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)יום הזיכרון לחיילי צה"ל (נדחה –ה' באייר  ;12.2.4 ; 15a (ת"ר מעשה)  16a (ואני אל) 

  ב פסוק א פרק בראשית :ַהָּמִים ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת ֱא�ִהים ְורּוחַ  ְתהֹום ְּפֵני ַעל ְוֹחֶׁש� ָוֹבהּו ֹתהּו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ .1
  ו פסוק א פרק יתבראש :ָלָמִים ַמִים ֵּבין ַמְבִּדיל ִויִהי ַהָּמִים ְּבתֹו� ָרִקיעַ  ְיִהי ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר .2
  ה פסוק ה פרק קהלת :... ְּבָׂשֶר� ֶאת ַלֲחִטיא ִּפי� ֶאת ִּתֵּתן ַאל .3
  יד סוקפ ג פרק ירמיהו :ִצּיֹון ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי ִמִּמְׁשָּפָחה ּוְׁשַנִים ֵמִעיר ֶאָחד ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּתי ָבֶכם ָּבַעְלִּתי ָאֹנִכי ִּכי ה' ְנֻאם ׁשֹוָבִבים ָבִנים ׁשּובּו .4
  יד פסוק ז פרק קהלת :ְמאּוָמה ַאֲחָריו ָהָאָדם ִיְמָצא ֶׁש�א ִּדְבַרת ַעל ָהֱא�ִהים ָעָׂשה ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ֶאת ַּגם ... .5
  ז פסוק סא פרק ישעיהו :ָלֶהם ִּתְהֶיה עֹוָלם ִׂשְמַחת ִייָרׁשּו ִמְׁשֶנה ְּבַאְרָצם ָלֵכן ֶחְלָקם ָיֹרּנּו ּוְכִלָּמה ִמְׁשֶנה ָּבְׁשְּתֶכם ַּתַחת .6
  יח פסוק יז פרק ירמיהו: ָׁשְבֵרם ִׁשָּברֹון ּוִמְׁשֶנה ָרָעה יֹום ֲעֵליֶהם ָהִביא ָאִני ֵאַחָּתה ְוַאל ֵהָּמה ֵיַחּתּו ָאִני ֵאֹבָׁשה ְוַאל ֹרְדַפי ֵיֹבׁשּו .7
  יז קפסו כח פרק איוב: ָפז ְּכִלי ּוְתמּוָרָתּה ּוְזכֹוִכית ָזָהב ַיַעְרֶכָּנה �א .8
  כב פסוק מח פרק ישעיהו: ָלְרָׁשִעים ה' ָאַמר ָׁשלֹום ֵאין .9

  כב פסוק ב פרק ירמיהו: ה' ֲאֹדָני ְנֻאם ְלָפַני ֲעֹוֵנ� ִנְכָּתם ֹּבִרית ָל� ְוַתְרִּבי ַּבֶּנֶתר ְּתַכְּבִסי ִאם ִּכי .10
  ל:ד ירמיהו: ְיַבֵּקׁשּו ַנְפֵׁש� ֹעְגִבים ָב� ָמֲאסּו ִּתְתַיִּפי ַלָּׁשְוא ֵעיַנִי� ַבּפּו� ִתְקְרִעי ִּכי ָזָהב יֲעדִ  ַתְעִּדי ִּכי ָׁשִני ִתְלְּבִׁשי ִּכי ַּתֲעִׂשי ַמה ָׁשדּוד ְוַאּתְ  .11
  טז פסוק נ פרק תהלים: ִפי� ֲעֵלי ְבִריִתי ַוִּתָּׂשא ֻחָּקי ְלַסֵּפר ְּל� ַמה ֱא�ִהים ָאַמר ְוָלָרָׁשע .12
  יט פסוק יח פרק איוב: ִּבְמגּוָריו ָׂשִריד ְוֵאין ַעּמוֹ ּבְ  ֶנֶכד ְו�א לוֹ  ִנין �א .13
  ז פסוק ב פרק מלאכי: הּוא ְצָבאֹות ה' ַמְלַא� ִּכי ִמִּפיהּו ְיַבְקׁשּו ְותֹוָרה ַדַעת ִיְׁשְמרּו ֹכֵהן ִׂשְפֵתי ִּכי .14
  יז פסוק כב פרק משלי: ְלַדְעִּתי ָּתִׁשית ְוִלְּב� ֲחָכִמים ִּדְבֵרי ּוְׁשַמע ָאְזְנ� ַהט .15
  יא פסוק מה פרק תהלים: ָאִבי� ּוֵבית ַעֵּמ� ְוִׁשְכִחי ָאְזֵנ� ְוַהִּטי ּוְרִאי ַבת ִׁשְמִעי .16
  יא פסוק ו פרק השירים שיר: ָהִרֹּמִנים ֵהֵנצּו ַהֶּגֶפן ֲהָפְרָחה ִלְראֹות ַהָּנַחל ְּבִאֵּבי ִלְראֹות ָיַרְדִּתי ֱאגֹוז ִּגַּנת ֶאל .17
  יח פסוק לג פרק ישעיהו: ַהִּמְגָּדִלים ֶאת ֹסֵפר ַאֵּיה ֹׁשֵקל ַאֵּיה ֹסֵפר ַאֵּיה ֵאיָמה הֶיְהּגֶ  ִלְּב� .18
  ד פסוק א פרק השירים שיר: ֲאֵהבּו� ֵמיָׁשִרים ִמַּיִין ֹדֶדי� ַנְזִּכיָרה ָּב� ְוִנְׂשְמָחה ָנִגיָלה ֲחָדָריו ַהֶּמֶל� ֱהִביַאִני ָּנרּוָצה ַאֲחֶרי� ָמְׁשֵכִני .19
  ב פסוק לג פרק דברים: ָלמוֹ  ָּדת ֵאׁש אשדת ִמיִמינוֹ  ֹקֶדׁש ֵמִרְבֹבת ְוָאָתה ָּפאָרן ֵמַהר הֹוִפיעַ  ָלמוֹ  ִמֵּׂשִעיר ְוָזַרח ָּבא ִמִּסיַני ה' ַוֹּיאַמר .20
  י פסוק ה פרק השירים שיר: ֵמְרָבָבה ָּדגּול ְוָאדֹום ַצח ּדֹוִדי .21
  ב פסוק מח פרק ישעיהו: ְׁשמוֹ  ְצָבאֹות ה' ִנְסָמכּו ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי לְועַ  ִנְקָראּו ַהֹּקֶדׁש ֵמִעיר ִּכי .22
 :ה' ָבַרַעׁש �א ַרַעׁש ָהרּוחַ  ְוַאַחר ה' ָברּוחַ  �א ה' ִלְפֵני ְסָלִעים ּוְמַׁשֵּבר ָהִרים ְמָפֵרק ְוָחָזק ְּגדֹוָלה ְורּוחַ  ֹעֵבר ה' ְוִהֵּנה ה' ִלְפֵני ָבָהר ְוָעַמְדּתָ  ֵצא ַוֹּיאֶמר .23

 יב– יא פסוק יט פרק א מלכים:  ַדָּקה ְּדָמָמה קֹול ָהֵאׁש ְוַאַחר ה' ָבֵאׁש �א ֵאׁש ָהַרַעׁש ְוַאַחר
  כח פסוק א פרק יחזקאל: ... ה' ְּכבֹוד ְּדמּות ַמְרֵאה הּוא ָסִביב ַהֹּנַגּה ַמְרֵאה ֵּכן ַהֶּגֶׁשם ְּביֹום ֶבָעָנן ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ַהֶּקֶׁשת ְּכַמְרֵאה .24
  א פסוק סו פרק ישעיהו :ְמנּוָחִתי ָמקֹום ֶזה ְוֵאי ִלי ִּתְבנּו ֲאֶׁשר ַבִית ֶזה ֵאי ַרְגָלי ֲהֹדם ְוָהָאֶרץ ִּכְסִאי ַהָּׁשַמִים ה' ָאַמר ֹּכה .25
  כ פסוק כז פרק במדבר :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ִיְׁשְמעּו ְלַמַען ָעָליו ֵמהֹוְד� ְוָנַתָּתה .26
  ה פסוק ז פרק מיכה :ִפי� ִּפְתֵחי ְׁשֹמר ֵחיֶק� ִמֹּׁשֶכֶבת ְּבַאּלּוף ִּתְבְטחּו ַאל ְבֵרעַ  נּוַּתֲאִמי ַאל .27
  כא:ח אשיתבר ...ִמְּנֻעָריו ַרע ָהָאָדם ֵלב ֵיֶצר ִּכי ָהָאָדם ַּבֲעבּור ָהֲאָדָמה ֶאת עֹוד ְלַקֵּלל ֹאִסף �א ִלּבוֹ  ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר ַהִּניֹחחַ  ֵריחַ  ֶאת ה' ַוָּיַרח .28
  ד פסוק ג פרק ירמיהו :ָאָּתה ְנֻעַרי ַאּלּוף ָאִבי ִלי ָקָראת ֵמַעָּתה ֲהלֹוא .29
  יא פסוק ב פרק חבקוק: ַיֲעֶנָּנה ֵמֵעץ ְוָכִפיס ִּתְזָעק ִמִּקיר ֶאֶבן ִּכי .30
  יא פסוק צא פרק תהלים :ְּדָרֶכי� ְּבָכל ִלְׁשָמְר� ָּל� ְיַצֶּוה ַמְלָאָכיו ִּכי .31

  יב פסוק מג פרק ישעיהו :ֵאל ַוֲאִני ה' ְנֻאם ֵעַדי ְוַאֶּתם ָזר ָּבֶכם ְוֵאין ְוִהְׁשַמְעִּתי ְוהֹוַׁשְעִּתי ִהַּגְדִּתי ָאֹנִכי .32

I. Continuation of אגדות relating to the “four who entered the פרדס” 

a. Interaction between ר' יהושע and בן זומא regarding distance between heaven and earth (vv. 1-2) 

II. Story of (אחר) אלישע בן אבויה 

a. He was led astray (v. 3) by seeing מטטרון sitting down  

b. 2 verses (vv. 4, 8) regarding the interpretation of which he asked ר' מאיר 

i. for each interpretation, he quoted ר"ע (ר"מ’s teacher) as having interpreted in a much more pointed 

manner, relevant to an unrepentant sinner (vv. 5-7) 

c. אחר heard a heavenly voice proclaiming v. 9 – including all wayward sons but him  

i. story of him riding on horseback on שבת w/ ר"מ walking alongside to learn from him 

ii. ר"מ dragged him to 13 בתי מדרש, in each one the child’s verse supported אחר’s exclusion (vv. 10-12) 

d. death of אחר 

i. ר"מ prayed that he should suffer and not be judged (at death of ר"מ, smoke rose from אחר’s grave) 

ii. ר' יוחנן saw this as a failure; when he died, the smoke ceased 

iii. story of רבי and אחר’s granddaughter (v. 13) – 'ה defended his honor nonetheless 

e. ר' מאיר’s role as student  

i. challenge: (v. 14) – teacher must be saintly  

ii. response: vv. 15-17 –learn from anyone (story of אליהו and 'ה’s acceptance of ר"מ’s תורה) 

1. resolution: must be saintly when teaching the young 

f. tangent: interpretation of v. 18 and challenge of the dyer to ר"מ 

III. ר"ע in the פרדס:  entered in peace and left in peace (v. 19) 

a. he understood that what he saw wasn’t 'ה, but angels (as per vv. 20-23) 

b. tangent: comparison between שדים, part angel, part human; humans, part angel, part animal  

IV. final clause in the משנה – neglecting the honor of 'ה 

a. gazing at rainbow (v. 24) 

b. sinning in secret (v. 25) – if he can restrain himself (else, follow ר' אלעא’s advice; but see ר"ח) 

i. looking at these causes blindness: קשת (v. 24), נשיא (v. 26), כהנים in מקדש during (תוס') ברכת כהנים  

ii. don’t assume forgiveness (vv. 27-29); various witnesses will testify against you (vv. 30-32) 

1. beams of house (v. 30), soul (v. 27), angels (v. 31), limbs (v. 32)  


