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22.8.2 

109b ( דשארו זה האבוממאי  )   110a (ששב לאל בכל לבו) 

 

  יב, יח ויקרא :ִהוא ָאִבי� ְׁשֵאר ְתַגֵּלה �א ָאִבי� ֲאחֹות ֶעְרַות .1

  יג, יח ויקרא: ִהוא ִאְּמ� ְׁשֵאר ִּכי ְתַגֵּלה �א ִאְּמ� ֲאחֹות ֶעְרַות .2

  יא, כז במדבר: ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ִמְׁשָּפט ְלֻחַּקת ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ְוָהְיָתה ֹאָתּה ְוָיַרׁש ִמִּמְׁשַּפְחּתוֹ  ֵאָליו ַהָּקֹרב ִלְׁשֵארוֹ  ַנֲחָלתוֹ  ֶאת ּוְנַתֶּתם ְלָאִביו ַאִחים ֵאין ְוִאם .3

  ב, א במדבר :ְלֻגְלְּג�ָתם ָזָכר ָּכל ֵׁשמֹות ְּבִמְסַּפר ֲאֹבָתם ְלֵבית ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ֹראׁש ֶאת ְׂשאּו .4

  ז, יז שופטים :ָׁשם ָגר ְוהּוא ֵלִוי ְוהּוא ְיהּוָדה ִמִּמְׁשַּפַחת ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמֵּבית ַנַער ַוְיִהי .5

  יג, יז שופטים :ְלֹכֵהן ַהֵּלִוי ִלי ָהָיה ִּכי ִלי ה' ֵייִטיב ִּכי ָיַדְעִּתי ַעָּתה ִמיָכה ַוֹּיאֶמר .6

  ל, יח שופטים :ָהָאֶרץ ְּגלֹות יֹום ַעד ַהָּדִני ְלֵׁשֶבט ֹכֲהִנים ָהיּו ּוָבָניו הּוא ֶּׁשהנַ מְ  ֶּבן ֵּגְרֹׁשם ֶּבן ִויהֹוָנָתן ַהָּפֶסל ֶאת ָדן ְּבֵני ָלֶהם ַוָּיִקימּו .7

  טו, כג א"דהי :ֶוֱאִליֶעֶזר ֵּגְרֹׁשם ֹמֶׁשה ְּבֵני .8

  ו, א א"מל :ַאְבָׁשלֹום ַאֲחֵרי ָיְלָדה ְוֹאתוֹ  ְמֹאד ֹּתַאר טֹוב הּוא ְוַגם ָעִׂשיתָ  ָּכָכה ַמּדּועַ  ֵלאֹמר ִמָּיָמיו ָאִביו ֲעָצבוֹ  ְו�א .9

  כה, ו שמות :ְלִמְׁשְּפֹחָתם ַהְלִוִּים ֲאבֹות ָראֵׁשי ֵאֶּלה ִּפיְנָחס ֶאת לוֹ  ַוֵּתֶלד ְלִאָּׁשה לוֹ  ּפּוִטיֵאל ִמְּבנֹות לוֹ  ָלַקח ַאֲהֹרן ֶּבן ְוֶאְלָעָזר .10

  כג, ו שמות :ִאיָתָמר ְוֶאת ֶאְלָעָזר ֶאת ֲאִביהּוא ְוֶאת ָנָדב ֶאת לוֹ  ַוֵּתֶלד ְלִאָּׁשה לוֹ  ַנְחׁשֹון ֲאחֹות ַעִּמיָנָדב ַּבת ֱאִליֶׁשַבע ֶאת ַאֲהֹרן ַוִּיַּקח .11

  ג, יח שופטים :ֹפה ְּל� ּוַמה ָּבֶזה ֹעֶׂשה ַאָּתה ּוָמה ֲה�ם ֱהִביֲא� ִמי לוֹ  ַוֹּיאְמרּו ָׁשם ַוָּיסּורּו ַהֵּלִוי ַהַּנַער קֹול ֶאת ִהִּכירּו ְוֵהָּמה ִמיָכה ֵּבית ִעם ֵהָּמה .12

  ה, ג שמות :הּוא ֹקֶדׁש ַאְדַמת ָעָליו עֹוֵמד ַאָּתה ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ִּכי ַרְגֶלי� ֵמַעל ְנָעֶלי� ַׁשל ֲה�ם ִּתְקַרב ַאל ַוֹּיאֶמר .13

  ב, ד שמות :ַמֶּטה ַוֹּיאֶמר ְבָיֶד� ֶּזה ַמה ה' ֵאָליו ַוֹּיאֶמר .14

  כז, ה דברים :ְלִרְׁשָּתּה ָלֶהם ֹנֵתן ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָבָאֶרץ ְוָעׂשּו ְּתַלְּמֵדם ֲאֶׁשר ְוַהִּמְׁשָּפִטים ְוַהֻחִּקים ַהִּמְצָוה ָּכל ֵאת ֵאֶלי� ַוֲאַדְּבָרה ִעָּמִדי ֲעֹמד ֹּפה ְוַאָּתה .15

  כד, כו א"דהי :ָהֹאָצרֹות ַעל ָנִגיד ֹמֶׁשה ֶּבן ֵּגְרׁשֹום ֶּבן ּוְׁשֻבֵאל .16

  
  

I Continued discussion of meaning of שאר (which we assumed to mean “father”): 

a Support: v. 1 

b Challenge: may mean mother as per v. 2 

i Answer (רבא): v. 3 ties ירושה to "משפחה" and v. 4 defines משפחה as paternal 

ii Challenge: v. 5 (story of פסל מיכה) introduces a character who is a לוי (from father), yet ממשפחת יהודה (from mother)  

1 Suggestion: perhaps he is from יהודה (father) and his name is לוי 

2 Block: v. 6 – he is a לוי; v. 7 – his name is יונתן 

(a) Note: but he is also not the grandson of מנשה (not “hanging” נון) – he is משה’s grandson 

(b) Rather: since he acted like מנשה (later would), he is associated with מנשה; since מנשה will come from  שבט

  (לוי tho a‘) יהודה he is also associated with ,יהודה

(c) Lesson: we associate קלקול with a מקולקל 

(d) Alternative source: v. 9, where אדוניה (from חגית) is associated with אבשלום’s mother 

c Lessons: a person ought to associate with good people 

i משה: who married בת יתרו (pagan priest) – has יהונתן as his progeny 

ii But אהרן: who married נחשון’s sister, has פנחס as his progeny (vv. 11-12)  

d Lesson: a person ought to check out a prospective bride’s brother, as sons are most similar to mother’s brothers 

e Aggadic interpretation of v 12: asking משה’s grandson how he could be a כהן לע"ז? (vv. 13-15) 

i His answer: he was taught that any work is preferable to being a charity case 

ii Correction: the lesson meant “do a job that is foreign to you”, but not ע"ז 

iii Conclusion: he was money-savvy, so he was appointed as head treasurer (v. 16) – called אלשבו  because of his in-

tense תשובה 
  


