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מדרש תנחומא ,וירא כ״ב
)א( ַויּ ֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַויּ ֹאֶמר ִהֵנּ ִניַ .מהוּ ְלשׁוֹן ִהֵנּ ִניְ ,לשׁוֹן ֲﬠָנָוהְ ,לשׁוֹן ֲחִסידוּת,
ֶשָׁכַּ Bﬠ ְנ ְוָתנוָּתן ֶשׁל ֲחִסיִדים ְבָּכל ָמקוֹםַ .ויּ ֹאֶמר ַקח ָנאֵ ,אין ָנא ֶאָלּא ְלשׁוֹן ַבָּקָּשׁה.
ָמָשׁל ְלֶמֶלָ Bבָּשׂר ָוָדם ֶשָׁﬠְמדוּ ָﬠָליו ִמְלָחמוֹת ַה ְרֵבּהְ ,וָהָיה לוֹ ִגּבּוֹר ֶאָחד נוֵֹצַח ְבָּכל
ַהִמְּלָחמוֹתְ .לָיִמים ָﬠְמָדה ָﬠָליו ִמְלָחָמה ֲחָזָקהָ .אַמר ַהֶמֶּלְ Bלאוֹתוֹ ִגבּוֹרְ ,בַּבָקָּשׁה
ִמְמֲּ Mﬠמוֹד ִלי ְבִּמְלָחָמה זוֶֹ ,שׁלּ ֹא י ֹאְמרוּ ָשֵׂרי ַהַחָיִּלים ֶשִׁלּי ,אוָֹתן ִמְלָחמוֹת
ִראשׁוֹנוֹת ל ֹא ָהָיה ָבֶהן ַמָמשַׁ .אף ָכָּ Bאַמר ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Bהוּא ְלַאְבָרָהםִ ,נִסּיִתיM
ְבִּתְשָׁﬠה ִנְסיוֹנוֹת ְוָﬠַמְדָתּ ָבֶהןַ ,ﬠְכָשׁו ֲﬠמוֹד ִלי ְבּ ִנָסּיוֹן ֶזהְ ,כֵּדי ֶשׁלּ ֹא י ֹאְמרוּ,
ִראשׁוֹ ִנים ל ֹא ָהָיה ָבֶהם ַמָמּשׁ.

בראשית רבה י״ב:ט״ו
)טו( ה' ֱאִSהיםְ ,לֶמֶלֶ Bשָׁהיוּ לוֹ כּוֹסוֹת ֵריִקיםָ ,אַמר ַהֶמֶּלִ Bאם ֲא ִני נוֵֹתן ְלתוָֹכן
ַחִמּיןֵ ,הם ִמְתַבְּקִּﬠין .צוֵֹנןֵ ,הם ַמְק ִריִסין ,וֶּמה ָﬠָשׂה ַהֶמֶּלֵ Bﬠַרב ֲחִמין ְבּצוֵֹנן ְוָנַתן
ָבֶּהם ְוָﬠָמדוָּ .כָּ Bאַמר ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Bהוּא ִאם בּוֵֹרא ֲא ִני ֶאת ָהעוָֹלם ְבִּמַדּת ָהַרֲחִמים,
ֲהֵוי ֶחְטָייה ַסִגּיִאיןְ .בִּמַדּת ַהִדּיןָ ,הֵאיָ Bהעוָֹלם ָיכוֹל ַלֲﬠֹמדֶ .אָלּא ֲהֵרי ֲא ִני בּוֵֹרא
אוֹתוֹ ְבִּמַדּת ַהִדּין וְּבִמַדּת ָהַרֲחִמיםְ ,וַהְלַּואי ַיֲﬠֹמד.
שמות רבה כ׳:ז׳
)ז( ָדָּבר ַאֵחרַ ,ו ְיִהי ְבַּשַׁלּח ַפּ ְרֹעהְ ,כֶּשָׁשַּׁלח ַפּ ְרֹעה ֶאת ָהָﬠם ִמי ָצַוח ַוויַ ,פּ ְרֹעה.
ָמָשׁל ְלֶמֶלֶ Bשָׁהָיה ְבּנוֹ הוֵֹלִ Bלְמִדיָנה ַאַחתָ ,הַלְ Bוָשָׁרה ֵאֶצל ָﬠִשׁיר ֶאָחד ְוִקֵבּל
ֶהָﬠִשׁיר ְבּנוֹ ֶשׁל ֶמֶלְ Bבַּﬠ ִין טוָֹבהֵ ,כּיָון ֶשָׁשַּׁמע ַהֶמֶּלִ Bמי ִקֵבּל ְבּנוֹ וְּבֵאיֶזה ְמִדיָנה
הוּאָ ,הָיה ְמַשֵׁלַּח ִאֶגֶּרת ֵאֶצל אוֹתוֹ ָהִאישׁ ְוָאַמר לוֹ ַשַׁלּח ֶאת ְבּ ִני ַפַּﬠם ַאַחת וּב' ְוג'

ָהָיה ְמַשֵׁלַּח ְבָּכל ְזַמן וְּבָכל ָשָׁﬠה ְוָשָׁﬠהַ ,ﬠד ֶשָׁהַלְ Bוהוִֹציא ִלְבנוֹ ְבַּﬠְצמוִֹ ,הְתִחיל
אוֹתוֹ ָהִאישׁ צוֵֹﬠק ַﬠל ֶשָׁיָּצא ְבּנוֹ ֶשׁל ֶמֶלִ Bמתּוֵֹ Bבּיתוָֹ .אְמרוּ לוֹ ְשֵׁכָניו ָלָמּה ַאָתּה
צוֵֹﬠקָ ,אַמר ָלֶהם ָכּבוֹד ָהָיה ִלי ְכֶּשָׁהָיה ְבּנוֹ ֶשׁל ֶמֶלֶ Bאְצִלי ֶשָׁהָיה ַהֶמֶּל Bכּוֵֹתב
ִאֶגֶּרת ִליְ ,וָהָיה ָזקוּק ִלי ְוָה ִייִתי ָספוּן ְבָּפָניוַ ,ﬠְכָשׁו ֶשׁ ִנְּמַשְׁ Bבּנוֹ ֶשׁל ֶמֶלֵ Bמֶאְצִלי
ֵאינוֹ ִנְזָקק ִלי ְבָּדָברְ ,לָכֲ Bא ִני צוֵֹﬠקָ .כָּ Bאַמר ַפּ ְרֹעהְ ,כֶּשָׁהיוּ ִיְשָׂרֵאל ֶאְצִלי ָהָיה
ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Bהוּא ָזקוּק ִלי ְוָה ִייִתי ָספוּן ְבָּפָניו ְוָהָיה ְמַשֵׁלַּח ִלי ִאֶגֶּרת ְבָּכל ָשָׁﬠה
ְואוֵֹמר )שמות ט ,א(ֹ :כּה ָאַמר ה' ֱאֵSהי ָהִﬠְב ִרים ַשַׁלּח ַﬠִמּיְ ,וָהָיה ַפּ ְרֹעה שׁוֵֹמַﬠ
ִמִפּי מֶשׁה ַשַׁלּח ֶאת ְבּ ִני ְול ֹא ָהָיה ְמַבֵקּשׁ ְלַשְׁלָּחםְ ,כֶּשָׁיַּרד ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Bהוּא
ְלִמְצַר ִים ְוהוִֹציא ֶאת ִיְשָׂרֵאלֶ ,שֶׁנֱּאַמר )שמות ג ,ח(ָ :וֵאֵרד ְלַהִצּילוֹ ִמַיּד ִמְצַר ִים,
ִהְתִחיל ַפּ ְרֹעה צוֵֹﬠק ַווי ֶשִׁשַּׁלְּחִתּי ֶאת ִיְשָׂרֵאלְ ,לָכֶ Bנֱאַמרַ :ו ְיִהי ְבַּשַׁלּח ַפּ ְרֹעה.
בראשית רבה ל״ט:א׳
)א( ַויּ ֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְ Bלֵ Mמַא ְרְצ Mוגו' )בראשית יב ,א(ַ ,רִבּי ִיְצָחק ָפַּתח
)תהלים מה ,יא(ִ :שְׁמִﬠי ַבת וּ ְרִאי ְוַהִטּי ָאְזֵנְ Bוִשְׁכִחי ַﬠֵמּ Bוֵּבית ָאִביָ ,Bאַמר ַרִבּי
ִיְצָחק ָמָשׁל ְלֶאָחד ֶשָׁהָיה עוֵֹבר ִמָמּקוֹם ְלָמקוֹםְ ,וָרָאה ִבּיָרה ַאַחת דּוֶֹלֶקתָ ,אַמר
תּ ֹאַמר ֶשַׁהִבּיָרה ַהזּוֹ ְבּל ֹא ַמ ְנִהיגֵ ,הִציץ ָﬠָליו ַבַּﬠל ַהִבּיָרהָ ,אַמר לוֹ ֲא ִני הוּא ַבַּﬠל
ַהִבּיָרהָ .כְּ Bלִפי ֶשָׁהָיה ָאִבינוּ ַאְבָרָהם אוֵֹמר תּ ֹאַמר ֶשָׁהעוָֹלם ַהֶזּה ְבּל ֹא ַמ ְנִהיג,
ֵהִציץ ָﬠָליו ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Bהוּא ְוָאַמר לוֹ ֲא ִני הוּא ַבַּﬠל ָהעוָֹלם) .תהלים מה ,יב(:
ְו ִיְתָאו ַהֶמֶּלָ Bיְפֵיִ Bכּי הוּא ֲאֹדַנ ִיְ .Bו ִיְתָאו ַהֶמֶּלָ Bיְפֵיְ ,Bלַיפּוֵֹתָ Bבּעוָֹלם) ,תהלים מה,
יב(ְ :וִהְשַׁתֲּח ִוי לוֱֹ ,הֵוי ַויּ ֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם.
ילקוט שמעוני על נ"ך תקמ״ט:י״א
)יא( ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה' .וכי מלפני ה' הוא בורח והלא כבר
נאמר אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח אם אסק שמים וגו' וכתיב עיני ה'
המה משוטטים בכל הארץ ,וכתיב בכל מקום עיני ה' צופות ,וכתיב אם יחתרו
בשאול משם ידי תקחם ,וכתיב אין חשך ואין צלמות להסתר ,אלא אמר יונה
אלך לח"ל שאין השכינה נגלית שם שהגוים קרובי תשובה הם שלא לחייב את

ישראל ,משלו משל לעבד שברח מרבו כהן לבית הקברות אמר אברח לי לבית
הקברות מקום שאין רבי יכול להלך אחרי ,א"ל רבו יש לי )א( עבדים כמותך,
כך אמר יונה אלך לי לח"ל וגו' ,אמר הקב"ה יש לי עבדים כמותך שנאמר וה'
הטיל רוח )סערה( ]גדולה[ אל הים .ויתן שכרה )בשמואל ברמז קי"ג(:
ילקוט שמעוני על נ"ך תק״נ:ב׳
)ב( תניא ר' אליעזר אומר )ב( בחמישי נהפכו מי מצרים לדם ,בו ביום יצאו
אבותינו ממצירם ,בו ביום עמדו מי הירדן לפני ארון ה' ,בו ביום סתם חזקיהו
כל המעינות ,בחמישי ברח יונה מפני אלהים ,ולמה ברח שפעם ראשונה שלחו
להשיב את ערי ישראל ועמדו דבריו )ג( שנאמר הוא השיב את ערי ישראל,
פעם שנית שלחו על ירושלים להחריבה ,כיון שעשו תשובה עשה הקב"ה ברוב
רחמיו ונחם על הרעה ולא החריבה וקראו אותו נביא השקר ,פעם שלישית
שלחו אל נינוה להחריבה ,דן יונה בינו לבין עצמו ואמר יודע אני שהגוים קרובי
תשובה הם ויעשו תשובה ומשלה רוגזי על ישראל ולא די שישראל קורין אותי
נביא השקר אלא אף עובדי אלילים קורין אותי נביא השקר אברח למקום שאין
כבודו שם ,משל למלך בשר ודם שמתה אשתו כשהיא מניקה ובקש אשה מניקה
להניק את בנו ,מה עשה קרא למניקתו להניק את בנו כדי שלא יאבד ברעב ,מה
עשתה מניקתו של מלך הניחה את בנו וברחה ,כיון שראה המלך כך שלח אגרת
לתפשה ולחבשה בבית האסרוין ולהורידה למקום שיש בו נחשים ועקרבים,
לימים עמד המלך על פי הבאר והיתה בוכה וצועקת למלך ,נתגלגלו רחמי המלך
עליה והפקיד הממלך להעלותה ולהחזירה .כך יונה כיון שברח מן הקב"ה
הסגירו בים במעי הדג עד שצעק לפני הקב"ה והוציאו,
איכה רבה א׳:א׳
)א( ֵאיָכה ָיְשָׁבהְ ,שׁלָשׁה ִנְתַנְבּאוּ ְבָּלשׁוֹן ֵאיָכה ,מֶשׁהְ ,יַשְׁﬠָיהְ ,ו ִי ְרְמָיה .מֶשׁה ָאַמר
שּׂא ְלַבִדּי וגו'ְ .יַשְׁﬠָיה ָאַמר )ישעיה א ,כא(ֵ :איָכה ָה ְיָתה
)דברים א ,יב(ֵ :איָכה ֶא ָ ֹ
ְלזוָֹנהִ .י ְרְמָיה ָאַמרֵ :איָכה ָיְשָׁבה ָבָדדָ ,אַמר ַרִבּי ֵל ִוי ָמָשׁל ְלַמְטרוָֹנה ֶשָׁהיוּ ָלהּ

ְשׁלָשׁה שׁוְֹשִׁבי ִניןֶ ,אָחד ָרָאה אוָֹתהּ ְבַּשְׁלָוָתהְּ ,וֶאָחד ָרָאה אוָֹתהּ ְבַּפֲחזוָּתהְּ ,וֶאָחד
ָרָאה אוָֹתהּ ְבּ ִנוּוָּלהָּ .כּ ,Bמֶשׁה ָרָאה ֶאת ִיְשָׂרֵאל ִבְּכבוָֹדם ְוַשְׁלָוָתם ְוָאַמרֵ :איָכה
שּׂא ְלַבִדּי ָט ְרֲחֶכםְ .יַשְׁﬠָיה ָרָאה אוָֹתם ְבַּפֲחזוָּתםְ ,וָאַמרֵ :איָכה ָה ְיָתה ְלזוָֹנה.
ֶא ָ ֹ
ִי ְרְמָיה ָרָאה אוָֹתם ְבּ ִנוּוָּלםְ ,וָאַמרֵ :איָכה ָיְשָׁבה.
איכה רבה א׳:ג׳
)ג( ָה ְיָתה ְכַּאְלָמָנהָ ,אַמר ַרִבּי ַאָבּא ַבּר ַכֲּהָנא ֵהם ל ֹא ָפְּלשׁוּ ַאַחר ִמַדּת ַהִדּיןְ ,וִהיא
ל ֹא ָפְּלָשׁה ַאֲחֵריֶהםֵ .הם ל ֹא ָפְּלשׁוּ ַאַחר ִמַדּת ַהִדּיןֶ ,שֶׁנֱּאַמר )במדבר יא ,א(ַ :ו ְיִהי
ָהָﬠם ְכִּמְתֹא ְנ ִניםִ ,מְתֹא ְנ ִנים ֵאין ְכִּתיב ָכּאןֶ ,אָלּא ְכִּמְתֹא ְנ ִנים) .הושע ה ,י(ָ :היוּ ָשֵׂרי
ְיהוָּדה ְכַּמִסּיֵגי ְגּבוּלַ ,מִסּיֵגי ֵאין ְכִּתיב ָכּאןֶ ,אָלּא ְכַּמִסּיֵגי) .הושע ד ,טז(ִ :כּי ְכָּפָרה
ֹסֵרָרהִ ,כּי ָפָּרה ֵאין ְכִּתיב ָכּאןֶ ,אָלּא ְכָּפָרה ֹסֵרָרה ,וִּמַדּת ַהִדּין ל ֹא ָפְּלָשׁה ַאֲחֵריֶהם,
ָה ְיָתה ְכַּאְלָמָנהָ ,ה ְיָתה ַאְלָמָנה ֵאין ְכִּתיב ָכּאןֶ ,אָלּא ְכַּאְלָמָנהְ ,כִּאָשּׁה ֶשָׁהַלַ Bבֲּﬠָלה
ִלְמִדיַנת ַהָיּם ְוַדְﬠתּוֹ ַלֲח ֹזר ֵאֶליָה) .איכה ב ,ד(ָ :דַּרַ Bקְשׁתּוֹ ְכּאוֵֹיב ,אוֵֹיב ֵאין ְכִּתיב
ָכּאןֶ ,אָלּא ְכּאוֵֹיבָ .הָיה ה' ְכּאוֵֹיב ,אוֵֹיב ֵאין ְכִּתיב ָכּאןֶ ,אָלּא ְכּאוֵֹיבָ .דָּבר ַאֵחר,
ָה ְיָתה ְכַּאְלָמָנהַ ,רִבּי ָחָמא ַבּר עוְּקָבא ְוַרָבָּנןַ ,רִבּי ָחָמא ַבּר עוְּקָּבא ָאַמר ְלַאְלָמָנה
ֶשָׁה ְיָתה תּוַֹבַﬠת ְמזוֹנוֶֹתיָה ְול ֹא ָה ְיָתה תּוַֹבַﬠת ְכֻּתָבָּתהְּ .וַרָבָּנן ָאְמ ִרין ְלֶמֶלֶ Bשָׁכַּﬠס
ַﬠל ַמְטרוָֹנה ְוָכַתב ָלהּ ִגָּטּהּ ְוָﬠַמד ַוֲחָטפוֹ ִמֶמָּנּהְּ ,וָכל ְזַמן ֶשָׁה ְיָתה ְמַבֶקֶּשׁת ִלָנֵּשׂא
ְלַאֵחר ָהָיה אוֵֹמר ָלהּ ֵהיָכן ִגֵּטְּ ,Bוָכל ְזַמן ֶשָׁה ְיָתה תּוַֹבַﬠת ְמזוֹנוֶֹתיָה ָהָיה אוֵֹמר ָלהּ
ְול ֹא ְכָבר ֵגַּרְשִׁתּיָ ,Bכָּ Bכּל ְזַמן ֶשׁ ִיְּשָׂרֵאל ְמַבְקִּשׁים ַלֲﬠֹבד ֲﬠבוַֹדת כּוָֹכִבים ָהָיה
אוֵֹמר ָלֶהם ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Bהוּא )ישעיה נ ,א(ֵ :אי ֶזה ֵסֶפר ְכּ ִריתוּת ִאְמֶּכםְ ,וָכל ְזַמן
ֶשְׁמַּבְקִּשׁים ַלֲﬠשׂוֹת ָלֶהם ִנִסּים ְכַּבְתִּחָלּה ,אוֵֹמר ָלֶהם ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Bהוּא ְכָּבר
ֵגַּרְשִׁתּי ֶאְתֶכםֲ ,הָדא הוּא ִדְכִתיב )ירמיה ג ,ח(ִ :שַׁלְּחִתּיָה ָוֶאֵתּן ֶאת ֵסֶפר ְכּ ִריֻתֶתיָה
ֵאֶליָהָ .דָּבר ַאֵחרָ ,ה ְיָתה ְכַּאְלָמָנהַ ,רִבּי ֲﬠִקיָבא ְוַרָבָּנןַ ,רִבּי ֲﬠִקיָבא אוֵֹמר ַאְלָמָנה,
ְוַאָתּה אוֵֹמר ְכַּאְלָמָנהֶ ,אָלּא ַאְלָמָנה ֵמֲﬠֶשֶׂרת ַהְשָּׁבִטים ְול ֹא ִמֵשֶּׁבט ְיהוָּדה וִּב ְנָיִמין.
ְוַרָבָּנן ָאְמ ִרין ַאְלָמָנה ֵמֵאלּוּ וֵּמֵאלּוְּ ,ול ֹא ֵמַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Bהוּאֶ ,שֶׁנֱּאַמר )ירמיה נא,
ה(ִ :כּי ל ֹא ַאְלָמן ִיְשָׂרֵאל ִויהוָּדה ֵמֱאָSהיו.
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