעיב עצמו כדי שתשרה שתשרה עליו רוח טומאה וכשהיה רבי 

http://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%97_%D7%99%D7%90
http://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%97_%D7%99%D7%90


 

תפיסת התורה והזיקה לפורים -רבה רב אבדימי רבי זירא  -נתנאל לדרברג 
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עליו רוח טומאה שורה עליו רוח טומאה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרה על אחת כמה וכמה אבל 

 (  ישעיהו נט, במה אעשה שעונותינו גרמו לנו שנאמר 'כי ]אם[ עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם' )

 אמר רבא אי בעו צדיקי ברו עלמא שנאמר כי עונותיכם היו מבדילים וגו' 

 זירא )שלח אותו אל ר' זירא(רבא ברא גברא שדריה לקמיה דר' 

 הוה קא משתעי בהדיה ולא הוה קא מהדר ליה )הי פונה אליו ולא היה עונה לו(

 אמר ליה מן חבריא את )יצור של אחד מהחבורה אתה( הדר לעפריך 

 תלמוד  בבלי סנהדרין סה ע"ב

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%A0%D7%98_%D7%91
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%A0%D7%98_%D7%91
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 ההלכה בספרות האגדה של מקומה – ריינר רמי פרופ'

 על הלכה ואגדה: –חיים נחמן ביאליק 

מדת הדין; וזו ותרנית,  –פנים שוחקות. זו קפדנית, מחמרת, קשה כברזל  –פנים זועפות, לאגדה  –להלכה 

מדת הרחמים. זו גוזרת גזרה ואינה נותנתה לשעורים: הן שלה הן ולאו שלה לאו; וזו  –מקילה, רכה משמן 

תוך, נשמה,  –קלפה, גוף, מעשה; וזו  –. זו יועצת עצה ומשערת כחו ודעתו של אדם: הן ולאו ורפה בידה

על הלכה ואגדה  –כוונה. כאן אדיקות מאובנת, חובה, שעבוד; וכאן התחדשות תמידית, חרות, רשות. עד כאן 

שלטון  –שבחיים; ועל שבספרות מוסיפים: כאן יֹבשת של פרוזה, סגנון מוצק וקבוע, לשון אפורה בת גון אחד 

 שלטון הרגש.... –ירה, סגנון שוטף ובן חלוף, לשון מנומרת בצבעים השכל; וכאן לחלוחית של ש

 ובהמשך: ביאליק, שם: 

שמביאה לידי הלכה. וכל אגדה שאין עמה הלכה, אֹוננית היא, וסופה היא עצמה בטלה, וגם  –גדולה אגדה 

א. למי הוא בודקין את אגדתו שמא פרח סרק הו –מבטלת כח המעשה של בעליה. והאומר אין לי אלא אגדה 

דומה? למי שאומר: קוטפני את הפרחים ואי אפשי בפירות. סופו שלא יזכה עוד אפילו לפרחים; שאם אין 

 פרי אין גרעין, ואם אין גרעין פרח מנין? 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף לב עמוד א. 1מקרה 

 שניהם פטורין.  -זה את זה שנים שהיו מהלכין ברה"ר, אחד רץ ואחד מהלך, או שהיו שניהם רצין, והזיקו 

חייב, מפני שהוא משונה; ומודה איסי,  -גמ'. מתני' דלא כאיסי בן יהודה; דתניא, איסי בן יהודה אומר: רץ 

 ...שהוא פטור, מפני שרץ ברשות.  -בע"ש בין השמשות 

 בע"ש מאי ברשות איכא? 

 ה: לקראת שבת כלה מלכתא. ואמרי ל, בואו ונצא לקראת כלה מלכתא כדר' חנינא, דאמר ר' חנינא:

 אור זרוע, הילכות מילה, סימן קד. 2מקרה 

 ומאר מתא מן יחיאל' ר ומרנא בנו אברהם ומר דניאל ומר נתן מר מן היצחקי שלמה דשאיל שאילתא ולענין

. התשובה היא ך. כלאו ואם מותו לאחר ערלתו בשר לחתוך צריך אם ימים שמונה קודם שמת קטן על ל"ז

 ...קנה של בקרומית למחתכיה דידן נשי נהוג ודאי

 שובת חכמי רומא מהאור זרוע, המשך ת

 יש כי) שנאמר המצוות מן חפשי נעשה אדם שמת דכיון למיתי ולא דיהיב הוא לחיי מצוות ה"קוב יהיב וכי

 'וגו חפשי[ במתים( ]למתים

  [1350-1290ר' ירוחם בן משולם מפרובנס, ]

ימים הרי נוהגין ויש לנו קבלה כי כשמת מוהלין אותו על קברו ומשימין לו שם תינוק שנולד והוא בן ג' או ד' 

 לזכר שירחמוהו מן השמים ויחיה בתחיית המתים ויהיה בו דעה ויכיר את אביו. כך כתב רבינו גרשוני.
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 מדרש בראשית רבה, פרשה מח

שראל לירד בתוכה, ואותם אמר ר' לוי לעתיד לבוא אברהם יושב על פתח גיהינם ואינו מניח אדם מהול מי

מעל גבי תינוקות שמתו עד שלא מלו ונותנה עליהם  מעביר את הערלהשחטאו יותר מדיי מהו עושה להם, 

 .ומורידם לגיהינם הה"ד שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו )תהלים נה כא(

  93כללי המילה לר' גרשם הגוזר, אשכנז המאה הי"ד, עמ' 

לקטון כשמת המלאך מהיכן נוטל הערלה אי בעי' אימא צריך שיתן הערלה  אם כדבריהן שמעבירין הערלה...

ביד הקטון והמלאך נוטל מידו ואי בעי' אימא עור הפריעה שנשאר לו עדין אותו עור שני נוטל ונותן לאותן 

בין הקטנים: קטון שכלו לו חדשי' וסימנים מוכיחי' עליו שערו  שחללו בריתו ור' גרשום ז"ל נתן חילוק

פורניו וראוי היה למול אם לא שמת בתוך ח' לאותו ודאי מעבורין)!( ערלתו לפי שאינו כנפל גמור שאם וצי

היה חי היינו מלים אותו מילה טובה וכשירה השתא נמי אנו מטיבין לו וכורתין ערלתו..... אבל נפלים גמורים 

מלאך ומעבירין ערלתו ונותן  של]א[ הגיעו לכלל ט' לא היה להם לגמרי אין חותכין ערלתן והקב"ה שולח

 לאותן שחטאו ביותר מדאי ומורידין לגיהנום. 

 שה מפונטואז את רבנו תם )המאה השתים עשרה, ספר הישר סימן נא(. שאלת ר' מ3מקרה 

כי הנה נפטר הגר ואין לו יורשים וחיים לכל ישראל הניח  והיה לו ממון ביד אחי קרוב ל"ז ליטרים למחצה 

לשליש ולרביע בעסק רב עיליש כי אחי היה מלמדו מקרא ומשנה לילה ויום. וכאשר ראו  העומדים עליו, כי 

והוא היה משיב להם  לא אצוה עזה חמה ותקיף ליה עלמא, מתוך קנאת איש מרעהו היו אומרים צוה לביתך, 

כי אם מרשות רבי כי אחר דברו לא אשנה, ובדקו כמה פעמים על זה והשיב על הן הן ועל לאו לאו. באחרונה  

והורתו של זה וזה שלא בקדושה אמרו לו, אמור שכל נכסייך יירשם גר פלוני שאומר עליו שהוא בן אחותו, 

אני רוצה ואמר משום ירושה בין בתחילה בין באמצע בין  בסוף, ואמר כן  ואין כאן  רוח חכמים נוחה הימנו

שגם העומדים שם כך פירשו לו. וכאשר ראה אחי שהיה הגר רוצה לעשות צוואה ויקם וילך בבית אחת הנה  

ואחת הנה, שהרי אבות העולם לא רצו לעמוד בזה, דהא רבא אע"ג דיהבו ליה מן שמיא עותריה דרב חסדא 

ונא אפילו הכי אמר לא אזלינא. וכששמע אחי שאמר משום ירושה אז הלך ושמע בפי' עם חוכמתא  דרב ה

 ]שאמר[ הגר יירש כל נכסי  וכך מעידים כל העומדים שם. זה טענת אחי בלי תוספת ובלי גרעון.

 ספר הישר חלק התשובות סימן נב תשובת רבנו תם 

חזיק בם, לאהבה אותך ולשמוח בשמך הטוב. השיב הרב ר' יעקב נ"ע. נחקקת בתוון ככתוב בנשתון ועודי מ

ודברי לעו ונתלעו כמעט מחזיק, יען הגיע אגרתך לידי  למ"ש הגדול, ובין לילה השיבותיך קצרה:  נראין 

דרבא גופא אמר דרבנן היא  ולא מצוה לקיים דברי המת,הדברים שלא תקנו חכמים מתנת שכיב מרע לגר 

 י מת שיש לו  יורשים.ועשאוהו כשל תורה ולא תיקנוה אלא לגב

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קמט עמוד א 

 דאיסור גיורא הוה ליה תריסר אלפי זוזי בי רבא. 

 רב מרי בריה, הורתו שלא בקדושה ולידתו  בקדושה הואי, 

 ובי רב הוה. א

 מר רבא: היכי ניקנינהו רב מרי להני זוזי? 
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 לאו   בר ירושה הוא;   -אי בירושה 

כל   היכא דאיתיה בירושה איתיה במתנה, כל היכא )מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן,    - אי במתנה

  (דליתיה בירושה ליתיה  במתנה;

 ליתנהו גביה;  -אי במשיכה 

 אין מטבע נקנה בחליפין;   -אי בחליפין 

 לית ליה ארעא;  -אי אגב קרקע 

 אי שלח לי לא אזילנא.  -אי במעמד  שלשתן 

 רב איקא בריה דרב אמי: אמאי?  ולודי איסור דהלין זוזי דרב מרי נינהו,  וליקנינהו באודיתא! מתקיף לה 

 אדהכי נפק אודיתא מבי איסור. 

 איקפד רבא, אמר: קא מגמרי טענתא לאינשי ומפסדי לי.
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 עצמו בראי המדרש – שטיין דינה פרופ'

 ויהי בשלח -פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא יא  .א

כאילין קנקילייא.  :דרש ר' יוחנן ?כחומה אלכיצד היו המים עשויין לישר: דרש ,ר' יוחנן הוה יתיב]יג[ 

 אדיקת שרח בת אשר ואמרת תמן הוינא ולא הוון אלא כאילין אמפומטא.

 פרקי דרבי אליעזר פרק מח .ב

רּו דֹוש בָּ ל ַהקָּ ל ְיִמינֹו שֶׁ עֹות שֶׁ ְצבָּ ֵמש אֶׁ ֵעאל אֹוֵמר חָּ ְרָאה ַרִבי ִיְשמָּ ּה הֶׁ ְצַבע ְקַטנָּה, בָּ לֹות. אֶׁ ן ְיסֹוד ְגאֻּ לָּ ְך הּוא כֻּ

ְצַבע ְשִניָּה ַלְקַטנָּה, בָּ  ּה. אֶׁ ה ֹאתָּ ר ַתֲעשֶׁ ה ֲאשֶׁ ֱאַמר ]בראשית ו, טו[ ְוזֶׁ נֶׁ ה, שֶׁ ת ְלֹנַח ַמה ַלֲעשֹות ַבֵתבָּ ה אֶׁ ּה ִהכָּ

ְצַבע  נֱֶׁאַמר ]שמות ה, טו[ אֶׁ נֱֶׁאַמר ַהִמְצִרים, שֶׁ ת ַהלּוחֹות, שֶׁ ַתב אֶׁ ּה כָּ ְצַבע ְשִליִשית ַלְקַטנָּה, בָּ ֱאֹלִהים ִהיא. אֶׁ

דוֹ  ְרָאה ַהקָּ ּה הֶׁ ן, בָּ ִהיא ְשִניָּה ַלֹבהֶׁ ְצַבע ְרִביִעית שֶׁ ְצַבע ֱאֹלִהים. אֶׁ ִבים ְבאֶׁ ן ְכתֻּ בֶׁ רּוְך ]שם לא, יח[ לֹֻּחת אֶׁ ש בָּ

ה ַמה ִיְתנּו ִיְשרָּ  רּוְך ְלֹמשֶׁ דֹוש בָּ ִתיד ַהקָּ ּה עָּ ד, בָּ ל ַהיָּ ן ְוכָּ ה ִיְתנּו. ַהֹבהֶׁ נֱֶׁאַמר ]שם ל, יג[ זֶׁ ם, שֶׁ ֵאל ְבִפְדיֹון ַנְפשָּ

ֵאל, ְוֵכן ִלְבֵני  ִרין ִלְבֵני ִיְשרָּ ֵהן צָּ ו שֶׁ הּוא ]נ"א: להראות זרוע עוזו ותפארתו לכל באי עולם[ ְלַהְשִמיד ִלְבֵני ֵעשָּ

ֵעאל  מֵ ִיְשמָּ ר אֹוֵמר חָּ זֶׁ ֵרתּו: ַרִבי ֱאִליעֶׁ יָך ִיכָּ ל ֹאְיבֶׁ יָך ְוכָּ רֶׁ ְדָך ַעל צָּ ֹרם יָּ נֱֶׁאַמר ]מיכה ה, ח[ תָּ יו, שֶׁ ֵהם אֹוְיבָּ ש שֶׁ

ם ָאִבינּו ֵמאּור כַ  הָּ לָּה. כ"ך, בֹו ִנְגַאל ַאְברָּ אֹוִתיֹות כֻּלָּם ְבסֹוד ַהְגאֻּ ה בָּ ִנְכְפלּו ַבתֹורָּ נֱֶׁאַמר ְש אֹוִתיֹות שֶׁ ִדים, שֶׁ

נֱֶׁאַמר ]שם כו, טז[ ֵלְך מֵ  ק ָאִבינּו ִמַיד ְפִלְשִתים, שֶׁ ְך ְלָך ֵמַאְרְצָך. מ"ם, בֹו ִנְגַאל ִיְצחָּ נּו ]בראשית יב, א[ לֶׁ ִעמָּ

ֱאַמר ]שם לב,  נֶׁ ו, שֶׁ נּו ְמֹאד. נ"ן, בֹו ִנְגַאל ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִמַיד ֵעשָּ ַצְמתָּ ִממֶׁ ו. ִכי עָּ יב[ ַהִציֵלִני נָּא ִמַיד ָאִחי ִמַיד ֵעשָּ

דֹוש ִתיד ַהקָּ ם. צ"ץ, בֹו עָּ ְתכֶׁ ַקְדִתי אֶׁ ֹקד פָּ נֱֶׁאַמר ]שמות ג, טז[ פָּ רּוְך פ"ף, בֹו ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצַרִים, שֶׁ  בָּ

ם צֶׁ  ֵאל ְבסֹוף ַמְלכּות ְרִביִעית, ְולֹוַמר לָּהֶׁ ת ִיְשרָּ נֱֶׁאַמר ]זכריה ו, יב[ ִהֵנה ִאיש הּוא ִלְגֹאל אֶׁ ם, שֶׁ כֶׁ ַמח ִצַמְחִתי לָּ

ם ָאִבינּו, ְוַאְברָּ  הָּ א ְלַאְברָּ לָּ אֹוִתיֹות אֶׁ ת ֵהיַכל ה'. ְוֹלא ִנְמְסרּו הָּ נָּה אֶׁ ח ּובָּ יו ִיְצמָּ ַמח ְשמֹו ּוִמַתְחתָּ ם ָאִבינּו צֶׁ הָּ

ן ְלַיֲעֹקב, ְוַיֲעקֹ  רָּ ק ְמסָּ ק, ְוִיְצחָּ ן ְלִיְצחָּ רָּ ַסר סֹוד ְמסָּ ן ַיֲעֹקב מָּ ֵשר בֶׁ יו, ְואָּ חָּ ן ְלאֶׁ רָּ ן ְליֹוֵסף, ְויֹוֵסף ְמסָּ רָּ ב ְמסָּ

ְלכּו ם, הָּ אֹותֹות ְלֵעיֵניהֶׁ שּו הָּ ֵאל ְועָּ ל ִזְקֵני ִיְשרָּ ה ְוַאֲהֹרן ֵאצֶׁ א ֹמשֶׁ בָּ ֵשר. ּוְכשֶׁ ַרח ַבת אָּ לָּה ְלסֶׁ ֵאל ַהְגאֻּ  ִזְקֵני ִיְשרָּ

שֵ  ַרח ַבת אָּ ם סֶׁ ל ְזֵקנָּתָּ ֵאלּו ֵאצֶׁ אֹותֹות הָּ ם ֵאין בָּ הֶׁ ה לָּ ְך, ָאְמרָּ ְך ְוכָּ ה אֹותֹות ְלֵעיֵנינּו כָּ שָּ א ִאיש ְועָּ ּה בָּ ר ְוָאְמרּו לָּ

ִתיד ִלְגאֹ  עָּ ִאיש שֶׁ ם הּוא הָּ הֶׁ ה לָּ ם ]שמ' ג, טז[. ָאְמרָּ ְתכֶׁ ַקְדִתי אֶׁ ֹקד פָּ נּו פָּ ּה ַוֲהֹלא ָאַמר לָּ ש, ָאְמרּו לָּ ת ַממָּ ל אֶׁ

ֵאל  ֱאִמינּו ִיְשרָּ ם. ִמיָּד הֶׁ ְתכֶׁ ַקְדִתי אֶׁ ֹקד פָּ נֱֶׁאַמר ]שמות ג, טז[ פָּ א פ"ה ופ"ה, שֶׁ ַמְעִתי ֵמַאבָּ ְך שָּ כָּ ִמִמְצַרִים, שֶׁ

ֵאל: ת ְבֵני ִיְשרָּ ַקד ה' אֶׁ ם ַוִיְשְמעּו ִכי פָּ עָּ נֱֶׁאַמר ]שם ד, לא[ ַוַיֲאֵמן הָּ ה, שֶׁ ם ֵבאֹלִהים ּוְבמשֶׁ עָּ  הָּ

 סכת בבא בתרא דף עה עמוד אתלמוד בבלי מ .ג

א"ר שמואל בר נחמני: פליגי תרי מלאכי ברקיעא, גבריאל ומיכאל, ואמרי לה:  -ושמתי כדכד שמשותיך 

תרי אמוראי במערבא, ומאן אינון? יהודה וחזקיה בני רבי חייא, חד אמר: שוהם, וחד אמר: ישפה, אמר 

כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש: עתיד  -אקדח  להו הקדוש ברוך הוא: להוי כדין וכדין. ושעריך לאבני

הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים, וחוקק בהן עשר על עשרים 

ומעמידן בשערי ירושלים. לגלג עליו אותו תלמיד, השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן, כולי האי 

כי השרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרגליות משכחינן? לימים הפליגה ספינתו בים, חזא מלא

שהם ל' על ל' וחקוק בהן עשר ברום עשרים, אמר להו: הני למאן? אמרו ליה: שעתיד הקדוש ברוך הוא 

להעמידן בשערי ירושלים. אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר ליה: דרוש, רבי, לך נאה לדרוש, כאשר אמרת 

א( ראית לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתה, נתן עיניו בו כן ראיתי. אמר לו: ריקא! אלמלא )ל

 ונעשה גל של עצמות.
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 אלבק( פרשת ויגש פרשה צד-ראשית רבה )תיאודורב .ד

ויש אומרים שרח בת אשר השלימה עמהן את המנין, ה"ה ותקרא אשה חכמה מן העיר ]וגו'[ ויקרב אליה 

ך יואב, לומר שאתה אב לישראל, ואין אתה שמ :אמרה .יז(-ותאמר האשה האתה יואב )שמואל ב כ טז

]וכן התמו )שם שם /שמואל ב' כ'/ יח([ עד כאן  .אלא קוצר, ולית את לפום שמך, לית את ודוד בני תורה

 :ואמר לה ?לחם עליה וקראת אליה לשלום )דברים כ י(יכי תקרב אל עיר לה :לא כתיב ?תמו דברי תורה

אני היא שהשלמתי מניינן של ישראל  -ישראל )שמואל ב כ יט( אנכי שלומי אמוני  :אמרת ליה ?מאן את

במצרים, אני היא שהשלמתי נאמן לנאמן, יוסף למשה, מה אתה מבקש להמית עיר )שמואל ב כ( ולי 

 :חלילה חלילה שתי פעמים -ויען יואב ויאמר חלילה חלילה לי וגו' )שם שם כ(  :מיד ?שאני אם בישראל

כי איש[ מהר אפרים שבע בן  ,אלא לא כן ]הדבר .חלילה למלכות בית דודחלילה לדוד חלילה ליואב, 

אלא אמר רבי  ?ואם בדוד למה במלך ?אם במלך למה בדוד - בכרי שמו נשא ידו במלך בדוד )שם שם כא(

כל שמעמיד פניו במלך כאילו העמיד פניו בת"ח, כל שכן במלך ותלמיד  :עזריה בשם רבי יהודה בר סימון

ותאמר ]האשה אל יואב[ הנה ראשו " .כאילו מעיז פניו בשכינה ,כל המעיז פניו במלך :רבי יודן אמר .חכם

כל דמחציף אפיה במלכות בית דוד מרים הוא ראשיה  :אלא אמרה ?מנא ידעה -)שם(  "מושלך אליך

דא אומה הי ?לית אתון ידעין מילי דדוד :אמרה להון -" ותבא האשה אל כל העם בחכמתה" :מיד .מלעיל

ולא טב אלף  .אלף גוברין :אמרה להון ?ומהו בעי :אמרון לה ?!הידא מלכותא קמת בהון ?!קמת בהון

דלמא אגב  :אמרה להון .כל חד וחד ליהב לפום מה דאית ליה :אמרון לה ?גוברין מלמחרבה מדינתכון

לעשרה, לחד  למאה, ,עבדא נפשה כמא דאזלא מפייסא והדרא מאלף לחמש מאין .פיוסא שביק ציבחר

 ויכרתו את ראשו. :מיד .שבע בן בכרי ?ומנו ,והוא אכסנאי

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נח עמוד ב .ה

ברוך דיין האמת.  -ברוך מציב גבול אלמנה, בחורבנן אומר  -תנו רבנן: הרואה בתי ישראל, בישובן אומר 

אל נקמות ה' אל נקמות הופיע.  -בית גאים יסח ה', בחורבנן אומר  -בתי אומות העולם, בישובן אומר 

עולא ורב חסדא הוו קא אזלי באורחא, כי מטו אפתחא דבי רב חנא בר חנילאי, נגד רב חסדא ואתנח. 

אמר ליה עולא: אמאי קא מתנחת? והאמר רב: אנחה שוברת חצי גופו של אדם, שנאמר ואתה בן אדם 

אדם, שנאמר והיה כי יאמרו אליך על מה האנח בשברון מתנים וגו', ורבי יוחנן אמר: אף כל גופו של 

אמר לו: היכי לא אתנח? ביתא דהוו בה שיתין  -אתה נאנח ואמרת אל שמועה ]כי באה[ ונמס כל לב וגו'! 

אפייתא ביממא ושיתין אפייתא בליליא, ואפיין לכל מאן דצריך. ולא שקל ידא מן כיסא, דסבר: דילמא 

מכסיף. ותו, הוו פתיחין ליה ארבע בבי לארבע רוחתא  אתי עני בר טובים, ואדמטו ליה לכיסא קא

דעלמא, וכל דהוה עייל כפין נפיק כי שבע. והוו שדו ליה חטי ושערי בשני בצורת אבראי, דכל מאן דכסיפא 

אמר ליה, הכי אמר רבי  -מילתא למשקל ביממא אתי ושקיל בליליא. השתא נפל בתלא, ולא אתנח? 

גזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו, שנאמר באזני ה' צבאות אם יוחנן: מיום שחרב בית המקדש נ

לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב. ואמר רבי יוחנן: עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן 

לישובן, שנאמר שיר המעלות לדוד הבטחים בה' כהר ציון, מה הר ציון עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו 

יהן של צדיקים עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן. חזייה דלא מיישב דעתיה, אמר לישובו, אף בת

 ליה: דיו לעבד שיהא כרבו.

 



 

"שלום עליך נפשי"  על דרך ארץ ביחסינו אל הארץ -איתמר לפיד 
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 הארץ אל ביחסינו ארץ דרך על  נפשי" עליך שלום" - לפיד איתמר

ר ְבַיְרְכֵתי  • ֵאל ַוְיִהי ִאיש ֵלִוי גָּ ְך ֵאין ְבִיְשרָּ לֶׁ ֵהם ּומֶׁ ְפַרִים ַוִיַקח-ַהר"ַוְיִהי ַביִָּמים הָּ ם -אֶׁ חֶׁ ש ִמֵבית לֶׁ גֶׁ ה ִפילֶׁ לֹו ִאשָּ

ה. ל ְיהּודָּ ְך ֵמִאתֹו אֶׁ יו ִפיַלְגשֹו ַוֵתלֶׁ לָּ ... -ַוִתְזנֶׁה עָּ  ֵבית ָאִביהָּ

ל • ת-...ַויָֹּבא אֶׁ יהָּ ִלְשֵנים עָּ -ֵביתֹו ַוִיַקח אֶׁ מֶׁ הָּ ַלֲעצָּ לֶׁת ַוַיֲחֵזק ְבִפיַלְגשֹו ַוְיַנְתחֶׁ הָּ ְבֹכל ַהַמֲאכֶׁ ִחים ַוְיַשְלחֶׁ ר ְנתָּ שָּ

ֵאל. ל ְגבּול ִיְשרָּ יָּה כָּ ה ְוָאַמר ֹלא-ְוהָּ ֹראֶׁ ה ְוֹלא-הָּ ֹזאת ְלִמיֹום ֲעלֹות ְבֵני-ִנְהְיתָּ ה כָּ ץ ִמְצַרִים -ִנְרֲאתָּ רֶׁ ֵאל ֵמאֶׁ ִיְשרָּ

ה ִשימּו צּו ְוַדֵברּו-ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ יהָּ עֻּ לֶׁ ם עָּ כֶׁ   .לָּ

ה ִעם...ַוֵיֵצא ִאיש יִ  • מָּ ֵאל ַלִמְלחָּ ִמן...-ְשרָּ  ִבְניָּ

ֵאל • ְך ְבִיְשרָּ לֶׁ ֵהם ֵאין מֶׁ ה"  ...ַביִָּמים הָּ יו ַיֲעשֶׁ ר ְבֵעינָּ  .ִאיש ַהיָּשָּ

 כ"א(-)ספר שופטים, מתוך פרקים י"ט

 

ושמא תאמר אותן שבעים אלף שנהרגו בגבעת בנימין, מפני מה נהרגו? לפי שהיה להם לסנהדרי גדולה, שהניח 

משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם, היה להם  לילך ולקשור חבלים של ברזל במתניהם ולהגביה בגדיהם 

למעלה מארכובותיהן,  ויחזרו בכל עיירות ישראל: יום אחד ללכיש, יום אחד לבית אל, יום אחד לחברון יום 

ם ובשלוש, עד שיתישבו ארץ, בשנה ושתי-אחד לירושלים, וכן בכל מקומות ישראל, וילמדו את ישראל דרך

ישראל בארצם. כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולמות כולן שברא מסוף העולם ועד סופו. והם לא 

עשו כן, אלא כשנכנסו לארצם כל אחד מהם נכנס לכרמו וליינו ולשדהו ואומרים שלום עליך נפשי כדי שלא 

 להרבות עליהן את הטורח.

 )תנא דבי אליהו, י"א(

 

ַקְטִתי ְוֹלא"ִכי פַ  • ַלְוִתי ְוֹלא שָּ ֹבא ִלי. ֹלא שָּ ֹגְרִתי יָּ ר יָּ ֵיִני ַוֲאשֶׁ ֱאתָּ ַחְדִתי ַויֶׁ ז-ַחד פָּ ֹבא ֹרגֶׁ -)איוב, ג, כה  ."נְָּחִתי ַויָּ

 כו(

ץ ְכנַָּען • רֶׁ ץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְבאֶׁ רֶׁ ב ַיֲעֹקב ְבאֶׁ  . )בראשית, ל"ז, א(""ַוֵישֶׁ

 

ם בשלוה ומבקשים לישב בשלוה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג. אמר, א"ר אחא בשעה שהצדיקים יושבי

לא דיין שהוא מתוקן להם לעולם הבא אלא שהם מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה? תדע לך שהוא כן, יעקב 

. "לא שלותי ולא שקטתי", לא וישב יעקבאבינו ע"י שבקש לישב בשלוה בעוה"ז נזדווג לו שטנו של יוסף, 

 בא עלי רגזו של יוסף. -לא שקטתי מלבן, ולא נחתי מדינה, ויבא רוגז שלותי מעשו, ו

 )מדרש רבה בראשית פרשה פד פסקה ג( 

 

 "...וצריך האדם הדר בארץ ישראל תמיד לזכור בשם כנען המורה על עבדות וההכנעה...        

ע, וכמו שאמר דוד כלל העולה, אדרבא ואדרבא בהארץ אשר ה' אלהיך דורש צריך להיות ביותר עבד ונכנ

", כלומר ביותר אני משים עצמי לגר בארץ הקדושה. וזהו ענין כשאמר הקב"ה גר אנכי בארץהמלך ע"ה "

", קשה לימא בארץ, מה זה לא להם... "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להםלאברהם אבינו על עבדות מצרים 
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פשוטו, כי יהיו בארץ לא להם עבדים אבל לענינינו מתורץ, שאמר בארץ מצרים תהיו גרים, וזהו הגרות כ

": הללו עבדי ה'", ואז "גר אנכי בארץלפרעה, אבל אחר כך תזכו להיות גרים בארצכם, כמו שאמר דוד "

הכלל העולה, יושבי הארץ צריכין להיות בהכנע וכמו גרים, לא יעשו העיקר להתיישב באיתן מושבו. וזה 

 , בקש לישב בשלוה, אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים כו'". שארז"ל )ב"ר פד, א(, "וישב יעקב בארץ כנען

רק יהיה "בארץ מגורי", "גר אנכי", ויהיה "ארץ כנען". ויהיה "מגורי אביו" סוד "פחד יצחק", הוא מדת 

הדין "מגור מסביב", ו"סביביו נשערה מאוד". וזהו "כי גרים ותושבים אתם עמדי", בשעה שאתם רוצים 

וסימנך "ארץ אוכלת יושביה", היא מכלה הרוצים לישב בה בשלוה ובתוקף לאכול  לישב בשלוה תהיו גרים.

 פירותיה ולהנות בה לבד.

 פרשת לך לך תורה אור )ב(, ר' ישעיהו הורוויץ( -)"שני לוחות הברית" ספר בראשית 

 

ר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ" • יָך" )תהילים קיט,  גֵּ ִני ִמְצֹותֶׁ  (19ַאל ַתְסֵתר ִממֶׁ

ר • ֹדַע ֵתַדע  ַוֹיאמֶׁ ם יָּ ר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם-ִכיְלַאְברָּ נָּה גֵּ ם ַאְרַבע ֵמאֹות שָּ דּום ְוִענּו ֹאתָּ )בראשית,  .ַוֲעבָּ

 (13ט"ו, 

ת ֵשם ה'  • י ה'"ַהְללּויָּּה ַהְללּו אֶׁ  (1" )תהילים קלה, ַהְללּו ַעְבדֵּ

ל • הָּ ל ַהקָּ ת ה' ְלֵעיֵני כָּ ִויד אֶׁ ְך דָּ רֶׁ ם ְוַעד עֹולָּם: ... ִכי  ַוֹיאֶמר ָדִויד "ַוְיבָּ ֵאל ָאִבינּו ֵמעֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ִרים ה" )דברי הימים א, כט,  גֵּ ץ ְוֵאין ִמְקוֶׁ ָארֶׁ ֵמינּו ַעל הָּ ל ֲאֹבֵתינּו ַכֵצל יָּ ִבים ְככָּ נֶׁיָך ְותֹושָּ  (15;10ֲאַנְחנּו ְלפָּ

ַבע ַיֲעֹקב בְ  •  (53" )בראשית לא, ִיְצָחקָאִביו  ַפַחד"... ַוִישָּ

ה ְוִלְשֵכַני ְמֹאד  • ְרפָּ ִייִתי חֶׁ ל ֹצְרַרי הָּ ַמְעִתי ִדַבת ַרִבים  ּוַפַחד"ִמכָּ ִני:... ִכי שָּ י ֹרַאי ַבחּוץ נְָּדדּו ִממֶׁ עָּ ָמגוֹר ִלְמיֻּדָּ

מּו: ַוֲאנִ  ִמָסִביב מָּ ַקַחת ַנְפִשי זָּ ַלי לָּ ם ַיַחד עָּ ְסדָּ ה" )תהילים לא, ְבִהּוָּ תָּ ַטְחִתי ה' ָאַמְרִתי ֱאֹלַהי אָּ יָך בָּ לֶׁ -12י עָּ

15) 

נָּיו ֹתאֵכל  • ץ ּוְסִביָביו ִנְשֲעָרה ְמֹאד"יָֹּבא ֱאֹלֵהינּו ְוַאל יֱֶׁחַרש ֵאש ְלפָּ ָארֶׁ ל הָּ ל ְואֶׁ ַמִים ֵמעָּ ל ַהשָּ א אֶׁ  ָלִדין: ִיְקרָּ

 (3-4ַעמֹו" )תהילים נ, 

ֵכר לִ  • ץ ֹלא ִתמָּ ָארֶׁ ץ "ְוהָּ ָארֶׁ ת ִכי ִלי הָּ ִרים ְותוָֹשִבים ַאֶתם ִעָּמִדיְצִמתֻּ  (20-23" )ויקרא כה, ִכי גֵּ

ּה  • ּה לָּתּור ֹאתָּ ַבְרנּו בָּ ר עָּ ץ ֲאשֶׁ ָארֶׁ ֵאל ֵלאֹמר הָּ ל ְבֵני ִיְשרָּ ּה אֶׁ רּו ֹאתָּ ר תָּ ץ ֲאשֶׁ ָארֶׁ ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת "ַוֹיִציאּו ִדַבת הָּ

 (32ִהוא" )במדבר יג,  יוְֹשֶביהָ 

 



 

פריחתו וקמילתו של הנרקיס במיתולוגיה, באגדה, ובדמותו של שמעון הצדיק. -ד"ר יהודה פרנקל
 55מתוך  34עמ'   

 ובדמותו באגדה, במיתולוגיה, הנרקיס של וקמילתו ופריחת -פרנקל יהודה ר"ד
 הצדיק. שמעון של

 במדבר פרק ו 

ה ֵלאֹמר: .א ל ֹמשֶׁ  ַוְיַדֵבר ה' אֶׁ

ִזיר  .ב ר נָּ ה ִכי ַיְפִלא ִלְנֹדר נֶׁדֶׁ ם ִאיש אֹו ִאשָּ ֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלהֶׁ ל ְבֵני ִיְשרָּ  ְלַהִזיר ה':ַדֵבר אֶׁ

ה ַוֲענִָּבים ַלִחים וִ  .ג ִבים ֹלא ִיְשתֶׁ ל ִמְשַרת ֲענָּ ה ְוכָּ ר ֹלא ִיְשתֶׁ ץ ֵשכָּ ץ ַיִין ְוֹחמֶׁ ר ַיִזיר ֹחמֶׁ  יֵבִשים ֹלא ֹיאֵכל:ִמַיִין ְוֵשכָּ

ג ֹלא ֹיאֵכל: .ד ן ַהַיִין ֵמַחְרַצִנים ְוַעד זָּ פֶׁ ה ִמגֶׁ שֶׁ ר ֵיעָּ  ֹכל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמֹכל ֲאשֶׁ

ל ְיֵמי נֶׁדֶׁ  .ה ַרע ְשַער ֹראשֹו:כָּ ֹדש ִיְהיֶׁה ַגֵדל פֶׁ ר ַיִזיר ה' קָּ  ר ִנְזרֹו ַתַער ֹלא ַיֲעֹבר ַעל ֹראשֹו ַעד ְמֹלאת ַהיִָּמם ֲאשֶׁ

ל ְיֵמי ַהִזירֹו  .ו ש ֵמת ֹלא יָֹּבא: לה' כָּ  ַעל נֶׁפֶׁ

ם ִכי ֵנזֶׁ  .ז ם ְבֹמתָּ א לָּהֶׁ יו ַעל ֹראשֹו:ְלָאִביו ּוְלִאמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאֹחתֹו ֹלא ִיַטמָּ  ר ֱאֹלהָּ

ֹדש הּוא ה':ֹכל ְיֵמי ִנְזרֹו  .ח  קָּ

 ספרי במדבר פיסקא כב ד"ה להזיר לה' 

 להזיר לה', המצוה להנזר לשם

 אמר שמעון הצדיק לא אכלתי אשם נזירות מעולם אלא אחד

 שבא אחד מן הדרום יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו תלתלים  

 אה נמתי לו מה ראית להשחית שער נ

 ונם לי 

רועה הייתי בעירי והלכתי למלאות מים מן המעין ונסתכלתי בבואה שלי פחז לבי עלי בקש להעבירני מן 

 העולם 

 נמתי לו רשע הרי אתה מתגאה בשאינו שלך של עפר ושל רמה ושל תולעת הוא

 הריני מגלחך לשמים מיד מכתי את ראשי ונשקתיו על ראשו

ים רצון המקום ועליך נתקיים איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר נמתי לו כמותך ירבו בישראל עוש

 לה' 

 מיוחס לרש"י נזיר ד:

 ומהר עלי יצרי והביאני לידי הרהור: -ופחז 

 ר"ן נדרים ט:

 מיהר מל' פחז כמים ובקש לטרדני מן העולם לילך אחרי מראה עיניי -פחז יצרי עלי 

 שיטה מקובצת נזיר ד:

 שבשביל שראה צילו ושערו נבהל מרוב יופיו ובקש להשתחוות לו. הר' עזריאל ז"ל:ובקש לטרדני. 



 

פריחתו וקמילתו של הנרקיס במיתולוגיה, באגדה, ובדמותו של שמעון הצדיק. -פרנקלד"ר יהודה 
 55מתוך  35עמ'   

 שיטה מקובצת נדרים ט:

 ובקש לטרדני. כלומר לפרוק עול מעלי ולעשות עצמו כאלוה הרי"ץ ז"ל:

 551הרב שאול ליברמן תוספתא כפשוטה נזירות עמ'

 יך שמעון הצדיק להרכין עצמו כדי לנשקו... שהרי שמעון הצדיק היה בוודאי גדול בקומה לפיכך היה צר

  413-430שורה   3ספר  1אובידיוס, מטמורפוזות,כרך 

 הוגיעהו הציד-הן הגיע הנער בחום

 זך הגלים והדר המקום משכוהו לפלג

 נח ושבר צמאונו הצמא מדי פעם יציק לו:

 ובשתותו השתאה לצלמו הממהו במים

 ויתאהב לתקווה ללא גוף כי לגוף יחשבנה 

 ש יתהה על יופיו ומשם יסקרנו כפסלחר

 שיש מפרוס נפלא מדוממים איש את אחיו יעריצו 

 ארצה צנח התענג על עניו זיו מרום מפיצות הן...

 כשושנים לחייו, צוארו שנהבים, ותפארת 

 הוד נסוכה על פניו לבנתן מהולה בחן ורד...

 פתי ערג אל עצמו כי אוהב ואהוב כאחד הוא..

 את אשו מלבה בו הצלםמה שראה לא ידע: 

 אהבה הוא מצית בוואש  צל ללא גוף ישטה בו
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 סיני? הר מעמד נכשל מדוע - עופרן אילעאי הרב

 )מאיר אריאל( "עד לאן אתה רואה, משם אתה מאמין..." 

 כ-יט יםפרק שמות

ַשן ִסיַני ְוַהר( יח) לוֹ  עָּ ר ִמְפֵני כֻּ ַרד ֲאשֶׁ יו יָּ לָּ ֵאש ה' עָּ נוֹ  ַוַיַעל בָּ ן ֲעשָּ שֶׁ ן ְכעֶׁ ֱחַרד ַהִכְבשָּ ל ַויֶׁ ר כָּ הָּ  קֹול ַוְיִהי( יט) :ְמֹאד הָּ

ר ֵזק הֹוֵלְך ַהשֹופָּ ה ְמֹאד ְוחָּ ֱאֹל ְיַדֵבר ֹמשֶׁ נּו ִהיםוְוהָּ ל( יד: )ְבקֹול ַיֲענֶׁ ם ְוכָּ עָּ ת ֹרִאים הָּ ת ַהקֹוֹלת אֶׁ  ְוֵאת ַהַלִפיִדם ְואֶׁ

ר קֹול ת ַהֹשפָּ ר ְואֶׁ הָּ ֵשן הָּ ם ַוַיְרא עָּ עָּ נֻּעּו הָּ ֹחק ַוַיַעְמדּו ַויָּ ל ַוֹיאְמרּו( טו) :ֵמרָּ ה אֶׁ ה ַדֵבר ֹמשֶׁ נּו ַאתָּ ה ִעמָּ עָּ  ְוַאל ְוִנְשמָּ

נּו ְיַדֵבר ן ִהיםוֱאֹל ִעמָּ  ...:נָּמּות פֶׁ

 לב פרק

ם ַוַיְרא( א) עָּ ה ֹבֵשש ִכי הָּ ת ֹמשֶׁ דֶׁ רֶׁ ר ִמן לָּ הָּ ֵהל הָּ ם ַוִיקָּ עָּ יו ַוֹיאְמרּו ַאֲהֹרן ַעל הָּ נּו ֲעֵשה קּום ֵאלָּ ר ִהיםוֱאֹל לָּ  ֵיְלכּו ֲאשֶׁ

ֵנינּו ה ִכי ְלפָּ ה זֶׁ ִאיש ֹמשֶׁ ר הָּ נּו ֲאשֶׁ ֱעלָּ ץ הֶׁ רֶׁ ַדְענּו ֹלא ִמְצַרִים ֵמאֶׁ ה יָּ יָּה מֶׁ ם ַוִיַקח( ד)... :לוֹ  הָּ ַצר ִמיָּדָּ ט ֹאתוֹ  ַויָּ רֶׁ  ַבחֶׁ

ל ַוַיֲעֵשהּו ה ֵעגֶׁ יָךוֱאֹל ֵאלֶׁה ַוֹיאְמרּו ַמֵסכָּ ֵאל הֶׁ ר ִיְשרָּ ֱעלּוָך ֲאשֶׁ ץ הֶׁ רֶׁ ִים ֵמאֶׁ  :ִמְצרָּ

 

 א עמוד פח דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 –ההר" )שמות יט(  בתחתית "ויתיצבו

 ,כגיגית ההר את עליהם הוא ברוך הקדוש שכפה מלמד: חסא בר חמא בר אבדימי רב אמר

 .קבורתכם תהא שם - לאו ואם, מוטב - התורה מקבלים אתם אם: להם ואמר

 .לאורייתא רבה מודעא מכאן: יעקב בר אחא רב אמר

 אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש

  א עמוד פח דף שבת מסכת י"רש

 לא למה לדין יזמינם שאם - רבה מודעא

, תשובה להם יש - עליכם שקבלתם מה קיימתם

 .באונס שקבלוה

  א עמוד פח דף שבת מסכת תוספות 

והא דאמר... בפ'  - מודעא רבה לאורייתא

אלו נאמרין )סוטה לז:( שקבלו את כל התורה 

בהר גרזים ובהר עיבל, אור"ת דע"פ הדיבור היה 

והרי כבעל כרחם, אבל בימי אחשורוש קבלו 

 .מדעתם מאהבת הנס

 מה סימן ש"הריב ת"שו

, האמת מקבלי ואנחנו. הקבלה מצד לא', החקיר מצד שהיא אותה רק שלמה ידיעה שאין, בספריהם וכתבו

 היא, ה"ע הנביאים אדון ובאמצעות הגבורה מפי סיני הר במעמד אלינו שבאה, שלמה שלנו שהתורה, דעתנו

 .לערכה ותהו אפס חקירתם וכל, מהכל למעלה

 



 

 55מתוך  37עמ'   מדוע נכשל מעמד הר סיני? -הרב אילעאי עופרן 

  ה פרק תשובה הלכות שמח אור

( ג, יב במדבר) הכתוב בזה שביאר, ל"זצ כהן חנניה' ר הרב זקני הוא, אבא מאבי אחד דבר פה להזכיר והנני

 האנושי קיבח זה יתכן איך הפילוסף שאלת נודע וכבר, האדמה פ"ע אשר האדם מכל מאד עניו היה ומשה

 עמוקים דרושים בזה יש כי ואם, המעלות הערכת העדר רק זה הלא, ממנו שפחות ממי בערכו שפל להיות

 ובהירת חומרויותיו לזהרת כי, והוא, גדולה לענוה הביאו אשר מהענינים זה גם להיות יתכן ז"בכ, למבין

 נעדר והיה, פנים אל פנים' ד כבוד תמונת רואה והיה, הנבראים מכל יותר ונעלה, לרוחני נתהפך אשר גשמו

 לכן, ומצוה מצוה כל פעולת רואה והיה, בעין עין ראה שהכל, להאמין צווי בו שייך היה ולא, הבחירה מן

 השם מהשגחת והאמין, בחירי והיה, להאמין צריך בתומתו שהוא, שבישראל הפחות מול בערכו שפל נהיה

 פני על שהמה, עניו היה ובמה, האדם מכל מאד עניו היה ומשה הכתוב מאמר וזה, ובמצוותיו ובשלמותו

 האיש כן לא, בחירים היו מפעלם ובכל, האמונה היא המיוחדת המצוה להם והיה, מאומה ראו ולא, האדמה

 .ח"ודפח, שמים למרום ועלה אלדים איש משה
 

 מה חדש במדע / מאיר אריאל )חלק ג(

 אומרים גם שהמדעים 

 עוד מעט קט והם מגיעים 

 לפענוח סוד החיים 

 וכל סודות היקום. 

 

 אבל על קו האינסוף 

 הם יעמלו לקלוף ולקלוף, 

 בלי הרף לחצוב ולחשוף, 

 והנקודה, היכן היא תקום? 

 

 כמה ספרות אחרי הפסיק, 

 כמה שנות אור שופך עוד חלקיק, 

 קרן תשלח, תפתח עדשה, 

 סתומה חדשה...  -ליד הניגלה 

 תאיץ במחשב, עודך מגשש 

 וכל דבר ביד ממשש. 

 אז עד איפה אתה יודע, עד היכן אתה מבין, 

 ומשם אתה מאמין...  -עד לאן אתה רואה 

... 

 האדם חץ שלוח אל לב החידה 

 משתוקקת להיוודע. אשר 

 ריבואות נקבים מנסים, מנסים, 

 אבל רק דרך נקב אחד נכנסים... 

 

 והמדע הוא רק נקב אחד מרבים 

 חותר וחופר ניצוצות ושבבים. 

  -אך כשלהוכיח איננו יכול 

 אז בכח הולך הוא את הרוח לכבול...
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 שביניהם ומה חז"ליים משלים שני - פישר אסתר ד"ר

 "אל יהי המשל הזה קל בעיניך"

 מדרש שיר השירים רבה א' א'  .א

לבאר עמוקה מלאה מים והיו מימיה צוננין ומתוקים וטובים ולא הייתה בריה יכולה  אמר רבי חנינא

לשתות ממנה. בא אדם אחד וספק לה חבל בחבל, משיחה במשיחה ודלה ממנה ושתה. התחילו הכל דולין 

. כך, מדבר לדבר, ממשל למשל, עמד שלמה על סודה של תורה. דכתיב )משלי א, א(: "משלי שלמה ושותין

 בן דוד מלך ישראל". על ידי משלותיו של שלמה, עמד על דברי תורה.

. שעל ידי המשל הזה, אדם יכול לעמוד בדברי תורה. משל אל יהי המשל הזה קל בעיניך:  ורבנן אמרין

או מרגליות טובה, לא על ידי פתילה כאיסר הוא מוצא אותה? כך המשל הזה, למלך שאבד זהב מביתו 

לא יהיה קל בעיניך, שעל ידי המשל אדם עומד על דברי תורה. תדע לך שהוא כן, שהרי שלמה על ידי 

 המשל הזה, עמד על דקדוקיה של תורה.

 שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ז מדרש  .ב

ִאים נְָּתנּו ֵריַח ְועַ  ְך: )שיר השירים ז יד(ַהדּודָּ ַפְנִתי לָּ ִנים דֹוִדי צָּ ִשים ַגם ְישָּ ִדים ֲחדָּ ל ְמגָּ ֵחינּו כָּ  ל ְפתָּ

ִדים ל ְמגָּ ֵחינּו כָּ  ְוַעל ְפתָּ

 דבית ר' שילא ורבנן, 

 אמרין: לאשה כשרה שהניח לה בעלה מעט חפצים ומעט יציאות, בית ר' שילא ד

 מה סגלתי לך וגם הוספתי לך עליהם, כיון שבא בעלה אמרה לו: ראה מה הנחת לי ו

 אמרי: למלך שהיה לו פרדס ונתנו לאריס,  ורבנן

מה עשה אותו האריס? מלא כלכלות של תאנים מפירותיו של פרדס ונתנן על פתח הפרדס, כשהיה המלך 

 עובר רואה כל השבח הזה, אמר כל השבח הזה בפתח הפרדס, בפרדס כולו על אחת כמה וכמה.

 אשונים אנשי כנסת הגדולה הלל ושמאי ורבן גמליאל הזקן, כך בדורות הר

בדורות האחרונים ר' יוחנן בן זכאי ור' אליעזר ור' יהושע ור' מאיר ור' עקיבא ותלמידיהון על אחת כמה 

 וכמה.

ַפְנִתי לְָּך: ועליהם הוא אומר ִנים דֹוִדי צָּ ִשים ַגם ְישָּ   ֲחדָּ

 ב תלמוד בבלי מסכת עירובין דף כא עמוד  .ג

ַפְנִתי לְָּך ִנים דֹוִדי צָּ ִשים ַגם ְישָּ  ֲחדָּ

אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה 

 וקיימתים.  -שגזרת עלי 

 אמר ליה רב חסדא לההוא מדרבנן דהוה קא מסדר אגדתא קמיה: מי שמיע לך חדשים גם ישנים מהו? 

 אמר ליה: אלו מצות קלות ואלו מצות חמורות. 

 אמר ליה: וכי תורה פעמים פעמים ניתנה? אלא: הללו מדברי תורה, והללו מדברי סופרים. 

 איכה רבה )בובר( פרשה ג מדרש  .ד

ל־ִלִבי ַעל־ֵכן אֹוִחיל ִשיב אֶׁ  )איכה ג:כא(  ֹזאת אָּ

 ר' אבא בר כהנא אמר:

וכתב לה: כך וכך חופות אני עושה לך,וכך תכשיטין אני  גדולה, משל למלך שנשא אשה וכתב לה כתובה

 עושה לך, 

 וכך וכך כסף וזהב אני   נותן לך,

 והניחה שנים רבות והלך לו למדינת הים, 
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 האם בעלך לא עזב אותך?(  והיו שכנותיה מקנטרות אותה ואומרות לה לא בעליך שבק יתיך, )

 (הינשאי לגבר אחרלכי  זילי נסבי לך גבר אוחרנן, )

 והיתה בוכה ומתאנחת, ואח"כ היתה נכנסת לתוך חופתה וקראת כתובתה ומתאנחת, 

לאחר ימים ושנים בא המלך, ואמר לה: תמיה אני ממך איך המתנת לי כל השנים הללו, אמרה לו: אדוני 

 המלך אילולי כתובתך מרובה שכתבת לי, כבר הטעו אותי שכנותי, 

אלוהיכם לא רוצה  אתכם( את ישראל ואומרות להם: אלהכון לא בעי יתכון,) כך אומות העולם מונין

 ( הסתלקה השכינה מעליכם( סליק שכינתיה מעליכון,)עזב אתכם שביק יתכון, )

וישראל נכנסים בבתי כנסיות ובבתי   בואו אצלנו ואנו ממנים אתכם דוכוסין ואפרכסין ואיסטרטליטין,

 מדרשות שלהם,

ם ּווקורין בתורה:  ְתכֶׁ ם ְוִהְרֵביִתי אֶׁ ְתכֶׁ ם ְוִהְפֵריִתי אֶׁ ִניִתי ֲאֵליכֶׁ םוגו' פָּ ְתכֶׁ  , ()ויקרא כו 4 ְוֹלא־ִתְגַעל ַנְפִשי אֶׁ

 ומתנחמים,

 למחר כשהגאולה באה, אמר הקב"ה לישראל: בני ,תמיה אני מכם היאך המתנתם לי כל השנים הללו. 

והן אומרים לפניו: רבון כל העולמים אילולי תורתך שנתת לנו, והיינו נכנסים בבתי כנסיות ובתי 

 מדרשות, והיינו קורין ופניתי אליכם, ולא תגעל נפשי אתכם, כבר הטענו אומות העולם ממך, 

ְנִיי(: זהו שכתובהדא הוא דכתיב ) י ָאז ָאַבְדִתי ְבעָּ עָּ ְתָך ַשֲעשֻּ  ים קיט צב(.)תהל לּוֵלי תֹורָּ

ל־ִלִבי ַעל־ֵכן אֹוִחיל : ]לכך נאמר ִשיב אֶׁ  [. ֹזאת אָּ

 

                                                 
ם  4 ְתכֶׁ ם ְוִהְרֵביִתי אֶׁ ְתכֶׁ ם ְוִהְפֵריִתי אֶׁ ִניִתי ֲאֵליכֶׁ  :ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת־ְּבִריִתי ִאְתֶכם)ט( ּופָּ

ש תֹוִציאּו:    דָּ ן ִמְפֵני חָּ ן ְויָּשָּ ן נֹושָּ שָּ ם יָּ  )י( ַוֲאַכְלתֶׁ
ם ְוֹלא־ִתגְ     ִני ְבתֹוְככֶׁ ַתִתי ִמְשכָּ ם:)יא( ְונָּ ְתכֶׁ  ַעל ַנְפִשי אֶׁ



 

 55מתוך  40עמ'   פרויד קורא מגילת רות –נורית פריד 

 רות מגילת קורא פרויד – פריד נורית

 גלוי ונסתר -מודע ותת מודע  -קרי וכתיב 

   כה,ב– כה,א מגילה .א

 ומתרגם נקרא - הראשון עגל מעשה ומתרגם נקרא - תמר מעשה מתרגם ולא נקרא -ראובן מעשה מתני'

 במרכבה מפטירין אין מתרגמין ולא נקראין ואמנון דוד מעשה כהנים ברכת מתרגם ולא נקרא -והשני

 (ב טז, יחזקאל) ירושלם את בהודע מפטירין אין : אומר אליעזר ר' מתיר יהודה ורבי

 נקרין אלו תרגמיןמ ולא נקרין לא ויש מתרגמין ולא נקרין ויש ומתרגמין נקרין יש רבנן תנו גמרא

 ומתרגמין

 ומה לפנים ומה למטה מה למעלה מה לשיולי אתו דתימא מהו פשיטא - ומתרגם נקרא בראשית מעשה

 קמ"ל לאחור

 דברים) ישכבנה ישגלנה(ל כח, דברים) כגון לשבח אותן קורין לגנאי בתורה הכתובין המקראות כל ת"ר

 חוריהם את לאכול( כז יח, ב מלכים) דביונים חריונים( כה ו, ב מלכים) בטחורים בעפולים )כז כח,

 למחראות( כז י, ב מלכים) רגליהם מימי תא ולשתות צואתם את לאכול שיניהם מימי את ולשתות

  …למוצאות

  כח,ל דברים .ב

ש ִאָשה ר ְוִאיש ְתָארֵּ ב ְוֹלא ִתְבֶנה ַּבִית )ִיְשָכֶבָנה( ישגלנה ַאחֵּ שֵּ  ְתַחְלֶלנּו ְוֹלא ִתַטע ֶכֶרם ּבוֹ  תֵּ

 ,שם רש"י .ג

  זה. הוא סופרים ותיקון ישכבנה , לשבח כינהו והכתוב פילגש, שגל לשון , ישגלנה

  טז יז, א, שמואל .ד

ם ַהְפִלְשִתי ַוִיַגש ב ַהְשכֵּ ב ְוַהֲערֵּ   יוֹם. ַאְרָּבִעים ַוִיְתַיצֵּ

 כג יז, א, שמואל .ה

ר ְוהּוא ַנִים ִאיש ְוִהנֵּה ִעָּמם ְמַדּבֵּ ר ְפִלְשִתים )ִמַּמַעְרכוֹת( ממערות ִמַגת ְשמוֹ  ַהְפִלְשִתי ָגְלָית עוֶֹלה ַהּבֵּ  ַוְיַדּבֵּ

ֶלה ַכְדָבִרים   .ָדִוד ַוִיְשַמע ָהאֵּ

 יז,כג , שמ"א שמעוני ילקוט .ו

  .מום מכל ונהבשמ :רב אמר הבנים איש יצאו

  :כגת באמו דשין שהן יוסף רב תני . .מגת שמו גלית

  .מערות : מערכות  וקרינן כתיב:

     ובאמ הערו שהכל יוסף רב תני 

  רפהע וכתיב הרפה כתיב 

 ערפה אמר וחד מאחוריה אותה עורפין שהכל ? ערפה שמה נקרא ולמה שמה הרפה אמר חד ושמואל רב

 ? הרפה שמה נקרא ולמה שמה

  . כהריפות אותה דשין שהכל

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C_%D7%98%D7%96_%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%9B%D7%97_%D7%9C
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%9B%D7%97_%D7%9B%D7%96
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%9B%D7%97_%D7%9B%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%95_%D7%9B%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%99%D7%97_%D7%9B%D7%96
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  כ ב, פרשה רבה, רות .ז

 יצחק רבי בשם ברכיה רבי ובוכות. מהלכות שהן כחן, תשש אל"ף, חסר( יד א,) ותבכינה קולן ותשנה

 ויגש (טז יז, א שמואל) שנאמר יום, ארבעים לבנה ונתלה חמותה, עם ערפה הלכה פסיעות ארבעים

 ממנה ועמדו חמותה, עם ערפה הלכה מילין ארבעה יצחק רבי בשם יודן רבי והערכ. השכם הפלשתי

  .להרפה ילדו אלה ארבעת (כב כא, ב שמואל)  שנאמר גבורים, ארבעה
 הדא אדם, בני מאה של גוים ערות בה נתערבו מחמותה ערפה שפרשה הלילה אותו כל יצחק רבי אמר

 ערלות ממאה כתיב, ממערות פלשתים, ממערכות וגו' עמם מדבר והוא  (כג יז, א מואל)ש דכתיב הוא

  הלילה. כל בה שנתערו םיגוי

  ח ב, פרק רות .ח

ְלִכי ַאל ִּבִתי ָשַמַעְת  ֲהלוֹא רּות ֶאל ֹּבַעז ַוֹיאֶמר ר ְּבָשֶדה ִלְלֹקט תֵּ  ִעם ִתְדָּבִקין ְוֹכה ִמֶזה ַתֲעבּוִרי ֹלא ְוַגם ַאחֵּ

 .ַנֲעֹרָתי

  שם , תדבקין ד"ה הגר"א, פירוש .ט

 בנערותיי... אלא בנעריי בקידשת לך נאה לא זה כל עם כשירה, שאת מהם ששמעתי כפי אף

 כב כא ב, פרק רות .י

ַלי ִכיָאַמר ַגם  ַהּמוֲֹאִבָיה רּות ַוֹתאֶמר ת ִכלּו ִאם ַעד ִתְדָּבִקין ִלי ֲאֶשר ַהְנָעִרים ִעם אֵּ  . ִלי ֲאֶשר ַהָקִציר ָכל אֵּ

ְצִאי ִכי ִּבִתי טוֹב  ַכָלָתּה רּות ֶאל ָנֳעִמי ַוֹתאֶמר  ַנֲערוָֹתיו ִעם תֵּ

 שם רבה, רות .יא

 הנערים עם אמרה והיא נערותי עם תדבקין וכה אמר: הוא זו, היא מואביה דאיובו לוי בר חנין רבי אמר

 .בעז בנערות ותדבק לי. אשר

  שם הגר"א, פירוש .יב

 נעריו... עם ולא נערותיו' עם תצאי 'כי

  ד-ג ג, פרק רות .יג

 ֶלֱאֹכל ַכֹּלתוֹ  ַעד ָלִאיש ִתָּוְדִעי ַאל ַהֹגֶרן )ְוָיַרְדְת( וירדתי ָעַלִיְך )ִשְמֹלַתִיְך( שמלתך ְוַשְמְת  ָוַסְכְת  ְוָרַחְצְת  ג

 ְוהּוא )ְוָשָכְבְת( ושכבתי ַמְרְגֹלָתיו ְוִגִלית ּוָבאת ָשם ִיְשַכב ֲאֶשר ַהָּמקוֹם ֶאת ְוָיַדַעְת  ְבָשְכבוֹ ִויִהי ד  .ְוִלְשתוֹת

ת ָלְך ַיִגיד   .ַתֲעִשין ֲאֶשר אֵּ

  ו-ד , ד פרק רות .יד

אֹמר ָאְזְנָך ֶאְגֶלה ָאַמְרִתי ַוֲאִני י ְוֶנֶגד ַהֹיְשִבים ֶנֶגד ְקנֵּה לֵּ  ִלי ַהִגיָדה ִיְגַאל ֹלא ְוִאם ְגָאל ִתְגַאל ִאם ַעִּמי ִזְקנֵּ

ְדָעה( ואדע ין ִכי )ְואֵּ  ַהָשֶדה ְקנוְֹתָך ְּביוֹם ֹּבַעז ַוֹיאֶמר ה . ֶאְגָאל ָאֹנִכי ַוֹיאֶמר ַאֲחֶריָך ְוָאֹנִכי ִלְגאוֹל זּוָלְתָך אֵּ

ת ָנֳעִמי ִמַיד אֵּ ֶשת ַהּמוֲֹאִבָיה רּות ּומֵּ ת אֵּ ם ְלָהִקים )ָקִניָת( קניתי ַהּמֵּ ת שֵּ ל ַוֹיאֶמר ו . ַנֲחָלתוֹ  ַעל ַהּמֵּ  ֹלא ַהֹגאֵּ

  ִלְגֹאל. אּוַכל ֹלא ִכי ְגֻאָלִתי ֶאת ַאָתה ְלָך ְגַאל ַנֲחָלִתי ֶאת ַאְשִחית ֶפן ִלי ( )ִלְגָאל לגאול אּוַכל

  י ,ז פרשה רבה רות .טו

  - והא ,כתיב קניתי -קנית המת אשת המואביה רות ומאת נעמי מיד השדה קנותך ביום בעז ויאמר

 ידי על אלא מתו לא הראשונים אמר תורה, מדברי היה אלם נחמן בר שמואל רבי דאמר לההיא מסייעא

 היה ולא בבני, פסלת מערב איני זרעייתי מערבב אנא לית ליטלה, לי חס ליטלה, הולך ואני אותן שנטלו

  .מואבית ולא מואבי עמונית ולא עמוני הלכה נתחדשה שכבר יודע



 

ציורי בית הכנסת בדורה אירופוס: בין מקרא למדרש -חכם -ד"ר נעה יובל
 55מתוך  42עמ'   

 למדרש מקרא בין אירופוס: בדורה הכנסת בית ציורי - חכם-יובל נעה ד"ר

 בניית בית הכנסת – )לערך( לספירה 200

 שיפוץ והרחבת בית הכנסת, עיטור הקירות בציורים המכילים סצנות מקראיות – 244/5

 דורה אירופוס נכבשת בידי הססאנים– 256/7

 לידת משה .א

 שמות ב,ה:

דַ֤וֵת  אַ֤וֵת  ֑רַהְיאֹ  ֣דַעל־יַ  ֖תֹהְלכֹ  יהָּ ְ֥וַנֲעֹרתֶׁ  ֔רַעל־ַהְיאֹ  ֣ץִלְרחֹ ֙ ַבת־ַפְרֹעה רֶׁ ה רֶׁ ת־ַהֵתבָּ תָּ  ֥חַוִתְשלַ  ּוףַ֔הס ֹוְךְ֣בת֙ אֶׁ ת־ֲאמָּ  ּ֖האֶׁ

הָּ  חֶֶֽׁ  :ַוִתקָּ

 

 מדרש שמות רבה, פרשה א:

 ותשלח את אמתה ותקחה )שמות ב'(. ר' יהודה ור' נחמיה. חד אמר: ידה, וחד אמר: שפחתה... 

רבנן אמרי: בת פרעה מצורעת היתה לכך ירדה לרחוץ, וכיון שנגעה בתיבה נתרפאת. לכך חמלה על משה 

 ואהבה אותו אהבה יתירה. 

 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד ב

אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: מלמד, שירדה לרחוץ מגלולי  –ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור 

 אביה.

 םיציאת מצרי .ב

 שמות יג, יח

עָּ ֱאֹלק ֨בַוַיסֵ  ת־הָּ ְך֥דֶׁ  ם֛ים אֶׁ ִש  ּוףַ֑ים־ס ֖רַהִמְדבָּ  רֶׁ ל יםַ֛וֲחמֻּ אֵ  ּ֥ועָּ ץֵ֥מאֶׁ  ֖לְבֵני־ִיְשרָּ ִים רֶׁ  :ִמְצרֶָּֽ

 פרק מא ד"ה ויהי בשלח פרעה -פרקי דרבי אליעזר 

ר' אליעזר אומר ביום שאמר הב"ה יקוו המים בו ביום נקפאו המים ונעשו שנים עשר חלקים כנגד שנים 

 עשר שבטים, ועשו חומות מים בין שביל לשביל והיו רואין אלו את אלו, וראו הב"ה מהלך לפניהם. 

 , ד"ה והנכם היוםמדרש דברים רבה, פרשת דברים

משה עשה אותם דגלים דגלים שיהיו מהלכין בטכסיסי וכיון שעלו ישראל מן הים אמר הקב"ה ל

 מלכים...

 אליהו ונביאי הבעל .ג

 מלכים א פרק יח 

ר֨)כה( ַויֹ  כֶׁ  ּ֨וַבֲחר ַעלַ֗הבַ  יִ֣לְנִביאֵ  הּוֵ֜אִליָּ  אמֶׁ ד רַ֤הפָּ  ם֜לָּ חָּ אֶׁ ַרבִ  םַ֖אתֶׁ  ֥יכִ  הִ֔ראֹשנָּ  ּ֣וַוֲעש֙ הֶָּֽ  םֱ֔אֹלֵהיכֶׁ  םְ֣בשֵ ֙ ְוִקְראּו ים֑הָּ

ימּו ֥אֹל שְ֖ואֵ  ִשֶֽ  :תָּ

ת־ַהפָּ  ִיְקחּו֠)כו( וַ  ר־נָּתַ  ר֨אֶׁ ם ןֲ֣אשֶׁ ַיֲעשּו ֘לָּהֶׁ רֵ֨מַהבֹ  ַבַעלְ֠בֵשם־הַ  ּ֣וַוִיְקְרא ַ֒וֶֽ ֳהַר  קֶׁ  יןְ֥ואֵ  נּוֲ֔ענֵ  ַעלַ֣הבַ  ֵ֙לאֹמר ִיםְ֤וַעד־ַהצָּ

ְיַפְסח הֹ֑ענֶׁ  יןְ֣ואֵ  ֹול֖ק ה ֥רֲאשֶׁ  חַ ַ֖על־ַהִמְזבֵ  ּ֔וַוֶֽ שֶָּֽ  :עָּ

 ילקוט שמעוני מלכים א רמז ריד

ויפסחו על המזבח אשר עשה, וכי הוא עשה והלא הם עשו, אלא מלמד שחיאל עשאו נבוב ושמו אותו 

בתוכו ואמרו לו כשתשמע את הקול מיד חתה האש אשר בידך והדלק מתחתיו מיד זימן הקב"ה נחש 

 ונשכו ומת.
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 מי מרה / באר מרים .ד

 שמות פרק טו

ֵאל ֤הֹמשֶׁ  ֨ע)כב( ַוַיסַ  ת־ִיְשרָּ ל־ִמְדַבר־ש ּ֖וַוֵיְצא ּוף֔ם־סִמיַ ֙ אֶׁ ִמ  ּ֧וַוֵיְלכ ּור֑אֶׁ ת־יָּ שֶׁ ִים ְצאּו֥מָּ  ְוֹלא־ רַ֖בִמְדבָּ  יםְ֛שֹלֶֽ  :מֶָּֽ

רָּ  אּו֣)כג( ַויָּבֹ  ה֔מָּ ְכל ֣אְוֹל תָּ רָּ ֙ ִים֙מַ  ֥תִלְשתֹ  ּו֗יֶָּֽ ִר  ֥יכִ  ֔הִממָּ א־ְשמָּ  ןַ֛על־כֵ  ם֑הֵ  ים֖מָּ רֶָּֽ ה ּ֖הקָּ רֶָּֽ  :מָּ

ה רֵ֖לאמֹ  ֥הַעל־ֹמשֶׁ  ם֛עָּ הָּ  נּו֧)כד( ַוִיֹּל  :ַמה־ִנְשתֶֶֽׁ

ל־ְיֹקוָּ  ֣ק)כה( ַוִיְצעַ  ק הּוַ֤ויֹוֵר  ֗קאֶׁ ל־ַהמַ ֙ ַוַיְשֵלְך ֔ץעֵ ֙ ְיֹקוָּ ִיְמְתק ִים֔אֶׁ הּו םְ֥ושָּ  ֖טּוִמְשפָּ  ק֥חֹ  וֹ ֛ל ם֥שָּ  ם֣שָּ  ִיםַ֑המָּ  ּ֖וַוֶֽ  :ִנסֶָּֽ

 

 במדבר פרק כא

ת יז ֵאל, אֶׁ ִשיר ִיְשרָּ ה ַהֹזאת:-ָאז יָּ ם,  יח  לָּּה.-ֲעִלי ְבֵאר, ֱענּו  ַהִשירָּ עָּ רּוהָּ ְנִדיֵבי הָּ ִרים, כָּ רּוהָּ שָּ ְבֵאר ֲחפָּ

נָּה. ר, ַמתָּ ם; ּוִמִמְדבָּ  ִבְמֹחֵקק, ְבִמְשֲעֹנתָּ

 

 מדרש במדבר רבה פרשה יט

יו הנשיאים עומדים על גבה ומושכין באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחוקק במשענותם שה

 במטותיהן כל אחד ואחד לשבטו ולמשפחתו.
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 ער ולבי ישנה אני - נויבירט פנינה ד"ר

 מפגש ר' יהושע בן לוי עם המשיח

 הראי"ה קוק, אגרת התשובה, שע"ח .א

ואם יבא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה 

הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת.כי כל זמן מאיר בתכונתו ועצת ד' 

עים של אשר יעץ להחל אור גאולה מעולפת במטמוני מסתרים, כמו שאנו רואים בעינינו ומקפת בהמון נג

ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו הבל, נגד  -עניי הדעת סובלי חלאים רוחניים 

עצת ד' העליונה אשר דיבר טוב על ישראל, לכונן אור גאולה ודרך חיים לשאר עמו, העתידים להיות כולם 

 שבי פשע. 

. ורוח מעודד, ממלא חיי ישע ועונג ד', בגודל וכל חולשת נפש, פחדנות, רפיון רוח ומוגת לבב, כליל יחלוף

לבב ורוחב דעה והגיון עז, יקח את מקומו בכל הלבבות הניגשים אל ד' בהר הקודש, להצמיח פדות, 

בהכשרת החיים, לאומץ אלוהי המבשר צבא רב של יצירת נפשות מוכנות לעבודת גאולה וישועת אמת, 

 ון.ההולכות מחיל אל חיל בגבורות ישע ימין עלי

 שבת ל"א. .ב

אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין, אומרים לו: נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה? עסקת 

 בפריה ורביה? צפית לישועה? פלפלת בחכמה? הבנת דבר מתוך דבר?

  צ"ח. דף סנהדרין .ג

 אתינא :ליה אמר, יוחאי בן שמעון דרבי דמערתא אפיתחא קיימי דהוי, לאליהו אשכח לוי בן יהושע רבי

. שמעתי שלשה וקול ראיתי שנים: לוי בן יהושע רבי אמר. הזה אדון ירצה אם: ליה אמר -? דאתי לעלמא

 ומאי -. דרומי אפיתחא -? יתיב והיכא -. לדידיה שייליה זיל: ליה אמר -? משיח אתי אימת: ליה אמר -

: אמר. חד ואסיר חד שרי איהו, זימנא בחד ואסירי שרו וכולן, חלאים סובלי עניי ביני יתיב -? סימניה

 בר עליך שלום ליה אמר -! ומורי רבי עליך שלום: ליה אמר, לגביה אזל. איעכב דלא, מבעינא דילמא

 -? לך אמר מאי: ליה אמר -. אליהו לגבי אתא. היום: ליה אמר -? מר אתי לאימת: ליה אמר -. ליואי

 קא שקורי: ליה אמר -. דאתי לעלמא ולאבוך לך אבטחך: ליה אמר -. ליואי בר עליך שלום: ליה אמר
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 שבת ל"ג: .ד

ַתח ַרִבי יְ  ן ֵגִרים ַגַבְייהּו, פָּ ה בֶׁ ִתיב ְיהּודָּ ה, ְוַרִבי יֹוֵסי, ְוַרִבי ִשְמעֹון, ְויָּ ְתִבי ַרִבי ְיהּודָּ ה נִָּאים ְדיָּ ה ְוָאַמר, ַכמָּ הּודָּ

ה זֹו  ל אּומָּ ם שֶׁ אֹות. ַר  -ַמֲעֵשיהֶׁ ְרֲחצָּ ִרים, ִתְקנּו מֶׁ וִקים, ִתְקנּו ְגשָּ ן ִתְקנּו ְשוָּ ַתק. ַנֲענָּה ַרִבי ִשְמעֹון ]בֶׁ ִבי יֹוֵסי שָּ

ִתְקנּו  ל ַמה שֶׁ ן  -יֹוַחאי[ ְוָאַמר, כָּ ְך ַעְצמָּ לָּא ְלצֹורֶׁ אֹות  -ֹלא ִתְקנּו אֶׁ ְרֲחצָּ ם זֹונֹות, מֶׁ הֶׁ וִקים ְלהֹוִשיב בָּ ִתְקנּו ְשוָּ

ִרים  - ן, ְגשָּ ם ַעְצמָּ הֶׁ ִסי -ְלַעֵדן בָּ ם ְמכָּ ם[, ְוִנְשְמעּו ִליטֹול ֵמהֶׁ ן ֵגִרים ְוִסֵפר )דברים( ]ִדְבֵריהֶׁ ה בֶׁ ַלְך ְיהּודָּ ם. הָּ

ִעילָּה  ה שֶׁ ַתק  -ַלַמְלכּות. ָאְמרּו, ְיהּודָּ שָּ ה. יֹוֵסי שֶׁ ִגינָּה  -ִיְתַעלֶׁ ה ְלִצפֹוִרי. ִשְמעֹון שֶׁ ֵרג. ָאַזל הּוא ּוְבֵריּה,  -ִיְגלֶׁ ְיהָּ

ל  א. כָּ שָּ שּו ֵבי ִמְדרָּ א, ָאַמר טָּ תָּ ִקיף ְגֵזירָּ א ְדַמיָּא, ּוְכַרֵכי. ִכי תָּ א ְוכּוזָּ ות ַמְייִתי ְלהּו ְדֵביְתהּו ִריְפתָּ א ֲהוָּ יֹומָּ

ן  ה ֲעֵליהֶׁ ן ַקלָּ ֵחיש נִ  -ֵליּה, ִלְבֵריּה, נִָּשים ַדֲעתָּ א. ִאְתרָּ ְרתָּ שּו ִבְמעָּ ן. ֲאַזלּו, טָּ ֲעֵרי לָּּה, ּוְמַגְליָּא לָּ א ְמצָּ א ִדיְלמָּ יסָּ

ְייהּו  - ְתֵבי ַעד ַצַּוארַָּ א ְוֵעינָּא ְדַמיָּא, )והוו יתבי( ַוֲהוּו ְמַשְלֵחי ִמַנְייהּו, ְוֲהוּו יָּ רּובָּ לָּא. כּוֵלי ִאיְבִרי ְלהּו חָּ ְבחָּ

ן ַצלּוֵיי  ְרִסי, ְבִעידָּ א גָּ ַנְייהּו, כִ  -יֹומָּ ר ְמַשְלֵחי מָּ דָּ ְבשּו, ִמיְכסּו, ּוְמַצלּו, ְוהָּ י ֵהיִכי ְדלָּא ִליְבלּו. ִאיְתיבֹו ְתֵריַסר לָּ

א, ָאַמר, ַמאן לֹוְדֵעיּה ְלַבר )יוחאי( ]יֹוַחי[ ְדֵמית ֵק  ְרתָּ א ִדְמעָּ ם ַאִפְתחָּ א ֵאִליָּהּו ְוקָּ א. ָאתָּ ְרתָּ ֵני ַבְמעָּ ר, שָּ יסָּ

ְרִעי,  ְרִבי ְוזָּ א כָּ זּו ִאיַנֵשי ְדקָּ ֵטל ְגֵזיְרֵתיּה? ַנְפקּו, חָּ קֹום ּובָּ ל מָּ ה?! כָּ עָּ ָאַמר, ַמִניִחין ַחֵיי עֹולָּם ְועֹוְסִקין ְבַחֵיי שָּ

ם  נֹוְתִנין ֵעיֵניהֶׁ ה ַבת  -שֶׁ ְצתָּ ף. יָּ דּור  -ִמיָּד ִנְשרָּ ם! הָּ ַרְתכֶׁ ם? ִחְזרּו ִלְמעָּ אתֶׁ ִמי ְיצָּ ם, ְלַהְחִריב עֹולָּ הֶׁ ה לָּ קֹול ְוָאְמרָּ
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א א ַשתָּ ִעים ְבֵגיֵהנָּם ָאזּול, ִאיֵתיבֹו ְתֵריַסר ַיְרחָּ ה ַבת  -, ָאְמֵרי, ִמְשַפט ְרשָּ ְצתָּ ש, יָּ ר ֹחדֶׁ שָּ ה,  -ְשֵנים עָּ קֹול ְוָאְמרָּ

ן יֹוַחאי. ָאַמר ֵסי ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ ה מָּ ר, ֲהוָּ זָּ ְלעָּ ֵחיי ַרִבי אֶׁ ה מָּ א ַדֲהוָּ ל ֵהיכָּ ם! ַנְפקּו, כָּ ַרְתכֶׁ לֹו, ְבִני, ַדי  ְצאּו ִמְמעָּ

עֹולָּם ֲאנִ  ִהיט ֵבין לָּ א, ְורָּ אֵני ָאסָּ ה נִָּקיט ְתֵרי ְמדָּ א ַדֲהוָּ בָּ זּו ַההּוא סָּ א, חָּ ֵדי ַפְניָּא ְדַמֲעִלי ַשְבתָּ ה. ַבהָּ י ְוַאתָּ

כֹור", ד "זָּ ְך ְבַחד? ַחד ְכנֶׁגֶׁ ת. ְוִתְסֵגי לָּ ה לְָּך? ָאַמר ְלהּו, ִלְכבֹוד ַשבָּ מָּ ֵני לָּ שֹות. ָאְמרּו ֵליּה, הָּ ד ְוַחד  ַהְשמָּ ְכנֶׁגֶׁ

ַמע ַרִבי ִפְנחָּ  ִתיב ַדֲעֵתְייהּו. שָּ ֵאל, יָּ ה ֲחִביִבין ִמְצֹות ַעל ִיְשרָּ ִזי ַכמָּ מֹור". ָאַמר ֵליּה ִליְבֵריּה, חָּ ִאיר "שָּ ן יָּ  -ס בֶׁ

א ָאִריְך ֵליּה ְלִביְשֵריּה, ...ָאַמר,  ה קָּ ק ְלַאֵפיּה. ַעְייֵליּה ְלֵבי ְבִני, ֲהוָּ ֵניּה, ּוְנפָּ א, ֵאיִזיל ֲחתָּ הֹוִאיל ְוִאְתַרֵחיש ִניסָּ

מֹונֹו,  ֵלם' ְבמָּ ֵלם' ְבגּופֹו, 'שָּ ֵלם". ְוָאַמר ַרב, 'שָּ ֹבא ַיֲעֹקב שָּ א, ִדְכִתיב, )בראשית לג( "ַויָּ ֵלם' ַאְתִקין ִמיְלתָּ 'שָּ

ִעיר", ָאַמר ַרב, ַמְטֵבַע ִתֵקן לָּ  ת ְפֵני הָּ תֹו. )בראשית לג( "ַוִיַחן אֶׁ ם. ְבתֹורָּ הֶׁ וִקים ִתֵקן לָּ ם. ּוְשמּוֵאל ָאַמר, ְשוָּ הֶׁ

ם.  אֹות ִתֵקן לָּהֶׁ ְרֲחצָּ נָּן ָאַמר, מֶׁ  ְוַרִבי יֹוחָּ

 ברכות לה. .ה

תנו רבנן ואספת דגנך מה תלמוד לומר לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן 

ישמעאל רבי שמעון בן יוחי אומר אפשר תלמוד לומר ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי רבי 

אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח 

תורה מה תהא עליה אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים שנאמר 

ונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי עצמן ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו' ובזמן שאין ישראל עושין רצ

שנאמר ואספת דגנך ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן שנאמר ועבדת את אויביך וגו' אמר 

 אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן

 הרב קוק, עין אי"ה על שבת לא. .ו

שהמצפה עומד  באין שום הכרה גלויה חיצונית אל הישועה כמווהציפייה כולל שימת עין תדירית וגם 

בזה שבכל עת מצא איזו  ימים על שנה לפעמים גם אין לפניו דבר מחודש ולא יעזוב עמדתו ועוד כלול

יעזוב, כמו שהמצפה בראותו ע"פ צפייתו  הערה שיראה ראוי לעשות איזה דבר לישועה יחיד פעולתו ולא

ואלה, עליו לעשות מה שדרוש לטובת המצב, כן יזרז  הגנה מאיזה אויב שבא שעת מעשה, לבריחה או

 לעת נכון בלי איחור רגע וזמן

 שיר השירים, פרק ה' .ז

ִתי-ב ֲאִני ְיֵשנָּה, ְוִלִבי ֵער; קֹול דֹוִדי דֹוֵפק, ִפְתִחי ִתי יֹונִָּתי ַתמָּ ֹראִשי ִנְמלָּא--ִלי ֲאֹחִתי ַרְעיָּ צֹוַתי -שֶׁ ל, ְקוֻּ טָּ

ְילָּה.ְרִסיסֵ  ת  י לָּ ַשְטִתי, אֶׁ ְנִתי-ג פָּ ת--כֻּתָּ ַחְצִתי אֶׁ נָּה; רָּ שֶׁ ְלבָּ ה, אֶׁ כָּ ה ֲאַטְנֵפם.-ֵאיכָּ כָּ ַלח   ַרְגַלי, ֵאיכָּ ד דֹוִדי, שָּ

יו.-יָּדֹו ִמן לָּ מּו עָּ ַדי נְָּטפּו  ַהֹחר, ּוֵמַעי, הָּ ְצְבֹעַתי מוֹ -ה ַקְמִתי ֲאִני, ִלְפֹתַח ְלדֹוִדי; ְויָּ ר ֹעֵבר, ַעל, ַכפֹות מֹור, ְואֶׁ

ְצָאה ְבַדְברוֹ   ַהַמְנעּול. ר; ַנְפִשי, יָּ בָּ ַמק עָּ ַתְחִתי ֲאִני ְלדֹוִדי, ְודֹוִדי חָּ אִתיו --ו פָּ אִתיהּו, ְקרָּ ִבַקְשִתיהּו ְוֹלא ְמצָּ

ִני. נָּ עּוִני; נְָּשאּו  ְוֹלא עָּ ִעיר, ִהכּוִני ְפצָּ ִני ַהֹשְמִרים ַהֹסְבִבים בָּ אֻּ תז ְמצָּ ַלי, ֹשְמֵרי ַהֹחמֹות.- אֶׁ   ְרִדיִדי ֵמעָּ

 הגרי"ד סולובייצ'יק, קול דודי דופק .ח

היהדות הקפידה מאוד על איסור חימוץ השעה. בת תודעת זמן רגישה היא. שהייה כלשהיא נחשבת על 

אם לא  –"ויתמהמה". מהו איסור נותר  –ידה לפשע. האדם מפסיד לפעמים את עולמו בשל חטא אחד 

אם לא עשיית מלאכה רגע אחד אחרי שקיעת החמה שמותרת היתה  –איחור שעה? מהו עוון חילול שבת 

רגע אחד לפניה? במה מתבטא ביטול מצוות, אם לא בהתמהמהות של דקים אחדים, כגון קריאת שמע 

 לאחר זמנה, נטילת לולב אחרי ביאת השמש וכדומה?

ור ההתמהמהות הפרדוכסלית והטרגית של הרעה, שכורת אהבה ... מהי תמצית שיר השירים אם לא תיא

אם לא חימוץ הזדמנות הרת עולם גדולה  –והלומת געגועים, כשהשעה, רפודת מורא הוד, שחקה לה 

 ונשגבה שעליה חלמה ולמענה נלחמה, שאותה בקשה וחיפשה בכל להט נפשה? 
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הירדנו ממשכבנו ופתחנו מיד את הדלת,  ... מה היתה תגובתנו לקול הדוד הדופק, לשפע חסדו ופלאיו?

איככה אלבשנה?  –"פשטתי את כתנתי  –או המשכנו לנוח כרעיה ההיא, והתעצלנו לרדת ממטתנו? 

 איככה אטנפם?" –רחצתי את רגלי 

... עלינו, נאמני היהדות, מוטלת היתה החובה להאזין ביתר קשב ל"קול דודי" הדופק, ולהיענות לו מיד 

מעש. על הכתוב "והשימותי אני את הארץ" אומר רש"י ז"ל בשם תורת כהנים "זו מדה במאמצים כבירי 

טובה לישראל, שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצכם, שתהא שוממה מיושביה". ארץ ישראל לא תוכל 

להבנות על ידי שום אומה ולשון. רק ישראל בכחם להפוך אותה לארץ נושבת ולהפריח את שוממותיה. 

בורא העולם הפכה עובדה מפליאה בתולדות ארץ ארץ ישראל בתקופות שונות. אסור לשכוח  הבטחתו של

הנוצרים והמושלמים. מסעות  –אף לרגע, שארץ ישראל משכה אליה כאבן שואבת אם את אומות העולם 

הצלב בימי הבינים נערכו מתוך מטרה לכבוש את ארץ ישראל ולהושיב בה אוכלוסיה נוצרית. כל עמלם 

ושאי הצלב היה לשווא. לא השתרשו בארץ. אף המושלמים שנמצאו בארץ גופא לא הצליחו ליישב של נ

 אותה כראוי. היא נשארה מדבר שממה "והיתה ארצכם שממה" ...

אילו נתיישבה הארץ על ידי אומה חרוצה, בת חיל ותרבות; אילו היתה מאוכלסת ומפותחת כראוי, היתה 

רעות, ורגל יהודית לא היתה דורסת בה. זרים היו אוכלים את טובה זיקתנו אליה נשחקת במרוצה המאו

ואת פריה, וזכויותינו היו בטלות ומבוטלות. ברם, ארץ ישראל לא בגדה בכנסת ישראל, שמרה אמונים 

לה וחיכתה לגאולה כל הימים. הדעת נותנת, איפוא, שבשעה שניתנה האפשרות לכנסת ישראל לשוב 

ה מזרים ושמרה אותה בשבילנו, היו היהודים החרדים צריכים להזדרז לארצה, שמנעה את אוצרותי

בנין וישוב  –לדבר מצוה גדולה וחשובה כזו, ולקפוץ בשמחה והתלהבות את תוך תוכה של עבודת הקודש 

הארץ. אולם, לצערנו לא נהגנו ככה. כש"השוממה", שציפתה לנו בכליון עינים עידן ועידנים, הזמינה 

ול אותה משיממונה, וכשהדוד, אשר שמר על השממה כמעט אלף ותשע מאות שנה, אותנו לבוא ולגא

אנו  –לא מיהרה הרעיה  -וגזר, כי עץ לא יצמח בה, ומעינות לא יפרו את אדמתה, דפק בפתח הרעיה, 

 לרדת ממשכבה ולפתוח לדודה. –היהודים הדתיים 

 צח סנהדרין .ט

 לעמי תשאו ופריכם תתנו ענפכם ישראל הרי ואתם שנאמר, מזה מגולה קץ לך אין: אבא רבי ואמר

 ' וגו ישראל

 הרב קוק, אורות התחיה נ"א .י

מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בא"י ובישראל...השלוה הגשמית אשר תבוא לחלק מהאומה, אשר 

ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר "אין בהם חפץ", השאיפה 

נשאים וקדושים תחדל וממילא ירד הרוח וישקע , עד אשר יבא סער ויהפך מהפכה ויראה  לאידיאלים

 אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור ה' ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית

 דברים כ"ח .יא

יָּה, ִאם  טו ת 'ֹלא ִתְשַמע ְבקֹול ה-ְוהָּ יָך, ִלְשֹמר ַלֲעשֹות אֶׁ ל-ֱאֹלהֶׁ יו ִמְצו -כָּ ר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיֹוםֹתָּ יו, ֲאשֶׁ ֹקתָּ --ְוחֻּ

ל יָך כָּ לֶׁ אּו עָּ ה, ְוִהִשיגּוָך. -ּובָּ ֵאלֶׁ לֹות הָּ  ַהְקלָּ

ת 'ִיֵתן ה  כד ר:-אֶׁ פָּ ק ְועָּ ְך. -ִמן  ְמַטר ַאְרְצָך, ָאבָּ ְמדָּ יָך, ַעד ִהשָּ לֶׁ ַמִים ֵיֵרד עָּ  ַהשָּ

ְנָך ה  כה יָך 'ִיתֶׁ ף, ִלְפֵני ֹאְיבֶׁ ה, ְלֹכל ְבדֶׁ --ִנגָּ ִייתָּ ְלַזֲעוָּ נָּיו; ְוהָּ נּוס ְלפָּ ִכים תָּ ה ְדרָּ יו, ּוְבִשְבעָּ ד ֵתֵצא ֵאלָּ חָּ ְך אֶׁ רֶׁ

ץ.  ָארֶׁ  ַמְמְלכֹות הָּ

ל  כו ל, ְלכָּ ְתָך ְלַמֲאכָּ ה ִנְבלָּ ְיתָּ ץ; ְוֵאין, ַמֲחִריד. -ְוהָּ ָארֶׁ ֱהַמת הָּ ַמִים ּוְלבֶׁ  עֹוף ַהשָּ

ה ה  כח רוֹ 'ַיְככָּ עֹון ּוְבִעּוָּ ב. , ְבִשגָּ  ן; ּוְבִתְמהֹון, ֵלבָּ
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ת  כט ֲאֵפלָּה, ְוֹלא ַתְצִליַח, אֶׁ ר ְיַמֵשש ַהִעֵּור בָּ ֳהַרִים, ַכֲאשֶׁ ִייתָּ ְמַמֵשש ַבצָּ זּול, -ְוהָּ שּוק ְוגָּ ִייתָּ ַאְך עָּ יָך; ְוהָּ כֶׁ ְדרָּ

ל ִמים-כָּ  ְוֵאין מֹוִשיַע. --ַהיָּ

ִנים ְלַעם ַאֵחר, וְ   לב יָך ְנתֻּ נֶׁיָך ּוְבֹנתֶׁ לבָּ ם, כָּ לֹות ֲאֵליהֶׁ ָך. -ֵעינֶׁיָך ֹראֹות, ְוכָּ דֶׁ  ַהיֹום; ְוֵאין ְלֵאל, יָּ

ל  לג ְתָך ְוכָּ ר ֹלא-ְפִרי ַאְדמָּ צּוץ-ְיִגיֲעָך, ֹיאַכל ַעם ֲאשֶׁ שּוק ְורָּ , ַרק עָּ ִייתָּ ; ְוהָּ ְעתָּ דָּ ל--יָּ  ַהיִָּמים. -כָּ

ר ִתְראֶׁ   לד ע, ִמַמְרֵאה ֵעינֶׁיָך, ֲאשֶׁ גָּ , ְמשֻּ ִייתָּ  ה. ְוהָּ

ל ְוִלְשִנינָּה  לז שָּ ה, ְלמָּ ִייתָּ ְלַשמָּ ר--ְוהָּ ַעִמים, ֲאשֶׁ ְגָך ה-ְבֹכל, הָּ ה. 'ְיַנהֶׁ מָּ  , שָּ

ת  מח ַבְדתָּ אֶׁ נּו ה-ְועָּ ר ְיַשְלחֶׁ יָך, ֲאשֶׁ ל, ַעל 'ֹאְיבֶׁ ַתן ֹעל ַבְרזֶׁ ר ֹכל; ְונָּ א ּוְבֵעיֹרם, ּוְבֹחסֶׁ מָּ ב ּוְבצָּ עָּ ְך, ְברָּ ָך, -בָּ ארֶׁ ַצּוָּ

ְך.   ַעד ִהְשִמידֹו, ֹאתָּ

א ה  מט ר: 'ִישָּ ה ַהנָּשֶׁ ר ִיְדאֶׁ ץ, ַכֲאשֶׁ ָארֶׁ ֹחק ִמְקֵצה הָּ יָך גֹוי ֵמרָּ לֶׁ ר ֹלא  עָּ  ִתְשַמע ְלֹשנֹו. -גֹוי, ֲאשֶׁ

ר ֹלאגֹוי, ַעז פָּ   נ ֹחן. -ִנים, ֲאשֶׁ ֵקן, ְוַנַער ֹלא יָּ ִנים ְלזָּ א פָּ  ִישָּ

ֹרב:  סב ַמִים לָּ ם, ְככֹוְכֵבי ַהשָּ ר ֱהִייתֶׁ ט, ַתַחת ֲאשֶׁ ם, ִבְמֵתי ְמעָּ , ְבקֹול ה-ִכי  ְוִנְשַאְרתֶׁ ַמְעתָּ יָך.  'ֹלא שָּ  ֱאֹלהֶׁ

ֱהִפיְצָך ה  סד ל 'וֶׁ ץ ְוַעד-ְבכָּ ָארֶׁ ַעִמים, ִמְקֵצה הָּ ר ֹלא-הָּ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ֲאשֶׁ ַבְדתָּ שָּ ץ; ְועָּ ָארֶׁ ַדְעתָּ -ְקֵצה הָּ יָּ

יָך ה ַוֲאֹבתֶׁ ן. --ַאתָּ ָאבֶׁ  ֵעץ וָּ

ֵהם ֹלא ַתְרִגיַע, ְוֹלא  סה נֹוַח ְלַכף-ּוַבגֹוִים הָּ ַתן ה-ִיְהיֶׁה מָּ ָך; ְונָּ ז, 'ַרְגלֶׁ ם ֵלב ַרגָּ ש.  ְלָך שָּ  ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ְוַדֲאבֹון נָּפֶׁ

יָך.   סו ם, ְוֹלא ַתֲאִמין ְבַחיֶׁ ה ְויֹומָּ ַחְדתָּ ַלְילָּ ד; ּופָּ גֶׁ יָך, ְתלִֻּאים ְלָך ִמנֶׁ יּו ַחיֶׁ  ְוהָּ

ר ֹתאַמר ִמי  סז ב ֹתאַמר ִמי-ַבֹבקֶׁ רֶׁ עֶׁ ב, ּובָּ רֶׁ ר-ִיֵתן עֶׁ ר ִתְפחָּ --ִיֵתן ֹבקֶׁ ְבָך ֲאשֶׁ ר ִמַפַחד ְלבָּ ד, ּוִמַמְרֵאה ֵעינֶׁיָך ֲאשֶׁ

ה.   ִתְראֶׁ

 דברים כ"ט .יב

ת  כא אּו אֶׁ ה; ְורָּ ץ ְרחֹוקָּ רֶׁ ר יָֹּבא ֵמאֶׁ ְכִרי, ֲאשֶׁ ם, ְוַהנָּ ר יָּקּומּו ֵמַאֲחֵריכֶׁ ם ֲאשֶׁ ַאֲחרֹון, ְבֵניכֶׁ ַמכֹות -ְוָאַמר ַהדֹור הָּ

ת ץ ַהִהוא, ְואֶׁ ָארֶׁ ר-הָּ , ֲאשֶׁ יהָּ ּה.  כב'ִחלָּה ה-ַתֲחלֻּאֶׁ ל  , בָּ ה כָּ ַלח, ְשֵרפָּ מֶׁ ְפִרית וָּ ּה-גָּ ַרע ְוֹלא ַתְצִמַח, --ַאְרצָּ ֹלא ִתזָּ

ל-ְוֹלא ּה כָּ ב:-ַיֲעלֶׁה בָּ ַפְך ה  ֵעשֶׁ ר הָּ ה ּוְצֹבִיים, ֲאשֶׁ ה, ַאְדמָּ תֹו.  כג'ְכַמְהֵפַכת ְסֹדם ַוֲעֹמרָּ ְוָאְמרּו,   , ְבַאפֹו ּוַבֲחמָּ

ל ה ה-ַהגֹוִים, ַעל-כָּ שָּ ה עָּ ה, לָּ  'מֶׁ כָּ ה. כדכָּ דֹול, ַהזֶׁ ַאף ַהגָּ ה ֳחִרי הָּ ץ ַהֹזאת; מֶׁ ת--ְוָאְמרּו  ָארֶׁ ְזבּו, אֶׁ ר עָּ -ַעל ֲאשֶׁ

ם: 'ְבִרית ה ִים.  כז  ֱאֹלֵהי ֲאֹבתָּ ץ ִמְצרָּ רֶׁ ם ֵמאֶׁ ם, ְבהֹוִציאֹו ֹאתָּ ַרת ִעמָּ ר כָּ ם, ְבַאף  'ַוִיְתֵשם ה  ֲאשֶׁ תָּ ֵמַעל ַאְדמָּ

דֹול; ַויַ  ף גָּ צֶׁ ה ּוְבקֶׁ לּוְבֵחמָּ ה. -ְשִלֵכם אֶׁ ת, ַכיֹום ַהזֶׁ רֶׁ ץ ַאחֶׁ רֶׁ  אֶׁ

 דברים ל"א .יג

ר ה  טז ל 'ַוֹיאמֶׁ ה, ִהְנָך ֹשֵכב ִעם-אֶׁ נָּה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ֵנַכר-ֹמשֶׁ ה ְוזָּ ם ַהזֶׁ עָּ ם הָּ יָך; ְוקָּ א-ֲאֹבתֶׁ ר הּוא בָּ ץ, ֲאשֶׁ ָארֶׁ -הָּ

ת ַבִני, ְוֵהֵפר אֶׁ ה ְבִקְרבֹו, ַוֲעזָּ מָּ ר כָּ -שָּ  ַרִתי ִאתֹו. ְבִריִתי ֲאשֶׁ

ה ַאִפי בֹו ַביֹום  יז רָּ רֹות; ְוָאַמר, -ְוחָּ עֹות ַרבֹות, ְוצָּ הּו רָּ אֻּ ֱאֹכל, ּוְמצָּ יָּה לֶׁ ם, ְוהָּ ַני ֵמהֶׁ ַההּוא ַוֲעַזְבִתים ְוִהְסַתְרִתי פָּ

ֵאלֶׁה. -ַביֹום ַההּוא, ֲהֹלא ַעל ִכי עֹות הָּ רָּ אּוִני הָּ  ֵאין ֱאֹלַהי ְבִקְרִבי, ְמצָּ

לוְ   יח ַני ַביֹום ַההּוא, ַעל כָּ ה:-ָאֹנִכי, ַהְסֵתר ַאְסִתיר פָּ שָּ ר עָּ ה, ֲאשֶׁ עָּ רָּ ל  הָּ נָּה, אֶׁ  ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. -ִכי פָּ

ת  יט ם אֶׁ כֶׁ ה, ִכְתבּו לָּ ת-ְוַעתָּ ּה אֶׁ ה ַהֹזאת, ְוַלְמדָּ ם:-ְבֵני-ַהִשירָּ ּה ְבִפיהֶׁ ֵאל, ִשימָּ ה ִלי ַהִש -ְלַמַען ִתְהיֶׁה  ִיְשרָּ ירָּ

ֵאל. --ַהֹזאת, ְלֵעד  ִבְבֵני ִיְשרָּ

ל-ִכי  כ נּו אֶׁ ר-ֲאִביאֶׁ ה ֲאשֶׁ מָּ ֲאדָּ ל-הָּ נָּה אֶׁ ֵשן; ּופָּ ַבע, ְודָּ ב ּוְדַבש, ְוָאַכל ְושָּ לָּ ַבת חָּ יו, זָּ ֱאֹלִהים -ִנְשַבְעִתי ַלֲאֹבתָּ

ת דּום, ְוִנֲאצּוִני, ְוֵהֵפר אֶׁ  ְבִריִתי. -ֲאֵחִרים, ַוֲעבָּ

יָּה  כא ַכח ִמִפי ַזְרעֹו:-ִכי ְוהָּ יו ְלֵעד, ִכי ֹלא ִתשָּ נָּ ה ַהֹזאת ְלפָּ ה ַהִשירָּ ְנתָּ רֹות, ְועָּ עֹות ַרבֹות, ְוצָּ אןָּ ֹאתֹו רָּ ִכי   ִתְמצֶׁ

ת ַדְעִתי אֶׁ ל-יָּ נּו, אֶׁ ם ֲאִביאֶׁ רֶׁ ה ַהיֹום, ְבטֶׁ ר הּוא ֹעשֶׁ ר ִנְשַבְעִתי. -ִיְצרֹו, ֲאשֶׁ ץ ֲאשֶׁ ָארֶׁ  הָּ
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 דברים ל' .יד

יָּה ִכי  א ל-ְוהָּ יָך כָּ לֶׁ ל-יָֹּבאּו עָּ , אֶׁ נֶׁיָך; ַוֲהֵשֹבתָּ ר נַָּתִתי, ְלפָּ ה, ֲאשֶׁ לָּ ה ְוַהְקלָּ כָּ ה, ַהְברָּ ֵאלֶׁ ִרים הָּ ל-ַהְדבָּ ָך, ְבכָּ בֶׁ -ְלבָּ

ר ִהִדיֲחָך ה ה.  'ַהגֹוִים, ֲאשֶׁ מָּ יָך שָּ  ֱאֹלהֶׁ

ר 'ה-ְוַשְבתָּ ַעד  ב ַמְעתָּ ְבֹקלֹו, ְכֹכל ֲאשֶׁ יָך, ְושָּ ל  ָאֹנִכי ְמַצְּוָך, ַהיֹום:-ֱאֹלהֶׁ נֶׁיָך, ְבכָּ ה ּובָּ ל-ַאתָּ ְבָך ּוְבכָּ ָך. -ְלבָּ  ַנְפשֶׁ

ב ה  ג ת 'ְושָּ יָך אֶׁ ל-ֱאֹלהֶׁ ְצָך ִמכָּ ב, ְוִקבֶׁ ָך; ְושָּ ר ֱהִפיְצָך ה-ְשבּוְתָך, ְוִרֲחמֶׁ ַעִמים, ֲאשֶׁ מָּ  'הָּ יָך, שָּ  ה. ֱאֹלהֶׁ

ִים-ִאם  ד מָּ ְצָך ה--ִיְהיֶׁה ִנַדֲחָך, ִבְקֵצה ַהשָּ ם, ְיַקבֶׁ ָך.  'ִמשָּ חֶׁ ם, ִיקָּ יָך, ּוִמשָּ  ֱאֹלהֶׁ

ֱהִביֲאָך ה  ה ל 'וֶׁ יָך, אֶׁ ר-ֱאֹלהֶׁ ץ ֲאשֶׁ ָארֶׁ יָך-הָּ יָך. --יְָּרשּו ֲאֹבתֶׁ ּה; ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך, ֵמֲאֹבתֶׁ  ִויִרְשתָּ

ל ה  ו יָך אֶׁ  'ּומָּ ת-תֱאֹלהֶׁ ְבָך, ְואֶׁ ָך:-ְלבָּ ת  ְלַבב ַזְרעֶׁ ה אֶׁ ל 'ה-ְלַאֲהבָּ יָך, ְבכָּ ל-ֱאֹלהֶׁ ְבָך ּוְבכָּ  ְלַמַען ַחיֶׁיָך. --ַנְפְשָך-ְלבָּ

 יחזקאל ל"ז .טו

ו ונתתי עליכם גידים והעליתי   וחייתם.--הנה אני מביא בכם, רוח  כה אמר ה' אלקים, לעצמות האלה:

 ...'אני ה-כם רוח, וחייתם; וידעתם, כיעליכם בשר, וקרמתי עליכם עור, ונתתי ב

קברותיכם והעליתי אתכם -, הנה אני פותח את'אמר אדוניי ה-לכן הינבא ואמרת אליהם, כה

קברותיכם, -בפתחי את  :'אני ה-יג וידעתם, כי  אדמת ישראל.-מקברותיכם, עמי; והבאתי אתכם, אל

אדמתכם; וידעתם -וחייתם, והנחתי אתכם עליד ונתתי רוחי בכם   עמי.--ובהעלותי אתכם מקברותיכם

 }פ{.  .'ה-נאום--, דיברתי ועשיתי'אני ה-כי
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 ערפה של דמותה עם מחמירים חז"ל מדוע – ציגלר יעל ד"ר

 כיצד חז"ל מאפיינים את ערפה? .א

 רות רבה ב:ט

 שם האחת ערפה שהפכה עורף לחמותה 

 סוטה מב:

כתיב הרפה וכתיב ערפה רב ושמואל חד אמר הרפה שמה ולמה נקרא שמה ערפה שהכל עורפין אותה 

 מאחריה וחד אמר ערפה שמה ולמה נקרא שמה הרפה שהכל דשין אותה כהריפות  

 כיצד חז"ל מאפיינים את רות? .ב

 שבת קיג.

ל בנערה אמר ר' אלעזר ויאמר בועז לנערו הנצב על הקוצרים למי הנערה הזאת וכי דרכו של בועז לשאו

דבר חכמה ראה בה שני שבלין לקטה שלשה שבלין אינה לקטה במתניתא תנא דבר צניעות ראה בה 

 עומדות מעומד נופלות מיושב  

 מדרש רות ב

בשעה שהיא יושבת לקצור עם הקוצרים היתה הופכת פניה לצד אחר ולא היתה נראית אפילו אחד 

 מאצבעות ידיה ורגליה.

 רות רבה ב:ט

 כל הנשים משחקות עם הקוצרים וזו מצנעת עצמה  

 רות רבה ה, י"א

ותאמר רות המואביה גם כי אמר אלי עם הנערים אשר לי תדבקין א"ר חנין בר לוי בודאי מואביה היא 

 זו הוא אמר וכה תדבקין עם נערותי והיא אמרה עם הנערים אשר לי ותדבק בנערות בעז.

 השוואה בין אברהם ולוט .ג

 ח בראשית י

והנה שלשה אנשים  וישא עיניו וירא בכחם היום:  האהל-ישב פתח וירא אליו ה' באלני ממרא והוא א

-נא מצאתי חן בעיניך אל-אם אדני ויאמר ג: וישתחו ארצה מפתח האהל וירא וירץ לקראתם נצבים עליו

וסעדו  חםל-פתואקחה  הוהשענו תחת העץ:  ורחצו רגליכם מים-נא מעט-יקח ד: עבדך נא תעבר מעל

 עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת: -כן עברתם על-על-לבכם אחר תעברו כי

 בראשית יט

לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים -וירא סדם-ישב בשער ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט א

והשכמתם והלכתם לדרככם  ורחצו רגליכםולינו עבדכם  בית-סורו נא אל אדני-ויאמר הנה נא ב: ארצה



 

 55מתוך  50עמ'   דמותה של ערפה מדוע חז"ל מחמירים עם –ד"ר יעל ציגלר 

 ומצות אפה ביתו ויעש להם משתה-בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל-ויפצר גויאמרו לא כי ברחוב נלין: 

 ויאכלו: 

 אפיונו של לוט על פי פרשני המקרא .ד

 י"א-רש"י בראשית י"ג, י'

 ומ"א דורשו לגנאי על שהיו שטופי זמה בחר לו לוט בשכנותם....באכה צער. 

 דרש אגדה הסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר אי אפשי לא באברם ולא באלהיו: ...ומ מקדם.

 רד"ק בראשית י"ג, י"א

ואע"פ שהיו רשעים וחטאים לא חשש על אנשי המקום, כי המקום ישר בעיניו והוא היה כל כך חזק 

 באמונה וביושר שלא למד ממעשיהם.

 רמב"ן בראשית י"ט, ח'

, שהיה טורח מאד על אכסניא בחו של האיש הזה באנו לידי גנותומתוך ש -אוציאה נא אתהן אליכם 

שלו להציל אותם מפני שבאו בצל קורתו, אבל שיפייס אנשי העיר בהפקר בנותיו אין זה כי אם רוע לב, 

 שלא היה ענין הזמה בנשים מרוחק בעיניו, ולא היה עושה לבנותיו חמס גדול כפי דעתו:

יב( בנוהג שבעולם אדם מוסר עצמו על בנותיו ועל אשתו והורג או לכך אמרו רבותינו )תנחומא וירא 

 נהרג, וזה מוסר בנותיו להתעולל בהן, אמר לו הקב"ה לעצמך אתה משמרן.

 צאצאי לוט .ה

 דברים כג

-דבר אשר לא-על העולם: -יבא להם בקהל ה' עד-יבא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא-לא ד

בעור מפתור ארם -בלעם בן-בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך אתקדמו אתכם בלחם ובמים בדרך 

 נהרים לקללך: 

 רמבם הלכות מתנות עניים י:ב

כל מי שהוא אכזרי ואינו מרחם יש לחוש ליחסו שאין האכזריות מצויה אלא בעכו"ם שנאמר אכזרי 

  .המה ולא ירחמו
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 בחררה המהפך עני על ספור:-הלכה-ספור - ריינר שמואל הרב 

 בבלי מסכת בבא בתרא דף ז עמוד בתלמוד  .א

מתני'. כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר; רבן שמעון בן גמליאל אומר: לא כל החצרות ראויות 

לבית שער. כופין אותו לבנות לעיר חומה ודלתים ובריח; רשב"ג אומר: לא כל העיירות ראויות לחומה. 

 הרי הוא כאנשי העיר מיד.  -בית דירה  כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר? י"ב חדש. קנה בה

גמ'. למימרא, דבית שער מעליותא היא, והא ההוא חסידא דהוה רגיל אליהו דהוה משתעי בהדיה, עבד 

 בית שער ותו לא משתעי בהדיה! לא קשיא: הא מגואי, הא מבראי. 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף נט עמוד א .ב

: זבנה ניהלי להאי ארעא, אזל זבנה לנפשיה. והתניא: מה שעשה רבה בר בר חנה יהיב ליה זוזי לרב, אמר

לרב נהגי ביה כבוד, לרבה בר בר חנה לא נהגי  עשוי, אלא שנהג בו מנהג רמאות!  באגא דאלימי הוה ליה,

 ביה כבוד. איבעי ליה לאודועי! סבר, אדהכי והכי אתא איניש אחרינא זבין לה.

אזל רב גידל קבליה לרבי זירא, אזל רבי זירא   רבי אבא זבנה,רב גידל הוה מהפיך בההיא ארעא, אזל 

וקבליה לרב יצחק נפחא, אמר ליה: המתן עד שיעלה אצלנו לרגל. כי סליק, אשכחיה, אמר ליה: עני 

 מהפך בחררה ובא אחר ונטלה הימנו, מאי? אמר ליה: נקרא רשע.

יתבה ניהליה מר! א"ל: זבוני לא השתא נמי נ  א"ל: לא הוה ידענא. ואלא מר מאי טעמא עבד הכי?

רב גידל לא נחית לה,  מזבנינא לה, דארעא קמייתא היא ולא מסמנא מילתא, אי בעי במתנה נישקליה.

נחית לה, ולא מר  לא מר  דכתיב: ושונא מתנות יחיה, רבי אבא לא נחית לה, משום דהפיך בה רב גידל.

  נחית לה, ומיתקריא ארעא דרבנן.

 ן דף נט עמוד ארש"י מסכת קידושי

 - מהפך בההיא ארעא בקעה של בעלי זרוע היתה ולא יניחו לכל אדם לקנות קרקע אצלם. - באגא דאלימי

כשדורשין בהלכות הרגל היו מקבלין  - לרגל קבל עליה סיפר דברי צעקתו לר' זירא. -קבליה מחזר עליה לקנותה.

שיורד  - נקרא רשע פקר או שיתננה לו בעל הבית.מחזר אחריה לזכות בה מן הה - עני המהפך בחררה פני הרב.

ולא  זו היא לי ראשונה שלקחתי מעולם. - דארעא קמייתא שרב גידל מתעסק בה. - לא הוה ידענא לחיי חבירו.

 הפקר לתלמידים. - ארעא דרבנן אינה סימן טוב שימכור אדם מקחו הראשון. - מסמנא מילתא

 תושיע ה' "בראשית רבה לג א, פרשת נח "אדם ובהמה  .ג

ושלח ליה נפק ליה והוא טעין גידומי דדהב  אלכסנדרוס מוקדן אזל לגבי מלכא קציא לאחורי הרי חשך,

א"ל  ? מה מיכול בארעך דאתיית לך להדין א"ל ולא היה לך ?א"ל לממונך אנא צריךבגו דסקוס דדהב, 

 ן!אלא בעיא למידע, היך אתון דיינילא אתית 

אמר הדין גברא זבן לי חדא קילקלתא ואשכחית . בר נש קבל על חבריה יתיב גביה יומא חדא אתא חד

ילקלתא ומה וההוא דזבן אמר ק! ההוא דזבין אמר קילקלתא זבנית סימתא לא זבנית בגוה סימתא,

א"ל ? ואמר לאוחרני אית לך ברתא נוקבא  ! א"ל הין ? אמר לחד מנייהו אית לך בר דכר! דבגוה זבנית

 !והוי ממונא לתרויהוןאסיב דין לדין אמר להון זיל  ! הין

 ?אלו היה גבכון היך הויתון דייניןאמר ליה . א"ל אין ? א"ל מה לא דיינית טב . חמתיה יתיב תמה 

 .דין ומלכותא נסבא ממונא דתרויהוןא"ל קטלין דין ו 

בעיר דקיק א"ל אית גבכון . א"ל הין? א"ל אית גבכון שמשא דנח . א"ל הין? א"ל אית גבכון מטר נחית 

לא בזכותכון נחית מטר ולא בזכותכון שמשא דנחה עליכון  ! א"ל תיפח רוחיה דההוא גברא? א"ל הן

 דכתיב )תהלים לו( אדם ובהמה תושיע ה', אדם בזכות בהמה תושיע ה', . אלא בזכותיה דבעירא
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 החסידים סיפורי אל המדרש מן -  לגשר מתחת האוצר - קיציס זאב ד"ר

  מסכת מעשר שני, דף כ"ז עמ' א'  תלמוד ירושלמי, .א

אתא עובדא קומי   .הרי שהיה מצטער על מעותיו של אביו נראה לו בחלום כך וכך הם ובמקום פלוני הם"

אמר   .רבי יונה בעי מצטער וחמי ואת אמרת הכין  .רבנין אמרין דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין

אמר רבי   .י ברם הכא כמה דבר נש הוי הוא חליםרבי יוסי לא מסתברא דלא בההוא דלא מצטער וחמ

אמר ליה חמית   .חד בר נש אתא לגבי דרבי יוסי בן חלפתא  .אבין מאן דעבד יאות עבד כרבי יוסי

אמר ליה אזל אבוי דההוא גברא   .בחילמאי מיתמר לי איזול לקפודקיא ואת משכח מדלא דאבוך

מני עשר שריין גו בייתך ואת משכח מדלא דאבוך  אמר ליה איזל  .לקפודקיא מן יומוי אמר ליה לא

 ".]תחות[ קפא דקוריא

 .49ע, עמ' "ישראל ברגר, שמחת ישראל, פיוטרקוב תר .ב
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 :.סא-ה, עמ' ס"שמואל הורוביץ, סיפורים נפלאים, ירושלים תרצ -גירסת ברסלב  .ג

הגשר יש  המעשה שסיפר מהאוצר תחת הגשר. שפעם אחת חלם לאיש אחד מאיזה עיר שבווינה תחת

שם אוצר. על כן נסע לשם ועומד אצל הגשר ומחפש עצות איך לעשות, כי ביום אינו יכול מחמת האנשים. 

ועבר שם איש חיל ואמר לו: "מה אתה עומד וחושב?" חשב בדעתו שטוב שיאמר לו, כדי שהוא יסייעו 

לום, אל מאי מיר האט זיך ויתחלקו. סיפר לו כל העניין. ענה ואמר לו: "איי יהודי נאר קיקסט אוף א ח

אויך גחולמט אז דא אין דא בא דעם אין דעם )והזכיר העיר של האיש ושמו של האיש הזה( אין מאקזאן 

 איז דא איין אוצר. וועל איך פארין ציא יענום?"

ונסע האיש לביתו וחפר בהמקאזאן שלו, ומצא האוצר. ואמר אחר כך: "איצט וויס איך שוין, דער אוצר 

 א מיר, נאר וויסען פין דיים אוצר מיז מען פארן קיין ווין."איז ביי

 גירסת דברים ערבים, תר"ס .ד
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 :42-43גירסת שיח שרפי קודש חלק א, עמ'  .ה
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 הדתית? המסורת של מדרש היא החילונית הציונות האם – גודמן מיכה ד"רה

 השורש השניהרמב"ם, הקדמה לספר המצוות, 

 

 שאין ראוי למנות כל מה שלומדים באחת 

 משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, או מריבוי 
 

לפיכך הראוי בזה, שכל מה שלא תמצאהו כתוב בתורה, ותמצא בתלמוד שלמדוהו באחת משלוש עשרה מדות 

הנה ראוי למנותו, אחר שמקבלי המסורת  -אם בארו הם בעצמם ואמרו שזה גוף תורה, או שזה דאורייתא  -

 וב יורה עליו. הנה הוא דרבנן, שאין שם כת -אמרו שהוא דאורייתא. ואם לא יבארו זה ולא דברו בו 

]...[ 

וכבר הגיעה בהם הסכלות אל דבר יותר קשה מזה, וזה שהם כשמצאו דרש בפסוק, יתחייב מן הדרש ההוא 

לעשות פעולה מן הפעולות, או להרחיק עניין מן העניינים, והם כולם בלי ספק דרבנן, ימנו אותם בכלל 

ינים, ועל אף הכלל שלימדונו עליהם השלום, המצוות, ואף על פי שפשט הפסוק לא יורה על דבר מאותם העני

והוא אומרם ז"ל "אין מקרא יוצא מידי פשוטו". ואף על פי שתלמוד שואל בכל מקום ואומר "גופיה דקרא 

 במאי קא מדבר", כשמצאו פסוק יילמדו ממנו דברים רבים על צד הביאור והראייה. 

 

נחום אבלים וקבורת מתים, בעבור הדרש הנזכר והנסמכים במחשבה זו מנו בכלל מצוות עשה בקור חולים ו

 באומרו יתברך "והודעת להם את הדרך ילכו בה", והוא אומרם: 

 זו גמילות חסדים;  -"את הדרך" 

 זה בקור חולים;  -"ילכו" 

 זו קבורת מתים;  -"בה" 

 אלו הדינין;  -"ואת המעשה" 

 זו לפנים משורת הדין.  -"אשר יעשון" 

]...[ 

ואולי תחשוב שאני בורח מלמנותן להיותן בלתי אמיתיות, והיות הדין הנלמד במידה ההיא נכון או לא נכון 

אין זאת הסיבה. אבל הסיבה כי כל מה שנלמד הם ענפים מן השורשים שנאמרו לו למשה בסיני בביאור,  -

 והם תרי"ג מצוות. 

  תגובת הרמב"ן

ו מחמדים מלבד העיקר הזה שהוא עוקר הרים גדולים בתלמוד כי הספר הזה לרב ז"ל עניינו ממתקים וכול

 ומפיל חומות בצורות בגמרא, והענין ללומדי גמרא ומר, ישתקע הדבר ולא יאמר"


