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ניסים מן הגליל
ד״ר גילה וכמן

שיעור 1: רבי חנינא בעל הנס
בבלי, תענית כד ע"ב-כה ע"א )מתורגם בחלקו( 

אמר רב יהודה אמר רב:
בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת: כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני,

וחנינא בני דיו בקב חרובים מערב שבת לערב שבת.
היתה רגילה אשתו להסיק תנור כל ערב שבת ולהעלות עשן מחמת הבושה.

היתה לה שכנה רעה. אמרה: הרי יודעת אני שאין להם ולא כלום, מה כל זה? הלכה ודפקה 
בדלת.

התביישה ונכנסה לחדר פנימי. נעשה לה נס שראתה את התנור מלא לחם והקערה מלאה בצק.
אמרה לה: פלונית, פלונית! הביאי מרדה, שלחמך נשרף! אמרה לה: אף אני לכך נכנסתי.

תנא: אף היא להביא מרדה נכנסה, מפני שמלומדת בנסים.

בבלי, תענית כה ע"א
חד בי שמשי חזייה לברתיה דהוות עציבא,

אמר לה: בתי, למאי עציבת?
אמרה ליה: כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן, והדלקתי ממנו אור לשבת.

אמר לה: בתי, מה אכפת לך? מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק.
תנא: היה דולק והולך כל היום כולו, עד שהביאו ממנו אור להבדלה.

משנה, אבות ג, ט
ַרבִּי חֲנִינָא בֶן דּוֹסָא אוֹמֵר: כָּל ׁשֶיְִּראַת חֶטְאוֹ קוֶֹדמֶת לְחָכְמָתוֹ, חָכְמָתוֹ מִתְקַיֶּמֶת. וְכָל ׁשֶחָכְמָתוֹ 

קוֶֹדמֶת לְיְִראַת חֶטְאוֹ, אֵין חָכְמָתוֹ מִתְקַיֶּמֶת. הוּא הָיָה אוֹמֵר: כָּל ׁשֶמַּעֲשָׂיו מְֻרבִּין מֵחָכְמָתוֹ, חָכְמָתוֹ 
מִתְקַיֶּמֶת. וְכָל ׁשֶחָכְמָתוֹ מְֻרבָּה מִמַּעֲשָׂיו, אֵין חָכְמָתוֹ מִתְקַיֶּמֶת.

ּ. וְכָל ׁשֶאֵין רוּחַ הַבְִּריּוֹת  ּ, רוּחַ הַמָּקוֹם נוֹחָה הֵימֶנּו הוּא הָיָה אוֹמֵר: כָּל ׁשֶרוּחַ הַבְִּריּוֹת נוֹחָה הֵימֶנּו
.ּ ּ, אֵין רוּחַ הַמָּקוֹם נוֹחָה הֵימֶנּו נוֹחָה הֵימֶנּו
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משנה, סוטה ט, טו
ֶמֵּת ַרבִּי אֶלְעָזָר בֶּן  ָּנִים ]...[ מִּשׁ ַקְד ֶמֵּת בֶּן עַזַּאי, בָּטְלוּ הַּשׁ ֶמֵּת ַרבִּי מֵאִיר, בָּטְלוּ מוֹׁשְלֵי מְׁשָלִים. מִּשׁ מִּשׁ
ֶמֵּת ַרבִּי חֲנִינָא בֶּן דּוֹסָא,  ֶמֵּת ַרבִּי עֲקִיבָא, בָּטַל כְּבוֹד הַתּוָֹרה. מִּשׁ עֲזְַריָה, ּפָסַק הָעׁשֶר מִן הַחֲכָמִים. מִּשׁ

בָּטְלוּ אַנְׁשֵי מַעֲשֶׂה.
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שיעור 2: נסי ריבוי מזון: השראה או חיקוי?
מלכים ב ד, 7-1 

ָה אַחַת מִנְּׁשֵי בְנֵי הַנְּבִיאִים צָעֲקָה אֶל אֱלִיׁשָע לֵאמֹר. וְאִּשׁ
ְּךָ הָיָה יֵָרא אֶת ה' וְהַנֹּׁשֶה בָּא לָקַחַת אֶת ׁשְנֵי יְלַָדי לוֹ לַעֲבִָדים. ְּךָ אִיׁשִי מֵת וְאַתָּה יַָדעְתָּ כִּי עַבְד עַבְד

וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֱלִיׁשָע מָה אֶעֱשֶׂה לָּךְ הַגִּיִדי לִי מַה יֶּׁש לָךְ בַּבָּיִת.
וַתֹּאמֶר אֵין לְׁשִפְחָתְךָ כֹל בַּבַּיִת כִּי אִם אָסוּךְ ׁשָמֶן.

וַיֹּאמֶר לְכִי ׁשַאֲלִי לָךְ כֵּלִים מִן הַחוּץ מֵאֵת כָּל ׁשְכֵנָיִךְ כֵּלִים ֵרקִים אַל תַּמְעִיטִי.
ֶּלֶת בַּעֲֵדךְ וּבְעַד בָּנַיִךְ וְיָצַקְתְּ עַל כָּל הַכֵּלִים הָאֵלֶּה וְהַמָּלֵא תַּסִּיעִי. וּבָאת וְסָגְַרתְּ הַד

ֶּלֶת בַּעֲָדהּ וּבְעַד בָּנֶיהָ הֵם מַגִּׁשִים אֵלֶיהָ וְהִיא מוֹצָקֶת. וַתֵּלֶךְ מֵאִתּוֹ וַתִּסְגֹּר הַד
ָמֶן. וַיְהִי כִּמְלֹאת הַכֵּלִים וַתֹּאמֶר אֶל בְּנָהּ הַגִּיׁשָה אֵלַי עוֹד כֶּלִי וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֵין עוֹד כֶּלִי וַיַּעֲמֹד הַּשׁ

ֶמֶן וְׁשַלְּמִי אֶת נִׁשְיֵךְ וְאַתְּ וּבָנַיִךְ תִחְיִי בַּנּוֹתָר. וַתָּבֹא וַתַּגֵּד לְאִיׁש הָאֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לְכִי מִכְִרי אֶת הַּשׁ

מלכים ב ד, 44-42
וְאִיׁש בָּא מִבַּעַל ׁשָלִׁשָה וַיָּבֵא לְאִיׁש הָאֱלֹהִים לֶחֶם בִּכּוִּרים עֶשְִׂרים לֶחֶם שְׂעִֹרים וְכְַרמֶל בְּצִקְלֹנוֹ 

.ּ וַיֹּאמֶר תֵּן לָעָם וְיֹאכֵלו
וַיֹּאמֶר מְׁשְָרתוֹ מָה אֶתֵּן זֶה לִפְנֵי מֵאָה אִיׁש וַיֹּאמֶר תֵּן לָעָם וְיֹאכֵלוּ כִּי כֹה אָמַר ה' אָכֹל וְהוֹתֵר.

וַיִּתֵּן לִפְנֵיהֶם וַיֹּאכְלוּ וַיּוֹתִרוּ כְִּדבַר ה'.

מלכים א יז, 16-8 
ָה אַלְמָנָה  וַיְהִי ְדבַר ה' אֵלָיו לֵאמֹר. קוּם לֵךְ צְָרפַתָה אֲׁשֶר לְצִידוֹן וְיָׁשַבְתָּ ׁשָם הִנֵּה צִוִּיתִי ׁשָם אִּשׁ

.ָ לְכַלְכְּלֶך
ָה אַלְמָנָה מְקֹׁשֶׁשֶת עֵצִים וַיִּקְָרא אֵלֶיהָ וַיֹּאמַר  וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ צְָרפַתָה וַיָּבֹא אֶל ּפֶתַח הָעִיר וְהִנֵּה ׁשָם אִּשׁ

 .ְ קְחִי נָא לִי מְעַט מַיִם בַּכְּלִי וְאֶׁשְתֶּה. וַתֵּלֶךְ לָקַחַת וַיִּקְָרא אֵלֶיהָ וַיֹּאמַר לִקְחִי נָא לִי ּפַת לֶחֶם בְּיֵָדך
וַתֹּאמֶר חַי ה' אֱלֹהֶיךָ אִם יֶׁש לִי מָעוֹג כִּי אִם מְלֹא כַף קֶמַח בַּכַּד וּמְעַט ׁשֶמֶן בַצַּּפָחַת וְהִנְנִי מְקֹׁשֶׁשֶת 

ּ. וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֵלִיָּהוּ אַל תִּיְראִי בֹּאִי עֲשִׂי  ׁשְנַיִם עֵצִים וּבָאתִי וַעֲשִׂיתִיהוּ לִי וְלִבְנִי וַאֲכַלְנֻהוּ וָמָתְנו
ָם ֻעגָה קְטַנָּה בִָראׁשֹנָה וְהוֹצֵאת לִי וְלָךְ וְלִבְנֵךְ תַּעֲשִׂי בָּאַחֲרֹנָה. כִּי כֹה אָמַר  כְִדבֵָרךְ אַךְ עֲשִׂי לִי מִּשׁ

ֶמֶן לֹא תֶחְסָר עַד יוֹם תֵּת ה' גֶּׁשֶם עַל ּפְנֵי הָאֲָדמָה.  ה' אֱלֹהֵי יִשְָׂראֵל כַּד הַקֶּמַח לֹא תִכְלָה וְצַּפַחַת הַּשׁ
ֶמֶן לֹא  וַתֵּלֶךְ וַתַּעֲשֶׂה כְִּדבַר אֵלִיָּהוּ וַתֹּאכַל הִיא וָהוּא וּבֵיתָהּ יָמִים. כַּד הַקֶּמַח לֹא כָלָתָה וְצַּפַחַת הַּשׁ

.ּ ִּבֶּר בְּיַד אֵלִיָּהו חָסֵר כְִּדבַר ה' אֲׁשֶר ד

מרקוס ח, 10-1
וַיְהִי בַּיָּמִים הַהֵם בְּהִקָּבֵץ עַם ַרב וְאֵין לָהֶם מַה יֹאכְלוּ וַיִּקְָרא יֵׁשוּעַ אֶל תַּלְמִיָדיו וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם. 
נִכְמְרוּ ַרחֲמַי עַל הָעָם כִּי זֶה ׁשְלֹׁשֶת יָמִים עָמְדוּ עִמִּי וְאֵין לָהֶם לֶחֶם לֶאֱכֹל. וְהָיָה בְּׁשָלְחִי אוֹתָם 

ֶֶּרךְ כִּי יֵׁש בָּהֶם אֲׁשֶר בָּאוּ מִמְֶּרחָק. וְיַעֲנוּ תַּלְמִיָדיו וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו מֵאַיִן  ְרעֵבִים לְבָתֵּיהֶם יִתְעַלְּפוּ בַּד
יוּכַל אִיׁש לְהַשְׂבִּיעַ אֶת אֵלֶּה לֶחֶם ּפֹה בַּמְִּדבָּר. וְיִׁשְאַל אוֹתָם וְיֹאמַר כַּמָּה כִּכְּרוֹת לֶחֶם יֵׁש לָכֶם 

וְיֹאמְרוּ ׁשֶבַע. וַיְצַו אֶת הָעָם לָׁשֶבֶת לָאֶָרץ וַיִּקַּח אֶת ׁשֶבַע כִּכְּרוֹת הַלֶּחֶם וִיבֵָרךְ וְיִפְרֹס וְיִתֵּן לְתַלְמִיָדיו 
לָשׂוּם לִפְנֵיהֶם וַיָּשִׂימוּ לִפְנֵי הָעָם. וְלָהֶם מְעַט דָּגִים קְטַנִּים וִיבֵָרךְ וְיֹאמַר לָשׂוּם לִפְנֵיהֶם גַּם אֶת אֵלֶּה. 

ְּוִָדים. וְהָאֹכְלִים כְּאְַרבַּעַת אֲלָפִים וַיְׁשַלְּחֵם. וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׂבָּעוּ וַיִּשְׂאוּ מִן הַּפְתוֹתִים הַנּוֹתִָרים ׁשִבְעָה ד
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שיעור 3: נסי ריפוי: דע לפני מי אתה עומד
ירושלמי, ברכות ה, ה

]משנה[ המתפלל וטעה סימן רע לו ואם שליח ציבור הוא סימן רע לשולחיו, ששלוחו של אדם 
כמותו.

אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת.
אמרו לו: מנין אתה יודע, אמר להן: אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע 

אני שהוא מטורף.
]תלמוד[ רב אחא בר יעקב אמר: ובלבד באבות.

מעשה ברבן גמליאל שחלה בנו ושלח שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא בעירו.
אמר לון: המתינו לי עד שאעלה לעלייה ועלה לעלייה וירד.

אמ' להן: בטוח אני שנינוח בנו של רבן גמליאל מחליו וסיימו. באותה שעה תבע מזון.

בבלי, ברכות לד ע"ב
תנו רבנן: מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל, שגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא 

לבקש עליו רחמים.
כיון שראה אותם עלה לעלייה ובקש עליו רחמים. בירידתו, אמר להם: לכו, שחלצתו חמה.

אמרו לו: וכי נביא אתה? אמר להן: לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא כך מקובלני: אם 
שגורה תפלתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. ישבו וכתבו וכוונו 

אותה שעה. וכשבאו אצל רבן גמליאל, אמר להן: העבודה! לא חסרתם ולא הותרתם, אלא כך היה 
מעשה, באותה שעה חלצתו חמה ושאל לנו מים לשתות.

בבלי, ברכות לד ע"ב 
ושוב מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, וחלה בנו של רבי 

יוחנן בן זכאי.
אמר לו: חנינא בני, בקש עליו רחמים ויחיה. הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה. אמר 
רבי יוחנן בן זכאי: אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו לא היו משגיחים עליו. 

אמרה לו אשתו: וכי חנינא גדול ממך? אמר לה: לאו, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני 
דומה כשר לפני המלך.

מלכים ב ה, 14-1 
ֻׂא פָנִים כִּי בוֹ נָתַן ה' תְּׁשוּעָה לַאֲָרם וְהָאִיׁש  וְנַעֲמָן שַׂר צְבָא מֶלֶךְ אֲָרם הָיָה אִיׁש גָּדוֹל לִפְנֵי אֲדֹנָיו וּנְש
הָיָה גִּבּוֹר חַיִל מְצָֹרע. וַאֲָרם יָצְאוּ גְדוִּדים וַיִּׁשְבּוּ מֵאֶֶרץ יִשְָׂראֵל נַעֲָרה קְטַנָּה וַתְּהִי לִפְנֵי אֵׁשֶת נַעֲמָן. 

וַתֹּאמֶר אֶל גְּבְִרתָּהּ אַחֲלֵי אֲדֹנִי לִפְנֵי הַנָּבִיא אֲׁשֶר בְּׁשֹמְרוֹן אָז יֶאֱסֹף אֹתוֹ מִצַָּרעְתּוֹ. וַיָּבֹא וַיַּגֵּד לַאדֹנָיו 
ִּבְָּרה הַנַּעֲָרה אֲׁשֶר מֵאֶֶרץ יִשְָׂראֵל. וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ אֲָרם לֶךְ בֹּא וְאֶׁשְלְחָה סֵפֶר אֶל  לֵאמֹר כָּזֹאת וְכָזֹאת ד

מֶלֶךְ יִשְָׂראֵל וַיֵּלֶךְ וַיִּקַּח בְּיָדוֹ עֶשֶׂר כִּכְֵּרי כֶסֶף וְׁשֵׁשֶת אֲלָפִים זָהָב וְעֶשֶׂר חֲלִיפוֹת בְּגִָדים. וַיָּבֵא הַסֵּפֶר 
ִּי וַאֲסַפְתּוֹ  אֶל מֶלֶךְ יִשְָׂראֵל לֵאמֹר וְעַתָּה כְּבוֹא הַסֵּפֶר הַזֶּה אֵלֶיךָ הִנֵּה ׁשָלַחְתִּי אֵלֶיךָ אֶת נַעֲמָן עַבְד

מִצַָּרעְתּוֹ. וַיְהִי כִּקְרֹא מֶלֶךְ יִשְָׂראֵל אֶת הַסֵּפֶר וַיִּקְַרע בְּגָָדיו וַיֹּאמֶר הַאֱלֹהִים אָנִי לְהָמִית וּלְהַחֲיוֹת כִּי 
ְּעוּ נָא וְּראוּ כִּי מִתְאַנֶּה הוּא לִי.וַיְהִי כִּׁשְמֹעַ אֱלִיׁשָע אִיׁש  זֶה ׁשֹלֵחַ אֵלַי לֶאֱסֹף אִיׁש מִצַָּרעְתּוֹ כִּי אַךְ ד
הָאֱלֹהִים כִּי קַָרע מֶלֶךְ יִשְָׂראֵל אֶת בְּגָָדיו וַיִּׁשְלַח אֶל הַמֶּלֶךְ לֵאמֹר לָמָּה קַָרעְתָּ בְּגֶָדיךָ יָבֹא נָא אֵלַי 
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לַח אֵלָיו  ְׁ ע. וַיִּש וְיֵַדע כִּי יֵׁש נָבִיא בְּיִשְָׂראֵל. וַיָּבֹא נַעֲמָן בְּסוּסָיו וּבְִרכְבּוֹ וַיַּעֲמֹד פֶּתַח הַבַּיִת לֶאֱלִישָׁ
ב בְּשְָׂרךָ לְךָ וּטְהָר. וַיִּקְצֹף נַעֲמָן וַיֵּלַךְ  ֹׁ בַע פְּעָמִים בַּיְַּרֵדּן וְיָש ע מַלְאָךְ לֵאמֹר הָלוֹךְ וְָרחַצְתָּ שֶׁ אֱלִישָׁ

ם ה' אֱלֹהָיו וְהֵנִיף יָדוֹ אֶל הַמָּקוֹם וְאָסַף הַמְּצָֹרע.  ֵׁ וַיֹּאמֶר הִנֵּה אָמְַרתִּי אֵלַי יֵצֵא יָצוֹא וְעָמַד וְקָָרא בְּש
הֲלֹא טוֹב אֲמָנָה וּפְַרפַּר נַהֲרוֹת ַדּמֶּשֶׂק מִכֹּל מֵימֵי יִשְָׂראֵל הֲלֹא אְֶרחַץ בָּהֶם וְטָהְָרתִּי וַיִּפֶן וַיֵּלֶךְ בְּחֵמָה. 
וַיִּגְּׁשוּ עֲבָָדיו וַיְַדבְּרוּ אֵלָיו וַיֹּאמְרוּ אָבִי ָדּבָר גָּדוֹל הַנָּבִיא ִדּבֶּר אֵלֶיךָ הֲלוֹא תַעֲשֶׂה וְאַף כִּי אָמַר אֵלֶיךָ 

ֹן וַיִּטְהָר.   ב בְּשָׂרוֹ כִּבְשַׂר נַעַר קָט ָׁ בַע פְּעָמִים כְִּדבַר אִיׁש הָאֱלֹהִים וַיָּש ְרחַץ וּטְהָר. וַיֵֶּרד וַיִּטְבֹּל בַּיְַּרֵדּן שֶׁ

מרקוס א, 44-40
וַיָּבוֹא אֵלָיו אִיׁש מְצָֹרע וַיִּתְחַנֵּן אֵלָיו וַיִכְַרע עַל בְִּרכָּיו וַיּאֹמֶר לוֹ אִם תְִּרצֶה תּוּכַל לְטַהֲֵרנִי. וַיְַרחֵם 

לַח יָדוֹ וַיִּגַּע בּוֹ וַיֹּאמַר רֹצֶה אָנֹכִי טְהָר. עוֶֹדנּוּ מְַדבֵּר וְהַצַָּרעַת סָָרה מִמֶּנּוּ וַיִּטְהָר. וַיִּגְעַר  ְׁ עָלָיו יֵׁשוּעַ וַיִּש
בּוֹ וַיְמַהֵר לְהוֹצִיאוֹ הַחוּצָה. וַיּאֹמֶר אֵלָיו ְראֵה אַל תַּגִּיד לְאִיׁש ָדּבָר וְלֵךְ הֵָראֵה אֶל הַכֹּהֵן וְהַקְֵרב 

ה לְעֵדוּת לָהֶם. ר צִוָּה משֶׁ ֶׁ לְטָהֳָרתְךָ אֵת אֲש

לוקס יז, 19-11
ים  ִׁ מְרוֹן וְהַגָּלִיל. וַיָּבֹא אֶל כְּפָר אֶחָד וְהִנֵּה לִקְָראתוֹ עֲשָָׂרה אֲנָש ֹׁ לָיִם וְהוּא עֹבֵר בֵּין ש ָׁ וַיְהִי בְּלֶכְתּוֹ יְרוּש

ּ. וַיְַּרא אוֹתָם וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לְכוּ  מְצָֹרעִים וַיַּעַמְדוּ מֵָרחוֹק. וַיִּשְׂאוּ אֶת קוֹלָם וַיִּקְָראוּ יֵׁשוּעַ מוֶֹרה חָנֵּנו
בַּח אֶת הָאֱלֹהִים  ַׁ ב וַיְש ָׁ ּ. וְאֶחָד מֵהֶם בְִּראֹתוֹ כִּי נְִרפָּא וַיָּש וְהֵָראוּ אֶל הַכֹּהֲנִים וַיְהִי בְלֶכְתָּם וַיִּטְהָרו

מְרוֹנִי. וַיַּעַן יֵׁשוּעַ וַיֹּאמַר הֲלֹא הָעֲשָָׂרה טֹהָרוּ וְאַיֵּה  ֹׁ ָּנָיו לְַרגְלָיו וַיּוֶֹדה לוֹ וְהוּא ש ֹּל עַל פ קוֹל גָּדוֹל. וַיִּפ
יָּׁשוּב לָתֵת כָּבוֹד לֵאלֹהִים זוּלָתִי הַנָּכְִרי הַזֶּה. וַיֹּאמֶר אֵלָיו קוּם וָלֵךְ  עָה. הֲכִי לֹא נִמְצָא מִי שֶׁ ְׁ הַתִּש

.ְ יעָה לָּך ִׁ אֱמוּנָתְךָ הוֹש
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שיעור 4: 'לדרוך על נחשים' - גירוש שדים ומזיקים
משנה, ברכות ה, א

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש.
חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכונו את לבם.

אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו. ואפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק.

תוספתא, ברכות ג, כ 
היה עומד ומתפלל בסרטיה ובפלטיה, הרי זה עובר פני חמור פני חמר פני קדר )עולה( ואין 

מפסיק. אמרו עליו על ר' חנינא בן דוסא שהיה מתפלל ונשכו ערוד ולא הפסיק. הלכו תלמידיו 
ומצאוהו מת על פי חורו. אמרו: אילו לאדם שנשכו ערוד, אילו לערוד שנשכו לבן דוסא.

ירושלמי, ברכות ה, א
אמרין עליו על ר' חנינא בן דוסא שהיה עומד ומתפלל, ובא חברבר והכישו, ולא הפסיק את 

תפילתו, והלכו ומצאו אותו חברבר מת מוטל על פי חורו. אמרו: אי לו לאדם שנשכו חברבר ואי 
לו לחברבר שנשך את ר' חנינא בן דוסא.

מה עיסקיה דהדין חברבריא? כד הוות נכית לבר נשא, אין בר נשא קדים למיא חברברא מיית, 
ואין חברברא קדים למיא בר נשא מיית. אמרו לו תלמידיו: רבי, לא הרגשת? אמר להן: יבא עלי 

ממה שהיה לבי מתכוין בתפילה אם הרגשתי. אמר ר' יצחק בר אלעזר: ברא לו הקב"ה מעיין תחת 
כפות רגליו, לקיים מה שנאמר: רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם )תהלים קמה, 19(.

בבלי, ברכות לג ע"א
אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק ]...[

תנו רבנן: מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות, באו והודיעו לו לר' חנינא בן 
דוסא.

אמר להם: הראו לי את חורו! הראוהו את חורו, נתן עקבו על פי החור, יצא ונשכו ומת אותו ערוד.
נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש. אמר להם: ראו בני, אין ערוד ממית אלא החטא ממית.

באותה שעה אמרו: אוי לו לאדם שפגע בו ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא.

בבלי, פסחים קיב ע"ב
אל תצא יחידי בלילה, דתניא: לא יצא יחידי בלילה לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות, מפני 

שאגרת בת מחלת, היא ושמונה עשרה רבוא של מלאכי חבלה יוצאין, וכל אחד ואחד יש לו רשות 
לחבל בפני עצמו.

מעיקרא הוו שכיחי כולי יומא, זמנא חדא פגעה ברבי חנינא בן דוסא. אמרה ליה: אי לאו דמכרזן 
עלך ברקיע הזהרו בחנינא ובתורתו - סכנתיך. אמר לה: אי חשיבנא ברקיע - גוזר אני עליך שלא 
תעבורי ביישוב לעולם. אמרה ליה: במטותא מינך, שבק לי רווחא פורתא. שבק לה לילי שבתות 

ולילי רביעיות.
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מרקוס א, 28-23
ר רוּחַ ֻטמְאָה בּוֹ וַיִּזְעַק לֵאמֹר. אֲהָהּ מָה לָּנוּ וָלָךְ יֵׁשוּעַ הַנָּצְִרי  ֶׁ לָּהֶם אֲש ם בְּבֵית הַכְּנֵסֶת שֶׁ וְאִיׁש הָיָה שָׁ
ּ. וַיִּסְחָבֵהוּ  לְהַאֲבִיֵדנוּ בָאתָ יְַדעְתִּיךָ מִי אַתָּה קְדוֹׁש הָאֱלֹהִים. וַיִּגְעַר בּוֹ יֵׁשוּעַ לֵאמֹר הֵאָלֵם וְצֵא מִמֶּנּו
אֲלוּ אִיׁש אֶת ֵרעֵהוּ לֵאמֹר מַה זֹּאת מַה  ְׁ ּ. וַיִּבָּהֲלוּ כֻלָּם וַיִּש רוּחַ הַֻטּמְאָה וַיִּזְעַק בְּקוֹל גָּדוֹל וַיֵּצֵא מִמֶּנּו

מְעוֹ  מְעוֹת לוֹ. וַיֵּצֵא שִׁ ֹׁ ר אַף לְרוּחוֹת הַֻטּמְאָה מְצַוֶּה הוּא בִּגְבוָּרה וְהֵנָּה ש ֶׁ ה אֲש הִיא הַתּוָֹרה הַחֲָדשָׁ
מַהֵר בְּכָל סְבִיבוֹת אֶֶרץ הַגָּלִיל.

לוקס י, 20-17
נַיִם אֶל כָּל עִיר  נַיִם שְׁ לָחֵם לְפָנָיו שְׁ ְׁ בְעִים אֲחִֵרים וַיִּש וְאַחֲֵרי הְַדּבִָרים הָאֵלֶּה הִבְִדּיל הָאָדוֹן עוֹד שִׁ

ִדים נִכְנָעִים תַּחְתֵּינוּ  ֵּׁ בְעִים בְּשִׂמְחָה וַיֹּאמְרוּ אֲדֹנֵינוּ גַּם הַש ִּׁ מָּה... וַיָּׁשוּבוּ הַש ר בִּקֵּׁש לָבוֹא שָׁ ֶׁ וּמָקוֹם אֲש
לַטְתִּי אֶתְכֶם לְִדרֹךְ עַל־ ְׁ מָיִם. הִנֵּה הִש ָּׁ ָּׂטָן נֹפֵל כַּבָָּרק מִן הַש ָ. וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם ָראִיתִי אֶת־הַש מֶך ְׁ בִּש

ר נִכְנָעִים  ֶׁ ים וְעַקְַרבִּים וְעַל כָּל־גְּבוַּרת הָאוֹיֵב וְכָל־ָדּבָר לֹא יַזִּיק לָכֶם. אַךְ בָּזֹאת אַל תִּשְׂמְחוּ אֲש ִׁ נְחָש
מָיִם. ָּׁ מוֹתֵיכֶם בַּש ר נִכְתְּבוּ שְׁ ֶׁ תַּחְתֵּיכֶם הָרוּחוֹת כִּי אִם שִׂמְחוּ עַל אֲש
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שיעור 5: נסי החייאת מתים: מי מחזיק במפתחות?
מלכים א יז, 24-17

ר לֹא נוֹתְָרה בּוֹ  ֶׁ ה בַּעֲלַת הַבָּיִת וַיְהִי חָלְיוֹ חָזָק מְאֹד עַד אֲש ָּׁ וַיְהִי אַחַר הְַדּבִָרים הָאֵלֶּה חָלָה בֶּן הָאִש
מָה. ָׁ נְש

וַתֹּאמֶר אֶל אֵלִיָּהוּ מַה לִּי וָלָךְ אִיׁש הָאֱלֹהִים בָּאתָ אֵלַי לְהַזְכִּיר אֶת עֲו ֹנִי וּלְהָמִית אֶת בְּנִי.
כִּבֵהוּ עַל  ְׁ ם וַיַּש ב שָׁ ֵׁ ר הוּא יֹש ֶׁ וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ תְּנִי לִי אֶת בְּנֵךְ וַיִּקָּחֵהוּ מֵחֵיקָהּ וַיַּעֲלֵהוּ אֶל הָעֲלִיָּה אֲש

ָּתוֹ. מִט
ר אֲנִי מִתְגּוֵֹרר עִמָּהּ הֲֵרעוֹתָ לְהָמִית אֶת בְּנָהּ. ֶׁ וַיִּקְָרא אֶל ה' וַיֹּאמַר ה' אֱלֹהָי הֲגַם עַל הָאַלְמָנָה אֲש
ב נָא נֶפֶׁש הַיֶּלֶד הַזֶּה עַל קְִרבּוֹ. ָׁ לֹׁש פְּעָמִים וַיִּקְָרא אֶל ה' וַיֹּאמַר ה' אֱלֹהָי תָּש וַיִּתְמֵֹדד עַל הַיֶּלֶד שָׁ

ב נֶפֶׁש הַיֶּלֶד עַל קְִרבּוֹ וַיֶּחִי. ָׁ מַע ה' בְּקוֹל אֵלִיָּהוּ וַתָּש ְׁ וַיִּש
.ְ וַיִּקַּח אֵלִיָּהוּ אֶת הַיֶּלֶד וַיִֹּרֵדהוּ מִן הָעֲלִיָּה הַבַּיְתָה וַיִּתְּנֵהוּ לְאִמּוֹ וַיֹּאמֶר אֵלִיָּהוּ ְראִי חַי בְּנֵך

ה אֶל אֵלִיָּהוּ עַתָּה זֶה יַָדעְתִּי כִּי אִיׁש אֱלֹהִים אָתָּה וּדְבַר ה' בְּפִיךָ אֱמֶת. ָּׁ וַתֹּאמֶר הָאִש

מלכים ב ד, 37-8
מָּה  ה גְדוֹלָה וַתַּחֲזֶק בּוֹ לֶאֱכָל לָחֶם וַיְהִי מִֵדּי עָבְרוֹ יָֻסר שָׁ ָּׁ ם אִש ָׁ ע אֶל ׁשוּנֵם וְש וַיְהִי הַיּוֹם וַיַּעֲבֹר אֱלִישָׁ
הּ הִנֵּה נָא יַָדעְתִּי כִּי אִיׁש אֱלֹהִים קָדוֹׁש הוּא עֹבֵר עָלֵינוּ תָּמִיד. נַעֲשֶׂה נָּא  לֶאֱכָל לָחֶם. וַתֹּאמֶר אֶל אִישָׁ

מָּה. לְחָן וְכִסֵּא וּמְנוָֹרה וְהָיָה בְּבֹאוֹ אֵלֵינוּ יָסוּר שָׁ ָּה וְֻשׁ ם מִט עֲלִיַּת קִיר קְטַנָּה וְנָשִׂים לוֹ שָׁ
וּנַמִּית הַזֹּאת  מָּה. וַיֹּאמֶר אֶל גֵּחֲזִי נַעֲרוֹ קְָרא לַּשׁ כַּב שָׁ ְׁ מָּה וַיָּסַר אֶל הָעֲלִיָּה וַיִּש וַיְהִי הַיּוֹם וַיָּבֹא שָׁ
וַיִּקְָרא לָהּ וַתַּעֲמֹד לְפָנָיו. וַיֹּאמֶר לוֹ אֱמָר נָא אֵלֶיהָ הִנֵּה חַָרְדתְּ אֵלֵינוּ אֶת כָּל הַחֲָרָדה הַזֹּאת מֶה 

בֶת. וַיֹּאמֶר וּמֶה  ָׁ לַעֲשׂוֹת לָךְ הֲיֵׁש לְַדבֶּר לָךְ אֶל הַמֶּלֶךְ אוֹ אֶל שַׂר הַצָּבָא וַתֹּאמֶר בְּתוֹךְ עַמִּי אָנֹכִי יֹש
ָּתַח.  הּ זָקֵן. וַיֹּאמֶר קְָרא לָהּ וַיִּקְָרא לָהּ וַתַּעֲמֹד בַּפ לַעֲשׂוֹת לָהּ וַיֹּאמֶר גֵּיחֲזִי אֲבָל בֵּן אֵין לָהּ וְאִישָׁ

ָ. וַתַּהַר  פְחָתֶך ִׁ וַיֹּאמֶר לַמּוֹעֵד הַזֶּה כָּעֵת חַיָּה אַתְּ חֹבֶקֶת בֵּן וַתֹּאמֶר אַל אֲדֹנִי אִיׁש הָאֱלֹהִים אַל תְּכַזֵּב בְּש
ע. ר ִדּבֶּר אֵלֶיהָ אֱלִישָׁ ֶׁ ה וַתֵּלֶד בֵּן לַמּוֹעֵד הַזֶּה כָּעֵת חַיָּה אֲש ָּׁ הָאִש

י וַיֹּאמֶר אֶל הַנַּעַר  י רֹאשִׁ וַיִּגְַדּל הַיָּלֶד וַיְהִי הַיּוֹם וַיֵּצֵא אֶל אָבִיו אֶל הַקֹּצְִרים. וַיֹּאמֶר אֶל אָבִיו רֹאשִׁ
כִּבֵהוּ עַל  ְׁ ב עַל בְִּרכֶּיהָ עַד הַצָּהֳַריִם וַיָּמֹת. וַתַּעַל וַתַּש ֶׁ ָּׂאֵהוּ וַיְבִיאֵהוּ אֶל אִמּוֹ וַיֵּש שָׂאֵהוּ אֶל אִמּוֹ. וַיִּש
לְחָה נָא לִי אֶחָד מִן הַנְּעִָרים  הּ וַתֹּאמֶר שִׁ ַּת אִיׁש הָאֱלֹהִים וַתִּסְגֹּר בַּעֲדוֹ וַתֵּצֵא. וַתִּקְָרא אֶל אִישָׁ מִט

וְאַחַת הָאֲתֹנוֹת וְאָרוּצָה עַד אִיׁש הָאֱלֹהִים וְאָׁשוּבָה. וַיֹּאמֶר מַדּוּעַ אַתְּ הֹלֶכֶת אֵלָיו הַיּוֹם לֹא חֶֹדׁש וְלֹא 
לוֹם. וַתַּחֲבֹׁש הָאָתוֹן וַתֹּאמֶר אֶל נַעֲָרהּ נְהַג וָלֵךְ אַל תַּעֲצָר לִי לְִרכֹּב כִּי אִם אָמְַרתִּי  בָּת וַתֹּאמֶר שָׁ שַׁ

ְ. וַתֵּלֶךְ וַתָּבוֹא אֶל אִיׁש הָאֱלֹהִים אֶל הַר הַכְַּרמֶל וַיְהִי כְִּראוֹת אִיׁש הָאֱלֹהִים אֹתָהּ מִנֶּגֶד וַיֹּאמֶר אֶל  לָך
לוֹם  ָׁ ךְ הֲש לוֹם לְאִישֵׁ ָׁ לוֹם לָךְ הֲש ָׁ וּנַמִּית הַלָּז. עַתָּה רוּץ נָא לִקְָראתָהּ וֶאֱמָר לָהּ הֲש גֵּיחֲזִי נַעֲרוֹ הִנֵּה הַּשׁ
לוֹם. וַתָּבֹא אֶל אִיׁש הָאֱלֹהִים אֶל הָהָר וַתַּחֲזֵק בְַּרגְלָיו וַיִּגַּׁש גֵּיחֲזִי לְהְָדפָהּ וַיֹּאמֶר אִיׁש  לַיָּלֶד וַתֹּאמֶר שָׁ
אַלְתִּי בֵן מֵאֵת אֲדֹנִי  ָׁ הּ מָָרה לָהּ וַה' הֶעְלִים מִמֶּנִּי וְלֹא הִגִּיד לִי. וַתֹּאמֶר הֲש ָׁ הָאֱלֹהִים הְַרפֵּה לָהּ כִּי נַפְש

עַנְתִּי בְיְָדךָ וָלֵךְ כִּי תִמְצָא אִיׁש לֹא  ְׁ לֶה אֹתִי. וַיֹּאמֶר לְגֵיחֲזִי חֲגֹר מָתְנֶיךָ וְקַח מִש ְׁ הֲלֹא אָמְַרתִּי לֹא תַש
ךָ  ְׁ ְּנֵי הַנָּעַר. וַתֹּאמֶר אֵם הַנַּעַר חַי ה' וְחֵי נַפְש עַנְתִּי עַל פ ְׁ תְבְָרכֶנּוּ וְכִי יְבֶָרכְךָ אִיׁש לֹא תַעֲנֶנּוּ וְשַׂמְתָּ מִש
ְּנֵי הַנַּעַר וְאֵין קוֹל וְאֵין  עֶנֶת עַל פ ְׁ אִם אֶעֶזְבֶךָּ וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אַחֲֶריהָ. וְגֵחֲזִי עָבַר לִפְנֵיהֶם וַיָּשֶׂם אֶת הַמִּש

כָּב עַל  ע הַבָּיְתָה וְהִנֵּה הַנַּעַר מֵת ֻמשְׁ ב לִקְָראתוֹ וַיַּגֶּד לוֹ לֵאמֹר לֹא הֵקִיץ הַנָּעַר. וַיָּבֹא אֱלִישָׁ ָׁ ב וַיָּש ֶׁ קָש
ִּיו וְעֵינָיו  ִּיו עַל פ כַּב עַל הַיֶּלֶד וַיָּשֶׂם פ ְׁ ַּלֵּל אֶל ה'. וַיַּעַל וַיִּש נֵיהֶם וַיִּתְפ ָּתוֹ. וַיָּבֹא וַיִּסְגֹּר הֶַדּלֶת בְּעַד שְׁ מִט

ב וַיֵּלֶךְ בַּבַּיִת אַחַת הֵנָּה וְאַחַת הֵנָּה וַיַּעַל  ָׁ ָּיו וַיִּגְהַר עָלָיו וַיָּחָם בְּשַׂר הַיָּלֶד. וַיָּש ָּיו עַל כַּפ עַל עֵינָיו וְכַפ
בַע פְּעָמִים וַיִּפְקַח הַנַּעַר אֶת עֵינָיו. וַיִּקְָרא אֶל גֵּיחֲזִי וַיֹּאמֶר קְָרא אֶל  וַיִּגְהַר עָלָיו וַיְזוֵֹרר הַנַּעַר עַד שֶׁ
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ָּׂא  תַּחוּ אְָרצָה וַתִּש ְׁ ֹּל עַל ַרגְלָיו וַתִּש ְ. וַתָּבֹא וַתִּפ נַמִּית הַזֹּאת וַיִּקְָראֶהָ וַתָּבוֹא אֵלָיו וַיֹּאמֶר שְׂאִי בְנֵך הַֻשּׁ
אֶת בְּנָהּ וַתֵּצֵא.

מלכים ב יג, 21-20
נָה. וַיְהִי הֵם קֹבְִרים אִיׁש וְהִנֵּה ָראוּ אֶת הַגְּדוּד  ע וַיִּקְבְֻּרהוּ וּגְדוֵּדי מוֹאָב יָבֹאוּ בָאֶָרץ בָּא שָׁ וַיָּמָת אֱלִישָׁ

ע וַיְחִי וַיָּקָם עַל ַרגְלָיו. ע וַיֵּלֶךְ וַיִּגַּע הָאִיׁש בְּעַצְמוֹת אֱלִישָׁ לִיכוּ אֶת הָאִיׁש בְּקֶבֶר אֱלִישָׁ ְׁ וַיַּש

מרקוס ה, 43-21 )בדילוג(

וַיָּׁשָב יֵׁשוּעַ לַעֲבֹר בָּאֳנִיָּה אֶל עֵבֶר הַיָּם וַיִּקָּהֵל אֵלָיו הָמוֹן ָרב וְהוּא עַל שְׂפַת הַיָּם. וְהִנֵּה בָא אֶחָד 
מֵָראׁשֵי הַכְּנֵסֶת וּׁשְמוֹ יָאִיר וַיְַּרא אֹתוֹ וַיִּפֹל לְַרגְלָיו. וַיִּתְחַנֵּן אֵלָיו מְאֹד לֵאמֹר בִּתִּי הַקְּטַנָּה חָלְתָה עַד 

 ...ּ לָמוּת אָנָּא בוֹא נָא וְשִׂים יֶָדיךָ עָלֶיהָ לְמַעַן תִּוָּׁשַע וְתִחְיֶה. וַיֵּלֶךְ אִתּוֹ וַיֵּלְכוּ אַחֲָריו הָמוֹן ָרב וַיְִּדחָֻקהו
עוֶֹדנּוּ מְַדבֵּר וְהִנֵּה אֲנָׁשִים בָּאִים מִבֵּית רֹאׁש הַכְּנֵסֶת וַיֹּאמְרוּ בִּתְּךָ מֵתָה לָמָּה תַטְִריחַ עוֹד אֶת הַמּוֶֹרה. 

ִּבֵּרוּ וַיֹּאמֶר אֶל רֹאׁש הַכְּנֵסֶת אַל תִּיָרא ַרק הַאֲמִינָה. וְלֹא נָתַן אִיׁש  ָּבָר אֲׁשֶר ד וְכִׁשְמֹעַ יֵׁשוּעַ אֶת הַד
לָלֶכֶת אִתּוֹ זוּלָתִי פֶטְרוֹס וְיַעֲקֹב וְיוֹחָנָן אֲחִי יַעֲקֹב. וַיָּבֹא בֵּית רֹאׁש הַכְּנֵסֶת וַיְַּרא מְהוּמַת הַבֹּכִים 

וְהַמְיַלֲלִים בְּקוֹל גָּדוֹל. וַיָּבֹא וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מַה תֶּהֱמוּ וְתִבְכּוּ הַנַּעֲָרה לֹא מֵתָה אַךְ יְׁשֵנָה הִיא. וַיִּשְׂחֲקוּ 
ֻּלָּם וַיִּקַּח אֶת אֲבִי הַנַּעֲָרה וְאֶת אִמָּהּ וְהָאֲנָׁשִים אֲׁשֶר אִתּוֹ וַיָּבֹא אֶל הַחֶֶדר אֲׁשֶר  לוֹ וְהוּא הוֹצִיא אֶת כ

ָּה אֲנִי אֹמֵר לָךְ קוּמִי נָא.  ׁשָם ׁשֹכֶבֶת הַנַּעֲָרה. וַיֹּאחֶז בְּיַד הַנַּעֲָרה וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ טַלְיְתָא קוּמִי ּפֵרוּׁשוֹ יַלְד
ָּה וַתִּתְהַלֵּךְ וְהִיא בַּת ׁשְתֵּים עֶשְֵׂרה ׁשָנָה וַיָּׁשֹמּוּ ׁשַמָּה גְדוֹלָה. וַיַּזְהֵר אוֹתָם מְאֹד לֵאמֹר  וּמִיָּד קָמָה הַיַּלְד

ָּבָר לְאִיׁש וַיְצַו לָתֵת לָהּ לֶאֱכוֹל. אַל יִוַָּדע הַד

ויקרא רבה י, ד
אנטונינוס סליק לות רבנו אשכחיה דיתיב ותלמידיה קמיה.

אמ' ליה: אילין אינון דאת מגליג עליהון, אמ' ליה: אין, זעירא דאית בהון מחיי מתין.
בתר יומין נטה עבדו שלאנטונינוס למות. שלח ואמ' שלח לי חד מן תלמידך דהוא מחיי לי הדין 

מיתה.
שלח ליה חד מן תלמידיה. ואית דאמ' ר' שמעון בן חילפותא הוה.

אזל אשכחיה רביע. אמ' ליה מה את רביע ומרך קאים על ריגליה. מיד נזדעזע וקם ליה.

בבלי, מגילה ז ע"ב
אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.

רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי. איבסום.
קם רבה שחטיה לרבי זירא. למחר בעי רחמי ואחייה.

לשנה אמר ליה: ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי!
אמר ליה: לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא.

בבלי, תענית ב ע"א-ע"ב
אמר ר' יוחנן: שלשה מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח,
ואלו הן: מפתח של גשמים, מפתח של חיה, ומפתח של תחיית המתים.

מפתח של גשמים דכתיב )דברים כח( יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך 
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בעתו.
מפתח של חיה מנין דכתיב )בראשית ל( ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את 

רחמה.
מפתח של תחיית המתים מנין דכתיב )יחזקאל לז( וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם.


