SOURCES ON JEWISH LEADERS & ַJEWISH LEADERSHIP
By Rabbi Dr. Nachum Amsel
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the upcoming books, “The
Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to G-d” to be published in the
future.

 )1בראשית ו:ט
ֹלקים ִה ְתהלְֶּך-נֹח:
ֵאלֶּה ּתֹולְ דֹת נֹח נֹח ִאיׁש צ ִדיק ָּּת ִמים הָּ יָּה בְ ֹדר ָֹּתיו ֱ ֶּאת-הָּ אֱ ִ
 )2בראשית ז:ז
ויָּב ֹא נֹח ּובָּ נָּיו וְ ִא ְׁשּתֹו ּו ְנ ֵׁשי-בָּ נָּיו ִאּתֹו ֶּאל-ה ֵּתבָּ ה ִמפְ נֵי ֵמי המבּול:
 )3פירוש רש"י על בראשית ו:ט
בדורותיו  -יש מרבותינו דורשים אותו לשבח ,כל שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר ,ויש שדורשים אותו לגנאי ,ג לפי דורו
היה צדיק ,ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום

 )4מדרש ,בראשית רבה ל:ז
איש כל מקום שנאמר איש צדיק ומומחה שכל ק"ך שנה היה נח נוטע ארזים וקוצצן אמרו למה כדין אמר להון כך אמר
מאריה דעלמא דהוא מייתי מבולא על עלמא א"ל אין איתי מבולא לא אתי אלא על ביתיה דההוא גברא...
 )5בראשית יב:ה ,מדרש בראשית רבה פד:ד
ויִקח אבְ ָּרם ֶּאתָֹּ -שרי ִא ְׁשּתֹו וְ ֶּאת-לֹוט בֶּ ןָּ -א ִחיו וְ ֶּאת-כָּ לְ -רכּוׁשָּ ם אֲ ׁשֶּ ר ָּרכָּׁשּו וְ ֶּאת-ה ֶּנפֶּׁש אֲ ֶּׁשר-עָּ שֹּו ְב ָּח ָּרן וי ְֵצאּו לָּ לֶּ כֶּ ת א ְרצָּ ה
כְ נען ו ָּיבֹאּו א ְרצָּ ה כְ נָּען:
וד"א וישב יעקב וגו' אברהם גייר גיורים הה"ד (בראשית יב) ויקח אברם את שרי אשתו א"ר אלעזר בשם ר' יוסי בן זימרא
אם מתכנסין כל באי העולם לבראות אפילו יתוש אחד אינן יכולין ואת אומר ואת הנפש אשר עשו בחרן אלא אלו הגרים
שגייר אותם אברהם ולמה אמר עשו ולא אמר גיירו ללמדך שכל מי שהוא מקרב את הגר כאלו בראו תאמר אברהם היה
מגייר ושרה לא הית ה מגיירת תלמוד לומר ואת הנפש אשר עשו בחרן אשר עשה אין כתיב כאן אלא אשר עשו א"ר חוניא
אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים ומה ת"ל אשר עשו אלא מלמד שהיה אברהם אבינו מכניסן לתוך
ביתו ומאכילן ומשקן ומקרבן ומכניסן תחת כנפי השכינה
 )6פירוש רבי עובדיה מברטנורה על משנה אבות א:ה
יהי ביתך פתוח לרוחה  -כביתו של אברהם אבינו ע"ה שהיה פתוח לארבע רוחות העולם .כדי שלא יצטרכו האורחים
להקיף למצוא הפתח:
 )7מדרש בראשית רבה לח:יג
וימת הרן על פני תרח אביו רבי חייא בר בריה דרב אדא דיפו תרח עובד צלמים היה חד זמן נפיק לאתר הושיב לאברהם
מוכר תחתיו הוה אתי בר אינש בעי דיזבן והוה א״ל בר כמה שנין את והוה א״ל בר חמשין או שיתין והוה א״ל ווי ליה
לההוא גברא דהוה בר שיתין ובעי למסגד לבר יומי והוה מתבייש והולך לו חד זמן אתא חד איתתא טעינה בידה חדא פינך
דסולת אמרה ליה הא לך קרב קודמיהון קם נסיב בוקלסא בידיה ותבריהון לכולהון פסיליא ויהב בוקלסא בידא דרבה
דהוה ביניהון כיון דאתא אבוה א״ל מאן עביד להון כדין א״ל מה נכפר מינך אתת חדא איתתא טעינה לה חדא פינך דסולת
ואמרת לי הא לך קריב קודמיהון קריבת לקדמיהון הוה דין אמר אנא איכול קדמאי ודין אמר אנא איכול קדמאי קם הדין
רבה דהוה ביניהון נסב בוקלסא ותברינון א״ל מה אתה מפלה בי וידעין אנון א״ל ולא ישמעו אזניך מה שפיך אומר נסביה
ומסריה לנמרוד א״ל נסגוד לנורא א״ל אברהם ונסגוד למיא דמטפין נורא א״ל נמרוד נסגוד למיא א״ל אם כן נסגוד לעננא
דטעין מיא א ״ל נסגוד לעננא א״ל אם כן נסגוד לרוחא דמבדר עננא א״ל נסגוד לרוחא א״ל ונסגוד לבר אינשא דסביל רוחא
א״ל מילין את משתעי אני איני משתחוה אלא לאור הרי אני משליכך בתוכו ויבא אלוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו
הוה תמן הרן קאים פלוג אמר מה נפשך אם נצח אברהם אנא אמר מן דאברהם אנא ואם נצח נמרוד אנא אמר דנמרוד אנא
כיון שירד אברהם לכבשן האש וניצול אמרין ליה דמאן את אמר להון מן אברהם אנא נטלוהו והשליכוהו לאור ונחמרו בני
מעיו ויצא ומת על פני תרח אביו הה״ד (שם יב) וימת הרן על פני תרח וגו׳ :
 )8בראשית יג:יג ,בראשית יח :כ-כו ,לב
וְ אנְ ׁשֵ י ְסדֹם ָּרעִ ים וְ חטָּ ִאים לד' ְמאֹד:
אתם כִ י כָּבְ דָּ ה ְמאֹדֵ :ארֲ דָּ ה-נָּא וְ ֶּא ְר ֶּאה הכְ צע ֲָּק ָּתּה הבָּ ָּאה ֵאלי עָּ שֹּו | כָּלָּ ה וְ ִאם-ל ֹא
וי ֹאמֶּ ר ד' זעֲקת ְסדֹם ו ֲעמ ָֹּרה כִ יָּ -רבָּ ה וְ חטָּ ָּ
ֵאדָּ עָּ ה :ויִ פְ נּו ִמשָּ ם ָּהאֲ נ ִָּׁשים ו ֵילְכּו ְסדֹמָּ ה וְ אבְ ָּרהָּ ם עֹודֶּ נּו עֹמֵ ד לִפְ נֵי ד' :ויִגׁש א ְב ָּר ָּהם וי ֹאמר האף ִּת ְספֶּה צ ִדיק עִ םָּ -ר ָּׁשע :אּולי
יקם אֲ ֶּׁשר ְב ִק ְרבָּ ּהָּ :חלִלָּה לְָך ֵמ ֲעשֹת | כדָּ בָּ ר
יקם בְ תֹוְך הָּ עִ יר האף ִּת ְספֶּה וְ ל ֹאִ -תשָּ א ל ָּמקֹום לְמען חֲ ִמ ִשים הצ ִד ִ
יֵׁש חֲ ִמ ִשים צ ִד ִ
ֹאמר ד' ִאםֶּ -א ְמצָּ א ִב ְסדֹם
ׁשפֵט כָּ ל-הָּ ָּא ֶּרץ ל ֹא י ֲע ֶֹּשה ִמ ְׁש ָּפט :וי ֶּ
הזֶּה לְ הָּ ִמית צ ִדיק עִ םָּ -רׁשָּ ע וְ הָּ יָּה כצ ִדיק כ ָָּּר ָּׁשע ָּח ִל ָּלה לָּ ְך הֲ ֹ

ֲבּורם ...:וי ֹאמֶּ ר אל-נָּא יִחר לא ֹדנָּי ואֲ ד ְב ָּרה אְך-הפעם אּולי יִ ָּמ ְצאּון ׁשָּ ם
אתי ְל ָּכל-המָּ קֹום בע ָּ
יקם בְ תֹוְך הָּ עִ יר וְ ָּנ ָֹּש ִ
חֲ ִמ ִשים צ ִד ִ
ֲע ָֹּש ָּרה וי ֹאמֶּ ר ל ֹא א ְׁש ִחית בעֲבּור הָּ ֲע ָֹּש ָּרה:
 )9בראשית יח:יט
ּומ ְׁשפָּט לְמען ָּה ִביא ד' על-א ְב ָּר ָּהם ֵאת
כִ י יְ דעְ ִּתיו לְ מען אֲ ׁשֶּ ר ְיצ ֶּּוה ֶּאת-בָּ נָּיו וְ ֶּאת-בֵ יתֹו אחֲ ָּריו וְ ׁשָּ ְמרּו דֶּ ֶּרְך ד' לעֲשֹוֹת ְצ ָּד ָּקה ִ
אֲ ׁשֶּ רִ -דבֶּ ר עָּ לָּ יו:
 )10בראשית יד:יב-טז
יִקחּו ֶּאת-לֹוט וְ ֶּאתְ -רכֻׁשֹו בֶּ ן-אֲ ִחי אבְ ָּרם ו ֵי ֵלכּו וְ הּוא יׁשֵ ב בִ ְסדֹם :ויָּב ֹא הפָּ לִיט ויגֵד לְ א ְב ָּרם ָּהעִ ְב ִרי וְ הּוא ׁשֹכֵ ן ְב ֵאֹלנֵי מ ְמ ֵרא
ו ְ
מנָּה עָּ ָֹּשר
ידי בֵ יתֹו ְׁש ֹ
הָּ אֱ מ ִֹרי אֲ ִחי ֶּא ְׁשכֹל ואֲ ִחי עָּ נֵר וְ הֵ ם בעֲלֵ י בְ ִרית-אבְ ָּרם :ו ִי ְׁשמע אבְ ָּרם כִ י נִ ְׁשבָּ ה ָּא ִחיו וי ֶָּּרק ֶּאת-חֲ נִ יכָּיו ְילִ ֵ
יהם | ליְ לָּה הּוא ועֲבָּ דָּ יו ויכֵ ם ו ִי ְר ְד ֵפם עד-חֹובָּ ה אֲ ֶּׁשר ִמ ְשמ ֹאל לְד ָּמ ֶֹּשק :וי ֶָּּׁשב ֵאת כָּ ל-
ּוׁשֹלׁש מֵ אֹות וי ְִרדֹף עדָּ -דן :ויֵחָּ ֵלק עֲלֵ ֶּ
ְ
הָּ ְרכֻׁש וְ גם ֶּאת-לֹוט ָּא ִחיו ְּורכֻׁשֹו הֵ ִׁשיב וְ גם ֶּאת-הנ ִָּׁשים וְ ֶּאת-הָּ עָּ ם:
 )11בראשית יח:יח
וְ אבְ ָּרהָּ ם ָּהיֹו יִ ְהיֶּה לְגֹוי גָּדֹול וְ עָּ צּום וְ נִבְ ְרכּו-בֹו כֹל גֹויֵי הָּ ָּא ֶּרץ:
 )12בראשית כב:א-ג
ידָך
ֹאמר קח-נָּא ֶּאתִ -בנְ ָך ֶּאת-יְ ִח ְ
ֹאמר ִה ֵננִי :וי ֶּ
ויְ ִהי אחר ה ְדבָּ ִרים ָּה ֵאלֶּה וְ ָּהאֱ ֹל ִקים נִ סָּ ה ֶּאת-אבְ ָּרהָּ ם וי ֹאמֶּ ר ֵא ָּליו אבְ ָּרהָּ ם וי ֶּ
אֲ ׁשֶּ רָּ -אהבְ ָּּת ֶּאתִ -יצְ חָּ ק וְ ֶּלְך-לְ ָך ֶּאלֶּ -א ֶּרץ המ ִֹריָּה וְ העֲלֵ הּו ָּׁשם ְל ֹעלָּה על אחד ֶּה ָּה ִרים אֲ ֶּׁשר אֹמר ֵאלֶּיָך :וי ְׁשכֵ ם א ְב ָּר ָּהם בב ֶֹּקר
ויחֲ בֹׁש ֶּאת-חֲ מֹרֹו ו ִיקח ֶּאתְׁ -שנֵי נְ עָּ ָּריו ִאּתֹו וְ ֵאת ִיצְ ָּחק בְ נֹו ויְבקע עֲצֵ י ֹע ָּלה וי ָָּּקם ו ֵילְֶּך ֶּאל-ה ָּמקֹום אֲ ֶּׁשרָּ -אמר-לֹו ָּהאֱ ֹל ִקים...:
 )13בראשית כא:יד
יִק ֵרא לְָך
ק ָּלּה כִ י ְביִ ְצ ָּחק ָּ
וי ֹאמֶּ ר אֱ ֹל ִקים ֶּאל-אבְ ָּרהָּ ם אל-יֵרע בְ עֵ ינֶּיָך על-הנער וְ על -אֲ מָּ ֶּתָך כֹל אֲ ׁשֶּ ר ּת ֹאמר ֵא ֶּליָך ָֹּש ָּרה ְׁשמע ְב ֹ
זָּ רע
 )14בראשית כב:יב
ידָך
יְח ְ
שכְ ָּּת ֶּאתִ -בנְָך ֶּאתִ -
ש לֹו ְמאּומָּ ה כִ י | ע ָּּתה יָּדעְ ִּתי כִ י-יְ ֵרא אֱ ֹל ִקים א ָּּתה וְ ל ֹא ָּח ֹ
וי ֹאמֶּ ר אלִּ -ת ְׁשלח י ְָּדָך ֶּאל-הנער וְ אלּ-תע ֹ
ִממֶּ נִי:
 )15נחמיה ט:ז-ח
את ֶּאת-לְבָּ בֹו נֶּאֱ ָּמן לְ פָּ נֶּיָך.....
ּומצָּ ָּ
ש ְמ ָּּת ְשמֹו א ְב ָּר ָּהםָּ :
א ָּּתה-הּוא ד' הָּ אֱ ֹל ִקים אֲ ׁשֶּ ר בָּ ח ְר ָּּת בְ אבְ ָּרם וְ הֹוצֵ אתֹו מֵ אּור כ ְֹש ִדים וְ ֹ
 )16בראשית לט:ב-ד ,כא-כב
ויְ ִהי ד' ֶּאת-יֹוסֵ ף ו ְי ִהי ִאיׁש מצְ לִיח ו ְי ִהי בְ בֵ ית אֲ ֹדנָּיו ה ִמצְ ִרי :וי ְרא אֲ ֹדנָּיו כִ י ד' ִאּתֹו וְ כֹל אֲ ֶּׁשר-הּוא ֹע ֶֹּשה ד' מ ְצלִ יח ְביָּדֹו :וי ְִמצָּ א
יֹוסֵ ף ֵחן בְ עֵ ינָּיו ויְׁשָּ ֶּרת אֹתֹו ויפְ ִקדֵ הּו על-בֵ יתֹו וְ כָּ ל-יֶּׁש-לֹו נָּתן בְ יָּדֹו:
יֹוסף ֵאת כָּלָּ -האֲ ִס ִירם אֲ ֶּׁשר בְ בֵ ית
שר בֵ ית-הסֹהר ְבידֵ -
שר בֵ ית-הסֹהר :וי ִֵּתן ֹ
ויְ ִהי ד' ֶּאת-יֹוסֵ ף ויֵט ֵאלָּ יו ָּחסֶּ ד ו ִי ֵּתן ִחנֹו בְ עֵ ינֵי ֹ
הסֹהר וְ ֵאת כָּל-אֲ ׁשֶּ ר ֹע ִֹשים ָּׁשם הּוא ָּהיָּה ֹע ֶֹּשה:
 )17בראשית מא:טז
ויען יֹוסֵ ף ֶּאת-פ ְרעֹה ֵלאמֹר ִבלְעָּ דָּ י אֱ ֹל ִקים י ֲענֶּה ֶּאתְׁ -שלֹום פ ְרעֹה:
 )18בראשית מט:ט-י'
ּומח ֵֹקק ִמבֵ ין רגְ לָּ יו עד כִ י-יָּב ֹא
יהּודה ְ
ִית ָּכרע ָּרבץ כְ א ְריֵה ּוכְ לָּבִ יא ִמי ְי ִקימֶּ נּו :ל ֹא-יָּסּור ֵׁשבֶּ ט ִמ ָּ
גּור א ְריֵה יְ הּודָּ ה ִמטֶּ ֶּרף בְ נִ י עָּ ל ָּ
יִקהת ע ִמים:
ִׁשיֹלה וְ לֹו ְ
 )19בראשית לז:כו-כז
נִמכְ ֶּרנּו ליִ ְׁש ְמעֵ אלִים וְ י ֵָּדנּו אלְּ -ת ִהי-בֹו כִ יָּ -א ִחינּו
וי ֹאמֶּ ר יְ הּודָּ ה ֶּאלֶּ -אחָּ יו מה-בֶּ צע כִ י נהֲ רֹג ֶּאתָּ -א ִחינּו וְ כִ ִסינּו ֶּאת-דָּ מֹו :לְכּו וְ ְ
בְ ָֹּש ֵרנּו הּוא ויִ ְׁש ְמעּו ֶּאחָּ יו:
 )20בראשית לח:ח,טז-יח,כד-כו
ֶּיה :ויֵט
הּודה וי ְח ְׁשבֶּ ָּה לְ זֹונָּה כִ י כִ ְס ָּתה פָּ נ ָּ
וי ֹאמֶּ ר יְ הּודָּ ה ְלאֹונָּן ב ֹא ֶּאלֵ -אׁשֶּ ת ָּא ִחיָך וְ יבֵ ם א ָֹּתּה וְ הָּ ֵקם זֶּרע ל ְָּא ִחיָך... :ויִ ְר ֶּא ָּה יְ ָּ
ֹאמר ָּאנֹכִ י אֲ ׁשלח
ֹאמר מהִּ -ת ֶּּתן-לִי כִ י ָּתבֹוא ֵאלָּי :וי ֶּ
ֵאלֶּיהָּ ֶּאל -הדֶּ ֶּרְך וי ֹאמֶּ ר הָּ בָּ ה נָּא ָּאבֹוא ֵאליְִך כִ י ל ֹא יָּדע כִ י כלָּתֹו ִהוא וּת ֶּ
ֹאמר ח ָֹּת ְמָך ּופְ ִתילֶָּך ּומ ְטָך אֲ ׁשֶּ ר
גְ ִדי-עִ זִ ים ִמן-הצ ֹאן וּת ֹאמֶּ ר ִאםִּ -ת ֵּתן עֵ ָּרבֹון עד ׁשָּ לְחֶּ ָך :וי ֹאמֶּ ר מָּ ה הָּ עֵ ָּרבֹון אֲ ֶּׁשר ֶּא ֶּּתן-לְָּך וּת ֶּ
יהּודה לֵ אמֹר זָּ נ ְָּתה ָּּת ָּמר כל ֶָּּתָך וְ גם ִהנֵה ָּה ָּרה לִ זְ נּונִ ים וי ֹאמֶּ ר
ָּ
יה וּתהר לֹו ...:ויְ ִהי כְ ִמ ְׁשלׁש חֳ דָּ ִׁשים ויֻגד לִ
יִּתן-לָּ ּה ויָּב ֹא ֵאלֶּ ָּ
בְ יָּדֶּ ָך ו ֶּ
לְמי
ֹאמר הכֶּ ר-נָּא ִ
יְהּודָּ ה הֹוצִ יאּוהָּ וְ ִתשָּ ֵרףִ :הוא מּוצֵ את וְ ִהיא ׁשָּ לְחָּ ה ֶּאל-חָּ ִמיהָּ לֵאמֹר ְל ִאיׁש אֲ ֶּׁשרֵ -אלֶּ ה לֹו ָּאנֹכִ י ָּה ָּרה וּת ֶּ
ְׁשלָּה ְבנִי וְ ל ֹא-יָּסף עֹוד לְ דעְ ָּּתּה...:
יה ל ֵ
הח ֶֹּתמֶּ ת וְ הפְ ִתילִים וְ המטֶּ ה ָּה ֵאלֶּה :ויכֵר ְיהּודָּ ה וי ֹאמֶּ ר צָּ ְד ָּקה ִממֶּ נִ י כִ י-עלֵ -כן ל ֹא-נְת ִּת ָּ
 )21בראשית מג:ח-ט
וי ֹאמֶּ ר יְ הּודָּ ה ֶּאלִ -י ְֹש ָּר ֵאל ָּא ִב יו ִׁשלְחָּ ה הנער ִא ִּתי וְ נָּקּומָּ ה וְ ֵנ ֵלכָּה וְ ִנ ְחיֶּה וְ ל ֹא נָּמּות גם-אֲ נ ְחנּו גם-א ָּּתה גם-טפֵ נּוָּ :אנֹכִ י ֶּאעֶּ ְרבֶּ נּו
אתי לְָך ָּכל-הי ִָּמים:
ִמי ִָּדי ְּתב ְק ֶּׁשנּו ִאם-ל ֹא הֲ בִ יא ִֹתיו ֵאלֶּ יָך וְ ִהצגְ ִּתיו ְלפָּ נֶּיָך וְ חָּ טָּ ִ

 )22בראשית מז:יב ,מא:נז
ויְכלְכֵ ל יֹוסֵ ף ֶּאתָּ -אבִ יו וְ ֶּאתֶּ -אחָּ יו וְ ֵאת ָּכל-בֵ ית ָּא ִביו לֶּ חֶּ ם לְפִ י הטָּ ף:
וְ כָּל-הָּ ָּא ֶּרץ בָּ אּו ִמצְ ריְמָּ ה ל ְִׁשבֹר ֶּאל-יֹוסֵ ף כִ י-חָּ זק הָּ ָּרעָּ ב בְ כָּ ל-הָּ ָּא ֶּרץ:
 )23בראשית מח:ה ,כב ,מלכים א' יב:כה
ּומנ ֶּשה כִ ְראּובֵ ן וְ ִׁש ְמעֹון ִי ְהיּו-לִי:
וְ ע ָּּתה ְׁשנֵי-בָּ נֶּיָך הנֹו ָּל ִדים לְָך ְב ֶּא ֶּרץ ִמצְ ריִם עד-ב ִֹאי ֵאלֶּ יָך ִמצְ ריְמָּ ה ִלי-הֵ ם ֶּאפְ ריִם ְ
ואֲ נִי נָּת ִּתי לְָך ְׁשכֶּם אחד על-אחֶּ יָך אֲ ׁשֶּ ר ָּלק ְח ִּתי ִמיד הָּ אֱ מ ִֹרי בְ ח ְרבִ י ּובְ ק ְׁש ִּתי:
 )24מלכים א' יב:כה
נּואל:
ויִ בֶּ ן י ָָּּרבְ עָּ ם ֶּאתְׁ -שכֶּם ְבהר ֶּאפְ ריִם ויֵׁשֶּ ב בָּ ּה ויֵצֵ א ִמשָּ ם ו ִיבֶּ ן ֶּאת-פְ ֵ
 )25פירוש רש"י על ישעיה יא:יג

אפרים לא יקנא את יהודה  -משיח בן יוסף ומשיח בן דוד לא יקנאו זה בזה:

 )26סנהדרין קב.
אמר רבי אבא :אחר שתפשו הקדו ש ברוך הוא לירבעם בבגדו ,ואמר לו :חזור בך ,ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן ,אמר לו,
מי בראש :בן ישי בראש אי הכי לא בעינא.
 )27בני יששכר ,מאמר חודש אלול א
ידוע תרין משיחין הם המקווים לנו ,משיח בן דוד מן יהודה ,משיח בן יוסף מן אפרים [זוה"ק ח"ג רע"ח ע"ב] ,נ"ל להיות
אותן הב' שבטים הם נגד ניסן ותשרי עפ"י סדר הדגלים כמו שכתבתי לך כמה פעמים ,יהודה נגד ניסן אפרים נגד תשרי,
ובאותן הב' חדשים הוא התחדשות בריאת העולם כפלוגתת ר' אליעזר ור' יהושע [ר"ה י ע"ב] ,ואסברא מרן האריז"ל אלו
ואלו דברי אלקים חיים ,תשרי במחשבה ניסן במעשה:
 )28שם משמואל ,ויגש תרעה
ולפי מה שאמרנו מענין יהודה ויוסף שמדתו של יוסף היא לדחות את כחות הרע ומדתו של יהודה להמשיך חסד ורחמים
לישראל ,ולעתיד יהיו כולם כאחד ,יובן ענין שני המשיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד
 )29דברים לד:י'
וְ ל ֹאָּ -קם נָּבִ יא עֹוד בְ ִי ְֹש ָּר ֵאל כְ מֹׁשֶּ ה אֲ ׁשֶּ ר יְדָּ עֹו ְיהֹוָּה ָּפנִים ֶּאלָּ -פנִ ים:
 )30שמות ג:ב,י'-יא,ד:י',ו:יב
וי ֵָּרא מלְאְך ד' ֵאלָּ יו ְבלבתֵ -אׁש ִמּתֹוְך ה ְסנֶּה וי ְרא וְ ִהנֵה ה ְסנֶּה בֹעֵ ר בָּ ֵאׁש וְ ה ְסנֶּה ֵאינֶּנּו אֻ כָּל ...:וְ ע ָּּתה ְל ָּכה וְ ֶּא ְׁשלָּחֲ ָך ֶּאל-פ ְרעֹה
אֹוציא ֶּאתְ -בנֵי יִ ְֹש ָּר ֵאל
ִ
וְ הֹוצֵ א ֶּאת-ע ִמי בְ נֵיִ -י ְֹש ָּר ֵאל ִמ ִמצְ ָּר ִים :וי ֹאמֶּ ר מֹׁשֶּ ה ֶּאל-הָּ אֱ ֹל ִקים ִמי ָּאנֹכִ י כִ י ֵאלְֵך ֶּאל-פ ְרעֹה וְ כִ י
ִמ ִמצְ ָּריִ ם:
וי ֹאמֶּ ר מ ֶֹּׁשה ֶּאל-יְהֹוָּה בִ י אֲ ֹדנָּי ל ֹא ִאיׁש ְדבָּ ִרים ָּאנֹכִ י גם ִמ ְּתמֹול גם ִמ ִש ְלׁשֹם גם ֵמ ָּאז דבֶּ ְרָך ֶּאל-ע ְב ֶּדָך כִ י כְ בד-פֶּה ּוכְ בד לָּׁשֹון ָּאנֹכִ י:
שפָּ ָּתיִם:
ויְדבֵ ר מֹׁשֶּ ה לִפְ נֵי ד' ֵלאמֹר הֵ ן בְ נֵיִ -י ְֹש ָּר ֵאל ל ֹאׁ-שָּ ְמעּו ֵאלי וְ ֵאיְך י ְִׁשמָּ עֵ נִי פ ְרעֹה ואֲ ִני עֲרל ְ ֹ
 )31דרשות הר"ן ,דרוש ה
ולזאת הסבה נשלם משה בכל שלימות נביא ,להאמין שענינו בכח אלהי ,והוסר ממנו בהשגחה גמורה הדבור הצח ,יען לא
יחשב שהיות [כלל] ישראל וגדוליהם נמשכים אחריו ,היה לצחות דברו כמו שאמר על מי שהוא צח הדבור שימשיך ההמון
אחריו ,ושהשקר ממנו יחשב אמת ,והד בר [כלו] בהפך למי שהוא כבד פה וכבד לשון ,שהאמת לא יקובל ממנו רק לחוזק
הגלותו ,ולזה הוסר בהשגחה לא היה דבר נופל במקרה:
 )32במדבר יב:ג
וְ הָּ ִאיׁש מ ֶֹּׁשה עָּ נָּו [עָּ נָּיו] ְמאֹד ִמכֹל הָּ ָּאדָּ ם אֲ ׁשֶּ ר על-פְ נֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה:
 )33שמות ב:יא-יט
ֹלתם וי ְרא ִאיׁש ִמצְ ִרי מ ֶּכה ִאיׁש-עִ ְב ִרי ֵמ ֶּא ָּחיו :ו ִיפֶּ ן כֹה וָּ ֹכה וי ְרא כִ י ֵאין
ויְ ִהי בי ִָּמים ָּההֵ ם ויִגְ דל מֹׁשֶּ ה ויֵצֵ א ֶּאלֶּ -אחָּ יו וי ְרא ְב ִסבְ ָּ
ֹאמר ִמי
ֹאמר ל ָָּּר ָּׁשע ל ָָּּמה תכֶּה ֵרעֶּ ָך :וי ֶּ
ִאיׁש ויְך ֶּאת-ה ִמצְ ִרי וי ְִט ְמנֵהּו בחֹול :ויֵצֵ א ביֹום השֵ נִ י וְ ִהנֵה ְׁשנֵי-אֲ נ ִָּׁשים עִ ְב ִרים ִנ ִצים וי ֶּ
ִירא מֹׁשֶּ ה וי ֹאמר ָּאכֵן נֹודע ה ָּדבָּ ר ו ִי ְׁשמע פ ְרעֹה
ׁשפֵט עָּ לֵ ינּו הלְהָּ ְר ֵגנִי א ָּּתה אֹמֵ ר כאֲ ׁשֶּ ר ָּהרגְ ָּּת ֶּאת-ה ִמצְ ִרי וי ָּ
שר וְ ֹ
לְאיׁש ֹ
ָֹּש ְמָך ִ
ֶּאת-הדָּ בָּ ר ה ֶּזה ויְב ֵקׁש להֲ רֹג ֶּאת-מֹׁשֶּ ה ויִבְ רח מ ֶֹּׁשה ִמפְ נֵי פ ְרעֹה ויֵׁשֶּ ב ְב ֶּא ֶּרץִ -מ ְדיָּן וי ֵֶּׁשב על-ה ְב ֵארּ :ו ְלכ ֵֹהן ִמ ְדיָּן ֶּׁשבע בָּ נֹות
יֹוׁשעָּ ן וי ְׁש ְק ֶּאת-צ ֹאנָּם:
ו ָּּתב ֹאנָּה ו ִּת ְד ֶּלנָּה ו ְּתמ ֶּלאנָּה ֶּאת-הָּ ְרהָּ ִטים לְה ְׁשקֹות צ ֹאן אֲ בִ יהֶּ ן :ו ָּי ֹבאּו הָּ רֹעִ ים ו ְיגָּרֲ ׁשּום וי ָָּּקם מ ֶֹּׁשה ו ִ
יהן וי ֹאמֶּ ר מדּוע ִמה ְר ֶּּתן ב ֹא היֹום :וּת ֹאמ ְרן ָּ ִאיׁש ִמ ְצ ִרי ִה ִצילָּ נּו ִמיד ָּהרֹעִ ים וְ גםָּ -דֹלה ָּדלָּ ה לָּנּו וי ְׁש ְק
עּואל אֲ בִ ֶּ
ו ָּּתב ֹאנָּה ֶּאלְ -ר ֵ
ֶּאת-הצ ֹאן:
 )34מדרש ,שמות רבה ב:ב
בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה שנא' (תהלים עח) ויקחהו ממכלאות צאן מהו ממכלאות צאן כמו (בראשית ח) ויכלא
הגשם היה מונע הגדולים מפני הקטנים והיה מוציא הקטנים לרעות כדי שירעו עשב הרך ואחר כך מוציא הזקנים כדי

שירעו עשב הבינונית ואח" כ מוציא הבחורים שיהיו אוכלין עשב הקשה אמר הקב"ה מי שהוא יודע לרעות הצאן איש לפי
כחו יבא וירעה בעמי הה"ד (תהלים עח) מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ואף משה לא בחנו הקב"ה אלא בצאן אמרו
רבותינו כשהיה מרע"ה רועה צאנו של יתרו במדבר ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע לחסית כיון שהגיע לחסית נזדמנה
לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות כיון שהגיע משה אצלו אמר אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא עיף אתה הרכיבו
על כתיפו והיה מהלך אמר הקב"ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך חייך אתה תרעה צאני ישראל הוי ומשה היה
רועה:
 )35שמות לב:לא-לב
אתם וְ ִאם-איִ ן ְמ ֵחנִי נָּא
ֹלהי ז ָָּּהב :וְ ע ָּּתה ִאםִּ -ת ָּשא ח ָּט ָּ
ויָּׁשָּ ב מֹׁשֶּ ה ֶּאל-ד' וי ֹאמר ָּאנָּא חָּ טָּ א הָּ עָּ ם הזֶּה חֲ טָּ ָּאה גְ ֹד ָּלה וי ֲעשֹּו ָּלהֶּ ם אֱ ֵ
ִמ ִספְ ְרָך אֲ ׁשֶּ ר כ ָָּּתבְ ָּּת:
 )36שמות לג:יא ורש"י על במשבר כז:טז
ּומ ָּׁש ְרתֹו ְיהֹוׁשֻ ע ִבן-נּון נער ל ֹא י ִָּמיׁש ִמּתֹוְך
וְ ִדבֶּ ר ד' ֶּאל-מֹׁשֶּ ה פָּ נִים ֶּאלָּ -פנִים כאֲ ׁשֶּ ר יְדבֵ ר ִאיׁש ֶּאלֵ -רעֵ הּו וְ ׁשָּ ב ֶּאל-המחֲ נֶּה ְ
הָּ אֹהֶּ ל:
יפקד ה׳  ... -כדאי הוא יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש מתוך האהל...
 )37ברכות סב.
אמר רבי עקיבא :פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכסא ,ולמדתי ממנו שלשה דברים :למדתי שאין נפנין מזרח
ומערב אלא צפון ודרום ,ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב ולמדתי שאין מקנחין בימין אלא בשמאל .אמר ליה בן
עזאי :עד כאן העזת פנים ברבךִ ־ אמר ליה :תורה היא וללמוד אני צריך .תניא ,בן עזאי אומר :פעם אחת נכנסתי אחר רבי
עקיבא לבית הכסא ,ולמדתי ממנו שלשה דברים :למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום ,ולמדתי שאין נפרעין
מעומד אלא מיושב ,ולמדתי שאין מקנחין בימין אלא בשמאל .אמר לו רבי יהודה :עד כאן העזת פניך ברבךִ ־ אמר לו :תורה
היא וללמוד אני צריך.
 )38שמות יז:ט-י' ,יג
ש יְהֹוׁשֻ ע
וי ֹאמֶּ ר מֹׁשֶּ ה ֶּאל-יְ הֹוׁשֻ ע ְבחר-לָּנּו אֲ נ ִָּׁשים וְ צֵ א ִהלָּחֵ ם בע ֲָּמלֵ ק מָּ חָּ ר ָּאנֹכִ י ִנצָּ ב על-ר ֹאׁש הגִ ְבעָּ ה ּומ ֵטה ָּהאֱ ֹל ִקים ְבי ִָּדי :ויע ֹ
כאֲ ׁשֶּ ר ָּאמר-לֹו מ ֶֹּׁשה ְל ִהלָּחֵ ם בעֲמָּ לֵק ּומ ֶֹּׁשה אהֲ רֹן וְ חּור עָּ לּו ר ֹאׁש הגִ בְ עָּ ה ...:ויחֲ לׁש יְהֹוׁשֻ ע ֶּאת-ע ֲָּמלֵק וְ ֶּאת-עמֹו לְפִ יָּ -ח ֶּרב:
 )39שמות יד:ו-ז
ש ָּר ֵאל לֵאמֹר ָּה ָּא ֶּרץ אֲ ֶּׁשר עָּ ב ְרנּו
ֹאמרּו ֶּאל-כָּ ל-עֲדת ְבנֵיִ -י ְ ֹ
וִ יהֹוׁשֻ ע בִ ן-נּון וְ ָּכלֵב בֶּ ן-יְ ֻפנֶּה ִמן-ה ָּּת ִרים ֶּאתָּ -ה ָּא ֶּרץ ָּק ְרעּו בִ גְ דֵ יהֶּ ם :וי ְ
בָּ ּה לָּתּור א ָֹּתּה טֹובָּ ה הָּ ָּא ֶּרץ ְמאֹד ְמאֹד:
 )40במדבר כז:טו-כג
ֵיהם ואֲ ׁשֶּ ר
ֵיהם ואֲ ֶּׁשר יָּב ֹא לִ פְ נ ֶּ
ויְדבֵ ר מֹׁשֶּ ה ֶּאל-ד' לֵאמֹר :יִ פְ קֹד ד' אֱ ֹל ֵקי הָּ רּוחֹת ְל ָּכל-בָּ ָֹּשר ִאיׁש על-הָּ עֵ ָּדה :אֲ ֶּׁשר-יֵצֵ א ִלפְ נ ֶּ
יאם וְ ל ֹא ִת ְהיֶּה עֲדת ד' כצ ֹאן אֲ ׁשֶּ ר ֵאין-לָּהֶּ ם רֹעֶּ ה :וי ֹאמֶּ ר ד' ֶּאל-מ ֶֹּׁשה קח-לְָך ֶּאתְ -יהֹוׁשֻ ע ִבן-נּון ִאיׁש אֲ ׁשֶּ ר-
יאם ואֲ ׁשֶּ ר יְבִ ֵ
יֹוצִ ֵ
הֹודָך עָּ לָּיו
ֵיהם :וְ נָּת ָּּתה ֵמ ְ
יתה אֹתֹו לְעֵ ינ ֶּ
רּוח בֹו וְ סָּ מכְ ָּּת ֶּאת-י ְָּדָך עָּ ָּליו :וְ העֲמ ְד ָּּת אֹתֹו לִפְ נֵי ֶּא ְלעָּ זָּר הכֹהֵ ן וְ לִ פְ נֵי ָּכלָּ -העֵ ָּדה וְ ִצּוִ ָּ
אּורים לִפְ נֵי ד' על-פִ יו י ְֵצאּו וְ על-פִ יו ָּיבֹאּו הּוא
לְמען יִ ְׁש ְמעּו כָּל-עֲדת בְ נֵי ִי ְֹש ָּר ֵאל :וְ לִפְ נֵי ֶּאלְעָּ זָּר הכ ֵֹהן י ֲעמֹד וְ ׁשָּ אל לֹו בְ ִמ ְׁשפט ָּה ִ
ש מֹׁשֶּ ה כאֲ ׁשֶּ ר צִ ּוָּה ד' אֹתֹו ויִקח ֶּאת-יְהֹוׁשֻ ע ויע ֲִמ ֵדהּו לִפְ נֵי ֶּאלְעָּ זָּר ה ֹכ ֵהן וְ לִ פְ נֵי כָּלָּ -העֵ דָּ ה:
וְ כָּל-בְ נֵי-יִ ְֹש ָּר ֵאל ִאּתֹו וְ כָּל-הָּ עֵ דָּ ה :ויע ֹ
וי ְִסמְֹך ֶּאת-יָּדָּ יו עָּ לָּ יו ו ְיצּוֵ הּו כאֲ ׁשֶּ ר ִדבֶּ ר ד' בְ יד-מֹׁשֶּ ה:
 )41פירוש רש"י על במדבר כז:טז-יח

אלקי הרוחות  -למה נאמר אמר לפניו ,רבונו של עולם ,גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ,ואינן דומין זה לזהַ ,מנֵה עליהם
מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו:
אשר יצא לפניהם  -לא כדרך מלכי האומות ,שיושבים בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם למלחמה ,אלא כמו שעשיתי אני,
שנלחמתי בסיחון ועוג ,שנאמר אל תירא אותו (במדבר כא ,לד ,).וכדרך שעשה יהושע ,שנאמר וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו
אתה וגו׳ (יהושע ה ,יג ,).וכן בדוד הוא אומר כי הוא יוצא ובא לפניהם (שמואל א' יח:טז) ,יוצא בראש ונכנס בראש:
אשר רוח בו  -כאשר שאלת ,שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד :וסמכת את ידך עליו .תן לו מתורגמן ,שידרוש בחייך ,שלא
יאמרו עליו לא היה לו להרים ראש בימי משה:

 )42תענית כג.
מעשה ששלחו לחוני המעגל וכו׳ .תנו רבנן :פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים .שלחו לחוני המעגל :התפלל וירדו
גשמים התפלל ולא ירדו גשמים .עג עוגה ועמד בתוכה ,כדרך שעשה חבקוק הנביא ,שנאמר (חבקוק ב׳) על משמרתי אעמדה
ִ
עולם בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך ,נשבע אני בשמך הגדול שאיני
ִ
ואתיצבה על מצור וגו׳ .אמר לפניו :רבונו של
זז מכאן עד שתרחם על בניך .התחילו גשמים מנטפין ,אמרו לו תלמידיו :רבי ,ראינוך ולא נמות .כמדומין אנו שאין גשמים
יורדין אלא להתיר שבועתך .אמר :לא כך שאלתי ,אלא גשמי בורות שיחין ומערות .ירדו בזעף ,עד שכל טפה וטפה כמלא פי
חבית .ושיערו חכמים שאין טפה פחותה מלוג.

 )43תענית כג.
יתיב ,קא כריך ריפתא ,אתא ליה שינתא ,נים .אהדרא ליה משוניתא ,איכסי מעינא ,ונים שבעין שנין .כי קם חזייה לההוא
גברא דהוא קא מלקט מינייה ו .אמר ליה :את הוא דשתלתיה? ־ אמר ליה :בר בריה אנא .אמר ליה :שמע מינה דניימי
שבעין שנין .חזא ל חמריה דאתיילידא ליה רמכי רמכי .אזל לביתיה ,אמר להו :בריה דחוני המעגל מי קיים? ־ אמרו ליה:
בריה ליתא ,בר בריה איתא .אמר להו :אנא חוני המעגל .לא הימנוהו .אזל לבית המדרש ,שמעינהו לרבנן דקאמרי :נהירן
שמעתתין כבשני חוני המעגל ,דכי הוי עייל לבית מדרשא ,כל קושיא דהוו להו לרבנן הוה מפרק להו .אמר להו :אנא ניהו,
ולא הימנוהו ,ולא עבדי ליה יקרא כדמבעי ליה ,חלש דעתיה ,בעי רחמי ומית .אמר רבא ,היינו דאמרי אינשי :או חברותא
או מיתותא.
 )44במדבר יא:טז
וי ֹאמֶּ ר ד' ֶּאל-מ ֶֹּׁשה ֶּא ְספָּ ה-לִ י ִׁשבְ עִ ים ִאיׁש ִמזִ ְקנֵי ִי ְֹש ָּר ֵאל אֲ ׁשֶּ ר יָּדעְ ָּּת כִ יֵ -הם זִ ְקנֵי ָּהעָּ ם וְ ׁש ְֹט ָּריו וְ לָּ ק ְח ָּּת א ָֹּתם ֶּאל-א ֶֹּהל מֹועֵ ד
וְ ִה ְתיצְ בּו ׁשָּ ם עִ מָּ ְך:
 )45פירוש רש"י על במדבר יא:טז

אשר ידעת כי הם וגו׳  -אותן שאתה מכיר שנתמנו עליהם שוטרים במצרים בעבודת פרך ,והיו מרחמים עליהם ומוכים על ידם,
שנאמר ויכו שוטרי בני ישראל ,עתה יתמנו בגדולתן ,כדרך שנצטערו בצרתן:

 )46במדבר יא:כד-כט
ויֵצֵ א מֹׁשֶּ ה ויְדבֵ ר ֶּאל-הָּ עָּ ם ֵאת ִדבְ ֵרי ד' ויֶּאֱ סֹף ִׁשבְ עִ ים ִאיׁש ִמזִ ְקנֵי הָּ עָּ ם ויע ֲֵמד א ָֹּתם ְס ִביבֹת ָּהא ֶֹּהל :וי ֵֶּרד ד' |ֶּּעָּ נָּן ויְ דבֵ ר ֵאלָּיו
ויָּאצֶּ ל ִמןָּ -הרּוח אֲ ׁשֶּ ר עָּ לָּ יו וי ִֵּתן עלִׁ -שבְ עִ ים ִאיׁש הזְ ֵקנִים ויְ ִהי כְ נֹוח ֲע ֵליהֶּ ם ָּהרּוח ויִ ְתנ ְבאּו וְ ל ֹא י ָָּּספּו :ויִ שָּ אֲ רּו ְׁשנֵי-אֲ נ ִָּׁשים
במחֲ נֶּה ׁשֵ ם הָּ ֶּאחָּ ד ֶּאלְדָּ ד וְ ֵׁשם השֵ ִני מֵ ידָּ ד ו ָּּתנח ֲע ֵל ֶּהם ָּהרּוח וְ ֵהמָּ ה בכְ תֻ בִ ים וְ ל ֹא י ְָּצאּו הָּ אֹהֱ ָּלה ויִ ְתנ ְבאּו במחֲ נֶּה :וי ָָּּרץ הנער
מ ֶּׁשה כְ לָּ ֵאם וי ֹאמֶּ ר לֹו
ויגֵד לְ מֹׁשֶּ ה וי ֹאמר ֶּאלְדָּ ד ּומֵ ידָּ ד ִמ ְתנבְ ִאים במחֲ נֶּה :ויען יְ הֹוׁשֻ ע ִבן-נּון ְמׁשָּ ֵרת מ ֶֹּׁשה ִמ ְבחֻ ָּריו וי ֹאמר אֲ ֹד ִני ֹ
יהם:
יאים כִ י-י ִֵּתן ְיהֹוָּה ֶּאת-רּוחֹו ֲע ֵל ֶּ
ּומי ִי ֵּתן כָּל-עם ד' נְבִ ִ
מֹׁשֶּ ה ה ְמקנֵא א ָּּתה לִ י ִ
 )47סנהדרין יז.
תנו רבנן( :במדבר י״א) וישארו שני אנשים במחנה יש אומרים בקלפי נשתיירו .שבשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה
אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אמר משה :כיצד אעשה? אברור ששה מכל שבט ושבט נמצאו שנים יתירים ,אברור
חמשה חמשה מכל שבט ושבט נמצאו עשרה חסרים ,אברור ששה משבט זה וחמשה משבט זה הריני מטיל קנאה בין
השבטים ,מה עשה? בירר ששה ששה ,והביא שבעים ושנים פיתקין ,על שבעים כתב זקן ושנים הניח חלק ,בללן ונתנן בקלפי,
פיתקיכם כל מי שעלה בידו זקן אמר :כבר קידשך שמים ,מי שעלה בידו חלק אמר :המקום לא חפץ
ִ
אמר להם :בואו וטלו
בך ,אני מה אעשה לך? ...רבי שמעון אומר :במחנה נשתיירו .בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :אספה לי שבעים
איש אמרו אלדד ומידד :אין אנו ראויין לאותה גדולה ,אמר הקדוש ברוך הוא :הואיל ומיעטתם עצמכם הריני מוסיף
גדולה על גדולתכם .ומה גדולה הוסיף להם שהנביאים כולן נתנבאו ופסקו ,והם נתנבאו ולא פסקו .ומה נבואה נתנבאו?
אמרו :משה מת ,יהושע מכניס את ישראל לארץ.
 )48פירושי רש"י ובכור שור על במדבר יא:כו

וישארו שני אנשים ( -ספרי) מאותן שנבחרו אמרו אין אנו כדאין לגדולה זו:

וישארו שני אנשים במחנה  -איכא למאן דאמר במחנה נשארו ,שידעו שהקב"ה צוה שבעים ,ומשה בירר ע"ב ,שלקח ששה
מכל שבט ,אמרו  -אין אנו ראוים לאותו גדולה ,הוצא מהשבעים אל האוהל ,ולא תצטרך לגורל ,ולא יהיה בושת לאותן
שיטלו חלק .ולפי שמיעטו עצמן ,הוסיף הקב"ה גדולה על גדולתן ,שהאחרים נתנבאו ופסקו ,שבאו נבואתן מכחו של משה,
והם נתנבאו ולא פסקו[ ,לפי] שבאה נבואתן מהקב"ה .והמה בכתובים  -בכתב שנכתבו שם השבעים ושנים זקנים כשנקבו
בשמות לבא אל הגורל .ואיכא למאן דאמר בקלפי נשארו ,שכשראו שנים מן הזקנים שנטלו חלק ,אמרו  -עתה יתביישו ,ולא
רצו ליטול פתקיהם ,אלא אמרו אין אנו ראוים לאותה גדולה ,יהיו אילו שנים במקומינו ,והלכו להם ,ולא יצאו האהלה- ,
להתנבאות ,וזהו " -והמה בכתובים" שבפתקיהם היה כתוב "זקן" ,שכבר נטלו [שנים מהשבעים] החלקים
 )49שמות א:טו-כב
יתן על-
ֹאמר ְבי ֶּל ְדכֶּ ן ֶּאתָּ -העִ ְב ִריֹות ְּור ִא ֶּ
וי ֹאמֶּ ר ֶּמלְֶּך ִמצְ ריִם ל ְמי ְלדֹת הָּ עִ בְ ִריֹת אֲ ׁשֶּ ר ׁשֵ ם הָּ אחת ִׁשפְ ָּרה וְ ׁשֵ ם השֵ נִית פּועָּ ה :וי ֶּ
לֵיהן מֶּ לֶּ ְך
יראן ָּ ה ְמי ְלדֹת ֶּאתָּ -האֱ ֹל ִקים וְ ל ֹא עָּ שֹּו כאֲ ֶּׁשר ִדבֶּ ר אֲ ֶּ
הָּ ָּאבְ נָּיִ ם ִאם-בֵ ן הּוא והֲ ִמ ֶּּתן אֹתֹו וְ ִאם-בת ִהוא וָּחָּ יָּה :ו ִּת ֶּ
יתן ה ָּדבָּ ר הזֶּה ו ְּתחיֶּין ָּ ֶּאת-היְלָּ ִדים:
ש ֶּ
ִמצְ ָּריִ ם ו ְּתחיֶּין ָּ ֶּאת-היְ ל ִָּדים :וי ְִק ָּרא מֶּ לְֶּךִ -מצְ ריִם ל ְמי ְלדֹת וי ֹאמֶּ ר ָּל ֶּהן מדּוע ֲע ִ ֹ
ֹלהים
ֵיטב אֱ ִ
וּת ֹאמ ְרן ָּ ה ְמי ְלדֹת ֶּאל-פ ְרעֹה כִ י ל ֹא כנ ִָּׁשים ה ִמצְ ִריֹת הָּ עִ ְב ִריֹת כִ יָּ -חיֹות הֵ נָּה ְב ֶּט ֶּרם ָּּתבֹוא אֲ ל ֵֶּהן ה ְמיל ֶֶּּדת וְ יָּלָּדּו :וי ֶּ
ש לָּ ֶּהם בָּ ִּתים :ו ְיצו פ ְרעֹה ְל ָּכל-עמֹו לֵ אמֹר כָּל-הבֵ ן
ֹלקים ויע ֹ
ל ְמילְ דֹת ו ִי ֶּרב ָּהעָּ ם ויעצְ מּו ְמאֹד :וי ְִהי כִ י-י ְָּראּו ה ְמי ְלדֹת ֶּאת-הָּ אֱ ִ
היִלֹוד היְ א ָֹּרה ּת ְׁשלִיכֻהּו וְ כָּל-הבת ְּתחיּון:
 )50פירוש רש"י על שמות א:יז

ותחיין את הילדים ְ -מסַ ְפקֹות להם מים ומזון.

 )51רש"י על שמות ב:א

ויקח את בת לוי  --פָּ רּוׁש היה ממנה מפני גזירת פרעה ,וחזר ולקחה ,וזהו וילך ,שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזרתך קשה משל
פרעה ,אם פרעה גזר על הזכרים ואתה גם כן על הנקבות.

 )52שמות ב:א-ט
ֹלׁשה י ְָּר ִחים :וְ ל ֹא-יָּכְ לָּה עֹוד
ויֵלֶּ ְך ִאיׁש ִמבֵ ית ֵלוִ י ויִקח ֶּאת-בתֵ -לוִ י :וּתהר הָּ ִאשָּ ה ו ֵּת ֶּלד בֵ ן ו ֵּת ֶּרא אֹתֹו כִ י-טֹוב הּוא ו ִּת ְצפְ נֵהּו ְׁש ָּ
שפת ה ְיאֹר :ו ֵּתתצב אֲ חֹתֹו ֵמ ָּרחֹק
הצְ פִ ינֹו ו ִּתקח-לֹו ֵּתבת גֹמֶּ א וּת ְח ְמ ָּרה בחֵ מָּ ר ּוב ָּז ֶּפת ו ָּּת ֶֹּשם בָּ ּה ֶּאת-ה ֶּילֶּד ו ָּּת ֶֹּשם בסּוף עלֹ ְ -
ה ְלכֹת על-יד ה ְיאֹר ו ֵּת ֶּרא ֶּאת-ה ֵּתבָּ ה ְבתֹוְך הסּוף ו ִּת ְׁשלח ֶּאת-
לְדֵ עָּ ה מה-יֵעָּ ֶֹּשה לֹו :ו ֵּת ֶּרד בת-פ ְרעֹה ִל ְרחֹץ על-ה ְיאֹר וְ נ ֲער ֶֹּתיהָּ ֹ
ֹאמר אֲ חֹתֹו ֶּאל-בת-
ֹאמר ִמילְ ֵדי ָּהעִ ְב ִרים זֶּ ה :וּת ֶּ
אֲ מָּ ָּתּה ו ִּת ָּקחֶּ הָּ  :ו ִּתפְ ּתח ו ִּת ְר ֵאהּו ֶּאת-ה ֶּילֶּד וְ ִהנֵה -נער ֹבכֶּה וּת ְחמֹל עָּ ָּליו וּת ֶּ
ֹאמר-לָּ ּה בת-פ ְרעֹה ֵלכִ י ו ֵּתלְֶּך ָּהעלְ ָּמה ו ִּת ְק ָּרא ֶּאת-
אתי לְָּך ִא ָּשה מֵ ינ ֶֶּּקת ִמן הָּ עִ בְ ִריֹת וְ ֵתינִק לְָּך ֶּאת-ה ָּי ֶּלד :וּת ֶּ
פ ְרעֹה ה ֵאלְֵך וְ ָּק ָּר ִ
נִיקהּו:
ש ָּכ ֵרְך ו ִּתקח ָּה ִא ָּשה ה ֶּילֶּד ו ְּת ֵ
ֵאם היָּלֶּ ד :וּת ֹאמֶּ ר ָּלּה בת-פ ְרעֹה הֵ ילִיכִ י ֶּאת-ה ֶּילֶּד הזֶּ ה וְ הֵ י ִנ ִקהּו לִ י ואֲ נִי ֶּא ֵּתן ֶּאתֹ ְ -
 )53שמות טו:כ-כא
ּוב ְמחֹֹלת :וּתען ל ֶָּּהם ִמ ְריָּם ִׁשירּו לד' כִ י-
יה ְבתֻ פִ ים ִ
יאה אֲ חֹות אהֲ רֹן ֶּאת-הּתֹף בְ י ָָּּדּה ו ֵּתצֶּ אן ָּ כָּל-הנ ִָּׁשים אחֲ ֶּר ָּ
ו ִּתקח ִמ ְריָּם ה ְנ ִב ָּ
ָּגאֹה ג ָָּּאה סּוס וְ רֹכְ בֹו ָּרמָּ ה ביָּם:
 )54פירוש רש"י על שמות טו:כ

בתופים ובמחולות  -מובטחות היו צדקניות שבדור שהקב״ה עושה להם נסים ,והוציאו תופים ממצרים:

 )55במדבר יב:טו-טז ופירוש רש"י
פָּארן:
ו ִּתסָּ גֵר ִמ ְריָּם ִמחּוץ למחֲ נֶּה ִׁשבְ עת י ִָּמים וְ הָּ עָּ ם ל ֹא נָּסע עד-הֵ ָּאסֵ ף ִמ ְריָּם :וְ אחר נ ְָּסעּו ָּהעָּ ם ֵמחֲ צֵ רֹות ויחֲ נּו ְב ִמ ְדבר ָּ

והעם לא נסע  --זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור ,שנאמר ותתצב אחותו מרחוק
וגו' (שמות ב ,ד .סוטה ט:):

 )56במדבר כ:א-ב ורש"י שם
ו ָּיבֹאּו בְ נֵי-יִ ְֹש ָּר ֵאל כָּלָּ -העֵ דָּ ה ִמ ְדבר-צִ ן בחֹדֶּ ׁש הָּ ִראׁשֹון ויֵׁשֶּ ב הָּ עָּ ם בְ ָּקדֵ ׁש ו ָּּת ָּמת ָּׁשם ִמ ְריָּם ו ִּת ָּקבֵ ר ָּׁשם :וְ ל ֹאָּ -היָּה מיִ ם לָּעֵ ָּדה
יִקהֲ לּו על-מֹׁשֶּ ה וְ על-אהֲ רֹן:
ו ָּ
ולא היה מים לעדה  --מכאן ,שכל מ' שנה היה להם הבאר בזכות מרים:

 )57שמות לב:ב-ג ופירוש שפתי חכמים
זָּהב אֲ ׁשֶּ ר
פָּרקּו כָּ לָּ -העָּ ם ֶּאת-נִזְ ֵמי ה ָּ
ּובנ ֵֹתי ֶּכם וְ ָּה ִביאּו ֵאלָּ י :ו ִי ְת ְ
וי ֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם אהֲ רֹן פ ְָּרקּו ִנזְ מֵ י הזָּהָּ ב אֲ ׁשֶּ ר בְ ָּאזְ נֵי ְנׁשֵ י ֶּכם ְבנֵי ֶּכם ְ
בְ ָּאזְ נֵיהֶּ ם ויָּבִ יאּו ֶּאל-אהֲ רֹן:
...בנות ישראל לא רצו ליתן אפילו נזמי כסף לפי שטרחו בו ,וערב רב נותנים נזמי זהב,
 )58שמות לה:כא-כב ורמב"ן שם
ו ָּיבֹאּו כָּ לִ -איׁש אֲ ׁשֶּ רְ -נ ָֹּשאֹו לִ בֹו וְ כֹל אֲ ׁשֶּ ר נ ְָּדבָּ ה רּוחֹו אֹתֹו הֵ בִ יאּו ֶּאתְּ -תרּומת ד' ִל ְמלֶּאכֶּת א ֶֹּהל מֹועֵ ד ּולְכָּ לֲ -עב ָֹּדתֹו ּולְ ִבגְ דֵ י
זָּהב לד':
הקֹדֶּ ׁש :ו ָּיבֹאּו הָּ אֲ נ ִָּׁשים על-הנ ִָּׁשים כֹל נ ְִדיב ֵלב הֵ בִ יאּו חָּ ח ָּו ֶּנזֶּם וְ טבעת וְ כּומָּ ז כָּל-כְ לִי ָּז ָּהב וְ כָּלִ -איׁש אֲ ֶּׁשר ֵהנִ יף ְּתנּופת ָּ
 ...וטעם ויבואו האנשים על הנשים .בעבור כי הנדבה בתכשיטין היא מצויה אצל הנשים יותר ,וכלן היו להן ,ופרקו נזמיהן
וטבעותיהן מיד ,ובאו תחלה ,והאנשים אשר נמצאו להם הביאו עמהם ,כי טעם על הנשים שהן היו שם בראשונה והאנשים
נטפלו להן.
 )59שמות לח:ח ורש"י שם
ש ֵאת הכִ יֹור נְחׁשֶּ ת וְ ֵאת כנֹו נְ חֹׁשֶּ ת בְ מ ְראֹת הצֹבְ אֹת אֲ ֶּׁשר צָּ בְ אּו פֶּתח אֹהֶּ ל מֹועֵ ד:
ויע ֹ

במראות הצובאות  --בנות ישראל היו בידן מראות ,שרואות בהן כשהן מתקשטות ,ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן,
והיה מואס משה בהן ,מפני שעשוים ליצר הרע ,אמר לו הקב"ה קבל ,כי אלו חביבין עלי מן הכל ,שעל ידיהם העמידו הנשים
צבאות רבות במצרים ,כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך ,היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ,ונוטלות
המראות ,וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ,ומשדלתו בדברים ,לומר אני נאה ממך ,ומתוך כך מביאות לבעליהם לידי תאוה,
ונזקקות להם ,ומתעברות ויולדות שם ... ,וזה שנאמר במראות הצובאות,

 )60סוטה יא:
בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים ,בשעה שהולכות לשאוב מים ,הקב״ה מזמן להם דגים
קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים ,ובאות ושופתות שתי קדירות אחת של חמין ואחת של דגים ,ומוליכות
אצל בעליהן לשדה ,ומרחיצות אותן וסכות אותן ומאכילות אותן ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתים ,שנאמר( :תהלים
סח) אם תשכבון בין שפתים וגו׳,
 )61בראשית ג:ו-יב
יׁשּה עִ מָּ ּה
שכִ יל ו ִּתקח ִמפִ ְריֹו וּת ֹאכל ו ִּת ֵּתן גם-לְ ִא ָּ
ו ֵּת ֶּרא הָּ ִאשָּ ה כִ י טֹוב הָּ עֵ ץ לְ מאֲ כָּל וְ כִ י תאֲ ָּוה-הּוא לָּעֵ יניִ ם וְ ֶּנ ְחמָּ ד הָּ עֵ ץ לְה ְ ֹ
ֹלהים
ֵיהם וי ְֵדעּו כִ י עֵ ירֻ ִמם ֵהם ו ִי ְתפְ רּו עֲלֵה ְת ֵאנָּה וי ֲעשֹּו ל ֶָּּהם חֲ ֹגרֹת :ו ִי ְׁש ְמעּו ֶּאת-קֹול יְ הֹוָּ ה אֱ ִ
וי ֹאכל :ו ִּתפָּק ְחנָּה עֵ ינֵי ְׁשנ ֶּ
ֹלהים ֶּאלָּ -ה ָּא ָּדם וי ֹאמֶּ ר לֹו
ֹלהים בְ תֹוְך עֵ ץ הגָּן :ויִ ְק ָּרא יְ הֹוָּ ה אֱ ִ
ִמ ְתהלְֵך בגָּן לְ רּוח היֹום ו ִי ְתחבֵ א ָּה ָּאדָּ ם וְ ִא ְׁשּתֹו ִמפְ נֵי ְיהֹוָּה אֱ ִ
יתיָך
ירא כִ י-עֵ ירֹם ָּאנֹכִ י ו ֵָּאחָּ בֵ א :וי ֹאמֶּ ר ִמי ִהגִ יד ְלָך כִ י עֵ ירֹם ָּא ָּּתה הֲ ִמןָּ -העֵ ץ אֲ ֶּׁשר ִצּוִ ִ
קלְָך ׁשָּ מעְ ִּתי בגָּן ָּו ִא ָּ
איֶּכָּה :וי ֹאמֶּ ר ֶּאתֹ -
אכֵל:
לְּתי אֲ כָּ לִ -ממֶּ נּו ָּא ָּכל ְָּּת :וי ֹאמֶּ ר הָּ ָּאדָּ ם הָּ ִאשָּ ה אֲ ׁשֶּ ר נָּת ָּּתה עִ מָּ ִדי ִהוא נ ְָּתנָּה-לִי ִמןָּ -העֵ ץ וָּ ֹ
לְבִ ִ

 )62בראשית ד:ח-י'
ֹאמר ל ֹא
ֹאמר ד' ֶּאל-קיִ ן ֵאי ֶּהבֶּ ל ָּא ִחיָך וי ֶּ
יֹותם בשָּ דֶּ ה וי ָָּּקם קיִן ֶּאל-הֶּ בֶּ ל ָּא ִחיו ויה ְרגֵהּו :וי ֶּ
וי ֹאמֶּ ר קיִן ֶּאל-הֶּ בֶּ ל ָּא ִחיו ויְ ִהי בִ ְה ָּ
ית קֹול ְדמֵ י ָּא ִחיָך ֹצע ֲִקים ֵאלי ִמן-הָּ אֲ ָּד ָּמה:
ָּידעְ ִּתי הֲ ׁשֹמֵ ר ָּא ִחי ָּאנֹכִ י :וי ֹאמֶּ ר מֶּ ה עָּ ִֹש ָּ
 )63שמות ג:טז ,כט ,ה:א ו שם
לְֵך וְ ָּאספְ ָּּת ֶּאת-זִ ְקנֵי ִי ְֹש ָּר ֵאל וְ ָּאמ ְר ָּּת אֲ לֵ הֶּ ם ד' אֱ ֹל ֵקי אֲ ב ֵֹתיכֶּם נ ְִר ָּאה ֵאלי אֱ ֹל ֵקי א ְב ָּר ָּהם ִי ְצ ָּחק וְ י ֲעקֹב לֵאמֹר פָּ קֹד פָּק ְד ִּתי ֶּא ְתכֶּ ם
וְ ֶּאת-הֶּ עָּ שֹּוי ָּלכֶּם בְ ִמצְ ָּר ִים:
ויֵלְֶּך מ ֶֹּׁשה וְ אהֲ רֹן ויא ְספּו ֶּאת-כָּל-זִ ְקנֵי בְ נֵי ִי ְֹש ָּר ֵאל:
ֹלקי ִי ְֹש ָּר ֵאל ׁשלח ֶּאת-ע ִמי וְ ָּיחֹגּו לִי ב ִמ ְדבָּ ר:
ֹאמרּו ֶּאל-פ ְרעֹה כֹהָּ -אמר ד' אֱ ֵ
וְ אחר בָּ אּו מֹׁשֶּ ה וְ אהֲ רֹן וי ְ
ואחר באו משה ואהרן וגו׳ .אבל הזקנים נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרן ,עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין ,לפי
שיראו ללכת,
 )64פירוש רש"י על שמות ה:א

ואחר באו משה ואהרן וגו׳  -אבל הזקנים נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרן ,עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין ,לפי
שיראו ללכת,

 )65שמות כד:יא ופירוש רש"י
וְ ֶּאל-אֲ צִ ילֵי ְבנֵי ִי ְֹש ָּר ֵאל ל ֹא ָּׁשלח יָּדֹו ויֶּחֱ זּו ֶּאת-הָּ אֱ ֹל ִקים וי ֹאכְ לּו ו ִי ְׁשּתּו:

ויחזו את האלקים  -היו מסתכלין בו בלב גס מתוך אכילה ושתיה כך מדרש תנחומא

 )66במדבר יא:טז ופירוש רש"י
וי ֹאמֶּ ר ד' ֶּאל-מ ֶֹּׁשה ֶּא ְספָּ ה-לִ י ִׁשבְ עִ ים ִאיׁש ִמזִ ְקנֵי ִי ְֹש ָּר ֵאל אֲ ׁשֶּ ר יָּדעְ ָּּת כִ יֵ -הם זִ ְקנֵי ָּהעָּ ם וְ ׁש ְֹט ָּריו וְ לָּ ק ְח ָּּת א ָֹּתם ֶּאל-א ֶֹּהל מֹועֵ ד
וְ ִה ְתיצְ בּו ׁשָּ ם עִ מָּ ְך:

אספה לי  -הרי תשובה לתלונתך שא מרת לא אוכל אנכי לבדי והזקנים הראשונים היכן היו והלא אף במצרים ישבו עמהם שנאמר
(שמות ג) לך ואספת את זקני ישראל אלא באש תבערה מתו וראוים היו מסיני לכך דכתיב (שמות כד) ויחזו את האלקים שנהגו
קלות ראש כנושך פתו ומדבר בפני המלך וזהו (שם) ויאכלו וישתו ולא רצה הקב"ה ליתן אבלות במתן תורה ופרע להם כאן

 )67רות א:א-ה
ּוׁשנֵי בָּ נָּיו :וְ ֵׁשם הָּ ִאיׁש
מֹואב הּוא וְ ִא ְׁשּתֹו ְ
ָּ
ש ֵדי
ויְ ִהי בִ יְ ֵמי ְׁשפֹט השֹפְ ִטים ויְ ִהי ָּרעָּ ב בָּ ָּא ֶּרץ ו ֵילְֶּך ִאיׁש ִמבֵ ית לֶּחֶּ ם יְ הּודָּ ה ָּלגּור ִב ְ ֹ
יִהיּוָּׁ -שם :וי ָָּּמת אֱ לִימֶּ לֶּ ְך
מֹואב ו ְ
ש ֵדיָּ -
הּודה ו ָּיבֹאּו ְ ֹ
אֱ לִימֶּ לְֶּך וְ ׁשֵ ם ִא ְׁשּתֹו ָּנע ֳִמי וְ ֵׁשם ְׁשנֵי-בָּ נָּיו מ ְחלֹון וְ כִ ְליֹון ֶּאפְ ָּר ִתים ִמבֵ ית לֶּחֶּ ם יְ ָּ
לָּהם נ ִָּׁשים מֹאֲ ִביֹות ֵׁשם הָּ אחת עָּ ְרפָּה וְ ֵׁשם ה ֵשנִית רּות וי ְֵׁשבּו ָּׁשם כְ עֶּ ֶֹּשר ָּׁשנִים:
שאּו ֶּ
ּוׁשנֵי בָּ נֶּיהָּ  :ו ִי ְ ֹ
ִאיׁש ָּנע ֳִמי ו ִּתשָּ ֵאר ִהיא ְ
יׁשּה:
ויָּמּותּו גםְׁ -שנֵיהֶּ ם מ ְחלֹון וְ כִ לְ יֹון ו ִּתשָּ ֵאר הָּ ִא ָּשה ִמ ְשנֵי ְי ָּל ֶּדיהָּ ּומֵ ִא ָּ
 )68בבא בתרא צא .ורמב"ם הלכות מלכים ה:ט
ר"ש בן יוחאי אומר אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו ומפני מה נענשו מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ
אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן העכו"ם ויחזור לארץ וכן
יוצא הוא לסחורה אבל לשכון בחוצה לארץ אסור אלא אם כן חזק שם הרעב עד שנעשה שוה דינר חטין בשני דינרין במה
דברים אמורים כשהיו המעות מצויות והפירות ביוקר אבל אם הפירות בזול ולא ימצא מעות ולא במה ישתכר ואבדה
פרוטה מן הכיס יצא לכל מקום שימצא בו ריוח ואף על פי שמותר לצאת אינה מדת חסידות שהרי מחלון וכליון שני גדולי
הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כלייה למקום:
 )69סנהדרין כ.
אמר רב יהודה אמר רב מפני מה נענש אבנר מפני שהיה לו למחות בשאול ולא מיחה רבי יצחק אמר מיחה ולא נענה
 )70שבת נד:
כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו באנשי עירו נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו נתפס על
כל העולם כולו
 )71שבת נה.
אמר רבי אחא ברבי חנינא מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה דכתיב ויאמר ה'
אליו עובר בתוך העיר בתוך ירושלים והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה
וגו' אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה ועל
מצחם של רשעים תיו של דם כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה
נשתנו אלו מאלו אמר לה הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים אמרה לפניו רבונו של עולם היה בידם למחות ולא
מיחו אמר לה גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם (אמר) (אמרה) לפניו רבונו של עולם אם לפניך גלוי להם מי
גלוי והיינו דכתיב זקן בחור ובתולה טף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התיו אל תגשו וממקדשי תחלו וכתיב
ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית.

 )72במדבר טז:א-ג
יאב וְ אֹון בֶּ ןֶּ -פלֶּת ְבנֵי ְראּובֵ ן :וי ָֻּקמּו ִלפְ נֵי מ ֶֹּׁשה ואֲ נ ִָּׁשים ִמ ְבנֵי-יִ ְֹש ָּר ֵאל
ירם בְ נֵי אֱ לִ ָּ
ויִקח קֹרח בֶּ ןִ -יצְ הָּ ר בֶּ ןְ -קהָּ ת בֶּ ןֵ -לוִ י וְ דָּ ָּתן ואֲ ִב ָּ
ֹאמרּו אֲ לֵ ֶּהם רבָּ -ל ֶּכם כִ י כָּ לָּ -העֵ ָּדה כֻלָּ ם
יאי עֵ דָּ ה ְק ִר ֵאי מֹועֵ ד אנְׁשֵ יׁ-שֵ ם :ו ִי ָּקהֲ לּו על-מֹׁשֶּ ה וְ על-אהֲ רֹן וי ְ
אתיִם ְנ ִֹש ֵ
ּומ ָּ
חֲ ִמ ִשים ָּ
ְקד ִֹׁשים ּובְ תֹוכָּם ד' ּומדּוע ִּת ְתנ ְשאּו עלְ -קהל ד':
 )73הוריות י'.
אמר להם :כמדומין אתם שררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם
 )74דברים לד:ה ,יהושע א:א ,א:יג
מֹואב על-פִ י ד':
ויָּמָּ ת ׁשָּ ם מֹׁשֶּ ה עֶּ בֶּ ד-ד' בְ ֶּא ֶּרץ ָּ
ויְ ִהי אחֲ ֵרי מֹות מ ֶֹּׁשה עֶּ בֶּ ד ד' וי ֹאמֶּ ר ד' ֶּאל-יְ הֹוׁשֻ ע ִבן-נּון ְמׁשָּ ֵרת מֹׁשֶּ ה לֵאמֹר:
זָּכֹור ֶּאת-הדָּ בָּ ר אֲ ׁשֶּ ר ִצּוָּה ֶּא ְתכֶּם מֹׁשֶּ ה עֶּ בֶּ ד-ד' לֵ אמֹר ְיהֹוָּה אֱ ֹלהֵ יכֶּם ֵמנִיח ָּלכֶּם וְ נָּתן ָּל ֶּכם ֶּאתָּ -ה ָּא ֶּרץ הז ֹאת:
רבי י הודה אומר הוי זהיר בתלמוד .ששגגת תלמוד עולה זדון .רבי שמעון אומר שלשה כתרים הם .כתר תורה וכתר כהונה
וכתר מלכות .וכתר שם טוב עולה על גביהן:
 )75משנה אבות ד:יג
רבי שמעון אומר שלשה כתרים הם .כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות .וכתר שם טוב עולה על גביהן:
 )76תוספתא בכורים ב:י'
לעולם העסוקין לגבוה אם היו עסוקין לשם שמים הרי הן בכלל ברכה:
 )77פרקי אבות ב:ב
וכל העמלים עם הצבור ,יהיו עמלים עמהם לשם שמים ,שזכות אבותם מסיעתן וצדקתם עומדת לעד .ואתם ,מעלה אני
עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם:
 )78שולחן ערוך ,חושן משפט ב:א
...וכל מעשיהם יהיו לשם שמים ודוקא גדול הדור או טובי העיר שהמחום ב"ד עליהם וכן נוהגין בכל מקום שטובי העיר
בעירן כב"ד הגדול
 )79משנה אבות ב:ה
ובמקום שאין אנשים ,השתדל להיות איש:
 )80ויקרא יט:טז
ל ֹאֵ -תלְֵך ָּרכִ יל בְ ע ֶּמיָך ל ֹא ת ֲעמֹד על-דם ֵרעֶּ ָך אֲ נִי ד':
 )81דברים כב:א-ד
ל ֹאִ -ת ְר ֶּאה ֶּאתׁ-שֹור ָּא ִחיָך אֹו ֶּאתֵֹ -שיֹו נִדָּ ִחים וְ ִה ְתעל ְמ ָּּת מֵ הֶּ ם הָּ ׁשֵ ב ְּת ִׁשיבֵ ם ל ְָּא ִחיָך :וְ ִאם-ל ֹא ָּקרֹוב ָּא ִחיָך ֵאלֶּיָך וְ ל ֹא יְדעְ ּתֹו
ש ְמ ָּלתֹו וְ כֵן ּת ֲע ֶֹּשה לְכָּל-אֲ בֵ דת
יתָך וְ הָּ יָּה עִ ְמָך עד ְדרֹׁש ָּא ִחיָך אֹתֹו והֲ ֵׁשבֹתֹו לֹו :וְ ֵכן ּת ֲע ֶֹּשה לחֲ מֹרֹו וְ כֵ ן ּת ֲע ֶֹּשה ְל ִ ֹ
ואֲ ספְ ּתֹו ֶּאלּ-תֹוְך בֵ ֶּ
אתּה ל ֹא תּוכל ל ְִה ְתע ֵלם :ל ֹאִ -ת ְר ֶּאה ֶּאת-חֲ מֹור ָּא ִחיָך אֹו ׁשֹורֹו נֹפְ לִים ב ֶּד ֶּרְך וְ ִה ְתעל ְמ ָּּת ֵמ ֶּהם הָּ ֵקם
ּומצָּ ָּ
ָּא ִחיָך אֲ ׁשֶּ רּ-ת ֹאבד ִממֶּ נּו ְ
ָּּת ִקים עִ מֹו:
 )82שבועות לט.
בזה
...מלמד שכל ישראל ערבים זה ִ
 )83אסתר ב:ה
ּוׁשמֹו מָּ ְר ֳדכי בֶּ ן י ִָּאיר בֶּ ן ִׁש ְמעִ י בֶּ ן ִקיׁש ִאיׁש י ְִמינִי:
ירה ְ
הּודי ָּהיָּה בְ ׁשּוׁשן ה ִב ָּ
ִאיׁש יְ ִ
 )84פירושי רש"י על אסתר ב:ה

איש יהודי  -על שגלה עם גלות יהודה כל אותן שגלו עם מלכי יהודה היו קרויים יהודים בין הגוים ואפילו משבט אחר הם
איש ימיני  - -מבנימין היה כך פשוטו ,ורבותינו דרשו מה שדרשו:

