בין ט' לט"ו באב (ג)
"אומרים יש אהבה בעולם  -מה זאת אהבה?"
(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?

< >1ירושלמי תענית ד ,ו ,איכה רבה פתיחתא לג:
אֹותן הַ שָ נִּים שֶ הָ יּו י ְִּׁש ָר ֵאל בַ ִּמ ְׁדבָ ר הָ יָה מֹשֶ ה מֹוצִּ יא כָרֹוז בְׁ כָל
עֶ ֶרב ִּת ְׁשעָ ה בְׁ ָאב כָל ָ
הַ מַ חֲ נֶה וְׁ אֹומֵ ר :צְׁ אּו ל ְַׁחפֹר ,צְׁ אּו ל ְַׁחפֹר! וְׁ הָ יּו יֹוצְׁ ִּאים וְׁ חֹופְׁ ִּרים לָהֶ ם ְׁקבָ רֹות וְׁ ָלנִּים
עֹומ ִּדים
בָ הֶ ם .בְׁ שַ חֲ ִּרית הָ יָה כָרֹוז יֹוצֵ א ּומַ כְׁ ִּריז :יִּבָ ְׁדלּו הַ חַ יִּים ִּמן הַ מֵ ִּתים! הָ יּו ְׁ
ּומֹוצְׁ ִּאים עַ צְׁ מָ ם חֲ סֵ ִּרים חֲ ִּמשָ ה עָ שָ ר ֶאלֶף – עַ ד שֶ חָ ְׁסרּו ִּש ִּשים ִּרבֹואּ .ובִּ ְׁשנַת
הָ ַא ְׁרבָ עִּ ים הָ ַאחֲ רֹונָה עָ שּו כֵן וְׁ עָ ְׁמדּו ּומָ צְׁ אּו עַ צְׁ מָ ם ְׁשל ִֵּמיםָ .א ְׁמרּו :שֶ מָ א טָ עִּ ינּו
בְׁ חֶ ְׁשבֹון הַ חֹדֶ ש? חָ זְׁ רּו בְׁ לֵיל ע ֲִּש ִּירי וְׁ לָנּו כָל ֶאחָ ד וְׁ ֶאחָ ד בְׁ ִּקבְׁ רֹו .לְׁמָ חָ ר עָ ְׁמדּו ֻּכלָם.
ּושלֹושָ ה עָ שָ ר וְׁ ַא ְׁרבָ עָ ה עָ שָ ר וַחֲ ִּמשָ ה
חָ זְׁ רּו עֹוד בְׁ לֵיל ַאחַ ד עָ שָ ר ,וְׁ כֵן בִּ ְׁשנֵים עָ שָ ר ְׁ
אֹותּה
עָ שָ ר .וְׁ ֵכ ָון שֶ ָראּו שֶ ֵאין ֶאחָ ד מֵ הֶ ם מֵ ת ָא ְׁמרּוּ :דֹומֶ ה ,שֶ בִּ טֵ ל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ָ
גְׁ ז ֵָרה ָקשָ ה מֵ עָ לֵינּו ,וְׁ עָ ְׁמדּו ַועֲשָ אּוהּו יֹום טֹוב .וְׁ כֵן שָ נּו חֲ כ ִָּמים :ל ֹא הָ יּו י ִָּמים טֹובִּ ים
פּורים...
ְׁלי ְִּׁש ָר ֵאל כַחֲ ִּמשָ ה עָ שָ ר בְׁ ָאב ּוכְׁ יֹום הַ כִּ ִּ
במדרש איכה רבה :אמרו דומה שטעינו בחשבון וכן בעשור ובאחד עשר ובשנים
עשר ושלשה עשר וארבע עשר ,כיון דאיתמלא סיהרא אמרו דומה שהקב"ה ביטל
אותה גזירה מעלינו
< >2בבלי ,תענית כו ע"ב ,ל ע"א:
ִּיאל :ל ֹא הָ יּו י ִָּמים טֹובִּ ים ְׁלי ְִּׁש ָר ֵאל כַחֲ ִּמשָ ה עָ שָ ר בְׁ ָאב
ָאמַ ר ַרבָ ן ִּש ְׁמעֹון בֶ ן ג ְַׁמל ֵ
פּורים ,שֶ בָ הֶ ם בְׁ נֹות יְׁרּושָ ַליִּם יֹוצְׁ אֹות בִּ כְׁ לֵי לָבָ ן ְׁשאּולִּים ,שֶ ל ֹא לְׁבַ יֵש ֶאת
ּוכְׁ יֹום הַ כִּ ִּ
אֹומרֹות? "בָ חּור,
ִּמי שֶ ֵאין לֹוּ .ובְׁ נֹות יְׁרּושָ ַל יִּם יֹוצְׁ אֹות וְׁ חֹולֹות בַ כְׁ ָר ִּמיםּ .ומֶ ה הָ יּו ְׁ
בֹורר לְָׁך! ַאל ִּת ֵתן עֵ ינֶיָך בְׁ נֹויֵ ,תן עֵ ינֶיָך בַ ִּמ ְׁשפָחָ ה –
שָ א נָא עֵ ינֶיָך ְּׁור ֵאה מָ ה ַא ָתה ֵ
"שֶ ֶקר הַ חֵ ן וְׁ הֶ בֶ ל הַ יֹפִּ יִּ .אשָ ה י ְִּׁר ַאת ה' ִּהיא ִּת ְׁתהַ לָל" (משלי לא ,ל).
"תנּו עֵ ינֵיכֶם בְׁ יֹפִּ י ,שֶ ֵאין ִּאשָ ה
אֹומרֹות? ְׁ
בֹותינּוְׁ :יפֵיפִּ יֹות שֶ בָ הֶ ן מֶ ה הָ יּו ְׁ
שָ נּו ַר ֵ
"תנּו עֵ ינֵיכֶם בַ ִּמ ְׁשפָחָ ה ,שֶ ֵאין הָ ִּאשָ ה
אֹומרֹות? ְׁ
ֶאלָא ְׁליֹפִּ י"ְׁ .מיֻּחָ סֹות שֶ בָ הֶ ן מֶ ה הָ יּו ְׁ
"תנּו עֵ ינֵיכֶם בְׁ בַ ֲעלֵי מָ מֹון" .בֵ ינֹונִּיֹות
אֹומרֹות? ְׁ
ֶאלָא לְׁבָ נִּים" .ע ֲִּשירֹות שֶ בָ הֶ ן מֶ ה הָ יּו ְׁ
"קחּו ִּמ ַקחֲ כֶם לְׁשֵ ם שָ מַ יִּםּ ,ובִּ לְׁבַ ד
אֹומרֹות? ְׁ
ְׁ
ּומכֹעָ רֹות שֶ בָ הֶ ן מֶ ה הָ יּו
ַו ֲענִּיֹות ְׁ
שֶ ְׁתעַ ְׁטרּונּו בִּ זְׁ הּובִּ ים".
במקור :יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו כל הכלים טעונין
טבילה ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים
< >3איכה רבה ,פתיחתא כג:
בשלמא יום כיפורים יום סליחה וכפרה לישראל ...אלא חמשה עשר באב מאי
היא?
ר' יעקב בר אחא בשם רבי אסי אמר; שבו זמן קציצה יפה לעצים ,שכל עצים
שנקצצים בו אין עושין תולעת...
ר' אבא בר כהנא ור' אסי משום עולא בשם רבי אמרי שבו ביטל הושע בן אלה
פרוזדאות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים ...
ר' שמואל בר נחמני ואמרי לה משמיה דר' שמואל בר יצחק יום שהותרו שבטים
לבא זה בזה...
רבנן אמרי יום שהותר שבט בנימין לבא בקהל...
רב מתנה אמר יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה...

[ב] על אהבותיהם של גיבורי המקרא

* יעקב ורחל *
בראשית פרק כט ( :טז) ּו ְׁללָבָ ן ְׁש ֵתי בָ נֹות שֵ ם הַ גְׁ ֹדלָה ל ֵָאה וְׁ שֵ ם הַ ְׁקטַ נָה ָרחֵ ל( :יז)
וְׁ עֵ ינֵי ל ֵָאה ַרכֹות וְׁ ָרחֵ ל הָ י ְָׁתה ְׁיפַת ת ַֹאר וִּ יפַת מַ ְׁר ֶאה( :יח) ַויֶּאֱ הַ ב ַי ֲעקֹב ֶאת ָרחֵ ל
וַי ֹאמֶ ר ֶאעֱבָ ְׁדָך שֶ בַ ע שָ נִּים בְׁ ָרחֵ ל בִּ ְׁתָך הַ ְׁקטַ נָה( :יט) וַי ֹאמֶ ר לָבָ ן טֹוב ִּת ִּתי א ָֹתּה לְָך
ִּמ ִּת ִּתי א ָֹתּה ל ְִּׁאיש ַאחֵ ר ְׁשבָ ה עִּ מָ ִּדי( :כ) ַו ַי ֲעבֹד ַי ֲעקֹב בְׁ ָרחֵ ל שֶ בַ ע שָ נִּים ַוי ְִּׁהיּו בְׁ עֵ ינָיו
כְׁ י ִָּמים אֲ חָ ִּדים בְּ ַאהֲ בָ תֹו א ָֹתּה:
< >1בבלי בבא בתרא קכג ע"א:
"וְׁ עֵ ינֵי ל ֵָאה ַרכֹות" ַ -רב ָאמַ רַ :רכֹות מַ מָ ש ,וְׁ ל ֹא גְׁ נַאי הּוא לָּה ֶאלָא שֶ בַ ח הּוא לָּה,
אֹומ ִּריםְׁ :שנֵי בָ נִּים יֵש לָּה ל ְִּׁרבְׁ ָקה,
שֶ הָ י ְָׁתה שֹומַ עַ ת עַ ל פ ָָרשַ ת ְּׁד ָרכִּ ים בְׁ נֵי ָאדָ ם שֶ הָ יּו ְׁ
ּוקטַ נָה ל ְָׁקטָ ן .וְׁ הָ י ְָׁתה יֹושֶ בֶ ת עַ ל פ ָָרשַ ת ְּׁד ָרכִּ ים
ְׁש ֵתי בָ נֹות יֵש לֹו ְׁללָבָ ן  -גְׁ דֹולָה ְׁלגָדֹול ְׁ
"איש יֹדֵ עַ צַ יִּד" (שם כה ,כז)ִּ ,איש ַרע הּואְׁ ,מל ְַׁסטֵ ם
ּומשָ ֶאלֶת :גָדֹול מָ ה מַ עֲשָ יו? ִּ -
ְׁ
"איש ָתם יֹשֵ ב אֹהָ לִּים" (שם) .וְׁ הָ י ְָׁתה בֹוכָה עַ ד שֶ נ ְָׁשרּו
בְׁ ִּריֹות; ָקטָ ן מָ ה מַ עֲשָ יו? ִּ -
ִּריסֵ י עֵ ינֶיהָ .
< >2בראשית רבה ע ,יז-יט:
" ַויֶאֱ הַ ב ַי ֲעקֹב ֶאת ָרחֵ ל וַי ֹאמֶ ר ֶאעֱבָ ְׁדָך שֶ בַ ע שָ נִּים בְׁ ָרחֵ ל בִּ ְׁתָך הַ ְׁקטַ נָה" (בראשית
קֹומָך ַרמָ ִּאים ,לְׁפִּ יכְָך אֲ נִּי ְׁמבָ ֵרר עֲסָ ַקי עִּ ְׁמָך:
כט ,יח) – בִּ ְׁשבִּ יל שֶ אֲ נִּי יֹודֵ עַ שֶ ַאנְׁשֵ י ְׁמ ְׁ
ּושמָ ּה
"אעֱבָ ְׁדָך  ...בְׁ ָרחֵ ל"  -בְׁ ָרחֵ ל וְׁ ל ֹא בְׁ ל ֵָאה" ,בִּ ְׁתָך" -שֶ ל ֹא ָתבִּ יא ַאחֶ ֶרת ִּמן הַ שּוק ְׁ
ֶ
מֹותן זֹו בְׁ זֹו.
ָרחֵ ל" ,הַ ְׁקטַ נָה"  -שֶ ל ֹא ַתחֲ לִּיף ְׁש ָ
" ַויֶאֱ סֹף לָבָ ן ֶאת כָל ַאנְׁשֵ י הַ מָ קֹום ַויַעַ ש ִּמ ְׁש ֶתה" (שם שם ,כב)  -כִּ נֵס כָל ַאנְׁשֵ י
חּוקים לְׁמַ יִּם ,וְׁ ֵכוָן שֶ בָ א הַ צַ ִּּדיק הַ זֶה
יֹודעִּ ים ַא ֶתם שֶ הָ יִּינּו ְּׁד ִּ
ְׁמקֹומֹוָ ,אמַ ר לָהֶ םְׁ :
ְׁלכָאן נ ְִּׁתבָ ְׁרכּו הַ מַ יִּםָ .א ְׁמרּו לֹוּ :ומָ ה ְׁרצֹונְָׁך? ָאמַ ר לָהֶ םִּ :אם ַא ֶתם ְׁמבַ ְׁק ִּשים אֲ נִּי
ְׁמ ַרמֶ ה אֹותֹו וְׁ ֶא ֵתן לֹו ֶאת ל ֵָאה ,שֶ הּוא אֹוהֵ ב הַ ְׁרבֵ ה ֶאת ָרחֵ ל ,וְׁ ַיעֲשֶ ה ֶאצְׁ ְׁלכֶם שֶ בַ ע
שָ נִּים אֲ חֵ רֹותָ .א ְׁמרּו לֹו :עֲשֵ ה כִּ ְׁרצֹונְָׁךָ .אמַ ר לָהֶ םְׁ :תנּו לִּי מַ ְׁשכֹונֹות שֶ ֵאין ֶאחָ ד
אֹותי .נ ְָׁתנּו לּו מַ ְׁשכֹונֹות .הָ לְַך וְׁ הֵ בִּ יא בָ הֶ ם ַייִּן וְׁ שֶ מֶ ן ּובָ שָ רּ .ו ְׁלפִּ יכְָך
ִּמכֶם ְׁמפ ְַׁרסֵ ם ִּ
נ ְִּׁק ָרא ְׁשמֹו "לָבָ ן הָ אֲ ַר ִּמי" ,שֶ ִּרמָ ה בְׁ ַאנְׁשֵ י ְׁמקֹומֹו .כָל אֹותֹו הַ יֹום הָ יּו ְׁמשַ ְׁמ ִּחין אֹותֹו.
כּותָך ,גַם
כְׁ שהֶ חֱ ִּשיְך ָאמַ ר ַי ֲעקֹב לָהֶ ם :זֹו מָ ה ִּהיא? ָא ְׁמרּו לֹוַ :א ָתה גָמַ ל ְָׁת חֶ סֶ ד בִּ זְׁ ְׁ
ָאנּו נִּגְׁ מֹל חֶ סֶ ד עִּ ְׁמָך .הָ יּו ְׁמ ַקל ְִּׁסין ְׁל ָפנָיו וְׁ ָא ְׁמרּו :הָ א ַליָא ,הָ א ַליָא! לָעֶ ֶרב בָ אּו
חּורים וְׁ כִּ בּו ֶאת הַ נֵרֹותָ .אמַ ר לָהֶ ם :זֹו מָ ה ִּהיא? ָא ְׁמרּו לֹו :מָ ה ַא ָתה סָ בּור ,שֶ ָאנּו
הַ בַ ִּ
"רחֵ ל" וְׁ ִּהיא עֹונָה לֹו; בַ ב ֶֹקר –
קֹורא לָּה ָ
מֹותכֶם?  -כָל אֹותֹו הַ ַל ְׁילָה הָ יָה ֵ
פְׁ רּוצִּ ים כְׁ ְׁ
קֹורא
ִּיתי ֵ
"וְׁ ִּהנֵה ִּהיא ל ֵָאה" (שם שם ,כה)ָ .אמַ ר לָּה :מָ ה ַרמָ ִּאית בַ ת ַרמַ אי! וְׁ ל ֹא הָ י ִּ
ידים? ל ֹא כְָך
"רחֵ ל" בַ ַל ְׁילָה וְׁ ַא ְׁת עֹונָה לִּי? ָא ְׁמ ָרה לֹו :יֵש סֹופֵר שֶ ֵאין לֹו ַתל ְִּׁמ ִּ
לְָך ָ
קֹורא לְָׁך ָאבִּ יָך "עֵ שָ ו" וְׁ ַא ָתה עֹונֶה לֹו?
הָ יָה ֵ
< >3בבלי בבא בתרא קכג ע"ב:
" ַו ַיגֵד ַי ֲעקֹב ל ְָׁרחֵ ל כִּ י אֲ ִּחי ָאבִּ יהָ הּוא" (בראשית כט ,יב)  -וְׁ כִּ י אֲ ִּחי ָאבִּ יהָ הּוא?
וַהֲ ל ֹא בֶ ן אֲ חֹות ָאבִּ יהָ הּוא! ֶאלָא ָאמַ ר לָּהִּ :תנ ְָׁש ִּאי לִּי? ָא ְׁמ ָרה לֹו :הֵ ןֶ ,א ָלא ַאבָ א
ַרמַ אי הּוא וְׁ ֵאין ַא ָתה יָכֹול לֹוָ .אמַ ר לָּה :מָ ה ַרמָ אּותֹו? ָא ְׁמ ָרה לֹו :יֵש לִּי ָאחֹות
יאנִּי ְׁל ָפנֶיהָ ָ .אמַ ר לָּהָ :א ִּחיו אֲ נִּי בְׁ ַרמָ אּותָ .א ְׁמ ָרה לֹו :וְׁ כִּ י מֻּ ָתר
גְׁ דֹולָה ִּממֶ נִּי וְׁ ל ֹא י ִַּש ֵ
יקים ִּל ְׁנהֹג בְׁ ַרמָ אּות? ָאמַ ר לָּה :הֵ ן " -עִּ ם נָבָ ר ִּת ָתבָ ר וְׁ עִּ ם עִּ ֵקש ִּת ַתפָל" (שמואל-
לְׁצַ ִּּד ִּ
חֹותי ְׁ -מסָ ָר ַתם
ב כב ,כז) .מָ סַ ר לָּה ִּסימָ נִּים .כְׁ שֶ ִּהגִּ יעַ הַ ַל ְׁילָה ָא ְׁמ ָרה :עַ כְׁ שָ ו ִּת ָכלֵם אֲ ִּ
לָּה.
< >4איכה רבה ,פתיחתא כד:
אֹותּה שָ עָ ה ָקפְׁ צָ ה ָרחֵ ל ִּאמֵ נּו לִּפְׁ נֵי הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא וְׁ ָא ְׁמ ָרהִּ :רבֹונֹו שֶ ל עֹולָם,
בְׁ ָ
גָלּוי ְׁל ָפנֶיָך ,שֶ ַי ֲעקֹב אֲ הֵ בַ נִּי ַאהֲ בָ ה י ְֵׁת ָרה וְׁ עָ בַ ד בִּ ְׁשבִּ ילִּי ל ְַׁאבָ א שֶ בַ ע שָ נִּיםּ ,וכְׁ שֶ ִּהגִּ יעַ

חֹותי וְׁ ל ֹא
ֵאתי בַ אֲ ִּ
חֹותי ,וְׁ ל ֹא ִּקנ ִּ
ִּשּואי לְׁבַ עְׁ לִּי יָעַ ץ ָאבִּ י לְׁהַ חֲ לִּי ֵפנִּי בַ אֲ ִּ
זְׁ מַ ן נ ַ
ֵאתי בְׁ צָ ָרה
אתיהָ לְׁחֶ ְׁרפָהּ .ומָ ה ִּאם אֲ נִּי ,שֶ אֲ נִּי בָ שָ ר וָדָ ם ,עָ פָר ו ֵָאפֶר ,ל ֹא ִּקנ ִּ
הֹוצֵ ִּ
ֵאת בַ עֲבֹודָ ה ז ָָרה שֶ ֵאין בָ ּה מַ מָ ש,
שֶ לִּי – ַא ָתה ,מֶ לְֶך חַ י וְׁ ַקיָם וְׁ ַרחֲ מָ ןִּ ,מפְׁ נֵי מָ ה ִּקנ ָ
ֵית ֶאת בָ נַי?
וְׁ ִּהגְׁ ל ָ
ִּמיָד נ ְִּׁת ַגלְׁגְׁ לּו ַרחֲ מָ יו שֶ ל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא וְׁ ָאמַ ר :בִּ ְׁשבִּ ילְֵך ָרחֵ ל ,אֲ נִּי מַ חֲ זִּ יר
ֶאת י ְִּׁש ָר ֵאל ל ְִּׁמקֹומָ ם ,זֶהּו שֶ נֶאֱ מַ ר:
"כֹה ָאמַ ר ה',
רּורים,
נ ְִּׁהי בְׁ כִּ י ַת ְׁמ ִּ
קֹול בְׁ ָרמָ ה נ ְִּׁשמָ ע,
מֵ אֲ נָה ל ְִּׁהנָחֵ ם" (ירמיה לא ,יד)
ָרחֵ ל ְׁמבַ כָה עַ ל בָ נֶיהָ ;
וְׁ נֶאֱ מַ ר:
וְׁ עֵ י ַניְִּך ִּמ ִּּד ְׁמעָ ה,
"מנְׁעִּ י קֹולְֵך ִּמבֶ כִּ י
ִּ
יתְך,
וְׁ יֵש ִּת ְׁקוָה ל ְַׁאחֲ ִּר ֵ
כִּ י יֵש שָ כָר לִּפְׁ ֻּעל ֵָתְך ...
וְׁ שָ בּו בָ נִּים לִּגְׁ בּולָם" (שם שם ,טו-טז)
במקור :יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עלי הדבר עד מאד כי
נודעה לי העצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא
יוכל אבי להחליפני ,ולאחר כן ניחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי וריחמתי על
אחותי שלא תצא לחרפה ,ולערב חלפו אחותי לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי
כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור שהיא רחל ,ולא עוד אלא שנכנסתי
תחת המטה שהיה שוכב עם אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבתו
על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי ,וגמלתי חסד עמה ,ולא קנאתי בה
ולא הוצאתיה לחרפה.
* משה וציפורה *
שמות פרק ב( :טז) ּו ְׁלכֹהֵ ן ִּמ ְׁדיָן שֶ בַ ע בָ נֹות ו ַָתב ֹאנָה ו ִַּת ְׁד ֶלנָה ו ְַׁתמַ לֶאנָה ֶאת הָ ְׁרהָ ִּטים
ַיֹושעָ ן ַוי ְַׁש ְׁק ֶאת
לְׁהַ ְׁשקֹות צ ֹאן אֲ בִּ יהֶ ן( :יז) ַו ָיבֹאּו הָ רֹעִּ ים ַו ְׁיג ְָׁרשּום ַוי ָָקם מֹשֶ ה ו ִּ
עּואל אֲ בִּ יהֶ ן וַי ֹאמֶ ר מַ ּדּועַ ִּמהַ ְׁר ֶתן ב ֹא הַ יֹום( :יט) וַת ֹאמַ ְׁרן ָ
צ ֹאנָם( :יח) ו ַָתב ֹאנָה ֶאל ְׁר ֵ
ִּאיש ִּמצְׁ ִּרי ִּהצִּ ילָנּו ִּמיַד הָ רֹעִּ ים וְׁ גַם ּדָ ֹלה דָ לָה לָנּו ַוי ְַׁש ְׁק ֶאת הַ צ ֹאן( :כ) וַי ֹאמֶ ר ֶאל
ַיֹואל מֹשֶ ה לָשֶ בֶ ת
בְׁ נ ָֹתיו וְׁ ַאיֹו לָמָ ה זֶה ֲעזַבְׁ ֶתן ֶאת הָ ִּאיש ִּק ְׁר ֶאן לֹו וְׁ י ֹאכַל לָחֶ ם( :כא) ו ֶ
ֶאת הָ ִּאיש ַוי ִֵּתן ֶאת צִּ פ ָֹרה בִּ תֹו ְׁלמֹשֶ ה:
< >1פרקי דרבי אליעזר לט:
הַ מַ טֶ ה שֶ ִּנבְׁ ָרא בֵ ין הַ ְׁשמָ שֹות ִּנ ְׁמסַ ר ְׁל ָאדָ ם הָ ִּראשֹון בְׁ ַגן עֵ דֶ ן ,וְׁ ָאדָ ם ְׁמסָ רֹו ַלחֲ נֹוְך,
ַוחֲ נֹוְך ְׁלשֵ ם ,וְׁ שֵ ם ְׁל ַאבְׁ ָרהָ ם ,וְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם ְׁליִּצְׁ חָ ק ,וְׁ יִּצְׁ חָ ק ְׁל ַי ֲעקֹב ,וְׁ ַי ֲעקֹב הֹו ִּליכֹו
ְׁל ִּמצְׁ ַריִּם ּו ְׁמסָ רֹו ְׁליֹוסֵ ף בְׁ נֹוּ .וכְׁ שֶ מֵ ת יֹוסֵ ף ִּנטַ ְׁלטֵ ל ָכל בֵ יתֹו וְׁ ִּנ ַתן בַ ַפ ְׁל ִּטין שֶ ל ַפ ְׁר ֹעה,
וְׁ הָ ָיה י ְִּׁתרֹו ֶאחָ ד מֵ חַ ְׁרטֻּ מֵ י ִּמצְׁ ַריִּם ,וְׁ ָר ָאה ֶאת הַ מַ טֶ ה וְׁ ֶאת הָ אֹותֹות שֶ עָ ָליו וְׁ חָ מַ ד
אֹותֹו בְׁ ִּלבֹוּ ,ו ְׁל ָקחֹו וֶהֱ בִּ יאֹו ּו ְׁנטָ עֹו בְׁ תֹוְך גַן בֵ יתֹו ,וְׁ ל ֹא הָ יָה ָאדָ ם ָיכֹול ל ְִּׁקרֹב ֵא ָליו,
משֶ ה ְׁל ֶא ֶרץ ִּמ ְׁד ָין ,וְׁ ִּנכְׁ ַנס ְׁלתֹוְך גַן בֵ יתֹו ,וְׁ ָר ָאה ֶאת הַ מַ טֶ ה ,וְׁ ָק ָרא ֶאת
עַ ד שֶ בָ א ֹ
אל ֶאת ִּי ְׁש ָר ֵאל
הָ אֹו ִּתיֹות שֶ עָ ָליו ,וְׁ שָ ַלח ָידֹו ּו ְׁל ָקחֹו .וְׁ ָר ָאה י ְִּׁתרֹו וְׁ ָאמַ רֶ :זה עָ ִּתיד ִּלגְׁ ֹ
ִּמ ִּמצְׁ ַריִּםְׁ ,לפִּ י ָכְך ָנ ַתן לֹו צִּ פֹו ָרה בִּ תֹו ְׁל ִּאשָ ה (פדר"א לט; ילק"ש לשמות ,קעג).
< >2מדרש השכם:
המטה שבו קרע משה את הים לא היה דוגמתו בעולם שהיה חקוק עליו שם
המפורש ואדם מסרו לשת וכל הדורות מסרוהו זה לזה עד שירד יעקב אבינו
למצרים ומסרו ליוסף וכשמת יוסף חיפשו עבדי פרעה כל מה שבביתו והניחוהו
בבית גנזיו של פרעה .והיה שם יתרו חותן משה שהיה מאצטגניני פרעה וידע
מאצטגנינותו חשיבתו של מטה ונטלו ושתלו בגן ביתו ונשתרש בארץ ,וראה
באצטגנינותו שכל העוקרו יהיה מושיעו של ישראל ,והיה מנסה בו בני אדם,

וכשנזדמן לו משה ועמד ועקרו השליכו לבור בחצרו ,וציפורה נכנסה אהבתו של
משה בלבה ותבעתו מאביה ,ועמד והשיאה לו
< >3ילקוט שמעוני לתורה ,פרשת שמות רמז קסח:
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
אתנה זה בית הכלא וארצה בו לבני כוש כי נוסם הוא ויקחהו אל בית הסהר ויהי
כלוא שם עשר שנים .ויהי בהיותו עצור שמה ותחמול עליו צפורה בת רעואל
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
טוב בעיניך אבי נשלח ונראה אם מת ואם חי הוא ,ואביה לא ידע כי כלכלתהו.
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
החרב ואת יעקב מן המלאך בהאבקו עמו ,וגם עם זה רבות עשה ויצילהו מיאור
מצרים ומחרב פרעה גם מזה יכול למלטהו .וייטב הדבר בעיני רעואל ויעש כן
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
ויאכל לחם .וירד האיש אל יגנת רעואל אשר אחרי הבית ,ויתפלל אל אלהיו אשר
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
כתוב ומפורש על המטה ויקרא בו ויתלשהו כהיתלש עץ יער מסבכו ויהי למטה
בכפו ...ויגיע המטה אל יד רעואל המדיני ובעת צאתו ממצרים לקחו בידו ויטעהו
בתוך גינתו ,ויבחנו כל גבורי קיני לתלשו בבקשם לקחת צפורה בתו ולא יכלו
וישאר בתוך הגן עד בא אשר לו המשפט ויקחהו ,ויהי כראות רעואל את המטה
בידו ויתמה על ככה ויתן רעואל צפורה בתו למשה
< >4יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים ,II ,י ,א ,שורות :253-253
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
שגרם למצרים את הצלחתם  ...ואהבה גדולה מאוד אליו תקפתה .וכשגבר הרגש
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
לאלוהים ,לאחר שעשה שפטים בכושים ,וכרת את ברית הנישואים והוליך את
המצרים חזרה לארצם
* בת שלמה וחתנה *
קטע מדרש (מבוא לתנחומא-בובר ,עמ' :)131
מֹותּה בְׁ כָל ֶא ֶרץ י ְִּׁש ָר ֵאלִּ .הבִּ יט
מַ עֲשֶ ה בִּ ְׁשֹלמֹה הַ מֶ לְֶך שֶ הָ י ְָׁתה לֹו בַ ת ְׁיפֵיפִּ יָה שֶ ֵאין כְׁ ָ
ּומי יִּשָ ֶאנָה ,וְׁ ָר ָאה שֶ הּוא עָ נִּי ֶאחָ ד וְׁ ֵאין בְׁ י ְִּׁש ָר ֵאל עָ נִּי כְׁ מֹותֹו.
בְׁ מַ זָלֹות ִּמי בֶ ן זּוגָּה ִּ
רּוחֹותיו ִּמסָ בִּ יב .נָטַ ל בִּ תֹו וְׁ נ ַָתן
ָ
מֶ ה עָ שָ ה? בָ נָה ִּמגְׁ ּדָ ל גָבֹוּהַ בַ יָם וְׁ הָ יָה מַ ִּקיפֹו ִּמכָל
יסים ִּמזִּ ְׁקנֵי י ְִּׁש ָר ֵאלּ .ובַ ִּמגְׁ ּדָ ל ל ֹא עָ שָ ה
אֹותּה בְׁ אֹותֹו ִּמגְׁ ּדָ ל הַ גָבֹוּהַ  ,וְׁ עִּ מָ ּה ִּשבְׁ עִּ ים סָ ִּר ִּ
ָ
פ ֶַתח ,שֶ ל ֹא ִּי ָכנֵס ָאדָ ם בֹו ,וְׁ נ ַָתן בֹו צֵ ידָ ה הַ ְׁרבֵ הָ .אמַ רֶ :א ְׁר ֶאה פֹעַ ל הַ שֵ ם ּומַ עֲשֵ הּו.
ְׁלי ִָּמים הָ יָה אֹותֹו עָ נִּי ,שֶ הּוא בֶ ן זּוגָּה ,יֹוצֵ א בַ ּדֶ ֶרְך בַ ַל ְׁילָה ,וְׁ הָ יָה עָ רֹם וְׁ יָחֵ ףָ ,רעֵ ב
ְׁעֹותיהָ לְׁהָ פִּ יג צִּ נָתֹוּ .וכְׁ שֶ יָשַ ן
וְׁ צָ מֵ אָ ,ר ָאה נִּבְׁ לַת שֹור מֻּ ְׁש ֶלכֶת בַ שָ דֶ ה ,נִּכְׁ נַס בָ ּה בֵ ין צַ ל ֶ
ּורה.
אֹותּה הַ נְׁבֵ לָה ּונְׁשָ ָאּה עַ ל גַג אֹותֹו ִּמגְׁ ּדָ ל עַ ל חֲ דַ ר הַ בַ ח ָ
ָ
שָ ם בָ א עֹוף גָדֹול וְׁ נָטַ ל

וְׁ שָ ם הָ יָה הָ עֹוף אֹוכֵל ֶאת בְׁ שַ ר הַ נְׁבֵ לָה; וְׁ יָשַ ב שָ ם עַ ל הַ גַג .כְׁ שֶ הֵ ִּאיר הַ שַ חַ ר יָצְׁ ָאה
חּורה מֵ חַ ְׁד ָרּה ָל ֶלכֶת הַ ָגגָה ,כְׁ ִּמנְׁהָ גָּה בְׁ כָל יֹום ,וְׁ ָראֲ ָתה אֹותֹו בָ חּורָ .א ְׁמ ָרה לֹוִּ :מי
הַ בַ ָ
יאנִּי ְׁלכָאן .מֶ ה
ְׁהּודי אֲ נִּי ִּמבְׁ נֵי עַ כֹו ,וְׁ עֹוף הֱ בִּ ַ
ּומי הֱ בִּ יאֲ ָך ְׁלכָאן? ָאמַ ר לָּה :י ִּ
ַא ָתה ִּ
יאתּו לְׁחַ ְׁד ָרּה ,וְׁ ִּהלְׁבִּ ישּוהּו וְׁ ִּה ְׁר ִּחיצּוהּו וְׁ סָ כּוהּו וְׁ נ ְִּׁת ַיפָה ְׁמאֹוד עַ ד
עָ ְׁש ָתה? ל ְָׁקחַ תּו וֶהֱ בִּ ַ
חּורה בְׁ לִּבָ ּה ּובְׁ נַפְׁ שָ ּה .וְׁ הָ יָה הַ בָ חּור חָ ִּריף
שֶ ֵאין כְׁ מֹותֹו בְׁ כָל גְׁ בּול י ְִּׁש ָר ֵאל ,וַאֲ הֵ בַ ּתּו הַ בַ ָ
ּוממֻּ לָח וְׁ סֹופֵר .יום ֶאחָ ד ָא ְׁמ ָרה לֹו :רֹוצֶ ה ַא ָתה ל ְַׁק ְּׁדשֵ נִּי? ָאמַ ר לָּה :הַ ְׁלוַאי!
ּומ ֻּפ ְׁלפָל ְׁ
ְׁ
מֶ ה עָ שָ ה? ִּה ִּקיז ּדָ ם וְׁ כ ַָתב לָּה כְׁ תֻּ בָ ה ּומֹהַ ר ִּמּדָ מֹו ,וְׁ ִּק ְּׁדשָ ּה וְׁ ָאמַ ר :עֵ ד ה' הַ יֹום וְׁ עֵ ִּדים
אֹותּה הַ זְׁ ֵקנִּים ְׁמעֻּבֶ ֶרתָ ,א ְׁמרּו לָּה; כִּ ְׁמדֻּמֶ ה
יאל .נ ְִּׁתעַ בְׁ ָרה ִּממֶ נּו .כְׁ שֶ ָראּו ָ
ִּמיכ ֵָאל וְׁ גַבְׁ ִּר ֵ
ּומ ִּמי נ ְִּׁתעַ בַ ְׁר ְׁת? ָא ְׁמ ָרה לָהֶ ם :מָ ה
לָנּו שֶ ַא ְׁת ְׁמעֻּבֶ ֶרתָ .א ְׁמ ָרה לָהֶ ם :הֵ ןָ .א ְׁמרּו לָּהִּ :
ָלכֶם לָדַ עַ ת? נָפְׁ לּו פְׁ נֵי הַ זְׁ ֵקנִּים ,שֶ הָ יּו ִּמ ְׁתי ְָׁר ִּאים ִּמ ְׁשֹלמֹה הַ מֶ לְֶך ,וְׁ שָ לְׁחּו ֵאלָיו לָבֹוא
אֲ לֵיהֶ ם .נִּכְׁ נַס ְׁשֹלמֹה בִּ ְׁספִּ ינָה ּובָ א אֲ לֵיהֶ ם .וְׁ ָא ְׁמרּו לֹו :אֲ דֹונֵנּו הַ מֶ לְֶך ,כְָך הַ ּדָ בָ ר ,וְׁ ָאל
י ִָּשים אֲ דֹונֵנּו בַ עֲבָ דָ יו עָ וֹון .כְׁ שֶ שָ מַ ע ְׁשֹלמֹה ָק ָרא לְׁבִּ תֹו וְׁ שָ ַאל לָּה עַ ל הַ ּדָ בָ רָ .א ְׁמ ָרה
ְׁמּודי וְׁ סֹופֵר ,וְׁ ִּק ְּׁדשַ נִּי.
לֹו :בָ חּור ֶאחָ ד הֵ בִּ יא לִּי הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ָיפֶה וְׁ טֹובַ ,תל ִּ
ָק ְׁר ָאה לַבָ חּור ּובָ א לִּפְׁ נֵי הַ מֶ לְֶך וְׁ הֶ ְׁר ָאה לֹו הַ כְׁ תֻּ בָ ה שֶ ָכ ַתב לְׁבִּ תֹו ,וְׁ שָ ַאל לֹו הַ מֶ לְֶך עַ ל
ָאבִּ יו וְׁ ִּאמֹו וְׁ עַ ל ִּמ ְׁשפ ְַׁחתֹו ּומֵ ֵאיזֹו עִּ יר הּוא .וְׁ הֵ בִּ ין ִּמתֹוְך ְּׁדבָ ָריו שֶ הּוא אֹותֹו שֶ ָר ָאה
נֹותן ִּאשָ ה ל ְִּׁאיש
בַ מַ זָל ,וְׁ שָ מַ ח ִּש ְׁמחָ ה גְׁ דֹולָה וְׁ ָאמַ ר :בָ רּוְך הַ מָ קֹום שֶ ֵ
[ג] כמה מאמרים על האהבה

שּורה .כַמָ ה עֲבָ ִּדים
ַ " - 1ויַחֲ בֹש ֶאת חֲ מֹרֹו" (בראשית כב ,כ) – ַאהֲ בָ ה ְׁמ ַקל ְֶׁקלֶת הַ ָ
וְׁ כַמָ ה ְׁשפָחֹות הָ יּו לֹו לְׁאֹותֹו צַ ִּּדיק וְׁ הּוא בְׁ עַ צְׁ מֹו חָ בַ ש ֶאת חֲ מֹורֹו ְׁללַמֶ ְׁדָך זְׁ ִּריזּותו
א).
(בראשית רבה נֹ ,
 - 2כָל ַאהֲ בָ ה שֶ ִּהיא ְׁתלּויָה בְׁ דָ בָ ר – בָ טֵ ל ּדָ בָ ר בְׁ טֵ לָה ַאהֲ בָ ה ,וְׁ שֶ ֵאינָּה ְׁתלּויָה בְׁ דָ בָ ר
– ֵאינָּה בְׁ טֵ לָה לְׁעֹולָםֵ .איזֹו ִּהיא ַאהֲ בָ ה שֶ ִּהיא ְׁתלּויָה בְׁ דָ בָ ר? זֹו ַאהֲ בַ ת ַא ְׁמנֹון
ל ְָׁתמָ ר ,וְׁ שֶ ֵאינָּה ְׁתלּויָה בְׁ דָ בָ ר – זֹו ַאהֲ בַ ת ּדָ וִּ ד וִּ יהֹונ ָָתן (אבות ה ,טז).
 - 3כְׁ שֶ הָ י ְָׁתה ַאהֲ בָ ֵתנּו עַ זָה  -עַ ל חֻּ ּדָ ּה שֶ ל חֶ ֶרב שָ כַבְׁ נּו; עַ ָתה שֶ ֵאין ַאהֲ בָ ֵתנּו עַ זָה -
ִּמטָ ה בַ ת ִּש ִּשים ַאמֹות ל ֹא ּדַ יָּה לָנּו (סנהדרין ז ע"א).
יֹותר ִּמגּופֹו ,וְׁ הַ מַ ְׁד ִּריְך בָ נָיו
בֹותינּו :הָ אֹוהֵ ב ֶאת ִּא ְׁשתֹו כְׁ גּופֹו וְׁ הַ ְׁמכַבְׁ דָ ּה ֵ
 - 4שָ נּו ַר ֵ
יאם סָ מּוְך לְׁפִּ ְׁר ָקם  -עָ לָיו הַ כָתּוב אֹומֵ ר" :וְׁ יָדַ עְׁ ָת כִּ י
נֹותיו בְׁ דֶ ֶרְך יְׁשָ ָרה ,וְׁ הַ מַ ִּש ָ
ּובְׁ ָ
שָ לֹום ָאהֳ לֶָך" (איוב ה ,כד) (בבלי יבמות סב ע"ב).
[ד] מעשי חכמים

< >1בבלי כתובות סב ע"ב  -סג ע"א; נדרים נ ע"א:
ַר' ע ֲִּקיבָ א רֹועֶ ה שֶ ל ַכלְׁבָ א שָ בּועַ הָ יָהָ .ראֲ ָתה ָרחֵ ל בִּ תֹו שֶ ל ַכלְׁבָ א שָ בּועַ שֶ הּוא צָ נּועַ
ּומ ֻּעלֶהָ ,א ְׁמ ָרה לֹוִּ :אם ֶא ְׁת ַקּדֵ ש לְָׁך ֵתלְֵך לְׁבֵ ית הַ ִּמ ְׁד ָרש? ָאמַ ר לָּה :הֵ ן .נ ְִּׁת ַק ְּׁדשָ ה לֹו
ְׁ
ירּה הֲ נ ָָאה ִּמכָל ְׁנכָסָ יו .הָ ְׁלכָה וְׁ נִּשֵ את
יאּה ִּמבֵ יתֹו וְׁ ִּה ִּּד ָ
בְׁ צִּ נְׁעָ א .שָ מַ ע ַכלְׁבָ א שָ בּועַ וְׁ הֹוצִּ ָ
ֲרֹותיהָ .
ל ְַׁר' ע ֲִּקיבָ א .בִּ ימֹות הַ ח ֶֹרף הָ יּו יְׁשֵ נִּים בְׁ מַ ְׁתבֵ ן ,הָ יָה ְׁמל ֵַקט ֶתבֶ ן ִּמתֹוְך שַ ע ֶ
נֹותן לְָך יְׁרּושָ ַליִּם שֶ ל זָהָ ב .בָ א ֵא ִּליָהּו וְׁ נ ְִּׁדמָ ה
ִּיתי ֵ
ָאמַ ר לָּהִּ :אלְׁמָ לֵי הָ יָה בְׁ י ִָּדי הָ י ִּ
לָהֶ ם כְׁ בֶ ן ָאדָ ם וְׁ ָק ָרא עַ ל הַ פ ֶַתח וְׁ ָאמַ ר לָהֶ םְׁ :תנּו לִּי ְׁקצָ ת ֶתבֶ ן ,שֶ ִּא ְׁש ִּתי ָילְׁדָ ה וְׁ ֵאין
לִּי בְׁ מָ ה לְׁהַ ְׁשכִּ יבָ ּהָ .אמַ ר ַר' ע ֲִּקיבָ א ל ְִּׁא ְׁשתֹוְׁ :ר ִּאי ָאדָ ם זֶה ,שֶ אֲ פִּ לּו ֶתבֶ ן ֵאין לֹו.
ָא ְׁמ ָרה לֹו :לְֵך ּולְׁמַ ד בְׁ בֵ ית הַ ִּמ ְׁד ָרש .הָ לְַך וְׁ יָשַ ב ְׁש ֵתים עֶ ְׁש ֵרה שָ נָה בְׁ בֵ ית הַ ִּמ ְׁד ָרש לִּפְׁ נֵי
ַר' אֱ לִּיעֶ זֶר וְׁ ַר' יְׁהֹושֻּ עַ .
לְׁסֹוף ְׁש ֵתים עֶ ְׁש ֵרה שָ נָה עָ מַ ד וְׁ חָ זַר לְׁבֵ יתֹו וְׁ הֵ בִּ יא עִּ מֹו ְׁשנֵים עָ שָ ר ֶאלֶף
ידים .יָצְׁ אּו הַ כֹל ל ְִּׁק ָראתֹו .שָ ְׁמעָ ה ִּא ְׁשתֹו וְׁ יָצְׁ ָאה ַאף ִּהיא ל ְִּׁק ָראתֹוָ .א ְׁמרּו לָּה
ַתל ְִּׁמ ִּ
הַ ְׁשכֵנֹות :שַ אֲ לִּי לְָך בְׁ ג ִָּדים וְׁ לִּבְׁ ִּשי וְׁ ִּה ְׁתכ ִַּסיָ .א ְׁמ ָרה לָהֶ ן" :יֹודֵ עַ צַ ִּּדיק ֶנפֶש בְׁ הֶ ְׁמתֹו"

(מש לי יב ,י) .כְׁ שֶ ִּהגִּ יעָ ה ֶאצְׁ לֹו נָפְׁ לָה עַ ל ָפנֶיהָ וְׁ הָ י ְָׁתה ְׁמנַשֶ ֶקת ַרגְׁ לָיוְּׁ .דחָ פּוהָ ַתל ְִּׁמידָ יו.
ָאמַ ר לָהֶ ם :הַ נִּיחּוהָ  ,שֶ לִּי וְׁ שֶ ָלכֶם – שֶ לָּה הּוא.
שָ מַ ע ָאבִּ יהָ שֶ ָאדָ ם גָדֹול בָ א לָעִּ ירָ .אמַ רֵ :אלְֵך ֶאצְׁ לֹו ֶאפְׁ שָ ר שֶ י ִַּתיר נ ְִּׁד ִּרי .בָ א
ירּה? ָאמַ ר לֹו:
ִּית מַ ִּּד ָ
ֶאצְׁ לֹוָ .אמַ ר לֹו ַר' ע ֲִּקיבָ אִּ :אלְׁמָ לֵי יָדַ עְׁ ָת שֶ יְׁהֵ א ָאדָ ם גָדֹול הָ י ָ
אֲ פִּ לּו פ ֶֶרק ֶאחָ ד ,אֲ פִּ לּו הֲ ָלכָה ַאחַ תָ .אמַ ר לֹו :אֲ נִּי הּואָ .נפַל עַ ל ָפנָיו ּונְׁשָ קֹו ל ְַׁר'
ע ֲִּקיבָ א עַ ל ַרגְׁ לָיו וְׁ נ ַָתן לֹו חֲ צִּ י מָ מֹונֹו.
במקור :למישלם תרתי סרי שנין קא אתא לביתיה ,שמע מן אחורי ביתיה דקאמר
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
אחרנייתא .אמר :הואיל ויהבת לי רשותא איהדר לאחורי .הדר אזל הוה תרתי
סרי שני אחרנייתא .אתא בעשרין וארבעה אלפין זוגי תלמידי ,נפיק כולי עלמא
לאפיה...
< >2מדרש אבות דרבי נתן ,נוסח א ,ו:
מָ ה הָ י ְָׁתה ְׁת ִּחלָתֹו שֶ ל ַר' ע ֲִּקיבָ א? ָא ְׁמרּו :בֶ ן ַא ְׁרבָ עִּ ים שָ נָה הָ יָה וְׁ ל ֹא שָ נָה כְׁ לּום .פַעַ ם
ַאחַ ת הָ יָה עֹומֵ ד עַ ל פִּ י הַ בְׁ ֵאר בְׁ ֹלדָ ,אמַ רִּ :מי חָ ַקק ֶאבֶ ן זֹו? ָא ְׁמרּו לֹו :ע ֲִּקיבָ אִּ ,אי
קֹורא "אֲ בָ נִּים שָ חֲ קּו מַ יִּם" (איוב יד ,יט)? – הַ מַ יִּם ,שֶ נֹופְׁ לִּים עָ לֶיהָ ָת ִּדיר בְׁ כָל
ַא ָתה ֵ
תֹורה.
יֹוםָ .אמַ ר ַר' ע ֲִּקיבָ א :וְׁ כִּ י לִּבִּ י ָקשֶ ה מֵ הָ ֶאבֶ ן? ֵאלְֵך וְׁ ֶאלְׁמַ ד פ ָָרשָ ה ַאחַ ת ִּמן הַ ָ
קֹורא בַ לּוחַ הּוא ּובְׁ נֹוָ .אחַ ז ַר' ע ֲִּקיבָ א בְׁ ר ֹאש הַ לּוחַ
הָ לְַך לֹו ֶאל בֵ ית הַ סֵ פֶר וְׁ ִּה ְׁת ִּחיל ֵ
תֹורת כֹהֲ נִּים –
ּובְׁ נֹו בְׁ ר ֹאש הַ לּוחַ  .כ ַָתב לו ָאלֶף בֵ ית – ּולְׁמָ דָ ּהָ .אלֶף ָתיו – ּולְׁמָ דָ ּהַ ,
תֹורה ֻּכלָּה.
ּולְׁמָ דָ ּה .הָ יָה לֹומֵ ד וְׁ הֹולְֵך עַ ד שֶ לָמַ ד כָל הַ ָ
בֹותי ,פִּ ְׁתחּו לִּי טַ עַ ם
הָ לְַך וְׁ יָשַ ב לִּפְׁ נֵי ַר' אֱ לִּיעֶ זֶר וְׁ ַר' יְׁהֹושֻּ עַ ָ .אמַ ר לָהֶ םַ :ר ַ
נֹותן בֵ ינֹו לְׁבֵ ין עַ צְׁ מֹו,
ִּמ ְׁשנָהֵ .כוָן שֶ ָא ְׁמרּו לֹו הֲ ָלכָה ַאחַ ת ,הָ לְַך וְׁ יָשַ ב לֹו וְׁ הָ יָה נֹושֵ א וְׁ ֵ
ּוש ָאלָם
וְׁ אֹומֵ רָ :אלֶף זֶה לָמָ ה נִּכְׁ ָתב? בֵ ית זֶה לָמָ ה נִּכְׁ ָתב? ּדָ בַ ר זֶה לָמָ ה נֶאֱ מָ ר? חָ זַר ְׁ
וְׁ הֶ ע ֱִּמידָ ם בִּ ְׁדבָ ִּרים  ...בְׁ כָל יֹום וָיֹום הָ יָה ַר' ע ֲִּקיבָ א מֵ בִּ יא חֲ בִּ ילָה שֶ ל עֵ צִּ ים ,חֶ צְׁ יָּה
ּומ ְׁתפ ְַׁרנֵס וְׁ חֶ צְׁ יָּה – ִּמ ְׁת ַקשֵ ט בָ ּה .עָ ְׁמדּו עָ לָיו ְׁש ֵכנָיו וְׁ ָא ְׁמרּו לֹו :ע ֲִּקיבָ א,
– מֹוכֵר ִּ
ּושנֵה לְׁאֹור הַ נֵרָ .אמַ ר לָהֶ ם:
אֹותם לָנּו וְׁ טֹל שֶ מֶ ן בִּ ְׁדמֵ יהֶ ם ְׁ
ָ
ִּאבַ ְׁד ָתנּו בֶ עָ שָ ן; ְׁמכֹר
פּוק ים אֲ נִּי ִּמ ְׁס ַתפֵק בָ הֶ םֶ :אחָ ד ,שֶ אֲ נִּי שֹונֶה בָ הֶ ם ,וְׁ ֶאחָ ד ,שֶ אֲ נִּי ִּמ ְׁתחַ מֵ ם
הַ ְׁרבֵ ה ִּס ִּ
כְׁ נֶגְׁ ּדָ ם ,וְׁ ֶאחָ ד ,שֶ אֲ נִּי יָכֹול לִּישֹן ֲעלֵיהֶ ם.
ָא ְׁמרּו :ל ֹא נִּפְׁ טַ ר ַר' ע ֲִּקיבָ א ִּמן הָ עֹולָם עַ ד שֶ הָ יּו לֹו שֻּ לְׁחָ נֹות שֶ ל כֶסֶ ף וְׁ שֶ ל זָהָ ב
ּדּוטין ּובְׁ עִּ יר שֶ ל זָהָ ב.
וְׁ עַ ד שֶ עָ לָה ל ְִּׁמטָ תֹו בְׁ סֻּ לָמֹות שֶ ל זָהָ ב .הָ י ְָׁתה ִּא ְׁשתֹו יֹוצְׁ ָאה בְׁ ַק ְׁר ִּ
ית לָּהָ .אמַ ר לָהֶ ם :הַ ְׁרבֵ ה צַ עַ ר נִּצְׁ טַ ע ֲָרה
ָא ְׁמרּו לֹו ַתל ְִּׁמידָ יוַ :רבִּ י ,בִּ י ְַׁש ָתנּו ִּממָ ה שֶ עָ ִּש ָ
תֹורה (אדר"ן ,נו"א ,ו; שם ,נו"ב ,יב).
עִּ ִּמי בַ ָ
< >3ירושלמי שבת ו ,א:
ִּיאל
מַ עֲשֶ ה בְׁ ַר' ע ֲִּקיבָ א שֶ עָ שָ ה ל ְִּׁא ְׁשתֹו עִּ יר שֶ ל זָהָ בָ .ראֲ ָתה ִּא ְׁשתֹו שֶ ל ַרבָ ן ג ְַׁמל ֵ
וְׁ נ ְִּׁת ַקנ ְָׁאה בָ ּה .בָ ָאה וְׁ ָא ְׁמ ָרה לְׁבַ עְׁ לָּהָ .אמַ ר לָּה :וְׁ כִּ י כְָך הָ יִּית עֹושָ ה לִּי ַא ְׁת כְׁ מֹו שֶ זֹו
תֹורה?
נֹותנֶת לֹו וְׁ הּוא עֹוסֵ ק בַ ָ
עָ ְׁש ָתה לֹו ,שֶ הָ י ְָׁתה מֹוכ ֶֶרת ִּמ ְׁקלְׁעֹות ר ֹאשָ ּה וְׁ ֶ
< >4מדרש שיר השירים רבה א ,ד:
מַ עֲשֶ ה בְׁ ִּאשָ ה ַאחַ ת בְׁ צַ יְׁדָ ן ,שֶ שָ הֲ ָתה עֶ שֶ ר שָ נִּים עִּ ם בַ עְׁ לָּה וְׁ ל ֹא ָילְׁדָ ה .בָ אּו ֵאצֶ ל ַר'
ִּש ְׁמעֹון בֶ ן יֹוחַ אי וְׁ הָ יּו רֹוצִּ ים ל ְִּׁה ְׁתפ ֵָרש זֶה ִּמזֶהָ .אמַ ר לָהֶ ם :חַ יֵיכֶם ,כְׁ שֵ ם שֶ נִּזְׁ ּדַ ּוַגְׁ ֶתם
ומ ְׁש ֶתה .הָ לְׁכּו
זֶה ָלזֶה בְׁ מַ אֲ כָל ּובְׁ ִּמ ְׁש ֶתה ,כְָך ֵאין ַא ֶתם ִּמ ְׁתפ ְָׁר ִּשים ֶאלָא ִּמתֹוְך מַ אֲ כָל ִּ
יֹותר ִּמּדַ י .כֵיוָן
בִּ ְׁד ָרכָיו וְׁ עָ שּו לְׁעַ צְׁ מָ ם יֹום טֹוב ,וְׁ עָ שּו ְׁסעֻּּדָ ה גְׁ דֹולָה ,וְׁ ִּשכְׁ ַרתּו ֵ
שֶ נ ְִּׁתי ְַׁשבָ ה ּדַ עְׁ תֹו עָ לָיו ָאמַ ר לָּה :בִּ ִּתי ,כָל חֵ פֶץ טֹוב שֶ יֵש לִּי בַ בַ יִּת ְׁטלִּי אֹותֹו ּולְׁכִּ י
חֹותיהָ וְׁ ָא ְׁמ ָרה לָהֶ ם:
לְׁבֵ ית ָאבִּ יְך .מֶ ה עָ ְׁש ָתה ִּהיא? ל ְַׁאחַ ר שֶ יָשֵ ן ָר ְׁמזָה ַלעֲבָ דֶ יהָ ּול ְִּׁשפְׁ ֶ
ּוקחּו אֹותֹו וְׁ הֹולִּיכּוהּו לְׁבֵ ית ַאבָ א .בַ חֲ צִּ י הַ ַל ְׁילָה ִּננְׁעַ ר ִּמ ְׁשנָתֹו; כֵיוָן
שָ אּוהּו בַ ִּמטָ ה ְׁ
שֶ פָג יֵינֹו ָאמַ ר לָּה :בִּ ִּתי ,הֵ יכָן אֲ נִּי נָתּון? ָא ְׁמ ָרה לֹו :בְׁ בֵ ית ַאבָ אָ ,אמַ ר לָּה :מָ ה לִּי
יתי ְׁטלִּי אֹותֹו
לְׁבֵ ית ָאבִּ יְך? ָא ְׁמ ָרה לֹו :וְׁ ל ֹא כְָך ָאמַ ְׁר ָת לִּי בָ עֶ ֶרב :כָל חֵ פֶץ טֹוב שֶ יֵש בְׁ בֵ ִּ

יֹותר ִּמ ְׁמָך .הָ לְׁכּו לָהֶ ם ֵאצֶ ל ַר' ִּש ְׁמעֹון בֶ ן
ּולְׁכִּ י לְׁבֵ ית ָאבִּ יְך? ֵאין חֵ פֶץ טֹוב לִּי בָ עֹולָם ֵ
יֹוחַ אי וְׁ עָ מַ ד וְׁ ִּה ְׁת ַפלֵל ֲעלֵיהֶ ם וְׁ נִּפְׁ ְׁקדּו
המקבילה (פסיקתא דרב כהנא כב ,ב) :מעשה בצידן באחד שנשא אשה ושהה
עמה עשר שנים ולא ילדה ,באו אצל ר' שמעו' בן יוחי להתגרש .אמר לה ,כל חפץ
שיש לי בתוך ביתי טלי אותו ולכי לבית אביך .אמר להם ר' שמעון בן יוחי כשם
שנזדווגתם מתוך מאכל ומשקה כך אין אתם פורשין זה מזה אלא מתוך מאכל
ומשקה .מה עשתה? עשת סעודה גדולה ושיכרתו יותר מדיי ורמזה לשפחתה
ואמרה להון טלו אותו לבית אבא .בחצי הלילה ניעור משנתו ,אמר להן ,איכן אני
נתון ,אמרה לו ,לא כך אמרתה כל חפץ שיש לי בתוך ביתי טלי אותו ולכי לבית
אביך ,וכעת ,אין לי חפץ טוב ממך .כיון ששמע ר' שמעון בן יוחי כך ,נתפלל עליהם
ונפקדו (פסיקתא דרב כהנא כב ,ב [המקור חלקו בארמית]).
[ה] ברכות הנישואין  /שבע ברכות

בבלי ,כתובות ז ע"ב:
מאי מברך? אמר רב יהודה >1< :בא"י אמ"ה בורא פרי הגפן
< >2בא"י אמ"ה שהכל ברא לכבודו;
< >3בא"י אמ"ה יוצר האדם;
< >4בא"י אמ"ה אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו ,והתקין לו
ממנו בניין עדי עד ,בא"י יוצר האדם;
< >5שוש תשיש ותגל העקרה ,בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה ,בא"י משמח ציון
בבניה;
< >6שמח תשמח רעים האהובים ,כשמחך יצירך בגן עדן מקדם ,בא"י משמח
חתן וכלה;
< >7בא"י אמ"ה אשר ברא ששון ושמחה ,חתן וכלה ,גילה ,רינה ,דיצה ,חדוה,
אהבה ואחוה ושלום ורעות .מהרה ה' אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות
ירושלים קול ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה ,קול מצהלות חתנים
מחופתם ונערים ממשתה נגינתם ,בא"י משמח חתן עם הכלה.
ובסידור רס"ג מוסיף :כהיום הזה בירושלים ,ירבו שמחות בישראל ,וינוסו אנחות
מישראל .ירבו בשורות טובות בישראל ,ירבו ישועות בישראל ,ירבו נחמות
בישראל.
תרבה אהבה בישראל,
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,
ישמחו שניהם זה עם זה ויעלצו שניהם זה עם זה .ויעמידו בנים ויאריכו שנים
בשבי יהודה ,בנים מצליחים וכולכם ברוכים .ישמח חתן בכלה ,וכלה תשמח
בחתן ,בבנים ובנות ,בעושר ובנכסים ,בבנים עוסקים בתורה מקיימי מצוות
בישראל.
ט"ו באב מלא גיל ,אהבה ושמחה!

