……Compared to Torah
תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז עמוד א
מאי דכתיב ברזל בברזל יחד ,לומר לך :מה ברזל זה ,אחד מחדד את חבירו  -אף שני
.תלמידי חכמים מחדדין זה את זה בהלכה
אמר רבה בר בר חנה למה נמשלו דברי תורה כאש ,שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה',
לומר לך מה אש אינו דולק יחיד  -אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי
והיינו דאמר רבי יוסי בר חנינא :מאי דכתיב חרב אל הבדים ונאלו  -חרב על שונאיהן
של תלמידי חכמים שעוסקין בד בבד בתורה ,ולא עוד אלא שמטפשין ,שנאמר ונאלו,
ולא עוד אלא שחוטאין
אמר רב נחמן בר יצחק :למה נמשלו דברי תורה כעץ ,שנאמר עץ חיים היא למחזיקים
בה ,לומר לך :מה עץ קטן מדליק את הגדול  -אף תלמידי חכמים ,קטנים מחדדים את
הגדולים .והיינו דאמר רבי חנינא :הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי,
ומתלמידי יותר מכולן
אמר רבי חנינא בר אידי :למה נמשלו דברי תורה למים ,דכתיב הוי כל צמא לכו למים
 לומר לך :מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך ,אף דברי תורה איןמתקיימין אלא במי שדעתו שפלה
ואמר רבי אושעיא :למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו :במים ,וביין ,ובחלב.
לומר לך :מה שלשה משקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים ,אף דברי תורה
אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה .כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לרבי יהושע בן
חנניה :אי ,חכמה מפוארה בכלי מכוער!  -אמר לה :אביך רמי חמרא במני דפחרא- .
אמרה ליה :אלא במאי נירמי?  -אמר לה :אתון דחשביתו  -רמו במאני דהבא וכספא- .
אזלה ואמרה ליה לאבוה .רמייא לחמרא במני דהבא וכספא ,ותקיף .אתו ואמרו ליה.
אמר לה לברתיה :מאן אמר לך הכי? אמרה ליה :רבי יהושע בן חנניה .קריוהו ,אמר

ליה :אמאי אמרת לה הכי?  -אמר ליה :כי היכי דאמרה לי  -אמרי לה - .והא איכא
שפירי דגמירי אי הוו סנו  -טפי הוו גמירי

בראשית רבה פרשה סה סימן כב
יוסף משיתא ,בשעה שבקשו שונאים להכנס להר הבית אמרו יכנס מהם ובהם תחלה,
אמרין ליה עול ומה דאת מפיק דידך ,נכנס והוציא מנורה של זהב ,אמרו לו אין דרכו
של הדיוט להשתמש בזו אלא עול זמן תנינות ומה דאת מפיק דידך ולא קיבל עליו ,א"ר
פנחס נתנו לו מכס ג' שנים ולא קיבל עליו ,אמר לא דיי שהכעסתי לאלהי פעם אחת
אלא שאכעיסנו פעם שניה ,מה עשו לו נתנו אותו בחמור של חרשים והיו מנסרים בו,
היה מצווח ואומר ווי אוי אוי שהכעסתי לבוראי

אוצר מדרשים
מעשה שהיה בחסיד אחד שהיתה לו פרה אחת והיה חורש בה בכל יום ויום וכשהגיע
ביום השבת מניח אותה .לימים ירד אותו צדיק מנכסיו ולא היה בידו כלום ומכרה לגוי
אחד והיה חורש אותו הגוי ששת ימים וכשהגיע ליום השבת הוציאה לחרוש בה,
כשיצאה לחוץ רבצה תחת העול ולא רצתה לעשות מלאכה ביום השבת ,והיא מכה
אותה מכות רעות ולא הועיל לו כלום .כיון שראה אותו הגוי כך ,הלך אצל אותו צדיק
ואמר לו בא וטול פרתך ,ששת ימים עבדתי בה וביום השבת הוצאתי אותה לחוץ
לחרוש בה ורבצה תחת העול ולא רצתה לעשות שום מלאכה בעולם ,והייתי מכה אותה
ולא הועיל כלום .כיון שאמר לו כך הבין אותו צדיק מפני מה אינה עושה מלאכה לפי
שהיתה למודה לנוח ביום השבת ,אמר לו אותו צדיק לך ואני אעמידה ואני אעשה
שתהיה חורשת ,כיון שהגיע אצלה אמר לה באזניה אוי פרה פרה כשהיית בידי הייתי
שומר את השבת ועכשיו גרמו לי עונותי ומכרתי אותך לזה האיש בבקשה ממך שתעשה
רצון אדוניך .כיון שאמר לה כך עמדה ובקשה לעשות מלאכה ,אמר אותו הגוי הגד לי
שמא כשפת אותה ,לא אניח אותך עד שתגיד לי מה עשית לה או מה אמרת באזניה.
אמר לו אותו צדיק כך וכך אמרתי לה .כיון ששמע הגוי כך נבהל ונזדעזע ונשא ק"ו
בעצמו ואמר ,מה זאת שאין לה לא דעת ולא תבונה הכירה את בוראה ,ואני שבראני
הקדוש ברוך הוא בצלמו ובדמותו ונתן לי דעת ובינה לא יהיה ראוי לי להכיר את
בוראי? מיד נתגייר והיה ירא שמים וזכה ללמוד תורה ונקרא רבי חנינא בן תורתא

