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 ויחי יהודה בציפורי שבע עשרה שנה

לא, לא טעינו. לא החלפנו יעקב ביהודה ומצרים בציפורי. הדברים יובנו בהמשך. נתחיל ביעקב ונגיע  מים ראשונים:

 וממנו התגלגלנו הלאה. .הפותח את פרשת השבוע ליהודה. הכל בעקבות מדרש בראשית רבה

ה:ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשַבע עֶ  נָׁ ִעים ּוְמַאת שָׁ ִנים ְוַאְרבָׁ יו ֶשַבע שָׁ ה ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעֹקב ְשֵני ַחיָׁ נָׁ ַוִיְקְרבּו  ְשֵרה שָׁ

ְדָך ַתַחת יְ  א יָׁ אִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ִשים נָׁ צָׁ א מָׁ א ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַויֹאֶמר לֹו ִאם נָׁ מּות ַוִיְקרָׁ ֵאל לָׁ ִשיתָׁ ִעמָׁ ְיֵמי ִיְשרָׁ ִדי ֵרִכי ְועָׁ

אַתִני ִמִמְצַרִים ּוְקַבְרַתִני ִבְקֻברָׁ  ַכְבִתי ִעם ֲאֹבַתי ּוְנשָׁ ִים: ְושָׁ א ִתְקְבֵרִני ְבִמְצרָׁ םֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל נָׁ ז )בראשית מ :... תָׁ

 1(.ל-כח

 , פרשת ויחיהבראשית רבה צו 

  2."אמותה הפעם" :בשבילך ירדתי למצרים בשבילך אמרתי -" אל נא תקברני במצרים"

מת  :משל הדיוט אומר ?למה כן ?חסד ואמת :מרושהוא א ,וכי יש חסד של שקר -" ועשית עמדי חסד ואמת"

 ... הוא חסד של אמת ,אם תעשה לי חסד לאחר מיתתי :אמר לו 3פרוק. –טעון; מת אוהבך  –בנו של אוהבך 

... יו מרחשות בתוך גופי ויה ,שסופה של ארץ מצרים ללקות בכנים ?למה –" )שם( אל נא תקברני במצרים"

מן  םשכשם שנפרעי ,ה זרהשלא יעשו אותו עבוד ?מפני מה בקש יעקב אבינו שלא יקבר במצריםדבר אחר: 

הם משתחוים לשה, ואני ש .יעקב אמר שלא יפדו בי המצרים :דבר אחר ... 4דב  ע  נ  מן ה   םכך נפרעי ,העובד

)יחזקאל  "אשר בשר חמורים בשרם" :בוובמצרים כת ,(יז )ירמיה נ "שה פזורה ישראל" :נמשלתי בשה שנאמר

 5."אל נא תקברני במצרים: "הוי( כ )שמות לד "ופטר חמור תפדה בשה" :בווכת( , ככג

 :רבי יהושע בן לוי אמר 6.גֹודברים ב   :אלעזר ר' רמא? שראלירץ קבורת א םומחבבי םולמה כל האבות תובעי

אמרו רבותינו שני דברים בשם רבי  .(ט )תהלים קטז "ות החייםאתהלך לפני ה' בארצ" - ?דברים בגו: מהו

 םלה בימות המשיח, ואוכלייחיים תח שראליארץ י ת  מ  ש   שראל?ירץ קבורת א םלמה האבות מחבבי :חלבו

ואתה פשחור " :בושתי מיתות יש בידו שכך כת ,ונקבר שם ארץלוצה מי שמת בח :ר' חנינא אמר 7.שנות המשיח

                                                      
 :ויחי יעקב. כתובכח: "פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית מז מדרשים על שנות הטובה שהיו ליעקב במצרים, כגון זה שבהראה  1

ויחי  מר:טוב היה לאבינו יעקב, אלו שבע עשרה שנה במצרים, שנא - חפנים עמל ורעות רוח )קהלת ד ו( טוב מלא כף נחת ממלא
שחיה אותם בנחת, והשבטים סביבותיו, ובני בניו פרים ורבים, ועיניו רואות ולבו שמח, אין  .ב בארץ מצרים שבע עשרה שנהיעק

שטן ואין פגע רע, ויוסף בנו מלך על הארץ, ומביא ונותן לתוך פיו, שנאמר ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם 
אליהו ". וכן הוא בממאה ושלשים שנה שלא היה אלא כולם בעמל - חפנים עמל ורעות רוח אולפי הטף )בראשית מז יב(. ממל

שמא נתחייבתי שנשאתי שתי אחיות, או שמא נהניתי מממונו של לבן, או שמא )יעקב(: אמר : " ... רבה )איש שלום( פרשה ו
קב"ה, ונתן ]לו[ הקב"ה שבע עשרה שנה סמוך מיד נתגלגלו רחמיו של ה ?נהניתי מממונה של שכם, ובטלה ברית שכרת לי הקב"ה

ויחי יעקב בארץ  :יעקב אבינו היה בטובה לשבע עשרה שנה והעלה עליו הקב"ה כאילו כל ימיו בטובה, שנאמר...  לזקנותו טובה
כה, ראה מבקש יעקב לישב בשלווה ולא ז ,וחזר לבית אביו , אחרי שניצל מלבן ועשובארץ ישראל ."מצרים וגו' )בראשית מז כח(

נחת, טובה  -עוד יוסף בני חי" ו" אחרי "טרוף טורף יוסף"מצרים, ירידה לואילו ב ;בפרשת וישב ביקש יעקב לישב בשלווהדברינו 
 ושמחה. 

"לכה ואראנו בטרם הביטוי  והראינו שביטוי זה, כמו גם עוד יוסף בני חי"אמותה הפעם" בדברינו בשבוע שעבר -כבר הארכנו לדון ב 2
אינם משאלה למות, אלא הבעת רגש קיצוני של שמחה, שובע הנאמרים בסערת ההודעה ליעקב שיוסף חי והמפגש אתו, אמות", 

מקובל עלי. אזכור הביטוי כאן, כאשר יעקב אכן נוטה למות, מגלגל את כל  –וסיפוק, כאומר: אילו כאן היו מגיעים חיי לסיומם 
ר, אבל גם מזכיר את שנות הטובה במצרים. אותם שבע עשרה שנה של חיים בנעימים שחלפו מאותה אמירה ועד הסיפור לאחו
אבל עיקרה באמת, היא חיזוק הבקשה של יעקב ליוסף שיעלהו לקבורה בקברי אבותיו בארץ כנען. בשבילך הייתי  התגשמותה.
 ממנו באתי לראותך.בו תקפו געגועי וסבלי ומקום עכשיו אתה תקבור אותי בבקשה ב –לראותך ולמות  –מוכן למות 

טעון, שא את מיטתו, השתתף באבל. שאוהבך רואה וישיב לך כגמולך ביום מן הימים.  –ההדיוטות אומרים: אם מת בנו של אוהבך  3
ישיב לך  אל תטען, אל תתאמץ להשתתף בטרחה ובאבל, שהרי אוהבך כבר לא –אבל אם מת אוהבך )ואין כנראה קשר עם הבן( 

כגמולך. וזה כמובן משל )פתגם( של ההדיוטות. אנשים רגישים וחכמים, לא נוהגים כך, כפי שהמדרש ממשיך ואומר, אלא עושים 
 חסד של אמת, היינו חסד גם למי שכבר לא יוכל להשיב לך כגמולך. והוא הגחש"א של חברות הקדישא: גמילות חסדים של אמת.

יאל שפתר את חלומו של נבוכדנצאר והלה ביקש בגין זה לסגוד ולנסך לו, ודניאל לא קיבל. ראה והמדרש ממשיך שם בסיפור דנ 4
אמר  –שמואל אל שאול למה הרגזתני וגו'  רויאממוטיב זה גם בפרשת שאול ובעלת אוב בעת שהיא מעלה עבורו את שמואל: "

?" אין את יודע כשם שנפרעין מן העובד כך נפרעין מן הנעבד !שלך בודה זרהעשיתני ע ?לא היה לך להרגיז את בוראך אלא בי :לו
 .שאול בפרשת אמורהלכה א, ויקרא רבה כו ז(. ראה דברינו ירושלמי חגיגה פרק ב )

בי המצרים", יעקב מנמק את בקשתו להיקבר בארץ בכך שלא יעשו המצרים מקברו פולחן. אך  דּופ  בי המצרים" או "לא י   דּופ  "לא י   5
 .2וכפי שכבר רמזנו בהערה  נראה שהסיבה האמתית היא בהמשך

 טעם בדבר. הגענו אל הסיבה האמיתית.יש  –ש דברים בגו י 6
מסכת שיח פירושו ליהנות מהטוב של שנים אלה שכאן משמע אגב שעיקרם הוא בארץ ישראל. ראה הביטוי לאכול את שנות המ 7

לאפוקי מדרבי הילל דאמר: אין משיח לישראל,  ... אמר רב גידל אמר רב: עתידין ישראל דאכלי שני משיח"ב: "סנהדרין צח ע

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%A9-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%91-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%97%d7%99
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%90%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%95%d7%a81


 דתשע" ויחיפרשת 

 4מתוך  2עמ' 

 

לפיכך יעקב אומר  .יש בידו שתי מיתות :הוי ,(, ו)ירמיה כ "תקבר םך תלכו בשבי ושם תמות וששבי ביתוכל יו

  8".אל נא תקברני במצרים" :ליוסף

קבר יראו ארון של מת שבא מחוצה לארץ לה 9ה;י שחוץ לטברייל  בפ   םשהיו מהלכי ,עשה ברבי ורבי אלעזרמ

 שראל?ירץ קבר באיובא לה ארץלוצה שיצתה נשמתו בח ,מה הועיל זה :רבי לר' אלעזרלו אמר  10.בארץ ישראל

 – )שם( "או ותטמאו את ארציוותב", בחייכם – (ז )ירמיה ב "ונחלתי שמתם לתועבה" :אני קורא עליו

  11.(מג )דברים לב" וכפר אדמתו עמו" :בוכת, שמכפר לו הקב"ה ,כיון שהוא נקבר בא"י :א"ל .במיתתכם

קברו אותי בכלים צבועים  :טפל בוישהיו צריכין לה םאמר לאות ,לםרבי יוחנן כשהיה מסתלק מן העו

 .לא נכלם -ואם עמדתי בין הרשעים  ,לא נבוש -לא לבנים ולא שחורים, שאם עמדתי בין הצדיקים  מבריקים,

קברו אותי בכלים  :אמר להם .קראו לי לתלמידי :אמר למי שהוא עומד עליו ,ר' יאשיה כשהיה נפטר מן העולם

  12.שאיני בוש במעשי להקביל פני בוראי ?למה .לבנים

ואל תספדוני  ,אל תזוז אלמנתי מתוך ביתי :אמר להם .וה שלשה דבריםיצ ,רבינו כשהיה נפטר מן העולם

בחייו היה דר  .מי שנטפל עמי בחיי יטפל בי במותי ,אלא .טתייואל תניחו לנכרי שיגע במ ,בעיירות שבא"י

חי יהודה בציפורי יו -" שנהשבע עשרה ויחי יעקב בארץ מצרים " :קורא על עצמווהיה  ,בציפורי שבע עשרה שנה

ולא הפילה אשה עוברה  ,לא מתה חיה בא"י ,וכל אותן י"ג שנה .נוירבינו י"ג שנה חשש בש 13שבע עשרה שנה.

 ,רבי חייא אצל רבינו בדמותו שלזכור לטוב נכנס אליהו  14.כעס רבינו על רבי חייא הגדול ,בסוף י"ג שנה .בא"י

משעה  :אמרושה? אותה שינך מה היא ע ,רבי :א"ל ,נכנס רבי חייא אצלו ,למחר .ונתן ידו על שינו ומיד נתרפא

אפילו  !אי לכם עוברות שבא"י !אי לכם חיות שבא"י :באותה שעה א"ר חייא .שנתת ידך עליה אתמול נתרפאה

מאותה שעה התחיל לנהוג  .שאליהו זכור לטוב היה ידע רבינו .שנתתי ידי על שינך ,לא הייתי אני :כן אמר לו

 15חייא כבוד.ר' ב

                                                      
ך )למרות שחזקיה לא נעשה משיח, ראה סנהדרין צד שכבר נהנו ישראל מהשפע של ימי חזקיהו המל ."שכבר אכלוהו בימי חזקיה

   א(.  
 םוהן מתגלגלי"עושה להן מחילות  הקב"ה? ועונה שהצדיקים שקבורים בחוצה לארץמה יהיה על כל  והמדרש ממשיך שם ושואל 8

ץ. והוא מסיים שם ת היא רק בארשוב, החיּו ם".עומדי םלארץ ישראל והקב"ה נותן בהם רוח של חיים וה םובאים עד שהם מגיעי
ר ואח "הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, יב: "יחזקאל לזבפסוק מ

 ורוח להולכים בה". נותן נשמה לעם עליה, ה: "מב וישעיהמסיים שם בפסוק מ ריש לקישו ".ונתתי רוחי בכם וחייתם" ךכ
ובספר שהוציאו  Jastrowפילי הוא שם מקום ליד טבריה, אולי מעיין שנובע בקרבת העיר. אבל במילון פירוש א. א. הלוי, מציע ש 9

 ביזנטית, הוצאת יד בן צבי, משמע שפילי הוא שער העיר.-יזהר הירשפלד ורוני רייך על תוכנית העיר טבריה בתקופה הרומית
 להיקבר בארץ ישראל, וודאי לא של ימינו.באים ים כבר היו דברים מעולם ואין זו המצאה של ימי הביניים שיהוד 10
הבאת מדרש זה בפרשת השבוע שלנו, בסמיכות למדרש הקודם בו יעקב מבקש שיעלו את עצמותיו לארץ כנען, אומרת דרשני.  11

ר האם מקרה הוא זה, אסוציאציה של הדרשן או של העורך? האם ביקורת עדינה היא זו על יעקב שירד עם כל משפחתו והיג
למצרים )שלא כאבותיו אברהם ויצחק( וכעת דואג לקבורתו הוא? האם "דעה לסתור" יש כאן, שיעקב חי שנים רבות בארץ ולכן 
יש לו זכות להיקבר בארץ, בעוד שזה שארונו בא כעת, לא פקד את הארץ בכלל ולכן מטמא את הארץ? סמיכות מדרשים זו 

 .אומרת דרשני ונשמח לשמוע לקח מפי דולי המים
אל תקברוני לא בכלים לבנים ולא בכלים  :אמר להו ר' ינאי לבניוהלכה ג: "מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק ד ראה גם  12

שחורים, לבנים שמא לא אזכה ואהיה כחתן בין האבלים, שחורים שמא אזכה ואהיה כאבל בין החתנים, אלא בכלים האולורין 
אסור לקבור בתכריכין של משי ובגדים ור בגמרא שבת קיד ע"א, נדה כ ע"א(. ועוד שם: "" )המקהבאים ממדינת הים דסומקי נינהו

". ושיטת ר' יאשיה שהיה בטוח בצדקתו המוזהבין הרקומין אפילו לנשיא שבישראל, שזהו גסות הרוח והשחתה ומעשה עכו"ם
 דרשהבנים, בטוחים שנצא זכאים בדין. ראה הבבגדים להמדרש על עמידתנו ביום הדין את וביקש להיקבר בבגדים לבנים, מזכירה 

אדם יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף  ,בנוהג שבעולם !אי זו אומה כאומה הזאתהלכה ג: " ירושלמי ראש השנה פרק אב
ם ואוכלין אלא לובשים לבנים ומתעטפין לבנים ומגלחין זקנ ,אבל ישראל אינן כן .שחורים ומגדל זקנו שאינו יודע היאך דינו יוצא

 מוטיב נכבד בספרות החסידית והמאיר עינינו יבורך.גם ונדמה לנו שזה  ."ושותין ושמחים יודעין שהקב"ה עושה להן ניסים
 תניא: רבי מוטל בציפורי, ומקום מוכן לו בבית שערים"ב: "כתובות קג עשל רבי בין ציפורי ובית שערים ראה גמרא ומותו על חייו  13

קבורתו של מקום ". מקום מגוריו ולפיכך גם דמדליא ובסים אוירא הוה, אלא כיון דחלש אמטיוהי לציפורי, בבית שערים ביר ...
ושם גם התיאור  .מה-ושם זכה למנוחת רבי הוא בית שערים, אך משחלה ונחלש, עבר לציפורי שהיא גבוהה ואווירה טוב )מבוסם(

בשעת פטירתו של רבי, זקף עשר גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי ... המפורט של מיתתו של רבי: "ההוא יומא דנח נפשיה דרבי 
אצבעותיו כלפי מעלה, אמר: רבש"ע, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה, יהי רצון 

ם תיאור פטירת רבי והמינויים ". ראה דף קודא שלום ינוחו על משכבותםוואמרה: יבת קול מלפניך שיהא שלום במנוחתי, יצתה ב
ומעובד ומרוכז נאה בספר האגדה לח. נ.  שהוא עורך טרם מותו. תיאור פטירתו של רבי נמצא גם בקהלת רבה פרשה ז ועוד

 .ביאליק
כעס זה של רבי על ר' חייא מגדולי תלמידיו ומהמקורבים לו ביותר, יביא אותנו למדרש הבא מבראשית רבה ואם ברחנו מפרשת  14

 גם זו תורה וללימוד היא צריכה. –בוע הש
ר' חייא הוא שנכנס לרבי בשעותיו האחרונות ומוצא אותו בוכה, כמסופר בגמרא כתובות שם: "אמר לו: רבי, מפני מה אתה  15

על התורה והמצוות ששוב לא אוכל לקיים אחרי הסתלקותי מהעולם. ראה  –בוכה? ... אמר ליה: אנא אתורה ומצוות קא בכינא" 
, אולי נפטר בסמוך ם שהגמרא גם שואלת איך זה שלא מונה ר' חייא כממשיכו של רבי ומתרצת שגם הוא כבר לא היה בחייםש

  למיתת רבו הנערץ. והגמרא נותנת שם הסבר אחר.
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 ג, פרשת נחבראשית רבה לג 

אחד לפניו להישחט. והתחיל עבר עגל  16יה יושב ועמל בתורה לפני בית הכנסת של הבבליים בציפורי.רבינו ה

אמר ר'  .שיניו י"ג שנהוחשש רבי את  !לכך נוצרת ?לךעשות ומה אני יכול לו: אמר לגועה, כאומר: הצילני! 

. לא הפילה עוברה בא"י, ולא נצטערו היולדות ,שהיה חושש רבי את שיניו ,כל אותן י"ג שנה :יוסי בר אבין

" ורחמיו על כל מעשיוהניחי לו, שכתוב: " ,בתי :אמר להאחד לפני בתו ובקשה להורגו. עבר שרץ לאחר ימים, 

 17.(ט )תהלים קמה

שירדו  ,חוץ ממה שעשו בני בתירא לזקניושה, ע יאנאדם, יאמר לי שכל מה  :מרוא מאד והיהותן וה ענירבינו ה

 יהוא מיהודה ואנהגולה לכאן, אני עומד לי מפניו. למה? שש ארב הונא רם עולה וא 18.מגדולתן והעלו אותו

תכרכמו נ !והרי הוא עומד בחוץ :א"ל ר' חייא רבה 19הזכרים של יהודה ואני מן הנקבות.והוא מן  ,מבנימין

)רבי לר' חייא(: צא וראה  א"ל 20.ארונו הוא :א"ל)של רבי(, שנתכרכמו פניו )ר' חייא( וכיון שראה  .פניו של רבי

א"ר יוסי ב"ר  21.ואין נזיפה פחותה משלשים יום ,הוא נזוףשוידע מצא אדם, ולא מי מבקש אותך בחוץ. יצא 

ן אחותו, כל כללי התורה. ואלו הן כללי לרב בלימד , שהיה רבי חייא רבה נזוף מרבינו ,כל אותן ל' יום :אבין

, ונתן ר' חייא רבה אצל רבינוו של אליהו זכור לטוב בדמותם בא יושלושים לסוף  22הלכות הבבלים. –התורה 

יה דך על: משעה שנתת יא"ל ?שינךושה מה ע: א"ל 23,רבי חייא רבה לגבי רבינובא כיון דידו על שינו ונתרפא. 

תלמידים הקרב ב, התחיל נוהג בו כבוד שמע כןשכיון  .דע מה הואויר' חייא לרבי(: אין אני ) א"לנתרפאה. 

 24!לא יעשה כן בישראל חס ושלום :א"ל ?ולפנים ממני :ישמעאל ב"ר יוסי 'ראותו מבפנים. אמר לו ומכניס 

פעם  !אדם קדוש !אדם גדולמר לו: א .ר' ישמעאל ב"ר יוסילפני רבי חייא רבה יה מספר בשבחו של רבינו ה

ו, ראיתיו בבית המרחץ משתבח באמר לו: אותו תלמיד שלך שהיית  25אחת ראהו בבית המרחץ ולא נכנע מפניו.

                                                      
גם ראה ובפתחו ישב רבי ולמד. ולהלן נ ,ובציפורי אנו למדים היה אז בית כנסת של בבליים ,רבי הוא מצאצאי הלל שעלה מבבל 16

 בבל, הרבה לפני חתימת המשנה והתפלגות התלמודים. –ארץ ישראל  את הקשר עם רב הונא ראש הגולה בבבל.
"א ושם מתואר איך העגל הניח ראשו בתוך כנף בגדו של רבי ובכה. ושם גם משמע שלאחר בבא מציעא פה עראה מקבילה בגמרא  17

סורים, שלא כמו המשך המדרש כאן. ועכ"פ, לרבי היו מחלות רבות בסוף שהעיר רבי לבתו שלא להרוג את השרץ פסקו ממנו היי
חש רבי במעיו, אמר: כלום  חתפעם א"ב: "עבודה זרה מ עוראה עוד המדרש בגמרא  .בגמרא בבא מציעא שםפירוטם ימיו, ראה 

פעם אחת חש אבא במעיו, והביאו יש אדם שיודע, יין תפוחים של עובדי כוכבים אסור או מותר? אמר לפניו ר' ישמעאל ב"ר יוסי: 
לו יין תפוחים על עובדי כוכבים של ע' שנה, ושתה ונתרפא; אמר לו: כל כך היה בידך ואתה מצערני! בדקו ומצאו עובד כוכבים 

". איזו ברכה אמר: ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים .אחד שהיה לו שלש מאות גרבי יין של תפוחים של ע' שנה, ושתה ונתרפא
 .ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים - אה על כוחו של המדע והידע האנושינפל

בערב ראה הסיפור של בני בתירא שפינו את מקום הנשיאות שלהם לטובתו של הלל, זקנו של רבי, כשהוכחה גדולתו בתורה,  18
בחג הפסח. ענוותנותו של רבי באה לידי  בני בתיראכמסופר בגמרא פסחים סו ע"א ובו הארכנו לדרוש בדברינו פסח שחל בשבת, 

שהוא מסביר בהמשך. ויש להעיר על מדרש  ביטוי בכך שהוא מודה שהוא לא מסוגל לעשות מעשה אציל כזה, אלא במקרה מסוים
דף יד  ,הוריותחד שבו ענוונותו של רבי נדחקה מפני חשבונות של כבוד משפחתי. ראה סוף גמרא זה שיש לפחות עוד מקום א

בי מאיר; אמר רבא: אפילו רבי דענוותנא הוא, תנא אמרו משום ר"א, בנטירת בית הנשיא על כבודם, בפרט כלפי רבי מאיר: "ע
 לא אמר.בי מאיר, אמר ר

על אמירה זו נכשל רבי כפי שנראה בהמשך. ואגב למדנו שרבי לא היה משבט יהודה אלא אם יבוא לכאן רב הונא ראש הגולה. ו 19
מצד אביו )שזה מה שקובע לייחוסין(, רק מצד אימו. וכל זה מתקשר גם לפרשת השבוע, לברכת יהודה: "לא יסור שבט מיהודה 

גליות שבבבל, שרודין את ישראל בשבט. אלו ראשי  -לא יסור שבט מיהודה "א: "מסכת סנהדרין ה עומחוקק מבין רגליו". ראה 
שים לב לאסימטריה בין ראשי הגלות שבבבל והנשיאים  ."אלו בני בניו של הלל, שמלמדין תורה ברבים -קק מבין רגליו וומח

 שבארץ ישראל.
ים מחוצה ונחסך מרבי יהודה הנשיא להעמיד את דבריו במבחן. אבל מה עם הדברים החריפים שאמר במדרש הקודם בגנות הבא 20

 לארץ להיקבר בארץ ישראל? האם קרובי משפחתו ואנשים בכירים הם מחוץ לביקורת?
אין זו הנזיפה היחידה של רבי בר' חייא מגדולי תלמידיו ואהובו. ראה גם גמרא מועד קטן טז ע"ב במחלוקת אם ראוי ללמוד תורה  21

ו פגיעה אישית, נוזף רבי בר' חייא. ועד כדי כך מקפיד שם )לשנות( בשוק או לא. וגם שם, על דבר שלכאורה איננו התחכמות א
רבי שהוא בהתחלה שולח לקרוא לר' חייא בבוקר יום השלושים ואח"כ מתחרט ומקפיד לחכות שכל שלושים היום ימלאו "ולא 

 אמרונין מקצת היום ככולו" בנושא נזיפה.
 למד תורה אצל רבי.הוא רב בן הפלוגתא של שמואל שהיה מדור ראשון לאמוראי בבל ו 22
 עם תום שלושים ימי הנזיפה. 23
. )כן( ין: אפילו ממך? א"ל: א  ' שמעון ברבי )בנו של רבי(והיינו דאמר רבי: כמה גדולים מעשה חייא. א"ל ר...  : "כתובות קג עוב 24

 יו של ר' חייא.יש גבול לתשבחות ."א"ל רבי ישמעאל ברבי יוסי: אפילו מאבא? א"ל: חס ושלום, לא תהא כזאת בישראל
 חבר של רבי יהודה הנשיא.-ר' חייא לא נכנע מלפני ר' ישמעאל בר' יוסי שהיה מבוגר ובכיר ממנו והיה תלמיד 25

http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%90
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ך, שמע כשכיון  26.מסתכל הייתי באגדת תהלים :א"ל רבי חייאנכנעת מפניו? ולמה לא  :א"לולא נכנע מפני. 

 28ה ותצטער נפשו.הלא ישש 27שונהילא  ו שני תלמידיו והיו נכנסים איתו מסר ל

  שבת שלום

  חזק חזק ונתחזק

 29והשלגים מחלקי המים

 נמצא גם בתלמוד הירושלמיעל חייו ומותו של רבי והתלמידים הסובבים אותו, מים אחרונים: חלק ניכר מהאגדות לעיל 

 .מסכת כתובות פרק יב הלכה ג ומסכת כלאיים פרק ט הלכה ג ולא היה סיפק בידינו להשוות מקורות אלה

 באסיפה בפרשת ויחי וימות

 מאבות האומה ניפרד בצער

 בראשית, יצירה ומספר 

 אחריתוקץ תחילה 

 .לכל מעשה ותכלית

 מים להעמיד, 

 ארץ להבליט,

 זרע להנביט, 

 .בתגליתובהמה  אדם

 שמותואלה ובפרשת 

 ספר גאולה וברית,  ,נבואה בשער

 מלבנים וטיטפדות הצלה ו

 תבניתומקדש בפאר ו ומשכן

  תלהחריאבן בלוחות בלולה רה ותו

 

                                                      
 ור יחסית קדום, מדרש בראשית רבה, ארץ ישראל המאה החמישית, שמעיד על קיומו של מדרש אגדה לספר תהלים!קהרי לנו מ 26
 חדר מרחץ, חדר הזעה. –אישונה  27
שמעון בני חכם, מחלוקות בין תלמידי רבי וממשיכי דרכו לא פסקו גם אחרי מותו, גם אחרי שהשאיר לכאורה צוואה ברורה: " 28

"ב(. וחלקם כידוע גם גלו לבבל וייסדו שם בתי לימוד והוראה מסכת כתובות קג ע" )ב בראשש  גמליאל בני נשיא, חנינא בר חמא י  
 תכח תורה מישראל.שם המריבה )תחרות( בין ר' חנינא ור' חייא מי עושה יותר שלא ת. ראה שם גונתפרדה החבילה בישראל

 במה שבא אחריו. –ואולי גם בזה דומה "ויחי יהודה בציפורי שבע עשרה שנה" עם "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה" 
ועשאו שלג ]תהילים קמז יז[  .ני המים חזרורוח אלהים מרחפת על פ... בתחילה היה העולם מים במים  :דרש ר' יודה בר פזי 29

 הלכה א(. ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב" )חזר ועשאו ארץ ]איוב לז ו[ כי לשלג יאמר הוי ארץ ,משליך קרחו כפיתים


