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 בראשית ו:ט( 1

ה ִדיק ִאיׁש ֹנח   ֹנח   ּתֹוְלֹדת ֵאלֶּ ִמים צ  יָּה ּתָּ יו הָּ ת ְבֹדֹרתָּ אֶּ ֱאֹלִק -ֱ ְך יםהָּ לֶּ  :ֹנח  -ִהְתה 
  
 ( בראשית ז:ז2

יו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי נָּ יָּבֹא ֹנח  ּובָּ ל-ו  יו ִאּתֹו אֶּ נָּ בּול:-בָּ מ  ה ִמְפֵני ֵמי ה  ֵּתבָּ  ה 
 
 פירוש רש"י על בראשית ו:ט( 3

 דורו לפי ג, לגנאי אותו שדורשים ויש, יותר צדיק היה צדיקים בדור היה שאילו שכן כל, לשבח אותו דורשים מרבותינו יש - בדורותיו

 לכלום נחשב היה לא אברהם של בדורו היה ואילו, צדיק היה
 
 בה ל:זמדרש, בראשית ר( 4

איש כל מקום שנאמר איש צדיק ומומחה שכל ק"ך שנה היה נח נוטע ארזים וקוצצן אמרו למה כדין אמר להון כך אמר 
 ...לא אתי אלא על ביתיה דההוא גברא מאריה דעלמא דהוא מייתי מבולא על עלמא א"ל אין איתי מבולא

 
 בראשית רבה פד:דמדרש יב:ה, בראשית ( 5

ם  ְברָּ ח א  ִיק  תו  ת-אֶּ י ִאְׁשּתֹו ְואֶּ ר  ן-ֹשָּ ת-לֹוט בֶּ ִחיו ְואֶּ ל-אָּ ת-כָּ ׁשּו ְואֶּ כָּ ר רָּ ם ֲאׁשֶּ ר-ְרכּוׁשָּ ׁש ֲאׁשֶּ פֶּ נֶּ ה -ה  ְרצָּ ת א  כֶּ לֶּ ֵיְצאּו לָּ ן ו  רָּ ֹשּו ְבחָּ עָּ
ן:  ע  ה ְכנָּ ְרצָּ יָֹּבאּו א  ן ו  ע   ְכנ 

אשתו א"ר אלעזר בשם ר' יוסי בן זימרא  וד"א וישב יעקב וגו' אברהם גייר גיורים הה"ד )בראשית יב( ויקח אברם את שרי
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 

ה מגיירת תלמוד לומר ואת הנפש אשר עשו בחרן אשר עשה אין כתיב כאן אלא אשר עשו א"ר חוניא מגייר ושרה לא הית
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
 
 מברטנורה על משנה אבות א:ה פירוש רבי עובדיה( 6

כביתו של אברהם אבינו ע"ה שהיה פתוח לארבע רוחות העולם. כדי שלא יצטרכו האורחים  - יהי ביתך פתוח לרוחה
 להקיף למצוא הפתח:

 
 בראשית רבה לח:יגמדרש ( 7

 לאברהם הושיב לאתר קנפי זמן חד היה צלמים עובד תרח דיפו אדא דרב בריה בר חייא רבי אביו תרח פני על הרן וימת
משין או שיתין והוה א״ל ווי ליה ח בר א״ל והוה את שנין כמה בר א״ל והוה דיזבן בעי אינש בר אתי הוה תחתיו מוכר

לההוא גברא דהוה בר שיתין ובעי למסגד לבר יומי והוה מתבייש והולך לו חד זמן אתא חד איתתא טעינה בידה חדא פינך 
קודמיהון קם נסיב בוקלסא בידיה ותבריהון לכולהון פסיליא ויהב בוקלסא בידא דרבה דסולת אמרה ליה הא לך קרב 

דהוה ביניהון כיון דאתא אבוה א״ל מאן עביד להון כדין א״ל מה נכפר מינך אתת חדא איתתא טעינה לה חדא פינך דסולת 
ין אמר אנא איכול קדמאי קם הדין ואמרת לי הא לך קריב קודמיהון קריבת לקדמיהון הוה דין אמר אנא איכול קדמאי וד

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 

״ל נסגוד לעננא א״ל אם כן נסגוד לרוחא דמבדר עננא א״ל נסגוד לרוחא א״ל ונסגוד לבר אינשא דסביל רוחא דטעין מיא א
א״ל מילין את משתעי אני איני משתחוה אלא לאור הרי אני משליכך בתוכו ויבא אלוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו 

דאברהם אנא ואם נצח נמרוד אנא אמר דנמרוד אנא  הוה תמן הרן קאים פלוג אמר מה נפשך אם נצח אברהם אנא אמר מן
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׳
 

 לב, כו-בראשית יח: כ, בראשית יג:יג( 8
ִאים ל   טָּ ִעים ְוח  ְנֵׁשי ְסֹדם רָּ   ְמֹאד: ד'ְוא 

ר  יֹאמֶּ ה ִכי ד'ו  ֲעֹמרָּ ת ְסֹדם ו  ֲעק  ה ְוח  -ז  בָּ ה ְמֹאד:רָּ ְבדָּ ם ִכי כָּ אתָּ ה טָּ ֹשּו |-ֵאֲרדָּ י עָּ ה ֵאל  אָּ בָּ ּה ה  תָּ ֲעקָּ ְכצ  ה ה  ְראֶּ א ְואֶּ ה ְוִאם נָּ לָּ לֹא -כָּ
ה:  עָּ ִׁשים ו  ֵאדָּ ֲאנָּ ם הָּ ִיְפנּו ִמשָּ ם עֹודֶּ ו  הָּ ְברָּ ה ְוא  ף ִּת  :ד'נּו ֹעֵמד ִלְפֵני ֵיְלכּו ְסֹדמָּ א  ר ה  יֹאמ  ם ו  הָּ ְברָּ ׁש א  ִיג  ִדיק ִעםו  ה צ  ע:-ְספֶּ ׁשָּ י  רָּ אּול 

ה ְולֹא ף ִּתְספֶּ א  ִעיר ה  ִדיִקם ְבתֹוְך הָּ ִד -ֵיׁש ֲחִמִשים צ  צ  ן ֲחִמִשים ה  ע  קֹום ְלמ  מָּ א ל  ר בְ ִתשָּ ּה:יִקם ֲאׁשֶּ ר  ִקְרבָּ בָּ דָּ ה ְלָך ֵמֲעֹשת | כ  ִללָּ חָּ
ִדיק ִעם ִמית צ  ה ְלהָּ זֶּ ל-ה  ְך ֲהֹׁשֵפט כָּ ה לָּ ִללָּ ע חָּ ׁשָּ רָּ ִדיק כָּ צ  יָּה כ  ע ְוהָּ ׁשָּ אָּ -רָּ ט:הָּ ה ִמְׁשפָּ ֲעֹשֶּ ץ לֹא י  ר  רֶּ יֹאמֶּ א ִבְסֹדם -ִאם ד'ו  ְמצָּ אֶּ



ל אִתי ְלכָּ ֹשָּ ִעיר ְונָּ ִדיִקם ְבתֹוְך הָּ ם:-ֲחִמִשים צ  ֲעבּורָּ קֹום ב  מָּ ל  ... ה  ר א  יֹאמֶּ ְך-ו  ה א  ְברָּ ֲאד  י ו  אֹדנָּ ר ל  א ִיח  ם -נָּ ְצאּון ׁשָּ י ִימָּ ם אּול  ע  פ  ה 
ה: רָּ ֲעֹשָּ ֲעבּור הָּ ְׁשִחית ב  ר לֹא א  יֹאמֶּ ה ו  רָּ  ֲעֹשָּ

 
 :יטבראשית יח( 9

ת ה אֶּ ּוֶּ ר ְיצ  ן ֲאׁשֶּ ע  ְעִּתיו ְלמ  ת-ִכי ְיד  יו ְואֶּ נָּ חֲ -בָּ ְך ֵביתֹו א  רֶּ ְמרּו דֶּ יו ְוׁשָּ ִביא  ד'רָּ ן הָּ ע  ט ְלמ  ה ּוִמְׁשפָּ קָּ ֲעשֹֹות ְצדָּ ל ד'ל  ם-ע  הָּ ְברָּ ֵאת  א 
ר יו: -ֲאׁשֶּ לָּ ר עָּ  ִדבֶּ

  
 טז-יד:יבבראשית ( 10

ת ִיְקחּו אֶּ ת-ו  ן-לֹוט ְואֶּ ֵילֵ -ְרֻכׁשֹו בֶּ ם ו  ְברָּ ֵגדכּו ְוהּוא יֵׁשב ִבְסֹדם: ֲאִחי א  י  ִליט ו  פָּ יָּבֹא ה  ְמֵרא  ו  ִעְבִרי ְוהּוא ֹׁשֵכן ְבֵאֹלֵני מ  ם הָּ ְברָּ ְלא 
ֵנר ְוהֵ  ֲאִחי עָּ ְׁשֹכל ו  ֱאֹמִרי ֲאִחי אֶּ ֲעֵלי ְבִריתהָּ ם: -ם ב  ְברָּ תא  ק אֶּ רֶּ יָּ ִחיו ו  ה אָּ ם ִכי ִנְׁשבָּ ְברָּ ע א  ִיְׁשמ  ר -ו  ֹשָּ ה עָּ יו ְיִליֵדי ֵביתֹו ְׁשֹמנָּ ֲחִניכָּ

דּוְׁשֹלׁש מֵ  ִיְרֹדף ע  דן: דָּ -אֹות ו  ִיְרְדֵפם ע  ֵכם ו  י  יו ו  דָּ ֲעבָּ ה הּוא ו  ְילָּ ם | ל  ֵלק ֲעֵליהֶּ ֵיחָּ ה ֲאׁשֶּ -ו  ק: חֹובָּ ֹשֶּ מָּ לר ִמְשמֹאל ְלד  ב ֵאת כָּ ׁשֶּ יָּ -ו 
ת ְרֻכׁש ְוג ם אֶּ ת-הָּ ִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב ְוג ם אֶּ ת-לֹוט אָּ ִׁשים ְואֶּ נָּ ם:-ה  עָּ  הָּ

 
 בראשית יח:יח( 11

יֹו  ם הָּ הָּ ְברָּ צּום ְוִנְבְרכּוְוא  דֹול ְועָּ ץ: -ִיְהיֶּה ְלגֹוי גָּ רֶּ אָּ  בֹו ֹכל גֹוֵיי הָּ
 

 ג-:אראשית כבב( 12
ח   ְיִהי א  ֱאֹלו  ה ְוהָּ ֵאלֶּ ִרים הָּ ְדבָּ תִק ר ה  ה אֶּ יו א  -ים ִנסָּ ר ֵאלָּ יֹאמֶּ ם ו  הָּ ְברָּ ר ִהֵנִני:א  יֹאמֶּ ם ו  הָּ ח ְברָּ ר ק  יֹאמֶּ ת-ו  א אֶּ ת-נָּ ְיִחיְדָך -ִבְנָך אֶּ

ת-רֲאׁשֶּ  ְבּתָּ אֶּ ה  ְך-אָּ ק ְולֶּ ל-ִיְצחָּ הָּ -ְלָך אֶּ ד הֶּ ח  ל א  ה ע  ם ְלֹעלָּ ֲעֵלהּו ׁשָּ ֹמִריָּה ְוה  ץ ה  רֶּ יָך: אֶּ ר ֵאלֶּ ר ֹאמ  ר ִרים ֲאׁשֶּ ֹבקֶּ ם ב  הָּ ְברָּ ְׁשֵכם א  י  ו 
ת י ֲחֹבׁש אֶּ ת-ו  ח אֶּ ִיק  ע ֲעֵצי -ֲחֹמרֹו ו  ק  ְיב  ק ְבנֹו ו  יו ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצחָּ רָּ לְׁשֵני ְנעָּ ְך אֶּ ֵילֶּ ם ו  יָּקָּ ה ו  רה  -ֹעלָּ קֹום ֲאׁשֶּ ר-מָּ מ  ֱאֹל-אָּ  ...ים:ִק לֹו הָּ

 
 בראשית כא:יד( 13

ר ֱאֹל יֹאמֶּ לִק ו  ל-ים אֶּ ם א  הָּ ְברָּ ל-א  יָך ע  ע ְבֵעינֶּ ל-ֵיר  ר ְוע  ע  נ  ֵרא ְלָך -ה  ק ִיקָּ ּה ִכי ְבִיְצחָּ ע ְבֹקלָּ ה ְׁשמ  רָּ יָך ֹשָּ ר ֵאלֶּ ר ּתֹאמ  ָך ֹכל ֲאׁשֶּ תֶּ ֲאמָּ
עזָּ   ר 
 

 בראשית כב:יב( 14
ר יֹאמֶּ ל ו  ל-א  ְדָך אֶּ ח יָּ ל-ִּתְׁשל  ר ְוא  ע  נ  ה ִכי | ע  -ה  ֹש לֹו ְמאּומָּ ע  ְעִּתי ִכיּת  ד  ה יָּ תִק ְיֵרא ֱאֹל-ּתָּ ְכּתָּ אֶּ ֹש  ה ְולֹא חָּ ּתָּ ת-ים א  ְיִחיְדָך -ִבְנָך אֶּ
ִני:  ִממֶּ

 
 ח-נחמיה ט:ז( 15

ה ּתָּ ֱאֹל ד'הּוא -א  ח  ִק הָּ ר בָּ ִדים וְ ים ֲאׁשֶּ ֹשְ ם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור כ  ְברָּ ם: ְרּתָּ ְבא  הָּ ְברָּ ְמּתָּ ְשמֹו א  תֹש  אתָּ אֶּ צָּ בֹו -ּומָּ ןְלבָּ ֱאמָּ יָך נֶּ נֶּ  .....ְלפָּ
 

 כב-, כאד-בראשית לט:ב( 16
ְיִהי  ת ד'ו  ְיִהי -אֶּ ְצִליח  ו  ְיִהי ִאיׁש מ  ִמְצִרי:יֹוֵסף ו  יו ה  יו ִכי  ְבֵבית ֲאֹדנָּ ְרא ֲאֹדנָּ י  ר ד'ו  ה -ִאּתֹו ְוֹכל ֲאׁשֶּ ְצִליח   ד'הּוא ֹעֹשֶּ א  ְביָּדֹו:מ  ִיְמצָּ ו 

ל ְפִקֵדהּו ע  י  ת ֹאתֹו ו  רֶּ ְיׁשָּ יו ו  ל-יֹוֵסף ֵחן ְבֵעינָּ ן ְביָּדֹו:-יֶּׁש-ֵביתֹו ְוכָּ ת   לֹו נָּ
ְיִהי  ת ד'ו  ִיֵּתן ִחנֹו בְ -אֶּ ד ו  סֶּ יו חָּ ֵיט ֵאלָּ ר ֵביתיֹוֵסף ו  ר:-ֵעיֵני ֹש  ֹסה  ר ֵבית ה  ִיֵּתן ֹש  ר ְבי ד-ו  ֹסה  ל-ה  ר ְבֵבית -יֹוֵסף ֵאת כָּ ֲאִסיִרם ֲאׁשֶּ הָּ

ל ר ְוֵאת כָּ ֹסה  ה:-ה  יָּה ֹעֹשֶּ ם הּוא הָּ ים ׁשָּ ר ֹעֹשִ  ֲאׁשֶּ
 

 בראשית מא:טז( 17
ת ן יֹוֵסף אֶּ ע  י  י ֱאֹל-ו  דָּ ְרֹעה ֵלאֹמר ִבְלעָּ תִק פ  ה אֶּ ֲענֶּ ְרֹעה:-ים י   ְׁשלֹום פ 

 
 י'-מט:טבראשית ( 18
ְרֵיה  ץ ְכא  ב  ע רָּ ר  ִליתָּ כָּ ף ְבִני עָּ רֶּ ה ִמטֶּ ְרֵיה ְיהּודָּ נּו: גּור א  ִביא ִמי ְיִקימֶּ ד ִכי-לֹא ּוְכלָּ יו ע  ְגלָּ ה ּוְמֹחֵקק ִמֵבין ר  ט ִמיהּודָּ בֹא -יָּסּור ֵׁשבֶּ יָּ

ִמים: ת ע   ִׁשיֹלה ְולֹו ִיְקה 
 

 כז-( בראשית לז:כו19
ל ה אֶּ ר ְיהּודָּ יֹאמֶּ האֶּ -ו  יו מ  ת-חָּ ֲהֹרג אֶּ ע ִכי נ  צ  ִחינ-בֶּ תאָּ מֹו: -ּו ְוִכִסינּו אֶּ לדָּ ֵדנּו א  ִיְׁשְמֵעאִלים ְויָּ נּו ל  ִחינּו -בֹו ִכי-ְּתִהי-ְלכּו ְוִנְמְכרֶּ אָּ

יו: חָּ ִיְׁשְמעּו אֶּ ֵרנּו הּוא ו   ְבֹשָּ
 

 כו-יח,כד-בראשית לח:ח,טז( 20
רו  ה יֹאמֶּ ן ְיהּודָּ ל בֹא ְלאֹונָּ ִחיָך תֵאׁשֶּ -אֶּ ּה ְוי ֵבם אָּ ֵקם ֹאתָּ ע ְוהָּ ר  ִחיָך זֶּ הָּ ְלזֹו...: ְלאָּ ְחְׁשבֶּ י  ה ו  הָּ ְיהּודָּ ִיְראֶּ :ו  יהָּ נֶּ ה פָּ ה ִכי ִכְסתָּ ֵיט  נָּ ו 

ל יהָּ אֶּ ה-ֵאלֶּ ר מ  ּתֹאמֶּ תֹו ִהוא ו  לָּ ע ִכי כ  ד  ִיְך ִכי לֹא יָּ בֹוא ֵאל  א אָּ ה נָּ בָּ ר הָּ יֹאמֶּ ְך ו  רֶּ דֶּ ן-ה  י: ִלי ִכי תָּ -ִּתּתֶּ ח בֹוא ֵאלָּ ל  ֹנִכי ֲאׁש  ר אָּ יֹאמֶּ ו 
ר ִאם-ִעִזים ִמן-ְגִדי ּתֹאמֶּ צֹאן ו  בֹוןן ִּתֵּת -ה  ָך: ֵערָּ ְלחֶּ ד ׁשָּ ה  ע  ר מָּ יֹאמֶּ בֹוןו  ֵערָּ ן הָּ ּתֶּ ר אֶּ ר -ֲאׁשֶּ ְטָך ֲאׁשֶּ ָך ּומ  ְמָך ּוְפִתילֶּ ר ֹחתָּ ּתֹאמֶּ ְך ו  לָּ

ן ִיּתֶּ ָך ו  דֶּ ר -ְביָּ ה  ּת  יהָּ ו  יָּבֹא ֵאלֶּ ּה ו  ְיִהי  ...לֹו:לָּ ר ו  יֹאמֶּ ה ִלְזנּוִנים ו  רָּ ם ִהֵנה הָּ ָך ְוג  תֶּ לָּ ר כ  מָּ ה ּתָּ ְנתָּ ה ֵלאֹמר זָּ ד ִליהּודָּ יֻג  ִׁשים ו  ְכִמְׁשלׁש ֳחדָּ
ֵר  ה הֹוִציאּוהָּ ְוִתשָּ לף: ְיהּודָּ ה אֶּ ְלחָּ ר-ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ׁשָּ ִמיהָּ ֵלאֹמר ְלִאיׁש ֲאׁשֶּ ה ו  -חָּ רָּ ֹנִכי הָּ ה לֹו אָּ רֵאלֶּ כֶּ ר ה  א ְלִמי -ּתֹאמֶּ נָּ

ְפִתי ת ְוה  מֶּ ֹחתֶּ ה: ה  ֵאלֶּ ה הָּ טֶּ מ  ִני ִכיִלים ְוה  ה ִממֶּ ְדקָּ ר צָּ יֹאמֶּ ה ו  ֵכר ְיהּודָּ י  ל-ו  ה ְבִני ְולֹא-ֵכן לֹא-ע  ִּתיהָּ ְלֵׁשלָּ ּה:-ְנת  ְעּתָּ ף עֹוד ְלד    ...יָּס 
 

 ט-בראשית מג:ח( 21
ל ה אֶּ ר ְיהּודָּ יֹאמֶּ בִ -ו  ֵאל אָּ רָּ םִיֹשְ מּות ג  ה ְוִנְחיֶּה ְולֹא נָּ ה ְוֵנֵלכָּ ר ִאִּתי ְונָּקּומָּ ע  נ  ה ה  ְחנ-יו ִׁשְלחָּ םֲאנ  ם-ּו ג  ה ג  ּתָּ ֵפנּו:-א  ֹנִכי  ט  נּואָּ ְרבֶּ עֶּ  אֶּ
נּו ִאם ְקׁשֶּ ִדי ְּתב  ל-ִמיָּ אִתי ְלָך כָּ טָּ יָך ְוחָּ נֶּ ְגִּתיו ְלפָּ יָך ְוִהצ  ִמים:-לֹא ֲהִביֹאִתיו ֵאלֶּ יָּ  ה 



 
 ז:יב, מא:נזבראשית מ( 22

ְלֵכל ְיכ  ת יֹוֵסף ו  ִביו-אֶּ ת אָּ יו-ְואֶּ חָּ ל ְוֵאת אֶּ ִביו ֵבית-כָּ ם אָּ חֶּ ף: ְלִפי לֶּ טָּ  ה 
ל ל-ְוכָּ ה ִלְׁשֹבר אֶּ ְימָּ אּו ִמְצר  ץ בָּ רֶּ אָּ ל-יֹוֵסף ִכי-הָּ ב ְבכָּ עָּ רָּ ק הָּ ז  ץ:-חָּ רֶּ אָּ  הָּ

 
 מלכים א' יב:כהכב, ה, בראשית מח:( 23

ה ּתָּ יָך-ְׁשֵני ְוע  נֶּ נ בָּ ִדיםה  ץ ְלָך ֹולָּ רֶּ ִים ְבאֶּ ד ִמְצר  יָך ֹבִאי-ע  ה ֵאלֶּ ְימָּ ִים ֵהם-ִלי ִמְצר  ְפר  ה ִכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּוּוְמ  אֶּ שֶּ  ִלי: -נ 
ל ד ע  ח  ם א  ִּתי ְלָך ְׁשכֶּ ת  ֲאִני נָּ ְׁשִּתי:-ו  ְרִבי ּוְבק  ֱאֹמִרי ְבח  ְחִּתי ִמי ד הָּ ק  ר לָּ יָך ֲאׁשֶּ חֶּ  א 

 
 יב:כהמלכים א' ( 24
ן ִיבֶּ ם ו  ְבעָּ רָּ ת יָּ ם-אֶּ ר ְׁשכֶּ ִים ְבה  ְפר  ב אֶּ ֵיׁשֶּ ּה ו  ֵיֵצא בָּ ם ו  ן ִמשָּ ִיבֶּ ת ו   :ְפנּוֵאל-אֶּ
 

 פירוש רש"י על ישעיה יא:יג( 25
 זה בזה: משיח בן יוסף ומשיח בן דוד לא יקנאו - אפרים לא יקנא את יהודה

 
 סנהדרין קב.( 26

ש ברוך הוא לירבעם בבגדו, ואמר לו: חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, אמר לו, חר שתפשו הקדוא: אבא רבי אמר
 מי בראש:  בן ישי בראש  אי הכי לא בעינא.

 
 בני יששכר, מאמר חודש אלול א( 27

נ"ל להיות ידוע תרין משיחין הם המקווים לנו, משיח בן דוד מן יהודה, משיח בן יוסף מן אפרים ]זוה"ק ח"ג רע"ח ע"ב[, 
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 

 סן במעשה:ואלו דברי אלקים חיים, תשרי במחשבה ני
 

 השם משמואל, ויגש תרע( 28
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
 

 דברים לד:י'( 29
ם-ְולֹא ִביא קָּ ֵאל דעֹו נָּ רָּ ה ְבִיֹשְ ר ְכֹמׁשֶּ עֹו ֲאׁשֶּ ה ְידָּ ִנים ְיהֹוָּ ל פָּ ִנים-אֶּ  :פָּ
 

 יא,ד:י',ו:יב-שמות ג:ב,י'( 30
ְך  ְלא  א מ  ֵירָּ ת ד'ו  ב  יו ְבל  נּו אֻ -ֵאלָּ ה ֵאינֶּ ְסנֶּ ֵאׁש ְוה  ה ֹבֵער בָּ ְסנֶּ ְרא ְוִהֵנה ה  י  ה ו  ְסנֶּ ל:ֵאׁש ִמּתֹוְך ה  ְׁש ... כָּ ה ְואֶּ ה ְלכָּ ּתָּ לְוע  ֲחָך אֶּ ְרֹעה -לָּ פ 
ת ִמי -ְוהֹוֵצא אֶּ ִים: -ְבֵניע  ֵאל ִמִמְצרָּ רָּ לִיֹשְ ה אֶּ ר ֹמׁשֶּ יֹאמֶּ ֱאֹל-ו  לים ִק הָּ ֹנִכי ִכי ֵאֵלְך אֶּ ת-ִמי אָּ ְרֹעה ְוִכי אֹוִציא אֶּ ֵאל -פ  רָּ ְבֵני ִיֹשְ
ִים  :ִמִמְצרָּ

ל ה אֶּ ר ֹמׁשֶּ יֹאמֶּ ִרים אָּ -ו  י לֹא ִאיׁש ְדבָּ ה ִבי ֲאֹדנָּ לְיהֹוָּ ְרָך אֶּ בֶּ ז ד  ד-ֹנִכי ג ם ִמְּתמֹול ג ם ִמִשְלֹׁשם ג ם ֵמאָּ ָך ִכי ְכב  ְבדֶּ ֹנִכי:-ע  ׁשֹון אָּ ד לָּ ה ּוְכב   פֶּ
ֵבר ְיד  ה ו  ֵאל-ְבֵני ֵהן ֵלאֹמר ד' ִלְפֵני ֹמׁשֶּ רָּ ְמעּו-לֹא ִיֹשְ י ׁשָּ ֵעִני ְוֵאיְך ֵאל  ְרֹעה ִיְׁשמָּ ֲאנִ  פ  ִיםו  תָּ פָּ ל ֹשְ  :י ֲער 

 
 רשות הר"ן, דרוש הד( 31

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 

בר ]כלו[ בהפך למי שהוא כבד פה וכבד לשון, שהאמת לא יקובל ממנו רק לחוזק אחריו, ושהשקר ממנו יחשב אמת, והד
 הגלותו, ולזה הוסר בהשגחה לא היה דבר נופל במקרה:

 
 במדבר יב:ג( 32

ִאיׁש ה ְוהָּ ו ֹמׁשֶּ נָּ יו] עָּ נָּ ם ִמֹכל ְמֹאד[ עָּ דָּ אָּ ר הָּ ל ֲאׁשֶּ ה ְפֵני-ע  מָּ ֲאדָּ  :הָּ
 

 יט-שמות ב:יא( 33
ְיִהי ִמים ו  יָּ ל ֵהםהָּ  ב  ִיְגד  ה ו  ֵיֵצא ֹמׁשֶּ ל ו  יו-אֶּ חָּ י ְרא אֶּ ם ו  ְרא ְבִסְבֹלתָּ י  ה ִמְצִרי ִאיׁש ו  כֶּ יו ִעְבִרי-ִאיׁש מ  חָּ ן :ֵמאֶּ ִיפֶּ כֹ  ֹכה ו  ְרא ִכי ֵאין וָּ י  ה ו 

ת י ְך אֶּ ִמצְ -ִאיׁש ו  חֹול:ה  ִיְטְמֵנהּו ב  ֵשִני ְוִהֵנה ְׁשֵני ִרי ו  יֹום ה  ֵיֵצא ב  רָּ -ו  ר לָּ יֹאמֶּ ִׁשים ִעְבִרים ִנִצים ו  ָך:ֲאנָּ ה ֵרעֶּ כֶּ ה ת  מָּ ע לָּ ר ִמי  ׁשָּ יֹאמֶּ ו 
ת ְגּתָּ אֶּ ר  ר הָּ ֲאׁשֶּ ה ֹאֵמר כ  ּתָּ ְרֵגִני א  ְלהָּ ֵלינּו ה  ר ְוֹׁשֵפט עָּ ְמָך ְלִאיׁש ֹש  ֹ -ֹשָּ י ה ו  א ֹמׁשֶּ ִיירָּ ִמְצִרי ו  רה  בָּ דָּ ע ה  ֵכן נֹוד  ר אָּ ְרֹעה   אמ  ע פ  ִיְׁשמ  ו 

ת-תאֶּ  ֲהֹרג אֶּ ֵקׁש ל  ְיב  ה ו  זֶּ ר ה  בָּ דָּ ץ-ה  רֶּ ב ְבאֶּ ֵיׁשֶּ ְרֹעה ו  ה ִמְפֵני פ  ח ֹמׁשֶּ ִיְבר  ה ו  ב ע  -ֹמׁשֶּ ֵיׁשֶּ ן ו  ְבֵאר:-לִמְדיָּ נֹות  ה  ע בָּ ב  ן ׁשֶּ ּוְלֹכֵהן ִמְדיָּ
ת ה אֶּ אנָּ לֶּ ְּתמ  ה ו  נָּ ִּתְדלֶּ ה ו  בֹאנָּ ּתָּ ִטים-ו  ְרהָּ ן: הָּ ְׁשקֹות צֹאן ֲאִביהֶּ בֹ  ְלה  יָּ יֹוִׁש ו  ה ו  ם ֹמׁשֶּ יָּקָּ ֲרׁשּום ו  ְיגָּ ֹרִעים ו  תאּו הָּ ְׁשְק אֶּ י  ן ו  ם: -עָּ צֹאנָּ

ל ה אֶּ בֹאנָּ ּתָּ דּו-ו  ר מ  יֹאמֶּ ן ו  יֹום:ְרעּוֵאל ֲאִביהֶּ ן בֹא ה  ְרּתֶּ ם ע  ִמה  ֹרִעים ְוג  נּו ִמי ד הָּ ְרן ָּ ִאיׁש ִמְצִרי ִהִצילָּ ּתֹאמ  ְׁשְק -ו  י  נּו ו  ה לָּ לָּ ֹלה דָּ דָּ
ת  צֹאן:ה  -אֶּ
 

 מדרש, שמות רבה ב:ב( 34
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 



כ מוציא הבחורים שיהיו אוכלין עשב הקשה אמר הקב"ה מי שהוא יודע לרעות הצאן איש לפי שירעו עשב הבינונית ואח"
כחו יבא וירעה בעמי הה"ד )תהלים עח( מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ואף משה לא בחנו הקב"ה אלא בצאן אמרו 

יע לחסית כיון שהגיע לחסית נזדמנה רבותינו כשהיה מרע"ה רועה צאנו של יתרו במדבר ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהג
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: 
 

 לב-לב:לאשמות  (35
ב יָּׁשָּ ה ו  ל ֹמׁשֶּ ר ד'-אֶּ יֹאמ  א ו  נָּ א אָּ טָּ ם חָּ עָּ ה הָּ זֶּ ה ה  אָּ ה ֲחטָּ ֲעֹשּו ְגֹדלָּ י  ב: לָּ  ו  הָּ ם ֱאֹלֵהי זָּ ה ִאםהֶּ ּתָּ ם ְוִאם-ְוע  אתָּ טָּ א ח  א -ִּתשָּ ִין ְמֵחִני נָּ א 

: ְבּתָּ תָּ ר כָּ  ִמִסְפְרָך ֲאׁשֶּ
 

 ורש"י על במשבר כז:טז שמות לג:יא( 36
ל ד' רְוִדבֶּ  ה-אֶּ ִנים ֹמׁשֶּ ל פָּ ִנים-אֶּ ר פָּ ֲאׁשֶּ לְיד   כ  ל-ֵבר ִאיׁש אֶּ ב אֶּ ְרתֹו ְיהֹוֻׁשע  ִבן-ֵרֵעהּו ְוׁשָּ ה ּוְמׁשָּ ֲחנֶּ מ  ִמיׁש ִמּתֹוְך -ה  ר לֹא יָּ ע  נּון נ 

ל: ֹאהֶּ  הָּ
 ... כדאי הוא יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש מתוך האהל...  - יפקד ה׳

 
 ברכות סב.( 37

 מזרח נפנין שאין למדתי: דברים שלשה ממנו ולמדתי, הכסא לבית יהושע רבי אחר נכנסתי אחת פעם: עקיבא רבי אמר
 בן ליה אמר. בשמאל אלא בימין מקנחין שאין ולמדתי מיושב אלא מעומד נפרעין שאין ולמדתי, ודרום צפון אלא ומערב
י צריך. תניא, בן עזאי אומר: פעם אחת נכנסתי אחר רבי ללמוד אנו היא תורה: ליה אמר ־ ברבךִ  פנים העזת כאן עד: עזאי

עקיבא לבית הכסא, ולמדתי ממנו שלשה דברים: למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ולמדתי שאין נפרעין 
ו: תורה מעומד אלא מיושב, ולמדתי שאין מקנחין בימין אלא בשמאל. אמר לו רבי יהודה: עד כאן העזת פניך ברבִך ־ אמר ל

 היא וללמוד אני צריך.
 

 י', יג-שמות יז:ט( 38
ל ה אֶּ ר ֹמׁשֶּ יֹאמֶּ ר-ו  ל-ְיהֹוֻׁשע  ְבח  ב ע  ֹנִכי ִנצָּ ר אָּ חָּ ֵלק מָּ ֲעמָּ ֵחם ב  ִׁשים ְוֵצא ִהלָּ נּו ֲאנָּ ֹ -לָּ ֱאֹלר ֵטה הָּ ה ּומ  ִגְבעָּ ִדי: יםִק אׁש ה  ֹש ְיהֹוֻׁשע   ְביָּ ע  י  ו 

ר מ  ר אָּ ֲאׁשֶּ ה ְלִה -כ  ה:לֹו ֹמׁשֶּ ִגְבעָּ לּו רֹאׁש ה  ֲהֹרן ְוחּור עָּ ה א  ֵלק ּוֹמׁשֶּ ֲעמָּ ֵחם ב  י ֲחלׁש... לָּ ת ְיהֹוֻׁשע   ו  ֵלק-אֶּ ת ֲעמָּ מֹו-ְואֶּ ב-ְלִפי ע  רֶּ  :חָּ
 

  ז-שמות יד:ו( 39
ן-ִויהֹוֻׁשע  ִבן ֵלב בֶּ ה ִמן-נּון ְוכָּ ת-ְיֻפנֶּ ִרים אֶּ ּתָּ ם:-ה  ְרעּו ִבְגֵדיהֶּ ץ קָּ רֶּ אָּ ל הָּ יֹאְמרּו אֶּ ל-ו  ת ְבֵני-כָּ ְרנּו -ֲעד  ב  ר עָּ ץ ֲאׁשֶּ רֶּ אָּ ֵאל ֵלאֹמר הָּ רָּ ִיֹשְ

ץ ְמֹאד ְמֹאד: רֶּ אָּ ה הָּ ּה טֹובָּ תּור ֹאתָּ ּה לָּ  בָּ
 

 כג-במדבר כז:טו( 40
ל ה אֶּ ֵבר ֹמׁשֶּ ְיד  לֵק ֱאֹל ד'ֵלאֹמר: ִיְפֹקד  ד'-ו  רּוֹחת ְלכָּ ל-י הָּ ר ִאיׁש ע  ֹשָּ ה:-בָּ ֵעדָּ ר הָּ ר-ֲאׁשֶּ ֲאׁשֶּ ם ו  ר  ֵיֵצא ִלְפֵניהֶּ ֲאׁשֶּ ם ו  יָּבֹא ִלְפֵניהֶּ

ת  ר ְיִביֵאם ְולֹא ִתְהיֶּה ֲעד  ֲאׁשֶּ ר ֵאין ד'יֹוִציֵאם ו  צֹאן ֲאׁשֶּ ה:-כ  ם ֹרעֶּ הֶּ ר  לָּ יֹאמֶּ ל ד'ו  ח-אֶּ ה ק  ת-ֹמׁשֶּ ר-ְיהֹוֻׁשע  ִבן-ְלָך אֶּ -נּון ִאיׁש ֲאׁשֶּ
תרּוח  בֹו ְוסָּ  ְכּתָּ אֶּ יו: -מ  לָּ ְדָך עָּ לְ יָּ ְדּתָּ ֹאתֹו ִלְפֵני אֶּ ֲעמ  לְוה  ֹכֵהן ְוִלְפֵני כָּ ר ה  זָּ ה וְ -עָּ ֵעדָּ ם:הָּ ה ֹאתֹו ְלֵעיֵניהֶּ יו  ִצִּויתָּ לָּ ה ֵמהֹוְדָך עָּ ּתָּ ת  ְונָּ

ל ן ִיְׁשְמעּו כָּ ע  ֵאל:-ְלמ  רָּ ת ְבֵני ִיֹשְ ר ְוִלְפֵני ֲעד  זָּ ְלעָּ ֹכֵהן אֶּ ֲעֹמד ה  ל י  א  ט לֹו ְוׁשָּ אּוִרים ְבִמְׁשפ  ל ד' ִלְפֵני הָּ ל ֵיְצאּו ִפיו-ע  ֹבאּו הּוא יָּ  ִפיו-ְוע 
ל רָּ -ְבֵני-ְוכָּ לִיֹשְ ה: -ֵאל ִאּתֹו ְוכָּ ֵעדָּ ה הָּ ר ִצּוָּ ֲאׁשֶּ ה כ  ֹש ֹמׁשֶּ ע  י  ת ד'ו  ח אֶּ ִיק  כֹ -ֹאתֹו ו  ר ה  זָּ ְלעָּ ֲעִמֵדהּו ִלְפֵני אֶּ י  לְיהֹוֻׁשע  ו  ה:-ֵהן ְוִלְפֵני כָּ ֵעדָּ  הָּ

ת ִיְסֹמְך אֶּ ר ִדבֶּ -ו  ֲאׁשֶּ ֵּוהּו כ  ְיצ  יו ו  לָּ יו עָּ דָּ ה:-ְבי ד ד'ר יָּ  ֹמׁשֶּ
 

 יח-במדבר כז:טזפירוש רש"י על ( 41
 עליהם ַמֵנה, לזה זה דומין ואינן, ואחד אחד כל של דעתו לפניך וידוע גלוי, עולם של רבונו, לפניו אמר נאמר למה  - הרוחות יאלק

 :דעתו לפי ואחד אחד כל סובל שיהא מנהיג

ת חיילותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני, א ומשלחין בבתיהם יושביםש, האומות מלכי כדרך לא  - לפניהם יצא אשר

שנלחמתי בסיחון ועוג, שנאמר אל תירא אותו )במדבר כא, לד.(, וכדרך שעשה יהושע, שנאמר וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו 

 :, יוצא בראש ונכנס בראש(טז:יח 'א ר כי הוא יוצא ובא לפניהם )שמואלאתה וגו׳ )יהושע ה, יג.(, וכן בדוד הוא אומ

 שלא, בחייך שידרוש, מתורגמן לו תן. עליו ידך את וסמכת: ואחד אחד כל של רוחו כנגד להלוך שיוכל, שאלת כאשר - בו רוח אשר

 :משה בימי ראש להרים לו היה לא עליו יאמרו
 

  תענית כג.( 42
 וירדו התפלל: המעגל לחוני שלחו. גשמים ירדו ולא אדר רוב יצא אחת פעם: רבנן תנו. וכו׳ המעגל לחוני ששלחו מעשה
רתי אעמדה משמ על( ב׳ חבקוק) שנאמר, הנביא חבקוק שעשה כדרך, בתוכה ועמד עוגה עג. גשמים ירדו ולא התפלל גשמיִם 

ול שאיני ואתיצבה על מצור וגו׳. אמר לפניו: רבונו של עולִם בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגד
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 

 תה מלוג.חבית. ושיערו חכמים שאין טפה פחו

 
 
 



  תענית כג.( 43
 לההוא חזייה קם כי. שנין שבעין ונים, מעינא איכסי, משוניתא ליה אהדרא. נים, שינתא ליה אתא, ריפתא כריך קא, יתיב
ו. אמר ליה: את הוא דשתלתיה? ־ אמר ליה: בר בריה אנא. אמר ליה: שמע מינה דניימי מינייה מלקט קא דהוא גברא

חמריה דאתיילידא ליה רמכי רמכי. אזל לביתיה, אמר להו: בריה דחוני המעגל מי קיים? ־ אמרו ליה: שבעין שנין. חזא ל
בריה ליתא, בר בריה איתא. אמר להו: אנא חוני המעגל. לא הימנוהו. אזל לבית המדרש, שמעינהו לרבנן דקאמרי: נהירן 

דהוו להו לרבנן הוה מפרק להו. אמר להו: אנא ניהו, שמעתתין כבשני חוני המעגל, דכי הוי עייל לבית מדרשא, כל קושיא 
ולא הימנוהו, ולא עבדי ליה יקרא כדמבעי ליה, חלש דעתיה, בעי רחמי ומית. אמר רבא, היינו דאמרי אינשי: או חברותא 

 או מיתותא.
 

  יא:טז במדבר( 44
ר  יֹאמֶּ ל ד'ו  ה-אֶּ ְספָּ ה אֶּ רָּ -ֹמׁשֶּ ְעּתָּ ִכיִלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִזְקֵני ִיֹשְ ד  ר יָּ ל-ֵאל ֲאׁשֶּ ם אֶּ ְחּתָּ ֹאתָּ ק  יו ְולָּ ם ְוֹׁשְטרָּ עָּ ל מֹוֵעד -ֵהם ִזְקֵני הָּ ֹאהֶּ

ְך: ם ִעמָּ ְצבּו ׁשָּ  ְוִהְתי 
 

 יא:טזבמדבר פירוש רש"י על ( 45
, ידם לע ומוכים עליהם מרחמים והיו, פרך בעבודת במצרים שוטרים עליהם שנתמנו מכיר שאתה אותן  - וגו׳ הם כי ידעת אשר

 ולתן, כדרך שנצטערו בצרתן:בגד יתמנו עתה, ישראל בני שוטרי ויכו שנאמר
 

 כט-במדבר יא:כד( 46
ל ֵבר אֶּ ְיד  ה ו  ֵיֵצא ֹמׁשֶּ ם ֵאת ִדְבֵרי -ו  עָּ ֲעמֵ  ד'הָּ י  ם ו  עָּ ֱאֹסף ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִזְקֵני הָּ יֶּ ל: ו  ֹאהֶּ ם ְסִביֹבת הָּ ד ד ֹאתָּ ֵירֶּ בֵ | ד'ו  ְיד  ן ו  נָּ יו ֶּּעָּ ר ֵאלָּ

ל ִמן יָּאצֶּ ל-ו  ִיֵּתן ע  יו ו  לָּ ר עָּ רּוח  ֲאׁשֶּ יִ -הָּ רּוח  ו  ם הָּ ְיִהי ְכנֹוח  ֲעֵליהֶּ ְזֵקִנים ו  פּו: ִׁשְבִעים ִאיׁש ה  סָּ ְבאּו ְולֹא יָּ ֲארּו ְׁשֵניו  ְתנ  ִׁשים -ִישָּ ֲאנָּ
ד חָּ אֶּ ה ֵׁשם הָּ ֲחנֶּ מ  ח ֲעלֵ  ב  נ  ּתָּ ד ו  ֵשִני ֵמידָּ ד ְוֵׁשם ה  ְלדָּ ִיְתנ  אֶּ ה ו  ֹאֱהלָּ ְצאּו הָּ ְכֻתִבים ְולֹא יָּ ה ב  רּוח  ְוֵהמָּ ם הָּ ֲחנֶּה:הֶּ מ  ר  ְבאּו ב  ע  נ  ץ ה  רָּ יָּ ו 

ד ד ּוֵמידָּ ְלדָּ ר אֶּ יֹאמ  ה ו  ֵגד ְלֹמׁשֶּ י  ה: ו  ֲחנֶּ מ  ְבִאים ב  ן ְיהֹוֻׁשע  ִבן ִמְתנ  ע  י  יֹא-ו  יו ו  ה ִמְבֻחרָּ ֵרת ֹמׁשֶּ ר ֲאֹדִני מֹ נּון ְמׁשָּ ֵאםמ  ה ְכלָּ ר לֹו   ׁשֶּ יֹאמֶּ ו 
ל ה ִלי ּוִמי ִיֵּתן כָּ ּתָּ ֵנא א  ְמק  ה ה  ם -ֹמׁשֶּ ת-ְנִביִאים ִכי ד'ע  ה אֶּ ם:-ִיֵּתן ְיהֹוָּ  רּוחֹו ֲעֵליהֶּ

 
  סנהדרין יז. ( 47
 שהלמ הוא ברוך הקדוש לו שאמר שבשעה. נשתיירו בקלפי אומרים יש במחנה אנשים שני וישארו( י״א במדבר: )רבנן תנו

ל שבט ושבט  נמצאו שנים יתירים, אברור מכ ששה אברור? אעשה כיצד: משה אמר ישראל מזקני איש שבעים לי אספה
חמשה חמשה מכל שבט ושבט  נמצאו עשרה חסרים, אברור ששה משבט זה וחמשה משבט זה  הריני מטיל קנאה בין 

שבעים כתב זקן ושנים הניח חלק, בללן ונתנן בקלפי, השבטים, מה עשה? בירר ששה ששה, והביא שבעים ושנים פיתקין, על 
אמר להם: בואו וטלו פיתקיכִם כל מי שעלה בידו זקן אמר: כבר קידשך שמים, מי שעלה בידו חלק אמר: המקום לא חפץ 

 שבעים לי אספה: למשה הוא ברוך הקדוש לו שאמר בשעה. נשתיירו במחנה: אומר שמעון רבי ...בך, אני מה אעשה לך?
א: הואיל ומיעטתם עצמכם  הריני מוסיף הו ברוך הקדוש אמר, גדולה לאותה ראויין אנו אין: ומידד אלדד אמרו ישא

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.

 
 כובמדבר יא:על ובכור שור  רש"י יושפיר( 48

 )ספרי( מאותן שנבחרו אמרו אין אנו כדאין לגדולה זו: - וישארו שני אנשים 
איכא למאן דאמר במחנה נשארו, שידעו שהקב"ה צוה שבעים, ומשה בירר ע"ב, שלקח ששה  - וישארו שני אנשים במחנה

שבעים אל האוהל, ולא תצטרך לגורל, ולא יהיה בושת לאותן אין אנו ראוים לאותו גדולה, הוצא מה -מכל שבט, אמרו 
שיטלו חלק. ולפי שמיעטו עצמן, הוסיף הקב"ה גדולה על גדולתן, שהאחרים נתנבאו ופסקו, שבאו נבואתן מכחו של משה, 

נקבו בכתב שנכתבו שם השבעים ושנים זקנים כש -והם נתנבאו ולא פסקו, ]לפי[ שבאה נבואתן מהקב"ה. והמה בכתובים 
עתה יתביישו, ולא  -בשמות לבא אל הגורל. ואיכא למאן דאמר בקלפי נשארו, שכשראו שנים מן הזקנים שנטלו חלק, אמרו 

 -רצו ליטול פתקיהם, אלא אמרו אין אנו ראוים לאותה גדולה, יהיו אילו שנים במקומינו, והלכו להם, ולא יצאו האהלה, 
 יהם היה כתוב "זקן", שכבר נטלו ]שנים מהשבעים[ החלקים"והמה בכתובים" שבפתק -להתנבאות, וזהו 
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לֶּ  ר ְבי  יֹאמֶּ ה: ו  ֵשִנית פּועָּ ה ְוֵׁשם ה  ת ִׁשְפרָּ ח  א  ר ֵׁשם הָּ ִעְבִרֹית ֲאׁשֶּ ְלֹדת הָּ ְמי  ִים ל  ְך ִמְצר  לֶּ ר מֶּ יֹאמֶּ תו  ן אֶּ ל-ְדכֶּ ן ע  ִעְבִריֹות ּוְרִאיתֶּ -הָּ
ִים ִאם ְבנָּ אָּ ן ֹאתֹו ְוִאםבֵ -הָּ ֲהִמּתֶּ ִּת -ן הּוא ו  יָּה:  ו  חָּ ת ִהוא וָּ תב  ְלֹדת אֶּ ְמי  אן ָּ ה  ֱאֹל-ירֶּ ְך ִק הָּ לֶּ ן מֶּ ר ֲאֵליהֶּ ר ִדבֶּ ֲאׁשֶּ ֹשּו כ  ים ְולֹא עָּ

ת ין ָּ אֶּ יֶּ ְּתח  ִים ו  ְך-ִמְצרָּ לֶּ א מֶּ ִיְקרָּ ִדים:  ו  ְילָּ ן -ה  יתֶּ דּוע  ֲעֹשִ ן מ  הֶּ ר לָּ יֹאמֶּ ְלֹדת ו  ְמי  ִים ל  תִמְצר  יֶּין ָּ אֶּ ְּתח  ה ו  זֶּ ר ה  בָּ דָּ ִדים:   -ה  ְילָּ ה 
ל ְלֹדת אֶּ ְמי  ְרן ָּ ה  ּתֹאמ  ִעְבִרֹית ִכי-ו  ִמְצִרֹית הָּ ִׁשים ה  נָּ ְרֹעה ִכי לֹא כ  ב ֱאֹלִהים -פ  ֵייטֶּ דּו: ו  לָּ ת ְויָּ דֶּ לֶּ ְמי  ן ה  בֹוא ֲאֵלהֶּ ם ּתָּ רֶּ ה ְבטֶּ יֹות ֵהנָּ חָּ
י   ם ו  עָּ ב הָּ ִירֶּ ְלֹדת ו  ְמי  ְיִהי ִכיל  ְצמּו ְמֹאד:  ו  ת-ע  ְלֹדת אֶּ ְמי  ל-יְָּראּו ה  ְרֹעה ְלכָּ ו פ  ְיצ  ִּתים: ו  ם בָּ הֶּ ֹש לָּ ע  י  ֱאֹלִקים ו  ל-הָּ מֹו ֵלאֹמר כָּ ֵבן -ע  ה 

ל ְׁשִליֻכהּו ְוכָּ ה ּת  ְיֹארָּ ִילֹוד ה  יּון:  -ה  ת ְּתח  ב   ה 
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 ומזון.  ְפקֹות להם מיםְמסַ   - ותחיין את הילדים

 
 ( רש"י על שמות ב:א51

רּוׁש היה ממנה מפני גזירת פרעה, וחזר ולקחה, וזהו וילך, שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזרתך קשה משל  -- ויקח את בת לוי פָּ

 פרעה, אם פרעה גזר על הזכרים ואתה גם כן על הנקבות.
 



 ט-( שמות ב:א52
ְך ִאיׁש ִמֵבית ֵלִוי  ֵילֶּ תו  ח אֶּ ִיק  ת-ו  א ֹאתֹו ִכי-ב  ֵּתרֶּ ד ֵבן ו  ֵּתלֶּ ה ו  ִאשָּ ר הָּ ה  ּת  ִחים:  ְולֹא-ֵלִוי:  ו  ה ְירָּ ִּתְצְפֵנהּו ְׁשֹלׁשָּ ה עֹוד -טֹוב הּוא ו  ְכלָּ יָּ

ח ִּתק  ְצִפינֹו ו  ת-ה  ּה אֶּ ם בָּ ֹשֶּ ּתָּ ת ו  פֶּ זָּ ר ּוב  ֵחמָּ ה ב  ְחְמרָּ ּת  א ו  ת ֹגמֶּ ם-לֹו ֵּתב  ֹשֶּ ּתָּ ד ו  לֶּ יֶּ ל ה  סּוף ע  ֹחק -ב  ב ֲאֹחתֹו ֵמרָּ צ  ֵּתת  ְיֹאר:  ו  ת ה  פ  ֹשְ
ה ה מ  ת-ְלֵדעָּ ד ב  ֵּתרֶּ ה לֹו:  ו  ֹשֶּ ל-ֵיעָּ ְרֹעה ִלְרֹחץ ע  ל-פ  יהָּ ֹהְלֹכת ע  ֲעֹרתֶּ ְיֹאר ְונ  ת-ה  א אֶּ ֵּתרֶּ ְיֹאר ו  ת-י ד ה  ח אֶּ ִּתְׁשל  סּוף ו  ה ְבתֹוְך ה  ֵּתבָּ -ה 

ִּתְפּת   :  ו  הָּ חֶּ ִּתקָּ ּה ו  תָּ תֲאמָּ ִּתְרֵאהּו אֶּ ד ְוִהֵנה-ח ו  לֶּ יֶּ ל-ה  ר ֲאֹחתֹו אֶּ ּתֹאמֶּ ה:  ו  ִעְבִרים זֶּ ְלֵדי הָּ ר ִמי  ּתֹאמֶּ יו ו  לָּ ְחֹמל עָּ ּת  ה ו  ר ֹבכֶּ ע  ת-נ  -ב 
ת ְך אֶּ ִעְבִרֹית ְוֵתיִנק לָּ ת ִמן הָּ קֶּ ה ֵמינֶּ ְך ִאשָּ אִתי לָּ רָּ ֵאֵלְך ְוקָּ ְרֹעה ה  ר-פ  ּתֹאמֶּ ד:  ו  לֶּ יָּ ת-ה  ּה ב  ְר -לָּ תפ  א אֶּ ִּתְקרָּ ה ו  ְלמָּ ע  ְך הָּ ֵּתלֶּ -ֹעה ֵלִכי ו 

ת ּה ב  ר לָּ ּתֹאמֶּ ד:  ו  יָּלֶּ ת-ֵאם ה  ְרֹעה ֵהיִליִכי אֶּ ת-פ  ֵּתן אֶּ ֲאִני אֶּ ה ְוֵהיִנִקהּו ִלי ו  זֶּ ד ה  יֶּלֶּ ְּתִניֵקהּו:-ה  ד ו  יֶּלֶּ ה ה  ִאשָּ ח הָּ ִּתק  ֵרְך ו  כָּ  ֹשְ
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ְנִביאָּ  ח ִמְריָּם ה  ִּתק  תו  ֲהֹרן אֶּ ל-ה ֲאחֹות א  אן ָּ כָּ ֵּתצֶּ ּה ו  דָּ ֹּתף ְביָּ ֲחרֶּ -ה  ִׁשים א  נָּ ם ִמְריָּם ִׁשירּו ל   יהָּ ְבֻתִפים ּוִבְמֹחֹלת: ה  הֶּ ן לָּ ע  ּת  -ִכי ד'ו 

יָּם:   ה ב  מָּ ה סּוס ְוֹרְכבֹו רָּ אָּ ֹאה גָּ   גָּ
 

 פירוש רש"י על שמות טו:כ ( 54
 :ממצרים תופים והוציאו, נסים להם עושה שהקב״ה שבדור צדקניות היו מובטחות  - ובמחולות בתופים

 
 ופירוש רש"י טז-( במדבר יב:טו55

ד ע ע  ס  ם לֹא נָּ עָּ ת יִָּמים ְוהָּ ה ִׁשְבע  ֲחנֶּ מ  ֵגר ִמְריָּם ִמחּוץ ל  ִּתסָּ ן:-ו  ארָּ ר פָּ ֲחנּו ְבִמְדב  י  ם ֵמֲחֵצרֹות ו  עָּ ְסעּו הָּ ר נָּ ח  ֵסף ִמְריָּם:  ְוא   ֵהאָּ
זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק  -- והעם לא נסע

 וגו' )שמות ב, ד. סוטה ט:(:
 

 ב ורש"י שם-( במדבר כ:א56
יָֹּבאּו ְבֵני ל-ו  ֵאל כָּ רָּ ר-ִיֹשְ ה ִמְדב  ֵעדָּ ת ׁשָּ -הָּ מָּ ּתָּ ֵדׁש ו  ם ְבקָּ עָּ ב הָּ ֵיׁשֶּ ִראׁשֹון ו  ׁש הָּ ֹחדֶּ ם: םִצן ב  ֵבר ׁשָּ ִּתקָּ ה -ְולֹא ִמְריָּם ו  ֵעדָּ ִים לָּ יָּה מ  הָּ
ל ֲהלּו ע  ִיקָּ ל-ו  ה ְוע  ֲהֹרן:-ֹמׁשֶּ  א 

 מכאן, שכל מ' שנה היה להם הבאר בזכות מרים: -- ולא היה מים לעדה
 
 

 ופירוש שפתי חכמים  ג-( שמות לב:ב57
ר ְבאָּ  ב ֲאׁשֶּ הָּ זָּ ְרקּו ִנְזֵמי ה  ֲהֹרן פָּ ם א  ר ֲאֵלהֶּ יֹאמֶּ לו  ְרקּו כָּ ִיְתפָּ י:   ו  ִביאּו ֵאלָּ ם ְוהָּ ם ּוְבֹנֵתיכֶּ ם ְבֵניכֶּ ת-ְזֵני ְנֵׁשיכֶּ ם אֶּ עָּ ר -הָּ ב ֲאׁשֶּ הָּ זָּ ִנְזֵמי ה 

ל ִביאּו אֶּ יָּ ם ו  ְזֵניהֶּ ֲהֹרן:-ְבאָּ  א 
 בנות ישראל לא רצו ליתן אפילו נזמי כסף לפי שטרחו בו, וערב רב נותנים נזמי זהב,...

 
 "ן שםכב ורמב-( שמות לה:כא58

ל יָֹּבאּו כָּ ר-ו  ת-ִאיׁש ֲאׁשֶּ ה רּוחֹו ֹאתֹו ֵהִביאּו אֶּ ְדבָּ ר נָּ אֹו ִלבֹו ְוֹכל ֲאׁשֶּ ל-ְנֹשָּ ל מֹוֵעד ּוְלכָּ ת ֹאהֶּ אכֶּ ת ד' ִלְמלֶּ תֹו ּוְלִבְגֵדי -ְּתרּומ  ֲעֹבדָּ
ׁש:  ֹקדֶּ לה  ִׁשים ע  ֲאנָּ יָֹּבאּו הָּ ִׁשים-ו  נָּ ם ְוט   ה  זֶּ נֶּ ח וָּ לֹכל  ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו חָּ ז כָּ ת ְוכּומָּ ע  ל-ב  ב ְוכָּ הָּ ב לד':-ְכִלי זָּ הָּ ת זָּ ר ֵהִניף ְּתנּופ   ִאיׁש ֲאׁשֶּ

וטעם ויבואו האנשים על הנשים. בעבור כי הנדבה בתכשיטין היא מצויה אצל הנשים יותר, וכלן היו להן, ופרקו נזמיהן ...
על הנשים שהן היו שם בראשונה והאנשים  וטבעותיהן מיד, ובאו תחלה, והאנשים אשר נמצאו להם הביאו עמהם, כי טעם

 נטפלו להן.
 

 ( שמות לח:ח ורש"י שם59
ל מֹוֵעד: ח ֹאהֶּ ת  ְבאּו פֶּ ר צָּ ֹצְבֹאת ֲאׁשֶּ ְרֹאת ה  ת ְבמ  נֹו ְנֹחׁשֶּ ת ְוֵאת כ  ִכיֹור ְנחׁשֶּ ֹש ֵאת ה  ע  י   ו 

ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות,  -- במראות הצובאות

ידיהם העמידו הנשים  הרע, אמר לו הקב"ה קבל, כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל מואס משה בהן, מפני שעשוים ליצרוהיה 

במצרים, כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות  צבאות רבות

ומשדלתו בדברים, לומר אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהם לידי תאוה,  ל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה,אות, וכהמר

 ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם, ... וזה שנאמר במראות הצובאות,
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 דגים להם מזמן הקב״ה, מים אובלש שהולכות בשעה, ממצרים ישראל נגאלו  הדור באותו שהיו צדקניות נשים בשכר
 ומוליכות, דגים של ואחת חמין של אחת קדירות שתי ושופתות ובאות, דגים ומחצה מים מחצה ושואבות בכדיהן קטנים
תן ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתים, שנאמר: )תהלים או ומאכילות אותן וסכות אותן ומרחיצות, לשדה בעליהן אצל

 תים וגו׳,סח( אם תשכבון בין שפ
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א ֵּתרֶּ ה ו  ִאשָּ ֵעץ טֹוב ִכי הָּ ל הָּ ֲאכָּ ה ְוִכי ְלמ  ֲאוָּ ִים הּוא-ת  ֵעינ  םְונֶּ  לָּ ִּתֵּתן ג  ל ו  ּתֹאכ  ח ִמִפְריֹו ו  ִּתק  ִכיל ו  ֹשְ ֵעץ ְלה  ד הָּ ּה לְ -ְחמָּ ּה ִעמָּ ִאיׁשָּ
ל: יֹאכ  ֵיְדעּו כִ  ו  ם ו  ה ֵעיֵני ְׁשֵניהֶּ ְחנָּ ק  ִּתפָּ הו  ִיְתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאנָּ ם ֲחֹגֹרת:  י ֵעיֻרִמם ֵהם ו  הֶּ ֲעֹשּו לָּ י  תו  ִיְׁשְמעּו אֶּ ה ֱאֹלִהים -ו  קֹול ְיהֹוָּ

ה אֱ  ם ְוִאְׁשּתֹו ִמְפֵני ְיהֹוָּ דָּ אָּ ֵבא הָּ ִיְתח  יֹום ו  ן ְלרּוח  ה  גָּ ֵלְך ב  ן:ִמְתה  גָּ ה ֱאֹלִהים ֹלִהים ְבתֹוְך ֵעץ ה  א ְיהֹוָּ ִיְקרָּ ל ו  דָּ -אֶּ אָּ ר לֹו הָּ יֹאמֶּ ם ו 
ה:  יֶּכָּ תא  ר אֶּ יֹאמֶּ א ִכי-ו  ִאירָּ ן וָּ גָּ ְעִּתי ב  מ  ֵבא:-ֹקְלָך ׁשָּ ֵאחָּ ֹנִכי וָּ ה ֲהִמן ֵעיֹרם אָּ ּתָּ ר ִמי ִהִגיד ְלָך ִכי ֵעיֹרם אָּ יֹאמֶּ ר ִצִּויִתיָך -ו  ֵעץ ֲאׁשֶּ הָּ
ל ְלִבְלִּתי :-ֲאכָּ ְלּתָּ כָּ נּו אָּ ִא  ִממֶּ ם הָּ דָּ אָּ ר הָּ יֹאמֶּ הו  ְתנָּ ִדי ִהוא נָּ ה ִעמָּ ּתָּ ת  ר נָּ ה ֲאׁשֶּ ֹאֵכל:-ִלי ִמן-שָּ ֵעץ וָּ  הָּ

 



 י'-בראשית ד:ח( 62
ל ִין אֶּ ר ק  יֹאמֶּ ל-ו  ִין אֶּ ם ק  יָּקָּ ה ו  דֶּ שָּ ם ב  ְיִהי ִבְהיֹותָּ ִחיו ו  ל אָּ בֶּ ְרֵגהּו: הֶּ -הֶּ ה  י  ִחיו ו  ל אָּ ר בֶּ יֹאמֶּ ל ד'ו  ר לֹא -אֶּ יֹאמֶּ ִחיָך ו  ל אָּ בֶּ ִין ֵאי הֶּ ק 

עְ יָּ  ֹנִכי:ד  ִחי אָּ י ִמן ִּתי ֲהֹׁשֵמר אָּ ִחיָך ֹצֲעִקים ֵאל  יתָּ קֹול ְדֵמי אָּ ֹשִ ה עָּ ר מֶּ יֹאמֶּ ה:-ו  מָּ ֲאדָּ  הָּ
 

 שם ו, כט, ה:א שמות ג:טז( 63
ת ְפּתָּ אֶּ ס  ם -ֵלְך ְואָּ ְרּתָּ ֲאֵלהֶּ מ  ֵאל ְואָּ רָּ י ֱאֹלֵק ֱאֹל ד'ִזְקֵני ִיֹשְ ה ֵאל  ם ִנְראָּ ם ִיְצחָּ ֵק י ֲאֹבֵתיכֶּ הָּ ְברָּ ם י א  ְתכֶּ ְדִּתי אֶּ ק  ֹקד פָּ ֲעֹקב ֵלאֹמר פָּ ק ְוי 

ת ִים:-ְואֶּ ם ְבִמְצרָּ כֶּ ֹשּוי לָּ עָּ  הֶּ
ת ְספּו אֶּ י א  ֲהֹרן ו  ה ְוא  ְך ֹמׁשֶּ ֵילֶּ ל-ו  ֵאל:-כָּ רָּ  ִזְקֵני ְבֵני ִיֹשְ

ר ח  אּו ְוא  ה בָּ ֲהֹרן ֹמׁשֶּ יֹאְמרּו ְוא  ל ו  ְרֹעה-אֶּ ר-ֹכה פ  מ  ֵאל יֱאֹלֵק  ד' אָּ רָּ ל   ִיֹשְ ת חׁש  ִמי-אֶּ ֹחגּו ע  ר ִלי ְויָּ ִמְדבָּ  :ב 
 לפי, לפלטין שהגיעו קודם כולם שנשמטו עד, ואהרן משה מאחר אחד אחד נשמטו הזקנים אבל. וגו׳ ואהרן משה באו ואחר
 ,ללכת שיראו

 
 ה:א שמות  על פירוש רש"י (64

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

 ,ללכת שיראו
 

  שמות כד:יא ופירוש רש"י( 65
ל ֵאל לֹא ׁשָּ -ְואֶּ רָּ תֲאִציֵלי ְבֵני ִיֹשְ ֱחזּו אֶּ יֶּ דֹו ו  ח יָּ ֱאֹל-ל  ִיְׁשּתּו: ִק הָּ יֹאְכלּו ו   ים ו 

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

 במדבר יא:טז ופירוש רש"י( 66
ר יֹאמֶּ ל ד' ו  ה-אֶּ ה ֹמׁשֶּ ְספָּ ֵאל ִמִזְקֵני ִאיׁש ִׁשְבִעים ִלי-אֶּ רָּ ר ִיֹשְ ְעּתָּ  ֲאׁשֶּ ד  ם ִזְקֵני ֵהם-ִכי יָּ עָּ יו הָּ ְחּתָּ  ְוֹׁשְטרָּ ק  ם ְולָּ ל ֹאתָּ ל-אֶּ  מֹוֵעד ֹאהֶּ

ְצבּו ם ְוִהְתי  ְך ׁשָּ  : ִעמָּ
מרת לא אוכל אנכי לבדי והזקנים הראשונים היכן היו והלא אף במצרים ישבו עמהם שנאמר הרי תשובה לתלונתך שא - אספה לי

)שמות ג( לך ואספת את זקני ישראל אלא באש תבערה מתו וראוים היו מסיני לכך דכתיב )שמות כד( ויחזו את האלקים שנהגו 

 ב"ה ליתן אבלות במתן תורה ופרע להם כאן קלות ראש כנושך פתו ומדבר בפני המלך וזהו )שם( ויאכלו וישתו ולא רצה הק
 

 ה-רות א:א( 67
ב הּו ֵדי מֹואָּ גּור ִבֹשְ ה לָּ ם ְיהּודָּ חֶּ ְך ִאיׁש ִמֵבית לֶּ ֵילֶּ ץ ו  רֶּ אָּ ב בָּ עָּ ְיִהי רָּ ֹשְפִטים ו  ְיִהי ִבְיֵמי ְׁשֹפט ה  יו:א ו  נָּ ִאיׁש  ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁשֵני בָּ ְוֵׁשם הָּ

ְך ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו לֶּ יו -ֳעִמי ְוֵׁשם ְׁשֵנינָּ  ֱאִלימֶּ נָּ ֹבאּו ֹשְ בָּ יָּ ה ו  ם ְיהּודָּ חֶּ ִתים ִמֵבית לֶּ ְפרָּ ְחלֹון ְוִכְליֹון אֶּ ִיְהיּו-ֵדימ  ב ו  ם:-מֹואָּ ְך  ׁשָּ לֶּ ת ֱאִלימֶּ יָּמָּ ו 
ִּתשָּ  ֳעִמי ו  :ִאיׁש נָּ יהָּ נֶּ ה וְ  ֵאר ִהיא ּוְׁשֵני בָּ ְרפָּ ת עָּ ח  א  ִׁשים ֹמֲאִביֹות ֵׁשם הָּ ם נָּ הֶּ אּו לָּ ִיֹשְ ֵיְׁשבּו ׁשָּ ו  ֵשִנית רּות ו  ִנים:ֵׁשם ה  ר ׁשָּ ֹשֶּ  ם ְכעֶּ

ם יָּמּותּו ג  ּה:-ו  יהָּ ּוֵמִאיׁשָּ דֶּ ה ִמְשֵני ְילָּ ִאשָּ ֵאר הָּ ִּתשָּ ְחלֹון ְוִכְליֹון ו  ם מ   ְׁשֵניהֶּ
 

 בבא בתרא צא. ורמב"ם הלכות מלכים ה:ט( 68
 פרנסי הדור היו ומפני מה נענשו מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץר"ש בן יוחאי אומר אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו ו

 
אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן העכו"ם ויחזור לארץ וכן 

במה  יוצא הוא לסחורה אבל לשכון בחוצה לארץ אסור אלא אם כן חזק שם הרעב עד שנעשה שוה דינר חטין בשני דינרין
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 

 מקום: הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כלייה ל
 

 סנהדרין כ.( 69
 אמר רב יהודה אמר רב מפני מה נענש אבנר מפני שהיה לו למחות בשאול ולא מיחה רבי יצחק אמר מיחה ולא נענה 

 
 שבת נד:( 70

כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו באנשי עירו נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו נתפס על 
 וכל העולם כול

 
 שבת נה.( 71

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 

ל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה ועל וגו' אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריא
מצחם של רשעים תיו של דם כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה 

יה בידם למחות ולא נשתנו אלו מאלו אמר לה הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים אמרה לפניו רבונו של עולם ה
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 

 .ר לפני הביתויחלו באנשים הזקנים אש
 
 



 ג-במדבר טז:א( 72
ח ִיק  ח ו  ן ֹקר  ר-בֶּ ן ִיְצהָּ ת-בֶּ ן ְקהָּ ן ֵלִוי-בֶּ תָּ ם ְודָּ ֲאִבירָּ ב ְבֵני ו  ן ְואֹון ֱאִליאָּ ת-בֶּ לֶּ יָֻּקמּו :ְראּוֵבן ְבֵני פֶּ ה ִלְפֵני ו  ִׁשים ֹמׁשֶּ ֲאנָּ ֵאל-ִמְבֵני ו  רָּ  ִיֹשְ

ִים ֲחִמִשים אתָּ יֵאי ּומָּ ְנֵׁשיִרֵא ה ְק ֵעדָּ  ְנֹשִ לֵׁשם: -י מֹוֵעד א  ֲהלּו ע  ִיקָּ ל-ו  ה ְוע  ב-ֹמׁשֶּ ם ר  יֹאְמרּו ֲאֵלהֶּ ֲהֹרן ו  ל-א  ם ִכי כָּ כֶּ ם -לָּ ה ֻכלָּ ֵעדָּ הָּ
ם  ל ד'ְקֹדִׁשים ּוְבתֹוכָּ ְשאּו ע  דּוע  ִּתְתנ  ל -ּומ   :ד'ְקה 

 
 הוריות י'.( 73

 לכם ןנות אני עבדות ?לכם נותן אני שררה אתם כמדומין: להם אמר
 

 דברים לד:ה, יהושע א:א, א:יג( 74
ד בֶּ ה עֶּ ם ֹמׁשֶּ ת ׁשָּ יָּמָּ ל ד'-ו  ב ע  ץ מֹואָּ רֶּ  :ד'ִפי -ְבאֶּ

ד  בֶּ ה עֶּ ֲחֵרי מֹות ֹמׁשֶּ ְיִהי א  ר  ד'ו  יֹאמֶּ ל ד'ו  ה ֵלאֹמר:-ְיהֹוֻׁשע  ִבן-אֶּ ֵרת ֹמׁשֶּ  נּון ְמׁשָּ
כֹור ת זָּ ר-אֶּ בָּ דָּ ר ה  ה ֲאׁשֶּ ם ִצּוָּ ְתכֶּ ה אֶּ ד ֹמׁשֶּ בֶּ ה ֵלאֹמר 'ד-עֶּ ם ְיהֹוָּ ם ֵמִניח   ֱאֹלֵהיכֶּ כֶּ ן לָּ ת  ם ְונָּ כֶּ ת לָּ ץ-אֶּ רֶּ אָּ זֹאת הָּ  :ה 
הודה אומר הוי זהיר בתלמוד. ששגגת תלמוד עולה זדון. רבי שמעון אומר שלשה כתרים הם. כתר תורה וכתר כהונה י רבי

 וכתר מלכות. וכתר שם טוב עולה על גביהן:
 

 משנה אבות ד:יג( 75
 ומר שלשה כתרים הם. כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. וכתר שם טוב עולה על גביהן:רבי שמעון א 
 

 תוספתא בכורים ב:י'( 76
 לעולם העסוקין לגבוה אם היו עסוקין לשם שמים הרי הן בכלל ברכה: 

 
  פרקי אבות ב:ב (77

עומדת לעד. ואתם, מעלה אני  וכל העמלים עם הצבור, יהיו עמלים עמהם לשם שמים, שזכות אבותם מסיעתן וצדקתם
 עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם: 

 
  ב:א טשולחן ערוך, חושן משפ( 78

...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 

 
 אבות ב:ה משנה( 79

 יות איש:ובמקום שאין אנשים, השתדל לה
 

 ויקרא יט:טז( 80
ל-לֹא ֲעֹמד ע  יָך לֹא ת  מֶּ ִכיל ְבע  ָך ֲאִני -ֵתֵלְך רָּ ם ֵרעֶּ  :ד'ד 
 

 ד-דברים כב:א( 81
ה-לֹא ת ִתְראֶּ ִחיָך ׁשֹור-אֶּ ת אֹו אָּ יֹו-אֶּ ִחים ֹשֵ ְמּתָּ  ִנדָּ ל  ם ְוִהְתע  ֵׁשב ֵמהֶּ ִחיָך ְּתִׁשיֵבם הָּ יָך וְ -: ְוִאםְלאָּ ִחיָך ֵאלֶּ רֹוב אָּ ְעּתֹו לֹא קָּ לֹא ְיד 

ל ְפּתֹו אֶּ ֲאס  ִח -ו  ד ְדֹרׁש אָּ יָּה ִעְמָך ע  ָך ְוהָּ ֲהֵׁשֹבתֹו לֹו:ּתֹוְך ֵביתֶּ ל יָך ֹאתֹו ו  ה ְלכָּ ֲעֹשֶּ תֹו ְוֵכן ּת  ְמלָּ ה ְלֹשִ ֲעֹשֶּ ֲחֹמרֹו ְוֵכן ּת  ה ל  ֲעֹשֶּ ת -ְוֵכן ּת  ֲאֵבד 
ר ִחיָך ֲאׁשֶּ ֹ -אָּ ּה ל אתָּ נּו ּוְמצָּ ד ִממֶּ ל ְלִהְתע  ּתֹאב  ת-לֹא ֵלם: א תּוכ  ה אֶּ ֵקם -ִתְראֶּ ם הָּ ְמּתָּ ֵמהֶּ ל  ְך ְוִהְתע  רֶּ דֶּ ִחיָך אֹו ׁשֹורֹו ֹנְפִלים ב  ֲחמֹור אָּ
ִקים ִעמֹו:  ּתָּ

 
 שבועות לט.( 82
 בזִה  זה ערבים ישראל שכל מלמד...
 

 אסתר ב:ה( 83
ִאיר בֶּ  ן יָּ י בֶּ ְרֳדכ  ה ּוְׁשמֹו מָּ ִבירָּ ן ה  יָּה ְבׁשּוׁש  ן ִקיׁש ִאיׁשן ִׁשְמעִ ִאיׁש ְיהּוִדי הָּ  ְיִמיִני: י בֶּ

 
 על אסתר ב:הפירושי רש"י ( 84

  על שגלה עם גלות יהודה כל אותן שגלו עם מלכי יהודה היו קרויים יהודים בין הגוים ואפילו משבט אחר הם - איש יהודי

 מבנימין היה כך פשוטו, ורבותינו דרשו מה שדרשו: - - איש ימיני
 


