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 שתי נקודות מדרשיות: קטורה
Midrashic Observations About Keturah:(Gen. 25) 

    יח-א, כה בראשית )1

ֶסף )  א (  ם   ַוֹּי֧ ח   ַאְבָרָה֛ ֥ ה   ַוִּיּקַ ֖ ָ ּה   ִאׁשּ ָמ֥ ה   ּוׁשְ ֶלד )  ב : ( ְקטּוָרֽ ֣ ן   ֶאת־ִזְמָרן   ֗לֹו   ַוּתֵ ן   ְוֶאת־ָיְקׁשָ֔ ֖ק   ְוֶאת־ִמְדָי֑ן   ְוֶאת־ְמָד֥ ּבָ ּוח   ְוֶאת־ִיׁשְ :  ְוֶאת־ׁשֽ

ן )  ג (  ֣ ד   ְוָיְקׁשָ ָב֖א   ָיַל֔ ן   ֶאת־ׁשְ ָד֑ ן   ְבֵנ֣י וּ   ְוֶאת־ּדְ ּוִר֥   ָה֛יוּ   ְדָד֔ ם   ם ַאׁשּ ֖ ים   ּוְלטּוׁשִ ֽ ן   ּוְבֵנ֣י )  ד : ( ּוְלֻאּמִ ֶפר   ֵעיָפ֤ה   ִמְדָי֗ ְך   ָוֵע֙ ע   ַוֲחֹנ֔ ָע֑ה   ַוֲאִביָד֖   ְוֶאְלּדָ

ה  ּלֶ ל־ֵא֖ ֵנ֥י   ּכָ ה   ּבְ ן )  ה : ( ְקטּוָרֽ ֧ ם   ַוִּיּתֵ ר־֖לֹו   ַאְבָרָה֛ ל־ֲאׁשֶ ק   ֶאת־ּכָ יַלְגׁשִ   ְוִלְבֵנ֤י )  ו : ( ְלִיְצָחֽ ֽ ר   ים ַהּפִ ֣ ם   ֲאׁשֶ ן   ְלַאְבָרָה֔ ת   ַאְבָרָה֖ם   ָנַת֥ ֹנ֑   ַמּתָ

ם  ֵח֞ ּלְ ל   ַוְֽיׁשַ נֹו   ִיְצָח֤ק   ֵמַע֨ ּנוּ   ּבְ עֹוֶד֣ י   ּבְ ְדָמה   ַח֔ ֶרץ   ֵק֖ ֶדם   ֶאל־ֶא֥ ה )  ז : ( ק ּלֶ י   ְוֵא֗ ֵנֽי־ַחֵּי֥י   ְיֵמ֛ ר   ַאְבָרָה֖ם   ׁשְ י ֲאׁשֶ ת   ־ָח֑ ָנ֛ה   ְמַא֥ ים   ׁשָ ְבִע֥ ָנ֖ה   ְוׁשִ   ׁשָ

ׁש  ים   ְוָחֵמ֥ ִנֽ ע )  ח (   : ׁשָ ם   ַוָּיָ֧מת   ַוִּיְגַו֨ יָב֥ה   ַאְבָרָה֛ ׂשֵ ן   טֹוָב֖ה   ּבְ ֵב֑ע   ָזֵק֣ ֶסף   ְוׂשָ יו   ַוֵּיָא֖ ֽ ֨רוּ )  ט : ( ֶאל־ַעּמָ ָמֵעאל   ִיְצָח֤ק   אֹ֜תֹו   ַוִּיְקּבְ יו   ְוִיׁשְ ָנ֔ ֶאל־   ּבָ

ת  ָל֑ה   ְמָעַר֖ ְכּפֵ ה   ַהּמַ ֵד֞ ן   ֶאל־ׂשְ ַחר   ֶעְפֹר֤ ן־ֹצ֙ י   ּבֶ ִחּתִ֔ ר   ַהֽ ֖ ֵנ֥י   ֲאׁשֶ א ַמ   ַעל־ּפְ ה )  י : ( ְמֵרֽ ֶד֛ ָ ר־ָקָנ֥ה   ַהׂשּ ת   ַאְבָרָה֖ם   ֲאׁשֶ ֵני־ֵח֑ת   ֵמֵא֣ ה   ּבְ ּמָ ֛ ר   ׁשָ ֥   ֻקּבַ

ה   ַאְבָרָה֖ם  ָר֥ ֹו   ְוׂשָ ּתֽ י )  יא : ( ִאׁשְ ם   ֣מֹות   ַאֲחֵרי   ַוְיִה֗ ֶרְך   ַאְבָרָה֔ ק   ים ֱאלִֹה֖   ַוְיָב֥ ֑נֹו   ֶאת־ִיְצָח֣ ב   ּבְ ק   ַוֵּיׁ֣שֶ ר   ִיְצָח֔ ֵא֥ י   ִעם־ּבְ י   ַלַח֖   :  ֹרִאֽ

ה )  יב (        ּלֶ ת   ְוֵא֛ ָמֵע֖אל   ּתְֹלֹד֥ ן־ַאְבָרָה֑ם   ִיׁשְ ר   ּבֶ ה   ֲאׁשֶ֨ ית   ָהָג֧ר   ָיְלָד֜ ְצִר֛ ת   ַהּמִ ְפַח֥ ה   ׁשִ ָר֖ ם   ׂשָ ה )  יג : ( ְלַאְבָרָהֽ ּלֶ מֹות   ְוֵא֗   ׁשְ

ֵנ֣י  אל   ּבְ ָמֵע֔ ם   ִיׁשְ מָֹת֖ ׁשְ ם   ּבִ ר   ְלתֹוְלֹדָת֑ ֹכ֤ ָמֵעאל   ּבְ ת   ִיׁשְ ר   ְנָבֹי֔ ל   ְוֵקָד֥ ֵא֖ ם   ְוַאְדּבְ ֽ ע )  יד ( :  ּוִמְבׂשָ ָמ֥ ה   ּוִמׁשְ א   ְודּוָמ֖ ֽ ָ ד )  טו : ( ּוַמׂשּ א   ֲחַד֣   ְוֵתיָמ֔

יׁש   ְי֥טּור  ְדָמה   ָנִפ֖ ה )  טז : ( ָוק ּלֶ ם   ֵא֣ ֵנ֤י   ֵה֞ ָמֵעאל   ּבְ ה   ִיׁשְ ּלֶ ם   ְוֵא֣ מָֹת֔ ַחְצֵריֶה֖ם   ׁשְ ם   ּבְ ירָֹת֑ ר   ּוְבִטֽ ֥ ֵנים־ָעׂשָ ם   ׁשְ יִא֖ ם   ְנׂשִ ה )  יז : ( ְלֻאּמָֹתֽ ּלֶ   ְוֵא֗

 ֵני ָמ   ַחֵּי֣י   ׁשְ אל ִיׁשְ ת   ֵע֔ ָנ֛ה   ְמַא֥ ים   ׁשָ ֥ לֹׁשִ ָנ֖ה   ּוׁשְ ַבע   ׁשָ ֣ ִנ֑ים   ְוׁשֶ ָמת   ַוִּיְגַו֣ע   ׁשָ ֶסף   ַוָּי֔ יו   ֶאל־   ַוֵּיָא֖ ֽ ֨נוּ )  יח : ( ַעּמָ ּכְ ה   ַוִּיׁשְ ֲחִויָל֜ ּור   ֵמֽ ר   ַעד־ׁש֗ ַעל־   ֲאׁשֶ

ֵנ֣י  ִים   ּפְ ּוָרה   ּבֲֹאָכ֖ה   ִמְצַר֔ ֑ ֵנ֥י   ַאׁשּ יו   ַעל־ּפְ   :  ָנָפֽל   ָכל־ֶאָח֖

  ה"כ שיתברא רבה מדרש )2

ָמּה    ְדַאּתְ   ָמה   ֵהי ,  ְנָׂשָאּה   ַהִּדּבּור   ִּפי   ַעל   ֵליּה   ֲאַמר ,  ַוּיֶֹסף :  יב ְוָהְכתִ   ְנֶחְמָיה   ַרִּבי   ֵליּה   ֲאַמר ,  ָהָגר   זוֹ   ָאַמר   ַרב   –   ְקטּוָרה   ּוׁשְ

ר ' ה  ַוּיֶֹסף : ָאַמר  ּבֵ ָמּה : ְוָהְכִתיב   ֵליּה   ֲאַמר . עֹוד  ֵאַלי  ּדַ   ֵליּה   ֲאַמר .  טֹוִבים   ּוַמֲעִׂשים   ִמְצוֹות   ֶׁשְמֻקֶּטֶרת   ֵליּה   ֲאַמר .  ְקטּוָרה  ּוׁשְ

ים   ְוִלְבֵני :  ְוָהְכִתיב  יַלְגׁשִ ר   ַהּפִ ם   ֵליּה   ֲאַמר ,  ְלַאְבָרָהם   ֲאׁשֶ ַלְגׁשָ   ָהעֹוָלִמים  ְלַחי   ְוָאְמָרה   ַהְּבֵאר   ַעל   ֶׁשָּיְׁשָבה   אֹוָתּה   . ְּכִתיב   ּפִ

  . ְּבֶעְלּבֹוִני   ְרֵאה 

  60טיקן ע"פ כת"י ו ה"כ שיתברא רבה מדרש )3

  

   

  ב' מל' 
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  א:כה בראשית י"רש )4

  :מאברהם  שפרשה  מיום  לאדם  נזדווגה  שלא  פתחה   ושקשרה  כקטרת  מעשיה   שנאים  שם  על  קטורה  ונקראת,  הגר  זו  -  קטורה
  ו :כה בראשית י"רש )5

  .קטורה  היא הגר היא,  אחת פלגש אלא היתה שלא, כתיב חסר  - הפילגשים 
  

  :וה"כ בראשית שי מנחת )6

 בעלבוני   ראה  העולמים  לחי  ואמרה  הבאר  על  שישבה  אותה   כתיב   פילגשם  א"ס  פרשה  ר"ב  –  הפילגשים  ולבני
 אחת   פילגש  אלא  היתה  שלא  ד"יו  חסר  י"רש'  פי  המדרש  זה  פי  ועל'  ד  סימן  שם  תואר  ויפה  אריה  וגור  מזרחי  עיין
 המכלל   ולשון  וקטורה  הגר  והן   מדוייקים   בספרים  מלא  הוא   שהרי  החזקוני  עליו  והקשה  קטורה  היא   הגר  והיא
 שלשון  ניכר  לשונו   ומכותלי.  ל"עכ  המדוייקים  הספרים  בכל  ד"ביו  מלא  מצאנוהו  ואנחנו .  ידוע  ל "רז  דרש  יופי
  כותיה   לית  עליה  ומסיר  כתיב  יודין  בתרין  לידן  דאתו  דיקי  נוסחי  בכולהו  כתב  ה"והרמ  החזקוני  כ" וכ  הוא  קמחי
 ארחין   ואגב  ם" למ  קדים  ד"יו  חסר  הפילגשם  מדכתיב  קטורה  היינו  דהגר  מינה  דייק  בדרשא  מיהו.  בתורה  מלא

  ומסורה  ששון  שמן'  ס  ובעל  המאירי  הסכימו  וכן  דמלא  מלא  הללי  ובהעתק.  ל"עכ  כתיב  ד"יו  דחסר  מינה  שמעת
 ת "בש  ועיין.  דאסתר  הפילגשים  שומר  לאברהם  אשר  הפילגשים  ולבני  וסימן  דמלאים  מלאים'  ב  ואומרת  מכרזת
 ואל  פסוק   על  בא '  בפ  ד"בס  ש"ומ  ה"רע  סימן  סוף  ד"י  בטור  י"הב  הביאה  א"הרשב  ובתשובת  ב"רל  סימן   ן"הרמב
  .משה כלות על  נשא ובפרשת המזוזת  שתי

 

  
  

  
  ה "רע דעה  יורה יוסף בית )7

 לא  שאם   ודאי  נראה  הפוכה  היא   בחרן  תרח  וימת  של  ן"שהנו  התורה   בפירוש  י"רש  ש"מ  על  בתשובה   א"הרשב  כתב
  יפסל   לא  והפוכות  הלפופות  אבל  הספר  בהן  יפסל  הבונה  פרק  שבשבת   שאותן  בכך  הספר  יפסל  לא  כן  נכתבת

  בספרים   שנמצא  שאלת  בתשובה  עוד  וכתב  כשר  עשו  לא  ואם   לעשות  צריך  ולכתחילה  שם   להזכירם  ל"הו  כ"שא
  ובן   אשר  בן   שנחלקו  כמו  כי  דע  תשובה  כתיב  דכלת)  נשא  פרשת   רבה  במדרש(  אמרו  ורבותינו  מלא   משה  כלות

  כתיב   פילגשם  בגמרא  אמרו  שכן  ומדינחאי  מערבאי  חלוקות  במלות  שנחלקו  מצאתי  מקומות  בכמה  נפתלי
  שהולכין  ס"במ  אמרו   בספרים  מחלוקת   מוצאים  שאנו  מ"שבכ  תדע  עוד  מקומות   בהרבה  וכן   מלא  כתוב  ובספרינו

  ובמקצת   הכרובים  פני  יהיו  ויקהל  בפרשת  בין  תרומה  בפרשת  בין  ת"בס  כתב   שיש  ל"וז  עוד  וכתב  ל"עכ   הרוב  אחר
 יהיו   כתוב  צואה  שהוא  תרומה  בסדר  בספרינו  כתוב  כך  היו  ויקהל  ובפרשה  יהיו   תרומה  בפרשת  כתוב  ספרים
  : היו  כתוב העשייה  ענין שהוא ויקהל ובפרשת
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   א:כה בראשית ם"רשב )8

  :הגר זו אין  הפשט לפי - קטורה
   ו:כה בראשית ם"רשב )9

 :וקטורה הגר - הפילגשים
   סא  פרשה שרה חיי פרשת) אלבק-תיאודור( רבה בראשית )10

  פי   על ,  אשה  ויקח  אברהם  ויוסף  'כת  והא  נחמיה'  ר  ליה  אמר ,  הגר  זו  אמר   יהודה'  ר'  וגו  אשה  ויקח  אברהם  ויוסף
  ומעשים   מצוות שקיטרה  ליה  אמר  ,קטורה  ושמה  ' והכת  ליה  אמר,  ' וגו   עוד  אלי  דבר  י"י ויוסף  אמר   דאת   כמה   הדיבר 

  לחי   ואמרה  הבאר  על  שישבה   אותה    'כת  פילגשם   ליה  אמר,  לאברהם  אשר  הפילגשים  ולבני'  והכת   ליה  אמר,  טובים
  בעלבוני ראה העולמים

  

   ט סימן  שרה חיי פרשת) בובר( תנחומא מדרש )11

  נלך   יצחק   אמר   לרבקה   יצחק   שנטל   בשעה   אלא ,  אשה   ויקח   אברהם   ויוסף   כ " ואח ,  רואי   לחי   באר   מבוא   בא   ויצחק ,  הענין   מן   למעלה   כתיב   מה 
,  קטורה   היא   הגר   היא ,  רבי   של   טעמו   מה ,  נטל   אחרת   אשה   אומרים   ורבותינו ,  רבי   דברי ,  קטורה   היא   הגר   היא ,  אשה   לאבי   ונביא 

    רואי   לחי   באר   לבאר   קרא   כן   על   בה   שכתיב   אותה ,  רואי   לחי   באר   מבוא   בא   ויצחק   שכתיב 
  

   ב פרק) ליינר( רבה עולם סדר )12

     פרעה   אל   אתה   ויהללו  שנאמר, בה  סוכין שהכל, יסכה שמה נקרא ולמה, שרה  שהיא ...יסכה
     ' וגו   שרה   אליך   תאמר   אשר   כל  שנאמר, בנבואה סוכה שהיתה יסכה אחר דבר

  
   ב עמוד לב דף נדרים מסכת בבלי תלמוד )13

  עליון   לאל   כהן   והוא : שנאמר,  משם כהונה להוציא  הוא ברוך הקדוש ביקש: ישמעאל רבי משום זכריה רבי אמר
  

   ז פרשה  וארא פרשת) וילנא( רבה שמות )14

 משבט   משפחות  משתי  אשתו  שהיתה  פוטיאל   מבנות   אלא  נאמר  לא  פוטיאל  בת',  וגו  פוטיאל   מבנות   לו   לקח   אהרן   בן   ואלעזר 
  כוכבים  לעבודת עגלים שפיטם  מיתרו אחר מצד ובא, ביצרו  שפטפט יוסף

  
   א פרשה שמות פרשת) וילנא( רבה שמות )15

  ידיה  על  ישראל ורבו שפרו אפרת  שמה נקרא למה, מרים זו אפרת   את   כלב   לו   ויקח 
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Part 2: Exegesis on Kohelet 11:6 and Avraham’s Second Marriage 
  :ו א" י קהלת )16

ה ר ֲהֶז֣ה אֹו־ֶז֔ י ֶז֤ה ִיְכׁשָ ע ֵא֣ יְנָך֨ יֹוֵד֜ י ֵאֽ ָך ּכִ ֣ח ָיֶד֑ ּנַ ֶרב ַאל־ּתַ ָך ְוָלֶע֖ ע ֶאת־ַזְרֶע֔ ֶקר ְזַר֣ ּבֹ֙ ים׃  ּבַ ד טֹוִבֽ ֶאָח֖ ֵניֶה֥ם ּכְ   ְוִאם־ׁשְ
  

   סא פרשה רבה בראשית )17
ּבֶֹקר) ג( ח ַאל ְוָלֶעֶרב  ַזְרֶעךָ  ֶאת ְזַרע ּבַ ּנַ   ָיֶדךָ  ּתַ
  ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי'),  ו:א"י  קהלת(

  ִאם  ָאַמר   ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי ,  ְיהֹוֻׁשעַ 
ה  �ֶ�ֵׁאיןש,  ְּבָאִפיל  ְזַרע  ְּבָבִכיר  ָזַרְעּתָ   ַאּתָ

 ר  ֵאיֶזהוּ   יֹוֵדע  ִאם  ָאִפיל  ֶׁשל  ִאם,  ֻיְכׁשַ
ֵניֶהם  ְוִאם  ָּבִכיר  ֶׁשל ֶאָחד  ׁשְ   ַרִּבי.  טֹוִבים   ּכְ

 ֶאְצְל  ָעִני  ָּבא   ִאם  ָאַמר  ְיהֹוֻׁשעַ 
.  לוֹ   ֵּתן,  ְּבַעְרִבית.  לוֹ   ֵּתן ,  ְּבַׁשֲחִרית

 ַהָּקדֹוׁש  ֵמֶהן  ֵאיֶזה  יֹוֵדעַ   ַאָּתה  ֶׁשֵאין
  ֶזה   אוֹ   ֲהֶזה  ָעֶלי  ּכֹוֵתב  הּוא  ָּברּו
ֵניֶהם  ְוִאם ֶאָחד  ׁשְ   ִיְׁשָמֵעאל   ַרִּבי.  טֹוִבים  ּכְ
 אֹוֵמר  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי,  ֲעִקיָבא  ְוַרִּבי
  ְלֹמד   ְּבַנֲערּוֶת  ּתֹוָרה  ָלַמְדּתָ   ִאם

  יֹוֵדעַ   ַאָּתה   ֶׁשֵאין ,  ְּבִזְקנּוֶת  ּתֹוָרה
  ֶזה  אוֹ   ֲהֶזה   ְל   ִמְתַקֵּים  ֵמֶהן   ֵאיֶזה

ֵניֶהם  ְוִאם ֶאָחד  ׁשְ   ֲעִקיָבא   ַרִּבי.  טֹוִבים  ּכְ
  ַּתְלִמיִדים  ְל  ָהיּו  ִאם  אֹוֵמר

  ַּתְלִמיִדים   ְל  ֲעֵׂשה  ְּבַנֲערּוֶת
  ֵאיֶזה  יֹוֵדעַ   ַאָּתה   ֶׁשֵאין,  ְּבִזְקנּוֶת
 ְוִאם   ,ֶזה  אוֹ   ֶזה  ְל  ִמְתַקֵּים   ֵמֶהם

ֵניֶהם ֶאָחד  ׁשְ   ֶאֶלף   ָעָׂשר   ְׁשֵנים .  טֹוִבים  ּכְ
  ֵמַעּכוֹ   ֲעִקיָבא  ְלַרִּבי  ָהיּו  ַּתְלִמיִדים 

 ֶאָחד   ְּבֶפֶרק  ְוֻכָּלם  ַאְנִטיְפָרס   ְוַעד
 ָצָרה   ֵעיֵניֶהם   ֶׁשָהְיָתה,  ָלָּמה,  ֵמתּו
,  ִׁשְבָעה  ֶהֱעִמיד  ּוַבּסֹוף,  ְּבֵאּלּו  ֵאּלּו
  יֹוֵסי  ַרִּבי,  ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  ֵמִאיר  ַרִּבי
 ַׁשּמּועַ   ֶּבן   ֶאְלָעָזר  ְוַרִּבי  ִׁשְמעֹון   ְוַרִּבי
 ֱאִליֶעֶזר   ְוַרִּבי  ַהַּסְנְּדָלר  יֹוָחָנן   ְוַרִּבי
 ְיהּוָדה  ַרִּבי   ְּדָאְמֵרי  ְוִאית .  ַיֲעֹקב  ֶּבן

  יֹוֵסי   ְוַרִּבי  ֵמִאיר  ְוַרִּבי  ְנֶחְמָיה  ְוַרִּבי
 ֲחִניָנא   ְוַרִּבי  יֹוָחאי   ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי
.  ַהַּסְנְּדָלר  יֹוָחָנן  ְוַרִּבי  ֲחִכיָנאי  ֶּבן

  ֵמתּו  א  ָהִראׁשֹוִנים,  ָּבַני  ָלֶהם  ָאַמר
 ֵאּלּו  ָצָרה  ֵעיֵניֶהם   ֶׁשָהְיָתה   ֶאָּלא
א  ַּדְעְּתֶכם  ְּתנּו  ְלֵאּלּו   ַתֲעׂשּו  ֶׁש

 ֶאֶרץ   ָּכל  ּוִמְּלאּו  ָעְמדּו,  ְכַמֲעֵׂשיֶהם
  ְּבֵׁשם   ּדֹוְסָּתאי  ַרִּבי.  ּתֹוָרה  ִיְׂשָרֵאל
  ְל  ָהיּו  ִאם  ַנְחָמן  ַּבר  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי
  ִאָּׁשה  ְל  ַקח  ְּבַנֲערּוֶת  ָּבִנים

  ַאָּתה  ּוִמִּמי,  ָּבִנים  ְוַהֲעֵמד  ְּבִזְקנּוֶת
  ָּבִנים   לוֹ   ֶׁשָהיּו  ֵמַאְבָרָהם  ָלֵמד

 ְּבִזְקנּותוֹ   ִאָּׁשה  ְולַקח  ְּבַנֲערּותוֹ 
  : ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא  , ָּבִנים  ְוֶהֱעִמיד

  '. וגו ַאְבָרָהם ַוּיֶֹסף

  יא פרשה רבה קהלת )18

ּבֶֹקר   ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ִּבירַ ,  ַזְרֶעךָ   ֶאת  ְזַרע   ּבַ
 ָזַרְעּתָ   ִאם   אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי,  ְיהֹוֻׁשעַ 
  ֵאיֶזה   יֹוֵדע   ַאּתְ   ֵאיןׁשֶ ,  ְּבָאִפיל  ְזַרע  ְּבַבִכיר

.  ָהָאִפיל  ְוִאם   ַהָּבִכיר  ִאם  ְל  ִמְתַקֵּים 
י ר  ֶזה  ֵאי  יֹוֵדע   ֵאיְנךָ   ּכִ  ַרִּבי.  ֶזה  אֹו  ֲהֶזה  ִיְכׁשַ

 ְּבַיְלדּוְת  ִאָּׁשה  ָנָׂשאתָ   אֹוֵמר  ְיהֹוֻׁשעַ 
  ָּבִנים   ְל  ָהיּו.  ְּבִזְקנּוְת  ִּתָּׂשא,  ּוֵמָתה
,  ְּבִזְקנּוְת  ָּבִנים   ְל  ִיְהיּו ,  ְּבַיְלדּוְת
ּבֶֹקר:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאל  ְוָלֶעֶרב   ַזְרֶעךָ   ֶאת  ְזַרע  ּבַ

ח ּנַ י  ָיֶדךָ   ּתַ ר  ֶזה  ֵאי  יֹוֵדע   ֵאיְנךָ   ּכִ . ֶזה  אֹו  ֲהֶזה  ִיְכׁשָ
  ַרִּבי ,  ֲעִקיָבא  ְוַרִּבי   ִיְׁשָמֵעאל   ַרִּבי

  ּתֹוָרה   ָלַמְדּתָ   ִאם  אֹוֵמר  ִיְׁשָמֵעאל
  ַאָּתה   ֶׁשֵאין,  ְּבִזְקנּוְת  ְלַמד  ְּבַנֲערּוְת

  ֶׁשל  ִאם,  ִמְתַקֶּיֶמת  ּתֹוָרה  זוֹ   ֵאי  יֹוֵדעַ 
ֵניֶהם   ְוִאם  ,ִזְקנּוְת   ֶׁשל  ִאם   ַנֲערּוְת   ׁשְ

ֶאָחד   ְׁשֵנים   אֹוֵמר  ֲעִקיָבא   ְוַרִּבי.  טֹוִבים  ּכְ
  ִמְּגַבת   ִלי  ָהיּו  ַּתְלִמיִדים   ֲאָלִפים   ָעָׂשר 
  ֵּבין  ְּבַחַּיי  ֵמתּו  ְוֻכָּלן  ַאְנִטיְפַרס   ְוַעד
 ִלי  ֶהֱעִמידּו  ּוַבּסֹוף,  ַלֲעֶצֶרת  ֶּפַסח
  ְוַרִּבי ,  ְיהּוָדה  ַרִּבי:  ֵהן  ְוֵאּלּו,  ִׁשְבָעה
  ְוַרִּבי ,  יֹוֵסי   ְוַרִּבי,  ֵמִאיר  ְוַרִּבי,  ְנֶחְמָיה
  ְּבנוֹ   ֱאִליֶעֶזר  ְוַרִּבי ,  יֹוָחאי  ֶּבן   ִׁשְמעֹון
  יֹוָחָנן   ְוַרִּבי,  ַהְּגִליִלי  יֹוֵסי   ַרִּבי  ֶׁשל

  א   ָהִראׁשֹוִנים  ָלֶהם  ָאַמר .  ַהַּסְנְּדָלר
  ֵעיֵניֶהם   ֶׁשָהְיָתה  ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ֵמתּו
  ִתְהיּו   א  ַאֶּתם ,  ָלֶזה  ֶזה  ַּבּתֹוָרה  ָצָרה
 ֶאֶרץ  ָּכל  ּוִמְּלאּו  ָעְמדּו  ִמָּיד,  ֵכן

 ֵהןּכֹ ]  א" נ[  ָנָתן  ַרִּבי.  ּתֹוָרה  ִיְׂשָרֵאל
  ִאָּׁשה   ָלַקְחּתָ   ִאם ,  ָּבִאָּׁשה  ְקָרָייא  ָּפַתר

  ֵאיְנ   ָלָּמה,  ְּבִזְקנּוְת  ְלַקח   ְּבַנֲערּוְת
  ִאם,  ְל  ִמְתַקְּיִמין   ָּבִנים  ֵאיֶזה  יֹוֵדעַ 
 ִאם  ,ִזְקנּוְת  ֶׁשל   ִאם  ַנֲערּוְת  ֶׁשל

ֵניֶהם ֶאָחד ׁשְ   . טֹוִבים ּכְ

 'ח שרה חיי  פרשת תנחומא )19

:  ַהָּכתּוב   ֶׁשָאַמר   ֶזה .  ַאְבָרָהם  ַוּיֶֹסף
ּבֶֹקר ח  ַאל  ְוָלֶעֶרב   ַזְרֶעךָ   ֶאת  ְזַרע  ּבַ ּנַ    ָיֶדךָ   ּתַ
  ִּבְזָרִעים ,  אֹוֵמר   ֱאִליֶעֶזר   ַרִּבי 

ֹמה   ָאַמר .  ְמַדֵּבר   ַהָּכתּוב    ִאם ,  ְׁש
,  ַּבַּמְלקֹוׁש   ַּתֲעֹמד   ַאל ,  ַבּיֹוֶרה   ָזַרְעּתָ 

ח  ַאל  ְוָלֶעֶרב :  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּנַ ?  ָלָּמה .  ָיֶדךָ   ּתַ
י ,  אֹוֵמר   ְיהֹוֻׁשעַ   ַרִּבי .  'ְוגֹו   יֹוֵדע   ֵאיְנךָ   ּכִ

,  ִמְצָוה   ֶזַרע   ַּבֹּבֶקר   ְלָפֶני   ָּבא   ִאם 
  ִמְצָוה   ְּדַבר   ְלָפֶני   ָיֹבא   ְוִאם .  ְזַרע 

ח  ַאל,  ָּבֶעֶרב  ּנַ י?  ָלָּמה .  ָיֶדךָ   ּתַ   ֵאיְנךָ   ּכִ
  ִאם ,  ְל   עֹוֶמֶדת   ֵמֶהם   ֵאיֶזה   יֹוֵדַע 
ֵניֶהם  ְוִאם.  ֶעֶרב   ֶׁשל   אוֹ   ֹּבֶקר   ֶׁשל   ׁשְ

ֶאָחד ,  אֹוֵמר   ֲעִקיָבא   ַרִּבי .  טֹוִבים  ּכְ
ּבֶֹקר   ֶהֱעַמְדּתָ   ִאם ,  ַזְרֶעךָ   ֶאת  ְזַרע   ּבַ

  ְל   ֶּתְחַּדל   ַאל ,  ְּבַנֲערּוְת   ַּתְלִמיִדים 
  ְּבַרִּבי   ַמֲעֶׂשה .  ְּבִזְקנּוֶת   ִמְּלַהֲעִמיד 

ש   לוֹ   ֶׁשָהיּו ,  ֲעִקיָבא    ֵמאֹות   ְׁש
.  ֻּכָּלם   ּוֵמתּו   ְּבַנֲערּותוֹ   ַּתְלִמיִדים 

  ַתְלִמיִדים  ִׁשְבָעה  ֶׁשֶהֱעִמיד  ְוִאּלּוֵלי 
  ֶׁשְּיֵהא   ַתְלִמיד   ָהָיה   א ,  ְּבִזְקנּותוֹ 

ּבֶֹקר ,  ַאֵחר   ָּדָבר .  ְׁשמוֹ   ַעל   קֹוֵרא   ּבַ
  ִאם ,  יֹוִסי   ַרִּבי   ָאַמר ,  ַזְרֶעךָ   ֶאת  ְזַרע

  ְוָיְלָדה   ְּבַבֲחרּוֶת   ִאָּׁשה   ָלַקְחּתָ 
,  ְּבִזְקנּוְת   ַאֶחֶרת   ִאָּׁשה   ַקח ,  ָוֵמָתה 

י ?  ָלֵמד   ַאָּתה   ּוִמִּמי '.  ְוגוֹ   יֹוֵדַע   ֵאיְנךָ   ּכִ
  הֹוִליד   א   ֶׁשְּבַנֲערּותוֹ ,  ֵמַאְבָרָהם 

  ְׁשֵנים   הֹוִליד   ּוְבִזְקנּותוֹ ,  ְׁשַנִים   ֶאָּלא 
  לוֹ   ֶׁשָאַמר   הּוא ,  ֵלִוי   ַרִּבי   ָאַמר .  ָעָׂשר 

 ּגֹוֵיי  ּכֹל  בֹו  ְוִנְבְרכוּ ,  הּוא   ָּברּו   ַהָּקדֹוׁש 
  ַהְפָלָגה   ְּבדֹור   ַהָּים   ֶׁשָּיָצא ,  ָהָאֶרץ 

ִׁשים   ָחם   ִמְּבֵני   ְוֵהִפיץ    ְׁש
.  אָֹתם  י"י  ַוָּיֶפץ :  ֶׁשֶּנֱאַמר ,  ִמְׁשָּפחֹות 

  ִמְּמ ,  הּוא   ָּברּו   ַהָּקדֹוׁש   לוֹ   ָאַמר 
 ּכֹל  בֹו  ְוִנְבְרכוּ :  ֶׁשֶּנֱאַמר ,  ַמֲעִמיָדן   ֲאִני 
  ְוֵאּלּו ,  ִמְׁשָּפחֹות   ֶהֱעִמיד   ָהָאֶרץ   ּגֹוֵיי
  ֶׁשֶהֱעִמיד   ְנִׂשיִאים   ָעָׂשר   ְׁשֵנים   ֵהן 

  ִמָּכאן   ָעָׂשר   ְוִׁשָּׁשה ,  ִמִּיְׁשָמֵעאל 
,  אֹוֵמר   ֱהֵוי .  ְּבִבְטֵנ   גֹוִים   ּוְׁשֵני 

  .ָהָאֶרץ  ּגֹוֵיי ּכֹל בֹו ְוִנְבְרכוּ 

   



  ישראל הצעיר דמ"ש  עיונים בספר בראשית  – פרקי האבות   לחמ"י עד שנת

 

ז"ל  לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה, שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה, יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל  
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  ג  פרק  א נוסחא נתן דרבי אבות מסכת קטנות מסכתות )20
 ברד  ירד  שמא  שנייה   ברביעה  וזרע  ולך   שוב  ראשונה  ברביעה  וזרעת  בכרת   אם  אומר  ינאי   ברבי  דוסתאי  רבי

  כאחת   שניהם  והם  בידך  נתקיימו  שניהם  או  זה  או  הזה  יכשר  איזה  יודע  אינך  כי  אחרונים  ויתקיימו  ראשונים  וילכדו   לעולם

 ברביעה  וזרע  לך  שוב   ושניה  ראשונה  ברביעה  וזרעת  בכרת  אם'.  וגו  ידך   תנח  אל  ולערב   זרעך  זרע  בבוקר  שנאמר  טובים

 כאחד   שניהם  או  זה  או  הזה  יכשר  איזה  יודע  אינך  כי  אחרונות  ויתקיימו  ראשונות  וישדפו  לעולם  שדפון  יבא  שמא   שלישית 

 בזקנותי  לומד  איני  תאמר  אל  בילדותך  תורה  למדת  אם  אומר  ישמעאל  רבי:  'וגו  זרעך  את  זרע  בבקר  שנאמר  טובים

 תורה   למדת  אם.  העוני  בשעת  לך  תשב  אל  העושר  בשעת  תורה  למדת  אם.  יכשר  איזה  יודע  אינך  כי  תורה  למוד  אלא

  לו   שטוב   לפי  הדחק  בשעת   לך   תשב   אל  הריוח  בשעת   תורה  למדת  אם.  רעבה  בשעת  לך   תשב  אל  שביעה   בשעת

 תורה   למדת]  אם[  אומר  עקיבא  רבי:  ידך תנח  אל  ולערב  זרעך את זרע בבקר  שנאמר  בריוח  ממאה   בצער  אחד  דבר  לאדם

  בידך   יתקיימו   שניהם  אם  יכשר   איזה  יודע  אינך  כי  בזקנותי   תורה  למד  איני  תאמר  אל  בזקנותך  תורה  למוד  בילדותך

  לך   אלא  דיי   תאמר  אל  אחד  מרב   למדת  אם  אומר  מאיר  רבי :  זרעך  את  זרע  בבקר  שנאמר  טובים   כאחת  שניהם  או

 ונוזלים  מבורך  מים  שתה  שנאמר  מתחלה   לך   קרוב  שהוא   למי  אלא  הכל  אצל  תלך  ואל  תורה  ולמוד]  אחר[  חכם  אצל

  עקיבא   ורבי  יהושע  ורבי  אליעזר  רבי  כגון  חכמים  תלמידי]  ארבעה[  שישמש  לאדם  הוא  חובה:  )ה' ט"ו   משלי (  בארך  מתוך

 דלת   אלא  דלתותי  תיקרי  אל  ) ד " ל '  ח   שם (  פתחי  מזוזות   לשמור  יום  יום  דלתותי   על  לשקוד  לי  שומע  אדם  אשרי  שנאמר]  טרפון  ורבי[

 אומר   יהושע  רבי:  זרעך את זרע בבקר  שנאמר  טובים  כאחד  שניהם  אם   בידך  יתקיימו  שניהם  אם  יודע אינך כי.  דלתותי

 אשה   נושא  איני  תאמר  אל  בזקנותך   בנים  והוליד  בילדותך  בנים  הוליד  בזקנותך  אשה  ושא  בילדותך  אשה  שא

 שניהם   אם  בידך  יתקיימו   שניהם  אם  יודע  אינך   כי  בעולם  ורביה   פריה  והרבה  ובנות  בנים  והוליד  אשה  שא  אלא

  '  וגו זרעך את זרע בבקר שנאמר טובים כאחד

  

  

  ד  פרק ב  נוסחא נתן דרבי אבות מסכת קטנות מסכתות )21

  באחרונה   זרע  אלא  דיי  ותאמר  תשב  שלא  וזרעת  בכרת  שאם  כמשמעו'  וגו  זרעך  את  זרע  בבקר  אומר  אליעזר  רבי

  אינך   יוכשרו  ואלו  אלו  שמא  או  האחרונים  ויאבדו  השדפון  יבא   שמא   או   הראשונים   ויאבדו  גשמים ירדו  לא  שמא

 אלא  דיי  ותאמר  לך  תשב   שלא  בנערותך  הרבה   תלמידים  העמדת  אם  אומר  עקיבא  רבי .  זה  או  הזה  יכשר  איזה  יודע

 והלך   איסר  לו  ונתת  בשחרית  אצלך  עני  בא  אם   אומר  היה  הוא .  יודע  אינך  כי  תורה  תלמוד  והרבה   בזקנותך  העמד

  קרחה   בן   יהושע  רבי .  יודע  אינך כי  לאחרון  תתן  מוטב]  אלא) [לא(  לראשון  נתתי   כבר  תאמר  אל  במנחה  אחר  ובא  לו

 כי   ורביה  פריה  הרבה  בזקנותך  אלא  דיי  ותאמר  לך  תשב  שלא  ומתה  לך  והולידה  בנערותך  אשה  נשאת  אם  אומר

 : יודע אינך

  


