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 שמות רבה פרשה טו .א

א ויאמר ה' אל משה החדש הזה לכם ראש חדשים, 
 הה"ד )שיר /השירים/ ב( קול דודי הנה זה בא, )וכל הענין

בפרשיות עד עמכם( שנאמר )שם /שיר השירים ב'/( ענה 
דודי ואמר לי מה את עושה כאן במקום טמאים )יחזקאל 
כג( אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם, קומי 

בון העולמים ת' ילך רעיתי יפתי ולכי לך, אמר לפניו ר
שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר ליה 

שיר /השירים/ ב( כי הנה הסתיו עבר כבר שלמו שנאמר )
מיד גלו הצדיקים את ראשיהם שהיה מכוסה שנאמר 

צנים נראו בארץ אלו הן י)שם /שיר השירים ב'/( הנ
 שבטו של לוי שהיו צדיקים כולן

 שמות רבה פרשה יט  .ב

כיון שיצאו  ה זאת חוקת הפסח, אמר ר"ש בן חלפתא
ישראל ממצרים אמר הקב"ה למשה הזהר לישראל על 
מצות הפסח כל בן נכר לא יאכל בו וכל עבד איש 
מקנת כסף ומלתה אותו וגו' כיון שראו ישראל שפסל 
לערלים לאכול בפסח עמדו כל ישראל לשעה קלה ומלו 
כל עבדיהם ובניהם וכל מי שיצא עמהם שנאמר וילכו 

למלך שעשה משתה לאוהביו  ויעשו בני ישראל, משל
אמר המלך אם אין סימנטרי על כל המסובין אל יכנס 
אחד מהם לכאן, כך האלהים עשה משתה להם צלי אש 
על מצות ומרורים מפני שגאלן מן הצרה אמר להם אם 
אין חותמו של אברהם בבשרכם לא תטעמו ממנו, מיד 
כל הנולד במצרים נמולו לשעה קלה עליהם נאמר 

אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח,  )תהלים נ(
ורבותינו אמרו לא בקשו ישראל למול במצרים אלא 
כלם בטלו המילה במצרים חוץ משבטו של לוי שנאמר 
)דברים לג( וללוי אמר תומיך ואוריך, למה כי שמרו 
אמרתך ובריתך ינצורו במצרים, והיה הקב"ה מבקש 

למשה לגאלן ולא היה להם זכות מה עשה הקב"ה קרא 
 ואמר לו לך ומהול אותם

  ויקרא יח .ג

ּה ֹלא ַתֲעשּו)ג(  ֶתם בָּ ַשבְּ ַרִים ֲאֶשר יְּ ה ֶאֶרץ ִמצְּ ַמֲעשֵׂ  כְּ

 ספרא אחרי מות פרשה ט  .ד

כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו,  )ו(
מכל  כתוב שמעשיהם של מצריים מקולקליםמגיד ה

 לם.עממין ואותו המקום שישבו בו ישראל מקולקל מכו

עושים האיש ומה היו ...)ח( או כמעשה ארץ מצרים
 נושא לאיש והאשה לאשה

 בראשית פרק ו  .ה

נֹות  ה ּובָּ מָּ ֲאדָּ י הָּ נֵׂ ֹרב ַעל פְּ ם לָּ ָאדָּ ל הָּ חֵׂ ִהי ִכי הֵׂ )א( ַויְּ
ֶהם: דּו לָּ ם ִכי  יֻלְּ ָאדָּ נֹות הָּ ֱאֹלִהים ֶאת בְּ י הָּ נֵׂ אּו בְּ )ב( ַוִירְּ

ֶהם  חּו לָּ ה ַוִיקְּ נָּ רּו:ֹטֹבת הֵׂ חָּ ִשים ִמֹכל ֲאֶשר בָּ )ג( ַוֹיאֶמר  נָּ
יּו  הָּ ר וְּ שָּ ַשַגם הּוא בָּ ם בְּ ֹעלָּ ם לְּ ָאדָּ ק ֹלא יָּדֹון רּוִחי בָּ ֹקוָּ יְּ

ה: נָּ ִרים שָּ ֶעשְּ ָאה וְּ יו מֵׂ ָאֶרץ ַביִָּמים  יָּמָּ יּו בָּ ִפִלים הָּ )ד( ַהנְּ
ֱאֹלִהים ֶאל בְּ  י הָּ נֵׂ ן ֲאֶשר יָֹּבאּו בְּ י כֵׂ ַגם ַאֲחרֵׂ ם וְּ הֵׂ נֹות הָּ

י  שֵׂ ם ַאנְּ עֹולָּ ה ַהִגֹבִרים ֲאֶשר מֵׂ מָּ ֶהם הֵׂ דּו לָּ יָּלְּ ם וְּ ָאדָּ הָּ
ל יֵֶׂצר  כָּ ָאֶרץ וְּ ם בָּ ָאדָּ ַעת הָּ ה רָּ ק ִכי ַרבָּ ֹקוָּ א יְּ ם: )ה( ַוַירְּ ַהשֵׂ

ל ַהיֹום: ֹבת ִלבֹו ַרק ַרע כָּ שְּ ה  ַמחְּ שָּ ק ִכי עָּ ֹקוָּ ֶחם יְּ )ו( ַוִינָּ
ָאֶרץ ַוִיתְּ  ם בָּ ָאדָּ ב ֶאל ִלבֹו:ֶאת הָּ ק  ַעצֵׂ ֹקוָּ )ז( ַוֹיאֶמר יְּ

ם  ָאדָּ ה מֵׂ מָּ ֲאדָּ י הָּ נֵׂ ַעל פְּ אִתי מֵׂ רָּ ם ֲאֶשר בָּ ָאדָּ ֶחה ֶאת הָּ ֶאמְּ
ִתי ִכי  ִים ִכי ִנַחמְּ מָּ ַעד עֹוף ַהשָּ ה ַעד ֶרֶמש וְּ מָּ הֵׂ ַעד בְּ

 ֲעִשיִתם:

אף בעולת בעל, אף הזכר  -מכל אשר בחרו  רש"י 
 והבהמה:

 בראשית ט  .ו

ֶרם: ה ַוִיַטע כָּ מָּ ֲאדָּ תְּ ִמן  )כ( ַויֶָּחל ֹנַח ִאיש הָּ )כא( ַויֵׂשְּ
תֹוְך ָאֳהֹלה: ַגל בְּ ר ַוִיתְּ כָּ ם ֲאִבי  ַהַיִין ַוִישְּ א חָּ )כב( ַוַירְּ

יו ַבחּוץ: י ֶאחָּ נֵׂ ַות ָאִביו ַוַיגֵׂד ִלשְּ ת ֶערְּ ַנַען אֵׂ  כְּ

 בראשית י .ז

ַרִים   ם כּוש ּוִמצְּ י חָּ נֵׂ ַען:)ו( ּובְּ נָּ  ּופּוט ּוכְּ

 רמב"ם הלכות מלכים פרק ט הלכה ה .ח

שש עריות אסורות על בני נח: האם, ואשת האב, 
 ואשת איש, ואחותו מאמו, וזכור, ובהמה, 

 ספר מסילת ישרים פרק א  .ט

יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר 
ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך 

כל אשר הוא עמל כל ימי שישים מבטו ומגמתו ב
חייו. והנה מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא, 
שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו 
שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל 
העידונים שיכולים להמצא. ומקום העידון הזה באמת 
הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת 

הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה,  לדבר הזה. אך
והוא מה שאמרו, זכרונם לברכה  .. הוא זה העולם.

 )עירובין כב א(: היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. 


