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 ַהַּבת ְוָכל ַּתְׁשִליֻכהּו ַהְיֹאָרה ַהִּיּלֹוד ַהֵּבן ָּכל ֵלאֹמר ַעּמוֹ  ְלָכל ְרֹעהּפַ  ַוְיַצו ::::גגגג- - - - אאאא, , , , בבבב    - - - - כב כב כב כב , , , , אאאא    ותותותותשמשמשמשמ] ] ] ] 2222[[[[

 ַוִּתְצְּפֵנהּו הּוא טֹוב ִּכי ֹאתוֹ  ַוֵּתֶרא ֵּבן ַוֵּתֶלד ָהִאָּׁשה ַוַּתַהר :ֵלִוי ַּבת ֶאת ַוִּיַּקח ֵלִוי ִמֵּבית ִאיׁש ַוֵּיֶל: ְּתַחּיּון
   ...ַהְּצִפינוֹ  עֹוד ָיְכָלה אוְ  :ְיָרִחים ְׁשָׁשה

כל : "כיון שגזר פרעה ואמר. באותה שעההיה ראש סנהדרין , עמרם ]]]]יגיגיגיג[[[[: : : : רבה פרשה ארבה פרשה ארבה פרשה ארבה פרשה א    שמותשמותשמותשמות] ] ] ] 3333[[[[
מיד הוא הוציא את ? ולריק ישראל שוכב את אשתו: אמר עמרם, "הבן הילוד היארה תשליכהו

ועמדו כל . חדשים' ת גועמד וגרש את אשתו כשהיא מעובר, אשתו יוכבד ופירש את עצמו ממנה
פרעה לא גזר אלא על . גזרתך קשה משל פרעה, אבא: אמרה לו בתו. ישראל וגרשו נשותיהם

אבל אתה צדיק , ספק גזרתו קיימת, פרעה הרשע. ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות, הזכרים
ויצו  ]]]]יחיחיחיח[[[[ --- . עמדו כל ישראל והחזירו נשותיהן. עמד הוא והחזיר את אשתו. וגזרתך מתקיימת
ולמה . אף על עמו גזר: ח"יוסי ב' אמר ר]. לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו[פרעה לכל עמו 

גואל ישראל נתעברה בו אמו ואין אנו יודעים אם מישראל : שהיו אצטגניניו אומרים? עשה כן
' לי בניכם לט השאילו: באותה שעה כנס פרעה לכל המצריים ואמר להם. הוא או מצרי הוא

. בין יהודי בין מצרי, כל הבן הילוד היארה תשליכהו: הדא הוא דכתיב. שים שאשליכם ליאורחד

וילך איש מבית  ]]]]יטיטיטיט[  --- . בן מצרי לא יגאל אותן אלא מן העברים: אמרו לו. ולא רצו לקבל ממנו
עמרם גדול הדור : תני. שהלך בעצת בתו: אבא בר זבדא' אמר ר? להיכן הלך. לוי ויקח את בת לוי

: יהודה בר אבינא' אמר ר. והחזיר לא נאמר אלא ויקח. ויקח את בת לוי --- . כדאיתא לעיל, היה
: הושיבה באפריון ומרים ואהרן מרקדין לפניה ומלאכי השרת אומרים: שעשה בה מעשה לקוחים

' אמר ר ?ל שנה וקרי לה בת"איפשר בת ק. את בת לוי --- ). תהלים קיג(אם הבנים שמחה הללויה 
והלא מעוברת : ל"אמר ר. ותהר האשה ותלד בן ]]]]ככככ[[[[   --- . שנולדו לה סימני נערות: ה בר אבינאיהוד

מה הורתה : אלא מקיש לידתה להורתה? חדשים כשהחזירה ואתה אמרת ותהר ותלד בן' היא ג
ותרא אתו  --- . מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפתקה של חוה. אף לידתה שלא בצער, שלא בצער
אחרים . הגון לנביאות: נחמיה אמר' ר. טוביה שמו: יהודה אמר' ר. טוב שמו: מ"תני ר. כי טוב הוא

וירא אלהים את : כתיב התם. בשעה שנולד נתמלא הבית אורה: רבנן אמרי. שנולד מהול: אומרים
ותתצב אחתו מרחק  ]]]]כבכבכבכב[[[[  --- . ותרא אתו כי טוב הוא: וכתיב הכא) בראשית א(האור כי טוב 

לפי שהיתה מרים : אמר רב עמרם בשם רב? למה עמדה מרים מרחוק]. לו לדעה מה יעשה[
. וכיון שנולד נתמלא כל הבית אורה. עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל - מתנבאת ואומרת 

וכיון שהטילוהו ליאור עמדה אמה . ..נתקיימה נבואתך, בתי: אמר לה. עמד אביה ונשקה על ראשה
  ? כן היא נבואתךהי: וטפחה על ראשה ואמרה לה

ַוְיִהי ִּביֵמי הֹוְרדֹוס ַהֶּמֶל ַּכֲאֶׁשר נֹוַלד ֵיׁשּוַע ְּבֵבית־ֶלֶחם ְיהּוָדה ַוָּיֹבאּו ְמגּוִׁשים ֵמֶאֶרץ   1: בבבבמתי מתי מתי מתי ] ] ] ] 4444[[[[
ְזָרח ַוָּנֹבא ְלִהְׁשַּתֲחֹות ַוֹּיאְמרּו ַאֵּיה ֶמֶל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר יַֻּלד ִּכי ָרִאינּו ֶאת־ּכֹוָכבֹו ַּבּמִ  2ִמְזָרח ְירּוָׁשָלִים׃ 

ַוַּיְקֵהל ֶאת־ָּכל־ָראֵׁשי  4ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע הֹוְרדֹוס ַהֶּמֶל ֶאת־ִּדְבֵריֶהם ַוֶּיֱחַרד הּוא ְוָכל־ְירּוָׁשַלִים ִעּמֹו׃  3לֹו׃ 
אְמרּו לֹו ְּבֵבית־ֶלֶחם ְיהּוָדה ִּכי־ֵכן ַוּיֹ  5ַהֹּכֲהִנים ְוסֹוְפֵרי ָהָעם ַוִּיְׁשַאל ֹאָתם ֵלאֹמר ֵאיֹפה ִיָּוֵלד ַהָּמִׁשיַח׃ 

ְוַאָּתה ֵּבית־ֶלֶחם ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֵאיְנ ָצִעיר ְּבַאֻּלֵפי ְיהּוָדה ִּכי ִמְּמ ֵיֵצא מֹוֵׁשל ֲאֶׁשר  6ָּכתּוב ְּבַיד ַהָּנִביא׃ 
 8ַּיְחֹקר ָלַדַעת ָהֵעת ֲאֶׁשר ִנְרָאה ַהּכֹוָכב׃ ָאז ָקָרא הֹוְרדֹוס ַלְּמגּוׁשים ַּבֵּסֶתר וַ  7ִיְרֶעה ֶאת־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל׃ 

ְוָאֹבָאה ַוִּיְׁשָלֵחם ֵּבית־ֶלֶחם ַוֹּיאַמר ְלכּו ִחְקרּו ֵהיֵטב ַעל־ְּדַבר ַהָּנַער ְוָהָיה ִּכי־ִתְמְצאּון ֹאתֹו ְוִהַּגְדֶּתם ִלי 
ֶל ַוֵּיֵלכּו ְוִהֵּנה ַהּכֹוָכב ֲאֶׁשר־ָראּו ַבִּמְזָרח ָהַל ַוְיִהי ְּכָׁשְמָעם ֶאת־ִּדְבֵרי ַהּמֶ  9ְלִהְׁשַּתֲחֹות־לֹו ַּגם־ָאִני׃ 

ַוִּיְראּו ֶאת־ַהּכֹוָכב ַוִּיְׂשְמחּו ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה  10ִלְפֵניֶהם ַעד ֲאֶׁשר־ָּבא ַוַּיֲעֹמד ִמַּמַעל ַלֲאֶׁשר־ָהָיה ָׁשם ַהָּיֶלד׃ 
ת־ַהֶּיֶלד ִעם־ִמְרָים ִאּמֹו ַוִּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו־לֹו ַוִּיְפְּתחּו ַוָּיֹבאּו ַהַּבְיָתה ַוִּיְמְצאּו אֶ  11ַעד־ְמֹאד׃ 

ַוְיֻצּוּו ַבֲחלֹום ְלִבְלִּתי ׁשּוב ֶאל־הֹוְרדֹוס ַוֵּיְלכּו  12ֶאת־אֹוְצרֹוָתם ַוַּיְקִריבּו לֹו ִמְנָחה ָזָהב ּוְלבֹוָנה ָוֹמר׃ 
ִנְרָאה ֶאל־יֹוֵסף ַּבֲחלֹום ֵלאֹמר קּום ַקח  'הם ָהְלכּו ִמָׁשם ְוִהֵּנה ַמְלַא הֵ  13ְּבֶדֶר ַאֵחר ֶאל־ַאְרָצם׃ 

 ַהַּנַער ֶאת־ַהֶּיֶלד ְוֶאת־ִאּמֹו ּוְבַרח־ְל ִמְצַרְיָמה ֶוְהֵיה־ָׁשם ַעד־ִאם ָאַמְרִּתי ֵאֶלי ִּכי הֹוְרדֹוס ְמַבֵּקׁש ֶאת־ֶנֶפׁש
ַוְיִהי־ָׁשם ַעד מֹות הֹוְרדֹוס  15ם ַוִּיַּקח ֶאת־ַהֶּיֶלד ְוֶאת־ִאּמֹו ָלְיָלה ַוִּיְבַרח ִמְצָרְיָמה׃ ַוָּיקָ  14ְלַקְחָּתּה׃ 

ַוַּיְרא הֹוְרדֹוס ִּכי ֵהֵתּלּו בֹו ַהְּמגּוִׁשים  16ְּבַיד ַהָּנִביא ֵלאֹמר ִמִּמְצַרִים ָקָראִתי ִלְבִני׃  'הְלַמּלאת ֶאת־ְּדַבר 



ִּיְׁשַלח ַוַּיֲהֹרג ֶאת־ָּכל־ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ְּבֵבית־ֶלֶחם ּוְבָכל־ְּגבּוֶליָה ְלִמֶּבן־ְׁשָנַתִים ּוְלָמָּטה ְלִפי ַוִּיְקֹצף ְמֹאד וַ 
        ָהֵעת ֲאֶׁשר ָחַקר ִמִּפי ַהְּמגּוִׁשים׃ 

לה  אמר להם לכו ולחשו, באו אל רבי, מעשה באישה מעוברת שהריחה: בבבב""""בבלי יומא פב עבבלי יומא פב עבבלי יומא פב עבבלי יומא פב ע] ] ] ] 5555[[[[
, )ירמיה א" (בטרם אצרך בבטן ידעתיך": קרא עליו. >העובר<לחשו לה ונלחש . הואשיום כיפורים 

  .>המקור בארמית<ויצא ממנה רבי יוחנן 
ושלח אצל רבי יהודה בן , אבא אביו של שמואל היה מתעסק בבגדי משי: גגגג, , , , שמואל ישמואל ישמואל ישמואל י    מדרשמדרשמדרשמדרש] ] ] ] 6666[[[[

אמר ? ולא דברים היו: לואמר ? אין רבי רוצה דבר זה: אמר לו. לאחר זמן קם עמו. בתירה לנציבין
תזכה להעמיד בן , אתה האמנת את דבריי עליך: אמר לו. מילתך נאמנה עליי יותר מן הממון: לו

וזכה ". 'וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא"שנאמר בו , כשמואל הנביא
  .>המקור בארמית<להעמיד ממנו את שמואל בר אבא 

, מרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרעפיקא: בבבב""""בבלי יומא לה עבבלי יומא לה עבבלי יומא לה עבבלי יומא לה ע] ] ] ] 7777[[[[
פעם אחת לא מצא . וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו, חציו היה נותן לשומר בית המדרש

עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי . ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס, להשתכר
וירד , ותקופת טבת היתה, אותו היום ערב שבת היה: אמרו. אלהים חיים מפי שמעיה ואבטליון

בכל יום הבית ! אבטליון אחי: כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון. עליו שלג מן השמים
עלו ומצאו עליו , הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה? שמא יום המעונן הוא, והיום אפל, מאיר

ראוי זה : אמרו. והושיבוהו כנגד המדורה, סיכוהוו, והרחיצוהו, פרקוהו. רום שלש אמות שלג
  .לחלל עליו את השבת

אליעזר בן הורקנוס שהיו לאביו חורשין הרבה והיו חורשין ' מעשה בר: פרקי דרבי אליעזר אפרקי דרבי אליעזר אפרקי דרבי אליעזר אפרקי דרבי אליעזר א] ] ] ] 8888[[[[
, אמר לו אביו מפני מה אתה בוכה, ישב לו והיה בוכה, חורש בטרשין' והוא הי, על גבי המענה

ישב לו על . עכשיו הרי אתה חורש עמנו על גבי המענה? ש בטרשיןשמא מצטער אתה שאתה חור
לו אביו מפני מה אתה בוכה שמא מצטער אתה שאתה חורש על גבי ' אמ. גבי המענה והיה בוכה

, אמר לו איני בוכה אלא שאני מבקש ללמוד תורה, אמר לו ולמה אתה בוכה, אמר לו לאו, המענה
אלא קח לך אשה והוליד , ה ואתה מבקש ללמוד תורהאמר לו והרי בן שמנה ועשרים שנה את

עשה שתי שבתות שלא טעם כלום עד שנגלה עליו אליהו זכור . בנים ואתה מוליכן לבית הספר
אמר לו , אמר לו מפני שאני מבקש ללמוד תורה, לטוב אמר לו בן הורקנוס מפני מה אתה בוכה

עמד ועלה לו אל ירושלם , חנן בן זכאיעלה לך לירושלם אצל רבן יו, אם אתה מבקש ללמוד תורה
אמר לו מפני שאני , אמר לו מפני מה אתה בוכה, ישב לפניו והיה בוכה, אצל רבן יוחנן בן זכאי

אמר לו מימיך לא למדת לא קריית , לא רצה להגיד לו, אמר לו בן מי אתה, מבקש ללמוד תורה
אמר לו , ישב לו והיה בוכה. שתןעמד ולמדו של, אמר לו לאו, שמע ולא תפלה ולא ברכת המזון

' והיה אומר לו ב, אמר לו מפני שאני מבקש ללמוד תורה עמד ולמדו תורה, מפני מה אתה בוכה
ובשבת היה חוזר עליהן ומדבקן עשה שמנה ימים ולא טעם כלום עד , הלכות כל ימות השבוע

, לו מפני מה אתה בוכה אמר, ישב לו והיה בוכה, שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן והעמידו לפניו
אמר לו בני כשם שעלה ריח פיך , אמר לו שהעמדתני לפניך כאדם שהוא מעמיד מלפניו מוכה שחין

  .מלפני כך יעלה ריח חקי תורה מפיך לשמו
בן ארבעים שנה היה : אמרו? מה היה תחילתו של רבי עקיבא ::::פרק ופרק ופרק ופרק ו, , , , אאאא""""נונונונו, , , , אבות דרבי נתןאבות דרבי נתןאבות דרבי נתןאבות דרבי נתן] ] ] ] 9999[[[[

אי אתה , עקיבא: אמר לו? מי חקק אבן זו: אמר. מד על פי הבארפעם אחת היה עו. ולא שנה כלום
דברי , מה רך פסל את הקשה: מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו? "אבנים שחקו מים"קורא 

. מיד חזר ללמוד תורה. תורה שקשים כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם
אחז רבי עקיבא בראש הלוח . רבי למדני תורה: אמר לו. ותהלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוק

היה לומד והולך . תורת כהנים ולמדה, תיו ולמדה- אלף, בית ולמדה- כתב לו אלף, ובנו בראש הלוח
חציה מוכר ומתפרנס , בכל יום ויום היה מביא חבילה של עצים... עד שלמד כל התורה כולה 

סוף שלוש עשרה שנים לימד תורה , ללמוד תורהבן ארבעים שנה הלך .... וחציה מתקשט בה
ועד שעלה למיטתו , לא נפטר מן העולם עד שהיו לו שולחנות של כסף ושל זהב: אמרו. ברבים

ביישתנו , רבי: אמרו לו תלמידיו. והיתה אשתו יוצאת בקרדוטין ובעיר של זהב. בסולמות של זהב
  .הרבה צער נצטערה עמי בתורה: אמר להם. ממה שעשית לה

ראהו ריש לקיש ודימהו . יוחנן רוחץ בירדן' יום אחד היה ר ::::אאאא""""בא מציעא פד עבא מציעא פד עבא מציעא פד עבא מציעא פד עבלי בבלי בבלי בבלי בבבבב    ] ] ] ] 10101010[[[[
אם : אמר לו. יופיך לנשים: אמר לו. כוחך לתורה: אמר לו. נעץ לרומחו בירדן וקפץ אחריו, לאשה

. ולרצה לחזור ולהביא בגדו ולא יכ. קיבל עליו. נותן אני לך את אחותי שיפה ממני, חוזר אתה בך
  . לימדו מקרא ולימדו משנה ועשאו אדם גדול


