בס"ד

"והבור רק אי בו מי"

א .בראשית פרק לז
)יז( וַ ֹאמֶ ר הָ ִאי& נ ְָסע) ִמ(ֶ ה 'ִ י ָ&מַ עְ ִ$י א ְֹמ ִרי נֵלְ כָ ה "ֹתָ ְינָה וַ ֵלֶ יוֹסֵ  חַ ר אֶ חָ יו וַ ִ ְמצָ אֵ  ְ דֹתָ :
את ֹו לַהֲ ִמית ֹו:
)יח( וַ ִ ְרא) אֹת ֹו מֵ ָרחֹק )בְ טֶ ֶר יִ ְק ַרב אֲ לֵיהֶ  וַ ִ ְתנַ'ְ ל) ֹ
1חיו ִהֵ0ה ַ עַ ל הַ חֲ /מוֹת הַ ָ.זֶ ה ָ א:
ֹאמר) ִאי& אֶ ל ִ
)יט( וַ  ְ
ִהי) חֲ /מֹתָ יו:
)כ( וְ עַ ָ$ה לְ כ) וְ נַהַ ְרגֵה) וְ נ ְַ&לִ כֵה) ְ חַ ד הַ ֹרוֹת וְ 1מַ ְרנ) חַ ָה ָרעָ ה אֲ ָכל ְָתה) וְ נ ְִראֶ ה מַ ה ְ
)כא( וַ ִ ְ&מַ ע ְרא)בֵ ַוַ ִ4לֵה) ִמ ָָד וַ ֹאמֶ ר /א נַ'ֶ  )0נָפֶ &:
)כב( וַ ֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ  ְרא)בֵ ל ִ ְ6&ְ $כ) ָד הַ ְ&לִ יכ) אֹת ֹו אֶ ל הַ וֹר הַ (ֶ ה אֲ ֶ&ר ַ ְִ 5דָ ר וְ יָד ל ִ&ְ $לְ ח) ב ֹו לְ מַ עַ הַ  ִ4יל אֹת ֹו ִמ ָָד
לַהֲ ִ&יב ֹו אֶ ל 1בִ יו:
)כג( וַ יְ ִהי 'ַ אֲ ֶ&ר ָ א יוֹסֵ  אֶ ל אֶ חָ יו ַוַפְ ִ&יט) אֶ ת יוֹסֵ  אֶ ת ' ָ$8נְֹ $ו אֶ ת 'ְ ֹתנֶת הַ 7ִ ַ6י אֲ ֶ&ר עָ לָיו:
)כד( וַ ִ ָ9ח 8ה) וַ  ְַ&לִ כ) אֹת ֹו הַ  ָֹרה וְ הַ וֹר ֵרק אֵ י  ֹו מָ יִ :
ב .תלמוד בבלי מסכת שבת ד כא עמוד ב
אמר רב כהנא ,דרש רב נת בר מניומי משמיה דרבי תנחו :נר של חנוכה שהניחה למעלה מעשרי אמה < פסולה,
כסוכה וכמבוי .ואמר רב כהנא ,דרש רב נת בר מניומי משמיה דרב תנחו :מאי דכתיב +בראשית לז +והבור רק אי בו
מי .ממשמע שנאמר והבור רק איני יודע שאי בו מי? אלא מה תלמוד לומר אי בו מי < מי אי בו ,אבל נחשי
ועקרבי יש בו.
ג .תלמוד בבלי מסכת סנהדרי ד פא עמוד ב
משנה .מי שלקה ושנה < בית די מכניסי אותו לכיפה ,ומאכילי אותו שעורי  ,עד שכריסו מתבקעת .ההורג נפש שלא
בעדי מכניסי אותו לכיפה ומאכילי אותו לח צר ומי לח@:
גמרא .משו דלקה ושנה בית די כונסי אותו לכיפה? אמר רבי ירמיה אמר רבי שמעו ב לקיש :הכא במלקיות של
כריתות עסקינ  ,דגברא בר קטלא הוא ,וקרובי הוא דלא מיקרב קטליה .וכיו דקא מוותר לה נפשיה < מקרבינ ליה
לקטליה עילויה.
ומאי כיפה? < אמר רב יהודה :מלא קומתו ,והיכא רמיזא? < אמר ריש לקיש+ :תהלי ל"ד +תמותת רשע רעה.
ד .ר' עובדיה מברטנורא מסכת סנהדרי פרק ט משנה ה
מי שלקה ושנה < שלקה שני פעמי על עבירה שחייבי עליה כרת ,שכל חייבי כריתות לוקי .כשיחזור ויעשה אותה
עבירה עצמה פע שלישית:
מכניסי אותו לכיפה < מקו כשיעור קומת אד ולא יותר .ומאכילי אותו תחלה לח צר ומי לח@ עד שיוקטנו בני
מעיו ,והדר מאכילי אותו שעורי שנופחות במעיו עד שכריסו נבקעת:
שלא בעדי < שלא בעדות שיהיה מחוייב עליה מיתה .ומכל מקו ידוע לבית די שהדבר אמת שבודאי הרג ,אלא
שהוכחשו העדי בבדיקות או שלא היתה ש התראה מספקת:
ומאכילי אותו לח צר ומי לח@ < תחלה ,ואח"כ מאכילי אותו שעורי עד שכריסו נבקעת .והיינו רישא .ומה שחיסר
זה גלה זה:
ה .רש"י מסכת סנהדרין דף פא עמוד ב
של כריתות  -לאו שיש בו כרת והתרו בו למלקות.
דגברא בר קטלא הוא  -בידי שמים יכרתוהו.
וקרובי הוא דלא מקרב קטלא  -עדיין לא נתקרבה מיתתו.
דמוותר נפשיה  -דמפקיר עצמו לעבירות.

ו] .רבינו[ בחיי בראשית פרק טו פסוק ז
מה עשה תרח ,הל Aאצל נמרוד ואמר לו :בני שר את אלהי ואלהי Aבאש .שלח נמרוד בשביל אברה ,וא"ל :למה עשית
כ  .אמר לו :אני לא עשיתי כ אלא הגדול ,אמר לו נמרוד :וכי יש בה רוח חיי שיכולי לעשות כ  ,אמר לו :ישמעו
אזני Aמה שאתה מדבר בפי ,Aוא אי בה כח למה תניחו למי שברא שמי ואר@ ותשתחוו לע@ .אמר לו :אני בראתי
שמי ואר@ בכחי ,אמר לו אברה :אתה יכול לבראות ,כשיצאתי מ המערה ראיתי השמש יוצא במזרח ושוקע במערב,
עשה אתה שיצא במערב וישקע במזרח ואשתחוה ל ,Aוא לאו מי שהגביר את ידי לשרו את האלילי הוא יגבירני
ואהרוג אות ,Aאמר נמרוד לחכמיו :מה יהא דינו של זה .אמרו לו :זהו שאמרנו עליו עתידה אומה לצאת ממנו שתירש
העוה"ז והעוה"ב ,ועתה כמשפט הזה שעשה ,כ יעשה לו .מיד השליכוהו לתו Aכבש האש ,באותה שעה נתמלא עליו
הקדוש ברו Aהוא רחמי והצילו ,שנאמר :אני ה' אשר הוצאתי Aמאור כשדי.
ז .דניאל פרק ו
1מ ִרי לְֵ "ָ Eריָוֶ & מַ לְ 'ָא לְ עָ לְ ִמי חֱ יִ י:
ְ
)ז( אֱ ַדיִ סָ ְרכַ ָא ַואֲ חַ ְ& ַ" ְרַ ְ6נָא ִא ֵ .הַ ְר )& ִDעַ ל מַ לְ 'ָא וְ כֵ
)ח( ִא ְתיָעַ ט) 'ֹל סָ ְר ֵכי מַ לְ כ)תָ א ִסגְ ַנָא ַואֲ חַ ְ& ַ" ְרַ ְ6נָא הַ ָ"בְ ַרָא )פַ חֲ וָתָ א לְ ַקָמָ ה ְקיָ מַ לְ ָ'א )לְ תַ ָ9פָ ה אֱ סָ ר ִ"י כָל ִ"י יִבְ עֵ ה בָ ע)
ר ָיוָתָ א:
ִמ 'ָל אֱ לֶָ Eואֱ נָ& עַ ד יו ִֹמי ְ$ל ִָתי לָהֵ ִמ ָ0מַ לְ 'ָא ִי ְת ְרמֵ א לְ גֹב ְ
)ט( 'ְ עַ מַ לְ 'ָא ְִ $קי אֱ סָ ָרא וְ ִת ְר& ְ'  8תָ בָ א ִ"י לָא לְ הַ ְ& ָניָה 'ְ ָדת מָ ַדי )פָ ַרס ִ"י לָא תֶ עְ ֵ"א:
)י( 'ָ ל קֳ בֵ ל ְ"נָה מַ לְ 'ָ א ָ" ְריָוֶ & ְר ַ& 'ְ תָ בָ א וֶאֱ סָ ָרא:
יְר)&לֶ וְ זִ ְמנִי ְ$לָתָ ה בְ יוֹמָ א ה)א ָ ֵר עַ ל
ְ
)יא( וְ ָד ִנֵאל 'ְ ִדי יְ ַדע ִ"י ְר ִ&י 'ְ תָ בָ א עַ ל לְ בַ יְ תֵ  Eוְ ַכ)ִ י ִ ְ6תיחָ לֵ ְ Eעִ  ִ.יתֵ ֶ Eנגֶד
)מצַ ֵ.א )מו ֵֹדא קֳ ָד אֱ לָהֵ ָ' Eל קֳ בֵ ל ִ"י הֲ וָ א עָ בֵ ד ִמ ַק ְדמַ ת ְ"נָה :ס
ִ ְרכו ִֹהי ְ
)מ ְתחַ ַ 0קֳ ָד אֱ לָהֵ :E
לְד ִנֵאל ָ עֵ א ִ
)יב( אֱ ַדיִ 8Dבְ ַרָא ִא ֵ.הַ ְר )& ִDוְ הַ ְ&'ַ ח) ָ
1מ ִרי קֳ ָד מַ לְ 'ָא עַ ל אֱ סָ ר מַ לְ 'ָ א הֲ לָא אֱ סָ ר ְר ַ& ְמ ָ"ִ $י כָל אֱ נָ& ִ"י יִבְ עֵ ה ִמ 'ָ ל אֱ לָ Eוֶאֱ נָ& עַ ד יו ִֹמי
אדיִ ְק ִריב) וְ ְ
)יג( ֵ ַ
ר ָיוָתָ א עָ נֵה מַ לְ 'ָא וְ 1מַ ר יַ ִ4יבָ א ִמ ְ.תָ א 'ְ ָדת מָ ַדי )פָ ַרס ִ"י לָא תֶ עְ ֵ"א:
ְ$ל ִָתי לָהֵ ִמ ָ0מַ לְ ָ'א יִ ְת ְרמֵ א לְ גוֹב ְ
1מ ִרי קֳ ָד מַ לְ 'ָ א ִ"י ָדנִ ֵאל ִ"י ִמ ְ נֵי גָל)תָ א ִ"י יְ ה)ד לָא ָ> Gעליֲ <Aעלָ מַ לְ 'ָ א ְטעֵ  וְ עַ ל אֱ סָ ָרא ִ"י
אדיִ עֲנ ֹו וְ ְ
)יד( ֵ ַ
ְר ַ& ְמ ָ $וְ זִ ְמנִי ְ$לָתָ ה ְ יוֹמָ א ָ עֵ א ָ ע)תֵ :E
)טו( אֱ ַדיִ מַ לְ 'ָ א 'ְ ִדי ִמ ְ.תָ א ְ&מַ ע ַ ִDGיא ְ אֵ & עֲלו ִֹהי וְ עַ ל ָ" ִנֵאל ָ ָ Gל לְ ֵ&יזָ ב)תֵ  Eוְ עַ ד מֶ עָ לֵי ִ& ְמ ָ&א הֲ וָ א ִמ ְ& ַ"ַ $ר לְ הַ  ָ4ל)תֵ :E

)קיָ ִ"י מַ לְ 'ָ א יְהָ ֵקי לָא
1מ ִרי לְ מַ לְ ָ'א ַ"ע מַ לְ 'ָ א ִ"י ָדת לְ מָ ַדי )פָ ַרס ִ"י כָ ל אֱ סָ ר ְ
אדיִ 8Dבְ ַרָא ִא ֵ.הַ ְר )& ִDעַ ל מַ לְ 'ָ א וְ ְ
)טז( ֵ ַ
לְ הַ ְ& ָניָה:
ר ָיוָתָ א עָ נֵה מַ לְ 'ָ א וְ 1מַ ר לְ ָד ִנֵאל אֱ לָהָ  ִ"י >אנתה< נ ְְ ָ6 $לַח לֵE
אדיִ מַ לְ 'ָא אֲ מַ ר וְ הַ י ְִתיו לְ ָדנִ ֵאל ְ)רמ ֹו לְ ג ָ8א ִ"י ְ
)יז( ֵ ַ
יְ&יזְ בִ :ָ0
ירא ה)א ֵ
ִ ְת ִד ָ
)יח( וְ הֵ יתָ יִ ת אֶ בֶ חֲ ָדה וְ  8Gמַ ת עַ ל  ָ8D 86א וְ חַ ְתמַ  Eמַ לְ ָ'א ְ עִ זְ ְקתֵ ) Eבְ עִ זְ ָקת ַרבְ ְרבָ נו ִֹהי ִ"י לָא ִת ְ&נֵא ְצב) ְ ָד ִנֵאל:
)יט( אֱ ַדיִ אֲ זַ ל מַ לְ 'ָ א לְ הֵ יכְ לֵ) Eבָ ת ְט ָות וְ ַדחֲ וָ לָא הַ נְעֵ ל ָק ָדמו ִֹהי וְ ִ&נ ְֵ E$נ ַַ"ת עֲלו ִֹהי:
ר ָיוָתָ א אֲ זַ ל:
אדיִ מַ לְ 'ָ א ִ ְ&ְ ַ6רָ ָ6רא ְיק) ְ נָגְ הָ א )בְ ִה ְתְ הָ לָה לְ ג ָ8א ִדי ְ
)כ( ֵ ַ
לְד ִנֵאל ָ" ִנֵאל עֲבֵ ד אֱ לָהָ א חַ ָא אֱ לָהָ  ִ"י >אנתה< נ ְְ ָ6 $לַח
)כא( )כְ ִמ ְק ְרבֵ  Eלְ ג ָ8א לְ ָד ִנֵאל ְ ָקל עֲצִ יב זְ עִ ק עָ נֵה מַ לְ 'ָא וְ 1מַ ר ָ
ר ָיוָתָ א:
ירא הַ יְ כִ ל לְ ֵ&יזָ ב)תָ  ִמ ְ
לְֵ ִ Eת ִד ָ
לְמי חֱ ִיי:
)כב( אֱ ַדיִ ָ" ִנֵאל עִ  מַ לְ 'ָ א מַ  ִ.ל מַ לְ 'ָ א לְ עָ ִ
ר ָיוָתָ א וְ לָא חַ ְ ל)נִי 'ָ ל קֳ בֵ ל ִ"י ָק ָדמו ִֹהי זָ כ) ִה ְ& ְ$כַ חַ ת לִ י וְ  >קדמיָ <Aק ָדמָ  מַ לְ 'ָא
)כג( אֱ ל ִָהי ְ&לַח מַ לְ אֲ כֵ ) Eסֲ גַר ְ 86
חֲ ב)לָה לָא עַ בְ ֵדת:
ימ
אדיִ מַ לְ 'ָא ַ ִDGיא ְטאֵ ב עֲלו ִֹהי )לְ ָד ִנֵאל אֲ מַ ר לְ הַ נְסָ ָקה ִמ  ָ8Dא וְ ה ַ7 8ק ָ" ִנֵאל ִמ  ָ8Dא וְ כָ ל חֲ בָ ל לָא ִה ְ& ְ$כַ ח ֵ "ִ Eי הֵ ִ
)כד( ֵ ַ
ֵ אלָהֵ :E
רעִ ית
ריָוָ תָ א ְרמ ֹו ִא ְ )0נֵיה ֹו )נ ְֵ&יה ֹו וְ לָא ְמט ֹו לְ ְ
)כה( וַאֲ מַ ר מַ לְ 'ָ א וְ הַ ְי ִתיו 8Dבְ ַרָא ִא"ִ ֵ.י אֲ כַל) ַק ְרצו ִֹהי ִ"י ָד ִנֵאל )לְ גֹב ְ
ר ָיוָתָ א וְ כָל ְַ Dרמֵ יה ֹו הַ ִ"ק):
 ָ8Dא עַ ד ִ"י ְ&לִ ט) בְ ה ֹו ְ
יִֵDGא:
רעָ א ְ&ל ְָמכ ֹו ְ
אדיִ ָ" ְריָוֶ & מַ לְ ָ'א 'ְ תַ ב לְ כָ ל עַ ְממַ ָא א 8מַ ָא וְ לִ ַָ Jנָא ִ"י >דארי < ָד ְי ִרי ְ כָל ְ
)כו( ֵ ַ
כ)תי לֶהֱ ֹו >זאעי < זָ יְעִ י וְ ָדחֲ לִ י ִמ קֳ ָד אֱ לָהֵ "ִ Eי ָד ִנֵאל ִ"י ה)א אֱ לָהָ א חַ ָא
)כז( ִמ קֳ ָדמַ י ִGי ְטעֵ  ִ"י ְ כָ ל &ָ לְ טָ מַ לְ ִ
וְ ַקָ לְ עָ לְ ִמי )מַ לְ כ)תֵ "ִ Eי לָא ִת ְתחַ ַ ל וְ ָ&לְ טָ נֵ Eעַ ד סוֹפָ א:
ר ָיוָתָ א:
רעָ א ִ"י ֵ&יזִ יב לְ ָד ִנֵאל ִמ יַד ְ
1תי וְ ִת ְמ ִהי ִ ְ&מַ ָא )בְ ְ
)כח( ְמ ֵ&יזִ ב )מַ  ִ4ל וְ עָ בֵ ד ִ
)כט( וְ ָד ִנֵאל ְ"נָה הַ צְ לַח ְ מַ לְ כ)ת ָ" ְר ָי ֶו& )בְ מַ לְ כ)ת 'ו ֶֹר& >פרסיא< ְ ָ6רסָ 1ה :פ
ח .במדבר פרק טז
קוָק ְ&לָחַ נִ י ַלעֲGוֹת אֵ ת 'ָ ל הַ  ַ5ע ֲִGי הָ אֵ ֶ.ה 'ִ י /א ִמ ִ ִ.י:
)כח( וַ ֹאמֶ ר מ ֶֹ&ה ְ זֹאת ְֵ $דע) 'ִ י ְי ֹ
ק ָוק ְ&לָחָ נִ י:
1ד יִ ֵ ָ6קד ֲעלֵיהֶ  /א ְי ֹ
1ד יְמ 8ת) אֵ ֶ.ה )פְ ק"ַ 8ת ָ'ל הָ ָ
)כט( ִא 'ְ מוֹת 'ָ ל הָ ָ
ידעְ ֶ ִ' $י נִאֲ צ)
אלָה וִ ַ
ק ָוק )פָ צְ תָ ה הָ אֲ ָדמָ ה אֶ ת  ִ6יהָ )בָ לְ עָ ה אֹתָ  וְ אֶ ת 'ָל אֲ ֶ&ר לָהֶ  וְ י ְָרד) חַ ִ י ְ& ֹ
)ל( וְ ִא ְ ִרי1ה יִ בְ ָרא יְ ֹ
הָ אֲ נ ִָ&י הָ אֵ ֶ.ה אֶ ת ְיקֹוָ ק:
)לא( וַ יְ ִהי 'ְ כַKת ֹו לְ ַדֵ ר אֵ ת ָ'ל הַ ְ"בָ ִרי הָ אֵ ֶ.ה וַ ִַ ָ$קע הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶ&ר ְַ $ח ֵ$יהֶ :
1ד אֲ ֶ&ר לְ ק ַֹרח וְ אֵ ת 'ָ ל הָ ֲרכ)&:
1ר@ אֶ ת  ִ6יהָ וַ ִ$בְ לַע אֹתָ  וְ אֶ ת ָ ֵ$יהֶ  וְ אֵ ת 'ָ ל הָ ָ
)לב( וַ ִ$פְ ַ$ח הָ ֶ
1ר@ וַ ֹאבְ ד) ִמ$וֹ הַ ָ9הָ ל:
אלָה וַ ְ$כַ ס ֲעלֵיהֶ  הָ ֶ
)לג( וַ  ְֵרד) הֵ  וְ כָל אֲ ֶ&ר לָהֶ  חַ ִ י ְ& ֹ
ט .מדרש תנחומא )ורשא( פרשת קרח סימ יא
)יא( דרש רבא מאי דכתיב )חבקוק ג( שמש ירח עמד זבולה ,מלמד שעלו השמש וירח לזבול ואמרו לפניו רבש"ע א אתה
עושה די לב עמר נצא וא לאו לא נצא עד שזרק בה חציו שנא' לאור חצי Aיהלכו  ,אמר לה הקב"ה לכבודי לא
מחית לכבוד ב"ו מחית והאידנא עד דמחו להו לא נפקי ,דרש רבא מאי דכתיב א בריאה יברא ה' אמר משה לפני
הקב"ה רבש"ע א נברא גיהנ מוטב וא לאו יברא ,למאי אילימא למהדר למברייה ממש הא כתיב )קהלת א( אי כל
חדש תחת השמש אלא לאקרובי פתחא ,ובני קרח לא מתו )במדבר כו( ,תנא משו רבינו מקו נתבצר בגיהנ וישבו
עליו ,אמר רבה בר בר חנה זימנא חדא אזלינא באורחא ואמר לי ההוא טייעא תא אחזי ל Aבלועי דקרח ,אזלי חזאי תרי
בזעא דקא נפק קוטרא מיניה ,הא שקיל גבבא דעמרה ואמשייה במייא ואותביה יתיה בריש רומחא עילויה ואיחרוA
ונפל ,ואמר לי אצית מאי שמעת ,שמעי דהוו קאמרי משה אמת ותורתו אמת וה בדאי  ,אמר לי כל תלתי יומי הוה
מהדר להו גיהנ כבשר בתו Aקלחת ואמרי הכי משה אמת ותורתו אמת וה בדאי  ,ולעתיד לבא הקב"ה עתיד להוציא
ועליה אמרה חנה ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל )ש"א =שמואל א'= ב(.
י .פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת קרח ד קטו עמוד ב
ויהי ככלותו לדבר את כל הדברי האלה ותבקע האדמה אשר תחתיה .תיכ לדברי משה הובקעה כדי שידעו ישראל
שהוא אמת ותורתו אמת:
יא .משנה מסכת אבות פרק ה משנה ו
]ה[ עשרה דברי נבראו בערב שבת בי השמשות ואלו ה פי האר@ ופי הבאר ופי האתו והקשת והמ והמטה והשמיר
והכתב והמכתב והלוחות ויש אומרי א המזיקי וקבורתו של משה ואילו של אברה אבינו ויש אומרי א צבת
בצבת עשויה:
יב .בראשית פרק לז
ְ&י 1בִ יו
)ב( אֵ ֶ.ה ֹ$לְ דוֹת ַי ֲעקֹב יוֹסֵ  ֶ ְ&בַ ע עֶ ְֵ Gרה ָ&נָה הָ יָה רֹעֶ ה אֶ ת אֶ חָ יו ַ ֹ4א וְ ה)א נַעַ ר אֶ ת ְ נֵי בִ לְ הָ ה וְ אֶ ת ְ נֵי זִ לְ  ָ6ה נ ֵ
וַ ָבֵ א יוֹסֵ  אֶ ת ִ"ָ תָ  ָרעָ ה אֶ ל אֲ בִ יהֶ :
)ג( וְ יִ ְָ Gראֵ ל 1הַ ב אֶ ת יוֹסֵ  ִמ'ָ ל ָ נָיו 'ִ י בֶ זְ ק 8נִ י ה)א ל ֹו וְ עָ ָGה ל ֹו 'ְ ֹתנֶת 7ִ ַ6י:
ִGנְא) אֹת ֹו וְ /א יָכְ ל) ַ"ְ ר ֹו לְ ָ&:/
)ד( וַ ִ ְרא) אֶ חָ יו 'ִ י אֹת ֹו 1הַ ב אֲ בִ יהֶ  ִמ'ָ ל אֶ חָ יו וַ ְ
יג .בראשית רבה )וילנא( פרשה פד
ויבא יוס את דבת רעה ,מה אמר ,ר' מאיר ורבי יהודה ורבי שמעו  ,ר' מאיר אומר חשודי ה בני Aעל אבר מ החי ,ר'
שמעו אומר תולי ה עיניה בבנות האר@ ,רבי יהודה אומר מזלזלי בבני השפחות וקורי לה עבדי ,ר' יהודה בר
סימו אמר על תלתיהו לקה )משלי טז( פלס ומאזני משפט לה' ,אמר לו הקב"ה אתה אמרת חשודי בני Aעל אבר מ
החי חיי Aאפילו בשעת הקלקלה אינ אלא שוחטי ואוכלי וישחטו שעיר עזי ,אתה אמרת מזלזלי ה בבני
השפחות וקורי עבדי )תהלי קה( לעבד נמכר יוס ,אתה אמרת תולי עיניה בבנות האר@ חיי Aשאני מגרה ב Aאת
הדוב) ,בראשית לט( ותשא אשת אדוניו וגו'.
יד .בראשית רבה )וילנא( פרשה פד
י ויחלו יוס חלו ויאמר אליה שמעו נא ,אמר כ Aיהיו הנביאי מוכיחי אתכ) ,מיכה ו( שמעו נא את אשר ה'
אומר ,והנה אנחנו מאלמי אלומי ,את כונסי פירות ואני כונס פירות שלכ רקיבי ושלי עומדי  ,והנה קמה

אלומתי וג נצבה ,ר' לוי ורבי אחא ,רבי לוי אמר עתידי את לעשות אלילי אלמי לפני עגליו של ירבע ולאמר אלה
אלהי Aישראל
טו .פרי צדיק בראשית לחנוכה
והנה רש"י פירש )בראשית ל"ז ,י"ז( נלכה דותינה לבקש ל Aנכלי דתות שימיתו Aבה ,והיינו שדנו על פי די שחייב מיתה
מפני שהעיד עליה לאביו שאכלו אבר מ החי ובדי בני נח חייבי מיתה בעד אחד ואפילו קרוב )סנהדרי נ"ז ב( ולפי
דעת היה רוד והבא להרג Aהשכ להרגו
טז .רמב" בראשית פרק לז
ויתנכלו אותו להמיתו < היו חושבי להמית אותו בנכליה אשר יתנכלו בטר יקרב אליה ,ולא יצטרכו לשפו Aדמו
בידיה .וכ Aאמרו בבראשית רבה )פד יד( נשסה בו את הכלבי .ואולי עשו כ ולא עלתה ביד .וכאשר ראו כי קרב
אליה ולא יכלו להמיתו בנכליה ,אמרו איש אל אחיו הנה בא אלינו ועתה נהרגהו אנחנו:
)כ( ונראה מה יהיו חלמתיו < מליצה דר Aלעג ,נראה אחרי מותו א נשתחוה לו .והנכו בעיני כי אמרו עתה נראה מה
יהיו חלומותיו ,כי א יצילוהו מידינו מלו Aימלו Aעלינו .אבל רבותינו אמרו )ש( רוח הקדש אומרת נראה מה יהיו
חלומותיו ,כלומר דבר מי יקו ממני ומה:
וכתב רש"י ממשמע שנאמר והבור ריק ,אינני יודע שאי בו מי ,מה תלמוד לומר אי בו מי ,מי אי בו אבל נחשי
ועקרבי יש בו ,לשו רש"י מדברי רבותינו )שבת כב א( .וא כ היו נחשי ועקרבי בחורי הבור ,או שהיה עמוק ולא
ידעו בה ,שאילו היו רואי אות ולא יזיקו ליוס היה הדבר ברור לה שנעשה לו נס גדול ושהוא צדיק גמור ,וידעו כי
זכותו תצילנו מכל רע ,ואי Aיגעו במשיח הש אשר הוא חפ@ בו ומצילו ,וכעני שנאמר )דניאל ו כג( אלהי שלח מלאכה
וסגר פו אריותא ולא חבלוני כל קבל די קדמוהי זכו השתכחת לי .אבל ה לא ידעו בדבר:
יז .מדרש תנחומא )בובר( פרשת וישב סימ ז
]ז[ ויראו אחיו כי אותו אהב אביה מכל אחיו ]וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלו[ ,שהיה בא ושואל בשלומ ולא היו
משיבי אותו ,למה שהיה כ Aמנהגו שהיה שואל בשלומ ,יש ל Aאד עד שלא נכנס לשררה ]הוא שואל בשלו בני אד,
אבל משנכנס לשררה[ רוחו גסה עליו ואינו משגיח לשאול לשלו בני העיר ,אבל יוס לא היה כ  ,אע"פ שנכנס לשררה
הוא היה מנהגו לשאול בשלו אחיו ,שנאמר וישאל לה לשלו )בראשית מג כז( ,א"ל הקב"ה יוס אתה היית מתחיל
לשאול בשלו אחי Aבעול הזה ,וה היו שונאי אות ,Aאבל לעול הבא אני מרצה אתכ ומעביר שנאה מביניכ
ומושיב אתכ בשלוה ועושה שלו ביניכ ,וכ Aאמר דוד ,הנה מה טוב ומה נעי שבת אחי ג יחד )תהלי קלג א(.

