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 עולים ויורדים

י ֱאֹלִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו ה ַמְלֲאכֵּ ה ְוִהנֵּ ְימָּ מָּ ה ְורֹאׁשֹו ַמִגיַע ַהשָּ ב ַאְרצָּ ם ֻמצָּ ה ֻסלָּ  1.(כח יבבראשית ) :ַוַיֲחֹלם ְוִהנֵּ

 ויקרא רבה פרשה כט ב

ר' ברכיה ור' חלבו בשם ר' שמעון  -הים עולים ויורדים בו" אל"ויחלום והנה סולם מוצב ארצה ... והנה מלאכי 

בן מנסיא משום ר' מאיר: הראהו שרה של בבל עולה ויורד, ושל מדי עולה ויורד, ושל יוון עולה ויורד, ושל 

ה כך יש לי ירידה? אמר לו הקב"ה: "אל אדום עולה ויורד. אמר לפניו: ריבון העולמים כשם שיש לאלו יריד

עלה, שאתה עולה ואין אתה יורד. ואעפ"כ נתיירא ולא עלה. ... ר' מאיר היה דורש: "בכל זאת חטאו  -תחת" 

  2מדבר ביעקב שלא האמין ולא עלה. -עוד ולא האמינו בנפלאותיו" )תהלים עח לב( 

י אֵּ  ַויֹאֶמר ף ְּבִני חָּ ל ַרב עֹוד יֹוסֵּ אֵּ מּות:ִיְשרָּ ה ְוֶאְרֶאנּו ְּבֶטֶרם אָּ ַבע ַוִיְזַּבח  ְלכָּ ה שָּ רָּ ל ֲאֶׁשר לֹו ַויָּבֹא ְּבאֵּ ל ְוכָּ אֵּ ַוִיַסע ִיְשרָּ

י אֹלהֵּ ִחים לֵּ ִני:  ְזבָּ ה ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר ִהנֵּ ל ְּבַמְרֹאת ַהַלְילָּ אֵּ ק: ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלִיְשרָּ ִביו ִיְצחָּ ֹנִכי אָּ ַויֹאֶמר אָּ

ד ִעְמָך ִמְצַריְ  רֵּ ֹנִכי אֵּ ם: אָּ דֹול ֲאִשיְמָך ׁשָּ ה ִכי ְלגֹוי גָּ ה ִמְצַרְימָּ ְרדָּ א מֵּ ִביָך ַאל ִתירָּ י אָּ ל ֱאֹלהֵּ אֵּ ֹנִכי ַאַעְלָך ַגם הָּ ה ְואָּ מָּ

יֶניָך ף יִָּׁשית יָּדֹו ַעל עֵּ ֹלה ְויֹוסֵּ   3 מו ד(. -)בראשית מה כח  :עָּ

יו ת ֶאחָּ אֵּ ה מֵּ ֶרד ְיהּודָּ ת ַהִהוא ַויֵּ עֵּ   לח א(.בראשית ) :... ַוְיִהי ּבָּ

א ַעְבְדָך ַתַחת ַהַנַער ֶעֶבד ַלאֹדִני ְוַהַנַער ַיַעל ִעם ֶאחָּ  ה יֵֶּׁשב נָּ ִבי יו:ְוַעתָּ יְך ֶאֱעֶלה ֶאל אָּ   לד(.-)בראשית מד לג :... ִכי אֵּ

ִליתָּ  ה ִמֶטֶרף ְּבִני עָּ  4ט(. בראשית מט) : ... גּור ַאְריֵּה ְיהּודָּ

 בראשית רבה סח יב

ומשה " –" עולים" 5.ןוזה משה ואהר -עולים ויורדים בו"  הנה מלאכי אלהיםזה סיני ... "ו –"והנה סולם" 

וירד ה' על הר סיני " –" ה ה' נצב עליו" )שם יד(; "והנוירד משה" –" ויורדים. "(ג )שמות יט" עלה אל האלהים

 6כ(. )שם" אל ראש ההר

                                                      
בפרשה זו בשנה האחרת וכבר שם  סמל יעקב –סולם יעקב כבר הרחבנו לדון בסולם יעקב ובמלאכים העולים ויורדים בו בדברינו  1

רמזנו לעליות וירידות בחיי יעקב ואישים אחרים בספר בראשית. והפעם נבקש להמשיך לעלות ולרדת בביטוי הכללי של הצמד 
 .  ההגדהמדרש והשאנו רוח יאל אשר תוניתן דרור לדמיוננו ונפליג בדרשותינו  , עולים ויורדים,ירידה-עלייה

אמר לו הקב"ה: יעקב, אילו האמנתה ועליתה שוב לא היית יורד. והמדרש ממשיך שם בביקורת על יעקב שלא האמין ולא עלה: " 2
ממלכות למלכות, מבבל למדי וממדי ליוון ומיוון  :יותועכשיו שלא האמנתה ולא עלית, הרי בניך נאחזים באומות ומסתבכים במלכ

לא יפה עשה משה כשהסתיר פניו של משה שהסתיר פניו בסנה: "וכו' ". מדרשים אחרים מתארים החמצות אחרות כגון זו  לאדום
ל עם ש, ו(ג אשמות רבה " )למשה מה למעלה ומה למטה ומה שהיה ומה שעתיד להיותב"ה לולי לא הסתיר פניו גלה לו הקישא

ישראל ברגע ההתעלות של מתן תורה: "בשעה שאמר הקב"ה לישראל: מי יתן והיה לבבם זה להם, היה להם לומר: תן אתה" 
 השעה שהוחמצה?ראה דברינו . והחמצות, ומורדות סולם יעקב הוא סמל לעליות וירידות, התעלויות)עבודה זרה דף ה ע"א(. 

 .אובפרשת כי תב
חייו של יעקב רצופים עליות ומורדות ולא נמנה את כולן, רק את זו המסכמת את מסכת חייו, הירידה למצרים לפגוש את יוסף   3

בפרשת ויגש, והראנו שם שהסיפור  אל תירא מרדה מצרימהה בדברינו וההבטחה של הקב"ה שיעלהו חזרה. כבר הרחבנו בנושא ז
אהובה( והסיפור הלאומי הרחב יותר של בית אב היורד לגלות, משמשים האישי של אב שהולך לראות את בנו האהוב )בן אשתו ה

במקרא עצמו, במדרשים ובפרשנים. ירידה אישית של יעקב והבטחה שייקבר בארץ, לצד ירידה של כל בית יעקב  –בערבוביה 
שנים עשה  ט: "שתי טבראשית רבה פלגלות והבטחה לחזרה ביום מן הימים לארץ. ואגב ירידה ועליה של יעקב למצרים, ראה 

אבל אנחנו אהבנו את הביטוי "ירד יעקב, עלה  ,". יש שמגיהים שם "כלה הרעב"עלה הרעב ,שכיון שירד יעקב אבינו לשם .הרעב
 הרעב".

. ובמדרש, בירידתו , כמודגש בפסוקי המקרא עצמוהיורד והעולה הבא הוא יהודה בכל התנהגותו לרע ולטוב בפרשת מכירת יוסף 4
" שקרת יהודה, ותועבה נעשתה בישראל, יהודה נעשה חולין ,כפרת יהודה...  ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיויהודה: "של 

וירד יהודה ... ועמדו ונדוהו א( ובשמות רבה מב ג שאחיו כעסו עליו בעקבות המכירה )שלא עמד כנגדם(: " בראשית רבה פה)
מטרפה  .מטרפו של יוסף עלית ונתעלית ,מטרף בני עלית: "יהודהיש גם עליות למנגד,  ".שהיה לו ירידה מצד אחיו... מאת אחיו 

יוסף .. הורידו  ויוסף הורד מצרימה .. וירדו אחי(. וגם יוסף והאחים שותפים בירידות: "בראשית רבה צט" )של תמר עלית ונתעלית
אריכו רבים הוסף ואחיו היו יותר ירידות מעליות וכבר את אחיכם .. ירוד ירדנו .. לא ירד בני עמכם" ועוד. נראה שבפרשת י

 כאן.שוב ולא נאריך  ויגש, מקץ, וישבבמספר דפים בפרשות בה וטובים בפרשה כאובה זו ואף אנו שלחנו ידינו 
בחרנו במדרש זה הקשור עם פרשתנו. אהרון נזכר כאן אגב , עוסקים בעליות ובירידות שיש במעמד הר סינימכל המדרשים ה 5

" )שמות יט כד(. אבל אין עלייתו של אהרון כעלייתו של משה, ְוָעִליָת ַאָתה ְוַאֲהֹרן ִעָמְךם במקרא כתוב: ""מלאכים" בלשון רבים וג
? תלמוד לומר: יכול אהרן היה עמו במחיצה...  ועלית אתה ואהרן עמךעל הפסוק: "מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי כפי שאומר 

עשה את העגל כאשר ירד ווסופו של אהרון ש ."לעצמו ואהרן מחיצה לעצמו משה מחיצה :אמור מעתה .ונגש משה לבדו אל ה'
 משה עלה.

כה בפרק יט:  –סביב מעמד הר סיני, במקרא, במדרשים ובמפרשים. די לנו בקריאת פסוקים יח כאמור עליות וירידות רבות יש  6
ר ָיַרד ָעָליו " ה ה' ...ְוַהר ִסיַני ָעַשן כֻּּלֹו ִמְפֵני ֲאשֶׁ ל ֹראש ָהָהר ַוַיַעל ֹמשֶׁ ה אֶׁ ל ֹראש ָהָהר ַוִיְקָרא ה' ְלֹמשֶׁ ד ה' ַעל ַהר ִסיַני אֶׁ ר ...  ַוֵירֶׁ ַוֹיאמֶׁ

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%a1%d7%9e%d7%9c-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%911
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%94-2
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%90-%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha-event=%d7%95%d7%99%d7%a9%d7%91
http://www.mayim.org.il/?parasha-event=%d7%9e%d7%a7%d7%a5
http://www.mayim.org.il/?parasha-event=%d7%95%d7%99%d7%92%d7%a9
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  376אוצר המדרשים )אייזנשטיין( משה עמוד 

ימיך בטלים ? ... על הן קרבו ימיך למות ?על מה אתה מצטער ,כל השבח הזה כתבתי עליך :ה"א"ל הקב

 7.עליה היא לך ואין לך ירידה .והולכים מן העולם אבל אתה אינך בטל. עלה אל הר העברים הזה הר נבו

 ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנז

הלכו ועמדו למעלה  .לכו וראו קבורתו של משה היכן היא :אמרו ,וכבר שלחה מלכות בית קיסר שני סרדיוטות

עליונים ראו אותו כלפי  ,נחלקו חציים למעלה וחציים למטה .ירדו למטה וראו אותו למעלה .וראו אותו למטה

 8ולא ידע איש את קבורתו. :לכך נאמר .מטה ותחתונים ראו אותו כלפי מעלה

 ספרי במדבר פרשת קרח פיסקא קיט 

אלו הקרבנות קריבים שריחם  -" וראשו מגיע השמימה" .זה בית המקדש -" ה סולם מוצב ארצהויחלום והנ"

ׁש -" והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו" .עולה לשמים בֶּ כֶּ והנה " .אלו כהנים המשרתים שעולים ויורדים בַּ

 9)עמוס ט א(. "ראיתי את ה' נצב על המזבח" –" ה' נצב עליו

 ויקרא רבה א ה

ר' יהושע מסכנין בשם ר' לוי פתח: "כי טוב אמר לך עלה הנה, מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך" )משלי כה, 

ז(. ר' עקיבא משנה אותה בשם ר' שמעון בן עזאי: רחק ממקומך שנים ושלשה מקומות ושב. רד שיאמרו לך 

רד רד! וכן היה הלל אומר:  עלה ואל תעלה שיאמרו לך רד. מוטב שיאמרו לך: עלה עלה! ואל יאמרו לך:

 10השפלתי היא הגבהתי, הגבהתי היא השפלתי ... 

 מסכת סנהדרין דף קד עמוד ב 

 11., אמר רבא אמר רבי יוחנן: כל המיצר לישראל נעשה ראש" )איכה היו צריה לראש"

                                                      
ל ַהר ִסיָני  ל ה' ֹלא יּוַכל ָהָעם ַלֲעֹלת אֶׁ ה אֶׁ ר ֵאָליו ה' לֶׁ ... ֹמשֶׁ ם... ְך ֵרד ְוָעִליָת ַאָתה ְוַאֲהֹרן ִעָמְך ַוֹיאמֶׁ ר ֲאֵלהֶׁ ל ָהָעם ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ ד ֹמשֶׁ ". ַוֵירֶׁ

על פסוק אחרון זה ראה מדרש שמות רבה כח סימן ג שהקב"ה כביכול מתעתע במשה על מנת ליצור דיבור ישיר בינו ובין העם 
שמשה יורד, נגלה הקב"ה". למדרשים נוספים על ה"עולים ועל מנת שלא יטעו לחשוב שמשה הוא המדבר עמם מראש ההר: "עד 

עלה בענן וירד בענן  - ומשה עלה אל האלהיםב: "שמות רבה כח ויורדים" של מעמד הר סיני המקשר אותנו עם האבות, ראה 
ליה ועליה ליתן שכר למשה על כל ע: "מסכתא דבחדש פרשה ב -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו ". ובוזכות אבות עולה ויורדת עמו

זה משה דכתיב ביה )שמות יט( ומשה עלה  -וירד )משלי ל ד( מי עלה שמים יב יא: "מדבר רבה ובמדרש ב. "ועל כל ירידה וירידה
אמר  .ירידה היא לך ,רד :אמר לו הקב"הסופו בירידה הגדולה של חטא העגל: "ו". וירד משה מן ההר אל העם - וירד. אל האלהים

אבל עפ"י המדרש לפחות, גם לאחר העלייה הגדולה במתן תורה והירידה הגדולה  ז(. שמות רבה מא" )ששחת עמך  -? למה :לו
י במעשה המנורה שמשה שכח  במדבר רבה טונזקק לדבר הלכה. ראה  ואבחטא העגל, הייתה למשה רשות לעלות כאשר שכח 

 ?".כיצד נעשה אותה ,בונייר :עלה ואמר .נתקשה משה וירד ושכח מעשיהוחזר ועלה לדעת פשרה: "
חילופי דורות במדרש הקודם ראינו עליות וירידות במשה בעת מתן תורה. כך גם עליות וירידות בהנהגת העם. ראה דברינו  7

הצעיר. וכאן במותו, בפרשת פנחס, בהם הראינו את ירידתו ההדרגתית של משה והעברת שרביט ההנהגה אל הדור  ומשמרות
שעפ"י הבטחת הקב"ה אין זו ירידה אלא עליה. עלייה לעולם שכולו טוב, או עלייה כאן בעולם הזה, בכך שתורתו של משה חיה 

עלה אל הר : "ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שלחמדרש זה מקורו בבשבת הגדול.  זכרו תורת משהראה דברינו וקיימת. 
 . "העברים הזה, עליה היא לך ואינה ירידה

מיטתו, ארונו וגם קברו של משה תלויים בין שמים וארץ, כמו שהיו חייו, ומסמלים את מי שכל חייו נע בין שמים וארץ וידע  8
את העליונים לעליונים ואת התחתונים  הקב"הברא ב: " דברים רבה פרשת האזינו ירידות ועליות, מורדות והתעלויות. ראה הרבה י

בא משה ועשה את התחתונים לעליונים ואת  .)תהלים קטו( השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם :שכך כתיב ,לתחתונים
פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( ". ובה אל האלהים וגו' וירד ה' על הר סיניהעליונים לתחתונים שכך כתיב )שמות יט( ומשה על

 ".איש, בשעה שעלה למרום. אלהים, בשעה שירד למטה -איש האלהים : "וזאת הברכה -נספחים א 
שמעתי ווכן הוא בבראשית רבה סח יב בפרשתנו. הרי לנו עולים ויורדים בעבודת בית המקדש וגם כאן סולם יעקב משמש כסמל.  9

פסיקתא ובואין הספר תחת ידי.  ,ולא כמו סולם של ימינו המזבח )מעלון, מדרון( שקאסוטו מפרש את סולם יעקב שהיה כמו כבש
כך שנו רבותינו כל העולים למזבח עולים דרך הימין ומקיפים , המסתמך על המשנה במסכת זבחים פרק ו משנה ג: "רבתי פיסקא ז

". אבל יש דברים בעבודת המקדש כל פינות שאתה פונה, לא יהו אלא דרך ימיןב: "סוטה טו  א". ראה גמרויורדים דרך השמאל
שרק עולים ולא יורדים כגון קרבן שאירע פסול במהלך עבודתו במקדש )לא פסול מהותי כמו בעל מום(. ראה זבחים פרק ט משנה 

מה  .לה על מוקדה על המזבחוהיא הע :לא ירד, שנאמר אם עלה -רבן גמליאל אומר: כל הראוי למזבח  :"סנהדרין לד אא, גמרא 
 ."אם עלה לא ירד -אם עלתה לא תרד, אף כל שהוא ראוי למזבח  -עולה שהיא ראויה לגבי מזבח 

סולם שעולים ויורדים בו לא העולם הוא עברנו להלכות דרך ארץ. עלייה היא לעתים קרובות ירידה וירידה היא בעצם עלייה.   10
על הפסוק בתפילת חנה: "ה' מוריש ומעשיר" )שמואל א ב ז( אומר מדרש במדבר רבה ג ו: "מעלה סולמות ומוריד רק מלאכים. 

: "תנא דבי רבי ישמעאל: גלגל הוא שחוזר שבת קנא ע"בראה , גם לרדתור לעלות בו גלגל חוזר שאפשגם העולם הוא סולמות". 
. ראה גם בפרשת ויקרא דעה חסרת מה קנית –דעה קנית מה חסרת זה בדברינו ויקרא רבה בעולם". וכבר הארכנו לדון במדרש 

 בפרשת ראה. גלגל הוא שחוזר בעולםדברינו 
שביקש להתגייר והתייעץ עם דודו וזה אמר טיטוס בן אחותו של אונקלוס בר קלוניקוס "ב מובא הסיפור של גיטין נו עובגמרא  11

כל יעלה לגדולה, שכן: "ובכך ויתגרה בעם ישראל כל מצוות התורה, אבל ילך בדרך הפוכה ויציק  לו שאין סיכוי שיצליח לקיים את
מקשרים אמרה זו עם הגמרא שם האומרת שהסיבה לכך היא  חגיגה דף יג עמוד בהתוספות במסכת  ."המיצר לישראל נעשה ראש

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%941
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%94-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
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 משנה יאמסכת כתובות פרק יג 

 12.ין הכל מוציאיןהכל מעלין לירושלם וא .הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין

  ד-הלכה ג תוספתא מסכת חגיגה )ליברמן( פרק ב

אחד הציץ וקיצץ  .אחד הציץ ונפגע .אחד הציץ ומת .ור' עקיבא 13,אחר ,ובן זומא ,בן עזיי :ארבעה נכנסו לפרדס

יקר בעיני ה' המותה וב אומר: "עליו הכת ,בן עזיי הציץ ומת .ואחד עלה בשלום וירד בשלום .בנטיעות

. )משל כה טז( "דבש מצאת אכול דייךוב אומר: "עליו הכת ,בן זומא הציץ ונפגע. )תהלים קטז טו( "לחסידיו

ר' עקיבה (. קהלת ה ה" )אל תתן את פיך לחטיא את בשריךב אומר: "עליו הכתו ,אלישע הציץ וקיצץ בנטיעות

 14א ד(. הביאני המלך חדריו" )שיר השיריםאחריך נרוצה משכני מר: "או בעליו הכתו ,עלה בשלום וירד בשלום

 ילקוט שמעוני קהלת רמז תתקסח 

, בבהמה "לא תלבש שעטנז"בוא וראה מה כתיב באדם  15" )קהלת ג יט(.כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה"

מה האדם הנוגע במת יטמא אף בהמה הנוגע  .האדם מטמא והבהמה מטמאה ".לא תחרוש בשור ובחמור"

 16., כתיב באדם הריגה והרגת את האשה, ובבהמה ואת הבהמה תהרוגו"כמות זה כן מות זה" .בלתה יטמאבנ

, מפני שנתונה מלמעלה כתיב בה עליה, ושל בהמה נתונה מלמטה כתיב "מי יודע רוח בני האדם העולה היא"

 17."היורדת היא למטה לארץ" :בה ירידה

                                                      
אבל  ."את בניו הקב"השלא יאמרו אומות העולם: ביד אומה שפלה מסר כדי " ,לגדולה נבוכדנצר הרשעכמו זו שהקב"ה העלה את 

עליה ". מה שאמרו חז"ל כל המיצר לישראל נעשה ראש, והוא כדי להגדיל אחר כך מפלתוט אומר: " שמות טולכלי יקר פירוש 
איך נפלת משמים הילל בן שעלו ונפלו כמו נבואת ישעיהו בפרק יד על מלך בבל: " נבואות על מלכים גאים ראהלצורך הורדה. 

ץ ִהְשַלְכִתיָך ִלְפֵני ְמָלִכים ְנַתִתיָך ְלַרֲאוָ על מלך צור: " כח נבואת יחזקאל בפרק, שחר" רֶׁ ָך ַעל אֶׁ ה ָגַבּה ִלְבָך ְבָיְפיֶָׁך ִשַחָת ָחְכָמְתָך ַעל ִיְפָעתֶׁ
יָך ... ִלי ְיֹאִרי ַוֲאִני ֲעִשיִתִניכט על מלך מצרים: "", ובפרק ָבְך יָך ְוַהֲעִליִתיָך ִמתֹוְך ְיֹארֶׁ יָך ְבַקְשְקֹשתֶׁ והמשכה בפרק  "ְוִהְדַבְקִתי ְדַגת ְיֹארֶׁ

 ויש עוד דוגמאות. האם )גם( מכך פחד יעקב כשסירב לעלות בסולם? לא שם
אן הלשון היא אמנם יוצא העולים ויורדים אולי הידוע ביותר הוא העולים או העלייה לארץ ישראל והיורדים או הירידה ממנה. כ 12

" וירד אברם מצרימה": מארץ ישראל לא יורד ממנה, אבל כבר במקרא אנחנו קוראים על אברהם שיורד למצרים ועולה ממנה
קידושין ובגמרא  ".ורבותינו היורדין מארץ ישראל: "ברכות לח ב" )בראשית יג א(. ובגמרא ויעל אברם ממצרים)בראשית יב ג(, "

חסים עלו מבבל. מאי איריא דתני עלו מבבל? ניתני הלכו לארץ ישראל! מילתא אגב אורחיה קמ"ל; כדתניא: עשרה יו: "סט א
. "מלמד, שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוה מכל הארצות -וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך 

מגיד שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות ובית המקדש גבוה  וקמת ועלית,: "ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קנבוהוא עפ"י 
 :שכל טוב )בובר( בראשית פרק לזכפי שאומר מדרש  ,בפרט ביחס למצרים אליה ירד אברהם וממנה עלהזאת, ". מכל ארץ ישראל

יא ארץ הרים בכל מקום נאמר ירידה למצרים, ועליה ממצרים, שהיא ארץ שפלה, ועליה לארץ ישראל, וירידה מארץ ישראל, שה"
עולים אותם שליוו  - עולים ויורדים בויב: " בראשית רבה סח". אבל למה לנו להפליג רחוק, הנה הדברים שוב בפרשתנו, ובקעות

 ". מלאכי ארץ ישראל עולים ומלאכי חו"ל יורדים.אותו בארץ ישראל, יורדים אלו שליוו אותו בחוצה לארץ
שנקרא "אחר" לאחר שפרק עול ולהלן הוא נזכר בשמו. וגם במקומות רבים במשנה ובתלמוד הוא נזכר  הוא אלישע בו אבויה 13

בבלי גמרא בשמו. ובאמת, צריכים אנו למצוא הזדמנות לדבר עליו ועל תלמידו הנאמן ר' מאיר. ראה כמקדמה המקורות הבאים: 
 רות רבה פרשה ו.קהלת רבה פרשה ו, א,  שיר השירים רבה אחגיגה טו ע"א, ירושלמי חגיגה פרק ב הלכה א, 

בנוסח המובא בתלמודים מסכת חגיגה, הבבלי דף טו ע"א והירושלמי פרק ב הלכה א, מובא הלשון "נכנס בשלום ויצא בשלום",  14
יש לנו אולי עוד מקור להשוואה אם כך, אבל אנחנו אוחזים בלשון התוספתא שאומר על ר' עקיבא שעלה בשלום וירד בשלום. 

ר בעקבות המעשה הידוע בגמרא מנחות כט על משה שנכנס בבית המדרש ולא ידע בין ר' עקיבא ומשה, נושא שנדרש תדיר בעיק
הלכה. ואילו אצל ר' נושאי מה הם אומרים. אצל משה היו עליות וירידות )בשלום( מספר רב של פעמים כפי שהראנו לעיל. ב

שהוא  שיר השירים רמז תתקפב ילקוט שמעוניעקיבא נראה שהייתה זו פעם יחידה ומיוחדת והעסק היה בתורת הסוד. ראה גם 
". מעליות הביאני המלך חדריו, ארבעה נכנסו לפרדס כו' רבי עקיבא עלה בשלום וירד בשלוםמשמר את נוסח התוספתא: "

זה מה שיעקב אבינו פחד, שיעלה בשלום, אבל לא ידע איך לרדת שוב מסוימות צריך גם לדעת לרדת חזרה לקרקע בשלום ואולי 
 בשלום.

ה ֵכן מֹות כא שנדרשים כאן: "-וקים שם בקהלת פסוקים יטראה הפס 15 ם ְכמֹות זֶׁ ָחד ָלהֶׁ ה אֶׁ ה ַהְבֵהָמה ּוִמְקרֶׁ ה ְבֵני ָהָאָדם ּוִמְקרֶׁ ִכי ִמְקרֶׁ
ל: ָחד ַלֹכל ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְבֵהָמה ָאִין ִכי ַהֹכל ָהבֶׁ ה ְורּוַח אֶׁ ָחד ַהֹכל הָ  זֶׁ ל ָמקֹום אֶׁ ָעָפר:ַהֹכל הֹוֵלְך אֶׁ ל הֶׁ ָעָפר ְוַהֹכל ָשב אֶׁ ִמי  ָיה ִמן הֶׁ

ץ ת ִהיא ְלַמָטה ָלָארֶׁ דֶׁ  ". יֹוֵדַע רּוַח ְבֵני ָהָאָדם ָהֹעָלה ִהיא ְלָמְעָלה ְורּוַח ַהְבֵהָמה ַהֹירֶׁ
רגת את וה: "ספרא קדושים פרשה יחז"ל בבאשה שמסרה עצמה ליחסי מין עם בהמה הורגים את שניהם. ודווקא על זה שואלים  16

אם ?". היינו שיש סברה אפילו לעדיפות הבהמה על האדם. ראה דברינו אם אדם חטא מה חטאה בהמה -האשה ואת הבהמה 
 בפרשת נח.  אדם חטא בהמה במה חטאה

 ?מעמיד את הכל בסימן שאלה: מי אומר שרוח האדם עדיפה על רוח הבהמה. קהלת נראה שכאן "בורח" הדרשן מפשט דברי קהלת 17
מפרש בדרכו ואומר: כן, יש יתרון  ,לעומתוואינו משאיר מקום לספק מה היא תשובתו כפי שעולה מהפסוקים כולם שם. הדרשן 

ומותר האדם מן הבהמה אין, שהוא מדבר והיא אינה רוח האדם על הבהמה, זו עולה וזו יורדת. וכך הוא גם ממשיך ומפרש שם: "
שהאדם ...  שהאדם נוטל שכר על מעשיו והבהמה אינה נוטלת . דבר אחר:עת בבהמהשיש באדם דעת ואין ד :דבר אחר .מדברת

באדם כתיב וביום השמיני  :דבר אחר". אבל הוא ממשיך שם ושוב משווה את האדם עם הבהמה: "מת ומטפלין בו ובבהמה אינו כן
שוואה בין האדם והבהמה לעניין שבעת על הה פסיקתא רבתי שור או כשב" )ראה ימול, ובבהמה כתיב והיה שבעת ימים תחת אמו

מדרש תנחומא )בובר( פרשת וזאת הברכה ימי החיים הראשונים שבשניהם רחמיו של הקב"ה על האדם ועל הבהמה(. ועכ"פ, ראה 
ורוח ". נשמתן של צדיקים, שהן מונחות וגנוזות תחת כסא הכבודכת עוד צעד ולומר שרוח האדם העולה היא "לשמוכן ל סימן ה
 ". עולים ויורדים ייתכן ברוח האדם עצמו ולא צריך להיטפל לבהמה.אלו נשמותיהן של רשעים ה היורדת היא למטה לארץהבהמ

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%98%D7%90%D7%94-2
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%98%D7%90%D7%94-2
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 מסכת סוכה דף ה עמוד א 

השמים שמים " :ותניא, רבי יוסי אומר: מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר

 18.טז( תהלים קטו" )לה' והארץ נתן לבני אדם

 שבת שלום 

 מחלקי המים

אינה עושה כן, ראה  שיתרון האדם על הבהמה הוא שהאדם מטפל באדם שמת והבהמה 17בקשר להערה  מים אחרונים:

והיה אדם ועזרו יושבים ובוכים ומתאבלים שהעורב הוא שלימד את האדם את הקבורה: " פרקי דרבי אליעזר פרק כא

אלמוד לאדם זה מה  :עורב אחד שמת רעהו אמר .שלא היו נהוגין קבורה ,ולא היו יכולים מה לעשות)על הבל( עליו 

ונטל את נבלתו של  .כעורב הזה אני עושה :אמר אדם .נטל רעהו וחפר בארץ וטמנו לעיניהם וקברו ?מה עשה .לעשות

 וכו'. ב"ה לעורבים שכר טוב בעולם הזהקלם היוש .הבל וחפר בארץ וטמנה

                                                      
השמים שמים לה'  : הרי הוא אומר :רבי יוסי אומר: "מסכתא דבחדש פרשה ד -דרבי ישמעאל יתרו התניא הוא כנראה מכילתא  18

עלה ולא ירד הכבוד למטה. אלא מלמד, שאמר המקום למשה הריני קורא לך לא עלה משה ואליהו למ - והארץ נתן לבני אדם
עולה עד גבול מסוים והשכינה יורדת עד גבול מסוים, עד עשרה טפחים, ראה . "מראש ההר ואתה עולה, שנאמר ויקרא ה' למשה

ר' : "ספרי זוטא פרק זת סוכה?( ב)בנו של ר' יוסי שבמסכר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי בגמרא סוכה שם. וכן משמע מדברי 
מן השמים השמיעך את קולו ליסרך  :שנאמר ,לו לא ירדה שכינה לארץ מעולםישומעני כא :אומר אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי

לעלות ". רק המלאכים של יעקב, אולי מלאכים בכלל, יכולים )דברים ד לו( אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם )שמות כ יט(
לשמים ולרדת לארץ. השכינה לא יורדת והאדם לא עולה. יש גבול ל"עולים ויורדים". אך מה לעשות וגם על שיטה זו חולקים. 

 ,את העליונים לעליונים ואת התחתונים לתחתונים הקב"הברא לעיל: " 8ב שהבאנו בהערה  דברים רבה פרשת האזינו י ראה שוב
בא משה ועשה את התחתונים לעליונים ואת העליונים  .ים לה' והארץ נתן לבני אדם)תהלים קטו( השמים שמ :שכך כתיב

 וכך גם דוד ואליהו שם. ".לתחתונים שכך כתיב )שמות יט( ומשה עלה אל האלהים וגו' וירד ה' על הר סיני


