
מקור מס’ 1 / ספר במדבר, פרק יד

ַוְיַדֵבּר ֹמֶשׁה ֶאת ַהְדָּבִרים ָהֵאֶלּה ֶאל ָכּל ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ַוִיְּתַאְבּלּו ָהָעם 

ְמֹאד: ַוַיְּשִׁכּמּו ַבבֶֹּקר, ַוַיֲּעלּו ֶאל ֹראׁש ָהָהר ֵלאֹמר, ִהֶנּּנּו ְוָעִלינּו ֶאל 

ַהָמּקֹום ֲאֶשׁר ָאַמר ה’ ִכּי ָחָטאנּו: ַויֹּאֶמר ֹמֶשׁה ָלָמּה ֶזּה ַאֶתּם ֹעְבִרים 

ֶאת ִפּי ה’ ְוִהוא ֹלא ִתְצָלח: ַאל ַתֲּעלּו ִכּי ֵאין ה’ ְבִּקְרְבֶּכם ְוֹלא ִתָּנְּגפּו 

ֶבָּחֶרב  ּוְנַפְלֶתּם  ִלְפֵניֶכם  ָשׁם  ְוַהְכַּנֲעִני  ָהֲעָמֵלִקי  ִכּי  ֹאְיֵביֶכם:  ִלְפֵני 

ַלֲעלֹות  ַוַיְּעִפּלּו  ִעָמֶּכם:  ה’  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ה’  ֵמַאֲחֵרי  ַשְׁבֶתּם  ֵכּן  ַעל  ִכּי 

ֶאל ֹראׁש ָהָהר ַוֲארֹון ְבִּרית ה’ ּוֹמֶשׁה ֹלא ָמׁשּו ִמֶקֶּרב ַהַמֲּחֶנה: ַוֵיֶּרד 

ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְכַּנֲעִני ַהיֵֹּשׁב ָבָּהר ַההּוא ַוַיּּכּום ַוַיְּכּתּום ַעד ַהָחְרָמה.

מקור מס’ 2 / ספר דברי הימים א, פרק ז, כ-כב

ּוְבֵני ֶאְפַרִים, ׁשּוָתַלח, ּוֶבֶרד ְּבנֹו ְוַתַחת ְּבנֹו . . ְוֵעֶזר ְוֶאְלָעד, ַוֲהָרגּום 

ַוִּיְתַאֵּבל  ִמְקֵניֶהם:  ֶאת  ָלַקַחת  ָיְרדּו  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ַהּנֹוָלִדים  ַגת  ַאְנֵׁשי 

ֶאְפַרִים ֲאִביֶהם ָיִמים ַרִּבים, ַוָּיֹבאּו ֶאָחיו ְלַנֲחמו:

מקור מס’ 3 / מכילתא, בשלח שם

זו מלחמת בני אפרים, שנאמר: “ובני אפרים שותלח בנו . . והרגום 

. . מאתיים אלף בני אפרים”)..(. מפני מה? על ש”לא  אנשי גת 

שמרו ברית אלקים ובתורתו מאנו ללכת” - על שעברו על הקץ, 

על שעברו על השבועה.

מקור מס’ 4 / ספר שיר השירים, פרק ב, ז

ִאם  ַהָשֶּׂדה,  ְבַּאְילֹות  אֹו  ִבְּצָבאֹות  ְירּוָשׁלִַ ם  ְבּנֹות  ֶאְתֶכם  ִהְשַׁבְּעִתּי 

ָתִּעירּו ְוִאם ְתּעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶׁתְּחָפּץ:

מקור מס’ 5 / תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף קיא א

ואחת  בחומה,  ישראל  יעלו  שלא  אחת  למה?  הללו  שבועות  ג’ 

באומות  ימרדו  שלא  ישראל  את  הוא  ברוך  הקדוש  שהשביע 

כוכבים  העובדי  את  הוא  ברוך  הקדוש  שהשביע  ואחת  העולם, 

שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי.

שש שבועות הללו למה? תלתא הני דאמרן ]=השלושה שהזכרנו 

את  ירחקו  ושלא  הקץ,  את  יגלו  שלא  ]=והשאר[  אינך  קודם[, 

הסוד  יגלו  ושלא  הקץ[,  את  ידחקו  שלא  אחרת:  ]גירסא  הקץ 

לעובדי כוכבים.

מקור מס’ 6 / תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף צז א

פוגש  ]=כשהיה  ביה  דמעסקי  רבנן  משכח  הוה  כי  זירא,  רבי 

תלמידי חכמים העוסקים בענייני המשיח[, אמר להו: במטותא 

אני  מבקש  בבקשה  להם,  ]=אמר  תרחקוה  לא  מנייכו  בעינא 

הדעת,  בהיסח  באין  שלשה  דתנינא:  אותו[,  תרחקו  אל  מכם, 

אלו הן: משיח, מציאה ועקרב.

מקור מס’ 7 / משנה תורה לרמב”ם, הלכות מלכים, פרק יב, ב

יהיו עד שיהיו,  איך  ידע אדם  וכיוצא בהן לא  כל אלו הדברים 

שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה 

בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת 

בדברים אלו.

דקדוקיהן,  ולא  אלו,  דברים  הוויות  סדור  אין  פנים  כל  ועל 

עיקר בדת. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך 

במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר, 

שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה.

מחשבי  של  רוחם  “תפח  חכמים:  אמרו  הקצין,  יחשב  לא  וכן 

הקצים” אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו.

מקור מס’ 8 / אגרת תימן לרמב”ם, בסופה

הזאת  שהאומה  הקודש,  ברוח  השלום  עליו  שלמה  שידע  ולפי 

]=תרצה  גלותה תיפצר להתנועע בלא עתה הראויה  זמן  בארץ 

לצאת קודם הזמן[, ויאבדו בשביל זה ויבואו עליהם צרות, הזהיר 

“השבעתי  ואמר:  משל,  דרך  על  האומה  והשביע  זה  מלעשות 

אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם 

תעוררו את האהבה עד שתחפץ”.

את  תעירו  ואל  שבועתו,  עליכם  קבלו  אהובינו,  אחינו  ואתם 

אותנו  יזכור  ובורא העולם במידת רחמים  האהבה עד שתחפץ. 

ואתכם לקבץ גליות נחלתו וחבלו לחזור בנועם ה’ ולבקר בהיכלו.

מקור מס’ 9 / רש”י כתובות שם

לשון אחרת: ‘שלא ידחקו’ גרסינן, לשון דוחק שלא ירבו בתחנונים 

על כך יותר מדאי.

מקור מס’ 10 / מדרש שוחר טוב על תהלים י”ז

תבעו  שלא  אלא  נפלו  לא  דוד,  בימי  שנפלו  אלפים  אותן  כל 

שלא  אלו  אם  ומה  וחומר:  קל  דברים  והלא  המקדש.  בית  בנין 

נבנה בימיהם ולא חרב בימיהם, כך נעשה להם ונענשו על שלא 

תבעו בנין בית המקדש, אנו שחרב בימינו והיה בימינו, ואין אנו 

מתאבלין ולא מבקשים רחמים, על אחת כמה וכמה.

לפיכך התקינו חסידים הראשונים שיהיו ישראל מתפללים שלש 

עבודה  וסדר  לציון  שכינתך  השב  ‘אנא  ויום,  יום  בכל  תפלות 

בפני עצמה בתפלה  ה’’ ברכה  ירושלים  ‘בונה  ותקנו  לירושלים’ 

וברכת המזון.

מקור מס’ 11 / פירוש רש”י, על מקור מס’ 6

דמיעסקי ביה: לידע מתי יבוא.
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