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מה המשל של בית הלל, שעל פיו קודם נבראה הארץ? איך המשל הזה משרת את עמדתם? איך  ◆
הם תופסים את העולם? 

ין ְקָרא ְמַסיֵַּע ְלֵבית ִהּלֵל )תהלים קב, כו(: ְלָפִנים  ר ִאיָלִעי, ַאף ּדֵ י ְיהוָּדה ּבַ ָאַמר ַרּבִ

ָמִים.  ה ָיֶדיָך ׁשָ ְך )תהלים קב, כו(: וַּמֲעשֵׂ , ְוַאַחר ּכָ ָהָאֶרץ ָיַסְדּתָ

ִקין  ל ְמַסּלְ ית ִהּלֵ ם ּבֵ ָ אי, ִמּשׁ ּמַ ְקָרא ְמַסיֵַּע ְלֵבית ׁשַ ַהּמִ קֹום ׁשֶ י ָחִנין ִמּמָ ָאַמר ַרּבִ

ם ֲחָכִמים ָאַמר,  ׁשֵ י יֹוָחָנן ּבְ ָבר ָהְיָתה, ַרּבִ אֹותֹו. )בראשית א, ב(: ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה, ּכְ

ְכלוּל, ָהָאֶרץ ָקְדָמה.  ִ ַמִים ָקְדמוּ, ְוַלּשׁ ִריָאה ׁשָ ַלּבְ

ּנֱֶאַמר )בראשית  ַמִים ָקְדמוּ, ׁשֶ ָ ִריָאה ַהּשׁ ְנחוָּמא ֲאָנא ַאְמֵרי ַטְעָמא, ַלּבְ י ּתַ ָאַמר ַרּבִ

ּנֱֶאַמר )בראשית ב, ד(:  ְכלוּל ָהָאֶרץ ָקְדָמה, ׁשֶ ִ ָרא ֱאלִֹקים, ְוַלּשׁ ית ּבָ ֵראׁשִ א, א(: ּבְ

ָמִים.  יֹום ֲעשֹׂות ה' ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ ּבְ

◆  ◆  ◆

איזה פתרון מציע ר' תנחומא למחלוקת?  ◆

ין ְקָרא ְמַסיֵַּע ְלֵבית ִהּלֵל )תהלים קב, כו(: ְלָפִנים  ר ִאיָלִעי, ַאף ּדֵ י ְיהוָּדה ּבַ ָאַמר ַרּבִ

ָמִים.  ה ָיֶדיָך ׁשָ ְך )תהלים קב, כו(: וַּמֲעשֵׂ , ְוַאַחר ּכָ ָהָאֶרץ ָיַסְדּתָ

ִקין  ל ְמַסּלְ ית ִהּלֵ ם ּבֵ ָ אי, ִמּשׁ ּמַ ְקָרא ְמַסיֵַּע ְלֵבית ׁשַ ַהּמִ קֹום ׁשֶ י ָחִנין ִמּמָ ָאַמר ַרּבִ

ם ֲחָכִמים ָאַמר,  ׁשֵ י יֹוָחָנן ּבְ ָבר ָהְיָתה, ַרּבִ אֹותֹו. )בראשית א, ב(: ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה, ּכְ

ְכלוּל, ָהָאֶרץ ָקְדָמה.  ִ ַמִים ָקְדמוּ, ְוַלּשׁ ִריָאה ׁשָ ַלּבְ

ּנֱֶאַמר )בראשית  ַמִים ָקְדמוּ, ׁשֶ ָ ִריָאה ַהּשׁ ְנחוָּמא ֲאָנא ַאְמֵרי ַטְעָמא, ַלּבְ י ּתַ ָאַמר ַרּבִ

ּנֱֶאַמר )בראשית ב, ד(:  ְכלוּל ָהָאֶרץ ָקְדָמה, ׁשֶ ִ ָרא ֱאלִֹקים, ְוַלּשׁ ית ּבָ ֵראׁשִ א, א(: ּבְ

ָמִים.  יֹום ֲעשֹׂות ה' ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ ּבְ

◆  ◆  ◆

"שנינו שקולים במאזניים / בין הארץ לשמים": כיצד פותרים את המחלוקת ר' שמעון ובנו, ר'  ◆
אלעזר? האם אתם מבינים את ההצעה שלהם כפשרה, בה צריך לוותר על משהו - או כסינתזה, 

משהו חדש שנוצר מתוך השניים הקודמים? ומה לגבי ר' תנחומא?

אילו עוד דברים שקולים מעלה ר' אלעזר בן רבי שמעון? אבות האומה, משה ואהרון, כלב  ◆


