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אל מול איבוד הילדי
א .דברי רבה פ' דברי י"ב
אמר רבי סימו :ק"ל ] [130שנה עשה אד הראשו פרוש ממיטתו ,למה? אלא כיו שהוליד לקי והבל ,ועמד
קי והרג להבל ,לא דיו שנהרג ,אלא א" קי שהרגו הול למארה ]קללה[ ולשמה ]חורב[ ,שנאמר" :נע ונד
תהיה באר&" )בראשית ד' יב( הרי שהלכו שניה למארה ,מה עשה? פירש ממיטתו ק"ל שנה שנאמר" :ויחי
אד מאה ושלשי שנה" ואחר'כ "ויולד בדמותו וצלמו" )בראשית ה' ג( מה עשה הקדוש ברו הוא ,הוסי"
לו תאווה על תאוותו ושימש את חוה והוליד אות שת.
אמר הקדוש ברו הוא :כל עיקר לא בראתי את עולמי אלא לפריה ורביה שנאמר" :לא לתוהו בראה" )
ישעיה מה יח(.
ב .משנה ברכות ט' ה'
חיב אד לבר על הרעה כש שהוא מבר על הטובה ,שנאמר )דברי ו( ואהבת את יי אלהי בכל לבב
ובכל נפש ובכל מאד .
ג .מכילתא יתרו  על הפסוק" :לא תעשו איתי ,אלהי כס ואלהי זהב לא תעשו לכ " )שמות כ' ,כ'(
ר' עקיבא אומר :לא תעשו אתי כדר שאחרי מנהגי במדינות .כשהטובה באה עליה ,ה מכבדי את
אלוהיה ,שנאמר) :חבקוק א' ט"ז( "על כ יזבח לחרמו" .וכשפורענות באה עליה ה מקללי את
אלוהיה שנאמר )ישעיה ח' כ"א( "והיה כי ירעב והתקצ" וקלל במלכו ובאלוהיו".
אבל את – א אביא עליכ את הטובה ,תנו הודאה .וכשאביא עליה יסורי ,תנו הודאה .וכ דוד אומר
)תהלי קט"ז( "כוס ישועות אשא ובש ה' אקרא וכו'" וכ איוב אומר )א' כ"א( "ה' נת וה' לקח יהיה ש
ה' מבור " ,על מידה טובה ועל מידת פורענות .מה אשתו אומרת לו? "עוד מחזיק בתומת ? בר אלוהי
ומות!" ומה הוא משיב לה? "כדבר אחת הנבלות תדברי!" אנשי דור המבול שהיו כעורי בטובה ,כשבאה
עליה פורענות קיבלו אותה בעל כרח .אנשי סדו שהיו כעורי בטובה ,כשבאה עליה פורענות קיבלו
אותה בעל כרח .ואנו שהיינו נאי בטובה לא נהיה נאי בפורענות? לפיכ אמר" :כדבר אחת הנבלות
תדברי ,ג את הטוב נקבל מאת אלוהי והרע לא נקבל?!"
ועוד :שיהא אד שמח ביסורי יותר מהטובה ,שאפילו אד עומד בטובה כל ימיו ,אינו נמחל לו מ העברות
שבידו ,ומי מוחל לו העברות? הוי אומר :היסורי.
ד .ויקרא רבה י"ב ב'
כיצד הייתה מיתת?
שני חוטי של אש יצאו מבית קדשי הקדשי ונחלקו לארבעה שני נכנסו בחוטמו של זה ושני בחוטמו
של זה ונשרפו גופיה ובגדיה קיימי ,שנאמר :ותצא אש לפני ה' ותאכל אות וימותו לפני ה'.
היה אהר עומד ותוהא ,אומר אוי לי ,כ עבירה בידי וביד בני שכ הגעתני?!
נכנס משה אצלו והיה מפייסו אמר לו אהר אחי ,מסיני נאמר לי עתיד אני לקדש את הבית הזה ,באד גדול
אני מקדשו ,הייתי סבור או בי או ב הבית מתקדש ,עכשיו נמצאו בני גדולי ממני וממ שבה הבית
נתקדש ,כיו ששמע אהר כ  ,צדק עליו את הדי ושתק ,שנאמר :וידו אהר ,ולמודי צדיקי שמצדיקי
עליה את הדי.
אברה צידק עליו את הדי ,שנאמר :ואנכי עפר ואפר.
יעקב צידק עליו את הדי ,שנאמר :קטנתי מכל החסדי ומכל האמת אשר עשית את עבד .
דוד צידק עליו את הדי ,שנאמר :הבאישו נמקו חבורותי מפני איולתי.
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ה .ספורנו – ויקרא י' ג'
ויד אהר – שהתנח בקדוש ה' שנקדש במות.
ו .עריכת  4הדרשות הראשונות
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דרשת ר' אלעזר ב ער$

נכנס רבי אלעזר ב ער  .כיו שראהו ,אמר לשמשו :טול כלי ול אחרי לבית המרח& ,לפי שאד גדול הוא
ואיני יכול לעמוד בו.
נכנס וישב לפניו ואמר לו :אמשול ל משל ,למה הדבר דומה? לאד שהפקיד אצלו המל פקדו.
בכל יו ויו היה בוכה וצועק ואומר :אוי לי ,אימתי אצא מ הפיקדו הזה בשלו?
א" אתה רבי ,היה ל ב .קרא תורה ,נביאי ,וכתובי ,משנה ,הלכות ואגדות ,ונפטר מ העול בלא חטא.
אמר לו רב יוחנ :אלעזר בני נחמתני כדר $שבני אד מנחמי.
ח .איוב א' כ"א
ויאמר ער יצתי מבט אמי וער אשוב שמה ה' נת וה' לקח יהי ש ה' מבר .
אי נית לפרש את הפסוק לעיל מאיוב? לאור דרשת ר' אלעזר ב ער ולאור דרשת ר' יהושע?
מה ההבדלי המרכזיי בי דרשותיה של  4החכמי שלא מתקבלי ניחומיה לדרשת ר' אלעזר ב
ער ? מה לדעתכ חושב ר' אלעזר ב ער על תפקיד הניחו ועל מטרתו?

לסיכו:
אי בני אד מנחמי?
ועוד שאלה כמיטב המסורת שלנו:
איפה האמהות? חוה ,אלישבע ובת שבע? רק אשת איוב מגיבה לאסונות הפוקדי אותה )הזכרו ג בשרה
ובידע המדרשי הקושר אותה לסיפור העקדה( .הא לדעתכ ג יחס הניחו צרי להיות שונה? הא נית
לחפש יחס לא הקוברת את ילדה בקרב המקורות? )ראו זבחי ק"ב(.
בנוס" ,מהו לדעתכ מקומו של סו" הסיפור והקשר שלו לחלק הראשו?
המקורות העקריי מתו הספר" :סיפורי יבנה – ביקור חולי וניחו אבלי" של ד"ר עזריה בייטנר.
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