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Ô·-‰È„·ÂÚ ÔÂÈˆ 

 

"ÌÈÈÁ· ‡Â‰ Û‡ ÌÈÈÁ· ÂÚ¯Ê ‰Ó" 

 È„ÂÓÏ˙ ‰„‚‡ ı·Â˜· ˙È˙Â¯ÙÒ ˙ÂÚÙÂ˙)‰ ÌÈÙ„ ˙È�Ú˙-Â( 

‡Â·Ó 

. א" ו ע�א "מסכת תענית ה ע, במאמר זה ברצוני לעיי� בקוב� אגדה תלמודי מ� הבבלי

 .מטרתי היא להצביע על תופעות עריכה ספרותיות המצויות בו ולהציע לה� פרשנות

לי הוצגו ופותחו בהרחבה "תופעות עריכה ספרותיות בסוגות שונות של הטקסט החז

 אול� ישנה הפתעה מיוחדת לדעתי בגילוי קיומ� של 1,חוקרי� שוני�זה מכבר על ידי 

הסוגיה היא למעשה קוב� של יחידות שבבסיס� דרשות . תופעות אלה ג� בסוגיה זו

בעל הדרשה , שהמסגרת הפורמלית המשותפת לה� היא זהות מוסר הדרשה, אגדה

.  של רב נחמ�יוחנ� כמענה לשאלותיו' רבי יצחק מוסר דברי� בש� רבו ר: ונמענה

היא בעיקר ש� החכ� "תופעת נוכחות� של קבצי� תלמודיי� שהמסגרת המאגדת אות� 

' צוינה כבר על ידי חוקר התלמוד א" בעל המימרות או ג� ש� החכ� המוסר בשמו

 א� במאמר זה ברצוני להראות כי לפחות ביחס לקוב� הנדו� אי� מדובר באוס� 2,ווייס

אלא ,  רק על סמ� ש� האמוראי� הנוטלי� בה� חלקמקרי של דרשות שנקבצו יחדיו

מילולי  ארצה להראות כי קיי� קשר. בקוב� שניכרי� בו סימני עריכה רבי� ומשמעותיי�

שישנו רעיו� דומיננטי המפותח בקוב� בדרכי� , בי� רוב יחידות הסוגיה או תוכני

ראה במבט ושבי� הקוב� לכלל המסכת קיימת זיקה מבוססת יותר מכפי שנ, מגוונות

ובחלקי� האחרוני� , בחלקי� הראשוני� של המאמר אעמוד על סימני עריכה אלו. ראשו�

 . מוטיב הזרע–אדו� במוטיב שלדעתי הוא הבולט ביותר בסוגיה 

 

, ירושלי�, באוניברסיטה העברית בהר הצופי�', חברותא'מוד בבית המדרש הורתו של מאמר זה בלי *

שעמו החלפתי רשמי� ראשוני� , מורה גדול וחבר קרוב, דודי גוש�' תודה לר. ח"בשנת תשס

אורי ליפשי� שקראו את טיוטת המאמר והעירו ' ברו� קהת ולר' כמו כ� שלוחה תודתי לר. בסוגיה

 .הערות חשובות ומועילות

ה� חוקר המדרש , � הבולטי� בימינו שפיתחו את הגישה הספרותית לכלל שיטה סדורה וכוללתמ .1

תל , ÂÙÈÒ Ï˘ È�ÁÂ¯‰ ÂÓÏÂÚ· ÌÈ�ÂÈÚ¯ ‰‡‚„‰: ראה בספריו השוני�(יונה פרנקל ' והאגדה פרופ

תל ,  ‡ÂÙÈÒ–‰¯ÂˆÂ ÔÎÂ˙ Ï˘ ˙Â„Á¯ ‰‡‚„‰ ; 1996תל אביב , „¯Ó‰Â ‰„‚‡‰ ÈÎ„¯˘; 1981אביב 

 ˘ÎÈ¯Ú‰ ˙ËÈ‰ ,ראה בעיקר מחקרו(ר אברה� וולפיש "ד: ובתחו� המשנה, ) ועוד,2001אביב 

‰�˘‰ ˘‡¯ ˙ÎÒÓ ÈÙ ÏÚ ‰�˘Ó· ˙È˙Â¯ÙÒ‰ ,האוניברסיטה , עבודה לש� קבלת התואר דוקטור

 ). א"ירושלי� תשס, העברית

 .231' עמ, ב"ניו יורק תשכ, ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰ Ï˘ ˙È˙Â¯ÙÒ‰ ‰¯ÈˆÈ‰ ÏÚ, ווייס' א .2
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‡ .‰È‚ÂÒ‰ 

‡ ‰„ÈÁÈ3
 

 !הוא במרחשו� יורה? בניס� יורה: יצחק לרבי נחמ� רב ליה אמר .1

  !בניס� שומלקו במרחשו� יורה ]:דתניא[) דתנ�( .2

 דכתיב, ÌÈÈ˜˙� ‡¯˜Ó ‰Ê פתואל ב� יואל בימי: יוחנ� רבי אמר הכי – ליה אמר .3
 . )ד', יואל א ('וגו 'הארבה אכל הגז� יתר' :ביה

 , גשמי� ירדו ולא אדר יצא שנה אותה .4

 .בניס� באחד ¯‡˘�Â‰ רביעה לה� ירדה .5

 . ÂÚ¯ÊÂ צאו: לישראל נביא לה� אמר .6

 ? וימות Â�Ú¯ÊÈ או ויחיה יאכלנו – שעורי� קבי� או חטי� קב לו ששי מי: לו אמרו .7

 . ÂÚ¯ÊÂ צאו, כ� פי על א�: לה� אמר .8

 . נמלי� שבחורי ומה שבכתלי� מה לה� ונתגלה נס לה� נעשה .9

 , ÂÚ¯ÊÂ È�˘ È˘ÈÏ˘Â ÈÚÈ·¯Â יצאו .10

 , בניס� ·ÓÁ˘‰ שניה רביעה לה� וירדה .11

 , ס�בני Ú˘¯ ·˘˘‰ עומר הקריבו .12

 , יו� עשר באחד ילהגֵד חדשי� ·˘˘‰ ילההגֵד תבואה נמצאת .13

 . יו� עשר אחד של מתבואה קרב חדשי� ששה של מתבואה הקרב עומר נמצא .14

 שאנֹ הובכֹ יל� הלו� רויקצֹ נהִר� בדמעה ¯Ê‰ֹÌÈÚ': אומר הוא הדור אותו ועל .15
� . )ו�ה, ו"תהילי� קכ ('וגו '‰Ú¯Ê מש

 '? וגו 4'מש� נשא ובכה יל� הלו�' מאי .16

 מ� חזיז אוכל ובחזירתו, ובוכה הול� – חורש כשהוא שור: יהודה רבי אמר .17
 . התל�

 . 'נהִר� איבֹ א�ֹ' וזהו .18

 ? מתיואל# שאנֹ מאי .19

 . זרתי� – שיבולת, זרת – קנה: תנא במתניתא לה ואמרי חסדא רב אמר .20

· ‰„ÈÁÈ 

 האר% אל בא וג� בָעלָר' ה קרא כי' דכתיב מאי: יצחק לרבי נחמ� רב ליה 5אמר .21
 ? אכול מאי שני� שבע בהנ� – )א, 'ח ב"מל(' שני� שבע

 ,שבבתי� מה אכלו – ¯‡˘�Â‰ ˘�‰: יוחנ� רבי אמר הכי – ליה אמר .22

 

. במקומות שבירור הנוסח היה משמעותי לענייני השוויתי לעדי הנוסח. הדפוסהנוסח על פי  .3

ההדגשות בסוגיה ה� כמוב� שלי ומטרת� . ס"התיקוני� בסוגריי� מרובעי� ה� על פי מסורת הש

 .להקל על קריאת ניתוח הסוגיה בפרקי� הבאי�

 ".‰Ú¯Êנושא מש� : "בחלק מכתבי היד נוס� המש� הפסוק .4

 ".ואמר: "א� בכתב היד התימני,  הנוסח השוני�כ� ג� בעדי .5
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23. ‰È�˘ – שבשדות מה אכלו,  

24. ˙È˘ÈÏ˘ – טהורה בהמה בשר , 

25. ˙ÈÚÈ·¯ – טמאה בהמה בשר , 

26. ˘ÈÓÁ˙È – בשר  , ורמשי שקצי

27. ˙È˘˘ – בשר  , ובנותיה בניה

28. ˙ÈÚÈ·˘ – בשר  ישעיהו(' יאכלו עורְֹז בשר איש' ˘�‡ÌÈÈ˜Ï ‰Ó ¯Ó, זרועותיה
 . )יט, 'ט

‚ ‰„ÈÁÈ 

 '·ÈÚ¯ אבוא ולא קדוש בקרב�' דכתיב מאי: יצחק לרבי נחמ� רב ליה ואמר .29
 ?·ÈÚ¯ אאבו לא קדוש דבקרב� משו – )ט, א"י הושע(

 של בירושלי אבוא לא :הוא ברו� הקדוש אמר: יוחנ� רבי אמר הכי, ליה אמר .30
 . מטה של לירושלי שאבוא עד מעלה

 לה רהְ�שח� ÈÚÎ¯ הבנויה ירושלי' דכתיב, אי� –? למעלה ירושלי איכא ומי .31
� ).ג, ב"קכ לייתה(' ויחָ

„ ‰„ÈÁÈ 

 ויְכָסלו מוסר הבלי Â¯¬Ú¿·ƒÈובאחת 'דכתיב מאי : ואמר ליה רב נחמ� לרבי יצחק .32
 ?)ח', ירמיהו י(' ע� הוא

 .בגיהנ רשעי ˘Ú·Ó¯˙ היא ‡Á˙: יוחנ� רבי אמר הכי – ליה אמר .33

34. È‡Ó ‡È‰?  

35. ‰„Â·Ú ‰¯Ê . 

, ש(' עיתעת� מעשה המה הבל' :הת וכתיב, 'הוא ע� הבלי מוסר' :הכא כתיב .36
 . )טו

‰ ‰„ÈÁÈ 

 )יג, 'ב ש(' עמי עשה רעות שתי כי' דכתיב מאי: יצחק לרבי נחמ� רב יהל ואמר .37
  ?להו שביקא וארבע עשרי� !?דהוו הוא תרתי� –

 Á‡ ‡È‰˘ ‰ÏÂ˜˘6 ÌÈ˙˘Î, È‡ÓÂ Â‰È� – ‰„Â·Ú˙: יוחנ� רבי אמר הכי, ליה אמר .38
‰¯Ê, כי' דכתיב  לה בלחצֹ חיי מי מקור עזבו תיאֹ עמי עשה רעות שתי

 שלחו וקדר וראו כתיי איי עברו כי' בהו וכתיב ,)ש(' נשברי תארֹ�ֹ תארו�ֹ
בלוא  כבודו המיר ועמי אלהי לא והמה אלהי גוי ההימיר' וגו מאד והתבוננו

 ).יא#י, ש(' יועיל

 

אחת שהיא : " ובתימני140א� במינכ . 134 ובווטיק 400בלונדו , 366כ� בכתב יד אוקספורד  .6

‰ÂÂ˘לשתי�  ." 
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 שהמי שיודעי פי על וא$. למי עובדי� וקדריי, לאש עובדי 7כתיי: תנא .39
 .יועיל בלוא כבודו המיר ועמי, היהאל המירו לא – האש את מכבי�

Â ‰„ÈÁÈ 

, 'ח א"שמ(' שמואל זק� כאשר ויהי' דכתיב מאי: יצחק לרבי נחמ� רב ליה ואמר .40
 מת: מר דאמר, הוה ושתי חמישי בר והא? האי כולי שמואל סיב ומי – )א

 !הרמתי שמואל של מיתתו זהו – שנה ושתי בחמישי

 את המלכתי כי נחמתי' דכתיב, עליו קפצה זקנה: חנ�יו רבי אמר הכי – ליה אמר .41
 .)יא, ו"ט א"שמ(' שאול

 בכהניו ואהר� משה' דכתיב, È�˙Ï˜˘ ‰˘ÓÎ ÔÂ¯‰‡Â, עול של רבונו: לפניו אמר .42
 Ï ÂÏË· ‰˘ÚÓ‡ ואהרו� משה מה – )ו, ט"צ לייתה(' שמו ירֵאבקֹ ושמואל

Ì‰È„È Ì‰ÈÈÁ· ,Û‡ È�‡ ‡Ï ÏË·˙È ‰˘ÚÓ È„È ÈÈÁ·! 

 ?אעביד היכי: הוא ברו� הקדוש אמר .43

 לא, אבתריה מרנני אדזוטר – שמואל לימות, שמואל שביק קא לא – שאול לימות .44
 נוגעת מלכות ואי�, דוד מלכות הגיעה כבר – שמואל לימות ולא שאול לימות

 . נימא כמלא אפילו בחברתה

 תחת בגבעה יושב לושאו' דכתיב היינו, זקנה עליו אקפי�: הוא ברו� הקדוש אמר .45
 מי: ל� לומר אלא? רמה אצל גבעה עני� מה וכי – )ו, ב"א כ"שמ(' ברמה האשל

 . הרמתי שמואל של תפלתו – ומחצה שני שתי בגבעה שישב לשאול גר

 ?גברא מקמי גברא מידחי ומי .46

 כ� על 'דכתיב מאי: ]יונת�[) יוחנ� (רבי אמר נחמני בר שמואל רבי דאמר, אי� .47
 אלא נאמר לא במעשיה – )ה, 'ו הושע(' פי באמרי הרגתי בנביאי יחצבת
 . גברא מקמי גברא מידחי: אלמא ,פי באמרי

Ê ‰„ÈÁÈ 

  .בסעודתא יתבי הוו יצחק ורבי נחמ� רב .48

  !מילתא מר לימא: יצחק לרבי נחמ� רב ליה אמר .49

 אויבֹ לושט קנה יקדי שמא, בסעודה מסיחי� אי�: יוחנ� רבי אמר הכי, ליה אמר .50
 . סכנה לידי

 . מת לא אבינו יעקב: יוחנ� רבי אמר הכי – ליה אמר דסעוד בתר .51

 ?קברייא וקברו חנטייא וחנטו ספדניא ספדו בכדי וכי: ליה אמר .52

 חתֵת ואל' ה נא� יעקב עבדי תירא אל ואתה' שנאמר, דורש אני מקרא: ליה אמר .53
 מקיש – )י, 'ל ירמיהו(' יְבִ+ מאר� זרע� תוא מרחוק מושיע� הנני כי ישראל

 . ·Ó ÂÚ¯Ê ÌÈÈÁ· – Û‡ ‡Â‰ ÌÈÈÁ‰ :לזרעו הוא

 

 ".כותיי
: "כנראה בטעות, א	 בדפוס ובעדי נוסח נוספי
, כ	 בכתב היד התימני .7
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 . נקרי מיד רחב רחב האומר כל: יצחק רבי אמר .54

 ! לי איכפת ולא, אמינא אנא: נחמ� רב ליה אמר .55

 ). שמה את ובמזכיר (ובמכירה ביודעה – קאמינא כי: ליה אמר .56

 ! מר ליברכ�: ליה אמר הדדימ מיפטרי הוו כי .57

 והיה במדבר הול� שהיה לאד – דומה הדבר למה, משל ל� אמשול: ליה אמר .58
 עוברת המי ואמת, נאה וצלו מתוקי� שפירותיו איל� ומצא, וצמא ועי$ רעב

 . תחתיו

, איל� איל�: אמר, ליל� וכשביקש. בצילו וישב, ממימיו ושתה, מפירותיו אכל .59
 ? אברכ� במה

60.  – נאה ציל� שיהא, מתוקי� פירותי� הרי – מתוקי� פירותי� שיהו ל� אומר א
 . תחתי� עוברת המי אמת הרי – תחתי� עוברת המי אמת שתהא, נאה ציל� הרי

 . כמות� יהיו ממ� שנוטעי� נטיעות שכל רצו� יהי: אלא .61

 א, שרעו הרי – בעושר א, תורה הרי – בתורה א? אברכ� במה, אתה א$ .62
 .כמות� מעי� צאצאי שיהיו רצו� יהי: אלא. בני הרי – בבני

· .ÈÏÏÎ È˙Â¯ÙÒ ‰�·Ó 

˙Â„ÈÁÈ Ú·˘ 

קוב� זה מורכב משבע . נתמקד תחילה בסממני עריכה הנוגעי למבנה הכללי של הקוב�
שהמשות$ לה� הוא שבכל אחת מה� מוסר רבי יצחק אמירה או דרשה מש רבו , יחידות

, נפרד מכלל הקוב� במוב� זה#היחידה השביעית היא חלק בלתי. ב נחמ�יוחנ� בפני ר' ר
היא אינה פותחת כקודמותיה . א� היא שונה מ� היחידות שקדמו לה ברקעה ובאופייה

רב נחמ� ורבי : "אלא בציו� הרקע לשיחה" אמר ליה רב נחמ� לרבי יצחק)ו"(בנוסח 
, באופי הדיאלוגי של יחידה זונראה שרקע זה משתלב . "'יצחק הוו יתבי בסעודתא וכו

מה שאינו , בי� שני האמוראי – כמו ג ביטויי קרבה ואהבה – שבה מתגלעי ויכוחי
ייתכ� שרקע זה א$ משתלב בעובדה שרבי יצחק אומר ביחידה . קיי ביחידות הקודמות

אלא שעל א$ . זו דברי מש עצמו ולא רק מצטט מש רבו כבשש היחידות הראשונות
 . אלו נראה בהמש� שליחידה זו זיקה עמוקה ומהותית לשאר יחידות הסוגיההבדלי

במקרא ובספרות , כידוע. נראה שאי� זה מקרי שהקוב� בנוי משבע יחידות בדיוק
נית� לזהות שימוש בולט במבני ) כמו ג בספרות של תרבויות נוספות(ל לגווניה "חז

י פרידמ� על "ציפי לעניינינו הצביע שבאופ� ספ, מעבר לכ�. ספרותיי בעלי שבע יחידות
 האפשרות 8.שכיחות של קבצי אמוראיי המורכבי משבע מימרות בתלמוד הבבלי

 

„·¯Â„‰È‰ ÈÚ„ÓÏ È˘È˘‰ ÈÓÏÂÚ‰ Ò¯‚�Â˜‰ È˙ ', ות הבבלימבנה ספרותי בסוגי, 'י פרידמ�"ש: ראה .8

', פרק האשה רבה בבבלי בצירו� מבוא כללי על דר	 חקר הסוגיא', ל"הנ; 396�401'  עמ,ז"תשל, ג

' עמ, ח"ניו יורק תשל, Â¯Â˜ÓÂ ÌÈ¯˜ÁÓ :˙Â„‰È‰ ÈÚ„ÓÏ ÛÒ‡Ó˙, )עור	(ז דימיטרובסקי "ח: בתו	

יש לציי� שפרידמ� אינו מזכיר את סוגייתנו . מקורות אלור מנח
 כ� שהפנה אותי ל" תודה לד.311

 . ברשימותיו
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שלא מדובר במספר מקרי עשויה אולי לקבל חיזוק נוס$ מכ� שיחידה בעלת דפוס 
 . ב לא שולבה בקוב� זה"מקביל המופיעה בבבלי סנהדרי� צו ע

‰ÁÈ˙Ù ÔÈÚÓ ‰ÓÈ˙Á 

הסוגיה ,  ראשית9.והוא חתימה מעי� פתיחה, ספרותי בולט נוס$#י� מבנילסוגיה מאפי
אד : וחותמת בסיטואציה דומה, פותחת בסיפור נס של תבואה המצילה מפני הרעב

אול הקשר . ומצא איל� שסיפק לו את כל צרכיו, עיי$ וצמא, שהיה מהל� במדבר רעב
ה הראשונה בולט במיוחד כש שביחיד. הבולט יותר בי� היחידות הוא נושא הזרע

למעט המימרה . כ� ג ביחידה השביעית, )כפי שאראה בהרחבה להל�(מוטיב זה 
כל שלש המימרות האחרות מדברות על זרע באופ� , הראשונה שביחידה השביעית

 .אלא בזרע האד, אלא שעתה אי� מדובר בזרע התבואה כביחידה הראשונה, מפורש

מוסברת , "יעקב אבינו לא מת "–חידה השביעית אמירתו התמוהה של רבי יוחנ� בי
מילי אלו ". ÌÈÈÁ· ‡Â‰ Û‡ ÌÈÈÁ· ÂÚ¯Ê ‰Ó: "על ידי רבי יצחק באמצעות מושג הזרע

ובכ� "  וימותÂ�Ú¯ÊÈ Â‡ ‰ÈÁÈÂיאכלנו : "חוזרות מילולית על האמור ביחידה הראשונה
חידה  בקטע האחרו� של הי10.נוצר בסוגיה מבנה מעגלי של חתימה מעי� הפתיחה

כא� חוזר הזרע במובנו . אנו מגיעי למשל האיל�, הקטע החות את הסוגיה, השביעית
ברכתו של רבי יצחק . לצאצאיו של האד,  א� כמשל לזרע האנושי– נטיעות –הבוטני 

נקשרת לא רק ע היחידה הפותחת , "יהי רצו� שיהיו צאצאי מעי� כמות�", לרב נחמ�
זרעו "עלה הרעיו� כי יעקב אבינו לא מת משו ששבה , אלא ג ע תחילת הסעודה

 ". בחיי

 .להתבוננות נוספת ומעמיקה במוטיב הזרע ובמשמעותו אשוב בהמש�

‚ .‰È‚ÂÒ‰ ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜ 

 – נית� לאתר בו ג סממני עריכה פנימיי, לצד העריכה המבנית הכללית של הקוב�
יג ראשונה קשרי אלה ביחידות אצ. צורניי או תוכניי#לשוניי, קשרי מילוליי
צורני ותפקיד העיקרי #הקשרי בי� יחידות אלו עיקר לשוני. ו#ג: שבמרכז הקוב�

לאחר מכ� אדו� ביחידות . בי� יחידה ליחידה, שרשור, לדעתי הוא ליצור מעבר חלק
 ).ז,  ו#ב , א(המהוות את מסגרת הקוב� 

 

, פרנקל' י: ראה, לגבי הופעתה בסיפורי חכמי
. לי"תופעה זו מוכרת בסוגות שונות של הטקסט החז .9

 ‰„‚‡‰ ÈÎ¯„)סיגור ספ. 260�261' עמ, )1הערה , לעיל 
לגבי . רותיפרנקל מכנה תופעה זו בש

�ÌÈÚÂË ', שיקולי
 ספרותיי
 בעריכת המשנה ומשמעויותיה
, 'וולפיש' א: ראה, תופעה זו במשנה

 . 343�351' עמ, )1הערה , לעיל(ל "הנ; 33�60' עמ, ד"תשנ, א

, אוקספורד(ק מה
 ובחל, נדחית מימרה זו לסו� פגישת האמוראי
) וטיק�, לונדו�(בחלק מכתבי היד  .10

 .היא מופיעה בדומה לנוסח הדפוס) תימני, מינכ�
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‚ ˙Â„ÈÁÈ11-Â 

בקרב� : "ביחידה ג. בעירה�ת הקשר הצלילי עיריחידה ג נקשרת ליחידה ד באמצעו .א
ברה לה יחָדוÈÚÎ¯ירושלי� הבנויה "וכ� , )29שורה " (·ÈÚ¯קדוש ולא אבוא  "  שח�

 ).32שורה " ( ויכסלוÂ¯Ú·Èובאחת : "וביחידה ד, )31שורה (

 עבודה –מעבר לנושא� המשות� . יחידה ד קשורה ליחידה ה באופ� הדוק ביותר .ב
, המופיעה בשני פסוקי� שוני�" ‡Á˙" מתפרשת המילה בשתי הדרשות, זרה

; ]34�35שורות " [עבודה זרה? ומאי היא(" וא� בלשו� כמעט זהה –כעבודה זרה 
מבחינה זו נית� לראות ביחידה ה מעי� המש� ]). 38שורה " [עבודה זרה? ומאי ניהו"

". תי�אחת שהיא ש"ל, "אחת"המרחיבה את העבודה הזרה מ, או פיתוח של יחידה ד
בראשונה מדובר על אש .  משמש תפקיד חשוב בשתי היחידות ‰‡˘אלמנט, בנוס�

האש , ובשנייה על אש שהיא עצמה עבודה זרה, הגיהינו� המבערת את הרשעי�
 .הנעבדת על ידי הכתיי�

בשתיה� אנו מוצאי� מבנה דומה של אחד : יחידה ה נקשרת ליחידה ו באופ� הבא .ג
 ˘˜ÏÂ‰ שהיא ‡Á˙" אנו מוצאי� את העבודה הזרה כ ביחידה ה12.השקול כשניי�

ÌÈÈ˙˘Î) " ה "וביחידה ו את שמואל האומר לקב, )38שורה"È�˙Ï˜˘ ‰˘ÓÎ ÔÂ¯‰‡Â" 
העיר , ירושלי�: קיי� ג� ביחידה ג, "אחד שהוא שניי� "– מבנה זה). 42שורה (

ירושלי� של מעלה : שחוברה לה יחדיו היא למעשה עיר אחת המפוצלת לשתיי�
13.שלי� של מטהוירו

 

הקשרי� הלשוניי� והצורניי� הקיימי� בי� יחידות אלה יוצרי� מעבר חלק בי� יחידה 
, ספרותית זו מוסיפה לגיבושו ואחדותו של הקוב��טכניקה לשונית.  שרשור–ליחידה 

 . א� בכ� לא מתמצות סגולותיו הספרותית

 לדעתי ביטוי רעיו� הזרע שהוצג לעיל כמקשר בי� ראשית הקוב� לחתימתו מקבל
 �ב ,  א–משמעותי ועמוק יותר תו� התבוננות נוספת ביחידות המשמשות כמסגרת שלו 

 .ז, ו

‡ ˙Â„ÈÁÈ ,· 

שתי דרשותיו של רבי יוחנ� המובאות ביחידות הללו מרחיבות שני סיפורי� מקראיי� על 
�ביואל מסופר על ארבה שאכל את . אחד המסופר ביואל ואחד במלכי�, רעב שהיה באר

במלכי� מסופר על תקופה . ולבסו� על תשועה, לאחר מכ� על תפילה וזעקה, תבואהה
שבמסגרתה מתרחש אירוע של אכילת , ארוכה של שבע שנות רעב בימי אלישע הנביא

 . בשר הבני�

 

 . לא מצאתי קשר לשוני או ענייני בי� יחידה ב ליחידה ג .11

 .6הערה , ראה לעיל .12

 –ביחידה ה . ב המופיע בשתי היחידות"יתכ� שיש להוסי� לכא� ג� את השימוש בשורש חצי .13

 ).47שורה " (על כ� חצבתי בנביאי� "–וביחידה ו , )38שורה " (ה� בארות נשברי�לחצוב ל"
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אול� , אינ� רומזי� או מתייחסי� זה לזה, כפי שה� מופיעי� במקרא, הסיפורי�
זו לצד זו בקוב� אחד מציגות את שני דרשנות� המרחיבה והצבת שתי הדרשות 

 .  כהפוכי� לחלוטי�–  נס ההצלה ביואל וזוועות הרעב במלכי�– הסיפורי�

, בעוד היחידה הראשונה מתארת את הנס הפלאי שהציל את הע� מאסו� הארבה
היחידה השנייה מתארת הידרדרות לכדי רעב איו� הגובר והול� עד כדי אכילת בשר 

שא� הוא מופיע בשתי היחידות כמעט באופ� , ש דר� ציו� הזמ�היפו� זה מודג. עצמ�
א� , )11, 10, 5שורות (מספרי הימי� ביחידה הראשונה מטפסי� מאחד עד חמש . מקביל

). 12�13שורות (ג� מקומו של המספר שש אינו נפקד והוא נוס� פעמיי� לאחר מכ� 
המספרי� ). 22�28שורות (מספרי השני� ביחידה השנייה מטפסי� מאחד עד שבע 

ביחידה הראשונה מספרי . וכא� על שני�,  כא� מדובר על ימי�– א� ההבדל רב, דומי�
כאשר ששת , הימי� הרצי� זה אחר זה ממחישי� את הקלות הנסית שבה גדלה התבואה

 לעומת 14.החודשי� הנצרכי� לגדילת תבואה מתכווצי� כבחלו� לכדי אחד עשר יו�
שלישית , שנייה,  ראשונה– ת הציו� המפורט של השני�באמצעו, ביחידה השנייה, זאת
אנו חשי� דווקא בהימשכותו של הזמ� ובסבלו של הע� שמוסי� להידרדר ', וכו

 .בעקביות אטית ואיומה

 :קשר מילולי נוס� המדגיש את תוכנ� המהופ� של הדרשות מופיע בחתימת�

ÌÈÈ˜Ï ‰Ó ¯Ó‡�˘: 

 .'יאכלו עורְֹז בשר איש'

 

ÏÚÂ Â˙Â‡ ¯Â„‰ ‡Â‰ ¯ÓÂ‡: 

 הובכֹ יל� הלו� רויקצֹ נהבִר בדמעה רעי�הזֹ'
 .'וגו 'הזרע מש� שאנֹ

 – הדרש� ראה בסיפורי� ביואל ובמלכי� מימוש של הבטחה המצויה בפסוקי� אחרי�
א� מה רב , הוא קישר את הפסוקי� כסיומות לדרשות בלשו� דומה. בתהילי� ובישעיהו

 . י� כדוגמתה כא� ברכה מרוממת וכא� קללה שא– ההבדל

מדוע נתוני הפתיחה שהיו , מהנגדה זו הנראית כמכוונת עולה מטבעה השאלה
" משו� שכ� קרה"התשובה ? דומי� למדיי בשני הסיפורי� הוליכו לתוצאות כה שונות

משו� שראינו כיצד עור� הקוב� בחר לעצב ולמק� את , אינה מספקת כא� לדעתי
 .הסיפורי� כ� שיוחר� הניגוד שביניה�

בסיפור הראשו� עמד הנביא . בדל בולט בי� שני הסיפורי� סובב סביב עניי� הזריעהה
היא מילה מנחה ' זרע'המילה . ועודד את הע� לא לאכול את שארית התבואה אלא לזרוע

שבע פעמי� בחלק מכתבי (כפי שמעידות הופעותיה הרבות בקטע , ביחידה הראשונה
מעניי� לשי� לב ג� לכ� שהגש� היורד על . ) שש פעמי� בכתבי יד אחרי� ובדפוס15,היד

 

את שיבת ציו� היינו ' שיר המעלות בשוב ה"פרק התהילי� המצוטט לאחר מכ� פותח בפסוק  .14

, מעניי� שתופעה של התכווצות זמ� באופ� פלאי מופיעה ג� בסיפורו של חוני). א, ו"קכ" (כחֹלמי�

סיפור המבוסס ג� הוא על פרק התהילי� , )א"בבלי תענית כג ע( שבעי� שנה שיש� בשינה אחת

 .שינוי במדיו� הזמ� מהווה חריגה מ� הסדר הקיי� ואות לנוכחותו של ממד גאולי. ל"הנ

 .134 ווטיק� 366אוקספורד , 140מינכ�  .15
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המבוססת על דימוי הגש� , האדמה ומצמיח את התבואה נקרא כא� בלשו� רביעה
 בהמש� לכ� ראויה לציו� ג� תופעת האליטרציה שקיימת 16.את הקרקע) רובע(כמזריע 

שמתקשרת באופ�  – )20שורה " (תיי�Ê¯, תÊ¯" – כא� בהופעת האותיות זר בסו� היחידה
 .לילי למילה זרע ומדגישה את נוכחותהצ

לאור נוכחותו של הזרע ביחידה הראשונה בולט מאוד היעדרו של זה מ� היחידה 
שביעית בשר " – ע"היחידה השנייה נחתמת במילה ששורשה זר, אכ�. השנייה

כא� אמנ� לא מדובר בזרע אלא . "' יאכלוÂÚ¯Êאיש בשר 'זרועותיה� לקיי� מה שנאמר 
 נראה שהצבת 17.ילה זו מקשרת אותנו מילולית לזרע של תחילת הסוגיהאבל מ, בזרוע

אכל , מי שלא זרע: הדרשות זו לצד זו ועיצוב� באופ� מנוגד מעלה רעיו� שנית� לנסחו כ�
א� לאלו שלא ,  לאנשי� שזרעו התחולל הנס והתבואה צמחה18.לבסו� את זרעו וזרועו

 � רק החמיר והל� עד כדי כילוי עצמיהכיליו, זרעו ואכלו את מה שבבתי� ומה שבשדות
19. אכילת בשר זרוע�–

 

Â ˙Â„ÈÁÈ ,Ê 

ז �ברצוני להציע שהמוטיב המקשר את יחידות ו, ב�באופ� דומה למשתק� ביחידות א
, ושא� כא�, או באופ� רחב יותר לרעיו� המשכיות הדורות, קשור ג� הוא לרעיו� הזרע

שתי היחידות נזכרי� סיפורי מוות של ב. הוא קיי� על דר� ההיפו�, ב�כמו ביחידות א
סיפורי מוות אלה כפי שה� מופיעי� במקור� . שמואל ויעקב, שני אישי� מקראיי�

: מייחס לה� ממד על טבעי, בשתי דרשותיו, א� רבי יוחנ�, מתוארי� כאירועי� טבעיי�
ואילו , ·ÂÈÈÁלמע� לא יתבטלו מעשי ידיו , שמואל מזדק� קוד� זמנו כדי למות צעיר

כפי שהיא מתפרשת על , ברכת החיי� הניתנת ליעקב. יעקב מוסי� לחיות ג� אחרי מותו
מותו , כתמונת תשליל". מה זרעו בחיי� א� הוא בחיי�"יסודה ברעיו� של , ידי רבי יצחק

 

כ� למשל . ל"זובכלל� מ� המקרא וספרות ח, דימוי פעולת הגש� לזריעה מוכר מתרבויות שונות .16

, כדרב יהודה. דבר שרובע את הקרקע? מאי לשו� רביעה: אבהו' אמר ר): "ב"ו ע(בבבלי תענית 

כי כאשר ירד הגש� והשלג מ� השמי� ושמה 'שנאמר , מיטרא בעלה דארעא הוא: דאמר רב יהודה

 )".י, ה"ישעיהו נ(' לא ישוב כי א� הרוה את האר� והולידה והצמיחה

‰ÂÙÈÒ‰ Ï˘ È˙Â�Ó‡‰ ·ÂˆÈÚ¯ , אפרת�בר' ש: ראה, לקביעת מילה כמילה מנחהעל אמות המידה  .17

‡¯˜Ó· ,]19' עמ, )1הערה , לעיל(וולפיש ' א; �"תש] ד"חמ�20. 

איש בשר זרֹעו ': " מסתיימת יחידה ב בדרשה שבה שוב מופיע הזרע366בכתב יד אוקספורד  .18

מכיוו� שכתב יד . א"דרשה זו מופיעה בבבלי שבת לג ע". ÂÚ¯Êו אלא  אל תקרי זרוע–' יאכלו

היא נראית כהשגרה של סופר כתב יד , אוקספורד הוא עד הנוסח היחיד שמזכיר דרשה זו בסוגייתנו

זרעו �דרשה זו הבנויה על המשחק בי� הקרי והכתיב זרועו, מכל מקו�. זה שהושפע מהסוגיה בשבת

 .צלילי והאסוציאטיבי בי� הזרוע לזרעמוכיחה כשלעצמה את הקשר ה

; כ, ג"דברי� ל: ראה למשל, הזרוע הוא אבר גו� המשמש במקומות רבי� במוב� מושאל לכוח ואו� .19

לאור זאת ייתכ� שיש להבי� את אכילת הזרוע ג� כסמל לכיליו� . ועוד, ט', איוב מ; יד, ט"תהילי� פ

 .ולחוסר אוני�
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המוקד� של שמואל המתואר ביחידה ו הוא פועל יוצא של תחנוניו שלא לראות את 
 .ממשיכו שאול�המלכות של תלמידואת שלילת , ביטול מעשי ידיו בחייו

ההיפו� בי� היחידות . כ� מתקבלת הקבלה כיאסטית בי� תחילת הקוב� לחיתומו
מקביל להיפו� בי� ,  קיצור חיי שמואל לעומת אריכות חיי יעקב–האחרונות של הסוגיה 

ברכת החיי� המתוארת ביחידה א .  הזורעי� והאוכלי� את זרוע�–ב �יחידות א ו
ואילו קללת המוות המתוארת ביחידה ב , ת החיי� המופיעה ביחידה זמקבילה לברכ

אי� מדובר כא� רק בהקבלה כללית של . מקבילה לקללת המוות המתוארת ביחידה ו
אלא דר� הקבלות אלו מתקבל רעיו� עמוק יותר שבשלב זה נציג רק את , ברכה וקללה

ואילו , עה והמשכיותז כרוכה בפעולה של זרי�הברכה ביחידה א ו: קוויו הכלליי�
ה� הקללה ה� הברכה מועצמות או , בנוס�. הקללה קשורה בהיעדר של פעולה מעי� זו

בעניי� זה ביחס לשתי היחידות הראשונות עסקתי בהרחבה (מתגלות דר� ממד הזמ� 
 ). לעיל

במעי� . הזורעי� מ� היחידה הראשונה התברכו ותבואת� צמחה תו� זמ� קצר ביותר
יחידה השביעית מסופר על יעקב אבינו שבאמצעות זרעו הוא זוכה ב, הקבלה הפוכה

 . שחייו מתארכי� לדורות

ביחידה ב מסופר על הע� שלא זרע וסבלו הל� והחמיר במש� שבע שני� ארוכות 
ביחידה ו , במקביל. עד כדי מצב לא טבעי ומעוות של אכילת בשר הבני� ובשר עצמ�

מאחר . א לא זכה לממשי� ראוי שינהיג אחריומסופר על שמואל שֵפרותיו לא צלחו והו
ה זקנה באורח לא טבעי "הקפי� עליו הקב, שלא רצה לראות בביטול מעשי ידיו בחייו

 .והוא מת בקיצור ימי�

 :ובאופ� גרפי

 .הע� זוכה שתבואתו תגדל בזמ� קצר משו� שהאמי� וזרע.  ברכה–יחידה א 

ור� שבע שני� עד כדי מצב לא סבל הע� האוכל ולא זורע א.  קללה–יחידה ב 
 .טבעי של אכילת הבני� ובשר הזרוע

קופצת עליו , שמואל לא הניח אחריו ממשי� שינהיג את הע�.  קללה–יחידה ו 
 .זקנה והוא מת קוד� זמנו

 .משו� שזרעו בחיי�" יעקב אבינו לא מת. " ברכה–יחידה ז 

 �.  שרשור וכיאסטיקה–עד כה הצבענו על שתי טכניקות ספרותיות המשמשות בקוב
מגבש את החומר , )ו�ג(שקיי� באופ� בולט ביחידות שבמרכז הסוגיה , נראה כי השרשור

ובקריאה ליניארית שלו הוא מאפשר לעבור באופ� חלק , צורני של הקוב��המילולי
של הקוב� מתגלה , התוכני, לצד זאת נדמה שעיקר חידושו הרעיוני. מיחידה ליחידה

כא� מדובר . שבו מובע רעיו� הזרע, )ז�ו, ב�א(י הנתו� בי� קצוותיו דווקא במבנה הכיאסט
ואכ� ההקבלות , כבר בגיבוש ובפיתוח של רעיו� ולא רק בגיבוש של חומר מילולי

 .וההנגדות במבנה הכיאסטי הנ� בעיקר� על בסיס תוכני ולאו דווקא מילולי

יב בולט ומשמעותי קישור מהותי בי� קצוות הסוגיה לבי� מרכזה נית� לראות במוט
פרקטי : המי� מתפקדי� בסוגיה בשני רובדי משמעות.  מוטיב המי�–נוס� המצוי בה 
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ה� , במשל האיל�, ביחידה ז. ביחידה א מי הגשמי� אחראי� לצמיחת התבואה. וסמלי
ובמקביל משמשי� ג� כאלגוריה לטובו של המארח רב , מרווי� את צימאונו של ההל�

מציאת מי� : יש למי� תפקיד סמלי נשגב במיוחד, יחידה הב, במרכז הסוגיה. נחמ�
 .ה"לקב, בכריית הבאר מסמלת את הזיקה לאל חי ולא אכזב

באמצעות השימוש הבולט במוטיב זה הופכת הסוגיה לחלק אורגני של כלל הפרק 
בהקשר . שעניינו המרכזי הוא התפילה והכמיהה לבוא המטר, הראשו� של מסכת תענית

מתפקד בפרק בשני רובדי משמעות , כמו המי� בסוגייתנו, שא� המטרזה יש להוסי� 
ירידתו הוא מייצג �ובמקביל בירידתו או באי, הוא מספק צור� פרקטי: הכרוכי� זה בזה

 �20.ה והעול� והאד�" בי� הקב–את מערכת היחסי� שבי� השמי� והאר
 

„ . Â˙ÂÚÓ˘ÓÂ Ú¯Ê‰ ·ÈËÂÓ–‰È‚ÂÒ‰ Ï˘ ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰„ÈÁÈ· ·Á¯ÂÓ ÔÂÈÚ  

קוויו הכלליי� של . לדעתי עיקר חידושה הרעיוני של הסוגיה הוא ברעיו� הזרע, כאמור
ראינו כיצד דר� המבנה הכיאסטי עולה הרעיו� שלפיו . רעיו� זה הוצגו כבר לעיל

עתה ברצוני . המשכיות מזוהה כמצב מבור� ואילו היעדר המשכיות מזוהה כמצב מקולל
 .זו) או קללה(ה טיבה של ברכה להתבונ� ברעיו� זה לעומקו ולברר מ

מושג הזרע עובר בקוב� טרנספורמציה מ� ההקשר של הזריעה הבוטנית , כאמור
אול� דומה שעל א� הבדלי ; )יחידה ז( זרע אנושי –אל הולדת צאצאי� ) ב�יחידות א(

, כ�. הזרע מארי� ומעצי� את חיי זורעו: עולה משני קצוות הקוב� רעיו� דומה, ההקשר
. ראשונה זרעי התבואה גדלו וצמחו והעניקו לזורעי� חיי� במישור הפיזיביחידה ה

 והרעיו� –צאצאיו של האד� ,  הזרע הוא זרע אנושי–ביחידה השביעית ההקשר אחר 
אי� מדובר בחיי� במוב� הפיזי הנמשכי� , כפי שאנסה להראות, כא�. מקבל צורה אחרת

. זיכרו� והנצחה, כיות רוחניתאלא בחיי� במוב� של המש, לאבות על ידי צאצאיה�
 . בנושא� את שמ� ובהליכה לאור� מנציחי� הצאצאי� את חיי אבותיה�

בפסקות הבאות אני מבקש להתבונ� לעומק בחלקי� מתו� היחידה השביעית ולהציג 
 . את גווניו של רעיו� זה כפי שה� באי� בה לידי ביטוי

 :בקטע השני של היחידה השביעית נאמר כ�

 . מת לא אבינו יעקב: יוחנ� רבי אמר הכי – ליה אמר דסעוד בתר

 ?קברייא וקברו חנטייא וחנטו ספדניא ספדו בכדי וכי: ליה אמר

 חתֵת ואל' ה �נא� יעקב עבדי תירא אל ואתה' שנאמר, דורש אני מקרא: ליה אמר
 מקיש –) י, 'ל ירמיהו(' י�ְבִ% מאר� זרע� ואת מרחוק מושיע� הנני כי ישראל

 . בחיי� הוא א� – בחיי� זרעו מה :עולזר הוא

 

אה ספרותית של משניות הפרק הראשו� בתענית מצויה אצל וולפיש הצגה מאלפת של רעיו� זה בקרי .20

, ˘"�‰ÍÏ ·¯‚, )עור�(מאור ' ז: בתו�', גש�, 'ר"הרב שג: ראה עוד. 11�14' עמ, )1הערה , לעיל(

 . 215�216' עמ, ח"אפרתה תשס
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יעקב אבינו "ש,  ייתכ� שקביעתו של רבי יוחנ�21,כפי שמצייני� בעלי התוספות במקו�
מושתתת על כ� שבשונה משאר האבות לא נאמרה לשו� מיתה אצל יעקב , "לא מת

הא� ? ממש כפשוטו" יעקב אבינו לא מת"הא� התכוו� רבי יוחנ� ש, מכל מקו�. אבינו
, בכל אופ�. קשה לדעת? � לרעיו� אחר ותלה אותו במקרא כבמעי� אסמכתאהתכוו

 סוללת את 22,שהתקשה לקבל את אמירתו של רבי יוחנ� כפשוטה, התקפתו של רב נחמ�
הא� ? א� מה מובנה של דרשה זו. הדר� לדברי רבי יצחק הדורש את המקרא בירמיהו

, "ספדו ספדניא"וג� א� , וטוהתכוו� רבי יצחק להוכיח שיעקב אבינו אכ� לא מת כפש
 ? רק למראית עי�, כנראה, היה זה

נראה כי רבי יצחק אינו מייחס ליעקב אבינו חיי� פיזיי� כפשוט� אלא חיי� 
ההיקש . כנוכחות רוחנית המתקיימת באמצעות נשיאת הש� והזיכרו� על ידי הצאצאי�

ירמיהו שעליו אמרה מבוסס כנראה על ראשית הפסוק ב: מה זרעו בחיי� א� הוא בחיי�"
, יעקב האיש מכונה ג� ישראל...". ואל ֵתחת ישראל... אל תירא עבדי יעקב: "הדרשה

ע� ישראל בעצ� שמו נושא את . 'ע� ישראל '–ישראל הוא ג� הש� של זרעו , ובמקביל
ודומה שלמוב� זה , זכרו האישי של האב הקדמו� ובכ� הוא מנציח את זכרו ופעלו

� דבר זה ייחודי כמוב� דווקא ליעקב23. שיעקב אבינו עודו חיהתכוו� הדרש� כשאמר

 . ולא לשאר האבות, ישראל שבניו קרויי� על שמו

 –" מקרא אני דורש "–' דרש'חייו הנמשכי� של יעקב אבינו ה� בבחינת , לשו� אחר
אלא בנוכחות של , אי� מדובר בחיי� גופני� כפשוט� כפי שהבי� רב נחמ�. 'פשט'ואינ� 

היחס בי� הזרע לזורע , במוב� זה. הבאה לידי ביטוי דר� הש� והזיכרו�, וג אחרחיי� מס
לעתי� א� שונה בתכלית מ� , זרעו של יעקב חי בהווה בלבוש חדש; נושא אופי דיאלקטי

משו� שלבוש זה , על ידי הלבוש הזה נוכח יעקב אבינו עצמו, וא� על פי כ�, המקור
  24.מתייחס למקורו וממשי� אותו

אול� בדגש מעט , האיל� החות� את היחידה השביעית מופיע רעיו� דומהבמשל 
 : אחר

 ! מר ליברכ�: ליה אמר מהדדי מיפטרי הוו כי

 

  .ה יעקב"ב ד"ה ע .21

ובאופ� רחב יותר א� להבדל שבי� , לנטייתו המשפטיתהיו שקישרו את התקפתו של רב נחמ�  .22

ירושלי� , „¯ÈÎ ‰‡‚„‰, היינמ�' י: ראה. אמוראי אר� ישראל לאמוראי בבל ביחס� לדברי אגדה

 .163�165' עמ, ד"ירושלי� תשמ, ‡‚„Ô‰È˙Â„ÏÂ˙Â ˙Â, ל"הנ; 192�193' עמ, י"תש

 .לעת לרעיו� זהה� פרפרזה קו, "ע� ישראל חי, עוד אבינו חי"מילות השיר  .23

 מקיי� בתוכו יחס דיאלקטי – הדרשה –מעניי� שג� הכלי הרטורי שבעזרתו נמסר לנו רעיו� זה  .24

 א� ג� מחפשת וא� תובעת , פעולת הדרשה עצמה מהווה ביטוי אישי ומקורי מחד. דומה

י� וזאת דווקא על ידי לבוש, הדרשה מפיחה חיי� באותיות הטקסט. את הכתוב מאיד�) דורשת(= 

, כמתיימרת לפרשו, הדרשה היא אמנ� המש� של המקור. בהווה' לחיות'חדשי� המאפשרי� לה� 

 . א� היא ג� נושאת חופש ויצירתיות עד כדי הפיכת המקור על פניו
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 והיה במדבר הול� שהיה לאד� – דומה הדבר למה, משל ל� אמשול: ליה אמר
 עוברת המי� ואמת, נאה וצלו מתוקי� שפירותיו איל� ומצא, וצמא ועי� רעב

 . תחתיו

, איל� איל�: אמר, ליל� וכשביקש. בצילו וישב, ממימיו ושתה, רותיומפי אכל
 ? אברכ� במה

 – נאה ציל� שיהא, מתוקי� פירותי� הרי – מתוקי� פירותי� שיהו ל� אומר א�
 . תחתי� עוברת המי� אמת הרי – תחתי� עוברת המי� אמת שתהא, נאה ציל� הרי

 . ות�כמ יהיו ממ� שנוטעי� נטיעות שכל רצו� יהי: אלא

 א�, עושר הרי – בעושר א�, תורה הרי – בתורה א�? אברכ� במה, אתה א�
 .È‰È ÔÂˆ¯ ÂÈ‰È˘ È‡ˆ‡ˆ ÍÈÚÓ Í˙ÂÓÎ: אלא. בני� הרי – בבני�

הברכה שמעניק רבי יצחק לחברו רב נחמ� טר� פרדת� היא שצאצאיו יישאו את 
אלא בכ� ,  הברכה איננה על עצ� נשיאת הש�25.'יהיו כמותו'ש, תכונותיו התרומיות

 . )"Í˙ÂÓÎשיהיו צאצאי מעי�  ("שהבני� נושאי� את תכונות האב ועושי� כמעשיו

יש להעיר שכבר בתהילי� מוצגת ברכה דומה ? מהי מהות הברכה שבהמשכיות זו
 :ההול� בדרכיו' השמורה לירא ה

. ל� וטוב אשרי� לתאֵכ כי כפי� יגיע. בדרכיו ל�ההֹ 'ה ירא כל אשרי המעלות שיר
 כ� כי הנה. לשלחנ� סביב זיתי� לישִתִ- בני� בית� בירכתי ריה+ֹ כגפ� שת�ֶא

 בני� וראה. חיי� ימי כל ירושל� בטוב וראה מציו� 'ה יברכ�. 'ה ירא גבר ר�יבֹ
 ).ו�א, ח"תהילי� קכ( ישראל על שלו� לבני�

ורוויית ") סביב לשלחנ�("הלכידות המשפחתית , ")אשת� כגפ� פריה("ברכת הפריו� 
חוויית המלאות , ובמילי� אחרות, ")וראה בני� לבני�("חת מ� הבני� ובני הבני� הנ

 . ' היא מנת חלקו של ירא ה–והנחת של חיי� בחיק משפחה ענפה ומלוכדת 

ש� , נראה שברכה זו שבתהילי� אינה ממצה את האמור במשל האיל�, ע� זאת
, ות האבות ומעשיה�כאמור מוש� דגש מיוחד על כ� שהבני� ימשיכו לשאת את תכונ

הברכה שבהמשכיות זו קשורה לדעתי . ולאו דווקא על עצ� ההרמוניה המשפחתית
זכר מעשיו פעולותיו ומנהגיו של האב מונצחי� באמצעות . לממד של הנצחה הכרו� בה

מדובר במוטיבציה נפשית . כאשר בניו הולכי� בדרכו, התממשות� על ידי הצאצאי�
 . חלו��ו זכר ממשי שאינו ברעמוקה של האד� להשאיר אחרי

 

ומשתמע שרב נחמ� הוא (י שפירש שרב נחמ� הוא אשר נפרד מרבי יצחק "בניגוד למיוחס לרש .25

אלא רב נחמ� הוה , ]י"דברי המיוחס לרש[= ואינו נראה : "�"אני מבקש ללכת בדר� היעב, )המבר�

כי הוא סת� רב נחמ� חתניה דראש הגולה הוה דעשיר הוה והוא היה בעל הסעודה ולכ� , בעל הבית

לימא מר 'וכ� ממה שאמר רב נחמ� לרבי יצחק . ורבי יצחק הוא האורח באחרונה, נזכר בראשונה

והוא הלוקח רשות , ישראל ואמר לו חידושי� בש� רבי יוחנ�ורבי יצחק בא מאר� . נראה כ�' מלתא

 ".מרבו ומברכו
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ביטוי נגדי למוטיבציה זו נמצא לדעתי באמירה הקצרה של רבי יצחק המשולבת ג� 
 :היא ביחידה השביעית

 .כל האומר רחב רחב מיד נקרי: אמר רבי יצחק

משתקפת בדברי .  קרי–מעורר גירוי מיני הגור� להוצאת זרע לבטלה ' רחב רחב'האומר 
אפשר . א� ג� רגישות כללית גבוהה במיוחד, לדיבור,  הנאמרתרבי יצחק רגישות למילה

 – מיני או מילולי –שרגישות זו מעידה על חשש כללי של רבי יצחק מביטוי מופרז 
 ההולדה והדיבור ה� הדרכי� 26.ומזוהה כמצב של עיוות והשחתה' עולה על גדותיו'ה

יי� אלה יהיו בני ועל מנת שביטו, שבה� מטביע האד� את חותמו בעול� ומתממש בו
חשש זה . יש לנהוג בה� באיפוק ובחסכנות, ממשות ולא יובילו למצב של כיליו� ועיוות

אשר , ברת הקיו�', המתוקנת'מסביר אולי את דבקותו של רבי יצחק בחשיבות הזריעה 
 .מוסיפה חיי� ולא אובדת לריק

‰ . „È˙Ú‰ Ï‡ ˙ÂÈÎ˘Ó‰Â ¯·Ú‰ Ï‡ ‰˜ÈÊ–ı·Â˜· ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈÂËÈ·  

 יניקה מ� –  פעולת הזריעה המבטיחה את העתיד קיימת פעולה הפוכה ומקבילהמול
. יניקה מ� השורש והנחת זרע משקפות שתי נקודות מבט על אותו הדבר עצמו. השורש

מנקודת . הנחת הזרע מבססת דור חדש ומבטיחה המש�, מנקודת המבט של דור האבות
שתי . להתייחס אל האבות, רשלמצוא שו: מבטו של דור ההמש� התנועה היא הפוכה

ה� מהוות ביטוי לתודעה של הפרט הבודד המבקש . תנועות הפוכות אלה ה� ביסוד� אחת
 . להיכלל בשרשרת של דורות ולא להיוותר לבדו

מושגי� . לאד� שורשי� וצאצאי� במעגלי� נוספי� מלבד המעגל המשפחתי
משי� בתרבות ג� מש, כגו� צאצאי� או שורשי�, מההקשר המשפחתי או הבוטני

בסוגייתנו נית� למצוא ,  אכ�27.להעמדת תלמידי�, למשל, כמטפורות לזיקה רוחנית
ביחידה ו אנו פוגשי� את שמואל שלא , כאמור. ביטויי� בולטי� לעניי� הזיקה הרוחנית
ולעומתו יעקב שנתפס כחי דר� , שאי� לו המש�, עלה בידו להעמיד מנהיג מתאי� אחריו

ביחידה ה ישראל . קיי� בסוגיה ביטוי לבגידה בשורשי�,  במקביל.צאצאיו וממשיכיו
 .ה"לקב, בהפניית עור� למי החיי� שמה� ה� שותי�, נאשמי� בבגידה במקור חייה�

כי המשאלה העמוקה להמשכיות ולזיקה מובעת באמצעות , עוד ברצוני להציע
 –  פורמליתהסממ� הצורני שעליו הצבענו במבוא כמאפיי� שמאחד את הקוב� מבחינה

ציטוטי� אלה מבטאי� ג� ה� . בשלל ציטוטיו של רבי יצחק מתורת רבו רבי יוחנ�

 

אי� מסיחי� בשעת  "– מעניי� שג� במימרה הפותחת את היחידה השביעית שלא נדונה בגו� המאמר .26

משתק� חששו של רבי יצחק מביטוי שאינו , "הסעודה שמא יקדי� קנה לושט ויבוא לידי סכנה

 .במקומו

 תורה ילמוד – בילדותו תורה למד: "ב"ע  סבמימרה של רבי עקיבא ביבמותהשווה למשל ל .27

 'וגו 'זרע� את זרע קרב�ֹ': 'שנא, בזקנותו תלמידי� לו יהיו – בילדותו תלמידי� לו היו, בזקנותו

 . )"ו, א"קהלת י(
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 תלמיד – 28הביוגרפיה של רבי יצחק. בדרכ� את תנועת ההתקשרות אל תשתיות העבר
 מציגה את הציטוטי� הללו כביטוי למאמציו –רבי יוחנ� שירד מאר� ישראל לבבל 

באמצעות הציטוטי� מנציח רבי . מרחב חדשלשתול את תורת רבו שהפכה לתורתו ב
 .ובמקביל א� מבסס מקו� לעצמו בנצח הדורות, יצחק את תורת רבו

ÌÂÎÈÒ 

הנראות במבט , קוב� הדרשות שנדו� במאמר זה מאגד אל תוכו שבע יחידות בדיוק
מבט נוס� מגלה שהקוב� משופע בסגולות . ראשו� שונות זו מזו בתוכנ� ובסגנונ�

 ההופכי� אותו לבעל אופי מגובש – לשוניי� ותוכניי� –� פנימיי� קשרי: ספרותיות
,  רעיו� הזרע–רעיו� רב משמעות המפותח ומובע בכלי� ספרותיי� שוני� , ואחדותי יותר

 . מוטיב המי�–וכ� מוטיב בולט הקושר אותו לכלל מסכת תענית 

ע� הפריו� כי מצב החיי� הבריא והמתוק� מזוהה , מבט כללי על תוכ� הקוב� מעלה
פעולת הזריעה המתוארת . והברכה שורה בחיי� בהימשכות� הטבעית, וברכת השפע

א� , הזרע גדל כתוצאה מפעולתו של המאמי� וזורע. בסוגיה היא פעולה של הזנה הדדית
הצאצאי� נולדי� ומתחנכי� כתוצאה מהשקעתו של . זה האחרו� זוכה וניזו� ממנו בחזרה

כביכול כאשר הוא ' חוזרת אליו'א� השקעה זו ', המי�שולח לחמו על פני 'ההורה ש
ובכ� מוסיפי� לו חיי� , את זיכרונו ואת מעשיו בחייה�, זוכה ובניו נושאי� את שמו

 . וממשות א� לאחר מותו
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