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 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כג עמוד ב

משנה. אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני התיבה, ואין נושאין את כפיהם, ואין קורין בתורה, ואין מפטירין 

בנביא, ואין עושין מעמד ומושב, ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים, וברכת חתנים, ואין מזמנין בשם 

 תשעה וכהן, ואדם כיוצא בהן.  -פחות מעשרה, ובקרקעות 

כל דבר  -מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: דאמר קרא ונקדשתי בתוך בני ישראל גמרא. 

דתני רבי חייא: אתיא תוך תוך, כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני  -שבקדושה לא יהא פחות מעשרה. מאי משמע? 

רעה הזאת, מה להלן ישראל, וכתיב התם הבדלו מתוך העדה, ואתיא עדה עדה, דכתיב התם עד מתי לעדה ה

 אף כאן עשרה. -עשרה 

------------------- 

 פסוק לח פרק טו פרשת שלח

נִ֛  ָנֶ֥תְּ ם וְּ ֹדֹרָתָ֑ ם לְּ ֵדיֶהֶ֖ י ִבגְּ ֵפֶ֥ נְּ ל־כַּ ת עַּ ם ִציִצִ֛ ּו ָלֶהֶ֥ ָעשׂ֨ ם וְּ ָתָּ֣ ֲאֵלֶהֶ֔ רְּ ָאמַּ ָרֵא֙ל וְּ י ִישְּ ֵנֵ֤ ר ֶאל־בְּ ֵבֵּ֞ ֶלת:דַּ ֵכ  יל תְּ ִתֶ֥ ָכָנֶ֖ ף ְְּּ ת הַּ ל־ִציִצֶ֥  ּו עַּ

 שםי רש"

אשי. דבר אחר ציצית על על שם הפתילים התלוים בה, כמו )יחזקאל ח, ג( ויקחני בציצית ר -ועשו להם ציצת 

 אותו, כמו )שה"ש ב, ט( מציץ מן החרכים: שם וראיתם
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Rabbi Yitzchak Pindrus 

 משנה ז משנה מסכת עדויות פרק ה

 מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך:

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נה עמוד א

עמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור, שנאמר ראו קרא ה' בשם בצלאל. אמר לו אמר רבי יצחק: אין מ

לפני לא כל שכן?  -הקדוש ברוך הוא למשה: משה, הגון עליך בצלאל? אמר לו: רבונו של עולם, אם לפניך הגון 

לו: אם לפני הקדוש ברוך אמר לו: אף על פי כן, לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל: הגון עליכם בצלאל? אמרו 

 לפנינו לא כל שכן? -הוא ולפניך הוא הגון 

 



Zev Elkin 

 משנה ז משנה מסכת עדויות פרק ה

 .לפי שאומתינו בני ישראל אינה אומה אלא בתורתיה

 


