
 פ"בתש יבמות  מסכתאגדתא  

 8מתוך    1עמ'  

 

 מסכת יבמות אגדתא  

אגדה השזורים לצד דרשות ההלכה שהם העיקר. בדף זה, רכזנו    התלמוד הבבלי הוא מקור מרכזי למדרשי   מים ראשונים: 

היא 'מים שלנו' ואין  היא  באגדתות  הבחירה  את האגדתות המרכזיות שבמסכת יבמות, לכבוד לומדי ומתמידי הדף היומי.  

  1יקר ומה פחות. עבוע מה  מתיימרת לכסות את המסכת כולה או לק

 שמאי ובית הלל ביתמחלוקת  – דף יג עמוד א

מן    פוסלין  שמאיית  ב  –חלצו    בית שמאי מתירין הצרות לאחים, ובית הלל אוסרים.:  ד(  )פרק א משנה  משנה

אלו  ובית שמאי מכשירין, ובית הלל פוסלין. אף על פי שאלו אוסרים    -תייבמו  הלל מכשירין; נהכהונה, ובית  

כל    פוסלין ואלו מכשירין, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי.אלו  ירין,  מת

  2ן טהרות אלו על גבי אלו. הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרים ואלו מטמאין, לא נמנעו עושי

 ר' דוסא בן הרכינס דיון על צרת הבת לפני ה – דף טז עמוד א

, ועיניו  ם גדול היהים, מפני שחכמוהיה הדבר קשה לחכ  3ס התירו צרת הבת לאחין, בימי רבי דוסא בן הרכינ

י אלך. ואחריו מי? רבי אלעזר בן  : אנהושעאמר להן רבי י   4ויודיעו?   אמרו מי ילךא לבית המדרש.  ומו מלב ק

ועמדו על פתח ביתו. נכנסה שפחתו, אמרה לו: רבי, חכמי ישר' עקיבא? רעזריה. ואחריו מי אל באין  . הלכו 

: רבי, אמור לתלמידך אחר  מטה של זהב. א"ל  הושיבהו עללרבי יהושע ו  נכנסו. תפסואצלך, אמר לה: יכנסו, ו 

נער  " הזה:    ה. אמר: ויש לו בן לעזריה חבירנו? קרא עליו המקראעזרי בן    וישב, אמר לו: מי הוא? רבי אלעזר

י, אמור  והושיבו על מטה של זהב. א"ל: רב סו  תפ  5,"הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם 

וסף. א"ל: אתה הוא עקיבא בן יוסף, ששמך הולך מסוף העולם  ומי הוא? עקיבא בן י ר וישב, א"ל:  תלמידך אחל

  6שב, בני, שב, כמותך ירבו בישראל.  ופו?עד סו

להן: מחלוקת בית  אותו בהלכות, עד שהגיעו לצרת הבת. אמרו ליה: צרת הבת, מהו? אמר  התחילו מסבבים  

משמך אמרו: הלכה כבית  הלל. אמרו ליה, והלא    להן: הלכה כבית  מי? אמר  כדברי  שמאי ובית הלל. הלכה

קטן  עתם? אמרו ליה: חיי רבי, סתם שמענו. אמר להם: אח  ס שמרכינשמאי! אמר להם: דוסא שמעתם, או בן ה
 

 . על הש"ס  עין יעקבלו עמפ בד' ועל 'אגדתא דתלמ שלו זכות הבכורה ביבחברבי יעקב בן שאיננו מתכוונים להתחרות  בוודאיו 1
)מובא בירושלמי יבמות    פרק א הלכה ייבמות  תוספתא  בנוסח  הו   ח מה שמעיד על קדמותה. משנה  ד  פרק    עדויות  ב  ראו משנה זו גם   2

וה  ובגט ישן ובמקדש את האשה בשצרות ובאחיות ובספק אשת איש  ל ב הל  אף על פי שנחלקו בית שמיי כנגד בית: "הוא  א ו(
אלא נהגו    ,לא נמנעו בית שמיי לישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמיי  ,פרוטה והמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי

ת בית שמאי ובית  לוקמח  שבת א ד למדנו שלעתים הגיעהאמנם בירושלמי  ".  האמת והשלום אהבו  אמר:שנ  ,האמת והשלום ביניהן
ששה מהן עלו והשאר עמדו   :תני .עמדו להן מלמטה והיו הורגין בתלמידי בית הלל מאיית שתלמידי ב"עד כדי שפיכות דמים:  הלל  

אבל ,  "המדרש  בבית  חרב  נעצו "גם    ע"א  יז  שבתבגמרא  ; ווגחלי אש  עקרב, שרףשועל,  ברינו  ד בראו  ,  "םעליהן בחרבות וברמחי 
זה לזה  נה בית שמאי ואילו האפשר שהיו אלה קיצוניים במח נישאו  וגם  זה  וה"רוב אכלו זה אצל  ו". מכאן  שלום אהב והאמת 

הבת  צרת  כינס על  נראה בסמוך של עדות ר' דוסא בן הרולסיפור ש  ראהלו הקדשנו דף בפרשת  "  לא תתגודדו הגמרא לדין "ממשיכה  
ת המסכת )ולא לחכות  ועל מנת להרבות שלום בעולם כבר בתחילאן לכבודה של מסכת יבמות  אך כשנה בה פתחנו.  ושא המשהיא נ

"ב( הדנה  דף קטז ע) סכתוף המעם המשנה בסכאן התחבר לאנו מבקשים  ,: "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"(במאמר סיומהל
בבאה מן הקציר, ובאותה  א  מרים: לא שמענו אל אולל  בית ה: "ליםמאי מקיובית ש  בית הלל מחמירים בעדות אשה שבעלה נפטר בה  

ת  הבאה מן הזיתים, ואחת הבאה מן הבציר, ואח  אחת הבאה מן הקציר, ואחת": אומרים", ואילו בית שמאי יהשה מדינה, וכמעשה
 . "הורות כבית שמאיחזרו בית הלל ל"ו". למדינההבאה ממדינה 

  חיו לא יכול ליבם את אשתר בלי בנים ואחיו לאשה ונפטבת אאת   אשנשה שנייה של אדם שאייא ת ההב. צרת אי שמכשיטת בית  3
יבמות  ם ויכולה להינשא לכל אדם. ראו משנה  ה מהייבו ה )הצרה( פטורהאשה השניי  לא גםוממי  , לאשה את בתו , היינו לשאת  אחיו

".  כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה ,אשה אחרת ומת   ואה לאחיו ולוהיתה בתו או אחת מכל העריות האלו נש: "פרק א משנה ב
ובית  (  והסור ערו ייבום ואין אי שיש לה זיקת  ינו  , היאת צרת הבת בם  ליי  ם שמתירי)לוקת גדולה בין בית שמאי  חובנושא זה הייתה מ 

ם  ש . ראו דף קודם  (אש המסכתנה בר, כמשזיקת ייבום ואין שום   סור ערווהאיכאן  היינו שיש  ,  הבתלייבם את צרת    שאוסריםהלל )
  י ובית ית שמאם: מחלוקת במהו? אמר להשאלו את ר' יהושע: צרת הבת,  : "מי ההלכהמו  כ  לומרומתחמק  שר' יהושע מתיירא  

, בין בית שמאי  חלוקות גדולות רים גדולים, בין שתי ממפני מה אתם מכניסין ראשי בין שני ה  מר להם: י מי? אה כדבר; והלכהלל
 דעתו. עמד בתוקף על שבתנורו של עכנאיהוא ר' יהושע  ".לתי!ולגוצו גי שמא ירו מתיירא אנ. ללובית ה

כמים  וגונבה לחבית הלל  דעתו, לאחר שלא הוכרעה המחלוקת בין בית שמאי ו  המהרכינס  א בן  ' דוסר  שבאו חכמים לברר אצל  4
 ור' יהושע שנזכר בהערה הקודמת, מתנדב להיכנס ראשון.   .תשצרת הבת מותר  שהכריע כבית שמאי  השמועה

וכוונתו   יד ועוד.מדרש משלי לא  ילמדנו בראשית "ונתן לי לחם",  מדרש  ,  ע העות של תורה, ראו בראשית רבה לחם כאן הוא במשמ   5
   תורה.חכם ב איר בן )אלעזר( שעזריה לא נפטר מהעולם בלי שהש

לנדור נדר    וב אומר: איש כי יפליאעליך הכת   כמותך ירבו נזירים בישראל,"ד ע"ב:  מרא נזיר  בג  ההנא  לנזיר   הצדיק  שמעון  ראו דברי  6
  תה א   ואמר לו: "  זזו   400את הלל ונכשל והפסיד  הקניט  האיש שניסה ל  בסיפור על  , בהפךלא ע"א  ובגמרא שבת  ".    נזיר להזיר לה'

 -ה? אמר לו: בני, מפני מ - בישראל. א ירבו כמותך ל -ם אתה הוא אמר לו: א -הן.  אמר לו: -ישראל?  הוא הלל שקורין אותך נשיא
 ויש עוד דוגמאות למטבע לשון זו.  ".דתי על ידך ארבע מאות זוזאמר לו: מפני שאב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%91%D7%9F_%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%d7%a9%d7%95%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%a9%d7%a8%d7%a3-%d7%95%d7%92%d7%97%d7%9c%d7%99-%d7%90%d7%a9#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%9B%D7%A0%D7%90%D7%991#gsc.tab=0
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  רו שלא יקפח אתכם בהלכות, לפי שיש עמו הז יויונתן שמו, והוא מתלמידי שמאי, וה  7יש לי, בכור שטן הוא,

עלי שמים וארץ, שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא,   י שהיא מותרת, אבל מעיד אנמאות תשובות בצרת הבת  שושל

, ומקבלים גרים מן הקרדויין  ת הבת אסורה, עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית: צרבריםשה דוואמר של

  8ומן התרמודים.

  10יה ואוקמיה.שי ל, אקעקיבא ביבר 9פגע בו  שה פתחים.ו, כשיצאו, יצאו בשלנכנסו בפתח אחדתנא: כשנכנסו, 

אמר לו: אתה הוא עקיבא, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? אשריך שזכית לשם, ועדיין לא הגעת לרועי  

 11בקר! אמר לו רבי עקיבא: ואפילו לרועי צאן! 

 גריםקבלת  – דף מז עמוד א

ראל בזמן הזה  שישדע  להתגייר? אי אתה יו  תהזה, אומרים לו: מה ראית שבאא להתגייר בזמן  תנו רבנן: גר שב

מר: יודע אני ואיני כדאי, מקבלין אותו מיד.  אם אוין באין עליהם?  דוויים, דחופים, סחופים ומטורפין, ויסור

קלות    ומודיעין מצות  מקצת  שכחה  אותו  לקט  עון  אותו  ומודיעין  חמורות,  מצות  עני.  ומקצת  ומעשר  ופאה 

שלא באת למדה זו, אכלת חלב אי אתה ענוש כרת,    שעדע,  אומרים לו: הוי יוד  ,ומודיעין אותו ענשן של מצות

כשם שמודיעין  ת שבת ענוש סקילה. וכלת חלב ענוש כרת, חללקילה, ועכשיו, את אי אתה ענוש סללת שביח

ם,  י: הוי יודע, שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדיק ון של מצות, כך מודיעין אותו מתן שכרן, אומרים לאותו ענש 

ין ָעָליו יכולים לקבל  ינםא  -וישראל בזמן הזה  ין ָעָליו, ְוֵאין ְמַדְקְדקִּ  12.לֹא רֹוב טֹוָבה ְולֹא רֹוב ּפּוְרָענּות. ְוֵאין ַמְרבִּ

 ישעיהו  איהנבהורג את שה מנ – דף מט עמוד ב

מנשה הרג את ישעיה. אמר רבא: ...    ן בירושלים, וכתוב בהוחסי ילת  יזאי אומר: מצאתי מגתני, שמעון בן ע

' יושב  את ה  ואראה", ואת אמרת: "וחי כי לא יראני האדם"אמר ליה, משה רבך אמר:   13. מידן דייניה וקטליה

! משה  " בהמצאודרשו ה'  " , ואת אמרת:  "מי כה' אלהינו בכל קראנו אליו "! משה רבך אמר:  " על כסא רם ונשא

ודע אני  ! אמר ישעיה: י "והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה" , ואת אמרת:  "את מספר ימיך אמלא"רבך אמר:  

הביאו את הארון  .  המפורש( ונבלע בארון)  אמר שם  .מזיד שה אותו  עשלא יקבל מה שאומר לו, ואם אומר לו א

  14." שפתים אנכי יושב  ובתוך עם טמא", משום דאמר: ונפש ה נחשהגיע אל פיו  , כוונסרוה

 
היו  וידוע שבית שמאי    "שב משמועתו לעשות כרבים  ינוחריף ועומד על שמועה ועושה מעשה וא  - שטן הוא    ורבכרש רש"י: "פמ  7

 (. יד ע"א יבמותלעיל )אפילו דוחה רוב קולות  חידוד זה  שלדעה מסוימת  עד  מחודדים יותר
ר' דוסא בן  דיון אצל  במהלך הונה:  סדר הדברים ש  ושם  פרק א הלכה ו  ירושלמי יבמותבעד כאן וגם להמשכו, יש מקבילה  סיפור  ל  8

משלחת החכמים  שיכבד אותם.  ומצווה לאחיו   אליו  אותם  ת שולח  אבל בה בע   יונתן אחיואת החכמים מפני  יר  מזההוא  רכינס  ה
פר  ע  ם צרורות של והוא זורק עליה  ם יממתנמנות עד שהם  מתווכח איתם נמרצשרון  האחנכנסת לדיון עם  עוברת מדוסא ליונתן ו

חגי הנביא   םמעיד בשלמוד? משם הם חוזרים לדוסא והוא לעדיין  ני אדם שצריכים לחת לי במתלונן אצל אחיו: מה שו שיתעוררו
 נחזור להמשך הסיפור בבבלי.  .ולשמותם  מתוודע אליהםרק אז מה היא ההלכה ו

 ר שטן, אחיו של ר' דוסא בן הרכינס. יונתן בכו 9
 הן אחת לאחת. ליע ( ור' עקיבא עונהמראותיו בלשון הגאלותיו )תשוב שלוש מאות ש לכיונתן מקשה לר' עקיבא את  10
  ר שעדיין לא הגיע לדרגת רועה בק   ב את ר' עקיבאאלא להעליבכור שטן  נתן  לא נותר ליו,  על כל שאלותיו  עונהר' עקיבא  לאחר ש  11

רועה )צאן?( של שתחילתו כר' עקיבא  ו  זהלא הגיע!  וזה עונה לו שאפילו לדרגת רועה צאן    ,(ממונות למשל  )שיכולים לדון בדיני
שהוא  ! )מהרש"א מפרש  ו ולא רמו עיניובה לבלא ג  ל בישראלגדו  ה שלמד ונעשה אחרי כל התור, וב( כלבא שבוע )כתובות סב ע"

 בפרשת ויגש.  עבדיךצאן  רועי  ראו דברינו  (.ואומר: עוד לא הגעתי לדרגתו של משה גם הוא רועה צאן רומז למשה שהיה
ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר  ברות א יח: "הפסוק  ? מומניין יודעים שאין לדקדק יותר מדי במי שבא להתגייר  12

. ואם תאמר )עפ"י הדרשה שם(  רה ותרי"ג מצוות בכללאחרי שצוותה אותה נעמי על תחום שבת, איסור ייחוד, עבודה ז  ,"אליה
כבר התייחסה לאמירה זו ומסבירה נה הגמרא שם חלבו: "קשים גרים לישראל כספחת", ה דבריו של רבי כנגד ברייתא זו עומדיםש

, כולל  סבירים לו שלצד המצוות הקלות יש גם מצוות חמורות ומ   "אומרים לו: מה ראית שבאת להתגייר?"  שלפיכך אומרים לו
גרים מעונים שבאו מיראה ולא מאהבה,     על  מח ע"בף  ו בד, רארא מעטים בנושאי גרים וגיובמסכת יבמות יש דיונים לעונשים.  

רעה אחר רעה "ב: "ע  קטבדף  דברי ר' יצחק  בדף עט )שנראה להלן(: גרים גרורים,  כי,  ומרד  אסתרוגירי    אריותגירי  :  כד ע"בבדף  
שראל כספחת  קשים גרים לי  כר' חלבו, דאמר ר' חלבו:   -תבא למקבלי גרים, ולערבי שלציון, ולתוקע עצמו לדבר הלכה. מקבלי גרים  

 . ג השבועות והדברים מורכבים עד ימינוחב כולנו גריםבמגילת רות וכן  קבלת גרים, ועוד. ראו דברינו "רבעו
 רא ומחז"ל. אישים מהמק חוסיייעוד על מגילת ספר ראו ירושלמי תענית ד ב ב לא סתם הרג אותו. דן אותו ואח"כ הרגו. 13
ישעיהו מקבל  בדפים המיוחדים, וכאן רק נעיר בקצרה.    מנשה בן חזקיהו מלך יהודהרינו  בדכבר הרחבנו לדון בסיפור מיוחד זה ב  14

  ". אך מה פשר העניין ניבמר דלטוריא על וץ פה למי שאצרא: "ירים רבה שיר הש ורא  ל.על עם ישרא  שאמר קשיםים ל דברונש עע
'מדרש קשה'    לפנינולכאורה,    ?הדן עפ"י התורה ורודף את ישעיהו הנביא עד מוות  מיד חכם ושופט מאמיןלתכהזה שמנשה מתגלה  

יקתא  ס פבו  ראהרעים.    ותם על מעשיהםביאים המוכיחים אאחרי הנחרים  כים אשל מנשה ומלמתחכמת  הרדיפה  המתאר את ה
  ? ואימתי נתנבא אותו  . ישעיה סו א(, בסוף נבואתו של ישעיה נתנבא הפסוק הזהסאי והארץ הדום רגלי )השמים כ: "א דסקפירבתי  

בבית הזה    גאים ליתם מתמה א   :שכיון שהכניס מנשה את הצלם להיכל התחיל מתנבא ישעיה לישראל ואמר להם  .בימי מנשה
הרי נבוכדנצר   ?ה בית אשר תבנו ליאיז ?ניתם לי אני צריךית הזה שבדי והבכבו ם מחזיקיםתונים אינוהתח העליונים ?לי שבניתם

מיד כעס עליו מנשה ואמר להם תפשוהו, רצו אחריו לתופשו ברח מפניהם פערה החרובית עצמה    . עולה ומחריב אותו ומגלה אתכם

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%A6%D7%90%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9A-%D7%92%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%92%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%9F-%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94#gsc.tab=0
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 כנגדועזר  –ג עמוד א ס ףד

  בראשית ה א את שמם אדם" )ויקר  זכר ונקבה בראם" לו אשה אינו אדם, שנאמר:    כל אדם שאיןא"ר אלעזר:  

כנגדו.    - עוזרתו, לא זכה    -? זכה  יח(  בראשית ב " )אעשה לו עזר כנגדו"ואמר רבי אלעזר, מאי דכתיב:  ...    .ב(

אשכחיה רבי יוסי    15.תֹודָ גְ נַ ְמ   -כנגדו, לא זכה    -נן כניגדו! זכה  יואיכא דאמרי, ר' אלעזר רמי: כתיב כנגדו וקר 

ו עזר, במה אשה עוזרתו לאדם? א"ל: אדם מביא חיטין, חיטין כוסס? פשתן, פשתן  לאליהו, א"ל: כתיב אעשה ל 

 17לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו?  16לובש? 

 מאריכים בדרשות חכמים   – דף סד עמוד ב

ב  יה דר ה דרב הונא. רבי חלבו איעקר מפרקרב הונא. רב גידל איעקר מפרקי ה דפרקיאיעקר מבדא  זבר  בא  אדר'  

  אמר רב אחא בר יעקב: שיתין סבי הוינא, וכולהו איעקור מפרקיה .  ..  קר מפרקיה דרב הונאב ששת איע. רהונא

 18. " )קהלת ז יב(ההחכמה תחיה בעלי"בנפשאי יימי , דקמאנארב הונא, לבר ד

 כהניםרת דע למדרש תומתוו יוחנן ר' – בוד מעב ע ףד

נשרף בין ביום בין בלילה,    -ו  אינו נשרף אלא ביום, שלא בזמנ   - כי הא דיתיב רבי יוחנן וקדריש: נותר בזמנו  

מנין לרבות לתשעה, לעשרה,  ,  וםבי א  שאין נימול אלנימול לשמיני  ואיתיביה רבי אלעזר לרבי יוחנן: אין לי אלא  

בתר דנפק,    19למאן דלא דריש וא"ו, וא"ו וה"י דריש; אישתיק.   פילווא  : וביום,"ל? תרעש  םני, לשרעש  לאחד

: דידיה היא?  מר לו ריש לקיש: ראיתי לבן פדת שיושב ודורש כמשה מפי הגבורה, איש לקישא"ל רבי יוחנן לר 

 20, וסברה בתלתא ירחי. יתורת כהנים. נפק תנייה בתלתא יומ? במתניתא היא. היכא תנא ליה 

 ת א מואבינית, מואבי ולעמועמוני ולא  סוגיית – עו עמוד ב ףד

  21. .. מיד מותרות נקבותיהם אבל , עולם  איסור ןסורואי אסורים ומואבי  עמוני :נהמש

 
ם  בנות זמנשליליות  ת  מנת להציג דמויו על    ו של מנשהשים בדמותמשתמ  חז"לד מוטיב.  שיש כאן עושר  אפ  אבלוכו' ".    אותו  ובלעה

עם כוח שלטוני, וסופם שמגיעים עד  בשילוב  באים להתחכם בפירוש פסוקים, פלפולי הלכות, אגדות מתחכמות וכו', לעתים גם  ש
ת של  מולשאלותיו המתחכ ונותנת הסבר    לו של ישעיהושופר לקו  משמשתא  הגמרש  , יה שםיך הסוגבהמשך ראו  א.  שפיכות דמים 

מקבילות נוספות  כך או כך, ראו  .  ע מה שתשיב"ך לדעת להתמודד איתם בבחינת "דצריו  פנף טיעונים כאלהאין לנללמדנו, ש  .מנשה
  ע"א שבגלל הרג זה של   טו  בתרא  א בבאעוד פירוש רש"י לגמר  וורא.  כה בירושלמי סנהדרין פרק י הל"ב,  סנהדרין קג עבלי  בב

 וסיעתו". "חזקיהו  מו זאתוהשלי את ספרוא הספיק לכתוב ישעיהו הוא ל
כנגדו, שהאשה משלימה את   –, אבל הדרשה כולה ברורה: זכה את הדרשה: קרינן כניגדו, שכאילו קוראים בחיריק, לא זכינו להבין  15

  – א זכה  עזר, ל -זכה  "  :דרשה הראשונהם בד"כ את היו. "העולם" מצטטימנגדתו ושולטת על  –זכה    הגבר בתכונות החסרות לו. לא
הרחב דבר על   רה. בבחינת "הפכים משלימים" ובדרכו של הנצי"ב בפירושו"כנגדו" הוא דבר חיובי, בונה ומפשנייה, , ואילו ב"כנגדו

  עזר כנגדו ". ראו דברינו  שהניגוד יהיה לעזר ה.. אלא הכוונ.שיהא לו או עזר או כנגדו    –משמע בלשון ה' עזר כנגדו  ןאיפסוק זה: "
 שם הרחבנו ברעיון זה.  בפרשת בראשית 

 נתה של האישה הן שיוצרות את המוצר המוגמר.  הגבר מביא את חומרי הגלם, אך ידה ותבו 16
שצריכה להיות  מצאנו גם את החומה שהאישה בונה חומה סביב בעלה: "  178אוצר המדרשים )אייזנשטיין( חופת אליהו עמוד  וב  17

למטוב  ויחסיהם   על איש ואשהוסיפורים רבים בגמרא יבמות אמירות בסוגיה  עוד  ".  י חומהכחומה שאינה זזה ממקומה שנאמר אנ
אכגון: " ועד רע. ְרגָּא ְנֵסיב ִאיְתתָּ נּו" ",ְנֵחית דַּ ִצילֹות אֹותָּ ֵנינּו, ּומַּ ְדלֹות בָּ ְמגַּ ֵיינּו שֶׁ ֵחטְ  דַּ "אשה רעה וכתובתה  א", "מצא או מוצא", ִמן הַּ

" ועוד. ויש  כפליםשרי בעלה מספר ימיו  אשה יפה א",  "אשה טובה מתנה טובה לבעלה":  אסיר  ב מספר בןמרובה", וציטטות לרו
 ליים, אך אנו בקשנו את החיובי והמהנה.וסיפורים שלי אמירות כמובן גם

מכולם רב   והגדיל (."כים בדרשותיהם והשומעים שמתאפקים ואינם יוצאים לשירותים נפגעים מכך בעקרות )"איעקרחכמים מארי 18
טנו מה אירע  בקטע שהשמשם    ראו.  ' אחא בר יעקבר  כפי שמעיד  מיםחכ  שישיםא שהאריך מאד בדרשותיו וגרם לעקרות של  הונ
"החכמה תחיה את    להיזהר ולקיים את הפסוקלמד כיצד  גם  ח"כ  דרשות שאהתרפא. וביח לעצמו, אלא שהצל  רב אחא בר יעקבל

נידון בהבעליה".   זה  נושא  )מעה פשיטא שלכה, הגם שנראמעניין אם    ניין מה עושים לצורך כזה מותר לצאת מהדרשה באמצע 
 . בדרשתו עיקר הביקורת כאן מופנית כלפי הרב שמאריך ש עוד  הי(. ונראסידים בטיש של הרב הח

 המילהדרשה על  ביא  מר' אלעזר בן פדת  ו  מה שדורש לעניין שריפת נותר במקדש  , ר' יוחנן יושב ודורשנושאלפרטי ה  סמבלי להיכנ  19
 מר מסברא. רא את מה שר' יוחנן אבמק  מפסוקשלומדת  נם(מילה שלא בזממצוות נותר ודין "וביום" )לעניין 

שהייתה  של ר' אלעזר בן פדת    הדרשה  את(  מאותו דיון  ש לקיש )שמשום מה נעדרייוצא מבית המדרש ומספר בהתפעלות לר' יוחנן  ר  20
  אפד ע"יעא  בגמרא בבא מצחנן סונט בו  ' אלעזר בן פדת שר' יו אותו ראגב  זה  .  ללא מענה  והשאירה אותו  "כמשה מפי הגבורה"

ייתא, ומפרקינא  שי לי עשרין וארבע קושקהוה מ  -ישא? בר לקישא, כי הוה אמינא מילתא  את כבר לק"ש:  חר פטירתו של ריש לקילא
ר' יוחנן    , כאןאך  ".  קאמינא?ידענא דשפיר    אטו לאלך,    א ואת אמרת תנא דמסייע  ליה עשרין וארבעה פרוקי, וממילא רווחא שמעתא 

  ריש לקיש ור'שדרש תורת כהנים )ספרא(, בעוד  ינו מכיר את מבפשטות את העובדה שא  גם מקבל, אלא  זרלא רק מפרגן לר' אלע
,  ראשון ת טבריה בדור אמוראי ארץ ישראל הראש ישיבוחנן  ר' י(.  , בפרט מדרשי התנאיםקר תולדות המדרשאלעזר הכירו )נושא למח

וכל  ת כהנים בשלושה ימים ולומד אותו בשלושה חדשים. הוא יושב ומשנן את תורמשנודע לו, ו כהנים!  את מדרש תורת לא הכיר
 חדים. בדפים המיו  היוחנן קפדן היר' גם בדברינו מובא זה 

שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מאי דכתיב:    אמר רבי: ""בדף טז ע מות בבמסכת יב  איסור עמוני ומואבי לבוא בקהל כבר נזכר  21
,  תורה פר על סכוכבים להיכל, הכל נפנו על כסף וזהב, והם נפנו   יבשעה שנכנסו עובד  .ן ומואב וש צר על כל מחמדיה? זה עמידו פר
  ות שמותרות של היתר עמוניות ומואביהיא  יה המרכזית  כאן הסוג  ."ה', ישרף באש  ומואבי בקהל  ניה שכתוב בו לא יבא עמוזאמרו:  

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%9B%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%9F-%D7%A7%D7%A4%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%94-2#gsc.tab=0
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  מר ויא  אבנר   הנער   זה  מי  בן   הצבא  שר  אבנר  אל  אמר  הפלשתי   לקראת  יוצא  דוד  את  שאול  כראות. "ו..  :ראגמ

  הוא  ןהגו  אם   עליו משאיל שאתה  עד :  האדומי דואג ל"א  22נה( ...   יז   א לואמ ש" )ידעתי  אם  המלך  שךפנ חי  אבנר

  :אבנר  ל "א.  המואביה  מרות  דקאתי. מאי טעמא?  לאו  אם   בקהל  או לב  ראוי   אם  יו על   שאל ,  לאו  אם  למלכות 

  23. מואבית  ולא -  מואבי,  עמונית  ולא  - עמוני:  תנינא

שאני הכא דמפרש טעמא דקרא:   25לא מצרית! י ורצמ  24. זר מום, כתיב זר ממ! ממזרת ולא   - ממזר , מעתה אלא

  לקדם   להם  היה  -.  לקדם  אשה  של  דרכה   א ול,  לקדם  איש   של   דרכו,  "םמיוב  בלחם  אתכם  קדמו   לא   אשר   על"

 28...  מיד: ויאמר המלך שאל אתה בן מי זה העלם  27אישתיק   26! נשים  לקראת  שיםונ,  אנשים  לקראת  אנשים

  ולא   -  מואבי,  עמונית  ולא  -   עמוני:  ליה  רומא,  שאל.  המדרש  תיבב   ושאל  צא,  ממך  מהעלתנ  הלכה :  ליה  אמר

 29. מואבית

  הישראלי   יתרא  ושמו  איש   בן  ועמשא":  מיד,  עליה  כרוזיאל  בעי  30. אישתיקו,  קושייתא  הני  כל  דואג  להו  קשי

,  מלמד:  רבא  אמר!  (ב  א  הימים  דברי" )הישמעאלי  יתר" :  וכתיב,  (יז  ב  שמואל" )נחש   בת  אביגיל  אל  בא  אשר

  שמואל   של  דינו   מבית  מקובלני  כך,  בחרב  ידקר  זו  הלכה   שומע   שאינו   מי   כל:  ואמר   כישמעאל   חרבו  רגשח

  31. מואבית ולא  -  מואבי, ניתעמו ולא - עמוני: הרמתי

,  לו  שומעין   -   אמרה  מעשה קודם  אם,  ובא  כה הל שמורה  חכם  תלמיד   כל:  רב  אמר  אבא   רבי   והאמר ? מהימן ומי

 ...  33!  קשיא   מקום מכל. קיים  דינו  ובית  אלשמו דהא, הכא ינאש 32! לו  שומעין  אין -  ואל ואם

  מוסרות   שני,  עולם  של  בונויר:  ה" הקב  לפני   דוד  אמר?  (קטז  תהלים " )למוסרי  פתחת":  דכתיב  מאי,  רבא  דרש

  נפלאותיך   יאלה '  ה  אתה  עשית  רבות":  דכתיב  מאי,  רבא  דרש.  העמונית  ונעמה  המואביה  רות,  פתחתם  עלי   שהיו

 
בנושא זה הארכנו   במשנה שם חולק. ור' שמעון ותואדומי  ותמצרי רות כגון  גם בהשוואה לנשים אחבוא בקהל מיד, לנה עפ"י המש
   בפרשת כי תצא וכאן נעיר רק בקצרה.  לא יבוא עמוני ומואבירינו לדון בדב

אינפורמטיבית, שהרי שאול כבר הכיר   "? לא הייתה שאלהן מי הנער הזה"בא ששאלתו של שאול  ע שהשמטנו מסבירה הגמרבקט  22
חיל  הת"ושל דוד    אה שמדיו התאימו לגופוהוא ראוי למלכות, לאחר שראם  . אלא ששאל  ישי אביו ומשפחתם(וגם את  את דוד ) 
 . " םמכל הע משכמו ומעלה גבוה": שהיה שאולהרי כתוב על שטיינזלץ שם(. ופירוש )שמא הוא המיועד למלכות" לחשוש 

וני ולא עמונית, מואבי  ( וקובע את ההלכה: עמ שמואל ב פרק ג,  יחסי דוד אבנר החמים במקרא  ראו ייחוסו של דוד )  אבנר מגן על   23
)!(  האדומג  דוא  ,בהמשך הגמרא שםא מואבית. אבל  ול ושואל קושיות חזקות על חידוש הלכתיי  זה.    לא מוותר  הקושיה גדול 

  " "יש לדוןשלו    קל וחומרהחכמים עונים לו שעל  גם כאשר  מד על דעתו  שעונ"ל  הון  שמע  שיטת ר'ב  במשנהונה מצויה כבר  הראש
 . עונים לו הם אינן" ולכה אני אומרלא כי, ה": בלהט  עונה להם, והוא  שיבניתן להו

ולא  מואבי    עמוניתעמוני ולא  "אם  ין ממזר.  מדשניה    קושיהמקשה  וה  לא מרפ  חכמי בית המדרש ששמו אותו להם לפה()או  דואג    24
להם  כמי בית המדרש ששמו אותו שוב חאבנר )או תשובת לא חטא.  מה גם שממזרולא ממזרת?  ממזר נאמר: , מדוע לא "מואבית
   .בדל בין זכרים ונקבות ן ה זרות של איסור ערווה ובזה אי, היינו שמומו בא מה מום זר  – היא קצרה ופשוטה: ממזר לפה( 

 )דברים כג ט(.  בקהל ה' " בתורה: "דור שלישי יבוא להםות כמו שכתוב  ה שלושה דורת מיד ולא נחכונתיר מצרי שאלה שלישית:  25
ר א  והמואבים: " יבות לאיסור העמונים נותנת שתי סעצמה  טובה עוד יותר. התורה   יכול היה דואג לשאול שאלהובאמת  26 ל־ְדבַּ ר  עַּ שֶׁ

לֶׁ ֹלא־קִ  ם בַּ ְתכֶׁ ְך בְ ְדמּו אֶׁ רֶׁ דֶׁ ִים בַּ מַּ ם ּובַּ ם מִ חֶׁ כַּ ִמְצרָּ ֵצאְתכֶׁ ר שָּ שֶׁ א  ם בֶׁ ִים וַּ ת־ ִבְלעָּ יָך אֶׁ לֶׁ רַּ ר עָּ ה  ם נַּ רַּ ךָּ ן־ְבעֹור ִמְפתֹור א  ְללֶׁ עניין ". ניחא  ִים ְלקַּ
לא הצליח לקלל, אבל    ת בלעם שאמנםעל התוצאה הקשה של שכיר  השנייה שמרמזת בברור   הלחם והמים, אבל מה עם הסיבה 

 על ייחוס דוד.  להקשות אך לא נהיה לפה לדואג ולא נוסיף בנות מואב!  והזנו?ומי הן שזנו    צליח בעצתו על הזנות בשיטים.ה
   ללא מענה. ים()נשאר)או שמא חכמי בית המדרש( בנר ואבדברי טעם  מוסיף להקשות  דואג 27
 בית המדרש לברר מה דינו של דוד שבא מצאצאי רות המואבית. לל מתערב לטובת דוד ושולח את דואג כאן שאו 28
  ומי הוא בית   .", מואבי ולא מואביתעמונית  ולא  עמוני"  ת למעין פסוק:שבהדרגה הופכ זו    קביעהרת על  רא חוזפעם שנייה שהגמ  29

גם בבית המדרש של שמואל  והגמרא, ממשיכים בשאלותיהם    של שמואל הרמתי. אך דואג המדרש שם נקבע כלל זה? בית מדרשו  
 ראש הסנהדרין! יההראו מדרש תהלים נב שדואג  ים.ולא מרפ

  אדומי יחוסו של דוד, תשובות לקושיותיו של דואג הים לסנגר על יינו, ואבנר וכל המנסובית ד  (שמואל ), לא מצאו שאול  סוף דבר  30
הכריז על דוד שהוא  וכבר בקשו ל. מיד( תקבלה לעם ישראל שלושה דורות ואילו רות ה ין שהרי הוא באיסורא כמובן צד בעני)שהו
שמא יצליח  )ו  ה את גוליתאת בתו לאשה למי שיכל הבטיח  שאושהרי    ,ליתדד עם גֹ ת ולהתמומשפחה ולפיכך לא יוכל לצא  פסול
 (.  תומיפתח וב  נראה כאילו למדו את הלקח דוד ...

,  המדרש   בבית חרב  נעצו: "מאי במחלוקת הלל וש ע"א  יז  דף  שבת  מסכת  ראועל מנת לקבוע הלכה?    נעץ חרב בבית המדרשמי עוד    31
  כיום   לישראל  קשה  והיה  ,התלמידים  מן  כאחד  שמאי   לפני  יושבו  כפוף  להל  היה  היום   ואותו.  צאי  אל  וצאוהי  יכנס  הנכנס:  אמרו

.  יכריעו הלכה שלא כשמאי  כמים ותלמידים נוספים שמא מדרש ומנעה כניסת חיא על פתח בית השם החרב האך    ."העגל  בו  שנעשה
  ( הצליח אולי להפחיד שא )יתראחרב זו לא הועילה. עמ  פ, נעיצת ועכ"  היא באיום פיסי על החכמים שבתוך בית המדרש!  ואילו כאן 

  בקושיותיהם   מרפיםד אשר ממשיכים ולא  מי המשנה והתלמויים על חכ , בית ראשון, אך הוא לא הצליח להפחיד או לאאת חכמי דורו
    .ית המדרש(את החרב שנעץ בבגם )ומזכירים אה להלן כפי שנר

)או אבנר או שאולאיך היה עמש  32 ת  להיזכר בהלכו  שה! איך אפשר לחדש הלכות, אוביא הלכה שבאה בשעת מע( נאמנים להא 
 ינו? עומד לפנע לאדם מסוים שקדומות, כאשר הנושא "חם ומעשי" ונוג

ומואביות בקושיות גדולות עד ששוב    , נשארת ההלכה המתירה נשים עמוניותהסבריםשל שמואל וכל שאר הי בית דינו  גם אחר  33
  דבר   על:  אומר  שמעון  רבי;  יהודה  רבי  דברי ,  יתמואב  ולא  -  מואבי ,  מונית ע  לאו  -  עמוני:  כתנאי"  לסיים בקביעה:  נאלצת הגמרא

גמרא שם לחזק  עוד ניסיון של הם  ש  ראו.  רכה של אישה לקדם"ואין ד  לקדם  איש  של  דרכו  -  ובמים  םבלח   אתכם  קדמו  לא  אשר
 לך פנימה".  דה בת מעם אחר בלחם ומים בנימוק: "כל כבושיטת ר' שמעון שאין דרכה של האישה לצאת לקראת את 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%90%d7%91%d7%99#gsc.tab=0
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:  לו  אמר,  דוד  של  בחיקו   יושב  רחבעם  שהיה,  מלמד,  " אלינו"  אלא  נאמר  לא...  (  מ  תהלים " )ינול א  ומחשבותיך

 34. הללו תמקראו  שתי נאמרו ועליך  עלי

 35הגבעונים פרשת  –דף עח ע"ב 

נים לא  ויקרא המלך לגבעונים ויאמר אליהם והגבעו "דוד גזר עליהם, שנאמר:  -אמר רב חנא בר אדא: נתינים 

 36...  "ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחר שנה ". מאי טעמא גזר עלייהו? דכתיב:  "  וגו'  המבני ישראל המ

ויאמר ה' אל שאול ואל בית  "   ...  ששאל באורים ותומים" ...    ויבקש דוד את פני ה'"מיד:  ...    בדקו ולא מצאו

מית הגבעונים.  אשר ה  על  -, ואל בית הדמים  שלא נספד כהלכה  -, אל שאול  "הדמים על אשר המית הגבעונים

 38. .. "  מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת ה'"... : ויקרא המלך לגבעונים ויאמר אליהם 37...

חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל    תאו...    ל ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאו"

  לא יומתו אבות על בנים "והא כתיב:    39. ..  "פני ה'  לם בהר  בעונים ויוקיעו. ויתנם ביד הגבן ברזילי המחולתי

! אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מוטב שתעקר אות אחת מן התורה  )דברים כד טז(  "איש בחטאו יומתו

 40ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא. 

ְצָּפה ַבת ַאָיה ֶאת ַהַשק ַוַתֵטהּו ָלּה ֶאל הַ " ַקח רִּ ַלת קָ ַותִּ ְתחִּ ַתְך ַמיִּ ּצּור מִּ יר ַעד נִּ ן ַהָשמָ צִּ ם ְולֹא ָנְתָנה עֹוף  ם ֲעֵליֶהם מִּ יִּ

ם ָלנּוַח ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְוֶאת ַחַית ַהָשֶדה ָלְיָלה  ! אמר  כא כג(  " )דבריםלא תלין נבלתו על העץ", והא כתיב:  "ַהָשַמיִּ

 41. ש שם שמים בפרהסיאדות אחת מן התורה ויתקיוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: מוטב שתעקר א  'ר

 1 חרסוההמרגלית  – דף צב עמוד ב

  : בי יוחנן: רבי, לא משנתנו היא זו? דתנןמה. אמר ליה רשין תופסין ביב בחבורה נמנו וגמרו: אין קדו  :א"ר ינאי

ררי,  האומר לאשה: הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שאשתחרר, לאחר שתשתח

 
את    ג ולפל  נולד רחבעם שעתיד למלוך תחתיו ממנו  לאישה  וזר על מעשי אבות ונושא את נעמה העמונית  דוד, שלמה, ח   בנו של   34

ים שהם  יושבים ומשתעשעים בפסוקי תהל  ,הנכד רחבעםו  ,וד סבא ד.  במאמצים רבים ע"י דוד ושלמההממלכה לאחר שאוחדה  
כולל    הכתוב מגנה את שלמה על שנשא נשים נכריות. אך  לים ...(הי)ומי כתב את ספר ת  ייחוסם.נחמתם ותשובה למקטרגים על  

   ך הוא האליל של בני עמון!סופו שבנה עבודה זרה למולראו מלכים א פרק יא! ו ת ועמוניות!מואביו
ראו שמואל א פרק כא  של דוד והגבעונים.  הקשה  ור  גמרא את הסיפהדנה באיסור חיתון עם נתינים, מביאה ה  בעקבות המשנה  35

חוטב עצך  מ")בפרשת נצבים  ניםהגבעודברינו ראו . (קים המצוטטים להלן הם מפרק זה, אם לא צוין אחרת)כל הפסו יד-וקים אפס
להתמקד  שתדל  נו  על נוסח הבבלי ביבמות   רה. כאן נעבור בקצין ד אושלמי קידושוסח היר נהתמקדנו ב, שם  ועד שואב מימך"(

 בעיקר. 
 לעצירת גשמים ממושכת זו ולא מוצא. סיבה  , שנה אחר שנה,נים אלה מחפש דוד בשלוש ש 36
שלא באמת    שהגמרא מסבירהבאשמת שאול  שאול שלא נספד כהלכה והמתת הגבעונים    שתי סיבות לכאורה סותרות: כבודו של  37

. לנב עיר הכהנים  "שהיו מספיקין להם מים ומזון"משום    ,םרנסת , נקטעה פנוב עיר הכהניםאת  הרג  שאול  לא שמתוך שנהרגו, א
דברינו  ראו ) "ענוי ארץ אשר משפטו פעלו בקשו את ה' כלסוק מצפניה ב ג: "פ ריש לקישמביא כיצד ילכו שני מעשים אלה יחדיו? 

תקופת   שעברה מזמן, בנימוק להתייחס לנושא הגבעונים ולנסות לפייס אותם משניהם, בוחר דוד. בפרשת שמות( יםמפעלות אלה
 . של שאול והאבל של שנים עשר חודש ההספד

מבין שאין לקרב  עפ"י הגמרא כבר שם דוד  של שאול.  ה אנשים מבניו  שבעמסרבים לכל פיוס שהוא ותובעים להמית  אבל הגבעונים    38
", אבל  חסדיםשנין, וגומלי  ביירחמנים,  המזהים את עם ישראל: "  את הגבעונים )הם הנתינים( משום שאין בהם שלושה הסימנים

 . כבודו של שאול?(מה עם שתיעצר הבצורת )ו על מנת וראהלמרות זאת דוד ממשיך וממלא את בקשתם הנ
על האופן שבו  הגמרא מתארת את אופן בחירת צאצאי שאול המיו   39 למיתה ומתעכבת  דוד את  עדים  יונתן  הוציא  בן  מפיבושת 

ל ְמִפי ֹבשֶׁ : ", ככתובמהרשימה ְך עַּ לֶׁ מֶׁ ְחֹמל הַּ יַּ ר ֵביוַּ שֶׁ ת ה' א  ל ְשֻבעַּ אּול עַּ ן שָּ ן בֶׁ תָּ ן ְיהֹונָּ ן בֶׁ ת בֶׁ תָּ ִוד ּוֵבין ְיהֹונָּ ם ֵבין דָּ אּולֹנתָּ    ."ן שָּ
שיהיו האומות אומרים אין אומה זו ראויין לידבק בה שהרי פשטו    -ואל יתחלל שם שמים  "י: "מה חילול השם יש כאן? מבאר רש  40

עם ישראל היה בה חילול   שהרי המתת הגבעונים על ידיקמה". ומוסיף שטיינזלץ: "א עשו בהן נידיהם בגרים ליטול מזונותיהם ול 
 רה". התו מצוותאת הדבר עשו על פי דבריהם, למרות שהם נגד השם, וכדי לתקן 

אלו? הללו עוברים ושבים אומרים: מה טיבן של  שהיו  : ""כיצד"? היינו מהו קידוש השם כאן? ותשובתה  ת:לכאן הגמרא עצמה שוא  41
מה בני מלכים כך, בני הדיוטות  רו: אין לך אומה שראויה להדבק בה כזו, ובני מלכים הם, ומה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרורים, אמ

נאמר: ויהי  ומה גרים גרורים כך, ישראל על אחת כמה וכמה! מיד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלף, ש  על אחת כמה וכמה!
ובדומה לכך גם בירושלמי. ואיפה  בבלי  בתלמוד ה  מסתיימת אגדתא זו  ך". כנים אלף חוצב בהרוסבל ושמלשלמה שבעים אלף נושא  

- יאמקרא ולקרוא את פסוקים  נראה שכאן צריך לחזור ל!  לרעב  לדוד שתי סיבות  ונאמרוהרי  , כפי שכבר שאלנו?  שאולכבודו של  
ְשתָּ שמואל ב פרק כא: "ב  יד ר עָּ שֶׁ ִוד ֵאת א  ד ְלדָּ יֻגַּ יָּה ִפלֶׁ וַּ ת אַּ ה בַּ אּול:ה ִרְצפָּ ִוד וַּ   גֶׁש שָּ ְך דָּ ֵילֶׁ ן  וַּ תָּ ְצמֹות ְיהֹונָּ ת עַּ אּול ְואֶׁ ְצמֹות שָּ ת עַּ ח אֶׁ ִיקַּ

ְנבּו ֹאתָּ ְבנֹו ֵמֵאת בַּ  ר גָּ שֶׁ ד א  ֵביש ִגְלעָּ ֵלי יָּ ר  ע  שֶׁ ן א  אּום  ם ֵמְרֹחב ֵבית שַּ ה  ְתלָּ מָּ ּכֹות ְפלִ שָּ :ְשתִ ְפִלְשִתים ְביֹום הַּ ִגְלֹבעַּ אּול בַּ ת שָּ ל    ים אֶׁ עַּ יַּ וַּ
צְ  ת עַּ ם אֶׁ ְצמוֹ ִמשָּ ת עַּ יַַּאְספּו אֶׁ ן ְבנֹו וַּ תָּ ְצמֹות ְיהֹונָּ ת עַּ אּול ְואֶׁ ִעיםמֹות שָּ מּוקָּ ְצמֹות שָּ :  ת הַּ ת עַּ ִיְקְברּו אֶׁ ִמן  וַּ ץ ִבְניָּ רֶׁ ן ְבנֹו ְבאֶׁ תָּ אּול ִויהֹונָּ

ר ִקיש ָאִביו   בֶׁ ע ְבקֶׁ יַּ ְבֵצלָּ ָאוַּ ֵתר ֱאֹלִהים לָּ ֵיעָּ ְך וַּ לֶׁ מֶׁ ה הַּ ר ִצּוָּ שֶׁ שּו ֹּכל א  ֵרי ֵכןע  ץ ַאח  חזר הגשם? לא אחרי נקמת הגבעונים שדוד  ". מתי  רֶׁ
יים דוד לאחר שראה את מעשה הגבורה של רצפה בת איה! חלוקת הכבוד לשאול מלך ישראל הראשון שקלא אחרי  נעתר לה, א

כיון שהגידו לו  : "לסיפור קשה זהחשוב    קור שלישישא שהוא מד פרשת נ  ח בה  ר  במדברדרש  מומה שהסירו התלמודים, השלים  
מה זו שהיא אשה כך עשתה לגמילות   :בעצמו ואמרל וחומר  נשא ק  ,מעשים של רצפה בת איה ( ספדו של שאול)לדוד שהתעצל בה

 . "מיד הלך לגמול חסד עמהםל אחת כמה וכמה. אני שאני מלך ע  ,חסדים

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d1#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d1#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d1#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d1#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d1#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d1#gsc.tab=0
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ינאי לר'  ר'  מר לו )ה מקודשת! אנ אי  -ותיך, או לאחר שיחלוץ ליך יבמיך  ח ות א, לאחר שתמךלאחר שימות בעלי

 42שכחת מרגניתא תותיה. לך חספא, מי מ  : אי לאו דדלאייוחנן(

 2 חרסה וית למרגה – צד עמוד א

  ,ארגניתעזר למדרש ביה מהוה ליה לר' אל   זה מדרש דרש רבי אלעזר בן מתיא וכו'. אמר רב יהודה אמר רב:

לכהונה,    אפילו לא נתגרשה אלא מאישה פסולה  -ניא: ואשה גרושה מאישה  תא? דת. מאי מרגני אחספ  ודרש ביה

 43וסל בכהונה.ו ריח הגט דפוהיינ

 ד יוחנן כועס ומקפי ר' – דף צו עמוד ב

  אליו   ונכנס.  והקפיד  י יוחנןשמע רב  44ר' יוחנן. ו של  דרש, ולא אמרה משמשמועה בבית המר' אלעזר אמר    הלך...  

סטרא  שיש בראשו גלו  45רגֶ נֶ : לא כך היה המעשה בבית הכנסת של טבריא, בְ ו, אמרו ל )לפייסו(  ר' אסיואמי  רבי  

? אלא  לקא דעתך )עולה על דעתך(? קרעו סםעד שקרעו ספר תורה בחמת  46רבי אלעזר ורבי יוסי,   שנחלקו בו

  ה היה בית הכנסת זלא י  אם ,: תמיה אנירן קיסמא, אמבי יוסי בוהיה שם רם.  בחמתפר תורה  : שנקרע סאמור

  47ה. יעבודת כוכבים! וכן ה

כאשר צוה ה' את  "ר' יעקב בר אידי, א"ל:  נכנס אליו    48ותא נמי! , אמר: חבר ריותוד  חזר )ר' יוחנן( והקפיד ע

,  " )יהושע יא טו(משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר צוה ה' את משה

כל    וכי כך  שאמרדבר  על  יודע   יהושע היה אומר להם  והכל  ודורש סתם,  יושב  יהושע  לי משה? אלא  ין  אמר 

אף ר' אלעזר תלמידך יושב ודורש סתם, והכל יודעין כי שלך היא. אמר להם: מפני מה    .היארתו של משה  שתו

 אי אתם יודעין לפייס כבן אידי חברינו!  

ים ֶאֱחֶסה  "  :ר רב: מאי דכתיבמדה אאמר רב יהודקפיד כולי האי?  א  טעמאי  ורבי יוחנן מ ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך עֹוָלמִּ

בונו  י: רהקב"ה? וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? אלא אמר דוד לפני  ם סא ה(ליתה)  "ֶסָלהָך  ֶפיְבֵסֶתר ְכנָ 

למיד  ת כל    ן בן יוחי:ושום רבי שמעי יוחנן מ; דאמר רבלם הזהשיאמרו דבר שמועה מפי בעו  של עולם, יהי רצון 

 49שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר.  חכם
 

ספר בבית  ר' ינאי מ?  תחתיוהמרגלית    את  אאם לא שהעליתי לך חרס, האם היית מוצ :  עפ"י שטיינזלץ  ןט האחרוהמשפ  תרגום  42
חליצה  לפחות  ו  )א   ייבוםעליה זיקת  שיש    יבמה  נמנו וגמרו בחבורה )איזו חבורה, היכן ומתי?( שאי אפשר לקדש אשהש  המדרש

מעט    ו דור, ר' ינאי אפילו צעירותורא לו רבי )הם היו בני אי בכבוד וקנא. בא ר' יוחנן שאמנם נוהג בר' ידם( שתתיר אותה לכל א
ל "הנ שתקבע הלכה זו(. עונה לו ר' ינאי במליצה לא היה צורך בשום חבורהמפורשת )ו נההלכה זו היא משמעיר לו ש, ון( מר' יוחנ

איים  רישה וחיפוי בכלח  קת בדיןבילה מדוימק  ראו.  משנהאת הרו לך )ולכולנו(  הזכיהם ש,  נמנו בחבורהשדבריי  :  היאשמשמעותה  
בבית  לעניינינו,  שנחשב כשטר לכל דבר ועניין.    ן"מציעא יז ע"ב בדין "מעשה בית דירא בבא  גם בגמ כך  בגמרא מכות כא ע"ב ו

יוחנן, רשמדר ר'  ינאי,  ר'  ידעו להם של אמוראי ארץ ישראל:  וחבורתם,  ידעו שעריך את החרסיםיש לקיש  י  מ  תלעתים קרובו . 
דוד  וג  ולרכיאהאהדברים לזכרון ידיד יקר    היווי.  ולוגים פנינה או מרגלית שהסתתרה שם. תשאלו את הארכיאה  רס מגלשמעלה ח

 "מעלה חרס בידו".  בענווה ינה עצמועמית ז"ל שכ
קף דרשה תו  גלית, כאשר האמורא רב יהודה בשם רבך במשל החרס והמרימוש הפושהרי לנו  מרא ביבמות,  בהמשך הגשני דפים    43

ה לר' אלעזר למדרש ביה מרגניתא,  הוה לי"  :צניש בביטוי עוקהוא משתמ, וםבדיני ייבו   רבי אלעזר בן מתיאלכתית של התנא  ה
וק  פסלדרוש מהלהרחיב וינו שניתן היה  , היחרסדרשת    לו לר' אלעזר לדרוש דרשת מרגנית )מרגלית( ודרשהיה    –  "יה חספאש ברוד

  פירושי רש"י ושטיינזלץאו  ר   – של 'ריח גט'    "ואשה גרושה מאישה" )בדיני איסורי נישואין לכהנים( גם את המקרה המורכב יותר 
ברינו  או ד. ר(יישראל-ארץ  נא ת  שמבקר  יבבל  אמוראמדובר ב  )כאן  לעקוץ  ידעו גםהחכמים    בבית מדרשם שללעניינינו,  .  על הדף
 . בדפים המיוחדים רס והזהבהחו דברינלה בוכבר הזכרנו שתי דרשות אחרונות א וגחלי אש  עקרב, שרףשועל,  

   י יבין", הן כולן באחריותנו.זלץ על הדף. אך "שגיאות מוש שטיינבפירהסתייענו  תרגום המדרש לעבריתב 44
 בראשו עיגול בולט )גלוסטרא(. שיש בריח  45
 מותר לטלטל אותו בשבת כדין כלי. אם 46
שלוש שנים  .  לר' יוחנן שקט נפשיוב אין  שו  תו של ריש לקיששסיפור זה, בו אין אזכור לריש לקיש, אירע לאחר מו אפשר לשער    47

 חה ה צער וצער רדף קפדנות וסופו שנרדפ  בל קפדנותמצער, אח"כ ניסה לחדש תלמודו, אלבוא לבית המדרש  וחנן  ר' י  מנע נצה  ומח
 נפשו. 

 ידי! עשית אותי חבר למריבות ר' אלעזר ור' יוסי שהם תלמ 48
ִרים  ְוִחֵּכְך ּכְ )ז י(: "  פסוק משיר השירים א על כומר של ענבים והעירחק בן זדרשת ר' יצבשם  וההמשך    49 ּטֹוב הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמישָּ ֵיין הַּ

ר' יוחנן נובעת מהדאגה האם הקפדתו של  סיפור עצמו,  ול  ים.לם לשינת עולמהם החכמים שהלכו לעו  ְיֵשִנים.  " יםדֹוֵבב ִשְפֵתי ְיֵשנִ 
שכבר לא אהיה כאן? אם חנן, כיהיה, דואג ר' יו  ה, אבל מזה, ניחאעולם הכאן, בכל עוד אני נוכח  שלא ישכחו אותו לאחר מותו?  

ב גם  מסמל את חיות הרקבר? )ביטוי שי ידובבו בישפתותשעד  אמרו תורה בשמי  הם כשאני עוד כאן, איך אזכה שי לא אקפיד עלי
א אלפי  אם ל' יוחנן שמאות  ך תורתו, בדומה לאמרה: צדיקים במותם קרויים חיים(. אנחנו יכולים להרגיע את רדר  לאחר מותו 

אמר רב  ,  בר חנה אמר רבי יוחנן  ה בראמר רבכגון:  שם האומר בשמו,    בשני התלמודים ובמדרשים בשמו, כולל מובאים י תורה דבר
רבי יסא  , אמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן ועוד. ובלשון הירושלמי:  ני אמר ר' יוחנןמר ר' שמואל בר נחמ, אר רבי יוחנןחא בר יעקב אמא

בגמרא באמת    ע זהנראה שעורך קט  ועוד.  ר' יוחנןברייא בשם ר' יוחנן, ר' ירמיה בשם  , חוחנןן בר ווה בשם ר' ישמעו,  וחנןבשם ר' י
שאומרים דבר שמועה    למיד חכםמעון בן יוחי: כל תי יוחנן משום רבי שדאמר רבילים: "את הסוגיה במ  קצת חמד לצון כשסיים

 ". ות בקברמפיו בעולם הזה, שפתותיו דובב
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 צאצאי בית עלי גורל  – ה עמוד אק דף

י  ":  מרשנאתקרע?  ה שאינו מר דין שיש עמו שבועמי אמר רבי יונתן: מנין לגזמואל בר אדאמר רב ש ְשַבְעתִּ ְוָלֵכן נִּ

ְתַכֵּפר ֲעֹו ם יִּ י אִּ ְנָחה ַעד עֹוָלם   ןְלֵבית ֵעלִּ י ְבֶזַבח ּוְבמִּ ח ובמנחה אינו מתכפר,  בזרבה: ב. אמר  (ג יד)שמואל א    "ֵבית ֵעלִּ

ה ואביי  ר, אבל מתכפר בגמילות חסדים. רב ה אינו מתכפבזבח ובמנח   מר:י איבאבדברי תורה.    אבל מתכפר הוא

 50חסדים חיה שיתין שנין.   גמילות בורה ועסק בת ן, אביי דורה חיה ארבעין שני מדבית עלי קאתו, רבה דעסק בת

חנן בן זכאי.  נה עשרה שנה, באו והודיעו את רבן יוומיו מתים כבן שירושלים שהאחת היתה ב: משפחה  בנןנו רת

  . , לכו ועסקו בתורה ותחיו"וכל מרבית ביתך ימותו אנשים" :  מראעלי אתם? שנ שמא ממשפחת  ם:  לה  רמא

 51ת יוחנן על שמו. פחמש  ןקורין אותבתורה וחיו, והיו  הלכו ועסקו

 ם ל ראשי עפסיע עמהוא ש  מי – וד בדף קה עמ

והיו  "יניו למטה, שנאמר:  צריך שיתן ע   לי הוו יתבי, פתח חד מינייהו ואמר: המתפלשמעון בר רב  יא ור'דר' חי

ם"  יאל אל בשמ  נשא לבבנו אל כפים"ה, שנאמר:  יניו למעלחד אמר: ע, וט ג(" )מלכים א  יםל הימכעיני ולבי שם  

מר  לה; אי תפליה: בתו? אמרו  עסקי  הו: במאילגבייהו, אמר ל  ' יוסיאדהכי אתא ר' ישמעאל בר.  ג מא(  )איכה

  , אדהכי  52 הללו. שני מקראות    מו יתן עיניו למטה ולבו למעלה, כדי שיתקיילהו, כך אמר אבא: המתפלל צריך ש

ישמעאל  רבי  בדוכתייהו,  יתיבו  קלילי  דהוו  אינהו  למתיבתא,  רבי  מפסע    אתא  הוה  יוקריה  אגב  יוסי  ברבי 

אמר ליה: אני ישמעאל בר' יוסי שבאתי    54ם קדוש?מפסע על ראשי ע ש  הוא זהן: מי  דָ בְ ה אַ אמר לי  53ואזיל. 

אמר ליה: וכי משה היה הגון ללמוד תורה מפי    ללמוד תורה מרבי?  וןללמוד תורה מרבי. אמר ליה: וכי אתה הג

יה,  סֵ ּפְ ְר טַ מִּ לְ רבי  שקליה  אמר רב יוסף:  56ליה: וכי רבך אלהים הוא?   ראמר ליה: וכי משה אתה? אמ  55הגבורה? 

לבתר    58אדהכי אתיא יבמה לקמיה דרבי, אמר ליה רבי לאבדן: פוק בדקה.   57. "רבי"ולא    "רבך "ר ליה  דקאמ

בין גדולה בין קטנה. אמר ליה: תא,   -ר' ישמעאל, כך אמר אבא: איש כתוב בפרשה, אבל אשה , אמר ליה פקדנ

 
אשריך שנתפסת על  "  :ע"י המלכותשניהם  שנתפסו  כר' אלעזר בן פרטא  לרבי חנינא בן תרדיון  דברי  מרא עבודה זרה יז  ראו בג  50

עסקת בתורה ובגמילות חסדים ואני לא עסקתי אלא    שאתָּ   .ר אחד ואיני ניצולאוי לי שנתפסתי על דב  ,יצולחמשה דברים ואתה נ
 ". בלבדבתורה 

  : אמר להם  ,שחורי ראש ם כולם  ראה אות  ,לממלא... רבי מאיר הלך    בא בימיםואברהם זקן  : "שרהפרשת חיי  ט א  נבראשית רבה  וב  51
לכו    : אמר להם  .התפלל עלינו   ,רבי ו:  אמרו ל  ? וכל מרבית ביתך ימותו אנשים  : ל א ב(ממשפחת בית עלי אתם, דכתיב )שמוא  אמרת

הקדיש ". על בני עלי יש להאריך ולצאבדרך צדקה תמ   ?ויההיכן היא מצעטרת תפארת שיבה  ...    ואתם זוכים לזקנה  בצדקה  וטפלו 
יטוב מצאצאי בני עלי משמש ככהן לפני שאול  ג שם אחיה בן אחיד  שמואל א  : במקרא,  ורותדף מיוחד וכאן רק נפנה למספר מק

ר דִ " את אביתר, שלמה מגרש כזב מלכים א  ן. בויונת שֶׁ ר ה' א  ת ְדבַּ ֵלא אֶׁ ה' ְלמַּ ל ֵבית עֵ ִמְהיֹות ֹּכֵהן לַּ ר עַּ ". בגמרא שבת נה ִלי ְבִשֹלהבֶׁ
צווחה עליהן העזרה  : "נז ע"א ובירושלמי יומא א  ", אך בגמרא פסחיםאינו אלא טועה  -ו  כל האומר בני עלי חטא, יומא ט ע"א: "ע"ב
התקשו  כשר' חנינא ור' הושעיא  ליד ע"א על ר' יוחנן שביקש לסייע    עוד בגמרא סנהדרין  ".מיכן בני עלי טימאתם בית אלהינו  אוצ

בירושלמי ראש השנה ב ה וסנהדרין ראו מנגד,  בית עלי.    צאצאישהם מ בנימוק  מנעו ממנו  , אך הם  עליו שיישענו   –  ללכת בזקנותם
ום שהיה מצאצאי בית  ( מששסיים לפניו ולא היה יכול לפסוע לאחור  יאי את ר' חבכך  שהאריך בתפילתו )וציער  ל רב כהנא  א ב ע
ובאשר  ותורה.  בדת של צאצאי בית עלי ושלושה מרשמים להסיר מהם את השבועה: צדקה, תפילה  הרי לנו רשימה מאד מכועלי.  

יוחאי    ברשמעון  בנו של ר'  אליעזר  ר'  על  מציעא פד ע"ב ק שהחיה אותם, ראו גם בבא  הצדילמנהג של קריאת שם ילדים בשמו של  
 רבים על שמו. דים הר דמים של נשים נדות )על מנת שתוכלנה להרות( וקראו ילשהיה מט

החל הלימוד הרשמי ועדיין לא תפס כל אחד  הנשיא ורבי יהודה  דברים בדברי תורה טרם שנכנס  שבים החכמים בבית המדרש מ וי  52
שהיה רבו   עאל שבסיפור להלן(פתא )אביו של ר' ישמיוסי בן חלחליצת קטנה שהלכה כר'  להלן קשור לדין  סיפור  ה  את מקומו.

 תדל לקצר. ן נשאוכ וגחלי אש עקרב, שרףשועל,  ו ברינדבסיפור שלהלן בגם וכבר הרחבנו לדון   .נשיאובהק של ר' יהודה ההמ
  ו ומם )לא הי להם מקומות קבועים בבית המדרש( ואיל תפוס את מקידים הזריזים והקלים מיהרו לרבי, התלמ  נכנסבין כך ובין כך    53

 בים על מנת להגיע למקומו. שמן וכבד נאלץ לעבור מעל ראשיהם של היוששהיה ל בר' יוסי ר' ישמעא
של    ות הסיבות לאריכות ימי"ב שאחמגילה כז ע  ראו א "פוסע על ראשי העם".  שהושמש של רבי מעיר לר' ישמעאל  -אבדן, תלמיד  54

בני חכמים ותלמידי  שנינו: "יג ע"ב  ריות  א הובגמר הוא שמעולם לא פסע מעל ראשי העם. אבל בתוספתא    שמוע  בי אלעזר בןר
מו נהג בו בכבוד רב, וודאי היה מאלה עצ  ". ור' ישמעאל ברבי יוסי שרבימפסיעין על ראשי העם  - שרבים צריכים להם  חכמים, בזמן  

 א. שבת נא ע" ראו  בבית המדרש.  הנחוצים
ם אחרות, הפער בין משה לקב"ה וודאי גדול מזה שביני ובין  במילי  ד מפי הגבורה, ואני אלמד מרבי. כל אחד מרבו בדורו.משה למ  55

 בי. רבי יהודה הנשיא. אם משה יכול היה ללמוד מפי הגבורה, קל וחומר אני מר
)ללא    56 על  צורך(נראה שהדיאלוג מתחמם  ר'  וחוזר  יאמר  לא משה,  אני  לאב  עצמו.  השאלה  ישמעאל  אלהים.  לא  הוא  ורבך  דן, 

 ומעמיד את אבדן במקומו? ושותק. מדוע הוא לא מתערב  ששומע מן הסתם את הדיאלוג הזההמתבקשת היא איפה כאן רבי 
 ? י שיושב בצד ולא מתערבעקיצה לרבאולי  הוא   במילה "רבך" במקום "רבי"  השימוש, של אבדן כמובן. אבל גמולו  –"מטפרסיה"  57
לה השאלה אם היא חייבת בייבום? שולח רבי את  כך באה נערה צעירה )ילדה( שהתאלמנה מבעלה ללא ילדים ונשאבין כך ובין    58

 ולברר מה גילה בחוץ.  ותהא  אבדן לבדוק



 פ"בתש יבמות  מסכתאגדתא  

 8מתוך    8עמ'  

 

קדוש יפסע  י: מי שצריך לו עם  בר' יוס  רבי ישמעאל  ליה  אמר  60. קמפסע אבדן ואתי  59צריכת, כבר הורה זקן.   אל

אמר ליה רבי לאבדן: קום    61ש?על ראשי עם קדוש, מי שאין צריך לו עם קדוש היאך יפסע על ראשי עם קדו

מר רב נחמן בר יצחק: בריך  ותיו. אלשתי כ  נּואֲ מֵ תאנא: באותה שעה נצטרע אבדן, וטבעו שני בניו ּו 62בדוכתיך. 

 63א. ן בהאי עלמלאבד  דכספיהרחמנא 

שתגיע לעונת נדרים. והלכתא: עד  מר: עד  רבא א  בפעוטות.  מי, מדבריו של ברבי נלמוד: קטנה חולצתר' אאמר  

 64יא שתי שערות. שתב

 האומר אין לי אלא תורה כל  – דף קט עמוד ב

יוסי   -  65ע עצמו לדבר הלכה קתו מאי    66. לו  רה איןאפילו תו  -  רהאלא תו: כל האומר אין  ראומ  דתניא, רבי 

עשיה  בשאינו    כל שישנו בעשיה ישנו בלמידה, כל   -  67"םת.. ועשי .  ולמדתם "פפא, אמר קרא:  אמר רב    טעמא?

תורה,    אין לו אלא  -ין לו אלא תורה  א   כדאמריתו מעיקרא: כל האומראיבעית אימא, לעולם  ו  68אינו בלמידה.

 69. משמע לן  א, קאגרא לדידיהת ליה בדי, מהו דתימא איזלי ועיני ואמגמר לאחר  לא צריכא, דקא

 של נחוניא חופר שיחין ובורותבתו  – ד בקכא עמו דף

ובאו והודיעו לרבי חנינא בן דוסא, שעה  פוו של נחוניא ח : מעשה בבת נו רבנןת ר שיחין שנפלה לבור הגדול, 

לתה. אמר לה: בתי, מי העלך?  להם: עאמר    - ום, שלישית  לאמר להם: ש  -שניה    אמר להם: שלום,   -שונה  רא

ביא  לא בן נא נביא אנכי ואתה? אמר להם: ל   של רחלים נזדמן לי וזקן מנהיגו. אמרו לו: נביאזכר  אמרה לו:  

  70, אלא דבר שהצדיק מתעסק בו, יכשל בו זרעו? יאנכ

 שבת שלום 
 מים חלקי ה מ

 . מסכתות  עוד ועוד  התלמוד על  שזכה להשלים אגדתות  ים:מים אחרונ 

 
ל  הלכתית( שדין יבמה חל גם ע ו )ר' יוסי בן חלפתא שנחשב בעיני רבי לסמכות בי עד שאבדן בודק בחוץ, אומר ר' ישמעאל בשם א 59

הביטוי "כבר הורה זקן" מופיע מספר פעמים בתלמוד בתור  . קורא רבי לאבדן ואומר לו שאין צורך בבדיקה.  צורך לבדוקקטנה ואין 
 הדרין כד ע"א, כט ע"ב ועוד. סנשבת נא ע"א,  ראושל כבוד לר' יוסי בן חלפתא, אביו של רבי ישמעאל. וי יטב

 ושבים. התלמידים הי ך לחזור למקומו ולעבור ביןעכשיו אבדן צרי 60
ל ראשי  ע עסו טבע ואף להחמיר בה: רק מי שבאמת צריכים לו, מותר לו לפורבי ישמעאל מוצא את ההזדמנות להשיב לו באותה מ  61

 בגמרא הוריות שהזכרנו לעיל.  נוסח התוספתא ראו העם. 
 ר' ישמעאל. ל אבדן כלפי ים רבי את התנהגותו הקשה שה לאבדן להישאר עומד על מקומו. נראה שכאן מפנוררבי מ 62
במה  זה, בפרט    , ועל עונש קשהולא ייענש לעולם הבא )שקיבל את עונשו כאן(ברוך המקום שנתן לאבדן את עונשו בעולם הזה    63

  עקרב, שרףשועל,    ונירבדבממשחקי כבוד כפי שהערנו    לא חףיוסי    בירבי ישמעאל ברעוד שגם    של אבדן, יש לדון. מה  חטאו בניו
   .וגחלי אש

סיפור זה המבוסס על גדולי  למוד להלכה מ גדתא לעיל ואם ר' אמי בא לת כל הארא חוזרת לדיון ההלכתי שבעקבותיו מובאגמה  64
, באים האמוראים  כות עד שתגדלשקטנה ממש )פעוטה( חולצת ואינה נזקקת לייבום ולח  ה הנשיאהתנאים ובית מדרשו של רבי יהוד

א זו ורבים כמותה בתלמוד  אל אם דוגמ ואנו נש  ה כאן היא כבר בעצם נערה.נקט. הדין זהלמעשה  ובעצם מנטרלים  אוחרים  המ
יש ערך חשוב בפני עצמו ולפיכך מסופר סיפור זה    לאגדה ולסיפור הנהגותיהם של חכמיםורך הדיון ההלכתי, או שאה אכן רק לצב

 ומעורר מחשבה בדיני דרך ארץ שקדמה לתורה.  יםבפרטי פרט
  הוא שהביטוי   הסבר אחד שהגמרא מביאהה".  י יצחק בגמרא שם מגנה ומכנה אותם "רעה אחר רערבזה אחד משלושה דברים ש  65

או    עם רבו  "( במקום ללכת ולהתייעץאתלימל  אתלימ  ימדמ")משלו    היגיוןעל בסיס  מדבר בדיין שפוסק    "תוקע עצמו לדבר הלכה"
 בלימוד תורה ומעשה.  ורהקשהראשון בסוגיה שם  חכם אחר שבקי ממנו. אבל אנחנו נתייחס להסבר

 ת להגיע לעיקר. ' יוסי על מנא שם את האמירה המיוחסת לרקצרנו קצת בליבון הגמר 66
 ם". תם ושמרתם לעשותולמדתם או"בדברים ה א:  קיצור של הפסוק 67
אינו נחשב    רהאף עיסוקו בתו  —הרוצה לעסוק רק בתורה בלא לקיימה  לו", ושטיינזלץ: "  ןשכר לימוד אי  אפילו תורהרש"י שם: "  68

  תלמוד גדול או מעשה גדול הלימוד. ראו דברינו  גדול המעשה מהחריף ביותר שנוטה לשיטה ש". נראה שזה אולי הביטוי לו כמצוה
)בהערה על בני עלי( רא עבודה זרה יז ע"ב  וראו שוב גמ  ק לתורה."ש רדמתוך הקדמת פירושם הבאנו מקור זה  ,  שת ואתחנןפרב

 ". לוהכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו א :דאמר רב הונא" :לגבי תורה בלי גמילות חסדים
חידוש יש    . ומה"תורה  אין לו אלא  -ין לו אלא תורה  א  ומרהאכל  ":  רך יותר  א את מאמר ר' יוסי בנוסחהיא לקרו אפשרות אחרת,    69

לוקחי שמעו ועושים את אותה    הולכיםשמלמד לא רק לימוד תיאורטי אלא גם הלכה למעשה ובעקבות לימודו  מי  כאן? מדובר ב
ר: את שכר ומכמי שיש לו שכר המעשה, ובא ר' יוסי וא  גם את המלמד שגרם לאחרים לעשותמצווה שנלמדה. יכולנו להחשיב  

הבבא בתרא ט ע"א: "  ראבגמ  חז"לאמנם אמרו  .  המעשהלו את שכר  אין  הלימוד יש לנו, אבל   עֹושֶׁ ה יֹוֵתר ִמן הָּ שֶׁ ְמעַּ דֹול הַּ שם  ", אך  גָּ
 תרום. תורם לצדקה ומגייס גם אחרים ל בעצמו  נראה שמדובר במי ש

וקראו את הפסוק מתהלים פט:    ם סביביו כחוט השערהע  דקדקמחז"ל שהקב"ה    לבנו לא אירע נס ומת בצמא ועל כך אמרו   אבל  70
ות רבות בסוגיה של מים שאין להם )או יש להם( סוף ועדות  ". עוד שם אגדת ביביובה ונורא על כל סאל נערץ בסוד קדושים ר"

הים, הדרכים ת  : סכנושיכולים להעיד על טיב החיים בתקופה הנ"לסיפורים    –תרת לכל אדם  או גוי על יהודי שמת ואשתו מו  אשה
 . השעה והמקום לחתוםו גנו במים שאין להם סוף והגיעהמשובשות, בעלי חיים מסוכנים, מלחמות וגייסות וכו'. אך הפל


