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1. BAJKY V TALMUDU A MIDRAŠÍCH 

– VYBRANÉ BAJKY, PŮVODNÍ TEXT 

 

Text byl převzat z CD-Rom Responsa Project – Version 12, Bar-Ilan University 

(informace na http://responsa.biu.ac.il/). Zvýraznění v textu – Cecílie Hynková. 

 

1.1 Šest „originálních“ talmudických a midrašických bajek 

(dle Davida Daubeho) 

 

1.1.1 Kohout a netopýr – Sanhedrin 98b 

 

      בבבב    עמודעמודעמודעמוד    צחצחצחצח    דףדףדףדף    סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד

  

 שבארץ וארון ארון כל לך ואין, בו נקשר פרסיים של סוס שאין שבבבל ודקל דקל כל שאין

 על הרשעה המלכות שתתפשט עד בא דוד בן אין: רב אמר. תבן בו אוכל מדי סוס ןשאי ישראל

 על ישובון אחיו ויתר ילדה יולדה עת עד יתנם לכן+ 'ה מיכה +שנאמר, חדשים תשעה ישראל

  . ישראל בני

  

 ואזכי, ייתי: אמר יוסף רב, איחמיניה ולא ייתי]: רבה [אמר וכן. איחמיניה ולא ייתי: עולא אמר

 משום אילימא? טעמא מאי]: לרבה) [לרבא (אביי ליה אמר. דחמריה דכופיתא בטולא יבדאית

 של מחבלו וינצל אדם יעשה מה: אלעזר רבי את תלמידיו שאלו, והתניא - משיח של חבלו

]: ליה [אמר -! חסדים גמילות והא תורה הא - ומר. חסדים ובגמילות בתורה יעסוק -? משיח

 והנה+ ח"כ בראשית +כתיב: רמי אידי בר יעקב דרבי. אידי בר עקבי כדרבי. החטא יגרום שמא

 שהיה - לו ויצר מאד יעקב ויירא+ ב"ל בראשית +וכתיב, תלך אשר בכל ושמרתיך עמך אנכי

 עד, ראשונה ביאה זו -' ה עמך יעבר עד+ ו"ט שמות: +כדתניא. החטא יגרום שמא מתיירא

 שניה בביאה נס להם לעשות ישראל היו ראויים: המעת אמור, שניה ביאה זו - קנית זו עם יעבר

 ריש ליה אמר. איחמיניה ולא ייתי: יוחנן רבי אמר וכן. החטא שגרם אלא, ראשונה כביאה

 הדב ופגעו הארי מפני איש ינוס כאשר+ 'ה עמוס +דכתיב משום אילימא? טעמא מאי: לקיש

 יוצא שאדם בזמן: הזה בעולם ודוגמת ואראך בא - הנחש ונשכו הקיר על ידו וסמך] הבית ובא[

, דב שפגעו כמי דומה - גבאי בו פגע לעיר נכנס, ארי בו שפגע כמי דומה - סנטר בו ופגע לשדה

 דכתיב משום אלא. נחש שנשכו כמי דומה - ברעב מוטלין ובנותיו בניו ומצא לביתו נכנס

 כל ונהפכו כיולדה לציוח על ידיו גבר כל ראיתי מדוע זכר ילד אם וראו נא - שאלו+ 'ל ירמיהו+

 ונהפכו ומאי, שלו גבורה שכל מי: רב אמר יצחק בר רבא אמר? גבר כל ראיתי מאי. לירקון פנים

 ברוך הקדוש שאמר בשעה. מטה של ופמליא מעלה של פמליא: יוחנן רבי אמר? לירקון פנים כל

 דאמרי היינו, אפפ רב אמר? אלו מפני אלו אאבד היאך, ידי מעשה והללו ידי מעשה הללו: הוא

  . באורייה סוסיא ליה ושדי ואזיל תורא ונפל רהיט: אינשי
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 מאן ואלא! פשיטא: יוסף רב אמר. משיח שני דאכלי ישראל עתידין: רב אמר גידל רב אמר

 שכבר, לישראל משיח אין: דאמר הילל מדרבי לאפוקי -? להו אכלי ובילק חילק? להו אכיל

 יוחנן ורבי. למשה: אמר ושמואל. לדוד אלא עלמא אברי לא: רב אמר. חזקיה בימי אכלוהו

 יבא כי עד+ ט"מ בראשית +שנאמר, שמו שילה: אמרי שילא רבי דבי? שמו מה. למשיח: אמר

. שמו ינון שמש לפני לעולם שמו יהי+ ב"ע תהלים +שנאמר, שמו ינון: אמרי ינאי רבי דבי. שילה

 אומרים ויש. חנינה לכם אתן לא אשר+ ז"ט ירמיהו +שנאמר, שמו חנינה: אמר חנינה רבי דבי

 חיוורא: אמרי ורבנן. נפשי משיב מנחם ממני רחק כי+ 'א איכה +שנאמר, שמו חזקיה בן מנחם

 נגוע חשבנהו ואנחנו סבלם ומכאבינו נשא הוא חליינו אכן+ ג"נ ישעיהו +שנאמר שמו רבי דבי

 והיה+ 'ל ירמיהו +שנאמר, אנא כגון - הוא חייא מן אי: נחמן רב אמר. ומענה אלהים מכה

 הוא מתיא מן אי, הקדוש רבינו כגון - הוא חייא מן אי: רב אמר. יצא מקרבו ומשלו ממנו אדירו

 דוד להם להעמיד הוא ברוך הקדוש עתיד: רב אמר יהודה רב אמר. חמודות איש דניאל כגון -

 לא הקים, להם יםאק אשר מלכם דוד ואת אלהיהם' ה את ועבדו+ 'ל ירמיהו +שנאמר, אחר

 להם נשיא עבדי ודוד+ ז"ל יחזקאל +והכתיב: לאביי פפא רב ליה אמר. אקים אלא, נאמר

  . קיסר ופלגי קיסר כגון -! לעולם

  

 הוא' ה יום לכם זה - למה' ה יום את המתאוים הוי+ 'ה עמוס +דכתיב מאי: שמלאי רבי דרש

    מצפהמצפהמצפהמצפה    אניאניאניאני: : : : לעטלףלעטלףלעטלףלעטלף    תרנגולתרנגולתרנגולתרנגול    ליהליהליהליה    רררראמאמאמאמ, , , , לאורלאורלאורלאור    מצפיןמצפיןמצפיןמצפין    שהיושהיושהיושהיו    ועטלףועטלףועטלףועטלף    לתרנגוללתרנגוללתרנגוללתרנגול    משלמשלמשלמשל אור ולא חשך

    ????אורהאורהאורהאורה    לךלךלךלך    למהלמהלמהלמה    ואתהואתהואתהואתה, , , , היאהיאהיאהיא    שלישלישלישלי    שאורהשאורהשאורהשאורה    ----    לאורהלאורהלאורהלאורה

 

 

1.1.2 Vlk a dva ovčáčtí psi – Sanhedrin 105a, Midraš Numeri 20,4 a Sifre Numeri 157 

 

      אאאא    עמודעמודעמודעמוד    קהקהקהקה    דףדףדףדף    סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד

  

 זה - נעלי אשליך אדום על, רחיצה עסקי על שלקה גחזי זה - רחצי סיר מואב, מיהודה דקאתי

, עולם של רבונו: הוא ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו התרועעי פלשת עלי, האדומי דואג

 לעשותן עלי: להן אמר? לו עושה אתה מה, גת בניך את והוריש, הפלשתי את שהרג דוד יבא אם

  . לזה זה ריעים

  

 השיבה נצחת תשובה: רב אמר ',וגו נצחת משבה ירושלים הזה העם שובבה מדוע+ 'ח ירמיהו+

 -? הם היכן שחטאו אבותיכם, בתשובה חזרו: לישראל נביא להן אמר. לנביא ישראל כנסת

 והנבאים הם איה אבותיכם+ 'א זכריה +שנאמר? הם היכן, חטאו שלא ונביאיכם: להן אמרו

 אשר וחקי דברי אך+ 'א זכריה +שנאמר, והודו חזרו) אבותיכם: (להן אמר -. יחיו הלעולם

 חזרו: להן אמר, לפניו וישבו אדם בני עשרה באו: אמר שמואל. 'וגו הנביאים עבדי את צויתי

 לו אמר? כלום זה על לזה יש כלום, בעלה שגרשה ואשה, רבו שמכרו עבד: לו אמרו. בתשובה

 שלחתיה אשר אמכם כריתות ספר זה אי+ 'נ ישעיהו+, להן אמור לך: לנביא הוא ברוך הקדוש

 והיינו. אמכם שלחה ובפשעיכם נמכרתם בעונותיכם הן לו אתכם מכרתי אשר ושימנ מי או

 מי לפני וידוע גלוי. עבדי נבוכדנצר+ ג"מ ירמיהו +עבדי דוד דכתיב מאי: לקיש ריש דאמר

 עבד, עבדו וקראו הוא ברוך הקדוש הקדים לפיכך, כך לומר ישראל שעתידין העולם והיה שאמר
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 אתם אשר תהיה לא היו רוחכם על והעלה+ 'כ יחזקאל+? למי סיםנכ, למי עבד - נכסים שקנה

 חזקה ביד לא אם אלהים' ה נאם אני חי ואבן עץ לשרת הארצות כמשפחות כגוים נהיה אמרים

 עלן רחמנא לירתח ריתחא האי כי כל: נחמן רב אמר. עליכם אמלוך שפוכה ובחמה נטויה ובזרוע

 נביא להן אמר, חנה בר בר רבה אמר, יורנו להיוא למשפט ויסרו+ ח"כ ישעיהו. +ולפרוקינן

, יצריכם יסרו: להם אמר. בנו שולט הרע יצר, יכולין אנו אין: לו אמרו. בתשובה חזרו: לישראל

  . יורנו אלהיו: לו אמרו

  

 בן. עם שבלה - בלעם: אחר דבר, עם בלא - בלעם. וגחזי ואחיתופל ודואג בלעם הדיוטות ארבעה

, בעיר על שבא - בעור. הארמי לבן הוא רשעתים כושן הוא, בעור הוא: תנא. בעיר על שבא - בעור

 ומה. השופטים שפוט בימי ואחת יעקב בימי אחת, בישראל רשעיות שתי דעבד - רשעתים כושן

 רבי אמר, בער בנו+ ד"כ במדבר +וכתיב בעור בן+ ב"כ במדבר +כתיב. שמו הארמי לבן - שמו

 מתניתין. אתו - אחריני הא, דאתי לעלמא אתי דלא הוא בלעם. אותבנבי לו הוא בנו אביו: יוחנן

 גוים כל לשאולה רשעים ישובו+ 'ט תהלים: +אומר אליעזר רבי, דתניא. היא יהושע רבי - מני

 פושעי אלו, אלהים שכחי גוים כל, ישראל פושעי אלו - לשאולה רשעים ישובו, אלהים שכחי

 גוים כל אלא נאמר לא והלא גוים בכל נאמר וכי: יהושע רבי לו אמר. אליעזר רבי דברי, גויים

. אלהים שכחי גוים כל - נינהו מאן לשאולה רשעים ישובו+ 'ט תהלים: +אלא. אלהים שכחי

 נפשי תמות אם, ישרים מות נפשי תמת+ ג"כ במדבר +אמר, בעצמו סימן נתן רשע אותו ואף

 מדין וזקני מואב זקני וילכו. לעמי ךהול הנני - לאו ואם, כמוהו אחריתי תהא - ישרים מות

, , , , לזהלזהלזהלזה    זהזהזהזה    צהוביןצהוביןצהוביןצהובין    והיווהיווהיווהיו    בעדרבעדרבעדרבעדר    שהיושהיושהיושהיו    כלביםכלביםכלביםכלבים    לשנילשנילשנילשני    משלמשלמשלמשל. מעולם שלום להם היה לא ומואב מדין: תנא

    שניהםשניהםשניהםשניהם    הלכוהלכוהלכוהלכו. . . . עליעליעליעלי    באבאבאבא    ולמחרולמחרולמחרולמחר, , , , אותואותואותואותו    הורגהורגהורגהורג    היוםהיוםהיוםהיום    ----    עוזרועוזרועוזרועוזרו    איניאיניאיניאיני    אםאםאםאם: : : : האחדהאחדהאחדהאחד    אמראמראמראמר, , , , האחדהאחדהאחדהאחד    עלעלעלעל    זאבזאבזאבזאב    באבאבאבא

 דביש מתרבא הלולא עבדו נראושו כרכושתא: אינשי דאמרי היינו, פפא רב אמר ....הזאבהזאבהזאבהזאב    והרגווהרגווהרגווהרגו

 להו דאמר כיון -? אזול להיכן מדין ושרי. בלעם עם מואב שרי וישבו+ ב"כ במדבר. +גדא

 רב אמר? בנו את ששונא אב יש כלום: אמרו דבר אתכם והשיבתי הלילה פה לינו+ ב"כ במדבר+

 לך קום כתיב ולבסוף עמהם תלך לא כתיב מעיקרא. מהני שמיא כלפי אפילו, חוצפא: נחמן

 רך היום ואנכי+ 'ג' ב שמואל +דכתיב, היא תאגא בלא מלכותא חוצפא: ששת רב אמר. אתם

 אחת ברגלו חיגר בלעם: יוחנן רבי אמר. 'וגו ממני קשים צרויה בני האלה והאנשים מלך ומשוח

 עלי שפיפן+ ט"מ בראשית +שנאמר - רגליו בשתי שמשון, שפי וילך+ ג"כ במדבר +שנאמר, היה

, העין שתם+ ד"כ במדבר +שנאמר, היה מעיניו באחת סומא בלעם. סוס עקבי נושךה ארח

 על נפל והמן+ 'ז אסתר מגילת +התם וכתיב עינים וגלוי נפל הכא כתיב, היה באמתו קוסם

. אתונו על שבא: אמר דרבינא בריה מר, היה באמתו קוסם: אמר זוטרא מר, איתמר. 'וגו המטה

 במדבר +הכא כתיב - היה אתונו על בא דאמר ומאן, כדאמרן - היה באמתו קוסם דאמר מאן

   רגליה בין+ 'ה שופטים +התם וכתיב, שכב כרע+ ד"כ

 

      ככככ    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא ( ( ( (רבהרבהרבהרבה    במדברבמדברבמדברבמדבר

  

 שלא נוצחין ישראל את רואין שהיו כאן מדין זקני של טיבן מה מדין זקני אל מואב ויאמר ד 

 כחו אין מדין זקני לו אמרו מדותיו מה ןמה נדע נתגדל במדין שלהן מנהיג ואמרו הארץ כדרך

 והלא מדין זקני אל מואב ויאמר, בפיו שכחו אדם עם כנגדן נבוא אנו אף להם אמרו בפיו אלא

 מואב בשדה מדין את המכה) לו בראשית(' שנא המואבים עם נלחמים שמדינים מוצא את
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    אמראמראמראמר    מהןמהןמהןמהן    אחדאחדאחדאחד    עלעלעלעל    אבאבאבאבזזזז    באבאבאבא    זהזהזהזה    עםעםעםעם    זהזהזהזה    מריביםמריביםמריביםמריבים    שהיושהיושהיושהיו    כלביםכלביםכלביםכלבים    לשנילשנילשנילשני    משלמשלמשלמשל, מעולם ביניהם והשנאה

 עתה, מדין עם מואב נתחברו לפיכך עליעליעליעלי    יבאיבאיבאיבא    ולמחרולמחרולמחרולמחר    זהזהזהזה    אתאתאתאת    הורגהורגהורגהורג    היוםהיוםהיוםהיום, , , , עוזרועוזרועוזרועוזרו    איניאיניאיניאיני    אםאםאםאם    השניהשניהשניהשני

 מה כל שור מה בפיהן כחן אלו אף בפיו כחו שור מה השור כלחוך סביבותינו כל את הקהל ילחכו

 בקרניו גחמנ שור מה ברכה סימן בהם אין שנוגעים אומה כל אלו אף ברכה סימן בו אין שמלחך

 ההיא בעת למואב מלך צפור בן בלק, קרניו ראם וקרני) לג דברים(' שנא בתפלתן מנגחין אלו אף

 המליכוהו סיחון משנהרג אלא רקם ואת אוי את) לא במדבר(' שנא היה נסיך מתחלה והלא

  . שעה לו שגרמה ההיא בעת תחתיו

 

      קנזקנזקנזקנז    פיסקאפיסקאפיסקאפיסקא    במדברבמדברבמדברבמדבר    ספריספריספריספרי

  

 שאין צדיקים של שבחן להודיע, המדינים מאת ישראל בני תנקמ נקום משה אל' ה וידבר) קנז(

 מאת: העולם והיה שאמר מי נקמת שהיא ישראל נקמת מנקמים שהם עד העולם מן נפטרים

) ז כב במדבר (מדין וזקני מואב זקני וילכו שנאמר לדבר תחילה היו הם מואבים והרי, המדינים

 עם ונלחמו זה עם זה שלום עשו ישראל עם להלחם וכשבאו זה עם זה שלום עשו לא מימיהם

    טלהטלהטלהטלה    לטוללטוללטוללטול    זאבזאבזאבזאב    באבאבאבא    זהזהזהזה    עםעםעםעם    זהזהזהזה    צהוביןצהוביןצהוביןצהובין    והיווהיווהיווהיו    בעדרבעדרבעדרבעדר    שהיושהיושהיושהיו    כלביםכלביםכלביםכלבים    לשנילשנילשנילשני    דומהדומהדומהדומה    הדברהדברהדברהדבר    למהלמהלמהלמה    משלמשלמשלמשל. ישראל

    ועוקףועוקףועוקףועוקף    הורגוהורגוהורגוהורגו    עכשיועכשיועכשיועכשיו    ומסייעוומסייעוומסייעוומסייעו    הולךהולךהולךהולך    איניאיניאיניאיני    אםאםאםאם    חבירוחבירוחבירוחבירו    אמראמראמראמר    כנגדוכנגדוכנגדוכנגדו    מתגרהמתגרהמתגרהמתגרה    מהםמהםמהםמהם    אחדאחדאחדאחד    והיהוהיהוהיהוהיה    העדרהעדרהעדרהעדר    מןמןמןמן

 עם זה שלום עשו לא מימיהם ןומדי מואב כך הזאבהזאבהזאבהזאב    עםעםעםעם    ונלחמוונלחמוונלחמוונלחמו    זהזהזהזה    עםעםעםעם    זהזהזהזה    שלוםשלוםשלוםשלום    עשועשועשועשו    והורגניוהורגניוהורגניוהורגני    עליעליעליעלי

 שלום עשו ישראל עם להלחם וכשבאו) לה לו בראשית (מואב בשדה מדין את המכה' שנאמ זה

 שהיו המדינים מאת. ישראל עם מדיינים שהיו, המדינים מאת: ישראל עם ונלחמו זה עם זה

 מגיד ,עמיך אל תאסף אחר]: ישראל על מטיירין שהיו המדינים מאת. [ישראל על מתיעצים

 וידבר שנאמר בשמחה ועשה משה הלך כן פי על ואף מדין למלחמת מעכבת משה של שמיתתו

 לפני תעברו חלוצים שנאמר איזדריזו אלא החלצו אין מאתכם החלצו לאמר העם אל משה

  ). יח ג דברים (חיל בני כל ישראל בני אחיכם

  

 והיה שאמר מי נקמת לאא נוקמים אתם ודם בשר נקמת לא להם אמר', וגו מדין על ויהיו

 תשלחו ישראל מטות לכל למטה אלף למטה אלף): ב א נחום(' ה ונוקם קנא אל' שנאמ העולם

 עשר שנים למטה אלף למטה אלף אומר עקיבא' ר. ישמעאל' ר דברי אלף ועשרים ארבעה, לצבא

 לישרא מאלפי וימסרו: לוי של שבטו את להביא לצבא תשלחו ישראל מטות לכל ל"ת מה אלף

 אומר נתן' ר. הדבר על נפשם ומסרו וצדיקים כשרים אדם בני שהיו הכתוב מגיד, למטה אלף

 המודעי אלעזר' ר. למלחמה יצא צדיק פלוני איש למלחמה יצא כשר פלוני איש מסרום אחרים

 משה של שמיתתו שמעו שלא שעד] ישראל על [ישראל רועי של חיבתן כמה וראה בוא אומר

) ד יז שמות (וסקלוני מעט עוד הזה לעם אעשה מה בהן כתיב מה מדין למלחמת מעכבת

 כורחם על נמסרו כ"אעפ מתחבאים התחילו מדין למלחמת מעכבת משה של שמיתתו מששמעו

  . ישראל מאלפי וימסרו שנאמר

  

 היה ופנחס כפנחס שקולים שהם מגיד, פנחס ואת אותם לצבא למטה אלף משה אותם וישלח

 אמו אבי נקמת לנקום פנחס שהלך לפי אלעזר הלך ולא פנחס הלך מה מפני. כולם כנגד שקול

 ולא' שנאמ ארון זה, הקודש וכלי): לו לז בראשית (מצרים אל אותו מכרו והמדנים שנאמר

 רשותו אלא ידו אין, בידו התרועה וחצוצרות): כ ד במדבר (ומתו הקודש את כבלע לראות יבואו
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 מגמלי גמלים עשרה העבד ויקח ואומר) כו כא/ דברבמ /שם (מידו ארצו כל את ויקח שנאמר

' ר. רוחותיה מארבעה הקיפוה, מדין על ויצבאו): י כד בראשית (בידו אדוניו טוב וכל וילך אדוניו

  . שיברחו כדי רביעית רוח להם נתן אומר נתן

  

 אוי את נאמר כבר והלא נאמר למה] מדין מלכי חמשת' וגו חלליהם על הרגו [מדין מלכי ואת

 ששוו שכשם הכתוב מגיד מדין מלכי חמשת ל"ת ומה רבע ואת חור ואת צור ואת רקם ואת

 שכרו ישראל לו נתנו, בחרב הרגו בעור בן בלעם ואת: בפורענות כולם שוו כך אחת בעצה כולם

 להם יכלתם לא רבוא ששים לכשהייתם להם אמר עצה להם ליתן שבא לפי קפחוהו ולא משלם

 הרגוהו דין בבית אומר נתן' ר. קפחוהו ולא משלם שכרו לו נתנו לכך הםל יכולים אתם ועכשיו

  ). כב יג יהושע (ישראל בני הרגו הקוסם בעור בן בלעם ואת שנאמר

  

 ואת: שלהם זרה עבודה בית זה, במושבותם עריהם כל ואת' וגו מדין נשי את ישראל בני וישבו

  . בטיריון שהיו מקום טירותם כל ואת א"ד. שלהן זרה עבודה נוטרין שהיו מקום, טירותם כל

  

 מגיד, הכהן אלעזר ואל משה אל ויביאו ובבהמה באדם המלקוח כל ואת השלל כל את ויקחו

 ישראל בני וימעלו שנאמר כענין לא הגזל על נחשדו ולא וצדיקים כשרים אדם בני שהיו הכתוב

  . משה לא ויביאו השלל כל את ויקחו כאן אבל) א ז/ יהושע /שם (בחרם מעל

  

 מן לחטוף ישראל נערי שיצאו לפי אליעזר רבי משום אומר חנין אבא, הכהן ואלעזר משה ויצאו

 אליהם ויאמר: בגדולים אלא תלוי הסרחון שאין מגיד, החיל פקודי על משה ויקצוף: הבזה

  . עשינו כך שפקדתנו כשם רבינו פינחס לו אמר, נקבה כל החייתם משה

  

 כל מכניסים אתם אפילו להם אמר בלעם דבר היה מה, בלעם בדבר ישראל לבני היו הנה הן

 שש ויקח בהם שנאמר המצריים מן אתם מרובים שמא. להם יכולים אתם אין שבעולם המונות

 שונא אלו של אלהיהם תעשו מה עצה לכם נותן ואני בואו אלא) ז יד שמות (בחור רכב מאות

 שזה בהם שולט ואלהיהם בזימה שטופים הםו לזימה ובנותיכם נשיכם להם העמידו הוא זימה

) יד/ ד"י שמות /שם (לכם ילחם' ה שנאמר להם נלחם הוא רצונו עושים שישראל זמן שכל כלל

] בם נלחם והוא [לאויב להם ויהפך שנאמר בם נלחם הוא כביכול רצונו עושים שאין ובזמן

 ב איכה (ישראל בלע כאויב' ה היה' שנא אכזרי הרחמן את שעושין אלא עוד ולא) י סג ישעיה(

  ). ה

  

 או נבעלה שלא פי על אף ליבעל והראויה בעולה זו, איש ידעת אשה וכל בטף זכר כל הרגו ועתה

 מה הא אמור ליבעל ראויה שאינה הרי' וגו בנשים הטף וכל אומר כשהוא ליבעל ראויה שאינה

 ליבעל והראויה בעולה זו זכר למשכב איש יודעת איש וכל בטף זכר כל הרגו ועתה מקיים אני

 אני קורא שאם [ישמעאל' ר דברי הענין את להפסיק נאמר למה הרוגו: נבעלה שלא פי על אף

 הרוגו נאמר לכך מדבר הכתוב ענין באיזה יודע איני בנשים הטף וכל בטף זכר כל הרגו ועתה

 יהרגל אמרת ליבעל הראויה שיכול נאמר למה הרוגו א"ד] ישמעאל' ר דברי הענין להפסיק

 וכל: הדין מן עונשים שאין ללמדך הרוגו נאמר לכך הדין מן ענשת כן אמרת אם ו"עאכ בעולה
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 עצמה גיורת אומר יוחי בן שמעון רבי היה מיכן, לכם החיו זכר משכב ידעו לא אשר בנשים הטף

  . לכהונה כשרה אחד ויום שנים שלש מבת פחותה שנתגיירה

  

 שבעת יטמא באהל אשר וכל אומר שהוא לפי נאמר למה ימים שבעת למחנה מחוץ חנו ואתם

 ולקח ל"ת במשמע והאדמה והאבנים והעצים והחריות הקש אף שומעני) יד יט במדבר (ימים

 שם(' וגו שם היו אשר הנפשות ועל הכלים כל ועל האהל על והזה טהור איש במים וטבל אזוב

 כלי וכל בגד וכל ל"ת במשמע מהבה ונפש אדמה וכלי אבנים וכלי גללים כלי) יח/ ט"י במדבר/

 וכל ל"ת מנין חרס לכלי. מתכות ולכלי כלים לארבעה למדנו הא עץ כלי וכל עזים מעשה וכל עור

 טומאה ולכלל חטוי לכלל אלו או ימים שבעת למחנה מחוץ חנו ואתם ל"ת מנין אדם. פתוח כלי

 בא לא חטוי לכלל אב שלא טומאה לכלל בא חטוי לכלל שבא את יתחטא והוא יטמא הוא ל"ת

  . ברית בני שביכם אף ברית בני אתם מה, ושביכם אתם: טומאה לכלל

  

 או עור או אומר שהוא לפי נאמר למה תתחטאו עץ כלי וכל עזים מעשה וכל עור כלי וכל בגד וכל

 אם ומה הוא ו"ק אמרת כשק עזים מעשה כל לעשות מנין שק אלא לי אין) לב יא ויקרא (שק

 כשק עזים מעשה כל בו שנעשה דין אינו הקל שרץ כשק עזים מעשה כל בו עשה חמור המת

 שרץ מה הוא ו"ק שכבר במת בגד ל"ת אין אלא עליו ולהחמיר להקל החמור מן דנין כך אמרת

 במת בגד ל"ת מה כשק הבגד את בו שנעשה הוא דין חמור המת כשק הבגד את בו עשה הקל

 עשה להלן האמור בגד מה בגד להלן ונאמר בגד כאן נאמר שוה גזירה ולדון להקיש מופנה אלא

 וארוג טווי כאן ומה כשק עזים מעשה כל בו נעשה כאן האמור בגד אף כשק עזים מעשה כל בו

 פתילות יצאו וארוג טווי שהם חמור של וחבק ופונדא פסיקיא את להביא וארוג טווי להלן אף

  . וארוג טווי שאינן וחבלים

  

 שבא לפי רבינו משה התורה חקת זאת למלחמה הבאים הצבא אנשי אל הכהן אלעזר ויאמר

 ובא כעס לכלל משה בא מקומות בשלשה אומר עזריה בן אלעזר' ר. טעות לכלל בא כעס לכלל

 מהו לאמר הנותרים אהרן בני איתמר ועל אלעזר על ויקצוף אומר אתה בו כיוצא. טעות לכלל

 להם ויאמר אומר אתה בו כיוצא). יז י/ ראויק /שם(' וגו החטאת את אכלתם לא מדוע אומר

 הסלע את ויך ידו את משה וירם אומר מהו מים לכם נוציא הזה הסלע המן המורים נא שמעו

 האלפים שרי החיל פקודי על משה ויקצוף אומר אתה כאן אף) יא כ במדבר (פעמים במטהו

 הבאים הצבא יאנש אל הכהן אלעזר ויאמר אומר מהו המלחמה מצבא הבאים המאות ושרי

 לכלל בא כעס לכלל שבא לפי רבינו משה. משה את' ה צוה אשר התורה חקת זאת למלחמה

 יהיו לא העולם מן משה שכשיפטר לדבר הכהן לאלעזר רשות לו נתן משה אומרים ויש טעות

 אומר שהיה אומר יאשיה' ר. מדבר אתה מה עכשיו מדבר הייתה לא רבך משה בחיי לו אומרים

 ). פיסקא סליק) (כב ב אסתר (מרדכי בשם למלך אסתר ותאמר שנאמר כענין מרואו בשם דבר
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1.1.3 Strniště, sláma, pleva a pšenice (zrnko) – Midraš Genesis Raba 83,5 

 

      פגפגפגפג    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא ( ( ( (רבהרבהרבהרבה    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

  

    אומראומראומראומר    וזהוזהוזהוזה    השדההשדההשדההשדה    נזרעהנזרעהנזרעהנזרעה    בשביליבשביליבשביליבשבילי    אומראומראומראומר    זהזהזהזה    זהזהזהזה    עםעםעםעם    זהזהזהזה) ) ) ) מדיניםמדיניםמדיניםמדינים ( ( ( (מריביםמריביםמריביםמריבים    והמוץוהמוץוהמוץוהמוץ    והקשוהקשוהקשוהקש    התבןהתבןהתבןהתבן ה

    נזרעהנזרעהנזרעהנזרעה    מהמהמהמה    בשבילבשבילבשבילבשביל    יודעיןיודעיןיודעיןיודעין    ואנוואנוואנוואנו    הגורןהגורןהגורןהגורן    שתבואושתבואושתבואושתבואו    עדעדעדעד    המתינוהמתינוהמתינוהמתינו    החטיםהחטיםהחטיםהחטים    אמרואמרואמרואמרו    השדההשדההשדההשדה    נזרעהנזרעהנזרעהנזרעה    ילייליילייליבשבבשבבשבבשב

    הארץהארץהארץהארץ    עלעלעלעל    והשליכווהשליכווהשליכווהשליכו    התבןהתבןהתבןהתבן    אתאתאתאת    נטלנטלנטלנטל, , , , ברוחברוחברוחברוח    המוץהמוץהמוץהמוץ    לולולולו    הלךהלךהלךהלך    לזרותהלזרותהלזרותהלזרותה    הביתהביתהביתהבית    בעלבעלבעלבעל    ויצאויצאויצאויצא    לגורןלגורןלגורןלגורן    באובאובאובאו, , , , השדההשדההשדההשדה

 א"המד, מנשקןמנשקןמנשקןמנשקן    אותןאותןאותןאותן    שרואהשרואהשרואהשרואה    מימימימי    וכלוכלוכלוכל    כריכריכריכרי    אותןאותןאותןאותן    ועשהועשהועשהועשה    החטיםהחטיםהחטיםהחטים    אתאתאתאת    נטלנטלנטלנטל, , , , ושרפוושרפוושרפוושרפו    הקשהקשהקשהקש    אתאתאתאת    ונטלונטלונטלונטל

, העולם נקרא ובשבילנו עיקר אנו אומרים הללו העולם אומות כך, יאנף פן בר נשקו) ב תהלים(

 יודעים ואנו היום שיגיע עד המתינו ישראל להם אמרו, העולם נברא בשבילנו אומרים והללו

 אומר הוא ועליהם, כתנור בוער בא היום הנה כי) ג מלאכי (ד"הה, העולם נברא מי בשביל

 ישראל קדוש' בה תגיל ואתה ישראל אבל, אותם תפיץ וסערה תשאם ורוח תזרם) מא ישעיה(

 . תתהלל

 

 

1.1.4 Liška jako zpěvák – Midraš Ester Raba 7,3 

 

      זזזז    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא ( ( ( (רבהרבהרבהרבה    אסתראסתראסתראסתר

  

 לעב וראשו, לרומא, שיאו לשמים יעלה אם) 'כ/ איוב /שם (כתיב, האלה הדברים אחר א"ד ג

 רואיו/) 'כ איוב /שם(, מזוהם הוא כך זוהמיןמ הללו גללים מה, יאבד לנצח כגללו, לעננה, יגיע

 אילין משתעי הוה פנחס' ר, שלותו הוא ואן המן הוא אן ליה חכמין ולא ליה חמיין, איו יאמרו

    מןמןמןמן, , , , רעותרעותרעותרעות    וחיותוחיותוחיותוחיות    וזאביםוזאביםוזאביםוזאבים    אריותאריותאריותאריות    שלשלשלשל    עורותעורותעורותעורות    גבןגבןגבןגבן    עלעלעלעל    וסיכךוסיכךוסיכךוסיכך    ולחיהולחיהולחיהולחיה    לבהמהלבהמהלבהמהלבהמה    סעודהסעודהסעודהסעודה    עשהעשהעשהעשה    אריאריאריארי עובדיא

    ענייןענייןענייןעניין    לוןלוןלוןלון    אמראמראמראמר, , , , תעלאתעלאתעלאתעלא    בהדיהבהדיהבהדיהבהדיה    עינהוןעינהוןעינהוןעינהון    תלייןתלייןתלייןתליין, , , , זמיראזמיראזמיראזמירא    קומינןקומינןקומינןקומינן    יימריימריימריימר    מאןמאןמאןמאן    הלואיהלואיהלואיהלואי    אמריןאמריןאמריןאמרין    ושתוןושתוןושתוןושתון    דאכלוןדאכלוןדאכלוןדאכלון

, בארעאיבארעאיבארעאיבארעאי    לןלןלןלן    יחמייחמייחמייחמי    הואהואהואהוא    בעילאיבעילאיבעילאיבעילאי    לןלןלןלן    דאחמידאחמידאחמידאחמי    מאןמאןמאןמאן    לוןלוןלוןלון    אמראמראמראמר    הןהןהןהן    אמריןאמריןאמריןאמרין, , , , לכוןלכוןלכוןלכון    אמראמראמראמר    דאנאדאנאדאנאדאנא    מהמהמהמה    אתוןאתוןאתוןאתון    לילילילי

 מן שפרע ומי, המן של במפלתו לנו יראה הוא וצליבתן ותרש בגתן של במפלתן שהראנו מי כך

 סופו אף עץ על שניהם ויתלו הענין מן למעלה כתיב מה האחרונים מן לנו יפרע הוא הראשונים

  . ליצלב האיש אותו של

 

 

1.1.5 Vlk u studny – Midraš Ester Raba 7,6 (k verši Est 3,2) 

 

      זזזז    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא ( ( ( (רבהרבהרבהרבה    אסתראסתראסתראסתר

  

 לי פח גאים טמנו) מ"ק תהלים (פתח חנינא בר יוסי רבי', וגו המלך בשער אשר המלך עבדי וכל ו

, להפילני כוכבים עובדי לי פרשו מצודה עולם של רבונו ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה

 הורגין הן להם שומע אני אין ואם נענשתי להם שומעת אני אם כוכבים עבודת עבוד לי אומרים

    ניצודניצודניצודניצוד    הריניהריניהריניהריני    לשתותלשתותלשתותלשתות    ארדארדארדארד    אםאםאםאם    אמראמראמראמר    המעיןהמעיןהמעיןהמעין    פיפיפיפי    עלעלעלעל    מצודהמצודהמצודהמצודה    לולולולו    ופרשוופרשוופרשוופרשו    למיםלמיםלמיםלמים    שצמאשצמאשצמאשצמא    לזאבלזאבלזאבלזאב    משלמשלמשלמשל, אותי

            ....בצמאבצמאבצמאבצמא    מתמתמתמת    הריניהריניהריניהריני    ארדארדארדארד    לאלאלאלא    ואםואםואםואם
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1.1.6 O dvou ptácích – Midraš Ḳohelet Raba 11,8/9 

 

      יאיאיאיא    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא ( ( ( (רבהרבהרבהרבה    קהלתקהלתקהלתקהלת

  

 מפני קהלת ספר לגנוז חכמים בקשו יצחק' ר בר שמואל' ר אמר, בילדותך בחור שמח] ט [א

, בילדותך בחור שמח שאמר שלמה של חכמתו זה אמרו, מינות לצד מטין שהן דברים בו שמצאו

 הרצועה הותרה לבך בדרכי והלך אמר שלמה לבבכם יאחר תתורו ולא) ו"ט במדבר (אמר משה

 חייא' ר, שלמה אמר יפה אמרו במשפט האלהים יביאך אלה כל על כי כשאמר דיין ולית דין לית

 אחריו רץ והוא רץ והיה הקוסטנר מפני שברח לאחד אמר רבה חייא' ר, חלפתא בן ש"ור רבה

' ר, במשפט האלהים יביאך אלה כל על כי ודע כך, בחזירה תרבה שלא בריצה מעוט לו אמרו

 בכניסה מעט לו אמרו אחריו ורצין רץ היה הנהר פני על שט שהיה לאחד אומר חלפתא בן שמעון

 אמר פפא בר חנינא' ר, במשפט האלהים יביאך אלה כל על כי ודע כך, ותיגע ביציאה תרבה שלא

 מה לכון סבון לון אמר, גבך דאית מה הב ליה אמרין יתיה צדון זמן חד המכס את שגנב לאחד

 דאית כל מינך תבעין אנן האידנא גבך דאית כל אלא מפקין אנן לית סבר את אמרון, גבאי דאית

, במשפט האלהים יביאך אלה כל על כי ודע כך, גניב דהוית שנייא אילין כל דגנבת מה וכל גבך

    מזונותיךמזונותיךמזונותיךמזונותיך    מהמהמהמה    אשריךאשריךאשריךאשריך    וווולללל    אמראמראמראמר, , , , גביוגביוגביוגביו    עלעלעלעל    לולולולו    ועמדועמדועמדועמד    אחדאחדאחדאחד    עוףעוףעוףעוף    באבאבאבא    בכלובבכלובבכלובבכלוב    חבושחבושחבושחבוש    שהיהשהיהשהיהשהיה    לעוףלעוףלעוףלעוף לוי' ר אמר

    דלמחרדלמחרדלמחרדלמחר, , , , סקרסקרסקרסקר    אתאתאתאת    ליתליתליתלית    ולחבושיולחבושיולחבושיולחבושי    מסתכלמסתכלמסתכלמסתכל    אתאתאתאת    למזונותילמזונותילמזונותילמזונותי    מזלאמזלאמזלאמזלא    וטמיעוטמיעוטמיעוטמיע    גדאגדאגדאגדא    בישבישבישביש    ליהליהליהליה    אמראמראמראמר, , , , לךלךלךלך    מצוייןמצוייןמצוייןמצויין

 שבא בליעל לבן אמר תנחום' ר, במשפט האלהים יביאך אלה כל על כי ודע כך, לילילילי    ונכסיןונכסיןונכסיןונכסין    מפקיןמפקיןמפקיןמפקין

 ל"א לצאת ובא ונתבסם ושתה אכל ארגסטירין ומיני ישן ויין שמן בשר לי תן ל"א, חנוני אצל

 מה חכים הוה חנוני, בזעה קומך גברא דההוא כריסיה/ אמר /אחר, דאכלת מה טימי אייתי

 מיתה הדין עם זכו אישדי ל"א דעבר כל, חנותיה תרע על והניחו בה וכרכו מחצלת נטל עשה

 מזלא וטמיע גדא הדין ביש כדון עד ליה אמר סניה ביש פחין בר חד עבר, תכריכין ליה דנזבון

 ליה אמר דידיה פריטייא דאיסתנפנוי כיון פריוטי דאיסתנפנוי עד חייך ליה אמר, מקלק כאה

 יודן' ר, בילדותך בחור שמח א"ד, במשפט האלהים יביאך אלה כל על כי ודע כך, לפחתא איזיל

 זו בחורותיך בימי לבך ויטיבך בילדותך שלמדת בתורתך בילדותך אמר יודן' ר, פנחס' ור

 במשפט האלהים יביאך אלה כל על כי ודע, התלמוד זה עיניך ובמראה לבך דרכיב והלך, המשנה

, בזקנותך להבחר לך גרם מי בילדותך בחור שמח אומר פנחס' ר, טובים ומעשים מצות אלו

 בדרכי והלך אלא תורה בדברי עצמך תפליג אל בזקנותך נבחרת ואם בילדותך שלמדת תורה

 ומעשים מצות שכר לך לשלם עליו' וגו אלה כל על כי ודע, מרבך שלמדת התלמוד זה לבך

 בעי אנא איתתא הידא אמר והוה בזמה ושטף בנשים מפסיל שהיה לאחד אומר י"רשב, טובים

 הידא מזלא וטמיע גדא ביש לו אמרו, אשה לישא וביקש הזקין לה בעי אנא איתתא הדא לה

, האלהים יביאך אלה כל על כי כך ,כהיין ועיינך יקרין אודנך קטיף נחירך כדון לך בעיא איתתא

 אלו אמר נכסיו מכל וירד הזקין ומעשרות תרומה מפריש היה ולא וכרמים שדות לו שהיו לאחד

 ודע כך, הוה דהוה מה כדון ליה אמרין ומעשרות תרומה מפריש הייתי ולא וכרמים שדות לי היו

 . במשפט האלהים יביאך אלה כל על כי
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1.2 Další vybrané bajky 
 

1.2.1 Liška a ryby – Brachot 61b 

 

      בבבב    עמודעמודעמודעמוד    סאסאסאסא    דףדףדףדף    ברכותברכותברכותברכות    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד

  

 קרקבן, שוחק טחול, ומניחתו טפה בו זורקת מרה, כועס כבד, משקין מיני כל שואבת ריאה

 או ישנים שניהם אם: תנא. לו והולך נמוק - הנעור ישן, הישן נעור. נעור אף, ישנה קיבה, טוחן

 שנאמר, שופטן טוב יצר צדיקים: אומר הגלילי יוסי רבי, תניא. מת מיד - נעורים שניהם

 פשע נאם+ ו"ל תהלים +שנאמר, שופטן רע יצר - רשעים. בקרבי חלל ולבי+ ט"ק תהלים+

+ ט"ק תהלים +שנאמר, שופטן וזה זה - בינונים, עיניו לנגד אלהים פחד אין לבי בקרב לרשע

 שביק לא: אביי ליה אמר. בינונים אנו כגון: רבא מרא. נפשו משפטי להושיע אביון לימין יעמד

: רבא אמר. גמורי לצדיקי או גמורי לרשיעי אלא עלמא איברי לא: רבא ואמר! בריה לכל חיי מר

 עמרי בן לאחאב אלא עלמא איברי לא: רב אמר. לאו אם הוא גמור צדיק אם בנפשיה אינש לידע

  . הבא העולם - דוסא בן חנינא ולרבי, הזה העולם - עמרי בן לאחאב. דוסא בן חנינא ולרבי

  

? מאדך בכל נאמר למה נפשך בכל נאמר אם: אומר אליעזר רבי, תניא. אלהיך' ה את ואהבת

 - מממונו עליו חביב שגופו אדם לך יש אם: אלא? נפשך בכל נאמר למה מאדך בכל נאמר ואם

 רבי. מאדך בכל נאמר לכך - מגופו עליו חביב שממונו אדם לך יש ואם, נפשך בכל נאמר לכך

 שלא הרשעה מלכות גזרה אחת פעם: רבנן תנו. נפשך את נוטל אפילו נפשך בכל: אומר עקיבא

 ברבים קהלות מקהיל שהיה עקיבא לרבי ומצאו יהודה בן פפוס בא, בתורה ישראל יעסקו

    למהלמהלמהלמה, , , , משלמשלמשלמשל    לךלךלךלך    אמשולאמשולאמשולאמשול: לו אמר? מלכות מפני מתירא אתה אי, עקיבא: ליה אמר. בתורה ועוסק

    אמראמראמראמר, , , , למקוםלמקוםלמקוםלמקום    ממקוםממקוםממקוםממקום    מתקבציםמתקבציםמתקבציםמתקבצים    שהיושהיושהיושהיו    דגיםדגיםדגיםדגים    וראהוראהוראהוראה, , , , הנהרהנהרהנהרהנהר    גבגבגבגב    עלעלעלעל    מהלךמהלךמהלךמהלך    שהיהשהיהשהיהשהיה    לשועללשועללשועללשועל    ----    דומהדומהדומהדומה    הדברהדברהדברהדבר

: : : : להםלהםלהםלהם    אמראמראמראמר. . . . אדםאדםאדםאדם    בניבניבניבני    עלינועלינועלינועלינו    שמביאיןשמביאיןשמביאיןשמביאין    רשתותרשתותרשתותרשתות    מפנימפנימפנימפני: : : : לולולולו    אמרואמרואמרואמרו? ? ? ? בורחיםבורחיםבורחיםבורחים    אתםאתםאתםאתם    מהמהמהמה    מפנימפנימפנימפני: : : : להםלהםלהםלהם

    הואהואהואהוא    אתהאתהאתהאתה: : : : לולולולו    אמרואמרואמרואמרו? ? ? ? אבותיכםאבותיכםאבותיכםאבותיכם    עםעםעםעם    אבותיאבותיאבותיאבותי    שדרושדרושדרושדרו    כשםכשםכשםכשם    ואתםואתםואתםואתם    אניאניאניאני    ונדורונדורונדורונדור, , , , ליבשהליבשהליבשהליבשה    שתעלושתעלושתעלושתעלו    רצונכםרצונכםרצונכםרצונכם

, , , , מתיראיןמתיראיןמתיראיןמתיראין    אנואנואנואנו    חיותנוחיותנוחיותנוחיותנו    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    ומהומהומהומה! ! ! ! אתהאתהאתהאתה    טפשטפשטפשטפש    אלאאלאאלאאלא, , , , אתהאתהאתהאתה    פקחפקחפקחפקח    לאלאלאלא? ? ? ? שבחיותשבחיותשבחיותשבחיות    פקחפקחפקחפקח    עליךעליךעליךעליך    שאומריםשאומריםשאומריםשאומרים

    שכתובשכתובשכתובשכתוב, , , , בתורהבתורהבתורהבתורה    ועוסקיםועוסקיםועוסקיםועוסקים    יושביםיושביםיושביםיושבים    שאנושאנושאנושאנו    עכשיועכשיועכשיועכשיו, , , , אנחנואנחנואנחנואנחנו    אףאףאףאף! ! ! ! וכמהוכמהוכמהוכמה    כמהכמהכמהכמה    אחתאחתאחתאחת    עלעלעלעל    מיתתנומיתתנומיתתנומיתתנו    במקוםבמקוםבמקוםבמקום

    כמהכמהכמהכמה    אחתאחתאחתאחת    עלעלעלעל    ----    ממנהממנהממנהממנה    ומבטליםומבטליםומבטליםומבטלים    הולכיםהולכיםהולכיםהולכים    אנואנואנואנו    אםאםאםאם, , , , כךכךכךכך    ----    ימיךימיךימיךימיך    וארךוארךוארךוארך    חייךחייךחייךחייך    הואהואהואהוא    כיכיכיכי+ + + + ''''לללל    דבריםדבריםדבריםדברים + + + +בהבהבהבה

 ותפסו, האסורים בבית וחבשוהו עקיבא לרבי שתפסוהו עד מועטים ימים היו לא: אמרו. וכמהוכמהוכמהוכמה

 עקיבא רבי אשריך: ליה אמר? לכאן הביאך מי! פפוס: לו אמר. אצלו וחבשוהו יהודה בן לפפוס

 עקיבא רבי את שהוציאו בשעה. בטלים דברים על שנתפס לפפוס לו אוי, תורה דברי על שנתפסת

 עול עליו מקבל והיה, ברזל של במסרקות בשרו את סורקים והיו, היה שמע קריאת זמן להריגה

 זה פסוק על מצטער הייתי ימי כל: להם אמר? כאן עד, רבינו: תלמידיו לו אמרו. שמים מלכות

 לא לידי שבא ועכשיו, ואקיימנו לידי יבא מתי: אמרתי, נשמתך את נוטל אפילו - נפשך בכל

 עקיבא רבי אשריך: ואמרה קול תב יצתה. באחד נשמתו שיצתה עד באחד מאריך היה? אקיימנו

 תהלים+? שכרה וזו תורה זו: הוא ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו. באחד נשמתך שיצאה

 רבי אשריך: ואמרה קול בת יצתה. בחיים חלקם: להם אמר -! 'וגו ממתים' ה ידך ממתים+ ז"י

  . הבא העולם לחיי מזומן שאתה עקיבא
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 רב אמר. 'וכו הקדשים קדשי בית כנגד מכוון שהוא זרחהמ שער כנגד ראשו את אדם יקל לא

 בריה אבא רבי אמר, נמי איתמר. וברואה, ולפנים הצופים מן אלא אמרו לא: רב אמר יהודה

 ובשאין, וברואה, ולפנים הצופים מן אלא אמרו לא: יוחנן רבי אמר הכי, אבא בר חייא דרבי

, ודרום צפון אלא ומערב מזרח יפנה לא דהביהו הנפנה: רבנן תנו. שורה שהשכינה ובזמן, גדר

 אלא אסרו לא: אומר יוסי רבי שהיה, מתיר יוסי ורבי. ומערב מזרח אלא יפנה לא ובגליל

 תנא היינו חכמים. אוסרים וחכמים. שורה שהשכינה ובזמן, גדר שם שאין ובמקום, ברואה

, ודרום צפון אלא ומערב רחמז יפנה לא ביהודה הנפנה: אידך תניא. צדדין בינייהו איכא -! קמא

 אסרו לא: אומר יוסי רבי שהיה, מתיר יוסי ורבי. מותר ומערב מזרח, אסור ודרום צפון - ובגליל

 קיים המקדש בית שאין בזמן, אסור - קיים המקדש שבית בזמן: אומר יהודה רבי. ברואה אלא

. לארץ חוץ בינייהו אאיכ -! קמא תנא היינו עקיבא רבי. מקום בכל אוסר עקיבא רבי. מותר -

 מאן: אמר. תרצנהו רבה על, ודרום צפון שדנהו אביי אזל, ומערב מזרח לבני ליה שדיין הוו רבה

 .אסור מקום בכל: דאמר, לי סבירא עקיבא כרבי אנא? לי דקמצער האי

 

 

1.2.2 Jeřáb, který vytáhl kost ze chřtánu lva – Midraš Genesis Raba 64,10 

 

      סדסדסדסד    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא ( ( ( (רבהרבהרבהרבה    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

  

 רק', וגו עמנו תעשה אם אלה נא תהי ונאמר, אבותיך ומעשה מעשיך ראינו, ראינו ראה ויאמרו י

 בית שיבנה הרשעה מלכות גזרה חנניה בן יהושע רבי בימי, שלימה טובה עמו עשו שלא מיעוט

 וזהב כסף הגול לעולי מספקין והיו אנטוכיא עד מעכו טרפיזין ולוליאנוס פפוס הושיבו המקדש

 ושוריא תתבנא מרדתא קרתא דהדין למלכא להוי ידיע ואמרין כותאי אלין אזלין, צרכם וכל

, אנגרוטינה, והלך, פרובגירון זו, בלו, הארץ מדת זו, מנדה, יתנון לא והלך בלו מנדה ישתכללון

 ספוןיו או מאתריה יתיה ישנון או להון ואמר שלח ליה אמרין, וגזרית נעביד מה להון ואמר

 מצתין קהליא והוון, בהון חזרין אנון גרמיהון מן אמין חמש מיניה יפצרון או אמין חמש עליה

 יעול אמרין מלכותא על לממרד בעיין, בכיין שרון כתיבא דאתון כיון רמון דבית בקעתא בהדא

 ,דאורייתא אסכולוסטקיא דהוא חנניא בן יהושע' ר יעול אמרין, צבורא וישדך חכימא נש בר חד

    אתאאתאאתאאתא    אגריהאגריהאגריהאגריה    ליהליהליהליה    יהיביהיביהיביהיב    אנאאנאאנאאנא    ליהליהליהליה    מפיקמפיקמפיקמפיק    דאתידאתידאתידאתי    כלכלכלכל    אמראמראמראמר    בגרונובגרונובגרונובגרונו    עצםעצםעצםעצם    ועמדועמדועמדועמד    טרףטרףטרףטרף    טרףטרףטרףטרף    אריאריאריארי ודרש עאל

    תהאתהאתהאתהא    זילזילזילזיל    לללל""""אאאא    אגריאגריאגריאגרי    לילילילי    הבהבהבהב    ליהליהליהליה    אמראמראמראמר    ואפקיהואפקיהואפקיהואפקיה    מקוריהמקוריהמקוריהמקוריה    יהיביהיביהיביהיב    אריךאריךאריךאריך    דמקוריהדמקוריהדמקוריהדמקוריה    מיצראהמיצראהמיצראהמיצראה    קוראקוראקוראקורא    הדיןהדיןהדיןהדין

 בשלום זו לאומה שנכנסנו דיינו כך, בשלםבשלםבשלםבשלם    ונפקתונפקתונפקתונפקת    בשלםבשלםבשלםבשלם    דאריהדאריהדאריהדאריה    לפומאלפומאלפומאלפומא    דעילתדעילתדעילתדעילת    ואומרואומרואומרואומר    מלגלגמלגלגמלגלגמלגלג

 דכתיב מה מן, מצאו לא אם מצאו אם יודעים אנו אין, יצחק עבדי יבואוו, בשלום ויצאנו

  . חיים מים שמצאו הוי חיים מים באר שם וימצאו
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1.2.3 Stromy a železo – Midraš Genesis Raba 5,10 

 

      ערבערבערבערב    ויהיויהיויהיויהי    יייי    הההה""""דדדד    הההה    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא ( ( ( (רבהרבהרבהרבה    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

  

) כג יחזקאל (אמר דאת מה יךה, גבורים בו שנבראו יום, שלישי יום בקר ויהי ערב ויהי י

    להןלהןלהןלהן    אמראמראמראמר, , , , מרתתיםמרתתיםמרתתיםמרתתים    האילנותהאילנותהאילנותהאילנות    התחילוהתחילוהתחילוהתחילו    הברזלהברזלהברזלהברזל    שנבראשנבראשנבראשנברא    כיוןכיוןכיוןכיון, כולם סוסים רוכבי וקרואים שלישים

   ....ניזוקניזוקניזוקניזוק    מכםמכםמכםמכם    אחדאחדאחדאחד    ואיןואיןואיןואין, , , , ביביביבי    יכנסיכנסיכנסיכנס    אלאלאלאל    מכםמכםמכםמכם    עץעץעץעץ, , , , מרתתיןמרתתיןמרתתיןמרתתין לכםלכםלכםלכם    מהמהמהמה

 

 

1.2.4 Liška na vinici – Midraš Ḳohelet Raba 5,20 (ke Kaz 5,14) 

 

      הההה    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא ( ( ( (רבהרבהרבהרבה    קהלתקהלתקהלתקהלת

  

    שםשםשםשם    והיהוהיהוהיהוהיה    פנותיופנותיופנותיופנותיו    מכלמכלמכלמכל    מסוייגמסוייגמסוייגמסוייג    והיהוהיהוהיהוהיה    כרםכרםכרםכרם    שמצאשמצאשמצאשמצא    לשועללשועללשועללשועל    אמראמראמראמר    גניבאגניבאגניבאגניבא, , , , אמו מבטן יצא כאשר] יד[ א

    בהדאבהדאבהדאבהדא    ועאלועאלועאלועאל    ותששותששותששותשש    דכחישדכחישדכחישדכחיש    עדעדעדעד    יומיןיומיןיומיןיומין    תלתתלתתלתתלת    צםצםצםצם    עבדעבדעבדעבד    מהמהמהמה    יכיליכיליכיליכיל    הוההוההוההוה    ולאולאולאולא    בובובובו    להכנסלהכנסלהכנסלהכנס    ובקשובקשובקשובקש    אחדאחדאחדאחד    נקבנקבנקבנקב

    דכחישדכחישדכחישדכחיש    עדעדעדעד    אוחרניןאוחרניןאוחרניןאוחרנין    יומןיומןיומןיומן    תלתתלתתלתתלת    וצאיםוצאיםוצאיםוצאים    חזרחזרחזרחזר, , , , כלוםכלוםכלוםכלום    מעיברמעיברמעיברמעיבר    יכיליכיליכיליכיל    ולאולאולאולא    למיפקלמיפקלמיפקלמיפק    בעאבעאבעאבעא, , , , ושמןושמןושמןושמן    ואכלואכלואכלואכל, , , , נקובאנקובאנקובאנקובא

    טבטבטבטב    מהמהמהמה, , , , כרמאכרמאכרמאכרמא    כרמאכרמאכרמאכרמא    אמראמראמראמר    ביהביהביהביה    ואיסתכלואיסתכלואיסתכלואיסתכל    אפויאפויאפויאפוי    אפיךאפיךאפיךאפיך    הוההוההוההוה    נפקנפקנפקנפק    כדכדכדכד, , , , ונפקונפקונפקונפק    דהוהדהוהדהוהדהוה    מהמהמהמה    ךךךךהיהיהיהי    וחזרוחזרוחזרוחזר    ותששותששותששותשש

 דבר כמה, ממךממךממךממך    הניההניההניההניה    מהמהמהמה    ברםברםברםברם, , , , ומשבחןומשבחןומשבחןומשבחן    יאיןיאיןיאיןיאין    בךבךבךבך    דאיתדאיתדאיתדאית    מהמהמהמה    וכלוכלוכלוכל, , , , דבגווךדבגווךדבגווךדבגווך    פיריןפיריןפיריןפירין    אינוןאינוןאינוןאינון    טביןטביןטביןטבין    ומהומהומהומה    אתאתאתאת

 ללכת ישוב ערום אמו מבטן יצא כאשר א"ד, עלמא דין הוא כך, נפיק הוא כך לגוויך עליל נש

 בבכיה לעולם בא, בקול העולם מן ונפטר בקול בא אדם, ילך כן אדם שבא כמו תניא, כשבא

 מן ונפטר באנחה בעולם בא, בחבה העולם מן ונפטר בחבה לעולם בא, בבכיה העולם מן ונפטר

 בא כשאדם מאיר רבי בשם תני, דעת בבלי העולם מן ונפטר דעת בבלי לעולם בא, באנחה העולם

 הן ידיו העולם מן נפטר וכשהוא נוחלו אני הוא שלי כלו לםהעו כל כלומר קפוצות הן ידיו לעולם

 ישוב ערום אמו מבטן יצא כאשר אומר שלמה שכן, כלום ז"העוה מן נחלתי לא כלומר פשוטות

  . 'וגו ומאומה כשבא ללכת
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2. MIŠLE ŠU‘ALIM 

 

2.1 Fotografie pořízené autorkou práce z exemplářů uložených 

v Knihovně Židovského muzea v Praze 

 

2.1.1 Úvodní ilustrace vydání Mišle šu‘alim Praha: Universitas / Societas Jesu ad 

S. Clementem, 1661. – Knihovna Židovského muzea v Praze, sign. H 47.567. 
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2.1.2 Titulní list vydání Mišle šu‘alim Praha: Universitas / Societas Jesu ad 

S. Clementem, 1661. – Knihovna Židovského muzea v Praze, sign. H 47.567. 
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2.1.3 Báseň Ludovica de Compiegne ve vydání Mišle šu‘alim Praha: Universitas / 

Societas Jesu ad S. Clementem, 1661. – Knihovna Židovského muzea v Praze, 

sign. H 47.567. 
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2.1.4 Šestá bajka (Liška a ryby) ve vydání Mišle šu‘alim Praha: Universitas / Societas 

Jesu ad S. Clementem, 1661. (Hebrejský originál a latinský překlad.) 

– Knihovna Židovského muzea v Praze, sign. H 47.567. 
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2.1.5 Titulní list vydání Mišle šu‘alim Praha: Katzische Buchdruckerey, 1767. 

– Knihovna Židovského muzea v Praze, sign. 52.107. 
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2.1.6 Titulní list vydání Mišle šu‘alim Praha: Katzische Buchdruckerey, 1767, 

se jménem Koppelmanna (Kalmana) Liebena. 

– Knihovna Židovského muzea v Praze, sign. 13.019. 
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2.1.7 Šestá bajka (Liška a ryby) ve vydání Mišle šu‘alim Praha: Katzische 

Buchdruckerey, 1767. (Hebrejský originál a jidiš překlad.) 

– Knihovna Židovského muzea v Praze, sign. 13.019. 
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2.2 Hebrejský text bajek, jejichž překlad je součástí rigorózní práce 

– Převzato z http://www.hebrewbooks.org/39190, 13.7.2011, úpravy Cecílie Hynková. 

 

2.2.1 Šestá bajka (Liška a ryby) ve vydání Mišle šu‘alim Jeruzalém / Tel Aviv: 

Schocken, 1946, vydavatel Abraham Meir Habermann. 
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2.2.2 Třicátá čtvrtá bajka (Žába a voli) ve vydání Mišle šu‘alim Jeruzalém / Tel Aviv: 

Schocken, 1946, vydavatel Abraham Meir Habermann. 
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2.2.3 Stotřináctá bajka (Člověk a vlk) ve vydání Mišle šu‘alim Jeruzalém / Tel Aviv: 

Schocken, 1946, vydavatel Abraham Meir Habermann. 
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2.2.4 Dovětek sbírky ve vydání Mišle šu‘alim Jeruzalém / Tel Aviv: Schocken, 1946, 

vydavatel Abraham Meir Habermann. 

 

 


