
 
 

 יעל שלוסברג                                                                
 

 בס"ד
 

 "שאני מבקש ללמוד תורה"
 רבי אליעזר ורבי עקיבא

 
  א/יט דף זרה עבודה מסכת בבלי תלמוד. 1

  חפצו.' ה בתורת אם כי שנאמר חפץ שלבו ממקום אלא תורה לומד אדם אין רבי אמר

ספרא )לוי ורבי שמעון בן  סליק סידרא פסקי וקא דרבי קמיה יתבי ברבי שמעון ורבי לוי
 לייתו אמר לוי רבי ישבו לפני רבי והיו לומדים המקראות לפניו. סיימו את סדר לימודם(.

תילים )כפו על לוי  ואייתו ללוי כפייה תילים.[ לן] לייתו אמר ברבי שמעון רבי משלי.[ לן]
 תורה לומד אדם אין ואמר: רבי פריש חפצו' ה בתורת אם כי הכא מטו כי ולמדו תהילים(.

  לעמוד רשות לנו נתת רבי לוי אמר חפץ. שלבו ממקום אלא

 רבא ואמר חפצו' ה בתורת אם כי שנאמר חפץ שלבו במקום תורה אדם ילמוד לעולם
' ה בתורת שנאמר שמו על נקראת ולבסוף הוא ברוך הקדוש של שמו על נקראת בתחילה

  ולילה יומם יהגה ובתורתו חפצו

 פרקי דרבי אליעזר פרק א. 2
מעשה בר' אליעזר בן הורקנוס שהיו לאביו חורשין הרבה והיו חורשין על גבי המענה והוא 

: מפני מה אתה בוכה, שמא מצטער אמר לו אביוהיה חורש בטרשין. ישב לו והיה בוכה. 
 המענה:אתה שאתה חורש בטרשין? עכשיו הרי אתה חורש עמנו על גבי 

מפני מה אתה בוכה שמא מצטער אתה  אמר לו אביוב. ישב לו על גבי המענה והיה בוכה.  
שאתה חורש על גבי המענה?  אמר לו לאו. אמר לו ולמה אתה בוכה? אמר לו איני בוכה 

. אמר לו והרי בן שמנה ועשרים שנה אתה ואתה מבקש שאני מבקש ללמוד תורהאלא 
 שה והוליד בנים ואתה מוליכן לבית הספר:ללמוד תורה?! אלא קח לך א

אמר לו בן הורקנוס  אליהו זכור לטובג. עשה שתי שבתות שלא טעם כלום עד שנגלה עליו 
. אמר לו אם אתה מבקש שאני מבקש ללמוד תורהמפני מה אתה בוכה? אמר לו מפני 

 ללמוד תורה עלה לך לירושלם אצל רבן יוחנן בן זכאי. 

ישב לפניו והיה בוכה. אמר לו מפני מה  רבן יוחנן בן זכאילם אצל עמד ועלה לו אל ירוש
אמר לו בן מי אתה לא רצה להגיד לו  שאני מבקש ללמוד תורהאתה בוכה? אמר לו מפני 

אמר לו מימיך לא למדת לא קריית שמע ולא תפלה ולא ברכת המזון אמר לו לאו עמד 
 ולמדו שלשתן:

 שאני מבקש ללמוד תורהד. ישב לו והיה בוכה אמר לו מפני מה אתה בוכה? אמר לו מפני 
 עמד ולמדו תורה והיה אומר לו ב' הלכות כל ימות השבוע ובשבת היה חוזר עליהן ומדבקן:

ה. עשה שמונה ימים ולא טעם כלום עד שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן והעמידו לפניו. ישב 
לו מפני מה אתה בוכה? אמר לו שהעמדתני לפניך כאדם שהוא מעמיד לו והיה בוכה אמר 

כשם שעלה ריח פיך מלפני כך יעלה ריח חוקי תורה  ,בנימלפניו מוכה שחין אמר לו: 
אמר לו בן מי אתה? אמר לו בן הורקנוס אמר לו והרי אתה בן גדולי עולם  מפיך לשמים.

 ולא היית מגיד לי אמר לו חייך אתה סועד אצלי:

ו. אמר לו כבר סעדתי אצל אכסנאי שלי אמר לו ומי הוא האכסנאי שלך אמר לו. ר' יהושע 
בן חנניא ורבי יוסי הכהן שלח ושאל לפני אכסנאי שלו. אמר להם אצלכם סעד אליעזר 
היום? אמרו לו לאו. והרי יש שמונה ימים שלא טעם כלום. ר' יהושע בן חנניא ור' יוסי 

 חנן בן זכאי הרי יש לו שמונה ימים שלא טעם כלום:הכהן הלכו ואמרו לרבן יו



 מדרש רבה במדבר פרשה יט פסקה ז . 3
ר' אחא בשם ר' חנינא אמר בשעה שעלה משה למרום שמע קולו של הקב"ה שיושב ועוסק 

עגלה בת שנתה ופרה בת  ר' אליעזר אומרבפרשת פרה אדומה ואומר הלכה בשם אומרה: 
העולמים יהי רצון שיהא מחלצי אמר לו חייך שהוא מחלציך הה"ד  שתים. אמר לפניו רבון

 )שמות יח( ושם האחד אליעזר שם אותו המיוחד:

 . אבות דרבי נתן )נוסח א( פרק ששי 4
 זה רבי אליעזר.  -)ב( ... דבר אחר הוי מתאבק בעפר רגליהם 
 ושותה בצמא את דבריהם זה רבי עקיבא. 

 
 אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום.  מה היה תחילתו של רבי עקיבא?

 פעם אחת היה עומד על פי הבאר אמר מי חקק אבן זו? 
 אמרו: לא המים שתדיר נופלים עליה בכל יום? 

 אמרו לו: עקיבא אי אתה קורא אבנים שחקו מים? 
מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו: מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשה 

  מיד חזר ללמוד תורה.כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם! כברזל על אחת 
 הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. א"ל רבי למדני תורה. 

אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח כתב לו אלף בית ולמדה. היה לומד והולך 
 עד שלמד כל התורה כולה. 

אמר להם רבותי פתחו לי טעם משנה כיון  לפני רבי אליעזר ולפני ר' יהושעהלך וישב 
שאמרו לו הלכה אחת הלך וישב לו בינו לבין עצמו אמר )אלף זו למה נכתבה בית זו למה 

 נכתבה( דבר זה למה נאמר חזר ושאלן והעמידן בדברים. 

  ב/מט דף פסחים מסכת בבלי תלמוד. 5
 אמרו כחמור ואנשכנו חכם תלמיד לי יתן מי אמרתי הארץ עם כשהייתיאמר רבי עקיבא: 

 .עצם שובר ואינו נושך וזה עצם ושובר נושך זה להן אמר ככלב אמור רבי תלמידיו לו

 תרגום:  ב  –זוהר חלק א דף צח/א . 6
הורקנוס  ולימינ ישבה, ויכשחלה רבי אליעזר הגדול ההוא יומא ערב שבת ה :תנו רבנן

אותם על שלא באו לשמשו )במשך נו...  עד שהיו יושבים נכנסו חכמי הדור לבקרו. קלל ב
  .מושה יותר מלימודהיגדולה ש כל תקופת הנידוי( שלמדנו:

 עד שבא רבי עקיבא. אמר לו: עקיבא עקיבא למה לא באת לשמשני?

תמות מיתת  םך איאתמהה על :אמר כעס )רבי אליעזר(. .ה לי פנאיירבי לא ה ו:אמר ל
  . קללו שתהיה מיתתו קשה משל כולם.עצמך

  למדני תורה!רבי  :רבי עקיבא ואמר ליה הבכ
  והקיפה את שניהם. אש האבבמעשה מרכבה, פיו רבי אליעזר פתח 

  יצאו לפתח החדר וישבו שם. .לכך םוכדאי ראויים ואנ שאיןשמע מינה  מים:אמרו חכ

 היה מה שהיה ופסקה האש.

  .הלכות פסוקות ותמא שלושבבהרת עזה  למדוו

וחזרה  םמי יורדותרבי עקיבא  והיו עיניו שלדפסוקי דשיר השירים, רי"ו טעמים  ולמד לו
פסוק )שיר ב ה( סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי  כאשר הגיעו לאותו האש כמקודם.

והרים קולו וגעה בבכי ולא יכול היה להוציא ל רבי עקיבא, ול לסבולא יכ - חולת אהבה אני
 וב שיש העומק והסודות העליוניםכל  ול האהר הגה מפיו מאימת השכינה שהייתה שם. 

מנו )בשום סוד משיר שתמש בשום פסוק מהלא לש והשביע אותו שבועהבשיר השירים, 
כדי שלא יחריב הקב"ה את העולם בגין כך, כי אין זה לרצון לפניו שישתמשו , השירים(

  בזה )בסודות אלו בגלל גודל הקדושה שבהם(.

 

 



 

 

 

 אילנה חדד

 

 "ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא" עיון בתיאורי היכל ה׳ בתנ"ך

ר : ט-שמות פרק יט, ז .1 ה ֲאשֶׁ ֵאלֶׁ ים הָּ רִּ ל ַהְדבָּ ם ֵאת כָּ ְפֵניהֶׁ ם לִּ ם ַויָּשֶׁ עָּ ְקֵני הָּ א ְלזִּ ְקרָּ ה ַויִּ )ז( ַויָּבֹא ֹמשֶׁ

וָּהו ל ה': צִּ ם אֶׁ עָּ ְבֵרי הָּ ת דִּ ה אֶׁ ב ֹמשֶׁ ה ַויָּשֶׁ ר ה' ַנֲעשֶׁ בֶׁ ר דִּ ו ַויֹאְמרו ֹכל ֲאשֶׁ ם ַיְחדָּ עָּ  ה': )ח( ַוַיֲענו כָּל הָּ

ְך ְוַגם בְ  מָּ י עִּ ם ְבַדְברִּ עָּ ְשַמע הָּ ן ַבֲעבור יִּ נָּ עָּ יָך ְבַעב הֶׁ א ֵאלֶׁ י בָּ ֹנכִּ ֵנה אָּ ה הִּ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ינו ָך )ט( ַויֹאמֶׁ ַיֲאמִּ

ל ה': ם אֶׁ עָּ ְבֵרי הָּ ת  דִּ ה אֶׁ ם ַוַיֵגד ֹמשֶׁ  ְלעֹולָּ

 

אינו אומר אשר צוה ה' אלא אשר צוהו ה' מלמד : מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט פסוק ט .2

ששומעין מפיך כשומעין מפי הקודש ולא מפיך אלא מפי זקנים העתידים לבוא אחריך ומפי הנביאים 

 נו לעולם.לכך נאמר וגם בך יאמי

 

ונאמרו כל הדברות כלן בלשון יחיד, ה' אלהיך אשר הוצאתיך, ולא כאשר : רמב"ן שמות פרק כ .3

התחיל להם אתם ראיתם וגו', אם שמע תשמעו )לעיל יט ד ה(, להזהיר כי כל יחיד מהם יענש על 

 מהם.המצות, כי עם כל אחד ידבר, ולכל אחד יצוה שלא יחשבו כי אחר הרוב ילך והיחיד ינצל ע

 

חזר ר' לוי ופירשה אמר להם השמע עם קול אלהים, : לנא( פרשת יתרו פרשה כטשמות רבה )וי .4

כיצד אילו היה כתוב קול ה' בכחו לא היה העולם יכול לעמוד, אלא קול ה' בכח, בכח של כל אחד 

 ואחד, הבחורים לפי כחן והזקנים לפי כחן והקטנים לפי כחן, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל לא

בשביל ששמעתם קולות הרבה תהיו סבורין שמא אלוהות הרבה יש בשמים אלא תהיו יודעים שאני 

 הוא ה' אלהיך, שנא' )שם /דברים/ ה( אנכי ה' אלהיך.

 

( א ו ישעיה' )וגו עזיהו המלך מות בשנתז:  פרשה דשירה מסכתא - בשלח ישמעאל דרבי מכילתא .5

 .בתורה ומאוחר מוקדם שאין לפי כאן נכתב ולמה הפרשה תחלת היה זה

 

 . , ולא עלו משה ואליהו למעלהמעולם לא ירדה שכינה למטה :סוכה )ה ע"א(בבלי  .6

 

וֶׁן : יג-ישעיהו פרק נה, ו .7 יש אָּ ע ַדְרכֹו ְואִּ שָּ רֹוב: )ז( ַיֲעֹזב רָּ ְהיֹותֹו קָּ ֻאהו בִּ ְצאֹו ְקרָּ מָּ ְרשו ה' ְבהִּ )ו( דִּ

ל ה'  יו ְויָֹּשב אֶׁ י לֹא ַמְחְשבֹוַתי ַמְחְשבֹוֵתיכֶׁם ְולֹא ַמְחְשֹבתָּ ְסלֹוַח: )ח( כִּ ה לִּ י ַיְרבֶׁ ל ֱאֹלֵהינו כִּ יַרֲחֵמהו ְואֶׁ וִּ

ַמְחְש  ַדְרֵכיכֶׁם וַמְחְשֹבַתי מִּ ַכי מִּ ְבהו ְדרָּ ץ ֵכן גָּ רֶׁ ם ֵמאָּ ַמיִּ ְבהו שָּ י גָּ י ְנֻאם ה': )ט( כִּ כָּ ֹבֵתיכֶׁם: )י( ַדְרֵכיכֶׁם ְדרָּ

י ַכֲאשֶׁ  ּה כִּ יחָּ ְצמִּ ּה ְוהִּ ידָּ ץ ְוהֹולִּ רֶׁ אָּ ת הָּ ְרוָּה אֶׁ ם הִּ י אִּ ה לֹא יָּשוב כִּ מָּ ם ְושָּ ַמיִּ ן ַהשָּ ג מִּ לֶׁ ם ְוַהשֶׁ ר ֵיֵרד ַהגֶׁשֶׁ

שָּ  ם עָּ י אִּ ם כִּ י לֹא יָּשוב ֵאַלי ֵריקָּ פִּ ר ֵיֵצא מִּ י ֲאשֶׁ רִּ ְהיֶׁה ְדבָּ ֹאֵכל: )יא( ֵכן יִּ ם לָּ חֶׁ ַרע ַלֹזֵרַע ְולֶׁ תְונַָּתן זֶׁ  ה אֶׁ

עֹות ים ְוַהְגבָּ רִּ הָּ לון הֶׁ לֹום תובָּ ה ֵתֵצאו וְבשָּ ְמחָּ י ְבשִּ יו: )יב( כִּ ר ְשַלְחתִּ יַח ֲאשֶׁ ְצלִּ י ְוהִּ ַפְצתִּ ר חָּ ְפְצחו  ֲאשֶׁ יִּ

ְרַפד  ה ְברֹוש תחת ְוַתַחת ַהסִּ ְמֲחאו כָּף: )יג( ַתַחת ַהַנֲעצוץ ַיֲעלֶׁ ה יִּ דֶׁ ל ֲעֵצי ַהשָּ נָּה ְוכָּ ְפֵניכֶׁם רִּ ה ֲהַדס לִּ ַיֲעלֶׁ

יָּה ַלה' ְלשֵ  ֵרתְוהָּ כָּ ם לֹא יִּ  . ם ְלאֹות עֹולָּ

 



אתָּ ֵחן : כג-שמות פרק לג, יז .8 צָּ י מָּ ה כִּ ֱעשֶׁ ַבְרתָּ אֶׁ ר דִּ ה ֲאשֶׁ ר ַהזֶׁ בָּ ת ַהדָּ ה ַגם אֶׁ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ )יז( ַויֹאמֶׁ

ָך: ת ְכֹבדֶׁ י נָּא אֶׁ ֲעָך ְבֵשם: )יח( ַויֹאַמר ַהְרֵאנִּ י  ְבֵעיַני וֵָּאדָּ אתִּ רָּ נֶׁיָך ְוקָּ י ַעל פָּ יר כָּל טובִּ י ַאֲעבִּ ר ֲאנִּ )יט( ַויֹאמֶׁ

נָּי  ת פָּ ְרֹאת אֶׁ ר לֹא תוַכל לִּ ר ֲאַרֵחם: )כ( ַויֹאמֶׁ ת ֲאשֶׁ י אֶׁ ַחְמתִּ ֹחן ְורִּ ר אָּ ת ֲאשֶׁ י אֶׁ נֶׁיָך ְוַחֹנתִּ י ְבֵשם ה' ְלפָּ כִּ

קֹו ֵנה מָּ ר ה' הִּ י: )כא( ַויֹאמֶׁ ם וָּחָּ דָּ אָּ י הָּ ְרַאנִּ יָך לֹא יִּ י ְוַשְמתִּ יָּה ַבֲעֹבר ְכֹבדִּ ַצְבתָּ ַעל ַהצור: )כב( ְוהָּ י ְונִּ תִּ ם אִּ

יתָּ אֶׁ  אִּ י ְורָּ ת ַכפִּ י אֶׁ ֹרתִּ י: )כג( ַוֲהסִּ ְברִּ יָך ַעד עָּ לֶׁ י עָּ י ַכפִּ ְקַרת ַהצור ְוַשֹכתִּ אוְבנִּ ַני לֹא ֵירָּ י ופָּ  . ת ֲאֹחרָּ

 

י: ב-יחזקאל פרק א, א .9 ְשֹלשִּ י בִּ ר )א( ַוְיהִּ ה ַעל ְנַהר ְכבָּ י ְבתֹוְך ַהגֹולָּ ש ַוֲאנִּ ה ַלֹחדֶׁ שָּ י ַבֲחמִּ יעִּ ְרבִּ נָּה בָּ ם שָּ

ְך  לֶׁ לות ַהמֶׁ ית ְלגָּ ישִּ נָּה ַהֲחמִּ יא ַהשָּ ש הִּ ה ַלֹחדֶׁ שָּ ים: )ב( ַבֲחמִּ ה ַמְראֹות ֱאֹלהִּ ְראֶׁ ם וָּאֶׁ ַמיִּ ְפְתחו ַהשָּ ין:נִּ  יֹויָּכִּ

 

זה אלי, ר' אליעזר אומר מנין : שירה פרשה ג ד"ה זה אליתא דמסכ -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  .10

אתה אומר שראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל שנ' וביד הנביאים אדמה )הושע 

יב יא( וכתיב נפתחו השמים ואראה מראות אלהים )יחזקאל א א(. משל למלך בשר ודם שנכנס 

מאלו וחיילות מלפניו ומלאחריו והיו הכל שואלין אי למדינה ועליו צפירה מקיפתו וגבורים מימינו ומש

זהו המלך מפני שהוא בשר ודם כמותם אבל כשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים לא הוצרך אחד 

 מהם לשאול אי זהו המלך אלא כיון שראוהו הכירוהו פתחו כולן פיהן ואמרו זה אלי ואנוהו וגו'.

 

לבן כפר שראה את המלך,  -יחזקאל דומה  . למהכל שראה יחזקאל ראה ישעיהחגיגה יג עמוד ב:  .11

 . שראה את המלך לבן כרך -ולמה ישעיה דומה 

כששרתה עליו רוח הקדש, כמה שנאמר ואראה  -ראה ישעיה  :רש"י מסכת חגיגה דף יג עמוד ב .12

את ה' יושב על כסא רם ונשא וגו' )ישעיהו ו( אלא שלא חש לפרש את הכל, שהיה בן מלכים וגדל 

 ובן כרך הרואה את המלך אינו נבהל ואינו תמה, ואינו חש לספר.בפלטין, 

 

כדתניא: כל הנביאים נסתכלו  -ואראה את ה'  : תלמוד בבלי מסכת יבמות דף מט עמוד ב .13

 באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה.

 

-ש קדוש" זאת אומרת האשמע ישעיה את המלאכים קוראים בלא הרף: "קדוש קדו ר' יהודה הלוי : .14

לוה נעלה ומרומם, ומקדש ומטהר משידבק בו שמץ מטומאות האומה אשר שכן כבודו בקרבה, ולכן 

ראהו ישעיה "על כסא רם ונשא". בשם 'קדוש' קוראים אפוא את הרוחני אשר לא ילבש גשמיות 

 ואשר לא יחול בו דבר מן הדברים החלים בבעלי הגשמיות.

 

שמי מרומא עלאה בית שכנתיה, קדיש על ארעא עובד גבורתיה, קדיש קדיש ב התפילה:מתוך  .15

 . לעלם ולעלמי עלמיא

 

הריני מת שלא הייתי כדאי שאראה פני השכינה  -)ה( כי נדמיתי  :רש"י ישעיהו פרק ו פסוק ה .16

 ודוגמתו מצינו במנוח מות נמות כי אלהים ראינו )שופטים יג(:

 

מתחילה אמרתי שאילו הייתי בעת מתן תורה הייתי  - רשב"י על פי תלמוד ירושלמי שבת א, ב: .17

מבקש מבורא העולם שיברא שני פיות לאדם: בפה אחד ילמד, ובפה השני יעסוק בצרכיו החומריים. 



כעת אני חוזר בי שכן אנשים מנצלים את הפה האחד שנתן להם בורא העולם לאמירת לשון הרע, 

 ועל אחת כמה וכמה בשני פיות!

 

  ט פרק ברכות מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד .18

 אליו? קרובים אלהים לו אשר גדול גוי מי[ ז ד דברים] דכתיב אהן מה אותו ]ר' שמלאי[ ושאלו חזרו

 . אליו קראינו בכל אלא כאן כתיב אין אליהם קראינו בכל אלהינו' כה להן אמר

 משיב? אתה מה לנו. בקנה דחית לאלו רבי תלמידיו לו אמרו

 קרובה נראית זרה עבודה סימון בר יהודה רב בשם פנחס' ר דאמר. קריבות מיני בכל קרוב להן אמר

 בבית עמו אלוהו דבר סוף' וגו יסבלוהו כתף על ישאוהו[ ז מו' ישעי] טעמא מה. רחוקה אלא ואינה

 קרוב ואין רחוק נראה הוא ברוך הקדוש אבל מצרתו יושיע ולא ישמע ולא שימות עד צועק והוא

 . ממנו

 רקיע של ועביו שנה ק"ת מהלך לרקיע ומרקיע שנה מאות' ה מהלך לרקיע ועד מהארץ לוי דאמר

 החיות טלפי אף סמוקה אבא' ר בשם חלבו ורבי ברכיה' ר ואמר. ורקיע רקיע לכל וכן. שנה ק"ת

 הכנסת לבית נכנס ואדם מעולמו גבוה הוא כמה ראה. ישרה מנין עשרה וחמש שנה מאות' ה מהלך

 היא וחנה[ יג א א שמואל] שנאמר. תפלתו את מאזין ה"והקב בלחישה ומתפלל העמוד אחורי ועומד

 כל וכן. תפילתה את הוא ברוך הקדוש והאזין ישמע לא וקולה נעות שפתיה רק לבה על מדברת

 יש וכי. שומע והוא חבירו באוזן המשיח כאדם יעטף כי לעני תפילה[ א קב תהילים] שנאמר בריותיו

 לאוזן? כפה לבריותיו קרוב שהוא מזה קרוב אלוה לך

 לפני הדין שיתן עד רבים חטאים או גדול חטא אדם שיחטא ואפשר ו פרק תשובה הלכות ם"רמב .19

 התשובה ממנו שמונעין ומדעתו ברצונו שעשה אלו חטאים על החוטא מזה הפרעון שיהא האמת דיין

 ידי על אמר ה"שהקב הוא, שיעשה בחטאו ויאבד שימות כדי מרשעו לשוב רשות לו מניחין ואין

 ',וגו הזה העם לב השמן ישעיהו

 

ַמיִּם  :כב-מלכים א פרק כב, יט .20 א ַהשָּ ל ְצבָּ ְסאֹו ְוכָּ ת ה' ֹיֵשב ַעל כִּ י אֶׁ יתִּ אִּ ֵכן ְשַמע ְדַבר ה' רָּ ר לָּ )יט( ַויֹאמֶׁ

ת ַאחְ  ה אֶׁ י ְיַפתֶׁ ר ה' מִּ ְשמֹאלֹו: )כ( ַויֹאמֶׁ ינֹו ומִּ ימִּ יו מִּ לָּ ר זֶׁה ְבֹכה ֹעֵמד עָּ ד ַויֹאמֶׁ ְלעָּ ֹמת גִּ ֹפל ְברָּ ב ְוַיַעל ְויִּ אָּ

ה: )כב( יו ַבמָּ ר ה' ֵאלָּ נו ַויֹאמֶׁ י ֲאַפתֶׁ ר ֲאנִּ ְפֵני ה' ַויֹאמֶׁ רוַח ַוַיֲעֹמד לִּ ר  ְוזֶׁה ֹאֵמר ְבֹכה: )כא( ַוֵיֵצא הָּ ַויֹאמֶׁ

יו ַויֹאמֶׁ  יאָּ ל ְנבִּ י כָּ ר ְבפִּ קֶׁ י רוַח שֶׁ יתִּ יִּ ל ֵצא ַוֲעֵשה ֵכן:ֵאֵצא ְוהָּ ה ְוַגם תוכָּ  ר ְתַפתֶׁ

 

 מלכים א כב ישעיהו ו

 ' ה את ראיתי

  כסאו על ישב

  השמים צבא וכל

  מימינו עליו עמד

  ומשמאלו

 ' ה ויאמר

  …אחאב את יפתה מי

  …הרוח ויצא

  אפתנו אני ויאמר

 כן ועשה צא …ויאמר

  ה' את ראיתי

  …ונשא רם כסא על ישב

  שרפים

  …לו ממעל עמדים

 

  אמר ה' קול את ואשמע 

  לנו ילך ומי אשלח מי את

 

  שלחני הנני ואמר

 …ואמרת לך ויאמר



 

. למה נאמר, לפי שנגלה אנכי ה' אלהיך :מסכתא דבחדש פרשה ה -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  .21

על הים כגבור עושה מלחמות, שנאמר +שמות טו ג+ ה' איש מלחמה. נגלה על הר סיני כזקן מלא 

 .רחמים, שנאמר +שם /שמות/ כד י+ ויראו את אלהי ישראל

 

 

 

 

 

 


