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26.1.3 

4b (גופא אריב"ל)  5b ( למשאוי וכחמור לעול כשור )  

 

  יא:ז דברים: ַלֲעׂשֹוָתם ַהּיֹום ְמַצְּו� ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפִטים ְוֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְצָוה ֶאת ְוָׁשַמְרּתָ  . 1

  ט:מג ישעיהו :תֱאמֶ  ְוֹיאְמרּו ְמעּוְוִיְׁש  ְוִיְצָּדקּו ֵעֵדיֶהם ִיְּתנּו ַיְׁשִמיֻענּו ְוִראֹׁשנֹות ֹזאת ַיִּגיד ָבֶהם ִמי ְלֻאִּמים ְוֵיָאְספּו ַיְחָּדו ִנְקְּבצּו ַהּגֹוִים ָּכל . 2

  ו:ד דברים :ַהֶּזה ַהָּגדֹול יַהּגוֹ  ְוָנבֹון ָחָכם םעַ  ַרק ְוָאְמרּו ָהֵאֶּלה ַהֻחִּקים ָּכל ֵאת ִיְׁשְמעּון ֲאֶׁשר ָהַעִּמים ְלֵעיֵני ּוִביַנְתֶכם ָחְכַמְתֶכם ִהוא ִּכי ַוֲעִׂשיֶתם ּוְׁשַמְרֶּתם . 3

  כה:ה בריםד :ְלֹעָלם ְוִלְבֵניֶהם ָלֶהם ִייַטב ְלַמַען ַהָּיִמים ָּכל ִמְצֹוַתי ָּכל ֶאת ְוִלְׁשֹמר ֹאִתי ְלִיְרָאה ָלֶהם ֶזה ְלָבָבם ְוָהָיה ִיֵּתן ִמי . 4

  כב:קט תהלים :ְּבִקְרִּבי ָחַלל ְוִלִּבי ָאֹנִכי ְוֶאְביֹון ָעִני ִּכי . 5

  א:כג ב שמואל :ִיְׂשָרֵאל ְזִמרֹות ּוְנִעים ַיֲעֹקב ֱא�ֵהי ְמִׁשיחַ  ָעל ֻהַקם ַהֶּגֶבר ּוְנֻאם ִיַׁשי ֶּבן ָּדִוד ְנֻאם ָהַאֲחֹרִנים ָדִוד ִּדְבֵרי ְוֵאֶּלה . 6

  ח:נח ישעיהו :ַיַאְסֶפ� ה' ְּכבֹוד ִצְדֶק� ְלָפֶני� ְוָהַל� ִתְצָמח ְמֵהָרה ַוֲאֻרָכְת� אֹוֶר� ַּכַּׁשַחר ִיָּבַקע ָאז . 7

  יח:ו איוב :ְוֹיאֵבדּו ַבֹּתהּו ַיֲעלּו ַּדְרָּכם ָאְרחֹות ִיָּלְפתּו . 8

  י:לט בראשית :ִעָּמּה ִלְהיֹות ֶאְצָלּה ִלְׁשַּכב ֵאֶליהָ  ָׁשַמע ְו�א יֹום יֹום יֹוֵסף ֶאל ְּכַדְּבָרּה ַוְיִהי . 9

 ז- ו:פב תהלים :ִּתֹּפלּו ַהָּׂשִרים ּוְכַאַחד ְּתמּותּון ְּכָאָדם ָאֵכן :ֻּכְּלֶכם ֶעְליֹון ּוְבֵני ַאֶּתם ֱא�ִהים ָאַמְרִּתי ֲאִני . 10

  ז:ט בראשית: ָבּה ּוְרבּו ָבָאֶרץ ִׁשְרצּו ּוְרבּו ְּפרּו ְוַאֶּתם . 11

  כו:ה דברים :ְלָאֳהֵליֶכם ָלֶכם ׁשּובּו ָלֶהם ֱאֹמר ֵל� . 12

  א:ה בראשית :ֹאתוֹ  ָעָׂשה ֱא�ִהים ִּבְדמּות ָאָדם ֱא�ִהים ְּבֹרא ְּביֹום ָאָדם ּתֹוְלֹדת ֵסֶפר ֶזה . 13

  יז:קלט תהלים :ָראֵׁשיֶהם ָעְצמּו ֶמה ֵאל ֵרֶעי� ָּיְקרּו ַמה ְוִלי . 14

  טז:נז ישעיהו :ָעִׂשיִתי ֲאִני ּוְנָׁשמֹות ַיֲעטֹוף ִמְּלָפַני רּוחַ  ִּכי ֶאְּקצֹוף ָלֶנַצח ְו�א ָאִריב ְלעֹוָלם �א ִּכי . 15

  לא:א בראשית: ַהִּׁשִּׁשי יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ְמֹאד טֹוב ְוִהֵּנה ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ֱא�ִהים ַוַּיְרא . 16

  יט:ד שמות :ַנְפֶׁש� ֶאת ַהְמַבְקִׁשים ָהֲאָנִׁשים ָּכל ֵמתּו ִּכי ִמְצָרִים ֻׁשב ֵל� ְּבִמְדָין ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר . 17

  ו:ג איכה: עֹוָלם ְּכֵמֵתי הֹוִׁשיַבִני ְּבַמֲחַׁשִּכים . 18

  יב:יב במדבר :ְבָׂשרוֹ  ֲחִצי ַוֵּיָאֵכל ִאּמוֹ  ֵמֶרֶחם ְּבֵצאתוֹ  ֲאֶׁשר ַּכֵּמת ְתִהי ָנא ַאל . 19

  א:ל ראשיתב :ָאֹנִכי ֵמָתה ַאִין ְוִאם ָבִנים ִּלי ָהָבה ַיֲעֹקב ֶאל ַוֹּתאֶמר ַּבֲאֹחָתּה ָרֵחל ַוְּתַקֵּנא ְלַיֲעֹקב ָיְלָדה �א ִּכי ָרֵחל ַוֵּתֶרא . 20

  ג:כו ויקרא :ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם ִּתְׁשְמרּו ִמְצֹוַתי ְוֶאת ֵּתֵלכּו ְּבֻחֹּקַתי ִאם . 21

  יד:פא תהלים :ְיַהֵּלכּו ִּבְדָרַכי ִיְׂשָרֵאל ִלי ֹׁשֵמעַ  ַעִּמי לּו . 22

 יט-יח:מח ישעיהו :ְּלָפָנימִ  ְׁשמוֹ  ִיָּׁשֵמד ְו�א ִיָּכֵרת �א וִּכְמֹעָתי ֵמֶעי� ְוֶצֱאָצֵאי ַזְרֶע� ַכחֹול ַוְיִהי :ַהָּים ְּכַגֵּלי ְוִצְדָקְת� ְׁשלֹוֶמ� ַכָּנָהר ַוְיִהי ְלִמְצֹוָתי ִהְקַׁשְבּתָ  לּוא . 23

  ה:כא רבמדב :ַהְּק�ֵקל ֶחםַּבּלֶ  ָקָצה ְוַנְפֵׁשנּו ַמִים ְוֵאין ֶלֶחם ֵאין ִּכי ַּבִּמְדָּבר ָלמּות ִמִּמְצַרִים ֶהֱעִליֻתנּו ָלָמה ּוְבֹמֶׁשה ֵּבא�ִהים ָהָעם ַוְיַדֵּבר . 24

  יב:ג בראשית :ָוֹאֵכל ָהֵעץ ִמן ִּלי ָנְתָנה ִהוא ִעָּמִדי ָנַתָּתה ֲאֶׁשר ָהִאָּׁשה ָהָאָדם ַוֹּיאֶמר . 25

  ד:כט דברים :ַרְגֶל� ֵמַעל ָבְלָתה �א ְוַנַעְל� ֵמֲעֵליֶכם ַׂשְלֹמֵתיֶכם ָבלּו �א ַּבִּמְדָּבר ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ֶאְתֶכם ָואֹוֵל� . 26

  ג:כט דברים :ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ִלְׁשֹמעַ  ְוָאְזַנִים ִלְראֹות ְוֵעיַנִים ָלַדַעת ֵלב ָלֶכם ה' ָנַתן ְו�א . 27

  כ:לב ישעיהו: ְוַהֲחמֹור ַהּׁשֹור ֶרֶגל ְמַׁשְּלֵחי ָמִים ָּכל ַעל ֹזְרֵעי ַאְׁשֵריֶכם . 28

  יב:י הושע :ָלֶכם ֶצֶדק ְוֹיֶרה ָיבֹוא ַעד ְיֹקָוק ֶאת ִלְדרֹוׁש ְוֵעת ִניר ָלֶכם ִנירּו ֶחֶסד ְלִפי ִקְצרּו ִלְצָדָקה ָלֶכם ִזְרעּו . 29

  א:נה שעיהוי :ְוָחָלב ַיִין ְמִחיר ּוְבלֹוא ֶכֶסף ְּבלֹוא ִׁשְברּו ּוְלכּו ֶוֱאֹכלּו ִׁשְברּו ְלכּו ָּכֶסף לוֹ  ֵאין ַוֲאֶׁשר ַלַּמִים ְלכּו ָצֵמא ָּכל הֹוי . 30

  
I Continuation of אגדות:  

a Statements of ריב"ל (vv. 1- 6) 

i Tangent: statement of  'יונתןר  regarding impact of מצוות and עבירות in man’s future (vv. 7-9) 

b ר"ל: “gratitude” to ancestors for sinning at עגל and allowing us to be born (!) – vv. 10-30 

  


