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 במדבר פרשת בהעלותך פרק יא1. 

 ַהַמֲחֶנה:אַכל ִבְקֵצה )א( ַוְיִהי ָהָעם ְכִמְתֹאְנִנים ַרע ְבָאְזֵני ְיֹקָוק ַוִיְשַמע ְיֹקָוק ַוִיַחר ַאּפֹו ַוִתְבַער ָבם ֵאש ְיֹקָוק ַותֹ 

 )ב( ַוִיְצַעק ָהָעם ֶאל ֹמֶשה ַוִיְתַּפֵלל ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַוִתְשַקע ָהֵאש: 

 )ג( ַוִיְקָרא ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ַתְבֵעָרה ִכי ָבֲעָרה ָבם ֵאש ְיֹקָוק:

 ַגם ְבֵני ִיְשָרֵאל ַויֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָבָשר:  )ד( ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַתֲאָוה ַוָיֻשבּו ַוִיְבכּו

 ָצִלים ְוֶאת ַהשּוִמים: )ה( ָזַכְרנּו ֶאת ַהָדָגה ֲאֶשר נֹאַכל ְבִמְצַרִים ִחָנם ֵאת ַהִקֻשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִטִחים ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ַהבְ 

 ְלִתי ֶאל ַהָמן ֵעיֵנינּו: )ו( ְוַעָתה ַנְפֵשנּו ְיֵבָשה ֵאין ֹכל בִ 

 

 שמות פרשת כי תשא פרק לב 2. 

ֹלִהים ֲאֶשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ִכי ֶזה ֹמֶשה ָהִאיש ֲאֶשר )א( ַוַיְרא ָהָעם ִכי ֹבֵשש ֹמֶשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ַוִיָקֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ַויֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵשה ָלנּו א  

 ּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו: ֶהע ָלנ 

 )ב( ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהֹרן ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָזָהב ֲאֶשר ְבָאְזֵני ְנֵשיֶכם ְבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי: 

 ְבָאְזֵניֶהם ַוָיִביאּו ֶאל ַאֲהֹרן:)ג( ַוִיְתָּפְרקּו ָכל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהָזָהב ֲאֶשר 

ֹלֶהיָך ִיְשָרֵאל ֲאֶשר הֶ   ע לּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: )ד( ַוִיַקח ִמָיָדם ַוָיַצר ֹאתֹו ַבֶחֶרט ַוַיֲעֵשהּו ֵעֶגל ַמֵסָכה ַויֹאְמרּו ֵאֶלה א 

 ן ַויֹאַמר ַחג ַליֹקָוק ָמָחר: )ה( ַוַיְרא ַאֲהֹרן ַוִיֶבן ִמְזֵבַח ְלָפָניו ַוִיְקָרא ַאֲהרֹ 

ֹכל ְוָשתֹו ַוָיֻקמּו ְלַצֵחק:   )ו( ַוַיְשִכימּו ִמָמֳחָרת ַוַיֲעלּו ֹעֹלת ַוַיִגשּו ְשָלִמים ַוֵיֶשב ָהָעם ֶלא 

 )ז( ַוְיַדֵבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶשה ֶלְך ֵרד ִכי ִשֵחת ַעְמָך ֲאֶשר ֶהע ֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: 

ֹלֶהיָך ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ֶהע לּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  )ח( ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצִּויִתם ָעשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵסָכה ַוִיְשַתֲחוּו לֹו ַוִיְזְבחּו לֹו ַויֹאְמרּו  ֵאֶלה א 

 ה ַעם ְקֵשה ֹעֶרף הּוא:)ט( ַויֹאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶשה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְוִהנֵ 

 )י( ְוַעָתה ַהִניָחה ִלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵלם ְוֶאע ֶשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָגדֹול:

 

 רש"י שמות פרשת כי תשא פרק לב 3. 

תלוי בו, שאם יתפלל  עדיין לא שמענו, שהתפלל משה עליהם, והוא אומר הניחה לי, אלא כאן פתח לו פתח והודיעו, שהדבר  -)י( הניחה לי 

 עליהם לא יכלם:

 

 שמות פרשת כי תשא פרק לב 4. 

ֶרה ַאְּפָך ְבַעֶמָך ֲאֶשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ מִ  ֹלָהיו ַויֹאֶמר ָלָמה ְיֹקָוק ֶיח   ְצַרִים ְבֹכַח ָגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה:)יא( ַוְיַחל ֹמֶשה ֶאת ְּפֵני ְיֹקָוק א 

 ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמָך:ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם ֶבָהִרים ּוְלַכֹּלָתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה שּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך ְוִהנָ )יב( ָלָמה יֹאְמרּו  

ֲאֵלֶהם ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְככֹוְכֵבי ַהָשָמִים ְוָכל ָהָאֶרץ ַהזֹאת ֲאֶשר ָאַמְרִתי  )יג( ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְשָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ָלֶהם ָבְך ַוְתַדֵבר 

 ֶאֵתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלֹעָלם: 

 )יד( ַוִיָנֶחם ְיֹקָוק ַעל ָהָרָעה ֲאֶשר ִדֶבר ַלֲעשֹות ְלַעמֹו: 

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב עמוד א5. 

אמר רבי אבהו: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו; מלמד, שתפסו   -י ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול וגו' ועתה הניחה ל

 משה להקדוש ברוך הוא כאדם שהוא תופס את חבירו בבגדו, ואמר לפניו: רבונו של עולם, אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם.

 

 רש"י מסכת ברכות דף לב עמוד א6. 

 משמע שהיה אוחז בו.  -חה לי הני

 

 במדבר פרשת בהעלותך פרק יא7. 

 ע:)י( ַוִיְשַמע ֹמֶשה ֶאת ָהָעם ֹבֶכה ְלִמְשְּפֹחָתיו ִאיש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו ַוִיַחר ַאף ְיֹקָוק ְמֹאד ּוְבֵעיֵני ֹמֶשה ָר 

 לֹא ָמָצִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ָלשּום ֶאת ַמָשא ָכל ָהָעם ַהֶזה ָעָלי:)יא( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבֶדָך ְוָלָמה 



 ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבָתיו: א ָהֹאֵמן ֶאת ַהֹיֵנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר )יב( ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ֵאת ָכל ָהָעם ַהֶזה ִאם ָאֹנִכי ְיִלְדִתיהּו ִכי תֹאַמר ֵאַלי ָשֵאהּו ְבֵחיֶקָך ַכֲאֶשר ִישָ 

 )יג( ֵמַאִין ִלי ָבָשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהֶזה ִכי ִיְבכּו ָעַלי ֵלאֹמר ְתָנה ָלנּו ָבָשר ְונֹאֵכָלה: 

 )יד( לֹא אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִדי ָלֵשאת ֶאת ָכל ָהָעם ַהֶזה ִכי ָכֵבד ִמֶמִני:

 ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ְוַאל ֶאְרֶאה ְבָרָעִתי: )טו( ְוִאם ָכָכה ַאְת ֹעֶשה ִלי

 

 שמות פרשת שמות פרק ה8. 

 )כב( ַוָיָשב ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַויֹאַמר ֲאֹדָני ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶזה ָלָמה ֶזה ְשַלְחָתִני:

 ֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶזה ְוַהֵצל לֹא ִהַצְלָת ֶאת ַעֶמָך: )כג( ּוֵמָאז ָבאִתי ֶאל ַּפְרֹעה ְלַדֵבר ִבשְ 

 

 רש"י שמות פרשת כי תשא פרק לב 9. 

כתרגומו, לשון איחור, וכן בשש רכבו, )שופטים ה כח(, ויחילו עד בוש )שם ג כה( כי כשעלה משה להר אמר להם לסוף  -)א( כי בשש משה 

הם, שאותו יום שעלה מן המנין הוא, והוא אמר להם שלימים, ארבעים יום ולילו עמו, ויום   ארבעים יום אני בא בתוך שש שעות. כסבורים

עלייתו אין לילו עמו, שהרי בשבעה בסיון עלה, נמצא יום ארבעים בשבעה עשר בתמוז. בששה עשר בא השטן וערבב את העולם והראה 

ולם. אמר להם מת משה, שכבר באו שש שעות ולא בא וכו', כדאיתא דמות חשך ואפילה וערבוביא לומר ודאי מת משה, לכך בא ערבוביא לע

 במסכת שבת )דף פט(.

 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף פט עמוד א10. 

)אמר( +מסורת הש"ס: ]ואמר[+ רבי יהושע בן לוי: מאי דכתיב וירא העם כי בשש משה, אל תקרי בושש אלא באו שש. בשעה שעלה משה  

ארבעים יום, בתחלת שש, אני בא. לסוף ארבעים יום בא שטן ועירבב את העולם, אמר להן: משה רבכם   למרום אמר להן לישראל: לסוף

ולא השגיחו עליו. הראה להן דמות מטתו. והיינו דקאמרי ליה   -ולא השגיחו עליו. מת  -היכן הוא? אמרו לו: עלה למרום. אמר להן: באו שש 

 לאהרן טכי זה משה האיש וגו'. 

 

 מסכת שבת דף פט עמוד ארש"י 11. 

 אין הגון בעיני. -הוא יצר הרע המחטיא את האדם, הוא העולה ומסטין, ]והאומר[ דהוא מדת הדין   -בא השטן 

להר, אמר להם: לסוף ארבעים יום אני בא בתוך שש שעות, הם סבורים שאותו יום שעלה בו מן המנין הוה, והוא אמר להם  -כשעלה משה 

יום ולילו עמו, ויום עלייתו אין לילו עמו, שהרי בשבעה בסיון עלה, נמצא יום ארבעים בשבעה עשר בתמוז היה,  ארבעים יום שלימים, 

בששה עשר בא שטן ועירבב את העולם, והראה דמות חשך ואפילה, דמות ענן וערפל וערבוביא, לומר: ודאי מת משה, שהרי באו כבר שש  

 ולא בא…

 

 רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א12. 

 הלכה א 

בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו הדור ואנוש עצמו מן הטועים היה, וזו היתה טעותם, אמרו הואיל והאלהים ברא  

כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם 

וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו וזהו כבודו של מלך, כיון שעלה דבר  כבוד,

זה על לבם התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להן קרבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא 

ר עבודת כוכבים, וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה, לא שהן אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה, הוא בדעתם הרעה, וזה היה עיק

שירמיהו אומר מי לא ייראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא,  

 טעותם וכסילותם שמדמים שזה ההבל רצונך הוא. כלומר הכל יודעים שאתה הוא לבדך אבל 

 הלכה ב

ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו שהאל צוה ואמר להם עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים והקריבו לו ונסכו לו כך וכך  

להם צורה שבדה מלבו ואומר זו היא צורת  ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות לו כל העם הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ, ומודיע 

הכוכב פלוני שהודיעוהו בנבואתו, והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי ההרים ועל הגבעות ומתקבצין  

זו תרבו   ומשתחוים להם ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריעה וראוי לעובדה וליראה ממנה, וכהניהם אומרים להם שבעבודה

ותצליחו ועשו כך כך ואל תעשו כך וכך, והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך דבר עמהם ואמר להם  

 עבדוני בכך וכך והודיע להם דרך עבודתו ועשו כך ואל תעשו כך, ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו  



 

ם ולהשתחוות, וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם ולא הכירוהו ונמצאו כל עם הארץ הנשים  ולהקריב לה

והקטנים אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעבדה ולהשבע בשמה, והחכמים  

ן מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותן אבל צור העולמים  שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בה

לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח נח שם ועבר, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד  

 שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו.  

 

 דבר פרשת שלח פרק טובמ13. 

ַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶשר ַאֶתם ֹזִנים  )לט( ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת ָכל ִמְצֹות ְיֹקָוק ַוֲעִשיֶתם ֹאָתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי לְ 

 ַאֲחֵריֶהם: 

 

 רש"י במדבר פרשת שלח פרק טו 14. 

כמו )לעיל יג כה( מתור הארץ. הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות, העין רואה והלב  -תתורו אחרי לבבכם  )לט( ולא 

 חומד והגוף עושה את העבירות:

 

 במדבר פרשת בהעלותך פרק יא15. 

 ֶנה ְכֶדֶרְך יֹום ֹכה ּוְכֶדֶרְך יֹום ֹכה ְסִביבֹות ַהַמֲחֶנה ּוְכַאָמַתִים ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ:)לא( ְורּוַח ָנַסע ֵמֵאת ְיֹקָוק ַוָיָגז ַשְלִוים ִמן ַהָים ַוִיֹטש ַעל ַהַמחֲ 

  ָלֶהם ָשטֹוַח ְסִביבֹות ַהַמֲחֶנה: ָשָרה ֳחָמִרים ַוִיְשְטחּו)לב( ַוָיָקם ָהָעם ָכל ַהיֹום ַההּוא ְוָכל ַהַלְיָלה ְוֹכל יֹום ַהָמֳחָרת ַוַיַאְספּו ֶאת ַהְשָלו ַהַמְמִעיט ָאַסף עֲ 

 

 במדבר פרשת בהעלותך פרק י16. 

 תּור ָלֶהם ְמנּוָחה: )לג( ַוִיְסעּו ֵמַהר ְיֹקָוק ֶדֶרְך ְשֹלֶשת ָיִמים ַוֲארֹון ְבִרית ְיֹקָוק ֹנֵסַע ִלְפֵניֶהם ֶדֶרְך ְשֹלֶשת ָיִמים לָ 

 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קטז עמוד א 17. 

 ויסעו מהר ה'; ואמר רבי חמא ברבי חנינא: שסרו מאחרי ה'. 

 

 רש"י מסכת שבת דף קטז עמוד א18. 

 בתוך שלשה ימים למסעם התאוו האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקדוש ברוך הוא.  -מאחרי ה' 

 

 תוספות מסכת שבת דף קטז עמוד א19. 

…אלא פורענות ראשונה כדאמר במדרש )ילמדנו( ויסעו שנסעו מהר סיני דרך   -י השם פורענות ראשונה ויסעו וא"ר חנינא שסרו מאחר

 שלשת ימים כתינוק היוצא מבית הספר שבורח לו והולך לו כך היו בורחים מהר סיני דרך שלשת ימים לפי שלמדו הרבה תורה בסיני… 

 

 רמב"ן במדבר פרשת בהעלותך פרק י20. 

נין המדרש הזה מצאו אותו באגדה, שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר, אמרו שמא  …אבל ע -)לה( ויהי בנסוע הארון  

 ירבה ויתן לנו מצות, וזהו ויסעו מהר ה', שהיה מחשבתם להסיע עצמן משם מפני שהוא הר ה', וזהו פורענות ראשונה… 

 

 רש"י במדבר פרשת בהעלותך פרק יא21. 

להם בשר, והלא כבר נאמר )שמות יב, לח( וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר וגו'. ואם תאמר אכלום, והלא וכי לא היה  -)ד( מי יאכלנו בשר 

 בכניסתם לארץ נאמר )במדבר לב, א( ומקנה רב היה לבני ראובן וגו', אלא שמבקשים עלילה:

 

 שמות פרשת בא פרק יב22. 

 ָכֵבד ְמֹאד:)לח( ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָתם ְוצֹאן ּוָבָקר ִמְקֶנה 

 

 במדבר פרשת מטות פרק לב 23. 

 ה ַהָמקֹום ְמקֹום ִמְקֶנה: )א( ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד ָעצּום ְמֹאד ַוִיְראּו ֶאת ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ ִגְלָעד ְוִהנֵ 



 תלמוד בבלי מסכת יומא דף עה עמוד א 24. 

זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם, רב ושמואל; חד אמר: דגים, וחד אמר: עריות…בשלמא למאן דאמר עריות היינו דכתיב וישמע 

מאי בוכה למשפחותיו? הא והא  -על עסקי משפחותיו שנאסרו להם לשכב אצלם, אלא למאן דאמר דגים  -משה את העם בכה למשפחותיו 

 הואי. 

 

 דף עה עמוד ארש"י מסכת יומא 25. 

 דנאסרו להם במדבר ודגה לשון תשמיש כמו וידגו לרוב )בראשית מח(.  -עריות 

 

 בראשית פרשת ויחי פרק מח 26. 

 ֶקֶרב ָהָאֶרץ: ק ְוִיְדגּו ָלֹרב בְ )טז( ַהַמְלָאְך ַהֹגֵאל ֹאִתי ִמָכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְנָעִרים ְוִיָקֵרא ָבֶהם ְשִמי ְוֵשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצחָ 

 

 רש"י במדבר פרשת בהעלותך פרק יא27. 

משפחות משפחות נאספים ובוכים לפרסם תרעומתן בגלוי. ורבותינו אמרו למשפחותיו על עסקי משפחות, על עריות  -)י( בכה למשפחותיו 

 הנאסרות להם:

 

 שמות פרשת בשלח פרק טז28. 

 ְיֹקָוק ִלְקטּו ִמֶמנּו ִאיש ְלִפי ָאְכלֹו ֹעֶמר ַלֻגְלֹגֶלת ִמְסַּפר ַנְפֹשֵתיֶכם ִאיש ַלֲאֶשר ְבָאֳהלֹו ִתָקחּו:)טז( ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה 

 )יז( ַוַיֲעשּו ֵכן ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוִיְלְקטּו ַהַמְרֶבה ְוַהַמְמִעיט: 

 ה ְוַהַמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִאיש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו:)יח( ַוָיֹמדּו ָבֹעֶמר ְולֹא ֶהְעִדיף ַהַמְרבֶ 

 

 שמות פרשת בשלח פרק טז29. 

  ַלֲאֶשר ְבָאֳהלֹו ִתָקחּו:)טז( ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ְיֹקָוק ִלְקטּו ִמֶמנּו ִאיש ְלִפי ָאְכלֹו ֹעֶמר ַלֻגְלֹגֶלת ִמְסַּפר ַנְפֹשֵתיֶכם ִאיש

 ּו ֵכן ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוִיְלְקטּו ַהַמְרֶבה ְוַהַמְמִעיט: )יז( ַוַיֲעש

 )יח( ַוָיֹמדּו ָבֹעֶמר ְולֹא ֶהְעִדיף ַהַמְרֶבה ְוַהַמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִאיש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו:

 

 שמות פרשת שמות פרק ג 30.

ֹלִהים ִמי ָאֹנִכי ִכי אֵ   ֵלְך ֶאל ַּפְרֹעה ְוִכי אֹוִציא ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמִמְצָרִים: )יא( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ָהא 

ֹלִהים ַעל ָהָהר ַהֶזה: )יב( ַויֹאֶמר ִכי ֶאְהֶיה ִעָמְך ְוֶזה ְלָך ָהאֹות ִכי ָאֹנִכי ְשַלְחִתיָך ְבהֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמִמְצַרִים ַתַעבְ   דּון ֶאת ָהא 

 

 יטשמות פרשת יתרו פרק 31. 

 )ו( ְוַאֶתם ִתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוש ֵאֶלה ַהְדָבִרים ֲאֶשר ְתַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל: 

 

 מלבי"ם במדבר פרשת בהעלותך פרק יא 32. 

חברו תורה כאלו ילדו ומצד זה  )יב( האנכי הריתי את כל העם הזה הגם אם אנכי ילדתיהו, ר"ל אף שאנכי ילדתיהו כי כל המלמד את בן 

חויבתי ללמד דעת ושכל וחכמה, אבל וכי אנכי הריתי אותם שאהיה כאב ואם שמחויבים לכלכלם גם בלחם ובשר, עד כי תאמר אלי שאהו 

 בחיקך כאשר ישא האומן את היונק שהוא מחויב לפרנסו גם במזונותיו וזה אינו מוטל עלי כלל.

 

 דף ח עמוד א תלמוד בבלי מסכת סנהדרין33. 

 ואזהרה לדיין שיסבול את הציבור. עד כמה? אמר רבי חנן ואיתימא רבי שבתאי: כאשר ישא האמן את הינק. 

 

 רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כה34. 

 הלכה ב

אברהם יצחק  וכן אסור לו לנהוג בהן קלות ראש אע"פ שהן עמי הארץ, ולא יפסיע על ראשי עם הקדש, אע"פ שהן הדיוטות ושפלים בני  

ויעקב הם וצבאות השם שהוציא מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה, וסובל טורח הצבור ומשאן כמשה רבינו, שנאמר בו כאשר ישא האומן 

 את היונק, והרי הוא אומר ואצוה את שופטיכם זו אזהרה לדיין שיסבול את הצבור כאשר ישא האומן את היונק. 


