
 
 בין ט' לט"ו באב )ג(

 
 מה זאת אהבה?" -"אומרים יש אהבה בעולם 

 )בעקבות ספר האגדה לח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי(
 פרופ' אביגדור שנאן / האוניברסיטה העברית ובית אבי חי בירושלים

 
 ]א[ ט"ו באב על שום מה?

 
 ירושלמי תענית ד, ו, איכה רבה פתיחתא לג:< 1>

ָכל  יא ָכרֹוז בְׁ ָבר ָהָיה ֹמֶשה מֹוצִּ דְׁ ָרֵאל ַבמִּ שְׁ ים ֶשָהיּו יִּ ָאב ָכל אֹוָתן ַהָשנִּ ָעה בְׁ שְׁ ֶעֶרב תִּ
ים  ָלנִּ ָברֹות וְׁ ים ָלֶהם קְׁ רִּ חֹופְׁ ים וְׁ אִּ ָהיּו יֹוצְׁ ֹפר! וְׁ אּו ַלחְׁ ֹפר, צְׁ אּו ַלחְׁ אֹוֵמר: צְׁ ַהַמֲחֶנה וְׁ

ית ָהָיה ָכרֹוז  ַשֲחרִּ ים ָבֶהם. בְׁ דִּ ים! ָהיּו עֹומְׁ ן ַהֵמתִּ ים מִּ לּו ַהַחיִּ ָבדְׁ יז: יִּ רִּ יֹוֵצא ּוַמכְׁ
ָשה ָעָשר ֶאֶלף  ים ֲחמִּ ָמם ֲחֵסרִּ ים ַעצְׁ אִּ ַנת  –ּומֹוצְׁ שְׁ בֹוא. ּובִּ ים רִּ שִּ רּו שִּ ַעד ֶשָחסְׁ

רּו: ים. ָאמְׁ ֵלמִּ ָמם שְׁ אּו ַעצְׁ דּו ּוָמצְׁ ָעמְׁ ים ָהַאֲחרֹוָנה ָעשּו ֵכן וְׁ ָבעִּ ינּו  ָהַארְׁ ֶשָמא ָטעִּ
דּו כָֻּלם.  ָמָחר ָעמְׁ רֹו. לְׁ בְׁ קִּ ֶאָחד בְׁ ָלנּו ָכל ֶאָחד וְׁ י וְׁ ירִּ ֵליל ֲעשִּ רּו בְׁ בֹון ַהֹחֶדש? ָחזְׁ ֶחשְׁ בְׁ
ָשה  ָבָעה ָעָשר ַוֲחמִּ ַארְׁ לֹוָשה ָעָשר וְׁ ֵנים ָעָשר ּושְׁ שְׁ ֵכן בִּ ֵליל ַאַחד ָעָשר, וְׁ רּו עֹוד בְׁ ָחזְׁ

ֵכוָ  רּו:ָעָשר. וְׁ ֵטל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא אֹוָתּה  ן ֶשָראּו ֶשֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ֵמת ָאמְׁ ּדֹוֶמה, ֶשבִּ
ים  ים טֹובִּ ים: לֹא ָהיּו ָימִּ ֵכן ָשנּו ֲחָכמִּ דּו ַוֲעָשאּוהּו יֹום טֹוב. וְׁ ָעמְׁ ֵזָרה ָקָשה ֵמָעֵלינּו, וְׁ גְׁ

יֹום ָאב ּוכְׁ ָשה ָעָשר בְׁ ָרֵאל ַכֲחמִּ שְׁ יִּ ים לְׁ פּורִּ  ...ַהכִּ
 ובשנים עשר ובאחד בעשור וכן בחשבון שטעינו דומה אמרו במדרש איכה רבה:

 ביטל ה"שהקב דומה אמרו סיהרא דאיתמלא כיון, עשר וארבע עשר ושלשה עשר
 מעלינו גזירה אותה

 < בבלי, תענית כו ע"ב, ל ע"א:2>
ָאב  ָשה ָעָשר בְׁ ָרֵאל ַכֲחמִּ שְׁ יִּ ים לְׁ ים טֹובִּ יֵאל: לֹא ָהיּו ָימִּ לִּ עֹון ֶבן ַגמְׁ מְׁ ָאַמר ַרָבן שִּ
ַבֵיש ֶאת  ים, ֶשלֹא לְׁ אּולִּ ֵלי ָלָבן שְׁ כְׁ אֹות בִּ ם יֹוצְׁ רּוָשַליִּ נֹות יְׁ ים, ֶשָבֶהם בְׁ פּורִּ יֹום ַהכִּ ּוכְׁ

רּוָשלַ  נֹות יְׁ י ֶשֵאין לֹו. ּובְׁ רֹות? "ָבחּור, מִּ ים. ּוֶמה ָהיּו אֹומְׁ ָרמִּ חֹולֹות ַבכְׁ אֹות וְׁ ם יֹוצְׁ יִּ
ָפָחה  שְׁ נֹוי, ֵתן ֵעיֶניָך ַבמִּ ֵתן ֵעיֶניָך בְׁ ָך! ַאל תִּ ֵאה ָמה ַאָתה בֹוֵרר לְׁ  –ָשא ָנא ֵעיֶניָך ּורְׁ

ַהָלל" )מש תְׁ יא תִּ ַאת ה' הִּ רְׁ ָשה יִּ י. אִּ ֶהֶבל ַהֹיפִּ  לי לא, ל(."ֶשֶקר ַהֵחן וְׁ
ָשה   י, ֶשֵאין אִּ ֹיפִּ נּו ֵעיֵניֶכם בְׁ רֹות? "תְׁ יֹות ֶשָבֶהן ֶמה ָהיּו אֹומְׁ ֵפיפִּ ָשנּו ַרבֹוֵתינּו: יְׁ

ָשה  ָפָחה, ֶשֵאין ָהאִּ שְׁ נּו ֵעיֵניֶכם ַבמִּ רֹות? "תְׁ יָֻּחסֹות ֶשָבֶהן ֶמה ָהיּו אֹומְׁ י". מְׁ ֹיפִּ ֶאָלא לְׁ
ים". ֲעשִּ  ָבנִּ יֹות ֶאָלא לְׁ ַבֲעֵלי ָממֹון". ֵבינֹונִּ נּו ֵעיֵניֶכם בְׁ רֹות? "תְׁ ירֹות ֶשָבֶהן ֶמה ָהיּו אֹומְׁ

ַבד  לְׁ ם, ּובִּ ֵשם ָשַמיִּ ַקֲחֶכם לְׁ חּו מִּ רֹות? "קְׁ ֹכָערֹות ֶשָבֶהן ֶמה ָהיּו אֹומְׁ יֹות ּומְׁ ַוֲענִּ
ים". הּובִּ זְׁ רּונּו בִּ ַעטְׁ  ֶשתְׁ

 טעונין הכלים כל לו שאין מי את לבייש אשל שאולין לבן בכלי יוצאות: במקור
 בכרמים וחולות יוצאות ירושלים ובנות טבילה

 
 < איכה רבה, פתיחתא כג:3>

 מאי באב עשר חמשה אלא ... לישראל וכפרה סליחה יום כיפורים יום בשלמא
  ?היא

 עצים שכל, לעצים יפה קציצה זמן שבו ;אמר אסי רבי בשם אחא בר יעקב' ר
  ... תולעת עושין אין בו שנקצצים

 אלה בן הושע ביטל שבו אמרי רבי בשם עולא משום אסי' ור כהנא בר אבא' ר
  הדרכים ... על נבט בן ירבעם שהושיב פרוזדאות

 שבטים שהותרו יום יצחק בר שמואל' דר משמיה לה ואמרי נחמני בר שמואל' ר
  בזה...  זה לבא
 בקהל...  לבא בנימין שבט שהותר יום אמרי רבנן
 ...לקבורה ביתר הרוגי שנתנו יום אמר מתנה רב
 



 על אהבותיהם של גיבורי המקרא]ב[ 
 

 * יעקב ורחל *
 

ַטָנה ָרֵחל:): בראשית פרק כט ֵשם ַהקְׁ ֹדָלה ֵלָאה וְׁ ֵתי ָבנֹות ֵשם ַהגְׁ ָלָבן שְׁ )יז(  טז( ּולְׁ
ַפת ֹתַאר  ָתה יְׁ ָרֵחל ָהיְׁ ֵעיֵני ֵלָאה ַרכֹות וְׁ ֶאה:וְׁ יַפת ַמרְׁ ֱאַהב)יח(  וִּ ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל  ַויֶּ

ַטָנה: ָך ַהקְׁ תְׁ ָרֵחל בִּ ים בְׁ ָך ֶשַבע ָשנִּ י ֹאָתּה ָלְך  ַויֹאֶמר ֶאֱעָבדְׁ תִּ )יט( ַויֹאֶמר ָלָבן טֹוב תִּ
י: ָמדִּ ָבה עִּ יש ַאֵחר שְׁ אִּ י ֹאָתּה לְׁ תִּ תִּ ֵעיָניו  מִּ יּו בְׁ הְׁ ים ַויִּ ָרֵחל ֶשַבע ָשנִּ )כ( ַוַיֲעֹבד ַיֲעֹקב בְׁ

ים  ים ֲאָחדִּ ָימִּ ַאֲהָבתֹוכְׁ  ֹאָתּה: בְּ
 
 < בבלי בבא בתרא קכג ע"א:1>

ֵעיֵני ֵלָאה ַרכֹות" ַנאי הּוא ָלּה ֶאָלא ֶשַבח הּוא ָלּה,  - "וְׁ לֹא גְׁ ַרב ָאַמר: ַרכֹות ַמָמש, וְׁ
ָתה שֹומַ  ָקה, ֶשָהיְׁ בְׁ רִּ ים ֵיש ָלּה לְׁ ֵני ָבנִּ ים: שְׁ רִּ ֵני ָאָדם ֶשָהיּו אֹומְׁ ים בְׁ ָרכִּ ַעת ַעל ָפָרַשת ּדְׁ

ָלָבן  ֵתי ָבנֹות ֵיש לֹו לְׁ ים גְׁ  -שְׁ ָרכִּ ָתה יֹוֶשֶבת ַעל ָפָרַשת ּדְׁ ָהיְׁ ָקָטן. וְׁ ַטָנה לְׁ ָגדֹול ּוקְׁ דֹוָלה לְׁ
ָשֶאֶלת: ָגדֹול ָמה ַמֲעָשיו?  ֵטם  -ּומְׁ ַלסְׁ יש ַרע הּוא, מְׁ ד" )שם כה, כז(, אִּ יש ֹיֵדַע ַציִּ "אִּ

יֹות; ָקָטן ָמה ַמֲעָשיו?  רִּ יש ָתם ֹיֵשב  -בְׁ ים"אִּ רּו ֹאָהלִּ ָתה בֹוָכה ַעד ֶשָנשְׁ ָהיְׁ " )שם(. וְׁ
יֵסי ֵעיֶניהָ    .רִּ

 
 יט:-< בראשית רבה ע, יז2>

ַטָנה" )בראשית "ַוֶיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ַויֹאֶמר ֶאֱעָבדְׁ  ָך ַהקְׁ תְׁ ָרֵחל בִּ ים בְׁ ָך ֶשַבע ָשנִּ
ָבֵרר ֲעָסַקי בִּ  –כט, יח(  י מְׁ יָכְך ֲאנִּ פִּ ים, לְׁ ָך ַרָמאִּ קֹומְׁ ֵשי מְׁ י יֹוֵדַע ֶשַאנְׁ יל ֶשֲאנִּ בִּ ָךשְׁ מְׁ : עִּ
ָך ָרֵחל"  "ֶאֱעָבדְׁ ָך"בְׁ  -... בְׁ תְׁ ֵלָאה, "בִּ לֹא בְׁ יא ַאֶחֶר  -ָרֵחל וְׁ ָמּה ֶשלֹא ָתבִּ ן ַהשּוק ּושְׁ ת מִּ

ַטָנה"  זֹו. -ָרֵחל, "ַהקְׁ מֹוָתן זֹו בְׁ יף שְׁ  ֶשלֹא ַתֲחלִּ
ֶתה" )שם שם, כב(  שְׁ ֵשי ַהָמקֹום ַוַיַעש מִּ ֵשי כִּ  -"ַוֶיֱאֹסף ָלָבן ֶאת ָכל ַאנְׁ ֵנס ָכל ַאנְׁ

יק ַהֶזה  ֵכָון ֶשָבא ַהַצּדִּ ם, וְׁ ַמיִּ ים לְׁ חּוקִּ ינּו ּדְׁ ים ַאֶתם ֶשָהיִּ עִּ קֹומֹו, ָאַמר ָלֶהם: יֹודְׁ מְׁ
י  ים ֲאנִּ שִּ ַבקְׁ ם ַאֶתם מְׁ ָך? ָאַמר ָלֶהם: אִּ צֹונְׁ רּו לֹו: ּוָמה רְׁ ם. ָאמְׁ כּו ַהַמיִּ ָברְׁ תְׁ ָכאן נִּ לְׁ

ֶאֵתן ל ַרֶמה אֹותֹו וְׁ ֶכם ֶשַבע  אֹוֵהבֹו ֶאת ֵלָאה, ֶשהּוא מְׁ לְׁ ַיֲעֶשה ֶאצְׁ ֵבה ֶאת ָרֵחל, וְׁ ַהרְׁ
כֹונֹות ֶשֵאין ֶאָחד  י ַמשְׁ נּו לִּ ָך. ָאַמר ָלֶהם: תְׁ צֹונְׁ רְׁ רּו לֹו: ֲעֵשה כִּ ים ֲאֵחרֹות. ָאמְׁ ָשנִּ

ֶשֶמן ּוָבָשר. ּולְׁ  ן וְׁ יא ָבֶהם ַייִּ ֵהבִּ כֹונֹות. ָהַלְך וְׁ נּו לּו ַמשְׁ י. ָנתְׁ ֵסם אֹותִּ ַפרְׁ ֶכם מְׁ יָכְך מִּ פִּ
קֹומֹו. ֵשי מְׁ ַאנְׁ ָמה בְׁ י", ֶשרִּ מֹו "ָלָבן ָהֲאַרמִּ ָרא שְׁ קְׁ ין אֹותֹו.  נִּ חִּ ַשמְׁ ָכל אֹותֹו ַהיֹום ָהיּו מְׁ

יְך ָאַמר ַיֲעֹקב ָלֶהם: זֹו  שֶהֱחשִּ ָך, ַגם ָמה כְׁ כּותְׁ זְׁ ָת ֶחֶסד בִּ רּו לֹו: ַאָתה ָגַמלְׁ יא? ָאמְׁ הִּ
ֹמל ֶחֶסד  גְׁ ָךָאנּו נִּ מְׁ רּו: ָהא ַלָיא, ָהא ַלָיא! ָלֶעֶרב ָבאּו עִּ ָאמְׁ ָפָניו וְׁ ין לְׁ סִּ ַקלְׁ . ָהיּו מְׁ

בּו ֶאת ַהֵנרֹות. ָאַמר ָלֶהם: זֹו  כִּ ים וְׁ רּו לֹו: ָמה ַאָתה ָסבּור, ֶשָאנּו ָמה ַהַבחּורִּ יא? ָאמְׁ הִּ
ֶכם?  מֹותְׁ ים כְׁ רּוצִּ ָלה ָהָיה קֹוֵרא ָלּה "ָרחֵ  -פְׁ יא עֹוָנה לֹו; ַבֹבֶקר ָכל אֹותֹו ַהַליְׁ הִּ  –ל" וְׁ

י קֹוֵרא  יתִּ לֹא ָהיִּ ית ַבת ַרַמאי! וְׁ יא ֵלָאה" )שם שם, כה(. ָאַמר ָלּה: ָמה ַרָמאִּ ֵנה הִּ הִּ "וְׁ
ים? לֹא ָכְך  ידִּ מִּ ָרה לֹו: ֵיש סֹוֵפר ֶשֵאין לֹו ַתלְׁ י? ָאמְׁ ַאתְׁ עֹוָנה לִּ ָלה וְׁ ָלְך "ָרֵחל" ַבַליְׁ

ָך  ַאָתה עֹוֶנה לֹו? ָהָיה קֹוֵרא לְׁ יָך "ֵעָשו" וְׁ  ָאבִּ
 
 < בבלי בבא בתרא קכג ע"ב:3>

יָה הּוא" ) י ָאבִּ י ֲאחִּ ָרֵחל כִּ י  -כט, יב(  בראשית"ַוַיֵגד ַיֲעֹקב לְׁ כִּ יָה הּוא? וְׁ י ָאבִּ ֲאחִּ
ָרה לֹו: ֵהן, ֶאלָ  י? ָאמְׁ י לִּ אִּ ָנשְׁ יָה הּוא! ֶאָלא ָאַמר ָלּה: תִּ א ַאָבא ַוֲהלֹא ֶבן ֲאחֹות ָאבִּ

י ָאחֹות  ָרה לֹו: ֵיש לִּ ֵאין ַאָתה ָיכֹול לֹו. ָאַמר ָלּה: ָמה ַרָמאּותֹו? ָאמְׁ ַרַמאי הּוא וְׁ
ָפֶניָה. ָאַמר ָלּה:  י לְׁ יֵאנִּ לֹא ַישִּ י וְׁ ֶמנִּ דֹוָלה מִּ יו גְׁ ָתר ָאחִּ י מֻּ כִּ ָרה לֹו: וְׁ ַרָמאּות. ָאמְׁ י בְׁ ֲאנִּ

ַרָמאּות? ָאַמר ָלּה: ֵהן  ֹהג בְׁ נְׁ ים לִּ יקִּ ַצּדִּ ַתָפל" )שמואל -לְׁ ֵקש תִּ ם עִּ עִּ ָתָבר וְׁ ם ָנָבר תִּ -"עִּ
יםב כב, כז(. ָמַסר ָלּה  יָמנִּ י סִּ ָכֵלם ֲאחֹותִּ ָשו תִּ ָרה: ַעכְׁ ָלה ָאמְׁ יַע ַהַליְׁ גִּ ֶשהִּ ַתם ָסָר מְׁ  -. כְׁ

 ָלּה.
 
 < איכה רבה, פתיחתא כד:4>

בֹונֹו ֶשל עֹוָלם,  ָרה: רִּ ָאמְׁ ֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא וְׁ פְׁ ֵמנּו לִּ ָצה ָרֵחל אִּ אֹוָתּה ָשָעה ָקפְׁ בְׁ
י  ָפֶניָך, ֶשַיֲעֹקב ֲאֵהַבנִּ ֶשהִּ  ַאֲהָבהָגלּוי לְׁ ים, ּוכְׁ ַאָבא ֶשַבע ָשנִּ י לְׁ ילִּ בִּ שְׁ ָעַבד בִּ ֵתָרה וְׁ יַע יְׁ גִּ



לֹא  י וְׁ י ַבֲאחֹותִּ ֵנאתִּ לֹא קִּ י, וְׁ י ַבֲאחֹותִּ יֵפנִּ ַהֲחלִּ י לְׁ י ָיַעץ ָאבִּ לִּ ַבעְׁ שּוַאי לְׁ ַמן נִּ זְׁ
ָצָרה  י בְׁ ֵנאתִּ י ָבָשר ָוָדם, ָעָפר ָוֵאֶפר, לֹא קִּ י, ֶשֲאנִּ ם ֲאנִּ ָפה. ּוָמה אִּ ֶחרְׁ יָה לְׁ הֹוֵצאתִּ

י  ַקָים ַא  –ֶשלִּ ֵנאָת ַבֲעבֹוָדה ָזָרה ֶשֵאין ָבּה ַמָמש, ָתה, ֶמֶלְך ַחי וְׁ ֵני ָמה קִּ פְׁ ַרֲחָמן, מִּ וְׁ
ֵליָת ֶאת ָבַני? גְׁ הִּ  וְׁ

יר   י ַמֲחזִּ יֵלְך ָרֵחל, ֲאנִּ בִּ שְׁ ָאַמר: בִּ לּו ַרֲחָמיו ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא וְׁ גְׁ ַגלְׁ תְׁ ָיד נִּ מִּ
קֹוָמם, ֶזהּו ֶשֶנֱאַמר: מְׁ ָרֵאל לִּ שְׁ  ֶאת יִּ

 "ֹכה ָאַמר ה',    
ָמע,  שְׁ ָרָמה נִּ ים,  קֹול בְׁ רּורִּ י ַתמְׁ כִּ י בְׁ הִּ  נְׁ
ַבָכה ַעל ָבֶניָה;   ָנֵחם" )ירמיה לא, יד(  ָרֵחל מְׁ הִּ  ֵמֲאָנה לְׁ

ֶנֱאַמר:       וְׁ
י  ֶבכִּ י קֹוֵלְך מִּ עִּ נְׁ ָעה,  "מִּ מְׁ ּדִּ ְך מִּ ֵעיַניִּ  וְׁ
ָלֵתְך ...  עֻּ פְׁ י ֵיש ָשָכר לִּ קְׁ       כִּ ֵיש תִּ יֵתְך,וְׁ ַאֲחרִּ  ָוה לְׁ
בּוָלם" )שם שם, טו    גְׁ ים לִּ ָשבּו ָבנִּ  טז( -וְׁ

 כי מאד עד הדבר עלי והוקשה אחותי בשביל לבעלי להחליפני אבי יעץבמקור: 
 שלא כדי אחותי ובין ביני שיכיר סימן לו ומסרתי לבעלי והודעתי העצה לי נודעה
 על וריחמתי תאותי את וסבלתי בעצמי ניחמתי כן ולאחר, להחליפני אבי יוכל

 לאחותי ומסרתי בשבילי לבעלי אחותי חלפו ולערב, לחרפה תצא שלא אחותי
 שנכנסתי אלא עוד ולא, רחל שהיא סבור שיהא כדי לבעלי שמסרתי הסימנין כל

 משיבתו ואני שותקת והיא עמה מדבר והיה אחותי עם שוכב שהיה המטה תחת
 בה קנאתי ולא, עמה חסד וגמלתי אחותי, לקול יכיר שלא כדי ודבר דבר כל על
  .לחרפה הוצאתיה ולא
 

 * משה וציפורה *
 

ים : שמות פרק ב ָהטִּ ַמֶלאָנה ֶאת ָהרְׁ ֶלָנה ַותְׁ דְׁ ָין ֶשַבע ָבנֹות ַוָתבֹאָנה ַותִּ דְׁ ֹכֵהן מִּ )טז( ּולְׁ
יֶהן: קֹות צֹאן ֲאבִּ ַהשְׁ שּום ַוָיָקם  לְׁ ָגרְׁ ים ַויְׁ קְׁ ֶאת)יז( ַוָיֹבאּו ָהֹרעִּ ָען ַוַישְׁ  ֹמֶשה ַויֹושִּ

ֶתן בֹא ַהיֹום: צֹאָנם: ַהרְׁ יֶהן ַויֹאֶמר ַמּדּוַע מִּ עּוֵאל ֲאבִּ ןָ  )יח( ַוָתבֹאָנה ֶאל רְׁ )יט( ַותֹאַמרְׁ
קְׁ ֶאת ַהצֹאן: ַגם ָּדֹלה ָדָלה ָלנּו ַוַישְׁ ים וְׁ ַיד ָהֹרעִּ יָלנּו מִּ צִּ י הִּ רִּ צְׁ יש מִּ )כ( ַויֹאֶמר ֶאל  אִּ

יֹאַכל ָלֶחם:בְׁ  ֶאן לֹו וְׁ רְׁ יש קִּ ֶתן ֶאת ָהאִּ ַאיֹו ָלָמה ֶזה ֲעַזבְׁ )כא( ַויֹוֶאל ֹמֶשה ָלֶשֶבת  ֹנָתיו וְׁ
ֹמֶשה: תֹו לְׁ ֹפָרה בִּ ֵתן ֶאת צִּ יש ַויִּ  ֶאת ָהאִּ

 

 < פרקי דרבי אליעזר לט:1>
אשֹוןר לְׁ סַ מְׁ ת נִּ ֹושמָ שְׁ ין הַ א בֵ ָר בְׁ נִּ ַמֶטה שֶ הַ  ֲחנֹוְך, לַ  רֹוסָ ָאָדם מְׁ ן, וְׁ דֶ ן עֵ גַ בְׁ  ָאָדם ָהרִּ
ָרָהם, וְׁ ֵשם לְׁ ֵשם, וְׁ ֲחנֹוְך לְׁ וַ  ָרָהם לְׁ ַאבְׁ ָחק, וְׁ ַאבְׁ צְׁ ָחק לְׁ יִּ צְׁ  יכֹולִּ ַיֲעֹקב הֹוַיֲעֹקב, וְׁ יִּ
ם ּולְׁ  ַריִּ צְׁ ה, עֹ רְׁ ל פַ ין שֶ טִּ לְׁ פַ ן בַ תַ נִּ וְׁ  יתֹול בֵ ל כָ טֵ לְׁ טַ ת יֹוֵסף נִּ מֵ שֶ כְׁ . ּונֹויֹוֵסף בְׁ לְׁ  רֹוסָ מְׁ מִּ
רֹו אֶ יָ הָ וְׁ  תְׁ ם, וְׁ מֵ טֻּ רְׁ חַ ד מֵ חָ ה יִּ ַריִּ צְׁ ד מַ חָ יו וְׁ לָ עָ ת שֶ תֹואֹות הָ ֶא ת ַהַמֶטה וְׁ ה אֶ ָא ָר י מִּ

יאֹו ּו חֹוָק לְׁ , ּוֹובלִּ בְׁ  תֹואֹו לֹא ָהָיה ָאָדם יָ  תֹוְךבְׁ  עֹוטָ נְׁ ֶוֱהבִּ ֹרב ֵא כֹוַגן ֵביתֹו, וְׁ קְׁ יו, לָ ל לִּ
ת א ֶא ָר קָ ת ַהַמֶטה, וְׁ ה אֶ ָא ָר ַגן ֵביתֹו, וְׁ  תֹוְךס לְׁ נַ כְׁ נִּ וְׁ  ן,יָ דְׁ ץ מִּ ֶר ֶא ה לְׁ שֶ א מֹ בָ ַעד שֶ 

רֹו וְׁ ָא ָר . וְׁ חֹוקָ לְׁ ּו דֹוח יָ לַ שָ יו, וְׁ לָ עָ ת שֶ ֹויתִּ אֹוהָ  תְׁ ל ֵא ָר שְׁ ת יִּ ל אֶ אֹ גְׁ יד לִּ תִּ ה עָ ר: זֶ מַ אָ ה יִּ
ם, לְׁ מִּ מִּ  ַריִּ  שמות, קעג(.ל)פדר"א לט; ילק"ש  השָ אִּ לְׁ  ֹותה בִּ ָר ֹופצִּ לֹו ן תַ נָ  ְךיכָ פִּ צְׁ
 
 < מדרש השכם:2>

 שם עליו חקוק שהיה בעולם דוגמתו היה לא הים את משה קרע שבו המטה
 אבינו יעקב שירד עד לזה זה מסרוהו הדורות וכל לשת מסרו ואדם המפורש
 והניחוהו שבביתו מה כל פרעה עבדי חיפשו יוסף וכשמת ליוסף ומסרו למצרים

 וידע פרעה מאצטגניני שהיה משה חותן יתרו שם והיה. פרעה של גנזיו בבית
 וראה, בארץ ונשתרש ביתו בגן ושתלו ונטלו מטה של חשיבתו מאצטגנינותו
, אדם בני בו מנסה והיה, ישראל של מושיעו יהיה העוקרו שכל באצטגנינותו



 של אהבתו נכנסה וציפורה, בחצרו לבור השליכו ועקרו ועמד משה לו וכשנזדמן
 לו והשיאה ועמד, מאביה ותבעתו בלבה משה

 
 :ילקוט שמעוני לתורה, פרשת שמות רמז קסח< 3>

ויבא אל רעואל ויספר לו משה את אשר ברח ממצרים ואת אשר מלך על בני כוש 
ואת אשר לקחו מידו המלוכה ויגרשוהו, ויהי כשמוע רעואל את דבריו אמר בלבו 

ו אל בית הסהר ויהי אתנה זה בית הכלא וארצה בו לבני כוש כי נוסם הוא ויקחה
ויהי בהיותו עצור שמה ותחמול עליו צפורה בת רעואל  .כלוא שם עשר שנים

ותכלכלהו לחם ומים ויהי מקץ עשר שנים ותאמר אל אביה לאמר האיש העברי 
אשר כלאתו זה עשר שנים בבית הסהר ואין דורש ואין מבקש אליו ועתה אם 

 .ואביה לא ידע כי כלכלתהו ,ואטוב בעיניך אבי נשלח ונראה אם מת ואם חי ה
ויען ויאמר רעואל הנהיה כדבר הזה להעצר גבר בבית הכלא עשר שנים ולא יאכל 
ויחיה, ותען צפורה את אביה לאמר הלא שמעת ]אבי[ כי אלהי העברים גדול 
ונורא הוא ומפליא להם בכל עת, הוא הציל אברהם מאור כשדים ואת יצחק מן 

ה ויצילהו מיאור החרב ואת יעקב מן המלאך בהאבקו עמו, וגם עם זה רבות עש
וייטב הדבר בעיני רעואל ויעש כן  .מצרים ומחרב פרעה גם מזה יכול למלטהו

כדבר בתו וישלח אל הבור לראות מה נעשה בו, ויראו והנה האיש חי ועומד על 
רגליו ומתחנן אל אלהי אבותיו, ויוציאוהו מן הבור ויגלחוהו וישנו את בגדי כלאו 

רעואל אשר אחרי הבית, ויתפלל אל אלהיו אשר  גנתיוירד האיש אל  .ויאכל לחם
עשה אתו נפלאות רבות ויהי בהתפללו ויבט בצדו והנה מטה ספיר מוצב ארצה 
והוא נטוע בתוך הגנה ויקרב אל המטה והנה חקוק בו שם ה' אלהים צבאות 

תלש עץ יער מסבכו ויהי למטה יכתוב ומפורש על המטה ויקרא בו ויתלשהו כה
מטה אל יד רעואל המדיני ובעת צאתו ממצרים לקחו בידו ויטעהו ויגיע ה ...בכפו

נתו, ויבחנו כל גבורי קיני לתלשו בבקשם לקחת צפורה בתו ולא יכלו יבתוך ג
וישאר בתוך הגן עד בא אשר לו המשפט ויקחהו, ויהי כראות רעואל את המטה 

  בידו ויתמה על ככה ויתן רעואל צפורה בתו למשה
 
 :253-253, י, א, שורות IIיוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים,  <4>

ובעוד משה נושא בלא רצון את חוסר הפעולה של הצבא אירע מאורע זה: למלך 
הכושים היתה בת ותרביס שמה. היא ראתה את משה כשהוא מוליך את צבאו 
סמוך לחומה ונלחם בגבורה והשתוממה לתבונה שבטכסיסיו ושיערה שהוא הוא 

גדולה מאוד אליו תקפתה. וכשגבר הרגש  ואהבהשגרם למצרים את הצלחתם ... 
בלבה שלחה את הנאמנים בעבדיה לדבר אתו בדבר נישואים. והוא הסכים לדבר 
בתנאי שתוסגר העיר. ועשו אמנה בשבועה שישא את האשה באמת ולא יפר את 
החוזה לאחר כיבוש העיר. הדיבור והמעשה באו זה אחר זה ומשה הודה 

ושים, וכרת את ברית הנישואים והוליך את לאלוהים, לאחר שעשה שפטים בכ
 המצרים חזרה לארצם 

 
 * בת שלמה וחתנה *

 
 :(131בובר, עמ' -קטע מדרש )מבוא לתנחומא

יט  בִּ ָרֵאל. הִּ שְׁ ָכל ֶאֶרץ יִּ מֹוָתּה בְׁ ָיה ֶשֵאין כְׁ ֵפיפִּ ָתה לֹו ַבת יְׁ ֹלֹמה ַהֶמֶלְך ֶשָהיְׁ שְׁ ַמֲעֶשה בִּ
י ֶבן זּו ַמָזלֹות מִּ מֹותֹו. בְׁ י כְׁ ָרֵאל ָענִּ שְׁ יִּ ֵאין בְׁ י ֶאָחד וְׁ ָרָאה ֶשהּוא ָענִּ ָשֶאָנה, וְׁ י יִּ ָגּה ּומִּ

ָנַתן  תֹו וְׁ יב. ָנַטל בִּ ָסבִּ ָכל רּוחֹוָתיו מִּ יפֹו מִּ ָהָיה ַמקִּ ָּדל ָגבֹוַּה ַבָים וְׁ גְׁ ֶמה ָעָשה? ָבָנה מִּ
ָמּה  עִּ ָּדל ַהָגבֹוַּה, וְׁ גְׁ אֹותֹו מִּ ָּדל לֹא ָעָשה אֹוָתּה בְׁ גְׁ ָרֵאל. ּוַבמִּ שְׁ ֵני יִּ קְׁ זִּ ים מִּ יסִּ ים ָסרִּ עִּ בְׁ שִּ

ֶאה ֹפַעל ַהֵשם ּוַמֲעֵשהּו.  ֵבה. ָאַמר: ֶארְׁ ָנַתן בֹו ֵציָדה ַהרְׁ ָכֵנס ָאָדם בֹו, וְׁ ֶפַתח, ֶשלֹא יִּ
י, ֶשהּוא ֶבן זּוָגּה, יֹוֵצא ַבֶּדֶרְך ַבַליְׁ  ים ָהָיה אֹותֹו ָענִּ ָימִּ ָיֵחף, ָרֵעב לְׁ ָהָיה ָעֹרם וְׁ ָלה, וְׁ

ֶשָיַשן  ָנתֹו. ּוכְׁ יג צִּ ָהפִּ עֹוֶתיָה לְׁ ַנס ָבּה ֵבין ַצלְׁ כְׁ ֶלֶכת ַבָשֶדה, נִּ שְׁ ַלת שֹור מֻּ בְׁ ָצֵמא, ָרָאה נִּ וְׁ
ָּדל ַעל ֲחַדר ַהַבח גְׁ ָשָאּה ַעל ַגג אֹותֹו מִּ ֵבָלה ּונְׁ ָנַטל אֹוָתּה ַהנְׁ ּוָרה. ָשם ָבא עֹוף ָגדֹול וְׁ



ָאה  יר ַהַשַחר ָיצְׁ ֶשֵהאִּ ָיַשב ָשם ַעל ַהַגג. כְׁ ֵבָלה; וְׁ ַשר ַהנְׁ ָשם ָהָיה ָהעֹוף אֹוֵכל ֶאת בְׁ וְׁ
י  ָרה לֹו: מִּ ָרֲאָתה אֹותֹו ָבחּור. ָאמְׁ ָכל יֹום, וְׁ ָהָגּה בְׁ נְׁ מִּ ָרּה ָלֶלֶכת ַהָגָגה, כְׁ ַהַבחּוָרה ֵמַחדְׁ

ָכאן? יֲאָך לְׁ י ֱהבִּ ָכאן. ֶמה  ַאָתה ּומִּ י לְׁ יַאנִּ עֹוף ֱהבִּ ֵני ַעכֹו, וְׁ בְׁ י מִּ י ֲאנִּ הּודִּ ָאַמר ָלּה: יְׁ
אֹוד ַעד  ַיָפה מְׁ תְׁ נִּ ָסכּוהּו וְׁ יצּוהּו וְׁ חִּ רְׁ הִּ ישּוהּו וְׁ בִּ לְׁ הִּ ָרּה, וְׁ ַחדְׁ יַאתּו לְׁ ָקַחתּו ֶוֱהבִּ ָתה? לְׁ ָעשְׁ

ָרֵאל,  שְׁ בּול יִּ ָכל גְׁ מֹותֹו בְׁ יף  ַוֲאֵהַבּתּוֶשֵאין כְׁ ָהָיה ַהָבחּור ָחרִּ ָשּה. וְׁ ַנפְׁ ָבּה ּובְׁ לִּ ַהַבחּוָרה בְׁ
ַואי!  י? ָאַמר ָלּה: ַהלְׁ ֵשנִּ ַקּדְׁ ָרה לֹו: רֹוֶצה ַאָתה לְׁ סֹוֵפר. יום ֶאָחד ָאמְׁ ָלח וְׁ מֻּ ָפל ּומְׁ פֻּלְׁ ּומְׁ

ָאמַ  ָשּה וְׁ ּדְׁ קִּ ָּדמֹו, וְׁ ָבה ּוֹמַהר מִּ תֻּ ָכַתב ָלּה כְׁ יז ָּדם וְׁ קִּ ים ֶמה ָעָשה? הִּ ֵעדִּ ר: ֵעד ה' ַהיֹום וְׁ
ֶמה  דֻּ מְׁ רּו ָלּה; כִּ ֶבֶרת, ָאמְׁ עֻּ ים מְׁ ֵקנִּ ֶשָראּו אֹוָתּה ַהזְׁ ֶמנּו. כְׁ ָרה מִּ ַעבְׁ תְׁ יֵאל. נִּ רִּ ַגבְׁ יָכֵאל וְׁ מִּ
ָרה ָלֶהם: ָמה  ? ָאמְׁ תְׁ ַעַברְׁ תְׁ י נִּ מִּ רּו ָלּה: ּומִּ ָרה ָלֶהם: ֵהן. ָאמְׁ ֶבֶרת. ָאמְׁ עֻּ ָלנּו ֶשַאתְׁ מְׁ

חּו ֵאָליו ָלבֹוא ָלֶכם  ָשלְׁ ֹלֹמה ַהֶמֶלְך, וְׁ שְׁ ים מִּ אִּ ָירְׁ תְׁ ים, ֶשָהיּו מִּ ֵקנִּ ֵני ַהזְׁ לּו פְׁ ָלַדַעת? ָנפְׁ
ָאל  רּו לֹו: ֲאדֹוֵננּו ַהֶמֶלְך, ָכְך ַהָּדָבר, וְׁ ָאמְׁ יָנה ּוָבא ֲאֵליֶהם. וְׁ פִּ סְׁ ֹלֹמה בִּ ַנס שְׁ כְׁ ֲאֵליֶהם. נִּ

ים ֲאדֹוֵננּו ַבֲעָבָדיו ָעוֹו ָרה ָישִּ ָשַאל ָלּה ַעל ַהָּדָבר. ָאמְׁ תֹו וְׁ בִּ ֹלֹמה ָקָרא לְׁ ֶשָשַמע שְׁ ן. כְׁ
י.  ַשנִּ ּדְׁ קִּ סֹוֵפר, וְׁ י וְׁ מּודִּ טֹוב, ַתלְׁ י ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָיֶפה וְׁ יא לִּ לֹו: ָבחּור ֶאָחד ֵהבִּ

ָבה ֶשכָ  תֻּ ָאה לֹו ַהכְׁ ֶהרְׁ ֵני ַהֶמֶלְך וְׁ פְׁ ָאה ַלָבחּור ּוָבא לִּ ָשַאל לֹו ַהֶמֶלְך ַעל ָקרְׁ תֹו, וְׁ בִּ ַתב לְׁ
ָבָריו ֶשהּוא אֹותֹו ֶשָרָאה  תֹוְך ּדְׁ ין מִּ ֵהבִּ יר הּוא. וְׁ תֹו ּוֵמֵאיזֹו עִּ ַפחְׁ שְׁ ַעל מִּ מֹו וְׁ אִּ יו וְׁ ָאבִּ

יש  אִּ ָשה לְׁ ָאַמר: ָברּוְך ַהָמקֹום ֶשנֹוֵתן אִּ דֹוָלה וְׁ ָחה גְׁ מְׁ ָשַמח שִּ  ַבַמָזל, וְׁ
  

 כמה מאמרים על האהבה]ג[ 

ים  –( בראשית כב, כ"ַוַיֲחֹבש ֶאת ֲחֹמרֹו" ) - 1 ֶקֶלת ַהשּוָרה. ַכָמה ֲעָבדִּ ַקלְׁ ַאֲהָבה מְׁ
יזּותו רִּ ָך זְׁ ַלֶמדְׁ מֹו ָחַבש ֶאת ֲחמֹורֹו לְׁ ַעצְׁ הּוא בְׁ יק וְׁ אֹותֹו ַצּדִּ ָפחֹות ָהיּו לֹו לְׁ ַכָמה שְׁ  וְׁ

 .()בראשית רבה נ, אֹ 
 
ָדָבר ָכל  - 2 לּוָיה בְׁ יא תְׁ ָדָבר  –ַאֲהָבה ֶשהִּ לּוָיה בְׁ ֶשֵאיָנּה תְׁ ֵטָלה ַאֲהָבה, וְׁ ָבֵטל ָּדָבר בְׁ
נֹון  – ָדָבר? זֹו ַאֲהַבת ַאמְׁ לּוָיה בְׁ יא תְׁ יא ַאֲהָבה ֶשהִּ עֹוָלם. ֵאיזֹו הִּ ֵטָלה לְׁ ֵאיָנּה בְׁ

ָדָבר  לּוָיה בְׁ ֶשֵאיָנּה תְׁ ָתָמר, וְׁ יהֹוָנָתן )אבות ה, טז(.זֹו ַאֲהַבת ּדָ  –לְׁ ד וִּ  וִּ
 
ָתה ַאֲהָבֵתנּו ַעָזה  - 3 ֶשָהיְׁ נּו; ַעָתה ֶשֵאין ַאֲהָבֵתנּו ַעָזה  -כְׁ ָּדּה ֶשל ֶחֶרב ָשַכבְׁ  -ַעל חֻּ

ים ַאמֹות לֹא ַּדָיּה ָלנּו )סנהדרין ז ע"א(. שִּ ָטה ַבת שִּ  מִּ
 
תֹו - 4 שְׁ יְך ָבָניו  ָשנּו ַרבֹוֵתינּו: ָהאֹוֵהב ֶאת אִּ רִּ ַהַמדְׁ גּופֹו, וְׁ ָדּה יֹוֵתר מִּ ַכבְׁ ַהמְׁ גּופֹו וְׁ כְׁ

ָקם  רְׁ פִּ יָאם ָסמּוְך לְׁ ַהַמשִּ ָשָרה, וְׁ ֶדֶרְך יְׁ נֹוָתיו בְׁ י  -ּובְׁ ָת כִּ ָיַדעְׁ ָעָליו ַהָכתּוב אֹוֵמר: "וְׁ
 יבמות סב ע"ב(.בבלי ָשלֹום ָאֳהֶלָך" )איוב ה, כד( )

 

 ]ד[ מעשי חכמים

 :סג ע"א; נדרים נ ע"א -כתובות סב ע"ב בבלי  <1>
ָבא ָשבּוַע ֶשהּוא ָצנּוַע  תֹו ֶשל ַכלְׁ ָבא ָשבּוַע ָהָיה. ָרֲאָתה ָרֵחל בִּ יָבא רֹוֶעה ֶשל ַכלְׁ ַר' ֲעקִּ

ַקּדְׁ  תְׁ ָרש? ָאַמר ָלּה: ֵהן. נִּ דְׁ ֵבית ַהמִּ ָך ֵתֵלְך לְׁ ַקֵּדש לְׁ ם ֶאתְׁ ָרה לֹו: אִּ עֶֻּלה, ָאמְׁ ָשה לֹו ּומְׁ
ֵשאת  נִּ ָכה וְׁ ָכָסיו. ָהלְׁ ָכל נְׁ יָרּה ֲהָנָאה מִּ ּדִּ הִּ ֵביתֹו וְׁ יָאּה מִּ הֹוצִּ ָבא ָשבּוַע וְׁ ָעא. ָשַמע ַכלְׁ נְׁ צִּ בְׁ
תֹוְך ַשֲערֹוֶתיָה.  ַלֵקט ֶתֶבן מִּ ֵבן, ָהָיה מְׁ ַמתְׁ ים בְׁ ֵשנִּ ימֹות ַהֹחֶרף ָהיּו יְׁ יָבא. בִּ ַר' ֲעקִּ לְׁ

ָמֵלי לְׁ ָמה  ָאַמר ָלּה: אִּ דְׁ נִּ ָיהּו וְׁ ם ֶשל ָזָהב. ָבא ֵאלִּ רּוָשַליִּ י נֹוֵתן ָלְך יְׁ יתִּ י ָהיִּ ָידִּ ָהָיה בְׁ
ֵאין  ָדה וְׁ י ָילְׁ תִּ שְׁ ָצת ֶתֶבן, ֶשאִּ י קְׁ נּו לִּ ָאַמר ָלֶהם: תְׁ ָקָרא ַעל ַהֶפַתח וְׁ ֶבן ָאָדם וְׁ ָלֶהם כְׁ

י  ָמה לִּ תֹו:בְׁ שְׁ אִּ יָבא לְׁ יָבּה. ָאַמר ַר' ֲעקִּ כִּ ַהשְׁ לּו ֶתֶבן ֵאין לֹו.  לְׁ י ָאָדם ֶזה, ֶשֲאפִּ אִּ רְׁ
ֵני  פְׁ ָרש לִּ דְׁ ֵבית ַהמִּ ֵרה ָשָנה בְׁ ֵתים ֶעשְׁ ָיַשב שְׁ ָרש. ָהַלְך וְׁ דְׁ ֵבית ַהמִּ ַמד בְׁ ָרה לֹו: ֵלְך ּולְׁ ָאמְׁ

ַר  'ַר  יֶעֶזר וְׁ ַע. 'ֱאלִּ הֹושֻּ  יְׁ
הֵ   ֵביתֹו וְׁ ָחַזר לְׁ ֵרה ָשָנה ָעַמד וְׁ ֵתים ֶעשְׁ סֹוף שְׁ ֵנים ָעָשר ֶאֶלף לְׁ מֹו שְׁ יא עִּ בִּ

רּו ָלּה  ָראתֹו. ָאמְׁ קְׁ יא לִּ ָאה ַאף הִּ ָיצְׁ תֹו וְׁ שְׁ ָעה אִּ ָראתֹו. ָשמְׁ קְׁ אּו ַהֹכל לִּ ים. ָיצְׁ ידִּ מִּ ַתלְׁ
תֹו"  ֶהמְׁ יק ֶנֶפש בְׁ ָרה ָלֶהן: "יֹוֵדַע ַצּדִּ י. ָאמְׁ ַכסִּ תְׁ הִּ י וְׁ שִּ בְׁ לִּ ים וְׁ ָגדִּ י ָלְך בְׁ ֵכנֹות: ַשֲאלִּ ַהשְׁ



יָדיו. )מש מִּ ָחפּוָה ַתלְׁ ָליו. ּדְׁ ַנֶשֶקת ַרגְׁ ָתה מְׁ ָהיְׁ ָלה ַעל ָפֶניָה וְׁ לֹו ָנפְׁ יָעה ֶאצְׁ גִּ ֶשהִּ לי יב, י(. כְׁ
ֶשָלֶכם  י וְׁ יחּוָה, ֶשלִּ  ֶשָלּה הּוא. –ָאַמר ָלֶהם: ַהנִּ

ָשר שֶ   לֹו ֶאפְׁ יר. ָאַמר: ֵאֵלְך ֶאצְׁ יָה ֶשָאָדם ָגדֹול ָבא ָלעִּ י. ָבא ָשַמע ָאבִּ רִּ דְׁ יר נִּ ַיתִּ
יָרּה? ָאַמר לֹו:  יָת ַמּדִּ ֵהא ָאָדם ָגדֹול ָהיִּ ָת ֶשיְׁ ָמֵלי ָיַדעְׁ לְׁ יָבא: אִּ לֹו. ָאַמר לֹו ַר' ֲעקִּ ֶאצְׁ
ַר'  ָשקֹו לְׁ י הּוא. ָנַפל ַעל ָפָניו ּונְׁ לּו ֲהָלָכה ַאַחת. ָאַמר לֹו: ֲאנִּ לּו ֶפֶרק ֶאָחד, ֲאפִּ ֲאפִּ

ָלי יָבא ַעל ַרגְׁ י ָממֹונֹו.ֲעקִּ ָנַתן לֹו ֲחצִּ  ו וְׁ
למישלם תרתי סרי שנין קא אתא לביתיה, שמע מן אחורי ביתיה דקאמר : במקור

לה חד רשע לדביתהו: שפיר עביד ליך אבוך, חדא, דלא דמי ליך! ועוד, ]שבקך[ 
ארמלות חיות כולהון שנין! אמרה ליה: אי צאית לדילי, ליהוי תרתי סרי שנין 

הואיל ויהבת לי רשותא איהדר לאחורי. הדר אזל הוה תרתי אחרנייתא. אמר: 
סרי שני אחרנייתא. אתא בעשרין וארבעה אלפין זוגי תלמידי, נפיק כולי עלמא 

 ...לאפיה

 < מדרש אבות דרבי נתן, נוסח א, ו:2>
ָלתֹו ֶשל ַר  חִּ ָתה תְׁ לֹא שָ  'ָמה ָהיְׁ ים ָשָנה ָהָיה וְׁ ָבעִּ רּו: ֶבן ַארְׁ יָבא? ָאמְׁ לּום. ַפַעם ֲעקִּ ָנה כְׁ

י  יָבא, אִּ רּו לֹו: ֲעקִּ י ָחַקק ֶאֶבן זֹו? ָאמְׁ ֹלד, ָאַמר: מִּ ֵאר בְׁ י ַהבְׁ ַאַחת ָהָיה עֹוֵמד ַעל פִּ
ם" )איוב יד, יט(?  ים ָשֲחקּו ַמיִּ ָכל  –ַאָתה קֹוֵרא "ֲאָבנִּ יר בְׁ ים ָעֶליָה ָתדִּ לִּ ם, ֶשנֹופְׁ ַהַמיִּ

י 'יֹום. ָאַמר ַר  כִּ יָבא: וְׁ ן ַהתֹוָרה.  ֲעקִּ ַמד ָפָרָשה ַאַחת מִּ ֶאלְׁ י ָקֶשה ֵמָהֶאֶבן? ֵאֵלְך וְׁ בִּ לִּ
נֹו. ָאַחז ַר  יל קֹוֵרא ַבלּוַח הּוא ּובְׁ חִּ תְׁ הִּ רֹאש ַהלּוַח  'ָהַלְך לֹו ֶאל ֵבית ַהֵסֶפר וְׁ יָבא בְׁ ֲעקִּ

רֹאש ַהלּוַח. ָכַתב לו ָאֶלף ֵבית  נֹו בְׁ ָמָדּה. ָאֶלף ָתי –ּובְׁ ים  –ו ּולְׁ ָמָדּה, תֹוַרת ֹכֲהנִּ  –ּולְׁ
הֹוֵלְך ַעד ֶשָלַמד ָכל ַהתֹוָרה כָֻּלּה. ָמָדּה. ָהָיה לֹוֵמד וְׁ  ּולְׁ

ֵני ַר   פְׁ ָיַשב לִּ ַר  'ָהַלְך וְׁ יֶעֶזר וְׁ י ַטַעם  'ֱאלִּ חּו לִּ תְׁ ַע. ָאַמר ָלֶהם: ַרבֹוַתי, פִּ הֹושֻּ יְׁ
רּו לֹו ֲהָלָכה ַאַחת ָנה. ֵכָון ֶשָאמְׁ שְׁ מֹו, מִּ ֵבין ַעצְׁ נֹוֵתן ֵבינֹו לְׁ ָהָיה נֹוֵשא וְׁ ָיַשב לֹו וְׁ , ָהַלְך וְׁ

ָאָלם  ָתב? ָּדַבר ֶזה ָלָמה ֶנֱאָמר? ָחַזר ּושְׁ כְׁ ָתב? ֵבית ֶזה ָלָמה נִּ כְׁ אֹוֵמר: ָאֶלף ֶזה ָלָמה נִּ וְׁ
ים ָברִּ דְׁ יָדם בִּ ֶהֱעמִּ ָכל יֹום ָויֹום ָהָיה ַר ...  וְׁ יא ֲחבִּ  'בְׁ יָבא ֵמבִּ ָיּה ֲעקִּ ים, ֶחצְׁ יָלה ֶשל ֵעצִּ

ָיּה  – ֶחצְׁ ֵנס וְׁ ַפרְׁ תְׁ יָבא,  –מֹוֵכר ּומִּ רּו לֹו: ֲעקִּ ָאמְׁ ֵכָניו וְׁ דּו ָעָליו שְׁ ַקֵשט ָבּה. ָעמְׁ תְׁ מִּ
אֹור ַהֵנר. ָאַמר ָלֶהם:  ֵנה לְׁ ֵמיֶהם ּושְׁ דְׁ ֹטל ֶשֶמן בִּ ֹכר אֹוָתם ָלנּו וְׁ ָתנּו ֶבָעָשן; מְׁ ַבדְׁ אִּ

פּוקִּ  ֵבה סִּ ַחֵמם ַהרְׁ תְׁ י מִּ ֶאָחד, ֶשֲאנִּ י שֹוֶנה ָבֶהם, וְׁ ַתֵפק ָבֶהם: ֶאָחד, ֶשֲאנִּ סְׁ י מִּ ים ֲאנִּ
יֹשן ֲעֵליֶהם. י ָיכֹול לִּ ֶאָחד, ֶשֲאנִּ ָּדם, וְׁ ֶנגְׁ  כְׁ

ַטר ַר   פְׁ רּו: לֹא נִּ ֶשל ָזָהב  'ָאמְׁ ָחנֹות ֶשל ֶכֶסף וְׁ לְׁ ן ָהעֹוָלם ַעד ֶשָהיּו לֹו שֻּ יָבא מִּ ֲעקִּ
יר ֶשל ָזָהב.  עִּ ין ּובְׁ ּדּוטִּ ַקרְׁ ָאה בְׁ תֹו יֹוצְׁ שְׁ ָתה אִּ ָלמֹות ֶשל ָזָהב. ָהיְׁ סֻּ ָטתֹו בְׁ מִּ ַעד ֶשָעָלה לְׁ וְׁ

ָמה ֶשָעשִּ  ָתנּו מִּ ַישְׁ י, בִּ יָדיו: ַרבִּ מִּ רּו לֹו ַתלְׁ ַטֲעָרה ָאמְׁ צְׁ ֵבה ַצַער נִּ יָת ָלּה. ָאַמר ָלֶהם: ַהרְׁ
י ַבתֹוָרה )אדר מִּ  ן, נו"א, ו; שם, נו"ב, יב(."עִּ

 
 < ירושלמי שבת ו, א:3>

יֵאל  לִּ תֹו ֶשל ַרָבן ַגמְׁ שְׁ יר ֶשל ָזָהב. ָרֲאָתה אִּ תֹו עִּ שְׁ אִּ יָבא ֶשָעָשה לְׁ ַר' ֲעקִּ ַמֲעֶשה בְׁ
מֹו ֶשזֹו  י ַאתְׁ כְׁ ית עֹוָשה לִּ י ָכְך ָהיִּ כִּ ָלּה. ָאַמר ָלּה: וְׁ ַבעְׁ ָרה לְׁ ָאמְׁ ָאה ָבּה. ָבָאה וְׁ ַקנְׁ תְׁ נִּ וְׁ

ָתה מֹוֶכֶרת מִּ  ָתה לֹו, ֶשָהיְׁ הּוא עֹוֵסק ַבתֹוָרה? ָעשְׁ נֹוֶתֶנת לֹו וְׁ עֹות רֹאָשּה וְׁ לְׁ  קְׁ
 
 < מדרש שיר השירים רבה א, ד:4>

ָדה. ָבאּו ֵאֶצל ַר  לֹא ָילְׁ ָלּה וְׁ ם ַבעְׁ ים עִּ ָדן, ֶשָשֲהָתה ֶעֶשר ָשנִּ ַציְׁ ָשה ַאַחת בְׁ אִּ  'ַמֲעֶשה בְׁ
ָפֵרש תְׁ הִּ ים לְׁ ָהיּו רֹוצִּ עֹון ֶבן יֹוַחאי וְׁ מְׁ ֶתם  שִּ ַּדַּוגְׁ זְׁ ֵשם ֶשנִּ ֶזה. ָאַמר ָלֶהם: ַחֵייֶכם, כְׁ ֶזה מִּ

כּו  ֶתה. ָהלְׁ שְׁ תֹוְך ַמֲאָכל ומִּ ים ֶאָלא מִּ שִּ ָפרְׁ תְׁ ֶתה, ָכְך ֵאין ַאֶתם מִּ שְׁ מִּ ַמֲאָכל ּובְׁ ֶזה ָלֶזה בְׁ
כְׁ  שִּ דֹוָלה, וְׁ ָּדה גְׁ עֻּ ָעשּו סְׁ ָמם יֹום טֹוב, וְׁ ַעצְׁ ָעשּו לְׁ ָרָכיו וְׁ דְׁ ַּדי. ֵכיָון בִּ ַרתּו יֹוֵתר מִּ

י  כִּ י אֹותֹו ּולְׁ לִּ ת טְׁ י ַבַביִּ י, ָכל ֵחֶפץ טֹוב ֶשֵיש לִּ תִּ תֹו ָעָליו ָאַמר ָלּה: בִּ ָבה ַּדעְׁ ַישְׁ תְׁ ֶשנִּ
ָרה ָלֶהם: ָאמְׁ חֹוֶתיָה וְׁ פְׁ שִּ ָזה ַלֲעָבֶדיָה ּולְׁ ַאַחר ֶשָיֵשן ָרמְׁ יא? לְׁ ָתה הִּ יְך. ֶמה ָעשְׁ ֵבית ָאבִּ  לְׁ
ָנתֹו; ֵכיָון  שְׁ ַער מִּ נְׁ ָלה נִּ י ַהַליְׁ ֵבית ַאָבא. ַבֲחצִּ יכּוהּו לְׁ הֹולִּ חּו אֹותֹו וְׁ ָטה ּוקְׁ ָשאּוהּו ַבמִּ
י  ֵבית ַאָבא, ָאַמר ָלּה: ָמה לִּ ָרה לֹו: בְׁ י ָנתּון? ָאמְׁ י, ֵהיָכן ֲאנִּ תִּ ֶשָפג ֵיינֹו ָאַמר ָלּה: בִּ

לֹא ָרה לֹו: וְׁ יְך? ָאמְׁ ֵבית ָאבִּ י אֹותֹו  לְׁ לִּ י טְׁ ֵביתִּ י ָבֶעֶרב: ָכל ֵחֶפץ טֹוב ֶשֵיש בְׁ ָת לִּ ָכְך ָאַמרְׁ



כּו ָלֶהם ֵאֶצל ַר  ָך. ָהלְׁ מְׁ י ָבעֹוָלם יֹוֵתר מִּ יְך? ֵאין ֵחֶפץ טֹוב לִּ ֵבית ָאבִּ י לְׁ כִּ עֹון ֶבן  'ּולְׁ מְׁ שִּ
דּו  קְׁ פְׁ נִּ ַפֵלל ֲעֵליֶהם וְׁ תְׁ הִּ ָעַמד וְׁ  יֹוַחאי וְׁ

מעשה בצידן באחד שנשא אשה ושהה : דרב כהנא כב, ב(המקבילה )פסיקתא 
עמה עשר שנים ולא ילדה, באו אצל ר' שמעו' בן יוחי להתגרש. אמר לה, כל חפץ 

להם ר' שמעון בן יוחי כשם  מרלי בתוך ביתי טלי אותו ולכי לבית אביך. א שיש
שנזדווגתם מתוך מאכל ומשקה כך אין אתם פורשין זה מזה אלא מתוך מאכל 

עשת סעודה גדולה ושיכרתו יותר מדיי ורמזה לשפחתה  ה?ומשקה. מה עשת
להן, איכן אני  מרואמרה להון טלו אותו לבית אבא. בחצי הלילה ניעור משנתו, א

חפץ שיש לי בתוך ביתי טלי אותו ולכי לבית נתון, אמרה לו, לא כך אמרתה כל 
אין לי חפץ טוב ממך. כיון ששמע ר' שמעון בן יוחי כך, נתפלל עליהם  וכעת,אביך, 
 ]המקור חלקו בארמית[(.פסיקתא דרב כהנא כב, ב ) ונפקדו

 
 ברכות הנישואין / שבע ברכות ]ה[

 
 בבלי, כתובות ז ע"ב:

 אמ"ה בורא פרי הגפן< בא"י 1מאי מברך? אמר רב יהודה: >
 שהכל ברא לכבודו;  < בא"י אמ"ה2>
 < בא"י אמ"ה יוצר האדם; 3>
< בא"י אמ"ה אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו, והתקין לו 4>

 יוצר האדם;  בא"יין עדי עד, יממנו בנ
משמח ציון א"י בוץ בניה לתוכה בשמחה, בי< שוש תשיש ותגל העקרה, בק5>

 בבניה; 
משמח  בא"י, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, האהוביםעים שמח תשמח ר  < 6>

 חתן וכלה; 
אמ"ה אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה, חדוה,  בא"י< 7>

יהודה ובחוצות מהרה ה' אלהינו ישמע בערי  .עותואחוה ושלום ור   אהבה
מצהלות חתנים ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול 
 .מחופתם ונערים ממשתה נגינתם, בא"י משמח חתן עם הכלה

כהיום הזה בירושלים, ירבו שמחות בישראל, וינוסו אנחות : ובסידור רס"ג מוסיף
מישראל. ירבו בשורות טובות בישראל, ירבו ישועות בישראל, ירבו נחמות 

 בישראל. 
 בישראל,  אהבהתרבה 

 תרבה ברכה בישראל. 
 תרבה גילה בישראל, 
 תרבה דיצה בישראל. 
 ירבה הוד בישראל, 
 ירבה ועד בישראל. 
 ירבה זכות בישראל, 
 ירבה חתן בישראל, 

 ירבו ימים טובים בישראל. 
אליהו הנביא במהרה יבא אלינו, המלך המשיח יצמח בימינו. יצליחו חתן וכלה, 

ו בנים ויאריכו שנים ישמחו שניהם זה עם זה ויעלצו שניהם זה עם זה. ויעמיד
לכם ברוכים. ישמח חתן בכלה, וכלה תשמח ובשבי יהודה, בנים מצליחים וכ

ת ובחתן, בבנים ובנות, בעושר ובנכסים, בבנים עוסקים בתורה מקיימי מצו
 בישראל.

 
 ט"ו באב מלא גיל, אהבה ושמחה!

 
 
 


