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11b (וכלב בן חצרון)  13a (בסוף נבואתה) 

 

  יח פסוק ב פרק א הימים דברי :ְוַאְרּדֹון ְוׁשֹוָבב ֵיֶׁשר ָבֶניהָ  ְוֵאֶּלה ְיִריעֹות ְוֶאת ִאָּׁשה ֲעזּוָבה ֶאת הֹוִליד ֶחְצרֹון ֶּבן ְוָכֵלב .1

  ו פסוק יג פרק במדבר :ְיֻפֶּנה ֶּבן ָּכֵלב ּוָדהְיה ְלַמֵּטה .2

  יג פסוק א פרק שופטים :ְלִאָּׁשה ִבּתוֹ  ַעְכָסה ֶאת לוֹ  ַוִּיֶּתן ִמֶּמּנּו ַהָּקֹטן ָכֵלב ֲאִחי ְקַנז ֶּבן ָעְתִניֵאל ַוִּיְלְּכָדּה .3

  ו פסוק יד פרק יהושע :ַּבְרֵנעַ  ְּבָקֵדׁש ֹאדֹוֶתי� ְוַעל ֹאדֹוַתי ַעל ָהֱא�ִהים ִאיׁש ֹמֶׁשה ֶאל ה' ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהָּדָבר תאֶ  ָיַדְעּתָ  ַאָּתה ַהְּקִנִּזי ְיֻפֶּנה ֶּבן ָּכֵלב ֵאָליו ַוֹּיאֶמר ... .4

 

  ה פסוק ד פרק א הימים דברי :ְוַנֲעָרה ֶחְלָאה ָנִׁשים ְׁשֵּתי ָהיּו ְתקֹועַ  ֲאִבי ּוְלַאְׁשחּור .5

  ז פסוק ד פרק א הימים דברי :ְוֶאְתָנן ְוֹצַחר ֶצֶרת ֶחְלָאה ּוְבֵני .6

 

  כב פסוק א פרק שמות: ְּתַחּיּון ַהַּבת ְוָכל ַּתְׁשִליֻכהּו ַהְיֹאָרה ַהִּיּלֹוד ַהֵּבן ָּכל ֵלאֹמר ַעּמוֹ  ְלָכל ַּפְרֹעה ַוְיַצו .7

 

  א פסוק ב פרק שמות :ֵלִוי ַּבת ֶאת ַוִּיַּקח ֵלִוי ִמֵּבית ִאיׁש ַוֵּיֶל� .8

  כח פסוק כב פרק איוב :אֹור ָנַגּה ְּדָרֶכי� ְוַעל ָל� ְוָיָקם ֹוֶמרא ְוִתְגַזר .9

  ט פסוק קיג פרק תהלים :ָיּה ַהְללּו ְׂשֵמָחה ַהָּבִנים ֵאם ַהַּבִית ֲעֶקֶרת מֹוִׁשיִבי .10

  נט פסוק כו פרק במדבר :ֲאֹחָתם ִמְרָים ְוֵאת ֹמֶׁשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ָרםְלַעמְ  ַוֵּתֶלד ְּבִמְצָרִים ְלֵלִוי ֹאָתּה ָיְלָדה ֲאֶׁשר ֵלִוי ַּבת יֹוֶכֶבד ַעְמָרם ֵאֶׁשת ְוֵׁשם .11

  ב פסוק ב פרק שמות :ְיָרִחים ְׁש�ָׁשה ַוִּתְצְּפֵנהּו הּוא טֹוב ִּכי ֹאתוֹ  ַוֵּתֶרא ֵּבן ַוֵּתֶלד ָהִאָּׁשה ַוַּתַהר .12

  ד פסוק א פרק בראשית :ַהֹחֶׁש� ּוֵבין ָהאֹור יןּבֵ  ֱא�ִהים ַוַּיְבֵּדל טֹוב ִּכי ָהאֹור ֶאת ֱא�ִהים ַוַּיְרא .13

  ג פסוק ב פרק שמות :ַהְיֹאר ְׂשַפת ַעל ַּבּסּוף ַוָּתֶׂשם ַהֶּיֶלד ֶאת ָּבּה ַוָּתֶׂשם ּוַבָּזֶפת ַבֵחָמר ַוַּתְחְמָרה ֹּגֶמא ֵּתַבת לוֹ  ַוִּתַּקח ַהְּצִפינוֹ  עֹוד ָיְכָלה ְו�א .14

  טו פסוק ב פרק השירים שיר :ְסָמַדר ּוְכָרֵמינּו ְּכָרִמים ְמַחְּבִלים ְקַטִּנים ָעִליםׁשּו ׁשּוָעִלים ָלנּו ֶאֱחזּו .15

  ו פסוק יט פרק ישעיהו :ָקֵמלּו ָוסּוף ָקֶנה ָמצֹור ְיֹאֵרי ְוָחְרבּו ָּדֲללּו ְנָהרֹות ְוֶהֶאְזִניחּו .16

  ה פסוק ב פרק שמות :ַוִּתָּקֶחהָ  ֲאָמָתּה ֶאת ַוִּתְׁשַלח ַהּסּוף ְּבתֹו� ַהֵּתָבה ֶאת ַוֵּתֶרא ַהְיֹאר ַיד לעַ  ֹהְלֹכת ְוַנֲעֹרֶתיהָ  ַהְיֹאר ַעל ִלְרֹחץ ַּפְרֹעה ַּבת ַוֵּתֶרד .17

ם ְּדֵמי ְוֶאת ִצּיֹון ְּבנֹות ֹצַאת ֵאת ֲאֹדָני ָרַחץ ִאם .18   ד פסוק ד פרק ישעיהו :ָּבֵער ּוְברּוחַ  ִמְׁשָּפט ְּברּוחַ  ִמִּקְרָּבּה ָיִדיחַ  ְירּוָׁשַלִ

  לב פסוק כה פרק בראשית :ְּבֹכָרה ִלי ֶּזה ְוָלָּמה ָלמּות הֹוֵל� ָאֹנִכי ִהֵּנה ֵעָׂשו ַוֹּיאֶמר .19

  ח פסוק ג פרק תהלים :ִׁשַּבְרּתָ  ְרָׁשִעים ִׁשֵּני ֶלִחי ֹאְיַבי ָּכל ֶאת ִהִּכיתָ  ִּכי ֱא�ַהי הֹוִׁשיֵעִני ה' קּוָמה .20

  יט פסוק ח פרק ישעיהו :ַהֵּמִתים ֶאל ַהַחִּיים ְּבַעד ִיְדֹרׁש ֱא�ָהיו ֶאל ַעם ֲהלֹוא ְוַהַּמְהִּגים ַהְמַצְפְצִפים ַהִּיְּדֹעִנים ְוֶאל ָהֹאבֹות לאֶ  ִּדְרׁשּו ֲאֵליֶכם ֹיאְמרּו ְוִכי .21

  יג פסוק כ פרק במדבר: ָּבם ַוִּיָּקֵדׁש ה' ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָרבּו ֲאֶׁשר ְמִריָבה ֵמי ֵהָּמה .22

  כא פסוק יא פרק במדבר :ָיִמים ֹחֶדׁש ְוָאְכלּו ָלֶהם ֶאֵּתן ָּבָׂשר ָאַמְרּתָ  ְוַאָּתה ְּבִקְרּבוֹ  ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָהָעם ַרְגִלי ֶאֶלף ֵמאֹות ֵׁשׁש ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר .23

  ט פסוק חכ פרק ישעיהו :ִמָּׁשָדִים ַעִּתיֵקי ֵמָחָלב ְּגמּוֵלי ְׁשמּוָעה ָיִבין ִמי ְוֶאת ֵדָעה יֹוֶרה ִמי ֶאת .24

ָ  ְּבָיָדּה ַהֹּתף ֶאת ַאֲהֹרן ֲאחֹות ַהְּנִביָאה ִמְרָים ַוִּתַּקח .25   כ פסוק טו פרק שמות :ּוִבְמֹח�ת ְּבֻתִּפים ַאֲחֶריהָ  ַהָּנִׁשים ָכל ַוֵּתֶצאן

  ד פסוק ב פרק שמות :לוֹ  ֵּיָעֶׂשה ַמה ְלֵדָעה ֵמָרֹחק ֲאֹחתוֹ  ַוֵּתַתַּצב .26

  
  

I Commentary on 'משנה ט  (part II) 

a Homiletic commentary on v. 1 (vv. 2-4) 

b Homiletic commentary on vv. 5 & 6 

c Homiletic commentary on v. 7 

d Extended homily on birth of משה (and מרים’s prophetic role) – vv. 8-26  


