
 

 

 

 

 

 

 אלו מימרות למדנו בענין מה שנענש משה על המילה? .1

 ...המילה מן כשנתרשל לו עמדו לא רבינו משה שעשה יותוזכ שכל - מילה גדולה :קרחה בן יהושע ר' .א

 אלא ,מצרים שוב לך לי אמרב"ה הק, ימים שלשה הואשה אמול, היא סכנה ואצא אמול: אמר כך אלא, המילה מן נתרשל רבינו שמשה ו"ח :רבי .ב

 .להיתח במלון שנתעסק הטעם שנענש מפני

 שקרוי חתן. , תינוק לאותו אלא ,להרוג שטן בקש רבינו למשה לא :ג"רשב .ג

 צור צפורה ותקח: מיד, רגליו אלא ממנו שיירו ולא ובלעוהו 'וחימה אף' באו, המילה מן רבינו משה שנתרשל בשעה :ביזנא בר יהודה רבי דרש .ד

  .חימהוי"א שהרג את , להורגן רבינו משה ביקש שעה באותה. ממנו וירף: מיד, בנה ערלת את ותכרת

 , י"ל או שהיו שני חימה, או שזהו חילו של חימה.והחמה האף מפני יגורתי כיומש"כ 

 

 אלו עוד מעלות בגדלות המילה שנינו בברייתא? .2

 ... שנאמר, מילה שם על אלא תמים נקרא ולא, אבינו כאברהם במצות שנתעסק מי לך שאין ,מילה גדולה :רבי .א

 ...שנאמר, שבתורה המצות כל כנגד ששקולה - מילה גדולה .ב

 .. וחולק על ר"א שסובר שפסוק זה נאמר על התורה.ולילה יומם בריתי לא אם: שנאמר, וארץ שמים נתקיימו לא מילה שאילמלא - מילה גדולה .ג

 . דעתו נתקררה, 'ובינך ביני בריתי ואתנה' שאמר כיון גנאי וב יש שמא, רעדה אחזתו 'תמים והיה לפני התהלך' לאברהם הקב"ה שאמרכ :רב

 . לישראל מזל אין, שלך מאיצטגנינות צא: לו אמר ואין לי עוד בן מלבד ישמעאל, שלי במזל הסתכלתי, ע"רבש: לפניו אמר - החוצה אותו ויוצא

 

 אלו מימרות למדנו בשבח התמימות? .3

 . תתמם תמים גבר עם תתחסד חסיד עם: שנאמר, עמו מתמים ב"ההק - עצמו המתמים כל :יצחק ר' .א

 . גוים המון לאב והיית: וכתיב, תמים והיה לפני התהלך' שנא, לו עומדת שעה - עצמו המתמים כל :הושעיא ר' .ב

 . מדה כנגד מדה -, הנחשים והקסמים רודפים אחריו המנחש כל :רבי .ג

  ...שנאמר, בתוכה ליכנס יכולין אין השרת מלאכי' שאפי במחיצה אותו מכניסין - מנחש שאינו אדם כל: זירא דרבי בריה אהבה תני .ד

 

 ? שנים 210 למצרים בניו ונשתעבדו אבינו אברהם נענש מה מפני .4

 .ביתו ילידי חניכיו את וירק: שנאמר, ח"בת אנגרייא שעשה מפני ר' אלעזר: .א

 .אירשנה כי אדע במה': שנא, הוא ברוך הקדוש של דותיוימ על שהפריז מפני :שמואל .ב

 . 'לך קח והרכוש הנפש לי תןשהסכים לבקשת מלך סדום ', השכינה כנפי תחת מלהכנס אדם בני שהפריש :יוחנן רבי .ג

 . בזהב שהוריקן: שמואל, בתורה]זרזן[  שהוריקן :רב - ביתו ילידי חניכיו את וירק

 

 אבא? בר אלו מימרות הובאו מר' אמי .5

 של אליעזר. וי"א שמנין זה הוא הגימטריא. כולם כנגד אליעזר, ו318מנין חניכיו של אברהם  .א

 שנים. 175והרי אברהם חי , 'בקולי אברהם שמע אשר[ 172] עקב'': שנא - בוראו את אברהם הכיר שנים' ג בן .ב

 , לרמז שביום הכיפורים אינו יכול להשטין.365, וימות החמה 364בגימטריא  השטן .ג

 . הגוייה וראש, אזנים, עינים: הן אלו. ו5המליכו על עוד ם ה, כמנין האיברים שהמליכו הקב"ה עליהם, ולבסוף אבר243 - 'אברםבתחילה נקרא ' .ד

, עונות אלו - וחרמים מצודים עליה ובנה, הרע יצר זה - אותה וסבב גדול מלך אליה ובא, אברים אלו - מעט בה ואנשים, הגוף זה - קטנה עיר .ה

 - ההוא המסכן האיש את זכר לא ואדם, טובים ומעשים תשובה זו - בחכמתו העיר את הוא ומלט, טוב יצר זה - וחכם מסכן איש בה ומצא

 אין אדם זוכר את היצר טוב.  הרע יצר שבשעת

 הגוייה וראש רגלים ושתי ידים ושתי אזנים ושתי עינים שתי - שליטים מעשרה, טובים ומעשים תשובה זו - לחכם תעוז החכמה עוד דרשו:

 אמרו המקום לברכת אברהם ברכת שהקדים כיון, ' שצאצאיו יהיו כהניםשם'מ כהונה להוציא ב"ההק ביקש: ישמעאל רבי משום זכריה רבי. ופה

 .לאברהםהכהונה  תנהינ, קונו לברכת עבד ברכת מקדימין וכי: אברהם לו
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