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1.1.6 

7b ( י"אמר רבי יוחנ� משו� רשב ) � 8b (לגיהנ�) 

 ח פסוק טו פרק בראשית :ִאיָרֶ"ָ ה ִ�י ֵאַדע ַ�ָ�ה 'ה ֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָני ַוֹ�אַמר .1

 יז פסוק ט פרק דניאל :ֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָני    ְלַמַע�ְלַמַע�ְלַמַע�ְלַמַע� ַה3ֵָמ� ִמְק1ְָ"0 ַעל 2ֶָני0 ְוָהֵאר ַ*ֲחנ,ָניו ְוֶאל ַעְב01ְ ְ*ִפַ/ת ֶאל ֱא-ֵהינ, ְ"ַמע ְוַעָ*ה .2

 לה פסוק כט פרק בראשית :ִמֶ/ֶדת ַוַ*ֲעֹמד ְיה,ָדה ְ"מוֹ  ָקְר6ה ֵ�� ַעל ''''הההה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    אֹוֶדהאֹוֶדהאֹוֶדהאֹוֶדה ַה2ַַע� ַוֹ*אֶמר ֵ�� ַוֵ*ֶלד עֹוד ַוַ*ַהר .3

 לג פסוק כה פרק בראשית :ְלַיֲעֹקב ְ�ֹכָרתוֹ  ֶאת ַוִ�ְמֹ�ר לוֹ  ַו3ָ�ִַבע ַ��ֹו� ִ/י ִה3ְָבָעה ַיֲעֹקב ַוֹ�אֶמר .4

 מא פסוק כז פרק בראשית :6ִחי ַיֲעֹקב ֶאת ְו;ַהְרָגה 6ִבי ֵאֶבל ְיֵמי ִיְקְרב, ְ�ִל�וֹ  ֵעָ:ו ַוֹ�אֶמר 6ִביו ֵ�ֲרכוֹ  ֲאֶ"ר ַהְ�ָרָכה ַעל ַיֲעֹקבַיֲעֹקבַיֲעֹקבַיֲעֹקב    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֵעָ:וֵעָ:וֵעָ:וֵעָ:ו    ַוִ�ְ:ֹט�ַוִ�ְ:ֹט�ַוִ�ְ:ֹט�ַוִ�ְ:ֹט� .5

 לו פסוק כז פרק בראשית :ְ�ָרָכה ִ/י 6ַצְל*ָ  ֲה-א ַוֹ�אַמר ִ�ְרָכִתי ָלַקח ַעָ*ה ְוִהֵ ה ָלָקח ְ�ֹכָרִתי ֶאת ַפֲעַמִי� ֶזה ַוַ�ְעְקֵבִני ַיֲעֹקב ְ"מוֹ  ָקָרא ֲהִכי ַוֹ�אֶמר .6

 א פסוק ה פרק א הימי� דברי :ַלְ�ֹכָרה ְלִהְתַיֵח: ְו-א ִיְ:ָרֵאל ֶ�� יֹוֵס?יֹוֵס?יֹוֵס?יֹוֵס?    ִלְבֵניִלְבֵניִלְבֵניִלְבֵני    ְ�ֹכָרתוֹ ְ�ֹכָרתוֹ ְ�ֹכָרתוֹ ְ�ֹכָרתוֹ     ִנְ*ָנהִנְ*ָנהִנְ*ָנהִנְ*ָנה    6ִביו6ִביו6ִביו6ִביו    ְיצ,ֵעיְיצ,ֵעיְיצ,ֵעיְיצ,ֵעי    ,ְבַחְ/לוֹ ,ְבַחְ/לוֹ ,ְבַחְ/לוֹ ,ְבַחְ/לוֹ  ַהְ�כֹור ה,א ִ�י ִיְ:ָרֵאל ְ�כֹור ְרא,ֵב� ,ְבֵני .7

 כא פסוק לז פרק בראשית :ָנֶפ" ַנֶ� , -א ַוֹ�אֶמר ִמָ�ָד�ִמָ�ָד�ִמָ�ָד�ִמָ�ָד�    ַוAִ�ֵַלה,ַוAִ�ֵַלה,ַוAִ�ֵַלה,ַוAִ�ֵַלה,    ְרא,ֵב�ְרא,ֵב�ְרא,ֵב�ְרא,ֵב�    ַוִ�ְ"ַמעַוִ�ְ"ַמעַוִ�ְ"ַמעַוִ�ְ"ַמע .8

 ט פסוק מו פרק תהלי� :6�ֶָרC ַ"�ֹותַ"�ֹותַ"�ֹותַ"�ֹות ָ:� ֲאֶ"ר 'ה ִמְפֲעלֹות ֲחז, ְלכ, .9

 בEא פסוק ג פרק תהלי� :ָעָלי ָקִמי� ַרִ�י� ָצָרי ַר�, ָמה 'ה :ְ�נוֹ  ;ְבָ"לֹו� ִמ2ְֵני ְ�ָבְרחוֹ  ְלָדִוד ִמְזמֹורִמְזמֹורִמְזמֹורִמְזמֹור .10

ִ�י� גֹוִי� ָרְג", ָלָ�ה .11 Fְלא, ,Gא פסוק ב פרק תהלי�: ִריק ֶיְה 

 יא פסוק יב פרק ב שמואל :ַהHֹאת ַה3ֶֶמ" ְלֵעיֵני ָנֶ"י0 ִע� ְוָ"ַכב ְלֵרֶעי0 ְוָנַתִ*י ְלֵעיֶני0 ָנֶ"י0 ֶאת ְוָלַקְחִ*י ִמֵ�יֶת0ִמֵ�יֶת0ִמֵ�יֶת0ִמֵ�יֶת0    ָרָעהָרָעהָרָעהָרָעה    ָעֶלי0ָעֶלי0ָעֶלי0ָעֶלי0    ֵמִקי�ֵמִקי�ֵמִקי�ֵמִקי�    ִהְנִניִהְנִניִהְנִניִהְנִני    ''''הההה    6ַמר6ַמר6ַמר6ַמר    ֹ�הֹ�הֹ�הֹ�ה .12

 ד פסוק כח פרק משלי: ָב� ִיְתGָר, תֹוָרה ְוֹ"ְמֵרי ָרָ"ע ְיַהְלל, תֹוָרה ֹעְזֵבי .13

 א פסוק לז פרק תהלי� :ַעְוָלה ְ�ֹעֵ:י ְ*ַקֵ א ;ל ַ�ְ�ֵרִעי� ִ*ְתַחר ;ל ְלָדִוד .14

 יז פסוק כג פרק משלי :ַה�ֹו� ָ�ל 'ה ְ�ִיְר;ת ִא� ִ�י ַ�ַחIִָאי� ִל0�ְ ְיַקֵ א ;ל .15

 ה פסוק י פרק תהלי� :ָ�ֶה� ָיִפיחַ  צֹוְרָריו ָ�ל ִמֶ ְג1וֹ  ִמְ"2ֶָטי0 ָמרֹו� ֵעת ְ�ָכל ְדָרָכיו ָיִחיל, .16

 יג פסוק א פרק חבקוק :ִמֶ� ,ִמֶ� ,ִמֶ� ,ִמֶ� ,    ַצ1ִיקַצ1ִיקַצ1ִיקַצ1ִיק    ָרָ"עָרָ"עָרָ"עָרָ"ע    ְ�ַבַ/עְ�ַבַ/עְ�ַבַ/עְ�ַבַ/ע    ַ*ֲחִרי"ַ*ֲחִרי"ַ*ֲחִרי"ַ*ֲחִרי"    �ֹוְגִדי��ֹוְגִדי��ֹוְגִדי��ֹוְגִדי�    ַתִ�יטַתִ�יטַתִ�יטַתִ�יט    ָלָ�הָלָ�הָלָ�הָלָ�ה ת,ָכל -א ָעָמל ֶאל ְוַהִ�יט ָרע ֵמְראֹות ֵעיַנִי� ְטהֹור .17

 לג פסוק לז פרק תהלי� :ְ�ִה3ְָפטוֹ  ַיְרִ"יֶע , ְו-א ְבָידוֹ  ַיַעְזֶב , -א 'ה .18

ֶ ה -א .19 F1ִיק ְיאAַל ַל�כא פסוק יב פרק משלי :ָרע ָמְלא, ,ְרָ"ִעי� 6ֶו� ָ 

 י:ז ב"ש :ָ�ִרא"ֹוָנה ַ�ֲאֶ"ר )י"דה –ְלַבKתוֹ ְלַבKתוֹ ְלַבKתוֹ ְלַבKתוֹ ( ְלַע ֹותוֹ ְלַע ֹותוֹ ְלַע ֹותוֹ ְלַע ֹותוֹ  ַעְוָלה ְבֵני ֹיִסיפ, ְו-א עֹוד ִיְרGַז ְו-א ַ*ְחָ*יו ְוָ"ַכ� ,ְנַטְעִ*יו ְלִיְ:ָרֵאל ְלַעִ�י ָמקֹו� ְוַ:ְמִ*י .20

 יא פסוק ג פרק ב מלכי� :ֵאִלָ�ה,ֵאִלָ�ה,ֵאִלָ�ה,ֵאִלָ�ה,    ְיֵדיְיֵדיְיֵדיְיֵדי    ַעלַעלַעלַעל    ַמִי�ַמִי�ַמִי�ַמִי�    ָיַצקָיַצקָיַצקָיַצק    ֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"ר ָ"ָפט ֶ�� ֱאִליָ"ע 2ֹה ַוֹ�אֶמר ִיְ:ָרֵאל ֶמֶלN ֵמַעְבֵדי ֶאָחד ַוַ�ַע� ... .21

 יד פסוק סט פרק תהלי� :ִיְ"ֶע0 ֶ�ֱאֶמת ֲעֵנִני ַחְס01ֶ ְ�ָרב ֱא-ִהי� ָרצֹו�ָרצֹו�ָרצֹו�ָרצֹו�    ֵעתֵעתֵעתֵעת 'ה ְל0 ְתִפָ/ִתי ַוֲאִני .22

 ח פסוק מט פרק ישעיהו :ֹ"ֵממֹות ְנָחלֹות ְלַהְנִחיל ֶאֶרC ְלָהִקי� ָע� ִלְבִרית ְוֶאֶ*ְנ0 ְוֶאAְָר0 ֲעַזְרִ*י0 ְי",ָעה ,ְביֹו� ֲעִניִתי0ֲעִניִתי0ֲעִניִתי0ֲעִניִתי0    ָרצֹו�ָרצֹו�ָרצֹו�ָרצֹו�    ְ�ֵעתְ�ֵעתְ�ֵעתְ�ֵעת 'ה 6ַמר ֹ�ה .23

 ה פסוק לו פרק איוב :ֵלב ֹ�חַ  ַ�ִ�יר ִיְמ6סִיְמ6סִיְמ6סִיְמ6ס    ְו-אְו-אְו-אְו-א    ַ�ִ�ירַ�ִ�ירַ�ִ�ירַ�ִ�יר    ֵאלֵאלֵאלֵאל    ֶה�ֶה�ֶה�ֶה� .24

 יט פסוק נה פרק תהלי� :ִעָ�ִדיִעָ�ִדיִעָ�ִדיִעָ�ִדי    ָהי,ָהי,ָהי,ָהי,    ְבַרִ�י�ְבַרִ�י�ְבַרִ�י�ְבַרִ�י�    ִ�יִ�יִ�יִ�י ִלי ִמOֲָרב ַנְפִ"י ְבָ"לֹו� 2ָָדה .25

 יד:יב ירמיהו :ִמ*ֹוָכ� ֶא*ֹו" ְיה,ָדה ֵ�ית ְוֶאת ;ְדָמָת�;ְדָמָת�;ְדָמָת�;ְדָמָת�    ֵמַעלֵמַעלֵמַעלֵמַעל    ֹנְתָ"�ֹנְתָ"�ֹנְתָ"�ֹנְתָ"�    ִהְנִניִהְנִניִהְנִניִהְנִני ִיְ:ָרֵאל ֶאת ַעִ�י ֶאת ִהְנַחְלִ*י ֲאֶ"ר ַ�ַ ֲחָלה ַהֹ ְגִעי� ָהָרִעי�ָהָרִעי�ָהָרִעי�ָהָרִעי�    ְ"ֵכַניְ"ֵכַניְ"ֵכַניְ"ֵכַני    ָ�לָ�לָ�לָ�ל    ַעלַעלַעלַעל 'ה 6ַמר ֹ�ה .26

 כא פסוק יא פרק דברי�: ָה6ֶרC ַעל ַה3ַָמִי� ִ�יֵמי ָלֶה� ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכ� 'ה ִנְ"ַ�ע ֲאֶ"ר ָהֲאָדָמה ַעל ְבֵניֶכ� ִויֵמי ְיֵמיֶכ� ִיְר�, ְלַמַע� .27

 לד פסוק ח פרק משלי :2ְָתָחי ְמז,ֹזת ִלְ"ֹמר יֹו� יֹו� 1ְַלֹתַתי ַעל ִלְ"ֹקד ִלי ֹ"ֵמעַ  6ָד� ַאְ"ֵרי .28

 ו פסוק לב פרק תהלי� :ַיGִיע, -א ֵאָליו ַרִ�י� ַמִי� ְלֵ"ֶט? ַרק ְמֹצאְמֹצאְמֹצאְמֹצא    ְלֵעתְלֵעתְלֵעתְלֵעת ֵאֶלי0 ָחִסיד ָ�ל ִיְת2ֵַ/ל ֹזאת ַעל .29

 כב פסוק יח פרק משלי :'המֵ  ָרצֹו� ַוָ�ֶפק טֹובטֹובטֹובטֹוב    ָמָצאָמָצאָמָצאָמָצא    ִא3ָהִא3ָהִא3ָהִא3ָה    ָמָצאָמָצאָמָצאָמָצא .30

 כו פסוק ז פרק קהלת :P�ָ ִיָ/ֶכד ְוחֹוֵטא ִמֶ�ָ ה ִיָ�ֵלט ָהֱא-ִהי� ִלְפֵני טֹוב ָיֶדיהָ  ֲאס,ִרי� ִלP�ָ ַוֲחָרִמי� ְמצֹוִדי� ִהיא ֲאֶ"ר ָהִא3ָהָהִא3ָהָהִא3ָהָהִא3ָה ֶאת ִמָ�ֶות ַמר ֲאִני ,מֹוֶצא,מֹוֶצא,מֹוֶצא,מֹוֶצא .31

 לה פסוק ח פרק משלי :ֵמְיֹדָוד ָרצֹו� ַוָ�ֶפק ַחִ�י�ַחִ�י�ַחִ�י�ַחִ�י�    ָמָצאָמָצאָמָצאָמָצא    ֹמְצִאיֹמְצִאיֹמְצִאיֹמְצִאי ִ�י .32

 כא פסוק סח פרק תהלי� :*ֹוָצאֹות*ֹוָצאֹות*ֹוָצאֹות*ֹוָצאֹות    ַלָ�ֶותַלָ�ֶותַלָ�ֶותַלָ�ֶות ֲאֹדָני 'הְולֵ  ְלמֹוָ"עֹות ֵאל ָלנ, ָהֵאל .33

 כב פסוק ג פרק איוב :ָקֶבר ִיְמְצא,ִיְמְצא,ִיְמְצא,ִיְמְצא, ִ�י ָיִ:י:, ִגיל ֱאֵלי ַהQְֵמִחי� .34

 ב פסוק פז פרק תהלי� :ַיֲעֹקב ִמְ"ְ�נֹות ִמֹ�ל ִצ�ֹו� ַ"ֲעֵרי 'ה ֹאֵהב .35

 א פסוק קיב פרק תהלי� :ְמֹאד ָחֵפC ְ�ִמְצֹוָתיו 'ה ֶאת ָיֵרא ִאי" ַאְ"ֵריַאְ"ֵריַאְ"ֵריַאְ"ֵרי ָיP ַהְלל, .36

 ב פסוק קכח פרק תהלי� :ָלNָלNָלNָלN    ְוטֹובְוטֹובְוטֹובְוטֹוב    ַאְ"ֶרי0ַאְ"ֶרי0ַאְ"ֶרי0ַאְ"ֶרי0 ֹתאֵכל ִ�י ַ�2ֶי0 ְיִגיעַ  .37

 כח פסוק א פרק ישעיהו :ִיְכל,ִיְכל,ִיְכל,ִיְכל,    ''''הההה    ְוֹעְזֵביְוֹעְזֵביְוֹעְזֵביְוֹעְזֵבי ַיְח1ָו ְוַחIִָאי� 2ְֹ"ִעי� ְוֶ"ֶבר .38

 ג פסוק לב פרק במדבר :,ְבֹע� ,ְנבוֹ  ,ְ:ָב� ְוֶאְלָעֵלה ְוֶחְ"�ֹו� ְוִנְמָרה ְוַיְעֵזר ְוִדיֹב� ֲעָטרֹות .39

 לב פסוק כג פרק ויקרא: ַ"ַ�ְ*ֶכ� ִ*ְ"ְ�ת, ֶעֶרב ַעד ֵמֶעֶרב ָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרב    ַלֹחֶד"ַלֹחֶד"ַלֹחֶד"ַלֹחֶד"    ְ�ִתְ"ָעהְ�ִתְ"ָעהְ�ִתְ"ָעהְ�ִתְ"ָעה ַנְפֹ"ֵתיֶכ� ֶאת ְוִעִ יֶת� ָלֶכ� ה,א ַ"ָ�תֹו� ַ"ַ�ת .40

 ד פסוק לא פרק בראשית :ֹצאנוֹ ֹצאנוֹ ֹצאנוֹ ֹצאנוֹ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַהQֶָדהַהQֶָדהַהQֶָדהַהQֶָדה ,ְלֵל6ה ְלָרֵחל ַוִ�ְקָרא ַיֲעֹקב ַוִ�ְ"ַלח .41

1ָָ"י    ִצֵ,יִתיִצֵ,יִתיִצֵ,יִתיִצֵ,יִתי    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני .42 F1ָָ"יִלְמק F1ָָ"יִלְמק F1ָָ"יִלְמק Fִלְמק �Gַ ֲאָוִתי ַעִ/יֵזי ְלַא2ִי ִג�ֹוַרי ָקָראִתיGַ: ג פסוק יג פרק ישעיהו 

 

I אגדות of י"רשב  as reported by יוחנ�' ר  

a Names (vv. 1-9) 

b Superscription of psalm 3 (vv. 10-12) 

c Interactions with רשעי� (vv. 13-19) 

d Power of having a מקו� קבוע לתפילה (v. 20) 

e Importance of apprenticing a scholar (v. 21)  

II Significance of תפילה בצבור  and in a בית הכנסת (vv. 22-28) 

III Interpretation of “great find” (v. 29; vv. 30-34) 

IV Significance of תפילה in the place of study (v. 35) 

V Value of earning one’s own living (vv. 36-37) 

VI Interpretation of v. 38 

VII הלכות 

a שני� מקרא ואחד תרגו� (v. 39) 

b Feasting on 9th of תשרי (v. 40)  

VIII Advice given to sons from fathers  

IX Observations about Medeans and Persians (vv. 41-42)  


