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 י(, יב) פרשת לך לך ן"רמב

 עשקו והמצרים, הבצורת בימי נפשו להחיות שם לגור הרעב מפני למצרים ירד אברהם הנה - בארץ רעב ויהי

 צוה וגם, ובזהב בכסף במקנה משם והוציאו, גדולים בנגעים נקמתם נקם ה"והקב, אשתו את לקחת חנם אותו

 :לשלחם אנשים פרעה עליו

 אמר כאשר הנשים מהם ויקחו להם ירעו והמצרים, בארץ שם לגור הרעב מפני מצרים ירדו בניו כי אליו ורמז

 מקנה ובקר וצאן וזהב בכסף שיוציאם עד גדולים בנגעים נקמתם ינקום ה"והקב, תחיון הבת וכל( כב א שמות)

 הזה והענין. בבנים יהיה שלא האב מאורע מכל דבר נפל לא. הארץ מן לשלחם בהם והחזיקו, מאד כבד

 את וכבוש צא לאברהם הוא ברוך הקדוש אמר, אמר אושעיא רבי בשם פנחס רבי( ו מ) רבה בבראשית פרשוהו

 בישראל, בארץ רעב ויהי כתוב באברהם, בבניו כתוב באברהם שכתוב מה כל מוצא ואתה, בניך לפני הדרך

 :הארץ בקרב הרעב שנתים זה כי( ו מה להלן) כתיב

, יהרגוהו פן פחדו מפני עון במכשול הצדקת אשתו שהביא בשגגה גדול חטא חטא אבינו אברהם כי ודע

 יציאתו גם. ולהציל לעזור כח באלהים יש כי, לו אשר כל ואת אשתו ואת אותו שיציל בשם לבטוח לו והיה

 המעשה ועל. ממות יפדנו ברעב האלהים כי, חטא אשר עון, הרעב מפני, בתחילה עליה שנצטווה, הארץ מן

 :והחטא הרשע שמה המשפט במקום. פרעה ביד מצרים בארץ הגלות זרעו על נגזר הזה

 אות ג עה פרשה וישלח פרשת רבה בראשית

 משל אמר נחמן בר שמואל, לו לא ריב על מתעבר עובר כלב באזני מחזיק( כו משלי) פתח ה"ר, יעקב וישלח

 ושרי קם, הכא שכיח דבישא לך קום ל"א, ליה מעיר ושרי חד עבר דרכים בפרשת ישן שהיה לסטים לארכי

 ואתה מהלך היה לדרכו הוא ברוך הקדוש לו אמר כך, ועוררתניה הוה דמיך ל"א בישא ניער ל"א ביה מקפח

 עליך יפקוד כי תאמרי מה( יג ירמיה) פתח סימון ברבי יהודה רבי, יעקב עבדך אמר כה לו ואומר אצלו משלח

 לו ואומר אצלו משלח ואתה מהלך היה לדרכו הוא ברוך הקדוש לו אמר, לראש אלופים עליך אותם למדת ואת

 .יעקב עבדך אמר כה
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 ספר המספיק לעובדי ה', בטחון -רבינו אברהם בן הרמב"ם

 

  טו אות ד פרשה( וילנא) רבה איכה

 יהושפט ואסא דוד הן ואלו, זה תבע לא זה שתבע מה היו מלכים ארבעה, תבל יושבי וכל ארץ מלכי האמינו לא

' א שמואל) ד"הה כן עושה אני הוא ברוך הקדוש ל"א', וגו ואשיגם אויבי ארדפה( ח"י תהלים) אמר דוד, וחזקיהו

 ברוך הקדוש והיה אחד ויום לילות לשתי אמר ל"ריב למחרתם מהו, למחרתם הערב ועד מהנשף דוד ויכם'( ל

 דכתיב הוא הדא, הברקים ועל הזועות ועל הזיקין על תמן דתנינן כמה וברקים בזיקין בלילות לו מאיר הוא

, עושה ואתה אותם רודף אני אלא להם להרוג כח בי אין ואמר אסא עמד', וגו נרי תאיר אתה כי( ח"י תהלים)

 שלל וישאו מחנהו ולפני' ה לפני נשברו כי' וגו אסא וירדפם( ד"י' ב הימים דברי) שנאמר עושה אני לו אמר

 ולא להרוג לא כח בי אין אני ואמר יהושפט עמד, מחנהו ולפני' ה לפני אלא כאן כתיב אין אסא לפני, מאד הרבה

 ובעת'( כ 'ב הימים דברי) שנאמר עושה אני הוא ברוך הקדוש לו אמר, עושה ואתה שירה אומר אני אלא לרדוף

 ישן אני אלא שירה לומר ולא לרדוף ולא להרוג לא כח בי אין אני ואמר חזקיהו עמד', וגו ותהלה ברנה החלו

 ויצא ההוא בלילה ויהי( ט"י' ב מלכים) שנאמר עושה אני הוא ברוך הקדוש לו אמר, עושה ואתה מטתי על

 דרכו שכן, יכתבם ונער'( י ישעיה) שנאמר עשרה אמר רב מהן נשתייר כמה ',וגו אשור במחנה ויך' ה מלאך

 חמשה אומר יהושע' ר, שריטה שורט להיות נער של דרכו שכן ששה אומר אליעזר' ר, ד"יו כותב להיות נער של

 וארבעה( ז"י ישעיהו) ד"הה תשעה אמר סימון' בר יהודה' ר, אמיר בראש גרגרים שלשה שנים( ישעיהו) שנאמר

 בראש גרגרים שלשה שנים( ז"י ישעיהו) ד"הה עשר ארבעה אמר חנילאי בר תנחום' ר, פוריה בסעיפיה חמשה

, היה מהם אחד שנבוכדנצר מודים הכל אלו כדברי בין אלו כדברי בין, פוריה בסעיפיה חמשה ארבעה אמיר

 דעבד כמה לי מיעבד יתי מצמצמא אלא בעי לא אמר ק"בהמ והחריב עלה הוא ברוך הקדוש לו שאמר כיון אלא



 שלש שם עשה ירושלים את להחריב טבחים רב נבוזראדן ושלח אנטוכיא של בדפני וישב בא עשה מה, לסבי

 נתן, לחזור בקש לכבוש יכול היה שלא וכיון לכבשה יכול היה ולא ירושלים את מקיף יום בכל ומחצה שנים

 וכיון, כלה ששקעה עד ומחצה טפחיים יום בכל שוקעת והיתה בחומה ממדד התחיל בלבו הוא ברוך הקדוש

 יבא כי תבל יושבי וכל ארץ מלכי האמינו לא אומר הוא שעה אותה על, לירושלים השונאים נכנסו כלה ששקעה

 .ירושלים בשערי ואויב צר

 א עמוד צד דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

 תיבה שבאמצע ם"מ כל מה מפני: בציפורי קפרא בר דרש, תנחום רבי אמר' וגו קץ אין ולשלום המשרה למרבה

 לפני הדין מדת אמרה. ומגוג גוג וסנחריב, משיח חזקיהו לעשות הוא ברוך הקדוש ביקש? סתום וזה, פתוח

, משיח עשיתו לא - לפניך ותשבחות שירות כמה שאמר ישראל מלך דוד ומה! עולם של רבונו: הוא ברוך הקדוש

 הארץ פתחה מיד. נסתתם לכך? משיח תעשהו - לפניך שירה אמר ולא הללו הנסים כל לו שעשית חזקיה

 לפניו שירה ואמרה פתחה. משיח ועשהו, זה צדיק תחת שירה לפניך אומרת אני, עולם של רבונו: לפניו ואמרה

! זה לצדיק עשה צביונו, עולם של רבונו: לפניו העולם שר אמר'. וגו לצדיק צבי שמענו זמרת הארץ מכנף שנאמר

 בגדו בגדים: ואמרה קול בת יצאה? מתי עד, לי אוי, לי אוי: נביא אמר. לי רזי לי רזי: ואמרה קול בת יצאה -

 .בגדו בוגדים ובגד

 עמוד לז דעת חכמה ומוסר חלק א

 



 

 



 

 



 

 



 

 עמוד קיח דעת חכמה ומוסר חלק א

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 עמוד קמ דעת חכמה ומוסר חלק א



 

 



 

 



 

 



 

 


