א שבט תשס"ח

בע"ה

יהדות ותרבות יוון ממבט חדש
מפגש ג' :טרגדיה וקומדיה בראי הת "ך
דף מקורות

בבלי חגיגה יג/ב – יד/א
"אֲ שֶׁ ר ֻק ְמּטוּ וְ ל ֹא עֵ ת ָהָ ר יוּצַ ק יְסוֹדָ ם" )איוב כב ,טז( .ת יא אמר רבי שמעון החסיד ,אלו תשע מאות ושבעים
וארבע דורות שקומטו להיבראות קודם ש ברא העולם ולא בראו .עמד הקדוש ברוך הוא ושתלן בכל דור ודור
והן הן עזי פ ים שבדור ...
מדרש רבה בראשית א ,י
א"ר אלעזר בר ח י א בשם ר' אחא ,עשרים וששה דורות היתה האל"ף קורא תגר לפ י כסאו של הקדוש ברוך
הוא .אמרה לפ יו ,רבש"ע א י ראשון של אותיות ולא בראת עולמך בי! אמר לה הקב"ה ,העולם ומלואו לא ברא
אלא בזכות התורה ש אמר )משלי ג( "ה' בחכמה יסד ארץ" וגו' ,למחר א י בא ליתן תורה בסי י ואי י פותח
תחלה אלא בך ,ש ' )שמות כ( "א כי ה' אלהיך" .רבי הושעיא אומר ,למה קרא שמו אל"ף שהוא מסכים מאלף
ש אמר )תהלים קה( דבר צוה לאלף דור:

ספר ירמיה פרק יג
)יז( וְ ִאם ל ֹא ִת ְשׁמָ עוּהָ בְּ ִמ ְס ָתּ ִרים ִתּ ְבכֶּה ַפְ ִשׁי ִמפְּ ֵי ֵג ָוה וְ ָדמֹעַ ִתּ ְדמַ ע וְ ֵת ַרד עֵ י ִ י ִדּ ְמעָ ה כִּ י ִ ְשׁבָּ ה עֵ דֶ ר ה':
ספר דברי הימים א פרק טז
)כו( כִּ י כָּל אֱ ֵהי הָ עַ ִמּים אֱ לִ ילִ ים ַוה' שָׁ ַמיִ ם עָ שָׂ ה) :כז( הוֹד וְ הָ דָ ר לְ ָפ ָיו עֹז וְ חֶ ְדוָה בִּ ְמקֹמוֹ:
זוהר חלק ג דף עה/א
אמר רבי אלעזר ,בכייה תקיעא בלבאי מסטרא חדא ,וחדוותא בלבאי מסטרא אחרא
ספר הת יא  -חלק ראשון  -פרק לד
וה ה בכל פרטי מי י שמחות ה פש ה "ל אין מהן מ יעה להיות בזה בעי יו מאס ולב שבר ורוח מוכה בשעת
השמחה ממש מאחר כי היותו בזה בעי יו וכו' הוא מצד הגוף ו פש הבהמית והיותו בשמחה הוא מצד פש
האלהית ו יצוץ אלהות המלובש בה להחיותה כ "ל ]בפ' ל"א[ וכה"ג איתא בזהר בכיה תקיעא בלבאי מסטרא דא
וחדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא:

