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שמות כד

י  ַתְבִתּ ָכּ ר  ֲאֶשׁ ְצָוה  ְוַהִמּ ְוַהּתֹוָרה  ָהֶאֶבן  ֻלחֹת  ֶאת  ְלךָ  נָה  ְוֶאְתּ ם  ָשׁ ֶוְהיֵה  ָהָהָרה  ֵאלַי  ֲעלֵה  ה  מֶֹשׁ ֶאל  ה'  ֹּאֶמר  ַוי יב 

ר  בוּ לָנוּ ָבֶזה ַעד ֲאֶשׁ ֵקִנים ָאַמר ְשׁ ה ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים. יד ְוֶאל ַהְזּ ַּעל מֶֹשׁ ְרתֹו ַויַ ַע ְמָשׁ ה ִויהֹוֻשׁ ָּקם מֶֹשׁ ְלהֹורָֹתם. יג ַויָ

ה ֶאל ָהָהר ַוְיַכס ֶהָענָן ֶאת ָהָהר. טז  ַּעל מֶֹשׁ ָבִרים ִיגַּׁש ֲאלֵֶהם. טו ַויַ ֶכם ִמי ַבַעל ְדּ נָׁשוּב ֲאלֵיֶכם ְוִהנֵּה ַאֲהרֹן ְוחוּר ִעָמּ

בֹוד  ִביִעי ִמּתֹוְך ֶהָענָן. יז וַּמְרֵאה ְכּ יֹּום ַהְשּׁ ה ַבּ ת יִָמים ַוִיְּקָרא ֶאל מֶֹשׁ ֶשׁ הוּ ֶהָענָן ֵשׁ בֹוד ה' ַעל ַהר ִסינַי ַוְיַכֵסּ ן ְכּ ֹּ כ ְּשׁ ַוִי

ִעים  ָהר ַאְרָבּ ה ָבּ ַּעל ֶאל ָהָהר ַוְיִהי מֶֹשׁ תֹוְך ֶהָענָן ַויַ ה ְבּ נֵי ִיְשָׂרֵאל. יח ַויָּבֹא מֶֹשׁ רֹאׁש ָהָהר ְלֵעינֵי ְבּ ֵאׁש אֶֹכלֶת ְבּ ה' ְכּ

ִעים לְָילָה. יֹום ְוַאְרָבּ

שמות יז

ֲעָמלֵק ָמָחר  ֵחם ַבּ ים ְוֵצא ִהלָּ ַחר לָנוּ ֲאנִָשׁ ַע ְבּ ה ֶאל ְיהֹוֻשׁ ֹּאֶמר מֶֹשׁ ְרִפיִדם. ט ַוי ֶחם ִעם ִיְשָׂרֵאל ִבּ ח ַויָּבֹא ֲעָמלֵק ַוִיּלָּ

ה ַאֲהרֹן  ֲעָמלֵק וּמֶֹשׁ ֵחם ַבּ ה ְלִהלָּ ר ָאַמר לֹו מֶֹשׁ ֲאֶשׁ ַע ַכּ ַּעשׂ ְיהֹוֻשׁ יִָדי. י ַויַ ה ָהֱאלִֹהים ְבּ ָאנִֹכי ִנָצּב ַעל רֹאׁש ַהִגְּבָעה וַּמֵטּ

ה  ר יִָניַח יָדֹו ְוגַָבר ֲעָמלֵק. יב ִויֵדי מֶֹשׁ ה יָדֹו ְוגַָבר ִיְשָׂרֵאל ְוַכֲאֶשׁ ר יִָרים מֶֹשׁ ֲאֶשׁ ְוחוּר ָעלוּ רֹאׁש ַהִגְּבָעה. יא ְוָהיָה ַכּ

ה ֶאָחד ַוְיִהי יָָדיו ֱאמוּנָה ַעד  ה ֶאָחד וִּמֶזּ ְמכוּ ְביָָדיו ִמֶזּ ב ָעלֶיָה ְוַאֲהרֹן ְוחוּר ָתּ ֶּשׁ יו ַויֵ ִּשׂימוּ ַתְחָתּ ֵבִדים ַוִיְּקחוּ ֶאֶבן ַויָ ְכּ

ֶפר ְוִשׂים  ֵסּ רֹון ַבּ תֹב זֹאת ִזָכּ ה ְכּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹשׁ ַע ֶאת ֲעָמלֵק ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב. יד ַוי ֶמׁש. יג ַויֲַּחלֹׁש ְיהֹוֻשׁ א ַהָשּׁ ֹּ ב

ֹּאֶמר  י. טז ַוי מֹו ה' ִנִסּ ַח ַוִיְּקָרא ְשׁ ה ִמְזֵבּ ָמִים. טו ַוִיֶּבן מֶֹשׁ ַחת ַהָשּׁ י ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמלֵק ִמַתּ ַע ִכּ ָאְזנֵי ְיהֹוֻשׁ ְבּ

ר. ֹּ ר ד ֹּ ֲעָמלֵק ִמד ס יָּה ִמְלָחָמה לַה' ַבּ י יָד ַעל ֵכּ ִכּ

מסכת ראש השנה ג, ח

ה עֹושֹׂות ִמְלָחָמה אֹו ׁשֹוְברֹות ִמְלָחָמה.  ל מׁשֶ ָרֵאל ְוגֹו' )שמות יז(, ְוִכי יָָדיו ׁשֶ ה יָדֹו ְוגַָבר ִישְׂ ר יִָרים מׁשֶ ֲאׁשֶ ְוָהיָה ּכַ

ִרים.  ַמִים ָהיוּ ִמְתּגַּבְ ָ ּשׁ ּבַ ם לֲַאִביֶהם ׁשֶ ִדין ֶאת ִלּבָ ְעּבְ י ַמְעלָה וְּמׁשַ לַּפֵ ִלים ּכְ ּכְ ָרֵאל ִמְסּתַ ָהיוּ ִישְׂ ל ְזַמן ׁשֶ ֶאּלָא לֹוַמר ְלךָ, ּכָ

ְוִאם לָאו, ָהיוּ נֹוְפִלין.

שמות לב

בוָּרה ְוֵאין קֹול  ֲחנֶה׃ ַויֹּאֶמר ֵאין קֹול ֲענֹות ּגְ ּמַ ה קֹול ִמְלָחָמה ּבַ ֵרעֹה ַויֹּאֶמר ֶאל־מֹׁשֶ ַע ֶאת־קֹול ָהָעם ּבְ ַמע ְיהֹוׁשֻ ׁשְ ַויִּ

ה קֹול ַעּנֹות ָאנִֹכי ׁשֵֹמַע׃ ֲענֹות ֲחלוּׁשָ

בבלי בבא בתרא עה, עמוד א

ְפנֵי  ּכִ ה  נֵי מֹׁשֶ ּפְ ׃  ָאְמרוּ ַהּדֹור  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ְזֵקִנים  ל הֹוְדךָ.  ּכׇ ְולֹא  ָעלָיו" )במדבר כז, כ( – "ֵמהֹוְדךָ"  ה ֵמהֹוְדךָ  "ְונַָתּתָ

ה.  ִליּמָ ה אֹוי לָּה ְלאֹוָתּה ּכְ ְפנֵי ְלָבנָה, אֹוי לָּה ְלאֹוָתּה ּבוּׁשָ ַע ּכִ נֵי ְיהֹוׁשֻ ה ּפְ ַחּמָ

בראשית רבה נח, ב

וָּבא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ּזַָרח  ׁשֶ יֹוְדִעין  ָאנוּ  ֵאין  ְוִכי  ֲהנָא׃  ּכַ ר  ּבַ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ה(,  א,  )קהלת  ֶמׁש"  ָ ַהּשׁ וָּבא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ "ְוָזַרח 

]...[ ַעד  ֲחֵברֹו  יק  ַצּדִ ל  ׁשֶ ְמׁשֹו  ׁשִ ַמְזִריַח  יק הוּא  ַצּדִ ל  ׁשֶ ׁשֹו  ּמְ ׁשִ רוְּך הוּא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִקיַע  ׁשְ יַ לֹא  ׁשֶ ַעד  ֶאלָא  ֶמׁש,  ָ ַהּשׁ

ן נוּן"  ַע ּבִ ה ַקח ְלךָ ֶאת ְיהֹוׁשֻ ּנֱֶאַמר, "ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מׁשֶ ַע, ׁשֶ ל ְיהֹוׁשֻ ְמׁשֹו ׁשֶ ה ִהְזִריַח ׁשִ ל מׁשֶ ְמׁשֹו ׁשֶ ִקיַע ׁשִ לֹא ִהׁשְ ׁשֶ

)במדבר כז, יח(.
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במדבר כז

אָֹתּה  ְוָרִאיָתה  ָרֵאל׃  ִישְׂ ִלְבנֵי  י  נַָתּתִ ר  ֲאׁשֶ ֶאת־ָהָאֶרץ  וְּרֵאה  ַהּזֶה  ָהֲעָבִרים  ֶאל־ַהר  ֲעלֵה  ה  ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָוה  ַויֹּאֶמר 

ִני  יׁשֵ ְמִריַבת הֵעָדה ְלַהְקּדִ ר־ִצן ּבִ ִמְדּבַ י ּבְ ר ְמִריֶתם ּפִ ֲאׁשֶ ר נֱֶאַסף ַאֲהרֹן ָאִחיךָ׃ ּכַ ֲאׁשֶ ה ּכַ יךָ ּגַם־ָאּתָ ְונֱֶאַסְפּתָ ֶאל־ַעּמֶ

ה ֶאל־ְיהָוה לֵאמֹר׃ טז ִיְפקֹד ה' ֱאלֵֹהי ָהרוּחֹת ְלׇכל־ ר מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ ר־ִצן׃  ִים ְלֵעינֵיֶהם ֵהם ֵמי־ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדּבַ ַבּמַ

ר ִאיׁש ַעל־ָהֵעָדה.  שָׂ ּבָ

ר ֵאין־לֶָהם  ּצֹאן ֲאׁשֶ ר ְיִביֵאם ְולֹא ִתְהיֶה ֲעַדת ְיהָֹוה ּכַ ר יֹוִציֵאם ַוֲאׁשֶ ר יָבֹא ִלְפנֵיֶהם ַוֲאׁשֶ ר־יֵֵצא ִלְפנֵיֶהם ַוֲאׁשֶ יז ֲאׁשֶ
ר־רוַּח ּבֹו ְוָסַמְכּתָ ֶאת־יְָדךָ ָעלָיו. יט ְוַהֲעַמְדּתָ  ן־נוּן ִאיׁש ֲאׁשֶ ַע ּבִ ה ַקח־ְלךָ ֶאת־ְיהֹוׁשֻ רֶֹעה. יח ַויֹּאֶמר ְיהָֹוה ֶאל־מֹׁשֶ

ל־ֲעַדת  ּכׇ ְמעוּ  ִיׁשְ ה ֵמהֹוְדךָ ָעלָיו ְלַמַען  ְונַָתּתָ יָתה אֹתֹו ְלֵעינֵיֶהם. כ  ְוִצוִּ ל־ָהֵעָדה  ּכׇ ְוִלְפנֵי  ִלְפנֵי ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן  אֹתֹו 

ַע ַויֲַּעִמֵדהוּ ִלְפנֵי ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפנֵי ּכׇל־ ח ֶאת־ְיהֹוׁשֻ ּקַ ה ְיהָֹוה אֹתֹו ַויִּ ר ִצוָּ ֲאׁשֶ ה ּכַ ָרֵאל׃ ]...[ כב ַויַַּעשׂ מֹׁשֶ נֵי ִישְׂ ּבְ

ה׃ יַד־מֹׁשֶ ר ְיהָֹוה ּבְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ הוּ ּכַ ְסמְֹך ֶאת־יָָדיו ָעלָיו ַוְיַצוֵּ ָהֵעָדה׃ כג ַויִּ

רש"י על במדבר כז, כג

ויסמך את ידיו. ְּבַעִין יֶָפה, יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשִּנְצַטָּוה, ֶׁשַהָּקָּב"ה ָאַמר לֹו "ְוָסַמְכָּת ֶאת יְָדךָ", ְוהּוא ָעָׂשה ִּבְׁשֵּתי 

יָָדיו, ַוֲעָׂשאֹו ִכְכִלי ָמלֵא ְוגָדּוׁש, ּוִמְּלאֹו ָחְכָמתֹו ְּבַעִין יָָפה )שם(׃

במדבר רבה כא, ב

ל עֹולָם, ּגָלוּי ְויָדוַּע  ַעת ִמיָתה ָאַמר ְלָפנָיו׃ ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשְ רוְּך הוּא ּבִ דֹוׁש ּבָ ׁש ִמן ַהּקָ ה ְמַבּקֵ ן מׁשֶ ּכֵ ן, ׁשֶ הוּא ּכֵ ַדע ְלךָ ׁשֶ ּתֵ

ַמּנֵה  ךָ  ִמּמְ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ֵמֶהן  ּלֵק  ִמְסּתַ ֲאִני  וְּכׁשֶ לֶָזה,  ֶזה  ּדֹוִמין  נֶיךָ  ּבָ ל  ׁשֶ ן  ְעּתָ ּדַ ְוֵאין  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ן  ְעּתָ ּדַ ְלָפנֶיךָ 

ּנֱֶאַמר׃ "ִיְפקֹד ה' ]ֱאלֵֹהי ָהרוּחֹת[" )במדבר כז טז(, ָהרוַּח  ְיֵהא סֹוְבלָם ְלֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַדְעּתֹו, ׁשֶ ֲעלֵיֶהם ַמְנִהיג ׁשֶ

ֵאינֹו אֹוֵמר, ֶאּלָא "ָהרוּחֹת".

במדבר רבה כא, יד

ְזרֹוַע  ּבִ א  ּבָ ִאּלוּ  ּכְ ִצּבוּר  ָצְרֵכי  ׁש  ְמַבּקֵ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ִיְפקֹד ה' ֱאלֵֹהי ָהרוּחֹת" )שם, טו-טז(,  ה ֶאל ה' לֵאמֹר׃  ר מׁשֶ "ַוְיַדּבֵ

ה ֲהֵרי  נֹות ְצלְָפָחד ֲאִביֶהן, ָאַמר מׁשֶ יְָּרׁשוּ ּבְ יָון ׁשֶ ָבר ַהּזֶה ַאַחר ֵסֶדר ְנָחלֹות, ֶאּלָא ּכֵ ׁש ַהּדָ ִיְפקֹד ה', ָמה ָרָאה ְלַבּקֵ

רוְּך הוּא׃ "נֵֹצר  דֹוׁש ּבָ בֹוִדי. ָאַמר לֹו ַהּקָ נַי ֶאת ּכְ ְרׁשוּ ּבָ יִּ ִדין הוּא ׁשֶ נֹות יֹוְרׁשֹות ּבְ י, ִאם ַהּבָ ּה ָצְרּכִ ע ּבָ ֶאְתּבַ ָעה ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ֶרְתךָ  ה ׁשֵ ַע ַהְרּבֵ ּתֹוָרה, ְיהֹוׁשֻ בוּ לֶָהם ְולֹא ָעְסקוּ ּבַ ׁשְ נֶיךָ יָ ד[" )משלי כז, יח(, ּבָ ֵמר ֲאדֹנָיו ְיֻכָבּ ְריָּה ]ְושֹׁ ֵאנָה יֹאַכל ּפִ ּתְ

ְפָסִלים, ְוהוּא ּפֹוֵרס  ר ֶאת ַהּסַ ךָ, הוּא ָהיָה ְמַסּדֵ ּלְ ַעד ׁשֶ ֵבית ַהוַּ ים וַּמֲעִריב ּבְ ּכִ בֹוד. ְוהוּא ָהיָה ַמׁשְ ה ָחלַק ְלךָ ּכָ ְוַהְרּבֵ

ָכרֹו, "ַקח ְלךָ ֶאת  ד שְׂ ֵאינֹו ְמַאּבֵ ָרֵאל ׁשֶ ׁש ֶאת ִישְׂ ּמֵ ׁשַ יְּ ַדאי הוּא ׁשֶ ָכל ּכֹחֹו, ּכְ ֶרְתךָ ּבְ ְחְצלָאֹות. הֹוִאיל ְוהוּא ׁשֵ ֶאת ַהּמַ

ְריָּה" )משלי, שם(. ֵאנָה יֹאַכל ּפִ ּנֱֶאַמר׃ "נֵֹצר ּתְ ֶ ן נוּן" )במדבר כז, יח(, ְלַקיֵּם ַמה ּשׁ ַע ּבִ ְיהֹוׁשֻ
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יהושע א

ה  י ֵמת ְוַעּתָ ה ַעְבּדִ ה לֵאמֹר. ב מֹׁשֶ ֵרת מֹׁשֶ ן־נוּן ְמׁשָ ַע ּבִ ה ֶעֶבד ְיהָֹוה ַויֹּאֶמר ְיהָֹוה ֶאל־ְיהֹוׁשֻ א ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֹׁשֶ

ב  ּצֵ ָרֵאל. ]...[ ה לֹא־ִיְתיַ ר ָאנִֹכי נֵֹתן לֶָהם ִלְבנֵי ִישְׂ ה ְוׇכל־ָהָעם ַהּזֶה ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ן ַהּזֶה ַאּתָ קוּם ֲעבֹר ֶאת־ַהיְַּרּדֵ

ךָ ְולֹא ֶאֶעְזֶבּךָ. ו ְך לֹא ַאְרּפְ ה ֶאְהיֶה ִעּמָ ר ָהִייִתי ִעם־מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ִאיׁש ְלָפנֶיךָ ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיךָ ּכַ

י לֲַאבֹוָתם לֵָתת לֶָהם. ז ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד  ְעּתִ ּבַ ר־ִנׁשְ ְנִחיל ֶאת־ָהָעם ַהּזֶה ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה ּתַ י ַאּתָ ֲחַזק ֶוֱאָמץ ּכִ

לְֵך׃ ח   ר ּתֵ כֹל ֲאׁשֶ יל ּבְ ּכִ שְׂ מֹאול ְלַמַען ּתַ ּנוּ יִָמין וּשְׂ סוּר ִמּמֶ י ַאל־ּתָ ה ַעְבּדִ ךָ מֹׁשֶ ר ִצוְּ ׇכל־ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ מֹר לֲַעשֹׂות ּכְ ִלׁשְ

ְצִליַח ֶאת־ י־ָאז ּתַ ׇכל־ַהּכָתוּב ּבֹו ּכִ מֹר לֲַעשֹׂות ּכְ ׁשְ יךָ ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָולְַילָה ְלַמַען ּתִ לֹא־יָמוּׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶה ִמּפִ

לְֵך. י ַוְיַצו  ר ּתֵ כֹל ֲאׁשֶ ךָ ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ ּבְ י ִעּמְ ָחת ּכִ ֲערֹץ ְוַאל־ּתֵ יִתיךָ ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַאל־ּתַ יל. ט ֲהלֹוא ִצוִּ ּכִ שְׂ ָרֶכךָ ְוָאז ּתַ ּדְ

ת  לֹׁשֶ עֹוד  ׁשְ י ּבְ ֲחנֶה ְוַצוּוּ ֶאת־ָהָעם לֵאמֹר ָהִכינוּ לֶָכם ֵציָדה ּכִ ֶקֶרב ַהּמַ ַע ֶאת־ׁשְֹטֵרי ָהָעם לֵאמֹר. יא ִעְברוּ  ּבְ ְיהֹוׁשֻ

ּה. ּתָ ר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם נֵֹתן לֶָכם ְלִרׁשְ ת ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ן ַהּזֶה לָבֹוא לֶָרׁשֶ ם עְֹבִרים ֶאת־ַהיְַּרּדֵ יִָמים ַאּתֶ

משנה אבות א, א

ְכנֶֶסת  י  ְלַאְנׁשֵ ְמָסרוָּה  וְּנִביִאים  ִלְנִביִאים,  וְּזֵקִנים  ִלְזֵקִנים,  ַע  ִויהֹוׁשֻ ַע,  ִליהֹוׁשֻ וְּמָסָרּה  ינַי,  ִמּסִ ּתֹוָרה  ל  ִקּבֵ ה  מׁשֶ

ה, ַוֲעשׂוּ ְסיָג לַּתֹוָרה ין, ְוַהֲעִמידוּ ַתְלִמיִדים ַהְרּבֵ ּדִ ה ְדָבִרים, ֱהווּ ְמתוִּנים ּבַ לׁשָ דֹולָה. ֵהם ָאְמרוּ ׁשְ ַהּגְ

בבלי תמורה טז, עמוד א

ואמר רב יהודה אמר רב׃ בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספיקות שיש לך. 

ן־נוּן נַַער  ּבִ ַע  ְרתֹו ְיהֹוׁשֻ אמר לו׃ רבי, כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? לא כך כתבת בי, "וְּמׁשָ

לֹא יִָמיׁש ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל" )שמות לג, יא(? מיד תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות, ונולדו 

וטורדן במלחמה,  לך  אי אפשר,  לך  לומר  לו הקב"ה  להרגו. אמר  ישראל  כל  ועמדו  לו שבע מאות ספיקות. 

ה ֶעֶבד ה' ַויֹּאֶמר ה'" )יהושע א, א(, וגו'.  במתניתין תנא׃ אלף ושבע מאות קלין  שנאמר׃ "ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֹׁשֶ

וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה.

ירושלמי שביעית ו, עמוד א

הוּא רֹוֶצה  ְנסֹו לָָאֶרץ ִמי ֶשׁ ֽ ּלֹא ִיָכּ ַע ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ַעד ֶשׁ לַח ְיהֹוֻשׁ לֹׁש פרסטיגיות ָשׁ ר נְַחָמן ׁשָ מוֵּאל ַבּ י ְשׁ ָאַמר ִרִבּ ְדּ

לֹו  ְוָהלְַך  הוּא  רוְּך  ָבּ דֹוׁש  ְלַהָקּ לֹו  ְוֶהֱאִמין  ינָּה  ּפִ י  ִגְּרגִָּשׁ ֲעֶשׂה.  יַ ִמְלָחָמה  לֲַעשֹׂות  ִלים.  ְשׁ יַ ִלים  ְלַהְשׁ ְיַפנֶּה.  נֹות  ְלִהּפָ

ִגְּבעֹון  ֵבי  ִלימוּ יֹוְשׁ ִלימוּ וִכי ִהְשׁ ִגְּבעֹוִנים ִהְשׁ ַאְרְצֶכם. זֹו ַאְפִריֵקי.  ְכּ י ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ  ְולַָקְחִתּ ּבֹוִאי  ְלַאְפִריֵקי. ַעד 

ְפלוּ. ים ְוֶאָחד ֶמלְֶך ָעשׂוּ ִמְלָחָמה ְונָֽ לִֹשׁ ֶאת ִיְשָׂרֵאל. ְשׁ

יהושע ד, יד

ל־ְיֵמי ַחיָּיו. ה ּכָ ר יְָראוּ ֶאת־מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ְראוּ אֹתֹו ּכַ ָרֵאל ַויִּ ל־ִישְׂ ֵעינֵי ּכָ ַע ּבְ ל ה' ֶאת־ְיהֹוׁשֻ ּדַ יֹּום ַההוּא ּגִ ּבַ
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יהושע י, יב-יד

ִגְבעֹון ּדֹום ְויֵָרַח  ֶמׁש ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ָרֵאל ַויֹּאֶמר ְלֵעינֵי ִישְׂ נֵי ִישְׂ ת ה' ֶאת־ָהֱאמִֹרי ִלְפנֵי ּבְ יֹום ּתֵ ַע לַה' ּבְ ר ְיהֹוׁשֻ יב ָאז ְיַדּבֵ

ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ַויֲַּעמֹד  ר  ׁשָ ַהיָּ ַעל־ֵסֶפר  ְכתוָּבה  ֲהלֹא־ִהיא  אְֹיָביו  ּגֹוי  ַעד־ִיּקֹם  ָעָמד  ְויֵָרַח  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ּדֹם  ַויִּ יג  ַאיָּלֹון.  ֵעֶמק  ּבְ

י ה' ִנְלָחם  קֹול ִאיׁש ּכִ מַֹע ה' ּבְ יֹּום ַההוּא ְלָפנָיו ְוַאֲחָריו ִלׁשְ ִמים. יד ְולֹא ָהיָה ּכַ יֹום ּתָ ַמִים ְולֹא־ָאץ לָבֹוא ּכְ ָ ֲחִצי ַהׁשּ ּבַ

ָרֵאל. ְלִישְׂ

בבלי מגילה יד, עמוד ב

ְנִביִאים  מֹונָה  ׁשְ נְַחָמן׃  ְלַרב  ָסָבא  ֵעינָא  ַרב  ֵאיִתיֵביּה   ]...[ ָהְיָתה  ַע  ְיהֹוׁשֻ ל  ׁשֶ ָבנָיו  נֵי  ִמּבְ ה  חוְּלּדָ נְַחָמן׃  ַרב  ָאַמר 

י  ַרּבִ ּלוּם.  ְוׁשַ ֲחנְַמֵאל,  ִחְלִקיָּה,  ִיְרְמיָה,  ַמְחֵסיָה,  ָריָה,  וּשְׂ רוְּך,  ּבָ נִֵריָּה,  ֵהן׃  ְוֵאּלוּ  ַהּזֹונָה,  ֵמָרָחב  יְָצאוּ  ּכֲֹהִנים  ְוֵהם 

ל ָרָחב ַהּזֹונָה ָהְיָתה ]...[ ֲאַמר לֵיּה׃ ֵעינָא ָסָבא, ְוָאְמִרי לַּה׃ פתיא  נֵי ָבנֶיָה ׁשֶ ִביָאה ִמּבְ ה ַהּנְ ְיהוָּדה אֹוֵמר׃ ַאף חוְּלּדָ

נֹו  ַע? ְוָהְכִתיב׃ ״נֹון ּבְ ַע. וִּמי ֲהוֹו לֵיּה ַזְרָעא ִליהֹוׁשֻ ִאיּגַיַּיָרא ְונְַסַבּה ְיהֹוׁשֻ א׃ ּדְ ַמְעּתָ יֵּים ׁשְ ְסּתַ י וִּמיּנְָך ּתִ ָמא, ִמיּנִ אוּּכָ

נָָתא ֲהוֹו לֵיּה. נֵי לָא ֲהוֹו לֵיּה, ּבְ נֹו״! ּבְ ַע ּבְ ְיהֹוׁשֻ

אהלי איכה גילו קדשים / פיוט לט' באב מאת רבי אלעזר הקליר )בית שלישי(

ַׂפת ָשִני  ְוָכל ָהיָה ָחת ִמְשּ

אֹוִני  ן נוּן ַמְנִהיג ׁשְ ְהיֹות ִבּ ִבּ

ִני(  ַויְַּחמֹוס יָָמיו וּבֹו ִאישֹוִני )נ"א – ִעיׁשְ

ִני. ֵ ּשׁ מֹנָה ָעָשׂר ּבַ ׁשְ ּבִ


