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 ילקוט שמעוני משלי רמז תתקכט  .  1

ואומר   מחפש  שלמה  שהיה  מלמד  מאין תמצא  והחכמה  זש"ה  מצויה ד"א  החכמה  היא  ר' היכן   ,
 ... בלב, ר' יהושע אומר בראשאליעזר אומר 

 
 שמות פרק יג  .  2

ְלָך   ְוָהָיה  ָיְדָך    ְלאֹות )ט(  יֶניָך    ּוְלִזָכרֹון ַעל  עֵּ ין  תֹוַרת  בֵּ ִתְהֶיה  בְ ה'  ְלַמַען  ִכי  הֹוִצֲאָך  ְבִפיָך  ֲחָזָקה  ה'  ָיד 
 ִמִמְצָרִים: 

 
   , הלכה א רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ז .  3

כ על  עשה  את  מצות  לכם  כתבו  ועתה  שנאמר  לעצמו  תורה  ספר  לכתוב  מישראל  ואיש  איש  ל 
זו לפי שאין כותבין את התורה פרשיות פרשיות,    כתבו לכם תורה שיש בה שירה השירה, כלומר  

ואף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלו, ואם כתבו בידו הרי הוא כאילו קבלה 
ות אחת הרי  המגיה ספר תורה ואפילו א   וכל תוב אחרים כותבין לו,  מהר סיני, ואם אינו יודע לכ

 הוא כאילו כתבו כולו. 
 
 מלכים ב פרק ז  .  4

הּו ָמה ֲאַנְחנּו ֹיְשִבים ֹפה ַעד  ָמְתנּו:   ְוַאְרָבָעה ֲאָנִשים ָהיּו ְמֹצָרִעים )ג(  עֵּ   ֶפַתח ַהָשַער ַוֹיאְמרּו ִאיש ֶאל רֵּ
א ָהִעיר ְוָהָרָעב ָבִעיר ָוַמְתנּו ָשם ְוִאם ָיַשְבנּו ֹפה ָוָמְתנּו ְוַעָתה ְלכּו ְוִנְפָלה ֶאל  ַמֲחנֵּה  )ד( ִאם ָאַמְרנּו ָנבוֹ 

ָוָמְתנּו:  נּו  ְיִמיתֻּ ְוִאם  ִנְחֶיה  ְיַחיֻּנּו  ִאם  ה    ֲאָרם  ְקצֵּ ַעד  ַוָיֹבאּו  ֲאָרם  ַמֲחנֵּה  ֶאל  ָלבֹוא  ַבֶנֶשף  ַוָיקּומּו  )ה( 
וְ  ֲאָרם  ִאיש: ַמֲחנֵּה  ָשם  ין  אֵּ ָגדֹול    ה'וַ )ו(    ִהנֵּה  ַחִיל  קֹול  קֹול סּוס  ֶרֶכב  קֹול  ֲאָרם  ַמֲחנֵּה  ֶאת  ִהְשִמיַע 

י ִמְצַרִים ָלבֹוא עָ  י ַהִחִתים ְוֶאת ַמְלכֵּ ל ֶאת ַמְלכֵּ ינּו ֶמֶלְך ִיְשָראֵּ ינּו: ַוֹיאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו ִהנֵּה ָשַכר ָעלֵּ  לֵּ
ַויָ  ַוָיקּומּו  ַוָינֻּסּו  )ז(  ַהַמֲחֶנה ַכֲאֶשר ִהיא  יֶהם  ְוֶאת ֲחֹמרֵּ יֶהם  ְוֶאת סּוסֵּ יֶהם  ַוַיַעְזבּו ֶאת ָאֳהלֵּ ַבֶנֶשף  נּוסּו 

ַנְפָשם: ַוִיְשאּו    ֶאל  ַוִיְשתּו  ַוֹיאְכלּו  ַוָיֹבאּו ֶאל ֹאֶהל ֶאָחד  ַהַמֲחֶנה  ה  ַעד ְקצֵּ ֶלה  ָהאֵּ ַהְמֹצָרִעים  ַוָיֹבאּו  )ח( 
וַ ִמשָ  ַויְֵּלכּו  ִמָשם  ַוִיְשאּו  ר  ַאחֵּ ֹאֶהל  ֶאל  ַוָיֹבאּו  בּו  ַוָישֻּ ַוַיְטִמנּו  ַויְֵּלכּו  ּוְבָגִדים  ְוָזָהב  ֶכֶסף  )ט(    ַיְטִמנּו:ם 

ן ֲאַנְחנּו ֹעִשים ַהיֹום ַהֶזה   הּו ֹלא כֵּ עֵּ ִחִכינּו ַעד אֹור  ַוֲאַנְחנּו ַמְחִשים וְ   יֹום ְבֹשָרה הּוא ַוֹיאְמרּו ִאיש ֶאל רֵּ
ית ַהֶמֶלְך:   ַהֹבֶקר ּוְמָצָאנּו ָעוֹון ְוַעָתה ְלכּו ְוָנֹבָאה ְוַנִגיָדה בֵּ

 
 רש"י מלכים ב פרק ז  .  5

 : גיחזי ובניו   -)ג( וארבעה אנשים 
 
   , משנה ב משנה מסכת סנהדרין פרק י .  6

יר אין להם חלק לעולם הבא שלשה מלכים  וארבעה הדיוטות  ומנשה שלשה מלכים  בעם אחאב 
רבי יהודה אומר מנשה יש לו חלק לעולם הבא שנאמר )ד"ה =דברי הימים= ב' ל"ג( ויתפלל אליו  
העולם   לחיי  ולא  השיבו  למלכותו  לו  למלכותו אמרו  ירושלים  וישיבהו  וישמע תחנתו  לו  ויעתר 

 : וגחזי הבא השיבו ארבעה הדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל  
 
 מלכים ב פרק יד  .  7

ל    )כג( ִיְשָראֵּ ֶמֶלְך  יֹוָאש  ֶבן  ָיָרְבָעם  ָמַלְך  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  יֹוָאש  ֶבן  ַלֲאַמְצָיהּו  ָשָנה  ה  ֶעְשרֵּ ש  ֲחמֵּ ִבְשַנת 
ָשָנה: ְוַאַחת  ַאְרָבִעים  י  )כד(    ְבֹשְמרֹון  ינֵּ ְבעֵּ ָהַרע  ֲאֶשר   ה'ַוַיַעש  ְנָבט  ֶבן  ָיָרְבָעם  ַחֹטאות  ִמָכל  ָסר  ֹלא 

ל:ֶהֱחטִ  ִיְשָראֵּ ל ִמְלבֹוא ֲחָמת עַ   יא ֶאת  ִשיב ֶאת ְגבּול ִיְשָראֵּ ָהֲעָרָבה ִכְדַבר  )כה( הּוא הֵּ י  -אֱ   ה'ד ָים  ֹלהֵּ
ֶפר: ל ֲאֶשר ִדֶבר ְבַיד ַעְבדֹו יֹוָנה ֶבן ֲאִמַתי ַהָנִביא ֲאֶשר ִמַגת ַהחֵּ ל   ה'ִכי ָרָאה  )כו(    ִיְשָראֵּ ֶאת ֳעִני ִיְשָראֵּ

ל:  ֹמֶרה ְלִיְשָראֵּ ֹעזֵּר  ין  ְואֵּ ָעזּוב  ְוֶאֶפס  ָעצּור  ְוֶאֶפס  ִדֶבר  )כז(    ְמֹאד  ל   ה'ְוֹלא  ִיְשָראֵּ ם  שֵּ ֶאת  ִלְמחֹות 
ם ְבַיד ָיָרְבָעם ֶבן יֹוָאש:   ִמַתַחת ַהָשָמִים ַויֹוִשיעֵּ

 
   א   עמוד   צח   דף   סנהדרין   מסכת   בבלי   תלמוד .  8

  -  זכו !  אחישנה,  וכתיב,  בעתה'+  ס  ישעיהו+  כתיב,  רמי  לוי  בן  יהושע  רבי:  אלכסנדרי  רבי  אמר
  עם   וארו'+  ז  דניאל+  כתיב,  רמי  לוי  בן  יהושע  רבי:  אלכסנדרי  רבי  אמר.  בעתה  -  זכו   לא ,  אחישנה 

  -  זכו  לא,  שמיא  ענני  עם  -  זכו  -!  חמור  על ורכב  עני'+  ט  זכריה+  וכתיב,  אתה  אנש  כבר  שמיא  ענני
 .  חמור על ורוכב עני
 
 



   יב   פרק   ויקרא .  9
ל  ינֵּ ב  ֶאל  דבר(  ב)  :לאֹמר  ֹמשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדבר(  א)  ְוָטְמָאה  ָזָכר  ְוָיְלָדה   ַתְזִריעַ   כי  ִאּשה  לֵּאֹמר  ִישָראֵּ

י  ָיִמים  שְבַעת   ּושֹלשת   יֹום  ּושֹלשים(  ד)  :ָעְרָלתוֹ   בשר  ִימֹול  ַהּשִמיִני  ּוַביֹום(  ג)  :תְטָמא  דֹוָתּה  ִנדת  כימֵּ
י  תשב   ָיִמים י  ְמֹלאת  ַעד   ָתֹבא  ֹלא  ַהמְקדש   ְוֶאל  ִתגע   ֹלא  ֹקֶדש   בָכל  ָטֳהָרה   בְדמֵּ   ְוִאם(  ה)   :ָטֳהָרּה  ְימֵּ
ָבה ד  ְנקֵּ לֵּ ַעִים  ְוָטְמָאה  תֵּ י  ַעל  תשב  ָיִמים  ְוששת  יֹום   ְוששים   כִנדָתּה  שבֻּ י   ּוִבְמֹלאת(  ו)  :ָטֳהָרה  דמֵּ   ְימֵּ
ן  ָטֳהָרּה ד  ֹאֶהל  פַתח  ֶאל  ְלַחטאת  ֹתר   אוֹ   יֹוָנה   ּוֶבן   ְלֹעָלה   שָנתוֹ   בן   כֶבש  תִביא  ְלַבת  אוֹ   ְלבֵּ   ֶאל   מֹועֵּ
ן י  ְוִהְקִריבוֹ (  ז)   :ַהכהֵּ ָבה  אוֹ   ַלזָכר  ַהיֶלֶדת  תֹוַרת  ֹזאת  דֶמיהָ   ִממֹקר  ְוָטֲהָרה  ָעֶליהָ   ְוִכפר  ה'  ִלְפנֵּ (  ח )  :ַלנקֵּ
  ָעֶליהָ   ְוִכפר  ְלַחטאת  ְוֶאָחד  ְלֹעָלה   ֶאָחד  יֹוָנה בנֵּי  שנֵּי   אוֹ   ֹתִרים   שתי ְוָלְקָחה שה   די   ָיָדּה   ִתְמָצא  ֹלא  ְוִאם

ן ָרה  ַהכהֵּ  : ְוָטהֵּ
 
 רמב"ן במדבר פרק לג פסוק נג  .  10

על דעתי זו מצות עשה   -)נג( והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה 
ו יעלה  , יצוה אותם שישבו בארץ ויירשו אותה כי הוא נתנה להם, ולא ימאסו בנחלת ה'. ואלהיא

על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן ולהתישב שם, יעברו על מצות ה'. ומה 
וידונו   ממנה,  לצאת  ושאסור  ישראל  בארץ  הישיבה  במצות  ב(  קי  )כתובות  רבותינו  שהפליגו 
כמורדת האשה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, וכן האיש, בכאן נצטווינו במצוה הזו,  

. ויחזיר המצוה הזו במקומות רבים, באו ורשו את הארץ )דברים א כתוב הזה היא מצות עשה כי ה 
  ח(. 

 
 תוספות מסכת כתובות דף קי עמוד ב    . 11

כו'   נוהג בזמן הזה   -הוא אומר לעלות  והיה אומר רבינו חיים    אינו  דעכשיו  דאיכא סכנת דרכים 
בא  לדור  מצוה  ישראל אינו  התלויו  רץ  מצות  כמה  יש  יכולין  כי  אנו  דאין  עונשין  וכמה  בארץ  ת 

 ליזהר בהם ולעמוד עליהם. 
 
 רמב"ם הלכות מלכים פרק ה  .  12

 הלכה ז 
העולם  על  חוץ מארץ מצרים  ומותר לשכון בכל  ועד המערב ארבע מאות פרסה  הגדול  הים  , מן 

ארבע מאות פרסה כנגד ארץ כוש וכנגד המדבר, הכל אסור להתישב בה, בשלשה מקומות הזהירה  
תורה שלא לשוב למצרים, שנאמר לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, לא תוסיף עוד לראותה, לא 

 .  ואלכסנדריאה בכלל האיסורתוסיפו לראותם עוד עד עולם, 
 הלכה ט   

, אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן  אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם 
חורה, אבל לשכון בחוצה לארץ אסור אלא אם כן חזק שם  העכו"ם ויחזור לארץ, וכן יוצא הוא לס

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 

ת אינה מדת חסידות שהרי מחלון וכליון שני גדולי  מקום שימצא בו ריוח, ואף על פי שמותר לצא
 הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כלייה למקום.  

 הלכה י 
גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל ומנשקין אבניה ומתגלגלין על עפרה, וכן הוא  

 אומר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו.  
 הלכה יא 

עונותיו מחולין, שנאמר ובל יאמר שכן חליתי העם היושב  השוכן בארץ ישראל    כל אמרו חכמים  
נתכפר לו, וכאילו    וכן הקבור בה זוכה לחיי העולם הבא,    אפילו הלך בה ארבע אמותבה נשוא עון,  

המקום שהוא בו מזבח כפרה, שנאמר וכפר אדמתו עמו, ובפורענות הוא אומר על אדמה טמאה  
וא קולטתמות,  דומה  מוליכים    תו ינו  היו  החכמים  גדולי  ואעפ"כ  מותו,  אחר  לקולטתו  מחיים 

 מתיהם לשם, צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק.  
 הלכה יב 

בעיר   ואפילו  לארץ  בחוצה  ידור  ואל  עכו"ם  שרובה  בעיר  אפילו  ישראל  בארץ  אדם  ידור  לעולם 
ישראל גרשושרובה  כי  שנאמר  ע"ז,  עובד  כאילו  לארץ  לחוצה  היוצא  שכל  מהסתפח  ,  היום  ני 

בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים, ובפורעניות הוא אומר ואל אדמת ישראל לא יבאו, כשם  
יובאו   כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות, שנאמר בבלה  שאסור לצאת מהארץ לחוצה לארץ 

 ושמה יהיו. 
 
 שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ו  .  13

חי  רבי  דלמה  שחר,  כמו  הנשקפה  זאת  בקעת  מי  בהדא  מהלכין  הוון  חלפתא  בר  שמעון  ור'  יא 
שבקעה אורה, א"ל ר' חייא רבה לר' שמעון בר חלפתא כך    אילת השחרארבאל בקריצתה, וראו  

ז'( כי אשב בחשך ה' אור לי, בתחלה היא באה   תהיה גאולתן של ישראל מצפצפת דכתיב )מיכה 
 ...ה, ואח"כ מרטבת והולכת, ואחר כך היא מנצנצת ובאה, ואח"כ פרה ורבקימעה קימעה


