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פרופ' אביגדור שנאן :יין ישן בקנקן חדש :על המהדורה החדשה של ספר האגדה
לח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי
[ ]1

ירושלמי יבמות ד ,יב:
דלמא תלת עשר אחין הויין ומתין תרין עשר דלא בנין אתיון בעיון מתייבמה קומי רבי אמר ליה רבי
איזיל ייבם אמר ליה לית בחיילי והם אומרות כל חדא וחדא אנא מזייננא ירחי אמר ומאן זיין ההוא
ירחא דעיבורא אמר רבי אנא זייננא ירחא דעיבורא וצלי עליהון ואזלון להון בתר תלת שנין אתון
טעינין תלתין ושיתא מיינוקין אתון וקמנו להן קומי דרתה דרבי סלקין ואמרין ליה לרע קרייא
דמיינוקין בעיין מישאול בשלמך אודיק ר' מן כוותא וחמתון אמ' לון מה עיסקיכון אמרין ליה אנן
בעיין תיתין לן ההוא ירחא דעיבורא ויהיב להון ההוא ירחא דעיבורא.

[2א]

ספר האגדה:
ָאמַ ר ַר' יוֹסֵ י :הָ אּור עָ לָה בְּ מַ חֲ שָ בָ ה לְּ ִהבָ ְּראוֹת בְּ עֶ ֶרב שַ בָ ת וְּ ֹלא נִבְּ ָרא עַ ד מוֹצָ אֵ י ַשבָ תּ ,ובְּ מוֹצָ אֵ י ַשבָ ת
ישם זֶ ה לָזֶ ה,
ָאדם הָ ִראשוֹן מֵ עֵ ין דֻּ גְּ מָ ה שֶ ל מַ עְּ לָה ,וְּ הֵ ִביא ְּשנֵי ְּרעָ פִ ים וְּ ִה ִק ָ
נָתַ ן הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא ֵדעָ ה בְּ ָ
וְּ יָצָ א מֵ הֶ ם אּור ּובֵ ֵרְך עָ לָיו "בו ֵֹרא ְּמאו ֵֹרי הָ אֵ ש" (פסחים נד ע"א; בר"ר יא ,ב).

[2ב]

המקורות:
תניא רבי יוסי אומר :שני דברים עלו במחשבה ליבראות בערב שבת ולא נבראו עד מוצאי שבת,
ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דיעה באדם הראשון מעין דוגמא של מעלה ,והביא שני אבנים
וטחנן זו בזו ויצא מהן אור ,והביא שתי בהמות והרכיב זו בזו ויצא מהן פרד (בבלי)  //כיון ששקעה
החמה במ"ש התחיל החושך ממשמש ובא ונתירא אדם הראשון ,שנאמר 'ואומר אך חשך ישופני
ולילה אור בעדני' (תהלים קלט ,יא) ,אותו שכתוב בו 'הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב' בא להזדווג
לי ,מה עשה הקדוש ברוך הוא זימן לו שני רעפים ,והקישן זה לזה ויצא מהן אור ובירך עליה ,הה"ד
'ולילה אור בעדני' ,מה בירך עליה בורא מאורי האש (בראשית רבה).

[ג]1

ספר האגדה:
ּגּוריָא ָאמַ ר :י ֵָשן
ָאדם בְּ אוֹתָ ּה ָשעָ ה? אַ בָ א בַ ר ְּ
"וַ תֹאמֶ ר הָ ִא ָשה אֶ ל הַ נָחָ ש" (בראשית ג ,ב) – וְּ הֵ יכָ ן הָ יָה ָ
לוֹ .חֲ כ ִָמים או ְֹּמ ִרים :נְּטָ ל ֹו הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא וְּ הֶ חֱ זִ יר ֹו בְּ כָ ל הָ ע ֹולָם כֻּּלוָֹ ,אמַ ר לוֹ :כָאן בֵ ית נֶטַ ע ,כָאן
בֵ ית זֶ ַרע (בר"ר יט ,ג).

[ג]2

המקור במדרש:
ותאמר האשה אל הנחש ,והיכן היה אדם באותה שעה ,אבא בר קורייה אמר נתעסק בדרך הארץ
וישן לו ,רבנן אמרי נטלו הקדוש ברוך הוא והחזירו בכל העולם כולו ,א"ל כאן בית נטע ,כאן בית
זרע ,הדא הוא דכתיב (ירמיה ב ,ו) 'בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם' ,לא ישב אדם הראשון
שם [ = מהדורת תיאודור-אלבק :ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ וגו' ואיכן היה אדם באותה
השיחה ,אבא חלפון בר קוריה אמר נתעסק בדרך ארץ וישן לו ,רבנין אמרין נטלו וחיזרו בכל העולם
כולו ואמר לו כן בית נטע כן בית זרע הה"ד 'ארץ אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם' (ירמיה
ב ו) לא ישב אדם הראשון שם].

[ד]1

ספר האגדה:
דו ְֹּרשֵ י ְּרשֻּ ּמוֹת או ְֹּמ ִריםְּ :רצ ֹונְָּך שֶ ַתכִ יר ִמי שֶ ָאמַ ר וְּ הָ יָה הָ ע ֹולָם – לְּ מַ ד אַ ּג ָָדהֶ ,ש ִּמתוְֹך כְָך אַ ָתה מַ כִ יר
ּומ ַדבֵ ק בִ ְּד ָרכָיו (ספרי דברים ,מט).
אֶ ת הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא ִ
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[ד]2

פירוש ביאליק-רבניצקי:
רצונך  :רוצה אתה .מי שאמר וכו' :אלהים בורא העולם במאמרו.

[ד]3

פירוש ברו"ש:
ד ו ְֹר ֵׁש י ְר שֻׁ ּמ ו ֹת  :כינוי נדיר לקבוצה של חכמים קדומים שנהגו למצוא רמזים לעניינים שונים תוך
ּומ דַ ֵׁב ק בִ ְד ָר ָכ יו :
דרשת פסוקי מקראִ .מ י ֶש ָאמַ ר ְו הָ יָה הָ ע ו ֹלָם  :הקב"ה ,בורא העולם בדיבורִ .
כדרישת התורה מן האדם" ,ללכת בכל דרכיו (של הקב"ה) ולדבקה בו" (דברים יא ,כב).

[ה]1

ספר האגדה:
ְּשי בִ ְּקעֲתָ א ,וְּ ַאף הֵ ם הָ יּו יָתֵ ד ָרעָ ה
[ ]...בַ חֲ ִמשָ ה עָ שָ ר בְּ ִסיוָ ן ּובְּ ִששָ ה עָ שָ ר ב ֹו ּגָלּו ַאנְּשֵ י בֵ ית ְּשָאן וְּ ַאנ ֵ
לְּ יִ ְּש ָראֵ ל בִ ימֵ י יְּ וָ נִים כְּ לַפֵ י הָ עַ ְּרבִ יםִ ,מפְּ נֵי שֶ ֹּלא נ ְִּתחַ יְּ בּו ּגָלּות בָ ִראש ֹונָה וְּ ֹלא הֶ גְּ לּו אוֹתָ ם ֹלא יְּ הוֹשֻּ עַ בִ ן
נּון וְּ ֹלא ָדוִ ד מֶ לְֶך יִ ְּש ָראֵ ל .וְּ כֵיוָ ן שֶ נ ְִּתחַ יְּ בּו ּגָלּות ּגָבְּ ָרה י ָָדם ֶשל בֵ ית חַ ְּשמ ֹונַאי וְּ הֶ גְּ לּו אוֹתָ ם ,וְּ אוֹת ֹו הַ יוֹם
עֲשָ אּוהּו יוֹם טוֹב (מג' תענ' ב ,ג; מגל' ו.):

[ה]2

מהדורת ברו"ש:
ְּשי בִ ְּקעֲתָ א ,וְּ ַאף הֵ ם הָ יּו יָתֵ ד ָרעָ ה
[ ]...בַ חֲ ִמשָ ה עָ שָ ר בְּ ִסיוָ ן ּובְּ ִששָ ה עָ שָ ר ב ֹו ּגָלּו ַאנְּשֵ י בֵ ית ְּשָאן וְּ ַאנ ֵ
לְּ יִ ְּש ָראֵ ל בִ ימֵ י יְּ וָ נִיםִ ,מפְּ נֵי שֶ ֹּלא נ ְִּתחַ יְּ בּו ּגָלּות בָ ִראש ֹונָה וְּ ֹלא ִהגְּ לּו אוֹתָ ם ֹלא יְּ הוֹשֻּ עַ בִ ן נּון וְּ ֹלא ָדוִ ד מֶ לְֶך
יִ ְּש ָראֵ ל .וְּ ֵכיוָ ן שֶ נ ְִּתחַ יְּ בּו ּגָלּות ּגָבְּ ָרה י ָָדם שֶ ל בֵ ית חַ ְּשמ ֹונַאי וְּ ִהגְּ לּו אוֹתָ ם ,וְּ אוֹת ֹו הַ יוֹם ע ֲָשאּוהּו יוֹם טוֹב
(הסכוליון למגילת תענית; מגילה ו ע"א).

[ה]3

פירוש ביאליק-רבניצקי:
יתד רעה  :כלומר ,מכשול ומוקש .כלפי הערבים  :כלו' בצד הערבים.

[ה]4

פירוש ברו"ש:
ַא ְנ ֵׁש י ֵׁב ית ְש ָאן ְו ַא ְנ ֵׁש י בִ ְק ֲע תָ א  :תושביהם הנוכרים של בית שאן ושל עמק יזרעאל .יָתֵׁ ד ָר עָ ה :
כקוץ וכמכשולָ .ב ִר אש ו ֹנָה  :בתקופות קדומות ,בימי המקרא.
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ד"ר תמר קדרי " -קווצותיו תלתלים" – על היופי וסכנותיו באגדת חז"ל
 .1דברים כג ,כד" :מוֹצָ א ְּשפָ תֶ יָך ִת ְּשמֹר וְּ עָ ִשיתָ כַאֲ שֶ ר ָנ ַד ְּר ָת לַיהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך".
 .2תלמוד בבלי נדרים דף י ע"א
דתניא רבי יהודה אומר :חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת ,לפי שאין הקב"ה מביא
תקלה על ידיהם .מה היו עושין? עומדין ומתנדבין נזירות למקום כדי שיתחייב קרבן חטאת למקום.
ר' שמעון אומר :לא נדרו בנזיר ,אלא הרוצה להביא עולה  -מתנדב ומביא ,שלמים  -מתנדב ומביא ,תודה
וארבעה מיני לחמה  -מתנדב ומביא ,אבל בנזירות לא התנדבו ,כדי שלא יקראו חוטאין ,שנאמר" :וכפר
עליו מאשר חטא על הנפש" (במדבר ו ,יא).
אמר אביי :שמעון הצדיק ורבי שמעון ור' אלעזר הקפר ,כולן שיטה אחת הן ,דנזיר חוטא הוי .שמעון
הצדיק ורבי שמעון  -הא דאמרן; ורבי אלעזר הקפר ברבי  -דתניא,
ר' אלעזר הקפר ברבי אומר" :וכפר עליו מאשר חטא על הנפש" וכי באיזו נפש חטא זה? אלא שציער
עצמו מן היין ,והלא דברים קל וחומר :ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא ,המצער עצמו
מכל דבר ,על אחת כמה וכמה .מכאן ,כל היושב בתענית נקרא חוטא.
 .3שמעון הצדיק והנזיר מן הדרום
תוספתא ,נזיר ,מהדורת ליברמן ,פרק ד הלכה ז
אמר שמעון הצדיק
מימיי לא אכלתי אשם נזיר חוץ מאחד בלבד.
מעשה באחד שבא אלי מן הדרום
וראיתיו יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו תלתלים.
נמתי לו :בני מה ראית לשחת שער זה נאה?
נם לי :רועה הייתי בעירי ובאתי למלאות מן הנהר מים,
ונסתכלתי בבבואה שלי
ופחז יצרי עלי וביקש להעבירני מן העולם
נמתי ליצרי :רשע ,לא היה לך להתגאות אלא בדבר שאינו שלך
ובדבר שעתיד להיות עפר רימה ותוליעה
הרי עלי לגלחך לשמים!
הימכתי את ראשו ונשקתיו.
נמתי לו :בני כמותך ירבון עושי רצון המקום בישראל
ועליך נתקיים "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'" (במדבר ו ,ב).
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פרופ' יאיר זקוביץ  -מדרשי שמות במקרא
דברי הימים א פרק ד פסוקים ט-י
וַ יְּ ִהי יַעְּ בֵ ץ נִכְּ בָ ד מֵ אֶ חָ יו וְּ ִאּמ ֹו ָק ְּרָאה ְּשמ ֹו יַעְּ בֵ ץ לֵאמֹר כִ י ָיל ְַּד ִתי בְּ עֹצֶ ב :וַ יִ ְּק ָרא יַעְּ בֵ ץ לֵאֹלהֵ י יִ ְּש ָראֵ ל לֵאמֹר ִאם־
ר־שָאל:
ֹלהים אֵ ת אֲ ֶש ָ
בָ ֵרְך ְּתבָ רֲ ֵכנִי וְּ ִה ְּרבִ יתָ אֶ ת־ּגְּ בּולִ י וְּ הָ יְּ תָ ה י ְָּדָך עִ ִּמי וְּ עָ ִשיתָ ּמֵ ָרעָ ה לְּ בִ לְּ ִתי עָ ְּצ ִבי וַ יָבֵ א אֱ ִ
בראשית פרק לה פסוקים טז-יט
ָארץ לָבוֹא אֶ פְּ ָרתָ ה וַ ֵתלֶד ָרחֵ ל וַ ְּת ַקש בְּ לִ ְּד ָתּה :וַ יְּ ִהי בְּ הַ ְּקשֹתָ ּה בְּ לִ ְּד ָתּה וַ תֹאמֶ ר
וַ יִ ְּסעּו ִמבֵ ית אֵ ל וַ יְּ ִהי־עוֹד כִ בְּ ַרת־הָ ֶ
ַאל־ת ְּיר ִאי כִ י־גַם־זֶ ה לְָך בֵ ן :וַ יְּ ִהי בְּ צֵ את נַפְּ ָשּה כִ י מֵ תָ ה וַ ִת ְּק ָרא ְּשמ ֹו בֶ ן־אוֹנִ י וְּ ָאבִ יו ָק ָרא־ל ֹו בִ נְּ י ִָמין:
ִ
לָּה הַ ְּמ ַיּל ֶֶדת
וַ ָתמָ ת ָרחֵ ל וַ ִת ָקבֵ ר בְּ ֶד ֶרְך אֶ פְּ ָרתָ ה ִהוא בֵ ית לָחֶ ם:
בראשית פרק לח ג-ה
ת־שמ ֹו א ֹונָן :וַ תֹסֶ ף עוֹד וַ ֵתלֶד בֵ ן וַ ִת ְּק ָרא אֶ ת־
ת־שמ ֹו עֵ ר :וַ ַתהַ ר עוֹד וַ ֵתלֶד בֵ ן וַ ִת ְּק ָרא אֶ ְּ
וַ ַתהַ ר וַ ֵתלֶד בֵ ן וַ יִ ְּק ָרא אֶ ְּ
ְּשמ ֹו שֵ לָה וְּ הָ יָה בִ כְּ זִ יב בְּ לִ ְּד ָתּה אֹתוֹ:
רות פרק ד פסוק י
ִיתי לִ י לְּ ִאשָ ה לְּ הָ ִקים שֵ ם־הַ ּמֵ ת עַ ל־נַחֲ לָת ֹו וְּ ֹלא־יִ כ ֵָרת ֵשם־ הַ ּמֵ ת מֵ עִ ם אֶ חָ יו
וְּ גַם אֶ ת־רּות הַ ּמֹאֲ בִ יָה אֵ שֶ ת מַ ְּחלוֹן ָקנ ִ
ּומשַ עַ ר ְּמקוֹמ ֹו עֵ ִדים אַ ֶתם הַ יוֹם:
ִ
בראשית פרק כה פסוק כה
ַאדמוֹנִ י כֻּּל ֹו כְּ אַ ֶד ֶרת שֵ עָ ר וַ יִ ְּק ְּראּו ְּשמ ֹו עֵ שָ ו:
וַ יֵצֵ א הָ ִראשוֹן ְּ
שמות פרק ג פסוקים א-ד
ֹלהים ח ֵֹרבָ ה :וַ י ֵָרא
ּומֹשֶ ה הָ יָה רֹעֶ ה אֶ ת־ צֹאן יִ ְּתר ֹו ח ְֹּתנ ֹו כֹהֵ ן ִמ ְּדיָן וַ יִ נְּהַ ג אֶ ת־הַ צֹאן ַאחַ ר הַ ִּמ ְּדבָ ר וַ ָיבֹא אֶ ל־הַ ר הָ אֱ ִ
מַ לְּ אַ ְך ה' אֵ לָיו בְּ לַבַ ת־אֵ ש ִמתוְֹך הַ ְּסנֶה וַ י ְַּרא וְּ ִהנֵה הַ ְּסנֶה בֹעֵ ר בָ אֵ ש וְּ הַ ְּסנֶה אֵ ינֶנּו אֻּ כָל :וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה ָאסֻּ ָרה־נָא
ֹלהים ִמתוְֹך הַ ְּסנֶה
וְּ אֶ ְּראֶ ה אֶ ת־הַ ּמַ ְּראֶ ה הַ ָּגדֹל הַ זֶ ה מַ דּועַ ֹלא־יִ בְּ עַ ר הַ ְּסנֶה :וַ י ְַּרא ה' כִ י סָ ר לִ ְּראוֹת וַ יִ ְּק ָרא ֵאלָיו אֱ ִ
וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה מֹשֶ ה וַ יֹאמֶ ר ִהנֵנִ י:
דברים פרק לג פסוק כב
ַאריֵה יְּ זַ נֵק ִמן־הַ בָ ָשן:
ּולְּ ָדן ָאמַ ר ָדן ּגּור ְּ
שופטים פרק ו פסוקים כה-כט
ת־מזְּ בַ ח הַ בַ עַ ל אֲ ֶשר
וַ יְּ ִהי בַ ּלַיְּ לָה הַ הּוא וַ יֹאמֶ ר ל ֹו ה' ַקח אֶ ת־פַ ר־הַ שוֹר אֲ שֶ ר לְּ ָאבִ יָך ּופַ ר הַ ֵשנִי ֶשבַ ע ָשנִ ים וְּ הָ ַר ְּס ָת אֶ ִ
לְּ ָאבִ יָך וְּ אֶ ת־הָ אֲ שֵ ָרה אֲ שֶ ר־עָ לָיו ִתכְּ רֹתּ :ובָ נִיתָ ִמזְּ בֵ חַ לַה' אֱ ֹלהֶ יָך עַ ל רֹאש הַ ּמָ עוֹז הַ זֶ ה בַ ּמַ ע ֲָרכָה וְּ ל ַָק ְּח ָת אֶ ת־הַ פָ ר
הַ שֵ נִי וְּ הַ עֲלִ יתָ ע ֹולָה בַ עֲצֵ י הָ אֲ שֵ ָרה אֲ שֶ ר ִתכְּ רֹת :וַ יִ ַקח ּגִ ְּדעוֹן עֲשָ ָרה אֲ נ ִָשים ֵמעֲבָ ָדיו וַ יַעַ ש כַ אֲ ֶשר ִדבֶ ר אֵ ָליו ה' וַ יְּ ִהי
כַאֲ שֶ ר י ֵָרא אֶ ת־בֵ ית ָאבִ יו וְּ אֶ ת־ַאנְּשֵ י הָ עִ יר מֵ עֲשוֹת יוֹמָ ם וַ יַעַ ש לָיְּ לָה :וַ י ְַּשכִ ימּו ַא ְּנ ֵשי הָ עִ יר בַ ב ֶֹקר וְּ ִהנֵה נ ַֻּתץ ִמזְּ בַ ח
ל־רעֵ הּו ִמי עָ ָשה הַ ָדבָ ר
ֹאמרּו ִאיש אֶ ֵ
ה ֲעלָה עַ ל־הַ ִּמזְּ בֵ חַ הַ בָ נּוי :וַ י ְּ
הַ בַ עַ ל וְּ הָ אֲ שֵ ָרה אֲ שֶ ר־עָ לָיו כ ָֹרתָ ה וְּ אֵ ת הַ פָ ר הַ שֵ נִ י ֹ
ֹאמרּו ּגִ ְּדעוֹן בֶ ן־יוֹאָ ש עָ שָ ה הַ ָדבָ ר הַ זֶ ה:
הַ זֶ ה וַ יִ ְּד ְּרשּו וַ יְּ בַ ְּקשּו וַ י ְּ
דברים פרק לג פסוק כד
ּולְּ אָ שֵ ר ָאמַ ר בָ רּוְך ִמבָ נִ ים אָ ֵשר יְּ ִהי ְּרצּוי אֶ חָ יו וְּ טֹבֵ ל בַ שֶ מֶ ן ַרגְּ לוֹ:
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שמואל א פרק טז פסוק כא
וַ ָיבֹא ָדוִ ד אֶ ל־שָ אּול וַ ַי ֲעמֹד לְּ פָ נָיו וַ יֶאֱ הָ בֵ הּו ְּמאֹד וַ יְּ ִהי־ל ֹו נ ֵֹשא כֵלִ ים:
שמואל א פרק יח פסוקים א ג טז כ כב כח כט
(א) וַ יְּ ִהי כְּ ַכֹּלת ֹו לְּ ַדבֵ ר אֶ ל־שָ אּול וְּ נֶפֶ ש יְּ ה ֹונָתָ ן נ ְִּק ְּש ָרה בְּ נֶפֶ ש ָדוִ ד ויאהבו וַ יֶאֱ הָ בֵ הּו יְּ ה ֹונ ָָתן כְּ נַפְּ שוֹ( ... :ג) וַ יִ כְּ רֹת
ת־דוִ ד כִ י־הּוא יוֹצֵ א וָ בָ א לִ פְּ נֵיהֶ ם:
יהּודה אֹהֵ ב אֶ ָ
ָ
יְּ ה ֹונָתָ ן וְּ ָדוִ ד בְּ ִרית בְּ ַאהֲ בָ ת ֹו אֹת ֹו כְּ נַפְּ שוֹ( ... :טז) וְּ כָ ל־יִ ְּש ָראֵ ל וִ
ת־דוִ ד וַ יַּגִ דּו לְּ שָ אּול וַ יִ שַ ר הַ ָדבָ ר בְּ עֵ ינָיו( ... :כב) וַ יְּ צַ ו ָשאּול אֶ ת־עֲבָ ָדו ַדבְּ רּו ֶאל־
( ...כ) וַ ֶתאֱ הַ ב ִמיכַל בַ ת־שָ אּול אֶ ָ
ָדוִ ד בַ ּלָט לֵאמֹר ִהנֵה חָ פֵ ץ בְּ ָך הַ ּמֶ לְֶך וְּ כָ ל־עֲבָ ָדיו אֲ הֵ בּוָך וְּ עַ ָתה ִה ְּתחַ ֵתן בַ ּמֶ לְֶך( ... :כח) וַ י ְַּרא ָשאּול וַ י ֵַדע כִ י ה' עִ ם־
ת־דוִ ד ָכל־הַ י ִָמים:
ּומיכַל בַ ת־שָ אּול אֲ הֵ בַ ְּתהּו( :כט) וַ יֹאסֶ ף שָ אּול ֵלרֹא ִמפְּ נֵי ָדוִ ד עוֹד וַ יְּ ִהי ָשאּול ֹאיֵב ֶא ָ
ָדוִ ד ִ
מלכים-א פרק א ,פסוקים יג יז כט ל
(יג) לְּ כִ י ּוב ִֹאי אֶ ל־הַ ּמֶ לְֶך ָדוִ ד וְּ ָאמַ ְּר ְּת אֵ לָי ו הֲ ֹלא־אַ ָתה אֲ דֹנִ י הַ ּמֶ לְֶך נ ְִּשבַ עְּ ָת לַאֲ מָ ְּתָך לֵאמֹר כִ י־ ְּשֹלמֹה בְּ נְֵך יִ ְּמֹלְך
ַאחֲ ַרי וְּ הּוא יֵשֵ ב עַ ל־כִ ְּס ִאי ּומַ דּועַ מָ לְַך אֲ דֹנִ יָהּו( ... :יז) וַ תֹאמֶ ר ל ֹו אֲ דֹנִ י אַ ָתה נ ְִּשבַ עְּ ָת בַ ה' אֱ ֹלהֶ יָך לַאֲ מָ תֶ ָך כִ י־
ְּשֹלמֹה בְּ נְֵך יִ ְּמֹלְך ַאחֲ ָרי וְּ הּוא יֵשֵ ב עַ ל־כִ ְּס ִאי( ... :כט) וַ יִ שָ בַ ע הַ ּמֶ לְֶך וַ יֹאמַ ר חַ י־ה' אֲ ֶשר־פָ ָדה אֶ ת־נַפְּ ִשי ִמכָל־צָ ָרה:
י־שֹלמֹה בְּ נְֵך יִ ְּמֹלְך ַאחֲ ַרי וְּ הּוא י ֵֵשב עַ ל־ כִ ְּס ִאי ַת ְּח ָתי כִ י כֵ ן
(ל) כִ י כַאֲ שֶ ר נ ְִּשבַ עְּ ִתי לְָך בַ ה' אֱ ֹלהֵ י יִ ְּש ָראֵ ל לֵאמֹר כִ ְּ
אֶ עֱשֶ ה הַ יוֹם הַ זֶ ה:
דברי הימים ב פרק יט פסוקים ה-ח
ָאדם
ה־א ֶתם ע ִֹשים כִ י ֹלא לְּ ָ
הּודה הַ בְּ צֻּרוֹת לְּ עִ יר וָ עִ יר :וַ יֹאמֶ ר אֶ ל־הַ שֹפְּ ִטים ְּראּו מָ ַ
ָארץ בְּ ָכל־עָ ֵרי יְּ ָ
וַ ַיעֲמֵ ד שֹפְּ ִטים בָ ֶ
ִת ְּשפְּ טּו כִ י לַה' וְּ עִ ּמָ כֶם בִ ְּדבַ ר ִמ ְּשפָ ט :וְּ עַ ָתה יְּ ִהי פַ חַ ד־ה' ֲעלֵיכֶם ִש ְּמרּו וַ עֲשּו כִ י־אֵ ין עִ ם־ה' אֱ ֹלהֵ ינּו עַ וְּ לָה ּומַ שֹא
אשי הָ ָאב ֹות לְּ יִ ְּש ָראֵ ל לְּ ִמ ְּשפַ ט ה'
ּומ ַקח־ שֹחַ ד :וְּ גַם בִ ירּושָ ִ ַלם הֶ ע ֱִמיד יְּ הו ָֹשפָ ט ִמן־הַ לְּ וִ יִ ם וְּ הַ כֹהֲ נִים ּומֵ ָר ֵ
פָ נִים ִ
רּוש ִ ָלם:
וְּ ל ִָריב וַ יָשֻּ בּו יְּ ָ
בראשית פרק יט פסוקים טו-כב
ן־תסָ פֶ ה
ת־ש ֵתי בְּ נ ֶֹתיָך הַ נ ְִּמצָ אֹת פֶ ִ
ת־א ְּש ְּתָך וְּ אֶ ְּ
(טו) ּוכְּ מ ֹו הַ שַ חַ ר עָ לָה וַ י ִָאיצּו הַ ּמַ לְּ ָאכִ ים בְּ לוֹט לֵאמֹר קּום ַקח אֶ ִ
ַד־א ְּשת ֹו ּובְּ יַד ְּש ֵתי בְּ נֹתָ יו בְּ חֶ ְּמלַת ה' עָ לָיו וַ ֹי ִצאֻּ הּו וַ יַנִ חֻּ הּו
בַ ֲעוֹן הָ עִ יר( :טז) וַ יִ ְּתמַ ְּהמָ ּה וַ יַחֲ זִ יקּו הָ אֲ נ ִָשים בְּ יָד ֹו ּובְּ י ִ
ַאל־ת ֲעמֹד בְּ כָ ל־הַ כִ כָר
ַ
ַאל־תבִ יט ַאחֲ ֶריָך וְּ
ַ
ִמחּוץ לָעִ יר( :יז) וַ יְּ ִהי כְּ הו ִֹציָאם אֹתָ ם הַ חּוצָ ה וַ יֹאמֶ ר ִהּמָ לֵט עַ ל־נַפְּ ֶשָך
ן־תסָ פֶ ה( :יח) וַ יֹאמֶ ר לוֹט אֲ לֵהֶ ם ַאל־נָא אֲ ֹדנָי( :יט) ִהנֵה־נָא מָ צָ א עַ בְּ ְּדָך חֵ ן בְּ עֵ ינֶיָך וַ ַתגְּ ֵדל חַ ְּס ְּדָך
הָ הָ ָרה ִהּמָ לֵט פֶ ִ
ן־ת ְּדבָ ַקנִ י הָ ָרעָ ה וָ מַ ִתי( :כ) ִהנֵה־נָא הָ עִ יר
אֲ שֶ ר עָ ִשיתָ עִ ּמָ ִדי לְּ הַ חֲ יוֹת אֶ ת־נַפְּ ִשי וְּ ָאנֹכִ י ֹלא אּוכַ ל לְּ ִה ּמָ לֵט הָ הָ ָרה פֶ ִ
אתי
ּות ִחי נַפְּ ִשי( :כא) וַ יֹאמֶ ר ֵאלָיו ִהנֵה נ ָָש ִ
הַ זֹאת ְּקרֹבָ ה לָנּוס שָ ּמָ ה וְּ ִהוא ִמ ְּצעָ ר ִאּמָ לְּ טָ ה נָא שָ ּמָ ה הֲ ֹלא ִמ ְּצעָ ר ִהוא ְּ
פָ נֶיָך ּגַם ל ַָדבָ ר הַ זֶ ה לְּ בִ לְּ ִתי הָ פְּ כִ י אֶ ת־הָ עִ יר אֲ שֶ ר ִדבַ ְּר ָת( :כב) מַ הֵ ר ִהּמָ לֵט ָשּמָ ה כִ י ֹלא אּוכַ ל ַלעֲשוֹת ָדבָ ר עַ ד־בֹאֲ ָך
שָ ּמָ ה עַ ל־כֵ ן ָק ָרא שֵ ם־הָ עִ יר צוֹעַ ר:
מלכים א פרק כא פסוקים ג-ד
ַאחָאב ֶאל־בֵ ית ֹו סַ ר וְּ זָ עֵ ף עַ ל־הַ ָדבָ ר
ל־ַאחָאב חָ לִ ילָה ּלִ י מֵ ה' ִמ ִת ִתי אֶ ת־נַחֲ לַת אֲ בֹתַ י לְָך( :ד) וַ ָיבֹא ְּ
ְּ
(ג) וַ יֹאמֶ ר נָבוֹת אֶ
ל־מטָ ת ֹו וַ יַסֵ ב אֶ ת־פָ נָיו וְּ ֹלא־ָאכַ ל
ר־דבֶ ר אֵ לָיו נָבוֹת הַ יִ זְּ ְּרעֵ אלִ י וַ יֹאמֶ ר ֹלא־אֶ ֵתן לְּ ָך אֶ ת־נַחֲ לַת אֲ ב ָֹתי וַ יִ ְּשכַב עַ ִ
אֲ שֶ ִ
לָחֶ ם:
יונה פרק ב פסוק א
ֹלשה לֵילוֹת:
ּוש ָ
וַ יְּ מַ ן ה' ָדג ּגָדוֹל לִ בְּ ֹלעַ אֶ ת־י ֹונָה וַ יְּ ִהי י ֹונָה בִ ְּמעֵ י הַ ָדג ְּשֹלשָ ה י ִָמים ְּ
דברי הימים ב פרק טז פסוק יב
ֹלא־ד ַרש אֶ ת־ ה' כִ י בָ רֹפְּ ִאים:
ָ
וַ יֶחֱ לֶא ָאסָ א בִ ְּשנַת ְּשלו ִֹשים וָ תֵ שַ ע לְּ מַ לְּ כּות ֹו בְּ ַרגְּ לָיו עַ ד־לְּ מַ עְּ לָה חָ לְּ י ֹו וְּ גַם־בְּ חָ לְּ י ֹו

פרופ' יאיר זקוביץ  -מדרשי שמות במקרא
עמ'  6מתוך 42

בראשית פרק ל פסוק כ
ת־שמ ֹו זְּ בֻּלּון:
ישי כִ י־ ָיל ְַּד ִתי ל ֹו ִש ָשה בָ נִ ים וַ ִת ְּק ָרא אֶ ְּ
ֹלהים א ִֹתי זֵ בֶ ד טוֹב הַ פַ עַ ם יִ זְּ בְּ ֵלנִי ִא ִ
וַ תֹאמֶ ר לֵָאה זְּ בָ ַדנִ י אֱ ִ
בראשית פרק ל פסוק כג
ֹלהים אֶ ת־חֶ ְּרפָ ִתי:
וַ ַתהַ ר וַ ֵתלֶד בֵ ן וַ תֹאמֶ ר ָאסַ ף אֱ ִ
שמואל א פרק א ,פסוקים כ כז כח
ת־שמ ֹו ְּשמּואֵ ל כִ י מֵ ה' ְּש ִאלְּ ִתיו( ... :כז) אֶ ל־הַ נַעַ ר הַ זֶ ה
(כ) וַ יְּ ִהי לִ ְּתקֻּ פוֹת הַ י ִָמים וַ ַתהַ ר חַ נָה וַ ֵתלֶד בֵ ן וַ ִת ְּק ָרא אֶ ְּ
ת־שאֵ ל ִָתי אֲ שֶ ר שָ ַאלְּ ִתי מֵ עִ ּמוֹ( :כח) וְּ גַם ָאנֹכִ י ִה ְּש ִאלְּ ִתהּו לַה' ָכל־הַ י ִָמים אֲ ֶשר הָ יָה הּוא
ִה ְּתפַ ּלָלְּ ִתי וַ יִ ֵתן ה' לִ י אֶ ְּ
שָ אּול לַה' וַ יִ ְּש ַתחּו שָ ם לַה':
בראשית פרק ה פסוק כט
ת־שמ ֹו נֹחַ לֵאמֹר זֶ ה יְּ נַחֲ מֵ נּו ִמּמַ עֲשֵ נּו ּומֵ עִ ְּצבוֹן י ֵָדינּו ִמן־הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר אֵ ְּר ָרּה ה':
וַ יִ ְּק ָרא אֶ ְּ
ישעיה פרק יד פסוק ג
ּומן־הָ ֲעב ָֹדה הַ ָקשָ ה אֲ שֶ ר עֻּבַ ד־בָ ְך:
וְּ הָ יָה בְּ יוֹם הָ נִ יחַ ה' לְּ ָך מֵ עָ ְּצבְּ ָך ּומֵ ָרגְּ זֶ ָך ִ
יהושע פרק ז פסוקים :א כד כה
הּודה ִמן־הַ חֵ ֶרם וַ יִ חַ ר־ַאף ה' בִ ְּבנֵי
(א) וַ יִ ְּמעֲלּו בְּ נֵי־יִ ְּש ָראֵ ל מַ עַ ל בַ חֵ ֶרם וַ יִ ַקח עָ כָן בֶ ן־כ ְַּר ִמי בֶ ן־זַ בְּ ִדי בֶ ן־זֶ ַרח לְּ מַ טֵ ה יְּ ָ
יִ ְּש ָראֵ ל( ... :כד) וַ יִ ַקח יְּ הוֹשֻּ עַ אֶ ת־עָ כָן בֶ ן־זֶ ַרח וְּ אֶ ת־הַ כֶסֶ ף וְּ אֶ ת־הָ אַ ֶד ֶרת וְּ אֶ ת־לְּ שוֹן הַ זָ הָ ב וְּ ֶאת־בָ נָיו וְּ אֶ ת־בְּ נֹתָ יו וְּ אֶ ת־
שוֹר ֹו וְּ אֶ ת־חֲ מֹר ֹו וְּ אֶ ת־צֹאנ ֹו וְּ אֶ ת־ָאהֳ ל ֹו וְּ אֶ ת־ ָכל־אֲ שֶ ר־ל ֹו וְּ כָ ל־יִ ְּש ָראֵ ל עִ ּמ ֹו וַ ַיעֲלּו אֹתָ ם עֵ מֶ ק עָ כוֹר( :כה) וַ יֹאמֶ ר
יְּ הוֹשֻּ עַ מֶ ה ֲעכ ְַּר ָתנּו יַעְּ כ ְֳּרָך ה' בַ יוֹם הַ זֶ ה וַ יִ ְּרּגְּ מּו אֹת ֹו ָכל־יִ ְּש ָראֵ ל אֶ בֶ ן וַ יִ ְּש ְּרפּו אֹתָ ם בָ אֵ ש וַ יִ ְּס ְּקלּו אֹתָ ם בָ אֲ בָ נִ ים:
דברי הימים א פרק ב פסוק ז
ּובְּ נֵי ַכ ְּר ִמי עָ ָכר ע ֹוכֵר יִ ְּש ָראֵ ל אֲ שֶ ר מָ עַ ל בַ חֵ ֶרם:
בראשית פרק כה פסוק כו
ן־ש ִשים ָשנָה בְּ ל ֶֶדת אֹתָ ם:
ָאחיו וְּ יָד ֹו אֹחֶ זֶ ת בַ ע ֲֵקב עֵ שָ ו וַ יִ ְּק ָרא ְּשמ ֹו ַי ֲעקֹב וְּ יִ ְּצחָ ק בֶ ִ
וְּ ַאחֲ ֵרי־כֵן יָצָ א ִ
בראשית פרק כז פסוק לו
וַ יֹאמֶ ר הֲ כִ י ָק ָרא ְּשמ ֹו ַי ֲעקֹב וַ יַעְּ ְּקבֵ נִ י זֶ ה פַ עֲמַ יִ ם אֶ ת־בְּ כ ָֹר ִתי ל ָָקח וְּ ִהנֵה עַ ָתה ל ַָקח בִ ְּר ָכ ִתי וַ ֹיאמַ ר הֲ ֹלא־ָאצַ לְּ ָת ּלִ י
בְּ ָרכָה:
הושע פרק יב פסוקים ג-ה
ת־ָאחיו ּובְּ אוֹנ ֹו ָש ָרה אֶ ת־
ִ
הּודה וְּ לִ פְּ קֹד עַ ל־ ַי ֲעקֹב כִ ְּד ָר ָכיו כְּ מַ ֲע ָללָיו י ִָשיב לוֹ( :ד) בַ בֶ ֶטן עָ ַקב אֶ
(ג) וְּ ִריב לַה' עִ ם־יְּ ָ
ֹלהים( :ה) וַ יָשַ ר אֶ ל־מַ לְּ אָ ְך וַ יֻּכָל בָ כָה וַ יִ ְּתחַ נֶן־ל ֹו בֵ ית־אֵ ל יִ ְּמצָ אֶ נּו וְּ ָשם יְּ ַדבֵ ר עִ ָּמנּו:
אֱ ִ
בראשית פרק לב פסוקים ב-ג
ֹלהים זֶ ה וַ יִ ְּק ָרא ֵשם־
ֹלהים( :ג) וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב כַאֲ ֶשר ָרָאם מַ חֲ נֵה אֱ ִ
( ב) וְּ ַי ֲעקֹב הָ לְַך לְּ ַד ְּרכ ֹו וַ יִ פְּ ּגְּ עּו־ב ֹו מַ לְּ אֲ ֵכי אֱ ִ
הַ ּמָ קוֹם הַ הּוא מַ חֲ נָיִ ם:
בראשית פרק לב פסוקים ח-יא
ר־את ֹו וְּ אֶ ת־הַ צֹאן וְּ אֶ ת־הַ בָ ָקר וְּ הַ ּגְּ מַ ּלִ ים לִ ְּשנֵי מַ חֲ נוֹת( :ט) וַ יֹאמֶ ר
ירא ַי ֲעקֹב ְּמאֹד וַ יֵצֶ ר ל ֹו וַ יַחַ ץ אֶ ת־הָ עָ ם אֲ שֶ ִ
(ח) וַ יִ ָ
ָאבי ַאבְּ ָרהָ ם
ִאם־יָבוֹא עֵ שָ ו אֶ ל־הַ ּמַ חֲ נֶה הָ ַאחַ ת וְּ ִהכָ הּו וְּ הָ יָה הַ ּמַ חֲ נֶה הַ נ ְִּשָאר לִ פְּ לֵיטָ ה( :י) וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֱ ֹלהֵ י ִ
ּומכָל־הָ אֱ מֶ ת
ט ְּנ ִתי ִמכֹל הַ חֲ סָ ִדים ִ
יטיבָ ה עִ ּמָ ְך( :יא) ָק ֹ
ַאר ְּצָך ּולְּ מ ֹול ְַּד ְּתָך וְּ אֵ ִ
וֵ אֹלהֵ י ָאבִ י יִ ְּצחָ ק ה' הָ אֹמֵ ר אֵ לַי שּוב לְּ ְּ
יתי לִ ְּשנֵי מַ חֲ נוֹת:
אֲ שֶ ר עָ ִשיתָ אֶ ת־עַ בְּ ֶדָך כִ י בְּ מַ ְּקלִ י עָ בַ ְּר ִתי אֶ ת־הַ י ְַּר ֵדן הַ זֶ ה וְּ עַ ָתה הָ יִ ִ
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בראשית פרק לב פסוק לא
ֹלהים פָ נִ ים אֶ ל־פָ נִ ים וַ ִתנָצֵ ל נַפְּ ִשי:
יתי אֱ ִ
י־ר ִא ִ
וַ יִ ְּק ָרא ַי ֲעקֹב שֵ ם הַ ּמָ קוֹם פְּ ִניאֵ ל כִ ָ
בראשית פרק לג פסוק י
ֹלהים
יתי פָ נֶיָך כִ ְּראֹת פְּ נֵי אֱ ִ
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶיָך וְּ ל ַָק ְּח ָת ִמנְּחָ ִתי ִמי ִָדי כִ י עַ ל־כֵ ן ָר ִא ִ
וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ַאל־נָא ִאם־נָא מָ צָ ִ
וַ ִת ְּרצֵ נִי:
בראשית פרק יא פסוק ט
ָארץ:
ּומשָ ם הֱ פִ יצָ ם ה' עַ ל־פְּ נֵי כָל־הָ ֶ
ָארץ ִ
עַ ל־ ֵכן ָק ָרא ְּשמָ ּה בָ בֶ ל כִ י־שָ ם בָ לַל ה' ְּשפַ ת כָל־הָ ֶ
בראשית פרק כח פסוק יז
ֹלהים וְּ זֶ ה ַשעַ ר הַ ָש ָמיִ ם:
ירא וַ יֹאמַ ר מַ ה־נו ָֹרא הַ ּמָ קוֹם הַ זֶ ה אֵ ין זֶ ה כִ י ִאם־בֵ ית אֱ ִ
וַ יִ ָ
יהושע פרק יט פסוק נ
ת־ת ְּמנַת־סֶ ַרח בְּ הַ ר אֶ פְּ ָריִ ם וַ יִ בְּ נֶה אֶ ת־הָ עִ יר וַ י ֵֶשב בָ ּה:
עַ ל־פִ י ה' נ ְָּתנּו ל ֹו אֶ ת־הָ עִ יר אֲ שֶ ר שָ ָאל אֶ ִ
יהושע פרק כד פסוק ל
וַ יִ ְּקבְּ רּו אֹת ֹו בִ גְּ בּול נַחֲ ָלת ֹו בְּ ִת ְּמנַת־סֶ ַרח אֲ שֶ ר בְּ הַ ר־אֶ פְּ ָריִ ם ִמ ְּצפוֹן לְּ הַ ר־ּגָעַ ש:
שופטים פרק ב פסוק ט
וַ יִ ְּקבְּ רּו אוֹת ֹו בִ גְּ בּול נַחֲ לָת ֹו בְּ ִת ְּמנַת־חֶ ֶרס בְּ הַ ר אֶ פְּ ָריִ ם ִמ ְּצפוֹן לְּ הַ ר־ּגָעַ ש:
בראשית פרק כב פסוקים :ד ח יג יד
ֹלהים יִ ְּר ֶאה־ּל ֹו הַ ֶשה
ישי וַ יִ שָ א ַאבְּ ָרהָ ם אֶ ת־עֵ ינָיו וַ י ְַּרא אֶ ת־הַ ּמָ קוֹם מֵ ָרחֹק( ... :ח) וַ יֹאמֶ ר ַאבְּ ָרהָ ם אֱ ִ
(ד) בַ יוֹם הַ ְּשלִ ִ
לְּ ֹעלָה בְּ נִי וַ יֵלְּ כּו ְּשנֵיהֶ ם י ְַּח ָדו( ... :יג) וַ יִ שָ א ַאבְּ ָרהָ ם אֶ ת־עֵ ינָיו וַ י ְַּרא וְּ ִהנֵה־ַאיִ ל ַאחַ ר נֶאֱ חַ ז בַ ְּסבַ ְך בְּ ַק ְּרנָיו וַ ֵילְֶך
ַאבְּ ָרהָ ם וַ יִ ַקח אֶ ת־ הָ ַאיִ ל וַ ַי ֲעלֵהּו לְּ ֹעלָה ַתחַ ת בְּ נוֹ( :יד) וַ יִ ְּק ָרא ַאבְּ ָרהָ ם ֵשם־הַ ּמָ קוֹם הַ הּוא ה' יִ ְּראֶ ה אֲ ֶשר יֵָאמֵ ר
הַ יוֹם בְּ הַ ר ה' י ֵָראֶ ה:
דברי הימים ב פרק ג פסוק א
וַ יָחֶ ל ְּשֹלמֹה לִ בְּ נוֹת אֶ ת־בֵ ית־ה' בִ ירּושָ ִ ַלם בְּ הַ ר הַ ּמו ִֹריָה אֲ ֶשר נ ְִּרָאה לְּ ָדוִ יד ָאבִ יהּו אֲ ֶשר הֵ כִ ין בִ ְּמקוֹם ָדוִ יד בְּ ג ֶֹרן
בּוסי:
ָארנָן הַ יְּ ִ
ְּ
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הלל מאלי  -תרגום התורה ליוונית ,מקורות לשיעור
"מה רב הוא המעשה לתרגם חוקים שניתנו מפי הגבורה"
 .1ארסטיאס אל פילוקרטס מאשר ראוי לספר הדברים על המשלחת אשר היתה לנו אל אלעזר הכהן הגדול
ליהודים...וכי תרגום התורה הקדושה יעשה לך לתועלת ובדיוק ובמעמד כולם בחרנו אנשים זקנים יפים
וטובים ששה לכל שבט ושלחנום עם התורה....באספו את כולם אל בית בנוי על שפת מושב נהדר ברב
שקט קרא אל האנשים לעשות את התרגום כי כל הדרוש לעבודתם הוכן יפה .ואז התחילו לעשותן מתוך
הסכמה בהשוותם כל דבר .והנעשה מתוך הסכמה נכתב כראוי על ידי דמטריוס...ככה כאשר אמרנו
היו מתאספים יום יום אל המקום ההוא הנעים בשקט ובשפע האור ועושים את אשר הוטל עליהם וכן
היה כי בשנים ושבעים יום נשלם מכתב התרגום כאלו נעשה דבר זה לפי כוונת מכוון .כאשר בא לידי גמר
אסף דמטריוס את קהל היהודים אל המקום אשר שם נגמר התרגום וקרא לפני כולם ובפני המתרגמים
אשר היו להם שבחים גדולים מאת הקהל בגלל הטוב הרב אשר עשו .כמו כן שבחו את דמטריוס ובקשו
ממנו למסר לראשיהם העתקת כל התורה .וכאשר נגמרה קריאת הספרים קמו הכוהנים וזקני
המתרגמים ובני הקהילה ומנהיגי הקהל ואמרו אחרי אשר התרגום נעשה יפה ובדיוק בכל טוב כי ישאר
כאשר הוא עתה וכי לא יעשה בו כל תקון .ואחרי אשר הביעו כלם את הסכמתם לדברים האלה צוו
לקרוא קללה כמנהגם על האיש אשר ישנה את הנסח בהוסיפו או בהחליפו דבר מן הכתוב או בגרעו ממנו.
יפה עשו ככה למען ישתמר לעולם בלי שנוי .וכאשר הודיעו את הדברים האלה למלך שמח מאוד כי נעשה
דברו בשלמות .ואף נקרא הכל לפניו הוא השתומם לחכמת המחוקק ואמר לדמטריוס איככה איש מן
ההסטוריונים או המשוררים לא ראה להזכיר ספר נכבד כזה אשר נעשה בשלמות...ואתה פילוקרטס
[עתה] יש לך הספור כאשר הבטחתי אחשוב כי תתענג על הדברים האלה יותר מאשר על ספרי
המותולוגים הלא טוב בעיניך ללמד דברים המועילים לנפש ובהם תבלה רוב הזמן .ואנסה לכתב אף שאר
הדברים הראוים למען תעבור עליהם ותקבל השכר היפה ביותר בעד משא נפשך
(קטעים מתוך איגרת אריסטיאס אל פילוקרטס [מהדורת א' כהנא])

 .2בימי קדם נכתבו החוקים בלשון כשדית ,וזמן רב נשארו כמו שהם ולא תורגמו לשפה אחרת כל עוד לא
גילו עדיין יופיים לשאר בני אדם .אולם עקב שקידת שומריהם על לימודם וקיומם יום יום שמו לב להם
גם אנשים אחרים ופשטה תהילתם לכל עבר ,כי הדברים היפים ,אפילו מוטלים הם בצל זמן קצר בשל
צרות העין ישובו ויזהרו לעת מצוא בחסדו של הטבע .אזי נראה הדבר כחרפה בעיני כמה אנשים שיהיו
חוקים אלה מצויים בקרב מחצית המין האנושי בקרב הברברים בלבד וליוונים יחסרו לחלוטין לכן נתנו
דעתם על תרגומם....לאחר אותו מבחן החלו מיד לקיים את שליחותם הנעלה .בהתבוננם בדבר מה רב
הוא המעשה לתרגם חוקים שניתנו מפי הגבורה כשאין אפשרות לגרוע ,להוסיף או לשנות דבר ,אלא
צריך לשמור את צורתם ודמותם שבמקור...נטלו את ספרי הקודש נשאו אותם בידיהם אתם לשמים
וביקשו מאלוהים שלא ייכשלו במשימתם .והוא נענה לתפילתם כדי שהמין האנושי ברובו ואף בכולו
יפיק תועלת מקיום מצוות חכמות וכלילות יופי לשם תיקון החיים .ישבו במקום סתרם באין איש עמם
כי אם יסודות הטבע ,האדמה המים האוויר והשמים שאת סוד הולדתם עמדו לגלות בתחילה – כי בריאת
העולם היא הפתיחה לחוקים .כמו בהשראת אלוהים התנבאו ,לא איש איש בסגנונו שלו ,אלא כולם
באותן המלים ובאותם הניבים כאילו לחשן סמוי הכתיב לכל אחד ואחד .ברם ,מי אינו יודע כי כל לשון,
ובמיוחד היוונית ,עשירה במלים ,וכי אפשר לתאר אותו רעיון בצורות רבות על ידי שינויים והרחבות,
...כך מצאו גם הללו ,כפי שנראה בבירור ,את המלה ההולמת את התוכן שהיא בלבד...עשויה היתה
להאיר בבהירות את העניין .וההוכחה המכרעת לכך :אם כשדים יודעי יוונית או יוונים יודעי לשון
הכשדים קוראים את שני הכתובים הכשדי ותרגומו ,חשים הם הערצה ויראת כבוד אליםה כאל תאומים,
או ,ליתר דיוק ,כאל כתוב אחד ויחיד הן בתוכן והן בניסוח .ואינם מכנים 'מתרגמים' אלא 'מורי סודות
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הקודש' ( ) ίεροφάντηςו'נביאים' את אלה שעלה בידם בכוח צלילות דעתם להזדהות עם הטהורה מכל
רוח רוחו של משה .לפיכך עד היום חוגגים מדי שנה חג ועצרת באי פארוס ואליו מפליגים לא רק יהודים
אלא גם גויים בהמוניהם החולקים כבוד למקום שבו נגה לראשונה אורו של התרגום כדי להודות
לאלוהים על חסדו מאז המתחדש תמיד
(פילון האלכסנדרוני ,חיי משה ,ב[ 43 – 25 ,מהדורת דניאל-נטף ,עמ' )]281 – 277

" .3ההגירות המסופרות לפי המובן המילולי של הכתוב אכן נעשו על ידי איש חכם מסוים [אברהם] אך לפי
כללי האלגוריה[ ,הן נעשות] על ידי [כל] נפש בעלת מידות טובות המחפשת את האל האמתי".
(פילון האלכסנדרוני ,על אברהם  ,68תרגום – י' כדורי)

" .4הריני מעז לומר עתה ,מאחר (שאני עומד) בסיום הדברים שקיבלתי עלי ,ששום איש אחר ,לא יהודי
ולא בן עם אחר ,אפילו רצה לא היה יכול להרצות את הספר הזה להלנים בדייקנות כזאת .כי מן
המוסכמות הוא אצל בני עמי עלי ,שהנני מצטיין ביותר ביניהם בחכמה המקובלת בארצנו ,והשתדלתי
שתהיה לי יד בספרי ההלנים לאחר שקניתי בקיאות בחכמת לשונם ,אלא שהרגל לשון אבותי מנע ממני
את הברתה המדויקת .שכן אצלנו אין משבחים את אלה הלומדים את הלשונות של עמים רבים על בורין
ומוסיפין לקשט את דיבורם בסלסולי מלים מפני שחושבים שתלמוד זה משותף הוא לא רק למי שהם
בני חורין פשוטים אלא גם לעבדים הרוצים בדבר .אבל (אצלנו) מעידים רק על חכמתם של אלה
שמיטיבים לדעת את החוקים ויש בידם לפרש את טעמם של כתבי הקודש"
(יוסף בן מתתיהו ,חתימת קדמוניות היהודים כ ,יב ,א[מהדורת שליט עמ' )]373

" .5אין כותבין לא עברית ,ולא ארמית ,ולא מדית ,ולא יוונית ,כתב בכל לשונות ,בכל כתבים ,לא יקרא בה,
עד שתהא כתובה אשורית .מעשה בחמשה זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה יוונית ,והיה אותו
היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל ,שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה.
(מסכת סופרים א ,ז)

" .6ח' בטבת נכתבה התורה יוונית בימי תלמי המלך והיה חושך לעולם ג' ימים"
(הלכות גדולות[ ,מהד' הילדסהיימר ,חלק ראשון ירושלים תשל"ב עמ' )]396

" .7אין בין ספרים לתפלין ומזוזות אלא שהספרים נכתבין בכל לשון ,ותפלין ומזוזות אינן נכתבות אלא
אשורית .רבן שמעון בן גמליאל אומר :אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית" ...ותניא ,אמר רבי
יהודה :אף כשהתירו רבותינו יונית  -לא התירו אלא בספר תורה ,ומשום מעשה דתלמי המלך .דתניא:
מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים ,והכניסן בשבעים ושנים בתים ,ולא גילה להם על מה
כינסן .ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם :כתבו לי תורת משה רבכם .נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל
אחד ואחד עצה ,והסכימו כולן לדעת אחת .וכתבו לו אלהים ברא בראשית ,אעשה אדם בצלם ובדמות,
ויכל ביום הששי ,וישבות ביום השביעי ,זכר ונקבה בראו ,ולא כתבו בראם ,הבה ארדה ואבלה שם שפתם,
ותצחק שרה בקרוביה ,כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו אבוס ,ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם
על נושא בני אדם ,ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות ארבע מאות שנה ,וישלח את
זאטוטי בני ישראל ,ואל זאטוטי בני ישראל לא שלח ידו ,לא חמד אחד מהם נשאתי ,אשר חלק ה' אלהיך
אתם להאיר לכל העמים ,וילך ויעבוד אלהים אחרים אשר לא צויתי לעובדם ,וכתבו לו את צעירת
הרגלים ,ולא כתבו לו ואת הארנבת ,מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה ,שלא יאמר :שחקו בי היהודים
והטילו שם אשתי בתורה .רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית .אמר
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רבי אבהו אמר רבי יוחנן :הלכה כרבן שמעון בן גמליאל .ואמר רבי יוחנן :מאי טעמא דרבן שמעון בן
גמליאל  -אמר קרא יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם  -דבריו של יפת יהיו באהלי שם - .ואימא גומר
ומגוג! אמר רבי חייא בר אבא :היינו טעמא דכתיב יפת אלהים ליפת  -יפיותו של יפת יהא באהלי שם.
(תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ט עמוד א; והשוו מכילתא שמות ,בא יד[מהדורת הורביץ-רבין עמ' ]50-51

..." .8ר' ירמיה בשם ר' חייא בר בא .תירגם עקילס הגר התורה לפני ר' אליעזר ולפני ר' יהושע וקילסו אותו
[ואמרו לו] יפיפית מבני אדם".
(ירושלמי מגילה א ,ח דף ע"א ע"ג [מהד' האוניברסיטה ,עמ' )]749

" .9תני בר קפרא יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם שיהו מדברין בלשונו של יפת באוהלו של שם בני יפת
גומר ומגוג ויון ותובל ומשך ותירס .רבי יודן בר שלום אמר מיכן לתרגום .אמר רבי יונתן דבית גוברין
ארבעה לשונות נאים שישתמש בהן העולם ואילו הן לעז לזמר רומי לקרב סורסי לאילייא עברי לדיבור
ויש אומרים אף אשורי לכתב"
(ירושלמי מגילה א ,ט ע"א [לפי כת"י ליידן]
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ד"ר עירית אמינוף  -עשו אחי ,אבי אדום ורומי.
פרשת "תולדות"
"ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו" [בר' כה' ]25
"אדמוני" – אמר ר' אבא בר כהנא :כולו שופך דמים.
וכיון שראה שמואל את דוד אדמוני דכת':
"וישלח ויביאהו והוא אדמוני [שמ"א טז' ]12
נתיירא ,אמר אף זה שופך דמים?!
אמר לו הקב"ה "עם יפה עיניים" [שם שם]
עשו מדעתו הורג אבל זה מדעת סנהדרין הורג"
[מדרש בראשית רבה ,סג' ח']
"ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמדות אשר אתה בבית" [בר' כז' ]15
"אשר אתה בבית" – שבהן היה משמש את אביו.
אמר רבן שמעון בן גמליאל :כל ימי הייתי משמש את
אבא ,ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשו את אביו.
שאני הייתי משמשו בבגדים מלוכלכין
וכשהייתי יוצא לשוק הייתי יוצא בבגדים נקיים.
אבל עשו בשעה שהיה משמש את אביו משמשו בבגדי מלכות.
אמר ,אין כבודו של אבא אלא בבגדי מלכות".
[מדרש בראשית רבה ,סה' טו']

פרשת "וישלח"
"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו"[...בר' לב' ]4
לפניו – לזה שבא שעתו ליטול המלכות לפניו.
ר' יהשע אמר :שלח פורפירא וטלקיה קודמוהי
[פשט את אדרת הארגמן והשליכה לפניו]
אמר ליה :אין שני זרזירין ישנים על דף אחד.
[מדרש בראשית רבה ,עה' ד']
"ויצו אותם לאמר וגו" [בר' לב' ]5
רבינו אמר לר' אפס :כתוב חד איגרא מן שמי למרן מלכא אנטונינוס.
[כתוב אגרת אחת משמי לאדוננו המלך אנטונינוס]
קם וכתב :מן יהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס.
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[עמד וכתב :מיהודה הנשיא לאדוננו המלך אנטונינוס].
נסבה וקרייה וקרעה.
[לקחה ,רבי יהודה הנשיא ,וקראה וקרעה].
אמר ליה :כתוב :מן עבדך יהודה למרן מלכא אנטונינוס.
[אמר לו כתוב :מעבדך יהודה לאדוננו המלך אנטונינוס].
אמר ליה :רבי ,מפני מה אתה מבזה על כבודך?
אמר לה :מה אנא טב מן סבי [מה אני טוב מסבי?]
לא כך אמר" :כה אמר עבדך יעקב"!? [שם].
[מדרש בראשית רבה ,עה' ה']
"ויזרח לו השמש והוא צולע על ירכו" [בר' לב' ]32
ר' יהשע בן לוי הוה סלק לרומי [רבי יהשע בן לוי היה עולה לרומי],
וכיון דאתא לעכו נפק ר' חנינא לקדמותיה,
[וכיון שבא לעכו ,יצא רבי חנינא לקראתו]
אשכחיה מטלע על ירכו
[מצאו צולע על ירכו].
אמר ליה :דמי את לסבך [אמר לו :דומה אתה לסבך]
"והוא צולע על ירכו" [שם].
[מדרש בראשית רבה ,עח' ה']

ד"ר עירית אמינוף  -עשו אחי ,אבי אדום ורומי.
עמ'  13מתוך 42

יהושע לוינסון  -לכודים ברומא :סיפור שביו ופדיונו של ר' ישמעאל בירושלמי
ובבבלי
 .1ירושלמי הוריות ג:ד (מח ,ע"ב)
(תוספתא הוריות ב:ה)  -הוא ואביו ורבו עומדין בשבי; הוא קודם לרבו ,ורבו קודם לאביו ,ואמו קודמת
לכל אדם ...האיש קודם לאשה ולהחיות ולהשיב אבידה ,האשה קודמת לאיש לכסות ולהוציא מבית
השבי ,בזמן ששניהם עומדין בקלון האיש קודם לאשה.
למה? שהאשה דרכה לכן והאיש אין דרכו לכן.
מעשה בירבי יהושע שעלה לרומי אמרו עליו על תינוק אחד ירושלמי שהיה אדמוני עם יפה עינים וטוב
רואי וקווצותיו מסודרות לו תלתלים והוא עומד בקלון .והלך ר' יהושע לבודקו .כיון שהגיע לפתחו נענע
ר' יהושע ואמר לו ִמי נָתַ ן לִ ְּמ ִשסָ ה ַי ֲעקֹב וְּ יִ ְּש ָראֵ ל לְּ בֹזְּ זִ ים הֲ לוֹא ה' (ישע' מב:כד) .נענה התינוק ואמר לו זּו
חָ טָ אנּו ל ֹו וְּ ֹלא ָאבּו בִ ְּד ָר ָכיו הָ לוְֹך וְּ ֹלא שָ ְּמעּו בְּ תו ָֹרת ֹו .מיד זלגו עיניו דמעות ואמר מעיד אני עלי את השמים
ואת הארץ שאיני זז מכאן עד שאפדנו .פדאו בממון הרבה ושילחו לארץ ישראל וקרא עליו הפסוק הזה
בְּ נֵי ִציוֹן הַ יְּ ָק ִרים הַ ְּמסֻּ ּל ִָאים בַ פָ ז אֵ יכָה נ ְֶּח ְּשבּו לְּ ִנבְּ לֵי חֶ ֶרש מַ ע ֲֵשה יְּ ֵדי יוֹצֵ ר (איכ' ד:ב).

 .2שמ"א טז :יא-יב
ֹאמר ְּשמּואֵ ל אֶ ל יִ ַשי
(יא) וַ יֹאמֶ ר ְּשמּואֵ ל אֶ ל יִ ַשי הֲ תַ ּמּו הַ ְּנעָ ִרים וַ יֹאמֶ ר עוֹד שָ ַאר הַ ָקטָ ן וְּ ִהנֵה רֹעֶ ה בַ צֹאן וַ י ֶ
ַאדמ ֹונִי עִ ם יְּ פֵ ה עֵ ינַיִ ם וְּ טוֹב ר ִֹאי פ וַ יֹאמֶ ר
ִשלְּ חָ ה וְּ ָקחֶ נּו כִ י ֹלא ָנסֹב עַ ד בֹא ֹו פֹה( :יב) וַ יִ ְּשלַח וַ יְּ בִ יאֵ הּו וְּ הּוא ְּ
ה' קּום ְּמשָ חֵ הּו כִ י זֶ ה הּוא.

 .3שה"ש ה:יא
רֹאש ֹו כֶתֶ ם פָ ז ְּקוֻּצוֹתָ יו ַתלְּ ַתּלִ ים ְּשחֹרוֹת כָעו ֵֹרב.

4. Martial, Epigrams 4:42
“If I could choose one boy, in any style from any country – this would be my choice. The youth
should, first, be born on the banks of the Nile; let his eyes rival the stars and his soft locks tumble
”over his neck.
“This ideal concept of Greek love is transformed into a master-slave relationship that was in
keeping with the social and sexual norms of Roman lovemaking... Feminized servile hairstyles not
only clearly distinguished slave boys from freeborn Roman boys but also served to heighten the
androgynous look that Greek and Roman men found so appealing” (J. Pollini, “The Warren Cup:
Homoerotic Love and Symposial Rhetoric in Silver,” The Art Bulletin 81 [1999]: 28, 31).

5.

“The most acceptable male partner for the active male lover was a young slave. Although the criteria
applied in the selection of such slaves were undoubtedly highly personal, surviving descriptions of
male household slaves present a consistent and suggestive profile: they are young, good-looking,
and foreign” (E. Bartman, Elizabeth, “Eros’s Flame: Images of Sexy Boys in Roman Ideal
Sculpture,” Memoirs of the American Academy in Rome 2002: 267).

6.
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 .7ישע' מב :כב-כד
חּורים ֻּכּלָם ּובְּ בָ ֵתי כְּ ל ִָאים הָ ְּחבָ אּו הָ יּו לָבַ ז וְּ אֵ ין מַ ִציל ְּמ ִשסָ ה וְּ אֵ ין אֹמֵ ר
(כב) וְּ הּוא עַ ם בָ זּוז וְּ שָ סּוי הָ פֵ חַ בַ ִ
קב וְּ יִ ְּש ָר ֵאל לְּ בֹזְּ זִ ים? הֲ לוֹא ה'
הָ שַ ב( :כג) ִמי בָ כֶם יַאֲ זִ ין זֹאת י ְַּק ִשב וְּ יִ ְּשמַ ע לְּ ָאחוֹר( :כד) ִמי נָתַ ן לִ ְּמ ִשסָ ה ַי ֲע ֹ
זּו חָ טָ אנּו ל ֹו וְּ ֹלא ָאבּו בִ ְּד ָרכָיו הָ לוְֹך וְּ ֹלא שָ ְּמעּו בְּ תו ָֹרת ֹו.

 .8גיטין נח ,ע"א (ויטיקן )130
תנו רבנן מעשה בר' יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי .אמ' לו ,תינוק אחד יפה יש בבית האיסורין
יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות תלתלים .הלך ועמד על פתח בית האיסורין אמר מי נתן למשיסה
יעקב וישראל לבוזזים .נענה אותו תינוק הלא ה' זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו.
אמר מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל .העבודה שאיני זז מיכן עד שאפדינו בכל ממון שפוסקין
עליו .אמרו לא זז משם עד שפדאו בממון גדול ,ולא היו ימים מועטין שהורה הוראה בישראל .ומנו ר'
ישמעאל בן אלישע.
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 .9גיטין נח ,ע"א (ויטיקן )130
מעיקרא חשובי דרומאי הוו נקיטי בליונא דגושפנקא ומשמשי ערסייהו .מיכן ואילך מייתי בני ישראל
ואסרי בכרעי בפורייהו ומשמשי .א"ל חד לחבריה ,הא היכא כתיבא? א"ל ּגַם כָל חֳ לִ י וְּ כָל מַ כָה אֲ ֶשר ֹלא
כָתּוב בְּ סֵ פֶ ר הַ תו ָֹרה הַ זֹאת יַעְּ לֵם ה' עָ לֶיָך עַ ד ִהשָ ְּמ ָדְך (דב' כח:סא) .א"ל כמה מרחק מדוכת פלניא? א"ל
[אינגד] ,פיסתא ופלגיה .א"ל אימטאי לגביה לא איצטרכי לך.
[=בהתחלה חשובי הרומאים היו לוקחים חותמות ומשמשים מיטתם [נגד התמונה שבחותמת הזהב כדי
ליצור ילדים יפים] .מכאן ואילך [אחרי החורבן] הביאו בני ישראל וכפתו אותם ברגלי מיטותיהם
ומזדווגים .אמר אחד מהם לחברו; אפוא [צרה זו] כתובה? אמר לוּ ,גַם כָ ל חֳ לִ י וְּ כָ ל מַ כָ ה אֲ ֶשר ֹלא כָ תּוב
בְּ סֵ פֶ ר הַ תו ָֹרה הַ זֹאת יַעְּ לֵם ה' עָ לֶיָך עַ ד ִהשָ ְּמ ָדְך (דב' כח:סא) .אמר לו; כמה רחוק אני ממקום פלוני? [עוד
כמה נותר לי ללמוד עד שאגיע לאותו הפסוק?] אמר לו; [עוד מעט] יריעה וחצי .אמר לו; אילו הייתי מגיע
לשם לא הייתי צריך אותך].

 .10ב"ר כו:ז
ָאדם (בר' ו:ד) – אמר ר' ברכיה היתה אשה יוצאה לשוק
ֹלהים אֶ ל בְּ נוֹת הָ ָ
וְּ גַם ַאחֲ ֵרי כֵן אֲ שֶ ר ָיבֹאּו בְּ נֵי הָ אֱ ִ
והיתה רואה בחור מתאוה לו והיתה משמשת מטתה והיתה מעמדת בחור כיוצא בו.

11. Soranos of Ephesus, Gynaecology, 1.39
The tyrant of the Cyprians, who was misshapen, compelled his wife to look at beautiful statues
during intercourse and became the father of well-shaped children.
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פרופ' אלחנן ריינר " -זּול ִָתי אֶ ת־חָ צוֹר לְ בַ דָ ּה ָש ַרף יְ הוֹשֻׁ עַ "? – על מדרש פליאה
גלילי ופתרונו
 .1בראשית רבה פא ,ד (לבראשית לה :ה)
[חתת אלהים]' וגו'.
'ויסע[ו] ויהי ִ
ר' שמעון בר נחמן שֹלשה מקומות נכנסו אומות העולם לעשות מלחמה עם בני יעקוב ולא הניח להם
הקב"ה:
ֹלהים עַ ל הֶ עָ ִרים אֲ שֶ ר ְּסבִ יבֹתֵ יהֶ ם וְּ ֹלא ָר ְּדפּו ַאחֲ ֵרי ְּבנֵי ַי ֲעקֹב]' (בראשית לה :ה),
[ח ַתת אֱ ִ
[א] 'וַ יִ סָ עּו וַ יְּ ִהי ִ
ָארץ וַ ְּת ִהי לְּ חֶ ְּר ַדת
[ב] 'וַ ְּת ִהי [חֲ ָר ָדה בַ ּמַ חֲ נֶה בַ ָש ֶדה ּובְּ כָל הָ עָ ם הַ ּמַ צָ ב וְּ הַ ּמַ ְּש ִחית חָ ְּרדּו ּגַם הֵ ָּמה] וַ ִת ְּרּגַז הָ ֶ
ֹלהים' (שמואל א יד :טו)
אֱ ִ
ָארץ] וַ י ֶֶרב הַ יַעַ ר לֶאֱ כֹל בָ עָ ם [מֵ אֲ ֶשר ָאכְּ לָה הַ חֶ ֶרב בַ יוֹם הַ הּוא]'
[ג] '[וַ ְּת ִהי שָ ם הַ ִּמלְּ חָ מָ ה ָנ ֹפצֶ ת עַ ל פְּ נֵי כָל הָ ֶ
(שמואל ב יח :ח).
אמר ר' לעזר' :ביקשו לרדוף ולא הניח להם הקב"ה.
ואיכן נכנסו? בחצור .הדא היא ַ'רק כָל הֶ עָ ִרים הָ ע ְֹּמדוֹת [עַ ל ִתּלָם ֹלא ְּש ָרפָ ם יִ ְּש ָראֵ ל זּול ִָתי אֶ ת חָ צוֹר לְּ בַ ָדּה
שָ ַרף יְּ הוֹשֻּ עַ ]' (יהושע יא :יג) .ר' יודה או'' :במסורת ְּשרפּה :הקב"ה אמ' למשה ומשה אמר ליהושע'.
 .2נוסח המדרש :הצעת שחזור
אמ' ר' שמעון בר נחמן שֹלשה מקומות נכנסו אומות העולם לעשות מלחמה עם בני יעקוב ולא הניח להם
הקב"ה[ :הדא הוא דכתיב] 'ויסעו ויהי [חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני
יעקב]' (בראשית לה :ה) .אמר ר' לעזר' :ביקשו לרדוף ולא הניח להם הקב"ה.
אמ' ר' שמעון בר נחמן שֹלשה מקומות נכנסו אומות העולם לעשות מלחמה עם בני יעקוב ולא הניח להם
הקב"ה[ :הדא היא] 'ויסעו ויהי [חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב]'
(בראשית לה :ה)[ .אמר ר' לעזר' :ביקשו לרדוף ולא הניח להם הקב"ה ].ואיכן נכנסו? בחצור .הדא היא
"רק כל הערים העֹמדות [על תלם לא שרפם ישראל ,זולתי את חצור לבדה שרף יהושע]"' (יהושע יא :יג).
ר' יודה או'' :במסורת ְּשרפּה :הקב"ה אמ' למשה ומשה אמר ליהושע'.
 .3קרב קדש ,מקבים א ,יא74-63 :
לק ֶדש אשר בגליל עם צבא רב ברצותם להטותו מתפקידו .ויפגוש
וישמע יונתן כי הגיעו שרי דמטריוס ֶ
בהם ,ואת אחיו שמעון השאיר בארץ [ .]...ויונתן ומחנהו חנו על מי גיניסר ,וישכימו בבוקר ללכת אל
מישור חצור ,והנה מחנה הנוכרים פגש בו במישור וגם הציבו לו מארב בהרים ,והם פגשו בו נוכח פניו.
והאורבים קמו ממקומותיהם ויאסרו מלחמה .וינוסו אנשי יונתן כולם ואחד לא נשאר מהם ,מלבד
מתתיה בן אבשלום ויהודה בן חלפי ,שרי צבא החיל.
ויקרע יונתן את בגדיו וישים עפר על ראשו ויתפלל .וישוב כנגדם למלחמה ויגוף אותם וינוסו .ויראו
הנסים מעליו וישובו אליו וירדפו עמו עד קדש ,עד מחנם ויחנו שם .ויפלו מן הנוכרים ביום ההוא כשלושת
אלפי איש .ויונתן שב לירושלים.
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בית הכנסת הקדום במרות – דוד או יהונתן?
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הרב יהודה גלעד :עוונות ראשונים – כיצד מתמודד המדרש עם חטאי האבות
בראשית פרק יב פסוקים י-כ
ָארץ( :יא) וַ יְּ ִהי כַאֲ ֶשר ִה ְּק ִריב לָבוֹא ִמ ְּצ ָריְּ מָ ה
ָארץ וַ י ֵֶרד ַאבְּ ָרם ִמ ְּצ ַריְּ מָ ה לָגּור שָ ם כִ י־כָבֵ ד הָ ָרעָ ב בָ ֶ
(י) וַ יְּ ִהי ָרעָ ב בָ ֶ
ָאמרּו ִא ְּשת ֹו
וַ יֹאמֶ ר אֶ ל־שָ ַרי ִא ְּשת ֹו ִהנֵה־נָא י ַָדעְּ ִתי כִ י ִא ָשה יְּ פַ ת־מַ ְּראֶ ה אָ ְּת( :יב) וְּ הָ יָה כִ י־יִ ְּראּו אֹתָ ְך הַ ִּמ ְּצ ִרים וְּ ְּ
ֲבּורְך וְּ חָ יְּ תָ ה נַפְּ ִשי ִבגְּ ָללְֵך( :יד) וַ יְּ ִהי כְּ בוֹא
זֹאת וְּ הָ ְּרגּו א ִֹתי וְּ אֹתָ ְך יְּ חַ יּו( :יג) ִא ְּמ ִרי־נָא אֲ ח ִֹתי אָ ְּת לְּ מַ עַ ן יִ יטַ ב־לִ י בַ ע ֵ
ַאבְּ ָרם ִמ ְּצ ָריְּ מָ ה וַ יִ ְּראּו הַ ִּמ ְּצ ִרים אֶ ת־הָ ִא ָשה כִ י־יָפָ ה ִהוא ְּמאֹד( :טו) וַ יִ ְּראּו אֹתָ ּה ָש ֵרי פַ ְּרעֹה וַ יְּ הַ לְּ לּו א ָֹתּה אֶ ל־פַ ְּרעֹה
ּושפָ חֹת וַ אֲ תֹ נֹת
ֲבּורּה וַ יְּ ִהי־ל ֹו צֹאן־ּובָ ָקר וַ חֲ מ ִֹרים וַ עֲבָ ִדים ְּ
יטיב בַ ע ָ
וַ תֻּ ַקח הָ ִאשָ ה בֵ ית פַ ְּרעֹה( :טז) ּולְּ ַאבְּ ָרם הֵ ִ
ל־דבַ ר ָש ַרי אֵ ֶשת ַאבְּ ָרם( :יח) וַ יִ ְּק ָרא פַ ְּרעֹה לְּ ַאבְּ ָרם
ּוגְּ מַ ּלִ ים( :יז) וַ יְּ ַנּגַע ה' אֶ ת־פַ ְּרעֹה ְּנגָעִ ים ּגְּ דֹלִ ים וְּ אֶ ת־בֵ ית ֹו עַ ְּ
ֹלא־הּג ְַּד ָת ּלִ י כִ י ִא ְּש ְּתָך ִהוא( :יט) ל ָָמה ָאמַ ְּר ָת אֲ ח ִֹתי ִהוא וָ אֶ ַקח אֹתָ ּה לִ י לְּ ִא ָשה
ִ
וַ יֹאמֶ ר מַ ה־זֹאת עָ ִשיתָ ּלִ י לָּמָ ה
ת־א ְּשת ֹו וְּ אֶ ת־כָל־אֲ ֶשר־לוֹ:
וְּ עַ ָתה ִהנֵה ִא ְּש ְּתָך ַקח וָ לְֵך( :כ) וַ יְּ צַ ו עָ לָיו פַ ְּרעֹה אֲ נ ִָשים וַ יְּ שַ ּלְּ חּו אֹת ֹו וְּ ֶא ִ
בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מ סימן ו
ולאברם היטיב בעבורה ,ויהי לו צאן ובקר וגו' ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אותו  -ר' פנחס בשם רבי
הושעיא רבה אמר :אמר הקב"ה לאברהם אבינו :צא וכבוש את הדרך לפני בניך .את מוצא כל מה שכתוב
באברהם ,כתיב בבניו .באברהם כתיב( ,שם /בראשית /יב) ויהי רעב בארץ .בישראל כתיב (שם /בראשית /מה)
כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ .באברהם כתיב (שם /בראשית /יב) וירד אברם מצרימה לגור שם ,ובישראל
כתיב (במדבר כ) וירדו אבותינו מצרימה .באברהם כתיב לגור שם ,ובישראל כתיב לגור בארץ באנו .באברהם
כתיב כי כבד הרעב בארץ כנען ,בישראל כתיב והרעב כבד בארץ .באברהם כתיב ויהי כאשר הקריב ,בישראל
כתיב ופרעה הקריב .באברהם כתיב (בראשית יב) והרגו אותי ואותך יחיו ובישראל כתיב (שמות א) כל הבן
הילוד היאורה תשליכוהו .באברהם כתיב אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וגו' ,ובישראל כתיב
וייטב אלהים למילדות .באברהם כתיב ויהי כבוא אברם מצרימה ,ובישראל כתיב (שם /שמות א' )/אלה
שמות בני ישראל הבאים מצרימה .באברהם כתיב (בראשית יג) ואברם כבד מאד במקנה ,ובישראל כתיב
(תהלים קה) ויוציאם בכסף וזהב .באברהם כתיב ויצו עליו פרעה ,ובישראל כתיב ותחזק מצרים על העם.
באברהם כתיב וילך למסעיו ,ובישראל כתיב אלה מסעי בני ישראל.
רמב"ן בראשית פרק יב פסוק י
ויהי רעב בארץ  -הנה אברהם ירד למצרים מפני הרעב לגור שם להחיות נפשו בימי הבצורת ,והמצרים עשקו
אותו חנם לקחת את אשתו .והקב"ה נקם נקמתם בנגעים גדולים ,והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב ,וגם
צוה עליו פרעה אנשים לשלחם:
ורמז אליו כי בניו ירדו מצרים מפני הרעב לגור שם בארץ ,והמצרים ירעו להם ויקחו מהם הנשים כאשר אמר
(שמות א כב) וכל הבת תחיון .והקב"ה ינקום נקמתם בנגעים גדולים עד שיוציאם בכסף וזהב וצאן ובקר
מקנה כבד מאד ,והחזיקו בהם לשלחם מן הארץ .לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים .והענין הזה
פרשוהו בבראשית רבה (מ ו) רבי פנחס בשם רבי אושעיא אמר :אמר הקב"ה לאברהם צא וכבוש את הדרך
לפני בניך .ואתה מוצא כל מה שכתוב באברהם כתוב בבניו .באברהם כתוב ויהי רעב בארץ ,בישראל כתיב
(להלן מה ו) כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ:
ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו ,והיה
לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו ,כי יש באלהים כח לעזור ולהציל .גם יציאתו מן
הארץ ,שנצטווה עליה בתחילה ,מפני הרעב ,עון אשר חטא ,כי האלהים ברעב יפדנו ממות .ועל המעשה הזה
נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה .במקום המשפט שמה הרשע והחטא:
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פרשת מרמת יעקב בברכות אביא כמה מדרשים המייצגים את הכיוון המגן ומצדיק את יעקב ורבקה
ומולם כמה המבקרים אותם,
בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סז סימן ד
כשמוע עשו את דברי אביו ,א"ר חנינא :כל מי שהוא אומר שהקב"ה וותרן הוא יתוותרון בני מעוהי ,אלא
מאריך אפיה וגבי דיליה .זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו דכתיב כשמוע עשו את דברי אביו ויזעק זעקה והיכן
נפרע לו בשושן הבירה שנאמר (אסתר ד) ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאד ,בא אחיך במרמה ,ר' יוחנן אמר
בא בחכמת תורתו,
מדרש תנחומא (בובר) פרשת תולדות סימן כד
ויאמר בא אחיך במרמה וגו' ,היה אומר על צדיק במרמה ח"ו אלא בא עליך ברמיות .ויאמר הלא אצלת לי
ברכה ,אמר ריש לקיש זה אחד משלשה בני אדם שבאו בעקיפין על הקב"ה ,א"ל עשו אילו היינו שנינו צדיקים
לא היה לאלהיך ברכות לברך את שנינו ,ואמר ליה הקב"ה יסכר פיך ,הרי יעקב מברך לשנים עשר שבטים,
ולא כשהוא מברך לזה מברך לזה ,אף על פי כן נתמלא עליו רחמים ,בא לברכו ונסתלקה שכינה ממנו ,התחיל
להתפלל ואומר יוחן רשע (ישעיה כו י) ,א"ל בל למד צדק (שם /ישעיהו כ"ו י' ,)/א"ל זה אתה מבקש לברך,
עתיד הוא להחריב את ביתי ולערבב את הארצות והממונות וכו'
מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויצא סימן יא
ויהי בערב ויקח את לאה בתו וגו' (שם /בראשית /כט כא כב) כל הלילה היתה עשה עצמה כרחל ,כיון שעמד
בבקר והנה היא לאה ,אמר לה בת הרמאי למה רמית אותי ,אמרה לו ואתה למה רמית אביך ,כשאמר לך
האתה זה בני עשו ,ואמרת לו אנכי עשו בכורך ,ואתה אומר למה רימיתני ,ואביך לא אמר בא אחיך במרמה,
ומתוך הדברים הללו שהוכיחה אותו התחיל שונאה ,אמר הקב"ה אין רפואתה של זו אלא בבנים ,ובעלה
נכסף לה ,לפיכך וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ,ודוד מקלס עושה משפט לעשוקים (תהלים קמו
ז).
גם אבקש להציג את עמדת הרב סמט בענין ולהתווכח עימה .דבריו בעיקר בעיונו בבראשית סדרה ראשונה
עמ'  63ואח"כ בעמ' 84
מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וישב סימן ח
וירא אדוניו כי ה' אתו ,ומה וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו היה מוזג לרבו קונדיטין והוא אומר לו מה
מזגת לי הוא אומר קונדיטין אומר לו פסינתטון אני רוצה והיה פסינתטון הוא אומר יין אני רוצה והיה יין
הוא אומר יין מבושל אני רוצה והיה מבושל ,וכן על המים ,וכן על כל דבר ודבר שנאמר וכל אשר הוא עושה
ה' מצליח בידו ,כיון שראה רבו כן ,מסר כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום ,שכן אמר הן אדוני לא ידע
אתי מה בבית ,כיון שראה יוסף את עצמו בכך התחיל אוכל ושותה מסלסל בשערו ואומר ברוך המקום
שהשכיחני בית אבי ,א"ל הקב"ה אביך מתאבל עליך בשק ואפר ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך הרי
אדונתך מזדווגת לך ומצירה לך ,לכך כתיב ותשא אשת אדוניו,
ראש פרשת וישלח
אמרּון לַא ֹדנִּי לְׁ עֵ שָ ו כֹ ה ָאמַ ר
ַארצָ ה שֵ עִּ יר ְׁש ֵדה אֱדוֹם( :ה) ַויְׁצַ ו אֹ תָ ם לֵאמֹ ר כֹ ה תֹ ְׁ
ָאחיו ְׁ
(ד) וַיִּ שְׁ לַח ַיעֲקֹ ב מַ לְׁ ָאכִּ ים לְׁ פָ נָיו אֶ ל־עֵ שָ ו ִּ
עַ בְׁ ְׁדָך ַיעֲקֹ ב עִּ ם־לָבָ ן ג ְַׁרתִּ י וָאֵ חַ ר עַ ד־עָ תָ ה( :ו) ַויְׁהִּ י־לִּ י שוֹר ַוחֲמוֹר ֹצאן וְׁ עֶ בֶ ד וְׁ ִּשפְׁ חָ ה וָאֶ ְׁשלְׁ חָ ה לְׁ הַ גִּ יד לַא ֹדנִּי לִּ ְׁמצֹא־חֵ ן בְׁ עֵ ינֶיָך:
ַארבַ ע־מֵ אוֹת אִּ יש עִּ מוֹ( :ח) וַ יִּ ָירא ַיעֲקֹ ב ְׁמאֹ ד
ל־ָאחיָך אֶ ל־עֵ שָ ו וְׁ גַם הֹ לְֵך לִּ ְׁק ָראתְׁ ָך וְׁ ְׁ
(ז) ַו ָישֻׁבּו הַ מַ לְׁ ָאכִּ ים אֶ ל־ ַיעֲקֹ ב לֵאמֹ ר בָ אנּו אֶ ִּ
וַ יֵצֶ ר ל ֹו ַויַחַ ץ אֶ ת־הָ עָ ם אֲשֶ ר־אִּ ת ֹו וְׁ אֶ ת־הַ צֹאן וְׁ אֶ ת־הַ בָ קָ ר וְׁ הַ גְׁ מַ לִּ ים לִּ ְׁשנֵי מַ חֲנוֹת( :ט) ַויֹאמֶ ר אִּ ם־יָבוֹא עֵ שָ ו אֶ ל־הַ מַ ֲחנֶה הָ ַאחַ ת
ַארצְׁ ָך ּולְׁ מ ֹול ְַׁדתְׁ ָך
וְׁ הִּ כָהּו וְׁ הָ יָה הַ מַ ֲחנֶה הַ נ ְִּׁשָאר לִּ פְׁ לֵיטָ ה ( :י) ַויֹאמֶ ר ַיעֲקֹ ב אֱֹלהֵ י ָאבִּ י ַאבְׁ רָ הָ ם וֵאֹלהֵ י ָאבִּ י יִּצְׁ חָ ק ה' הָ אֹ מֵ ר אֵ לַי שּוב לְׁ ְׁ
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ּומכָל־הָ אֱמֶ ת אֲשֶ ר עָ ִּשיתָ אֶ ת־עַ בְׁ ֶדָך כִּ י בְׁ מַ ְׁקלִּ י עָ בַ ְׁרתִּ י אֶ ת־הַ ַי ְׁר ֵדן הַ זֶה וְׁ עַ תָ ה הָ יִּיתִּ י
יטיבָ ה עִּ מָ ְך( :יא) קָ ֹטנְׁתִּ י מִּ כֹ ל הַ חֲסָ ִּדים ִּ
וְׁ אֵ ִּ
יטיב
ָאחי ִּמיַד עֵ שָ ו כִּ י־יָרֵ א ָאנֹ כִּ י אֹ ת ֹו פֶ ן־יָבוֹא וְׁ הִּ ַכנִּי אֵ ם עַ ל־בָ נִּים( :יג) וְׁ אַ תָ ה ָאמַ ְׁרתָ הֵ יטֵ ב אֵ ִּ
לִּ ְׁשנֵי מַ חֲנוֹת( :יב) הַ צִּ י ֵלנִּי נָא ִּמיַד ִּ
ָאחיו( :טו)
עִּ מָ ְך וְׁ שַ ְׁמתִּ י אֶ ת־ז ְַׁרעֲָך כְׁ חוֹל הַ יָם אֲשֶ ר ֹלא־יִּסָ פֵ ר מֵ רֹב( :יד) ַו ָילֶן שָ ם בַ ַל ְׁילָה הַ הּוא וַיִּ קַ ח ִּמן־הַ בָ א בְׁ יָד ֹו ִּמנְׁחָ ה לְׁ עֵ שָ ו ִּ
ֹלשים פָ רוֹת ַא ְׁרבָ עִּ ים ּופָ ִּרים עֲשָ ָרה
עִּ זִּ ים מָ אתַ יִּם ּותְׁ י ִָּשים עֶ ְׁש ִּרים ְׁרחֵ לִּ ים מָ אתַ יִּם וְׁ אֵ ילִּ ים עֶ ְׁש ִּרים( :טז) גְׁ מַ לִּ ים מֵ ינִּיקוֹת ּובְׁ נֵיהֶ ם ְׁש ִּ
אֲתֹ נֹ ת עֶ ְׁש ִּרים וַעְׁ י ִָּרם עֲשָ רָ ה( :יז) וַיִּ תֵ ן בְׁ יַד־עֲבָ ָדיו עֵ ֶדר עֵ ֶדר לְׁ בַ ד ֹו ַויֹאמֶ ר אֶ ל־עֲבָ ָדיו עִּ בְׁ רּו לְׁ פָ נַי וְׁ ֶרוַח תָ ִּשימּו בֵ ין עֵ ֶדר ּובֵ ין עֵ ֶדר:
ּושאֵ לְׁ ָך לֵאמֹ ר לְׁ ִּמי־אַ תָ ה וְׁ ָאנָה תֵ לְֵך ּולְׁ ִּמי אֵ לֶה לְׁ פָ נֶיָך( :יט) וְׁ ָאמַ ְׁרתָ לְׁ עַ בְׁ ְׁדָך
(יח) ַויְׁצַ ו אֶ ת־הָ ִּראשוֹן לֵאמֹ ר כִּ י יִּפְׁ ג ְָׁשָך עֵ שָ ו ָאחִּ י ְׁ
ישי גַם אֶ ת־כָל־הַ הֹ לְׁ כִּ ים ַאחֲרֵ י
לְׁ ַיעֲקֹ ב ִּמנְׁחָ ה הִּ וא ְׁשלּוחָ ה לַא ֹדנִּי לְׁ עֵ שָ ו וְׁ הִּ נֵה גַם־הּוא ַאחֲרֵ ינּו( :כ) ַויְׁצַ ו גַם אֶ ת־הַ שֵ נִּי גַם אֶ ת־הַ ְׁשלִּ ִּ
הָ ע ֲָד ִּרים לֵאמֹ ר כ ַָדבָ ר הַ זֶה תְׁ ַדבְׁ רּון אֶ ל־עֵ שָ ו בְׁ מֹ צַ ֲאכֶם אֹ תוֹ( :כא) ַואֲמַ ְׁרתֶ ם גַם הִּ נֵה עַ בְׁ ְׁדָך ַיעֲקֹ ב ַאח ֲֵרינּו כִּ י־ָאמַ ר ֲאכַפְׁ ָרה פָ נָיו
בַ מִּ נְׁחָ ה הַ הֹ ֶלכֶת לְׁ פָ נָי וְׁ ַאחֲרֵ י־כֵן אֶ ְׁראֶ ה פָ נָיו אּו ַלי יִּשָ א פָ נָי( :כב) וַתַ ֲעבֹר הַ ִּמנְׁחָ ה עַ ל־פָ נָיו וְׁ הּוא לָן בַ ַל ְׁילָה־הַ הּוא בַ מַ ֲחנֶה( :כג)
ת־שתֵ י ִּשפְׁ חֹ תָ יו וְׁ אֶ ת־ַאחַ ד עָ שָ ר ְׁיל ָָדיו ַו ַי ֲעבֹר אֵ ת מַ עֲבַ ר ַיבֹק( :כד) וַיִּ קָ חֵ ם וַ ַיעֲבִּ ֵרם אֶ ת־
ת־שתֵ י נָשָ יו וְׁ אֶ ְׁ
וַ יָקָ ם בַ ַל ְׁילָה הּוא וַיִּ קַ ח אֶ ְׁ
הַ נָחַ ל ַו ַיעֲבֵ ר אֶ ת־אֲשֶ ר־לוֹ( :כה) וַיִּ ּוָתֵ ר ַיעֲקֹ ב לְׁ בַ ד ֹו ַויֵָאבֵ ק אִּ יש עִּ מ ֹו עַ ד עֲלוֹת הַ שָ חַ ר( :כו) ַוי ְַׁרא כִּ י ֹלא יָכֹ ל ל ֹו וַיִּ גַע בְׁ כַף־י ְֵׁרכ ֹו
וַתֵ קַ ע כַף־יֶרֶ ְך ַיעֲקֹ ב בְׁ הֵ ָאבְׁ ק ֹו עִּ מוֹ( :כז) ַו ֹי אמֶ ר שַ לְׁ חֵ נִּי כִּ י עָ לָה הַ שָ חַ ר ַויֹאמֶ ר ֹלא אֲשַ ֵלחֲָך כִּ י אִּ ם־בֵ ַרכְׁ תָ נִּי( :כח) וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו מַ ה־
ְׁשמֶ ָך ַויֹאמֶ ר ַיעֲקֹ ב( :כט) ַויֹאמֶ ר ֹלא ַיעֲקֹ ב יֵָאמֵ ר עוֹד ִּש ְׁמָך כִּ י אִּ ם־י ְִּׁשרָ אֵ ל כִּ י־שָ ִּריתָ עִּ ם־אֱֹלהִּ ים וְׁ עִּ ם־ ֲאנ ִָּשים ַותּוכָל( :ל) וַ יִּ ְׁשַאל
י־ראִּ יתִּ י אֱֹלהִּ ים
ַיעֲקֹ ב ַויֹאמֶ ר הַ גִּ ָידה־נָא ְׁשמֶ ָך ַויֹאמֶ ר לָמָ ה זֶה תִּ ְׁשַאל לִּ ְׁש ִּמי ַויְׁבָ רֶ ְך אֹ ת ֹו שָ ם( :לא) וַיִּ ְׁק ָרא ַיעֲקֹ ב שֵ ם הַ מָ קוֹם פְׁ נִּיאֵ ל כִּ ָ
פָ נִּים אֶ ל־פָ נִּים וַתִּ נָצֵ ל נַפְׁ ִּשי( :לב) וַיִּ זְׁ רַ ח־ל ֹו הַ שֶ מֶ ש ַכאֲשֶ ר עָ בַ ר אֶ ת־פְׁ נּואֵ ל וְׁ הּוא ֹצלֵעַ עַ ל־י ְֵׁרכוֹ( :לג) עַ ל־כֵן ֹלא־יֹאכְׁ לּו בְׁ נֵי־י ְִּׁש ָראֵ ל
אֶ ת־גִּ יד הַ נָשֶ ה אֲשֶ ר עַ ל־כַף הַ יָרֵ ְך עַ ד הַ יוֹם הַ זֶה כִּ י ָנגַע בְׁ כַף־ יֶרֶ ְך ַיעֲקֹ ב בְׁ גִּ יד הַ נָשֶ ה:
ַארבַ ע מֵ אוֹת אִּ יש ַויַחַ ץ אֶ ת־הַ ְׁיל ִָּדים עַ ל־לֵָאה וְׁ עַ ל־ ָרחֵ ל וְׁ עַ ל ְׁשתֵ י הַ ְׁשפָ חוֹת( :ב)
(א) ַו יִּ שָ א ַיעֲקֹ ב עֵ ינָיו ַוי ְַׁרא וְׁ הִּ נֵה עֵ שָ ו בָ א וְׁ עִּ מ ֹו ְׁ
שנָה וְׁ אֶ ת־לֵָאה וִּ יל ֶָדיהָ ַא ֲח ֹרנִּים וְׁ אֶ ת־רָ חֵ ל וְׁ אֶ ת־יוֹסֵ ף ַא ֲח ֹרנִּים( :ג) וְׁ הּוא עָ בַ ר לִּ פְׁ נֵיהֶ ם וַ יִּ ְׁשתַ חּו
וַ יָשֶ ם אֶ ת־הַ ְׁשפָ חוֹת וְׁ אֶ ת־יַלְׁ ֵדיהֶ ן ִּרא ֹ
ארו וַיִּ שָ קֵ הּו וַיִּ בְׁ כּו( :ה) וַיִּ שָ א אֶ ת־עֵ ינָיו
ד־ָאחיו( :ד) ַויָרָ ץ עֵ שָ ו לִּ ְׁקרָ את ֹו ַויְׁחַ בְׁ קֵ הּו וַיִּ פֹ ל עַ ל־צַ ָּו ָ
ַארצָ ה שֶ בַ ע פְׁ עָ ִּמים עַ ד־גִּ ְׁשת ֹו עַ ִּ
ְׁ
וַ י ְַׁרא אֶ ת־הַ נ ִָּשים וְׁ אֶ ת־הַ ְׁיל ִָּדים ַויֹאמֶ ר ִּמי־אֵ לֶה לְָך ַויֹאמַ ר הַ ְׁיל ִָּדים אֲשֶ ר־חָ נַן אֱֹלהִּ ים אֶ ת־עַ בְׁ ֶדָך( :ו) וַתִּ ג ְַׁשן ָ הַ ְׁשפָ חוֹת הֵ נָה וְׁ יַלְׁ ֵדיהֶ ן
וַתִּ ְׁשתַ ֲח ֶוין ָ( :ז) וַתִּ גַש גַם־לֵָאה וִּ יל ֶָדיהָ וַיִּ ְׁשתַ חֲוּו וְׁ ַאחַ ר ִּנגַש יוֹסֵ ף וְׁ רָ חֵ ל וַיִּ ְׁשתַ חֲוּו( :ח) ַויֹאמֶ ר ִּמי לְׁ ָך כָל־הַ מַ ֲחנֶה הַ זֶה אֲשֶ ר פָ ג ְָׁשתִּ י
ָאחי יְׁהִּ י לְׁ ָך אֲשֶ ר־לְָך( :י) ַויֹאמֶ ר ַיעֲקֹ ב ַאל־נָא אִּ ם־נָא מָ צָ אתִּ י חֵ ן בְׁ עֵ ינֶיָך
וַ יֹאמֶ ר לִּ ְׁמצֹא־חֵ ן בְׁ עֵ ינֵי ֲא ֹדנִּי( :ט) ַויֹאמֶ ר עֵ שָ ו יֶש־לִּ י רָ ב ִּ
וְׁ לָקַ ְׁחתָ מִּ נְׁחָ תִּ י ִּמי ִָּדי כִּ י עַ ל־כֵן רָ אִּ יתִּ י פָ נֶיָך כִּ ְׁראֹ ת פְׁ נֵי אֱֹלהִּ ים וַתִּ ְׁרצֵ נִּי( :יא) קַ ח־נָא אֶ ת־בִּ ְׁרכָתִּ י אֲשֶ ר הֻׁבָ את לְָך כִּ י־חַ ַננִּי אֱֹלהִּ ים וְׁ כִּ י
יֶש־לִּ י־כֹ ל וַיִּ פְׁ צַ ר־ב ֹו וַיִּ קָ ח( :יב) ַויֹאמֶ ר נִּסְׁ עָ ה וְׁ ֵנ ֵלכָה וְׁ אֵ לְׁ כָה לְׁ נֶגְׁ ֶדָך( :יג) ַויֹאמֶ ר אֵ לָיו ֲא ֹדנִּי י ֵֹדעַ כִּ י־הַ ְׁיל ִָּדים ַרכִּ ים וְׁ הַ צֹאן וְׁ הַ בָ קָ ר
עָ לוֹת עָ לָי ְּׁודפָ קּום יוֹם אֶ חָ ד ָומֵ תּו כָל־ הַ צֹאן( :יד) ַיעֲבָ ר־נָא ֲא ֹדנִּי לִּ פְׁ נֵי עַ בְׁ ד ֹו ַו ֲאנִּי אֶ תְׁ ָנ ֲהלָה לְׁ אִּ ִּטי לְׁ ֶרגֶל הַ מְׁ לָאכָה אֲשֶ ר־לְׁ פָ נַי
ּולְׁ רֶ גֶל הַ ְׁיל ִָּדים עַ ד אֲשֶ ר־ָאבֹא אֶ ל־ ֲא ֹדנִּי שֵ עִּ ירָ ה( :טו) ַויֹאמֶ ר עֵ שָ ו אַ צִּ יגָה־נָא עִּ ְׁמָך ִּמן־הָ עָ ם אֲשֶ ר אִּ תִּ י ַויֹאמֶ ר לָמָ ה זֶה אֶ ְׁמצָ א־חֵ ן
בְׁ עֵ ינֵי ֲא ֹדנִּי( :טז) ַויָשָ ב בַ יוֹם הַ הּוא עֵ שָ ו לְׁ דַ ְׁרכ ֹו שֵ עִּ ירָ ה( :יז) וְׁ ַיעֲקֹ ב נָסַ ע סֻׁכֹ תָ ה וַיִּ בֶ ן ל ֹו בָ יִּת ּולְׁ ִּמ ְׁקנֵהּו עָ שָ ה סֻׁכֹ ת עַ ל־כֵן קָ ָרא שֵ ם־
הַ מָ קוֹם סֻׁכוֹת :ס
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רמב"ם ,נהלכות תשובה פרק ב הלכה ט
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הרב יצחק בן דוד  -״אשרי משכיל אל דל״ על נתינה ונתינה שבלב.
ויקרא כ"ה ,לה-לו
ָאחיָך ּומָ טָ ה יָד ֹו עִ ּמָ ְך וְּ הֶ חֱ זַ ְּק ָת ב ֹו ּגֵר וְּ תוֹשָ ב וָ חַ י עִ ּמָ ְךַ .אלִ -ת ַקח מֵ ִאת ֹו נ ֶֶשְך וְּ ַת ְּרבִ ית וְּ י ֵָראתָ מֵ אֱ ֹלהֶ יָך
וְּ כִ י יָמּוְך ִ
ָאחיָך עִ ּמָ ְך.
וְּ חֵ י ִ
תהלים מ"א ,א-ד
(א) ַל ְּמנַצֵ חַ ִמזְּ מוֹר לְּ ָדוִ ד.
(ב) אַ ְּש ֵרי מַ ְּשכִ יל אֶ ל ָדל בְּ יוֹם ָרעָ ה יְּ מַ ּלְּ טֵ הּו ה'.
ָארץ וְּ ַאל ִת ְּתנֵהּו בְּ נֶפֶ ש אֹיְּ בָ יו.
(ג) ה' יִ ְּש ְּמ ֵרהּו וִ יחַ יֵהּו וְּ אֻּ שַ ר בָ ֶ
(ד) ה' יִ ְּסעָ ֶדנּו עַ ל עֶ ֶרש ְּדוָ י כָ ל ִמ ְּשכָב ֹו הָ פַ כְּ ָת בְּ חָ לְּ י ֹו...
ויקרא רבה ,פרשה לד
[א]
'אשרי משכיל אל דל' (תהלים מ"א ,ב).
רבי אבא בר ירמיה בשם רבי מאיר אמר :זה שהוא ממליך יצר טוב על יצר הרע.
ייסא אמר :זה שהוא נותן פרוטה לעני.
רבי יוחנן אמר :זה שהוא קובר מת מצוה.
ורבנן אמרו :זה שהוא מבריח מן המלכיות.
רב הונא אמר זה שהוא מבקר את החולה ,דאמר רב הונא :כל מי שהוא מבקר את החולה פוחתין לו אחד
מששים מחוליו.
מתיבין לרב הונא :אם כן יעלו ששים וירד עמהם לשוק? אמר להן :ששים ,ובלבד שיהו אוהבין אותו כנפשו.
אף על פי כן ,הן מרווחין לו.
על דעתיה דאבא בר ירמיה בשם רבי מאיר דאמר זה שהוא ממליך יצר טוב על יצר הרע' ,ה' ישמרהו' (שם ,ג)
 מיצר הרע.על דעתיה דייסא דאמר זה שהוא נותן פרוטה לעני' ,ויחיהו' (שם).
על דעתיה דרבי יוחנן דאמר זה שהוא קובר מת מצוה' ,ואשר בארץ' (שם).
על דעתיה דרבנן דאמרו זה שהוא מבריח מן המלכיות' ,ואל תתנהו בנפש איביו' (שם).
על דעתיה דרב הונא דאמר זה שהוא מבקר את החולה' ,ה' יסעדנו על ערש דוי' (שם ,ד).
אמר רבי יונה :אשרי נותן אל דל אין כתיב כן ,אלא' :אשרי משכיל אל דל'  -הוי מסתכל בו היאך לזכות בו.
רבי יונה ,כך היה עושה :בשעה שהיה רואה בן גדולים ובן טובים שירד מנכסיו והוא מתבייש ליקח היה הולך
אצלו ואומר לו :שמעתי עליך שנפלה לך ירושה למדינת הים ,אלא הילך חפץ זה וכיון שאתה רווח את נותנו
לי ,ובשעה שהיה נותן לו היה אומר לו במתנה נתתיו לך.
רבי לוי בשם רבי חמא בר' חנינה אמר :עשרים ושנים פעמים כתיב כן אשרי ,ומכולם לא נטל איפוכי אלא זה
בלבד .ומה איפוכי נטל? 'ביום רעה ימלטהו ה' (שם ,ב) ,אין יום רעה אלא יום דינה של גיהינם .לפיכך משה
מזהיר את ישראל ואומר להן' :וכי ימוך אחיך( '...ויקרא כ"ה ,לה).
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[ב]
'מלוה ה' חונן דל' (משלי י"ט ,יז).
אמר רבי לעזר כתיב' :נותן לחם לכל בשר' (תהלים קל"ו ,כה) ,ובא זה וחטף את המצוה .אמר הקב"ה :עלי
לשלם לו גמולו ,הדא הוא דכתיב' :וגמולו ישלם לו' (משלי ,שם).
רבי תנחומא אמר לה רבי חגיי בשם רבי חייה רבא ,ורב נחמן אמר לה רבי מנא בשם רבי יודן בן שמעון,
ורבנין בשם רבי שמעון בן לקיש :דרכו של לוה ליעשות עבד למלוה ,הדא הוא דכתיב' :ועבד לווה לאיש מלוה'
(משלי כ"ב ,ז).
רבי פינחס בש' רבי ראובן כל מי שהוא נותן פרוטה לעני הקב"ה נותן לו פרוטה?! וכי פרוטה הוא נותן לו,
והלא אינו נותן לו אלא נפשו ,הא כיצד היתה ככר בעשר פרוטות והעני עומד ליקח ואין בידו אלא תשע ובא
אחד ונתן לו פרוטה ונטל את הככר ואכלה ושבת נפשו עליו,
אמר לו הקב"ה אף אתה כשנפשך מצפצפת לצאת מגופך הרי אני משיבה לך לתוך גופך .לפיכך משה מזהיר
את ישראל ואומר להן וכי ימוך אחיך.
[ג]
'גומל נפשו איש חסד ועוכר שארו אכזרי' (משלי יא ,יז).
'גומל נפשו איש חסד' ,זה הלל הזקן .הלל הזקן בשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך והולך .אמר לו
תלמידיו רבי להיכן אתה הולך ,אמר להן לעשות מצוה .אמרו לו וכי מה מצוה הלל עושה ,אמר להן לרחוץ
במרחץ .אמרו לו וזו היא מצוה ,אמר להן אין ,ומה אם איקוניות שלמלכים שמעמידין אותן בבתי תיאטריות
ובבתי קרקסיות שלהן ,מי שהוא ממונה עליהן מורקן ושוטפן והן מעלין לו סודרין ,ולא עוד אלא שהוא
מתגדל עם גדולי המלכות ,אנו שניברינו בצלם ובדמות ,דכת' כי בצלם אלהים עשה את האדם (בראשית ט,
ו) ,על אחת כמ' וכמ',
ד"א גומל נפשו איש חסד ,זה הלל הזקן .הלל הזקן בשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך והולך .אמרו לו
תלמידיו רבי להיכן אתה הולך ,אמר להן למגמול חסד עם הדין אכסניא דאית גו בייתא .אמרו ליה בכל יום
אית לך אכסניין ,אמר להון והדא נפשא עליבתא לאו אכסנייא היא גו גופא ,דיום דין היא הכא ולמחר לית
היא הכא.
ד"א גומל נפשו איש חסד ,איש חסיד.
ועוכר שארו אכזרי (משלי יא ,יז) ,אמר רבי אלכסנדרי זה שהגיעה לו שמחה ואינו מדבק את קרוביו עימו
לשם עניות.
אמר רבי אייבו נתן תתן לו (דברים טו ,י).
אמר רב נחמן כי בגלל הדבר הזה (שם) ,גלגל הוא והוא עובר על הכל.
לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להן וכי ימוך אחיך.
[ד]
רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם י"י (משלי כט ,יג).
עשיר ורש נפגשו עושה כלם י"י (שם כב ,ב).
רש ,זה שהוא רש מן התורה .איש תככים ,זה שהוא שונה סדר אחד או שני סדרין .אמר רש לאיש תככים
השניני פרק אחד והשנהו ,מאיר עיני שניהם י"י ,שניהם קנו חיי העולם הבא.
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עשיר ורש נפגשו ,עשיר זה שהוא עשיר בתורה ורש זה שהוא רש מן התורה .אמר רש לאותו עשיר השניני פרק
אחד ולא השנהו ,א"ל מה אנא בעי מיתב מתני יתך במשקין או במאמתי קורין זיל ותני עם דכוותך ,עושה
כולם י"י ,מי שעשה את זה חכם יכול לעשותו טיפש ומי שעשה את זה טיפש יכול לעשותו חכם.
ד"א רש ואיש תככים נפגשו ,רש זה שהוא רש מן הנכסים ,איש תככים זה שהוא עושה בפעולה .אמר רש
לאותו איש תככים תן לי מצוה ונתן לו ,מאיר עיני שניהם י"י ,זה קנה חיי שעה וזה קנה חיי העולם הבא.
עשיר ורש נפגשו ,עשיר זה שהוא עשיר בנכסים ,ורש זה שהוא רש בנכסים .אמר רש לאותו עשיר תן לי מצוה
ולא נתן לו ,עושה כולם י"י ,מי שעשה לזה עשיר יכול לעשותו עני ומי שעשה לזה עני יכול לעשותו עשיר.
אמר עשיר לאותו עני לית את לעי ונגס ,חמי שקין חמי כרעין חמי קפדיין ,אמר לו הקב"ה לא דייך שלא נתתה
לו משלך אלא במה שנתתי לו אתה מכניס בו עין רעה ,לפיכך והוליד בן ואין בידו מאומה (קהלת ה ,יג) מן כל
מה דהוה ליה.
לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם וכי ימוך אחיך.
[ה]
רבי תנחום ברבי חייה פתח ביום טובה היה בטוב (קהלת ז ,יד).
אמר רבי תנחום ברבי חייה ביום טובתו שלחבירך הייה עמו בטובה ואל תכניס בו עין רעה.
אמר רב אחא ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה (שם) .אם באת רעה לחבירך הוי מסתכל בו היאך לזכות
בו ולפרנסו כדי שתקבל מתן שכרו.
רבי תנחום ברבי חייה כך היה עושה בשעה שהייתה אמו לוקחת לו ליטרא שלבשר מן השוק היתה לוקחת
שתים ,אחת לו ואחת לעניים ,ובשעה שהיתה לוקחת אגודה שלירק מן השוק היתה לוקחת שתים ,אחת לו
ואחת לעניים ,על שם גם את זה לעומת זה עשה האלהים (שם /קהלת ז' ,י"ד ,)/עניים ועשירים ,כדי שיהו
זכים אילו עם אילו ויהיו מזכים אלו את אלו.
לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם וכי ימוך אחיך.
[ו]
פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם (תהלים קו ,מג).
בימי שפט השופטים היו ישראל עובדין עבודה זרה ומשתעבדין למלכיות ועושין תשובה ונגאלין מיד .עד
אימתי ,תרין אמורין ,חד אמר עד שדלו מן המצות ,וחרנה אמר עד שדלו מנכסיהן עד שלא היתה ספיקה בידו
שלאחד מהן להקריב קרבן עני ,כמ' דאת אמר ואם דל הוא (ויקרא יד ,כא).
שבעה שמות נקראו לו עני אביון מסכן רש דל דך מך.
עני כמשמעו.
אביון שהוא מתאוה לכל.
מסכן שהוא בזוי לפני הכל,
כמ' ד' אמר וחכמת המסכן בזויה (קהלת ט ,טז).
רש שהוא רש מן הנכסים.
דל שהוא מדולדל מן הנכסים.
דך שהוא מדוכדך ,רואה דבר ואינו אוכל רואה דבר ואינו שותה.
מך שהוא מך לכל ,עשוי כאסקופה התחתונה.
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לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם וכי ימוך אחיך.
[ז]
אמר רבי זעירא :אפילו שיחתן של בני ארץ ישראל תורה היא .הכיצד ,אדם אומר לחבירו זכי בי ,איזדכי בי,
זכי גרמך בי.
רבי חגי אמר סכי בי .איסתכל בי ,סכי בי מה הוינא ואיסתכל בי מה אנא.
רבי מנא בשם רבי יצחק :כתוב :ואבד העושר ההוא בעיניין רע (קהלת ה ,יג) ,בעיניין שהושיב את העני ואמר
לו לית את אזיל לעי ונגס חמי שקין חמי כרעין חמי קפדיין.
אמר לו הקב"ה לא דייך שלא נתתה לו משלך אלא מה שנתתי לו את מכניס בו עין רעה ,לפיכך והוליד בן ואין
בידו מאומה (שם) מן כל מה דהוה ליה.
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הרב מנחם נאבת  -התפילה כמשא ומתן עם אלוהים
 .1שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כא
"מה תצעק אלי" .הדא הוא דכתיב (איוב כב) "ותגזור אומר ויקם לך" .אמר ר' לוי :כשם שהקב"ה מצווה
למשה ומדבר עמו כך היה משה מצווה כביכול לפני הקדוש ברוך הוא ,שכן בני יוסף אומרים לו (במדבר
לו) "את אדוני ציווה ה' ואדוני צווה בה'" ,וכשם שהקב"ה קורא למשה ומדבר עמו כך היה משה קורא
להקב"ה ומדבר עמו ,שנאמר "וידבר ה' אל משה" ,וכתיב (במדבר ,כז) "וידבר משה אל ה' לאמור ,יפקוד
ה' אלוהי הרוחות" .ראה כמה היה שולט!
וכשראה את פרעה רודף אחרי בני ישראל בא לצעוק ,שנאמר" :ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי" .אמר
לו :למה אתה מצטער? אמר ר' יהושע :משל לאוהבו של מלך שהיה לו עסק ,הלך לצעוק לפני המלך .אמר
לו המלך :מה אתה צועק? גזור ואני אעשה! כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה ,מה תצעק אלי? דבר ואני
עושה!
 .2שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מג
"ויחל משה" .מהו כן? אמר ר' ברכיה בשם ר' חלבו בשם ר' יצחק שהתיר נדרו של יוצרו .כיצד? אלא
בשעה שעשו ישראל העגל עמד משה מפייס האלוהים שימחול להם .אמר האלוהים :משה! כבר נשבעתי
(שמות כב) "זובח לאלוהים יחרם" ,ודבר שבועה שיצא מפי איני מחזירו! אמר משה :ריבון העולם! ולא
נתתי לי הפרה של נדרים ואמרת (במדבר ל) "איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו
לא יחל דברו" - ,הוא אינו מוחל אבל חכם מוחל את נדרו בעת שישאל עליו? וכל זקן שמורה הוראה אם
ירצה שיקבלו אחרים הוראתו צריך הוא לקיימה תחלה! ואתה ציוויתני על הפרת נדרים ,דין הוא שתתיר
את נדרך כאשר ציוויתני להתיר לאחרים! מיד נתעטף בטליתו וישב לו כזקן והקב"ה עומד כשואל נדרו,
וכן הוא אומר( :דברים ט) "ואשב בהר".
ואפשר שהיה משה יושב והאלוהים יתברך שמו עומד? אמר ר' דרוסאי :קתדרא עשה לו כקתדרא של
אסטליסטקין הללו בשעה שהן נכנסין לפני השלטון והן נראין עומדין ואינן אלא יושבין ,ואף כאן כך,
ישיבה שהיא נראה עמידה הוי "ואשב בהר".
דבר אחר" ,ואשב בהר" ,וכי יש ישיבה למעלה? אתה מוצא שכולם עומדין ,שנאמר (ישעיה ו) "שרפים
עומדים ממעל לו" ,וכן (יחזקאל א) "בעמדם תרפינה כנפיהם" ,וכן (דניאל ז) "קרבית על חד מן קאמייא",
וכן אפילו משה כשעלה למרום היה עומד שנאמר (דברים י) "ואנכי עמדתי בהר" ,וכתיב (דברים ה) "ואנכי
עומד בין ה' וביניכם" ,ואין יושב שם אלא הקדוש ברוך הוא לבדו ,שנאמר (דברי הימים ,ב ,יח) "ראיתי את
ה' יושב על כסאו" ,והוא אומר "ואשב בהר".
ומהו כן? אמר ר' הונא בר אחא ,שישב להתיר נדרו של יוצרו .ומה אמר לו? דבר קשה! אמר ר' יוחנן:
דבר קשה אמר לפניו? תהית אתמהא! אמר לו :תוהה אנא על הרעה אשר דברתי לעשות לעמי .אותה
שעה אמר משה ,מותר לך ,מותר לך ,אין כאן נדר ואין כאן שבועה .הוי "ויחל משה" שהפר נדרו ליוצרו,
כמה דאת אמר (במדבר ל) "ולא יחל דברו" ,אמר ר' שמעון בן לקיש ,לפיכך נקרא שמו "איש האלוהים"
לומר שהתיר נדר לאלוהים ,וכן "ויחל משה".
 .3ילקוט שמעוני תורה פרשת ואתחנן [רמז תתי]
"ואתחנן אל ה'" .למה? כדי שיכנס לארץ .זה שאמר הכתוב "והוא מהשנא עדניא וזמניא" .אמר רבי
אבין :משל למלך שהיה לו אוהב והוא ממנה דוכסין ואיפרכין ואיסטרליטין ,לאחר ימים ראו אותו
מבקש מן השוער ליכנס לפלטין ואינו מניח לו ,היו הכל תמהין והיו אומרים :אתמול היה ממנה דוכסין
ואיפרכין ואיסטרליטין ועכשיו הוא מבקש ליכנס לפלטין ואינו מניח לו ,אמרו להם שעתיה עברה .כך
משה ,אתמול גוזר על הקדוש ברוך הוא והוא מקיים" :קומה ה'"; "שובה ה'"; "ואם בריאה יברא ה'";
ועכשיו מתחנן ומתחבט ליכנס לארץ ישראל ואין מתקבל .שעתיה עברה!
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 .4ילקוט שמעוני תורה פרשת בהעלותך [רמז תשיט]
"אל נא רפא נא לה" .מפני מה לא האריך משה בתפילה? ...לא זהו משה שמתפלל והקב"ה שומע .כמה
שנאמר" :ותגזור אומר ויקם לך" ,ואומר" :אז תקרא וה' יענה".
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משה מיה  -גדולה נטישה לשמה :דרשה ,סיפור וסיפור שכנגד
בראשית רבה צ"ה (כת"יו ,עמ' )1232
.1
.2

חנניה בן חכיניי
ור' שמעון בן יוחיי
הלכו ללמד תורה
אצל ר' עקיבה בבני ברק

.3
.4
.5

ועשו שם שלש עשרה שנה,
[=ר' שמעון בן יוחיי
ר' שמעון בן יוחיי
[=היה משלח כתבים לביתו
הֲ וָ ה ְּמשַ ּלַח כתבין לבייתיה
[=והיה יודע מה בביתו
והוה ידע מה בבייתיה,
[=חנניה בן חכיניי
חנניה בן חכיניי
לא הוה משלח כְּ תָ בִ ין לבייתיה [=לא היה משלח כתבין
לביתו
[=ולא היה יודע מה בביתו
ולא הוה ידע מה בבייתיה,
שלחה אשתו ואמרה לו:
בתך בגרה בא והשיאה,
צפה ר' עקיבה ברוח הקודש
אמ' :כל מי שיש לו בת בוגרת
ילך וישיאה.

בשלהי החתונה של רבי שמעון בן יוחי
היה אומר לו :התעכב בשבילי שאלך עמך
לא התעכב
הלך ישב שתים עשרה שנים בבית הרב

עד שבא השתנו לו שבילי העיר
ולא היה יודע ללכת לביתו

.6
.7

[=מה עשה
מֶ ה עֲבַ ד,
[=הלך למקום שוקת המים
אזל ל ְַּּמלֵיתָ ה
שמע ָקלְּ הֹן ְּדמַ לוֹותיה [=שמע קולן של השואבות
ָאמ ָרן::בִ ת ֹו שלחכיניי [= ביתו של חכיניי
ְּ
מּלִ יי קּולְּ ִתיך וְּ סּוק לִ יך [=מלאי כדך ועלי לך

.10

[= הייתה מהלכת
הֲ וָ ות ְּמהַ לְּ כָ ה
[= והוא מהלך אחריה
והוא מהלך בָ ְּת ַרּה
עד זמן ְּדעָ לַת לְּ בֵ ייתֵ יּה [= עד זמן שבאה לביתו

.8
.9

בבלי כתובות ס"ב( :תרגום כתי"ו )130
רבי
רבי חנניא בן חכינאי
היה הולך לבית הרב

הלך ישב על שפת הנהר
שמע לאה לאותה ריבה שהיו קוראים לה
"בת חכינאי"
אמר שמע מינה
אותה ריבה שלנו היא

.11
.12
לא הספיקה בִ ית ֹו [!] לראותו
 .13עד שיצאתה נשמתה,
.14
( .15ואית דאמרין חֲ זַ ַרת)
]

הלך אחריה

הייתה ישובה אשתו
מנפה קמח
הרימה עינה ,ראתהו
ושמחה לקראתו
ניתר ליבה
ופרח רוחה
אמר לפניו:
רבונו של עולם ענייה זו זו שכרה
בקש רחמים עליה
[=ויש שאומרים חזרה והחייה

משה מיה  -גדולה נטישה לשמה :דרשה ,סיפור וסיפור שכנגד
עמ'  29מתוך 42

לקריאה ראשונה:
בראשית מה (כח) וַ יֹאמֶ ר יִ ְּש ָראֵ ל ַרב ,עוֹד יוֹסֵ ף בְּ ִני חָ י ,אֵ לְּ כָה וְּ אֶ ְּר ֶאנּו בְּ טֶ ֶרם ָאמּות.

אריו וַ יֵבְּ ךְּ עַ ל
בראשית מו (כט) וַ י ְֶּאסֹר יוֹסֵ ף מֶ ְּרכַבְּ ת ֹו וַ יַעַ ל לִ ְּק ַראת יִ ְּש ָראֵ ל ָאבִ יו ּג ְֹּשנָה וַ י ֵָרא אֵ לָיו וַ יִ פֹל עַ ל צַ ּוָ ָ
אריו עוֹד:
צַ ּוָ ָ
(ל) וַ יֹאמֶ ר יִ ְּש ָראֵ ל אֶ ל יוֹסֵ ף ָאמּותָ ה הַ פָ עַ ם ַאחֲ ֵרי ְּראו ִֹתי אֶ ת פָ נֶיָך כִ י עו ְֹּדָך חָ י:
בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויגש פרשה צה
(ל) [ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם] חנניה בן חכיניי ור' שמעון בן יוחיי הלכו ללמד תורה אצל ר'
עקיבה בבני ברק ועשו שם שלש עשרה שנה ,ר' שמעון בן יוחיי הוה משלח כתבין לבייתיה והוה ידע מה
בבייתיה ,חנניה בן חכיניי לא הוה משלח כתבין לבייתיה ולא הוה ידע מה בבייתיה ,שלחה אשתו ואמרה לו
בתך בגרה בא והשיאה ,צפה ר' עקיבה ברוח הקודש אמ' כל מי שיש לו בת בוגרת ילך וישיאה ,מה עבד ,אזל
למליתה שמע קלהן דמלוותיה אמרן בתו שלחכיניי מליי קולתיך וסוק ליך ,הוות מהלכה והוא מהלך בתרה
עד זמן דעלת לבייתיה ,לא הספיקה ביתו לראותו עד שיצאתה נשמתה ,ואית דאמרין חזרת ] ] - - -
ר' יוחנן כד הווה סלק לבייתיה דר' חנינה הווה מכעכע ,שכן ישראל אומ' ליוסף [אמותה הפעם] ראוי הייתי
למות באותה הפעם אילולי ששילחתה ואמרתה לי כי עודך חי.
בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יז
"אעשה לו עזר כנגדו" אם זכה עזר ואם לאו כנגדו.
אמר ר' יהושע בר נחמ'  :אם זכה כאשתו שלחנניה בן חכינאי ואם לאו כאשתו שלר' יוסי הגלילי
לקריאה שניה
סצינת הדפוס המקראית של הנשואין [רבקה]
(בעקבות אורי אלטר ואחרים)
זר
מגיע אל העיר כדי לשאת אשה
הזר  -מגיע אל מקום המים
בחירה
יוצר קשר עם הנערה.
שאיבת מים שאחד הצדדים שואב לצד השני
[ותמלא כדה ותעל=ומלת קולתה וסליקת"]
הנערה רצה או ממהרת לביתה עם החדשה הטריה
שם ממתינים האב או ממלא מקומו
הזר מחכה במקום אשר ישאבו
האב או האפוטרופוס המצויים בבית
שומעים את דברי הנערה ויוזמים או נענים להצעת
הנישואין
ארוסין

חנייה בן חכייני
בראשית רבה
האב – הזר
מגיע אל העיר כדי להשיא את ביתו לאיש
האב – הזר מגיע אל מקום המים
הבחירה אינה שלו .הוא סביל נעדר.
דממה
יש שאיבה
"מלאי קולתיך וסוק לך"
[אך אין שאיבה לזר]
הנערה הולכת לביתה ללא ידיעה
שם לא ממתין האב .הוא הולך אל מקומו.
הזר הולך אחריה
[אין אב בבית  -הוא הוא הזר]
מוות

שמואל ב ג
(טו) וַ יִ ְּשלַח ִאיש בֹשֶ ת וַ יִ ָקחֶ הָ מֵ עִ ם ִאיש מֵ עִ ם פַ לְּ ִטיאֵ ל בֶ ן לוש לָיִ ש:
(טז) וַ ֵילְֶך ִא ָתּה ִאישָ ּה הָ לוְֹך ּובָ כֹה ַאחֲ ֶריהָ עַ ד בַ חֻּ ִרים וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו ַאבְּ נֵר לְֵך שּוב וַ ָישֹב:
ַאחֲ ֶריהָ
ּובָ כֹה
הָ לוְֹך
ִאישָ ּה
ִא ָתּה
"וַ ֵילְֶך
בתרה עד זמן דעלת לביתיה"
הוות מהלכה והוא מהלך

משה מיה  -גדולה נטישה לשמה :דרשה ,סיפור וסיפור שכנגד

עַ ד

בַ חֻּ ִרים"

עמ'  30מתוך 42

ד"ר חיים וייס :בין חולמים ופותרים בספרות חז"ל
אפלטון' ,טימאוס' ,עמ' 583
ואמנם יש ראיה מספקת לכך ,שניחוש הבאות הוא מתנת האלוה שנתנה לסכלות האנושית .מי ששכלו בראשו
אינו מגיע למאנטיקה [=חיזוי ח.ו ].אלוהית ואמיתית ,אלא כשכוח תבונתו מעוכב בשעת שינה [ההדגשה
שלי ,ח .ו ,].או בשל מחלה ,או מבולבל בשל איזושהי השראה אלוהית ואמיתית ]...[ .ואילו מי שעודנו אחוז
שגעון ,אינו מוסמך לשפוט על מה שהוא עצמו חזה ומילל [ ]...מכאן המנהג להעמיד מליצים שעליהם לפרש
את הנבואות [=החלומות ,ח.ו ].שנאמרו בשעת ההשראה.
בבלי ,מסכת ברכות ,דף נ"ה עמוד ב'
עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים ופעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם ומה שפתר לי זה
לא פתר לי זה וכולם התקיימו בי .לקיים מה שנאמר ,כל החלומות הולכים אחר הפה.
בבלי ,מסכת ברכות ,דף נ"ו עמוד א'
בר-הדיא מפשר חלמי הוה .מאן דיהיב ליה אגרא מפשר ליה למעליותא ,ומאן דלא יהיב ליה אגרא מפשר
ליה לגריעותא .אביי ורבא חזו חלמא .אביי יהיב ליה זוזא ורבא לא יהיב ליה.
תרגום:
בר-הדיא פותר חלומות היה .מי שנתן לו תשלום פתר לו באופן טוב ,ומי שלא נתן לו תשלום פתר לו לרעה.
אביי ורבא ראו חלום .אביי נתן לו זוז ורבא לא נתן לו.

ד"ר חיים וייס :בין חולמים ופותרים בספרות חז"ל
עמ'  31מתוך 42

איכה רבה (וילנא) פרשה א'

מקור
חדא אתתא אתת לגבי ר' אלעזר.
אמרה ליה :חמיית דשריתא דביתא פקעה.
אמר לה :ההיא איתתא ילדה בר דכר.
אזלת וכן הוה לה.
אזלת זמן חורן למשאליניה.
אמרה ליה :שריתא דביתא פקעא.
אמר לה :את ילידת בר דכר.
אזלת וכן הוה לה.
אזלת זמן חורן זמנא תליתיתא.
אשכחת תלמידוי יתבין כבי ספרא
ורבהון לא הוה תמן.
אמרה לון :אן הוא רבכון?
אמרין לה :מה את בעא מיניה?
אמרה לון :דלמא דאתון חכימין ,למיפשר חילמא
דחמית כרבכון?
אמרין לה :אמרי לן מה את בעייא ,ואנן פתרין
ליך.
אמרה לון :חמית בחלמי ההיא איתתא ,דשרייתא
דביתא פקעה.
אמרין לה :ההיא אתתא קברא בעלה.

תרגום
אשה אחת באה לפני ר' אלעזר.
אמרה לו :ראיתי שקורת ביתי פקעה.
אמר לה :אותה אישה (=את) תלד בן זכר.
הלכה וכך היה לה.
באה בפעם אחרת לשאול אותו.
אמרה לו :קורת ביתי פקעה.
אמר לה :את יולדת בן זכר.
הלכה וכך היה לה.
באה פעם נוספת ,פעם שלישית.
מצאה את תלמידיו יושבים סביב הספר
ורבם אינו עימם.
אמרה להם :היכן הוא רבכם?
אמרו לה :מה את רוצה ממנו?
אמרה להם :אולי אתם חכמים ,ויכולים לפתור
את חלומי כרבכם?
אמרו לה :אמרי לנו מה את רוצה ,ואנחנו פותרים
לך.
אמרה להם :ראיתי בחלומי אותה אישה ,שקורת
ביתה פקעה.
אמרו לה :אותה אישה תקבור את בעלה.

וכד נפקת מן קומיהון שריית מייללא.

וכאשר יצאה מהם הייתה מייללת.

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

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

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

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

אמר לתלמידויי :ההיא איתתא –מאי אתת
למישאל?
אמרין ליה :למיפתרינה לחלמא.
אמר להן :ומה אמירתו לה?
אמרין ליה :כן וכן.
אמר להו :איבדתון גברא.
לא כן כתיב " -ויהי כאשר פתר לנו כן היה"
(בראשית מ"א ,י"ג) ,ולא כן אמר ר' יוחנן  -החלום
הולך אחר פתרונו!?

אמר לתלמידיו :אותה אישה –מה באה לשאול?
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אמרו לו :לפתור חלום.
אמר להם :ומה אמרתם לה?
אמרו לו :כך וכך.
אמר להם :איבדתם אדם.
לא כך כתוב " -ויהי כאשר פתר לנו כן היה"
(בראשית מ"א ,י"ג) ,ולא כך אמר ר' יוחנן  -החלום
הולך אחר פתרונו!?
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יהודה טאובמן " -מתוך עולמות שבורים היא צומחת"  -על שבירת הלוחות
שמות פרק לב
ֹלהים אֲ ֶשר
אמרּו ֵאלָיו קּום ע ֲֵשה-לָנּו אֱ ִ
א וַ י ְַּרא הָ עָ ם ,כִ י-בֹשֵ ש מֹשֶ ה ל ֶָר ֶדת ִמן-הָ הָ ר; וַ יִ ָקהֵ ל הָ עָ ם עַ לַ-אהֲ רֹן ,וַ ֹי ְּ
יֵלְּ כּו לְּ פָ נֵינּו--כִ י -זֶ ה מֹשֶ ה הָ ִאיש אֲ שֶ ר הֶ ֱעלָנּו מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ םֹ ,לא י ַָדעְּ נּו מֶ ה-הָ יָה לוֹ .ב וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ םַ ,אהֲ רֹן ,פָ ְּרקּו
נִזְּ מֵ י הַ זָ הָ ב ,אֲ שֶ ר בְּ ָאזְּ נֵי נְּשֵ יכֶם בְּ נֵיכֶם ּובְּ נֹתֵ י ֶכם; וְּ הָ בִ יאּו ,אֵ לָי .ג וַ יִ ְּתפָ ְּרקּו ,כָל-הָ עָ ם ,אֶ ת-נִזְּ מֵ י הַ זָ הָ ב ,אֲ ֶשר
ֹאמרּו--אֵ ּלֶה אֱ ֹלהֶ יָך
בְּ ָאזְּ נֵיהֶ ם; וַ יָבִ יאּו ,אֶ לַ-אהֲ רֹן .ד וַ יִ ַקח ִמי ָָדם ,וַ יָצַ ר אֹת ֹו בַ חֶ ֶרט ,וַ ַיע ֲֵשהּו ,עֵ גֶל ַמסֵ כָה; וַ י ְּ
יִ ְּש ָראֵ ל ,אֲ שֶ ר הֶ עֱלּוָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ָריִ ם .ה וַ י ְַּרא ַאהֲ רֹן ,וַ יִ בֶ ן ִמזְּ בֵ חַ לְּ פָ נָיו; וַ יִ ְּק ָרא ַאהֲ רֹן וַ יֹאמַ ר ,חַ ג לַיהוָ ה מָ חָ ר .ו
וַ י ְַּשכִ ימּוִ ,מּמָ חֳ ָרת ,וַ ַיעֲלּו עֹֹלת ,וַ יַּגִ שּו ְּשל ִָמים; וַ יֵשֶ ב הָ עָ ם לֶאֱ כֹל וְּ ָשתוֹ ,וַ יָקֻּ מּו לְּ צַ חֵ ק{ .פ}
ז וַ יְּ ַדבֵ ר יְּ הוָ ה ,אֶ ל-מֹשֶ ה :לְֶךֵ -רד--כִ י ִשחֵ ת עַ ְּּמָך ,אֲ שֶ ר הֶ ֱעלֵיתָ מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ָריִ ם .ח סָ רּו מַ הֵ רִ ,מן-הַ ֶד ֶרְך אֲ ֶשר
ֹאמרּו ,אֵ ּלֶה אֱ ֹלהֶ יָך יִ ְּש ָר ֵאל אֲ ֶשר הֶ עֱלּוָך מֵ אֶ ֶרץ
יתם--עָ שּו לָהֶ ם ,עֵ גֶל מַ סֵ כָ ה; וַ יִ ְּש ַתחֲ וּו-לוֹ ,וַ יִ זְּ בְּ חּו-לוֹ ,וַ י ְּ
ִצּוִ ִ
יתי אֶ ת-הָ עָ ם הַ זֶ ה ,וְּ ִהנֵה עַ םְּ -ק ֵשה-ע ֶֹרף הּוא .י וְּ עַ ָתה הַ ִניחָ ה ּלִ י ,וְּ יִ חַ ר-
ִמ ְּצ ָריִ ם .ט וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָ ה ,אֶ ל-מֹשֶ הָ :ר ִא ִ
אַ פִ י בָ הֶ ם וַ אֲ ַכּלֵם; וְּ אֶ עֱשֶ ה או ְֹּתָך ,לְּ גוֹי ּגָדוֹל .יא וַ יְּ חַ ל מֹשֶ ה ,אֶ ת -פְּ נֵי יְּ הוָ ה אֱ ֹלהָ יו; וַ יֹאמֶ ר ,לָמָ ה יְּ הוָ ה יֶחֱ ֶרה ַאפְּ ָך
ֹאמרּו ִמ ְּצ ַריִ ם לֵאמֹר ,בְּ ָרעָ ה הו ִֹציָאם לַהֲ רֹג
בְּ עַ ּמֶ ָך ,אֲ שֶ ר הוֹצֵ אתָ מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם ,בְּ כֹחַ ּגָדוֹל ּובְּ יָד חֲ זָ ָקה .יב לָּמָ ה י ְּ
אֹתָ ם בֶ הָ ִריםּ ,ולְּ כַ ֹּלתָ ם ,מֵ עַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה; שּוב מֵ חֲ רוֹן אַ פֶ ָך ,וְּ ִהנָחֵ ם עַ ל-הָ ָרעָ ה לְּ עַ ּמֶ ָך .יג זְּ כֹר לְּ ַאבְּ ָרהָ ם לְּ יִ ְּצחָ ק
ָארץ הַ זֹאת
ַארבֶ ה אֶ ת-זַ ְּר ֲעכֶם כְּ כוֹכְּ בֵ י הַ ָשמָ יִ ם; וְּ כָל-הָ ֶ
ּולְּ יִ ְּש ָראֵ ל עֲבָ ֶדיָך ,אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ עְּ ָת לָהֶ ם בָ ְך ,וַ ְּת ַדבֵ ר אֲ לֵהֶ םְּ ,
אֲ שֶ ר ָאמַ ְּר ִתי ,אֶ ֵתן לְּ זַ ְּר ֲע ֶכם ,וְּ נָחֲ לּו ,לְּ ֹעלָם .יד וַ יִ נָחֶ ם ,יְּ הוָ ה ,עַ ל-הָ ָרעָ ה ,אֲ ֶשר ִדבֶ ר ַלעֲשוֹת לְּ עַ ּמוֹ{ .פ}
ּומזֶ ה ,הֵ ם כְּ תֻּ בִ ים .טז
ּושנֵי ֻּלחֹת הָ עֵ דֻּ ת ,בְּ יָדוֹֻּ :לחֹת ,כְּ תֻּ בִ ים ִמ ְּשנֵי עֶ בְּ ֵריהֶ םִ --מזֶ ה ִ
טו וַ יִ פֶ ן וַ י ֵֶרד מֹשֶ הִ ,מן-הָ הָ רְּ ,
ֹלהים הּוא--חָ רּות ,עַ ל-הַ ֻּּלחֹת .יז וַ יִ ְּש ַמע יְּ הוֹשֻּ עַ אֶ ת-קוֹל הָ עָ ם,
ֹלהים ,הֵ ּמָ ה; וְּ הַ ִּמכְּ ָתבִ ,מכְּ ַתב אֱ ִ
וְּ הַ ֻּּלחֹת--מַ ע ֲֵשה אֱ ִ
לּושה; קוֹל
בּורה ,וְּ אֵ ין קוֹל ,עֲנוֹת חֲ ָ
בְּ ֵרעֹה; וַ יֹאמֶ ר ,אֶ ל-מ ֶֹשה ,קוֹל ִמלְּ חָ מָ ה ,בַ ּמַ חֲ נֶה .יח וַ יֹאמֶ ר ,אֵ ין קוֹל עֲנוֹת ּגְּ ָ
ּומחֹֹלת; וַ יִ חַ רַ-אף מ ֶֹשה ,וַ י ְַּשלְֵך ִמי ָָדו אֶ ת-
עַ נוֹתָ ,אנֹכִ י שֹמֵ עַ  .יט וַ יְּ ִהי ,כַ אֲ שֶ ר ָק ַרב אֶ ל-הַ ּמַ חֲ נֶה ,וַ י ְַּרא אֶ ת-הָ עֵ גֶלְּ ,
הַ ֻּּלחֹת ,וַ יְּ שַ בֵ ר אֹתָ םַ ,תחַ ת הָ הָ ר .כ וַ יִ ַקח אֶ ת -הָ עֵ גֶל אֲ שֶ ר עָ שּו ,וַ יִ ְּשרֹף בָ אֵ ש ,וַ יִ ְּטחַ ן ,עַ ד אֲ ֶשרָ -דק; וַ יִ זֶ ר עַ ל-פְּ נֵי
הַ ּמַ יִ ם ,וַ י ְַּש ְּק אֶ ת-בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל.
דברים פרק ט'
ז זְּ כֹרַ ,אלִ -ת ְּשכַח ,אֵ ת אֲ שֶ רִ -ה ְּקצַ פְּ ָת אֶ ת-יְּ הוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,בַ ִּמ ְּדבָ ר :לְּ ִמן-הַ יוֹם אֲ ֶשר-יָצָ אתָ מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם ,עַ ד-
בֹאֲ כֶם עַ ד-הַ ּמָ קוֹם הַ זֶ ה ,מַ ְּמ ִרים הֱ יִ יתֶ ם ,עִ ם-יְּ הוָ ה .ח ּובְּ ח ֵֹרב ִה ְּקצַ פְּ ֶתם ,אֶ ת-יְּ הוָ ה; וַ יִ ְּתאַ נַף יְּ הוָ ה בָ כֶ ם ,לְּ הַ ְּש ִמיד
ַארבָ עִ ים
ֲֹלתי הָ הָ ָרה ,ל ַָקחַ ת לּוחֹת הָ אֲ בָ נִים לּוחֹת הַ בְּ ִרית ,אֲ ֶשר-כ ַָרת יְּ הוָ ה ,עִ ּמָ ֶכם; וָ אֵ ֵשב בָ הָ רְּ ,
אֶ ְּת ֶכם .ט בַ ע ִ
יתי .י וַ יִ ֵתן יְּ הוָ ה אֵ לַי ,אֶ תְּ -שנֵי לּוחֹת הָ אֲ בָ נִים--כְּ תֻּ ִבים,
ַארבָ עִ ים לַיְּ לָה--לֶחֶ ם ֹלא ָאכַלְּ ִתיּ ,ומַ יִ ם ֹלא שָ ִת ִ
יוֹם וְּ ְּ
ֹלהים; וַ ֲעלֵיהֶ ם ,כְּ כָ ל-הַ ְּדבָ ִרים אֲ שֶ ר ִדבֶ ר יְּ הוָ ה עִ ּמָ כֶם בָ הָ ר ִמתוְֹך הָ אֵ ש--בְּ יוֹם הַ ָקהָ ל .יא וַ יְּ ִהיִ ,מ ֵקץ
בְּ אֶ ְּצבַ ע אֱ ִ
ַארבָ עִ ים ,לָיְּ לָה; נָתַ ן יְּ הוָ ה אֵ לַי ,אֶ תְּ -שנֵי ֻּלחֹת הָ אֲ בָ נִ ים--לֻּחוֹת הַ בְּ ִרית .יב וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָ ה ֵאלַי ,קּום
ַארבָ עִ ים יוֹם ,וְּ ְּ
ְּ
יתם--עָ שּו לָהֶ ם ,מַ סֵ כָ ה .יג
ֵרד מַ הֵ ר ִמזֶ ה --כִ י ִשחֵ ת עַ ְּּמָך ,אֲ שֶ ר הוֹצֵ אתָ ִמ ִּמ ְּצ ָריִ ם :סָ רּו מַ הֵ רִ ,מן-הַ ֶד ֶרְך אֲ ֶשר ִצּוִ ִ
ידם ,וְּ אֶ ְּמחֶ ה
יתי אֶ ת-הָ עָ ם הַ זֶ ה ,וְּ ִהנֵה עַ םְּ -קשֵ ה-ע ֶֹרף הּוא .יד הֶ ֶרף ִמּמֶ נִי ,וְּ אַ ְּש ִמ ֵ
וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָ ה ,אֵ לַי לֵאמֹרָ :ר ִא ִ
אֶ תְּ -שמָ םִ ,מ ַתחַ ת הַ שָ מָ יִ ם; וְּ אֶ עֱשֶ ה ,או ְֹּתָך ,לְּ גוֹי-עָ צּום וָ ָרבִ ,מּמֶ נּו .טו וָ אֵ פֶ ן ,וָ אֵ ֵרד ִמן-הָ הָ ר ,וְּ הָ הָ ר ,בֹעֵ ר בָ אֵ ש;
ּושנֵי לּוחֹת הַ בְּ ִרית ,עַ ל ְּש ֵתי י ָָדי .טז וָ אֵ ֶרא ,וְּ ִהנֵה חֲ טָ אתֶ ם לַיהוָ ה אֱ ֹלהֵ יכֶםֲ --ע ִשיתֶ ם לָכֶ ם ,עֵ גֶל מַ סֵ כָה :סַ ְּר ֶתם
ְּ
מַ הֵ רִ --מן-הַ ֶד ֶרְך ,אֲ שֶ רִ -צּוָ ה יְּ הוָ ה אֶ ְּתכֶם .יז וָ אֶ ְּתפֹש ,בִ ְּשנֵי הַ ֻּּלחֹת ,וָ אַ ְּשלִ ֵכם ,מֵ עַ ל ְּש ֵתי י ָָדי; וָ אֲ ַשבְּ ֵרם,
יתי :עַ ל
ַארבָ עִ ים לַיְּ לָה--לֶחֶ ם ֹלא ָאכַלְּ ִתיּ ,ומַ יִ ם ֹלא ָש ִת ִ
ַארבָ עִ ים יוֹם וְּ ְּ
שנָהְּ ,
לְּ עֵ ינֵיכֶם .יח וָ אֶ ְּתנַפַ ל לִ פְּ נֵי יְּ הוָ ה כ ִָרא ֹ
אתכֶם אֲ שֶ ר חֲ טָ אתֶ םַ ,לעֲשוֹת הָ ַרע בְּ עֵ ינֵי יְּ הוָ ה לְּ הַ כְּ עִ יסוֹ .יט כִ י ָיג ְֹּר ִתיִ ,מפְּ נֵי הָ ַאף וְּ הַ חֵ ָמה ,אֲ ֶשר ָקצַ ף
כָל -חַ טַ ְּ
יְּ הוָ ה ֲעלֵיכֶם ,לְּ הַ ְּש ִמיד אֶ ְּת ֶכם; וַ יִ ְּשמַ ע יְּ הוָ ה אֵ לַיּ ,גַם בַ פַ עַ ם הַ ִהוא.
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תלמוד בבלי" ,מנחות" ,דף צ"ט עמ' א'-ב'
[דברים י ,ב] "אשר שברת ושמתם בארון" :תני רב יוסף :מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחין בארון .מכאן
לתלמיד חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין נוהגין בו מנהג בזיון (סימ"ן ביט"ל סר"ח ושכ"ח) אמר ריש
לקיש :פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה ,דכתיב [שמות לד ,א] "אשר שברת" אמר לו הקב"ה למשה
יישר כחך ששברת...
דברים פרק לד
ָארץ אֶ ת-
א וַ יַעַ ל מֹשֶ ה מֵ עַ ְּרבֹת מוָֹאב ,אֶ ל-הַ ר נְּבוֹ ,רֹאש הַ פִ ְּסּגָה ,אֲ שֶ ר עַ ל-פְּ נֵי יְּ ֵרחוֹ; וַ י ְַּר ֵאהּו יְּ הוָ ה ֶאת-כָל-הָ ֶ
הּודה ,עַ ד הַ יָם הָ ַאחֲ רוֹן .ג וְּ אֶ ת-
ּומנ ֶַשה; וְּ אֵ ת כָ ל-אֶ ֶרץ יְּ ָ
הַ ּגִ לְּ עָ ד ,עַ דָ -דן .ב וְּ אֵ תָ ,כל-נַפְּ ָתלִ י ,וְּ אֶ ת-אֶ ֶרץ אֶ פְּ ַריִ םְּ ,
ָארץ אֲ ֶשר נ ְִּשבַ עְּ ִתי לְּ ַאבְּ ָרהָ ם
הַ ֶנגֶב ,וְּ אֶ ת-הַ כִ כָר בִ ְּקעַ ת יְּ ֵרח ֹו עִ יר הַ ְּתמָ ִרים--עַ ד-צֹעַ ר .ד וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָ ה אֵ לָיו ,זֹאת הָ ֶ
יתיָך בְּ עֵ ינֶיָך ,וְּ שָ ּמָ ה ֹלא תַ ֲעבֹר .ה וַ יָמָ ת ָשם מ ֶֹשה עֶ בֶ ד-יְּ הוָ ה ,בְּ אֶ ֶרץ
לְּ יִ ְּצחָ ק ּולְּ ַי ֲעקֹב לֵאמֹר ,לְּ זַ ְּרעֲָך ,אֶ ְּת ֶננָה; הֶ ְּר ִא ִ
מוָֹאב--עַ ל-פִ י יְּ הוָ ה .ו וַ יִ ְּקבֹר אֹת ֹו בַ ּגַי בְּ אֶ ֶרץ מוָֹאב ,מּול בֵ ית פְּ עוֹר; וְּ ֹלא-י ַָדע ִאיש אֶ תְּ -קב ָֻּרתוֹ ,עַ ד הַ יוֹם הַ זֶ ה .ז
ּומֹשֶ ה ,בֶ ן-מֵ ָאה וְּ עֶ ְּש ִרים ָשנָה--בְּ מֹתוֹ; ֹלא-כָ הֲ תָ ה עֵ ינוֹ ,וְּ ֹלא-נָס ֵלחֹה .ח וַ יִ בְּ כּו בְּ ֵני יִ ְּש ָראֵ ל אֶ ת-מ ֶֹשה ְּבעַ ְּרבֹת
ֹלשים יוֹם; וַ יִ ְּתמּו ,יְּ מֵ י בְּ כִ י אֵ בֶ ל מֹשֶ ה .ט וִ יהוֹשֻּ עַ בִ ן-נּוןָ ,מלֵא רּוחַ חָ כְּ מָ ה--כִ י-סָ מַ ְך מ ֶֹשה ֶאת-י ָָדיו,
מוָֹאבְּ ,ש ִ
עָ לָיו; וַ יִ ְּש ְּמעּו אֵ לָיו בְּ נֵי-יִ ְּש ָראֵ ל וַ ַיעֲשּו ,כַאֲ שֶ ר ִצּוָ ה יְּ הוָ ה אֶ ת-מֹשֶ ה .י וְּ ֹלאָ -קם נָבִ יא עוֹד בְּ יִ ְּש ָראֵ ל ,כְּ מ ֶֹשה ,אֲ ֶשר
אתֹת וְּ הַ ּמוֹפְּ ִתים ,אֲ שֶ ר ְּשלָח ֹו יְּ הוָ הַ ,לעֲשוֹת ,בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ָריִ ם--לְּ פַ ְּרעֹה ּולְּ כָ ל-
יְּ ָדע ֹו יְּ הוָ ה ,פָ נִים אֶ ל-פָ נִים .יא לְּ כָל-הָ ֹ
ַארצוֹ .יב ּולְּ ֹכ ל הַ יָד הַ חֲ זָ ָקהּ ,ולְּ כֹל הַ ּמו ָֹרא הַ ּגָדוֹל ,אֲ ֶשר עָ ָשה מ ֶֹשה ,לְּ עֵ ינֵי כָ ל-יִ ְּש ָראֵ ל.
עֲבָ ָדיוּ ,ולְּ כָלְּ -
רש"י על הפסוק האחרון בתורה
(יב) ולכל היד החזקה -
שקבל את התורה בלוחות בידיו:
ולכל המורא הגדול -
נסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא:
לעיני כל ישראל -
שנשאו ל בו לשבור הלוחות לעיניהם ,שנאמר (לעיל ט ,יז) ואשברם לעיניכם ,והסכימה דעת הקב"ה לדעתו,
שנאמר (שמות לד ,א) אשר שברת ,יישר כחך ששברת.
עַ ל סַ ף בֵׁ ית-הַ ִּמ ְד ָרש  /ח.נ .ביאליק
עּורי ,בֵ יתִ -מ ְּד ָר ִשי הַ יָשָ ן!
ִמ ְּק ַדש אֵ ל ְּנ ַ

ּמּודיָך יִ ְּתפַ ּלָצּון ,כֻּּלְּ ָך עֹמֵ ד ְּבנ ִִסים.
עַ ֶ

ִספְּ ָך אֲ שֶ ר ָר ַקב שֵ נִ ית עָ ַלי נִ ְּק ָרה,
אֶ ְּראֶ ה שֵ ִנית כְּ תָ לֶיָך הַ נִ ְּמל ִָחים כֶעָ שָ ן,

בַ עֲפָ ְּרָך יִ ְּתפַ ּלֵש ָארוֹן מֵ ֵאין תו ָֹרה,

אֶ תְּ -ס ִחי ַק ְּר ָקעֲָך ,אֶ ת-פִ יחַ הַ ִת ְּק ָרה.

ּגְּ וִ ילִ ים בָ לִ ים וִ יר ִֹקים יִ ְּר ְּקבּו בֶ חָ בִ ית;

ִמ ְּשנֶה חָ ְּרבָ ה חָ ַרבְּ ָת ִמבְּ לִ י בָ אֵ י מוֹעֵ ד,

נּוגוֹת בַ פְּ ָרצוֹת ָתצֵ ְּצנָה ַק ְּרנֵי או ָֹרה,

ּושבִ ילֶיָך ָדשָ אּו,
עָ לָה חָ ִציר בִ ְּמ ִסּל ְָּתָך ְּ

וְּ ָאבְּ לָה כָ ל-פִ נָה ּובָ כְּ תָ ה ָכל-זָ וִ ית.

אֶ ֶרג הָ עַ ָכבִ יש עַ לִ -ספּונְָּך רוֹעֵ ד,

כ ְָּתלֵי בֵ ית-הַ ִּמ ְּד ָרשִ ,קירוֹת הַ קֳ ָד ִשים!

עַ לּ-גַּגְּ ָך הַ נ ְִּק ָרע בְּ נֵי-ע ְֹּרבִ ים יִ ְּק ָראּו;

יתןִ ,מ ְּקלַט עַ ם ע ֹול ִָמים!
מַ חֲ בֵ א רּוחַ אֵ ָ

יסים,
אֶ בֶ ן אֶ בֶ ן ִתשָ מֵ ט וְּ תֻּ כֶ ה ְּר ִס ִ

לָּמָ ה כֹה-תַ עַ ְּמדּו דּומָ ם ּוכְּ נו ָֹא ִשים
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ַתטּו ְּצלָלִ ים ְּשח ִֹריםְּ ,צלָלִ ים נֶאֱ ל ִָמים?

ּובְּ ַרפְּ ִאי אֶ תִ -מ ְּק ַדש יְּ ָי הֶ הָ רּוס –

הֲ סָ ר לָעַ ד יְּ ָי מֵ עַ ל מַ שּואוֹתֵ יכֶ ם

ַאר ִחיבָ ה יְּ ִריעוֹתָ יו וְּ אֶ ְּק ַרע ל ֹו חַ ּל ֹונָי,
ְּ

ּוטבַ עְּ ֶתם בַ אֲ בַ ְּקכֶם וְּ ֹלא-יָשּוב עוֹד אֲ לֵיכֶם?
ְּ

וְּ הָ ַדף הָ אוֹר חֶ ְּשכַת ִצּל ֹו הַ פָ רּוש,

---

ּובֵ עָ לוֹת הֶ עָ נָן י ֵֵרד כְּ בוֹד אֲ ֹדנָי;

ֹלא תָ מּוט ,אֹהֶ ל שֵ ם! עוֹד אֶ בְּ נְָּך וְּ ִנבְּ נֵיתָ ,

וְּ ָראּו ָכל-בָ ָשר לְּ ִמ ְּק ַטנָם וְּ עַ דּ-גְּ ד ֹולָם,

מֵ ע ֲֵרמוֹת עֲפָ ְּרָך אֲ חַ יֶה הַ כְּ תָ לִ ים;

כִ י יָבֵ ש חָ ִציר ,נָבֵ ל ִציץ – וַ י ָי לְּ ע ֹולָם!

עוֹד ְּתבַ ּלֶה הֵ יכָלוֹת ,כַאֲ שֶ ר בִ ּלִ יתָ
בְּ יוֹם הֶ ֶרס ָרב ,בִ ְּנפֹ ל ִמגְּ ָדלִ ים.
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יעל שלוסברג  -רבי אלעזר בן ערך המעיין שיבש
 .1תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יד/ב
תנו רבנן :מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה מהלך בדרך ורבי אלעזר בן ערך מחמר
אחריו.
אמר לו :רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה
אמר לו :לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו?
אמר לו :רבי תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני .אמר לו אמור.
מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף וישב על האבן תחת הזית.
אמר לו :רבי מפני מה ירדת מעל החמור?
אמר :אפשר אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכב על החמור?!
מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה
פתחו כולן ואמרו שירה .מה שירה אמרו? הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות עץ פרי וכל ארזים
הללויה (תהילים קמח ז-ט).
נענה מלאך מן האש ואמר :הן הן מעשה המרכבה.
עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר :ברוך ה' אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין
ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה .יש נאה דורש ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה
דורש ונאה מקיים אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך.
וכשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך אמרו :אף אנו נדרוש במעשה
מרכבה.
פתח רבי יהושע ודרש ואותו היום תקופת תמוז היה נתקשרו שמים בעבים ונראה כמין קשת בענן והיו
מלאכי השרת מתקבצין ובאין לשמוע כבני אדם שמתקבצין ובאין לראות במזמוטי (בשמחת) חתן וכלה.
הלך רבי יוסי הכהן וסיפר דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי
ואמר (ריב"ז) :אשריכם ואשרי יולדתכם אשרי עיני שכך ראו ואף אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר
סיני ונתנה עלינו בת קול מן השמים עלו לכאן עלו לכאן טרקלין גדולים ומצעות נאות מוצעות לכם .אתם
ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנין לכת שלישית (רש"י :של כיתות היושבות לפני השכינה).
איני (האמנם)? והתניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר שלשה הרצאות הן:
רבי יהושע הרצה דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי,
רבי עקיבא הרצה לפני רבי יהושע,
חנניא בן חכינאי הרצה לפני רבי עקיבא.
ואילו רבי אלעזר בן ערך לא קא חשיב,
דארצי וארצו קמיה  -קחשיב ,דארצי ולא ארצו קמיה  -לא קא חשיב.

 .2משנה מסכת אבות פרק ב
ּומשַ ּמַ אי .הּוא הָ יָה אוֹמֵ רִ :אם לָמַ ְּד ָת תו ָֹרה הַ ְּרבֵ ה ַאל ַתחֲ זִ יק טוֹבָ ה
(ח) ַרבָ ן יוֹחָ נָן בֶ ן זַ ַכאי ִקבֵ ל מֵ ִהּלֵל ִ
לְּ עַ ְּצמָ ְך כִ י לְּ כְָך נוֹצָ ְּר ָת.
חֲ ִמשָ ה תַ לְּ ִמ ִידים הָ יּו ל ֹו לְּ ַרבָ ן יוֹחָ נָן בֶ ן זַ כַאי וְּ אֵ ּלּו הֵ ןַ :רבִ י אֱ לִ יעֶ זֶ ר בֶ ן הֻּ ְּר ְּקנוֹס ,וְּ ַר ִבי יְּ הוֹשֻּ עַ בֶ ן חֲ נַנְּ יָה ,וְּ ַרבִ י
יוֹסֵ י הַ כֹהֵ ן ,וְּ ַרבִ י ִש ְּמעוֹן בֶ ן ְּנתַ נְּאֵ ל ,וְּ ַרבִ י אֶ לְּ עָ זָ ר בֶ ן ע ֲָרְך.

הּוא הָ יָה מ ֹונֶה ְּשבָ חָ ןַ :רבִ י אֱ לִ יעֶ זֶר בֶ ן הֻׁ ְר ְקנוֹס  -בוֹר סּוד ֶשאֵׁ ינוֹ ְמאַ בֵׁ ד ִטפָ הַ .רבִ י יְּ הוֹשֻּ עַ בֶ ן חֲ נַנְּ יָה  -אַ ְּש ֵרי
י ֹו ַל ְּדתוַֹ .רבִ י יוֹסֵ י הַ כֹהֵ ן  -חָ ִסידַ .רבִ י ִש ְּמעוֹן בֶ ן נְּתַ נְּ אֵ ל  -יְּ ֵרא חֵ ְּטא.
וְּ ַרבִ י אֶ לְּ עָ זָ ר בֶ ן ע ֲָרְך  -מַ עְּ יָן הַ ִּמ ְּתּגַבֵ ר.
הּוא הָ יָה אוֹמֵ רִ :אם יִ ְּהיּו כָל חַ כְּ מֵ י יִ ְּש ָראֵ ל בְּ כַף מֹאזְּ נַיִ ם וֶ אֱ לִ יעֶ זֶ ר בֶ ן הֻּ ְּר ְּקנוֹס בְּ כַף ְּשנִ יָה -מַ כְּ ִריעַ ֶאת ֻּכּלָם.
אַ בָ א שָ אּול אוֹמֵ ר ִמ ְּשמ ֹוִ :אם יִ ְּהיּו כָל חַ כְּ מֵ י יִ ְּש ָראֵ ל בְּ כַף מֹאזְּ נַיִ ם וְּ ַר ִבי אֱ לִ יעֶ זֶ ר בֶ ן הֻּ ְּר ְּקנוֹס ַאף עִ ּמָ הֶ ם ,וְּ ַרבִ י
אֶ לְּ עָ זָ ר בֶ ן ע ֲָרְך בְּ כַף ְּשנִ יָה  -מַ כְּ ִריעַ אֶ ת ֻּכּלָם:

 .3אבות דרבי נתן פרק ארבעה עשר
(ו) כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו .נכנס רבי אליעזר וישב לפניו…נכנס ר' יהושע..
נכנס ר' יוסי וישב לפניו… נכנס רבי שמעון…
נכנס רבי אלעזר בן ערך .כיון שראהו אמר לשמשו טול לפני כלי ולך אחרי לבית המרחץ לפי שאדם גדול
הוא ואיני יכול לעמוד בו נכנס וישב לפניו .ואמר לו...
כשיצאו מלפניו
הוא אמר אלך לדיומסית למקום יפה ומים יפים ונאים
והם אמרו נלך ליבנה למקום שתלמידי חכמים מרובים אוהבים את התורה.
הוא שהלך לדיומסית למקום יפה ומים יפים ונאים נתמעט שמו בתורה
הם שהלכו ליבנה למקום שת"ח מרובים ואוהבים את התורה נתגדל שמם בתורה:

 .4מדרש רבה קהלת פרשה ז פסקה טו
חמשה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי .כל זמן שהיה קיים היו יושבין לפניו כשנפטר הלכו ליבנה
והלך ר' אלעזר בן ערך אצל אשתו לאמאוס מקום מים יפים ונוה יפה .המתין להם שיבאו אצלו ולא באו.
כיון שלא באו בקש לילך אצלם ולא הניחתו אשתו אמרה :מי צריך למי?
אמר לה :הן צריכין לי.
אמרה לו :חמת העכברים מי דרכו לילך אצל מי העכברים אצל החמת או החמת אצל העכברים?!
שמע לה וישב לו עד ששכח תלמודו.

 .5תלמוד בבלי מסכת שבת דף קמז/ב
אמר רבי חלבו :חמרא דפרוגייתא ומיא דדיומסת קיפחו עשרת השבטים מישראל.
רבי אלעזר בן ערך איקלע להתם אימשיך בתרייהו איעקר תלמודיה.
כי הדר אתא קם למיקרי בספרא .בעא למיקרא החדש הזה לכם אמר :החרש היה לבם.
בעו רבנן רחמי עליה והדר תלמודיה ,והיינו דתנן רבי נהוראי אומר :הוי גולה למקום תורה ואל תאמר
שהיא תבא אחריך שחבריך יקיימוה בידך ואל בינתך אל תשען...

 .6פרקי דרבי אליעזר פרק ב
...אמרו הרי אביו של ר' אליעזר בא אמר להם (רבן יוחנן בן זכאי) :עשו לו מקום והושיבו אותו אצלו.
נתן (רבן יוחנן בן זכאי) עיניו בר' אליעזר אמר לו :אמור לנו דבר אחד מן התורה.
אמר לו :אמשול לך משל למה הדבר דומה :לבור הזה שאינו יכול להוציא מים יותר ממה שהוא מכניס
כך איני יכול לומר דברי תורה יותר ממה שקבלתי ממך.
אמר לו אמשול לך משל למה את דומה :למעיין זה שהוא נובע ומוציא מים ויש בכוחו להוציא יותר ממה
שנכנס לתוכו ,כך אתה יכול לומר דברי תורה יותר ממה שקבל משה מסיני.
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ראובן קמפניינו  -כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם
מקרא
 .1יחזקאל י ,א-כב
[ ]...וַ י ָָרם כְּ בוֹד ה' מֵ עַ ל הַ כְּ רּוב עַ ל ִמפְּ ַתן הַ בָ יִ ת וַ יִ ּמָ לֵא הַ בַ יִ ת אֶ ת הֶ עָ נָן וְּ הֶ חָ צֵ ר מָ לְּ ָאה ֶאת ֹנגַּה כְּ בוֹד ה']...[ :
ָארץ
וַ יֵצֵ א כְּ בוֹד ה' מֵ עַ ל ִמפְּ ַתן הַ בָ יִ ת וַ ַי ֲעמֹד עַ ל הַ כְּ רּובִ ים ]...[ :וַ יִ ְּשאּו הַ כְּ רּובִ ים ֶאת ַכנְּ פֵ יהֶ ם וַ יֵרוֹּמּו ִמן הָ ֶ
לְּ עֵ ינַי בְּ צֵ אתָ ם וְּ הָ אוֹפַ נִ ים לְּ עֻּּמָ תָ ם וַ ַי ֲעמֹד פֶ תַ ח שַ עַ ר בֵ ית ה' הַ ַק ְּדמוֹנִ י ּוכְּ בוֹד אֱ ֹלהֵ י יִ ְּש ָראֵ ל ֲעלֵיהֶ ם ִמלְּ ָמעְּ לָה:
[ ]...וַ יַעַ ל כְּ בוֹד ה' מֵ עַ ל תוְֹך הָ עִ יר וַ ַי ֲעמֹד עַ ל הָ הָ ר אֲ שֶ ר ִמ ֶק ֶדם לָעִ יר []...

 .2יחזקאל מג ,א-ה
וַ יוֹלִ ֵכ ִני אֶ ל הַ שָ עַ ר שַ עַ ר אֲ שֶ ר ֹפנֶה ֶד ֶרְך הַ ָק ִדים :וְּ ִהנֵה כְּ בוֹד אֱ ֹלהֵ י יִ ְּש ָראֵ ל בָ א ִמ ֶד ֶרְך הַ ָק ִדים וְּ קוֹל ֹו כְּ קוֹל מַ יִ ם
יתי בְּ ב ִֹאי לְּ ַשחֵ ת אֶ ת הָ עִ יר
יתי כַּמַ ְּר ֶאה אֲ ֶשר ָר ִא ִ
ירה ִמכְּ בֹדוֹּ :וכְּ מַ ְּראֵ ה הַ ּמַ ְּראֶ ה אֲ שֶ ר ָר ִא ִ
ָארץ הֵ ִא ָ
ַרבִ ים וְּ הָ ֶ
יתי אֶ ל נְּ הַ ר כְּ בָ ר וָ אֶ פֹל אֶ ל פָ נָיּ :וכְּ בוֹד ה' בָ א אֶ ל הַ בָ יִ ת ֶד ֶרְך ַשעַ ר אֲ ֶשר פָ נָיו ֶד ֶרְך
ּומַ ְּראוֹת כַ ּמַ ְּראֶ ה אֲ שֶ ר ָר ִא ִ
ִימי וְּ ִהנֵה מָ לֵא כְּ בוֹד ה' הַ בָ יִ ת:
הַ ָק ִדים :וַ ִתשָ אֵ נִי רּוחַ וַ ְּתבִ יאֵ נִ י אֶ ל הֶ חָ צֵ ר הַ פְּ נ ִ

 .3יחזקאל יא ,טז
ָלכֵן אֱ מֹר כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי ה' כִ י ִה ְּרחַ ְּק ִתים בַ ּגוֹיִ ם וְּ כִ י הֲ פִ יצו ִֹתים בָ אֲ ָרצוֹת וָ אֱ ִהי לָהֶ ם לְּ ִמ ְּק ָדש ְּמעַ ט בָ אֲ ָרצוֹת
אֲ שֶ ר בָ אּו שָ ם.

תלמודים
 .4ירושלמי תענית א ,א (עמ'  ,705ש' )32
תני רבי שמעון בן יוחי :בכל מקום שגלו ישראל גלת (פירוש :גלתה) השכינה עמהן.
ֵיתי אֶ ל בֵ ית ָאבִ יָך ִב ְּהיוֹתָ ם בְּ ִמ ְּצ ַריִ ם לְּ בֵ ית פַ ְּרעֹה"
גלו למצרים וגלת השכינה עמהן ,מה טעמא? "הֲ נִגְּ ֹלה נִ גְּ ל ִ
(ש"א ב ,כז).
גלו לבבל וגלת שכינה עמהן ,מה טעמא? "לְּ מַ עַ ְּנכֶם ִשּל ְַּח ִתי בָ בֶ לָה" (ישעיה מג ,יד).
גלו למדי וגלת השכינה עמהן ,מה טעמא? "וְּ שַ ְּמ ִתי כִ ְּס ִאי בְּ עֵ ילָם" (ירמיהו מט ,לח) ,ואין עילם אלא מדי []...
גלו ליון וגלת השכינה עמהן ,מה טעמא? "וְּ עו ַֹר ְּר ִתי בָ נַיִ ְך ִציוֹן עַ ל בָ נַיִ ְך יָוָ ן" (זכריה ט ,יג).
גלו לרומי וגלת השכינה עמהן ,מה טעמא? "אֵ לַי ק ֵֹרא ִמ ֵשעִ יר" (ישעיהו כא ,יא).

 .5בבלי מגילה כט ,א
תניא ,רבי שמעון בן יוחי אומר :בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא .שבכל מקום שגלו
– שכינה עמהן.
ָאביָך ִב ְהיו ָֹתם ְב ִמ ְצ ַריִם לְ בֵ ית פַ ְרעֹה"
ֵיתי אֶ ל בֵ ית ִ
גלו למצרים – שכינה עמהן ,שנאמר " :הֲ נִ גְ ֹלה נִ גְ ל ִ
גלו לבבל – שכינה עמהן ,שנאמר" :לְ מַ עַ נְ כֶם ִשל ְַח ִתי בָ בֶ ָלה".
בּותָך וְ ִרחֲ מֶ ָך (דברים ל ,ג) ,והשיב לא
ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן ,שנאמר :וְ ָשב ה' אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ת ְש ְ
נאמר אלא ושב ,מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהן מבין הגליות.
בבבל היכא? אמר אביי :בבי כנישתא דהוצל ,ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא .ולא תימא הכא והכא,
אלא :זמנין הכא ,וזמנין הכא.

 .6ירושלמי סוכה ד ,ה (עמ'  ,650ש' )28
כשם שהאבן קשה מן הלבינה ,כך שיעבודה שלבבל היה קשה משעבודה שלמצרים.
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מדרשים
 .7תנחומא פרשת נח סימן ג
ולפיכך קבע הקב"ה שתי ישיבות לישראל שיהיו הוגין בתורה יומם ולילה ,ומתקבצין שתי פעמים בשנה
באדר ו באלול מכל המקומות ,ונושאין ונותנין במלחמתה של תורה עד שמעמידין דבר על בוריו והלכה
לאמתה []...
ואותן ב' ישיבות לא ראו שבי ולא שמד ולא שלל ,ולא שלט בהן לא יון ולא אדום .והוציאן הקדוש ברוך
רּוש ִ ַלם וְּ אֶ ת כָ ל
הוא י"ב שנה קודם חורבן ירושלים בתורתן ובתלמודן ,שכך כתיב" :וְּ ִהגְּ לָה אֶ ת כָל יְּ ָ
ָארץ" (מלכים
הַ שָ ִרים וְּ אֵ ת כָל ּגִ בו ֵֹרי הַ חַ יִ ל עֲשֶ ֶרת אֲ לָפִ ים ּג ֹולֶה וְּ כָל הֶ חָ ָרש וְּ הַ ּמַ ְּסּגֵר ֹלא נ ְִּשַאר זּולַת ַדּלַת עַ ם הָ ֶ
ב כד ,יד) .וכי מה גבורה יש בבני אדם ההולכים בגולה? אלא אלו גבורי תורה [ ]...ומתוכן החרש והמסגר:
חרש ,שבשעה שאחד מהן מדבר נעשו הכל כחרשין .מסגר ,כיון שאחד מהן סוגר דברי טומאה וטהרה או
איסור והיתר אין בעולם שיכול לפתוח לטהר ולהתיר.
[ ]...צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהקדים והגלה את גלות יכניה לגלות צדקיה ,כדי שלא תשתכח מהן
תורה שבע"פ .וישבו בתורתן בבבל .מן אותה שעה עד היום ולא שלט בהן לא אדום ולא יון ולא גזרו
עליהם שמד.
ואף לימות המשיח אין חבלי של משיח רואין [ּ" ]...ובָ את עַ ד בָ בֶ ל ָשם ִתנָצֵ לִ י ָשם יִ גְּ ָאלְֵך ה' ִמכַ ף אֹיְּ בָ יִ ְך"
(מיכה ד ,י)" .שם"  -ללמדך שמשם מתחלת הגאולה ,משם עולין לירושלים [ ]...וכן יהי רצון.

 .8איכה רבה פתיחתא כה (השוו בבלי ראש השנה לא ,א)
עשר מסעות נסעה השכינה :מכרוב לכרוב ,ומכרוב למפתן הבית ,מן מפתן הבית לכרובים ,ומן הכרובים
לשער הקדמוני ,משער הקדמוני לחצר ,מן החצר לגג ,מן הגג למזבח ,מן המזבח לחומה ,מן החומה לעיר,
מן העיר להר הזיתים []...
אמר רבי יונתן :שלש שנים ומחצה עשתה השכינה יושבת על הר הזתים ,סבורה שמא ישראל יעשו תשובה
ולא עשו ,והיתה בת קול מכרזת ואומרת" :שּובּו בָ נִים שוֹבָ בִ ים" (ירמיהו ג ,יד); "שּובּו ֵאלַי וְּ אָ שּובָ ה אֲ לֵיכֶ ם"
(מלאכי ג ,ז) .כיון שלא עשו תשובה ,אמרה " :אֵ לְֵך אָ שּובָ ה אֶ ל ְּמקו ִֹמי עַ ד אֲ ֶשר י ְֶּא ְּשמּו ּובִ ְּקשּו פָ נָי בַ צַ ר לָהֶ ם
יְּ שַ חֲ רֻּ נְּ נִי (הושע ה ,טו).

 .9איכה רבה פתיחתא לד
"הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' " (ירמיה מ ,א) ,מה היה אותו הדבר?
אלא שאמר לו ירמיה :אין את יתיב הכא ,אנא אזיל עמהון ,ואין את אזיל עמהון ,אנא יתיב הכא.
אמר לפניו :רבונו של עולם ,אין אנא אזיל עמהון מה אנא יכיל מהני להון? אלא ייזול מלכהון ברייהון
עמהון דהוא יכול מהני להון סגיא.
הדא הוא דכתיב " :אחר שלח נבוזראדן רב טבחים את ירמיהו ,והוא אסור בזיקים" (ירמיהו שם),
אמר רבי אחא :כביכול הוא והוא אסור בזיקים ,ודכוותיה כתיב "ואני בתוך הגולה" (יחזקאל א ,א).

נספחים
 .10ב' שבילי ,ביום שנולד הבעש"ט ,עמ' 33
בשעה שהתנפלו שליחי הצאר הרוסי על רבי ישראל מרוז'ין ואמרו שלוקחים אותו למאסר (תקצ"ח ,)1838
ירא ָרע כִ י אַ ָתה עִ ּמָ ִדי" (תהלים כג,
התייפח בבכייה ובתוך כך פירש ואמרּ " :גַם כִ י אֵ לְֵך בְּ גֵיא צַ לְּ מָ וֶ ת ֹלא ִא ָ
ד) ,ופירש :מצד עצמי אני מקבל הייסורים באהבה ,אלא רע ,כי הרי אתה ,שבכל צרתם לו צר ,למה תסבול
כל זה? זה מה שכואב לי ומצער אותי שלוקחים אותך למאסר עִ ּמָ ִדי.

 .11הושענא לרבי אלעזר הקליר
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אתָך לְּ יֵשַ ע עַ ּמָ ְך
כְּ הו ַֽ ַֹשעְּ ָת אֵׁ לִ ים בְּ לּוד עִ ּמָ ְך  /בְ צֵ ְּ
ֹלהים
רּושים לְּ יֵשַ ע אֱ ִ
אֹלהים ְ /ד ִ
כְּ הוֹשַ עְּ ָת גוֹי וֵ ִ
כְּ הוֹשַ עְּ ָת כַ ָנה ְּמשו ֶֹר ֶרת וַ יוֹשַ ע  /לְ גוֹחָ ּה ְּמ ֻּצ ֶינֶת וַ יִ וָ ַשע
אתי ִא ְּתכֶם.
אתי אֶ ְּתכֶם ָ /נקּוב וְּ הּוצֵ ִ
כְּ הוֹשַ עְּ ָת מַ אֲ מַ ר וְּ הוֹצֵ ִ
[]...
כְּ הוֹשַ עְּ ָת ְק ִהּלוֹת בָ בֶ לָה ִש ַל ְּח ָת ַ /רחּום לְּ מַ ֲע ָנם שֻּ ַּל ְּח ָת
קב
קב ָ /תשּוב וְּ תָ ִשיב ְּשבּות ַֽ ָאהֳ ַֽ ֵלי ַי ֲע ֹ
כְּ הוֹשַ עְּ ָת ְשבּות ִשבְּ טֵ י ַי ֲע ֹ
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כֵן הו ַֹשע נָא
כֵן הו ַֹשע נָא
כֵן הו ַֹשע נָא
כֵן הו ַֹשע נָא
כֵן הו ַֹשע נָא
והו ַֹשיע נָא

עמ'  40מתוך 42

הרב בני לאו  -רבי חנינא בן דוסא ,עיבוד ואיבוד מסר בגלגולי סיפור האגדה
 .1משנה מסכת ברכות פרק ה משנה ה
[ה] המתפלל וטעה סימן רע לו ואם שליח צבור הוא סימן רע לשולחיו מפני ששלוחו של אדם כמותו אמרו
עליו על רבי חנינא בן דוסא כשהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת אמרו לו מנין אתה יודע אמר
להם אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף:

 .2תלמוד ירושלמי ברכות פרק ה דף ט ה"ד
מעשה ברבן גמליאל שחלה בנו ושלח שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא בעירו אמר לון המתינו
לי עד שאעלה לעלייה ועלה לעלייה וירד אמ' להן בטוח אני שנינוח בנו של רבן גמליאל מחלייו וסיימו
באותה שעה תבע מזון

 .3ברכות לד ע"ב
תנו רבנן :מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל ,שגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא לבקש עליו
רחמים .כיון שראה אותם עלה לעלייה ובקש עליו רחמים .בירידתו ,אמר להם :לכו  -שחלצתו חמה.
אמרו לו :וכי נביא אתה? אמר להן :לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי ,אלא כך מקובלני :אם שגורה תפלתי
בפי  -יודע אני שהוא מקובל ,ואם לאו  -יודע אני שהוא מטורף .ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה .וכשבאו
אצל רבן גמליאל ,אמר להן :העבודה! לא חסרתם ולא הותרתם ,אלא כך היה מעשה ,באותה שעה חלצתו
חמה ושאל לנו מים לשתות.

 .4תוספתא ברכות פרק ג ,כ
אמרו עליו על ר' חנינא בן דוסא שהיה מתפלל ונשכו ערוד ולא הפסיק הלכו תלמידיו ומצאוהו מת על פי
חורו אמרו אילו לאדם שנשכו ערוד אילו לערוד שנשכו לבן דוסא

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

 .6בבלי ברכות לג ,א
תנו רבנן :מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות ,באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא.
אמר להם :הראו לי את חורו! הראוהו את חורו ,נתן עקבו על פי החור ,יצא ונשכו ומת אותו ערוד .נטלו
על כתפו והביאו לבית המדרש .אמר להם :ראו בני ,אין ערוד ממית אלא החטא ממית .באותה שעה
אמרו :אוי לו לאדם שפגע בו ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא.

 .7בבלי מסכת תענית (כד ע"ב)
אשתו של חנינא והשכנה
אמר רב יהודה אמר רב :בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת :כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני
וחנינא בני דיו בקב חרובים מערב שבת לערב שבת .הוה רגילא דביתהו למיחמא תנורא כל מעלי דשבתא
ושדייא אקטרתא ,משום כיסופא ,הוה לה הך שיבבתא בישתא .אמרה :מכדי ,ידענא דלית להו ולא מידי,
מאי כולי האי? אזלא וטרפא אבבא ,איכספא ועיילא לאינדרונא ,איתעביד לה נסא דחזיא לתנורא מלא
לחמא ,ואגנא מלא לישא .אמרה לה :פלניתא ,פלניתא! אייתי מסא ,דקא חריך לחמיך .אמרה לה :אף
אנא להכי עיילי.
תנא :אף היא להביא מרדה נכנסה ,מפני שמלומדת בנסים.
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ר' חנינא ואשתו משתחררים מהשכר בעולם הזה
אמרה ליה דביתהו :עד אימת ניזיל ונצטער כולי האי? אמר לה :מאי נעביד?  -בעי רחמי דניתבו לך מידי,
בעא רחמי ,יצתה כמין פיסת יד ויהבו ליה חד כרעא דפתורא דדהבא .חזיא בחלמא עתידי צדיקי דאכלי
אפ תורא דדהבא דאית ליה תלת כרעי .ואיהו אפתורא דתרי כרעי ,אמר לה :ניחא לך דמיכל אכלי כולי
עלמא אפתורא דמשלם ואנן אפתורא דמיחסר? אמרה ליה :ומאי נעביד?  -בעי רחמי דנשקלינהו מינך.
בעי רחמי ושקלוהו ,תנא :גדול היה נס אחרון יותר מן הראשון.

הדלקת הנר בשבת מן החומץ
חד בי שמשי חזייה לברתיה דהוות עציבא ,אמר לה :בתי למאי עציבת?  -אמרה ליה :כלי של חומץ נתחלף
לי בכלי של שמן ,והדלקתי ממנו אור לשבת - .אמר לה :בתי ,מאי אכפת לך? מי שאמר לשמן וידלוק הוא
יאמר לחומץ וידלוק.
תנא :היה דולק והולך כל היום כולו ,עד שהביאו ממנו אור להבדלה.

מעשה בעיזים
רבי חנינא בן דוסא הוו ליה הנך עיזי ,אמרו ליה :קא מפסדן .אמר :אי קא מפסדן  -ניכלינהו דובי ,ואי
לא  -כל חדא וחדא תיתי לאורתא דובא בקרנייהו .לאורתא אייתי כל חדא וחדא דובא בקרנייהו .הוה
ליה ההיא שיבבתא דקא בניא ביתא .ולא מטו כשורי .אתיא לקמיה ,אמרה ליה :בניתי ביתי ולא קמטו
כשוראי!  -אמר לה :מה שמך? אמרה ליה :איכו - .אמר :איכו נימטו כשוריך .תנא :הגיעו ,עד שיצאו
אמה לכאן ואמה לכאן .ויש אומרין :סניפין עשאום .תניא ,פלימו אומר :אני ראיתי אותו הבית ,והוו
קורותיו יוצאות אמה לכאן ואמה לכאן .ואמרו לי :בית זה שקירה רבי חנינא בן דוסא בתפלתו.

 .8אבות דר"נ נו"א פרק ח
כשם שהצדיקים הראשונים היו חסידים כך בהמתן היו חסידות .אמרו גמליו של אברהם אבינו לא נכנסו
לבית שיש בו ע"א =עבודת אלילים= שנאמר ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים (בראשית כ"ד ל"א) ואנכי
פניתי את הבית מתרפים .ומה ת"ל ומקום לגמלים מלמד שלא נכנסו לבית לבן הארמי עד שפנו כל הע"א
מפניהם :מעשה בחמורו של רבי חנינא בן דוסא שגנבוהו לסטים וחבשו את החמור בחצר והניחו לו תבן
ושעורים ומים ולא היה אוכל ושותה .אמרו למה אנו מניחין אותו שימות ויבאיש לנו את החצר .עמדו
ופתחו לה את הדלת והוציאוה והיתה מנהקת והולכת עד שהגיעה אצל רבי חנינא בן דוסא .כיון שהגיעה
אצלו שמע בנו קולה א"ל אבא דומה קולה לקול בהמתנו אמר לו בני פתח לה את הדלת שכבר מתה
ברעב .עמד ופתח [את] הדלת והניח לה תבן ושעורים ומים והיתה אוכלת ושותה .לפיכך אמרו כשם
שהצדיקים הראשונים היו חסידים כך בהמתן חסידות כמותן.
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