בס"ד

סיור מדברי
)עם רבה בר בר חנה(
סיור א' – אל פסגת הר סיני
גמ' בבא בתרא עד.
א"ל :תא אחוי לך הר סיני .אזלי ,חזאי דהדרא ליה עקרבא וקיימא כי חמרי חוורתי .שמעתי בת קול שאומרת :אוי לי שנשבעתי ,ועכשיו שנשבעתי מי מפר
לי? כי אתאי לקמיה דרבנן ,אמרו לי :כל אבא  -חמרא ,כל בר בר חנה  -סיכסא! היה לך לומר :מופר לך .והוא סבר :דלמא שבועתא דמבול הוא .ורבנן? א"כ,
אוי לי למה.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צז עמוד א
תנו רבנן ,כי ידין ה' עמו ]וגו'[ כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב  -אין בן דוד בא עד שירבו המסורות .דבר אחר :עד שיתמעטו התלמידים .דבר אחר :עד
שתכלה פרוטה מן הכיס .דבר אחר :עד שיתייאשו מן הגאולה .שנאמר ואפס עצור ועזוב  -כביכול אין סומך ועוזר לישראל .כי הא דרבי זירא ,כי הוה משכח
רבנן דמעסקי ביה ,אמר להו :במטותא ,בעינא מנייכו לא תרחקוה .דתנינא :שלשה באין בהיסח הדעת ,אלו הן :משיח ,מציאה ,ועקרב.

תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לה עמוד א
דרש רבא :מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי תורה זמירות ,שנאמר :זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי ,אמר לו הקדוש ברוך הוא :ד"ת שכתוב בהן
התעיף עיניך בו ואיננו ,אתה קורא אותן זמירות? הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו ,דכתיב :ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש
וגו' ,ואיהו אתייה בעגלתא.

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף טו עמוד א
שאל אחר את רבי מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה :מאי דכתיב לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז  -אמר לו :אלו דברי תורה ,שקשין לקנותן ככלי
זהב וכלי פז ,ונוחין לאבדן ככלי זכוכית - .אמר לו :רבי עקיבא רבך לא אמר כך ,אלא :מה כלי זהב וכלי זכוכית ,אף על פי שנשברו יש להם תקנה  -אף תלמיד
חכם ,אף על פי שסרח יש לו תקנה - .אמר לו :אף אתה חזור בך!  -אמר לו :כבר שמעתי מאחורי הפרגוד :שובו בנים שובבים  -חוץ מאחר.

שופטים פרק ה ,י
רֹכְ בֵ י אֲ תֹנוֹת צְ חֹ רוֹת יֹ ְשׁבֵ י עַ ל ִמ ִדּין וְהֹ ְלכֵי עַ ל ֶדּ ֶר ִשׂיחוּ

רד"ק שופטים פרק ה פסוק י
צחורות  -לבנות כמו וצמר צחר ר"ל הסוחרים רוכבי האתונות חשובות וטובות שלא היו יכולין ללכת מפני האויב עתה שיחו וזמרו לאלהים ית' וכן יושבי על מדין והוא
שם מקום הנזכר בספר יהושע מדין וסככה או הוא שם לדרך ידוע אצלם היו יראים ללכת באותו הדרך מפני האויב ועתה שתלכו בבטחה שיחו וזמרו לש"י

סיור ב' – אל מעמקי השאול
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עד עמוד א
א"ל :תא אחוי לך בלועי דקרח .חזאי תרי ביזעי והוו קא מפקי קוטרא ,שקל גבבא דעמרא ואמשינה במיא ודעציתה בראשה דרומחא ועייליה התם ,וכי אפיק
הוה איחרך איחרוכי .אמר לי :אצית מאי שמעת ,ושמעית דהוו אמרין :משה ותורתו אמת והן בדאין .אמר לי :כל תלתין יומי מהדר להו גיהנם להכא כבשר
בקלחת ,ואמרי הכי :משה ותורתו אמת והן בדאין.

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף טו עמוד ב
שאל נימוס הגרדי את רבי מאיר :כל עמר דנחית ליורה סליק?  -אמר ליה :כל מאן דהוה נקי אגב אימיה  -סליק ,כל דלא הוה נקי אגב אימיה  -לא סליק.

רש"י מסכת חגיגה דף טו עמוד ב
כל עמר דנחית ליורה סליק  -כל צמר שניתן ליורה של סממנין לצבוע עולה לו צבעו ,או אינו עולה ,כלומר :כל הלומדים לפני חכמים ,עולה להן תורתן להגין עליהן
מן החטא?
כל דנקי אגב אימיה  -שלא נתלכלך בגיזה  -עולה לו צבעו ,כלומר ,כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו  -עולה לו ,כן נראה בעיני ,ורבותי מפרשין :כל עמר דנחית
ליורה סליק  -כל שירד לידון בגיהנם עולה ,אגב אמו  -צמר בן יומו שלא נרמס בטיט עולה לו הצבע ,כלומר :שיש זכיות בידו עולה.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קט עמוד ב
עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא ,שנאמר ותכס עליהם הארץ  -בעולם הזה ,ויאבדו מתוך הקהל לעולם הבא ,דברי רבי עקיבא ,רבי אליעזר אומר :עליהם
אמר הכתוב ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל.

