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הרב אילעאי עופרן :ההלכה והאגדה  -בין פסיכולוגיה לאידיאולוגיה
רב קבוצת יבנה ,פסיכולוג ,ראש המכינה הקדם צבאית רוח השדה
מאמר על הגדות חז"ל – הרמח"ל
דע שהמאמרים הבאוריים יתחלקו לשלשה מינים :האחד הוא אשר יכוונו בם אל באור הכתוב ממש ,ויהיה
פירוש הכתוב ההוא לפי דעתם כאשר יאמרוהו .המין השני הוא ,אשר לא יכונו בם אל באור הכתובים ממש,
אבל קבלה קבלו ז"ל ,שהבורא ית' שהכתיב את התורה וכן הנביאים והכתובים ,מלבד מה שרצה לכתוב
בבאור ,שלשון הכתוב יורה עליו ויגידהו ,רצה גם כן לרמוז ענינים רבים אמיתיים במעשה ההוא או בדברים
ההם הנאמרים ,והענינים ההם לא רצה לכותבם בבאור ,אלא לרמוז אותם בקצת אותיות ,או קצת מלות,
והמה ז"ל קבלו הענינים ההם ,והרמיזות שבן נרמזו בכתובים ...והמין השלישי הוא ,שעוד קבלו ז"ל ,שהבורא
ית' הכתיב את ספרי הקודש בדרך שתכלול הגדה ההיא ענינים רבים אמיתיים ,והקיף בחכמתו על כל הענינים
אשר הם אמיתיים בנושא ההוא ואף על פי שאמיתתם לא יהיה בדרך אחד אלא בדרכים רבים שונים ...ונמצא
שהנה הכתיב הכתובים כולם באופן ,שכל מה שיוכל להיות מובן מהמלות ההן ,על פי הכללים שזכרנו ,יהיה
אמיתי בנושא
הקדמה לעין איה – הראי"ה קוק
בפ' "כי יפלא ממך דבר למשפט" כפול בשביל זה הלשון "ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה
בימים ההם" .ואם היה דרך דרישת התורה אחד לשניהם לכהן ולשופט אין צורך בפרטן .אמנם משפטי
התורה הפרטיים אפשר שיהיו נחתכים עפ"י הרוח הכללי של התורה ,עפ"י כח טעמי תורה המתאים להמוסר
הכללי שבתורה .אפשר ג"כ לנתח הפרטים מהכללים עפ"י דרך למוד פרטי לדון דבר מדבר מאין צורך להשקיף
על כח הכללי ,כי הכח הכללי צבור הוא בפרטים .מובן הדבר כי לפרט פרטי הלכות עפ"י רוח התורה הכללי
צריך שיהיה הפוסק את אותן ההלכות בעל חכמה רבה שיוכל לעמוד באותם הדברים הגדולים שעקרי תורה
מיוסדים עליהם ,ומי שהוא פחות ממדרגה זו יוכל רק לבוא למדה זו של פסיקת הלכות פרטיות עפ"י הדברים
האפשרים לדון בפרטי ההלכות מצד ערכם הפרטי .זהו החלוק שבין הכהן והשופט :הכהן הונח שיהיה איש
אשר רוח אלקים בו ,הכהן הגדול היה ראוי שידבר ברוח הקודש ,הוא יוכל באר פרטי התורה עפ"י עקריה
ורוחה הכללי ; לא כן השופט לא יבא למדה זו .אבל ידמה מלתא למלתא ,וע"פ הפרטים המפורסמים יברר
דינו גם בדברים הנעלמים ממנו בדת ודין .והננו מצווים לשמע אל שניהם כפי מעמד הדור .בהיות ישראל
שוכן בטח בדד בארצו ,יותר היה מוצא חפץ אם היו מתרבים אצלו מורי התורה עפ"י דרך הכהונה לבאר
פרטי הלכות בהשקפה של הרוח הכללי שבתורה ולמפרש טעמא דקרא באופן ברור ומפורש .היראה שיש
לחוש לטעות על הדרך הגדולה הזאת כי טעמי תורה הם דרכים גדולי ערך מאד והבא להתנהג על פיהם
בפרטים עלול להכשל ,אינה תופסת מקום כ"ז כשיש מרכז בטוח לאומה בעניני התורה ,בי"ד הגדול שמשם
תורה יוצאת לכל ישראל "המקום אשר יבחר ד'" .אמנם בהיות סכנת הגלות נשקפת לעין עמנו .אז א"א היה
עוד להיות הפרטים נחתכים עפ"י עקרי יסוד התורה בסתרי טעמיה ,כי אם אין שבט ומרכז בטוח עלול הדבר
להיות מזה הלילה הפרת תורה ,אם כל מורה יגלה פנים בתורה עפ"י יסודי עקריה ודרכיה הראשיים וביותר
שמעטים המה בטבע האנושי האנשים שיוכלו לבוא למדת חכמה רבתי כזאת ...ע"כ מימות משה ועד עזרא...
כ"ז שלא הונח בטבע התורה ההכנה להגנה של גלות וטלטלה ,היה מתגבר בתורה דרך הבאור ,הדרישה
הבנויה עפ"י ערכי הכללים שהם דומים לדרישת כל רעיון ...אמנם עזרא שכבר ראה ראשית לו להכין הגנה
לתורה גם לימי הגלות הארוכה הבאה ,הוא ראה כי ההרחקה הגדולה שעפ"י דרך הבאור ...תוכל לבוא לפי
מעוט הלבבות של הדורות ודלדול האומה במניעת מרכזה וכחותיה הרוחניים והגשמיים לידי הפרת התורה.
ע"כ התחיל להנהיג ביותר את דרך הפרוש" ,מפורש ושום שכל" לדון בכל דבר עפ"י פרטיו ולדון את הפרטים
אלו מאלו מבלי צורך ההעמקה ביסודי כללי עמקי טעמי תורה .ע"כ מאז אבדה חכמת חכמינו ,נשאר ביותר
דרך הפרוש על חלקי התורה המעשיים.
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שמעתתא ואגדתא (מתוך "לפרקים")  -הרב יחיאל יעקב ויינברג

ח.נ .ביאליק ,מאמרים ,ההלכה והאגדה
הנה הולך וגדל דור באויר שכולו מימרות ופזמונים ,ועל מיני דברים
שכולם הבל פה ורוח שפתים .הולכת ונבראת מין יהדות של רשות.
קוראים בשם לאומיות ,תחיה ,ספרות ,יצירה ,חנוך עברי ,מחשבה עברית,
עבודה עברית – וכל הדברים הללו תלויים בשערה של איזו חבה :חבת
ארץ ,חבת שפה ,חבת ספרות – מה מחירה של חבה אוירית? חבה – אבל
החובה היכן? ומאין תבוא? ומהיכן תינק? המן האגדה? והיא בטבע אינה
אלא רשות ,הן ולאו ורפה בידה.
יהדות שכולה אגדה דומה לברזל שהכניסוהו לאּור ולא הכניסוהו לצונן.
שאיפה שבלב ,רצון טוב ,התעוררות הרוח ,חבה פנימית – כל הדברים
הללו יפים ומועילים כשיש בסופם עשיה ,עשיה קשה כברזל ,חובה
אכזרית...
יּותן לנו דפוסים לצקת בהם את רצוננו ה ִנגָר
בואו והעמידו עלינו מצוות! ַּ
והרופס למטבעות מוצקות וקיימות .צמאים אנו לגופי מעשים .תנו לנו
הרגל עשיה מרובה מאמירה בחיים ,והרגל הלכה מרובה מאגדה בספרות.
אנו כופפים את צוארנו :איה עול הברזל? מדוע לא תבוא היד החזקה
והזרוע הנטויה?
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הראי"ה קוק ,אגרות ראיה ,כ"ה אלול תרע"ג
וכל זמן שהאורטודוקסיה אומרת ,בעקשנות
דוקא" ,לא! רק גמרא ופוסקים לבדם! לא אגדה,
לא מוסר ,לא קבלה ולא מחקר ,לא דעת עולם
ולא חסידות! ועם כל זה אנכי אחזיק את
מלחמתי נגד כל הקמים עלי מעברם!" הרי
מדלדלת את עצמה .וכל האמצעיים שהיא
לוקחת בידה להגן על עצמה מבלי לקחת את סם-
החיים האמתי ,אור התורה בפנימיותה ,הם לא
לעזר ולא להועיל ,והיא מתמלאה על ידי זה
בקצף אין־איל ומתמלאת מחשבות של משטמה
ומדנים ,גם בינה לבין עצמה ,וכחה הולך וכשל.
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ד"ר עידו חברוני :ילתא  -הצלע החסרה
המנהל החינוכי של המרכז האקדמי שלם .חוקר ספרות חז״ל ומרצה לספרות קלאסית,
ספרות פנטסיה ופסיכולוגית המעמקים .ספרו ,חיות הקודש :יצורי הפרא בבית מדרשם
של חז״ל ,ראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות ב .2016

ד"ר עידו חברוני :ילתא  -הצלע החסרה
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ד"ר עידו חברוני :ילתא  -הצלע החסרה
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ד"ר עידו חברוני :ילתא  -הצלע החסרה
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ד"ר עידו חברוני :ילתא  -הצלע החסרה
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ד"ר עידו חברוני :ילתא  -הצלע החסרה
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הרב ד"ר יונתן פיינטוך :זמני נכרים  -אגדה והלכה מתעמתות בשתי סוגיות
תלמודיות.
מלמד במספר בתי מדרש ,באוניברסיטת בר אילן ובמכללת הרצוג
(ע"ז ח ע"א וברכות ג ע"א)
א .תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ח עמוד א
 .1אמר רב חנן בר רבא :קלנדא – ח' ימים אחר תקופה ,סטרנורא – ח' ימים לפני תקופה...
 .2תנו רבנן (שנו רבותינו) :לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך,
 .3אמר :אוי לי ,שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו ,וזו היא מיתה שנקנסה עלי
מן השמים,
 .4עמד וישב ח' ימים בתענית [ובתפלה],
 .5כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך ,אמר :מנהגו של עולם הוא,
 .6הלך ועשה שמונה ימים טובים,
 .7לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים,
 .8הוא קבעם לשם שמים ,והם קבעום לשם עבודת כוכבים.
ב .משנה מסכת עבודה זרה פרק א
משנה א
לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים אסור לשאת ולתת עמהן להשאילן ולשאול מהן להלוותן
וללוות מהן לפורען ולפרוע מהן
משנה ג
ואלו אידיהן של עכו"ם קלנדא וסטרנורא וקרטסים ויום גנוסיא של מלכים...
ג .ע"ז ח ע"א
ת"ר :יום שנברא בו אדם הראשון ,כיון ששקעה עליו חמה ,אמר :אוי לי ,שבשביל שסרחתי עולם חשוך
בעדי ויחזור עולם לתוהו ובוהו ,וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים ,היה יושב [בתענית] ובוכה כל
הלילה וחוה בוכה כנגדו ,כיון שעלה עמוד השחר ,אמר :מנהגו של עולם הוא ,עמד והקריב שור שקרניו
קודמין לפרסותיו ,שנאמר :ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס .ואמר רב יהודה אמר שמואל :שור
שהקריב אדם הראשון  -קרן אחת היתה [לו] במצחו ,שנאמר :ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס .מקרין
תרתי משמע! אמר רב נחמן בר יצחק :מקרן כתיב
ד .משנה ברכות פרק א משנה א
מאימתי קורין את שמע בערבין?  -משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה
הראשונה ,דברי רבי אליעזר .וחכמים אומרים :עד חצות .רבן גמליאל אומר :עד שיעלה עמוד השחר.
ה .תלמוד בבלי ברכות ג' ע"א
תנו רבנן :ארבע משמרות הוי הלילה ,דברי רבי .רבי נתן אומר :שלש.
מאי טעמיה דרבי נתן? דכתיב (שופטים ז') ויבא גדעון ומאה איש אשר אתו בקצה המחנה ראש האשמרת
התיכונה...
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מאי טעמיה דרבי? אמר רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי יהושע בן לוי :כתוב אחד אומר (תהלים קי"ט)
חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך ,וכתוב אחד אומר(:תהלים קי"ט) קדמו עיני אשמורות,
הא כיצד?  -ארבע משמרות הוי הלילה....
רב אשי אמר :עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה ,מכאן ואילך בשירות ותשבחות...
ודוד מי הוה ידע פלגא דליליא אימת? השתא משה רבינו לא הוה ידע ,דכתיב (שמות י"א) כחצות הלילה
אני יוצא בתוך מצרים ,מאי כחצות? אילימא דאמר ליה קודשא בריך הוא כחצות  -מי איכא ספיקא קמי
שמיא? אלא דאמר ליה (למחר) בחצות (כי השתא) ,ואתא איהו ואמר :כחצות ,אלמא מספקא ליה  -ודוד
הוה ידע? –
דוד סימנא הוה ליה ,דאמר רב אחא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא :כנור היה תלוי למעלה ממטתו
של דוד ,וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו ,מיד היה עומד ועוסק בתורה עד
שעלה עמוד השחר .כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו ,אמרו לו :אדונינו המלך ,עמך
ישראל צריכין פרנסה .אמר להם :לכו והתפרנסו זה מזה .אמרו לו :אין הקומץ משביע את הארי ואין
הבור מתמלא מחוליתו .אמר להם :לכו ופשטו ידיכם בגדוד .מיד יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדרין,
ושואלין באורים ותומים.
אמר רב יצחק בר אדא ואמרי לה אמר רב יצחק בריה דרב אידי :מאי קרא ( -תהלים נ"ז) עורה כבודי
עורה הנבל וכנור אעירה שחר.

הרב ד"ר יונתן פיינטוך :זמני נכרים  -אגדה והלכה מתעמתות בשתי סוגיות תלמודיות.
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חברת קיבוץ סעד ,עוסקת שנים רבות בחינוך והוראת מקרא ,תלמוד ,מדרש ומחשבה
יהודית .ניהלה בעבר את "מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות" בעין צורים והקימה ,יחד
עם שותפיה לדרך ,את המכינה הקדם צבאית לבנות דתיות " -צהלי" .בשנת  2005יצא
ספרה "דת ללא אשליה" .כיום מרצה ,מנחה סדנאות ובתי מדרש במרכז הרצוג וברחבי
הארץ ,מנחה במכון מנדל למנהיגות חינוכית ,חוקרת ומציירת.
ִשמָ עֵ נִ י פ ְַּרעֹה וַאֲ נִי ע ֲַרל ְּשפ ָָתיִם!?" (שמות ,ו ,יב) על מקומו של הדיבור
ִש ָר ֵאל ל ֹא שָ ְּמעּו ֵאלַי וְּ ֵאיְך י ְּ
"הֵ ן בְּ נֵי י ְּ
בתהליך הגאולה
שמות רבה פרשת שמות ,פרשה א סימן כו
"ויגדל הילד" ...היה גדל שלא כדרך כל הארץ" .ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן"  -היתה בת פרעה מנשקת
ומחבקת ומחבבת אותו כאילו הוא בנה ,ולא היתה מוציאתו מפלטרין של מלך .ולפי שהיה יפה ,הכל מתאווים
לראותו .מי שהיה רואהו ,לא היה מעביר עצמו מעליו .והיה פרעה מנשקו ומחבקו והוא נוטל כתרו של פרעה
ומשימו על ראשו ,כמו שעתיד לעשות לו כשיהיה גדול [ ]...והיו שם יושבים חרטומי מצרים ואמרו:
מתייראים אנו מזה שנוטל כתרך ונותנו על ראשו ,שלא יהיה זה אותו שאנו אומרים שעתיד ליטול מלכות
ממך .מהם אומרים להורגו מהם אומרים לשורפו .והיה יתרו יושב ביניהם ,אמר להם :הנער הזה אין בו
דעת ,אלא בחנו אותו והביאו לפניו בקערה אחת זהב וגחלת .אם יושיט ידו לזהב ,יש בו דעת והרגו אותו.
ואם יושיט ידו לגחלת ,אין בו דעת ואין עליו משפט מות .מיד הביאו לפניו ושלח ידו ליקח הזהב .ובא גבריאל
ודחה את ידו ותפש את הגחלת והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ונכוה לשונו ,וממנו נעשה כבד פה וכבד לשון.
רוחמה וייס ,קשיי הדיבור של משהhttps://www.kolot.info/2015/07/29/ .
[ ]...בהמשך הדברים משה מתגבר במהירות מפתיעה על קשיי הדיבור ,ואהרון הולך ומאבד את תפקידו
כדוברו של משה .שיאו של התהליך נראה במעמד הר סיני ]...[ .בני ישראל מבקשים הגנה מפני קולו של
האלוהים בקולו המרגיע של משה – אותו משה ששב וטען בתחילת דרכו ,שאינו מתאים להנהגה כיוון שהוא
'ערל שפתיים'.
משה שטען שאינו יכול לדבר מתגלה כמנהיג בעל קול סמכותי ומרגיע ,מנהיג שמרבה להשתמש במילים,
מנהיג המחבר בסוף חייו את שירת 'האזינו' .חרדת הדיבור של משה נשכחת בראשית פרשת וארא ומכאן
ואילך היא לא תוזכר יותר בתורה [ ]...איך מתרחש התהליך הזה?
[ ]...לפי סיפור זה (שמות רבה ,לעיל – ג.ז ).משה דווקא רצה תמיד להיות מנהיג ,הוא חלם על כך מאז שהיה
ילד צעיר ]...[ .משה הילד גנב את הכתר מראשו של פרעה ושיחק בו ,משה הילד החכם שלח את ידו לזהב ולא
לגחלים [( ]...אבל) משהו קרה למשה בדרך.
כאמור ,משה דווקא חשק בתפקיד של הנהגה אלא שעל רצון זה הוא שילם בגיל צעיר מאוד מחיר כבד מאוד.
התאווה גרמה לו להכוות ,הכוויה הגיעה אל הפה .מאותו יום ואילך משה [ ]...שהממסד מנהל מלחמות קשות
בבעלי תאוות ,כיוון שהם מאיימים עליו ,מאיימים על הסדר הקיים והנוח ]...[ .על מנת להצליח להחניק את
התאווה סיפר משה לעצמו סיפור מפחיד מאוד ,סיפור משתק ,סיפור מגמגם ,סיפור על מה שקרה לו בפעם
ההיא ,כשהעז להתאוות .הסיפור כמעט ניצח ומשה כמעט ויתר על תפקידו כמנהיג ,אבל אלוהים לא ויתר.
[ ]...וכך זכינו אנחנו.
זהר ,רעיא מהימנא ,פרשת וירא ,על פי התרגום המופיע במאמרו של הרב סולוביצ'יק "גאולה תפילה
ותלמוד תורה" בתוך דברי הגות והערכה ,עמ' )259
'בוא וראה ,כתוב :הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים .מהו ואני ערל שפתים.
הרי בתחילה כתוב :לא איש דברים אנכי וגו' ,כי כבד פה וגו' ,והקב''ה השיב לו :מי שם פה לאדם וגו' ,והוא
אמר :ואנכי אהיה עם פיך .הכי יעלה על דעתך שלא היה כן ,ועתה אומר :ואני ערל שפתים ,ואם כן היכן הוא
הדבר שהבטיח לו הקב''ה מקודם (דהיינו ההבטחה :ואנכי אהיה עם פיך).
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אלא הוא סוד .משה (הוא) קול ,והדיבר שהוא המלה שלו ,היה בגלות( ,ועל כן) היה משה ערל (פה) לפרש
דברים ,ומשום זה אמר :ואיך ישמעני פרעה ,בעוד שהמלה שלי היא בגלות שלה ,ואין לי מלה ,ואני קול
בחוסר מלה ,שהיא בגלות ,ועל כן שיתף הקב''ה את אהרן עמו .בוא וראה :כל זמן שהדיבור היה בגלות,
נסתלק ממנו (מן הדיבור) הקול ,והמלה היתה ערלה בלי קול .כשבא משה ,בא הקול ,ומשה היה קול בלא
מלה ,משום שהמלה היתה בגלות .וכל זמן שהדיבור היה בגלות הלך משה כקול בלא דיבור.
וכך הלך עד שקרבו אל הר סיני וניתנה תורה .בעת ההיא נתחבר הקול עם הדיבור ,ואז דיבר דבר ,זה שנאמר:
וידבר אלקים את כל הדברים האלה ,ואז נמצא משה שלם בדיבור כראוי( ,כי) קול ודיבור היו ביחד בשלמות.
ועל זה התלונן משה ,על שהמלה חסרה ממנו [1.]...
המובאה מחלקת את תהליך הגאולה לשלושה שלבים.
בתחילה מזוהה השעבוד עם העדרם של מלה ושל קול משמעותי כאחד ,עם השתיקה הגמורה.
אחר כך נפתחת הגאולה ,עם גילויו של הקול ,אולם המילה עדיין נעדרת.
לבסוף ,עם גילויים של הקול והמלה כאחד ,מגיעה הגאולה להגשמתה המלאה.
 .1קודם לבואו של משה לא היה בנמצא אפילו קול בודד .תלונה לא הוגשה ,אנחה או צעקה לא הושמעו.
רק זעקת עינויים בלתי–אנושית היתה מפלחת את דממתו המסתורית של הלילה .העבדים קודרים היו,
נטולי–קול ואילמים .אמהות לא זעקו לנוכח תינוקותיהן הנחטפים מזרועותיהן; גברים שמרו על
שתיקתם תחת עינויים אכזריים בידי שומריהם .העינוי נחשב כדבר המובן מאליו ,כדרכו של עולם .הכאב
לא הוליד בעקבותיו סבל .הם לא היו מודעים לצורך כלשהו.
 .2משבא משה ,בא הקול לעולם'' :כי אתא משה אתא קול'' .משה ,בהגינו על היהודי חסר הישע ,שיקם את
רגישותם של העבדים קהי–הרגש .לפתע הכירו כי כל הכאב ,הצער ,ההשפלה והאכזריות ,כל תאוות
הבצע וחוסר–הסובלנות של איש לרעהו ,רעות המה .הכרה זו הביאה בעקבותיה לא כאב חד בלבד ,אלא
אף הכרה בסבל .עם הסבל באה המחאה הרמה ,הזעקה ,השאלה הבלתי מבוטאת ,התביעה נטולת –
האומר לצדק ולתגמול.
 .3מדוע לא זעקו קודם שפעל משה? מדוע החרישו לאורך שנות העבדות הרבות טרם שהופיע משה? הם
חסרו את תודעת הצורך ,לא חסר להם דבר ,אם חירות ,אם כבוד ,אם קיום נטול–כאב .הם לא התקוממו
כנגד המציאות; הם חסרו את המתח המוליד סבל ומצוקה .קולם שב אליהם ברגע שבו גילו ,רגשית ,את
תודעת הצורך ונעשו פגיעים לכאב – כבני אדם .מחאתו של משה היא שהובילה לתמורה זו.

אסירים לשעבר במחנות הריכוז סיפרו לי ,כי ברבות הימים התרגלו לכל כאב ועינוי ,כאילו
הורדמו בסם .יצורים אילמים היו (שם ,עמ' .)258

 1על פי התרגום במהדורת הזוהר עם פירוש הסולם ,ירושלים תשי"א בשינויים קליםץ
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ויקטור פרנקל מתוך אדם מחפש משמעות:
מקומי היה בצדו השני של הצריף ,סמוך לחלון הקטן ,היחיד שהיה בנוי על יד הרצפה.
בעוד ידיי הקרות לופתות קערת מרק חם שגמעתי ממנו בשקיקה ,הבטתי בעד החלון.
הגויה ,שהוצאה אך עתה ,נעצה בי עיניים מזוגגות .לפני שעתיים דיברתי עם אותו אדם.
עכשיו המשכתי לגמוע ממנת המרק שלי.
האפאתיה ,קיהיון החושים וההרגשה שלא איכפת לו כלום ,אלה היו הסימפטומים
שנוצרו בשלב שני של תגובותיו של האסיר .סוף שנטלו ממנו כל רגישות למכות שהיו מכים
אותו יום-יום ושעה-שעה (עמ' .)36
אסיר המחנה התיירא מקבלת החלטות ומנטילת כל יזמה .הוא נהג כך משום שחש כי
הגורל שולט בבני-האדם וכי אל להם לנסות כוחם ולהשפיע עליו ,אלא מוטב שיניחו לגורל
להתגלגל כחפצו ....לפעמים היה צורך בהחלטות-בזק ,הכרעות שפירושן בחירה בחיים או
במוות .האסיר היה מעדיף להניח לגורל לבחור במקומו (עמ' .)75

 .4כפי שמדגיש הזוהר ,אפילו משה ,מי שסייע לעם לנוע מן הפריפריה החרישית אל המרכז הגדול ,לא רכש
את המלה עד שהוא ועמו באו אל הר סיני .אף שהיתה לו למשה המודעות הקיומית בדבר הצורך ,טרם
גילה את הלוגוס של הצורך – זה העתיד לחוננו בסגולת הדיבור .כשהודיעו הקב''ה כי הוא שנבחר להיות
גואלם של ישראל ,טען משה טענותיו ולא נטה להיענות למשימה ,שהרי טרם ניתנה המלה בפיו – על כן
היה ערל שפתים .אכן ,משה הביע מחאה ,הרג את העריץ ,הוכיח את היהודי הרשע וכדומה; אולם חסרה
לו ההבנה ההגיונית בדבר תכלית ההתנסות בגלות ,כשם שחסר את האמונה המוצקה בייעודה של קהילת
העבדים .הוא לא פילל כי עבדים אלה ייצאו אי פעם לחירות .לכן ,למרות שמשה ,וכלל הציבור עמו ,כבר
שברו את שתיקתם ,טרם נמצאה להם המלה .רק בסיני נתגלה לו הלוגוס ,הן בבחינת מלה והן בבחינת
הכרה .א ז הבין לבסוף את ברית העבר וחזה חזונו של עתיד גדול שהגשמתו ניתלתה בו (סולובייצי'יק ,שם,
עמ' .)259-260

 .5הגאולה ממצרים הייתה רובה ככולה פועל הקב"ה [ ]...לא כך בעניין העבדות הקיומית .עניין זה מסור
בידי האדם ,ועליו הוטלה המשימה לפדות עצמו מקיום של צללים .ה' רוצה כי האדם יהיה בורא –
תפקידו הראשון הוא לברוא עצמו כיצור שלם .האדם ,היצור האילם ,חייב לבקש אחר הדיבור ולגלותו
[( .]...שם ,עמ' )264
 .6היהדות ,בניגוד לשתקנות המיסטית המשבחת סובלנות כלפי כאב ,רוצה כי האדם יזעק בקול כנגד כאב
כל שהוא ,כי יגיב בזעם כלפי כל אי-צדק וחוסר-הגינות ]...[ .מי שמניח לצרכיו הלגיטימיים להתקיים
בחוסר סיפוק ,לעולם לא יטה אוזן לצורכיהם הדחופים של אחרים .מוסר אנושי המיוסד על אהבה
ורעות ,על נטילת חלק בצערם של אחרים ,לא יוכל לנהוג אם קהתה תודעת הצורך של האדם עצמו ,אם
אין הוא יודע טעמו של סבל לפיכך דחתה היהדות דגמים של קיום המכחישים את צורכי האדם ,כגון זה
הנזירי וזה המלאכי( .שם ,עמ' )265
גאולה היא תנועה של יחיד או של קהילה מן הפריפריה של ההיסטוריה אל מרכזה]...[ .
בתנועה לקראת במרכז נעשית אותה ישות עצמה ליוצרת-היסטוריה ולמודעת-היסטוריה [ ]...אומה יוצרת-
היסטוריה היא זו המתקיימת קיום של דיבור ,סיפור ,קשר הדדי וחירות]...[ .
חיים אילמים זהים לשעבוד! העבד חי בדממה [ ]...אין עמו בשורה להעבירה.
בן החורין ,בניגוד לעבד ,איש בשורה הוא ,דברים רבים בפיו להגידם והוא להוט למסור את סיפור חייו לכל
מי שייאות להאזין( .שם ,עמ' )256 -255
שפת אמת ,וארא ,תרמ"ו (ר' יהודה אריה ליב אלתר ,האדמור מגור ,מחצית שניה של המאה ה:)19-
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יתכן לפרש כי כפי קבלת ושמיעת בני ישראל למשה רבינו ע"ה ,כך נפתח פיו ולשונו .וע"י שלא שמעו היה ערל
שפתיים.
"אז ישיר משה" .הרי שנפתח פיו ע"י קבלת בנ"י( ".שם)
נתיבות שלום (הרב שלום נח ברזובסקי ,מאדמו"רי סלונים 1911 ,בלארוס –  2000ירושלים)
דלכאורה תמוה למה סרב כ"כ (כל כך) לשליחות הקב"ה .אלא שמשרע"ה (שמשה רבנו עליו השלום) היה
המנהיג של כלל ישראל .וכאשר ניטל מהם כח הדיבור הורגש הדבר גם אצלו .וזה שטען ואני ערל שפתיים,
פי' הלא אני בא מכוחם של ישראל ואם עליהם סגר המדבר הרי גם אני ערל שפתים ]...[ .ביארנו ,שמתחילה
היתה הגלות קשה עוד יותר ,שאפילו להתאנח לפני השי"ת (השם יתברך) לא יכלו ישראל ,כמש"נ (כמו
שנאמר) "ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו" וגו' .היינו שבכל
השנים שחלפו עד כה היו כ"כ בשפל המצב והפה סגור ומסוגר שאפילו אנחה לפניו ית"ש (יתברך שמו) לא
יכלו להיאנח .ורק בימים הרבים ההם כשכבר היתה אתחלתא דגאולה וימת מלך מצרים ,או אז ויאנחו בני
ישראל מן העבודה ]...[ .אכן זה היה רק אנחה ,והדיבור עדיין היה בגלות ,עד גאולת מצרים שאז נפתח להם
כח הדיבור [ ]...וזה עניין מצות סיפור יציאת מצרים ,כיון שהתחלת גאולת מצרים היתה בזה שהדיבור יצא
מהגלות ,ונפתח פיהם לדבר לפני השי"ת ,ע"כ מצוה עלינו בלילה זה []...לספר ביציאת מצרים.

נעמה בר-שדה ,פסיכולוגית קלינית ומדריכה ,האווירה בחדר הטיפול של נפגעי טראומה
מינית (מתוך הרצאה במכון סאמיט ,ספטמבר " :)2006השתיקה שכיחה בעבודה עם נפגעי
טראומה מינית בכלל ,ובעבודה עם ילדים ומתבגרים שנפגעו בפרט ]...[ .ידיעה שיש דברים
שאסור להיזכר בהם ,אסור לדעת אותם או להרגישם ,ובודאי אסור לספרם .ידיעה שחוו
פגיעה נוראית אשר משפיעה על כל היבט של חייהם ,ומלווה אותם בכל רגע ,באופן מודע
או שאינו מודע ]...[ .מטופלים שנפגעו מינית נדרשים להשתמש בָ מילה היכן שהיא נעדרה,
ופינתה מקומה לאקט.
הם משותקים בשל הידיעה ,שהייצוג המילולי לעולם לא יוכל לבטא נאמנה את החוויה
הטראומטית שעברו ,מה גם שהמילה לא עמדה לעזרתם ,אפילו כאשר היא נצעקה".
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ד"ר שמואל ויגודה :אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד  -בעצם למה לא?
עמד בראש "מכללת יעקב הרצוג "בין השנים  2006-1995ומאז משמש בה כראש החוג
למחשבת ישראל .יזם את הקמת "בית המדרש הגבוה לנשים "במגדל עוז .לימד במשך
מספר שנים בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית .היה עמית מחקר במכון ון-ליר
בירושלים ומנהל אקדמי של התוכניות 'דעת חברה ורוח' ו 'אפיקי דעת' .בשנים האחרונות
מורה בתכנית 'שלוחי ציבור' לשילוב סטודנטים חרדים באוניברסיטה העברית ובמכון
מנדל .משמש כיועץ לחינוך יהודי בארה"ב ,צרפת ואיטליה
תלמוד בבלי מסכת חולין דף ס עמוד ב
רבי שמעון בן פזי רמי ,כתיב(:בראשית א' ט"ז) ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וכתיב :את המאור
הגדול ואת המאור הקטן! אמרה ירח לפני הקב"ה :רבש"ע ,אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? אמר
לה :לכי ומעטי את עצמך! אמרה לפניו :רבונו של עולם ,הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון ,אמעיט את עצמי?
אמר לה :לכי ומשול ביום ובלילה ,אמרה ליה :מאי רבותיה ,דשרגא בטיהרא מאי אהני? אמר לה :זיל ,לימנו
בך ישראל ימים ושנים ,אמרה ליה :יומא נמי ,אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא ,דכתיב (בראשית א') והיו
לאותות ולמועדים ולימים ושנים ,זיל ,ליקרו צדיקי בשמיך" :מי יקום יעקב כי קטן הוא" (עמוס ז' ב'),
שמואל הקטן" ,ודוד הוא הקטן" (שמואל א' י"ז ,י"ד) .חזייה דלא קא מיתבא דעתה ,אמר הקב"ה :הביאו
כפרה עלי שמיעטתי את הירח! והיינו דאמר ר"ש בן לקיש :מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו (במדבר
כ"ח) לה'  -אמר הקב"ה :שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח.
פירוש הרשב"א :חידושי הרשב"א :פירושי אגדות ,שם ,עמ' :קכ"ט-ק"ל
כבר העירותי למעלה ,גם במקצת מקומות בהגדות שהמשיכו ז"ל עניני בריאת הנבראים על הדרך הזה ,כאילו
ה' יתברך לא ברא הנבראים על צד מה שהם בצורתם ותכונתם,אלא אחר שהסכים עם כל אחד מן הנבראים
באי זה תכונה יברא .וזה להם לכוונות ידועות :האחת לקבוע בנפשותינו אמונת החידוש ,חידשו יתברך בזמן
שחייבה חכמתו יתברך ,ושנתחדש חידוש רצוני ולא מחוייב ,ולשרש מלבבנו דעת המתפלספים הטוענים
בקדמות והיות הנבראים מחוייבים ולא רצוניים ,שאין בחיוב צד הנטייה ממנו ולא יפול הויכוח בו ,ר"ל יהיה
כן או יהי ה כן ,אחר שהחיוב מכריח להיות על התכונה הפלונית שאי אפשר להשתנות .ובהגדה הזו המשיכו
הענין הזה יותר חזק מצד גודל מעלת שני המנהיגים האלה ,שתועלתם ופעולתם ניכרת ונגלה לכל בכל פרטי
העולם השפל ,עד שטענו אחריהם כיתות מהמון עמים רבים להימשך אחר עבודתם ולקבלם עליהם לאלהות,
עד שהוצרך הכתוב להזהיר 'ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים וגמר הענין.
ולשרש מלבבנו הדעת המופסד הזה ,נטעו בדעותינו שהם נבראים בראם יתברך בחפצו ושלא מדעתם עד
שהלבנה נתמעטה ונתרעמה על מה שהגיע לה להתמעט ממשלתה מממשלת השמש.
מצורף עוד לזה לקבוע בנפשותינו לנהוג בכל פעולתינו מידת ההשוויה ,ושלא להטיל הקנאה רק מצד טענה
הכרחית ,כי הוא יתברך עם היות הכל עבדיו ומעשה ידיו ,נהג כן עם נבראיו ,ויש לנו לכוין דעותינו לצד מה
שבחרו יתברך ועל הדמות בכל דרכיו ,הוא שהזהירנו בתורתו והלכת בדרכיו,ולדבקה בו ,על צד התועלת
האלו כוונו רבותינו ז"ל להמשיך הענין על הויכוח במקום הזה.
ואמנם בעיקר בריאת שני המאורות אחד קטן ואחד גדול ,ושהקטן מקבל האורה מן הגדול ,וענין הקרבן,
איפשר שיש בו סוד נעלם שהם תבנית לתבנית ולתבנית המרכבה .ונִ ג ֵלהו ,שהשמש והלבנה שניהם מלכים
פועלים בעולם ומנהיגים אותו ,והכתר האחד שאמרה ,היא מידה אחת ,ר"ל שאי אפשר להשתמש שניהם
במידה אחת שיהיה ריבוי האחד ללא יועיל ,אלא שישמש זה מידה אחת וזה מידה שנית ,כאילו תאמר
שישמש זה שתים עשרה שעות כמידת יום וזה שתים עשרה שעות כמידת לילה ,ויהיה אור הלבנה כאור החמה
זה במידתו וזה במידתו
עמנואל לוינסA l'heure des nations pp: 134-137 :
האם בשל גאווה או התנשאות לא יכל הירח להתחלק בגדולה לה זכה ביחד עם השמש? והאם הצו 'לכי ומעטי
עצמך' לא היה אפוא העונש הצודק של התרברבותו? או שמא ,בתסיסה פילוסופית טרם זמנה ,קובע הירח
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את הצורך בסדר היררכי בהוויה? או שמא הוא כבר תפס את ה 'שלילי' שבין שווים? ושמא ידע כבר שאין
דרך להתחלק בגדולה וכל ניסיון לחלק גדולה סופו מלחמה? או אז תשובת הקב"ה לירח אינה עונש בלתי
צודק כי אם הצעת הגדולה שבקטנות – שבענווה ,שבהתבטלות ,שבלילה? אצילותם של הטובים ביותר?
קטנות השווה לגדלות תוך יכולת של דו קיום משותף.
אלא שאין הירח מוכן לקבל זאת וטוען" :לפי שאמרתי לפניך דבר הגון אמעיט עצמי?" היררכיה חיונית אולם
היא בלתי צודקת במהותה? יש סתירה באונטולוגיה של הבריאה .מסוכן לומר את האמת! ובאשר לגדלות
שבקטנות מה היא לעומת הגדלות שבגדלות? 'ההתבטלות המכובדת' אינה אלא שערורייה מבחינת
התבונה?".
ולמשול ביום ובלילה ,מציע ה' לירח ואילו ממשלתו של השמש תהיה רק ביום .צניעות של האור ,האם זו
כבר שקיעה? יש אור בלי זוהר ,ולאור כזה אין השמש יכול להכהות את הברק :אינטואיציות של המחשבה
הדקה אשר גם רוח הגיאומטריה בבהירותה השלטת ,אינה מסוגלת לדחות ,בינת הלילה שנראית גם ביום.
"אמרה לו :שרגא בטיהרא מאי רבותא?" תפקידו של מספר שנים המבריק אינו מרפא את פצעי הכבוד העצמי
הפגוע .ויבוא יום ,ותרבות המדעים המנצחים יבטל כליל את כל ההישגים של האינטואיציה וכל האמיתות
חסרות ההוכחה המדעית .אנטינומיה בין ה' לבין הירח אודות מהות האינטלקט".
"אמר לה :זיל ,לימנו בך ישראל ימים ושנים" .השמש והירח אינם רק כוכבי לכת מאירים ,הם תנועה ,הם
זמן ,הם היסטוריה .ללוח השמש של העמים יש להוסיף את לוח הירח של עם ישראל .היסטוריה אוניברסלית
והיסטוריה פרטיקולרית .היסטוריה קדושה של ישראל :מקופלת על עצמה ,צדדית ,אבל גם היסטוריה
משיחית .היה אולי צורך שבין הקטגוריות של האונטולוגיה – או חרף קטגוריות אלו – תופיע הקטגוריה של
עם ישראל ,בכדי שקטנות גדולה כמו הגדלות או אף גדולה ממנה ,תוכל לשאת משמעות.
אלא שאין הירח מתקפל והאנטינומיה בעינה עומדת ' .אי אפשר דלא מנו ביה תקופתא ,דכתיב (בראשית א
יד) והיו לאו תות ולמועדים ולימים ושנים' .הירח מערער על האפשרות עבור ישראל לוותר בטווח הארוך על
ההיסטוריה האוניברסלית .האם אין המוסר שלו תובע גם את הפוליטי? האם אין ההיסטוריה הקדושה שלה
מצפה את התגשמותה בהיסטוריה הנראית?"
"אין אפוא מקום לא באור המחשבה ,ואף לא בתפארת ההיסטוריה לאותה גדלות שבצניעות .אין לבקש את
משמעותה ( )sa souverainetéכי אם בקדושת האדם שבו ,ביכולת הוויתור שבצדקת הצדיק ,היא משקפת
את אנושיותו של האדם ובכך היא בבואה של הקב"ה .מכאן לדברי הניחומים האחרונים של אלוהים לירח
הפגוע בתוארו כ "מאור קטן"' :ליקרו צדיקי בשמיך ,יעקב מכונה קטן בפי הנביא עמוס (ז' ב') :מי יקום כי
קטן הוא ,ושמואל הקטן (תנא בדור השני) ואפילו המלך דוד מכונה דוד הקטן בספר שמואל א' פרק יז' יד':
ודוד הוא הקטן .אין עוד לירח טיעון נגדי .ואולם" ,חזייה דלא קא מיתבא דעתה" .הקב"ה רואה שאין דעתו
של הירח מתיישבת .חוסר שביעות רצון בלי טיעון ,שקט כאוב! זאת אולי הדו משמעות המתמדת
( )remanenteשמאפיינת את גדלותם של הקדושים והצנועים המסתכנים בכך שיתייחסו אליהם כאל
נכשלים .התמדה של הערעור העיקש נוכח הטבע המתעקש בישותו ,ושב ומביע את עצמו ללא הרף .מול
מציאות זו אי ן עוד טיעון ,אך חוסר טיעון זה הוא עצם תשובתה של הקדושה .והנה ענוותנותו של הקב"ה
המקבלת על עצמה להיות ערבה לאותה דו משמעות .גדלות של הצניעות שהיא גם הצטנעות של הגדלות.
קנוזיס נשגב של אל המוכן לקבל ערעור על קדושתו בעולם שאינו מסוגל להסתפק באור התגלותו .מכאן לסוף
הדו שיח בין הקב"ה לבין הירח :אמר הקב"ה' :הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח' ,וההפניה אל הפסוק
מספר במדבר פרק כח' טו'' :אמר רבי שמעון בן לקיש :מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו :לחטאת
לה'? אמר הקב"ה :שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח".
(תרגם :ש .ויגודה)
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הרב מיכאל סטבון :מסע בשבילי האגדה בעקבות התנא אלישע בן אבויה
רב קיבוץ שלוחות ,בעל תואר  MAבתלמוד ,מאוניברסיטת בר אילן ,בוגר ישיבת 'הר
עציון' ,נשוי ואב לשלושה ילדים.
 .1תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף טו'
נפק אחר לתרבות רעה...
אמרה ליה :ולאו אלישע בן אבויה את?
עקר פוגלא ממישרא בשבת ויהב לה.
אמרה :אחר הוא.
 .2תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף טו'
אחר מאי ?
זמר יווני לא פסק מפומיה.
אמרו עליו על אחר בשעה שהיה עומד מבית המדרש ,הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו.
[רש"י :אחר מאי  -מפני מה בא לידי כך ,ולא הגינה תורתו עליו? זמר יווני לא פסק מביתו  -והיה לו
להניח בשביל חורבן הבית ,דכתיב בשיר לא ישתו יין (ישעיהו כד) .נושרין מחיקו  -קודם שהפקיר עצמו
לתרבות רעה ,אלמא :טינא הוות בלבו]
 .3תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב דף עז עמוד ב /ה"א
ארבעה נכנסו לפרדס.
אחד הציץ ומת .אחד הציץ ונפגע .אחד הציץ וקיצץ בנטיעות .אחד נכנס בשלום ויצא בשלום.
בן עזאי הציץ ונפגע...בן זומא הציץ ומת...אחר הציץ וקיצץ בנטיעות...ר' עקיבה נכנס בשלום ויצא
בשלום.
מני אחר?
אלישע בן אבויה שהיה הורג רבי תורה.
אמרין כל תלמיד דהוה חמי ליה משכח באוריתא  -הוה קטיל ליה.
ולא עוד  -אלא דהוה עליל לבית וועדא והוה חמי טלייא קומי ספרא
והוה אמר :מה אילין יתבין עבדין הכא ?
אומנותיה דהן בנאי !
אומנותיה דהן נגר !
אומנותיה דהן צייד !
אומנותיה דהן חייט !
וכיון דהוון שמעין כן הוון שבקין ליה ואזלין לון.
 .4תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב דף עז עמוד ב /ה"א
אוף בשעת שומדא הוון מטענין לון מטולין והוון מתכוונין מיטעון תרי חד מטול משם 'שנים שעשו
מלאכה אחת' .אמר :אטעוננון יחידאין אזלון ואטעונינון יחידיין .והוון מתכוונין מיפרוק בכרמלית שלא
להוציא מרשות-היחיד לרשות הרבים ,אמר :אטעונינון צלוחיין אזלון ואטעונינון צלוחיין.
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 .5תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב דף עז עמוד ב /ה"א
יש אומרים :על-ידי שראה לשונו של רבי יהודה הנחתום נתון בפי הכלב שותת דם.
אמר :זו תורה וזו שכרה?
זהו הלשון שהיה מוציא דברי תורה כתיקנן?
זה הוא הלשון שהיה יגיע בתורה כל ימיו?
זו תורה וזו שכרה?
דומה שאין מתן שכר ואין תחיית המתים!
 .6תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לט:
ואיכא דאמרי :לישנא דחוצפית המתורגמן חזא דהוה גריר ליה דבר אחר .אמר :פה שהפיק מרגליות
ילחך עפר? נפק חטא.
 .7תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב דף עז עמוד ב /ה"א
וכל דא מן הן אתת ליה ?
אלא פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גיניסר וראה אדם אחד עלה לראש הדקל ונטל אם על הבנים

וירד משם בשלום.
למחר ראה אדם אחר שעלה לראש הדקל ונטל את הבנים ושילח את האם

וירד משם והכישו נחש ומת.
אמר :כתיב "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 שדרשה רבי יעקב לפנים ממנו:
"למען ייטב לך"  -לעולם הבא שכולו טוב,
"והארכת ימים"  -לעתיד שכולו ארוך.
 .8תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב דף עז עמוד ב /ה"א
ובי היה המעשה .אבויה אבא מגדולי ירושלם היה .ביום שבא למוהליני קרא לכל גדולי ירושלם והושיבן
בבית אחד ,ולרבי אליעזר ולר' יהושע בבית אחר.
מן דאכלון ושתון שרון מטפחין ומרקדקין ,אמר רבי ליעזר לרבי יהושע :עד דאינון עסיקין בדידון נעסוק
אנן בדידן .וישבו ונתעסקו בדברי תורה מן התורה לנביאים ומן הנביאי' לכתובים וירדה אש מן השמים
והקיפה אותם.
אמר להן אבויה :רבותיי  -מה באתם לשרוף את ביתי עלי? אמרו לו :חס ושלום! אלא יושבין היינו
וחוזרין בדברי תורה ,מן התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים ,והיו הדברים שמיחים כנתינתן מסיני,
והיתה האש מלחכת אותן כלחיכתן מסיני ,ועיקר נתינתן מסיני לא ניתנו אלא באש וההר בוער באש עד
לב השמים.
אמר להן אבויה אבא :רבותיי אם כך היא כוחה של תורה אם נתקיים לי בן הזה לתורה אני מפרישו !
לפי שלא היתה כוונתו לשם שמים לפיכך לא נתקיימו באותו האיש.
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 .9תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב דף עז עמוד ב /ה"א
אמו כשהיתה מעוברת בו היתה עוברת על בתי עבודה זרה והריחה מאותו המין והיה אותו הריח מפעפע
בגופה כאירסה של חכינה.
 .10תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף טו'
שאל אחר את רבי מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה  -אמר לו :מאי דכתיב "גם את זה לעמת זה עשה
האלהים"?
אמר ליה :כל מה שברא הקדוש ברוך הוא –
ברא כנגדו:
ברא הרים  -ברא גבעות,
ברא ימים  -ברא נהרות.
אמר לו :רבי עקיבא רבך לא אמר כך ,אלא:
ברא צדיקים  -ברא רשעים,
ברא גן עדן  -ברא גיהנם.
 .11פרקי אבות פרק ד',כ
אלישע בן אבויה אומר :הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש .הלומד זקן למה הוא
דומה ? לדיו כתובה על נייר מחוק.
 .12אבות דרבי נתן פרק כ"ד
אלישע בן אבויה אומר ...:קשין דברי תורה לקנותן ככלי זהב ונוחין לאבדם ככלי זכוכית ,שנאמר" :לא
יערכנה זהב וזכוכית".
 .13תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב דף עז עמוד ב /ה"א
רבי מאיר הוה יתיב דרש בבית מדרשא דטיבריה
עבר אלישע רביה רכיב על סוסייא ביום שובתא
אתון ואמרון ליה :הא רבך לבר !
פסק ליה מן דרשה ונפק לגביה.
אמר ליה :מה הויתה דרש יומא דין ?
אמר ליה" :וה' ברך את אחרית איוב מראשיתו".
א"ל :ומה פתחת ביה?
אמר ליה" :ויוסף ה' את כל אשר לאיוב למשנה"  -שכפל לו את כל ממונו.
אמר :ווי דמובדין ולא משכחין .עקיבה רבך לא הוה דרש כן .אלא " -וה' ברך את אחרית איוב מראשיתו"
 בזכות מצות ומעשים טובים שהיה בידו מראשיתו.אמר ליה :ומה הויתה דריש תובן ?
א"ל" :טוב אחרית דבר מראשיתו".
אמר ליה :ומה פתחת ביה?
א"ל :לאדם שהוליד בנים בנערותו ומתו ,ובזקנותו ונתקיימו  -הוי טוב אחרית דבר מראשיתו ,לאדם
שעשה סחורה בילדותו והפסיד ובזקנותו ונשתכר  -הוי טוב אחרית דבר מראשיתו ,לאדם שלמד תורה
בנערותו ושכחה ובזקנותו וקיימה  -הוי טוב אחרית דבר מראשיתו.
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אמר :ווי דמובדין ולא משכחין .עקיבה רבך לא הוה דרש כן .אלא " -טוב אחרית דבר מראשיתו"  -בזמן
שהוא טוב מראשיתו.
אמר ליה :ומה הויתה דרש תובן ?
אמר ליה" :לא יערכנה זהב וזכוכית".
אמר ליה :ומה פתחת ביה?
אמר ליה" :דברי תורה קשין לקנות ככלי זהב ונוחין לאבד ככלי זכוכית" -
ומה כלי זהב וכלי זכוכית אם נשתברו יכול הוא לחזור ולעשותן כלים כמו שהיו אף תלמיד חכם ששכח
תלמודו יכול הוא לחזור וללמדו כתחילה.
אמר ליה :דייך מאיר עד כאן תחום שבת!
א"ל :מן הן את ידע?
אמר ליה :מן טלפי דסוסיי דהוינא מני והולך אלפיים אמה.
א"ל :וכל הדא חכמתא אית בך ולית את חזר בך?
אמר ליה :לית אנא יכיל!
אמר ליה :למה?
אמר ליה :שפעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש הקדשים רכוב על סוסי ביום-הכיפורים שחל להיות
בשבת ,ושמעתי בת קול יוצאת מבית קודש הקדשים ואומרת" :שובו בנים" -חוץ מאלישע בן אבויה.
.14

הרב יהודה עמיטל' ,עת רצון' ,עמ' 304 :268
בת קול אחרת הנשמעת היטב ביום הכיפורים היא זו ששמע אלישע בן אבויה ,בת הקול הקוראת "שובו
בנים שובבים" (ירמיהו ג ,כב) .בתלמוד הירושלמי מסופר ,שר' מאיר שאל את אלישע בן אבויה מדוע
אינו שב בתשובה ,והלז השיב" :לית אנא יכיל" שפעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש הקדשים רכוב
על סוסי ביום הכיפורים שחל להיות בשבת ,ושמעתי בת קול יוצאת מבית קודש הקדשים ואומרת" :שובו
בנים חוץ מאלישע בן אבויה" ...אין זה מקרה כי אלישע בן אבויה שמע את אותה בת קול דווקא ביום
הכיפורים .ביום זה ניתן לשמוע קולות גדולים ומשמעותיים ,קולות של תשובה .מה היתה טעותו של
אלישע בן אבויה? נראה ,כי שגה בהבנת משמעות בת הקול הקובעת" :חוץ מאחר" .בת קול זו לא יצאה
לחינם ,היא נועדה לעורר אותו להתעקש ,להתגבר ולהתאמץ.
מן השמים דרשו מאלישע בן אבויה תשובה "בחזקה" ,בבחינת "ויקראו אל אלוקים בחזקה וישובו איש
מדרכו הרעה" (יונה ג ,ח) .תשובה חזקה היא תשובה המשברת את החומות ,תשובה המסרבת לקבל את
ההוצאה "אל מחוץ לגדר" .בגמרא בפסחים נאמר ,שהאורח מחוייב להישמע להוראות בעל הבית ,אלא
אם כן אמר לו "צא!" ...על דרך זו ,כי אף בעניין התשובה ,אם תאמר בת בת הקול "צא מביתי" ,כדרך
שנאמר לאלישע בן אבויה ,אין לשמוע לה ,אלא אדרבה ,להיכנס בתשובה .מי שזכה וליבו פתוח ביום
הכיפורים ,והלב דופק בתשובה ובכמיהה לשוב אל ה' באמת  -הרי בליבו אותו הד של בת הקול הקוראת
יישובו בנים שובבים" .מא ידך ,אף מי שליבו שבור בקירבו על חוסר תחושת היום ,על אטימות הלב
שאיננו מתעורר בתשובה ,ידע אף הוא שיש בשיברון לב זה משהו מאותה בת קול רחוקה .אותה בת קול
קוראת אליו" :לך קרא אל א-לוהים בחזקה"; התאמץ ,התעקש והתגבר ,שכן ידו פשוטה לקבל
שבים...:...בת הקול "שובו בנים שובבים" מוצאת את דרכה לתודעתו של כל אדם מישראל הזוכה מידי
פעם להרהורי תשובה....אשרי הזוכה לשמוע את קול הדוד הקורא ...אך דא עקא יש השומע כאלישע בן
אבויה גם את סיומה של הקריאה" :שובו בנים חוץ מאחר".
אלישע בן אבויה לא השכיל להבין שקריאה זו מכוונת אליו ,ודורשת ממנו להתאמץ ולשוב בתשובה
למרות הכל .אלישע בן אבויה התייאש .המרגיש שליבו אטום אל הקריאה ,שאין לו דרך לשוב בתשובה
שאומרים לו "כולם ישובו אך לא אתה" ,נדרש להבין כי תחושה זו עצמה קריאה למאמץ מיוחד
ולהתעלות עד לחזרתו בתשובה.
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 .15הרב י .ד .סולוביצ'יק 'חמש דרשות' ,עמ' 125-127
למה פתחה "הבת קול" במילים מעודדות "שובו בנים שובבים" וחתמה בגזירה נוראה "חוץ"? ...התשובה
היא פשוטה מאוד .המילים של רוך ואהבה "שובו בנים שובבים" בוודאי היו מופנים אל אלישע בן אבויה.
הבת קול קראה לו ,התחננה לפניו ,משכה אותו אליה ...המילה החריפה "חוץ" התייחסה אל "אחר",
ולא לאלישע בו אבויה ...השכינה עוררה ומשכה אליה את אלישע בן אבויה ,אך דחפה והרחיקה ממנה
את "אחר" .מדוע? מפני שהתנא האמיתי ,החכם מחכמי ישראל ...מעולם  -לא חטא ...מעולם לא רצה
לנתק ילדים יהודים מתורה ויראת שמים .משהו אחר בגד .אישיות אחרת" ,אחר" ...גילגול ,נשמה
שחורה ומכוערת נכנסה בו ,הקסימה אותו ושכנעה אותו כי אין הוא תלמידם של חכמי המסורה ,כי הוא
שונא את כל הקדוש ,כי כנסת ישראל איננה אמו...
לפתע נל כד אלישע בן אבויה ברשתו של "אחר" ,שהתחזה כתנא לשעבר" .האחר" הזה ברח מבית
המדרש .מכיסיו של "אחר" זה היו נושרים ספרי מינים ,ה"אחר" הזה חילל את השבת ולעג לכל היקר
והקדוש .אולם אלישע בן אבויה האמיתי ,חבוי במעמקי האישיות ,מעולם לא בגד בהקב"ה ובכנסת
ישראל .הוא ר ק שבוי באישיות זרה ,ב"אחר" .פעם אחת ביום הכיפורים שחל להיות בשבת ,נשתגע
"אחר" ,עלה על סוסו בפרהסיא ודהר במהירות הבזק דרך יישובים יהודיים .קול דהרתו הדהד ברחובות
הערים והעיירות הריקים בארץ ישראל .יהודים הביטו בהשתוממות דרך חלונות בתי המדרש – מי הוא
גס הרוח המפריע את המנוחה של שבת שבתון? – שאלו משתאים ומבוהלים האחד את השני .פתאום
קרה משהו מופלא ,בנפשו של התנא ..באישיותו המוקסמת ,נתעורר אלישע בן אבויה .נשמה נהדרת,
שהיתה רדומה במע מקי הנפש ,נתעוררה .התקוממה לרגע ודחפה את ידו של "אחר" שיכוון את הסוס
כלפי קודש הקדשים ...פתאום החלה הנשמה השבויה ,בת המלך האסורה ברהטים ,לדרוש ממנו
שיכירה...
אלישע ,אין אתה "אחר"!" ...אחר" אינו אתה ,הוא השטן עצמו!...אלישע ,יום הכיפורים היום ,הקב"ה
ממתין ומצפה לכל אחד שיבוא אליו .אלישע האנך שומע את ה"בת קול" ,שמתחננת לפניך שתעשה
תשובה? ...הזוכר אתה איך שהרבי היה מספר לנו על עבודתו של הכהן הגדול? ...לרגע קט עכב אלישע בן
אבויה את סוסו ובת הקול הגיע לאוזניו" :שובו בנים שובבים ,שובה ישראל – חוץ מ'אחר'".
כוונת הבת קול היתה כי אלישע ישליך מעליו את ה"אחר" ,את האישיות הזרה ,יסתייג מזהות השקר
שלו .בא אלי בן שובב! השאר את ה"אחר" בחוץ! ...אולם הגורל הטרגי גרם לזה ,כי אלישע בן אבויה,
טעה ובמקום "חוץ מאחר" שמע את שמו בפירוש" :חוץ מאלישע בן אבויה" (כפי גרסת הירושלמי) .הוא
סבר כי "אחר" והוא זהים ,וכי הוא ,אלישע בן אבויה ,איננו יכול להשאיר את "אחר" לבדו .הצליף בשוט
סוסו ונעלם.
 .16תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף טו'
תנו רבנן :מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת ,והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו.
אמר לו :מאיר ,חזור לאחריך ,שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת.
א"ל :אף אתה חזור בך.
אמר לו :ולא כבר אמרתי לך :כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים  -חוץ מאחר?
תקפיה -
עייליה לבי מדרשא.
אמר ליה לינוקא :פסוק לי פסוקך!
אמר ליה" :אין שלום אמר ה' לרשעים".
עייליה לבי כנישתא אחריתי,
אמר ליה לינוקא :פסוק לי פסוקך!
אמר ליה" :כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית נכתם עונך לפני".
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עייליה לבי כנישתא אחריתי,
אמר ליה לינוקא :פסוק לי פסוקך!
אמר ליה" :ואת שדוד מה תעשי כי תלבשי שני כי תעדי עדי זהב כי תקרעי בפוך עיניך לשוא תתיפי".
עייליה לבי כנישתא אחריתי ,עד דעייליה לתליסר בי כנישתא ,כולהו פסקו ליה כי האי גוונא .לבתרא
אמר ליה :פסוק לי פסוקך ! אמר ליה" :ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי וגו'" .ההוא ינוקא הוה
מגמגם בלישניה ,אשתמע כמה דאמר ליה" :ולאלישע אמר אלהים".
איכא דאמרי :סכינא הוה בהדיה וקרעיה ,ושדריה לתליסר בי כנישתי .ואיכא דאמרי ,אמר :אי הואי
בידי סכינא  -הוה קרענא ליה.
 .17תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב דף עז עמוד ב /ה"א
לאחר ימים חלה אלישע .אתון ואמרון לרבי מאיר :הא רבך באיש .אזל בעי מבקרתיה ואשכחיה באיש.
אמר ליה :לית את חזר בך? אמר ליה :ואין חוזרין מתקבלין? אמר ליה :ולא כן כתיב":תשב אנוש עד
דכא"  -עד דיכדוכה של נפש מקבלין! באותה שעה בכה אלישע ונפטר ומת .והיה רבי מאיר שמח בלבו
ואומר :דומה שמתוך תשובה נפטר רבי.
 .18תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף טו'
ורבי מאיר היכי גמר תורה מפומיה דאחר? והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :מאי דכתיב":כי שפתי
כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו"  -כי מלאך ה' צבאות הוא ,אם דומה הרב למלאך ה' צבאות -
יבקשו תורה מפיהו .ואם לאו  -אל יבקשו תורה מפיהו! ....רב דימי אמר :...רבי מאיר אכל תחלא ושדא
שיחלא לברא .דרש רבא :מאי דכתיב ":אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל" וגו'  -למה נמשלו תלמידי
חכמים לאגוז? לומר לך :מה אגוז זה אף על פי שמלוכלך בטיט ובצואה  -אין מה שבתוכו נמאס ,אף
תלמיד חכם ,אף על פי שסרח  -אין תורתו נמאסת .אשכחיה רבה בר שילא לאליהו ,אמר ליה :מאי קא
עביד הקדוש ברוך הוא? א"ל :קאמר שמעתא מפומייהו דכולהו רבנן ,ומפומיה דרבי מאיר לא קאמר.
אמר ליה :אמאי? א"ל :משום דקא גמר שמעתא מפומיה דאחר .אמר ליה :אמאי ? רבי מאיר רמון מצא
 -תוכו אכל ,קליפתו זרק! א"ל :השתא קאמר[ ...השתא קאמר  -עכשיו שמע לקולך ואמר שמועה מפיו].
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בוגר ישיבת הר עציון ,בעל תואר שני בספרות חז"ל במסגרת תוכנית אישית באוניברסיטה
העברית בהנחיית פרופ' משה הלברטל .כותב ועורך במסגרת מיזם  ,929מלמד מקרא
ומדרש במסגרות שונות
ֹלהים
רּוח אֱ ִ
ֹשְך עַ ל פְּ נֵי ְּתהֹום וְּ ַ
ֹלהים ֵאת הַ שָ מַ יִם וְּ ֵאת הָ ָא ֶרץ .ב וְּ הָ ָא ֶרץ הָ י ְָּתה תֹהּו ָובֹהּו וְּ ח ֶ
אשית בָ ָרא אֱ ִ
א בְּ ֵר ִ
ֹלהים יְּ ִהי אֹור ַוי ְִּהי אֹור (בראשית א ,א-ג)
ְּמ ַרחֶ פֶת עַ ל פְּ נֵי הַ ָמ ִים .ג וַי ֹאמֶ ר אֱ ִ
" .1וְ הָ ָא ֶרץ הָ ְי ָתה"– הבנויה כבר.
יתי ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ִהנֵה תֹהּו וָ בֹהּו
"ר ִא ִ
"הָ י ְָתה תֹהּו ָובֹהּו" – שלא היה בם שום דבר ,כדכתיב בירמיה (ד כג)ָ :
"מעֹוף ַּה ָש ַּמיִם וְ עַּ ד ְב ֵה ָמה נ ְָדדּו ָהלָ כּו"
יתי וְ ִהנֵה ֵאין הָ ָאדָ ם" (שם פסוק כה); ֵ
"ר ִא ִ
אֹורם"; ָ
וְ ֶאל הַּ שָ ַּמיִם וְ ֵאין ָ
(שם ט ט) .וזהו תֹהּו ָובֹהּו ,חורבו מאין יושב( .רשב"ם א ,ב)
 .2עתה שמע פירוש המקרא על פשוטו נכון וברור .הקב"ה ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת .ואין אצלנו
בלשון הקדש בהוצאת היש מאין אלא לשון "ברא"; ואין כל ה"נעשה" – תחת השמש או למעלה – הווה
מן האין התחלה ראשונה .אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאד ,אין בו ממש ,אבל הוא
כוח ממציא ,מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל .והוא החומר הראשון ,נקרא ליוונים "היולי".
ואחר ההיולי לא ברא דבר ,אבל יצר ועשה ,כי ממנו המציא הכל והלביש הצורות ותיקן אותן...
והחומר הזה ,שקראו היולי ,נקרא בלשון הקדש "תֹהּו" ,והמלה נגזרה מלשונם (קידושין מ ב)" :בתוהא
על הראשונות" .מפני שאם בא אדם לגזור בו שֵ ם ,תוהא ונמלך לקוראו בשם אחר ,כי לא לבש צורה
שיתפש בה השם כלל.והצורה הנלבשת לחומר הזה נקראת בלשון הקדש "בֹהּו ",והמלה מורכבת ,כלומר
"בֹו הּוא" (רמב"ן א ,ב)
 .3ירמיהו ד
יטיב ל ֹא י ָָדעּו.כג
אֹותי ל ֹא יָדָ עּו בָ נִים ְס ָכלִים הֵ מָ ה וְ ל ֹא ְנבֹו ִנים ֵה ָמה חֲ כ ִָמים ֵה ָמה לְ ָה ַּרע ּולְ ֵה ִ
כב כִ י אֱ וִ יל עַּ ִמי ִ
יתי ֶה ָה ִרים וְ ִהנֵה ֹרע ֲִשים וְ כָל ַּהגְ בָ עֹות
אֹורם .כד ָר ִא ִ
יתי ֶאת הָ ָא ֶרץ וְ ִהנֵה תֹהּו ָובֹהּו וְ ֶאל הַּ שָ מַּ יִם וְ ֵאין ָ
ָר ִא ִ
יתי וְ ִהנֵה ַּהכַּ ְר ֶמל ַּה ִמ ְדבָ ר וְ כָל עָ ָריו
יתי וְ ִהנֵה ֵאין הָ ָאדָ ם וְ כָ ל עֹוף הַּ שָ ַּמיִם נָדָ דּו .כו ָר ִא ִ
ִה ְת ַּקל ְָקלּו .כה ָר ִא ִ
נ ְִתצּו ִמפְ נֵי יְהוָ ה ִמפְ נֵי חֲ רֹון ַּאפֹו.
 .4הקוסמוס הוא ,לכל המוטב ,כמו גל אשפה שפוזר באקראי (הרקליטוס ,מאה  5לפנה"ס)
 .5בראשית רבה פרשה ב
א (ב) והארץ היתה תהו וגו' .ר' ברכיה פתח גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ישר פעלו (משלי כ יא),
אמר ר' ברכיה עד היא פגה אפקת כוביה ,מה שעתיד להתנבות עליה ראיתי את הארץ והנה תהו (ירמיה
ד כג).
והארץ היתה תהו ר' אבהו ור' יהודה בר' סימון,
ר' אבהו אמר למלך שקנה לו ב' עבדים שניהם באוני אחת ובטימי אחת ,על אחד גזר שיהיה ניזון מטימיון
ועל אחד גזר שיהיה יגע ואוכל ,ישב לו תוהא ובוהא ,אמר שנינו בטימי אחת זה ניזון מטימיון ואני
ביגיעתי אתמהא,
כך ישבה לה הארץ תוהא ובוהא אמרה העליונים והתחתונים נבראו בבת אחת ,העליונים ניזונים מזיו
השכינה והתחתונים אם אינם יגעים אינן אוכלים אתמהא,
ר' יהודה בר' סימון אמר למלך שקנה לו ב' שפחות ,שתיהן באוני ובטימי אחת ,על אחת גזר שלא תזוז
מפלטין ועל אחת גזר טרודין .ישבה לה אותה תוהא ובוהא ,אמרה שנינו באוני ובטימי אחת ,זו אינה זזה
מפלטין ועלי גזר טרודין אתמהא,
כך ישבה לה הארץ תוהא ובוהא ,אמרה העליונים והתחתונים נבראו בבת אחת ,למה עליונים חיים
ותחתונים מתים לפיכך והארץ היתה תהו וגו',
אמר ר' תנחומא לבן מלכים שהיה ישן על גבי עריסה והיתה מינקתו תוהא ובוהא ,למה שהיתה יודעת
שעתידה ליטול את שלה מתחת ידו ,כך צפת הארץ שעתידה ליטול את שלה מתחת ידי האדם ארורה
האדמה בעבורך וג' (בראשית ג יז) לפיכך והארץ תהו וגו'.
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והארץ היתה תהו וגו' ר' יודה בר' סימון פתר קרייה בדורות ,והארץ היתה תהו זה אדם הראשון ללמה
ולא כלום ,ובהו זה קין שביקש להחזיר העולם לתהו ובהו ,וחשך זה דור אנוש והיה במחשך מעשיהם
(ישעיה כט טו) ,על פני תהום זה דור המבול ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום (בראשית ז יא) ,ורוח
אלהים מרחפת על פני המים ,ויעבר אלהים רוח על הארץ (שם /בראשית /ח א) ,אמר הקב"ה עד מתי
יתנהג העולם באפילה יבוא האור ויאמר אלהים יהי אור זה אברהם הה"ד מי העיר ממזרח צדק (ישעיה
מא ב) ,ויקרא אלהים לאור יום זה יעקב ,ולחשך קרא לילה זה עשו ,ויהי ערב זה עשו ,ויהי בקר זה יעקב,
יום אחד שנתן לו הקב"ה יום [אחד ואי זה זה יום] הכיפורים.
ר' שמעון בן לקיש פתר קרייה במלכיות ,והארץ היתה תהו זו בבל ראיתי את הארץ והנה תהו (ירמיה ד
כג) ,ובהו זה מדיי ויבהילו להביא את המן (אסתר ו יד) ,וחשך זו יוון שהחשיכה עיני ישראל בגזרותיה
שהיתה אומרת לישראל כתבו בקרן שור שאין להם חלק באלהי ישראל ,על פני תהום זו מלכות הרשעה
הזו ,מה תהום הזה אין לו חקר כך מלכות הרשעה אין לה חקר ,ורוח אלהים מרחפת זה רוחו שלמשיח
היך מה דאת אמר ונחה עליו רוח י"י וגו' (ישעיה יא ב) ,באי זו זכות משמשת ובאה מרחפת על פני המים
בזכות התשובה שנמשלה במים שפכי כמים לבך (איכה ב יט).
ר' חגיי בשם ר' פדת ברית כרותה למים אפילו בשעת שרב רוחה שייפה.
כבר היה שמעון בן זומא עומד ותוהא ,עבר ר' יהושע שאל בשלומו פעם ופעמיים ולא השיבו ,בשלישית
השיבו בבהילות ,אמר לו מה זו בן זומא מאיין הרגלים ,אמר לו לא מאיין ר' ,אמר לו מעיד אני עלי שמים
וארץ שאיני זז מיכאן עד שתודיעני מאיין הרגלים ,אמר לו מסתכל הייתי במעשה בראשית ואין בין מים
העליונים לתחתונים כב' וג' אצבעות ורוח אלהים מנשבת אין כתוב כאן אלא מרחפת כעוף שפורח
ומרפרף בכנפיו וכנפיו נוגעות ואין נוגעות ,נהפך ר' יהושע ואמר לתלמידים הלך לו בן זומא ,ולא שהו
ימים קלים ובן זומא בעולם.
ר' אבהו ור' חייא רבה ר' אבהו אמר מתחילת ברייתו שלעולם צפה הקב"ה במעשיהם שלצדיקים ומעשי
הרשעים ,והארץ היתה תהו אילו מעשי הרשעים ,ויאמר אלהים יהי אור אלו מעשי הצדיקים ,אבל איני
יודע באיזה מהם הוא חפץ אם במעשי אלו אם במעשי אלו ,ממה דכת' וירא אלהים את האור כי טוב הוי
מעשי הצדיקים חפץ ולא במעשי הרשעים,
אמר ר' חייא רבה מתחילת בריית העולם צפה הקב"ה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי ,בראשית ברא אלהים
הרי בנוי היך דאת אמר לנטוע שמים וליסוד ארץ (ישעיה נא טז) ,והארץ היתה תהו הרי חרב היך דאת
אמר ראיתי את הארץ והנה תהו (ירמיה ד כג) ,ויאמר אלהים יהי אור בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא היך מה
דאת אמר קומי אורי כי בא אורך וכבוד י"י עליך זרח וגו' (ישעיה ס א).
 .6בראשית רבה פרשה יב
ֵאלֶה תֹולְדֹות הַּ שָ מַּ יִם וְ הָ ָא ֶרץ ,בְ ִהבָ ְר ָאם( :בראשית ב ,ד)
ג [אלה תולדות השמים גו'] אמר ר' אבהו כל מקום שנ' אלה פוסל את הראשונים ,ואלה מוסיף על
הראשונים ,כאן שנ' אלה פסל את הראשונים ,מה פסל ,תהו ובהו…
י בְ ִהבָ ְר ָאם -ר' אבהו בשם ר' יוחנן בהא בראם ,מה הא זה כל האותיות תופשין הלשון והא זה אינו תופס
את הלשון ,כך לא בעמל וביגיעה ברא הקב"ה את עולמו אלא בדבר ה' (תהלים לג ו) וכבר שמים נעשו…
ר' ברכיה בשם ר' יהודה בר' סימון [לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקב"ה את עולמו אלא] בדבר ה' וכבר
שמים נעשו,
בהבראם  -בהא בראם ,למלך שנזף בעבדו ועמד לו תמיה כך עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו (איוב
כו ,יא)
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הרב פרופ' עודד ישראלי :מעמד הר סיני כסיפור של החמצה  -עיון באגדת הזוהר
מרצה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בנושאי ספרות הקבלה בימי הביניים
וספר הזוהר .לשעבר רב קיבוץ מגדל עוז ,מורה במכללות ור"מ בישיבת ההסדר
בנתיבות .כתב שני ספרים על ספר הזוהר ,האחרון שבהם' :פתחי היכל :עיוני אגדה
ומדרש בספר הזוהר' .ספר שלישי ,על רמב"ן ויצירתו ,עומד לראות אור בע"ה בעתיד
הקרוב
 .1דברים ה
יח ֶאת הַּ ְדבָ ִרים הָ ֵא ֶלה ִדבֶ ר ה' ֶאל כָ ל ְק ַּה ְל ֶכם בָ ָהר ִמתֹוְך ָה ֵאש ֶהעָ נָן וְ ָהע ֲָרפֶל קֹול גָדֹול וְ ל ֹא י ָָסף וַּיִ כְ ְתבֵ ם עַּ ל
ְשנֵי ֻלחֹת אֲ בָ נִ ים וַּ י ְִתנֵם ֵאלָ י .יט ַּו ְי ִהי כְ שָ ְמ ֲע ֶכם ֶאת הַּ ּקֹול ִמתֹוְך ַּהח ֶֹשְך וְ ָה ָהר בֹעֵ ר בָ ֵאש ו ִַּת ְק ְרבּון ֵאלַּ י כָ ל
ֹאמרּו הֵ ן הֶ ְר ָאנּו ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו ֶאת כְ בֹדֹו וְ ֶאת ג ְָדלֹו וְ ֶאת קֹלֹו ָש ַּמעְ נּו ִמתֹוְך ָה ֵאש
ָראשֵ י ִשבְ טֵ יכֶם וְ זִ ְקנֵי ֶכם .כ וַּ ת ְ
ֹלהים ֶאת הָ ָאדָ ם ָו ָחי .כא וְ עַּ ָתה ל ָָמה נָמּות כִ י ת ֹאכְ ֵלנּו ָה ֵאש ַּהגְ דֹלָה ַּהז ֹאת ִאם
הַּ יֹום הַּ זֶה ָר ִאינּו כִ י יְדַּ בֵ ר אֱ ִ -
ֹלהים ַּחיִים ְמ ַּדבֵ ר
ֹלהינּו עֹוד וָמָ ְתנּו .כב כִ י ִמי כָל בָ ָשר אֲ ֶשר ָש ַּמע קֹול אֱ ִ
י ְֹספִ ים אֲ נ ְַּחנּו ל ְִשמֹעַּ ֶאת קֹול ה' אֱ ֵ -
ֹלהינּו וְ ַּא ְת ְת ַּדבֵ ר ֵאלֵינּו ֵאת כָל אֲ ֶשר
ֹאמר ה' אֱ ֵ -
ִמתֹוְך הָ ֵאש ָכמֹנּו וַּ י ִֶחי .כג ְק ַּרב ַּא ָתה ּושֲ מָ ע ֵאת כָל אֲ שֶ ר י ַּ
ֹאמר ה' ֵאלַּי ָש ַּמעְ ִתי
יְדַּ בֵ ר ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו ֵאלֶיָך וְ שָ מַּ עְ נּו וְ עָ ִשינּו .כד ַּו ִי ְש ַּמע ה' ֶאת קֹול ִד ְב ֵריכֶם ְב ַּדבֶ ְרכֶם ֵאלָ י וַּ י ֶ
לָהם לְיִ ְר ָאה
יטיב ּו כָל אֲ שֶ ר ִדבֵ רּו .כה ִמי י ִֵתן וְ ָהיָה ְלבָ בָ ם זֶה ֶ
ֶאת קֹול ִדבְ ֵרי הָ עָ ם הַּ זֶ ה אֲ ֶשר ִדבְ רּו ֵאלֶיָך הֵ ִ
ֵיהם לְ ֹעלָם.
א ִֹתי וְ ל ְִשמֹר ֶאת כָל ִמצְ ֹו ַּתי כָ ל הַּ י ִָמים לְמַּ עַּ ן יִ יטַּ ב לָ הֶ ם וְ ִל ְבנ ֶ
 .2רש"י ,דברים ה ,כג:
ואת תדבר אלינו – התשתם את כוחי כנקבה ,שנצטערתי עליכם וריפיתם את ידי ,כי ראיתי שאינכם חרדים
להתקרב אליו מאהבה .וכי לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני?
 .3שפתי חכמים (שם):
מקשים העולם :והלא הקב"ה הודה לדבריהם ואמר 'הטיבו אשר דברו'?! ויש לומר ,לפי דעתו של משה
שחשש שלא היו חרדים להתקרב אל ה' מאהבה היו אומרים דברים כאלה ,והשיב לו הקב"ה :מפני יראת
ה' אמרו זה ,ולהוציא את ישראל מן החשד מדעת משה רבנו ע"ה אמר לו הקב"ה כל זה.
' .4כלי יקר' ,לר' אפרים מלונטשיץ ,פרשת 'ואתחנן'
...ולפירוש רש"י יהיה הביאור שמשה נצטער על שלא עבדו מאהבה וכו' ,כי כל אוהב מתדבק אל אהובו,
והירא מתרחק ממנו .ומשה נצטער על מה שאמרו 'קרב אתה ושמע' ,כי הריחוק מורה על היראה .ואחר
זה הותש כוחו של משה מחמת צער ,על כן נאמר 'ואת תדבר' .והקב"ה אמר 'הטיבו כל אשר דברו' ,כי
כפי קשויות ערכם חידוש אצלי אפילו זה מה שאחזו במידת היראה ,ואפילו מיראה חוששני שלא יעמדו
בה ימים רבים ,ומי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי וכו' כל הימים וכו'.
 .5תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד א
'ויאמר לא תוכל לראות את פני' (שמות לג ,כ) ,תנא משמיה דרבי יהושע בן קרחה ,כך אמר לו הקדוש
ברוך הוא למשה :כשרציתי לא רצית ,עכשיו שאתה רוצה  -איני רוצה.
ופליגא דרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן; דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן ,בשכר שלש
זכה לשלש :בשכר ויסתר משה פניו (שמות ג ,ו)  -זכה לקלסתר פנים .בשכר כי ירא  -זכה ל'וייראו מגשת
אליו' (שמות לד ,ל) ,בשכר מהביט  -זכה ל'ותמנת ה' יביט' (במדבר יב ,ח).
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זוהר חלק ג (פרשת ואתחנן) רס ע"א
ר' אלעזר פתח ואמר :קרב אתה ושמע וגו'.
תא חזי ,בשעתא דאתייהיבת אורייתא
לישראל כלהון קולות אשתכחו ,וקודשא בריך
הוא יתיב על כורסייא ,ודא מגו דדא אתחזי,
ומלולא דדא נפיק מגו עלאה דעליה ,ודא הוא
רזא דכתיב' :פנים בפנים דבר ה' עמכם בהר
מתוך האש' ...וישראל אתרחקו מדחילו דא.
ובגין כך 'ואת תדבר אלינו' לא בעינן
בתוקפא עלאה דלעילא ,אלא מאתר דנוקבא
ולא יתיר – 'ואת תדבר אלינו וגו'' .אמר
משה :ודאי חלשתון חילא דילי ,חלשתון חילא
אחרא .דאלמלא לא אתרחקו ישראל וישמעון
כל ההיא מלה כד בקדמיתא לא הוה יכיל
עלמא למהוי חריב לבתר ואינון הוו קיימין
לדרי דרין .דהא בשעתא קדמיתא מיתו ,מאי
טעמא? בגין דהכי אצטריך ,דהא אילנא
דמותא גרים .לבתר דחיו וקמו וקא סגו ,ובעא
קודשא בריך הוא לאעלא לון לאילנא דחיי
דקאים על ההוא אילנא דמותא ,בגין למהוי
קיימין לעלמין  -אתרחקו ולא בעון .כדין
אתחלש חילא דמשה עלייהו ואתחלש חילא
אחרא .אמר קודשא בריך הוא :אנא בעינא
לקיימא לכו באתר עלאה ולאתדבקא בחיים,

ר' אלעזר פתח ואמר' :קרב אתה ושמע .'...בוא וראה:
בשעה שניתנה תורה לישראל כל הקולות נמצאו,
והקב"ה ישב על כסאו ,וזה מתוך זה נראו ,ודברי זה יצאו
מתוך [זה ש]עליון ממנו .וזה הוא סוד הכתוב' :פנים
בפנים דבר ה' עמכם בהר מתוך האש '...וישראל התרחקו
מ[תוך] יראה זו .ועל כן [נאמר] – 'ואת תדבר אלינו' –
איננו חפצים בתוקף העליון שלמעלה ,אלא ממקום
הנקבה ,ולא יותר – ו'את תדבר אלינו וכו'' .אמר משה:
ודאי החלשתם את כוחי ,החלשתם [גם] כוח אחר.
שאלמלא לא התרחקו ישראל ושמעו את כל אותו דבר
כמו בתחילה לא היה יכול העולם להיחרב אחר כך ,והם
היו קיימים לדורי דורות .שבתחילה מתו ,מה הטעם?
בגלל שכך ראוי ,שהרי עץ המוות גורם [לכך] .אחר כך
חיו ועמדו ונתגדלו ,ורצה הקדוש ברוך הוא להביא אותם
לעץ החיים אשר עומד [מ]על אותו עץ המוות ,כדי שיהיו
עומדים לעולם – [אך הם] התרחקו ולא רצו .אז נחלש
כוחו של משה עליהם ונחלש גם כוח אחר .אמר הקדוש
ברוך הוא :אני רציתי להעמיד אתכם במקום עליון
ולהתדבק בחיים[ ,אבל] אתם חפצתם במקום שהנקבה
שורה [בו] ...ועם כל זאת ,כיוון שישראל לא עשו [זאת]
אלא ביראה עליונה שהייתה עליהם לא נאמר עליהם
אלא 'מי יתן והיה לבבם זה להם וכו'' .מכאן למדנו
[ש]כל מי שעושה דבר ,אף על פי שהוא רע ,הואיל ולא
עושה ברצון העונש איננו שורה עליו ,והקדוש ברוך הוא
איננו דן אותו לרע.

אתון בעיתון אתר דנוקבא שריא ...ועם כל
דא כיון דישראל לא עבדו אלא בדחילו עלאה
דהוה עלייהו לא אתמר עלייהו אלא 'מי יתן
והיה לבבם זה להם וגו'' .מכאן אוליפנא כל
מאן דעביד מלה ,ולבא ורעותיה לא שוי
לסטרא בישא  -אף על גב דאיהו ביש ,הואיל
ולא עביד ברעותא ,עונשא לא שריא עליה,
ולא כברנש אחרא ,וקודשא בריך הוא לא
דאין ליה לביש.
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ד"ר גלעד ששון :דוד הרודף או חזקיהו הישן  -מי גדול ממי?
מרצה וחוקר בתחום מדרש האגדה ומחשבת חז"ל באוניברסיטת בר אילן ובמכללת
אוהלו שבקצרין .עבודת הדוקטורט עסקה בדמותו של שלמה המלך בספרות חז"ל .עובד
בימים אלה על מהדורה מדעית למדרש במדבר רבה פרשת נשא עם פרופ' חננאל מאק.
המהדורה תצא במסגרת מפעל המדרש של מכון שכטר
 .1איכה רבה פתיחתא ל ,מהדורת בובר ,עמ' 32
זבדי בן לוי פתח" :לא האמינו מלכי ארץ וגו'" (איכה ד ,יב)  -ארבעה מלכים היו ,מה שתבע זה לא תבע
זה ,ואלו הן :דוד ,אסא ,יהושפט ,וחזקיהו.
דוד אמר" :ארדוף אויבי ואשיגם וגו'" (תהלים יח ,לח) .אמר לו הקדוש ברוך הוא :אני עושה כן .הה"ד
"ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם" (שמואל א ל ,יז)  -מהו "למחרתם"? ר' יהושע בן לוי אמר :לשני
לילות ויום אחד ,היה הקדוש ברוך הוא מאיר לו בלילות בזיקין וברקים .כמה דתנינן תמן :על הזיקין
ועל הזועות ועל הברקים .הה"ד "כי אתה תאיר נרי וגו'" (תהלים יח ,כט).
עמד אסא ואמר :אני אין בי כח להרוג להם ,אלא אני רודף אותם ואתה עושה ,אמר לו :אני עושה,
שנאמר "וירדפם אסא והעם אשר עמו וגו' כי נשברו לפני ה' ולפני מחנהו" (דברי הימים יד ,יב)" ,לפני
אסא" אין כתיב כאן ,אלא "לפני ה' ולפני מחנהו".
עמד יהושפט ואמר :אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ,אלא אני אומר שירה ואתה עושה .אמר לו
הקדוש ברוך הוא :אני עושה .שנאמר" :ובעת החלו ברנה ותהלה נתן ה' מארבים על בני עמון מואב והר
שעיר וגו'" (דברי הימים ב כ ,כב).
עמד חזקיהו ואמר :אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה ,אלא אני ישן על מטתי ואתה
עושה .אמר לו הקדוש ברוך הוא :אני עושה .שנאמר "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור
וגו'" (מלכים ב יט ,לה).
 .2רמ"ח לוצאטו (איטליה-הולנד ,)1746-1707 ,מסילת ישרים ,עמ' פז
ואמרו זכרונם לברכה ,שדוד היה נזהר ומנקה עצמו נקיון גמור מכל אלה ,ועל כן היה הולך למלחמה
בבטחון חזק ,והיה שואל' :ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם' (תה' יח ,לח) ,מה שלא שאלו
יהושפט אסא וחזקיה ,לפי שלא היו מנוקים כל כך.
 .3רבינו בחיי בן אשר (ספרד ,)1340-1255 ,פירוש לשמות טז ,ד( ,מהדורת הרב שעוועל ,עמ' קמא)
והיה יורד [= המן] בלילה והם ישנים על מטותם כדי שישכימו בבקר וימצאו פרנסתם מזומנת ...וכן
בחזקיהו שאמר להקב"ה אני אין בי כח להרוג ולרדוף ולא לומר שירה אלא אני ישן על מטתי ואתה
עושה ...וכמו שדרשו במגלת איכה רבתי .ותמצא פסוק אחד באור לכל זה" :כן יתן לידידו ֵשנָא" (תהלים
קכז ,ב) ,כי הוא יתעלה יתן לאוהביו בשעת השינה מה שמשיגים "משכימי קום ְמ ַּאחֲ ֵרי ֶשבֶ ת" (שם) אחר
היגיעה והעמל שעדיין הם אוכלים בעצבון ,וא"כ שוא למשכימים לכל אותו טורח כי מה שהם מוצאים
אחר הטורח נותנו הקדוש ברוך הוא לאוהביו בשעת השינה בלא טורח...
 .4הרב אלעזר מנחם ש"ך (מובא על ידי הרב מ"מ שולזינגר ,פניני רבינו האבי עזרי ,בני-ברק תשס"ב,
עמ' קטו)
אתם רואים את ההנהגה של הרבש״ע ,יהודים יושבים בארץ הקודש ולומדים תורה ,בישיבות לומדים
תורה ,בכוללים לומדים תורה ,ב'חדרים' לומדים תורה ,בבתי המדרש לומדים תורה .ובזכות התורה
שלומדים ,רק בזכות התורה ,הקב״ה מצילנו מידם .וכשכולם פוחדים פחד נורא ,מטילים ,סקאדים,
מהצורר העיראקי ימ״ש ,מה עושה הקב״ה? שאמריקה תלחם את המלחמה שלנו ,ואומרת לנו :אל
תתערבו ,ועוד מזהירה :אם אתם תתערבו ,אנחנו לא נילחם בשבילכם .לא היה דבר כזה מימות עולם
שמדינה אחת תלחם בשביל מדינה אחרת! עם ישראל בארץ הקודש עמד בסכנה נוראה של טילי הסקאד
שנזרקו עליהם ,שה׳ ישמור ,בסקאד אחד אפשר להחריב נורא ,ואומה אחרת נלחמת את המלחמה שלנו.
הרי זה ממש כמו שחזקיהו המלך התפלל לקב״ה ,אני ישן על מטתי ואתה עושה לי נס.
 .5הרב א' מלמד ,רביבים ,הר ברכה תשס"ח ,עמ' 32

ד"ר גלעד ששון :דוד הרודף או חזקיהו הישן  -מי גדול ממי?
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יש טועים לחשוב כי חזקיהו הצדיק שבכולם ,שהוא שוכב על מיטתו וה' עושה לו נס ומכה עבורו את
מחנה אשור .אבל האמת הפוכה ,המדרש מבטא את ההתדרדרות הנוראה של ישראל .מהימים הגדולים
של דוד המלך עד לימות חזקיהו .חוסר יכולתו של חזקיהו להלחם באויביו ,ואף לומר שירה על מפלתם,
ביטאה את החורבן הפנימי של ישראל ...יש דרשנים שכדי להגדיל את מעלת התפילה מפריזים ואומרים
כי אין צורך בחיילים – די לומר תהלים .אבל הם חולקים על מחבר ספר תהלים בכבודו ובעצמו .דוד
המלך שחיבר את מזמורי תהלים לא הסתפק באמירתם .הוא רדף אויביו ,השיגם ולא שב עד כלותם...
יבורכו החיילים ההולכים בדרכו של דוד המלך...
 .6תהלים יח ,לח
לֹותם:
ֶא ְּרּדֹוף אֹו ְיבַּ י וְּ ַא ִשיגֵם וְ ל ֹא ָאשּוב עַּ ד ַּכ ָ
 .7שמואל א ל ,ח
ַּו ִי ְש ַּאל ָדוִ ד בַּ ה' לֵאמֹר ֶא ְּרּדֹף ַּאחֲ ֵרי ַּהגְ דּוד הַּ זֶ ה הַ ַא ִשגֶּנּו ַּוי ֹאמֶ ר לֹו ְּרדֹף כִ י ַה ֵשג ַת ִשיג וְ ַּהצֵ ל ַּת ִציל:
 .8דברי הימים ב יד
כּושי בְ חַּ יִל ֶאלֶף אֲ לָ פִ ים ּומַּ ְרכָבֹות ְשֹלש ֵמאֹות ַּויָב ֹא עַּ ד ָמ ֵר ָשה( :ט) ַּויֵצֵ א ָא ָסא לְ פָ נָיו
(ח) ַּויֵצֵ א אֲ ֵליהֶ ם ז ֶַּרח הַּ ִ
ֹאמר ה' ֵאין עִ ְמָך לַּ עְ זֹור בֵ ין ַרב לְּ ֵאין
ֹלהיו וַּי ַּ
ַּויַּעַּ ְרכּו ִמלְ חָ מָ ה ְבגֵיא צְ ַּפ ָתה לְ מָ ֵרשָ ה( :י) וַּ י ְִק ָרא ָאסָ א ֶאל ה' אֱ ָ
ֹלהינּו ַּא ָתה ַּאל יַּעְ צֹר עִ ְמָך אֱ נֹוש( :יא)
ֹלהינּו כִ י עָ לֶיָך נ ְִשעַּ נּו ּובְ ִש ְמָך בָ אנּו עַּ ל הֶ ָהמֹון הַּ זֶה ה' אֱ ֵ
כֹחַ עָ זְ ֵרנּו ה' אֱ ֵ
כּושים( :יב) ַו ִי ְּר ְּּד ֵפם ָא ָסא וְּ ָהעָ ם אֲ ֶשר עִ מֹו עַּ ד לִגְ ָרר
כּושים ִלפְּ נֵי ָאסָ א וְּ ִלפְּ נֵי יְּהּודָ ה ַּו ָינֻסּו הַּ ִ
ַו ִיגֹף ה' ֶאת הַ ִ
כּושים ל ְֵאין לָהֶ ם ִמ ְחיָה כִ י נ ְִשבְ רּו ִלפְ נֵי ה' וְ לִ פְ נֵי מַּ חֲ נֵהּו ַּו ִי ְשאּו ָשלָ ל ַּה ְרבֵ ה ְמאֹד( :יג) וַּ יַּכּו ֵאת כָ ל
ַּו ִיפֹל ִמ ִ
הֶ עָ ִרים ְסבִ יבֹות גְ ָרר כִ י ָהיָה פַּחַּ ד ה' עֲלֵ יהֶ ם וַּ ָיבֹזּו ֶאת כָל הֶ עָ ִרים כִ י ִבזָה ַּרבָ ה ָה ְי ָתה בָ ֶהם( :יד) וְ גַּם ָאהֳ לֵ י
ִמ ְקנֶה ִהכּו וַּ ִי ְשבּו צ ֹאן ָלרֹב ּוגְ מַּ לִים וַּ יָשֻ בּו יְרּושָ ָל ִם:
 .9דברי הימים ב כ
הֹושפָ ט ַּל ִמל ְָח ָמה( :ב) וַּ ָיבֹאּו וַּ יַּגִ ידּו
מֹואב ּובְ נֵי עַּ מֹון וְ עִ ָמהֶ ם מֵ ָהעַּ מֹונִ ים עַּ ל יְ ָ
ָ
(א) ַּויְ ִהי ַּאחֲ ֵרי ֵכן בָ אּו בְ נֵי
יְהֹושפָ ט
ָ
יִתן
ִיהֹושפָט לֵאמֹר בָ א עָ לֶיָך הָ מֹון ָרב מֵ עֵ בֶ ר ַּליָם מֵ אֲ ָרם וְ ִהנָם ְבחַּ ְצצֹון ָת ָמר ִהיא עֵ ין ג ִֶדי( :ג) וַּ ִי ָרא וַּ ֵ
ָ
ל
ְהּודה בָ אּו לְבַּ ֵּקש
הּודה לְבַּ ֵּקש ֵמה' גַּם ִמ ָכל עָ ֵרי י ָ
ּודה( :ד) ַּוי ִָּקבְ צּו יְ ָ
ֶאת ָפנָיו ל ְִדרֹוש ַּלה' וַּ י ְִק ָרא צֹום עַּ ל כָ ל יְה ָ
ֹלהי
ֹאמר ה' אֱ ֵ
ֶאת ה'( :ה) וַּ ַּי ֲעמֹד יְ הֹושָ פָט בִ ְקהַּ ל יְ הּודָ ה וִ ירּושָ ַּל ִם בְ בֵ ית ה' ִלפְ נֵי ֶה ָחצֵ ר ַּהחֲ ָד ָשה( :ו) וַּי ַּ
ּומֹואב וְ הַּ ר שֵ עִ יר( ...יא) וְ ִהנֵה ֵהם ג ְֹמלִים עָ ֵלינּו ָלבֹוא ְלג ְָר ֵשנּו ִמיְ רֻ ָש ְתָך
ָ
אֲ ב ֵֹתינּו( ...י) וְ עַּ ָתה ִהנֵה ְבנֵי עַּ מֹון
ֹלהינּו הֲ ל ֹא ִת ְש ָפט בָ ם כִ י ֵאין בָ נּו כֹחַ ִלפְּ נֵי ֶה ָהמֹון ָה ָרב ַה ֶזה ַּהבָ א עָ ֵלינּו וַּ אֲ נ ְַּחנּו ל ֹא
הֹור ְש ָתנּו( :יב) אֱ ֵ
אֲ שֶ ר ַּ
יאל בֶ ן ַּמ ַּתנְ יָה ַּהלֵוִ י ִמן ְבנֵי ָא ָסף ָהיְ ָתה
יאל בֶ ן זְ כ ְַּריָהּו בֶ ן ְב ָניָה בֶ ן ְיעִ ֵ
נֵדַּ ע מַּ ה ַּנעֲשֶ ה כִ י עָ לֶ יָך עֵ ינֵינּו( ...יד) וְ יַּחֲ זִ ֵ
הֹושפָ ט כֹה ָא ַּמר ה' לָכֶ ם
ְרּוש ַּל ִם וְ ַּה ֶמלְֶך ְי ָ
עָ לָיו רּוחַּ ה' בְ תֹוְך הַּ ָּקהָ ל( :טו) וַּ י ֹאמֶ ר הַּ ְק ִשיבּו ָכל יְ הּודָ ה וְ י ְֹשבֵ י י ָ
יהם
אֹלהים( :טז) ָמ ָחר ְרדּו עֲלֵ ֶ
ַּא ֶתם ַאל ִת ְּיראּו וְּ ַאל ֵתחַ תּו ִמפְּ נֵי הֶ הָ מֹון הָ ָרב הַ זֶה כִ י ל ֹא לָ כֶם ַה ִמל ְָּח ָמה כִ י ֵל ִ
ְרּואל( :יז) ל ֹא ָלכֶם ל ְִּהלָ ֵחם בָ ז ֹאת ִה ְּתי ְַּצבּו
אתם א ָֹתם בְ סֹוף הַּ נַּחַּ ל פְ נֵי ִמ ְדבַּ ר י ֵ
ּומצָ ֶ
ִהנָם עֹלִ ים בְ מַּ ֲעלֵה הַּ צִ יץ ְ
ֵיהם וַּה' עִ ָמכֶ ם( :יח)
עִ ְּמדּו ְּּוראּו ֶאת יְּשּועַ ת ה' עִ מָ כֶם יְהּודָ ה וִ ירּושָ ַּל ִם ַּאל ִת ְיראּו וְ ַּאל ֵת ַּחתּו ָמ ָחר ְצאּו לִ פְ נ ֶ
ְרּוש ַּל ִם נָפְ לּו לִפְ נֵי ה' ל ְִה ְש ַּתחֲ ֹות לַּ ה'( :יט) ַּוי ָֻקמּו ַּהלְ וִ יִ ם ִמן
ְהּודה וְ י ְֹשבֵ י י ָ
ַּו ִיּקֹד יְ הֹושָ פָט ַּא ַּפיִם ָא ְרצָ ה וְ כָל י ָ
לְמ ְדבַּ ר
ֹלהי י ְִש ָר ֵאל בְ קֹול גָדֹול ְל ָמעְ לָה( :כ) ַּוי ְַּשכִ ימּו בַּ ב ֶֹקר וַּ י ְֵצאּו ִ
ּומן בְ נֵי הַּ ָּק ְר ִחים לְּהַ לֵל לַה' אֱ ֵ
בְ נֵי הַּ ְּקהָ ִתים ִ
ֹלהיכֶ ם וְ ֵת ָא ֵמנּו ַּהאֲ ִמינּו
ְרּוש ַּל ִם ַּהאֲ ִמינּו בַּ ה' אֱ ֵ
אתם עָ מַּ ד ְיהֹושָ ָפט וַּי ֹאמֶ ר ְשמָ עּונִ י ְיהּודָ ה וְ י ְֹשבֵ י י ָ
ְתקֹועַּ ּובְ צֵ ָ
ּומ ַה ְּללִים ל ְַּה ְד ַּרת ק ֶֹדש ְבצֵ את לִפְ נֵי ֶה ָחלּוץ
יאיו וְ הַּ צְ לִ יחּו( :כא) ַּו ִי ָּועַּ ץ ֶאל הָ עָ ם ַו ַיעֲמֵ ד ְּמשֹרֲ ִרים לַה' ְּ
בִ ְנבִ ָ
מֹואב וְ ַּהר
ּות ִהלָה נ ַָּתן ה' ְמ ָא ְר ִבים עַּ ל ְבנֵי עַּ מֹון ָ
וְ א ְֹמ ִרים הֹודּו לַּה' כִ י לְ עֹולָם חַּ ְסדֹו( :כב) ּובְ עֵ ת הֵ חֵ לּו בְּ ִרּנָה ְ
לֹותם
ּומֹואב עַּ ל י ְֹשבֵ י ַּהר ֵשעִ יר ְל ַּהחֲ ִרים ּול ְַּה ְש ִמיד ּוכְ כַּ ָ
ָ
שֵ עִ יר הַּ בָ ִאים לִ יהּודָ ה ַּו ִי ָנגֵפּו( :כג) וַּ יַּעַּ ְמדּו בְ נֵי עַּ מֹון
יֹושבֵ י שֵ עִ יר עָ זְ רּו ִאיש בְ ֵרעֵ הּו לְמַּ ְש ִחית( :כד) וִ יהּודָ ה בָ א עַּ ל ַּה ִמ ְצפֶ ה לַּ ִמ ְדבָ ר וַּ יִפְ נּו ֶאל ֶה ָהמֹון וְ ִהנָם פְ ג ִָרים
בְ ְ
ֵיטה( :כה) ַּויָב ֹא ְיהֹושָ פָט וְ עַּ מֹו ָלבֹז ֶאת ְש ָללָם וַּ י ְִמ ְצאּו בָ ֶהם ָלרֹב ְּורכּוש ּופְ ג ִָרים ּוכְ לֵ י
נֹפְ לִים ַּא ְרצָ ה וְ ֵאין פְ ל ָ
נִקהֲ לּו
חֲ מֻ דֹות ַּויְ נַּצְ לּו לָ הֶ ם ל ְֵאין מַּ שָ א ַּוי ְִהיּו י ִָמים ְשלֹושָ ה בֹזְ זִ ים ֶאת ַּה ָשלָל כִ י ַּרב הּוא( :כו) ּובַּ יֹום ָה ְר ִבעִ י ְ
לְעֵ מֶ ק בְ ָרכָה כִ י שָ ם בֵ רֲ כּו ֶאת ה' עַּ ל כֵן ָק ְראּו ֶאת שֵ ם הַּ ָמקֹום ַּההּוא עֵ ֶמק ְב ָרכָה עַּ ד ַּהיֹום( :כז) וַּ יָשֻ בּו כָ ל
יהם( :כח) וַּ ָיבֹאּו
ִאיש ְיהּודָ ה וִ ירּושָ ַּל ִם וִ יהֹושָ פָ ט בְ ר ֹאשָ ם לָשּוב ֶאל ְירּושָ ַּל ִם בְ ִש ְמ ָחה כִ י ִש ְמ ָחם ה' ֵמאֹויְ בֵ ֶ
יְרּושָ ַּל ִם בִ ְּנבָ לִים ּובְּ כִ ּנֹרֹות ּובַ חֲ צֹצְּ רֹות ֶאל בֵ ית ה':
 .10מלכים ב יט
(א) ַּו ְי ִהי כִ ְשמֹעַּ הַּ ֶמלְֶך ִחזְ ִקיָהּו וַּ י ְִק ַּרע ֶאת בְ ָג ָדיו ַּוי ְִת ַּכס בַּ ָשק ַּויָב ֹא בֵ ית ה'( :ב) ַּו ִי ְשלַּ ח ֶאת ֶא ְלי ִָקים אֲ ֶשר עַּ ל
ֹאמרּו ֵאלָ יו כֹה
ְשעְ יָהּו ַּהנ ִָביא בֶ ן ָאמֹוץ( :ג) וַּי ְ
ספֵר וְ ֵאת זִ ְקנֵי הַּ כֹהֲ נִ ים ִמ ְת ַּכ ִסים בַּ שַּ ִּקים ֶאל י ַּ
הַּ בַּ יִת וְ שֶ בְ נָא הַּ ֹ
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ָאמַּ ר ִחזְ ִקיָהּו יֹום צָ ָרה וְ תֹו ֵכ ָחה ּונ ְָאצָ ה ַּהיֹום הַּ זֶה כִ י בָ אּו בָ נִ ים עַ ד ַמ ְּשבֵ ר וְּ כ ַֹח ַא ִין ְּלל ֵָדה( :ד) אּולַּי יִ ְש ַּמע ה'
יח בַּ ְדבָ ִרים אֲ ֶשר ָש ַּמע ה'
ֹלהים ַּחי וְ הֹוכִ ַּ
אֱ ֹלהֶ יָך ֵאת כָ ל ִדבְ ֵרי ַּרב שָ ֵקה אֲ שֶ ר ְשלָחֹו מֶ ֶלְך ַּאשּור אֲ ֹדנָיו ל ְָח ֵרף אֱ ִ
לָהם
ֹאמר ֶ
ְשעְ יָהּו( :ו) וַּי ֶ
את ְתפִ לָ ה בְ עַּ ד ַּה ְש ֵא ִרית ַּהנ ְִמצָ ָאה( :ה) ַּו ָיבֹאּו עַּ בְ ֵדי ַּה ֶמלְֶך ִחזְ ִקיָהּו ֶאל י ַּ
אֱ ֹלהֶ יָך וְ נָשָ ָ
ירא ִמפְ נֵי ַּה ְדבָ ִרים אֲ ֶשר ָש ַּמעְ ָת אֲ ֶשר גִ ְדפּו ַּנע ֲֵרי ֶמלֶ ְך
ֹאמרּון ֶאל אֲ ֹדנֵיכֶם כֹה ָאמַּ ר ה' ַּאל ִת ָ
יְשַּ עְ יָהּו כֹה ת ְ
ַּאשּור א ִֹתי( :ז) ִה ְננִ י נ ֵֹתן בֹו רּוחַּ וְ שָ מַּ ע ְשמּועָ ה וְ שָ ב ל ְַּא ְרצֹו וְ ִה ַּפל ְִתיו בַּ ֶח ֶרב ְב ַּא ְרצֹו( ...טו) ַּו ִי ְתפַּלֵ ל ִחזְ ִקיָהּו
ית
ֹלהים לְבַּ ְדָך ְלכֹל ַּמ ְמלְכֹות ָה ָא ֶרץ ַּא ָתה עָ ִש ָ
ֹלהי י ְִש ָר ֵאל יֹשֵ ב הַּ כְ רֻ ִבים ַּא ָתה הּוא הָ אֱ ִ
לִפְ נֵי ה' וַּ י ֹאמֶ ר ה' אֱ ֵ
הֹושיעֵ נּו נָא ִמיָדֹו וְ י ְֵדעּו כָ ל ַּמ ְמלְ כֹות ָה ָא ֶרץ כִ י ַּא ָתה ה'
ִ
ֹלהינּו
ֶאת הַּ שָ מַּ יִם וְ ֶאת הָ ָא ֶרץ( ...יט) וְ עַּ ָתה ה' אֱ ֵ
פַּלַּלְת ֵאלַּ י
ָ
ֹלהי י ְִש ָר ֵאל אֲ ֶשר ִה ְת
ֹלהים לְבַּ דֶ ָך( :כ) ַּו ִי ְשלַּח יְשַּ עְ יָהּו בֶ ן ָאמֹוץ ֶאל ִחזְ ִקיָהּו ֵלאמֹר כֹה ָא ַּמר ה' אֱ ֵ
אֱ ִ
יֹורה ָשם
ֶאל סַּ נְחֵ ִרב מֶ לְֶך ַּאשּור שָ ָמעְ ִתי( ...לב) ָלכֵן כֹה ָאמַּ ר ה' ֶאל ֶמלְֶך ַּאשּור ל ֹא יָב ֹא ֶאל ָהעִ יר ַּהז ֹאת וְ ל ֹא ֶ
ס ְללָ ה( :לג) בַּ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר יָב ֹא בָ ּה יָשּוב וְ ֶאל ָהעִ יר ַּהז ֹאת ל ֹא יָב ֹא נְאֻ ם
חֵ ץ וְ ל ֹא י ְַּק ְדמֶ נָה מָ גֵן וְ ל ֹא י ְִשפְֹך עָ ֶליהָ ֹ
לְאְך ה'
הֹושיעָ ּה לְמַּ ֲע ִני ּו ְל ַּמעַּ ן ָדוִ ד עַּ ְב ִדי( :לה) ַּו ְי ִהי בַּ ַּל ְילָ ה ַּההּוא וַּ יֵצֵ א ַּמ ַּ
ַּנֹותי ֶאל ָהעִ יר הַּ ז ֹאת ְל ִ
ה'( :לד) וְ ג ִ
ַּיִסע וַּ יֵלְֶך וַּ י ָָשב
ַּויְַּך בְ מַּ חֲ נֵה ַּאשּור מֵ ָאה ְשמֹו ִנים וַּחֲ ִמשָ ה ָאלֶף ַּוי ְַּשכִ ימּו בַּ ב ֶֹקר וְ ִהנֵה ֻכלָם פְ ג ִָרים ֵמ ִתים( :לו) ו ַּ
סַּ נְחֵ ִריב מֶ לְֶך ַּאשּור ַּויֵשֶ ב ְב ִנינְ וֵה:
 .11מלכים ב כ
יתָך
ֹאמר ֵאלָ יו כֹה ָא ַּמר ה' צַּ ו לְבֵ ֶ
(א) בַ י ִָמים הָ הֵ ם חָ ָלה ִחזְ ִקיָהּו לָמּות ַּויָב ֹא ֵאלָ יו יְשַּ עְ יָהּו בֶ ן ָאמֹוץ ַּהנ ִָביא וַּ י ֶ
כִ י מֵ ת ַּא ָתה וְ ל ֹא ִת ְחיֶה( :ב) ַּויַּסֵ ב ֶאת ָפנָיו ֶאל הַּ ִּקיר וַּ י ְִתפַּ לֵל ֶאל ה' לֵאמֹר( :ג) ָאנָה ה' זְ כָר נָא ֵאת אֲ ֶשר
ְשעְ יָהּו ל ֹא יָצָ א
יתי וַּ י ְֵבךְ ִחזְ ִקיָהּו ְבכִ י גָדֹול( :ד) ַּויְ ִהי י ַּ
ּוב ֵלבָ ב שָ לֵם וְ הַּ ּטֹוב בְ עֵ ינֶיָך עָ ִש ִ
ִה ְתהַּ לַּכְ ִתי ְל ָפנֶיָך בֶ אֱ מֶ ת ְ
ֹלהי ָדוִ ד ָא ִביָך
ּודבַּ ר ה' הָ יָה ֵאלָיו לֵאמֹר( :ה) שּוב וְ ָא ַּמ ְר ָת ֶאל ִחזְ ִקיָהּו נְ גִ יד עַּ ִמי כֹה ָא ַּמר ה' אֱ ֵ
חָ צֵ ר הַּ ִתי ֹכנָה ְ
ִישי ַּת ֲעלֶה בֵ ית ה'( :ו) וְ ה ַֹּספְ ִתי עַּ ל י ֶָמיָך חֲ ֵמש
יתי ֶאת ִד ְמעָ ֶתָך ִה ְננִ י ֹרפֶא לְָך בַּ יֹום הַּ ְשל ִ
שָ מַּ עְ ִתי ֶאת ְתפִ ל ֶָתָך ָר ִא ִ
ַּנֹותי עַ ל ָהעִ יר ַהז ֹאת ל ְַּמעֲנִ י ּולְ ַּמעַּ ן ָדוִ ד עַּ ְב ִדי:
ּומכַּף ֶמלְֶך ַּאשּור ַּאצִ ילְָך וְ ֵאת הָ עִ יר הַּ ז ֹאת וְּ ג ִ
עֶ ְש ֵרה שָ נָה ִ
 .12סדר עולם רבה כג ,מהדורת מיליקובסקי ,עמ' 296
לפני מפלתו של סנחריב חלה חזקיהו ג' ימים .ר' יוסה אומ' :יום השלישי לחליו שלחזקיהו היא היתה
מפלתו שלסנחריב...
 .13פסיקתא רבתי ,טו ,מהדורת איש שלום ,עו ע"ב
א"ר ברכיה" :החודש הזה לכם" (שמות יב ,ב)" ,כירח יכון לעולם" (תהלים פט ,לח) ,כהדין סיהרא [=כזה
הירח] אם זכיתם אתם מונין למליאתו ואם לאו אתם מונין לפגמו.
[זכיתם] הרי אתם מונין למליאתו :אברהם ,יצחק ,יעקב יהודה ,פרץ ,חצרון ,רם ,עמינדב ,נחשון ,שלמון,
בועז ,עובד ,ישי ,דוד ,שלמה" ,וישב שלמה על כסא ה' למלך" (דברי הימים כט ,כג) הא סיהרא על
מליאתה [=הרי ירח על מילואו].
לא זכיתם אתם מונין לפגמו :רחבעם ,אביה ,אסא ,יהושפט ,יהורם ,אחזיה ,יואש ,אמציה ,עוזיהו ,יותם,
אחז ,יחזקיהו ,מנשה ,אמון ,יאשיהו ,צדקיהו" ,ואת עיני צדקיהו עור" (מלכים ב כה ,ז) הא סיהרא על
פיגמה [=הרי ירח על פגימתו].
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ד"ר עירית אמינוף :ראובן ולאה  -הבן ואמו
ילידת ירושלים ,תושבת עמק יזרעאל עפולה מ .1980 -בוגרת ומוסמכת החוגים :תולדות
המחשבה היהודית וספרות עברית באוניברסיטה העברית .בעלת דוקטור בפילוסופיה
מאוניברסיטת מלבורן .מרצה בנושאי מקרא ,מדרש ותלמוד בפורומים רבים ובהם:
המכללה האקדמית "אורנים" ,המכון להשתלמות שופטים ,השתלמויות מנהלים ומורים
בכירים במשה"ח ועוד .בין ספריה :אחד מקרא ושנים מדרש ,שמשון הלך אחר עיניו,
אבנים טובות ומיני סדקית ,עשו אחי ,אבי אדום ורומי ,ספר שירה זה פשוט ,לצד מאמרים
רבים ופרקים בכתבי עת וספרים.
א" .וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה"
" .1וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו"
(בראשית ל'  – )14להודיעך ,עד היכן היה כבודה של אמו עליו ,שלא טעמן עד שהביאם אל
אמו[.בראשית רבה עב' י']
"ותאמר רחל אל לאה :תני נא לי מדודאי בנך.
ותאמר לה :המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני?!
ותאמר רחל :לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך:
ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר :אלי תבוא
כי שכר שכרתיך בדודאי בני .וישכב עמה בלילה הוא
וישמע אלוהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי" (בראשית ל' )15-16
" .2ותצא לקראתו"...וכי מנין הייתה לאה יודעת שבא יעקב? אלא ,נהק החמור ושמעה קולו ויצאה
לקראתו[ .בראשית רבה צט' י']
" .3ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב"( ...בראשית לד' )1
"הנה כל המושל עליך ימשל כאמה בתה"( ...יחזקאל טז' )44
יוסי מעונאה תרגם בכנישתהון דמעונאי [יוסי ממעון תרגם בבית הכנסת של מעון]
שמע ר' יהודה נשיאה וכעס....
אמר ליה[ :ר' יהודה נשיאה] מהו דכתיב" :הנה כל המושל עליך ימשל לאמר כאמה בתה"? אמר
לו[ :יוסי ממעונא] כבת כן אמה – כדור כן נשיא ,כמזבח כן כהניו ,הכא אמרי :לפום גנתא גננא [כאן
אומרים :לפי החופה  -הכלה]
....
עיקרו של דבר "הנה כל המושל עליך" מהו?
אמר ליה :לית תורתא נגישא עד דברתה בעיטא.
[אין הפרה נעשית נגחנית ,עד שבתה נעשית בעטנית].
לית אתתא זניא עד דברתה זניא
[אין האשה מזנה ,עד שבתה מזנה]
אמרו לו :אם כן לאה אמנו זונה הייתה? אמר להם ִאין!
לפי שכתוב" :ותצא לאה לקראתו" – יצאת מקושטת לקראתו כזונה,
לפיכך כתיב" :ותצא דינה בת לאה".
[בראשית רבה פ' א']
" .4ותאמר אלי תבוא...וישכב עמה בלילה הוא".
אמר ר' אבהו :כביכול היה במחשבה ,הוא לבדו היה יודע שלא עלת על דעתה אלא בשביל להעמיד
שבטים[ .ירושלמי ,סוטה פ"ג (יט' ע"א)]
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**

" .5ותצא לאה לקראתו"  -מלמד ,שלא הניחה אותו לרחוץ רגליו.
"ותאמר אלי תבוא" – אמר ר' אבהו :צפה הקדוש ברוך הוא שלא הייתה כוונתה אלא לשם שמים
להעמיד שבטים ,לפיכך הוצרך הכתוב לומר" :וישמע אלוהים אל לאה"" .ותאמר אלי תבוא" –
אמר ר' לוי :בוא וראה מה יפה היתה סרסרותן של דודאים לפני מי שאמר והיה העולם ,שעל ידי
הדודאים עמדו שני שבטים בישראל :יששכר וזבולון .יששכר יושב ועוסק בתורה וזבולון יוצא בימים
ובא ונותן לתוך פיו של יששכר ,והתורה רבה בישראל" -הדודאים נתנו ריח" (שיר השירים ז' )14
[בראשית רבה עב' ה']

ב" .וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו"
"ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל –עדר .ויהי בשכן ישראל בארץ ההיא
וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו ,וישמע ישראל" (בראשית לה' )21-22
**
"ראובן בכורי אתה כוחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז.
פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חיללת יצועי עלה"(בראשית מט' )3-4
*
" .1וילך ראובן וישכב"" ...כוחי וראשית אוני"  -שרוי חילי ושרוי צערי.
"יתר שאת ויתר עז" – הבכורה הייתה שלך והכהונה הייתה שלך ועכשיו שחטאת ניתנה הבכורה
ליוסף והכהונה ללוי והמלכות ליהודה.
אמר ר' אחא :לא שלך הייתה הבכורה ,כלום הלך יעקב אצל לבן אלא בשביל רחל ,כל החרישות
שחרשתי באמך לא ברחל הייתי ראוי לחרשן!? עכשיו חזרה הבכורה לבעליה" .פחז כמים"– ...
נוטריקון הוא :פחזת ,חטאת ,זנית .וכי ראובן זנה ,חס לצדיק! אלא כשמתה לאה אמו ,הביא יעקב
את בלהה והושיבה על המטה .כיון שראה ראובן ,קינא ועמד והפך את המיטה ,והעלה עליו הכתוב
כאילו שכב עימה[ .בראשית רבה צח' ד']
" .2כי עלית משכבי אביך" – בשעה שהבאת דודאים ,והייתה אמך אומרת לאחותה" :המעט קחתך
את אישי"  -את עלית משכבי וחיללת יצועי[ .בראשית רבה לישנא אחרינא – צט' י']

**

" .3משכבי אביך" – אמר ר' ברכיה' :משכב אביך' אין כתיב כאן אלא "משכבי אביך"  -משכב בלהה
ומשכב זלפה.
ר' אבהו ,ואמרי לה :ר' יעקב בשם ר' חיא רבה ,ור' יהושע בשם ר' שמעון בן יוחאי :תנינן :החשוד
על דבר לא דנו ולא מעידו ,אפשר שהוא עתיד להיות בששה שבטים העומדים בראש הר עיבל
ואומרין" :ארור שוכב עם אשת אביו" (דברים כז'  )20והוא עושה הדבר הזה?!
אלא ,עלבון אמו תבע .שכל הימים שהיתה רחל קימת היתה מיטתה נתונה אצל מטתו של יעקב
אבינו ,כיון שמתה רחל נטל יעקב אבינו מיטתה של בלהה ונתנה אצל מיטתו .אמר[ :ראובן] לא דיה
לאמא להתקנא בחיי אחותה אלא אף לאחר מותה!? עלה וקלקל את היצועין.
[בראשית רבה ,לישנא אחרינא ,צט' י']
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ראובן ילדי
ראובן ,ילדי בכורי הרגיש,
תודה
לא רציתי שתדע
ששנואה אני ודחויה,
מנודה.
אבל אתה ילדי ,ראית,
ודודאים לי הבאת
להדליק האש ולהגביר
שאולי עוד אצליח אותו להסעיר -
וגם את מתנתך,
היא לקחה,
היא לקחה.
איך ראית ילד ,איך הבנת?
האם במיטת בלהה בו נקמת?
את עלבוני,
את חרוני,
את כאבך  -את כאבי,
ראובן ,גיבורי חביבי..
ד"ר עירית אמינוף
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ד"ר יאיר פורסטנברג" :אין תוכו כברו"  -מעשי חכמים והפולמוס היהודי נוצרי
חוקר הספרות התנאית .במחקריו בוחן את ההקשרים האינטלקטואליים והתרבותיים
שבתוכם התפתחה ספרות חז"ל ,על רקע העולם היווני רומי ולצד עלייתה של הנצרות
הקדומה .ספרו 'טהרה וקהילה בעת העתיקה :מסורות ההלכה בין יהדות בית שני
למשנה' ,בוחן את המעבר מיהדות בית שני ,על מגוון הזהויות הדתיות שהתגבשו בה ,אל
עולמם החברתי והאידיאולוגי של החכמים .בעבודתו הנוכחית הוא בוחן את תפקידה של
האימפריה הרומית ומערכת החוק הרומי ביצירתה של ההלכה ובעיצוב מחודש תמונת
העולם של יהודי התקופה

הדחת רבן גמליאל

גרסת הבבלי ברכות כז ע"ב-כח ע"ב
 . 1ת"ר מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' יהושע .אמר לו :תפלת ערבית רשות או ח ובה?
אמר לו :רשות .בא לפני רבן גמליאל .אמר ליה :תפלת ערבית רשות או חובה? אמר לו:
חובה .אמר לו :והלא ר' יהושע אמר לי ר שות? אמר ליה :המתן עד שיכנסו בעלי תריסין
לבית המדרש .כשנכנסו בעלי תריסין עמד השואל ושאל :תפלת ערבית רשות או חובה?
אמר לו רבן גמליאל :חובה .אמר להם רבן גמליאל לחכמים :כלום יש אדם שחולק
בדבר זה? אמר לו ר' יהושע :לאו .אמר לו :והלא משמך אמרו לי רשות! אמר לו :י הושע
עמוד על רגליך ויעידו בך .עמד רבי יהושע על רגליו ואמר :אלמלא אני חי והוא מת
יכול החי להכחיש את המת ועכשיו שאני חי והוא חי היאך יכול החי להכחיש את החי .
היה רבן גמליאל יושב ודורש ור' יהושע עומד על רגליו עד שרננו כל העם ואמרו
לחוצפית התורגמן עמוד ועמד
 .2אמרי עד כמה נצעריה וניזיל? בראש השנה אשתקד צעריה ,בבכורות במעשה דר' צדוק צעריה ,הכא נמי
צעריה! תא ונעבריה! מאן נוקים ליה? נוקמיה לרבי יהושע ,בעל מעשה הוא .נוקמיה לר' עקיבא ,דילמא
עניש ליה דלית ליה זכות אבות .אלא נוקמיה לר' אלעזר בן עזריה דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי
לעזרא .הוא חכם דאי מקשי ליה מפרק ליה ,והוא עשיר דאי אית ליה לפלוחי לבי קיסר אף הוא אזל
ופלח ,והוא עשירי לעזרא דאית ליה זכות אבות .ולא מצי עניש ליה.
 .3אתו ואמרו ליה :ניחא ליה למר דליהוי ריש מתיבתא? אמר להו :איזיל ואימליך באינשי ביתי .אזל
ואמליך בד ביתהו .אמרה ליה :דלמא מעברין לך? אמר לה [לשתמש אינש] יומא חדא בכסא דמוקרא
ולמחר ליתבר .אמרה ליה :לית לך חיורתא! ההוא יומא בר תמני סרי שני הוה אתרחיש ליה ניסא ואהדרו
ליה תמני סרי דרי חיורתא.
היינו דקאמר ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא בן שבעים שנה.
 .4תנא אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס שהיה רבן
גמליאל מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש.

ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי .אמר ר' יוחנן פליגי בה אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן חד אמר אתוספו
ארבע מאה ספסלי וחד אמר שבע מאה ספסלי.

 .5הוה קא חלשא דעתיה דרבן גמליאל :אמר דלמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל? אחזו ליה בחלמיה
חצבי חיורי דמליין קטמא .ולא היא ההיא ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה.
 . 6תנא עדיות בו ביום נשנית .
וכל היכא דאמרינן בו ביום ההוא יומא הוה .ולא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא פירשוה.
ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת,
דתנן :בו ביום בא יהודה גר עמוני לפניהם בבית המדרש אמר להם מה אני לבא בקהל?
אמר לו רבן גמליאל :אסור אתה לבא בקהל .אמר לו ר' יהושע :מותר אתה לבא בקהל .
אמר לו ר"ג :והלא כבר נאמר "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'"? אמר לו ר' יהושע:
וכי עמון ומואב במקומן הן יושבין כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות
שנאמר "ואסיר גבולות עמים ועתידותיהם שוסתי ואוריד כאביר יושבים" וכל דפרי ש
מרובא פריש .אמר לו ר"ג :והלא כבר נאמר "ואחרי כ ן אשיב את שבות בנ י עמון נאם
ה' וכבר שבו .אמר לו ר' יהושע :והלא כבר נאמר "ושבתי את שבות עמי ישראל ועדיין
לא שבו" מיד התירוהו לבא בקהל.
 .7אמר רבן גמליאל :הואיל והכי הוה איזיל ואפייסיה לר' יהושע .כי מטא לביתיה חזינהו לאשיתא דביתיה
דמשחרן .אמר ליה :מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה .אמר ליה :אוי לו לדור שאתה פרנסו שאי
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אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים ,במה הם מתפרנסים ובמה הם נזונים .אמר לו :נעניתי לך מחול לי.
לא אשגח ביה .עשה בשביל כבוד אבא .פייס .אמרו  -מאן ניזיל ולימא להו לרבנן? אמר להו ההוא כובס:
אנא אזילנא .שלח להו ר' יהושע לבי מדרשא :מאן דלביש מדא ילבש מדא ומאן דלא לביש מדא יימר
ליה למאן דלביש מדא שלח מדך ואנא אלבשיה? אמר להו ר' עקיבא לרבנן :טרוקו גלי דלא ליתו עבדי
דרבן גמליאל ולצערו לרבנן .אמר ר' יהושע :מוטב דאיקום ואיזיל אנא לגבייהו .אתא טרף אבבא ,אמר

להם :מזה בן מזה יזה ושאינו לא מזה ולא בן מזה יאמר למזה בן מזה מימיך מי מערה ואפרך אפר
מקלה?! אמר ליה ר' עקיבא :רבי יהושע נתפייסת ,כלום עשינו אלא בשביל כבודך? למחר אני ואתה
נשכים לפתחו.

 . 8אמרי  -היכי נעביד? נעבריה גמירי מעלין בקדש ואין מורידין .נדרוש מר חדא שבתא ומר חדא שבתא,
אתי לקנאויי .אלא לדרוש רבן גמליאל תלתא שבתי ,ור' אלעזר בן עזריה חדא שבתא ,והיינו דאמר
מר שבת של מי היתה? של ראב"ע היתה.
ואותו תלמיד ר' שמעון בן יוחאי הוה.
גרסת הירושלמי  -ברכות ד א ,ז ע"ג-ע"ד

 .1מעשה בתלמיד אחד שבא ושאל את רבי יהושע תפילת הערב מהו אמר ליה רשות בא ושאל את רבן גמליאל
תפילת הערב מהו אמר ליה חובה אמר לו והא רבי יהושע אמר לי רשות אמר לו למחר כשאכנס לבית הוועד
עמוד ושאול את ההלכה הזאת למחר עמד אותו תלמיד ושאל את רבן גמליאל תפילת הערב מהו אמר לו
חובה אמר לו הא רבי יהושע אמר לי רשות אמר רבן גמליאל לר' יהושע את הוא אומר רשות אמר ליה לאו
אמר לו עמוד על רגליך ויעידוך והיה רבן גמליאל יושב ודורש ורבי יהוש' עומד על רגליו עד שריננו כל העם
ואמרו לר' חצפית התורגמן הפטר את העם אמרו לרבי זינון החזן אמור התחיל ואמר התחילו ועמדו כל העם
על רגליהם ואמרו לו כי על מי לא עברה רעתך תמיד
 .2הלכו ומינו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה בן שש עשרה שנה ונתמלא כל ראשו שיבות והיה רבי עקיבה
יושב ומצטער ואמר לא שהוא בן תורה יותר ממני אלא שהוא בן גדולים יותר ממני אשרי אדם שזכו לו
אבתיו אשרי אדם שיש לו יתד במי להתלות בה וכי מה היתה יתידתו של רבי אלעזר בן עזריה שהיה דור
עשירי לעזרא
 .3וכמה ספסלין היו שם רבי יעקב בן סיסי אמר שמונים ספסלים היו שם של תלמידי חכמים חוץ מן העומדין
לאחורי הגדר רבי יוסי ביר' אבון אמר שלש מאות היו שם חוץ מן העומדין לאחורי הגדר
 .4כיי דתנינן תמן ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה תמן תנינן זה מדרש דרש רבי אלעזר בן
עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה וכי כרם היה שם אלא אילו תלמידי חכמים שהיו עשויין שורות שורות
ככרם
 .5מיד הלך לו רבן גמליאל אצל כל אחד ואחד לפייסו בביתו
אזל גבי ר' יהושע אשכחיה יתיב עביד מחטין אמר ליה אילין את חיי אמר ליה ועד כדון את בעי מידעי
אוי לו לדור שאתה פרנסו אמר לו נעניתי ליך ושלחון גבי רבי אלעזר בן עזריה חד קצר ואית דמרין רבי
עקיבא הוה אמר לו מי שהוא מזה בן מזה יזה מי שאינו לא מזה ולא בן מזה יימר למזה בן מזה מימיך
מי מערה ואפרך אפר מקלה אמר לו נתרציתם אני ואתם נשכים לפתחו של ר"ג
 .6אף על פי כן לא הורידו אותו מגדולתו אלא מינו אותו אב בית דין

מקורות נוספים
ספרי דברים פרשת דברים פיסקא טז ('ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמר')
מעשה ברבי יוחנן בן נורי וברבי אלעזר חסמא שהושיבם רבן גמליאל בישיבה ולא הרגישו בהם התלמידים .לעתותי
ערב הלכו וישבו להם אצל התלמידים .וכך היתה מדתו של רבן גמליאל :כשהיה נכנס ואומר "שאלו" בידוע שאין שם
קנתור ,כשהיה נכנס ולא היה אומר "שאלו" בידוע שיש שם קנתור.
ברית דמשק עמוד ט

כל דבר אשר ימעל איש בתורה וראה רעיהו והוא אחד אם דבר מות הוא וידיעהו לעיניו בהוכיח למבקר
והמבקר יכתבהו בידו עד עשותו עוד לפני אחד ושב והודיע למבקר .אם ישוב וניתפש לפני אחד שלם
משפטו ]] [[ .ואם שנים הם והם מעידים על דבר {אחר} <אחד> והובדל האיש מן הטהרה לבד [[ ]] אם
ד"ר יאיר פורסטנברג" :אין תוכו כברו"  -מעשי חכמים והפולמוס היהודי נוצרי

עמ'  35מתוך 51

ועל ההון י ׄקבלו שני עידים נאמנים [[ ]] ועל אחד להבדיל
נאמנים הם וביום ראות האיש יודיעה למבקרׄ .
הטהרה.

ישו נגד הפרושים

מתי כג
משה׃  3לָ כֵ ן כֹל
רּושים י ְֹש ִבים עַּ ל־כִ ֵסא ֶ
ל־ת ְל ִמידָ יו לֵאמֹר׃ ַּ 2הסֹופְ ִרים וְ ַּהפְ ִ
ָ .1אז יְדַּ בֵ ר יֵשּועַּ ֶאל־הֲ מֹון ָהעָ ם וְ ֶא ַּ
יהם כִ י א ְֹמ ִרים ֵהם וְ ֵאינָם ע ִֹשים׃  4כִ י א ְֹס ִרים ַּמ ְשאֹת
ֹאמרּו ָלכֶם ִש ְמרּו ַּועֲש ֹּו ַּרק ִהשָ ְמרּו מֵ עֲשֹות כְ מַּ ע ֲֵש ֶ
אֲ שֶ ר־י ְ
יהם לְ ֵה ָראֹות
ָל־מע ֲֵש ֶ
ל־שכֶם הָ אֲ נ ִָשים וְ הֵ ם ֵאינָם רֹוצִ ים ְלהֲ נִיעָ ם ַּאף ְב ֶא ְצבָ עָ ם׃  5וְ ע ִֹשים ֶאת־כ ַּ
כְ בֵ ִדים וְ ע ְֹמ ִסים עַּ ְ
יהם׃  6וְ אֹהֲ ִבים ְל ָה ֵסב ִראשֹנִים בַּ ְסעּודֹות
יֹות ֶ
ּומאֲ ִריכִ ים ֶאת־צִ יצִ ֵ
ת־תפִ לֵ יהֶ ם ַּ
בָ הֶ ם לִבְ נֵי ָאדָ ם כִ י מַּ ְר ִחיבִ ים ֶא ְ
שנִים בְ בָ ֵתי כְ נ ִֵסיֹות׃  7וְ שֶ ִי ְשאֲ לּו בִ ְשלֹומָ ם בַּ ְשוָ ִקים וְ ֶשי ְִק ְראּו ל ֶָהם ְבנֵי ָה ָא ָדם ַּר ִבי ַּר ִבי׃  8וְ ַּא ֶתם ַּאל־
וְ לָ שֶ בֶ ת ִרא ֹ
ל־ת ְק ְראּו ָאב ְל ִאיש ִמכֶם בָ ָא ֶרץ כִ י ֶא ָחד
מֹוריכֶם הַּ מָ ִשיחַּ וְ ַּא ֶתם ַּא ִחים ֻכ ְל ֶכם׃  9וְ ַּא ִ
יִּק ֵרא ָלכֶם ַּרבִ י כִ י ֶאחָ ד הּוא ֵ
ָ
יח׃  11וְ ַּהגָדֹול בָ כֶ ם יְ ִהי לָכֶ ם
מֹורה ֶא ָחד ָל ֶכם ַּה ָמ ִש ַּ
מֹורה כִ י ֶ
הּוא אֲ ִביכֶם אֲ שֶ ר בַּ שָ מָ ִים׃  10גַּם ַּאל־י ִָּק ֵרא ָל ֶכם ֶ
רּושים
ְרֹומם׃  13אֲ בָ ל אֹוי ָל ֶכם ַּהסֹופְ ִרים וְ ַּהפְ ִ
לִמשָ ֵרת׃  12כָל־הַּ ְמרֹומֵ ם ֶאת־עַּ צְ מֹו ִי ָשפֵל וְ ַּהמַּ ְשפִ יל ֶאת־עַּ ְצמֹו י ָ
ְ
ֹא־תבֹאּו בָ ּה וְ ֵאת ַּהבָ ִאים ל ֹא ַּתנִיחּו לָ בֹוא׃
הַּ חֲ נֵפִ ים כִ י סֹגְ ִרים ַּא ֶתם ִמפְ נֵי הָ ָאדָ ם ֵאת מַּ ְלכּות הַּ שָ ָמ יִם ֵהן ַּא ֶתם ל ָ
יִת ַּגיַּר ַּתעֲש ֹּו
רּושים הַּ חֲ נֵפִ ים כִ י־סֹוב ֲִבים ַּא ֶת ם בַּ יָם ּובַּ יַּבָ ָשה ל ְַּמעַּ ן ַּגיֵר ִאיש ֶא ָחד וְ כִ י ְ
 15אֹוי ָלכֶם הַּ סֹופְ ִרים וְ ַּהפְ ִ
ֵיהנֹם כִ פְ לַּ יִם ָכ ֶכם׃
אֹותֹו לְ בֶ ן־ג ִ
אּומה וְ ַּהנ ְִשבָ ע ִבזְ ַּהב ַּה ֵהי ָכל ַּחיָב׃  17כְ ִסילִים
 16אֹוי ָלכֶם מַּ ְנ ִהיגִ ים עִ וְ ִרים הָ א ְֹמ ִרים הַּ נ ְִשבָ ע בַּ ֵהי ָכל ֵאין־ז ֹאת ְמ ָ
אּומה
וְ עִ וְ ִרים כִ י מַּ ה־הּוא הַּ גָדֹול ִאם־הַּ זָהָ ב אֹו ַּההֵ י ָכל הַּ ְמ ַּקדֵ ש ֶאת־הַּ ז ָָהב׃  18וַּאֲ ַּמ ְר ֶתם ַּה ִנ ְשבָ ע בַּ ִמזְ בֵ ַּח ֵאין ְמ ָ
ם־ה ָּק ְרבָ ן אֹו ַּה ִמזְ בֵ ַּח ַּה ְמ ַּק ֵדש ֶאת־
וְ הַּ נ ְִשבָ ע בַּ ָּק ְרבָ ן אֲ שֶ ר־עָ ָליו ַּח ָיב׃  19כְ ִסילִ ים וְ עִ וְ ִרים כִ י ַּמה־הּוא ַּהגָדֹול ִא ַּ
הַּ ָּק ְרבָ ן׃ ָ 20לכֵן ַּהנ ְִשבָ ע בַּ ִמזְ בֵ חַּ נ ְִשבַּ ע בֹו ּובְ כֹל אֲ שֶ ר עָ ָליו׃  21וְ ַּהנ ְִשבָ ע בַּ ֵהיכָל נ ְִשבַּ ע בֹו ּובַּ שֹוכֵן בֹו׃  22וְ ַּהנִ ְשבָ ע
רּושים ַּהחֲ נֵפִ ים כִ י ְמעַּ ְש ִרים ַּא ֶתם ֶאת־
ֹלהים ּובַּ יֹשֵ ב עָ לָ יו׃  23אֹוי ָלכֶם ַּהסֹופְ ִרים וְ ַּהפְ ִ
בַּ שָ מָ יִם נ ְִשבַּ ע בְ כִ סֵ א אֱ ִ
ת־האֱ מּונָה וְ ָהיָה לָכֶ ם
ת־ה ֶח ֶסד וְ ֶא ָ
ת־ה ִמ ְש ָפט וְ ֶא ַּ
תֹורה ֶא ַּ
הַּ ִמ ְנ ָתא וְ ֶאת־הַּ שֶ בֶ ת וְ ֶאת־הַּ כַּ מֹן וַּ ַּת ִניחּו ֵאת הַּ חֲ מּורֹות בַּ ָ
ת־אלֶ ה׃ ַּ 24מ ְנ ִהיגִ ים עִ ּוְ ִרים הַּ ְמ ַּסנֲנִים ֵאת ַּהיַּתּוש ּובֹלְ עִ ים ֵאת ַּהג ָָמל׃  25אֹוי
ַּם־א ֵ
ִיח ג ֶ
לַּ עֲשֹות ֶאת ֵא ֶלה וְ ל ֹא ְל ַּהנ ַּ
ת־ה ְּקעָ ָרה ִמחּוץ וְ תֹוכָן ָמלֵא גָזֵל וְ ג ְַּרגְ ָרנּות׃
רּושים ַּהחֲ נֵפִ ים כִ י ְמ ַּטהֲ ִרים ַּא ֶתם ֶא ת־הַּ כֹוס וְ ֶא ַּ
לָכֶ ם הַּ סֹופְ ִרים וְ הַּ פְ ִ
רּושים ַּהחֲ נֵפִ ים
ַּם־מחּוץ׃  27אֹוי ָלכֶם ַּהסֹופְ ִרים וְ ַּהפְ ִ
 26פָרּוש עִ ּוֵר ַּטהֵ ר בָ ִראשֹונָה ֶאת־תֹוְך הַּ כֹוס לְמַּ עַּ ן ִתּטָ הֵ ר ג ִ
יקים
כִ י־ד ִֹמים ַּא ֶתם לַּ ְּקבָ ִרים הַּ ְמסֻ ָי ִדים הַּ נִ ְר ִאים נ ִָאים ִמחּוץ וְ תֹוכָם מָ לֵא עַּ ְצמֹות ֵמ ִתים וְ כָל־טֻ ְמ ָאה׃  28כָכָה צַּ ִד ִ
ַּא ֶתם לְמַּ ְר ֵאה עֵ ינֵי בְ נֵי ָאדָ ם וְ תֹו ֲככֶם מָ לֵא חֲ נֻפָ ה ָו ָאוֶן׃
יקים׃ 30
ת־ציּונֵי ִק ְברֹות ַּהצַּ ִד ִ
יאים ו ְַּתיַּפּו ֶא ִ
רּושים הַּ חֲ נֵפִ ים כִ י בֹונִים ַּא ֶתם ִקבְ ֵרי ַּהנ ְִב ִ
 29אֹוי ָלכֶם הַּ סֹופְ ִרים וְ הַּ פְ ִ
ידים ְבעַּ ְצ ְמכֶ ם
יאים׃  31וְ ִהנֵה ַּא ֶתם ְמעִ ִ
בֹותינּו ל ֹא־הָ י ְָתה יָדֵ נּו עִ ָמהֶ ם לִ ְשפֹך דַּ ם ַּה ְנ ִב ִ
וַּאֲ מַּ ְר ֶתם ִאם־הַּ ִיינּו ִבימֵ י אֲ ֵ
בֹותי ֶכם׃  33נ ְָח ִשים ַּי ְל ֵדי ִצפְ עֹונִים ֵאיְך ִת ָמלְטּו
יאים׃ ּ 32ובְ כֵ ן מַּ ְלאּו ַּא ֶתם ְס ַּאת אֲ ֵ
שֶ בָ נִים ַּא ֶתם לְרֹוצְ ֵחי ַּהנְבִ ִ
שֹוטים
ּומ ֶהם ַּתכּו בַּ ִ
ּומ ֶהם ַּת ַּה ְרגּו וְ ִת ְצלְבּו ֵ
יאים וַּחֲ ָכ ִמים וְ סֹופְ ִרים ֵ
שלֵחַּ ָלכֶם נְבִ ִ
ֵיהנֹם׃ ָ 34לכֵ ן ִהנְ נִי ֹ
ִמ ִדין ג ִ
ד־דם
ם־הבֶ ל ַּהצַּ ִדיק עַּ ַּ
יֹותיכֶם וְ ִת ְר ְדפּום מֵ עִ יר לָעִ יר׃ ְ 35ל ַּמעַּ ן יָב ֹא ֲעלֵי ֶכם כָל־דָ ם נ ִָקי ַּהנ ְִשפְָך בָ ָא ֶרץ ִמ ַּד ֶ
בִ כְ נ ִֵס ֵ
ל־הדֹור ַּהזֶה׃
ָל־אלֶ ה עַּ ַּ
כַּריָה בֶ ן־בֶ ֶרכְ יָה אֲ שֶ ר ְרצַּ ְח ֶתם אֹותֹו בֵ ין ַּההֵ יכָל וְ ל ִַּמזְ בֵ חַּ ׃ ָ 36אמֵ ן א ֵֹמר אֲ נִ י ָלכֶם ב ֹא יָב ֹא כ ֵ
זְ ְ
יה כַּ ַּמה פְ עָ ִמים ָח ַּפ ְצ ִתי לְ ַּקבֵ ץ ֶאת־בָ ַּניִ ְך
לּוחים ֵאלֶ ָ
יאים וְ הַּ ס ֶֹקלֶ ת ֶאת ַּה ְש ִ
ת־הנְבִ ִ
 37יְ רּושָ לַּ יִם ְירּושָ ַּל ִים הַּ ה ֶֹרגֶת ֶא ַּ
יתכֶם יֵעָ זֵב ָלכֶם ָש ֵמם׃  39כִ י אֲ נִ י א ֵֹמר
יתם׃ ִ 38הנֵה בֵ ְ
ת־אפְ רֹחֶ יהָ ַּתחַּ ת כְ נָפֶ יהָ וְ ל ֹא אֲ בִ ֶ
כַּ ַּת ְר ְנ ֹג ֶלת הַּ ְמ ַּקבֶ צֶ ת ֶא ֶ
ֹאמרּו בָ רּוך הַּ בָ א בְ שֵ ם ה'
לָכֶם מֵ עַּ ָתה ל ֹא ִת ְראּונִי עַּ ד אֲ שֶ ר ת ְ
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ידידיה לאו :בר הדיא פותר החלומות
רב הישוב אלון ומלמד במדרשת נשמת
 .1בבלי ברכות נ"ו-.נ"ו:
בר הדיא מפשר חלמי הוה  -מאן דיהיב ליה אגרא מפשר ליה למעליותא ומאן דלא יהיב ליה אגרא מפשר
ליה לגריעותא .אביי ורבא חזו חלמא  -אביי יהיב ליה זוזא ,ורבא לא יהיב ליה.
אמרי ליה אקרינן בחלמין (דברים כח ,לא) "שורך טבוח לעיניך" וגו' ,לרבא אמר ליה פסיד עסקך ולא
אהני לך למיכל מעוצבא דלבך ,לאביי א"ל מרווח עסקך ולא אהני לך למיכל מחדוא דלבך .אמרי ליה
אקרינן (דברים כח ,מא) "בנים ובנות תוליד" וגו' ,לרבא אמר ליה כבישותיה לאביי א"ל בנך ובנתך נפישי
ומינסבן בנתך לעלמא ומדמיין באפך כדקא אזלן בשביה .אקריין (דברים כח ,לב) "בניך ובנותיך נתונים
לעם אחר" ,לאביי א"ל בנך ובנתך נפישין את אמרת לקריבך והיא אמרה לקריבה ואכפה לך ויהבת להון
לקריבה דהוי כעם אחר לרבא א"ל דביתהו שכיבא ואתו בניה ובנתיה לידי איתתא אחריתי [דאמר רבא
אמר ר' ירמיה בר אבא אמר רב מאי דכתיב בניך ובנותיך נתונים לעם אחר זו אשת האב] אקרינן בחלמין
(קהלת ט ,ז) "לך אכול בשמחה לחמך" לאביי אמר ליה מרווח עסקך ואכלת ושתית וקרית פסוקא מחדוא
דלבך לרבא אמר ליה פסיד עסקך טבחת ולא אכלת ושתית וקרית לפכוחי פחדך אקרינן (דברים כח ,לח)
"זרע רב תוציא השדה" ,לאביי א"ל מרישיה לרבא א"ל מסיפיה אקרינן (דברים כח ,מ) "זיתים יהיו לך
בכל גבולך" וגו' ,לאביי א"ל מרישיה לרבא א"ל מסיפיה אקרינן (דברים כח ,י) "וראו כל עמי הארץ" וגו',
לאביי א"ל נפק לך שמא דריש מתיבתא הוית אימתך נפלת בעלמא לרבא אמר ליה בדיינא דמלכא אתבר
ומתפסת בגנבי ודייני כולי עלמא קל וחומר מינך .למחר אתבר בדיינא דמלכא ואתו ותפשי ליה לרבא.
אמרי ליה חזן חסא על פום דני לאביי א"ל עיף עסקך כחסא לרבא א"ל מריר עסקך כי חסא ,אמרי ליה
חזן בשרא על פום דני ,לאביי אמר ליה בסים חמרך ואתו כולי עלמא למזבן בשרא וחמרא מינך לרבא
אמר ליה תקיף חמרך ואתו כולי עלמא למזבן בשרא למיכל ביה אמרי ליה חזן חביתא דתלי בדיקלא
לאביי אמר ליה מדלי עסקך כדיקלא לרבא אמר ליה חלי עסקך כתמרי אמרי ליה חזן רומנא דקדחי
אפום דני לאביי אמר ליה עשיק עסקך כרומנא לרבא אמר ליה קאוי עסקך כרומנא אמרי ליה חזן חביתא
דנפל לבירא לאביי א"ל מתבעי עסקך כדאמר נפל פתא בבירא ולא אשתכח לרבא א"ל פסיד עסקך ושדי'
ליה לבירא אמרי ליה חזינן בר חמרא דקאי אאיסדן ונוער לאביי אמר ליה מלכא הוית וקאי אמורא עלך
לרבא א"ל פטר חמור גהיט מתפילך א"ל לדידי חזי לי ואיתיה אמר ליה וא"ו דפטר חמור ודאי גהיט
מתפילך.
לסוף אזל רבא לחודיה לגביה .אמר ליה חזאי דשא ברייתא דנפל אמר ליה אשתך שכבא אמר ליה חזיא
ככי ושני דנתור א"ל בנך ובנתך שכבן אמר ליה חזאי תרתי יוני דפרחן א"ל תרי נשי מגרשת אמר ליה
חזאי תרי גרגלידי דלפתא אמר ליה תרין קולפי בלעת אזל רבא ההוא יומא ויתיב בי מדרשא כוליה יומא
אשכח הנהו תרי סגי נהורי דהוו קמנצו בהדי הדדי אזל רבא לפרוקינהו ומחוהו לרבא תרי דלו למחוייה
אחריתי אמר מסתיי תרין חזאי.
לסוף אתא רבא ויהיב ליה אגרא א"ל חזאי אשיתא דנפל א"ל נכסים בלא מצרים קנית א"ל חזאי אפדנא
דאביי דנפל וכסיין אבקיה א"ל אביי שכיב ומתיבתיה אתיא לגבך א"ל חזאי אפדנא דידי דנפיל ואתו
כולי עלמא שקיל לבינתא לבינתא א"ל שמעתתך מבדרן בעלמא א"ל חזאי דאבקע רישי ונתר מוקרי א"ל
אודרא מבי סדיא נפיק א"ל אקריון הללא מצראה בחלמא א"ל ניסא מתרחשי לך .הוה קא אזיל בהדיה
בארבא אמר בהדי גברא דמתרחיש ליה ניסא למה לי בהדי דקא סליק נפל סיפרא מיניה אשכחיה רבא
וחזא דהוה כתיב ביה כל החלומות הולכין אחר הפה .אמר  -רשע בדידך קיימא וצערתן כולי האי כולהו
מחילנא לך בר מברתיה דרב חסדא יהא רעוא דלמסר ההוא גברא לידי דמלכותא דלא מרחמו עליה.
אמר מאי אעביד גמירי דקללת חכם אפילו בחנם היא באה וכ"ש רבא דבדינא קא לייט אמר איקום ואגלי
דאמר מר גלות מכפרת עון .קם גלי לבי רומאי אזל יתיב אפתחא דריש טורזינא דמלכא ריש טורזינא
חזא חלמא א"ל חזאי חלמא דעייל מחטא באצבעתי א"ל הב לי זוזא ולא יהב ליה לא א"ל ולא מידי א"ל
חזאי דנפל תכלא בתרתין אצבעתי א"ל הב לי זוזא ולא יהב ליה ולא א"ל א"ל חזאי דנפל תכלא בכולה
ידא א"ל נפל תכלא בכולהו שיראי שמעי בי מלכא ואתיוה לריש טורזינא קא קטלי ליה א"ל אנא אמאי
אייתו להאי דהוה ידע ולא אמר אייתוהו לבר הדיא אמרי ליה אמטו זוזא דידך חרבו שיראי דמלכא
כפיתו תרין ארזי בחבלא אסור חד כרעיה לחד ארזא וחד כרעיה לחד ארזא ושרו לחבלא עד דאצטליק
רישיה אזל כל חד וחד וקם אדוכתיה ואצטליק ונפל בתרין.
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 .2בבלי חולין סג.
תנו רבנן :הנץ (ויקרא יא ,טז) – זה הנץ; למינהו – להביא את בר הדיא .מאי 'בר הדיא'? אמר אביי:
שורינקא.
 .3ויקרא רבה (ה ,ב)
נתיב לא ידעו עיט" (איוב כח ,ז) – ר' לוי בשם ר' יוחנן בר שאונה :הדין 'בר הדיא' הוא צופה מאכלו מי"ח
מיל ,וכמה היא? פרוסה .ר' מאיר אומר :שני טפחים .ר' יהודה אומר :טפח .ר' יוסי אומר :כשתים שלש
אצבעות.
 .4עין אי"ה ,ברכות ט ,עז
הוראת השם אולי הוא ע"ש החכמה" ,להדיא"" ,בהדיא" ,המורגל בלשון התלמודי שהוראתו הוא
"פרש"" ,באור מפורש" .ובאשר החלומות תכנם הוא רמזים שצריך הפותר לפרשם ,יהי' בר הדיא שם
האומנות כ"פענח" בעברית .ובאשר חכמת פתרון חלומות היא ככל החכמות הנוסדות על הכחות
הנפשיים ,שלבד ההתלמדות צריך ע"ז כשרון עצמי מלדה בטבע הנפש ,ע"כ קראוהו בשם האומנות כשם
עצמי ,להורות כי בעל זאת האומנות אומנתו היא לו ענין עצמי והכנה תולדותית .וזאת היא ג"כ כונת
קריאת שם יוסף ע"ש חכמתו צפנת פענח  ,להורות כי חכמה כזאת לא יספיק לה הלימוד כ"א צריך לזה
הכשר בסגולת הנפש שהיא מתת אלקים ,אשר האיש הצדיק יוכל להשתמש בה לטובה .והנוטה מדרך
הישרה משתמש בה להשחית ולחבל ,ככל הכשרונות המצויינים התלויים בערך פעולתם לטובת הכלל
האנושי ורעתו לפי מצב המוסרי של בעליהן.
 .5דברים כ"ח
ֹלהיָך
וְ הָ יָה ִאם שָ מֹועַּ ִת ְשמַּ ע בְ קֹול ה' אֱ ֹלהֶ יָך ל ְִשמֹר ַּלעֲשֹות ֶאת כָ ל ִמ ְצֹו ָתיו אֲ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַּ ּוְ ָך ַּהיֹום ּו ְנ ָתנְָך ה' אֱ ֶ
ֹלהיָך .בָ רּוְך ַּא ָתה בָ עִ יר
עֶ לְיֹון עַּ ל כָל גֹויֵי הָ ָא ֶרץּ .ובָ אּו עָ לֶיָך כָל הַּ בְ ָרכֹות הָ ֵאלֶ ה וְ ִה ִשיגָֻך כִ י ִת ְש ַּמע ְבקֹול ה' אֱ ֶ
ּובָ רּוְך ַּא ָתה בַּ שָ דֶ ה .בָ רּוְך פְ ִרי בִ ְטנְָך ּופְ ִרי ַּא ְדמָ ְתָך ּופְ ִרי ְב ֶה ְמ ֶתָך ְשגַּר אֲ לָ פֶיָך וְ עַּ ְש ְתרֹות צ ֹאנֶָך .בָ רּוְך ַּטנְאֲ ָך
איְבֶ יָך ַּה ָּק ִמים עָ לֶיָך ִנגָפִ ים ְל ָפנֶיָך ְב ֶד ֶרְך ֶא ָחד
אתָך .י ִֵתן ה' ֶאת ֹ
ּומ ְש ַּא ְר ֶתָך .בָ רּוְך ַּא ָתה בְ ב ֶֹאָך ּובָ רּוְך ַּא ָתה בְ צֵ ֶ
ִ
ּובכֹל ִמ ְש ַּלח י ֶָדָך ּובֵ ַּרכְ ָך בָ ָא ֶרץ
יֵצְ אּו ֵאלֶ יָך ּובְ ִש ְבעָ ה ְד ָרכִ ים יָנּוסּו ְלפָ נֶיָךְ .יצַּ ו ה' ִא ְתָך ֶאת הַּ ְב ָרכָה בַּ אֲ ָס ֶמיָך ְ
ֹלהיָך וְ ָהלַּ כְ ָת
ימָך ה' לֹו לְעַּ ם ָקדֹוש כַּאֲ שֶ ר נִ ְשבַּ ע לְָך כִ י ִת ְשמֹר ֶאת ִמ ְצֹות ה' אֱ ֶ
אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לְָך .י ְִק ְ
ּובפְ ִרי ְב ַּה ְמ ְתָך
הֹות ְרָך ה' לְ טֹובָ ה ִבפְ ִרי ִב ְטנְָך ִ
בִ ְד ָרכָיו .וְ ָראּו ָכל עַּ מֵ י הָ ָא ֶרץ כִ י שֵ ם ה' נִ ְק ָרא עָ לֶ יָך וְ י ְָראּו ִמ ֶמ ָך .וְ ִ
לָתת
ּובִ פְ ִרי ַּא ְדמָ ֶתָך עַּ ל הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר נ ְִשבַּ ע ה' לַּאֲ ב ֶֹתיָך ל ֶָתת ָלְך .יִפְ ַּתח ה' לְָך ֶאת אֹוצָ רֹו ַּהּטֹוב ֶאת ַּה ָש ַּמיִ ם ֵ
ית גֹויִם ַּרבִ ים וְ ַּא ָתה ל ֹא ִתלְ וֶהּ .ו ְנ ָתנְָך ה' לְר ֹאש וְ ל ֹא לְזָ נָב
ְמטַּ ר ַּא ְרצְ ָך בְ עִ תֹו ּולְבָ ֵרְך ֵאת כָל מַּ עֲשֵ ה יָדֶ ָך וְ ִהלְ וִ ָ
ֹלהיָך אֲ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַּ ּוְ ָך ַּהיֹום ל ְִשמֹר וְ לַּ עֲשֹות.
ית ַּרק לְמַּ עְ לָה וְ ל ֹא ִת ְהיֶה לְמָ ּטָ ה כִ י ִת ְשמַּ ע ֶאל ִמצְ ֹות ה' אֱ ֶ
וְ הָ יִ ָ
ֹלהים אֲ ֵח ִרים לְ עָ ְב ָדם.
ּושמ ֹאול ָל ֶלכֶת ַּאחֲ ֵרי אֱ ִ
וְ ל ֹא ָתסּור ִמכָל הַּ ְדבָ ִרים אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַּ ּוֶה ֶא ְתכֶם הַּ יֹום י ִָמין ְ
וְ הָ יָה ִאם ל ֹא ִת ְשמַּ ע בְ קֹול ה' אֱ ֹלהֶ יָך ל ְִשמֹר ַּלעֲשֹות ֶאת כָל ִמ ְצֹו ָתיו וְ חֻ ּק ָֹתיו אֲ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַּ ּוְ ָך ַּהיֹום ּובָ אּו
שֹורָך טָ בּוחַּ ְלעֵ ינֶיָך וְ ל ֹא ת ֹאכַּל ִמ ֶמנּו חֲ מ ְֹרָך גָזּול ִמלְ ָפנֶיָך וְ ל ֹא יָשּוב לְָך
עָ לֶיָך כָ ל הַּ ְּקלָלֹות הָ ֵאלֶ ה וְ ִה ִשיגּוָךְ ...
יהם כָ ל ַּהיֹום
מֹושיעַּ  .בָ נֶיָך ּובְ נ ֶֹתיָך ְנתֻ נִים לְעַּ ם ַּא ֵחר וְ עֵ ינֶיָך רֹאֹות וְ כָלֹות אֲ לֵ ֶ
ִ
א ְיבֶ יָך וְ ֵאין ְלָך
צ ֹאנְָך ְנתֻ נֹות ְל ֹ
ית
ית ַּרק עָ שּוק וְ ָרצּוץ כָל ַּהי ִָמים .וְ ָהיִ ָ
וְ ֵאין ל ְֵאל יָדֶ ָך .פְ ִרי ַּא ְדמָ ְתָך וְ כָל ְיגִ יעֲָך י ֹא ַּכל עַּ ם אֲ שֶ ר ל ֹא יָדָ עְ ָת וְ ָהיִ ָ
לְה ָרפֵ א ִמכַּ ף
ְמשֻ גָע ִממַּ ְר ֵאה עֵ ינֶיָך אֲ שֶ ר ִת ְר ֶאה .יַּכְ כָ ה ה' בִ ְש ִחין ָרע עַּ ל ַּהבִ ְר ַּכיִם וְ עַּ ל ַּהש ַֹּק ִים אֲ ֶשר ל ֹא תּוכַּל ֵ
ַּרגְ לְָך וְ עַּ ד ָק ְד ֳקדֶ ָך .יֹולְֵך א ְֹתָך וְ ֶאת מַּ ְלכְ ָך אֲ שֶ ר ָת ִקים עָ לֶיָך ֶאל גֹוי אֲ ֶשר ל ֹא י ַָּדעְ ָת ַּא ָתה וַּ אֲ ב ֶֹתיָך וְ עָ בַּ ְד ָת ָשם
תֹוציא
זֶרע ַּרב ִ
ית לְשַּ מָ ה לְמָ ָשל וְ ִל ְשנִינָה בְ כֹל ָהעַּ ִמים אֲ ֶשר ְינ ֶַּהגְ ָך ה' ָש ָמהַּ .
ֹלהים אֲ חֵ ִרים עֵ ץ ו ָָאבֶ ן .וְ הָ יִ ָ
אֱ ִ
ּומעַּ ט ֶתאֱ סֹף כִ י י ְַּח ְסלֶ נּו הָ ַּא ְרבֶ ה .כְ ָר ִמים ִת ַּּטע וְ עָ בָ ְד ָת וְ ַּייִן ל ֹא ִת ְש ֶתה וְ ל ֹא ֶתאֱ גֹר כִ י ת ֹאכְ לֶ נּו ַּהתֹלָעַּ ת.
הַּ שָ דֶ ה ְ
יתָך .בָ נִ ים ּובָ נֹות תֹולִיד וְ ל ֹא י ְִהיּו לְָך כִ י יֵלְ כּו בַּ ֶש ִבי.
ֵיתים יִ ְהיּו לְָך בְ ָכל גְ בּולֶָך וְ ֶשמֶ ן ל ֹא ָתסּוְך כִ י יִשַּ ל זֵ ֶ
ז ִ
 .6קהלת ט
ֹלהים גַּם ַּאהֲ בָ ה
יהם ְביַּד ָהאֱ ִ
יקים וְ ַּהחֲ ָכ ִמים ַּועֲבָ ֵד ֶ
כִ י ֶאת כָל זֶה נ ַָּת ִתי ֶאל ִל ִבי וְ לָבּור ֶאת כָל זֶה אֲ שֶ ר הַּ צַּ ִד ִ
יֹודעַּ הָ ָאדָ ם הַּ כֹל ִלפְ נֵיהֶ ם .הַּ כֹל כַּאֲ שֶ ר ַּלכֹל ִמ ְק ֶרה ֶא ָחד ַּלצַּ ִדיק וְ ל ָָר ָשע ַּלּטֹוב וְ לַּ ָּטהֹור וְ לַּ ָּט ֵמא
גַּם ִשנ ְָאה ֵאין ֵ
וְ ַּלזֹבֵ חַּ וְ לַּאֲ שֶ ר ֵאינֶנּו זֹבֵ חַּ ַּכּטֹוב ַּכחֹטֶ א ַּהנ ְִשבָ ע כַּאֲ שֶ ר ְשבּועָ ה י ֵָרא .זֶ ה ָרע ְבכֹל אֲ ֶשר ַּנע ֲָשה ַּת ַּחת ַּה ֶש ֶמש כִ י
ֵיהם וְ ַּאחֲ ָריו ֶאל ַּה ֵמ ִתים ...לְֵך אֱ כֹל ְב ִש ְמ ָחה
ִמ ְק ֶרה ֶאחָ ד ַּלכֹל וְ גַּם לֵב ְבנֵי ָה ָאדָ ם מָ לֵא ָרע וְ הֹולֵלֹות בִ לְבָ בָ ם בְ ַּחי ֶ
ֹלהים ֶאת מַּ עֲשֶ יָך.
ל ְַּחמֶ ָך ּושֲ ֵתה בְ לֶב טֹוב יֵינֶָך כִ י כְ בָ ר ָרצָ ה הָ אֱ ִ
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ד"ר יפה גיסר :רבי שמואל בר נחמני  -בעל אגדה ארץ-ישראלי
תושבת עפרה ,אשת חינוך ,ד"ר לספרות חז"ל ,מרצה במכללת הרצוג ובמדרשת
מתן ,מנחה בתוכנית "ערבים" של מכון שחרית ונאמני תורה ועבודה .אשתו של רב הישוב
עפרה אבי גיסר ,חברה במספר הנהלות של עמותות הקשורות בחינוך ועשייה חברתית.
א .מהיכן נברא האור?
בראשית רבה (תיאודור-אלבק) ג ,ד ,עמ' 20–19
[ויאמר אלהים יהי אור וגו']
ר' שמעון בר' יהוצדק שאליה לר' [=שאל את רבי] שמואל בר נחמן.
אמר לו :מפני ששמעתי עליך שאתה בעל הגדה ,מאיכן נברא האור?
אמר :נתעטף הקב"ה בה כשלמה והבהיק זיו הדרו מסוף העולם ועד סופו.
אמר לו בלחש,
אמר לו :מקרא מלא הוא "עוטה אור כשלמה" (תהלים קד ,ב) וגו' ,ואת אומ' בלחש? אתמהא.
אמר לו :כשם ששמעתיה בלחישה כך אמרתיה לך בלחישה.
.

ב .סכותה בענן
איכה רבה (וילנה) ג ,טו
"סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת .סכתה בענן לך מעבור תפלה" (איכה ג ,מג-מד).
ר' חלבו שאל את ר' שמואל בר נחמן,
אמ' לו :מפני ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה ,מהו דין דכת'
"סכותה בענן לך מעבור תפלה"?
אמ' לו :נמשלה תפלה במקוה ונמשלה תשובה בים:
מה מקוה זה אדם נכנס לרחוץ ,אם מצא שם אביו או רבו אינו נכנס לשם.
אבל הים הזה אדם נכנס לרחוץ ,אפילו אם <מצא> שם אביו או רבו מפליג קמעא ויורד וטובל.
ד'א נמשלה תפלה במקוה ונמשלה תשובה בים:
מה מקוה זה פעמים פתוח פעמים נעול ,כך שערי תפלה פעמים נעולין פעמים פתוחין.
אבל הים הזה לעולם פתוח ,כך שערי תשובה לעולם פתוחים.
ג .צדקתך אלהים עד מרום
ויקרא רבה (מרגליות) לא ,א ,עמ' תשיד
"צדקתך אלהים עד מרום" (תהלים עא ,יט).
ר' אמי שאל את ר' שמואל בר נחמן .אמ' ליה:
בשביל ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה,
מהו דין דכ' צדקתך אלהים עד מרום?
אמ' ליה :כשם שהתחתונים צריכין צדקה אילו מאילו
כך העליונים צריכין צדקה אילו מאילו.
ד .לרוכב בערבות
בראשית רבה (תיאודור-אלבק) יב ,ה ,עמ' 108
ר' יודן נשיאה שאל לר' שמואל בר נחמן,
אמר לו :מפני ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה,
מהו "סולו לרוכב בערבות ביה שמו" (תהלים סח ,ה)?
אמר לו :אין כל מקום ומקום שאין לו ממונה על ביה שלו,
אגדיקוס במדינה ממונה על ביה שלה,
אגבה בסטס במדינה ממונה על ביה שלה,
כך מי ממונה על ביה שלעולמו ,הקב"ה "ביה שמו" ביה שמו.
אמר :אוי דמובדין ולא משתכחין ,שאלית לר' אלעזר ולא אמר כך,
אלא "כי ביה י"י צור עולמים" – בשתי אותיות הללו ברא הקב"ה את עולמו.
ד"ר יפה גיסר :רבי שמואל בר נחמני  -בעל אגדה ארץ-ישראלי
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משמש כר"מ בישיבת מעלה גלבוע וכראש תוכנית בני חו"ל בישיבה קרוב לעשרים שנה.
מתגורר במעלה גלבוע עם אשתו אסתר וחמשת ילדיהם .הוא בעל הסמכה לרבנות ,ותואר
שלישי בתלמוד ,בימים אלו הוא מסיים תואר שני נוסף במדע הדתות
 .1משנה מסכת ראש השנה פרק ד משניות ז-ט
העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה השני מתקיע ובשעת ההלל ראשון מקרא את ההלל  ...כשם
ששליח צבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייב רבן גמליאל אומר שליח צבור מוציא את הרבים ידי חובתן:
 .2תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק ב הלכה יח
רבן גמליאל אומ' שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן וחכמים אומ' כל אחד ואחד מוציא את עצמו
אמ' להם אם כן למה מורידין אותו לפני התיבה אמרו לו כדי להוציא את מי שאינו יודע אמ' להם אם
כן למה מתפללין כל אחד ואחד לעצמו אמרו לו מפני ששליח צבור מתקין את עצמו אמ' להם אם כן למה
מורידין אותו לפני התיבה אמרו לו להוציא את מי שאינו יודע אמ' להם כשם שהוא מוציא את מי שאינו
יודע כך הוא מוציא את מי שהוא יודע
 .3משנה מסכת ברכות פרק ד משנה ז
רבי אלעזר בן עזריה אומר אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר וחכמים אומרים בחבר עיר ושלא בחבר
עיר רבי יהודה אומר משמו כל מקום שיש חבר עיר היחיד פטור מתפלת המוספין:
 .4משנה מסכת מגילה פרק ד משנה ג
אין פורסין את שמע ואין עוברין לפני התיבה ואין נושאין את כפיהם ואין קורין בתורה ואין מפטירין
בנביא ואין עושין מעמד ומושב ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים וברכת חתנים ואין מזמנין
בשם פחות מעשרה ובקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהן:
 .5משנה מסכת ברכות פרק ז משנה ג
כיצד מזמנין בג' אומר נברך בג' והוא אומר ברכו בעשרה אומר נברך לאלהינו בעשרה והוא אומר ברכו
אחד עשרה ואחד עשרה רבוא במאה אומר נברך לה' אלהינו במאה והוא אומר ברכו באלף אומר נברך
לה' אלהינו אלהי ישראל באלף והוא אומר ברכו ברבוא אומר נברך לה' אלהינו אלהי ישראל אלהי
הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו ברבוא והוא אומר ברכו כענין שהוא מברך כך עונין אחריו
ברוך ה' אלהינו אלהי ישראל אלהי הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו ר' יוסי הגלילי אומר לפי
רוב הקהל הן מברכין שנאמר (תהלים סח) במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל אמר רבי עקיבא
מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובין ואחד מועטין אומר ברכו את ה' רבי ישמעאל אומר ברכו את ה'
המבורך:
 .6מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  -מסכתא דבחדש פרשה יא
בכל המקום וגו' .שאני נגלה עליך בבית הבחירה .מכאן אמרו ,שם המפורש אסור להאמר בגבולין; ר'
אליעזר בן יעקב אומר ,אם תבא לביתי ,אבא לביתך ,ואם לא תבא לביתי ,לא אבא לביתך ,מקום שלבי
אוהב ,שם רגלי מוליכות אותי .מכאן אמרו ,כל עשרה בני אדם שנכנסין לבית הכנסת ,שכינה עמהם,
שנאמר +תהלים פב א +אלהים נצב בעדת אל; ומנין אפילו שלשה שדנין ,שנאמר +תהלים פב א +בקרב
אלהים ישפוט; ומנין אפילו שנים ,שנאמר +מלאכי ג טז +אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו; ומנין אפילו
אחד ,שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך.
 .7משנה מסכת ראש השנה פרק ג משנה ז
התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטם אם קול שופר שמע יצא ואם קול הברה שמע לא יצא
וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה
אם כיון לבו יצא ואם לאו לא יצא אף על פי שזה שמע וזה שמע זה כיון לבו וזה לא כיון לבו:
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 .8תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק ב
הלכה ו
התוקע ומתע סק והתוקע ומתלמד והמלמד את בנו והמלמד את תלמידו אם כיון לבו יצא ואם לאו לא
יצא
הלכה ז
רועה שהרביץ צאנו אחורי בית הכנסת וכן חולה שהיה מוטל אחורי בית הכנסת ומי שהיה ביתו סמוך
לבית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגלה אם כיון לבו יצא ואם לאו לא יצא אף על פי שזה שמע וזה
שמע זה כיון לבו וזה לא כיון לבו זה שכיון לבו יצא וזה שלא כיון לבו לא יצא שאין הכל הולך אלא אח
כונת הלב שנ' תכין לבם תקשיב אזניך ואו' תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצורנה
 .9משנה מסכת אבות פרק ג
משנה ב
רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו
רבי חנינא בן תרדיון אומר שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב לצים שנאמר (תהלים א')
ובמושב לצים לא ישב אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה שכינה ביניהם שנאמר (מלאכי ג') אז
נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו אין לי אלא
שנים מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר שנאמר (איכה ג') ישב
בדד וידום כי נטל עליו:
משנה ג
רבי שמעון אומר שלשה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים
שנאמר (ישעיה כ"ח) כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו
עליו דברי תורה כאילו אכלו משלחנו של מקום ברוך הוא שנאמר (יחזקאל מ"א) וידבר אלי זה השלחן
אשר לפני ה':
משנה ו
רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם שנאמר (תהלים
פ"ב) אלהים נצב בעדת אל ומנין אפילו חמשה שנאמר (עמוס ט') ואגודתו על ארץ יסדה ומנין אפילו
שלשה שנאמר בקרב אלהים ישפוט ומנין אפילו שנים שנאמר (מלאכי ג') אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו
ויקשב ה' וישמע וגו' ומנין אפילו אחד שנאמר (שמות כ') בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך
וברכתיך:
 .10תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד א
 .1תניא ,אבא בנימין אומר :אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת ,שנאמר :לשמוע אל הרנה
ואל התפלה ,במקום רנה שם תהא תפלה.
 .2אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק :מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת שנאמר :אלהים
נצב בעדת אל;
 .3ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם  -שנאמר :אלהים נצב בעדת אל;
 .4ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה עמהם  -שנאמר :בקרב אלהים ישפוט;
 .5ומנין לשנים שיושבין ועוסקין בתורה ששכינה עמהם  -שנאמר :אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו
ויקשב ה' וגו'.
א .מאי ולחושבי שמו?
ב .אמר רב אשי :חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה  -מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.
 .6ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו  -שנאמר :בכל המקום אשר אזכיר את שמי
אבוא אליך וברכתיך.
א .וכי מאחר דאפילו חד  -תרי מבעיא?  -תרי מכתבן מלייהו בספר הזכרונות ,חד לא מכתבן מליה
בספר הזכרונות.
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ב .וכי מאחר דאפילו תרי  -תלתא מבעיא?
ג .מהו דתימא :דינא שלמא בעלמא הוא ,ולא אתיא שכינה  -קמשמע לן דדינא נמי היינו תורה.
ד .וכי מאחר דאפילו תלתא  -עשרה מבעיא?  -עשרה קדמה שכינה ואתיא ,תלתא  -עד דיתבי.
 .11תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב
 .1אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק :כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד  -הקדוש ברוך
הוא משאיל בו ,שנאמר :מי בכם ירא ה' שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו; אם לדבר
מצוה הלך  -נוגה לו ,ואם לדבר הרשות הלך אין נוגה לו... .
 .2אמר רבי יוחנן :בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה  -מיד הוא כועס,
שנאמר :מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה.
 .3אמר רבי חלבו אמר רב הונא :כל הקובע מקום לתפלתו  -אלהי אברהם בעזרו .וכשמת  -אומרים
לו :אי עניו ,אי חסיד ,מתלמידיו של אברהם אבינו! ואברהם אבינו מנא לן דקבע מקום?  -דכתיב:
וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם ,ואין עמידה אלא תפלה ,שנאמר :ויעמוד פינחס
ויפלל... .
 .4אמר רב הונא :כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע ,שנאמר :סביב רשעים יתהלכון.
 .5אמר אביי :לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא ,אבל מהדר אפיה לבי כנישתא  -לית לן בה.
 .6ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה לבי כנישתא .חלף אליהו ,חזייה ,אידמי
ליה כטייעא .אמר ליה :כדו בר קיימת קמי מרך? שלף ספסרא וקטליה.
 .12תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א
 .1אמר ליה רבא לרפרם בר פפא :לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דאמרת משמיה דרב חסדא במילי
דבי כנישתא!
 .2אמר ליה ,הכי אמר רב חסדא :מאי דכתיב אהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב  -אוהב ה' שערים
המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות.
 .3והיינו דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא :מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא
בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד.
 .4ואמר אביי :מריש הוה גריסנא בגו ביתא ומצלינא בבי כנישתא ,כיון דשמענא להא דאמר רבי חייא
בר אמי משמיה דעולא :מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות
של הלכה בלבד  -לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא.
 .5רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי ,היכא
דהוו גרסי.
 .13תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד ב
 .1אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן :מאי טעמא לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי?
 .2אמר ליה :לא יכילנא.
 .3אמר ליה :לכנפי למר עשרה וליצלי.
 .4אמר ליה :טריחא לי מלתא.
 .5ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא ,בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר.
 .6אמר ליה :מאי כולי האי? אמר ליה :דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי ,מאי דכתיב ואני
תפלתי לך ה' עת רצון  -אימתי עת רצון  -בשעה שהצבור מתפללין.
 .7רבי יוסי ברבי חנינא אמר ,מהכא :כה אמר ה' בעת רצון עניתיך.
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 .8רבי אחא ברבי חנינא אמר ,מהכא :הן אל כביר ולא ימאס ,וכתיב :פדה בשלום נפשי מקרב  -לי כי
ברבים היו עמדי.
 .14תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד ב
 .1אמר ליה רבי זריקא לרב ספרא :תא חזי מה בין
תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבל.
 .2חסידי דבבל  -רב הונא ורב חסדא ,כי הוה
מצטריך עלמא למיטרא אמרי :ניכניף הדדי
וניבעי רחמי ,אפשר דמירצי הקדוש ברוך הוא
דייתי מיטרא.
 .3תקיפי דארעא דישראל  -כגון רבי יונה אבוה
דרבי מני ,כי הוה מצטריך עלמא למיטרא הוה
עייל לביתיה ,ואמר להו :הבו לי גואלקי ,ואיזיל
ואייתי לי בזוזא עיבורא.
 .4כי הוה נפיק לברא ,אזיל וקאי בדוכתא
עמיקתא ,דכתיב +תהלים ק"ל +ממעמקים
קראתיך ה' ,וקאי בדוכתא צניעא ,ומכסי
בשקא,
 .5ובעי רחמי ,ואתי מיטרא.
 .6כי הוה אתי לביתיה אמרי ליה :אייתי מר
עיבורא?
 .7אמר להו :אמינא ,הואיל ואתא מיטרא השתא -
רווח עלמא.
 .8ותו ,רבי מני בריה הוו קא מצערי ליה דבי
נשיאה.
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

אישתטח על קברא דאבוה ,אמר ליה :אבא,
אבא ,הני מצערו לי.
יומא חד הוו קא חלפי התם ,אינקוט כרעא
דסוסוותייהו ,עד דקבילו עלייהו דלא קא
מצערו ליה.
ותו ,רבי מני הוה שכיח קמיה דרבי יצחק בן
אלישיב.
אמר ליה :עתירי דבי חמי קא מצערו לי
 - .אמר :ליענו ,ואיענו.
אמר :קא דחקו לי - .אמר :ליעתרו ,ואיעתרו.
אמר :לא מיקבלי עלי אינשי ביתי
 - .אמר ליה :מה שמה?  -חנה. תתייפי חנה ,ונתייפת. אמר ליה :קא מגנדרא עלי - .אמר ליה :איהכי  -תחזור חנה לשחרוריתה .וחזרה חנה
לשחרוריתה.

 .19הנהו תרי תלמידי דהוו קמיה דרבי יצחק בן
אלישיב ,אמרו ליה :ניבעי מר רחמי עלן
דניחכים טובא!  -אמר להו :עמי היתה
ושלחתיה.
 .20רבי יוסי בר אבין הוה שכיח קמיה דרבי יוסי
דמן יוקרת ,שבקיה ואתא לקמיה דרב אשי.
 .21יומא חד שמעיה דקא גריס :אמר שמואל,
השולה דג מן הים בשבת ,כיון שיבש בו כסלע -
חייב.
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אמר ליה רבי זריקא לרב ספרא :בא וראה מה בין
תקיפים של ארץ ישראל לחסידי דבבל.
חסידי דבבל  -רב הונא ורב חסדא ,כאשר היה צריך
העולם לגשם אמרו נתכנס יחדיו ונבקש רחמים אולי
יתרצה הקב"ה ויבא גשם.
תקיפים של ארץ ישראל  -כגון רבי יונה אביו של רבי
מני  -כאשר היה צריך העולם לגשם היה נכנס לביתו
ואומר להם תנו לי שק ואלך ואביא לי לחם בזוז.
כאשר היה יוצא החוצה הלך ועמד במקום עמוק כפי
שכתוב +תהלים ק"ל +ממעמקים קראתיך ה' ,ועמד
במקום מכוסה ,מתכסה בשק
מבקש רחמים ובא גשם.
כאשר היה חוזר לביתו אמרו לו הביא האדון לחם ?
אמר להם :אמרתי לעצמי הואיל ובא גשם עכשיו
יהיה רווח בעולם.
ועוד רבי מני בנו היו מצערים אותו מבית הנשיא.
השתטח על קברו של אביו ,אמר לו :אבא ,אבא ,אלו
מצערים אותי.
יום אחד עברו שם נתפשו רגלי סוסיהם עד שקבלו
עליהם שלא יצערו אותו.
ועוד ,רבי מני היה מצוי לפני רבי יצחק בן אלישיב.
אמר לו :עשירים מבית חמי מצערים אותי.
אמר :שיהפכו עניים .ונהיו עניים.
אמר :דוחקים אותי אמר :שיתעשרו .והתעשרו.
אמר :לא מקובלים עלי אנשי ביתי.
אמר ליה :מה שמה? חנה.
תתייפי חנה .ונתייפת.
אמר ליה :היא מתנשאת עלי אמר ליה :אי הכי -
תחזור חנה לשחרוריתה.
וחזרה חנה לשחרוריתה.
היו שני תלמדים שהיו תדיר רבי יצחק בן אלישיב.
אמרו לו :יבקש האדון רחמים עלינו שנחכים הרבה.
אמר להם – עימי היתה ושילחתיה.
רבי יוסי בר אבין היה מצוי לפני רבי יוסי מיוקרת,
עזב אותו ובא לפני רב אשי
יום אחד שמע אותו לומד :אמר שמואל ,השולה דג
מן הים בשבת ,כיון שיבש בו כסלע  -חייב.
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.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43

.44

אמר ליה :ולימא מר ובין סנפיריו!
אמר ליה :ולא סבר לה מר דההיא רבי יוסי בן
רבי אבין אמרה?
 אמר ליה :אנא ניהו.אמר ליה :ולאו קמיה דרבי יוסי דמן יוקרת
הוה שכיח מר?
אמר ליה :הן.
אמר ליה :ומאי טעמא שבקיה מר ואתא הכא?
אמר ליה :גברא דעל בריה ועל ברתיה לא חס -
עלי דידי היכי חייס?
בריה מאי היא  -יומא חד הוו אגרי ליה אגירי
בדברא ,נגה להו ולא אייתי להו ריפתא.

אמר ליה :ויאמר אדוני ובין סנפיריו! -
 אמר ליה :ולא סבר לה אדוני דההיא רבי יוסי בןרבי אבין אמרה?
אמר ליה :אני הוא
אמר ליה :ולאו לפני רבי יוסי דמן יוקרת היה מצוי
האדון?
אמר לו כן.
אמר ליה :ומה טעם עזבת אותו ובאת לכאן?
אמר ליה :אדם שעל בנו וביתו אינו חס עלי יחוס?

בנו מה היא  -יום אחד היו שכורים לו
פועלים בשדה התאחר לו ולא הביא לחם.
אמרו לבנו  :אנחנו רעבים!
אמרו ליה לבריה :כפינן!
היו יושבים מתחת תאנה אמר :תאנה ,תאנה!
הוו יתבי תותי תאינתא ,אמר :תאנה ,תאנה!
הוציאי פירותיך ויאכלו פועלי אבא.
הוציאי פירותיך ויאכלו פועלי אבא.
יצאו ואכלו.
אפיקו ואכלו.
בינתיים בא אביו.
אדהכי והכי אתא אבוה.
אמר להו :לא תינקטו בדעתייכו ,דהאי דנגהנא  -אמר להם :אל תתפשו בדעתכם ,זה שאחרתי -
במצוה טרחתי ועד עכשיו היא הלכה.
אמצוה טרחנא ,ועד השתא הוא דסגאי.
אמרו ליה :הקב"ה ישביעך כפי שאותנו השבענו בנך.
אמרו ליה :רחמנא לישבעך כי היכי דאשבען
ברך.
אמר להו :מהיכן?
אמר להו :מהיכא?
אמרו :כך וכך היה מעשה.
אמרו :הכי והכי הוה מעשה.
אמר לו :בני ,אתה הטרחת את קונך להוציא תאנה
אמר לו :בני ,אתה הטרחת את קונך להוציא
תאנה פירותיה שלא בזמנה  -יאסף שלא בזמנו .פירותיה שלא בזמנה  -תאסף שלא בזמנך.
בתו מה היא?  -היתה לו בת בעלת יופי .יום אחד
ברתיה מאי היא? הויא ליה ברתא בעלת יופי.
יומא חד חזיא לההוא גברא דהוה כריא בהוצא ראה גבר שהיה סותר בקוצים ומסתכל עליה.
וקא חזי לה.
אמר לו  :מה זה?
אמר לו :מאי האי?
אמר ליה :רבי ,אם ללוקחה לא זכיתי ,לראותה אמר :רבי אם לנושאה איני זוכה לראותה לא
אזכה?
לא אזכה?
אמר לה :בתי ,קא מצערת להו לברייתא  -שובי אמר לה :בתי ,את מצערת להם לבריות  -שובי
לעפריך ,ואל יכשלו בך בני אדם.
לעפריך ,ואל יכשלו ביך בני אדם.
היה לו חמור וכאשר שכרו את החמור בכל יום בערב
הויא ליה ההוא חמרא ,כדהוו אגרי לה כל
היו שמים את דמי השכירות על גבה והייתה באה
יומא ,לאורתא הוו משדרי לה אגרה אגבה
לבית אדונה .ואם הוסיפו לה או החסירו לה  -לא
ואתיא לבי מרה .ואי טפו לה או בצרי לה  -לא
באה
אתיא.
יומא חד אינשו זוגא דסנדלי עלה ,ולא אזלה עד יום אחד שכחו זוג סנדלים עליה ולא הלכה עד
שלקחום ממנה את הסנדלים ואחר כך הלכה.
דשקלונהו מינה ,והדר אזלה.
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ד"ר הלל בייטנר :המקושש והשבת הראשונה  -מסורות מתחלפות
השלים דוקטורט בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית ,בחקר מדרשי ההלכה .במחקרו
הנוכחי עוסק בדרכי העיצוב והמשמעות של התיאורים האדריכליים של המקדש בספרות
חז"ל ובספרות בית שני.
 .1ספרי במדבר קיג–קיד
ויהיו בני ישראל במדבר – בגנות ישראל הכתוב מדבר ,שלא שמרו אלא שבת ראשונה ,ושנייה
[]...
זה צלפחד דברי ר' עקיבה .נאמר כאן מדבר ונאמר להלן מדבר (במדבר כז ,ג) .מה מדבר האמור להלן
צלפחד אף מדבר האמור כאן צלפחד.
ר' יהודה בן בתירה אומר עתיד ליתן את החשבון כל האומר צלפחד מקושש היה .אם מי שאמר והיה
העולם כיסה עליו אתה מגלה עליו .אלא מי היה ,מן המעפילין היה ,שנאמר ויעפילו וג'.
וימצאו איש – מגיד שמינה משה שומרין ומצאו את המקושש.
[]...
כי לא פרש מה יעשה לו – והרי כבר נאמר מחלליה מות יומת (שמות לא ,יד) ,מה תלמוד לומר כי לא
פרש .אלא לא היה יודע באי זו מיתה ימות עד שנאמר לו מפי הקב"ה.
חיללו2.

 .2ספרי זוטא במדבר טו ,לב
ויהיו בני ישראל במדבר – אמר ר' אליעזר בן יעקב נאמר כאן ויהיו בני ישראל במדבר ונאמר להלן אבינו
מת במדבר מה מדבר שנאמר להלן צלפחד אף מדבר האמור כאן צלפחד.
אמר לו ר' שמעון אי אפשר לומר מקושש היה צלפחד מפני שהיה מקושש בשנה ראשונה בעשרים ואחד
לחדש השני .וכי אפשר שיהיו בנות צלפחד בנות מלכים נאות וכשרות הקטנה שבהן היתה יושבת ארבעים
שנה עד שלא נשאת .וכי באיזו שעה מת צלפחד בשעה שנאמר וישמע הכנעני מלך ערד (במדבר כא ,א)
באותה שעה מת צלפחד.
 .3ספרי זוטא במדבר ט ,ד
וידבר משה לעשות הפסח ויעשו את הפסח בראשון (במדבר ט ,ד) – ר' אליעזר בן יעקב אומר אם לימד
שהפסח בראשון כבר לימד הא מה אני מקיים וידבר משה אל בני ישראל לעשות הפסח אלא מלמד שלא
עשו ישראל פסח כל ארבעים שנה שהיו במדבר אלא בפסח הראשון בלבד.
כיוצא בו ר' אליעזר ביר' שמעון אומר וישבתו העם ביום השביעי (שמות טז ,ל) מלמד שלא עשו ישראל
שבת כל ארבעים שנה שהיו במדבר אלא שבת הראשונה בלבד.
 .4סדר עולם רבה פרק ה
בחמשה עשר יום לחדש השני (שמות טז ,א) ואחד בשבת היה ,הא למדתה שראש חדש אייר היה באחד
בשבת .מלמד שהיו ישראל אוכלין מעוגה שהוציאו בידם ממצרים כל שלשים יום .ובו ביום כלתה ,ובערב
אכלו את השליו ולמשכים לקטו את המן .ובאלוש ניתנה להם את השבת ,ושם עשו שבת ראשונה ,שנאמר
וישבתו העם (שמות טז ,ל) .בעשרים ושלשה באייר נסעו מאלוש ויבואו לרפידים שם ניתנה להם את
הבאר ושם עשו שבת שניה.
 .5מכילתא דר' ישמעאל ,ויסע א ,עמ' 159
ויסעו מאלים ויבואו (שמות טז ,א) – למה נאמר יום מגיד שאותו היום אירעה שבת להיות שהיא סדורה
ובאה מששת ימי בראשית עד שנתנה להם לישראל [בעשרים ושנים באייר].

 2רש"י במדבר טו ,לב :ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו  -בגנותן של ישראל דבר הכתוב שלא שמרו אלא שבת ראשונה ,ובשניה בא
זה וחללה.
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 .6בבלי שבת קיח ע"ב
אמר רב יהודה אמר רב אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר ויהי ביום
השביעי יצאו מן העם ללקט .וכתיב בתריה ויבא עמלק.
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים שנאמר
כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי (ישעיה נו ,ד) וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי וגו'.
 .7מכילתא דרבי ישמעאל ,ויסע א ,עמ' 156
שם שם לו חק ומשפט ,חק זה השבת ומשפט זה כיבוד אב ואם דברי ר' יהושע ,ר' אלעזר המודעי אומר
חק אל ו עריות שנ' לבלתי עשות מחוקות התועבות (ויקרא יח ל) ומשפט אלו דיני אונסין ודיני קנסיות
ודיני חבלות.
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ד"ר מיכל שיר-אל :זוגות שאיבדנו בדרך  -חכמים ונשותיהם במסע חיים בימים
ההם בזמן הזה.
חוקרת ספרות חז"ל ויצירת עגנון ומרצה ברחבי הארץ בנושאים אלה .יזמה את עוגן -
קתדרה ללימודי עגנון ומעיינותיו הכוללת מעגלי עגנון ברחבי הארץ ,ובהם מעמיקים
במקרא ,תלמוד ,כתבי ר' נחמן ועוד

בת רב חסדא וילתא – נשים שאבדו בדרך
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מה זאת אהבה? מבט אל חכמים ויצירת עגנון
מסע אל היופי ,האופי והסוד שביניהם – רבי מני וחנה  /בבלי תענית כ"ג ע"ב
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הרב יהודה גלעד :פנל במליאת הסיכום  -געגוע למקדש ולקדושה
רב קיבוץ לביא ומראשי ישיבת מעג"ל
שמות רבה לג א ,פרשת תרומה
ונטלָּה .ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו .אמר לו:
משל למלך שהיה לו בת יחידה .בא אחד מן המלכים ָ
בתי שנתתי לך יחידית היא .לפרוש ממנה איני יכול ,לומר לך :אל ִת ְּטלָּה ,איני יכול ,לפי שהיא אשתך .אלא
זו טובה עשה לי ,שכל מקום שאתה הולך ,קיטון אחד עשה לי ,שאדור אצלכם ,שאיני יכול להניח את בתי.
כך אמר הקב"ה לישראל :נתתי לכם את התורה ,לפרוש הימנה איני יכול ,לומר לכם אל תטלוה איני יכול.
אלא ,בכל מקום שאתם הולכים ,בית אחד עשו לי שאדור בתוכו ,שנאמר" :ועשו לי מקדש".
שמות רבה לג ו ,פרשת תרומה
ד"א ויקחו לי תרומה ,הה"ד (משלי ד) כי לקח טוב נתתי לכם ,אמר ר' ברכיה הכהן :ברבי בנוהג שבעולם
אדם מוכר חפץ בתוך ביתו הוא עצב עליו והקב"ה נתן תורה לישראל ושמח ,הוי :לקח טוב וגו' .בנוהג שבעולם
אדם לוקח חפץ מיצר לשמרה אבל התורה משמרת בעליה שנאמר (שם /משלי /ו) בהתהלכך תנחה אותך,
בנוהג שבעולם אדם לוקח חפץ מן השוק שמא יכול לקנות בעליו ,אבל הקב"ה נתן תורה לישראל ואומר להם
כביכול לי אתם לוקחים ,הוי ויקחו לי תרומה.
שם סעיף ג
ד"א ויקחו לי תרומה ,הה"ד (שיר /השירים /ה) אני ישנה ולבי ער אמרה כנסת ישראל אני ישנתי לי מן הקץ
אלא הקב"ה ער ,שנא' (תהלים עג) צור לבבי וחלקי אלהים לעולם ,אני ישנה מן המצות אבל זכות אבותי
עומדת לי ולבי ער ,אני ישנה ממעשה העגל ולבי ער והקב"ה מרתיק עלי הוי ויקחו לי תרומה ,פתחי לי אחותי
רעיתי ,עד מתי אהיה מתהלך בלא בית שראשי נמלא טל ,אלא עשו לי מקדש שלא אהיה בחוץ.
מדרש תנחומא הנדפס פרשת שמיני סימן ח
שלשה דברים נתקשו למשה והראם לו הקב"ה באצבע ,ואלו הן :מעשה המנורה ,והירח ,והשקצים .מעשה
המנורה כיצד היה? שבשעה שעלה משה והיה הקב"ה מראה לו בהר היאך יעשה את המשכן .כיון שהראה לו
הקב"ה מעשה המנורה נתקשה בה משה .א"ל הקב"ה :הרי אני עושה אותה לפניך .מה עשה הקב"ה? הראה
לו אש לבנה ואש אדומה ואש שחורה אש ירוקה ועשה מהן את המנורה גביעיה כפתוריה ופרחיה וששת
הקנים .והוא אומר לו :כך וכך עֲשֶ ה אותם ,שנאמר" :וזה מעשה המנורה" (במדבר ח)  -מלמד שהראה לו
הקב"ה באצבע את המנורה .ואעפ"כ נתקשה בה הרבה משה לעשותו .מה עשה הקב"ה? חקקה על כף ידו של
משה ,אמר לו" :וראה ועשה בתבניתם"  -כשם שחקקתיה על כף ידך .ואעפ"כ נתקשה בה משה ואמר :מקשה
תיעשה המנורה ,כלומר ,מה קשה לעשות .א"ל הקב"ה :השלך את הזהב לאש והמנורה תיעשה מאליה.
שנאמר" :מקשה תיעשה המנורה" (שמות כה) .כתיב :תיעשה  -מעצמה תיעשה מלמד שנתקשה לו המנורה
והראה לו הקב"ה באצבע ,שנאמר :זה.
במדבר רבה יב ח
רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר :בשעה שאמר הקב"ה למשה :עשו לי משכן היה לו להעמיד ארבע
קונטיסים ולמתוח את המשכן עליהם .אלא מלמד שהראה הקב"ה למשה למעלן אש אדומה אש ירוקה אש
שחורה אש לבנה .אמר לו :כתבניתם אשר אתה מראה בהר .רבי ברכיה בשם ר' בצלה :למלך שהיה לו לבוש
משובח עשוי במרגליטון .אמר לבן ביתו :עשה לי כזה .אמר לו :אדוני המלך ,יכול אני לעשות כמותו? אמר
לו :אני בכבודי ואתה בסממנך .כך אמר משה לפני הקב"ה :ריבון העולם! אלוה אני לעשות כאלה? אמר לו:
"כתבניתם" " :בתכלת ובארגמן ובתולעת שני ובשש" .אמר הקב"ה למשה :אם את עושה מה שלמעלה
למטה ,אני מניח סנקליטון שלי של מעלה וארד ואצמצם שכינתי ביניהם למטה .למעלה שרפים עומדים ,אף
למטה עצי שטים עומדים  ...כנתון באסטרטיא של מעלה .הה"ד (שם /ישעיהו /ו) שרפים עומדים ממעל לו.
מה למעלה כוכבים אף למטה כוכבים.
הרב יהודה גלעד :פנל במליאת הסיכום  -געגוע למקדש ולקדושה
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במדבר רבה פרשה טו סימן י
ר' לוי בר רבי אומר :מנורה טהורה ירדה מן השמים ,שאמר לו הקב"ה למשה" :ועשית מנורת זהב טהור".
אמר לו :כיצד נעשה אותה? אמר לו" :מקשה תיעשה המנורה" .ואעפ"כ נתקשה משה וירד ושכח מעשיה.
עלה ואמר :ריבוני ,שכחתי אותה .הראה לו למשה ועוד נתקשה בה .אמר לו" :וראה ועשה בתבניתם אשר
אתה מראה בהר" .עד שנטל מנורה של אש והראה לו עשייתה .ואף על פי כן נתקשה על משה .אמר לו הקב"ה:
לך אצל בצלאל והוא יעשה אותה .ואמר לבצלאל ,מיד עשאה .התחיל תמה ואמר :אני ,כמה פעמים הראה
לי הקב"ה ונתקשיתי לעשותה .ואתה שלא ראית ,עשית מדעתך .בצלאל  -בצל אל היית עומד כשהראה לי
הקב"ה עשייתה .ולפיכך כשחרב בית המקדש ,נגנזה המנורה .וזה אחד מחמשה דברים שנגנז הארון והמנורה
והאש ורוח הקדש והכרובים .וכשישוב הקב"ה ברחמיו ויבנה ביתו והיכלו הוא מחזירן למקומן לשמח את
ירושלים ,שנאמר" :יְשֻ שּום ִמ ְדבָ ר וְ צִ יָה וְ ָתגֵל ע ֲָרבָ ה וְ ִתפְ ַּרח כַּחֲ בַּ צָ לֶתָ :פ ֹר ַּח ִתפְ ַּרח וְ ָתגֵל ַּאף גִ ילַּ ת וְ ַּרנֵן כְ בֹוד
הַּ לְבָ נֹון נִ ַּתן לָ ּה" (ישעיה לה א-ב).
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ד"ר רות קלדרון :פנל במליאת הסיכום  -געגוע למקדש ולקדושה
חברת כנסת וסגנית יושב ראש הכנסת לשעבר מטעם מפלגת "יש עתיד" .אשת חינוך
וחוקרת תלמוד .בשנת  1989ייסדה את בית מדרש אלול וב 1996-הקימה את 'עלמא' ,בית
לתרבות עברית .שירתה כראש אגף תרבות וחינוך בספרייה הלאומית וכאשת סגל במכון
מנדל למנהיגות .את לימודיה לתוארי מוסמך ודוקטור השלימה בחוג לתלמוד של
האוניברסיטה העברית .בוגרת המחזור הראשון של בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית .על
פועלה זכתה לפרס אבי חי בחינוך יהודי ,לפרס רוטברג בחינוך יהודי ולתוארי דוקטור
לשם כבוד
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