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  דרשות על פסוקי מקרא שברקען הגייה שונה מזו המסורה בידינו 

  האוניברסיטה העברית והאקדמיה ללשון העבריתשמחה קוגוט, 

  תמסיר להרצאה ביום עיון ב'מצפה יריחו', זאת חנוכה' תשפ"ג 

  

  .וְַרב ְׁשלֹום ָּבָניְִךָּבנַיְִך ִלּמּוֵדי ה' -וְָכל. (יש' נד, יג) 1

א. בבלי ברכות סד ע"א: "אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: תלמידי חכמים 1    
אל תקרי 'ָּבניך' מרבים שלום בעולם, שנאמר: 'וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך'.  

  ".אלא 'ּבֹוניך'

 בוניכיהמלח: "וכל בניך למודי ה' ורב שלום -ב. מגילת ישעיהו שבמגילות ים 1    
  [בוי"ו תלויה]". 

  ְמָהְרַסיְִך ּוַמֲחִריַביְִך ִמֵּמְך יֵֵצאּו",   ָּבָניְִךג. (מט, יז) ִמֲהרּו 1    

   רסיך ומחריביך ממך יצאו".ומה בוניךמובא במגילת ישעיהו בגרסה: "מהרו 

  

  החמור ִעם. (בר' כב, ה) שבו לכם פה 2

 ִעםא (בבלי יבמות סב ע"א ועוד, ובהרחבה בבר"ר נו, ב) "שבו לכם פה 2    
  הדומה לחמור". ַעם –החמור" 

אֹלהי אברהם". לפי תרגום השבעים  ַעםב (תה' מז, י) נדיבי ַעִּמים נאספו, 2    
  אֹלהי אברהם'. ִעםעולה הגרסה 'נדיבי ַעִּמים נאספו, 

  

י ַּכֽ -. (בר' לז, כג3 יטּו ֶאת־יֹוֵס֙ף ֶאת־ֻּכָּתנְּ֔תֹו כד) ַוֽיְִה֕ יו וַּיְַפִׁש֤ ף ֶאל־ֶאָח֑ א יֹוֵס֖ ֲאֶׁשר־ָּב֥
יו׃ ר ָעָלֽ ים ֲאֶׁש֥ נֶת ַהַּפִּס֖ ֹ֥ ָרה; [וְַהּ֣בֹור   ֶאת־ְּכת ֹ֑ כּו אֹ֖תֹו ַהּב הּו וַּיְַׁשִל֥ ָּקֻח֔ קוַּיִ֨ ין ּ֖בֹו) ֵר֔ ] [(ֵא֥

יִם].   ָמֽ

דרש רב נתן בר מניומי  נאאמר רב כהכב ע"א)  -א (בבלי שבת כא ע"ב 3   
נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה, כסוכה  משמיה דרבי תנחום:

: מאי ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום  וכמבוי:
והבור ֵרק; אין בו מים'? ממשמע שנא' 'והבור רק' איני יודע שאין בו מים?  דכתיב' 

ים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אמר רבה: מ  –אלא מה ת"ל 'אין בו מים'?  
  נר חנוכה מצוה להניחה ַבֶּטַפח הסמוכה לפתח .... 

ָנָחׁש ָׂשָרף וְַעְקָרב וְִצָּמאֹון ֲאֶׁשר  ב (דב' ח, טו) ַהּמֹוִליְכָך ַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹל וְַהּנֹוָרא,  3   
  ".  ָמיִם-ֵאין

ַהיְאֹר, ָרעֹות ַמְרֶאה, -ת ֲאֵחרֹות, עֹלֹות ַאֲחֵריֶהן ִמןג (בר' מא, ג) וְִהּנֵה ֶׁשַבע ָּפרֹו3   
 ְ   ָּבָׂשר ...  ַדּקֹותו
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  ּוְׁשדּופֹת ָקִדים, צְֹמחֹות ַאֲחֵריֶהן. ַּדּקֹותד (שם ו) וְִהּנֵה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים, 3   

נִים ֵהּנָה, וְָהָרעֹת ָהעֹֹלת ַאֲחֵריֶהן, ֶׁשַבע ׁשָ  ַרּקֹותה (שם כז) וְֶׁשַבע ַהָּפרֹות הָ 3   
  יְִהיּו, ֶׁשַבע ְׁשנֵי ָרָעב. --, ְׁשֻדפֹות ַהָּקִדים ֵרקֹותוְֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים הָ 

  " ַרָּקֵתְךו (שיה"ש ד,ג)  "כפלח הרימון 3   

שָּבְך מלאים מצוות ֵריקנין אפילו  -'? ַרָּקֵתְךז (בבלי ברכות נז ע"א) מאי ' 3   
  כרימון. 

  הוא ִמֶּכם ֵרק ח (דב' לב, מז) כי לא דבר 3   

ִמֶּכם הוא! ולמה? מפני שאין אתם יגעים   –ט (ירושלמי פאה א,א) ואם ֵרק הוא  3   
  בתורה. 


