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 מסכת סוכה דף נו עמוד ב  .1
 שהן שיראו כדי - בדרום חולקין והיוצאין, נכנסין שהן שיראו כדי - בצפון חולקין הנכנסין: רבנן תנו. בצפון חולקין הנכנסין

בילגה לעולם חולקת בדרום. תנו רבנן: מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה, והלכה ונשאת לסרדיוט אחד ממלכי . יוצאין
יוונים. כשנכנסו יוונים להיכל היתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח, ואמרה: לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מכלה ממונן של 

ר קבעו את טבעתה, וסתמו את חלונה. ויש אומרים: ישראל ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק! וכששמעו חכמים בדב
שכיני בילגה נשתכרו,  -משמרתו שוהה לבא, ונכנס ישבב אחיו עמו, ושימש תחתיו. אף על פי ששכיני הרשעים לא נשתכרו 

א היינו דקנסינן לכולה משמר, אל -שבילגה לעולם חולקת בדרום וישבב אחיו בצפון. בשלמא למאן דאמר משמרתו שוהה לבא 
אמר אביי: אין, כדאמרי אינשי: שותא דינוקא  -למאן דאמר מרים בת בילגה שהמירה דתה, משום ברתיה קנסינן ליה לדידיה? 

אמר אביי: אוי לרשע אוי לשכינו, טוב לצדיק  -ומשום אבוה ואימיה קנסינן לכולה משמרה?  -בשוקא, או דאבוה או דאימיה. 
 צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו[.  טוב לשכינו, ]שנאמר +ישעיהו ג+: אמרו

 
 רש"י מסכת סוכה דף נו עמוד א  .2

שהצפון עיקר, שהרי קבעו הכתוב  -את המגיע לחלקן, כדאמרינן בגמרא: כדי שיראו הנכנסין  -הנכנסין חולקין ביניהם בצפון 
פיכך שינו מקומן אצל רוח שאינו כדי שיראו שהן יוצאין והולכין להם, ל -והיוצאים חולקים בדרום  לשחיטת קדשי קדשים.

  עיקר.
 

 בית הבחירה למאירי מסכת סוכה דף נה עמוד ב  .3
וכשגברה יד חשמונאי וטהרו את המקדש והחזירו העבודה למקומה קנסו כל בני משמרתה על שיצאה מביניהם תרבות רעה 

ר"ל שלא היו ויש אומרים מפני שאותה משמרה היתה שוהה לבא שלא יעמדו בצפון העזרה כדי שיראו כיוצאים אף בכניסתם 
דה חביבה להם ופעם אחת שהתה לבא הרבה ונכנס ישבב אחיו והוא כשמגיע שבת שלהם ומראים לכל שאין העבובאים בזריזות 

ן קנסוה המשמר הקודם לו שהיה ראוי לצאת ושמש במקומו בתמיד של בין הערבים ומתוך כך קנסוהו שלא לעמוד בצפון וכ
להיות טבעתה קבועה וחלונה סתומה והענין הוא שבצפון המזבח היו כ"ד טבעות לכ"ד משמרות וראש כל טבעת נפרד מן הכותל 

מצד אחד כדי שיהיו נותנים צואר הבהמה בתוכו ויקבעוהו אחר כן לצד הרצפה כדי שלא תזוז הבהמה אנה ואנה ותהא נוחה 
בו ראש הבהמה עד שתשתמש בטבעות חברותיה כדי שיהא רישומה ניכר שהועברה  לישחט וקבעו טבעתה של זו שלא להכניס

שלא לעבוד בפרהסיא אלא שיהו העם סבורים שיהו בני משמרה אחרת וי"מ שלא ישתמשו בשום טבעת אלא שישחטו בעמל 
ו וכן חלונה סתומה גדול עד שיהו קצתם אוחזים בראש הבהמה ואחד שוחט ויצא להם מענין זה שהיה נראה לכל שנזופים הי

והוא שהיו שם חלונות פתוחים בכותלי העזרה להרבות האורה לזמן שהם עסוקים בקרבנות וסתמו חלונה כדי להראות 
שנזופים היו ואין עבודה מתקדשת מהם בפרהסיא וי"מ שחלונות היו שם שהיו גונזין שם את סכיניהם וסתמו את חלונה 

 דרך אקראי ולא דרך קבע: שיראה לכל שהיא מועברת שלא לעבוד אלא
 

  , כ"זבראשית פרק מט .4
 בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל:

 
 בראשית רבה צ"ט .5

ד  :המזבח חוטף את הקרבנותמה הזאב הזה חוטף כך היה  ,במזבח -רבי פנחס פתר קריא  ל עַּ ֹּאכַּ בֶֹּקר י ֲעֶׂשה  -בַּ ֶכֶבׂש ֶאָחד תַּ ֶאת הַּ
ק ָשָלל  לֵּ בֶֹּקר, ְוָלֶעֶרב ְיחַּ ְרָבִים ) -בַּ ין ָהעַּ ֲעֶׂשה בֵּ ִני תַּ שֵּ ֶכֶבׂש הַּ ת הַּ  כ"ח( במדברְואֵּ

 

 האדמו"ר מלובביץ, שיחת ו' תשרי התשל"ה .6
שצריך להזהר שלא לדבר בגנותו של מין המדבר, ועל אחת כמה וכמה בגנותן של ישראל, ובפרט לכאורה אינו מובן: אמרו רז"ל 

בת כהן. ואם כן, למה הוצרכה הגמרא להזכיר את שמה של הנערה שעשתה דבר בלתי רצוי שבגללו קנסו את כל המשמרה:  -
 ?מבלי לפרש את השםמספיק לומר "מעשה בנערה ממשמרת בילגה כו"',  - ""מעשה במרים בת בילגה

שאז היה זמן של מצור ומצוק בגלל רדיפות איומות על כל עניני דת,  –המעשה במרים בת בילגה היה "בימי מתתיהו בן יוחנן" 
כמו שכתוב בנוסח "ועל הנסים":"עמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך כו', וכמו שכתב הרמב"ם בריש 

ת על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, גזרו גזרו" :הלכות חנוכה
 .'ונכנסו להיכל... וטמאו הטהרות וכו

ועל זה מספרת   ..... ולכאורה, על פי טבע, במצב של העלם והסתר גדול כזה, היו עלולים להיות כמה וכמה שיסורו מדרך הישר
ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן", "שבחן של ישראל "על דרך  –שה במרים בת בילגה כו'" הגמרא בשבחן של ישראל: "מע

רצוי -שמכל הנשים והבנות  ... לא היה מקרה בלתי -על הפסוק מאמר רז"ל שפרסמה הכתוב לזו לומר שהיא לבדה היתה כו'" 
 .זו מתבטא בהנהגתה הבלתי רצויה גופאאלא עם נערה אחת בלבד, שלכן נתפרסם שמה ... ויש להוסיף ששבחה של נערה 

מוסיפה הגמרא לספר גם את טענתה כלפי  ,"שנוסף לכך שהגמרא מספרת ש"היתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח -ובהקדמה 
 :והגע עצמך ."המזבח, ש"אמרה, לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק

מישראל שנמצאת במעמד ומצב ש"המירה דתה והלכה ונשאת לסרדיוט אחד ממלכי יוונים", וכאשר מדובר אודות נערה 



כדי להקריב "דבר אחר", מצטרפת היא  -באופן של היפך הטהרה  -היוונים כובשים את ירושלים ובית המקדש, ונכנסים להיכל 
ולכן צועקת:  ,עמדם ומצבם הקשה של בני ישראלמ -ולאחרי כל זה, הנה מה שאיכפת ונוגע לה הוא  ...אליהם והולכת עמהם

"לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל ואי אתה עומד עליהם המזבח אינו מגין על ישראל?!... למה אינך עוזר 
 לבני ישראל?!... בשעת הדחק", למה ]הרי[, שב"מעשה במרים בת בילגה" מודגש השבח של כאו"א מישראל, גם מי שנפל למטה

 ביותר.
 

 שיר השירים, ה' .7
ק, ִפְתִחי ר; קֹול ּדֹוִדי דֹופֵּ ָנה, ְוִלִבי עֵּ ָמִתי-ב ֲאִני ְישֵּ ְעָיִתי יֹוָנִתי תַּ ֹּאִשי ִנְמָלא--ִלי ֲאחִֹּתי רַּ י ָלְיָלה.-ֶשר י ְרִסיסֵּ ְטִתי, ֶאת  ָטל, ְקוֻּצֹותַּ --ֻכָתְנִתי-ג ָפשַּ

ְצִתי אֶ  יָכָכה, ֶאְלָבֶשָנה; ָרחַּ ם.-תאֵּ ְנפֵּ יָכָכה ֲאטַּ י, אֵּ ְגלַּ ח ָידֹו ִמן  רַּ י, ָהמּו ָעָליו.-ד ּדֹוִדי, ָשלַּ עַּ חֹּר, ּומֵּ י ָנְטפּו  הַּ ְמִתי ֲאִני, ִלְפתֹּחַּ ְלדֹוִדי; ְוָידַּ מֹור, -ה קַּ
ְנעּול. מַּ פֹות הַּ ל, כַּ ר, עַּ י מֹור עֹּבֵּ ק ָעבָ   ְוֶאְצְבעֹּתַּ ְחִתי ֲאִני ְלדֹוִדי, ְודֹוִדי ָחמַּ ְברֹוו ָפתַּ ְפִשי, ָיְצָאה ְבדַּ ֹּא --ר; נַּ ֹּא ְמָצאִתיהּו, ְקָראִתיו ְול ְשִתיהּו ְול ִבקַּ

סְֹּבִבים ָבִעיר, ִהכּוִני ְפָצעּוִני; ָנְׂשאּו ֶאת  ָעָנִני. שְֹּמִרים הַּ חֹּמֹות-ז ְמָצֻאִני הַּ י הַּ י, שְֹּמרֵּ ָעלַּ  ְרִדיִדי מֵּ

 
 הגרי"ד סולובייצ'יק, קול דודי דופק .8

היהדות הקפידה מאוד על איסור חימוץ השעה. בת תודעת זמן רגישה היא. שהייה כלשהיא נחשבת על ידה לפשע. האדם מפסיד 
אם לא עשיית  –אם לא איחור שעה? מהו עוון חילול שבת  –"ויתמהמה". מהו איסור נותר  –לפעמים את עולמו בשל חטא אחד 

רגע אחד לפניה? במה מתבטא ביטול מצוות, אם לא בהתמהמהות של דקים  מלאכה רגע אחד אחרי שקיעת החמה שמותרת היתה
 אחדים, כגון קריאת שמע לאחר זמנה, נטילת לולב אחרי ביאת השמש וכדומה?

... מהי תמצית שיר השירים אם לא תיאור ההתמהמהות הפרדוכסלית והטרגית של הרעה, שכורת אהבה והלומת געגועים, 
אם לא חימוץ הזדמנות הרת עולם גדולה ונשגבה שעליה חלמה ולמענה נלחמה, שאותה  –שחקה לה כשהשעה, רפודת מורא הוד, 

 בקשה וחיפשה בכל להט נפשה? 
... מה היתה תגובתנו לקול הדוד הדופק, לשפע חסדו ופלאיו? הירדנו ממשכבנו ופתחנו מיד את הדלת, או המשכנו לנוח כרעיה 

 איככה אטנפם?" –איככה אלבשנה? רחצתי את רגלי  –י את כתנתי "פשטת –ההיא, והתעצלנו לרדת ממטתנו? 
 

  ב פרשה שמות פרשת( שנאן) רבה שמות .9
 במקדש ששמשו הכהנים וכן. ביהושע כמו, מנעל בנעילת אסור נגלית ששכינה מקום כל'(. ג /שמות[ )/רגליך מעל] נעלך של ו, ב

 .יחפים אלא שמשו לא
 

  לט פרק" חורב" -( היגר) אליעזר דרבי פרקי .10
 רגלך מעל נעלך של למשה ה"הב' אמ שכך, נעלו לשלוף צריך למקדש שנכנס מי כל אמרו מכאן, לך ה"הב לו אמר

 
 איכה רבה פרשה א מ"ז  .11

מעשה במרים בת בייתוס שקידשה יהושע בן גמלא ומינהו המלך להיות כהן גדול ונכנסה פעם אחת לראות ואמרה אלך ואראה 
אותו כשהוא קורא ביום הכפורים בבית המקדש, והוציאו לה טפטיות מפתח ביתה עד פתח בית המקדש כדי שלא יתיחפו רגליה 

צדוק אראה בנחמה אם לא ראיתיה שקשרו שערותיה בזנבי סוסיהם של ערביים ואעפ"כ נתיחפו רגליה ... אמר רבי אלעזר ברבי 
 והיו מריצין לה מירושלים ועל לוד, וקראתי עליה הפסוק הזה, )דברים כ"ח( הרכה בך והענוגה וגו'. 

 


