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 משה והמלאכי�

  

יהושע ב� לוי המתארות את תהלי� מעבר התורה ' הגמרא במסכת שבת מביאה רצ� דרשות של ר

  . מהעליוני� אל התחתוני�

כ  לנסות לעמוד על  המסר העולה "ולהבי� כל מדרש בפני עצמו ואחכ "אח. את רצ� הדרשותכדאי לקרוא 

  . חידה שלמהמרצ� הדרשות כי

  . הנחיות והרחבות לכל חלק מובאי� בסו�.  דרשות$4המקור מובא בשלמות ומחולק ל

  

  תלמוד בבלי מסכת שבת ד� פח עמוד ב. 1

רבונו : בשעה שעלה משה למרו� אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברו� הוא:  ואמר רבי יהושע ב� לוי. א

חמודה גנוזה שגנוזה ל� תשע : אמרו לפניו. תורה באלקבל : אמר לה�? מה לילוד אשה בינינו, של עול�

מה אנוש + תהלי� ח+? אתה מבקש ליתנה לבשר וד�, מאות ושבעי� וארבעה דורות קוד� שנברא העול�

אדנינו מה אדיר שמ� בכל האר! אשר תנה הוד� על ' ה+ תהלי� ח+כי תזכרנו וב� אד� כי תפקדנו 

מתיירא אני , רבונו של עול�:  אמר לפניו# ! חזיר לה� תשובהה:  אמר לו הקדוש ברו� הוא למשה# ! השמי�

מאחז + איוב כו+שנאמר , וחזור לה� תשובה, אחוז בכסא כבודי:  אמר לו#. שמא ישרפוני בהבל שבפיה�

רבונו של : אמר לפניו. מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו: ואמר רבי נחו�. פני כסא פרשז עליו עננו

אמר . אלהי� אשר הוצאתי� מאר! מצרי�' אנכי ה+ שמות כ +# תה נות� לי מה כתיב בה תורה שא, עול�

 לא יהיה ל� אלהי� #שוב מה כתיב בה ? תורה למה תהא לכ�, לפרעה השתעבדת�, למצרי� ירדת�: לה�

 זכור את יו� השבת לקדשו כלו� # שוב מה כתיב בה ? עבודה זרה בי� הגויי� את� שרויי� שעובדי�, אחרי�

שוב מה ? משא ומת� יש ביניכ�,  לא תשא#שוב מה כתיב בה ? ת� עושי� מלאכה שאת� צריכי� שבותא

קנאה , שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנא� לא תגנב?  כבד את אבי� ואת אמ� אב וא� יש לכ�# כתיב בה 

ינו מה אדיר אדנ' ה+ תהלי� ח+שנאמר , מיד הודו לו להקדוש ברו� הוא? יצר הרע יש ביניכ�, יש ביניכ�

שנאמר , ומסר לו דבר, מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב.  לא כתיב# ואילו תנה הוד� על השמי� ' שמ� וגו

א� מלא� . בשכר שקראו� אד� לקחת מתנות, עלית למרו� שבית שבי לקחת מתנות באד�+ תהלי� סח+

ויעמד בי� המתי� ובי� וית� את הקטרת ויכפר על הע� ואומר + במדבר יז+שנאמר , המות מסר לו דבר

  ?  מי הוה ידע#אי לאו דאמר ליה ', החיי� וגו

    

רבונו של : בא שט� ואמר לפניו, בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברו� הוא: ואמר רבי יהושע ב� לוי. ב

איוב : +אמרה לו? תורה היכ� היא: אמר לה, הל� אצל אר!. נתתיה לאר!: אמר לו? תורה היכ� היא, עול�

: שנאמר, אי� בי: אמר לו, הל� אצל תהו�. אי� עמדי: הל� אצל י� ואמר לו. 'י� הבי� דרכה וגואלה+ כח

חזר ואמר . אבדו� ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה, תהו� אמר לא בי היא וי� אמר אי� עמדי+ איוב כח+

הל� .  ב� עמר�ל� אצל: אמר לו. חיפשתי בכל האר! ולא מצאתיה, רבונו של עול�: לפני הקדוש ברו� הוא

וכי מה אני שנת� לי הקדוש ברו� : אמר לו? תורה שנת� ל� הקדוש ברו� הוא היכ� היא: אמר לו, אצל משה

חמודה גנוזה , רבונו של עול�:  אמר לפניו# ? בדאי אתה, משה: אמר לו הקדוש ברו� הוא למשה? הוא תורה

הואיל : ר לו הקדוש ברו� הוא למשה אמ#? אני אחזיק טובה לעצמי. יש ל� שאתה משתעשע בה בכל יו�

  .   'זכרו תורת משה עבדי וגו+ מלאכי ג+שנאמר ,  תקרא על שמ�# ומיעטת עצמ� 

  

בשעה שעלה משה למרו� מצאו להקדוש ברו� הוא שהיה קושר כתרי� :   ואמר רבי יהושע ב� לוי.ג

היה ל� : אמר לו? כלו� יש עבד שנות� שלו� לרבו:  אמר לפניו#? אי� שלו� בעיר�, משה: אמר לו. לאותיות

  .   כאשר דברת' ועתה יגדל נא כח ה+ במדבר יד: +מיד אמר לו. לעזרני
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, וירא הע� כי בשש משה+ שמות לב+מאי דכתיב : רבי יהושע ב� לוי]+ ואמר: [ס"רת השמסו) +אמר (. ד

בתחלת , לסו� ארבעי� יו�: בשעה שעלה משה למרו� אמר לה� לישראל. אל תקרי בושש אלא באו שש

: אמרו לו? משה רבכ� היכ� הוא: אמר לה�, לסו� ארבעי� יו� בא שט� ועירבב את העול�. אני בא, שש

והיינו . הראה לה� דמות מטתו.  ולא השגיחו עליו# מת .  ולא השגיחו עליו# באו שש : אמר לה�. ו�עלה למר

  .   'כי זה משה האיש וגו+ שמות לב+דקאמרי ליה לאהר� 

 

   משה והמלאכי��דרשה א  

  ? בתהילי� כיצד' הדרשה כולה היא פרשנות על מזמור ח $

 ? בינו לבי� המלאכי� לאור� המדרש מה יחסי הכוחות $מה מעמדו של משה לפי המדרש   $

  ?  מה�–בויכוח בי� משה לבי� המלאכי� באות לידי ביטוי שתי תפיסות על מהות התורה  $

  

    משה והשט�–דרשה ב 

  . כח–דרשה זו היא מהל� פרשני באיוב פרק כח יב  $

 ?  מה פשר חיפוש התורה על ידי השט� $

  :חנ�' השוו לדרשת ר

        ו עמוד בו עמוד בו עמוד בו עמוד בתלמוד בבלי מסכת סנהדרי� ד� כתלמוד בבלי מסכת סנהדרי� ד� כתלמוד בבלי מסכת סנהדרי� ד� כתלמוד בבלי מסכת סנהדרי� ד� כ

 שניתנה בחשאי מפני #תושיה :  דבר אחר... # תושיה ) של התורה (למה נקרא שמה: אמר רבי חנ�

 .השט�

 : ראו    ? כיצד קשורות שתי הדרשות הראשונות $

        תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא ד� טז עמוד אתלמוד בבלי מסכת בבא בתרא ד� טז עמוד אתלמוד בבלי מסכת בבא בתרא ד� טז עמוד אתלמוד בבלי מסכת בבא בתרא ד� טז עמוד א

צא וי+ 'איוב ב: +דכתיב, הוא שט�. הוא שט� הוא יצר הרע הוא מלא� המות: יש לקישאמר ר

רק את : (וכתיב הכא, רק רע כל היו�+ 'בראשית ו: +כתיב הת�, הוא יצר הרע'; השט� מאת פני ה

] א�) [רק+ ('איוב ב: +דכתיב, הוא מלא� המות]: רק אליו אל תשלח יד�+ 'איוב א) [+נפשו שמור

  את נפשו שמור

         פסוק ו פסוק ו פסוק ו פסוק ואיוב פרק באיוב פרק באיוב פרק באיוב פרק ב

 :ויאמר יקוק אל השט� הנו ביד� א� את נפשו שמר

 ? ה"וכיצד נתקבל השקר על ידי הקב? קר משה לשט�מדוע שי $

  

   משה ושאילת שלו�–דרשה ג 

 ? ה"מהי מערכת היחסי� הראויה בי� משה לקב, פ הדרשה"ע $

 :  ראו ג�–ה "מדוע משה לא שואל בשלו� הקב $

  ד� מז טור א הלכה ד תלמוד ירושלמי מסכת שקלי� פרק ב 

א והוה רבי אליעזר חמי ליה ומטמר ליה מקמי ואמר חייא בר אב' רבי יוחנ� הוה מסמי� דאזיל עאל ר

ל רבי יעקב בר "הלי� תרתי� מיליא הדי� בבלאה עביד ביה חדא דלא שאיל בשלומיה וחדה מיטמר א

 אידי כ� נהגי� גבהו� דזעירא לא שאיל בשלומיה דרבה דאינו� נהגי� ומקיימי� ראוני נערי� ונחבאו

  '? פשט' הא� הוא –א "ש הריטבראו את פירו?  מה פירוש היה ל� לעזרני $

  א מסכת שבת ד� פט עמוד א"חידושי הריטב

כי עזרת� של , פירוש להתפלל שית� עזר לעמו לישראל למשול ביצר� לקיי� התורה.  היה ל� לעזרני

שישועת� של ישראל היא ישועתו ) 'ג' ויקרא רבה ט(וכדאמרינ� הת� , ה"ישראל היא עזרתו של הקב

  .ה פשוטה היאושאר ההגד, של מקו�

  

   השט� וישראל� משה בשש �דרשה ד  

  ? מהו הטיעו� בו מצליח השט� להחטיא את ישראל בעגל $

 . בפרט ועל רצ� הדרשות בכלל' כיצד הפסוק המסיי� שופ� אור על  דרשה ד $


