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23.11.4 

93a ( אמר ר' תנחום דרש בר קפרא בציפורי  )   94a  ( טבחא שמינא מינאי עיזא דבי ) 

 

  יז, ג רות : ְֲחמֹוֵת� ֶאל ֵריָקם ָּתבֹוִאי ַאל ֵאַלי ָאַמר ִּכי ִלי ָנַתן ָהֵאֶּלה ַהְּׂשֹעִרים ֵׁשׁש ַוֹּתאֶמר .1

  יח, טז א"שמו :ִעּמוֹ  ה'וַ  ֹּתַאר ְוִאיׁש ָּדָבר ּוְנבֹון ִמְלָחָמה ְוִאיׁש ַחִיל ְוִגּבֹור ַנֵּגן ֹיֵדעַ  ַהַּלְחִמי ֵּבית ְלִיַׁשי ֵּבן ָרִאיִתי ִהֵּנה ַוֹּיאֶמר ֵמַהְּנָעִרים ֶאָחד ַוַּיַען .2

  מז, יד א"שמו :ַיְרִׁשיעַ  ִיְפֶנה ֲאֶׁשר ּוְבֹכל ּוַבְּפִלְׁשִּתים צֹוָבה ּוְבַמְלֵכי ּוֶבֱאדֹום ַעּמֹון ּוִבְבֵני ְּבמֹוָאב ֹאְיָביו ְּבָכל ָסִביב ַוִּיָּלֶחם ִיְׂשָרֵאל ַעל ַהְּמלּוָכה ָלַכד ְוָׁשאּול .3

  ח, כא א"שמו :ְלָׁשאּול ֲאֶׁשר ָהֹרִעים ַאִּביר ָהֲאֹדִמי ֹּדֵאג ּוְׁשמוֹ  ה' ִלְפֵני ֶנְעָצר ַההּוא ַּבּיֹום ָׁשאּול ֵמַעְבֵדי ִאיׁש ְוָׁשם .4

 ַּדִּלים ְּבֶצֶדק ְוָׁשַפט :יֹוִכיחַ  ָאְזָניו ְלִמְׁשַמע ְו�א ִיְׁשּפֹוט ֵעיָניו ְלַמְרֵאה ְו�א ה' ְּבִיְרַאת ַוֲהִריחוֹ  :ה' ְוִיְרַאת ַּדַעת רּוחַ  ּוְגבּוָרה ֵעָצה רּוחַ  ּוִביָנה ָחְכָמה רּוחַ  ה' רּוחַ  ָעָליו ְוָנָחה .5
 ד- ב, יא ישעיהו :ָרָׁשע ָיִמית ְׂשָפָתיו ּוְברּוחַ  ִּפיו ְּבֵׁשֶבט ֶאֶרץ ְוִהָּכה ָאֶרץ ְלַעְנֵוי ְּבִמיׁשֹור ְוהֹוִכיחַ 

  ד, א דניאל :ַּכְׂשִּדים ּוְלׁשֹון ֵסֶפר ּוֲלַלְּמָדם ַהֶּמֶל� ְּבֵהיַכל ַלֲעֹמד ָּבֶהם ֹּכחַ  ַוֲאֶׁשר ַמָּדע ּוְמִביֵני ַדַעת ְוֹיְדֵעי ָחְכָמה ְּבָכל ּוַמְׂשִּכיִלים ַמְרֶאה ְוטֹוֵבי מּום מאום ָּכל ָּבֶהם ֵאין ֲאֶׁשר ְיָלִדים .6

  ו, א דניאל :ַוֲעַזְרָיה ִמיָׁשֵאל ֲחַנְנָיה ָּדִנֵּיאל ְיהּוָדה ִמְּבֵני ָבֶהם ַוְיִהי .7

  ז, לט ישעיהו :ָּבֶבל ֶמֶל� ְּבֵהיַכל ָסִריִסים ְוָהיּו ִיָּקחּו ּתֹוִליד ֲאֶׁשר ִמְּמ� ֵיְצאּו ֲאֶׁשר ּוִמָּבֶני� .8

  כה, ג דניאל: ֱאָלִהין ְלַבר ָּדֵמה ְרִביָעָאה רביעיא ִּדי ְוֵרֵוּה ְּבהֹון ִאיַתי ָלא ַוֲחָבל נּוָרא ְּבגֹוא ַמְהְלִכין ְׁשַרִין ַאְרְּבָעה ּגְֻבִרין ָחֵזה ֲאָנה ָהא ְוָאַמר ָעֵנה .9

  כז, ג דניאל :ְּבהֹון ֲעָדת ָלא נּור ְוֵריחַ  ְׁשנוֹ  ָלא ְוָסְרָּבֵליהֹון ִהְתָחַר� ָלא ֵראְׁשהֹון ּוְׂשַער ְּבֶגְׁשְמהֹון נּוָרא ְׁשֵלט ָלא ִּדי ִאֵּל� ְלגְֻבַרָּיא ָחַזִין ַמְלָּכא ְוַהָּדְבֵרי ּוַפֲחָוָתא ִסְגַנָּיא ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ּוִמְתַּכְּנִׁשין .10

 לוֹ  ֶאֶּתן עֹוָלם ֵׁשם ּוִמָּבנֹות ִמָּבִנים טֹוב ָוֵׁשם ָיד ּוְבחֹוֹמַתי ְּבֵביִתי ָלֶהם ְוָנַתִּתי :ִּבְבִריִתי ּוַמֲחִזיִקים ָחָפְצִּתי ַּבֲאֶׁשר ּוָבֲחרּו ַׁשְּבתֹוַתי ֶאת ִיְׁשְמרּו ֲאֶׁשר ַלָּסִריִסים ה' ָאַמר ֹכה ִּכי .11
 ה- ד, נו ישעיהו: ִיָּכֵרת �א ֲאֶׁשר

  יט, ה נחמיה: ַהֶּזה ָהָעם ַעל ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ֹּכל ְלטֹוָבה ֱא�ַהי ִּלי ָזְכָרה .12

  ד, קו תהלים :ִּביׁשּוָעֶת� ָּפְקֵדִני ַעֶּמ� ִּבְרצֹון ה' ָזְכֵרִני .13

  טו, ה נחמיה :ֱא�ִהים ִיְרַאת ִמְּפֵני ֵכן ָעִׂשיִתי �א ַוֲאִני ָהָעם ַעל ָׁשְלטּו ַנֲעֵריֶהם ַּגם ַאְרָּבִעים ְׁשָקִלים ֶּכֶסף ַאַחר ָוַיִין ְּבֶלֶחם ֵמֶהם ַוִּיְקחּו ָהָעם ַעל ִהְכִּבידּו ְלָפַני ֲאֶׁשר ָהִראֹׁשִנים ְוַהַּפחֹות .14

  ז, י דניאל :ְּבֵהָחֵבא ַוִּיְבְרחּו ֲעֵליֶהם ָנְפָלה ְגֹדָלה ֲחָרָדה ֲאָבל ַהַּמְרָאה ֶאת ָראּו �א ִעִּמי ָהיּו ֲאֶׁשר ְוָהֲאָנִׁשים ַהַּמְרָאה ֶאת ְלַבִּדי ָדִנֵּיאל ֲאִני ְוָרִאיִתי .15

  
I בר קפרא’s lesson about the six barleycorns given to רות by בעז (v. 1)  

a Alludes to six descendants of בעז ורות who would each have six blessings: 

i דוד (vv. 2-4) 

ii משיח (vv. 5-6) 

iii ,ועזריה מישאל חנניה, דניאל  (v. 7) 

1 Tangent: discussion about דניאל and his friends (vv. 7-11) 

2 Tangent: discussion about נחמיה (vv. 12-14) 

3 Tangent: דניאל and the נביאים (v. 15) 

 

 

 


