במדבר פרק ח:
(א) ַו יְדַ ּבֵר ה’ אֶ ל מ ֹׁשֶה ּל ֵאמ ֹר( :ב) ַּד ּבֵר אֶ ל אַ הֲר ֹן וְ אָ מַ ְר ּ ָת אֵ לָיו ְ ּבהַ עֲל ְֹתךָ אֶ ת הַ ּנ ֵר ֹת אֶ ל מוּל ּ ְפנ ֵי הַ ְּמנוֹרָ ה יָאִ ירוּ
ׁ ִשבְ ַעת הַ ּנ ֵרוֹת( :ג) ַו יַּ ַעשׂ ּכֵן אַ הֲר ֹן אֶ ל מוּל ּ ְפנ ֵי הַ ְּמנוֹרָ ה הֶ ֱעלָה נ ֵר ֹתֶ יהָ ּ ַכא ֲׁשֶר צִ וָּה ה’ אֶ ת מ ֹׁשֶה( :ד) וְ זֶה מַ ֲעשֵׂה
ַמ ְר אֶ ה א ֲׁשֶר הֶ ְר אָ ה ה’ אֶ ת מ ֹׁשֶה ּכֵן ָעשָׂה אֶ ת הַ ְּמנ ֹרָ ה:
הַ ְּמנ ֹרָ ה מִ ְק ׁשָה זָהָ ב ַעד יְרֵ כָהּ ַעד ּ ִפ ְרחָ הּ מִ ְק ׁשָה הִ וא ּכ ּ ַ
מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תצוה:
(א) ילמדנו רבינו קטן לכמה נמול ,כך שנו רבותינו קטן נמול לשמונה ,מה טעם כשם שנמול יצחק אבינו,
ארשב"י בא וראה שאין חביב לפני האדם יותר מבנו והוא מל אותו וכל כך למה א"ר נחמן בר שמואל כדי
לעשות רצון בוראו ,הוא רואה בנו שופך דם ממילתו ומקבל עליו בשמחה ,א"ר חנינא ולא עוד אלא שהוא
מוציא הוצאות ועושה אותו היום של שמחה מה שלא נצטוה הוא שהכתוב אומר ואני תמיד איחל והוספתי
על כל תהלתך (תהלים עא) ולא עוד אלא אדם הולך ולוה וממשכן עצמו ומשמח אותו היום ,אמר ר' יודן
אימתי הבן חביב על אביו כשמתחיל להשיח ,וכן הוא אומר הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים (ירמיה
לא) מהו ילד שעשועים כבן שלש כבן ארבע שהוא מתחיל להשיח ומשתעשע לאביו ,וא"ר ביסנה אמר הקדוש
ברוך הוא לישראל בני עשו לי כשם שעשיתי לכם האכלתי אתכם במדבר אף אתם היו מקריבין לפני את הכבש
אחד תעשה בבקר וגו' ,וארחצך במים (יחזקאל טז) ואף אתם עשו לי כיור ,ואסוכך שמן (שם /יחזקאל ט"ז)/
וכנגדו שמן המשחה ,ואלבישך רקמה (שם /יחזקאל ט"ז )/וכנגדו מעשה רוקם ,ואנעלך תחש (שם /יחזקאל
ט"ז )/וכנגדו עורות תחשים ,ואחבשך בשש וכנגדו שש משזר ,ואכסך משי אלו ענני הכבוד שנא' (שמות יג)
לא ימיש עמוד הענן וכנגדן יריעות עזים ,ואעדך עדי זו פורפירה וכנגדן ארון וזרו ,ואתן נזם וכנגדו חח
ונזם ,ועטרת תפארת בראשך וכנגדו כפורת על הארון וזר זהב ,הנני ממטיר לכם לחם (שמות טז) וכנגדו לחם
הפנים ,וה' הולך לפניהם יומם וגו' (שם /שמות /יג) וכנגדו צו את בנ"י להעלות נר תמיד.
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ג:
ר' שמעון בן יהוצדק שאל לרבי שמואל בר נחמן א"ל מפני ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה מהיכן נבראת
האורה ,א"ל מלמד שנתעטף בה הקדוש ברוך הוא כשלמה והבהיק זיו הדרו מסוף העולם ועד סופו ,אמרה
ליה בלחישה ,א"ל מקרא מלא הוא (תהלים קד) עוטה אור כשלמה ,ואת אמרת לי בלחישה ,אתמהא ,א"ל
כשם ששמעתיה בלחישה כך אמרתיה לך בלחישה ,א"ר ברכיה אלולי שדרשה רבי יצחק ברבים לא היה אפשר
לאומרה.
" ַו י ּ ְַר א אֱל ֹהִ ים אֶ ת הָ אוֹר ִּכי טוֹב ַו יַּבְ ֵ ּד ל( "...בראשית א ,ד) – אָ מַ ר רַ ' אֶ ְל ָעזָר :אוֹר ׁ ֶ
ש ּבָרָ א הַ ָּקדו ֹׁש ּבָרו ְּך הוּא ְ ּביוֹם
אשוֹן ,אָ דָ ם צ ֹופֶה ּב ֹו מִ סּ וֹף הָ ע ֹו ל ָם וְ ַעד סוֹפוֵֹ ּ .כוָן ׁ ֶ
ש ּנִסְ ּ ַת ּכֵל הַ ָּקדו ֹׁש ּבָרו ְּך הוּא ְ ּבדוֹר הַ ּ ַמ ּבוּל וּבְ דוֹר הַ ּ ְפלָגָה וְ רָ אָ ה
ִר ׁ
ְ
יקים לֶ ָעתִ יד ל ָבוֹא .מָ ׁשָל לְמֶ לֶך ׁשֶהָ יְתָ ה ל ֹו מָ נ ָה יָפָה
ֶמ ֲעשֵׂיהֶ ם מְ ֻקלְקָ לִים – ָעמַ ד וּ ְגנ ָז ֹו מֵ הֶ ם .וּלְמִ י ְ ּגנ ָז ֹו ? ְל ַצ ִּד ִ
ׁש ּ ַ
ישָהּ לִבְ נוֹ .וְ הֵ יכָן ְ ּגנ ָז ֹו ? ְ ּבגַן ֵעדֶ ן (חגיגה יב ע"א; בר"ר ג ,ו; שמו"ר לה ,א).
וְ הִ פְ ִר ׁ
חל ָה וְ י ֹתֵ ר לְר ֹאֵ י הַ ׁ ּשָמֶ ׁש :
קהלת פרק ז (יא) ט ֹובָה חָ כְ מָ ה עִ ם נ ַ ֲ
שנִים הַ ְר ּבֵה יִחְ יֶה הָ אָ דָ ם ְ ּבכֻ ּלָם
קהלת פרק יא (ז) וּמָ תוֹק הָ אוֹר וְ טוֹב לַ ֵעינַיִם ל ְִר אוֹת אֶ ת הַ ׁ ּשָמֶ ׁש ( :ח) ִּכי אִ ם ׁ ָ
ִי ְׂשמָ ח וְ ִי ְז ּכ ֹר אֶ ת יְמֵ י הַ ח ֹׁש ְֶך ִּכי הַ ְר ּבֵה יִהְ יוּ ּכָל ׁ ֶ
ש ּבָא הָ ֶבל:
שנִים רַ ּבוֹת יִחְ יֶה וְ רַ ב ׁ ֶ
שנ ָיו וְ נ ַפְ ׁש ֹו ל ֹא תִ ְׂש ּבַע מִ ן הַ טּ ֹובָה וְ גַם
שיִּהְ יוּ יְמֵ י ׁ ָ
יש מֵ אָ ה וְ ׁ ָ
קהלת פרק ו (ג) :אִ ם י ֹו לִיד אִ ׁ
ְ
ְ
ְ
ְקבוּרָ ה ל ֹא הָ יְתָ ה ּל ֹו אָ מַ ְר ִּתי טוֹב מִ ּ ֶמ ּנוּ הַ ּנָפֶל( :ד) ִּכי בַהֶ ֶבל ּבָא וּ ַבח ֹׁשֶך יֵ לֵך וּ ַבח ֹׁשֶך ׁ ְשמ ֹו יְכֻ סּ ֶה( :ה) ּגַם ׁשֶמֶ ׁש ל ֹא
רָ אָ ה וְ ל ֹא יָדָ ע נ ַחַ ת ל ָזֶה מִ זּ ֶה:
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שנִים א ֲׁשֶר ּת ֹאמַ ר אֵ ין
קהלת פרק יב (א) וּזְכ ֹר אֶ ת ּבו ְֹר אֶ יךָ ִ ּבימֵ י ְ ּבחוּר ֹתֶ יךָ ַעד א ֲׁשֶר ל ֹא יָב ֹאוּ יְמֵ י הָ רָ ָעה וְ הִ ּגִיעוּ ׁ ָ
לִי בָהֶ ם חֵ פֶץ( :ב) ַעד א ֲׁשֶר ל ֹא תֶ חְ ׁש ְַך הַ ׁ ּשֶמֶ ׁש וְ הָ אוֹר וְ הַ יָּרֵ חַ וְ הַ ּכ ֹוכָבִ ים...
משלי פרק ו (כג) ִּכי נ ֵר מִ צְ וָה וְ תוֹרָ ה אוֹר וְ דֶ רֶ ְך חַ יִּים ּתוֹכְ חוֹת מוּסָר:
קהלת פרק ח (א) מִ י ְּכהֶ חָ כָם וּמִ י יוֹדֵ ַע ּפ ֵׁשֶר ָּדבָר חָ כְ מַ ת אָ דָ ם ּ ָתאִ יר ּ ָפנ ָיו וְ ע ֹז ּ ָפנ ָיו ְי ׁ ֻש ּנֶא:
תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פסחים פרק י רבי אבהו אתא לטיבריא חמוניה תלמידוי דרבי יוחנן אפוי
נהירין אמרון קומי רבי יוחנן אשכח רבי אבהו סימא .אמר לון למה אמר לון אפוי נהירין אמר לון דילמא
אורייתא חדתא שמע .סליק לגביה א"ל מה אורייתא חדתא שמעת א"ל תוספתא עתיקתא וקרא עלוי חכמת
אדם תאיר פניו.
במדבר רבה (וילנא) פרשת בהעלותך פרשה טו:
זש"ה =זה שאמר הכתוב= (ישעיה מב) ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה
לא בשביל שאני צריך לנרות הזהרתיך על הנרות אלא לזכותם שנאמר (דניאל ב) ונהורא עמיה שרא וכתיב
(תהלים קלט) גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה בא ללמדך שאינו צריך לנרות של
ב"ו =בשר ודם= תדע כשאדם בונה בית עושה לו חלונות צרות מבחוץ ורחבות מבפנים כדי שיהא האור נכנס
מבחוץ ומאיר מבפנים ושלמה שבנה בהמ"ק =בית המקדש= לא עשה כך אלא עשה חלונות צרות מבפנים
ורחבות מבחוץ כדי שיהא האור יוצא מבהמ"ק ומאיר לחוץ שנא' (מלכים א ו) ויעש לבית חלוני שקופים
אטומים להודיעך שכולו אור ואין צריך לאורם ולמה צוה אתכם לזכותכם לכך נאמר בהעלותך את הנרות הוי
ה' חפץ למען צדקו ולא עוד אלא אם אתם זהירים להדליק את הנרות לפני אני מאיר לכם אורה גדולה לעתיד
לבא לכך נאמר (ישעיה ס) קומי אורי כי בא אורך והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך.
ישעיהו פרק ל (כו):
וְ הָ יָה אוֹר הַ ְּל ָבנ ָה ְּכאוֹר הַ חַ ּ ָמה וְ אוֹר הַ חַ ּ ָמה יִהְ יֶה ׁ ִשבְ ָעתַ יִם ְּכאוֹר ׁ ִשבְ ַעת הַ יָּמִ ים ְ ּביוֹם חֲב ֹׁש ה' אֶ ת ׁ ֶ
שבֶר ַע ּמ ֹו וּמַ חַ ץ
מַ ּכָת ֹו י ְִר ּפָא:
ישעיהו פרק ס (א):
קוּמִ י או ִֹר י ִּכי בָא אוֹרֵ ְך וּכְ בוֹד ה' ָעלַי ְִך זָרָ ח( :ב) ִּכי הִ ּנ ֵה הַ ח ֹׁש ְֶך ְיכַסּ ֶה אֶ רֶ ץ ַו עֲרָ פֶל לְאֻ ּ ִמים וְ ָעל ַי ְִך ִי זְרַ ח ה' וּכְ בוֹד ֹו
ָעלַי ְִך יֵרָ אֶ ה( :ג) וְ הָ לְכוּ ג ֹו יִם לְאוֹרֵ ְך וּמְ ל ָכִ ים לְנֹגַהּ ז ְַרחֵ ְך :
ישעיהו פרק ב:
ּשלִָם( :ב) וְ הָ יָה ְ ּבאַ ח ֲִר ית הַ יָּמִ ים נ ָכוֹן יִהְ יֶה הַ ר ּבֵית ה’
(א) הַ ָּדבָר א ֲׁשֶר חָ זָה ְי ׁשַעְ יָהוּ ּבֶן אָ מוֹץ ַעל יְהוּדָ ה וִ ירו ׁ ָ
ֹאש הֶ הָ ִר ים וְ נ ִּשָׂא מִ ְ ּגבָעוֹת וְ נָהֲרוּ אֵ לָיו ּכָל הַ ּג ֹו יִם( :ג) וְ הָ לְכוּ ַע ּ ִמים רַ ִ ּבים וְ אָ מְ רוּ לְכוּ וְ נ ַ ֲעלֶה אֶ ל הַ ר ה’ אֶ ל ּבֵית
ְ ּבר ׁ
שפַט ּבֵין הַ ּג ֹו יִם וְ הוֹכִ יחַ
ּשלִָם( :ד) וְ ׁ ָ
אֱל ֹהֵ י יַ עֲק ֹב וְ י ֹרֵ נוּ מִ ְּדרָ כָיו וְ נ ֵ ְלכָה ְ ּבא ְֹרח ֹתָ יו ִּכי מִ ִ ּציּוֹן ּ ֵתצֵא תוֹרָ ה ו ְּדבַר ה’ מִ ירו ׁ ָ
חנִיתוֹתֵ יהֶ ם לְמַ זְמֵ רוֹת ל ֹא ִי ּשָׂא גוֹי אֶ ל ּגוֹי חֶ רֶ ב וְ ל ֹא ִי לְמְ דוּ עוֹד מִ לְחָ מָ ה:
ְל ַע ּ ִמים רַ ִ ּבים וְ כִ ְּתתוּ חַ ְרבוֹתָ ם לְאִ ִּתים ַו ֲ
שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א:
ותרא אתו כי טוב הוא (/שמות /ב') .תני ר"מ :טוב שמו .ר' יהודה אמר :טוביה שמו .ר' נחמיה אמר :הגון
לנביאות .אחרים אומרים :שנולד מהול .רבנן אמרי :בשעה שנולד נתמלא הבית אורה .כתיב התם :וירא
אלהים את האור כי טוב (/בראשית /א) וכתיב הכא :ותרא אתו כי טוב הוא.
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