שנת עד לחמ"י

פרקי האבות – עיונים בספר בראשית

ישראל הצעיר דמ"ש

קטורה :שתי נקודות מדרשיות
)Midrashic Observations About Keturah:(Gen. 25
(1

בראשית כה ,א-יח

ת־שו ּח:
ת־מ ְדיָ ֑ן וְ ֶאת־יִ ׁ ְש ָּב֖ק וְ ֶא ׁ ֽ
ת־מ ָ ֥דן וְ ֶא ִ
)א( וַ ֹ֧יּ ֶסף ַא ְב ָר ָה֛ם וַ יִּ ַ ּ ֥קח ִא ׁ ּ ָש֖ה ו ׁ ְּש ָ ֥מ ּה ְקטו ָ ּֽרה) :ב( וַ ֵּ ֣ת ֶלד ֗לוֹ ֶאת־זִ ְמ ָרן וְ ֶאת־יָ ְק ׁ ֔ ָשן וְ ֶא ְ
ידע וְ ֶא ְלדָּ ָﬠ֑ה
ּשם ו ְּל ֻא ִּ ֽמים) :ד( ו ְּבנֵ ֣י ִמ ְד ָ֗ין ֵﬠ ָיפ ֤ה וָ ֵ֙ﬠ ֶפ ר וַ ֲח ֹ֔נ ְך וַ ֲא ִב ָ ֖
ת־ש ָב֖א וְ ֶאת־דְּ ָ ֑דן ּו ְבנֵ ֣י ְד ָ ֔דן ָהי֛ ּו ַא ׁ ּשו ִ ּ֥רם ו ְּלטו ׁ ִ ֖
שן יָ ַ֔לד ֶא ׁ ְ
)ג( וְ יָ ְק ׁ ָ ֣
שר ְל ַא ְב ָר ָ֔הם נָ ַ ֥תן ַא ְב ָר ָה֖ם ַמ ָּת ֹ֑נת
ר־לוֹ ְליִ צְ ָ ֽחק) :ו( וְ ִל ְבנֵ ֤י ַה ּ ִ ֽפ ַילגְ ׁ ִשי ם ֲא ׁ ֶ ֣
ל־א ׁ ֶש ֖
ת־כ ֲ
ל־א ֶּלה ְּבנֵ ֥י ְקטו ָ ּֽרה) :ה( וַ יִּ ֵּ ֧תן ַא ְב ָר ָה֛ם ֶא ָּ
ָּכ ֵ ֖

ב' מל'

־ח֑י ְמ ַ ֥את ׁ ָשנָ ֛ה וְ ׁ ִש ְב ִ ֥ﬠים ׁ ָשנָ ֖ה
ֽי־חיֵּ ֥י ַא ְב ָר ָה֖ם ֲא ׁ ֶשר ָ
ל־א ֶרץ ק ֶדם) :ז( וְ ֵ ֗א ֶּלה יְ ֵ ֛מי ׁ ְשנֵ ַ
עוֹדנּ ּו ַ֔חי ֵ ֖ק ְד ָמה ֶא ֶ ֥
וַ ֽיְ ׁ ַש ְּל ֵ֞חם ֵמ ַ֨ﬠל יִ צְ ָח֤ק ְּבנ וֹ ְּב ֶ ֣
ל־ﬠ ָּ ֽמיו) :ט( וַ יִּ ְק ְּב ֨ר ּו א ֹ֜תוֹ יִ צְ ָח֤ק וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵﬠאלָּ ב ֔ ָניו ֶאל־
טוֹב֖ה זָ ֵ ֣קן וְ ָ ׂש ֵב ֑ﬠ וַ יֵּ ָא ֶ֖סף ֶא ַ
וְ ָח ֵ ֥מ ׁש ׁ ָש ִנֽים) :ח( וַ יִּ גְ ַ ֨וע וַ יָּ ֧ ָמת ַא ְב ָר ָה֛ם ְּב ֵ ׂש ָיב֥ה ָ
ש ָּמה ֻק ַּב֥ר
י־ח֑ת ׁ ָ ֛
ר־קנָ ֥ה ַא ְב ָר ָה֖ם ֵמ ֵ ֣את ְּבנֵ ֵ
ל־פנֵ ֥י ַמ ְמ ֵ ֽרא) :י( ַה ּ ָשׂ ֶ ֛דה ֲא ׁ ֶש ָ
ל־ש ֵ ֞דה ֶﬠ ְפ ֤ ֹרן ֶּבן־ ֙ ֹצ ַח ר ַה ִֽח ִּ֔תי ֲא ׁ ֶש֖ר ַﬠ ּ ְ
ְמ ָﬠ ַ ֖רת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָל֑ה ֶא ְ ׂ
ם־ב ֵ ֥אר ַל ַ ֖חי ר ִ ֹֽאי:
ַא ְב ָר ָה֖ם וְ ָ ׂש ָ ֥רה ִא ׁ ְש ּֽתוֹ) :יא( וַ יְ ִ֗הי ַא ֲח ֵרי֣ מוֹת ַא ְב ָר ָ֔הם וַ יְ ָ ֥ב ֶר ְך ֱאל ִ ֹ֖הים ֶאת־יִ צְ ָ ֣חק ְּבנ֑ וֹ וַ יֵּ ׁ ֶ֣שב יִ צְ ָ֔חק ִﬠ ְּ
ן־א ְב ָר ָה֑ם ֲא ׁ ֨ ֶשר יָ ְל ָ ֜דה ָהגָ ֧ר ַה ִּמצְ ִ ֛רית ׁ ִש ְפ ַ ֥חת ָ ׂש ָ ֖רה ְל ַא ְב ָר ָהֽם) :יג( וְ ֵ ֗א ֶּלה ׁ ְשמוֹת
)יב( וְ ֵ ֛א ֶּלה ּת ְֹל ֥ ֹדת יִ ׁ ְש ָמ ֵﬠ֖אל ֶּב ַ
ְּבנֵ ֣י יִ ׁ ְש ָמ ֵ֔ﬠאל ִּב ׁ ְשמ ָ ֹ֖תם ְל ְ
ימא
שם) :יד( ו ִּמ ׁ ְש ָ ֥מע וְ דו ָּמ֖ה ו ַּמ ּ ָשׂ ֽ א) :טו( ֲח ַ ֣דד וְ ֵת ָ֔
תוֹלד ָ ֹ֑תם ְּב ֤ ֹכר יִ ׁ ְש ָמ ֵﬠאל נְ ָב ֹ֔ית וְ ֵק ָ ֥דר וְ ַא ְד ְּב ֵ ֖אל ו ִּמ ְב ָ ׂ ֽ
יאם ְל ֻא ּמ ָ ֹֽתם) :יז( וְ ֵ ֗א ֶּלה
שר נְ ִ ׂש ִ ֖
ים־ﬠ ָ ׂ ֥
יה֖ם ו ְּב ִ ֽטיר ָ ֹ֑תם ׁ ְשנֵ ָ
יְ ֥טוּר נָ ִפ ׁ֖יש וָ ק ְד ָמה) :טז( ֵ ֣א ֶּלה ֵ֞הם ְּבנֵ ֤י יִ ׁ ְש ָמ ֵﬠאל וְ ֵ ֣א ֶּלה ׁ ְשמ ָֹ֔תם ְּב ַחצְ ֵר ֶ

אָמר ז ֹו הָ גָר ,אֲ ַמר לֵיהּ ַר ִבּי נְ חֶ ְמיָה וְ הָ כְ ִתיב :וַ יּ ֶֹסף ,אֲ ַמר לֵיהּ עַ ל ִפּי הַ ִדּבּוּר נְ ָשׂ ָאהּ ,הֵ י ָמה ְד ַא ְתּ
ו ׁ ְּש ָמ ּה ְקטו ָּרה – ַרב ַ
וּמעֲ ִשׂים טו ִֹבים .אֲ ַמר לֵיהּ
אָמר :וַ יּ ֶֹסף ה' דַּ ֵּבר ֵא ַלי עוֹד .אֲ ַמר לֵיהּ וְ הָ כְ ִתיב :ו ׁ ְּש ָמ ּה ְקטו ָּרה .אֲ ַמר לֵיהּ ֶשׁ ְמקֻ טֶּ ֶרת ִמ ְצווֹת ַ
ַ
אָמ ָרה לְ ַחי הָ ע ֹול ִָמים
וְ הָ כְ ִתיב :וְ ִל ְבנֵ י ַה ּ ִפ ַילגְ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ְל ַא ְב ָר ָהם ,אֲ ַמר לֵיהּ ּ ִפ ַלגְ ׁ ָשם כְּ ִתיב .או ָֹתהּ ֶשׁיּ ְָשׁבָ ה עַ ל הַ ְבּאֵ ר וְ ְ
ְראֵ ה ְבּעֶ לְ בּוֹנִ י.
(3

מדרש רבה בראשית כ"ה ע"פ כת"י וטיקן 60
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(2

מדרש רבה בראשית כ"ה

71

ל־א ָח֖יו נָ ָפֽל:
ל־פנֵ ֥י ָכ ֶ
ּ ְפנֵ ֣י ִמצְ ַ ֔ריִ ם ּב ֲֹא ָכ֖ה ַא ׁ ּ ֑שו ָּרה ַﬠ ּ ְ
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ד־שוּר ֲא ׁ ֶש ר ַﬠל־
ש ַבע ׁ ָשנִ ֑ים וַ יִּ גְ וַ ֣ע וַ ָ֔יּ ָמת וַ יֵּ ָא ֶ֖סף ֶאל־ ַﬠ ָּ ֽמיו) :יח( וַ יִּ ׁ ְש ְּכנ֨ ּו ֵ ֽמ ֲחוִ ָ֜ילה ַﬠ ׁ ֗
ׁ ְשנֵ יַ חיֵּ ֣י יִ ׁ ְש ָמ ֵ֔ﬠאל ְמ ַ ֥את ׁ ָשנָ ֛ה ו ׁ ְּשל ׁ ִ ֹ֥שים ׁ ָשנָ ֖ה וְ ׁ ֶ ֣

שנת עד לחמ"י
(4

פרקי האבות – עיונים בספר בראשית

ישראל הצעיר דמ"ש

רש"י בראשית כה:א

קטורה  -זו הגר ,ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה כקטרת ושקשרה פתחה שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה מאברהם:
(5

רש"י בראשית כה:ו

הפילגשים  -חסר כתיב ,שלא היתה אלא פלגש אחת ,היא הגר היא קטורה.
(6

מנחת שי בראשית כ"ה:ו

ולבני הפילגשים – ב"ר פרשה ס"א פילגשם כתיב אותה שישבה על הבאר ואמרה לחי העולמים ראה בעלבוני
עיין מזרחי וגור אריה ויפה תואר שם סימן ד' ועל פי זה המדרש פי' רש"י חסר יו"ד שלא היתה אלא פילגש אחת
והיא הגר היא קטורה והקשה עליו החזקוני שהרי הוא מלא בספרים מדוייקים והן הגר וקטורה ולשון המכלל
יופי דרש רז"ל ידוע .ואנחנו מצאנוהו מלא ביו"ד בכל הספרים המדוייקים עכ"ל .ומכותלי לשונו ניכר שלשון
קמחי הוא וכ"כ החזקוני והרמ"ה כתב בכולהו נוסחי דיקי דאתו לידן בתרין יודין כתיב ומסיר עליה לית כותיה
מלא בתורה .מיהו בדרשא דייק מינה דהגר היינו קטורה מדכתיב הפילגשם חסר יו"ד קדים למ"ם ואגב ארחין
שמעת מינה דחסר יו"ד כתיב עכ"ל .ובהעתק הללי מלא דמלא וכן הסכימו המאירי ובעל ס' שמן ששון ומסורה
מכרזת ואומרת ב' מלאים דמלאים וסימן ולבני הפילגשים אשר לאברהם שומר הפילגשים דאסתר .ועיין בש"ת
הרמב"ן סימן רל"ב ובתשובת הרשב"א הביאה הב"י בטור י"ד סוף סימן רע"ה ומ"ש בס"ד בפ' בא על פסוק ואל
שתי המזוזת ובפרשת נשא על כלות משה.
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(7

בית יוסף יורה דעה רע"ה

כתב הרשב"א בתשובה על מ"ש רש"י בפירוש התורה שהנו"ן של וימת תרח בחרן היא הפוכה נראה ודאי שאם לא
נכתבת כן לא יפסל הספר בכך שאותן שבשבת פרק הבונה יפסל בהן הספר אבל הלפופות והפוכות לא יפסל
שא"כ הו"ל להזכירם שם ולכתחילה צריך לעשות ואם לא עשו כשר וכתב עוד בתשובה שאלת שנמצא בספרים
כלות משה מלא ורבותינו אמרו )במדרש רבה פרשת נשא( דכלת כתיב תשובה דע כי כמו שנחלקו בן אשר ובן
נפתלי בכמה מקומות מצאתי שנחלקו במלות חלוקות מערבאי ומדינחאי שכן אמרו בגמרא פילגשם כתיב
ובספרינו כתוב מלא וכן בהרבה מקומות עוד תדע שבכ"מ שאנו מוצאים מחלוקת בספרים אמרו במ"ס שהולכין
אחר הרוב עכ"ל וכתב עוד וז"ל שיש כתב בס"ת בין בפרשת תרומה בין בפרשת ויקהל יהיו פני הכרובים ובמקצת
ספרים כתוב בפרשת תרומה יהיו ובפרשה ויקהל היו כך כתוב בספרינו בסדר תרומה שהוא צואה כתוב יהיו
ובפרשת ויקהל שהוא ענין העשייה כתוב היו:

שנת עד לחמ"י
(8

פרקי האבות – עיונים בספר בראשית

ישראל הצעיר דמ"ש

רשב"ם בראשית כה:א

קטורה  -לפי הפשט אין זו הגר:
(9

רשב"ם בראשית כה:ו

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

ויוסף אברהם ויקח אשה וגו' ר' יהודה אמר זו הגר ,אמר ליה ר' נחמיה והא כת' ויוסף אברהם ויקח אשה ,על פי

הדיבר כמה דאת אמר ויוסף י"י דבר אלי עוד וגו' ,אמר ליה והכת' ושמה קטורה ,אמר ליה שקיטרה מצוות ומעשים
טובים ,אמר ליה והכת' ולבני הפילגשים אשר לאברהם ,אמר ליה פילגשם כת' אותה שישבה על הבאר ואמרה לחי
העולמים ראה בעלבוני
 (11מדרש תנחומא )בובר( פרשת חיי שרה סימן ט

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

 (12סדר עולם רבה )ליינר( פרק ב

...יסכה שהיא שרה ,ולמה נקרא שמה יסכה ,שהכל סוכין בה ,שנאמר ויהללו אתה אל פרעה
דבר אחר יסכה שהיתה סוכה בנבואה ,שנאמר כל אשר תאמר אליך שרה וגו'
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 (15שמות רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה א

ויקח לו כלב את אפרת זו מרים ,למה נקרא שמה אפרת שפרו ורבו ישראל על ידיה
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 (14שמות רבה )וילנא( פרשת וארא פרשה ז

ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל וגו' ,בת פוטיאל לא נאמר אלא מבנות פוטיאל שהיתה אשתו משתי משפחות משבט
יוסף שפטפט ביצרו ,ובא מצד אחר מיתרו שפיטם עגלים לעבודת כוכבים
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 (13תלמוד בבלי מסכת נדרים דף לב עמוד ב

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

פרקי האבות – עיונים בספר בראשית

שנת עד לחמ"י

 (16קהלת י"א:ו

ישראל הצעיר דמ"ש

Part 2: Exegesis on Kohelet 11:6 and Avraham’s Second Marriage

טוֹבים׃
יה֥ם ְּכ ֶא ָח֖ד ִ ֽ
ם־שנֵ ֶ
אוֹ־זה וְ ִא ׁ ְ
יוֹד ﬠ ֵ ֣אי זֶ ֤ה יִ ְכ ׁ ָש ר ֲהזֶ ֣ה ֶ֔
ל־ת ַּנ֣ח יָ ֶ ֑דךָ ִּכ י ֵ ֽאינְ ֨ ָך ֵ ֜
ַּב ּ֙ ֹב ֶק ר זְ ַ ֣רע ֶאת־זַ ְר ֶ֔ﬠךָ וְ ָל ֶﬠ ֶ֖רב ַא ַּ
 (17בראשית רבה פרשה סא
)ג( ַּב ּב ֶֹקר זְ ַרע ֶאת זַ ְר ֶﬠךָ וְ ָל ֶﬠ ֶרב ַאל ַּת ַּנח יָ ֶדךָ
)קהלת י"א:ו'(ַ ,רבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר וְ ַרבִּ י

יוֹד ﬠ ֵאי זֶ ה יִ ְכ ׁ ָשר ֲהזֶ ה אוֹ זֶ ה.
ַּת ַּנח יָ ֶדךָ ִּכי ֵאינְ ךָ ֵ

וְ נִ ְב ְרכ ּו בוֹ ּכֹל גּ וֹיֵ י ָה ָא ֶרץ.

וַ יּ ֶֹסף ַא ְב ָר ָהם וגו'.

לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה ,שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה ,יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל ז"ל
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טוֹבים.
יהם ְּכ ֶא ָחד ִ
ׁ ְשנֵ ֶ
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ַרבִּ י י ְִשׁמָ עֵ אל וְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ אַ ,רבִּ י
י ְִשׁמָ עֵ אל אוֹמֵ ר ִאם לָמַ ְד ָתּ תּו ָֹרה
נוּת ֶ ,שׁאֵ ין אַ ָתּה
רוּת לְ מַ ד בְּ זִ ְק ְ
בְּ נַעֲ ְ
יוֹדֵ עַ אֵ י ז ֹו תּו ָֹרה ִמ ְת ַקיֶּמֶ תִ ,אם ֶשׁל
יהם
נוּת  ,וְ ִאם ׁ ְשנֵ ֶ
רוּת ִאם ֶשׁל זִ ְק ְ
נַעֲ ְ
טוֹבים .וְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אוֹמֵ ר ְשׁנֵים
ְּכ ֶא ָחד ִ
עָ ָשׂר אֲ ל ִָפים ַתּלְ ִמ ִידים הָ יוּ לִ י ִמגְּ בַ ת
וְ עַ ד אַנְ ִטיפְ ַרס וְ ֻכלָּן מֵ תוּ בְּ חַ יַּי בֵּ ין
פֶּ סַ ח לַעֲ צֶ ֶרת ,וּבַ סּוֹף הֶ ע ֱִמידוּ לִ י
ְהוּדה ,וְ ַרבִּ י
ִשׁבְ עָ ה ,וְ אֵ לּוּ הֵ ןַ :רבִּ י י ָ
נְ חֶ ְמיָה ,וְ ַרבִּ י מֵ ִאיר ,וְ ַרבִּ י יוֹסֵ י ,וְ ַרבִּ י
ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן יוֹחָ אי ,וְ ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר בְּ נ ֹו
ֶשׁל ַרבִּ י יוֹסֵ י הַ גְּ לִ ילִ י ,וְ ַרבִּ י יוֹחָ נָן
הַ סַּ נְ ְדּלָר .אָמַ ר לָהֶ ם הָ ִראשׁוֹנִ ים א
מֵ תוּ אֶ לָּא ִמפְּ נֵי ֶשׁהָ י ְָתה עֵ ינֵיהֶ ם
צָ ָרה בַּ תּו ָֹרה זֶה ָלזֶה ,אַ ֶתּם א ִת ְהיוּ
וּמלְּ אוּ כָּל אֶ ֶרץ
כֵןִ ,מיָּד עָ ְמדוּ ִ
י ְִשׂ ָראֵ ל תּו ָֹרהַ .רבִּ י נ ָָתן ]נ"א[ ֹכּהֵ ן
פָּ ַתר ְק ָריָיא בָּ ִא ָשּׁהִ ,אם ל ַָק ְח ָתּ ִא ָשּׁה
נוּת  ,לָמָּ ה אֵ ינְ
רוּת לְ ַקח בְּ זִ ְק ְ
בְּ נַעֲ ְ
יוֹדֵ עַ אֵ יזֶה בָּ נִ ים ִמ ְת ַקיּ ְִמין לְ ִ ,אם
נוּת ִ ,אם
רוּת ִאם ֶשׁל זִ ְק ְ
ֶשׁל נַעֲ ְ

ַּב ּב ֶֹקר זְ ַרע ֶאת זַ ְר ֶﬠךָ וְ ָל ֶﬠ ֶרב ַאל ַּת ַּנח יָ ֶדךָ

ַר ִבּי אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ רִ ,בּזְ ָר ִעים
אָמר ְשׁ מֹ הִ ,אם
הַ כָּתוּב ְמ ַדבֵּ רַ .
ז ַָר ְע ָתּ בַ יּו ֶֹרה ,אַל ַתּעֲ מֹ ד בַּ ַמּלְ קוֹשׁ,
ֶשׁנֶּאֱ ַמר :וְ ָל ֶﬠ ֶרב ַאל ַּת ַּנח יָ ֶדךָ  .ל ָָמּה?
יוֹד ﬠ וְ גוֹ'ַ .ר ִבּי יְהוֹשֻׁ עַ אוֹמֵ ר,
ִּכי ֵאינְ ךָ ֵ
ִאם בָּ א לְ פָ נֶי בַּ בּ ֶֹקר ז ֶַרע ִמ ְצוָ ה,
זְ ַרע .וְ ִאם יָבֹא לְ פָ נֶי ְדּבַ ר ִמ ְצוָ ה
ָמּה? ִּכי ֵאינְ ךָ
בָּ עֶ ֶרבַ ,אל ַּת ַּנח יָ ֶדךָ  .ל ָ
יוֹד ַﬠ אֵ יזֶה מֵ הֶ ם עוֹמֶ ֶדת לְ ִ ,אם
ֵ
יהם
ֶשׁל בּ ֶֹקר א ֹו ֶשׁל עֶ ֶרב .וְ ִאם ׁ ְשנֵ ֶ
טוֹביםַ .ר ִבּי עֲ ִקיבָ א אוֹמֵ ר,
ִ
ְּכ ֶא ָחד
עֱמ ְד ָתּ
ַּב ּב ֶֹקר זְ ַרע ֶאת זַ ְר ֶﬠךָ ִ ,אם הֶ ַ
רוּת  ,אַל ֶתּ ְח ַדּל לְ
ַתּלְ ִמ ִידים ְבּנַעֲ ְ
נוּת ַ .מעֲ ֶשׂה ְבּ ַר ִבּי
ִמלְּ הַ עֲ ִמיד ְבּזִ ְק ֶ
עֲ ִקיבָ אֶ ,שׁהָ יוּ ל ֹו ְשׁ ש מֵ אוֹת
ַתּלְ ִמ ִידים ְבּנַעֲ רוּת ֹו וּמֵ תוּ ֻכּלָּם.
עֱמיד ִשׁ ְבעָ ה ַתלְ ִמ ִידים
וְ ִאלּוּלֵי ֶשׁהֶ ִ
ְבּזִ ְקנוּת ֹו ,א הָ יָה ַתלְ ִמיד ֶשׁיְּהֵ א
קו ֵֹרא עַ ל ְשׁמ ֹוָ .דּבָ ר אַחֵ רַּ ,ב ּב ֶֹקר
אָמר ַר ִבּי יו ִֹסיִ ,אם
זְ ַרע ֶאת זַ ְר ֶﬠךָ ַ ,
רוּת וְ יָלְ ָדה
ל ַָק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ְבּבַ חֲ ֶ
נוּת ,
וָ מֵ ָתהַ ,קח ִא ָשּׁה אַחֶ ֶרת ְבּזִ ְק ְ
וּמ ִמּי ַא ָתּה לָמֵ ד?
יוֹד ַﬠ וְ ג ֹו'ִ .
ִּכי ֵאינְ ךָ ֵ
אַב ָרהָ םֶ ,שׁ ְבּנַעֲ רוּת ֹו א הוֹלִ יד
מֵ ְ
אֶ לָּא ְשׁנַיִםְ ,
וּבזִ ְקנוּת ֹו הוֹלִ יד ְשׁנֵים
אָמר ל ֹו
אָמר ַר ִבּי לֵוִ י ,הוּא ֶשׁ ַ
עָ ָשׂרַ .
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,וְ נִ ְב ְרכ ּו בוֹ ּכֹל גּ וֹיֵ י
ָה ָא ֶרץֶ ,שׁיָּצָ א הַ יָּם ְבּדוֹר הַ ְפ ָלגָה
ְשׁ ִשׁים
ָחם
ִמ ְבּנֵי
וְ הֵ ִפיץ
ִמ ְשׁפָּ חוֹתֶ ,שׁנֶּאֱ ַמר :וַ יָּ פֶ ץ י"י א ָֹתם.
אָמר ל ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּאִ ,מ ְמּ
ַ
ידןֶ ,שׁנֶּאֱ ַמר :וְ נִ ְב ְרכ ּו בוֹ ּכֹל
אֲ נִ י ַמעֲ ִמ ָ
עֱמיד ִמ ְשׁפָּ חוֹת ,וְ אֵ לּוּ
גּ וֹיֵ י ָה ָא ֶרץ הֶ ִ
עֱמיד
יאים ֶשׁהֶ ִ
הֵ ן ְשׁנֵים עָ ָשׂר נְ ִשׂ ִ
יִּשׁ ָמעֵ אל ,וְ ִשׁ ָשּׁה עָ ָשׂר ִמכָּאן
ִמ ְ
וּשׁנֵי גוֹיִם ְבּ ִב ְט ֵנ  .הֱ וֵי אוֹמֵ ר,
ְ
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יְהוֹשֻׁ עַ ַ ,רבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אָמַ ר ִאם
ז ַָר ְע ָתּ בְּ בָ כִ יר זְ ַרע בְּ אָפִ יל ,שֶ ֵׁאין ַא ָּתה
יוֹד ﬠ ֵאיזֶ ה ּו יֻ ְכ ׁ ַשרִ ,אם ֶשׁל אָפִ יל ִאם
ֵ
טוֹביםַ .רבִּ י
יהם ְּכ ֶא ָחד ִ
ֶשׁל בָּ כִ יר וְ ִאם ׁ ְשנֵ ֶ
יְהוֹשֻׁ עַ אָמַ ר ִאם בָּ א עָ נִ י אֶ ְצלְ
בְּ ַשׁחֲ ִריתֵ ,תּן ל ֹו .בְּ עַ ְרבִ יתֵ ,תּן ל ֹו.
ֶשׁאֵ ין אַ ָתּה יוֹדֵ עַ אֵ יזֶה מֵ הֶ ן הַ ָקּדוֹשׁ
בָּ רוּ הוּא כּו ֵֹתב עָ לֶי הֲ זֶה א ֹו זֶה
טוֹביםַ .רבִּ י י ְִשׁמָ עֵ אל
יהם ְּכ ֶא ָחד ִ
וְ ִאם ׁ ְשנֵ ֶ
וְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ אַ ,רבִּ י י ְִשׁמָ עֵ אל אוֹמֵ ר
רוּת לְ מֹ ד
ִאם לָמַ ְד ָתּ תּו ָֹרה בְּ נַעֲ ֶ
נוּת ֶ ,שׁאֵ ין אַ ָתּה יוֹדֵ עַ
תּו ָֹרה בְּ זִ ְק ֶ
אֵ יזֶה מֵ הֶ ן ִמ ְת ַקיֵּם לְ הֲ זֶה א ֹו זֶה
טוֹביםַ .רבִּ י עֲ ִקיבָ א
יהם ְּכ ֶא ָחד ִ
וְ ִאם ׁ ְשנֵ ֶ
ַתּלְ ִמ ִידים
אוֹמֵ ר ִאם הָ יוּ לְ
ַתּלְ ִמ ִידים
רוּת עֲ ֵשׂה לְ
בְּ נַעֲ ֶ
נוּת ֶ ,שׁאֵ ין אַ ָתּה יוֹדֵ עַ אֵ יזֶה
בְּ זִ ְק ֶ
מֵ הֶ ם ִמ ְת ַקיֵּם לְ זֶה א ֹו זֶה ,וְ ִאם
טוֹביםְ .שׁנֵים עָ ָשׂר אֶ לֶף
יהם ְּכ ֶא ָחד ִ
ׁ ְשנֵ ֶ
ַתּלְ ִמ ִידים הָ יוּ לְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א מֵ עַ כּ ֹו
וְ עַ ד אַנְ ִטיפְ ָרס וְ ֻכלָּם בְּ פֶ ֶרק אֶ חָ ד
מֵ תוּ ,לָמָּ הֶ ,שׁהָ י ְָתה עֵ ינֵיהֶ ם צָ ָרה
אֵ לּוּ בְּ אֵ לּוּ ,וּבַ סּוֹף הֶ ע ֱִמיד ִשׁבְ עָ ה,
ְהוּדהַ ,רבִּ י יוֹסֵ י
ַרבִּ י מֵ ִאיר וְ ַרבִּ י י ָ
וְ ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן וְ ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן ַשׁמּוּעַ
וְ ַרבִּ י יוֹחָ נָן הַ סַּ נְ ְדּלָר וְ ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר
ְהוּדה
אָמ ֵרי ַרבִּ י י ָ
בֶּ ן יַעֲ קֹב .וְ ִאית ְדּ ְ
וְ ַרבִּ י נְ חֶ ְמיָה וְ ַרבִּ י מֵ ִאיר וְ ַרבִּ י יוֹסֵ י
וְ ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן יוֹחָ אי וְ ַרבִּ י חֲ נִ ינָא
בֶּ ן חֲ כִ ינָאי וְ ַרבִּ י יוֹחָ נָן הַ סַּ נְ ְדּלָר.
אָמַ ר לָהֶ ם בָּ נַי ,הָ ִראשׁוֹנִ ים א מֵ תוּ
אֶ לָּא ֶשׁהָ י ְָתה עֵ ינֵיהֶ ם צָ ָרה אֵ לּוּ
לְ אֵ לּוּ ְתּנוּ ַדּ ְע ְתּכֶם ֶשׁ א ַתעֲ שׂוּ
וּמלְּ אוּ כָּל אֶ ֶרץ
כְ מַ עֲ ֵשׂיהֶ ם ,עָ ְמדוּ ִ
י ְִשׂ ָראֵ ל תּו ָֹרהַ .רבִּ י דּו ְֹס ָתּאי בְּ ֵשׁם
ַרבִּ י ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר נ ְַחמָ ן ִאם הָ יוּ לְ
ִא ָשּׁה
רוּת ַקח לְ
בָּ נִ ים בְּ נַעֲ ֶ
וּמ ִמּי אַ ָתּה
נוּת וְ הַ עֲ מֵ ד בָּ נִ יםִ ,
בְּ זִ ְק ֶ
לָמֵ ד מֵ אַבְ ָרהָ ם ֶשׁהָ יוּ ל ֹו בָּ נִ ים
לקח ִא ָשּׁה בְּ זִ ְקנוּת ֹו
בְּ נַעֲ רוּת ֹו וְ ַ
וְ הֶ ע ֱִמיד בָּ נִ ים ,הֲ ָדא הוּא ִדכְ ִתיב:
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ַּב ּב ֶֹקר זְ ַרע ֶאת זַ ְר ֶﬠךָ ַ ,רבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר וְ ַרבִּ י
יְהוֹשֻׁ עַ ַ ,רבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר ִאם ז ַָר ְע ָתּ
יוֹד ﬠ אֵ יזֶה
בְּ בַ כִ יר זְ ַרע בְּ אָפִ ילֶ ,שׁ ֵאין ַא ְּת ֵ
ִמ ְת ַקיֵּם לְ ִאם הַ בָּ כִ יר וְ ִאם הָ אָפִ יל.
יוֹד ﬠ ֵאי זֶ ה יִ ְכ ׁ ַשר ֲהזֶ ה אוֹ זֶ הַ .רבִּ י
ִּכי ֵאינְ ךָ ֵ
דוּת
את ִא ָשּׁה בְּ יַלְ ְ
יְהוֹשֻׁ עַ אוֹמֵ ר נ ָָשׂ ָ
נוּת  .הָ יוּ לְ בָּ נִ ים
וּמֵ ָתהִ ,תּ ָשּׂא בְּ זִ ְק ְ
בְּ יַלְ ְ
נוּת ,
דוּת  ,י ְִהיוּ לְ בָּ נִ ים בְּ זִ ְק ְ
ֶשׁנֶּאֱ מַ רַּ :ב ּב ֶֹקר זְ ַרע ֶאת זַ ְר ֶﬠךָ וְ ָל ֶﬠ ֶרב ַאל

 (19תנחומא פרשת חיי שרה ח'

אָמר הַ כָּתוּב:
וַ יּ ֶֹסף ַא ְב ָר ָהם .זֶה ֶשׁ ַ

שנת עד לחמ"י

פרקי האבות – עיונים בספר בראשית

ישראל הצעיר דמ"ש

 (20מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ג

רבי דוסתאי ברבי ינאי אומר אם בכרת וזרעת ברביעה ראשונה שוב ולך וזרע ברביעה שנייה שמא ירד ברד
לעולם וילכדו ראשונים ויתקיימו אחרונים כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה או שניהם נתקיימו בידך והם שניהם כאחת

טובים שנאמר בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך וגו' .אם בכרת וזרעת ברביעה ראשונה ושניה שוב לך וזרע ברביעה
שלישית שמא יבא שדפון לעולם וישדפו ראשונות ויתקיימו אחרונות כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה או שניהם כאחד

טובים שנאמר בבקר זרע את זרעך וגו' :רבי ישמעאל אומר אם למדת תורה בילדותך אל תאמר איני לומד בזקנותי
אלא למוד תורה כי אינך יודע איזה יכשר .אם למדת תורה בשעת העושר אל תשב לך בשעת העוני .אם למדת תורה
בשעת שביעה אל תשב לך בשעת רעבה .אם למדת תורה בשעת הריוח אל תשב לך בשעת הדחק לפי שטוב לו
לאדם דבר אחד בצער ממאה בריוח שנאמר בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך :רבי עקיבא אומר ]אם[ למדת תורה
בילדותך למוד תורה בזקנותך אל תאמר איני למד תורה בזקנותי כי אינך יודע איזה יכשר אם שניהם יתקיימו בידך
או שניהם כאחת טובים שנאמר בבקר זרע את זרעך :רבי מאיר אומר אם למדת מרב אחד אל תאמר דיי אלא לך
אצל חכם ]אחר[ ולמוד תורה ואל תלך אצל הכל אלא למי שהוא קרוב לך מתחלה שנאמר שתה מים מבורך ונוזלים

מתוך בארך )משלי ה' ט"ו( :חובה הוא לאדם שישמש ]ארבעה[ תלמידי חכמים כגון רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא
]ורבי טרפון[ שנאמר אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי )שם ח' ל"ד( אל תיקרי דלתותי אלא דלת
דלתותי .כי אינך יודע אם שניהם יתקיימו בידך אם שניהם כאחד טובים שנאמר בבקר זרע את זרעך :רבי יהושע אומר
שא אשה בילדותך ושא אשה בזקנותך הוליד בנים בילדותך והוליד בנים בזקנותך אל תאמר איני נושא אשה

רבי אליעזר אומר בבקר זרע את זרעך וגו' כמשמעו שאם בכרת וזרעת שלא תשב ותאמר דיי אלא זרע באחרונה
שמא לא ירדו גשמים ויאבדו הראשונים או שמא יבא השדפון ויאבדו האחרונים או שמא אלו ואלו יוכשרו אינך

יודע איזה יכשר הזה או זה .רבי עקיבא אומר אם העמדת תלמידים הרבה בנערותך שלא תשב לך ותאמר דיי אלא
העמד בזקנותך והרבה תלמוד תורה כי אינך יודע .הוא היה אומר אם בא עני אצלך בשחרית ונתת לו איסר והלך
לו ובא אחר במנחה אל תאמר כבר נתתי לראשון )לא( ]אלא[ מוטב תתן לאחרון כי אינך יודע .רבי יהושע בן קרחה
אומר אם נשאת אשה בנערותך והולידה לך ומתה שלא תשב לך ותאמר דיי אלא בזקנותך הרבה פריה ורביה כי

אינך יודע:

לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה ,שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה ,יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל ז"ל

rebyitz@gmail.com

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

page

כאחד טובים שנאמר בבקר זרע את זרעך וגו'

75

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

