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מעגל השנה במדרשי חז"ל

חביבה שפטר
מנחה: בתיה הפטר


חביבה שפטר, תואר שני בתנ"ך אוניברסיטת בר אילן,  עובדת במת"ן כמרכזת של תוכנית תנ"ך מוגבר, עבדה במגוון מוסדות חינוך מבית ספר יסודי ועד מוסדות להכשרת מורים בבתי ספר דתיים וכלליים, אם לשני ילדים.


הצורך בתוכניות לימודים בתחום המדרש הודגש בעבודתה של חביבה שפטר שהוגשה ל"עתיד" בשנת התש"ס. כהמשך לכיוון שהועלה שם, עבודה זו מציעה בניית תוכנית של מקורות בספרות חז"ל שתלווה את מעגל השנה. יוכלו להיעזר בו מורים בבתי ספר כלליים ודתיים המבקשים להעמיק את הכרות תלמידיהם עם עולמם של חז"ל ועם מעגל השנה היהודי. העבודה מדגימה התמקדות בנושא התשובה דרך בחינת יחסם של חז"ל לדמויות מקראיות שחטאו בתחום האגדה, ובתחום ההלכה היחס לרשעים, חוטאים.
 

תקציר:
בעבודה זו מיושמת אחת ההצעות שהועלתה בעבודתה של חביבה שפטר "שילוב מדרשי חז"ל בהוראת תושב"ע בבתי ספר כלליים", עתיד התש"ס.
 בעבודתה הקודמת נידונו הבעיות בהוראת תושב"ע ואחד הפתרונות שהוצעו היה כתיבת תוכניות לימודים בתחומי האגדה ועולמם של חז"ל.
בעבודה זו מוצעת תוכנית להוראת עולמם של חז"ל ביחס למעגל השנה, מוצגים הנימוקים לבחירת נושא זה, וכן מוצגת תוכנית על - רב - שנתית להוראת נושא החגים בבית הספר התיכון.
בחינת עולמם של חז"ל מוצעת כנדבך שני לאחר שהתלמידים למדו על החגים בעולם המקרא על רקע תקופתו.
העבודה כוללת בחינת סוגיות מעולם האגדה וההלכה של חז"ל. ישנה חשיבות רבה בהכרת מגוון ספרים וסוגות ספרותיות, כמו גם עולם רעיוני מגוון, ללומד. 
המטרה היא שדרך לימוד מספר סוגיות בשנה התלמיד ייחשף לעולם רוחני עשיר ומגוון, וכן לספרות מגוונת, כלים שיוכלו לשמש אותו בבחינת סוגיות אחרות מתוך לימוד עצמי.
העבודה מתמקדת ביחסם של חז"ל לתשובה,  נושא המתאים לחודשים אלול-תשרי. 
 הצגת נושא התשובה נעשית דרך התמקדות ביחסם של חז"ל לדמויות מקראיות שחטאו ועל ידי בחינה של יחסם של חז"ל לחוטאים.
בפרק הראשון בעבודה מוצגות גישות שונות ביחס להערכת תשובתו של קין כפי שעולים במדרשים בבראשית רבה. ומוצגת הקבלה בין תשובת קין לתשובתם של אנשי נינוה.
מההשוואה עולות מגמות מנוגדות הדורשות את הדמויות לגנאי ולשבח. בעבודה נידון הרקע ההיסטורי והפולמוסי האפשרי המשפיע על תפיסת חז"ל את תשובת הדמויות.
בפרק השני נידון היחס לעשיו ומוצגים שלושה כיוונים אפשריים: עשיו אינו מסוגל לתשובה, עשיו הוא האמצעי לתשובה של עם ישראל ועשו התגייר.
 היחס לגרות ול"יראי השמים" שהיו בעם ישראל בימי הבית השני ומיד לאחריו, נידון בקצרה בנספח.
בפרק השלישי נידונות סוגיות הלכתיות הקשורות לרשעים ולתשובה בעיני חז"ל.
העולה מתוך העבודה הוא היחס המורכב שניתן למצוא בדברי חז"ל, מורכבות שנובעת לעתים מתפיסתם הבינארית, וכן ממגמות נוספות חינוכיות, תיאולוגיות ואחרות בהתמודדות עם פרשנות המקרא, תוך כדי הארת המציאות עמה התמודדו בחיי היום יום באור רלוונטי.
היתרון בבחינת נושא התשובה דרך דוגמאות של דמויות מקראיות ויחסם של חז"ל אליהם הוא שדיון כזה אינו מאיים על הלומד, כיוון שהוא עוסק בדמות רחוקה, אך בד בבד ניתן ליישם את העקרונות גם בחיי היום יום של הלומד באופן עקיף.


The Yearly Cycle in the Eyes of Chazal


By: Chaviva Speter
Mentor: Batya Hefter

Chaviva Speter has an MA in Tanakh from Bar Ilan University,  and works at MaTaN as the Coordinator for the Tanakh Scholars Program. She has taught in a wide range of institutions from elimentary school to institutions for teacher training. 

In accordance with the proposals of the authors previous ATID study, this Hebrew paper suggests building a collection of texts in Chazal that will go according to the year cycle. Teachers in both religious and non-religious Jewish schools that want to enhance their student’s knowledge of the world of Chazal and with the cycle of the Jewish year will benefit from the program herein laid out. This paper brings an example of one topic: repentance in the eyes of Chazal, accomplished through learning about Chazal’s treatment of biblical figures that have sinned. The program includes texts from Halakhah as well as Aggadah.


The Yearly Cycle in The Eyes of Chazal
by: Chaviva Speter
Mentor: Batya Hefter
Abstract:
This paper implements one of the suggestions raised in Chaviva Speter’s paper “The combination of Midrashei Chazal in/with the teaching of Oral Law (Torah Sheb’al Peh) in the secular schools”, Atid, 5760.
In her previous paper, the problems of teaching Oral Law were discussed and one of the suggested solutions was writing a curriculum in the area of aggada and the world of Chazal.
This paper presents a plan for the teaching of the world of Chazal in  in connections with the Yearly  Cycle. 
The arguments for the choice of this topic are presented, as well as an overall multi-year plan for the teaching of the topic of the holidays on the high school level.
The examination of the world of Chazal is suggested as a second stage after students have studied the holidays as presented in the Bible.  through learning with an understanding of its historical period.
This project includes a study of different topics from the spheres of Chazal’s aggada and halacha. There is great importance for the learner in the acquaintance of a wide variety of books and literary genres as well as a diversified world of ideas.
Through learning a number of topics during the year, hopefully, the goal will be reached of exposing the student to the rich and variegated spiritual world as well as to many varieties of literature, tools that can aid him in the study of other topics through self-study.
The paper concentrates on the attitude of Chazal to repentance, a topic suitable to the months of Ellul – Tishrei.  The presentation of the topic of repentance (teshuva) is done by focusing on Chazal’s attitude to Biblical f characters who sinned and on an analysis of Chazal’s approach to the sinners.
In the first chapter, different points of view are presented about evaluating Cain’s repentance as it is seen in the Midrashim in Breishit Rabbah.
A parallel between the repentance of Cain to that of the men of Nineveh is drawn. From the comparison of the two, opposing  attitudes surface which either interpret the characters positively or negatively.  The possible historical and polemical backgrounds which influenced Chazal’s interpretations of the repentance of the characters are discussed.
The second chapter deals with the attitude towards Esau and three possible directions are presented:  Esau is not capable of repentance, Esau is the intermediary for the people of Israel’s repentance, and finally Esau converted (to Judaism).
The attitude towards conversion and to “God fearers” that existed among the Jewish people during the time of the second Temple and immediately thereafter is dealt with briefly in the appendix.
The third chapter addresses the halachic topics related to evil-doers and repentance in the eyes of Chazal


מבוא:
בעבודה שהגשתי ל"עתיד" בשנה שעברה (התש"ס): "שילוב מדרשי חז"ל בהוראת יהדות בבתי ספר כלליים", הצגתי כאחד מכיווני הפתרון לבעיות של הוראת התושב"ע בבתי ספר כלליים את שילוב מדרשי חז"ל בהוראה.
החשיבות של ההכרות עם עולמם של חז"ל  נובעת מכמה סיבות:
1. 	ההיכרות עם מגוון סוגות ספרותיות מציגה את עושר עולמם של חז"ל.
2. 	מגוון הדעות המובא על כל נושא, לפני או ללא כל הכרעה הלכתית, מציג בפני הלומד עולם סובלני בעל חשיבה עמוקה. כמו כן נחשף הלומד למחלוקות קיימות בעולמם של חז"ל.
יסודות אלו של סובלנות וחשיבה עמוקה, עומדים בסתירה למצב הנתון של היחס בין דתיים לחילוניים. המצב הקשה של היחסים נובע פעמים רבות מסטריאוטיפים ומחשיבה רדודה.
 דרך פתיחת הצוהר לעולמות של עומק, רב - ממדיות וריבוי דעות, ניתן לקוות שהלימוד יקרין על תפיסת המציאות בהווה ועל אופני התייחסותו למחלוקות עם קבוצות שונות בחברה.
חשיבות זו של פיתוח דרכים להתמודדות עם מחלוקות הופיע בדו"ח ועדת שנהר: 
"התמודדות עם מחלוקות בכלים דמוקרטיים ומתוך כבוד וסובלנות לדעות השונות ומתוך נכונות לקבל את החדש והשונה הינו מעצם מהותו של התהליך החינוכי בבית הספר הכללי... יש לראות בריבוי הדעות הגלום בלימודי היהדות הזדמנות לא רק להרחבת הדעת, אלא גם לדיון מעמיק וכן בשאלות יחיד וציבור"....
הצורך בנושא מרכז, דרכו ניתן לתת צוהר לעולמם של חז"ל ושסביבו ניתן לבנות תוכנית לימודים, עלה כצורך חיוני.
מניסיוני בהוראה, הן בתי ספר דתיים והן בבתי ספר כלליים, מורגש הצורך בהכנת תוכנית לימודים בנושאי החגים. ראיתי בנושא החגים גורם מזמן המאפשר פתיחת צוהר לעולם המחשבה של חז"ל, ובו זמנית גם הזדמנות להעמיק את הידע על החגים.
הרבה מתוכניות הלימודים הקיימות בנושא החגים פונות לצד הריטואל והטקס ופחות לתחום המחשבה. המטרה בעבודה זו היא להכיר לתלמיד את עולמם הרוחני של חז"ל. 
לבחירת נושא החגים ישנם יתרונות רבים:
א. לוח השנה מחייב גוון נושאי ההוראה.
ב.  באווירת החיים בארץ נושא החגים הוא נושא שאינו זר לתלמיד. אמנם במקרים רבים חסר ידע רב בתחום, קיימת היכרות שטחית ולא ממצה בעיקר עם הצד הפולקלוריסטי של החג.
לתלמידים חסר ידע רחב ועומק.
מטרת על שהיא מעבר לעבודה זו היא ליצור תוכנית לימודים רב שנתית בנושא החגים בו בכל שנה יילמדו פנים שונות של החג. צורך זה הוא חיוני כדי לנצל באופן המרבי את הזמן המועט המוקדש להוראה על מעגל השנה היהודי. המצב הנוכחי, כפי שאני מכירה אותו מבתי ספר רבים, הוא שישנה חזרה על אותם התכנים.  אין הבניה של הנלמד על החג לא מבחינה כרונולוגית ולא מבחינה ערכית. אם בכל שנה יקדישו את הלימוד לתת נושא ספציפי, בסיום הלימודים תהיה לתלמיד תמונה מקיפה ועמוקה על חגי ישראל.  
ניתן ליצור תוכנית רב שנתית עפ"י חלוקה של נושאים. הצעה זו מציעה לבנות את התוכנית הרב שנתית עפ"י ריבוד היסטורי, התלמיד יכיר את המקור המקראי, יקביל את החגים במקרא לחגים דומים במזרח הקדום (כיתה ט'), יכיר את החג בעיני חז"ל (כיתה י'), יבחן את החג בעיני ראשונים ואחרונים דרך ספרות השו"ת, (כיתה י"א), ויבחן את החג היהודי בעולם מודרני דרך השתקפותו בספרות ובאומנות המודרנית (כיתה י"ב).
תוכנית שתיבנה על פי ההצעה הנ"ל תרוויח רווחים משניים נוספים: התלמיד יכיר מגוון של ספרות יהודית, יכיר את התפתחות החשיבה וההלכה היהודית מן המקרא ועד ימינו, ויעריך את תרומתו של כל נדבך ביצירת לוח השנה היהודי.
אני מקווה שהעבודה תוכל לתרום הן למתכנני תוכניות לימודים והן למורים החפצים לקרב את עולמם של חז"ל לתלמידיהם.
בכל חג אנסה לבחור תת נושא תכני, ולרכז סביבו מקורות ללימוד הנושא.
קהל היעד עבורו נבנית התוכנית הוא מגוון. התוכנית יכולה להתאים הן ללומד הדתי והן לשאינו דתי. 
נראה לי שתוכנית כזו יכולה לשמש בסיס להוראת נושא החגים במסגרות שונות המחפשות זווית חדשה להציג וללמד נושאים שמעצם טבעם הם בעלי אופי של חזרה.
להלן הצעה ראשונית של תתי נושאים המתאימים לכל חג:


לכל זמן ועת, מדרש תחת השמים:
כהקדמה או כסיכום, חשוב ללמד על יחס חז"ל לזמן ולמועד באופן כללי,  ובפרט חשוב להתמקד בסוגיות הקשורות בזמן בשנה בו אנו נמצאים בבחינת "דבר בעתו מה טוב".
אלול, ר"ה- תשובתו של קין- ותשובת אנשי נינוה, תשובתו של עשיו.
חנוכה- פנים וחוץ העימות עם היוונות בארץ ישראל.
פורים- השגחה ומעשה.
פסח- היחס לעבר ולזיכרון העבר, גאולה - בין גאולת מצרים לראשית צמיחת גאולתנו.
שבועות- עשרת הדברות, גרות, תורה שבכתב ותורה שבע"פ.
על מנת ליצור אצל התלמיד ידע רחב אנסה להפגיש את התלמיד עם סוגי טקסטים שונים המציגים את יחסם לנושא הנלמד.
עבודה זו מתמקדת בתקופת אלול- תשרי ועוסקת בנושא התשובה על ידי בחינת סוגיות מעולמם של חז"ל.
הסוגיות שנבחרו הם יחסם של חז"ל לדמויות שליליות במקרא: קין, אנשי נינוה, עשיו, וסוגיות נוספות על היחס לתשובה באופן כללי מתחום ההלכה.


פרק ראשון: יחסם של חז"ל לקין
בפרק זה נבחן את היחס של חז"ל אל דמויות מקראיות שחטאו.
במקרא עצמו ניתן לחלק בין דמויות שניתן למצוא בכתובים הדים לתשובתם, לבין דמויות שבמקרא הן דמויות שליליות ללא תקנה. בחז"ל הפכו את חלק מהדמויות של החוטאים אף הגמורים ביותר למופת של תשובה. 
היחס בחז"ל לדמויות של חוטאים הוא בעל שתי פנים:
מצד אחד יש יחס מרחיב, הוספת חטאים לדמויות שבמקרא חטאו בחטא מועט או שלא מצוין כלל שחטאו, לדוגמא ירידת אברהם למצרים  פרוש הרמב"ן בראשית י"ב  המציין שזהו חטא גדול בשגגה וכך גם בענין נתינת שרי לפרעה.. 
לתופעה זו ניתן לתת הסברים שונים:
 א. הצגת הדמויות המקראיות כבני אדם גבריאל חיים כהן,  "שיפוט מוסרי לדמויות מקראיות", בתוך: דרכים במקרא ובהוראתו, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשנ"ז. עמ' 199-213. . כפי שכתב מ. ארנד: "העובדה שהתנ"ך עצמו וחז"ל אינם מעלימים ואינם מטשטשים את חטאיהם ואת כשלונותיהם אף לא של אבות האומה ושל הדגולים באישיה, כוח חינוכי עצום גלום בה, שכן על ידי כך מופיעים גיבורי רוח אלה לא רק כ'עושי דברו', אלא גם באנושיותם". משה ארנד, יסודות בהוראת המקרא, הוצאת אוניברסיטת בר אילן תשמ"ח עמ' 52. וכן ביבליוגרפיה בעמ' 67 הערה 30.
ב. ניסיון לצמצם את החוטאים בעם ישראל לדמויות בודדות יוצאות מן הכלל. לדוגמא, דתן ואבירם הופכים להיות ה"שעיר לעזאזל" שעליו נזרקים כל חטאי המדבר. זיהוי המקושש והמקלל  צריך לקחת בחשבון גם  הסבר אלטרנטיבי אחר של מגמה בחז"ל לנסות ולזהות דמויות אנונימיות: החמור, העבד וכו' עיקרון שהראו י. היינמן ונחמה ליבוביץ..
מצד שני יש יחס מצמצם - המנסה לצמצם בחטאי הדמויות או לטשטשם על ידי התשובה שהם עושים.
נעסוק בהרחבה בדמויותיהם של קין ועשיו. הבחירה נעשתה בחלקה מתוך שיקול טקסטואלי וכן מתוך הרצון  להישאר צמודים לדרשות בבראשית רבה הנחשב למדרש הקדום ביותר.
מבחינה חינוכית יש חשיבות רבה לעיסוק בנושא זה. קיימת נטיה לשלול את האנשים הנמצאים בשוליים, בעבודה זו ייבחנו אלטרנטיבות שונות של התייחסויות בעולמם המורכב של חז"ל.
הפן החסר כל כך כיום של לימוד זכות גם על השונה, החורג מהנורמה, יוכל לחלחל דרך לימוד גישתם של חז"ל לדמויות קיצוניות שחטאו ומהם קל וחומר לכל אדם.
1.א קין
דמותו של קין במקרא ובמדרש: 
קין כאדם הוא דמות שחוותה נפילה ומשבר ביחסיה עם אלוקים ואדם. 
כפי שנראה, יחסו של קין אל החטא והיחס של קין לתשובה שנוי במחלוקת אצל המפרשים השונים לאורך הדורות.
בשפה העממית נותר קין כדמות שלילית בלבד הנושאת עמה "אות קין" המתפרשת כסמל הרוע והרשעות, או נושא החותמת השלילית שאלוקים טבע על אדם זה.
במקומות רבים כבר עסקו בחטאו של קין (הכוונה להריגת הבל אך גם לחטא קודם שלא פורש בכתוב, ואף נראה להפך, שהוא היוזם המקריב ראשון והבל הוא המצטרף, ובלשונו של הלל צייטלין: "ימים רבים הייתי מצטער על סיפור קין והבל למה שעה ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה?"(ספרן של יחידים עמ' 217). עוד ראו השיר 'קין' של ביירון. שבעטיו לא שעה ה' אל מנחתו) וביחס המדרש לכך ולכן לא אדון כאן בצד זה. אך ראוי כאשר מציגים סוגייה זו לתלמידים להקדים את סוגיית חטאו של קין לסוגיית תשובתו של קין6. המקורות העוסקים בסוגיית החטא:
�肄�' 碾瓊鴾 � (楨瑯肄�-瑟磔)  �� �"� (�) 裨瑁� � 
נחמה ליבוביץ, עיונים חדשים בספר בראשית, ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים תשנ"ב.
נעם ציון, עיונים במדרש אגדה על סיפור קין והבל ובעיית האלימות, מכון הרטמן, ירושלים, תשנ"ה.
נעם ציון, סיפור קין והבל ובעית האלימות האנושית, מכון הרטמן ירושלים, תשנ"ה.
אברהם קורמן, "חטאו של קין", ספר חמ"י גבריהו ב' תשנ"א. ועוד...
ננסה לבדוק כיצד הבינו חז"ל את תשובתו של קין.
תשובתו של קין: עיקר הניתוח בבראשית ד' פס' 8-16, העוסקים בחטא המפורש- הריגת הבל ותגובת האל עליו תוך דיאלוג עם קין. 
מעיון בפשוטם של כתובים המתארים את תגובות קין לדברי ה' עולה דמות שאינה מקבלת את הדין בכניעה, וקשה לראות בתגובותיו של קין מעשה של תשובה. הסכמת האלוהים לנתינת הגנה לקין מפני "והיה כל מצאי יהרגני", אינה מביאה עמה בשורה של סליחה.
במדרש ובפרשנות המקרא ניתן למצוא קולות שונים בהבנת דמותו של קין ומעשיו, קולות ההופכים אותו לבעל תשובה גמור, ולמופת לבעלי תשובה אחרים, ולעומת זאת קולות הרואים בו דמות של רמאי המנסה לרמות ולהערים על בוראו על ידי תשובה.
תשובה אמיתית או תשובה של רמיות

בראשית רבה (תיאודור אלבק) פרשה כ"ב (טז):
ויצא קין וגו'
 מאיכן יצא,
 ר' איבו אמר הפשיל דברים לאחוריו ויצא כגונב דעת העיליונים,
 ר' ברכיה בשם ר' אלעזר (אמר) יצא כמפריס כמרמא בבוראו,
 ר' חננא בר יצחק אמר יצא שמח כמה דתימר יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו (שמות ד יד),
 פגע בו אדם אמר לו מה נעשה בדינך,
 אמר לו עשיתי תשובה ופישרתי, 
התחיל אדם מטפיח על פניו כך היא כח התשובה ולא הייתי יודע,
 מיד עמד ואמר מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לי"י (תהלים צב א ב).

פס' המוצא של הדרשה הוא: "ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן" (בר' ד' ט"ו). פס' זה מופיע לאחר דו השיח שבין קין לה'. הדובר האחרון בדו השיח היה ה', כך שבפס' זה ניתן למצוא את תגובתו של קין לה' במעשה, ולא במילים. האופן שבו יוצא קין מהמפגש עם האל יכול ללמד הרבה על יחסו אל מעשיו. כפי שילד שמקבל נזיפה ממורה יוצא לעתים בטריקת דלת, טריקה שהיא משמעותית וקובעת את התייחסותו, כך לגבי יציאת קין.
שתי הדעות הראשונות במדרש דורשות את תשובתו של קין לגנאי, 'יצא כמפריס', כמו החזיר המפריס פרסה (דברים י"ד ח), שמרמה את הבריות בשעה שהוא רובץ הוא מפשיט את טלפיו כאומר שאני טהור.
הדעה השלישית דורשת את התשובה כתשובה אמיתית.
על אף ההצגה החיובית, הציטוט של דברי קין לאדם מדגישים את הפן התועלתני בתשובתו של קין ולא את הכנות של התשובה. מאידך, ניתן לראות בתועלתנות את ההוכחה לכנותה של התשובה. כך נראה מתשובתו של אדם לקין: "כך היא כח התשובה ולא הייתי יודע". כוחה של תשובה נמדד עפ"י יכולתה לשנות את גזר הדין האלוקי.
במקרה של קין לא התרחש היפוך של הגזרה אלא המתקה, פשרה. בלשונו של המדרש: "ופישרתי-"גרמתי שיתפשר ה' איתי. מלכתחילה גזר: "נע ונד תהיה בארץ", ובפועל "וישב קין בארץ נוד קדמת עדן". השימוש באותו השורש תוך שינויים קלים יוצר את המסר שהגזרה האלוקית אינה מתבטלת אלא מתפרשת מחדש.
בכיוון זה מפרש הרד"ק לבראשית ד 12 הוא מצטט מבראשית רבה בב"ר לא נמצא נוסח זה, עיין אגדת בראשית ד' יב, ודב"ר ח' שם תולים את שינוי הגזרה לקין בכוחה של התפילה.: ' נע- שיהיה נע מהמקום שהיה שם. ונד - שלא תהיה לו ישיבה בשום מקום, אלא ינענע גופו כשיכור. כיוון שעשה תשובה, חסרו ממנו האחת, כמו שאמר: "וישב בארץ נוד" ולא אמר נוע.
"טוב להודות"- נדרש מלשון הודאה על חטא.
מהות התשובה- האם העבר נמחק, או האם העתיד בנוי על בסיס החטא
 במדרשי חז"ל ניתן למצוא פנים שונות:
碾瓊鴾 �  �"� 襁� �"� 棏褝 矜襁� 肄鮏 磋鱧� 蒟�脣 蒹褸 蓊�. 磑� �"�- "裝璢� 鱚� 瓏 鈑� 瓊栁" 裔 �"�- "裨胄 � 瓏 瓊栁". 矼鵫襃 趾 鮱碪 蔕磅 蔬裴鰲� 蒻鮱� 砌褌聿,  蕣褻瑯� 萵褝.  �"� 棏� �"趾 � 栁�肄� 璢�".
 �"� 蔗褥 磔鴆 蓍� 砌褌脣� 脛� 鉅瑯, 枻裔� �'- 蔗褞�, 褝粢磅 �. 碵褫 蔬� 鴿 � 磅磅�  �.
"גדול עוני מנשוא", תגובה זו של קין ניתנת להבנה בשני כוונים: או כמשפט חיווי ואז המשמעות היא תלונה, (במידה ונפרש עווני כעונש על עווני) או בתמיה: האם חטאי גדול מכדי שה' יסלח ואז יש כאן בקשה לתשובה.
בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשה כב:

ויאמר קין אל י"י גדול עוני מנשוא 
לעיליונים ותחתונים אתה סובל, לפשעי לא תסבול. 
גדול עוני משלאבה (משל אבא), 
אבה על מצוה קלה עבר ונטרד מגן עדן,
 זו שהיא עבירה חמורה שפיכות דמים 
על אחת כמה וכמה גדול עוני.
 הן גרשתה 
אתמול גרשתה את אבה ועכשיו את מגרשיני, 
אמנון אמ' אומנין את צואר על מה הן גרשת אותי היום שמא מפניך אסתר וגו'. 
ויאמר לו י"י לכן כל הורג קין וגו'
 ר' יהודה א' נתכנסו [בהמה וחיה ועוף לתבוע] דיקיון שלהבל 
אמר לו הקב"ה לך אני אומר כל הורג קין וגו',
 ר' נחמיה א' לא כדינן שלרוצחנין דין קין,
 קין הרג ולא היה לו ממי ללמוד, 
מיכן ואילך כל הורג יהרג. 
וישם י"י לקין אות
 ר' יהודה א' הזריח לו גלגל חמה, 
אמר לו ר' נחמיה לאותו רשע היה מזריח גלגל חמה,
 אלא צרעת הזריח לו 
כמ' דאת אמר והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האות וגו' (שמות ד ח), 
רב אמר כלב מסר לו,
 אבא יוסי אמר קרן הצמיח לו, 
רב אמר עשאו אות לרוצחנין, 
ר' חנין אמר עשאו אות לבעלי תשובה, 
ר' לוי בשם ר' שמעון בן לקיש תליו בריפון ובא מבול ושטפו 
וימח את כל היקום וגו' (בראשית ז כג). 

הדרשה פותחת בשלוש קריאות אפשריות של המילה "לכן", בדברי ה'.
 א. פניה לבעל חיים הטורפים.
ב. על כן - הפניה לנחש הקדמוני.
ג. לא כן, (כך בתרגום השבעים)
בחלק הראשון, ר' נחמיה מביא את הדעה המלמדת זכות על קין כיוון שלא היה לו ממי ללמוד ודינו כרוצח בשגגה שדינו גלות (עיר המקלט היא השמירה, במקביל לאות של קין). בחלק השני מתהפכת דעתו של ר' נחמיה והוא איננו מקבל את הדעה של ר' יהודה שמשמעות האות היא חיובית "הזריח לו גלגל חמה" לרפואה כמו במלאכי "וזרחה... שמש מרפא", או כאות כמו לחזקיה (מל"ב כ'). הקדמת זריחת השמש מהווה אות בבחינת "והיו לאותות" אחד מתפקידי המאורות מבריאתן. השמש מהווה סימן שלום בעולם (נזיקין יג), או סימן הצלה לרוצחין  (מכות י). 
אלבק מציע שזריחת השמש מהווה פרסום לעולם "כדי שידעו הכל".
זריחת השמש יכולה להתפרש גם לאות לבעל חיים הטורפים (שמהם הבטיח ה' לקין שמירה) להיכנס למאורותיהם "תזרח השמש יאספון ואל מעונותם ירבצון" 
ר' נחמיה מפרש שהכוונה היא לזריחה שלילית-צרעת. כמו בדה"ב כו,יט: "והצרעת זרחה במצחו", ומכנה את קין "אותו רשע" ביטוי המבטא זלזול.
ייתכן שמשמעות האמירה היא חינוכית. אמנם דין מוות לא מגיע לקין מצד היותו הראשון שלא למד מקודמיו אך טענה כזאת אינה הופכת אותו לזכאי בדין.
ייתכן שבחירת הצרעת באה לא רק מגזרה שווה של "אות", אלא מראיית דברי קין כלשון הרע על הקב"ה, ועל פי התפיסה שלשון הרע מביאה צרעת.
דעת רב מורכבת משתי אמירות הנראות כהפוכות9. ברמב"ן מובא בשם רב אבא לא בשם רב. אלבק מעדיף גירסה זו המופיעה בכת"י. כלב מסר לו, מפרש רש"י לשמרו מן הרצחנים, ועשאו אות לרצחנין אם הכוונה לאותו הכלב אזי יש כאן תפקיד כפול גם של הגנה וגם תפקיד חינוכי.
הרמב"ן בפירושו לתורה מפרש דרשה זו כך: השימוש בכלב יש בו משום ביזוי, אך הרעיון הוא שניתן לו אמצעי כדי שיוכל לדעת לאן לפנות כיוון שסרה מעליו ההגנה האלוקית.
ייתכן לפרש - נתן לו כלב כאומר שדומה הרוצח לכלב וזהו האות החינוכי לרוצחים שהרוצח יורד ממעלתו כאדם, והופך לכלב.
במדרש המבואר מובא שהכלב שהיה שומר על הבל מפני חית השדה הוא אות קלון לקין הזקוק לכלב רועים לשמירה.
דעה מנוגדת מביא ר' חנין - לא אות לרוצחין אלא לבעלי התשובה.  ההבדל בין רב לר' חנין הוא עצום ביחס לשאלה האם האדם החוטא נשאר בדרגת כלב או האם ניתן להשתנות ולנקות את העבר לחלוטין.
דעתו של אבא יוסי דומה במהותה לדעת רב. הרוצח דומה לחיה מבחינת הנוהג של טרף המקובל. הצמחת קרן אינה סתם סימן זיהוי אלא מדמה את קין לחיה. במדרש על למך מנומקת הריגתו של קין בכך שלא הבחין בינו לבין בעל חיים.
בשתי דרשות אלו במקום מושא עקיף דורשים את 'לקין' כמושא ישיר. פירוש הפס' הוא: ה' הפך את קין לאות. לעומת הדרשות הקודמות המפרשות את הל' כמושא עקיף, והדרשות נחלקות בשאלה מהו האות שנתן ה' לקין שיגן עליו בעתיד, ומה משמעותו.
בנוסף לדרשות שהבאנו מב"ר ישנה דרשה במקום אחר (תנחומא) המפרשת את המילה 'אות' כמוסבת על השבת, רעיונית ניתן לפרש זאת שנתן לו אמצעי להתקרבות רוחנית שתציל את קין מהמצב הקשה הקיומי של "והיה כל מוצאי יהרגני", או כאות משמותיו של הקב"ה, או שהחיות יפחדו ממנו, או שהאות מבטא את קרבתו ומעלתו המחודשת לאחר התשובה.
1.ב. אות קין ועיר המקלט:
הנימוק לנתינת האות במקרא הוא הגנת הרוצח מפני מות "והיה כל מצאי יהרגני".
כנגד טענה זו של קין מציע ה' שני פתרונות: האחד, קללת ההורג את קין, והשני, אות - "וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו". הגנה זו הניתנת לקין דומה מאד לעיר המקלט המיועדת לרוצח בשגגה.
מהמדרש עולה השוואה מעניינת בין האות שנתן ה' לקין לבין עיר המקלט.
ההשוואה מהווה גם קביעה שיפוטית על החטא של קין. דינו של קין הוא כדינו של גולה לעיר מקלט, שכן הוא רוצח בשגגה נראה לי מענין להשוות בין סיפור קין לפרשת עגלה ערופה (דברים כ"א 1-9) נראה שהתקדים הראשון לעגלה ערופה הוא סיפור קין. שם מודגש הפן הכפול של כפרה והענשה. מצאתי מאמר העוסק בהשוואה זו: אלי קלינג, קין הבל ועגלה ערופה", טללי אורות ב' תש"ן . תרומת ההשוואה בכך שמודגשת חומרתו של כל רצח אנונימי כרצח אח, האחריות גם העקיפה מודגשת על ידי כך וכן המניעה של אלימות על ידי הידברות.. שגגתו מתבטאת בכך שהיה הרוצח הראשון ואולי לא ידע את התוצאות ממעשיו.
הבריחה לעיר מקלט יכולה להתפרש באופנים שונים: הגנה על הרוצח מפני גואל הדם, כפרה על מעשה הרצח על ידי הגלות.
שמות כ"א 13: "ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה".
שמות לה 9-34: מודגשים שני הפנים: הגנה על הרוצח מפני גואל הדם (ל"ה, 12), 
והגבלת השהות בעיר המקלט בתקופתו של הכהן הגדול (ל"ה, 28).
דברים י"ט: עיר המקלט מהווה הגנה על הרוצח מגואל הדם, "ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים" (דברים י"ט 10 ).
במדרש (מובא בתורה שלמה ושם הדיון הוא על מקורה של סוף הדרשה. ההתחלה מובאת בב"ר, בתנחומא ובמדרש הגדול.)
'א"ר יהודה באו בהמה וחיה ועוף לתבוע דיוקנו של הבל לפני הקב"ה,
אמר הקב"ה לא כדין של רוצחים דינו של קין,
שהרי לא שמע פרשת רוצחים,
אלא דינו בגלות שהוא שוגג
ולכן נאמר: נע ונד תהיה בארץ".
וכן ברמב"ן לבר' ד': עונש הרוצחין גלות
בתשובות הרס"ג לחיוי הבלכי מהגניזה:
"נגף אח,
 ושאלו אלוה למען יודה,
 ויתחולל בתשובתו כמסבב וצודה,
 על כן נקמו אל באף רודה,
 כי דם עבדיו יקום ונפשו פודה" מובא בהערות למדרש לעיל בתורה שלמה, הרב כשר..
תשובתו של קין מתפרשת כאן כרמיות "כמסובב וצודה", בסיום ציטוט מהאזינו: "כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו" (דברים ל"ב 43)  ונראה לי שיש בה גם רמז לסיום פרשת עיר מקלט בבמדבר, סיום המדגיש את חומרת הרצח: "ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו" (במדבר ל"ה 33).


1.ג תשובתן של אנשי נינוה - ותשובתו של קין:
אחת הדרכים בהם משתמשים בלימוד התנ"ך הוא עריכת הקבלות בין סיפורים מרוחקים זה מזה.
יסודה של דרך זו בחז"ל שניסו בדרך זו ללמוד מהגלוי לסתום. הנחת היסוד של חז"ל היא שהמקרא אחד. כיום, משתמשים בשיטה זו חוקרי מקרא מהכיוון הספרותי בעיקר. הבולט ביותר הוא יאיר זקוביץ שכינה שיטה זו מעגלי פרשנות, פרשנות פנים מקראית, וכתב רבות על הקבלות במקרא. י. זקוביץ, מבוא לפרשנות פנים מקראית, הוצאת רכס 1992.
י. זקוביץ, מקראות בארץ המראות, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1995, ובמאמריו הרבים במיוחד ניתן להתרשם מהשיטה במאמרו: "וימת אלישע"- ויחי ויקם על רגליו, סיפור קצרצר במעגלי פרשנות", שערי טלמון, מחקרים במקרא, קומראן והמזרח הקדום (ספר היובל לש' טלמון, וינואה לייק 1991 עמ' 53-62. וכן ב"סיפור בבואה-  מימד נוסף להערכת דמויות בסיפור המקראי", תרביץ נ"ב (תשמ"ו) עמ' 165-176. אמנם הנחת היסוד התיאולוגית שלו שונה מזו של חז"ל, אך מבחינת השימוש בשיטה הדרך דומה.
דרך זו מהווה אמצעי חשוב לחשוף רעיונות נוספים העולים מהשוואה בין סיפורים דומים או שונים.
כאן אנסה ליישם שיטה זו, ולפיה אביא הקבלות לשוניות ורעיוניות בין ספר יונה לסיפור קין  ואח"כ אבחן התייחסות במדרש המקבילה בין תשובת קין לתשובתן של אנשי נינוה.
הקבלות לשוניות ורעיוניות:
1. מלפני ה' הפניה להקבלה בין הפרשיות מצאתי בפירוש הראב"ע לבראשית ד' 16. הביטוי 'ויצא מלפני' מופיע במקומות שונים (בראשית מ"א 16, ויקרא ט' 24) העובדה שראב"ע הפנה ליונה מלמדת לדעתי על קישור יותר רחב אלו הם שני המקומות היחידים בו נאמר על איש "ויצא מלפני ה'".  "ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן" (בר' ד' 16).
       	"ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה' וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני ה'" (יונה א' 3).
"וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה זאת עשית כי ידעו האנשים כי מלפני ה' הוא ברח כי הגיד להם" (יונה א' 10).
2. גרש -"הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני" (בר' ד' 14).
"ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קדשך" (יונה ב' 5).
3. קדם, ויצא - "ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן" (בר' ד' 16).
"...על כן קדמתי לברח תרשישה...( יונה ד' 2).
"ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר ויעש שם סכה..." (יונה ד' 5).
4. קורבן - "ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה' והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן" (בר' ד' 3).
"וייראו האנשים יראה גדולה את ה' ויזבחו זבח לה' וידרו נדרים" (יונה א' 16).
"ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה לה'" (יונה ב 10).
5. חרון- "ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו" (בר' ד' 5).
"מי יודע ישוב ונחם האלקים ושב מחרון אפו ולא נאבד" (יונה ג' 8).
"וירא אל יונה רעה גדולה ויחר לו" (יונה ג' 10).
"ויאמר ה' ההיטב חרה לך (יונה ה' 4).
"ויאמר אלקים אל יונה ההיטב חרה לך על הקקיון ויאמר היטב חרה לי עד מות" (יונה ה' 9).
6. הגיבור נמצא בסכנת מות - 
קין "הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני" (בר' ד' 14)
"ויתעלף וישאל את נפשו למות ויאמר טוב מותי מחיי ויאמר אלקים אל יונה ההיטב חרה לך על הקקיון ויאמר היטב חרה לי עד מות" (יונה ה' 8-9)
7. הדומם הקולט את הנרצח
האדמה הפוצה את פיה לקחת את הבל מקבילה למים בספר יונה הקולטים אותו כשזורקים אותו המלחים. מבחינתם הם חשבו שהרגוהו.

ההדים שיש לסיפורו של קין משפיעים בוודאי על ספר יונה. הקשר לסיפור קין מפרש את הסתום בספר יונה.
אחת משאלות המפתח בספר יונה היא מדוע ברח יונה? 
היציאה של מלפני ה', התפיסה כי ניתן לצאת כנגד רצון ה' היא פותחת את ספר יונה. רעיון הבחירה החופשית שיש לאדם לטוב או למוטב היא העומדת בסירובו של יונה לצאת בשליחות להמתקת דינה של נינוה. קין מהווה דגם של הרוצח הראשון שפעל מבחירתו ולומד לקחת אחריות, תגובתו הראשונית "השומר אחי אנוכי", מאותגרת על ידי תגובתו של האל המחזירה אליו את האחריות למעשה.
קין הוא דמות שהומתק דינו בזכות מוכנותו לדיאלוג עם האל ולתשובה.
נראה לי שההקבלה מאירה בעיקר את הלקח בסיום ספר יונה - יונה בדרכו (מידת הדין והאמת), מונע חיים מ"הרבה משתים עשרה רבו אדם שר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה" (יונה ד' ).
אחריותו של הנביא להידמות לה' בנתינת חיים לאדם ולחי. מניעת התשובה כמוה נטילת חיים, כמעשהו של קין שהרג את רועה הצאן אחיו הבל.
מסר סמוי מושג על ידי ההשוואה:  יונה אמור לחוש כלפי נינוה תחושה של קרבה כפי שאח אמור לחוש כלפי אחיו.
הקבלות במדרש: האם תשובה של רמיות?
 鮏肄 ⅱ冐砒鳫  ��
泚裔橆  瑩 � 碆楨 褝磅�� 琺 ⅸ碆,
 粫 鱠� 粫鵁� �, 
蒹"� 肭�' 裨銕 鱧 �砒� 碪鵁 鮏�� 裘�' (鱧 �: �),
 裨糘 蒹碾 瑟 黑� � 裨 鸙� 裘' 裨瑁� 碣鴪裝 鵰 蒡�� 裘冐鱧 �瑁� 裘' ( /鱧 �'/ �, �).
 �' /瑁�/ � �� 泚裔�  鱧� � 瑩 �.
 鮏 �, �' 鈑� 碼"� �' 碌 銕朗, 
蔗鵫肄 蔗粮鳫 髜鳫 裄鮱楨蓖 髜鈑�,
 鱧 琺�� 粢� 髜鳫 裄鴃褝鱠� 髜鈑�, 
裝裹� 琺�鴆 魵 鵫�� 裄鴈鴆 鵫��,
 瑁� 琺� �鴾 瓏 ⅹ鈿 鴪� �鴾 瑩� ⅹ鉋鴆 鱠襃, 
�"� 珸� 瑪 碪鰲 肄� ��.  
במדרש מצאתי הקבלה ביחס לתשובת קין ותשובת אנשי נינוה הקבלה זו היא על ידי השימוש בביטוי תשובה של רמיות. 
ביטוי זה ביחס לאנשי נינוה יש שהסבירו זאת על רקע הפולמוס היהודי נוצרי א. אורבך, "תשובת אנשי נינוה והויכוח היהודי נוצרי" תרביץ תשי"ט, המנתח את המקורות הבבליים לעומת הא"י ומראה שבמקורות הא"י התשובה נלמדת לגנאי ובבליים- לשבח.. ניתן להציע גם לגבי תשובתו של קין שהיה פולמוס שהמדרש מגיב כלפיו. על הרקע הפולמוסי קשה מאד להכריע ועיין בספרו של הירשמן, יש נטיה במחקר להרבות בכיוון הזיהוי החד משמעי של דברי חז"ל עם רקע ספציפי חד מימדי, יש לקחת בחשבון מניעים נוספים פרשניים תיאולוגיים ועוד...
בעוד שבסיפור תשובתם של אנשי נינוה הפער בין הכתובים, בפשוטם, לבין הדרשות גדול. הסיפור על קין אינו חד משמעי במקרא עצמו.
לסיכום,
מצאנו במדרש כיוונים שונים בהבנת תשובתו של קין מהפיכתו לדגם לבעלי תשובה ועד הטענה שתשובתו היא תשובה של רמיות.
ההקבלות לעיר מקלט במדרש מהוות שיפוט של קין לכף זכות על ידי הגדרת המעשה כרצח בשגגה.
ההקבלה לנינוה מציגה מקרה דומה של תשובה הניתנת להבנה באופנים שונים וייתכן שמושפעת גם ממניעים פולמוסיים.
הקריאות והתובנות השונות של חז"ל לסיפור קין משקפות הבנה עמוקה לנפש האדם, הבנה למניעי החטא וליכולות התיקון בעולם. 

פרק שני: תשובתו של עשיו:
עשיו המקראי אהוב על ידי אביו. 
בבראשית רבה שלושה כוונים לגבי שינוי בהתנהגותו של עשיו:
1. מניעת התשובה, שלילת התשובה של יום הכיפורים מעשיו, קטגורית משוייך לרשעים.
2. תפקידו אמצעי כפרה ליעקב.
3. עשיו התגייר
עשיו מופיע ברב המקומות כרשע בבסיסו, החל מסיפור לידתם "ויתרצצו הבנים בקרבה" -בשעה שהייתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת הה"ד (ירמיה א): בטרם אצרך בבטן ידעתיך" ובשעה שהייתה עוברת על בתי עבודת כוכבים עשו מפרכס לצאת הה"ד: "זרו רשעים מרחם" (ב"ר פרשה ס"ג,ו).
פרשה ס"ג, ח: יעקב צדיק ועשו רשע...
蓿粤� 趺 硅� 鱧 �鶯 ￤琺鮏 �鞴  鉞"�  蔕糶 蔗褌� 矜襁� 粢肓. 蓊 趺  粢肓� 矣� 蓊琅 裝栁 蓚� ￢ⅳ褝鴾 裔� � 鉉�� . יונה פרנקל,דרכי האגדה והמדרש, יד לתלמוד 1991 פרק ד' עמ' 67-84. 

� ￤裄� �趾 �� 瑶褝 蕣砌 褌� 磑�:
碾瓊鴾 � (楨瑯肄�-瑟磔)   
 (鰲) 裨瑁� 鶯 瑟  瑁�: 蔡 � 珸� 琺� 鵁 粃� 胥 
�鮏 聰� 瑁� 襌� 鵁�  (鴿� 鰾 ��)
 裄� �鴿 銕� �鮏 聰� 瑁� �� 銕� �"� � (聶� �� �)
 �' �裨 褸' 鴕銷 �' �裨 瑁�: �襄 褶 鱧 魲鳫  � 葢褸�
 褪�� 蒡襄 磔裹� 褞碎 碼�,
 � 蒡襄 磔 褞橆 鱚�   裝鵁�,
 �� � 蓼 -￤���� 碪褞褝 �� 蕀 裄鴆 �� 碚� �蕣�, 
珮� 鶯 ￤���� 碪褞褝 [�� 蕀] 裨� �� 鱧� 蓁鴟褸鳫 �蕣� ��, 
瑁� �' 鴕銷 �� 鴈� 蓚� �� 褌� 鴈� 蓚� ��
 褞 蕀� 鱧 (裨� 韆 ��) 趾 � ' 蔡 � 珸� 琺� 鵁,
 瓏 �� 樰 瑟 璧� 粫鵁� (  /裨� �"�/)
 瓏 �� � 樰 ' 裨� 琺� 樰 (碾瓊鴾 �� ��).
 
毖鴦褝鱠�  �' �裨 褸' 鴕銷 ⅱ裘肄� 趺 �趺.
�' �裨: �鱧 琺� 瑁� �泚裔�, 琺� �� 鱧"� 褄� 蕣砌 褌� 磑�.
�' 鴕銷: 鱧 蒟� 瑁� 蓁�  鶯 (褶"� 褸 鮱).
� 蕣� 褝 �蓊. 蓊�  �' �裨 ⅳ��  楨瑯�裘�  鵫肄楨�  �'. 裄鴈� 毖鴦栁  �' 鴕銷 � 髜鉉 鮱鴾 蓚� ⅱ� 瓏 蓙褌�, 褓 砒 �瑁�.
碚錏砌 蓚蒟肓� 蓚� � 毖鴦褝 �瑟� �粃� 蓚銖 �鈑鞨 褌� �肄粽� 蓼襃    �� 蒡棏 璋� �' 褶 蓁蔡 黑裔�鴆, � 蔕肓�  �� � �栁.
蓼� � 鴈� 鱸� 鵫裼� �� 蓼鳫, � 蔗褌, 糀 赳� 磅 栁橳鴾 �� 蔕肓� 踟褶鳫 �� � 蕣鮱樰,  蓁鱧襃 蓙� �杦� 蒟粳� �, 褓栁� 蓚蒹褝 蓍鴈褞鴾 鴕瑯 矣鴒褸� 聿 ספי רחלבסקי, חמורו של משיח,
דדי צוקר, אנו היהודים החילוניים, הוצאת הקיבוץ המאוחד..
鱧  磔鞣褸鱠  蓼鳫: 
碾瓊鴾 � (楨瑯肄�-瑟磔)   
(髙)" 裨褊 � 瓏 鶯" 
瑁� �' �� 碾' 鱧  ��   褞裴�,
  �肄� 琺� 顏裨 脛褓�. 
"裨瑁� � 碆砒" 蓼鳫 碾� �硼 �' 瑁� � 碆砒 (柀�鳫 鱚 �),
 裨瑁� � 碆砒, 裨瑁� 鵁碪� 碆砒 (�"� =黑�鳫 �'= 鱆 ��), 裨瑁� 蒡� 碆砒 (瑰汯 � �),
 珮� 蔕肓� �硼 碾樰 ' 裼 蓚� 魲碾�  �砌 (�"� =裄� �'= � 鰾), 裨瑁� 肄� 瑟 �砒 ( /裄� �'/ �� �), 裨 胙鰲�  �砒 (胙鰲� � �), 肄鵫� �砒� 裨瑁� �"� 瑟 �砒 裘�' (碾瓊鴾 � ��). 

ובמדרשים שונים יש הבעה הסטוריוסופית לגבי אדום העם היוצא מעשיו. לדוג' "ויקרא את עשו בנו הגדול"... אמר להם הקב"ה אם בעיניכם הוא גדול בעיני הוא קטן "הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד..." (עבדיה).(ב"ר פרשה ס"ה,יא)
"שא נא כליך" זו בבל. "תליך", זו מדי, "קשתך", זו יוון "וצא השדה", זה אדום (פרשה ס"ה יב)
זיהוי ממשי של עשיו עם רומא ועם מנהיג ספציפי בדרשה הבאה:
碾瓊鴾 � (楨瑯肄�-瑟磔)   
"裄鋩 ��" 裨 �� 碣� 瑟蓚� (琺裔   /�"� �'/) 琺�� 黑琿� 蕀,
 鮏 蓖 �' 碾裲 �砒� �' �ⅸ褓� (鱸踟瑟 � 鱆),
 �' 碾�鱠 碼� �' 裄� ��' 裄� 珸 � � 粤褌 (  /鱸踟瑟 �'/)
 [鮏� 珸饐 �珸� 鴈� 瑩� 裼硅� � � � 粤褌, 
褓� 蔡 �' 碾裲 �砒� �"� �ⅸ褓�. 
瑁� �' 鱠裙� 碾' 琺�� �' 蓚� 肄 蔔褌 � 鶯 � 鶯 ⅷ裨� �鮏  �� 蓚肓� 鱚� �, 瑁� �' 鱧銜� � 璢鴪褥 �鈑� 鮱� 蒟 矣鴾� 褞鳫 瑟� 砒� 碣� 璢�. 
�鴃裙 跋褝  �  磅鈑� �鱆裙 蒿褸鳫 � 蒡栁璧 ���  趾  鶯:
碾瓊鴾 � (楨瑯肄�-瑟磔)   
"褝  瓏 矮肓 � 碣� 葢肄�
" 蓍鮱肄�" -鮏 魲 ⅱⅹ裙 蒿"� 鉋� � ⅷ裙 鳫 (￢�� 鱆 鱆).
"� 琺柀 矣鴾" 蔡 蓚� ￢￢ 瓏 珮鱧.
 瑁� � � 碌 粽�鰲� �� 鴃� 蓚鴾� ￢￢ 瓏 珮�
 褌� ￢楨 瑯栁 珸� �髙� 鴃� � 瓏 珮鱧, 
 蓚鴾� ￢￢� 矣粤鳫 黑褄��鴆
 褄鳬楨 鱧 [�� 蓚鴾� 鱧] 矣粤鳫 鳬�, 
珮� � 碼 鱠 ￢￢ 瓏 珮鱧 ￢￢� 矣粤� 黑�褝, 
瑁� 琺� �砒肄 珮� 瑟� 矣粤� 黑�褝.
" 瓊� 瓏� 矣鴾" �鮏 鳫 蓚� �� 
裄� 瑁� 瓊� 瓏�, 瑟� 聿裝 鱚� 鮏 矼鱠襃,
 瑁� �' 珮� 碾 �蓿� 矼� 蒟� 砠聰  胖韜� 砌聰 � 鉅琺鱠 聿裹 鰾鴆 琿�鴆 硴� �� 瑶楨 襌 矜, ⅰ 聿裹 琿�鴆 蒟� 裨 糲鵫� 褓鴆 
蒡脛� 蓊� ⅷ鶯 �� 瓏 鱧 �矜 ⅰ 蓍襄  鱚� 粳褸 �￤ 鮏 琺 肬 矼鱧�  泚裔�.
碾瓊鴾 � (楨瑯肄�-瑟磔)  :
"裨 � �� 褝 碣褝 ��" 裘�' "裨�� � 瑟 鴿ⅳ瑟 裨 瓏 鰀��"
 �' 鱠襌� 碌 �裨 瑁� � 胄栁 �蕣粳鵁,
 鰀�� 銕 �� 蔔�"�  楨�,
 碼￤ 杦� 胄栁 鱧,
 瑁� �鱠 �' 瑟� 琺�� 蒟� 瓏 蓼瓊褞褝 鴟� 蓚鴾� 瑯ⅹ
 瑟�  鱧 �鱆  �鱆 栁�  硅� 黑�,
 �' 鱧胥 碼� �' 琺鱆� 磑 楨� 鮱 � 裨 ⅷ 鴒 (￢�� 鱆 鰾),
 �ⅹ� � � 裨� 砌"� 矜� �蓖 沆��, 
裨 ⅷ 鴒 趾 鶯 ' 裨 鶯 髜璧 �. 
במדרשים השונים ראינו: השחרת פניו כרשע גמור, לימוד הזכות על עשיו, ראייתו ככלי לתשובה. כמו כן פגשנו כאן את התפיסה הרואה אותו כמתגייר.
הגיוון הזה חשוב שיועבר לתלמידים המכירים בד"כ סיסמאות פופוליסטיות כגון: "עשיו שונא ליעקב", חשוב להכיר את העושר המוצע בעולם של חז"ל. היחשפות כזאת לריבוי פנים משמעותית כדי לתת בעזרתו גם כלי ניתוח של המציאות בהווה
נספח- הגרים ויראי השמים:
האם הפנים השונות ביחס לעשיו נובעות מהיחס לנוצרים בימי חז"ל: האם יש אפשרות לקרבם על ידי תשובתם, או שאם ברצונם להתקרב עליהם לעבור גיור?
בימי הבית השני ואף לאחר החורבן היתה תופעה של התקרבות נכרים לעבודת ה'. מתקרבים אלו לא עברו תהליך של גיור פורמלי אך קיבלו על עצמם אמונה באל אחד מצוות בין אדם לחברו וחלק ממצוות בין אדם למקום15 מנחם פינקלשטיין, הגיור הלכה למעשה, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשנ"ד..
תופעה זו פסקה עם התפשטות הנצרות ועם גזירות הדריינוס.
קבוצות אלו נקראו 'יראי שמים', על קיומם ניתן ללמוד מתוך כתיבתם של חז"ל המתייחסים לדרגות שונות של גרים:
ליברמןליברמן, יוונים ויוונות בארץ ישראל, ירושלים, תשכ"ג. מגדיר את ההבדל שבין יראי השמים לגר. לגבי הראשונים לא היה תהליך קבלה אך היו גרים למעשה.
鸙鴈朗 脛硅 鴿ⅳ瑟 ￢鳫 - ⅲ' 胙跌� ￢鳫  鱸 
"裘� �� 栁 褌� 槢銹 �� 糲鳫 蓚鴾� 矜 ⅷ�"
褄� 瓏� 鮱 矜� �栁� � � 裄褓� �� 鵫 ⅹ 裝鱠 蔗褌�,
 �鳬' 瑩�, 瑁� (鴿� 魲 �) 趾 鰲ⅹ �鳬' 瑩� 褂� 鴒 碼� 鶯, 褂� 鴉栁� 鱚� �鳬' 裔 鴿� 鴉; 
�鳬' 瑩�, 裄� 鴾� 硅 鉅�, 
褂� 鴒 碼� 鶯, 瑟� 糲� � 
褂� 鴉栁� 鱚� �鳬', 瑟� 碪�� 泚裔�, 
裔 鴿� 鴉, 瑟� 鵁琺 鳫. 

魲 柀�鳫 (砒碾) 鮻鮱� �� 
[�鐓 "鵁琺 �' 蓆�裝�". �' 鱠襌� 碌 �裨 瑁� 瑟� 鵁琺 鳫,
 �' 裄� 碾 ⅱ� 瑁� 瑟� 糲� 蔕胱. 
[�' 鉞� 褸' 珮蒟 碼� �' 瑟� 瑁 瑙 矜鴆 蔡 糲� 蔕胱] �鱚 �矜,
 瑩韃� 矜 碾瓊 �褌�, 瑙 �� �鮏 ⅹ 裘褸� �ⅱ� �� 蹂� 鴿�,
 瑁� �' �鵫� 趾 � 碣鴃鴆 褌� 矜鋩褞�. 
褸碣� 瑁 鵁琺 �' 蓆�裝�, 瑟� 糲� 蔕胱,
 �� 蹂� 鶯 �矼裝�, 瑟� 蓁蓿鳫 裝�裨�,
 裘褸� �ⅱ� �� 蹂� 鴿�, 瑟� 鴿�鳫, 
�鱧 矼碾 瓏� 瑯ⅹ 鴿� 礪� 砌' ( /柀�鳫/ � �), 瑟� 鴿�. 
硅� 蓆裨 (柀�鳫  /"�/ �), 瑟� 蓁蓿鳫 裝�裨� � 髜鴾 蓆裨. 
鵁琺 �' (  /柀�鳫 "�/ 鰲), 瑟� 糲� 蔕胱. 
 
鴒朗 楨 (琺� 褊)  魵 
蔗褌� 髜鰲鳫 瓏 碣鱠� 璋� � � 瑯樰, �鳫 鮏 瑁� 蓿鴒� 碣鳫 �, 裨� 鮏� 鱧 髜鰲鳫 瓏 碣鱠� 矜￤ � 瑯樰, 裨� 鮏� 鱧 髜鰲鳫 瓏 �蓖 �矼褶, 琺�� 裄鴈� �� 蔬肄, �"� �裨 琺�� 瑯 矜￤ 粳鵁�, 趾� ⅹ 蓿鴒� 碣鳫 �, 鮏� 蓿鴒� 碣鳫, 杦 硅瑟, 裄鴈� 瑯 �矼褶 瑯柀, 瑁 褝鴪� 粤�� 碪褌� 蓙� 褶襁瑯�, 褄� 糲鳫 蒡枻鳬� 碪褌� 褄� 鵁琺 鳫 � 碪褌� ⅰ 瑯樰 � ⅰ 銕�  �, 蒟� 瑙 蓊� 鈕 趺 �. 

פרק שלישי: היחס לחוטאים בתחום ההלכתי של חז"ל:
נושא זה הוא רחב מני ים ונכתבו עליו ערכים באנציקלופדיות, מאמרים וספרים רבים, גם כיום נכתבת ספרות הלכתית ענפה העוסקת בשאלת היחס לחוטאים בימינו לדוג' הרב יואל בן נון, אקדמות י', הוצאת בית מורשה תשס"א., בגדרים השונים שניתנו לחילוניים וכו', כמו כן נכתבת ספרות על ידי הוגים חילוניים העוסקים בשאלת הזהות היהודית של הציבור החילוני דדי צוקר (עורך), אנו היהודים החילוניים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספי רחלבסקי, חמורו של משיח, .
על אף הנגיעה של ספרות עכשווית זאת לנושא התוכן של העבודה איני מתייחסת כאן אליה, כיוון שהיא מציגה את הנושא הרחק מהאופק של עבודה זו- בו בחנתי את הגותם של חז"ל.
במסגרת עבודה זו אדון בכמה דוגמאות בתחום ההלכתי בו מתייחסים חז"ל אל חוטאים ברצוני להודות לרב אבי וולפיש על שהקדיש לי מזמנו ועזר לי בחשיבה ובמקורות לפרק זה.:

א. מהו המרכיב הקריטי בתשובה - מעשה או מחשבה?
מצד אחד, עולה ממקורות שונים שהמרכיב המשמעותי בתשובה הוא שינוי המעשה:
כך בגמרא בסנהדרין בסוגיית הפסולין לעדות מתי תהיה תקנתן:
槢鮱� 矣�� ⅲ�� 蒹� 胚 �� 裙 �:

鵫楨硅: 蒡� 磔裔鰲 - 瑟� 蔡 蒡� 磑鴦鳫. 褌� 磑鴦鳫 碆矼 瑁, 瑟� 瑶鴈� 鴟� 珞褂鳫 褶�鴟� 鮱�. 裄鴃楨 鉞� - ￢鴿碾� 瓏 蔡 裨鉞 砌� 鉞 粽褸�, 聰�� 砠 �� 肓. 黑裝 碾鱆鴾 - 珸� 蒡�裝 裄鈬 蓆裝, 裄鴃楨 鉞� - ￢鴒� 瓏 蔡 裨鉞 砌� 鉞 粽褸�, 瑶鴈� � �� 鮱踝�. 褓鱸� 鱧� - 瑟� ⅹ鴆 瓏 蓚褞鳫. 褌� 鱧� 碆矼 瑁, 瑟� 瑶鴈� 砌鮏 鉉� 褪褫, 裄鴃楨 鉞� - ￢鴿碾� 瓏 鵫蔡, 裨鉞 砌� 鉞 粽褸�, 聰�� 碚聶� � �� 肓. 

橆 �肓鴒 ￤裲 葢ⅹ� �  碼楨 褌褝. 萵鋺, � 蒡�, 裝鱠 鉞 粽褸� �褌� ���褌 �� 碆�,  瑪 粽 魲粳鮏 瓏 蓍蹂� 葢鮱, 蓚� 髜鰲� 蒟�鈕 ￤鈑� 蒡�.
蓼� 裔鳬�'鴒 髜鰲 瓏 蒹裘髙褝 萵�� �珮 韜� �脛��  蕣砌 蒡鉉鱆� 瓏 � 蒡� י"ד סלוביציק, על התשובה, ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים תשמ"ט. עמ' 21-23. .
蓼� 鰀�� 硅� 泚裔� �� 蒡裔瓏 砌��褝 泚裔�, � ⅲ 蓍� 碆�, �硅� 泚裔� 蒻蓼� � 鴿  磅蓆鳰  瑯栁 髜鰲 蓼髜"� 砌��褝 褝.

ומצד שני, הרהור תשובה בלא כל שינוי נחשב כתשובה גמורה:
בדיון על תוקפן של קידושין דנה הגמרא במקרה בו העיקרון של התשובה נותן תוקף לקידושין שבלעדיה, הקידושין לא תקפים.
槢鮱� 矣�� ⅲ�� 肄� 胚 鵰 裙 � :
 ⅱ�  鴒, 瑶鴈� � 粽褸 - ⅸ裙, � 蓼蓼 泚裔� 矼�.  ⅱ�  �, 瑶鴈� 鴒 粽褸 - ⅸ裙, � 蓼蓼 聶� 裙� �褄硅� 矼�

ב. היחס למחויבי מיתות בית דין:
מבחינה חינוכית יש לשקול את התאמת פרק זה להוראה על פי ציבור היעד. בציבורים שונים דיון בנושא זה יכול להיות רגיש ובעייתי בייחוד אם גולשים מעבר למה שהבאתי כאן לשאלות של על מה נהרגין ואיך נהרגים. 
מבחינה מתודית, כדאי היה להקדים דיון בדיני ממונות בנושא העונש על גנבה וההסתכלות התורתית עליה. החיוב של התורה בהבאת חומש יכולה להיתפס כלפי בני אדם: או כעונש לגנב , פיצוי לנפגע,  כלפי שמיא- בין אדם למקום.
בדיון בפרשנות על "עין תחת עין" מוצאים אנו הדים לשאלה הזאת האם הפיצוי הכספי הוא לפי שווי עינו של הפוגע או הנפגע.
גם בסוגיית הרוגי בית דין קיים המתח לגבי הרוגי בית דין וכפרתם. בעונש לאדם יש גם ממד של כפרה לחוטא גם ממד ציבורי, חברתי של "וביערת הרע". 
הדיון כאן הוא בחוטאים שעברו על חטאים חמורים הנמצאים בדרגה הגבוהה בין חילוקי הכפרה של מסכת יומא משנה יומא, מעליה, חילול ה'.
התפיסה העולה מהמשנה בסנהדרין היא דואלית. מצד אחד גם כאשר מדובר על רשעים שהואשמו יש דעות שמתכפר להם עם הוידוי (להלן משנה ב'). מצד שני, המשנה דנה בקבורה נפרדת של הרוגי בית דין כדי לא לקבור צדיק אצל רשע (להלן משנה ה'). נראה מכך שרק המיתה והבזיון שנלווה עמה נתפסת כמכפרת.
במשנה ב' עולה גם הסתייגותו של ר' יהודה בשאלת הכנות של הוידוי.
ניתן לדייק בלשון המשנה "כל המתודה יש לו חלק לעולם הבא", התשובה מכשרתו בעתיד.
משנה מסכת סנהדרין פרק ו 
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הוידוי בתורה הוא תנאי הכרחי לכפרה שלא כמו בתפיסות אליליות מאגיות שבהם הפולחן ישחד את האל לשינוי גזר הדין. הוידוי מופיע בתורה עם קורבן (לדוג' ויקרא ה 5, במדבר ה 7) וידוי שלילי- וידוי מעשרות, או בנביאים וידוי ללא קורבן (יהושע ז 20, שמו"א ט"ו 24, שמו"ב יב 13, דניאל ט 5, נחמיה ט' 2).
במשנה, על אף שמובאות שתי דעות בדבר תקפותה של התשובה, מובעת תפיסה שאין עוררין עליה שלוידוי יש כח מכפר.
האמוראים נחלקו גם הם בשאלה זו האם הרשעים התכפרו במותם? והאם התכפרו על ידי וידוים.
 *גמרא סנהדרין מג ע"א:
דיון על היפוך בזכותם של הרשעים הנידונים למוות, הגמרא (שחלקה הגדול צונזרה מחשש הנוצרים), דנה בישו ובתלמידיו ובצורך להפך בזכותם.
*הסוגיות בסנהדרין מג ע"ב- מח ע"ב דנות בעניינים הקשורים לכפרתם של הרוגי בית דין על ידי וידוי, קבורה וכו'.
העולה מתוך הסוגיות בענין הוידוי: 
בהבנת האמוראים הכפרה של עכן באה בתגובה לוידויו והיא אינה יכולה להשפיע על גזר הדין אלא לגרום לכפרת נפשו בעולם הבא (שם מד ע"ב).
מעניין שהגמרא רואה בעכן חטאים רבים וחמורים בהרבה מהמופיעים בכתוב: עבר על חמישה חומשי תורה, מעשה נבלה, משך ערלתו, מגמה הפוכה מהמגמה שתיארנו בשני הפרקים הראשונים.
ישנה הסתייגות מכוחו של הוידוי נראה לי שהדגש הוא כאשר השתמשו בוידוי כמנטרה, בלא כוונה.
העולה בענין הכפרה-
על ידי מיתה - בהשוואה למתים מתוך רשעם שמתכפר להם במותם מובאות דעות שכאן לא ממתכפר להם עם המוות מיד.
על ידי קבורה- קבירת המומתין שלא בקברי אבותיהם מוסברת בגלל דרגת חטאיהם הגמרא מעלה הצעה שיש לקבור לפי חומרת החטא ב -4 בתי קברות נפרדים.
המגמות השוללות את הכפרה של המומת על ידי הוידוי מעצימות את הממד החברתי ציבורי בהענשה של החוטא. לפי תפיסה זו הדגש הוא על אופן הקבורה שלא יפגע במעלת קבורים אחרים. ואילו המגמה המדגישה את היכולת של הוידוי או ייסורי המיתה לכפר על החוטא מדגישות את הממד האישי בעונש לחוטא.




סיכום:
עבודה זו היא בבחינת הצעה לדוגמא של סוגיות להוראה של נושאים מעולמם של חז”ל הקשורים לנושא החגים.
עבודה זו התמקדה בנושא התשובה וניתן לבנות לפיו מערך שיעורים לחודש אלול- תשרי. הצעתי היא להקדיש לנושא לפחות 4 שיעורים לפי הפירוט הבא:
א. תשובה ותיקון עולם הדומם בעיני חז"ל-  1-2 שיעורים
עם סיום עבודתי הגיע לידי מאמר מעניין בנושא זה של ישראל חזני ישראל חזני, "תיקון (מכוחה של תשובה)", דרך אגדה ג', התש"ס עמ' 93-130., הבוחן את היחס לתיקון של הדומם במדרשי חז"ל, במאמר מובאים מקורות וניתוחים בסוגיות שונות ובהם: תיקונים לעתיד לבוא: תיקונם של סדום וים המלח, תיקונם של מומי הבריות וטבע החיות, תיקונו של היין, תיקונם של מועדים. תיקונים בעולם הזה: תיקונה של עבודה זרה, תיקונם של אברים.
את התיקונים האלו מקביל המחבר לתשובת בני האדם. 
ב. תשובתו של קין- 2 שיעורים
ג. תשובתו של עשיו-שיעור 1
ד. היחס לתשובה בסוגיות הלכתיות של חז"ל- שיעור 1.
ה. תרגיל יישום- שיעור בספריה בסיוע מאגרים ממוחשבים.
כל תלמיד יבחר נושא מתחום ההלכה או האגדה ותת נושא לתרגיל סיכום.
התלמיד יידרש להציג מקורות בחז"ל וניתוח שלהם לגבי תשובה של דמות מקראית שלא נלמדה לדוג': דתן ואבירם, משה, מנשה אחאב... או יציג סוגיה הלכתית הקשורה לתשובה שלא נלמדה: לדוג' היחס לעם הארץ או ל'חשודין על"..., או ילמד על יחסם של חז"ל לדמויות שחטאו בימי חז"ל (לדןגמא אלישע בן אבויה). 
הרווח שתוכנית כזאת יוכל לתרום הוא רב הן בהכרות עם רעיונות מחשבתיים עמוקים הקשורים לחגים והן בהכרות עם המגוון של הדעות הנמצא בחז"ל.
כמו כן מניתוח יחסם של חז"ל לדמויות מקראיות עולה תפיסה מורכבת של הדמויות וסוגי שיפוט. 
ההבנה שלעתים אף על רשעים יש ללמד זכות הנה מסר חשוב שהן החברה הכללית והן החברה הדתית יוכלו ליישם.
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