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 מדרשל ממקדש – מאלי הלל

אילן, המחלקה לתלמוד. כתב את עבודת הדוקטורט בהנחיית פרופ' אהרן שמש -אוניברסיטת בר

ז"ל אודות תיאורי המקדש במשנה. עורך מייסד של כתב העת 'בית היוצר' ללימודי ירושלים. 

הקים וניהל את פרויקט עומק השטח למכינות קד"צ וייסד את אנסמבל 'ניגון ירושלמי' החוקר 

  המוזיקה העתיקה של ירושלים. עוסק כיום בחקר ספרות הבית השני והספרות התנאית.את 

 

 )ע"פ כת"י קויפמן( ז-ביכורים ג, אמשנה 

י ְשָתּה ְוָיַשְבָת ָבּה.-ָתבֹוא ֶאל-ְוָהָיה כִּ ירִּ ל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה וִּ ית כָּ תָּ ֵמֵראשִּ חְּ קַׁ לָּ י הָּ -וְּ רִּ ה פְּ מָּ ֲאדָּ

יא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ו תָּ ֲאֶשר ָתבִּ מְּ תָּ ַבֶטֶנא ְּשַׁ כְּ לַׁ הָּ ְבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ְלַשֵכן ְשמֹו -ֶאלוְּ ַהָמקֹום ֲאֶשר יִּ

אתָּ  ָשם. ים ָהֵהם -ֶאלּובָּ ְהֶיה ַבָימִּ תָּ ַהֹכֵהן ֲאֶשר יִּ רְּ מַׁ אָּ י ֵאָליו וְּ תִּ דְּ גַׁ יַהיֹום לההִּ י ֶאל-' ֱאֹלֶהיָך כִּ ָהָאֶרץ ֲאֶשר -ָבאתִּ

ְזַבח ה' ֱאֹלֶהיָך  ְפֵני מִּ יחֹו לִּ נִּ ָיֶדָך ְוהִּ ְשַבע ה' ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו. ְוָלַקח ַהֹכֵהן ַהֶטֶנא מִּ תָּ נִּ רְּ מַׁ אָּ יתָּ וְּ נִּ עָּ ְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך וְּ לִּ

י ֹאֵבד  י ֲאַרמִּ בִּ ְצַרְיָמה ַוָיָגר שָ אָּ יַוֵיֶרד מִּ ְמֵתי ְמָעט ַוְיהִּ ְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה -ם בִּ ים ַוְיַענּונּו ַויִּ ְצרִּ ָשם ְלגֹוי ָגדֹול ָעצּום ָוָרב.  ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִּ

ְשַמע ה' ֶאת ֹקֵלנּו ַוַיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלחֲ  ְצַעק ֶאל ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ַויִּ ְזֹרַע ָקָשה. ַונִּ ם ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ ְצַריִּ מִּ ֵאנּו ה' מִּ ֵצנּו. ַויֹוצִּ

ֶתן ָלנּו ֶאת ֵאנּו ֶאל ַהָמקֹום ַהֶזה ַויִּ ים. ַוְיבִּ ֵנה -ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפתִּ יָהָאֶרץ ַהזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש. ְוַעָתה הִּ  ֵהֵבאתִּ

י -ֶאת ית ְפרִּ י ָנַתָתה -ָהֲאָדָמה ֲאֶשרֵראשִּ תֹו ה' לִּ חְּ נַׁ הִּ ְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך וְּ יתָּ לִּ ֲחוִּ תַׁ שְּ הִּ ְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך. וְּ תָּ לִּ חְּ מַׁ שָּ ְלָך ה' -ַהטֹוב ֲאֶשר ָנַתן-ְבָכלוְּ

ְרֶבָך. י ְוַהֵגר ֲאֶשר ְבקִּ  ֱאֹלֶהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאָתה ְוַהֵלוִּ

 )דברים כו(

יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאינה שביכירה אשכול שבכר רמון שבכר  הביכורים? כיצד מפרישין אתא  

וקושרן בגמי ואומ' הרי אלו בכורים ר' שמעון או' אף על פי כן חוזר וקורא אותם בכורים מאחר שתלשו מן 

כל העיירות ש)ב(מעמד מיתכנסות לעירו שלמעמד, ולנים ברחובה  כיצד מעלין את הבכורים?. הקרקע

 ( 5)ירמ' לא שלעיר, לא היו נכנסים לבתים. ולמשכים היה הממנה או )להם( 'קומו ונעלה ציון אל י'י אלהינו' 

הקרובים מביאים תאינים וענבים הרחוקים מביאין גרוגרות וצימוקים. והשור הולך עימהן, וקרניו מצפות 

עטרה שלזית בראשו. והחליל מכה לפניהם, עד שמגיעין קרוב לירושלם. הגיעו קרוב לירושלם, שלחו זהב, ו

לפניהם ועיטרו את ביכוריהם.  הפחות והסגנים והגיזברים יוצאין לקראתם. לפי כבוד הנכנסים היו יוצאין. 

ני]ת[, באתם כל בעלי אמניות שבירושלם עומדים בפניהם ושואלים בשלומם: אחינו אנשי מקום פלו

לשלום'. ד החליל מכה לפניהם, עד שמגיעין להר הבית. )הגיעו להר הבית( אפילו אגרפס המלך  נוטל הסל 

על כתפו ונכנס עד שהוא מגיע לעזרה. )היגיע לעזרה( ודיברו הלוים בשיר 'ארוממך י'י כי דיליתני ולא 

בידן ניתנים לכהנים. עודיהו הסל על כתיפו הגוזלות שעל גבי הסלים היו עולות, וש( 2)תה' ל שמחת איבי לי'

עד שהוא גומר את כל הפרשה ר יהודה או' עד ארמי אבד אבי. ( 5)דברים כו וקורא מ'הגדתי היום לה' אלהיך' 

הגיע לארמי אבד אבי מוריד את הסל מכתיפו ואוחזו בשפתותיו, וכהן מניח את ידו תחתיו ומניפו, וקורא 

 )ביכורים פרק ג(את כל הפרשה, הניחו בצד המזבח, והשתחוה ויצא.  מארמי אבד אבי עד שהוא גומר
 

ַנת ֱאגֹוז -'ֶאל יגִּ תִּ דְּ רַׁ אֹות יָּ רְּ ְראֹות ֲהָפְרָחה  לִּ ֵבי ַהָנַחל לִּ ֶגֶפןְבאִּ יםֵהֵנצּו  הַׁ ֹמנִּ רִּ  (.11' )שיר השירים ו הָּ
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הר אפרים קומו ונעלה ציון אל 'עוד תטעי כרמים בהרי שמרון נטעו נטעים וחללו: כי יש יום קראו נצרים ב

ְגַנָיא ּוַפֲחָוָתא ֲאַדְרָגְזַרָיא ְגָדְבַרָיא  (5-4ה' אלהינו'. ירמיהו )לא  ְכַנש ַלֲאַחְשַדְרְפַנָיא סִּ 'ּוְנבּוַכְדֶנַצר ַמְלָכא ְשַלח ְלמִּ

  (2ְדָתְבַרָיא' )דניאל ג 

ְתַקֶדש ְהֶיה ָלֶכם ְכֵליל הִּ יר יִּ יל ָלבֹוא ְבַהר ה'ָחג -'ַהשִּ ְמַחת ֵלָבב ַכהֹוֵלְך ֶבָחלִּ ְשָרֵאל'.-ֶאל ְושִּ  (29ישעיהו )ל  צּור יִּ

 

 

 עיר של מעמד

היאך קרבנו שלאדם אלו הן המעמדות )לפי שנאמר צו את בני ישראל ואמרת אלהם( 'את קרבני לחמי' וכי 

קרב והוא אינו עומד על גביו אלא שהיתקינו הנביאים הראשונים עשרים וארבע משמרות על כל משמר 

ומישמר היה עמוד  בירושלם שלכהנים ושללוים ושל ישרא' היגיע זמן המשמר כהניו ולויו עולים בירוש' 

 )וישראל( שבאותו המשמר מיתכנסים לעריהם וקוראים מעשה בראשית

להתיצב תמיד בשערי  וראשי השבטים ואבות העדה אחריהםישרתו.  במעמדווראשי משמרותם איש  ..'.

יתיצבו למועדיהם לחודשים ולשבתות ולכול ימי השנה מבן  וראשי משמרותם עם פקודיהםהמקדש. 

 בתמיד )ה, ו(    מגילת המלחמה )טור ב(. שהיה 'מעמיד את הטמאים בשער המזרח') חמשים שנה ומעלה'

 יוספוס )נגד אפיון ב, כג(   'בעת הקרבנות חייב כל אדם להתפלל לראשונה על שלום הציבור...'

 'לא היו מעלין יחידיים יחידיים אלא פלכים פלכים'. שבתוספתא )ביכורים ב, ח( 

 ' )ביכורים( מתכנסות לעירו שלמעמדאת הבכורים? כל העירות...  מעלין'כיצד 

 ' )תענית(מתכנסין לעריהןוישראל ... עולין לירושל''כהנים ולוים 

ַפְלנּו ַעל ים -ְוַהגֹוָרלֹות הִּ ים ְמֻזָמנִּ תִּ יא ְלֵבית ֱאֹלֵהינּו ְלֵבית ֲאֹבֵתינּו ְלעִּ ם ְוָהָעם ְלָהבִּ יִּ ים ַהְלוִּ ים ַהֹכֲהנִּ ֻקְרַבן ָהֵעצִּ

ְזַבח ה' ֱאֹלֵהינּו ַכָכתּוב ַבתֹוָרה.-ָשָנה ְבָשָנה:  ְלַבֵער ַעל יא ֶאת מִּ כּוֵרי ָכל-ּוְלָהבִּ כּוֵרי ַאְדָמֵתנּו ּובִּ י ָכל-בִּ ֵעץ ָשָנה -ְפרִּ

יא ְלֵבית ֱאֹלֵהינּו -ְבֹכרֹות ָבֵנינּו ּוְבֶהְמֵתנּו ַכָכתּוב ַבתֹוָרה ְוֶאת-ְוֶאת ְבָשָנה ְלֵבית ה'. ְבכֹוֵרי ְבָקֵרינּו ְוצֹאֵנינּו ְלָהבִּ

ים  ים ַהְמָשְרתִּ י ָכל-ְוֶאת ְבֵבית ֱאֹלֵהינּו.ַלֹכֲהנִּ יֹסֵתינּו ּוְתרּוֹמֵתינּו ּוְפרִּ ית ֲערִּ ים -ֵראשִּ יא ַלֹכֲהנִּ ְצָהר ָנבִּ ירֹוש ְויִּ ֵעץ תִּ

ְשכֹות ֵבית-ֶאל ים ְבֹכל ָעֵרי ֲעֹבָדֵתנּו.  -לִּ ם ַהְמַעְשרִּ יִּ ם ְוֵהם ַהְלוִּ יִּ  ( 38-35נחמיה י )ֱאֹלֵהינּו ּוַמְעַשר ַאְדָמֵתנּו ַלְלוִּ

ורק אני לבדי עליתי פעמים רבות ירושלימה בחגים ככתוב לכל ישראל לחק עולם ובידי הבכורים ומעשרות 

 ז ]עמ' שיג[; וגם ה, יד(.  -תבואת הארץ וראשית גז הצאן )טוביה א, ו

'ויקריבו את בגדי הכהונה ואת הבכורים ואת המעשרות ויקימו את הנזירים אשר מלאו ימיהם ויקראו 

  *&( מקבים א) 'ולאן נובילםל השמיים לאמור מה נעשה לאלה בקול א

Attic black 

figure band cup 

(ca. 560/50 BC, 

Niarchos 

Collection, 

Paris) 
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)א( 'אנשי הר צבעים הביאו ביכוריהם קודם לעצרת ולא קיבלו מהן'. )ב( 'יוסף הכהן הביא ביכוריו יין ושמן 

  (חלה ד, י)ו)לא( קיבלו ממנו'. )ג( 'אריסטון הביא ביכוריו מא)יס(פמייא וקיבלו ממנו'. 

 יובלים טז, ל[).וכי יקחו ענף עץ עבות וערבי נחל' וכי יתנו זרים על ראשםכנו בסוכה '...כי יעשו אותו ויש

'( שמכנים אותו 'טנא' על έορτὴ μέν οὑ, ἑορτώδης δὲ πανήγυριςמלבד זה ישנו לא חג, אך טקס חגיגי )'

מסימנים  שם המתרחש בו, כפי שנראה בעוד שעה קלה. ובכן, שאין לו היוקרה והמעמד של חג יוצא בבירור

רבים: אין הוא שייך לאומה בכללותה ככל חג אחר; אין כל קורבן, המובל או מובא אל המזבח, שמוקדש 

ונמסר לאש התמיד הקדושה; לא נאמר מספר הימים שצריך לחוג אותו. אך אפשר לראות בנקל שתבניתו 

כל מיני פרות כלים חגיגית ושהוא קרוב לצביון של טקס. כי כל אחד מבעלי השדות והאחוזות ממלא ב

  .המכונים, כפי שאמרתי, טנאים, ומביא אותם בלב שמח אל בית המקדש, כראשית יבולו הרב

 [(67 66]תרגום ח' שור, פילון כתבים, ג, עמ'  216  215)על החוקים ב, 

 כאשר הם ]היינו היהודים[ חוגגים את מה שמכונה צום, בשיא האסיף, הם עורכים שולחנות עם מגוון פרות

בתוך סוכות ובקתות מעוטרות, במיוחד בגפנים ובקיסוס. הם מכנים את היום הראשון של החג 'סוכות'. 

ימים מעטים לאחר מכן הם חוגגים חג אחר המכונה באופן גלוי, ולא על פי רמזים, 'של בקכוס'. ויש גם חג 

 אים תירסוסים. שהוא מין תהלוכה של ענפים או תהלוכה של תירסוס, שבו הם נכנסים למקדש ונוש

תרגום לעברית על  Plut. Simp. 4.6.2 (Mor. 671D-672B). 558 – 550, עמ' Iשטרן, סופרים  Quaestiones Convivales)פלוטרכוס 
 ((.120 – 119פי: דוויק, חג הסוכות, עמ' 

ו עליו "בראותם אותו )טיטוס( מתקרב ניצבו משני צדי הדרך, פרשו אליו את ידיהם, ברכוהו לשלום, העתיר

 (. 102ושבו עמו העיר" )מלחמת ז,  –ברכות והריעו לו 

'כאשר נודע כי אספסיאנוס מתקרב...נערכו שאר האנשים על נשיהם וטפם לצדי הדרך כדי לקדם את פניו. 

כל קבוצה שעבר על פניה בשמחתה על מראהו ועל נועם הליכותיו, פרצה בקריאות מקריאות שונות. הריעו 

ו'מושיע' ו'האדם היחיד הראוי להיות שליטה של רומא' העיר כולה היתה מלאה זרי וקראו לו 'מיטיב' 

 (70-71פרחים וקטורת, כמו מקדש' )מלחמת ז, 

"וכששמע שהוא לא רחוק מהעיר, יצא עם הכוהנים והמון האזרחים וערך את קבלת הפנים, בשוותו לה 

ים. פירושו של שם זה בתרגומו ללשון הוד קדושה שלא כפגישתם של שאר העמים, במקום אחד הקרוי צופ

הלנית הוא מצפה, מפני שאפשר היה לראות משם את ירושלים ואת בית המקדש. היו הפיניקים והכשדים 

שהלכו אחרי המלך סבורים שהוא יתן להם רשות לשדוד את העיר ולהרוג את הכוהן הגדול מתוך עינויים. 

ס המלך. אולם היפוכו של דבר אירע. כי כשראה דבר זה קרוב היה להתקבל על הדעת לפי הכעס שכע

אלכסנדרוס עוד מרחוק את ההמון בבגדים הלבנים ובראשו עומדים הכוהנים בבגדי הבוץ שלהם ואת 

הכוהן הגדול בבגד התכלת הרקום זהב ועל ראשו המצנפת ועליה ציץ הזהב שבו כתוב שם אלוהים, התקרב 

בשלומו של כוהן הגדול. וכשבירכו היהודים כולם יחד בקול  אליו לבדו וכרע והשתחווה לפני השם והקדים

אחד את אלכסנדרוס והקיפוהו, נבהלו מלכי סוריה ושאר האנשים למעשהו זה וחשבו שדעתו של המלך 

נטרפה עליו. רק פארמניון ניגש אליו שאלו על שום מה השתחווה הוא לפני הכוהן הגדול של היהודים בעוד 

חווים לפניו. אמר לו 'לא לפניו כרעתי והשתחוויתי אלא לפני האלוהים שהוא שכל הבריות כורעים ומשת

 (334 – 329נתכבד להיות כוהן גדול לו" )קדמוניות היהודים, יא, 

אגריפס המלך נוטל את הסל על  לוליתנו לעבדו או לקרובו עד שמגיע להר הבית. הגיע להר הבית אפי הרשות בידוכל הדרך כולה 

   כתיפו ונכנס עד שמגיע לעזרה )תוספתא ביכורים ב, י(.
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 אחד במקום וגדולה תורה - מזרחי שרית גב'

תושבת הושעיה, אם לשישה. ממונה במחלקה הפלילית של פרקליטות מחוז צפון, בעלת תואר 

שני במחלקה לתלמוד בבר ראשון במשפטים בבר אילן ובוגרת המדרשה שם. סטודנטית לתואר 

אילן. כתבה שני ספרי רומן אשר יצאו בהוצאת "ידיעות ספרים". מעבירה שיעורים בהושעיה, 

 בנתניה ובקיבוץ לביא.

 

 )גיטין נט א(...." מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד"...  .1

קומי, ושיהו מלמדין את בניהן  ו מספריןישלשה דברים התירו לבית רבי, שיהו רואין במראה, ושיה" .2

 .)395)שבת פ"ו, ז ע"ד, טור " יוונית, שהיו זקוקין למלכות

 "הנהיג רבי בארנונא ובגולגולת ובאנפרות בהדא דבן ננס" )ירושלמי, כתובות י, ה'(. .3

 מקורות לעושרו של רבי: .4

חמה ולא "אנטונינוס ורבי שלא פסקו מעל שולחנם לא חזרת ולא קישות ולא צנון לא בימות ה .א

 (עבודה זרה יא' ע"אבימות הגשמים " )

ברכות "אין מברכין בורא עצי בשמים אלא על אפרסמון של בית רבי ועל אפרסמון של בית קיסר" ) .ב

 (מג' ע"א

 (בבא מציעה פ"ה ע"א"אהורייריה דבי רבי הוה עתיר משבור מלכא" ) .ג

 (יעית פ"ו, א'ירושלמי,  שב" )אנטונינוס יהבה לרבי תרין אלפין דשנין באריסו" .ד

 ירושלמי, חלה פ"ד, ע"א() "חכירי אבות כגון מהלל דבית רבי" .ה

"מעשה בעשרים וארבע קריות של בית רבי שנכנסו לעבר שנה בלוד, ונכנסה בהן עין רע ומתו כולם  .ו

 (ב סנהדרין פ"א ירושלמי, )" בפרק אחד, מאותה שעה עקרוה מיהודה וקבעוה בגליל

 ( נדרים נ' ע"ב" )ועשיר גדול הוהבן אלעשה חתניה דרבי הוה " .ז

בשעת פטירתו של רבי, זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה, אמר: רבש"ע, גלוי וידוע  – כתובות קד, א .5

לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה, יהי רצון מלפניך שיהא שלום 

 ותם".במנוחתי, יצתה בת קול ואמרה: "יבא שלום ינוחו על משכב

אתא לקמיה דרבי, אמר להו, פנו מקום לבן מאה מנה, אתא איניש אחרינא,  בוניוס"בן  - עירובין פה, ב .6

אמר להו, פנו מקום לבן מאתים מנה, אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי, אביו של זה  יש לו אלף 

ו, אל תשגרהו בכלים הללו ספינות בים וכנגדן אלף עיירות ביבשה אמר לו, לכשתגיע אצל אביו אמור ל

 .לפני

ְפֵני אֱ  כדרשרבי מכבד עשירים, רבי עקיבא מכבד עשירים.  ים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת -רבא בר מרי: "ֵיֵשב עֹוָלם לִּ ֹלהִּ

ְנְצֻרהּו", אימתי ישב עולם לפני א  "בזמן שחסד ואמת מן ינצרהו -לוהים? -ַמן יִּ

 )רש"י( ."ומזמנין מזונות לעניים, והם ינצרוהובזמן שיש בו עשירים, שגומלין  -אימתי ישב עולם " .7
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... בא וראה כל מי שיש לו עושר  -אם כסף תלוה את עמי" " " -מדרש תנחומא פרשת משפטים סימן ט'  .8

ונותן צדקה לעניים ואינו מלוה בריבית, מעלין עליו כאלו קיים את כל המצוות ... אמר דוד לפני 

תיישר עולמך בשוה העשירים והעניים! אמר לו: אם  -להים" -אהקב"ה: רבון העולם, "ישב עולם לפני 

  ?כן חסד ואמת מן ינצרוה

יתכבד מפני  -ורבי חידש, דבשוין בחכמה ויחוס ורק אחד עשיר מחברו "  - חתם סופר )גיטין, דף נט( .9

  ."עשרו

בכבודו, שמאחר שהמלך חפץ ביקרו, והשפיע עליו ממקום שפע ברכה, גם אנחנו חייבים  ":פלא יועץ" .10

  ... ובפרט אם קיבל ממנו טובה והנאה

החיד"א: "ומשום הכי בהיות שהעשירים נשפעים שפע גדול תדיר מלמעלה, להכי היו מכבדין  .11

  העשירים, אשר זכו להיות כלי מוכן לקבל כל כך שפע"

ימתי? ה' רועי לא אחסר היינו שהעיקר הוא שיכירו כח הנותן שה' רועי ... רבי מכבד עשירים ... א"  .12

)"פרי צדיק" לפרשת ."בזמן שהם מתנות שמים ... היינו שמכיר שה' יתברך הוא הנותן לו כח לכל זה

 .מטות, אות יג(

: "דרוצה לומר, מתוך שרבי עצמו היה עשיר מופלג, לכך )רבי יעקב הלוי בן משה  מולין(ה'מהרי"ל'  .13

הו בשביל עושרו ולא בשביל הרגיל את עצמו לכבד העשירים כדי להתלמד העם, שהם גם כן יכבדו

 תורתו, שלא רצה לשמש בכתרה של תורה ליטול עטרה להתגדל בה".

"חד תלמיד מן דרבי היה לו מאתים זוז חסר דינר, והוה רבי יליף זכי עמי' חד לתלת שני מעשר  .14

אמר מסכנין.עבדון ביה תלמידוי עינא בישא ומלון לי'. אתא בעי מזכי עימי'. א"ל רבי אית לי שיעורא. 

זה מכת פרושים נגעו ביה. רמז לתלמידיו ואעלוני' לקפילין וחסרוניה חד קרט וזכה עימי'" )ירושלמי 

  פאה דף לז,א(

מתוך מזג לו עבדו כוס.  .ועסק בצורכיהם של הבריות"רבי יצא מבית המרחץ, נתעטף בבגדים וישב   .15

פך רבו פניו הסתכל בו ואמר: יפה לא נפנה לקבל ממנו. נתנמנם העבד וישן לו, ה שעסק בצורכי הבריות

והשובע לעשיר איננו מניח לו לישון' )קוהלת ה, יא(. כגון, אנו …אמר שלמה: 'מתוקה שנת העובד

 , אף לישון אין מניחין לנו" )קוהלת רבה, ה(.שעוסקים אנו בצורכיהם של הבריות

 לפני רבי. מעשה, שלושה עשר אחים היו ומתו שנים עשר בלא בנים.באו, ביקשו להתייבם .16

 והן אומרות, כל אחת ואחת: אני אזון חודש. אמר לו רבי: לך יבם,אמר לו: אין בכוחי.

 אמר רבי: אני אזון את ירח העיבור.והתפלל עליהם והלכו להם. אמר: ומי יזון באותו ירח העיבור?

עלו ואמרו  .באו ועמדו להן לפני חצרו של רבי לאחר שלוש שנים, באו נושאות שלושים ושישה תינוקות.

אמר להם:  הציץ רבי מן החלון וראה אותם. לו: למטה קריה של תינוקות מבקשים לשאול בשלומך.

 מה עסקיכם?אמרו לו: אנו מבקשים שתתן לנו אותו ירח העיבור.

 (  )ירושלמי יבמות ד, יא ו  ונתן להם אותו ירח העיבור.

לי משנה, בעלי גמרא, בעלי הלכה, בעלי רבי פתח אוצרות בשני בצורת. אמר: יכנסו בעלי מקרא, בע .17

 הגדה, אבל עמי הארץ אל יכנסו. דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס, 

אמר לו: רבי, פרנסני. אמר לו: בני, קרית? אמר לו: לאו. ַשנית? אמר לו: לאו. אם כן, במה אפרנסך? 

ר: אוי לי שנתתי פתי ]אמר לו:[ פרנסני ככלב וכעורב.פרנסו. לאחר שיצא, ישב רבי והיה מצטער ואמ
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לעם הארץ! אמר לפניו ר' שמעון בן רבי: שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא, שאינו רוצה ליהנות מכבוד 

 תורה מימיו? בדקו ונמצא ]שכך הוא[. אמר רבי: יכנסו הכל. 

 ]בבא בתרא ח א [.

ל בית החופה: רבי עשה משתה חתונה לר' שמעון בן רבי, ולא הזמין את בר קפרא. כתב בר קפרא ע  .18

עשרים וארבעה אלף ריבוא דינרים הוציאו על בית החופה הזה, ולא הזמינו את בר קפרא. אמר לרבי 

אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. הזמין אותו... אמר לו לבר קפרא: לא תבדח 

והפכו על ראשו והלך אותי, ואתן לך ארבעים סאה חיטין...לקח סל נצרים גדול, חיפה אותו בזפת, 

ואמר: ימדוד לי אדוני ארבעים סאה שאני נושה בך. חייך רבי. אמר לו: לא הזהרתי אותך שלא 

תצחיקני? אמר לו: חיטים שאני נושה אני לוקח. אמר לה בר קפרא לבתו של רבי: מחר אשתה יין 

היה, הזמינו רבי לבית בריקוד של אביך ובקרקוריה של אמך. בן אלעשה חתנו של רבי היה, ועשיר גדול 

"? כל שאמר לו רבי שהיא תועבה, היה דוחה בר קפרא. תועבההחתונה... אמר לו בר קפרא לרבי: מהי "

רבי קום . באה ומזגה לו. אמר לו: תבוא אשתך ותמזוג לי את הגביעפרש אתה. אמר לו:  -אמר לו רבי

" אמר לו תבלרת אמר לו מהו "כך אמרה תורה "תועבה" תועה אתה בה. כשהגיע לכוס אח .רקוד לי

כמו בעניין הקודם, אמר לו עשה לי שאומר לך עשה. אמר לו "תבל" תבלין יש בה? האם שונה ביאה זו 

מה  -"זו –? אמר לו עשה כמו בעניין הקודם, עשה אמר לו זימהמכל הביאות? אמר לו רבי ומה היא "

 ו משם )נדרים נ' ע"ב(.היא?"...לא יכול היה בן אלעשה לסבול, קם ויצא הוא ואשת

רבי היה מייקר לבן אלעשה. אמר לו בר קפרא: כל העם שואל את רבי,  –ירושלמי, מועד קטן ג', א  .19

ואתה לא שואל. אמר לו מה נשאל? אמר לו: שאול משמים נשקפה הומיה בירכתי ביתה, מפחדת. כל 

הו והנלכד נלכד בעוונו. הפך רבי בעלי כנפיים ראוה, נערים ונחבאו, וישישים קמו עמדו. הנס יאמר: הו 

 את פניו וראה אותו מגחך. אמר לו: איני מכירך זקן, וידע בר קפרא שאינו מתמנה בימיו.

משמים נשקפה הומיה בירכתי 
 ביתה, מפחדת

י י, ְבַחלֹון ֵביתִּ י     --"כִּ ְבַעד ֶאְשַנבִּ
י תִּ פְּ קָּ שְּ יָנה   .נִּ ם, ָאבִּ ָוֵאֶרא ַבְפָתאיִּ

ים ֹעֵבר ַבשּוק,   ֵלב.-ַנַער ֲחַסר    --ַבָבנִּ
ָנּה;  ְוֶדֶרְך ֵביָתּה    ֵאֶצל פִּ

ְצָעד. ישֹון    ְבֶעֶרב יֹום; -ְבֶנֶשף יִּ ְבאִּ
 ַלְיָלה, ַוֲאֵפָלה.

ְקָראתֹו;  ָשה, לִּ ֵנה אִּ ית זֹוָנה,    ְוהִּ שִּ
יא  ּוְנֻצַרת ֵלב. יָּה הִּ ֹהמִּ

ֶרת;  ֹסרָּ ּה   וְּ ֵביתָּ ְשכְ -, לֹאבְּ נּו יִּ
 )משלי פרק ז'(  ַרְגֶליָה...

ילּות,  "ֵאֶשת ְכסִּ
ָיה;  ָיְדָעה -ְפַתיּות, ּוַבל   ֹהמִּ

--ְוָיְשָבה, ְלֶפַתח ֵביָתּה ָמה.
ֵסא, ְמֹרֵמי ָקֶרת.-ַעל     ְקרֹא  כִּ לִּ

ים,    ָדֶרְך; -ְלֹעְבֵרי ַהְמַיְשרִּ
 '(ֹאְרחֹוָתם" _)משלי פרק ט

נערים כל בעלי כנפיים ראוה, "
 "ונחבאו, וישישים קמו עמדו

י ַשַער ֲעֵלי ָבְרחֹוב,    ָקֶרת; -ְבֵצאתִּ
י. ין מֹוָשבִּ ים   ָאכִּ י ְנָערִּ ָראּונִּ

ים, ָקמּו ָעָמדּו    ְוֶנְחָבאּו;  ישִּ ישִּ וִּ
 )איוב פרק כט(

 כנ"ל

הנס יאמר: הו הו והנלכד נלכד 
 בעוונו

ְסֵפד, ּוְבָכל-"... ְבָכל טז -ְרֹחבֹות מִּ
ָכר -ּוצֹות יֹאְמרּו הֹוח הֹו; ְוָקְראּו אִּ

ְסֵפד ֶאל-ֶאל י" -ֵאֶבל, ּומִּ יֹוְדֵעי ֶנהִּ
  )עמוס פרק ה'(

 (הרב בני לאו)

י-"ְולֹא  ים -ָיַדע, כִּ ְרָפאִּ
ְמֵקי ְשאֹול ְקֻרֶאיָה")    ָשם;  ְבעִּ

 משלי פרק ט'(
 )פרופ' נ.ה ט"ס(

ורין. קיבל עליו ייסורים במשך שלוש עשרה "אמר רבי: חביבין יס דף פה, א:מציעה מסכת בבא  .20

שנים... על ידי איזה מעשה באו? שאותו עגל שהיו מוליכים אותו לשחיטה, הלך ותלה ראשו תחת כנפי 

בגדו של רבי, והיה בוכה. אמר לו רבי: ֵלְך, לכך נוצרת! אמרו )בשמים(: הואיל ואינו מרחם יבואו עליו 

חד היתה ֲאָמתֹו מטאטאת את הבית, והיו מוטלים שם בני חולדה ייסורים. ועל ידי מעשה הלכו. יום א
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'ְוַרֲחָמיו ַעל־ָכל־ַמֲעָשיו'! אמרו  –וטאטאה אף אותם. אמר לה: עזבי אותם, כתוב )תהלים קמה, ט( 

 )בשמים( הואיל ומרחם נרחם עליו

קול הצהלות שומר הסוסים של בית רבי היה עשיר יותר ממלך פרס, כשהיה מחלק מספוא לחיות היה  .21

מגיע למרחק שלוש מילין, היה מכוון לחלק את המספוא בשעה שרבי היה נכנס לבית הכסא ומתייסר 

 שם, ואפילו כך היו זעקות רבי מתגברות על צהלות החיות, והיו זעקותיו נשמעות על ידי יורדי הים

 )בבא מציעה, דף פד ע"ב(

וביקשו רחמים , ואמרו : כל מי שיאמר נפטר רבי , אותו היום שנחה נפשו של רבי , גזרו חכמים תענית  .22

יידקר בחרב . עלתה שפחתו של רבי לגג , אמרה : עליונים מבקשים את רבי והתחתונים מבקשים את 

רבי , יהי רצון שיכופו תחתונים את העליונים . כיוון שראתה כמה פעמים שנכנס לבית הכיסא , וחלץ 

י רצון שיכופו עליונים את התחתונים . ולא היו שותקים חכמים תפילין ומניח אותן ומצטער אמרה : יה

 מלבקש רחמים . נטלה כד והשליכה מהגג לקרקע, ומפני הרעש הפתאומי שתקו מרחמים ונפטר רבי

 )כתובות קד א(
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 להתחדשות הזדמנות ואגדה: הלכה - חברוני דויע ר"ד

לאסית. בוגר ישיבה גבוהה, המנהל החינוכי של המרכז האקדמי שלם ומלמד בו כיום ספרות ק

חיות הקודש:  בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה ובספרות ובעל תואר שלישי בספרות חז״ל. ספרו

 .בהוצאת ידיעות אחרונות 2016ראה אור בשנת  יצורי הפרא בבית מדרשם של חז״ל

 

 שולחן ערוך

 בדברים אלא הקניטו לא ואפילו. שיפייסנו עד מכפר הכיפורים יום אין, לחבירו אדם שבין עבירות .1

 שלושה עמו יקח פעם ובכל, ושלישית שנייה פעם וילך יחזור, בראשונה מתפייס אינו ואם. לפייסו צריך

 עד פעמים כמה לו לילך צריך, רבו הוא ואם. לו זקוק אינו, פעמים בשלוש מתפייס אינו ואם. אנשים

 )אורח חיים, תרו, א( .שיתפייס

 )אורח חיים, קע, א( לושט קנה יקדים שמא ,בסעודה משיחין אין .2

 היטב )אורח חיים, קסז, א( שנאפה במקום פתה בוצע .3

 תלמוד בבלי

 המקניט כל: יצחק רבי אמרעבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו...  .4

י", שנאמר: לפייסו צריך בדברים אפילו חברו את ם ְבנִּ ְמֵרי נֹוַקְשָת . ַכֶפיָך ַלָזר ְעָת ָתַק  ְלֵרֶעָך ָעַרְבָת -אִּ -ְבאִּ

יָך ְלַכְדָת  פִּ ְמֵרי נִּ יָך-ְבאִּ י ֵאפֹוא זֹאת ֲעֵשה. פִּ ָנֵצל ְבנִּ י ְוהִּ ְתַרֵפס ֵלְך ֵרֶעָך-ְבַכף ָבאָת  כִּ -א:ו משלי)." ֵרֶעיָך ּוְרַהב הִּ

ים-ַעל ָיֹשר" :שנאמר ,אדם בני שלושה של שורות בשלש לפייסו וצריך: חסדא רב ואמר  .(ג  ַויֹאֶמר ֲאָנשִּ

י י ְוָיָשר ָחָטאתִּ י ָשָוה-ְולֹא ֶהֱעֵויתִּ , מחברו סליחה המבקש כל: חנינא בר יוסי רבי ואמר .(כז:לג איוב)." לִּ

י ְוַחָטאָתם ַאֶחיָך ֶפַשע] ָנא ָשא ָאָנא[ ְליֹוֵסף תֹאְמרּו-ֹכה: "]שנאמר, פעמים משלש יותר ממנו יבקש אל -כִּ

יָך ֱאֹלֵהי ַעְבֵדי ְלֶפַשע] ָנא ָשא ְוַעָתה[ ְגָמלּוָך ָרָעה   (יז:נ בראשית)[" ֵאָליו ְבַדְבָרם יֹוֵסף ַוֵיְבךְ  ָאבִּ

 חזר, קפרא בר נכנס. להתחלה[ רב] חזר[, באיחור] חייא רב נכנס. רבי לפני הסדר את שונה היה רב

 נחזור זה כל את[:  רב] אמר, חמא בר חנינא רבי הגיע. להתחלה חזר, רבי בן שמעון רבי הגיע. להתחלה

 ולא[ סליחתו את לבקש] הכיפורים יום ערבי עשר שלושה אליו רב הלך. חנינא רבי כעס. חזר לא!? שוב

 ממנו יבקש אל מחברו סליחה המבקש כל: חנינא בר יוסי רבי אמר והרי[? רב] כך עשה ואיך. התפייס

 מידותיו על המעביר כל: רבא אמר והרי? כך נהג כיצד, חנינא ורבי. שונה רב! פעמים משלש יותר

 אותו שתלו שכל ולמדנו,, דקל על רב את שתלו בחלום ראה, חנינא רבי אלא? פשעיו כל על לו מעבירים

, התפייס ולא, מנהיג להיות מעוניין[ רב]= שהוא[ חנינא רבי] סבור היה. לראש יהיה דקל על[ בחלום]

 (ב"ע-א"ע פז יומא. )בבבל תורה ללמוד שילך כדי

אשֹון ּוַמְלקֹוש מֹוֶרה ֶגֶשם ָלֶכם ַויֹוֶרד"]: יצחק לרבי נחמן רב לו אמר .5  יורה? בניסן [ יורה(כג, ב יואל)" ָברִּ

 מקרא נתקיים פתואל בן יואל בימי: יוחנן רבי אמר כך[: נחמן לרב יצחק רבי] ל"א ...! הוא במרחשון

ים" אומר הוא הדור אותו ועל זה... ְמָעה ַהֹזְרעִּ ָנה ְבדִּ ְקֹצרּו ְברִּ  ָיבֹא-בֹא ַהָזַרע-ֶמֶשְך ֹנֵשא ּוָבֹכה ֵיֵלְך ָהלֹוְך .יִּ

ָנה ָנה ָיבֹא-בֹא ַהָזַרע-ֶמֶשְך ֹנֵשא ּוָבֹכה ֵיֵלְך ָהלֹוְך" מהו. (ה, קכו תהלים) ".ֲאֻלֹמָתיו ֹנֵשא ְברִּ : יהודה ר"א? "ְברִּ

 התלם... מן חזיז אוכל ובחזירתו, ובוכה הולך חורש כשהוא שור
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י" מהו שכתוב: יצחק בילר נחמן רב אמר לו ים ֶשַבע ָהָאֶרץ-ֶאל ָבא-ְוַגם ָלָרָעב ה' ָקָרא כִּ , ח ב מלכים)" ָשנִּ

 אכלו, שניה; שבבתים מה אכלו ראשונה שנה: יוחנן רבי אמר כך, ל"א? מה אכלו שנים שבע באותן. (א

 שקצים בשר, חמישית; טמאה בהמה בשר, רביעית; טהורה בהמה בשר, שלישית; שבשדות מה

יש" :שנאמר מה לקיים, זרועותיהם בשר, שביעית; ובנותיהם בניהם בשר, ששית; ורמשים  ְזֹרעֹו ְבַשר אִּ

 . (יט, ט ישעיהו)" יֹאֵכלּו

ְרְבָך" :מהו שכתוב: יצחק בילר נחמן רבלו  אמרו יר ָאבֹוא ְולֹא ָקדֹוש ְבקִּ  משום, (ט, יא הושע)" ְבעִּ

 עד מעלה של בירושלים אבוא לא ה"הקב אמר: יוחנן ר"א כך, ל"א? בעיר אבוא לא קדוש בקרבךש

ִּם" שכתוב:. כן? למעלה ירושלים וכי ישנה. מטה של לירושלים שאבוא יר ַהְבנּוָיה ְירּוָשַל  ָלּה ֶשֻחְבָרה ְכעִּ

 . (ג, קכב תהלים)" ַיְחָדו

ְבֲערּו ּוְבַאַחת: "מהו שכתוב :יצחק בילר נחמן רבמר לו וא ְכָסלּו יִּ ים מּוַסר ְויִּ ? (ח, י ירמיהו)" הּוא ֵעץ ֲהָבלִּ

 ...בודה זרהע? מהי, בגיהנם רשעים שמבערת היא אחת: יוחנן ר"א כך, ל"א

י" מהו שכתוב: יצחק בילר נחמן רב מר לווא ם כִּ י ָעָשה ָרעֹות ְשַתיִּ ? רק שתיים הן, (יג, ב ירמיהו)" ַעמִּ

  ... עבודה זרה? ומהי, כשתים שקולה שהיא אחת: יוחנן ר"א כך, ל"א ?וארבע וויתר על עשרים

י" מהו שכתוב: יצחק בילר נחמן רב מר לווא היה כל  שמואל וכי, (א, ח א שמואל)" ְשמּוֵאל ָזֵקן ַכֲאֶשר ַוְיהִּ

י: "שכתוב, עליו קפצה זקנה: יוחנן ר"א כך, ל"א? ... ההי ב"נ והרי בן? כך זקן ַחְמתִּ י נִּ י-כִּ ְמַלְכתִּ -ֶאת הִּ

 ְבֹכֲהָניו ְוַאֲהֹרן ֹמֶשה" שכתוב:, ואהרן כמשה ינִּ ַת לְ ָק ְש , ע"רבש: לפניו אמר, (יא, טו א שמואל)" ְלֶמֶלְך ָשאּול

 יתבטל לא אני אף, בחייהם ידיהם מעשה בטלו לא ואהרן משה מה, (ו, צט תהלים)" ְשמֹו ְבֹקְרֵאי ּוְשמּוֵאל

 . זקנה עליו אקפיץ, ה"הקב אמר... ? בחיי ידי מעשה

 כך, ל"א. יאמר מר דבר ]תורה[: יצחק בילר נחמן רב מר לוא. בסעודה ישובים היו יצחק ביור נחמן רב

]רבי  ל"א, שאכלו לאחר. סכנה לידי ויבא לושט קנה יקדים שמא ,בסעודה מסיחין אין: יוחנן מר רביא

 החונטים וחנטו הסופדים ספדו בכדי וכי: ]רב נחמן[ ל"א. מת לא אבינו יעקב: יוחנן ר"א כך, יצחק[

יָרא ַאל ְוַאָתה: "שנאמר, דורש אני מקרא: ]רבי יצחק[ ל"א הקברנים?! וקברו י תִּ  ְוַאל' ה ְנֻאם ַיֲעֹקב ַעְבדִּ

ְשָרֵאל ֵתַחת י יִּ י כִּ ְננִּ יֲעָך הִּ ְבָים ֵמֶאֶרץ ַזְרֲעָך ְוֶאת ֵמָרחֹוק מֹושִּ  זרעו מה - לזרעו הוא מקיש. (י, ל ירמיהו)" שִּ

 . בחיים הוא אף, בחיים

 ולא אומר ]"רחב, רחב"[ אני: נחמן רב ל"א. רואה קרי מיד", רחב, רחב" האומר כל: יצחק מר רביא

 .ומכירה ביודעה: ]רבי יצחק[ ל"א! לי כפתא

 הדבר דומה, למה משל לך אמשול: לו אמר! מר יברכני: ]רב נחמן לרבי יצחק)?([ ל"א, כשנפרדו זה מזה

 המים ואמת נאה וצלו מתוקין שפירותיו אילן ומצא וצמא ועייף רעב והיה במדבר הולך שהיה לאדם

 במה, אילן, אילן: אמר, לילך וכשביקש. בצלו וישב ממימיו ושתה מפירותיו אכל. תחתיו עוברת

; נאה צילך הרי, נאה צילך שיהא; מתוקין פירותיך הרי, מתוקין פירותיך שיהו לך אומר אם? אברכך

 שנוטעין נטיעות שכל רצון יהי, אלא. תחתיך עוברת המים אמת הרי, תחתיך עוברת המים אמת שתהא

, בבנים אם; עושר הרי, בעושר אם; תורה הרי, בתורה אם? אברכך במה, אתה אף. כמותך יהיו ממך

 (א"ע ו – א"ע ה תענית) .כמותך מעיך יוצאי שיהו רצון יהי, אלא. בנים הרי

 חבריך: אמר. בחלומו לו ונראה מנשה בא. בחברינו נפתח למחר: אמר", מלכים שלשה"ב עמד אשי רב .6

 לבצוע צריך מהיכן: לו אמר. יודע איני: לו אמר? המוציא לבצוע צריך מהיכן?! לנו קראת אביך וחברי

. המדרש בבית משמך אדרשנה ולמחר לי למדנה: לו אמר?! לנו קורא אתה וחבריך, למדת לא המוציא

: לו אמר? זרה עבודה עבדתם מדוע כך כל שחכמתם מאחר: לו אמר. בשוליו שנקרם מהיכן: לו אמר

 .ברבותינו נפתח: לחכמים להם אמר, למחר. אחריה ורץ גלימתך בשיפולי אוחז היית, שם היית אם

 (ב"ע קב סנהדרין)
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 חז"ל פירוש – אלהים בצלם - פורת אמיתי

חבר כפר עציון, מזכ"ל הקבה"ד. בעבר שימש כמזכיר קיבוץ כפר עציון מורה ומחנך בביה"ס 

 התיכון בקבוצת יבנה ועוד

 מקראות

מּוֵתנּו"ַנֲעֶשה ָאָדם  .א דְּ ֵמנּו כִּ לְּ צַׁ ם, ּוַבְבֵהָמה בְּ ְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף ַהָשַמיִּ ְרדּו בִּ ּוְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמש ָהֹרֵמש . ְויִּ

ְבָרא ים ֶאת ָהָאָדם  ַעל ָהָאֶרַץ ַויִּ יםֱאֹלהִּ ֶצֶלם ֱאֹלהִּ מֹו, בְּ לְּ צַׁ ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבָרא ֹאָתם" )בראשית   ָבָרא ֹאתֹו: בְּ

 כז(-א' כו

ים ָאָדם   ֶזה ֵסֶפר תֹוְלֹדת ָאָדם .ב יםְביֹום ְברֹא ֱאֹלהִּ מּות ֱאֹלהִּ דְּ ָזָכר ּוְנֵקָבה, ְבָרָאם ַוְיָבֶרְך  ב.  ָעָשה ֹאתֹו בִּ

ָבְרָאם ְקָרא ֶאת ְשָמם ָאָדם ְביֹום הִּ ים ּוְמַאת ָשָנה ַויֹוֶלד  ג.  ֹאָתם ַויִּ י ָאָדם ְשֹלשִּ מֹוַוְיחִּ לְּ צַׁ מּותֹו כְּ דְּ ְקָרא  בִּ ַויִּ

 ג(-)בראשית ה' א ֶאת ְשמֹו ֵשת"

ָשֵפְךֹשֵפְך ַדם ָהָאָדם ָבָא  " .ג י   ָדם ָדמֹו יִּ יםכִּ ֶצֶלם ֱאֹלהִּ  ָהָאָדם" )בראשית ט' ו(-ָעָשה ֶאת בְּ

 סמין ג ויקרא רבה )וילנא( פרשה לד .1

)משלי/ יא( גומל נפשו איש חסד זה הלל הזקן שבשעה שהיה נפטר  כתיבדוא הדא וכי ימוך ה בר אחר,ד

 .לעשות מצוה :אמר להם ?להיכן אתה הולךבי ר :אמרו לו תלמידיו ,מתלמידיו היה מהלך והולך עמם

 !הן :אמר להם ?וכי זו מצוה היא: אמרו לו .לרחוץ בבית המרחץ :אמר להן ?וכי מה מצוה זו :אמרו לו

מי שנתמנה עליהם  ,מה אם איקונין של מלכים שמעמידים אותו בבתי טרטיאות ובבתי קרקסיאות

אני שנבראתי  .אלא שהוא מתגדל עם גדולי מלכותולא עוד  ,הוא מורקן ושוטפן והן מעלין לו מזונות

  על אחת כמה וכמהכי בצלם אלהים עשה את האדם  :בצלם ובדמות דכתיב )בראשית ט(

 בראשית רבה )וילנא( פרשה לד .2

שופך  אי טעמא?לו הוא ממעט את הדמות, מיכל מי שהוא שופך דמים מעלים עליו כא בי עקיבא:דרש ר

כל  :בן עזריה בי אלעזרדרש ר. כי בצלם אלהים עשה את האדם ?י מהדם האדם באדם דמו ישפך, מפנ

כי בצלם  אי טעמא?לו הוא ממעט את הדמות מימי שהוא מבטל פריה ורביה מעלה עליו הכתוב כא

כל מי שהוא  :דרש בן עזאי .אלהים עשה את האדם, וכתיב בתריה ואתם פרו ורבו וגו' שרצו בארץ ורבו

שופך דם  ?לו שופך דמים וממעט את הדמות מאי טעמיהיו הכתוב כאמבטל פריה ורביה מעלה עלי

 :בן עזריה בי אלעזרר אמר ליהואתם פרו ורבו,  :ומה כתיב אחריו .כי בצלם אלהים ?מפני מה ,האדם

אני לפי שחשקה מר ליה: א .נאים דברים היוצאים מפי עושיהן, בן עזאי נאה דורש ולא נאה מקיים

 נפשי בתורה, אבל יתקיים העולם באחרים. 

 רס"ג )לבראשית א' כו(: .3

 ישלוט -שליט, וירדו -בצלמנו כדמותנו

 רש"י )לבראשית א' כז(: .4

בדפוס העשוי לו, שהכל נברא במאמר והוא נברא בידים, שנאמר  -ויברא אלהים את האדם בצלמו )כז( 

תם כמטבע העשויה על ידי רושם שקורין קוי"ן בלע"ז )תהלים קלט ה( ותשת עלי כפכה, נעשה בחו

 ]מטבע[ וכן הוא אומר )איוב לח יד( תתהפך כחומר חותם:

 הוא: יוצרופירש לך שאותו צלם המתוקן לו צלם דיוקן  -בצלם אלהים ברא אותו 
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 א' כו(:בראשית )ל אבן עזרא .5

צמחים הוציאה אותם ועתה אפרש; דע כי כל מעשה בראשית לכבוד האדם נברא במצות השם. וה

הארץ והמים, וכל נפשות החיות. ואח"כ אמר השם למלאכים נעשה אדם. אנחנו נתעסק בו, ולא המים 

והארץ. ואחר שידענו שהתורה דברה כלשון בני אדם, כי המדבר אדם גם כן השומע, ולא יוכל לדבר 

הארץ, יד הירדן )במד' יג,  איש דברים בגבוה עליו או בשפל ממנו, רק על דרך דמות האדם, וכן אמר פי

 כט(, וראש עפרות תבל )משלי ח, כו(. וחלילה חלילה להיות דמות לשם. וכן אמר אל מי תדמיוני )ישעי'

כה(. ובעבור שנשמת האדם העליונה, שאיננה מתה, נמשלת בחיותה לשם, ושאיננה גוף, והיא מלאה  מ,

החל ובקטן כלה. וגם אמר הנביא שראה  כולו. וגוף האדם כעולם קטן. יהי השם מבורך אשר בגדול

כבוד אלהים כמראה אדם )ע"פ יחזקאל א, כח(. והשם הוא האחד, והוא יוצר הכל, והוא הכל, ולא 

אוכל לפרש. ואדם נברא בתחלה בשני פרצופין והנו אחד וגם הוא שנים, והנה בצלם אלהים מלאך. 

 והוא נברא זכר ונקבה. 

 :ראשון פרק אספר מורה הנבוכים חלק רמב"ם  .6

כבר חשבו בני אדם, כי צלם בלשון העברי יורה על תמונת הדבר ותארו, והביא זה על הגשמה גמורה, 

לאמרו: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. וחשבו שהשם על צורת אדם ר"ל תמונתו ותארו, והתחייבה להם 

. וגם ישימו השם ההגשמה הגמורה, והאמינו בה, וראו שהם אם יפרדו מזאת האמונה יכזיבו הכתוב

נעדר, אם לא יהיה גוף בעל פנים ויד כמותם בתמונה ובתאר, אלא שהוא יותר גדול ויותר בהיר לפי 

סברתם, והחמר שלו גם כן אינו דם ובשר. זה תכלית מה שחשבוהו רוממות בחק השם. אמנם מה 

הסרת שצריך שיאמר בהרחקת הגשמות, והעמיד האחדות האמיתית, )אשר אין אמת לה אלא ב

הגשמות( הנה תדע המופת על כל זה מזה המאמר )פרק מ"ו חלק א'(, אבל הערתנו הנה בזה הפרק, היא 

לבאר ענין צלם ודמות. ואומר כי הצורה המפורסמת אצל ההמון, אשר היא תמונת הדבר ותארו, שמה 

בצורה  המיוחד בה בלשון עברי תאר. אמר יפה תאר ויפה מראה, מה תארו כתאר בני המלך. ונאמר

המלאכיית, יתארהו בשרד ובמחוגה יתארהו, וזהו שם שלא יפול על הש"י כלל חלילה וחס. אמנם צלם 

הוא נופל על הצורה הטבעית, ר"ל על הענין אשר בו נתעצם הדבר והיה מה שהוא, והוא אמתתו, מאשר 

ני ההשגה הוא הנמצא ההוא אשר הענין ההוא באדם, הוא אשר בעבורו תהיה ההשגה האנושית. ומפ

 הזאת השכלית נאמר בו, בצלם אלהים ברא אותו. 

 :הלכה ז רמב"ם הלכות תשובה פרק ג .7

חמשה הן הנקראים מינים: האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג, והאומר שיש שם מנהיג אבל הן 

אשון שנים או יותר, והאומר שיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה, וכן האומר שאינו לבדו הר

וצור לכל, וכן העובד כוכב או מזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין רבון העולמים כל אחד מחמשה אלו 

 הוא מין. 

והאומר שיש שם רבון אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה. א"א ולמה קרא לזה מין  :השגת הראב"ד

ממה שראו בדברי  וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה לפי מה שראו במקראות ויותר

 האגדות המשבשות את הדעות. 

 :34-5רוש על ספר בראשית", עמ' ימ"ד קאסוטו, "פ .8

להיפך, רבים … מפרשינו השתדלו לטשטש את הגשמות על ידי פירושים דחוקים –בצלמנו כדמותנו 

מהמפרשים החדשים סוברים שיש כאן מושג גשמי בהחלט. וגם זה קשה, מכיוון שגשמות כזאת אינה 

מתאימה לרעיון הכללי השורר בפרשה. את הפירוש הנכון יש לחפש בדרך אחרת. אין להטיל ספק בדבר 

גשמי היה, בהתאם לתפיסה האנתרופומורפית של … צירתו בלשון הכנעניתשביטוי זה בתחילת י

האלהות באומות המזרח הקדמון. מאידך גיסא, כשאנו משתמשים בו בלשוננו המודרנית, ואומרים 
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אלא למשל כל הנברא בצלם, בודאי אין אנו קושרים בו שום אסוציאציה גשמית, ואין אנו מיחסים לו 

מתקרב לאלהות במחשבתו ובמצפונו. אם כן איפוא, ברור הדבר … את ההוראה הרוחנית שהאדם

שהוראת הביטוי נשתנתה במשך הזמן: גשמית היתה בתחילתה ואחר כך נעשתה רוחנית. השאלה היא 

ואשר לעניננו, כשנשים לב אל המושג … מתי חל שינוי זה: האם לפני כתיבתו של פסוקנו או לאחריה

מוכרחים נהיה לחשוב שהשינוי האמור חל כבר לפני כתיבתה, הנשגב של האלהות המשתקף בפרשה, 

 ושהביטוי בא כאן במובן דומה )ואם גם לא שוה ממש( לזה שבלשוננו המודרנית.   

 יחזקאל קויפמן, תולדות האמונה הישראלית א'  .9

היש מונותיאזמוס אמיתי במקום שאין תפיסה מטפיסית מופשטת של האלוהות? ובמה יש לבאר 

עם  -שאמונה מכרזת על האחדות ונלחמת עליה בעוז רוח אין קץ ומביאה כליה על האלילות  תופעה זו,

אלוהים מופשטת, שהיא, -תה לא הגיעה היא גופה לדרגת תפיסועם ז –כל הגיונותיה והפשטותיה 

 ( 226)עמ'   לכאורה תנאי ראשון לאחדות?

לא הרגישה תחילה בפרובלימה הגלומה בדימוי הדמות. היא דמתה דמות לאלוהיה לפי …היהדות

תומה, לא הרגישה בזה כל פגם בעליונות רצונו בחירות המוחלטה של שלטונו האלוהי. שבדמות יש 

קבלה את  –כבוש שעבוד למקום וחוקיו, לא הרגישה. אבל משהרגישה בזה בהשפעת המחשבה היונית 

 (152)עמ'  הכרחית לאידיאה של האל העליון והחפשיההפשטה כהשלמה 

 :40 – 39רוזנצווייג, 'על האנתרופומורפיזם', נהריים,  .10

מוצאם מן הדעת הבלתי מעורערת על דרך ויעודו של אלוהים עם  …'האנתרופומורפיזמים' המקראיים 

–ות גופנית נפשית הנוכחית של היצור בהיוועד -אדם: שהוא נכנס אל הממשות המוחשית, הגופנית

מוחשית אף היא.  לפיכך אין 'אנתרופומורפיזמים' אלה מצטרפים לעולם לדיוקן או  –נפשית נוכחית 

לתיאור, אלא בהתאם לאופיים המוחשי נוכחי בכולו הם מתיחסים אל היצור העומת ואל רגעו הנוכחי 

הן שתיים: זו המקופלת במקרא בכללו הנחה אחת ש אהזה בלבד. ההנחה המקופלת בהם אינה אל

שאלוהים יכול מה שהוא רוצה )מכאן שהוא יכול גם להיוועד עם יצירו פעם בפעם במלוא הממשות 

הגופנית והרוחנית( ושהיציר יכול מה שהוא מצווה )מכאן שיכול הוא גם להכיר ולהשיג במלואו את 

     …גישומו העצמי או את ריחונו העצמי של אלוהים הנועד אליו(. 

 ט לפנה"ס:-אל מלכי אשור, במאות ח ממכתבים שהופנו .11

 בל הוא צלםואדוני המלך  ,בל הוא צלםאביו של אדוני המלך : 1מכתב 
 של אל דמותוהמלך הוא כ]מו[  ,בן חורים )הוא( עבד צל]ו[  ,האל )הוא( בן חורין צל: 2מכתב 

 : 1פחריה -כתובת מתל[ 11]

 .הפסל של הדיסעי אשר שם לפני הדד סכן דמותא זי הדיסעי זי שם קדם הדד סכן  ותרגומו לעברית :

 צלם הדיסעי מלך גוזן וזי סכן וזי אזרן ותרגומו לעברית: פסל של הדיסעי מלך גוזן ושל סכן ושל זרן. 

 :2 -1שמואל אפריים ליונשטם, "חביב אדם שנברא בצלם" תרביץ י"ז, תשיח, עמ'  .12

ותו, על מנת לפארו ולרוממו "בלשון החצר נהגו האשורים לדמות את המלך לצלם האל או לדמ

ולהעלות את דרגתו מעל דרגת אדם רגיל, שאינה מגיעה אלא לזו של צל האלהות בלבד. בניגוד ברור 

להשקפה זו מדגישה התורה, שכל אדם נברא בצלם באשר הוא אדם. לשון מחמאה חצרנית הופכת 

 .ללשון תהילת המין האנושי, החביב על האלוהים מכל שאר יצוריו"

                                                 
לפנה"ס. פסל זה הוא  11-9, וזמנם המשוער מאות 1979 -הפסל וכתובת שעליו, נמצאו בתל פח'רייה שבצפון מזרח סוריה, ב  1

אשורי הדיסעי, שהקימו לפני האל הדד במקדש שבסכן )שמה הקדום של תל פח'רייה(. על חזית הפסל -דמותו של המלך הניאו 
שורות, בשפה האכדית. במקום מקביל, בחלק האחורי  38אשורית, בת -ולמטה בקטע החלק של השמלה חרוטה הכתובת הניא

 שורות. 23של הפסל, מצויה הכתובת הארמית המקבילה, הנפרסת על פני 
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 ביאליק של ואגדה הלכה – ריינר שמואל הרב

מראשי ומיסדי ישיבת מעלה גלבוע .שימש בעבר כרב קיבוץ טירת צבי. פעיל בארגון רבני צהר 

למד בישיבת קול תורה וישיבת שעלבים. מתגורר היום בישוב מצפה נטופה בגליל  בית הלל.ו

 .התחתון

 

 מתוך הלכה ואגדה 

  .א

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

מדת הרחמים. זו גוזרת גזרה ואינה נותנתה לשעורים: הן שלה הן  –ותרנית, מקילה, רכה משמן 

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

ה. כאן אדיקות מאובנת, חובה, שעבוד; וכאן התחדשות תמידית, תוך, נשמה, כוונ –מעשה; וזו 

על הלכה ואגדה שבחיים; ועל שבספרות מוסיפים: כאן יֹבשת של פרוזה,  –חרות, רשות. עד כאן 

שלטון השכל; וכאן לחלוחית של שירה, סגנון שוטף  –סגנון מוצק וקבוע, לשון אפורה בת גון אחד 

 שלטון הרגש. –ובן חלוף, לשון מנומרת בצבעים 

על חלופי כינויים אלה שבין הלכה לאגדה אפשר להוסיף עוד, עד אין שעור, ובכולם יהא מצד ידוע 

שההלכה והאגדה הן שתי צרות זו לזו,  –כסברת רבים  –אבק אמת, אבל כלום יש לשמוע מזה 

 דבר והפוכו?

חליט על הקרח האומרים כך מחליפים מקרה בעצם וצורה בחומר, ולמה הם דומים? למי שמ

והמים בנהר, שהם שני חמרים שונים. ההלכה והאגדה אינן באמת אף הן אלא שתים שהן אחת, 

היחס שבין זו לזו הוא כיחס שבין המלה למחשבה ולהרגשה או כיחס  שני פנים של בריה אחת

שבין המעשה והצורה המוחשית ובין המלה. ההלכה היא גיבושה, תמציתה האחרונה והמוכרחת 

אגדה; האגדה היא היתוכה של ההלכה. קול המונה של תביעת הלב בשטף מרוצתה לנקודת של ה

 .זוהי ההלכה –זוהי האגדה; מקום החניה, ספוק התביעה לפי שעה והשתקתה  –שאיפתה 

  .ב

 אף. בהן קורין שאין ובין בהן שקורין בין, הדליקה מפני אותן מצילין הקדש כתבי כל. משנה
 בית ביטול מפני - בהם קורין אין מה ומפני. גניזה טעונים לשון בכל שכתובים פי על

 המדרש
 מפני אותן מצילין אין: אמר הונא רב, לשון בכל או תרגום כתובים היו: איתמר. גמרא

 . הדליקה מפני אותן מצילין: אמר חסדא ורב, הדליקה
 אמר -! הונא דרב תיובתא, הדליקה מפני אותן מצילין לשון וכל תרגום כתובים היו: מיתיבי

, מדית, גיפטית כתובין היו: שמע תא. בהן לקרות ניתנו סבר תנא האי: הונא רב לך
, הדליקה מפני אותן מצילין - בהן לקרות ניתנו שלא פי על אף, יוונית, עילמית, עיברית
 - לשון ובכל תרגום כתובין היו: דתניא; היא תנאי: הונא רב לך אמר -! הונא דרב תיובתא

 .הדליקה מפני אותן מצילין אין: אומר יוסי רבי, הדליקה מפני אותן מצילין

  .ג

יש בכל זאת שאפילו מפרט הלכי אחד מציץ עלינו לפרקים עולם מלא של אגדה הגנוזה בתוכו. 
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באותה מסכת שבת ובתוספתא שם, למשל, מובלעת הלכה זו: "כל כתבי הקודש מצילין אותם 

מצילין  –גפטית, מדית, עילמית, יוונית  –גום ובכל לשון )בשבת( מפני הדליקה... היו כתובים תר

 אותם מפני הדליקה. רבי יוסי אומר: אין מצילין אותם מפני הדליקה".

האין זאת? ואולם מי לא יכיר מיד, כי בהלכה קטנה  –פרט קטן של הלכה, מחלוקת של מה בכך 

ת שלמה על דבר היחס ויבשה זו נתונה בצמצום מופלג, אבל במלוי האפשרי, תמונה ציורי

ההיסטורי והנפשי של מפלגות שונות באומה לשנים מראשי קנייניה: לספרותה וללשונה. מי לא 

יראה, כי מחלוקת זו שבמשנה היא היא "ריב הלשונות", שהולך ונמשך בישראל מאז ועד היום. 

בלשון "אל יהא לשון ארמי קל בעיניך, שהרי המקום חלק לו כבוד"; "אל ישאל אדם צרכיו 

ארמי, שאין מלאכי השרת נזקקין לו"; "בשעה שבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל דבר 

בלשון שאני  –עמהם בלשון שהם יודעים ומבינים, בלשון מצרי"; "כה תאמר... אל בני ישראל 

אומר: בלשון הקודש"; "כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, לא בלשון אחד נגלה, 

ע לשונות: עברי, רומי, ערבי, ארמי"; "אותו היום שנתרגמה התורה יוונית היה קשה אלא בארב

לישראל כיום שנעשה העגל, ובארץ ישראל היו אז שלושה ימים חושך" ו"כשנתרגמו הנביאים על 

מאמרים אלה,  –ידי יונתן בן עוזיאל ארמית נזדעזעה ארץ ישראל תי"ו פרסה על תי"ו פרסא" 

קול ללב האומה שנחלק, הם הצורה האגדית של הפרובלימה -שים בתוהרבה כמוהם, שמשמ

הלשונית, והמשנה הקצרה שלמעלה, השנויה אף היא במחלוקת, היא סופה המוכרח של אותה 

האגדה במטבע הלכית, סך הכל מעשי קצר בצורה של החלטה ועמידה על הדעת. שם "ליריקה" 

יָקה" שלֵ  –שוטפת, רופפת ומתרגשת, וכאן  וה, מסמר קבוע. בחכמה רבה נבחר כאן המומנט "ֶאפִּ

של דליקה, שעת טירוף וסכנה, שאין אדם עשוי להתבונן, אלא נשמע לפקודת לבו וקופץ להציל 

את היקר לו ביותר. הדליקה אינה איפוא אלא משל )דברו חכמים בהווה(, והוא הדין לשטף, 

 לגירוש ולכל מיני סכנה.

פתאום לפני המתבונן כלל גדול היסטורי, הוראה לאומה וכך, מתוך הפרט הקטן הזה יתגלה 

 –שלמה טרופה ודחופה בגולה, שלהציל את כל סגולותיה אינה יכולה ולהפקיר הכל אינה רוצה 

מה ואיך תעשה ביום צרה וסכנה? בעל המשנה ודאי לא דבר במשל ומליצה. לא נתכוון זה אלא 

לטבוע בנידון שלפניו מטבע קיים לרצונו או  –לקבוע הלכה למעשה פשוטה כמשמעה, ולכל היותר 

גם למנהגו הקדום של העם, כפי שנתגלו עד עכשיו, זה בצורת אגדה וזה בצורת מעשה של רשות. 

כמו כן, כל אותם אלפי היחידים מכל הזמנים, שמסרו נפשם בשעת סכנה להציל מן הכליון מה 

ונו אף הם אלא לקיים את הדין שהצילו, אם כדברי התנא קמא ואם כדעת רבי יוסי, לא נתכו

כפשוטו. ומה בכך? מדעת ושלא מדעת הרי הם כולם עשו שליחותו של שר האומה, ואם אנו 

עומדים עתה לפני אוצרנו הדל ומלחשים ביגון: "אין לנו שיור רק התורה הזאת", הרי אנו ולבנו 

ימו כל אחד בזמנו יודעים, שגם השיור המועט הזה לא ניצל אלא בזכות כל אותם היחידים שקי

 .כהלכה ובמקומו את מצות לבם

..... 

אנו רואים שוב, והנה רבן יוחנן בן זכאי עומד לפני אספסָינוס אחורי שערי ירושלים ומתחנן: "תן 

 לי את יבנה וחכמיה ושלשלת של רבן גמליאל". גם זה הציל שרידי קודש מפני הדליקה.

     .ד

לאּור ולא הכניסוהו לצונן. שאיפה שבלב, רצון טוב,  יהדות שכולה אגדה דומה לברזל שהכניסוהו

כל הדברים הללו יפים ומועילים כשיש בסופם עשיה, עשיה קשה  –התעוררות הרוח, חבה פנימית 

 כברזל, חובה אכזרית.
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והעמידו עליכם  [7]"כרתו אמנה וכתבו ועל החתום שרינו לויינו וכהנינו... –לבנות אתם אומרים 

 הלא כן החלו לבנות גם אבותיכם. - [8]מצוות"

שני החזיונות הנשגבים של ישעיה השני העירו את הלבבות, ואולם כשהגיעה שעת הבנין, היו 

האחרונים לנבואה והראשונים להלכה, ואלה שלאחריהם  –חגי וזכריה  –הנביאים שבין הבונים 

 לא היו אלא בעלי הלכה בלבד. –עזרא וסיעתו  –

 בואו והעמידו עלינו מצוות!

ָגר והרופס למטבעות מוצקות וקיימות. צמאים אנו  יּוַתן לנו דפוסים לצקת בהם את רצוננו הנִּ

 ו לנו הרגל עשיה מרובה מאמירה בחיים, והרגל הלכה מרובה מאגדה בספרות.לגופי מעשים. תנ

 אנו כופפים את צוארנו: איה עול הברזל? מדוע לא תבוא היד החזקה והזרוע הנטויה?

 

 י"ח ברנר משדה הספרות תרע"ט .13

ההלכה" בירושלים )מי הם?( נזדרזו והוציאו את מאמרו של ביאליק "ההלכה והאגדה", -"מעריצי

שנדפס ב"כנסת" וגם ב"חדשות מהארץ".  על "מעריצים" אין להקשות קושיות, כמובן.  מעריצים 

יכלו שלא לשים לב, כי ביאליק הנערץ בעצמו דוקא אינו "תמים" כל כך כמוהם, ובמאמרו הוא אינו 

שוכח להוסיף אל המלה "הלכה", בכל פעם שהוא מקלסה, את המלה "חיה" או "בריאה"; הוא דוקא 

 ע, שיש "הלכות עקרות" ויש "דומות לכלי ריקן מוחלטיוד

.... 

אדם בישראל, שיש להם אינטרס, -לא אנחנו נראה לו את הדרך.  ואולם, יחד אתו יש, כנראה, סוג בני

והם נתלים  –כמו שאומרים היום, להיאחז בקרנות ידיעותיהם את ההלכה התלמודית ול"העריצה" 

ָתלו ויעריצו. לא  מפיהם אנו חיים. באילן גדול, יִּ

..... 

אנחנו באפֹולֹוגיטיקה לא חפצנו.  ידענו שכשרוצים, יכולים להעריץ גם את ההלכה שלנו, ואפילו מתוך  

הישיבה לא נתברך בחריפות אסכולסטית, ומי מאתנו לא ימצאם -ק"ן טעמים, ומי מחברינו בחורי

ו הכי.  כל כתבי הקודש מצילין מפני ולא ימציאם? אבל בדרשנות מאסנו וכל אפולוגיה לא סגי לה בלא

ָסקל....  זהו פשוטה של  הדליקה, כלומר מותר להצילם בשבת, והמחלל שבת באופן זה לא סקול יִּ

-הדרשן יבוא לידי התפעלות: אי, משנה חשובה, שמתוכה אנו לומדים את יחס-משנה, אבל הממליץ

כי היא תעוור עיני פיקחים ותסלף דרכי רוחו הנעלה, בדרשנות לא חפצנו, -קדשו, לפרי-העם לכתבי

הדרוש, ילך וידרוש -פי כן גם הוא, כנוח עליו רוח-העם, ואף על-חכמים.  מי לנו חכם בספרותנו מאחד

העם(, -את המשנה "המהלך בדרך" כמין חומר )עיין במחברת שלפנינו מה ששמע ביאליק מפי אחד

ישראל, ולא "באחת -מהלך בדרך בארץלמרות מה שברור הוא, כי משנה קדומה זו נאמרה על ה

 –מגוריו" -מארצות

אנחנו בעיוורון לא חפצנו.  לא מתוך שכליות וראציונאליסמוס ביטלנו את כל אלה.  כי האנושי הפשוט 

הלימוד מפני נוי האילן והניר, גם העבירה החמורה -שבנו הכיר, כי גם ההתחייבות בנפש על הפסקת

-ודש בשבת, גם הסכנה הגדולה שבאכילת ביצה שנולדה ביוםהק-של הצלת איזה ספר שלא מכתבי

שכל זה לא חשוב, שכל זה בנוי על  –טוב עם עמודי הפלפול והשקלות וטריות על אודות כל זה בגמרא 

הבל, ושעלבון הוא לאדם, הראוי לשם אדם, להתפלפל בעניינים כעין: מה -גזרות בטלות, על עמודי

 טוב ואיזו אסור*.-ה אסור, איזו ביצה מותר לאכול ביוםמותר להציל בשבת מפני הדליקה ומ

 רל כצנלסון כתבים כרך ו , אבל יחיד ב .14

. אין אנו עוסקים אלא בצבירת זיפזיף וסיד בניה ראשוניתעכשיו אנו עומדים בארץ בתקופה של  

http://benyehuda.org/bialik/article06.html#_ftn7
http://benyehuda.org/bialik/article06.html#_ftn8
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יהיה ובהקמת שלדי בנין. אין לבנו נתון עוד לריהוט הבית, לסידורו הפנימי. אדיר מאמצינו שהשלד 

איתן ורחב, שיוכל לקלוט את הבאים לתוכו. אנו עצמנו עוד איננו יודעים להרחיב את דעתנו בתוך 

הבית. מימי שבי בבל לא ידענו תפקיד בנין כזה. עוד אין לנו פנאי לחיים רוחניים עמוקים. הדבר 

עצמו.  היחיד שמצדיק את חיי דורנו, שנותן להם טעם, שמנחיל להם ערך קיים הוא מאמץ הבניה

רב אורבת לנו בכל פינה. -מחוץ לזה אנו דלים ורשים כשתילים שלא נקלטו עוד כהלכה. סכנת חיי ערב

אין לבנו נתון אלא ליצירת צרכים ראשוניים. כשם שכובשי החולות אינם פותחים בנטיעת כרמים 

ככה גם , לקרקעופרדסים אלא במיני עשבים שתפקידם למנוע את נדידת החולות, להפוך את החול 

 אנו אין אנו נתונים אלא לעבודה, ללשון, להתחלות ראשונות של חיי חברה ותרבות.

רבים בארץ ומכאובנו התרבותיים לא יתנו להם דמי. -אבל עוד נצפנו לנו ימים. עוד ישבו יהודים רבים

נפש -ומה שנדון בימינו בזלזול, אם מעבודה קשה ואם מקהות רוח, עוד יהפוך לבאים אחרינו למצוקת

 גדולה.

ככה  –שאלת השאלות של קיומנו בארץ  –וכמו שאנו מתחבטים עכשיו בשאלות העבודה העברית 

 נתחבט בימים הבאים בשאלות גורלנו התרבותי.

רוח, הרואה -חסד גדולה מיד הגורל, שדור זה העושה בחומר ובלבנים, ניתן לו ענק-והייתה זו מתנת

 iאלא לדורות רבים, דורות לאחור ודורות לפנים. את הדברים לא רק לשעתם, לא לדור בלבד,

  ]...[ 

 הלכה שוחקת ואגדה קפדניתהרב ישראל פורת,  .15

... אבל נסורה נא ונראה דוגמאות של מצוות מעשיות שיש בהן שותפות של שתי הרשויות, ונשמע מה 

למטה  בפי ההלכה והאגדה, ואז נווכח לדעת כי האגדה היא קול של שכינה שמעולם אינה יורדת

מעשרה ולפיכך לא תדע שבעה, תובעת וחוזרת ותובעת. אם עלית למדרגת צדיק, מדקדקת עמך כחוט 

השערה. ואם תלמיד חכם אתה, היא מחייבת אותך מיתה על כל רבב הנמצא בבגדך. מה שאין כן 

ההלכה שמבטת לארץ ולדרים עליה ברחמים, ואומרת לא ניתנה תורה למלאכי השרת. האגדה היא 

נצח, וההלכה אין לה אלא מקומה ושעתה, וכשהשעה צריכה לכך היא מעמדת פניה כלפי מעלה בת ה

 ואומרת: "רבונו של עולם, כבר כתבת בתורתך לא בשמים היא, ואין אנו משגיחים בבת קול!"

האגדה אומרת: "והגית בו יומם ולילה", דברים ככתבם. אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע 

וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה? )שבת בשעת זריעה, 

י"א( אר"י בוא וראה כמה קשה יום הדין שעתיד הקב"ה לדון את כל העולם וכו' מי שיש בידו מקרא 

הקב"ה הופך את פניו ממנו, ומצירי גיהנום מתגברים בו וכו' והם נוטלים אותו  -ואין בידו משנה 

אותו לגיהנום. בא מי שיש בידו שני סדרים, או שלשה סדרים, הקב"ה אומר לו: בני, כל  ומשליכים

ההלכות למה לא שנית אותן? וכו'. בא מי שיש בידו הלכות, הקב"ה אומר לו: תורת כהנים למה לא 

שנית? וכו' )מדרש משלי(. ומה אומרת ההלכה? הנה רבי יוסי ברבי חלפתא שהיה נקרא "קודש 

ק להלכה: אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, קיים מצות לא הקדשים" פס

ימוש. ורבי יוחנן אמר בשם רשב"י: אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא 

  ימוש!

האגדה אומרת, תפילה שלא בכוונה לא פרחה לעילא "והבא להתפלל לפני קונו ואינו משלים היחודים 

עד כאן צריך כוונת הלב!  -ו שלא נברא" )זוהר(. וההלכה אומרת, פסוק ראשון של שמע ישראל נוח ל

"והאומנים קורים בראש האילן או בראש הנדבך, ומתפללים בראש הזית ובראש התאנה ואינם 

 יורדים, מפני שטרחם מרובה!" וההלכה אומרת, מצוות אינן צריכות כוונה.

שתתפת בצערם. אינה דנה על דברים שבלב, ואינה מותחת דין קשה ההלכה מדברת בלשון בני אדם ומ
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גם על החוטאים והחייבים. "המקדש את האשה על מנת שהוא צדיק, אעפ"י שהוא רשע גמור 

מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו". ו"תלמיד חכם שעבר עברה בלילה אל תהרהר אחריו ביום... 

ה ולא משוא פנים. היא עוקבת אחרי האדם ועלילותיו ודאי עשה תשובה". אבל האגדה אין לפניה שכח

בחדרי חדרים, מענשת על שיחה קלה, ופוקדת עוון אבות על בנים. כשאמר אברהם אבינו "במה אדע" 

נגזר על בניו שישתעבדו ארבע מאות שנה בגלות. ובשעה שאמר דוד אתה וציבא תחלקו את השדה, 

המלוכה! ובשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד  יצתה בת קול ואמרה: רחבעם וירבעם יחלקו את

גבריאל ונעץ קנה בים, והעלה שרטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. לפי שהאגדה חובקת זרועות עולם 

  ורואה סיבות ומסובבים מסוף העולם ועד סופו, ואינה יכולה לוותר גם על קוצו של יוד.

אגדה שהיא משנת חסידים ניזונת בעיקרה וכשאתה מתחקה על שורשם של דברים נמצאת אומר, ה

מתוך שלטון הרגש הלאומי והעממי. היא יונקת מתוך נבכי לב האומה החרדה על גורלה ודואגת 

לקיומה הרוחני והמוסרי. וכל אימת שהיא מרגשת סכנה למוסר היהדות היא מתקוממת בכל כוחה 

אים פוגעים בו! אבל ההלכה זהירה, ועושה דין לעצמה בכל מרים יד לעקור נטוע. מדת הדין שלה: קנ

מתונה, ומלמדת סנגוריא על העבריינים. הנה זמרי בא ויקרב אל אחיו את המדינית. פינחס הקנאי 

דין ולשאול -לוקח רומח בידו ועושה בהם שפטים, ועוצר את המגפה. אבל אם היה בא להמלך בבית

תינו ז"ל: ויקם מתוך העדה, מהיכן הלכה למעשה היו אומרים לו: כלום התרית בהם? וכך אמרו רבו

עמד? אלא שהיו נושאים ונותנים בדבר אם חייב מיתה או לאו )תנחומא.( ורבי טרפון ורבי עקיבא 

אמרו: אלמלי היינו בסנהדרין לא היה אדם נהרג מעולם, שהיינו אומרים: ראיתם טרפה הרג או שלם 

 הרג; ואם שלם, שמא במקום סייף נקב היה!

גדה ברה רך ותוכה קשה. שיחתה נאה, אבל היא מאכילה גם גחלי רתמים, ודנה את אמור מעתה, הא

  מפשרתם.והחוטאים ברותחין. וההלכה באה ומטילה צונן לתוך החמין

מוראה של הלכה היא מורא של בשר ודם, וכבר אמר הרמב"ן ז"ל )בפ' קדושים( כי אפשר לו לאדם 

אגדה היא מורא שמים. ואנה תלך מרוחו, ואנה מפניו להיות "נבל ברשות התורה". אבל מוראה של 

  תברח?

 אברמסקי הרב יחזקאל מתוך מכתב .11

...בלשון המשורר הנני אומר: אם יש את נפשכם לדעת מאין נחל את עמק שירתו, אל בית המדרש 

שאב סורו, הישן והנושן מקום מקדש של נעוריו. ועיניכם תראנה את אוצר נשמתנו ואת המעין אשר 

 את קסם שירת 'האגדה' ותעצומות עוז של 'ההלכה'. ממנו

לכן אתם מוצאים אותו כשהוא חוקר קדמוניות היהדות, חושף צפוניו, מחדש אגדותיו, ושונה את 

 משנתה.
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 דאומתיה מדברנא – אבהו רבי - קמפניינו ראובן מר

רסיטה אלוף בדימוס, בעל תואר מוסמך מטעם האוניב-בן קבוצת יבנה, תושב ירושלים, סגן

פרסם עד כה  תלמוד ירושלמי. -תחום התמחותו  העברית / החוג להסטוריה של עם ישראל.

 .ארבעה ספרים על ארבע מסכתות מן הירושלמי, ועוד היד נטויה

 דרשות וסיפוריםא. 

  (29, ש' 508)עמ'  ב, ירושלמי פסחים ב .1

 ה.אורכפתח לנו רבי יוחנן פתח מאיר  :אמר רבי אבהו

 א  ,פד בבלי בבא מציעא .2

אמר מר: שופריה דרב כהנא מעין שופריה דרבי אבהו, שופריה דרבי אבהו מעין שופריה דיעקב ]...[ 

 אבינו, שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון. 

 א  ,בבלי שבת קיט .3

 רבי אבהו הוה יתיב אתכתקא דשינא ומושיף נורא.

 א  ,בבלי סוטה מ .4

ינותנא אנא, כיון דחזינא ליה לרבי אבא דמן עכו דאמר איהו חד ואמר רבי אבהו: מריש הוה אמינא ע

 טעמא ואמר אמוריה חד טעמא ולא קפיד, אמינא לאו עינותנא אנא. 

 ומאי עינוותנותיה דרבי אבהו? 

דאמרה לה דביתהו דאמוריה דרבי אבהו לדביתיה דרבי אבהו: הא דידן לא צריך ליה לדידך, והאי 

למא הוא דעביד ליה; אזלא דביתהו ואמרה ליה לרבי אבהו, אמר לה: דגחין וזקיף עליה, יקרא בע

 ומאי נפקא ליך מינה? מיני ומניה יתקלס עילאה. 

ותו, רבי אבהו אימנו רבנן עליה לממנייה ברישא, כיון דחזיה לר' אבא דמן עכו דנפישי ליה בעלי חובות, 

 אמר להו: איכא רבה. 

א אתרא, רבי אבהו דרש באגדתא, רבי חייא בר אבא דרש ר' אבהו ור' חייא בר' אבא איקלעו לההו

בשמעתא, שבקוה כולי עלמא לרבי חייא בר אבא ואזול לגביה דר' אבהו, חלש דעתיה. אמר ליה: אמשל 

לך משל, למה הדבר דומה? לשני בני אדם, אחד מוכר אבנים טובות ואחד מוכר מיני סידקית, על מי 

ית? כל יומא הוה מלוה רבי חייא בר אבא לרבי אבהו עד קופצין, לא על זה שמוכר מיני סידק

אושפיזיה, משום יקרא דבי קיסר, ההוא יומא אלויה רבי אבהו לרבי חייא בר אבא עד אושפיזיה, 

 ואפילו הכי לא איתותב דעתיה מיניה.

 ב ,רכות לדבבבלי  .5

י תשובה, אבל צדיקים ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעל

עין לא ראתה אלהים זולתך. ופליגא דרבי אבהו, דאמר רבי אבהו: מקום שבעלי תשובה  –גמורים 

 .צדיקים גמורים אינם עומדין –עומדין 

 (47, ש' 515)עמ'  ז, ירושלמי פסחים ג .6

 .התלמוד קודם למעשה :נמנו בעליית בית ארוס בלוד .המעשה קודם לתלמוד :כך שנה רבי

  .חנינה בריה יזכי בטיבריה ביאבהו שלח לר רבי

  .גמל הוא חסד :אתון ואמרון ליה
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שכבר נמנו וגמרו בעליית בית ארום בלוד  ,המבלי אין קברים בקיסרין שלחתיך לטבריא :שלח ומר ליה

 .שהתלמוד קודם למעשה

 .קודם רבנין דקיסרין אמרין הדא דתימר בשיש שם מי שיעשה אבל אם אין שם מי שיעשה המעשה

 שיר השירים רבה )וילנא( פרשה א .7

מהו  :אמר ליה רבי אבהו לר' שמעון בן לקיש ,רבי אבהו וריש לקיש הוו עללין לחדא מדינתא דקיסרין

וספא חלא ויהב בפומיה, אמר  ,נחת ליה ריש לקיש מן חמריה ?!כן עלינן למדינתא דחירופיא וגידופיא

 רוצה במי שאומר דילטורייא על ישראל. אין הקדוש ברוך הוא :אמר לו ?מהו כן :ליה

 א ,בבלי בבא קמא צג .8

אמר רבי אבהו: לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפין, שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני 

 יונה, והכשירן הכתוב לגבי מזבח.

 ב  ,בבלי מועד קטן כה .9

 כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיא.

 (25, ש' 1394 )עמ' א, עבודה זרה גרושלמי י .10

 ]...[ כד דמך ר' אבהו בכן עמודיא דקיסרין

אמר  .דידך :אמרו ליה ?כל אילין למאן :אמר לון .עברון קומוי י"ג נהרין דאפרסמון ,רבי אבהו מי דמך

 )ישעיהו מט, ד(. וגו' "ואני אמרתי לריק יגעתי" ?וכל אילין דאבהו :לון

 ב. ייצוג כלפי השלטונות

 א  ,דיבבלי סנהדרין  .11

דעמיה,  רבי אבהו כי הוה אתי ממתיבתא לבי קיסר, נפקי מטרוניתא דבי קיסר ומשריין ליה: רבה

 .דברנא דאומתיה, בוצינא דנהורא, בריך מתייך לשלםמ

 א ,בבלי חגיגה יד .12

כגון רבי  –כגון רבי חנינא בן דוסא, למטה  –זה שנושאין פנים לדורו בעבורו, למעלה  –ונשוא פנים  ]...[

  אבהו בי קיסר.

ֵנה ָהָאדֹון ) י הִּ בֹור  ה'כִּ ם: גִּ ְשַען ָמיִּ ְשַען ֶלֶחם ְוֹכל מִּ יהּוָדה ַמְשֵען ּוַמְשֵעָנה ֹכל מִּ ִּם ּומִּ ירּוָשַל יר מִּ ְצָבאֹות ֵמסִּ

ים ְויֹו ים ּוְנשּוא ָפנִּ שִּ יא ְוֹקֵסם ְוָזֵקן: ַשר ֲחמִּ ְלָחָמה שֹוֵפט ְוָנבִּ יש מִּ ים ּוְנבֹון ָלַחש: ישעיהו ְואִּ ֵעץ ַוֲחַכם ֲחָרשִּ

 ג(.-, אפרק ג

 ב  ,בבלי יבמות סה .13

, ואהדרינהו רבי אמי ורבי אסי )כרבי יוחנן בן ברוקה( דיתיב ר' אבהו וקאמר משמיה דרבי יוחנן: הלכה

 לאפייהו. ואיכא דאמרי: רבי חייא בר אבא אמר, ואהדרינהו רבי אמי ורבי אסי לאפייהו. 

פפא: בשלמא למאן דאמר רבי אבהו אמרה, משום כבוד בי קיסר לא אמרו ליה ולא מידי,  אמר רב

 אלא למאן דאמר, רבי חייא בר אבא אמרה, לימרו ליה: לא אמר רבי יוחנן הכי.

 (34, ש' 79)עמ' א , רושלמי פאה אי .14

  ?מהו שילמד אדם את בנו יוונית :שאלו את רבי יהושע

  ".והגית בו יומם ולילה" :דכתיב ,לא יום ולא לילהילמדנו בשעה שאינה  :אמר להם

 :והתני ר' ישמעאל ",והגית בו יומם ולילה"בגין דכתיב  ,מעתה אסור לאדם ללמד את בנו אומנות

  ?זו אומנות ",בחיים תובחר"
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 .מפני המסורות :רבי חייא בשם רבי יוחנן ,רבי בא בריה דרבי חייא בר ווא

 .מפני שהוא תכשיט לה ,מותר לאדם ללמד את בתו יוונית :רבי אבהו בשם רבי יוחנן

  .בגין דו בעה מלפה בנתיה הוא תלי ליה בר' יוחנן :שמע שמעון בר ווה אמר

 .שמעתיה מר' יוחנן]לא[ יבא עלי אם  ]שמע רבי אבהו ואמר[:

  ג. ויכוחים עם הנוצרים

 שמות רבה פרשה כט .15

 ומבלעדי אין" ,שאין לי אח –" ואני אחרון" ,ן לי אבשאי –" אני ראשון" ,אמר הקב"ה:... א"ר אבהו

 .שאין לי בן –" אלהים

ְשָרֵאל ְוֹגֲאלֹו  ה'ֹכה ָאַמר ) ים: ה'ֶמֶלְך יִּ ַבְלָעַדי ֵאין ֱאֹלהִּ י ַאֲחרֹון ּומִּ אשֹון ַוֲאנִּ י רִּ  , ו( ישעיהו  מד ְצָבאֹות ֲאנִּ

 (                                           28, ש' 713) עמ'  א, ירושלמי תענית ב .16

שאני עולה ' ;סופו לתהות בו – 'בן אדם אני' ;מכזב הוא –' אל אני'אם יאמר לך אדם  :אמר רבי אבהו

   ". ההוא אמר ולא יקימינה" –' לשמים

ְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְולֹא) יַכֵזב ּוֶבן ָאָדם ְויִּ יש ֵאל וִּ יֶמָנה: במדבר כג לֹא אִּ ֶבר ְולֹא ְיקִּ  , יט(ַיֲעֶשה ְודִּ

 ו, א בבלי מגילה .17

זו קסרי בת אדום, שהיא יושבת בין החולות, והיא היתה  –, ד( ב 'צפ) "ועקרון תעקר"אמר רבי אבהו: 

יתד תקועה לישראל בימי יוונים, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום היו קורין אותה אחידת מגדל 

 . שיר

ם ְיָגְרשּוָה ְוֶעְקרֹון ֵתָעֵקרכִּ ) ְשָמָמה ַאְשדֹוד ַבָצֳהַריִּ ְהֶיה ְוַאְשְקלֹון לִּ   (ד ,צפניה ב :י ַעָזה ֲעזּוָבה תִּ

 א  ,בבלי עבודה זרה ד .18

משתבח להו ר' אבהו למיני ברב ספרא דאדם גדול הוא, שבקו ליה מיכסא דתליסר שנין. יומא חד 

רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל "אשכחוהו, אמרו ליה, כתיב: 

ברחמיה מסיק ליה? אישתיק ולא אמר להו ולא מידי.  –, מאן דאית ליה סיסיא , ב(עמוס ג" )עונותיכם

רמו ליה סודרא בצואריה וקא מצערו ליה. אתא רבי אבהו אשכחינהו, אמר להו: אמאי מצעריתו ליה? 

אדם גדול הוא? ]ולא ידע למימר לן פירושא דהאי פסוקא[! אמר להו: אימר אמרו ליה: ולאו אמרת לן ד

בתנאי, בקראי מי אמרי לכו! אמרו ליה: מ"ש אתון דידעיתון? אמר להו: אנן דשכיחינן  –דאמרי לכו 

רמינן אנפשין ומעיינן, אינהו לא מעייני. אמרו ליה: לימא לן את, אמר להו: אמשול לכם משל,  –גביכון 

 –נפרע ממנו מעט מעט, שונאו  –, אחד אוהבו ואחד שונאו, אוהבו י אדםה משני בנשֶ לאדם שנֹולמה"ד? 

  נפרע ממנו בבת אחת.
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 הלל כאן מי - טאובמן יהודה

יליד שדה אליהו גר בבנימינה. מלמד במכון הרטמן )תכנית בארי(, באלו"ל ובארגוני התחדשות 

 ומה שביניהם. -דתיים יהודית נוספים. פעיל בתפר שבין חילונים 

 

 משנה אבות א' י"ד. 1

ם, אֹוֵמר ָהָיה הּוא י ֵאין אִּ י ֲאנִּ י, לִּ י מִּ י. לִּ י ּוְכֶשֲאנִּ י ָמה, ְלַעְצמִּ ם. ֲאנִּ  :ֵאיָמָתי, ַעְכָשיו לֹא ְואִּ

 בבלי סוכה נ"ג עמ' א' למודת. 2

 ואם כאן הכל כאן אני "אם כן: אמר השואבה, בית בשמחת שמח כשהיה הזקן, הלל על עליו, אמרו תניא:

 אני ביתי אל תבא אם אותי! מוליכות רגלי שם אוהב, שאני "למקום כן: אומר היה הוא כאן?!" מי כאן איני

 את אזכיר אשר המקום בכל" :שנאמר ,ביתך אל אבא לא אני ביתי אל תבא לא אתה אם ביתך אל אבא

 .(כד, כ שמות) "וברכתיך אליך אבא שמי

 ג סימן לד פרשה, בהר פרשת רבה ויקרא. 3

יש ַנְפשֹו ֹגֵמל" י ְשֵארֹו ְוֹעֵכר ָחֶסד אִּ  הזקן הלל. הזקן הלל זה – חסד איש נפשו גומל(. יז יא משלי" )ַאְכָזרִּ

: להם אמר? הולך אתה להיכן, רבנו: תלמידיו לו אמרו. והולך מהלך היה, מתלמידיו נפטר שהיה בשעה

 אמר? מצוה היא וזו: לו אמרו. במרחץ לרחוץ: להם אמר? עושה הלל מצוה מה וכי: לו אמרו. מצוה לעשות

ְרְקָסיֹות ובבתי תיאטָריֹות בבתי אותן שמעמידים מלכים של איקוניות אם ומה. הן: להם  מי, שלהם קִּ

ין לו מעלין והן ושוטפן מורקן עליהן ממונה שהוא  אנו – המלכות גדולי עם מתגדל שהוא אלא עוד ולא, ָסָלרִּ

 .וכמה כמה אחת על(, ו ט בראשית" )האדם את עשה אלהים בצלם כי: "דכתיב, ובדמות בצלם שנבראנו

 א"ע א"ל" שבת" בבלי למודת. 4

 על עומד כשאני כולה התורה כל שתלמדני מנת על גיירני לו אמר שמאי לפני שבא אחד בנכרי מעשה שוב...

 כל היא זו !תעביד לא לחברך סני דעלך: "לו אמר. גייריה הלל לפני בא שבידו הבנין באמת דחפו אחת רגל

 ".גמור זיל הוא פירושה ואידך כולה התורה

 'ד-'ג' י פרק" שביעית" משנה. 5

ן ֶאָחד ֶזה. ְמַשֵמט ֵאינֹו, ְפרֹוְזבּול ים מִּ ין ַהְדָברִּ ְתקִּ ֵלל ֶשהִּ ְמְנעּו ְכֶשָרָאה, ַהָזֵקן הִּ ְלַהְלוֹות ָהָעם ֶשנִּ  ֶזה ֶאת ֶזה מִּ

ין ָשֶמר( טו דברים) ַבתֹוָרה ֶשָכתּוב ַמה ַעל ְועֹוְברִּ ְהֶיה ֶפן ְלָך הִּ ם ָדָבר יִּ ַיַעל ְלָבְבָך עִּ ין', ְוגֹו ְבלִּ ְתקִּ ֵלל הִּ  הִּ

 :ַלְפרֹוְזבּול

י מֹוֵסר. ְפרֹוְזבּול ֶשל גּופֹו ֶזהּו יש ָלֶכם ֲאנִּ י אִּ י ְפלֹונִּ ים ּוְפלֹונִּ י םֶשְבָמקֹו ַהַדָינִּ י ֶשֶיש חֹוב ֶשָכל, ְפלֹונִּ  ָכל ֶשֶאְגֶבנּו, לִּ

ים. ֶשֶאְרֶצה ְזַמן ין ְוַהַדָינִּ ים אֹו, ְלַמָטה חֹוְתמִּ  :ָהֵעדִּ
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 ט"ה ד"פ כתובות תוספתא. 1

 מעשה ובא השוק מן וחוטפה בא אחד נשים מקדשין אלכסנדריא בני כשהיו הדיוט לשון הזקן הלל דרש

 וכתוב לו הוציאו אמותיכן כתובת לי הוציאו הזקן הלל להם אמר ממזרין בניהן לעשות בקשו חכמים לפני

 .וישראל משה כדת לאנתו לי תיהוי לביתי משתכנסי בה

  ע"א ל"א -ע"ב ל' שבת  בבלי תלמוד. 7

 .כשמאי קפדן יהא ואל כהלל ענוותן אדם יהא לעולם נו רבנן:ת

 אחד אמר ,זוז מאות' ד יטול - הלל את ויקניט שילך מי כל :אמרו .זה את זה שהמרו אדם בני בשני מעשה 

 כאן מי :אמר ,ביתו פתח על ועבר הלך .ראשו את חפף והלל היה ערב שבת היום אותו .אקניטנו אני מהם

 ".לשאול לי יש שאלה" מר לו:א ?"מבקש אתה מה בני" :לו אמר .לקראתו ויצא נתעטף ?הלל כאן מי ?הלל

 !שאלת גדולה שאלה בני" ו:למר א ?"סגלגלות בבליים של ראשיהן מה מפני". "שאל בני שאל" מר לו:א

 נתעטף ?הלל כאן מי ?הלל כאן מי" :ואמר חזר .אחת שעה והמתין הלך ."פקחות חיות להם שאין מפני

 ".שאל בני שאל" מר לו:א ".לשאול לי יש שאלה" מר לו:א ?"מבקש אתה מה בני" :לו אמר .לקראתו ויצא

 ."החולות בין שדרין מפני !שאלת גדולה שאלה בני" :לו אמר ?"תרוטות תרמודיין של עיניהן מה מפני"

 מה בני" מר לו:א .לקראתו ויצא נתעטף ?הלל כאן מי ?הלל כאן מי" :ואמר חזר .אחת שעה והמתין הלך

 אפרקיים של רגליהם מה מפני" ". שאל בני שאל" מר לו:א ".לשאול לי יש שאלה" מר לו:א ?"מבקש אתה

 לי יש הרבה שאלות" :לו אמר ".המים בצעי בין שדרין מפני !שאלת גדולה שאלה בני" מר לו:א ?"רחבות

 מר לו:א ".שאל לשאול לך שיש שאלות כל" מר לו:א .לפניו וישב נתעטף ".תכעוס שמא אני ומתירא לשאול

 כמותך ירבו לא ,הוא אתה אם" לו: מרא ".הן" מר לו:א ?"ישראל נשיא אותך שקורין הלל הוא אתה"

 זהיר הוי" מר לו:א !" זוז מאות' ד ידך על שאבדתי מפני" מר לו:א ?"מה מפני בני" מר לו:א !"בישראל

  !"יקפיד לא והלל זוז מאות' וד זוז מאות' ד ידו על שתאבד הלל הוא יאכד ,ברוחך
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 המשכן ומלאכת הבריאה מעשה בין ההקבלה  מדרשי - לדרמן שולה ד"ר

מלמדת במכון שכטר למדעי היהדות בתחום "האמנויות ביהדות" שמטרתו להנגיש את תחומי 

 גםככלים דידיקטיים להוראת התרבות היהודית. במשך שנים רבות לימדה   האמנות השונים

בנושא "האמן כפרשן" ובהשפעות ההדדיות שבין  מחקרה מתמקד  באוניברסיטת בר אילן.

 י והנוצרי בציורים תנ"כייםהביטוי האמנותי היהוד

 

 י"ב' י"גבמדבר רבה,  .1

כתיב:  ?כיצד .את המשכן שהוא שקול כנגד העולם שקרוי אהל כשם שמשכן קרוי אהל :דבר אחר

בראשית ברא אלוהים וגו', כתיב: בשני יהי רקיע ויהי מבדיל וגו' ובמשכן כתיב: והבדילה הפרכת להם, 

בשלישי: יקוו המים מתחת השמים ובמשכן: ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה. ברביעי:יהי 

הארץ וגו', מאורות ברקיע השמים ובמשכן: ועשית מנורת זהב טהור וגו', בחמישי: ועוף יעופף על 

ובמשכן: והיו הכרובים פורשי כנפים, בששי: נברא אדם ובמשכן:ואתה הקרב אליך את אהרן 

אחיך.בשביעי כתיב: ויכלו השמים וגו' ובמשכן: ותכל כל עבודת משכן וגו', בבריאת עולם כתיב: ויברך 

בשביעי: ויקדש  אלהים, ובמשכן: ויברך אותם, בשביעי: ויכל אלהים, ובמשכן: ויהי ביום כלות משה,

אותו, ובמשכן: ויקדש אותו הוי את המשכן".
2
  

 נשא י"ט תנחומאה, ט"ז א; ’ פסיקתא רבתי, פ .2

קיומו של עולם היה תלוי בהקמת המשכן שעד שלא הוקם המשכן היה העולם דומה לטרסקל העומד 

"ויהי  מר:על שתי רגלים ולא היה יכול לעמוד הכן, כיוון שהוקם המשכן התבסס ועמד העולם, שנא

לרבות בריאת  -" את המשכן"אלא  "המשכן"אין כתיב כאן  ".ביום כלות משה להקים את המשכן

העולם שכתוב בו: את השמים ואת הארץ.
3
  

 פקודי, ב' . ומאתנח .3

לפיכך היו המשכן וכליו שקולים כנגד בריאת העולם. כיצד? בראשון ברא אלוהים את השמים ואת 

הארץ, שהם עדים על ישראל, וכנגדם עשו במשכן שני לוחות העדות. ביום שני ברא אלוהים את הרקיע 

 להבדיל בין מים למים, וכנגדו עשו במשכן הפרכת, המבדילה בין קדש לקדש הקדשים. בשלישי אמר

אלהים: יקוו המים ונבראו הימים וכנגדם עשו במשכן כיור לרחצה, ובו ביום נבראו דשאים וכל מיני 

עשבים וזרעים ועצי פרי עושים פרי לעולם, וכנגדם עשו במשכן שלחן ועליו לחם הפנים תמיד. ברביעי 

שבעה נרות נבראו המאורות וכל הכוכבים והמזלות, וכנגדם עשו במשכן את מנורת המאור, ובמנורה 

כנגד שבעת כוכבי הלכת: חמה נגה כוכב לבנה שבתאי, צדק ומאדים. בחמישי " ויאמר אלהים: ישרצו 

 המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף" וכנגדם עשו במשכן כרובים פורשי כנפים למעלה. 

 בששי נברא האדם בצלם אלהים, לכבוד יוצרו,והכניסו לגן עדן לעבדו ולשמרו,וכנגדו 

את הכהן הגדול, לשמש ולשרת לפני יוצרו וקונו. משחו במשכן
4
  

 מ' ב '. ות רבהשמ .4

                                                 
 י"ב' י"גשם,  2
 נשא י"ט . תנחומאה, ט"ז א; ’ פסיקתא רבתי, פ 3
 פקודי, ב' . תנחומא 4



 

 

 60מתוך  25עמ'  מדרשי  ההקבלה בין מעשה הבריאה ומלאכת המשכן -ד"ר שולה לדרמן 

 

אתה מוצא, כשעלה משה למרום, הראה לו הקדוש ברוך הוא מעשה המשכן ומעשה כל כליו ואמר לו: 

כך וכך עשה. בא משה לירד, סבור שהוא עושה אותו.קרא לו הקדוש ברוך הוא אמר לו: משה, מלך 

שות דבר אלא המלך גוזר ואחרים עושים, אמר להם ויעשו: ולא אמר לו עשיתיך , אין דרך המלך לע

למי יאמר ויעשה. אמר משה : למי אמר? אמר לו אני מראה לך. מה עשה הקב"ה? הביא לו ספרו של 

אדם הראשון והראה לו כל הדורות, שהם עתידים לעמד מבראשית עד תחית המתים, דור דור ומלכיו, 

ור ונביאיו, ואמר למשה: כל אחד ואחד התקנתיו מאותה שעה וכן התקנתי דור דור ומנהיגיו, דור ד

מאותה שעה מי שיעשה מלאכת המשכן, "ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור". 
5

 

 שלישי.רקי דרבי אליעזר פרק פ .5

מאור לבושו של הקב"ה שהוא לבוש, לקח ממנו ופרש כשלמה, והיו  ?שמים מאיזה מקום נבראו

מותחין והולכין עד שאמר להם די. ועל כן נקרא שמו שדי, שאמר לשמים די ועמדו. ומנין שמאור לבושו 

הארץ מאיזה מקום נבראת,  -נברא, שנאמר עטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה )תהילים קד' ב'(

וזרק על המים ונקפאו המים ונעשה עפר הארץ, שנאמר, כי לשלג יאמר משלג שתחת כסא הכבוד לקח 

הוא ארץ )איוב לז' ו(. קורקוסי השמים במימי אוקינוס  הם אחוזים, שמימי אוקינוס בין קצות הארץ 

לבין קצות השמים, וקצות השמים על מימי  אוקינוס הם פרושים, שנאמר, המקרה במים עליותיו 

של שמים עולה למעלה, כדורם הוא כאהל פרושה, קצותיה למטה ותוכה למעלה )תהילים קד' ג'(. תוכן 

כך הן השמים, קצותם למטה ותוכן למעלה כאהל, שנאמר, וימתחם  .וכל בני אדם יושבים תחתיה

כאהל לשבת )ישעיה מ' כב'(. ארבע רוחות בעולם, רוח פנת המזרח, רוח פנת המערב, רוח פנת הדרום, 

פנת המזרח משם האור יוצא לעולם. רוח פנת הדרום, משם טללי ברכה וגשמי רוח פנת הצפון. רוח 

ברכה יוצאין לעולם. רוח פנת המערב משם חשך יוצא לעולם. רוח פנת המערב משם חשך יוצא לעולם. 

ב, יח( ויאמר אלוהים יהי אור, ויאמר אלוהים -בעשרה מאמרות נברא העולם, ואלו הן)בראשית א' ג

אלוהים יקוו המים, ויאמר אלוהים תדשא הארץ, ויאמר אלוהים יהי מארת, ויאמר יהי רקיע, ויאמר 

אלוהים תוצא הארץ, ואמר אלוהים נעשה אדם, ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם, ויאמר אלוהים לא 

טוב היות האדם לבדו. ובשלשה כללו, ואלו הן, בחכמה ובתבונה ובדעת, שנאמר ה' בחכמה יסד ארץ 

כ(. ובשלשתן נעשה המשכן, שנאמר ואמלא אתו -, בדעתו תהומות נבקעו )משלי ג' יטכונן שמים בתבונה

ובשלשתן נעשה בית המקדש, שנאמר, בן אשה  -רוח אלוהים בחכמה ובתבונה ובדעת )שמות לא' ג(

אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחשת וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת )מ"א 

עתיד להבנות, שנאמר בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאו )משלי ז' יד(. ובשלשתן 

 ד(. -כד' ג

תן שלש מתנות טובות לישראל, שנאמר, כי ה' יתן חכמה, מפיו דעת ותבונה )שם ב'ו(. יובשלשתן עתיד ל

יא' ב'(.  ושלשתן כפולות נתנו למלך המשיח, שנאמר, ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה וגו')ישעיה
6

   

 כלי המשכן : 

 .124, ותבובר, שמ ומאב'; תנח-נ' א'פרשה  ות רבהשמ .1

בשעה שאמר הקב"ה למשה לעשות את המשכן וכליו, אמר בצלאל: במה אפתח תחלה. פתח בעשית 

ארון תחלה. לא כשם שאמר לו משה לעשות תחלה את המשכן ואחר כך את כליו, אלא פתח בארון 

אל למשה: מהו המשכן הזה שצוה הקב"ה לעשותו? אמר לו משה:שישרה תחלה. למה? אמר לו בצל

הקב"ה שכינתו בתוכו, ומלמד לישראל תורה. אמר לו בצלאל, והיכן התורה נתנת? אמר לו משה: 

                                                 
 שמ"ר מ' ב '. 5
 שלישי. ’   פדר"א, פ 6
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משאנו עושים את המשכן אנו עושים את הארון להניח בו התורה. אמר לו בצלאל: רבנו משה אין 

את הארון ומניחים לתוכו התורה ואחר כך אנו עושים המשכן  כבודה של תורה בכך אלא אנו עושים

 שאין המשכן עשוי, אלא בשביל התורה. 

לפיכך פתח בצלאל בעשית הארון תחלה. ונהג בכך כמדת הקב"ה , שברא האור תחלה ואחר כך ברא 

את העולם. משל למלך שבקש לבנות פלטין, והיה המקום אפל, מה עשה? הדליק נרות ופנסים לידע 

היאך הוא קובע דיומסי הבנין, כך ברא הקב"ה האור תחלה ואחר כך העולם, וממנו למד בצלאל 

שהתחיל בתורה תחלה, שהתורה אורה לעולם הזה ולעולם הבא, ואחר כך עשה את המשכן. 
7

 

 .ברייתא דמלאכת המשכן פ' ז ויקהל, במ"ר ד' י"ג  תנחומא .7

כיצד עשה בצלאל את הארון? עשה שלש תבות, שתים של זהב ואחת של עץ, ארבעה כתלים ושולים 

לכל אחד ופתוחים מלמעלה; שקע את של עץ בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ, וצפה וחפה שפתו 

העליונה בזהב. נמצא הארון מצפה בזהב מבית ומבחוץ. בארון היו מנחים שני הלוחות שעליהם 

שרת הדברות, וכן שם המפרש וכל כנוייו. הארון היה מכון כנגד כסא הכבוד, ולכך היה חביב כתובים ע

מכל כלי המשכן. ולפיכך , אף בשעה שהיו נוסעים, היו פורסין עליו בגד כליל תכלת. למה? שהתכלת 

 דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד. ולפי שהארון דומה לכסא הכבוד, לכך היו שמים הבגד מתכלת

פניו כנגד הרקיע הדומה לו. 
8

 

 בבלי סוכה, ה' ע"ב; שמ"ר מ"א, ו; דב"ר ג, ט"ז .8
על הארון היו שני כרובים ולהם דמות פרצוף תינוק, והם סוככים בכנפיהם על הכפרת. למה כרובים 

שנים? כנגד שני לוחות הברית; כנגד שני שמות הקדושים: אדנות ואלהות; ה' המורה על מדת החסד, 

מורה על מדת הגבורה. פניו של כל כרוב עבים טפח וכנפי הכרובים עשרה טפחים כל כנף, ואלוהים ה

כנגד עשרים ושתים אותיות של אלף בית. -הרי עשרים ושתים 
9

 

 , בהעלתך, ותנחומא;  50-49בובר, בר',  תנחומאט"ו ט; דבר רבה במ .9

כתבניתם במשכן לפי דעה ארון שלחן ומנורה של אש ירדו למשה מן השמים כדי שידע היאך לעשות 

 אחרת לימד מלאך גבריאל למשה את מעשה המנורה. 

אף על פי שהראהו הקב"ה למשה את מעשה המנורה כשעמד לפניו במרום ואמר לו: זה מעשה המנורה, 

אף על פי כן נתקשה משה וכיון שירד שכח מעשה. לפיכך חזר ועלה ואמר: רבוני שכחתי מעשה. הראה 

אש ואמר לו: זה ראה ועשה, כזה תעשה.ואף על פי כן עוד נתקשה בו משה. אמר לו הקב"ה מנורה של 

לו הקב"ה: לך אצל בצלאל והוא יעשה אותה. ירד ואמר לבצלאל ומיד עשאה. התחיל משה תמה 

ואמר: אני כמה פעמים הראה לי הקב"ה ונתקשיתי לעשותה, ואתה שלא ראית עשית מדעתך? בצלאל, 

לי הקב"ה עשיתה.  אל היית עומד כשהראה-בצל
10

 

 בבלי סוכה ה' ע"א; מכילתה דבחודש פ"ד ס"ה.  .10
מבין שני הכרובים הייתה השכינה מדברת עם משה שהרי מעולם לא ירדה השכינה למטה מעשרה 

טפחים, ולא עלה ילוד אשה למרום, ואפילו משה ואליה עמדו מרחוק. שכן " השמים שמים לה' והארץ 

ור יוצא מבין הכרובים, שהם למעלה מעשרה טפחים ומדבר עם נתן לבני אדם". לפיכך היה הדב

משה.
11
  

                                                 
 .124בובר, שמ',  תנחומאב'; -שמ"ר, נ' א' 7
 . ויקהל, במ"ר ד' י"ג תנחומא 8
 בבלי סוכה, ה' ע"ב; שמ"ר מ"א, ו; דב"ר ג, ט"ז. 9

  , בהעלתך, ו.תנחומא;  50-49בובר, בר',  תנחומאבמ"ר, ט"ו ט;  10
 בבלי סוכה ה' ע"א; מכילתה דבחודש פ"ד ס"ה. 11
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  .ימדרש תדשא , סימן   .11
המשכן והאדם נעשו בדמות העולם, ועל כן קרבנות הנשיאים הם כנגד העולם והאדם )סימן י'(, 

ובבמדבר רבה פרק י"ד סימן כ"ד : ר' פנחס בן יאיר אומר כנגד הדורות שהיו מאדם הראשון עד 

המשכן וכנגד המצוות שנצטוו הקריבו הנשיאים קערת כסף אחת. ג  מיני קרבנות הם כנגד שלוש כתות 

ל צדיקים. אבל כולם נקרבים בבית אחד ועל ידי כהן אחד לשם אלוהים אחד. כך הצדיקים עובדים ש

באופנים שונים אל אחד "והאוהב אותו אוהב, והמבקש ממנו הוא מבקש והמתירא ממנו הוא 

מתירא". 
12

 

 י' ; תוספות דמנח' י"א י'.’ ברייתא דמלאכת המשכן פ  .12
המנורה עמדה לצד דרום של ההיכל והשלחן לצד צפון, לרמז על רב טוב הצפון לצדיקים לעולם הבא 

בגן עדן, הנמצא בצד צפון, ואור המנורה פונה כלפי דרום לרמז על אור השכינה, שלעתיד לבוא; אין שם 

ז' נרות כנגד  לא אכילה ולא שתיה, אלא צדיקים נזונים מזיו השכינה ונהנים מאורה. מנורת זהב יש לה

 ז' מאורות בעולם ז' ככבים )כוונתו ז' מאורות של ז' כוכבי לכת(. 

אין לך כל דבר ודבר שבמשכן שאינו כדגמה של מעלה, שכל מה שיש למעלה יש למטה. יש למעלה 

כוכבים ולמטה ישראל צבאות ה'. יש למעלה אופנים "והנה אופן אחד בארץ". יש למעלה כרובים ויש 

סוככים על ארון העדות. למעלה נטה הקב"ה שמים כיריעה ולמטה עשו יריעות עזים  למטה כרובים

במשכן. 
13

 

 

                                                 
 שם, סימן י'. 12
 י' ; תוספות דמנח' י"א י'. ’ שם, שם ; ברייתא דמלאכת המשכן פ 13
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 וגנאי שבח – ישראל תומלכ מייסד ירבעם, - שנאן אביגדור פרופ'

פרופ' )אמריטוס( בחוג לספרות עברית שבאוניברסיטה העברית בירושלים. חוקר ספרות האגדה 

סיים את כל לימודיו . (1946הארמיים. יליד פראג ) והמדרש, סידור התפילה ותרגומי המקרא

. באמתחתו למעלה מעשרה 2015באוניברסיטה העברית שבה לימד על פרישתו ממנה בשנת 

פירוש  -ספרים וכמאה מאמרים מדעיים בשפות שונות. בין ספריו האחרונים: "פרקי אבות 

. מרבה להרצות בארץ ישראלי חדש" ומהדורה מרועננת של ספר האגדה לביאליק ורבניצקי

 .ובעולם בתחומי מחקריו המגוונים

 

אין  -וכל המחטיא את הרבים  ,אין חטא בא על ידו -כל המזכה את הרבים  :יח ,משנה אבות ה .א

צדקת ה' עשה "זכות הרבים תלוי בו שנאמר  ,משה זכה וזיכה את הרבים .מספיקין בידו לעשות תשובה

על חטאות "חטא הרבים תלוי בו שנאמר  ,את הרבים ירבעם חטא והחטיא ".ומשפטיו עם ישראל

  ".ירבעם בן נבט אשר חטא ואשר החטיא את ישראל

 :שלשה מלכים .לשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבאש , ב:משנה סנהדרין י .ב

ויתפלל אליו ויעתר לו " רבי יהודה אומר מנשה יש לו חלק לעולם הבא שנאמר]ירבעם אחאב ומנשה 

 [.אמרו לו למלכותו השיבו ולא לחיי העולם הבא השיבו ",וישמע תחנתו וישיבהו ירושלים למלכותו

 .בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי :ארבעה הדיוטות

שהלקה את ישראל  -"( וירבעם בן נבט אפרתי ושם אמו צרועה: "דברים רבה )ליברמן( פרשת עקב .ג

 בצרעת.

שעשה מריבה  -שריבע עם. דבר אחר: ירבעם  -ן: ירבעם תנו רבנ קב ע"א: - ב"בבלי סנהדרין קא ע .ד

בן שניבט ולא ראה.  -שעשה מריבה בין ישראל לאביהם שבשמים. בן נבט  -בעם. דבר אחר: ירבעם 

שנתמכמך בבנין, ומה  -שניבט ולא ראה, מיכה  -תנא: הוא נבט, הוא מיכה, הוא שבע בן בכרי. נבט 

לשה ניבטו ולא ראו ואלו הן: נבט, ואחיתופל, ואיצטגניני פרעה. שבע בן בכרי שמו. תנו רבנן: ש -שמו 

ומנא לן  ..[.] ירבעם הוא דנפק מיניה -נבט ראה אש שיוצאת מאמתו, הוא סבר איהו מליך, ולא היא 

ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם ולהכחיד ולהשמיד מעל פני "דכתיב  -דלא אתי לעלמא דאתי 

 -לעולם הבא. אמר רבי יוחנן: מפני מה זכה ירבעם למלכות  -ולהשמיד  בעולם הזה, -. להכחיד "אדמה

וזה הדבר אשר הרים יד "מפני שהוכיחו ברבים. שנאמר  -מפני שהוכיח את שלמה. ומפני מה נענש 

. אמר לו: דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי "במלך שלמה בנה את המלוא סגר את פרץ עיר דוד אביו

ה גדרת אותם כדי לעשות אנגריא לבת פרעה? ומאי וזה אשר הרים יד במלך? שיעלו ישראל לרגל, ואת

אמר רב נחמן: שחלץ תפיליו בפניו. אמר רב נחמן: גסות הרוח שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם, 

ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית ה' "שנאמר 

. "הזה אל אדניהם אל רחבעם מלך יהודה והרגני ושבו אל רחבעם מלך יהודה בירושלים ושב לב העם

אמר, גמירי: דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית יהודה בלבד, כיון דחזו ליה לרחבעם דיתיב ואנא 

מורד במלכות הואי, וקטלין לי, ואזלו בתריה. מיד  -קאימנא סברי: הא מלכא והא עבדא. ואי יתיבנא 

ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב לכם מעלות ירושלים הנה אלהיך ישראל אשר העלוך ויועץ המלך "

. מאי ויועץ? אמר רבי יהודה: שהושיב "מארץ מצרים וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן

אמר להו: מלכא בעינא  -אמרו ליה: הין.  -רשע אצל צדיק. אמר להו: חתמיתו על כל דעבידנא? 
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 -אפילו למפלח לעבודה זרה?  -אמרו ליה: הין.  -כל דאמינא לכו עבידתו?  -רו ליה: הין. אמ -למיהוי. 

אמר ליה רשע לצדיק: סלקא דעתך דגברא כירבעם פלח לעבודה זרה?  -אמר ליה צדיק: חס ושלום! 

אף אחיה השילוני טעה וחתם.. ואלא למינסינהו הוא דקא בעי, אי קבליתו למימריה  

אתו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדם  וימצא" שם קב ע"א: .ה

. מאי בשלמה חדשה? אמר רב נחמן: כשלמה חדשה, מה שלמה חדשה אין בה שום דופי, אף "בשדה

שחידשו דברים שלא שמעה אזן  -תורתו של ירבעם לא היה בה שום דופי. דבר אחר: שלמה חדשה 

מר רב יהודה אמר רב: שכל תלמידי חכמים דומין לפניהם כעשבי מעולם. מאי ושניהם לבדם בשדה? א

 השדה. ואיכא דאמר: שכל טעמי תורה מגולין להם כשדה.

, שהוא שקול כאחיה השילוני, שישבו לברר מעשי מרכבה, "שניהם לבדם בשדה"ו , ה:ליםידרש תהמ .ו

עתיד להעמיד שני עגלים, ועמדו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו לפניו רבש"ע אדם שהוא 

אמר להן עכשיו מה הוא צדיק או רשע, אמרו לו צדיק, אמר להן איני דן  ?אתה מגלה לו מעשה מרכבה

 את האדם אלא לפי שעתו.

תנו רבנן: מנשה היה שונה חמשים וחמשה פנים בתורת כהנים, כנגד שני  :ב"בבלי סנהדרין קג ע .ז

 ושלשה.  מאה -שמנים וחמשה, ירבעם  -מלכותו. אחאב 

? אמר רבי אבא: הדבר הזה" אחר"מאי  ".אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה" שם קב ע"א: .ח

אחר שתפשו הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו, ואמר לו: חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, 

 אי הכי לא בעינא. -בן ישי בראש  - ?אמר לו, מי בראש

אחר את רבי מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה: מאי דכתיב לא יערכנה זהב שאל  :א"בבלי חגיגה טו ע .ט

אמר לו: אלו דברי תורה, שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז, ונוחין לאבדן  -וזכוכית ותמורתה כלי פז 

אמר לו: רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא: מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשברו  -ככלי זכוכית. 

אמר לו:  -אמר לו: אף אתה חזור בך!  -אף תלמיד חכם, אף על פי שסרח יש לו תקנה.  -נה יש להם תק

חוץ מאחר. תנו רבנן: מעשה באחר שהיה רוכב על  -כבר שמעתי מאחורי הפרגוד: שובו בנים שובבים 

הסוס בשבת, והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו: מאיר, חזור לאחריך, שכבר 

אמר ליה: ולא כבר אמרתי  -רתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת. אמר ליה: אף אתה חזור בך. שיע

 חוץ מאחר. -לך: כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים 

א"ר יודן כל אותן שבע שנים שבנה שלמה בית המקדש לא שתה בהן יין, כיון שבנה  יב, ה:ויקרא רבה  .י

תו הלילה שתה יין. והיו שם שתי בלזמיאות, אחת שמחה לבנין בית בית המקדש ונשא את בת פרעה או

המקדש ואחת שמחה לבת פרעה. אמ' הקדוש ברוך הוא של מי אקביל של אילו או של אילו. באותה 

א"ר הילל בריה דר'  "כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר הזאת"שעה עלתה על דעתו להחריבו, הה"ד 

נים מיני ריקודים ריקדה בת ונף ועוקם את חוטמו. א"ר חוניא שמולס כזה שהוא עובר מקום מטו

פרעה באותו הלילה. ר' יצחק בן אלעזר אמ' שלש מאות מיני ריקודים ריקדה בת פרעה באותו הלילה. 

על "והיה שלמה ישן עד ארבע שעות ביום ומפתחות בית המקדש נתונין תחת ראשו. הדא היא דתנן 

. הא כיצד עשת לו כמן פרס וקבעה בו כוכבים ומזלות ופירסה "תתמיד של שחר שקרב בארבע שעו

אותו למעלה הימנו וכשהיה מבקש לעמוד היה רואה אותן והיה סבור שעדיין הוא הלילה וישן לו עד ד' 

שעות. נכנסה אמו והוכיחתו. ויש או' ירבעם בן נבט נכנס והוכיחו. ויכול היה, ר' חגי בשם ר' יצחק עמד 

כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם "לף מתוך שבטו ונכנס והוכיחו. הה"ד וכינס שמונים א

. כדבר אפרים רתת, כדבר ירבעם ריתתון של שלמה. אמ' הקדוש ברוך הוא למה את "בבעל וימת
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מוכיחו, נשיא הוא, נשיא הוא בישראל. חייך שאני מטעימך משררותו קימעה ואי את יכול לעמוד בה. 

 מיד ויאשם בבעל וימת. כיון שנכנס למלכות

 כחמורות שעשה ירבעם.  -קלות שעשה אחאב  ע"ב:בבלי סנהדרין קב  .יא

ירבעם בן נבט אמרו לו ישראל מלוך עלינו, אמר להם עני אנכי, אמרו לו הרי  שיר השירים זוטא ח,יא: .יב

 כסף וזהב.

ה בפתי רמשא יום שמלך ירבעם על ישראל אתון כל ישר' לגבי א, א )לט ע"ב(:למי עבודה זרה ירוש .יג

אמרו ליה קום עבוד ע"ז אמר לון אפתי רמשא הו' אשתי ולא אשתי כל עמא שתו אלא אם אתון בען 

בצפרא אתון לגביה אמר לון כדון אנא ידע דאתון בען אלא דאנא דחיל ]...[  אזלון ואתון בצפרא

א אמר: לגום, רבי רבי לוי אמר: הר]...[ מסנהדרין דידכון דלא יקטלונני אמרו ליה אנן קטלין לון 

 הורידום מגדולתן.

לי גלעד ולי "דורשי רשומות היו אומרים: כולן באין לעולם הבא, שנאמר  "ב:בבלי סנהדרין קד ע .יד

כמשמעו,  -זה אחאב שנפל ברמות גלעד, מנשה  -י גלעד ". למנשה ואפרים מעוז ראשי, יהודה מחקקי

 .זה אחיתופל -מחקקי זה ירבעם דקאתי מאפרים, יהודה  -אפרים מעוז ראשי 
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 רבה איכה במדרש השבורים החרסים חידת - מרקס חן ד"ר

דוקטור לספרות המדרש והאגדה, לספרות עברית, ולתרבות ישראלית בחוג הרב תחומי 

 במכללת עמק יזרעאל. ומבקר מוזיקה, ספרות, ותרבות, בעיתון ישראל היום.

1.    

 

 א : ח )תרגום(איכה רבה  .2

אדם אחד מאתונה, הלך לירושלים, ומצא מכתש שבור. לקחו והלך לחייט. אמר לו: תפור לי מכתש זה. 

 הוציא לו קומץ של חול ואמר לו: שזור לי חוטים מזה, ואני אתפור לך. 

 בראשית ב, ז:  .3

 האדמה, ויפח באפיו, נשמת חיים; ויהי האדם, לנפש חיה."-האדם, עפר מן-אלהים את 'ה"וייצר 

 איוב: ספר .4

 מחומר קורצתי )לג, ו(. .א

 כחומר עשיתני )י, ט(,  .ב

 ידיך עצבוני ויעשוני )י, ח( .ג

5.    

 
 

 ישעיהו: .1

 אנחנו החומר אתה יוצרנו ומעשה ידיך כולנו )שם, סד, ז(

 היאמר חומר ליוצרו מה תעשה )שם, מה, ט( 
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 כא:  –אגרת שאול אל הרומים ט, יד  .7

אדם, כי תתוכח עם -וחלילה! ]...[ אך מי אתה, בן צדק אצל אלהים? חס-"אם כן מה נאמר? היש אי

אלהים? האם יאמר מעשה לעושהו: "מדוע ככה עשיתני?". האם מאותו חומר אין היוצר רשאי ליצר 

 כלי אחד לכבוד, וכלי אחר לשמוש שאין בו כבוד?".

 אלבק(, לב -בראשית רבה )תיאודור .8

וצר הזה אינו בודק קנקנים מרוערעים שאינו "ה' צדיק יבחן ]...[ )תהלים יא, ה( אמר ר' יונתן הי

מספיק לקיש עליו אחת עד ששיברו, כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים 

י"י צדיק יבחן, אמר ר' יוסי בר' חנינה הפישתני הזה בשעה שיודע שהפשתן שלו יפה, כל שהוא כותשה 

ק לקיש ]עליה אחת[ עד שנפקעת, כך אין הקדוש היא משבחת ומשתמנת, ובשעה שהיא רעה אינו מספי

 ברוך הוא מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים שנ' י"י צדיק יבחן..."

 יא:  -ירמיהו יט, א  .9

הלוך וקנית בקבק יוצר חרש ]...[. ויצאת אל גיא בן הנם אשר פתח שער החרסות וקראת  'ה"כה אמר 

 'המלכי יהודה וישבי ירושלם כה אמר  'ה שם את הדברים אשר אדבר אליך. ואמרת: שמעו דבר

צבאות אלהי ישראל הנני מביא רעה על המקום הזה אשר כל שמעה תצלנה אזניו. יען אשר עזבני 

]...[ ובקתי את עצת יהודה  'הוינכרו את המקום הזה ויקטרו בו לאלהים ]...[ לכן הנה ימים באים נאם 

איביהם וביד מבקשי נפשם, ונתתי את נבלתם למאכל לעוף  וירושלם במקום הזה, והפלתים בחרב לפני

 'ההשמים ולבהמת הארץ ]...[ ושברת הבקבק לעיני האנשים ההלכים אותך, ואמרת אליהם: כה אמר 

 צבאות ככה אשבר את העם הזה ואת העיר הזאת כאשר ישבר את כלי היוצר אשר לא יוכל להרפה עוד.

 יב: –ירמיהו יז א  .10

ְרְמָיהּו, ֵמֵאת -ר ָהָיה ֶאל"ַהָדָבר ֲאשֶ  יֲעָך ֶאת 'היִּ ְדָבָרי.  -ֵלאֹמר.  קּום ְוָיַרְדָת, ֵבית ַהיֹוֵצר; ְוָשָמה, ַאְשמִּ

ֵנה י, ֲאֶשר הּוא ֹעֶשה ַבֹחֶמר-הּוא( ֹעֶשה ְמָלאָכה, ַעל-ָוֵאֵרד, ֵבית ַהיֹוֵצר; והנהו )ְוהִּ ְשַחת ַהְכלִּ ם. ְונִּ --ָהָאְבָניִּ

י ְדַברבְ  י ַאֵחר, ַכֲאֶשר ָיַשר ְבֵעיֵני ַהיֹוֵצר, ַלֲעשֹות.  ַוְיהִּ , ֵאַלי ֵלאמֹור.  ו 'ה-ַיד ַהיֹוֵצר; ְוָשב, ַוַיֲעֵשהּו ְכלִּ

ְשָרֵאל-ֲהַכיֹוֵצר ַהֶזה לֹא ֵנה ַכֹחֶמר ְבַיד ַהיֹוֵצר, כֵ 'ה-ְנֻאם--אּוַכל ַלֲעשֹות ָלֶכם, ֵבית יִּ י ֵבית -ן; הִּ ַאֶתם ְבָידִּ

ְשָרֵאל.  ]...[ ְוַעָתה ֱאָמר יש-ָנא ֶאל-יִּ ִּם ֵלאֹמר, ֹכה ָאַמר -ְיהּוָדה ְוַעל-אִּ י יֹוֵצר 'היֹוְשֵבי ְירּוָשַל ֵנה ָאֹנכִּ , הִּ

ַדְרכֹו ָהָרָעה..." יש מִּ  ֲעֵליֶכם ָרָעה, ְוֹחֵשב ֲעֵליֶכם ַמֲחָשָבה; שּובּו ָנא, אִּ

 ב: איכה ד, .11

 "בני ציון היקרים המסולאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר".

 :144מדרש איכה רבה )בובר(, עמ'  .12

"איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר" )איכה ד, ב(. מעשה באדם אחד שאמר לבן ביתו לך והבא לי 

יך, והיה יושב בראש הגג, יין לשתות הלך ולא מצא, בא ואמר לא מצאתי. א"ל לך השלך את החבית לפנ

והשליך עצמו על החבית ונשברה, נפל מראש הגג ומת, ונתערבו עצמותיו עם החרס, לקיים מה שנאמר: 

 "איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר" )שם(".

 :127מדרש איכה רבה )בובר(, עמ'   .13

 . )איכה ג, יב("דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ" 

 אמרי לאספריתא,  רבנן דתמן

 אמרי כקורת החצים שהכל מקוששין בה והיא עומדת. ורבנן דהכא

 מדרש איכה רבה )בובר( פתיחתא ה: .14
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 "והעמידה על גחליה ריקה" )יחזקאל כד, יא(, 

 א"ר אלעזר: אלו נאמר "שבורה" לא היה לה תקנה לעולם, 

 וכשהוא אומר ריקה, כל כלי שהוא ריק סופו להתמלאות."
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 רגישה נפש או שוטה בכור - ראובן - אמינוף עירית ד"ר

. בוגרת ומוסמכת בהצטיינות בחוגים: 1980 -ילידת ירושלים, תושבת עמק יזרעאל עפולה מ

תולדות המחשבה היהודית וספרות עברית באוניברסיטה העברית. דוקטור בפילוסופיה 

ית "אורנים", מרצה בנושאי מקרא, מדרש ותלמוד: במכללה האקדמ מאוניברסיטת מלבורן.

בפו"מ של משטרת ישראל, במכון להשתלמות שופטים, בהשתלמויות מנהלים ומורים בכירים 

"אחד מקרא ושנים מדרש" במשה"ח, ובחוג ליהדות של עמק יזרעאל. פרסמה את הספרים: 

. ספר ,שמשון הלך אחר עיניו", "אבנים טובות ומיני סדקית", "עשו אחי, אבי אדום ורומי"

 מאמרים רבים ופרקים בכתבי עת וספרים. שוט","זה פשירה 

 

 (14-16)בראשית ל'  "וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו" .א
  - "וימצא דודאים בשדה"

 ר' חיא בר אבא אמר: יברוחין. ר' יצחק אמר: שעורין.

 ר' יהודה בר' סימון אמר: מישין, בין לדברי אלו, ובין לדברי אלו, הכל מודים שלא 

 הביא אלא מן ההפקר...

  –"ויבא אותם אל לאה אמו" 

 להודיעך עד היכן היה כבודה של אמו עליו, שלא טעמן עד שהביאם אל אמו. 

 ]בראשית רבה עב' א' ב'[ ]וראה: ילק"ש בר' רמז קכ"ט[ 

וישמע ישראל"  ) בראשית  -אל בארץ ההוא, וילך ראובן וישכב את בלהה פלגש אביו  "ויהי בשכן ישר .ב

 (22לה' 

"ויהי בשכן ישראל וגו' וילך ראובן וישכב את בלהה וגו' ויהיו בני יעקב שנים עשר וגו' בכור יעקב ראובן 

"-   

דכתיב: "ויהי בשכן אמר ר' יהודה בר סימון: קשה היא שלשלת יוחסין שתיעקר ממקומה, הדא הוא 

 ישראל  וגו' וילך ראובן וישכב" ...

 אמור מעתה: בכורת ממון ניטלה ממנו, ולא ניטלה ממנו בכורת יוחסין, דכתיב: 

"ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור, ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל ולא 

 (...1)דברי הימים א' ה'  להתיחש לבכורה"

 חגי בשם ר' יצחק אמר: אפילו בשעת הקלקלה אין מיחסין אלא לראובן...ר' 

ר' יודן בשם ר' אחא: ראובן בכור לעיבור, בכור ללידה, בכור לבכורה, בכור לנחלה, בכור לעבודה, בכור 

 לתשובה.

 (.2]הושע א' ר' עזריה אומר: אף בכור לנבואה, שנאמר: "תחלת דבר ה' בהושע" 

 [, ]וראה: שבת נה' ע"ב, וכן: ב"ב קכג' ע"א[.']בראשית רבה פב' יא

"וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נכנו נפש. ויאמר אליהם ראובן: אל תשפכו דם השליכו אותו  .ג

למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו" ) בראשית לז'  –אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו 

21-22) 

 והיכן היה? ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן:   -"וישמע ראובן ויצילהו מידם" 

 ר' יהודה אמר: כל אחד ואחד היה משמש את אביו ואתו היום של ראובן היה.
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 ר' נחמיה אמר: אמר ראובן: אני בכור ואין הסירחון תלוי אלא בי. 

הייתי סבור שנידחתי  מכוח אותו רבנן אמרי: אמר ראובן: הוא מונה אותי עם אחי ואיני מצילו? אני 

( ואיני 9מעשה, והוא מונה אותי עם אחי, שנאמר: "ואחד עשר כוכבים משתחוים לי" )בראשית לז' 

 מצילו?!!!

אמר לו הקב"ה: אתה פתחת תחילה בהצלת נפשות, חייך שאין מפרישין ערי מקלט תחילה אלא 

 (  43ברים ד' בתחומך, הה"ד: "את בצר במדבר בארץ המישור לראובני" )ד

 וראה: שם פד' יט' וכן: מדרש משלי פר' א'[, ]בראשית רבה פד' טו'

"ויאמר ראובן אל אביו לאמר: את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו  .ד

 (37אליך" ) בראשית מב' 

 אתמהא!? –רבי אומר: הרי זה בכור שוטה, בנים לא בני הם 

 וראה: ב"ב קכו' ע"ב[. ט', ]בראשית רבה צא'

 "ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז .ה

 (3-4פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חיללת יצועי עלה" ) בר' מט' 

 ר' אליעזר אמר: פחזת, חטאת, זנית.  –ר' אליעזר ור' יהושע   -""פחז כמים

 צרך עליך. ר' יהושע אמר: פרקת עול, חיללת יצועי, זע י

 ר' אליעזר בן יעקב אמר: פסעת על דת, חבתה בבכורתך, זר נעשית למתנותיך...

משכב בלהה  –"משכבי אביך"... אמר ר' ברכיה: משכב אביך אין כתיב כאן, אלא: משכבי אביך 

 ומשכב זלפה.

ר' אבהו אמר, ואמרי לה: ר' יעקב בשם ר' חיא רבה ור' יהושע בן לוי בשם ר' שמעון בן יוחאי: תנינן: 

"החשוד על דבר לא דנו ולא מעידו" אפשר שהוא עתיד להיות בששה שבטים העומדים בראש הר עיבל 

 ון אמו תבע!עלב –אלא  ( והוא עושה הדבר הזה? 20ואומרין: "ארור שוכב עם אשת אביו" )דברים כז' 

שכל ימים שהייתה רחל קיימת הייתה מיטתה נתונה אצל מיטתו של יעקב אבינו, כיון שמתה רחל נטל 

 יעקב אבינו מיטתה של בלהה ונתנה אצל מיטתו. 

 אמר: לא דיה לאמא להתקנא בחיי אחותה, אלא אף לאחר מותה?! 

 עלה וקלקל את היצועין.

 ]בראשית רבה, צח' ד'[ .

"כי עלית משכבי אביך"   בשעה שהבאת דודאים והייתה אמך אומרת לאחותה: " "המעט קחתך את  .ו

 ( את עלית משכבי וחיללת  יצועי. 15אישי " )בראשית ל' 

ומפני שחיללת אותו הווי מרחוק עד שיבוא משה שכתוב בו: "ומשה עלה" ויתר אותך ויקרבך, הה"ד 

 (.6"יחי ראובן" )דברים לג' 

 בה צט' ו' לישנא אחרינא{. ]בראשית ר

ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני" אמר ר' יהודה הלוי בר' שלום: שלא ראה קרי יעקב אביהם " .ז

 שמונים וארבע שנה עד שנולד ראובן.

  –אמר לו: ראוי היה לך ליטול שלושה חלקים יתר על אחיך  –"יתר שאת " 

וסף, והכהונה ללוי,  והמלכות ליהודה.  "פחז הבכורה הכהונה והמלכות.  וכשחטא ניתנה הבכורה לי

 נוטריקן הוא: פחזת, חטאת, זנית.  –כמים" 

וכי ראובן זנה חס לצדיק! אלא כשמתה לאה אמו הביא יעקב בלהה והושיבה על המטה. כיון שראה 

 ראובן, קינא ועמד והפך את המטה, והעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמה.
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יצועי קלקל ועלה! אמר לו אביו: בני, אין לך רפואה עד שיבוא מי שכתוב בו:  –"אז חיללת יצועי עלה" 

וכיון שבא משה ועלה ועמד בהר עיבל ומינה שבטו של ראובן תחילה על ( 3) שמות יט'  "ומשה עלה"

ידעו כל ישראל  - (20)דברים כז' הקללות, ופתח פיו של ראובן ואמר: "ארור שוכב עם אשת אביו" 

 זכאי, ונתרפא ומחל לו הקדוש ברוך הוא.שהיה ראובן 

 וראה: יבמות עו' ע"א, וכן: תנחומא פר' "ויחי" ט' + ספרי ואתחנן לא'[. , ]בראשית רבה שיטה חדשה פרשה ב'
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 אגדה לומדים איך - הולצמן בני הרב

עציון. ר"מ בישיבת הקיבוץ הדתי -נולד בשנת תשל"א. בוגר ישיבת הר בנימין הולצמן:

(, ורב קיבוץ מעלה גלבוע )מתשס"א(. ראש כולל ההלכה לנשים במדרשת )משנת תשנ"ט

 הנצי"ב.-עין

 

 תענית דף ה ע"ב  .1

 רב נחמן ורבי יצחק הוו יתבי בסעודתא, 

  .אמר ליה רב נחמן לרבי יצחק: לימא מר מילתא

 אמר ליה, הכי אמר רבי יוחנן: אין מסיחין בסעודה, שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה. 

 בתר דסעוד אמר ליה: הכי אמר רבי יוחנן: יעקב אבינו לא מת. 

 אמר ליה: וכי בכדי ספדו ספדניא וחנטו חנטייא וקברו קברייא? 

י ַיֲעֹקב ְנֻאם : '(ירמיהו ל', י)אמר ליה: מקרא אני דורש, שנאמר  יָרא ַעְבדִּ ְשָרֵאלה' ְוַאָתה ַאל תִּ י  ,ְוַאל ֵתַחת יִּ כִּ

ְבָים יֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמֶאֶרץ שִּ י מֹושִּ ְננִּ  אף הוא בחיים. -מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים '. הִּ

 בראשית מ"ט לג

ָטה  ֶסףַוְיַכל ַיֲעֹקב ְלַצֹּות ֶאת ָבָניו ַוֶיֱאֹסף ַרְגָליו ֶאל ַהמִּ ֵיאָּ ע וַׁ וַׁ גְּ יִּ  ֶאל ַעָמיו: וַׁ

 בראשית כ"ה 

וַׁ  גְּ יִּ תוַׁ יָּמָּ יוַאְבָרָהם ְבֵשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָשֵבַע  ע וַׁ מָּ ֶסף ֶאל עַׁ ֵיאָּ  :וַׁ

 בראשית ל"ה 

ים ְצָחק ַוָיָמת ַוֵיָאֶסף ֶאל ַעָמיו ָזֵקן ּוְשַבע ָימִּ ְגַוע יִּ  ... ַויִּ

 שםתוספות תענית 

 ... ולא כתיב וימת 'ויגוע'וכן משמע דכתיב  -יעקב אבינו לא מת 

 ברכות דף ג ע"א  .2

 ,לימא עד ארבע שעות -עד סוף האשמורה. מאי קסבר רבי אליעזר? אי קסבר שלש משמרות הוי הלילה 

לעולם קסבר שלש משמרות הוי הלילה  לימא עד שלש שעות!  -ואי קסבר ארבע משמרות הוי הלילה 

 והא קמשמע לן: דאיכא משמרות ברקיע ואיכא משמרות בארעא, 

זר אומר: שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא רבי אליע ,דתניא

  '.ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאוג ישאג על נוהו'ושואג כארי, שנאמר: 

תינוק יונק משדי אמו  -כלבים צועקים, שלישית  -חמור נוער, שניה  -וסימן לדבר: משמרה ראשונה 

 ואשה מספרת עם בעלה. 

קא חשיב רבי אליעזר? אי תחלת משמרות קא חשיב, תחלת משמרה ראשונה סימנא למה לי?  מאי

 סוף משמרה אחרונה למה לי סימנא? יממא הוא!  -אורתא הוא! אי סוף משמרות קא חשיב 

 אלא: חשיב סוף משמרה ראשונה ותחלת משמרה אחרונה ואמצעית דאמצעיתא. 
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 -, וכי תימא: אחרונה לא צריך, למאי נפקא מינה ואיבעית אימא כולהו סוף משמרות קא חשיב

למיקרי קריאת שמע למאן דגני בבית אפל ולא ידע זמן קריאת שמע אימת, כיון דאשה מספרת עם 

 ליקום וליקרי.  -בעלה ותינוק יונק משדי אמו 

אמר רב יצחק בר שמואל משמיה דרב: שלש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש 

וך הוא ושואג כארי ואומר: אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים בר

 לבין אומות העולם. 

 ברכות דף ב ע"ב  .3

הכי קאמר ליה: מי סברת דאנא אבין השמשות דידך קא אמינא? אנא אבין השמשות דרבי יוסי קא  ...

 אמינא. 

 כנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו.דאמר רבי יוסי: בין השמשות כהרף עין. זה נ

 וילנא תרי"ז(מהד' ) עין יעקב

 

 ברכות פ"א מ"ה / הגדה של פסח .4

י ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה: ם ַבֵלילֹות, ַעד  ָאַמר ַרבִּ ְצַריִּ יַאת מִּ י ֶשֵתָאֵמר ְיצִּ יתִּ ים ָשָנה, ְולֹא ָזכִּ ְבעִּ י ְכֶבן שִּ ֲהֵרי ֲאנִּ

ם ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך'. 'ְיֵמי  )דברים ט"ז, ג(ֶשָדְרָשּה ֶבן זֹוָמא, ֶשֶנֱאַמר:  ְצַריִּ ְזכֹור ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ מִּ 'ְלַמַען תִּ

ים, 'ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך' ַהיָ  –ַחֶייָך'   ַהֵלילֹות.  -מִּ

ים: 'ְיֵמי ַחֶייָך'  ים אֹוְמרִּ יַח. -ָהעֹוָלם ַהֶזה, 'ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך'  -ַוֲחָכמִּ ימֹות ַהָמשִּ יא לִּ  ְלָהבִּ
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 לימדתני אמרת, יפה - דוד בן יצחק ד"ר הרב

 לוהים ואדם בהשקפת המדרש: עבר, הווה ועתיד-התורה כדיאלוג בין א

עבודת  .מכהן כראש מדרשת עין הנצי״ב וכרב קבוצת עין הנצי״ב. בוגר ישיבת הר עציון

הדוקטורט שלו בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן עסקה בניתוח תורת משפטי של 

 .מסכת הוריות

  , אות לגיט פרשה רבה במדבר .1

 , למדתני ולמר וא ה"הקב לפני משה שאמר דברים' מג אחד זה 'ישראל ישיר אז' חראבר ד... 

 עובדי מצרים וכל נתגדלו במצרים לא ?עשו מה יודעין ישראל מנין ולם,על שונו ביר :לפניו אמר .א

  .הם כוכבים עבודת

 העם ויעמד' :(כ שמות) שנאמר שם עומדין היו לא ואף ,להם אותה נתת לא התורה את וכשנתת .ב

  '. 'ה אל עלה אמר משה ואל' :(כד, שם) שנאמר לי אלא אותה נתת ולא ',מרחוק

 לי -' אלהיך' ה אנכי' :(כ ,שם) אלא 'אלהיכם' ה אני' אמרת לא ,להם נתת לא הדברות את וכשנתת .ג

  ?חטאתי שמא ,אמרת

  '.אלהיכם' ה אני' :בלשון אומר אני ואילך מכאן !למדתני ,אמרת יפה ,חייך ה"הקב לו אמר .ד

 רשעים כמה ונו של עולם!רב :משה אמר 'בנים על אבות עון פוקד' :ה"הקב לו כשאמר ,השניה .ה

 חזקיה וכן ;צדיק בנו ואברהם ,צלמים עובד תרח ?!אביהם מעונות נוטלין יהיו ,צדיקים הולידו

 בעון לוקין הצדיקים שיהו ,נאה וכן .רשע אביו ואמון ,צדיק יאשיה וכן ;רשע אביו ואחז ,צדיק

  ?!אביהם

 יומתו לא" :(כד דברים) שנאמר ,דבריך ומקיים דברי מבטל שאני חייך !למדתני ה"הקב לו אמר .ו

 :(יד ,'ב מלכים) שנאמר לשמך כותבן שאני וחייך, "אבות על יומתו לא ובנים בנים על אבות

 ...."'ה צוה אשר משה תורת בספר ככתוב"

 את ,עמך לעשות מבקש אינו הוא לואפי סיחון עם מלחמה עשה ה"הקב לו כשאמר ,השלישית .ז

 מה אלא כן עשה לא ומשה ",ארנון נחל את ועברו סעו קומו" :(ב דברים) שנאמר מלחמה בו תתגר

  '.מלאכים ואשלח' ?למעלה כתיב

 עיר אל תקרב כי" :(כ דברים) מרשנא ,דבריך ומקיים דברי מבטל שאני ,חייך :ה"הקב ולמר א .ח

  ".לשלום אליה וקראת עליה להלחם

 שמות רבה )וילנא( פרשה מז  .2

דבר אחר: 'כתב לך', התחילו מלאכי השרת אומרים לפני הקב"ה אתה נותן רשות למשה שיכתוב מה 

 שהוא מבקש?! שיאמר לישראל: 'אני נתתי לכם את התורה, אני הוא שכתבתי ונתתי לכם'?! 

אמר להם הקב"ה חס ושלום שמשה עושה את הדבר הזה. ואפילו עושה, נאמן הוא! שנאמר: 'לא כן 

 כל ביתי נאמן הוא'.עבדי משה ב

 ', בשיר השירים רבה )וילנא( פרשה ו .3
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מילף מכלום,  ,, כשאת רוצה כד את בעייא לית את צריכה בעייה מכלום'יפה את רעיתי כתרצה' :ד"א

ויביאו " כתיב:דדא הוא ה ?ן המשכן, לא מהן ובהן הביאו אותןמי אמר להם להביא עגלות ובקר לטעו

שש כנגד  :א"ר אבון ?כנגד ששה רקיעים, ולא שבעה הם )במדבר ז'( "את קרבנם לפני ה' שש עגלות צב

, ו' 'והוא ישפוט תבל בצדק'שש ארצות, ארץ, ארקא, אדמה, גיא, ציה, נשיה, תבל, וכתיב )תהלים ט( 

  ...כנגד ו' ערכי משנה

  ., אמר לו הקב"ה צא ואמור להם דברי שבח ונחמות'לאמר', מהו 'ויאמר ה' אל משה לאמר'

אמר הקב"ה מעלה אני עליכם כאילו כבר הייתי צריך לסבול בו את עולמי והבאתם  :הושעיא בירמר א

או  ?בו תאמר רוח הקדש נסתלקה ממני ושרת על הנשיאיםיאמר בל :לי, באותה שעה נתיירא משה

  ?שמא נביא אחד עמד וחידש את ההלכה

קח מאתם 'ומר לך שתאמר להם, אלא אילו להם הייתי אומר שיביאו, הייתי א ,משה :אמר לו הקב"ה

 . מאתם היו הדברים ?, מהו קח מאתם'והיו

 יב, ע"א בבלי בבא בתרא .4

 אמר רבי אבדימי דמן חיפה: מיום שחרב בית המקדש, ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. 

 אטו חכם לאו נביא הוא? הכי קאמר: אע"פ שניטלה מן הנביאים, מן החכמים לא ניטלה. 

 )תהלים צ'(, ' ונביא לבב חכמה'אמימר: וחכם עדיף מנביא, שנאמר:  אמר

 מי נתלה במי? הוי אומר: קטן נתלה בגדול.

הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הלכה והלכים כאושיות מוסר, בתוך: ערכים במבחן מלחמה עמ'  .5

20-21 

רתה. אמנם אדם ... לאמות מידה של מוסר ולאמיתותיו מיועד תפקיד חשוב בהבנת ההלכה והגד

מישראל מחויב לענות הנני אם מונחת עליו הצו 'והעלהו שם לעולה', אך טרם שליפת המאכלת, הוא 

רשאי, ואף חייב לוודא כמיטב יכולתו האמנם בכך נצטווה, האם המסר חד משמעי, והאם ההתנגשות 

מצפון רגיש ונבון  -ואת זה חייבים לברר  -הערכית כל כך חזיתית. במידה ויש צורך ומקום לפרשנות 

הינו אחד הגורמים המעצבים שיקול דעת. כמו שהרמב"ם בשעתו, במודע, נעזר בתפיסה מטאפיסית 

כדי לרדת לעומקם של פסוקים, כך ניתן להפעיל השקפה מוסרית כדי לעמוד על תוכן ההלכה ולתחום, 

והדבר מותנה  -ך להבטיח לעיתים, את גבולותיה. ברור שתהליך זה טעון זהירות ואחריות מירבית. צרי

שמתאמצים להבין את ההלכה ולא לשופטה או, חס  -בזיקה עמוקה לתורה וביראת שמים שורשית 

 ושלום, לסלפה. 

והדבר מותנה בלמדנות  -"היתפאר הגרזן על החוצב בו, אם יתגדל המשור על מניפו?" וצריך לדעת 

ח את החבל, וממילא שקיימת סכנת עד היכן למתו -מוצקת ועמוקה ובקשר למסורת חכמי ישראל 

חדירת סובייקטיביקציה פסולה. יתכן שגבה לב, שלא קרא ולא שנה ולא שימש תלמידי חכמים, יחבל 

 בכך בכרמה של תורה; ולא עוד, אלא שיפסול במומו את שלשלת גדולי ישראל מחז"ל ועד ימינו.
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 פרשת החודש: משה כמתווך בין הקב"ה לעם ישראל

 

 כ(-)י"ב, ב ציווי ה' למשה
משה מעביר את הציווי לעם 

 כז(-)י"ב, כא

ים רֹאש ָלֶכם ַהֶזה ַהֹחֶדש( ב) אשֹון ֳחָדשִּ  .ַהָשָנה ְלָחְדֵשי ָלֶכם הּוא רִּ
ְשָרֵאל ֲעַדת ָכל ֶאל ַדְברּו( ג) ְקחּו ַהֶזה ַלֹחֶדש ֶבָעֹשר ֵלאֹמר יִּ יש ָלֶהם ְויִּ  אִּ

ת ֶשה ָאֹבת ְלֵבית ֶשה  . ַלָביִּ
ם( ד) ְמַעט ְואִּ ת יִּ ְהֹית ַהַביִּ ֶשה מִּ  ֵביתֹו ֶאל ַהָקֹרב ּוְשֵכנֹו הּוא ְוָלַקח מִּ

ְכַסת יש ְנָפֹשת ְבמִּ י אִּ  . ַהֶשה ַעל ָתֹכסּו ָאְכלֹו ְלפִּ
ים ֶשה( ה) ְהֶיה ָשָנה ֶבן ָזָכר ָתמִּ ן ָלֶכם יִּ ים מִּ ן ַהְכָבשִּ ים ּומִּ זִּ ָקחּו ָהעִּ  .תִּ
ְשֶמֶרת ָלֶכם ְוָהָיה( ו)  ֹכל ֹאתֹו ְוָשֲחטּו ַהֶזה ַלֹחֶדש יֹום ָעָשר ַאְרָבָעה ַעד ְלמִּ

ְשָרֵאל ֲעַדת ְקַהל ם ֵבין יִּ  . ָהַעְרָביִּ
ן ְוָלְקחּו( ז) ים ַעל ַהַמְשקֹוף ְוַעל ַהְמזּוֹזת ְשֵתי ַעל ְוָנְתנּו ַהָדם מִּ  ַהָבתִּ

 . ָבֶהם ֹאתֹו יֹאְכלּו ֲאֶשר
י ַהֶזה ַבַלְיָלה ַהָבָשר ֶאת ְוָאְכלּו( ח) ים ַעל ּוַמצֹות ֵאש ְצלִּ  . יֹאְכֻלהּו ְמֹררִּ
ֶמנּו תֹאְכלּו ַאל( ט) ם ְמֻבָשל ּוָבֵשל ָנא מִּ י ַבָמיִּ ם כִּ י אִּ  ַעל רֹאשֹו ֵאש ְצלִּ

ְרבֹו ְוַעל ְכָרָעיו  . קִּ

ירּו ְולֹא( י) ֶמנּו תֹותִּ ֶמנּו ְוַהֹנָתר ֹבֶקר ַעד מִּ ְשֹרפּו ָבֵאש ֹבֶקר ַעד מִּ  . תִּ
ים ָמְתֵניֶכם ֹאתֹו תֹאְכלּו ְוָכָכה( יא)  ּוַמֶקְלֶכם ְבַרְגֵליֶכם ַנֲעֵליֶכם ֲחגֻרִּ

ָפזֹון ֹאתֹו ַוֲאַכְלֶתם ְבֶיְדֶכם  '. ַלה הּוא ֶפַסח ְבחִּ
י( יב) ם ְבֶאֶרץ ְוָעַבְרתִּ ְצַריִּ י ַהֶזה הַבַלְילָ  מִּ ֵכיתִּ ם ְבֶאֶרץ ְבכֹור ָכל ְוהִּ ְצַריִּ  מִּ

ם ֱאֹלֵהי ּוְבָכל ְבֵהָמה ְוַעד ֵמָאָדם ְצַריִּ ים ֶאֱעֶשה מִּ י ְשָפטִּ  '. ה ֲאנִּ
ים ַעל ְלֹאת ָלֶכם ַהָדם ְוָהָיה( יג) י ָשם ַאֶתם ֲאֶשר ַהָבתִּ יתִּ  ַהָדם ֶאת ְוָראִּ

י ְהֶיה ְולֹא ֲעֵלֶכם ּוָפַסְחתִּ ית ֶנֶגף ָבֶכם יִּ י ְלַמְשחִּ ם ְבֶאֶרץ ְבַהֹכתִּ ְצָריִּ  . מִּ
ָכרֹון ָלֶכם ַהֶזה ַהיֹום ְוָהָיה( יד)  ֻחַקת ְלֹדֹרֵתיֶכם' ַלה ַחג ֹאתֹו ְוַחֹגֶתם ְלזִּ

 . ְתָחגֻהּו עֹוָלם
ְבַעת( טו) ים שִּ אשֹון ַביֹום ַאְך תֹאֵכלּו ַמצֹות ָימִּ יתּו ָהרִּ  ְשֹאר ַתְשבִּ

ָבֵתיֶכם י מִּ ְכְרָתה ָחֵמץ ֹאֵכל ָכל כִּ וא ַהֶנֶפש ְונִּ ְשָרֵאל ַההִּ יִּ יֹום מִּ אֹשן מִּ  ָהרִּ
י יֹום ַעד עִּ  . ַהְשבִּ

אשֹון ּוַביֹום( טז) ְקָרא ָהרִּ י ּוַביֹום ֹקֶדש מִּ יעִּ ְקָרא ַהְשבִּ ְהֶיה ֹקֶדש מִּ  ָלֶכם יִּ
 ֵיָעֶשה ְלַבדֹו הּוא ֶנֶפש ְלָכל ֵיָאֵכל ֲאֶשר ַאְך ָבֶהם ֵיָעֶשה לֹא ְמָלאָכה ָכל

 . ָלֶכם
י ַהַמצֹות ֶאת ּוְשַמְרֶתם( יז) י ַהֶזה ַהיֹום ְבֶעֶצם כִּ ְבאֹוֵתיֶכם ֶאת הֹוֵצאתִּ  צִּ

ם ֵמֶאֶרץ ְצָריִּ  . עֹוָלם ֻחַקת ְלֹדֹרֵתיֶכם ַהֶזה ַהיֹום ֶאת ּוְשַמְרֶתם מִּ
אֹשן( יח)  ָהֶאָחד יֹום ַעד ַמֹצת תֹאְכלּו ָבֶעֶרב ַלֹחֶדש יֹום ָעָשר ְבַאְרָבָעה ָברִּ

ים  . ָבָעֶרב ַלֹחֶדש ְוֶעְשרִּ
ְבַעת( יט) ים שִּ ָמֵצא לֹא ְשֹאר ָימִּ י ְבָבֵתיֶכם יִּ ְכְרָתה ַמְחֶמֶצת ֹאֵכל ָכל כִּ  ְונִּ

וא ַהֶנֶפש ְשָרֵאל ֵמֲעַדת ַההִּ  . ָהָאֶרץ ּוְבֶאְזַרח ַבֵגר יִּ
 .  ַמצֹות תֹאְכלּו מֹוְשֹבֵתיֶכם ְבֹכל תֹאֵכלּו לֹא ַמְחֶמֶצת ָכל( כ)

ְקָרא( כא) ְקֵני ְלָכל ֹמֶשה ַויִּ  זִּ
ְשָרֵאל ְשכּו ֲאֵלֶהם ַויֹאֶמר יִּ  ּוְקחּו מִּ

ְשְפֹחֵתיֶכם צֹאן ָלֶכם  ְוַשֲחטּו ְלמִּ
 .ַהָפַסח

 ֵאזֹוב ֲאגַֻדת ּוְלַקְחֶתם( כב)
ַגְעֶתם ַבַסף ֲאֶשר ַבָדם ּוְטַבְלֶתם  ְוהִּ

 ַהְמזּוֹזת ְשֵתי ְוֶאל ַהַמְשקֹוף ֶאל
ן  לֹא ְוַאֶתם ַבָסף ֲאֶשר ַהָדם מִּ

יש ֵתְצאּו ֶפַתח אִּ  .ֹבֶקר ַעד ֵביתֹו מִּ

ְנֹגף' ה ְוָעַבר( כג) ם ֶאת לִּ ְצַריִּ  מִּ
 ְוַעל ַהַמְשקֹוף ַעל ַהָדם ֶאת ְוָרָאה
 ַהֶפַתח ַעל' ה ּוָפַסח ַהְמזּוֹזת ְשֵתי
ֵתן ְולֹא ית יִּ  ֶאל ָלבֹא ַהַמְשחִּ

ְנֹגף ָבֵתיֶכם  .לִּ
* 
 ַהֶזה ַהָדָבר ֶאת ּוְשַמְרֶתם( כד)

 .עֹוָלם ַעד ּוְלָבֶניָך ְלָך ְלָחק
י ְוָהָיה( כה)  ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבאּו כִּ

ֵתן ֲאֶשר ֵבר ַכֲאֶשר ָלֶכם' ה יִּ  דִּ
 .ַהזֹאת ָהֲעֹבָדה ֶאת ּוְשַמְרֶתם

י ְוָהָיה( כו)  ֲאֵליֶכם יֹאְמרּו כִּ
 .ָלֶכם ַהזֹאת ָהֲעֹבָדה ָמה ְבֵניֶכם

' ַלה הּוא ֶפַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרֶתם( כז)
ְשָרֵאל ְבֵני ָבֵתי ַעל ָפַסח ֲאֶשר  יִּ

ם ְצַריִּ ם ֶאת ְבָנְגפֹו ְבמִּ ְצַריִּ  ְוֶאת מִּ
יל ָבֵתינּו צִּ ֹקד הִּ ְשַתֲחוּו ָהָעם ַויִּ    .ַויִּ
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 ובתלמוד במקרא התגלות - ביגמן דוד הרב

 

הקבוץ הדתי. למד אצל ראשי ישיבה  ששרדו את  -דוד ביגמן ראש ישיבת מעלה גלבוע

השואה: הרב אריה ליב באקסט  בדטרויט  והרב ישראל זאב גוסטמן בירושלים. היה 

מדרשת הבנות של הקבוץ הדתי בעין  -לנשים לימיםשותף בהקמת הישיבה הראשונה 

הנצי"ב  והיה מורה מרכזי בתחילתה , כיהן כראש ישיבה בישיבת הקבוץ הדתי בעין 

צורים. חידש דרך ייחודית בלימוד גמרא, עוסק בפסיקת הלכה  ופעיל בחיפוש פתרונות 

 למסורבות גט.

 

  יט פרק שמות .1

ֵנה ֹמֶשה ֶאל' ה ַויֹאֶמר( ט) י הִּ ֹנכִּ א אָּ ב ֵאֶליָך בָּ עַׁ ן בְּ נָּ ֲעבּור ֶהעָּ ע בַׁ מַׁ שְּ ם יִּ עָּ י הָּ רִּ בְּ דַׁ ְך בְּ מָּ ינּו ְבָך ְוַגם עִּ  ַיֲאמִּ

ְבֵרי ֶאת ֹמֶשה ַוַיֵגד ְלעֹוָלם  ':ה ֶאל ָהָעם דִּ

ַדְשָתם ָהָעם ֶאל ֵלְך ֹמֶשה ֶאל' ה ַויֹאֶמר( י) ְבסּו ּוָמָחר ַהיֹום ְוקִּ ְמֹלָתם ְוכִּ  :שִּ

ים ְוָהיּו( אי) י ַליֹום ְנֹכנִּ ישִּ י ַהְשלִּ י ַביֹום כִּ שִּ ֵעיֵני' ה ֵיֵרד ַהְשלִּ ל לְּ ם כָּ עָּ ל הָּ ר עַׁ י הַׁ ינָּ  :סִּ

ְגַבְלָת ( יב) יב ָהָעם ֶאת ְוהִּ ָשְמרּו ֵלאֹמר ָסבִּ  :יּוָמת מֹות ָבָהר ַהֹנֵגעַ  ָכל ְבָקֵצהּו ּוְנֹגעַ  ָבָהר ֲעלֹות ָלֶכם הִּ

ַגע לֹא( יג) י ָיד בֹו תִּ ָסֵקל ָסקֹול כִּ ָיֶרה ָיֹרה אֹו יִּ ם יִּ ם ְבֵהָמה אִּ יש אִּ ְחֶיה לֹא אִּ ְמֹשְך יִּ  :ָבָהר ַיֲעלּו ֵהָמה ַהֹיֵבל בִּ

ן ֹמֶשה ַוֵיֶרד( יד) ְמֹלָתם ַוְיַכְבסּו ָהָעם ֶאת ַוְיַקֵדש ָהָעם ֶאל ָהָהר מִּ  :שִּ

ים ֱהיּו ָהָעם ֶאל ַויֹאֶמר( טו) ְשֹלֶשת ְנֹכנִּ ים לִּ ְגשּו ַאל ָימִּ ָשה ֶאל תִּ  :אִּ

י( טז) י ַביֹום ַוְיהִּ ישִּ ְהֹית ַהְשלִּ י ַהֹבֶקר בִּ ים ֹקֹלת ַוְיהִּ  ָכל ַוֶיֱחַרד ְמֹאד ָחָזק ֹשָפר ְוֹקל ָהָהר ַעל ָכֵבד ְוָעָנן ּוְבָרקִּ

 :ַבַמֲחֶנה ֲאֶשר ָהָעם

את ָהָעם ֶאת ֹמֶשה ַויֹוֵצא( יז) רַׁ קְּ ים לִּ ֱאֹלהִּ ן הָּ ְתַיְצבּו ַהַמֲחֶנה מִּ ית ַויִּ  :ָהָהר ְבַתְחתִּ

יַני ְוַהר( יח) ְפֵני ֻכלֹו ָעַשן סִּ ד ֲאֶשר מִּ יו יָּרַׁ לָּ ֵאש' ה עָּ ְבָשן ְכֶעֶשן ֲעָשנֹו ַוַיַעל בָּ  :ְמֹאד ָהָהר ָכל ַוֶיֱחַרד ַהכִּ

י( יט) ֵבר ֹמֶשה ְמֹאד ְוָחֵזק הֹוֵלְך ַהשֹוָפר קֹול ַוְיהִּ דַׁ ים יְּ ֱאֹלהִּ הָּ ֲעֶננּו וְּ קֹול יַׁ  :בְּ

יַני ַהר ַעל' ה ַוֵיֶרד( כ) ְקָרא ָהָהר רֹאש ֶאל סִּ  :ֹמֶשה ַוַיַעל ָהָהר רֹאש ֶאל ְלֹמֶשה' ה ַויִּ

סּו ֶפן ָבָעם ָהֵעד ֵרד ֹמֶשה ֶאל' ה ַויֹאֶמר( כא) אֹות' ה ֶאל ֶיֶהרְּ רְּ ֶמנּו ְוָנַפל לִּ  :ָרב מִּ

ים ְוַגם( כב) ים ַהֹכֲהנִּ ָגשִּ ְתַקָדשּו' ה ֶאל ַהנִּ ְפֹרץ ֶפן יִּ  ':ה ָבֶהם יִּ

יָני ַהר ֶאל ַלֲעֹלת ָהָעם יּוַכל לֹא' ה ֶאל ֹמֶשה ַויֹאֶמר( כג) י סִּ  ָהָהר ֶאת ַהְגֵבל ֵלאֹמר ָבנּו ַהֵעֹדָתה ַאָתה כִּ

ַדְשתֹו  :ְוקִּ

יָת  ֵרד ֶלְך' ה ֵאָליו ַויֹאֶמר( כד) ָמְך ְוַאֲהֹרן ַאָתה ְוָעלִּ ים עִּ ל ְוָהָעם ְוַהֹכֲהנִּ סּו אַׁ ֲעֹלת ֶיֶהרְּ ץ ֶפן' ה ֶאל לַׁ רָּ פְּ ם יִּ  :בָּ

 [...]:ֲאֵלֶהם ַויֹאֶמר ָהָעם ֶאל ֹמֶשה ַוֵיֶרד( כה)

ל( יד) /כ]...[ כָּ ם וְּ עָּ ים הָּ ם ְוֶאת ַהקֹוֹלת ֶאת ֹראִּ ידִּ  ַוָינֻעּו ָהָעם ַוַיְרא ָעֵשן ָהָהר ְוֶאת ַהֹשָפר קֹול ְוֵאת ַהַלפִּ

 :ֵמָרֹחק ַוַיַעְמדּו

ָמנּו ַאָתה ַדֵבר ֹמֶשה ֶאל ַויֹאְמרּו( טו) ְשָמָעה עִּ ָמנּו ְיַדֵבר ְוַאל ְונִּ ים עִּ  :ָנמּות ֶפן ֱאֹלהִּ

יָראּו ַאל ָהָעם ֶאל ֹמֶשה ַויֹאֶמר( טז) י תִּ א ֶאְתֶכם ַנסֹות ְלַבֲעבּור כִּ ים בָּ ֱאֹלהִּ ְהֶיה ּוַבֲעבּור הָּ ְרָאתֹו תִּ  ְפֵניֶכם ַעל יִּ

י ְלתִּ  :ֶתֱחָטאּו ְלבִּ

ַגש ּוֹמֶשה ֵמָרֹחק ָהָעם ַוַיֲעֹמד( יז) ים ָשם ֲאֶשר ָהֲעָרֶפל ֶאל נִּ  : ָהֱאֹלהִּ

ְשָרֵאל ְבֵני ֶאל תֹאַמר ֹכה ֹמֶשה ֶאל' ה ַויֹאֶמר( יח) ֶתם יִּ יֶתם אַׁ אִּ י רְּ ן כִּ ם מִּ י ַהָשַמיִּ ַבְרתִּ ָמֶכם דִּ  :עִּ
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י ַתֲעשּון לֹא( יט) תִּ  ]...[ָלֶכם ַתֲעשּו לֹא ָזָהב ֵואֹלֵהי ֶכֶסף ֱאֹלֵהי אִּ

  כד פרק שמות .2

יהּוא ָנָדב ְוַאֲהֹרן ֹמֶשה ַוַיַעל( ט) ]...[ ים ַוֲאבִּ ְבעִּ ְקֵני ְושִּ זִּ ְשָרֵאל מִּ  :יִּ

ְראּו( י) ְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ֵאת ַויִּ ְבַנת ְכַמֲעֵשה ַרְגָליו ְוַתַחת יִּ יר לִּ ם ּוְכֶעֶצם ַהַספִּ  :ָלֹטַהר ַהָשַמיִּ

יֵלי ְוֶאל( יא) ְשָרֵאל ְבֵני ֲאצִּ ים ֶאת ַוֶיֱחזּו ָידֹו ָשַלח לֹא יִּ ְשתּו ַויֹאְכלּו ָהֱאֹלהִּ  : ַויִּ

 שם: .3

 :ָהָהר ֶאת ֶהָעָנן ַוְיַכס ָהָהר ֶאל ֹמֶשה ַוַיַעל( טו) ]..[

ְשֹכן( טז) יַני ַהר ַעל' ה ְכבֹוד ַויִּ ים ֵשֶשת ֶהָעָנן ַוְיַכֵסהּו סִּ ְקָרא ָימִּ י ַביֹום ֹמֶשה ֶאל ַויִּ יעִּ תֹוְך ַהְשבִּ  :ֶהָעָנן מִּ

ְשָרֵאל ְבֵני ְלֵעיֵני ָהָהר ְברֹאש ֹאֶכֶלת ְכֵאש' ה ְכבֹוד ּוַמְרֵאה( יז)  ]..[ :יִּ

 )וכן בדברים פרק ה( ד פרק דברים .4

ָשֶמר ַרק( ט) ְשַכח ֶפן ְמֹאד ַנְפְשָך ּוְשֹמר ְלָך הִּ ים ֶאת תִּ רִּ בָּ דְּ אּו ֲאֶשר הַׁ ְלָבְבָך ָיסּורּו ּוֶפן ֵעיֶניָך רָּ  ַחֶייָך ְיֵמי ֹכל מִּ

ְבֵני ְלָבֶניָך ְוהֹוַדְעָתם  :ָבֶניָך ְולִּ

ְפֵני ָעַמְדָת  ֲאֶשר יֹום( י) י ַהְקֶהל ֵאַלי' ה ֶבֱאֹמר ְבֹחֵרב ֱאֹלֶהיָך' ה לִּ ֵעם ָהָעם ֶאת לִּ מִּ שְּ אַׁ י ֶאת וְּ רָּ בָּ  ֲאֶשר דְּ

ְלְמדּון ְרָאה יִּ י ְליִּ ים ָכל ֹאתִּ ים ֵהם ֲאֶשר ַהָימִּ  :ְיַלֵמדּון ְבֵניֶהם ְוֶאת ָהֲאָדָמה ַעל ַחיִּ

ְקְרבּון( יא) ם ֵלב ַעד ָבֵאש ֹבֵער ְוָהָהר ָהָהר ַתַחת ַוַתַעְמדּון ַותִּ  :ַוֲעָרֶפל ָעָנן ֹחֶשְך ַהָשַמיִּ

תֹוְך ֲאֵליֶכם' ה ַוְיַדֵבר( יב) ים קֹול ָהֵאש מִּ ים ַאֶתם ְדָברִּ ים ֵאיְנֶכם ּוְתמּוָנה ֹשְמעִּ י ֹראִּ  :קֹול זּוָלתִּ

יתֹו ֶאת ָלֶכם ַוַיֵגד( יג) ָּוה ֲאֶשר ְברִּ ְכְתֵבם יםַהְדָברִּ  ֲעֶשֶרת ַלֲעשֹות ֶאְתֶכם צִּ ים ֻלחֹות ְשֵני ַעל ַויִּ  :ֲאָבנִּ

י( יד) ָּוה ְוֹאתִּ וא ָבֵעת' ה צִּ ים ֶאְתֶכם ְלַלֵמד ַההִּ ים ֻחקִּ ְשָפטִּ ים ַאֶתם ֲאֶשר ָבָאֶרץ ֹאָתם ַלֲעֹשְתֶכם ּומִּ  ָשָמה ֹעְברִּ

ְשָתּה  :ְלרִּ

ְשַמְרֶתם( טו) י ְלַנְפֹשֵתיֶכם ְמֹאד ְונִּ יֶתם לֹא כִּ ֶבר ְביֹום ְתמּוָנה ָכל ְראִּ תֹוְך ְבֹחֵרב ֲאֵליֶכם' ה דִּ  :ָהֵאש מִּ

תּון ֶפן( טז) יֶתם ַתְשחִּ ית ָסֶמל ָכל ְתמּוַנת ֶפֶסל ָלֶכם ַוֲעשִּ  ]...[ְנֵקָבה אֹו ָזָכר ַתְבנִּ

 

 פרק א דף נא טור ד /ה"א  הירושלמי סוכ .א

אמר רבי יהודה מעשה בסוכתה של הילני 

המלכה בלוד שהיתה גבוהה יותר מעשרים 

 אמה 

והיו חכמים נכנסין ויוצאין בה ולא אמר אדם 

 דבר 

אמרו לו מפני שהיא אשה ואין אשה מצוה על 

 המצות 

 אמר להן אם משם ראייה 

 והלא שבעה בנים תלמידי חכמים היו לה 

 בבלי סוכה דף ב עמוד ב  .ב

 -א גבוהה למעלה מעשרים אמה סוכה שהי

 פסולה, 

 ורבי יהודה מכשיר עד ארבעים וחמשים אמה. 

 אמר רבי יהודה: מעשה בהילני המלכה בלוד,

 שהיתה סוכתה גבוהה מעשרים אמה, 

והיו זקנים נכנסין ויוצאין לשם, ולא אמרו לה 

  –דבר. 

אמרו לו: משם ראייה? אשה היתה ופטורה מן 

 הסוכה. 

 שבעה בנים הוו לה.  אמר להן: והלא

 ועוד: כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים

 14יותר מעשרים פעמים מוזכרת במקורות מחיצה של עשרה טפחים בהקשרים שונים. .ח

 )על פי כ"י מינכן וכ"י תימני( א עמוד ה דף-ב עמוד ד דף סוכה מסכת בבלי תלמוד .ט

                                                 
, ח/ו, ח/ח,י/ט. בבא בתרא ג/ה, נגעים יג/יב,  תוספתא כלאים  ב/יד,  ג/ב, ד/א, ד/ב, ד/ט, שבת ד/,עירובין ב, ד/כלאים ד: משנה 14

 מכילתא דרשב"י כב/די/יא, עירובין א/יג, ו/יד, ו/כו, ו/כז, ביצהד/ה בבא קמא ו/יד,ו/יט, טהרות י/ח, 
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 ? מנלן. טפחים עשרה גבוהה ושאינה (א
 . מתנו חביבא ורב יוחנן ורבי חנינא ורבי רב, אתמר (2

 . יונתן רבי ומעיילי יוחנן רבי חלופי זוגא האי כי כל, מועד סדר בכולה
 , עשרה כאן הרי - טפח וכפורת תשעה ארון (3

 הכפרת מעל אתך ודברתי שם לך ונועדתי :וכתיב
, למטה שכינה ירדה לא מעולם: אומר יוסי רבי, ותניא (א

 , למרום ואליהו משה עלו ולא
 . אדם לבני נתן והארץ' לה שמים השמים שנאמר

 
 ? למטה שכינה ירדה ולא (ב

 ! סיני הר על' ה וירד והכתיב
 –. טפחים מעשרה למעלה

 
  !הזיתים הר על ההוא ביום רגליו ועמדו והכתיב (ג

 . טפחים מעשרה למעלה
 
 ? למרום ואליהו משה עלו ולא (ד

 ! האלהים אל עלה ומשה והכתיב
  –. מעשרה למטה
 

 !השמים בסערה אליהו ויעל והכתיב (ה
  –. מעשרה למטה
 

 15,עננו עליו פרשז כסא פני מאחז והכתיב (ו
  –! עליו ועננו שכינתו מזיו שדי שפירש מלמד תנחום' ר ואמר

  ביה ונקט, עשרה עד כסא ליה אישתרבב אישתרבובי
 
 
 

                                                 
 איוב כו, מלכים ב  ,שמות יט, זכריה יד, שמות יט, תהלים קט"ו, שמות כה   15

 שם  י"רש
 דאמרינן היכא כל - מועד סדר בכולי

 איכא, בשמעתא הדדי כי זוגא האי
' ר ומעיילי יוחנן' ר דמחלפי אמוראי

 .יונתן
 וחצי ואמה דכתיב, גובהו - תשעה ארון

 .טפחים ששה בת ואמה, קומתו
 - למטה שכינה ירדה לא מעולם ותניא
 מינה שמע - ירד כפורת דעל כתיב וקרא

 .רשותא מיפסקא מעשרה למעלה
 .הוא תירוצא - טפחים מעשרה למעלה
 פרשז - שכינתו מזיו שדי שפירש

 .דריש קא נוטריקון
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 מדרש מסורות כמשמרי פייטנים - אליצור שולמית פרופ'

מלמדת בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקרת הפיוט הקדום, התפילה 

פרשות השבוע בראי  -והמנהגים והשירה העברית בימי הביניים. בין ספריה: שירה של פרשה 

קדושתאות ליום מתן תורה; רבי  -חס הכהן; רבי אלעזר בירבי קליר הפיוטים; פיוטי רבי פינ

מגילת תענית בתרא ורשימות צומות  -פיוטים לראש השנה; למה צמנו  -אלעזר בירבי קליר 

 הקרובות לה; ועוד.

 

 משלש מקדושתא לסדר 'ושרי אשת אברם' ליניי .א

יסּוי//  יְשֵוויָתההִּ  יֹוןצִּ  יָתןֵא  תשֶ ֵא לְ  ּהיָ  יָתה ֶליהָ עָ  ֲאֶשר ּוַמָסה ְבנִּ יּוִּ  שִּ

ֹ ָר ל שָ ר עַ מַ אֱ נֶ  ֹ תִּ ָר ל שָ עַ  ְוֶנֱאַמרה // דָ לָ א יָ ה ל  הדָ לָ א יָ י ל

 יתיִּ בַ ת מִּ ֶר ֶק עֱ ית / נֶ יִּ י בַ ֵת כְ יְר יַ יב בְ שִּ ֹון תת // כֵ יִּ ר בַ יַק עִּ ה בְ בָ ְש ית / יָ יִּ בַ ת הַ ֶר ֶק ת עֲ בֶ שֶ יֹו

 אָר ְק יִּ  יְךיִּ נַ ל בָ ה // עַ ָר ָק י עֲ נִּ א // רֹוָר ם ָק ֵא  יָךר פִּ שֶ א / אֲ ָר יָק יְ ף הַ ה נֹופֵ יְ 

 מתוך קדושתא לשבועות לר' אלעזר בירבי קליר .ב

יָדה יחִּ יד בִּ  קֹול ָנְתָנה ָדת ַעל ָיחִּ

ְמָצא ָשֵלם ְכֶזַבח תֹוָדה  ָאוְמָנם נִּ

ְזֵבַח ְוַלֲעֵקיָדה  ים ַנְפשֹו ַלמִּ ְשלִּ  ְוהִּ

ֹמֵקָדהְונֹוַשע ֵמֶחֶרב   ּומִּ

ְקָנה ְליֹום ְפֻקוָדה  ְוַאְך ְלֵעת זִּ

 ָקָרא ְלֹשַנֲאָך ְבֶחֶמד ֲחמּוָדה

א ֵכֶליָך א נָּ ין ֹאתֹו ֶהֱעָדה שָּ  ְכֵלי ַזיִּ

ֶתָך שְּ קַׁ ָך וְּ יְּ יָדה ֶתלְּ ְלטֹון אֹותֹו ֶהֱאחִּ  שִּ

ֶדה שָּ ֵצא הַׁ יָדה וְּ  ְמלּוָכה אֹותֹו ְלַהְסעִּ

 מתוך אותה קדושתא .ג

 ְיָי ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדםַויֹאֶמר 

יק ָבָאָדם  לּוֵלי נֹוַלד ֵבן ַצדִּ

ים מִּ   ְפֵניֶהם ְפֵני הָאָדם ָלהעְ מַ לְ ֶזה ְיַנֲחֵמנּו אֹוְמרִּ

ים ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ְבֵני ָהָאָדם  ּוְלַמָטה אֹוְמרִּ

ֵנה ָאָדם ַתַחת ָאָדם  ְוָאַמר ֵאֶליָה הִּ

ים ְוָאָדםּוָמָצא ֵחן ְוֵשֶכל טֹוב ְבֵעיֵני   ֱאֹלהִּ

 מקדושתא אנונימית לפרשת זכור )'אגג אמר הצדה'( .ד

ְחיּו" / החרוזים ְבֶמֶזג ַמְעָייָניו  ]ים[ ַבל יִּ  ֶטַבע "ֵמתִּ

יר ֲאָבָניו יְמקֹום ַספִּ ים ַבל ָיקּומּו" / ָדֵרי בִּ  ַיַחד "ְרָפאִּ

יֵדים" / ֲעָמֵלק ַוֲהמֹוָניו  ְכָנם "ָלֵכן ָפַקְדָתה ַוַתְשמִּ

 ָלֵכן "ַוְתַאֵבד ָכל ֵזֶכר ָלמֹו" / ֶזה ֲאַגג ּוָבָניו

ְמלּוָכה    יְמַנע מִּ יכֹור ֲאֶשר נִּ יש" / שִּ  ַמַען "ְוֵהיַמָתה ֵמיאִּ

י ַהַמְלָכה יָשה" / זֹו ַוְשתִּ  ָנא "ְוַעד אִּ
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י "ֵמיעֹוֵלל ְוַעד יֹוֵנק" / זֹו ָמַדיי ַהְמֻדוָכה    ַסְחתִּ

ישֹור   ְוַעד ֶשה" / זֹו ווון ַהְמעּוָכהעֹוד "מִּ

יָרה  יָלה ַיתִּ ָגָמל ְוַעד ֲחמֹור" / ְדחִּ  ֶפַצח "מִּ

 צֹוֶרֶרית ְבַרְגַלּה רֹוֶפיֶסת ְשָאָרה...

יתֹות ֶעֶשר .ה תּו בֹו מִּ רָּ ֶעֶשר / ֶנחְּ ש בְּ ן ֲאֶשר נֹוקַׁ עַׁ  מקדושתא קלירית לראש השנה )חטאו של משה(: יַׁ

יםמפיוט של ר' שלמה סולי .ו מִּ ולָּ שֻׁ יתֹות מְּ רֹון ֶעֶשר מִּ כְּ ים / זִּ מִּ עָּ מּו ֶעֶשר פְּ רְּ ֶתיָך גָּ פָּ  מן אלסנג'ארי: שְּ

 מיוצר לוישב לר' יוסף הלוי החבר בן חלפון .ז

יַפר ס יקֹון הּוא פֹוטִּ ים ָיְזמּו נֹוָטרִּ ים ַעל ֵשם ָצָרה ֶשֲאָפָפְתהּוַֺפסִּ ים ְמָדנִּ ְשְמֵעאלִּ ים יִּ  ֲחרִּ

ים  יַעת ָים סּוף ְוָשאֹוף ְשָאָפְתהּוְוֵיש אֹוְמרִּ יא ָגְרָמה ְקרִּ ס ּוַפס ָים ְכלֹוַמר הִּ  ַפס ְיָדא ּוַפיִּ

יא ֲחָתָפְתהּו ְמרֹוד ֶנֶעְתָקה ַעד ֵעָשו ַעד יֹוֵסף ּוְטבּוָלה ָתם ָשָרּה ְוהִּ יא ֶשְלָאָדם ְוַעד נִּ  ָסח ַאֵחר הִּ

ֲחָמה ַהצ יא ֶשיִּ יפּו ָבּה הִּ יָפְתהּוֵֺפרּוש תֹוסִּ יף ְוֶהֱחלִּ ַמֲחלִּ ְקֶנה מִּ  אן ַוָתֵצל מִּ

ים ּוַמְשֵטָמה ְשָטָפְתהּו ְנאּו ָבּה ַאחִּ  ...ְליֹוֵסף הּוְבָלה ְוקִּ

 מיוצר למקץ לר' יוסף הלוי החבר בן חלפון .ח

ם ֵהם ְלָכְך ָאַמר ע  לֹותָֺהָאְמָנם ָפרֹות ֶשְלַמיִּ

 עֹוְברֹות ַטַעם ְלַגלֹות...ְולּו ָפרֹות ֶשְלַיָבָשה ֲאַזי ָאַמר 

 קלירי ליום כיפור-מתוך רהיט ספק .ט

ַבְרָתה מֹו דִּ  ְבָחזֹון עִּ

ם ֶמינּו הֹוַלְדָתה ים ְשַניִּ  ָבנִּ

ְתַנֵביָתה י ְוֶאָחד ַקח ְכנִּ  ֵבן ֶאָחד ֵתן לִּ

ְשָמֵעאל ֵהַסְחָתה  ְבֵעת לּו יִּ

יְדָך ]ֲאֶשר ָאַהבְ  ְנָך ֶאת ְיחִּ  ָת[ַקח ָנא ֶאת בִּ

 מקדושתא לסדר 'היה דבר ה' אל אברם במחזה' ליניי .י

י? י ַמה ְבָכל ְיָקרִּ י!/  ָפֳעלִּ ְמקֹורִּ י בִּ י ֲעָקרִּ ָקרִּ יץ עִּ  צִּ

י  יַרש ֲארּורִּ י יִּ ְרָכתִּ ְנַין בִּ י./  -קִּ ירִּ ם ֶאְפֶנה ַוֲערִּ  ֵריק אִּ

 מהמשך אותה קדושתא .יא

י י ְבָכל ֲעָמלִּ ְתרֹון לִּ ם ֶבן ָא /  ֲהלֹא ַמה יִּ י?אִּ י יֹוֵרש אֹותִּ י אֹו ֶבן ֵביתִּ  חִּ

 מקדושתא לסדר 'ויהי בחצי הלילה' ליניי .יב

ת ְבנֹוף ְכֶנְחָנקּו ים ְבָכל ַביִּ ים ָנָאקּו/  ֵמתִּ  ַנֲאקֹות ֲחָללִּ

בֹוָתם ָנָמקּו  ֻעְלפּו ְורּוחֹוָתם ָנָבקּו/  ֻסְכרּו ְולִּ

 מהמשך אותה קדושתא .יג

ים בֹו ַמְקֶשה/  ָקֶשה ָאז ֵתַשע ַמכֹות ָהיּו ֲאדֹונִּ ַכְרָת גֹוי לִּ  ֲאֶשר ָבם סִּ

ית ירִּ ית/  ְבַעזּות ֶמֶלְך ַעז ָהְיָתה ַמַכת ֲעשִּ ירִּ ְמַשְלָת ְבנֹוְגֵשי ְבֵני נָֻסה ֲעשִּ  ֲאֶשר הִּ

 לקט מפיוטים קליריים, בעיקר לראש השנה .יד

ים ים / ֵהָמה ַהיֹוְצרִּ יַאת צּורִּ ְכרֹון ְקרִּ ָכרֹון ְזכֹור//  זִּ ים / ַהיֹום ְלזִּ  ַלֲעצּורִּ

ים ים/  יָֻלדּו בֹו ֵמרֹאש צּורִּ ים ֵהָמה ַהיֹוְצרִּ   ְכיֹוְשֵבי ְנָטעִּ

ֵסא ְמָך ַבכִּ ים ֲאֶשר עִּ   ְזכֹור ְליֹוְשֵבי ְנָטעִּ
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ים ים/  ּוָבן ָתְמכּו ְשֹלֶשת הֹורִּ ְהיֹות רֹאש צּורִּ יםּוָבם ָזכּו /  ּוָבן ָצְדקּו לִּ ָקְראֹות ֵהָמה ַהיֹוְצרִּ  ְלהִּ

 מקדושתא קלירית לשבועות .טו

י מֹוְסֵדי ָאֶרץ/  ְבחּוקֹו מֹוְסֵדי ָאֶרץ  ָסד ְבמּוָסדִּ

ים ֲאֶשר ָבָאֶרץ ים ַהְיצּורִּ  ֵהָמה ַהיֹוְצרִּ

יַעת שֹוֵרק ָבָאֶרץ ים ְנטִּ יסֹוד ָאֶרץ/  ְויֹוְשֵבי ְנָטעִּ ם ְולִּ ְנטֹוַע ָשַמיִּ  לִּ

י ָגֵדר ָלָאֶרץ ּוְגֵדָרה  ַנֲעֵשיתִּ

י ֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ ְמַלאְכתֹו ָמַלְך בִּ ם ַהֶמֶלְך בִּ ם ָוָאֶרץ/  עִּ יו ַעד לֹא ָשַמיִּ ְמַלְכתִּ י ְוהִּ יַכנִּ ְמלִּ  הִּ

 מקדושתאות קליריות לראש השנה .טז

יָחה ְלַהְרבֹות יקֹות ְסלִּ  ּופֹוְרדֹות ּוַמשִּ

יַרת זּו ְכַתַעל ְתַרֶפיָנה ֵסא ֲעתִּ ֵסא/  ְכַנף כִּ יקֹות כִּ ם ָעְצמּו ַמשִּ ים אִּ  ְפָשעִּ

 קלירית לראש השנה-מקדושתא ספק .יז

 ְבָעְמָדם ְבַעד ַעם ְתַרֶפיָנה ָכָנף/  ְוַחיֹות / ֲאֶשר ֵהָנה ְמֻרָבעֹות ָכָנף

יץ ְבַלְמדֹו פֹוְרדֹות ָכָנף יק/  ְגדּוד ֵמלִּ ְדַבר ַמשִּ ם נִּ י ַעם אִּ  ֹות ָכָנףֹדפִּ

יקֹות ָכָנף/  הֹוד ֹעֶנג ְכַיַעל פֹוְרדֹות ָכָנף ם ֻחַפס ְבֵתַקע ַמשִּ  ְוֶרַשע אִּ

ם ֻהְכָרָעה פֹוְרדֹות ָכָנף יקֹות ָכָנף/  ְזכּות אִּ יש ַמשִּ ְנקִּ ם הִּ  ֵחְטא אִּ

 מקדושתא לסדר 'ויהי בחצי הלילה' ליניי .יח

יָת  ים ָלמֹו ָעשִּ ים ֵמתִּ  ָכל ְבכֹור ַגם ְבֵמֵעיֶהם לֹא ַחְסָת  צּוַרת/  ְפָגרִּ

ְבכֹוָרְך ַשְחָת  י ָלְך לִּ  ָרפֹוא ְוָנגֹוף ָשָמה ַשְמָת /  קּומִּ

 מהמשך אותה קדושתא .יט

ְגֵליָת, ָנגֹוף ְוָרפֹוא ְבָנְך ְבכֹוָרְך ָרפֹוא/  ַזַעף ָוַנַחת נִּ ְבכֹוֵרי ַצר ָנגֹוף ְולִּ  לִּ

 השנהמפיוטי ר' אלעזר בירבי קליר לראש  .כ

ים יָֻצרּו ָבם ָלבֹור ֶאָחד  פּור ָימִּ

 ְביָֻצרּו ֱהיֹות ְלָאיֹום/  ָעָלה / ֶאֶדר ֶזה יֹום

 מקרובה קלירית לחנוכה .כא

ים יזִּ יר ָהעִּ ים/  ֵמֵעת ָצג ְצפִּ יזִּ ים ְמעִּ ים ָפנִּ  ָחלּו ְיָלקִּ

ים יצּו ָכל לֹוֲעזִּ ים/  ַוָיצִּ יד ָגֵזי ַעזִּ  ְלַהְכחִּ

 לחנוכהמפיוט הרחבה קלירי  .כב

י ֵחֶלק/  ָגְברּו ּוָפְשטּו ְכֶיֶלק ּוּויִּ  ְנתֹוץ ְבאִּ

 מיוצר לחנוכה לר' שלמה הבבלי .כג

 ְזמֹוַרי ַהְבֵקק ְוַהְבֵלק/  ָטסּו ַחְרֻגֵלי ֶיֶלק

 מקידוש ירחים לר"ח אדר ב, לר' פינחס הכהן .כד

ים י ָסח ַלְמָשֵרת ְבַחר ָלנּו ֲאָנשִּ ְלֶחֶמת וַ /  ֲאָדר ֵשנִּ יםָעַרְך מִּ  ַיֲחלֹוש ְקֵדישִּ

ם .כה יִּ רַׁ לּוֵדי ֲאדָּ ים יְּ שִּ ֲחרּו ֲאנָּ בְּ  משבעתא קלירית לפרשת זכור: הָּ

 מקדושתא לראש השנה, ליניי .כו

 ְלַכסֹות ַחַטאת ָיָפה ַכְלָבָנה/  ְזַמן ֵכֶסא ֲאֶשר ְתֻכוֶסה ְלָבָנה
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 ְבֶנֶפש ָלמּות ְוֵעד ֶאָחד לֹא ַיֲעֶנה/  ַחָמה ֵאיְך ָתֳאַמן ְלַבָדּה ְבֵעדּות

 מקרובה קלירית לראש השנה .כז

ְכֶסה ְגֶלה ְונִּ ְתַכֶסה/  ְוֵחְטא לֹא ְמַכֶסה/  נִּ ְשָפט/  ּוְביֹום ֶכֶסא יִּ יַח ַבמִּ ְלהֹוכִּ  מִּ

 מסילוק ליוצר לויחי לר' כלף בר סעיד .כח

יהּוָדה ֶשיֹודּוהּו ֶאָחיו ּוְכלּוָליו,   ָעָנה לִּ

ים ַאֲחָריו 'ָאֵמן' ילּוָליו, פֹוְצחִּ  ְבָעְרכֹו הִּ

יָליו, י ַרבּו ְקטִּ  צּוָרתֹו ְכַאְרֵיה כִּ

 ֹ ינּות ּוַמְלכּות ל ֵבין ַרְגָליו,ְקצִּ  א ָתסּור ּוְמחֹוֵקק מִּ

ים ָים ְוַגָליו,ֶשהֻרוַשם ַעד ָיבֹוא מֹ   , ַמְדמִּ

יד ְמַיֵסד ְזבּוָליו, י ַלֶגֶפן, הּוא ָדוִּ  ָשפּור אֹוְסרִּ

י ֲאתֹונֹו, הּוא ְשֹלֵתת ַלסֹוֵרָקה   ְודֹורֹו ַהָמוְשָליו,  ֹמהְבנִּ

ם ֵמָחָלב. ַניִּ ן ּוְלֶבן שִּ ַייִּ ם מִּ י ֵעיַניִּ ילִּ  ַחְכלִּ

ד אֹוֵיב .כט ג נֹולַׁ ל ֲאגָּ תֹו עַׁ לָּ ֶחמְּ י בְּ אּול / כִּ ֲחֵמי שָּ ר רַׁ כַׁ לֹא זָּ  מברכת 'אשר הניא': וְּ

 משבעתא קלירית לפרשת זכור:  .ל

יש ְוָחַמל ַעל ָזֵק  יָדה ֶצַפע ַהְמַחֵלק/  ן ַרע ַהחֹוֵלקָפַשע קִּ ְפָחתֹו ְוהֹולִּ ָנה ְבשִּ  ְוזִּ
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 וארוחה אישה איש - סתיו אברהם הרב

. מלמד הלכה ומחשבה בישיבה, 15-זו השנה ה .לומד בישיבת הר עציון ובישיבת ההסדר בירוחם

חנה. בעל סמיכה לרבנות. דוקטורנט במחלקה למחשבת ישראל -והעשרה תורנית באולפנת נוה

גוריון. מחבר ספרי הלכה ועיון )'כחלום יעוף' על אובדן הריון; 'מבית לפרוכת' -באוניברסיטת בן

עת תורניים -, וכן מאמרים בכתביעל עבודת יום הכיפורים; 'אבוא ביתך' על הלכות משפחה(

 , פייסבוק(.Ynetדעה והגיגים בערוצי תקשורת שונים )'מוצש נוער', -ואקדמיים. כותב טורי

 

 משנה ד משנה מסכת כתובות פרק ד .1

 .חייב במזונותיה בפרקונה ובקבורתה

 משנה ה משנה מסכת כתובות פרק ה .2

מבשלת ומניקה את בנה מצעת לו המטה אלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת 

 .ועושה בצמר

 תרגום בבלי נדרים סו, ע"ב

 ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל.
 נסיב איתתא.

 אמר לה: בשילי לי תרין טלופחי.
 בשילה ליה תרין טלופחי.

 רתח עלה.
 למחר אמר לה: בשילי לי גריוא.

 בשילה ליה גריוא.
 אמר לה: זילי אייתי לי תרי בוציני.

 אזלת אייתיאת ליה תרי שרגי.
 אמר לה: זילי תברי יתהון על רישא דבבא.

 הוה יתיב בבא בן בוטא )אבבא( וקא דאין דינא.

 אזלת ותברת יתהון על רישיה.
 אמר לה: מה הדין דעבדת?
 אמרה ליה: כך ציוני בעלי.

המקום יוציא ממעיך  –אמר: את עשית רצון בעלך 
 שני בנים כבבא בן בוטא.

 ן בבל שעלה לארץ ישראל.ההוא ב
 נשא אישה.

 אמר לה: בשלי לי שני עדשים.
 בשלה לו שני עדשים.

 כעס עליה.
 למחרת אמר לה: בשלי לי מידה גדולה )"גריוא"(.

 בשלה לו מידה גדולה.
 אמר לה: הביאי לי שני קישואים/דלועים.

 הלכה והביאה לו שני נרות.
 .אמר לה: לכי שברי אותם על ראש השער )"בבא"(

 בבא בן בוטא היה יושב )בשער( ודן דין.

 באה ושברה אותם על ראשו.
 אמר לה: מה זה שעשית?
 אמרה לו: כך ציווני בעלי.

המקום יוציא ממעיך  –אמר: את עשית רצון בעלך 
 שני בנים כבבא בן בוטא.

 משלי פרק ל פסוק כ .3

יָה  ָשה ְמָנָאֶפת ָאְכָלה ּוָמֲחָתה פִּ י ָאֶוןֵכן ֶדֶרְך אִּ  .ְוָאְמָרה לֹא ָפַעְלתִּ

 ט-בראשית פרק לט פסוקים ו .4

ם ַהֶלֶחם ֲאֶשר הּוא אֹוֵכל י אִּ תֹו ְמאּוָמה כִּ ת ַהֶזה ... ַוַיֲעֹזב ָכל ֲאֶשר לֹו ְבַיד יֹוֵסף ְולֹא ָיַדע אִּ ֵאיֶננּו ָגדֹול ַבַביִּ

ם אֹוָת  י אִּ י ְמאּוָמה כִּ ֶמנִּ י ְולֹא ָחַשְך מִּ ֶמנִּ ְשתֹומִּ  .ְך ַבֲאֶשר ַאְת אִּ

 הלכה ו תוספתא מסכת כתובות )ליברמן( פרק ז .5



 

 

 60מתוך  50עמ'  איש אישה וארוחה -הרב אברהם סתיו 

 

הדירה שתהא מטעמת תבשילה לכל אדם או שתהא ממלא ומערה לאשפות ושתאמר לכל אדם דברים 

 .שבינו לבינה יוציא ויתן כתובה מפני שלא נהג עמה כדת משה וישראל

 בבלי סוטה ט, ע"א .1

ך יריכה נופלת; היא קיבלתו על כריסה, לפיכך בטנה צבה; היא היא פשטה לו את יריכה, לפיכ

האכילתו מעדני עולם, לפיכך קרבנה מאכל בהמה; היא השקתהו יין משובח בכוסות משובחים, לפיכך 

 .כהן משקה מים המרים במקידה של חרש

 תנחומא פקודי ט .7

בתיהן שלא יהיו משמשין בשעה שהיו ישראל בעבודת פרך במצרים גזר עליהם פרעה שלא יהיו ישנים ב

מטותיהן, אמר רבי שמעון בר חלפתא מהו היו בנות ישראל עושות יורדות לשאוב מים מן היאור 

והקב"ה היה מזמין להם דגים קטנים בתוך כדיהן והן מוכרות ומבשלות מהן ולוקחות מהן יין 

ושותין נוטלות  בכל עבודה בשדה, משהיו אוכלין שנאמרוהולכות לשדה ומאכילות את בעליהן שם 

המראות ומביטות בהן עם בעליהן זאת אומרת אני נאה ממך וזה אומר אני נאה ממך ומתוך כך היו 

 .מרגילין עצמן לידי תאוה ופרין ורבין והקב"ה פוקדן לאלתר

 בבלי כתובות סא ע"א .8

 נדה עושה לבעלה, חוץ -אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא: כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה 

 המטה, והרחצת פניו ידיו ורגליו. ממזיגת הכוס, והצעת

 תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נח עמוד א .9

 ועל אותה שעה נתחתם גזר דין. ואמרי לה: על שתי פתילות בנר אחד.

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף ה עמוד ב .10

 תח?מקלקל הוא אצל הפתח או מתקן הוא אצל הפ?... איבעיא להו: מהו לבעול בתחלה בשבת

 דברים רבה פרשת שופטים )פרשה ה( אות טו .11

מעשה ברבי מאיר שהיה יושב ודורש וכו' הלכה אותה אשה לביתה שהיה ליל שבת ומצאה הנר שלה 

שכבה אמר לה בעלה היכן היית עד עכשיו אמרה לו שומעת הייתי לרבי מאיר דורש והיה אותו האיש 

 .שתלכי ותרוקי בפניו של רבי מאירליצן אמר לה בכך וכך אין את נכנסת לביתי עד 

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סג עמוד א .12

אשכחיה רבי יוסי לאליהו, א"ל: כתיב אעשה לו עזר, במה אשה עוזרתו לאדם? א"ל: אדם מביא 

 חיטין, חיטין כוסס? פשתן, פשתן לובש? לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו?

 בבלי שבת לג, ע"ב .13

טשו בי מדרשא. כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי. כי תקיף אזל הוא ובריה 

 .גזירתא, אמר ליה לבריה: נשים דעתן קלה עליהן, דילמא מצערי לה ומגליא לן. אזלו טשו במערתא

 , אות טזבראשית רבה )וילנא( פרשת חיי שרה פרשה ס .14

כיון שמתה שרה פסקה אותה הברכה, כיון כל ימים שהיתה שרה קיימת היה ברכה משולחת בעיסה ו

 .שבאת רבקה חזרה

 בבלי יבמות סג, ע"ב .15

היכי דמי אשה רעה? אמר אביי: מקשטא ליה תכא ומקשטא ליה פומא. רבא אמר: מקשטא ליה תכא 

 .ומהדרא ליה גבא
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 בבלי יבמות סג, ע"א .11

איכא מידי דקשה רב הוה מיפטר מרבי חייא, אמר ליה: רחמנא ליצלך ממידי דקשה ממותא. ומי 

 ממותא? נפק דק ואשכח: ומוצא אני מר ממות את האשה וגו'.

עבדא ליה  -עבדא ליה חימצי, חימצי  -רב הוה קא מצערא ליה דביתהו, כי אמר לה עבידי לי טלופחי 

טלופחי. כי גדל חייא בריה, אפיך לה. אמר ליה: איעליא לך אמך! אמר ליה: אנא הוא דקא אפיכנא 

היינו דקא אמרי אינשי: דנפיק מינך טעמא מלפך, את לא תעביד הכי, שנאמר: למדו  לה. אמר ליה,

 לשונם דבר שקר העוה וגו'.

 בבלי שבת כג, ע"ב .17

 נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו.

 שיר השירים רבה א, לא .18

אמר רבי אידי מעשה באשה אחת בצידן ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה, אתון גבי ר' שמעון בן 

חאי בעיין למשתבקא דין מדין אמר להון חייכון כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה כך אין יו

אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה, הלכו בדרכיו ועשו לעצמן י"ט ועשו סעודה גדולה ושכרתו 

יותר מדאי, כיון שנתיישבה דעתו עליו אמר לה בתי ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית וטלי אותו ולכי 

לבית אביך, מה עשתה היא לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם שאוהו במטה וקחו 

אותו והוליכוהו לבית אבא, בחצי הלילה ננער משנתיה כיון דפג חמריה אמר לה בתי היכן אני נתון 

אמרה ליה בבית אבא אמר לה מה לי לבית אביך, אמרה ליה ולא כך אמרת לי בערב כל חפץ טוב שיש 

ביתי טלי אותו ולכי לבית אביך אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך, הלכו להם אצל רבי שמעון בן ב

 .יוחאי ועמד והתפלל עליהם ונפקדו

19. C. W. Bynum, Holy Feast and Holy Fast 

Women often coerced their families both through fasting and through feeding others. 

 כבאסתר פרק א פסוק  .20

ְלשֹון ַעמֹו יש ֹשֵרר ְבֵביתֹו ּוְמַדֵבר כִּ ְהיֹות ָכל אִּ  .לִּ

 אות ב בראשית רבה פרשת וישב פרשה פח .21

רבנן אמרי שר המשקים זבוב נמצא בתוך פיילי פוטירין שלו, שר האופים צרור נמצא בתוך גלוסקין 

 .שלו

 בראשית פרק ג, ו .22

י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאכָ  ָשה כִּ ֵתן ַוֵתֶרא ָהאִּ ְריֹו ַותֹאַכל ַותִּ פִּ ַקח מִּ יל ַותִּ ם ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְשכִּ י ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַניִּ ל ְוכִּ

ָמּה ַויֹאַכל יָשּה עִּ  .ַגם ְלאִּ

 בבלי גיטין ו ע"ב .23

אלו ואלו ... כתיב: ותזנה עליו פילגשו, רבי אביתר אמר: זבוב מצא לה, ר' יונתן אמר: נימא מצא לה

חיים הן זבוב מצא ולא הקפיד, נימא מצא והקפיד. אמר רב יהודה: זבוב בקערה, ונימא דברי אלהים 

אונסא,  -סכנתא. איכא דאמרי: אידי ואידי בקערה, זבוב  -מאיסותא, ונימא  -באותו מקום, זבוב 

 פשיעותא. -ונימא 

 משנה י משנה מסכת גיטין פרק ט .24
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מצא בה דבר ערוה שנאמר )דברים כ"ד( כי בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן 

מצא בה ערות דבר ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו שנאמר )דברים כ"ד( כי מצא בה ערות 

 .דבר

 כתובות פרק ז משנה ו .25

ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית ואיזו היא דת משה מאכילתו שאינו מעושר 

 .חלה ונודרת ואינה מקיימתומשמשתו נדה ולא קוצה לה 

 שבת פרק ב משנה ו .21

 .על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר

  ( פרשת בהר פרשה לד סימן ידמרגליותויקרא רבה ) .27

רבי שבק  ויאמרו ליה תלמיד ויתלמיד ומיה ליה קימבז ותר' יוסי הגלילי הוה ליה איתתא בישא והו

ה יתיב הדא איתתא מינך דלית היא ליקרך אמר לון פורנא דידה רב עלי ולית בי משבק לה חד זמן הו

דסלקין  כיוןביתא א"ל אן סליק א"ל משגח רבי מן פשוטהון דחסלון  כיון .הוא ור"א בן עזריה פשיט

קידרא כלום  אית בההיא מר להעל תפייה אצפון קדירא יהיבת  .אמכת על אפא ונפקת להלביתא 

 מה יתיב שמע. ידע ר"א בן עזריה .פרגיין מלייה תהואשכח הפרפריין אזל גלית היא מלייהאמרה ליה 

 .מעשה נסים הן ליה ר' אמר .לא אמרת פרפריין והא אנא אשכחינה בגויה פרגיין ר' היאמר ל

אמרו לו תלמידיו: ]תרגום: רבי יוסי הגלילי הייתה לו אישה רעה, והיתה מבזה אותו לפני תלמידיו. 

רבי, הוצא אותה אישה ממך, שאין היא לכבודך. אמר להם: כתובה שלה רבה עלי ואין לי )יכולת( 

להוציאה. פעם אחת היה יושב ולומד הוא ורבי אלעזר בן עזריה. כיון שסיימו לימודם אמר לו )רבי 

ה ויצאה. ראו קדירה נתונה על אלעזר(: ישגיח רבי, ונעלה לבית. אמר לו: כן. כיון שעלו לבית כבשה פני

הכיריים. אמר לה: יש באותם קדרה משהו? אמרה לו: יש בה עדשים )"פרפריין"(. הלך, גילה אותה, 

ומצא בתוכה פרגיות )"פרגיין"(. ידע רבי אלעזר בן עזריה שלא מיושבת דעתה עם בעלה. כשישבו ואכלו 

 אמרה: מעשה נסים הן.[ אמר לה: לא אמרת עדשים והרי אנו מצאנו בתוכה פרגיות?

 בבלי נדרים סו ע"ב .28

ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ולר"ש, ר' יהודה 

אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על  -טעים, אמר: ק"ו, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו 

 .על אחת כמה וכמה -המים המאררים בספק, ואני 

 ר ה, כחבמדב .29

ְזְרָעה ָזַרע ְקָתה ְונִּ וא ְונִּ ָשה ּוְטֹהָרה הִּ ְטְמָאה ָהאִּ ם לֹא נִּ  .ְואִּ

 בבלי ברכות לא ע"ב .30

יולדת  -יולדת לבנים, קצרים  -יולדת זכרים, שחורים  -אם היתה יולדת בצער יולדת בריוח, נקבות 

 .ארוכים
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י ֶאת - קרן רחל גב' ֹתתַׁ בְּ ֹמרּו שַׁ שְּ י תִּ שִּ דָּ קְּ אּו ּומִּ ירָּ  תִּ

. ראש בית המדרש תבדל"א בתם של פרופ' אפרים א. אורבך ז"ל וחנהחברת קיבוץ עין הנצי"ב. 

 . בוגרת ומוסמכת האוניברסיטה העברית בתולדות עם ישראל. שנה 25-כ מדרשת עין הנצי"בב

 פורום נשים דתיות.    –בעבר ראש "קולך" אילן בלימודי מגדר.-מוסמכת אוניברסיטת בר

 

 וגמרא סט, ב ב עמוד סז דף שבת מסכת בבלי מודתל. 1

 אלא חייב אינו - הרבה בשבתות הרבה מלאכות ועשה, שבת עיקר השוכח כל: בשבת אמרו גדול כלל. משנה

 .  ושבת שבת כל על חייב - הרבה בשבתות הרבה מלאכות ועשה, שבת עיקר היודע. אחת חטאת
 (:לא שמות) כתיבי קראי תרי: אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר ?מילי מנהני ...שבת עיקר היודעגמרא: 

 - השבת את ישראל בני ושמרו? כיצד הא. "תשמרו תיושבת את" :וכתיב "השבת את ישראל בני ושמרו"
 בר נחמן רב לה מתקיף. ושבת שבת לכל אחת שמירה - תשמרו תיושבת ואת, הרבה לשבתות אחת שמירה

 אתו" ,ושבת שבת לכל אחת שמירה - "השבת את ישראל בני ושמרו" :מסתברא איפכא, אדרבה: יצחק
  . הרבה לשבתות אחת שמירה  -" תשמרו שבתתי

  קמד פיסקא במדבר ספרי. 2

 שתהא  -" תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי את" אומר שהוא לפי ?נאמר למה "כבשים שני השבת וביום"

 את דוחה שבת שתהא או השבת את דוחה מקדש עבודת שתהא אומר אתה .השבת את דוחה מקדש עבודת

 -  תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי את" תלמוד לומר: מה הא "כבשים שני השבת וביום" :ל"ת ?העבודה

  ".השבת את דוחה מקדש עבודת שתהא

  ב - א עמוד ו דף יבמות מסכת בבלי תלמוד. 3

 תלמוד? ממקדש אדם יתיירא יכול': לכדתניא ליה מיבעי? לי למה "תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי את"

 מה, במקדש מורא ונאמרה בשבת שמירה נאמרה ",תיראו מקדשי ואת תשמורו שבתותי את": לומר

 במקדש האמורה מורא אף, השבת על שהזהיר ממי אלא מתיירא אתה משבתלא  – בשבת האמורה שמירה

 . המקדש על שהזהיר ממי אלא מתיירא אתה ממקדש לא -

 ולא, רגליו גבי שעל ובאבק, בפונדתו, במנעלו, במקלו הבית בהר אדם יכנס לא? מקדש מורא היא זו ואי

? מנין קיים ק"בהמ שאין בזמן, קיים ק"שבהמ בזמן אלא לי ואין ל וחומר;מק ורקיקה, קפנדריא יעשנו

 במקדש האמורה מורא אף, לעולם בשבת האמורה שמירה מה, "תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי את"

 . לעולם

 ' ה אל ואתחנן ה"ד ואתחנן פרשת( ליברמן) רבה דברים. 4

 בית מורא אף לעולם שבת מורא מה :להודיעך, "תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי את" :רבה חייא' ר תני

 ושכנת מקריה תצאי עתה כי" (:'י' ד מיכה) שנאמר, מתוכו השכינה זזה לא שחרב פ"שאע, לעולם המקדש

 בא אינו ולבא להתעורר ה"הקב כשיבא, "תחרש שדה ציון" (:ח"י ו"כ ירמיה) שנאמר, ציון זה  -" בשדה

 ממעון  -? נעור הוא מהיכן, "קדשו ממעון נעור כי' ה מפני בשר כל הס" (:ז"י' ב זכריה) שנאמר, משם אלא

  . קדשו
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  א עמוד נה  - ב עמוד נד דף ברכות מסכת בבלי תלמוד. 5

 והמאריך, בתפלתו המאריך: אדם של ושנותיו ימיו מאריכין[ בהן המאריך] דברים שלשה יהודה רב ואמר

 , ...שלחנו על

, "גבה אמות שלוש עץ המזבח" (:א"מ יחזקאל) דכתיב, ליה ויהיב עניא אתי דלמא - שלחנו על והמאריך

 דאמרי אלעזר ורבי יוחנן רבי! בשלחן וסיים במזבח פתח, "'ה לפני אשר השלחן זה אלי וידבר" )שם( וכתיב

 : תרוייהו

 . עליו מכפר אדם של שלחנו - ועכשיו, ישראל על מכפר מזבח - קיים המקדש שבית זמן כל

****** 

 קהלת רבה ט סדרה תליתאה, א: –אבא תחנה . 1

 אבא תחנה חסידא נכנס לעירו ערב שבת עם חשיכה וחבילתו מונחת לו על כתפו, 

 שחין אחד מוטל בפרשת דרכים.-ומצא מוכה

 אמר ליה: "רבי עשה עמי צדקה והכניסני לעיר." 

 שחין אני מתחייב בנפשי. -מהיכן אתפרנס אני וביתי? ואם אני מניח את מוכה –אמר: אם אני מניח חבילתי 

 מה עשה? 

 שחין לעיר, ובא ונטל את חבילתו ונכנס עם דמדומי חמה.-המליך יצר טוב על יצר רע, והכניסו למוכה

 מרים: זה הוא אבא תחנה חסידא? והיו הכל תמהין ואו

 אף הוא הרהר בלבו ואמר: תאמר, שמא חיללתי את השבת? 

באותה שעה הזריח הקב"ה את החמה דכתיב )מלאכי ג, כ(: " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא 

 בכנפיה".

 באותה שעה הרהר בלבו ואמר: תאמר שלא נתקבל שכרי? 

בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלקים את מעשיך" יצאה בת קול ואמרה לו: "לך אכול 

 נתקבל שכרך. -)קהלת ט, ז(  



 

 

 60מתוך  55עמ'  ואין לך קרוב מן הקב"ה -ד"ר משה לביא 

 

 הקב"ה מן קרוב לך ואין - לביא משה ד"ר

החוג לתולדות ישראל, מרכז הגניזה, מעבדת אליהו והתוכנית למדעי הרוח הדיגיטליים, 

 אוניברסיטת חיפה

 

 הקהיריתמהדורת תנחומא אבודה לספר ויקרא מן הגניזה  .1

 ]... חסר דף...[

קוריוסיס אמ אם יהא אדן עשיר יהא הקוריוסיס עושה דינו ואם לאו הרי האגמון ואם היה אגי אני 

 אינו כן אילא הוא עושה ד]ינו[ שלעני ] [ העשיר. למה? שביה נעשת לעני.  X-אין אדן סופונו אבל ה

 אחריו אבי יתומים וגו' תדע לך שכן מה ]הוא או'[ סולו ]לר[ו]כב[ בערבות וגו' ומה

ור' אחא א]ומ' לר' בער' ב[יה שמו שהוא מלא את העולם הזה ומשפיע את ההעולם הבא ]לגיבור ש[הוא 

 רוכב סוסו ומשפיע לפניו ולאחריו

ורבינו אומ' לגי]בור     [ מיסב על הדרגש וקלובקרין תחת זרועו והיו הכל סבורין ש]מנ[ש]א א[ת זרועו 

 תחת זרועו ולא היתה אילא קוצה

כל העולם עומד במאמרו והוא סובלו והוא מלא את השמים ואת הארץ שנ' הלא את השמים  X-כך ה

 וגו' וכן הוא או'  ויאמר :: הנה מקום אתי וגו' 

למשה כשיהוא בניי חוטאין יהוא ניסמכין על הצדיקין שבהן  X-וכי יש צורים למעלן? אילא אמר ה

ין להן צדיקין על החסידין ואם אין להן חסידין על הנביאין ואם אין ואם אין להן צדיקין  שבהן ואם א

 שנ' הצור תמים פעלו Xנביאין יהוא ניסמכין עלי שכן הוא או' ונצבת על הצור ואין צור אילא 

לפיכך אמר לו ואם הקריבו קרבן לא יהוא מקריבין בכל מקום שהן מבקשין אילא איכן שאני משכה 

 אל אשר ישחט וכו' ואל פתח אהל מועד וגו'שכינתי איש איש מבית ישר

 

ים הסתר Xים הסתר דבר וגו' מהוא כבוד Xד' א' איש איש מבית ישראל זה הוא שאמר הכת' כבוד 

 דבר?

מחבב לישראל אמ' להן למה אתן מבקשין להיות מפורסמין לפני האומות להיות  X-אילא ראה היאך ה

מקום אחר? אם מבקשין את לקרב לי קרבן הרי בית שוחטין במחנה או מחוץ למחנה או בהר או בכל 

 המקדש.

למה? שלא יראו אתכן אומות העולם מקריבין קומץ סלת ויהיו בוסרין ואמורין אילו לאילו קומץ סלת 

 ים הסתר דבר וגו'Xהוא קרבנו לפיכך כבוד 

נהרג אמר  ים הסתר דבר הרי את למד מן אומות עולם מי שו שוחט חוץ מן המקלון יהאXד' א' כבוד 

 לישראל כל מי ]שו[ שוחט מחוץ לאהל מו' יהא נחשב לו כילו אדן הרג שכן הוא או' ד]ם יח[שב וגו' X-ה

 ומה היא מיתתו? בהיכרת ונכרת האיש ההוא מקרב עמו

 

ד'א איש איש מבית ישראל ז הוא שאמ' הכת' לך מנגד לאיש כסיל וגו' מהוא לך מנגד לאיש כסיל? 

מלך בשר ודם אינו מעמיד איקונין שלו בעיר אילא במדינה. למה? שלא יטול אדם אילא בנוהג שבעולם 

אבן ויזרוק באיקונין אבל במדינה אינו ] [ן יכול. למה? שכל מי שו עושה אפילו באצבעו ואו' זה הוא 

 המלך נהרג לפיכך אמר לך מנגד לאיש כסיל
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עיר ולא בהר אילא בירושלים. למה. בניי היו זהורין שלא תשחטו לא ב X-ואל פתח אהל מועד אמר ה

 שכל מי שישחט בהר החיה אוכלתו

תדע לך שכן ששתי פרשות נאמרו כאן איש איש מבית ישראל אשר ישחט ונאמר כאן איש איש מבני 

ישראל אשר יצוד וגו' ומה הן שתי פרשות הללו אמר הק' אם שחטת שור כשב ועז אל תכסה דמן למה 

ברשותי אם שחטת אותן כסה דמן. למה? שלא יהוא הורגיך  שהן מקחך וברשותך ואילו שהן

כסה דמן אל אחת כמה כל מי  X-וקטיגוריך. ומה אם אילו שאין לא ברית אבות ולא דבר בעולם אמר ה

]...[ 
 

 דרשה אבודה מן הגניזה הקהירית, כ"י אוקספורד, תעתיק ראשוני  .2

]ח?[ דובר מישרים ]ו[מפצי/ גולה עמוקות ואטומים / דומים הבורא פינות /  מרשות אדון העולמים

 /  ]מים?[אל

 טהרם וקדשם/ חובב ובחר מכולם חבלים נעימים / זן ברחמיו שבעים אמים / הודו כסה מרומים 

 , והנחילם שלש מאות ועשרה עולמים

  .ואצרתיהם אמלאיש דהכין כתוב להנחיל אהבי 

ושאר כל הקהל ]ה[]?[קדוש הזה עדת ישראל  חכמים וזקנים ותלמידים היושבים בכאן ומרשות

וכן יהי רצון מלפני האל שיביא בימיכם גואל הקרוי  דת הנתונה על יד יקותיאל. המתקבצים לשמע

/ ותזכו לשמוע תורה חדשה מפי זרובבל בן שאלתיאל / אריאל  ויבנה בימיכם קרית/  מנחם בן עמיאל

עת יעמוד השר הגדול / תזכו לבשורות חיזיון דניאל ו/  משמרות שהעמיד דוד ושמואל  ויחזיר בימיכם

 מיכאל 

 בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול וו]?[ כת כ

 

שהוא ראשון  הקבה יתפאר שמו ויתעלה זכרו חייבין אנו להתחיל בשבחו של פינו ופתחוןראשון דברינו 

ראשון . חרון ומבלעדי א] [ואני א ראשון אני צבאות ימלך ישראל וגאלו ייייי ה אמר ככת ד, והוא אחרון

ואין]סוף[]?[ לשבחו  .להמית ולהחיותומבלעדי אין אי'ם , ואחרון אחר כל הדורות עד שלא היה העולם

, תהלתו כלמי ימלל גבורות יי ישמיע  מה דוד שכתוב בו בשפתי ספרתי כל משפטי פיך אמר, ולגדולתו

 ואנו על אחת כמה וכמה

 

בשעה  אמ' ר' יוחנן מה תשובה השיבתו בת קול לאותו רשע דתניאבוא וראה שבחו וגדולתו של הקבה 

רשע בן רשע בן בנו : ]ע[נתה בה קול ואמרה לו שאמר אעלה על במתי עב אדמה לעליון )ישעיהו יד יד(

שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו כמה שנותיו שלאדם "שבעים שנה ואם  של נמרוד הרשע

, ו] [ ולרקיע והלא מן הארץ ועד לרקיע מהלך חמש מאות שנה. ם צ י(בגבורות שמונים שנה" )תהילי

[ת, כנגד -רקיע ורקיע וכן בן כל רקיע ורקיע, למעלה מהן חיות הקדש ]וכן כל מהלך חמש מאות שנה, 

כנגד כולן , כנגד כולן יריכי החיותכולן קרסולי החיות, כנגד כולן שוקי החיות, כנגד כולן רכובי החיות, 

כנגד כולן למעלה , כנגד כולן ראשי החיות, כנגד כולן קרני החיות, נגד כולן צוארי החיות, כיותגופי הח

, גבוה ותלול ויה ייי)שם ה( צבאות שוכן עליהם רם ונישא, וכיסא הכבוד כנגד כולן, מהן כיסא כבוד

 "וראל ירכתי ב"? "אך אל שאול תורד אעלה על במתי עב אדמה לעליון"ואת אמרת מאוד מאוד, 

 

, ואדם נכנס לבית הכנסת, מרומם למעלה למעלה, שאין לו סוף וחקרלמדת גובהו וגדולתו של הקבה, 

, שהוא קרוב לכל קוראיו ויש לך קרוב מהקבה, והקבה מאזין תפילהועומד בתפילה ולוחש בשפתותיו, 
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תותיה נעות שנ' )שנאמר( וחנה היא מדברת על ליבה רק שפומנין שהקבה מאזין ללחישה? כפה לאוזן 

 וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשיכורה )שמואל א א יג( והאזין הקבה תפילתה 

 

 משיח עם אשתו על מיטתו מגידין לו.ואפילו שיחה קלה שאדם 

אבל , בנוהג שבעולם שני בני אדם יושבין לפני הדיין בדין ואין הדיין יכול לשמוע משניהם בבת אחת

ע שומ שנ' שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו )תהילים סה ג(, קבה שומע תפילה מכל בריותיו כאחתה

 ]    [ תפילות שמתפללים הבריות מקבלן ][ ללמדך שכל התפילות לא נאמר אלא שומע תפילה, 

 

 ואין העולם מתקיים אלא על התורה ועל המצוות 

" )ירמיהו לג וא)וארץ( לא שמתי  על התורה דכת "כה אמר יי אם לא בריתי יומם ולילה שמ' )שמים( 

 כה( 

 דכת ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם, ואין ברית אלא תורה

 ועל המצוות דכת' ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

 על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים ,  על שלשה דברים העולם עומד:וכך פירשו חכמים

 

שהצדקה אינה אלא בממון וגמילות : גמילות חסדים יותר מן הצדקהבא וראה כמה גדול כוחן של 

צדקה בחיים וגמילות , צדקה בעניים וגמילות חסדים בעניים ובעשירים, חסדים בממון בהילוך ובדיבור

ואלמלא ". יעש ייי עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי" חסדים בחיים ובמתים שנ']אמר[ 

", בכל בתי נאמן הוא"בית זה העולם שנ']אמר[ , א.ב.ג. אלף זה הקבה גמילות חסדים לא נברא העולם

. גימל אות שלישי העולםבכך גמילות חסדים נר לאדם שבונה לו בית ומתקן לו נר,  גימל גמילות חסדים

המ]ט[ה הדא היא דכת']ב[ כי אמרתי עולם חסד יבנה ואו']מר[ זכור רחמך ייי כי  כשלשת ]ר/ד[גלי

 מעולם המה

 

גמילות חסדים שאין הולכי דרכים מצפין אלא לגמילות חסדים שכן פ']סוק[ מפורש באליעזר  גדול

ואף בבני הצדיקים וחסידים ", ויאמר ייי אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד וגו']מר[ "

מיד  "הגידו לי ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני"אינו נוהג אלא לגמילות חסדים שנ']אמר[ 

ויקרבו "שנ']אמר[ , וכל המקבל דברי אבותיו ואינו מכלי]מ[ם כאילו גמל חסד, הנה רבקה לפניך קח ולך

  "ימי ישראל למות וגו']מר[

 .העושה גמילות חסדים למי שאינו חייב בו על אחת כמה וכמה

  

ומה ייי  הגיד לך אדם מה טוב"גדול גמילות חסדים שלא ביקש הקבה אלא גמילות חסדים שנא']מר[ 

אהבת חסד זה , משפט זה דין אמת" )מיכה(. דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת

ם נשברה אחת מהן א, של לשלחן שהוא עומד על שלש רגלים. מוהצנע לכת זו תורה, גמילות חסדים

י אדם אחת , אם מבטלין בנכך העולם עומד על התורה ועל העבדה ועל גמילות חסדיםאינו יכול לעמוד, 

 אין העולם מתקיים משלשתן, 

 

, אלא עד שהזכיר גמילות חסדים, שלא נענה משה שנגזר על ישראל כלייהגדול גמילות חסדים, 

א' לפניו רבונו של עולם סלח ? מה תפילה התפלל". ויאמר להשמידם לולי משה בחירו וגו' "שנא']מר[ 

כאנשי סדום אם אין  עולם הד]ור הזה[ נתחייבו כלייהנא לעון העם הזה כגודל חסדך א' לפניו רבונו של 

הנא נא מצא "שנ' , ]     [ל אלא בחסדאינן יכולין לעמוד דרך שעשית עם לוט כ אתה עושה עמהם ח'
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משה הואיל והזכרת : א' לו הקבה]  [". עשה עמהם כגדל ח"אף ישראל ", עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך

]דהוא[ אל רחום וחנון ארך אפים  וכן הו." מר יוי סלחתי כדבריךיא"ולפני את החסד מחלתי להם שנ' 

 ורב חסד ואמת חסד זה גמילות חסדים אמת זה הדין שנ' משפט

 

 ]... חסר דף ... [

השבועה לנהר ועבר הנחש וכוון שבא לחצרו של יהודה יצא רבי מאיר לצורכו. בא הנחש ותפס ביהודה 

בא רבי מאיר ותפס לנחש. א'}מ{ר לו:  ר בא הנחש להורגני!"הענתותי. והתחיל צווח :,אדוני רבי מאי

לכאן?" א}מ{ר לו :"שלחני הקב"ה הוא להורוג אותו ואת כל אשר לו. למה? על  "אני בכאן ומי הכניסך

א'}מר{ לו:"כבר עשה עימי אמש ואין לך רשות עליו". יצא הנחש מן הבית  שלא עשה צדקה מימיו.

ל אישה. א'}מרה(:"פלוני בעלי שלחתה אותי אמש ,הריני מתה קומות חזר ובא האחר והתחלי צווח בד

אמר לו רבי מאיר:"אינה אישתך ".עד ש...בדמות קול בניו וקול  מן הצינה, פתח לי הדלת ואכנס אצלך.

בנותיו וכלותיו ולא פתח להם. כוון שראה הנחש שלא הועיל לו כלום עמד על זנבו צווח וא'}מר{ 

מיד נפל ונפקע. כיוון  חתונים מבטלים. הקב"ה גזר גזירה ורבי מאיר מבטלה.העליונים גוזרים והת

שזרח השמש בעתה אישתו ובניו ובנותיו וכלותיו. קרא להם רבי מאיר וא'}מר{:"כלום באתם לכאן 

הלילה?" אמרו לו:"לאו".תפס רבי מאיר ביד יהודה וביד כולם והוציאם אל החצר והראה להם את 

 תם.] [ל] [שמבקש להרוג אתכם ובשביל הצדקה שעשיתם עימי אמש נ הנחש. זה היה המעשה

קרא עליהם הפסוק הזה:" לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות"}משלי י"א ד'{". לא ממיתה 

. ]  [ו עצמה ולא ממיתה משונה וכן יהי רצון מלפני הקב"ה שיקבל ובלהבה ויציל אתכם מכל דבר רע.

ם עליכם מקרא שכתוב:"כי  יי אלוהיך ברכך כאשר דיבר לך והעבטת גויים עליכם בריו הרבים ויקיי

 )דברים ט"ו  ו'( אמן כן יהיה רצון. רבים ואתה לא תעבוט ומשלת בגויים רבים  ובך לא ימשולו"
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 בשאלה שחזר ברב מעשה - נויבירט פנינה ד"ר

 

 

 בראשית רבה כ"ב, כ' .1

  –ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך וגו' 

לאיפרכוס שהיה מהלך באמצע פלטיא , מצא הרוג ואחד עומד על גביו, א"ל מי הרגו? אמר לי אנא משל 

בעי לגבך ואת בעי לי גבי, א"ל לא אמרת כלום. משל לאחד שנכנס לגינה וליקט תותין ואכל, והיה בעל 

לוכלכות!" כך הגינה רץ אחריו, אמר לו: "מה בידך?" אמר לו: "אין בידי כלום". אמר לו: "והרי ידיך מ

אמר לו קין להקדוש ברוך הוא: "השומר אחי אנכי?" אמר לו הקדוש ברוך הוא: רשע! "קול דמי אחיך 

צועקים אלי". משל לאחד שנכנס למרעה וחטף גדי אחד והפשילו לאחוריו, והיה בעל המרעה רץ 

אחריך". כך אמר  אחריו, אמר לו: "מה בידך?" אמר לו: "אין בידי כלום!" אמר לו: "והרי הוא מפעה

 לקין: "קול דמי אחיך..." הקדוש ברוך הוא

 ירושלמי מכות ב', ו' .2

שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו? אמרה להם 'חטאים תרדף רעה'. שאלו לנבואה חוטא מהו עונשו? 

חוטא מהו עונשו? אמרה: 'יביא קרבן ויתכפר'  -אמרה להן 'הנפש החוטאת היא תמות'. שאלו לתורה 

 בריך הוא חוטא מהו עונשו? אמר להן 'יעשה תשובה ויתכפר לו'"שאלו לקודשא 

 ירושלמי חגיגה ב', א' .3

)שיר השירים א( משכני אחריך נרוצה וגו' רבי מאיר הוה יתיב דרש בבית מדרשא דטיבריה עבר אלישע 

רביה רכיב על סוסייא ביום שובתא אתון ואמרין ליה הא רבך לבר פסק ליה מן דרשה ונפק לגביה א"ל 

)שם( ויוסף  מה הויתה דרש יומא דין א"ל )איוב מב( וה' ברך את אחרית וגו' א"ל ומה פתחת ביה א"ל

ה' את כל אשר לאיוב למשנה שכפל לו את כל ממונו אמר ווי דמובדין ולא משכחין עקיבה רבך לא הוה 

דרש כן אלא )שם( וה' ברך את אחרית איוב מראשיתו בזכות מצות ומעשים טובים שהיה בידו 

פתחת ביה  מראשיתו א"ל ומה הויתה דריש תובן א"ל )קוהלת ז( טוב אחרית דבר מראשיתו א"ל ומה

א"ל לאדם שהוליד בנים בנערותו ומתו ובזקנותו נתקיימו הוי טוב אחרית דבר מראשיתו לאדם שעשה 

סחורה בילדותו והפסיד ובזקנותו ונשתכר הוי טוב אחרית דבר מראשיתו לאדם שלמד תורה בנערותו 

ן עקיבה רבך לא ושכחה ובזקנותו וקיימה הוי טוב אחרית דבר מראשיתו אמר ווי דמובדין ולא משכחי

הוה דרש כן אלא טוב אחרית דבר מראשיתו בזמן שהוא טוב מראשיתו ובי היה המעשה אבויה אבא 

מגדולי ירושלם היה ביום שבא למוהליני קרא לכל גדולי ירושלם והושיבן בבית אחד ולרבי אליעזר 

יהושע עד דאינון ולר' יהושע בבית אחד מן דאכלון ושתון שרון מטפחין ומרקדקין א"ר ליעזר לר' 

עסיקין בדידהון נעסוק אנן בידן וישבו ונתעסקו בדברי תורה מן התורה לנביאים ומן הנביאים 

לכתובים וירדה אש מן השמים והקיפה אותם אמר להן אבויה רבותיי מה באתם לשרוף את ביתי עלי 

מן הנביאים לכתובים אמרו לו חס ושלום אלא יושבין היינו וחוזרין בדברי תורה מן התורה לנביאים ו

והיו הדברים שמיחים כנתינתן מסיני והיתה האש מלחכת אותן כלחיכתן מסיני ועיקר נתינתן מסיני 

לא ניתנו אלא באש )דברים ד( וההר בוער באש עד לב השמים אמר להן אבויה אבא רבותיי אם כך היא 

כוונתו לשם שמים לפיכך לא  כוחה של תורה אם נתקיים לי בן הזה לתורה אני מפרישו לפי שלא היתה

נתקיימה באותו האיש א"ל ומה הייתה דורש תובן א"ל )איוב כח( לא יערכנה זהב וזכוכית א"ל ומה 
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פתחת ביה א"ל דברי תורה קשין לקנות ככלי זהב ונוחין לאבד ככלי זכוכית ומה כלי זהב וכלי זכוכית 

מיד חכם ששכח תלמודו יכול הוא לחזור אם נשתברו יכול הוא לחזור ולעשותן כלים כמו שהיו אף תל

וללמדו כתחילה א"ל דייך מאיר עד כאן תחום שבת א"ל מן הן את ידע א"ל מן טלפי דסוסיי דהוינא 

מני והולך אלפיים אמה א"ל וכל הדא חכמתא אית ביך ולית את חזר בך א"ל לית אנא יכיל א"ל למה 

וב על סוסי ביה"כ שחל להיות בשבת ושמעתי א"ל שפעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש הקדשים רכ

בת קול יצאה מבית קודש הקדשים ואומרת שובו בנים חוץ מאלישע בן אבויה שידע כחי ומרד בי וכל 

דא מן הן אתת ליה אלא פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גינוסר וראה אדם אחד עלה לראש הדקל 

חר שעלה לראש הדקל ונטל את הבנים ושילח ונטל אם על הבנים וירד משם בשלום למחר ראה אדם א

את האם וירד משם והכישו נחש ומת אמר כתיב )דברים כב( שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך 

למען ייטב לך והארכת ימים איכן היא טובתו של זה איכן היא אריכות ימיו של זה ולא היה יודע 

 שכולו טוב והארכת ימים לעתיד שכולו ארוךשדרשה ר' יעקב לפנים ממנו למען ייטב לך לעולם הבא 

 מאורות הראיה, ירח איתנים, י"ז .4

כשאדם רוצה שכל חושיו וכחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת לפי אותה העליה הרוחנית שבהכרתו 

כשהיא מתעלה, וכן שכל הפגמים המעשיים יתישרו מיד וישתלמו בתיקון מוחלט, לא ימצא לנפשו שום 

 חזר את רצונו לצעוד על דרך השלמות האמיתית.מעמד, ולא יוכל ל

 אורות התשובה ה, ו .5

אין זה פוגם את שלמותו, מאחר שעיקר  -אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר 

 .יסוד השלמות שלו היא העריגה והחפץ הקבוע אל השלמות

 מאורות הראי"ה, שם .1

ר התורה, והתשובה המעשית תהיה סמוכה לה, אלא העיקר שהכל בו היא עליית ההכרה, הגברת או

בתחילה בדברים שלהבא, ואח"כ בעיקר נח להתקן, ואח"כ יתרחב החוג גם בדברים שהתיקון כבד, 

וכה ילך הלך ועלה עד אשר יזכה לתקן את הכל, אבל אל יזוז משום דבר מצעידתו הרוחניות ע"פ אותה 

 המדרגה הפנימית שנשמתו בקרבו תובעת אליו.
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