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 ְר ָ ִעי ְיִר ָקב :משלי י ,ז
ֵזכֶר צַ ִיק לִבְ ָרכָה וְ ֵ
יתיו :ישעיהו מג ,ז
עֲ* ִ
ִ

אתיו יְצַ ְר ִ(יו )
ִ$ק ָרא בִ ְ ִמי וְ לִכְ בו ִֹדי ְ' ָר ִ
ֹ#ל הַ ְ
ִ* ָראֵ ל ...במדבר לב ,כב
2מְ 4
נְקִ4י מֵ ה' ִ
)חר ָ( 3ב 2וִ ְהיִיתֶ  ִ
/ר .לִ ְפנֵי ה' וְ ַ
וְ נִכְ ְ' ָה הָ ֶ
ֹ#ל  ָ7עַ ל ה' ל ַַ8עֲ נֵה 2וְ גַ ָר ָע לְיוֹ ָרעָ ה :משלי טז ,ד
ַלְ( ֹ#ה ִא (ֹאכַלְ נָה נ ִָי ְִ 7ריָ ֹע ֲללֵי ִט3ִ 7חי ִא יֵהָ ֵרג 'ְ ִמ ְק ַ אֲ ֹדנָי ֹ#הֵ ; וְ נָבִ יא :איכה ב ,כ
לְמי ע ֹול ָ
יטה ִ
ְראֵ ה ה' וְ הַ ִ' ָ
/רִ# :.י י ְַד ְע ִ(יו לְ ַמעַ ; אֲ ֶר יְצַ ֶ2ה אֶ ת 'ָ נָיו וְ אֶ ת 'ֵ ית ֹו )חֲ ָריו
יִהיֶה לְגוֹי >ָדוֹל וְ עָ צ 2וְ נִבְ ְרכ 2ב ֹו ֹ#ל > ֹויֵי הָ ֶ
)ב ָרהָ  אֲ ֶר אֲ נִי ע ֶֹ*ה :וְ )בְ ָרהָ  הָ י ֹו ְ
וַ ה' /מָ ר הַ ְמכַ=ֶ ה אֲ נִי מֵ ְ
את  ִ#י כ ְָב ָדה ְמאֹד :בראשית יח ,יז Aכ
וַעֲמֹרה  ִ#י ָר'ָ ה וְ חַ @ָ ָ
ָ
ַעֲקת ְסדֹ
2מ ְ ָ7ט לְ מַ עַ ; הָ בִ יא ה' עַ ל )בְ ָרהָ  אֵ ת אֲ ֶר ִ'ֶ ר עָ לָיו :וַ ֹ4אמֶ ר ה' ז ַ
וְ ָ ְמרֶ ֶ 2ר? ה' לַעֲ*וֹת ְצ ָד ָקה ִ
)ב ָר )חֲ ֵרי ִהֶ ָ7רד לוֹט מֵ ִעֹ 8ו ָ*א נָא עֵ ינֶי2ְ Dראֵ ה ִמ;
/מר אֶ ל ְ
)נְי ְסדֹ ָר ִעי וְ חַ ָ@ ִאי ַלה' ְמאֹד :וַ ה' ַ
)ב ָר י ַָב ְ'אֶ ֶר ְ# .נָעַ ; וְ לוֹט י ַָב ְ'עָ ֵרי הַ ָ# ִ#ר וַ ֶ4אֱ הַ ל עַ ד ְסדֹ :וְ ֵ
ְ
הַ ָ8קוֹ אֲ ֶר אַ ָ(ה ָ צָ פֹ נָה וָ נֶגְ'ָ ה וָ ֵק ְד ָמה וָ י ָָ8ה :בראשית יג ,יב –יד
ִא ְמר 2צַ ִיק  ִ#י טוֹב  ִ#י ְפ ִרי ַמעַ לְ לֵיהֶ  יֹאכֵל :2ישעיהו ג ,י
וַ( ְַ#ח תו ַֹרת אֱ Hהֶ י Dאֶ ְַ#ח 'ָ נֶי/ ַ> Dנִי :הושע ד ,ו
/סִ Dמַ#הֵ ; לִי ִ
)ס ָ( וְ אֶ ְמ ְ
ְנִדמ 2עַ ִ8י ִמ ְ'לִ י הַ ָעַ ת  ִ#י אַ ָ(ה הַ ַעַ ת מָ ְ
Jמֶ  2בָ א הַ ָJמֶ  וְ אֶ ל ְמקוֹמ ֹו וֹאֵ זו ֵֹרחַ ה2א ָ :קהלת א ,ה
וְ ז ַָרח הַ ֶ
חֹ? י ִִָ# 28י Hא
ַנְחלֵ ִ#י ַלה' ְמצ3קֵ י אֶ ֶר .וַ ֶָ 4ת עֲ לֵיהֶ  ֵ(בֵ לַ :רגְ לֵי חסידו חֲ ִס ָידיו י ְִמֹר ְ2ר ָ ִעי 'ַ ֶ
מֵ ִקי מֵ עָ פָ ר ָל מֵ אַ ְ ֹ7ת י ִָרי אֶ ְביוֹ; לְ הו ִֹיב ִע ִנְדיבִ י וְ כִ =ֵ א כָבוֹד י ִ
ְבכֹחַ יִגְ'ַ ר ִאי :שמואל א ב ,חAט
ַ#עֲבוֹר ס2פָ ה וְ אֵ י; ָר ָע וְ צַ ִיק יְסוֹד ע ֹולָ :משלי י ,כה
ִ(; חֵ ; :משלי ג ,לד
ִא ַלִֵ Kצי ה2א יָלִי .וְ לַעֲ נָוִ י י ֶ
יִית ְקד ִֹי ִ#י ָקדוֹ /נִי וְ Hא ְתטַ ְ8א 2אֶ ת נַפְ  ֵֹתיכֶ
נִטמֵ תֶ  'ָ  ִ# :י אֲ נִי ה' אֱHהֵ יכֶ וְ ִה ְת ַק ִ ְ(ֶ  וִ ְה ֶ
)ל ְ( ַ ְLצ 2אֶ ת נַפְ ֹתֵ יכֶ ְ'כָל הַ ֶֶ Jר .הַ ֵֹ Jר .וְ Hא ִת@ַ ְ8א ָ' 2הֶ  וְ ְ
/ר :.ויקרא יא ,מג
ְ'כָל הַ ֶֶ Jר .הָ רֹמֵ * עַ ל הָ ֶ

”: the “non-contributorsמשנה יא
)ע"ז  someone shouldn’t use it forחרב;  (afterלח הפני : refused to teach others how to makeבית גרמו a.
)ע"ז  someone shouldn’t use it forחרב;  (afterקטורת : refused to teach others how to makeבית אבטינס b.
 tried other artisans and the work fell short,חכמי i. In both cases: the
1. So: they doubled salary of specialists (1224 or 2448) and they returned
)ii. Families: never benefited from their specialty (white bread/perfume - vide v. 3
: they were willing to share their secretsחרב; iii. After
: wouldn’t teach a vocal techniqueהוגרס ב; לוי c.
: wouldn’t teach quadridigital writingב; קמצר d.
אגדות Tangential
) – v. 5דואג ב; יוס  (tragic story ofרשע : not to name someone after aש רשעי ירקב a.
) (v6תורה  – inזכר צדיק לברכה b. Notion of:
) (v7תורה  inש רשעי ירקב c. Notion of:
) and didn’t learn from themאחאב ואיזבל( רשעי ): who lived between 2עובדיה( צדיק d.
) and didn’t learn from themיצחק ורבקה( צדיקי ): who lived between 2עשו( רשע e.
) – leads to exile and lessening of his own stature (v. 9תורה f. Gravity: of forgetting
 – keeping the righteous from sinningרגלי חסידיו ישמור  on phraseדרשות : severalדרשות g.
 aids someone who wants to do well, allows someone who wants to sinה' h. V13:
i. Parable: of seller of naphtha and persimmon oil
 on v. 14דרשה ii. Support:
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