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1. MIDRASH, SHEMOT RABBAH 33 – GOD VALUES THE TORAH SO MUCH 
 

 תֶא ּובֹזֲעַּת לַא -- ּובֹזֲעַּת לַא יִתָרֹוּת םֶכָל יִּתַתָנ בֹוט חַקֶל יִּכ :)ב ,ד ילשמ( ביִתְכִד אּוה אָדֲה :הָמּורְּת יִל ּוחְקִיְו
 חָקֶמַה לָבֲא -- בָהָז ֹוּב ןיֵא ףֶסֶכ ֹוּב ׁשֵי ,ףֶסֶכ ֹוּב ןיֵא בָהָז ֹוּב ׁשֵי ,חָקֶמ ַחֵקֹוּלֶש םָדָא Hְל ׁשֵי .םֶכָל יִּתַתָנֶש חָקֶמַה
 רַמֱאֶנֶש ,בָהָז ֹוּב ׁשֵי ,"ףּורָצ ףֶסֶכ תֹורֹהְט תֹורָמֲא 'ה תֹורְמִא" :)ז ,בי םילהת( רַמֱאֶנֶש ,ףֶסֶכ ֹוּב ׁשֵי םֶכָל יִּתַתָנֶש
 לָבֲא ,תֹודָֹש ֹאלְו םיִמָרְּכ ,םיִמָרְּכ ֹאל לָבֲא תֹודָֹש ַחֵקֹול םָדָא ׁשֵי ."בָר זָפִמּו בָהָזִמ םיִדָמֱחֶנַה" :)אי ,טי םילהת(

 ַחֵקֹול םָדָא Hְל ׁשֵי ."םיִנֹוּמִר סֵדְרַפ Tִיַחָלְש" :)גי ,ד םירישה ריש( רַמֱאֶנֶש ,םיִמָרְּכ ֹוּב ׁשֵיְו תֹודָֹש ֹוּב ׁשֵי הֶזַה חָקֶמַה
 אָלֶא ,איִה הַמ ַעֵדֹוי םָדָא ןיֵא הָרֹוּתַה Tַּכ .חַקָל הַמ עַדַוְתִנ רּוסְרַסַה רַכְשִמ לָבֲא ,ּוהַמ ןיִעְדֹוי ןָניֵא םָדָא יֵנְבּו חָקֶמ
  ."ֹוּתִא ֹורְבַדְב ויָנָפ רֹוע ןַרָק יִכ עַדָי ֹאל הֶשמּו" :)טכ ,דל תומש( רַמֱאֶנֶש ,הֶשמ חַקָלֶש רָכָֹשִמ
 
 יִּתְרַכְמִנ לֹוכָיְבִכ ,יִתָרֹוּת םֶכָל יִּתְרַכָמ" ,לֵאָרְשִיְל אּוה Tּורָב ׁשֹודָקַה רַמָא .ֹוּמִע רָכְמִנ ֹורָכְמֶש יִמֶש חָקֶמ Hְל ׁשֵיְו
 ֹול Tֵליֵל ׁשֵקִּב .ּהָלָטְנּו םיִכָלְמַה ןִמ דָחֶא אָּב .הָדיִחְי תַב ֹול הָיָהֶש Tֶלֶמְל לָשָמ ."הָמּורְּת יִל ּוחְקִיְו" :רַמֱאֶנֶש ,"ּהָמִע
 יִניֵא ּהָלְטִּת לַא Hְל רַמֹול .לֹוכָי יִניֵא הָנֶמִמ ׁשרְפִל .איִה תיִדיִחְי Hְל יִּתַתָנֶש יִּתִב" :ֹול רַמָא .ֹוּתְשִאְל לֹטִלְו ֹוצְרַאְל
 ,םֶכְלְצֶא רּודָאֶש ,יִל הֵֹשֲע דָחֶא ןֹוטיִק Tֵלֹוה הָּתַאֶש םֹוקָמ לָּכֶש ,יִל הֵֹשֲע הָבֹוט ּוז ,אָלֶא .Hֶּתְשִא איִהֶש יִפְל לֹוכָי

 יִניֵא הָנֶמיֵה ׁשרְפִל .הָרֹוּתַה תֶא םֶכָל יִּתַתָנ" ,לֵאָרְשִיְל אּוה Tּורָּב ׁשֹודָקַה רַמָא Tַּכ ".יִּתִב תֶא ַחיִנַהְל לֹוכָי יִניֵאֶש
 רַמֱאֶנֶש ,ֹוכֹותְב רּודָאֶש יִל ּוׂשֲע דָחֶא תִיַּב םיִכְלֹוה םֶּתַאֶש םֹוקָמ לָכְּב אָלֶא .לֹוכָי יִניֵא ָהּולְטִּת לַא םֶכָל רַמֹול .לֹוכָי
 ".ׁשָדְקִמ יִל ּוׂשָעְו" :)ח ,הכ תומש(
 

"And they shall bring Me gifts" (Ex. 25:2). Here it is written: ּובֹזֲעַּת לַא יִתָרֹוּת םֶכָל יִּתַתָנ בֹוט חַקֶל יִּכ  -- 
“For I have given you a good portion, do not forsake My Torah” (Prov. 4:2). [In other words,] do not 
forsake the purchase that I gave you. There is a person who buys something, but their purchase has 
gold but no silver, or silver but no gold – but the purchase I have sold you has silver, as it says: “The 
statements of God are statements as pure as smelted silver.” (Ps. 12:7). And it has gold, as it says: 
"More precious than gold, even huge amounts of fine gold.” (Ps. 19:11). There are people who buy 
fields but not vineyards, vineyards and not fields, but this purchase has both vineyards and fields, as it 
says: “Your shoots are an orchard of pomegranates.” (Song. 4:13). Someone makes a purchase and 
others do not know what it is, but the inebriation of the brewer it is clear what he bought. The same is 
with the Torah -- a person doesn't know what it is except from the inebriation that Moshe took, as it is 
said (Ex. 34:29): “Moshe did not know that the skin of his face was radiant, as a result of speaking with 
God.”  
 
And then there are purchases where the one who sells them is sold along with them -- God said to 
Israel, “I sell to you My Torah, and (as if such a thing could be) I am sold along with it,” as it is said "And 
they shall bring me gifts" (Ex. 25:2). This is similar to a King who had just one daughter. Another king 
came and took her [to be his wife] and sought to go back to his country to marry her. [The father] said 
to him, “My daughter who I have given you is my only one. I cannot bear to separate from her, but to 
tell you that you cannot take her is also impossible since she is your wife. Rather, do me this favor: 
everywhere you go make me a small room, so that I can live with you, for I cannot bear to be without 
my daughter.” So said God to Israel: “I have given you the Torah. I cannot bear to separate from her, 
but to tell you not to take her is also impossible. Rather, everywhere you go make me one house so 
that I can live within it”, as it is said "Make me a sanctuary.” (Ex. 25:8)  



 2 

2. SHEM MISHMUEL – THE TORAH IS A GIFT THAT NEEDS TO BE EMBRACED AND ACCEPTED 
 

 תא ובוזעת לא" -- "ובוזעת לא יתרות םכל יתתנ בוט חקל יכ" בותכה שרפל שרדמה ףיסוה המ קדקדל שיו
 הרותהש לכל ןבומ אולה ?םימרכו תודש בהז ףסכ והמ ,םג ?ארקב שרופמ הז אולה ?"םכל יתתנש חקמה
  .רואיב ןיכירצ שרדמה ירבד רתי םגו ?ונל שדיח המו ,ולא תוקלחתה ךייש היהיש ימשג רבד הנניא
 
 ןתמ" ןושלה רתוי קדצוי ןתונה דצמש ?"בוט ןתמ" הארקנ אל המלו ,"בוט חקל" תארקנ הרותה הנהד הארנו

 המ י"פע רמול שי ךא ?"בוט ןתמ" רמול ול היה רמוא ה"בקהש ןויכו ,לבקמה תאפמ אוה "חקל" ןושלש ,"בוט
 ןמז אלו וניתרות ןתמ ןמז תרצעב םירמוא ונא המל :קצאקמ ה"הללצז לודגה ר"ומודא יניקז ק"כ דיגהש
 דמול םדאש תע לכב דימת איה הלבקה לבא ,זא התיה הניתנה קרש ינפמ ]איה הבושתהו[ ?וניתרות תלבק
 ,ויפ ךותל תתל לצעתי אוהו ,םלוע ינדעמ לכ לוכאל שיאה ינפל םשוי םאש תוטישפב םינבומ םירבדהו ...הרות
 ןמ סנרפתה ולאכ דמול אוהש תע לכבו ,שיאה ינפל ןתינש ןוזמה תואיצמ היה הרות ןתמ ןכ .בערב תומי אוה
 סנרפתמ אוהש תע לכב איה הלבקה לבא ,הרות ןתמ הזו ,תרצעב היה ןוזמה תואיצמ תניתנ קר ןכבו .ןוזמה
 םש לע "בוט חקל" הרותה תארקנ ןכ לעש ןבוי ןכ לעו ,םולכ ול ןיא הנממ סנרפתהלמ לצעתי םאו .הנממ
 .םולכ ול ןיא הלבקה ידעלבמ יכ ,הלבקה
 
 ףסכ ,הארי אוה בהזהש ונרמא רבכ הנהד -- 'וכו בהז וב שי חקמ חקול םדא ךל שי :שרדמה ירבד ונבוי הזבו

 אבא ]ויבא[ תורקל עדוי קוניתה ןיאו ,המכח אוה םחל אצי הנממ -- ץרא אוה תודשו .תודמב אוה הזו ,הבהא
 לכ ול היהיש םדאה חכב ןיא הנהו .תולכשומב הזו ,עודיכ ,ןייה שרוש ,הניב אוה םימרכו .ןגד םעט םועטיש דע
 םא אצמנ ,לבקיש יתמ לבקל שיאה ינפל הנכהה איה הרות ןתמ רשאב לבא ,ןבומכ וידחי תחא םעפב תוניחבה
 ,וינפל ךורע ןחלשכ לכהו .הניב ןכו ,המכח ןכו ,הבהא ןכו ,הארי תניחב הב אצמי ,הארי תניחב לבקל הצרי
.תוטישפב והז ,לבקי הצורש המ תע לכבו  

 
3. MIDRASH, SHEMOT RABBA 35 – EDOM IS EXCLUDED FROM THE END OF DAYS 
 

 ףֶסֶכָו בָהָז םָתִאֵמ ּוחְקִת רֶשֲא הָמּורְתַה תֹאזְו :)ג ,הכ תומש( הָלְעַמְל ביִתְכ הַמ .םיִשָרְקַה תֶא ָתיִשָעְו ,רֵחַא רָבָד
 :)בל ,ב לאינד( רַמֱאֶנֶש ,יַדָמ ֹוז ףֶסֶכְו .בָט בַהְד יִד ּהֵשאֵר אָמְלַצ אּוה :)בל ,ב לאינד( רַמֱאֶנֶש ,לֶבָב ֹוז בָהָז .תֶשחְנּו

 ,ןאָכ ביִתְכ ןיֵא לֶזְרַב לָבֲא .ׁשָחְנ יִד ּהֵתָכְרַיְו יִהֹועְמ :)בל ,ב לאינד( רַמֱאֶנֶש ,ןָוָי ֹוז תֶשחְנ .ףַסְכ יִד יִהֹועָרְדּו יִהֹודֲח
 ׁשֹודָקַה לֵבַקְי תֹוּיֻכְלַמַה לָכִמֶש Hְדֶמַלְל .ׁשָדְקִמַה תיֵב הָביִרֱחֶהֶש ,םֹודֱא ֹוּב לַשְמִנֶש ,הָמָל ,ןָכְשִמַב ֹאלְו ׁשָדְקִמַב ֹאל
 .םֹודֱאֵמ ץּוח אֹובָל דיִתָעֶל ןֹורֹוּד אּוה Tּורָב

 
4. SHEM MISHMUEL – RESOLVING A CONTRADICTION BETWEEN TWO MIDRASHIM 
 

 ןוי וז תשוחנ 'וכו ידמ וז ףסכ 'וכו לבב וז בהז .תשוחנו ףסכו בהז :םתאמ וחקת רשא המורתה תאזו" שרדמב
 שרדמבו .ק"מהב הבירחהש העשרה םודא וב הלשמנש ןכשמב אלו שדקמב אל ןאכ ביתכ ןיא לזרב לבא ,'וכו

 םילא תורועו" םייסמו ,הבר שרדמב ומכ תונושארה תויכלמ שלש דגנכ תשוחנו ףסכו בהז הנומ אמוחנת
  ?םיקלוח םישרדמהש הארנ הנהו ."ינומדא ןושארה אציו" רמאנש םודא תוכלמ דגנכ "םימדאמ
 
 לצא תויכלמ עבראה ןינע המ ןנובתהל שי הנהד ,םימייק םימכח ירבד לכ היהיש ןפואב שרפל יל הארנו

 תוכלמ הז "והובו" ,לבב תוכלמ הז "והות" 'וגו "והובו והות התיה ץראהו" שרדמב הנהד רמול שיו ?ןכשמה
 תליחתב וזמרנ יכ ירה .חישמה ךלמ הז "םיקלא חורו" ,םודא תוכלמ הז "םוהת" ,ןוי תוכלמ הז "ךשוחו" ,ידמ
  .תויכלמ עבראה תורהנ 'דב ל"זח ושרד ןכו .םלוע לש ותיוה
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 אוה ]םודא לש[ םשרוש שרושש רמול חרכהבו ,םלועב ללכ ערה היה אל ןושארה םדא אטח אלמלא יכ ,ףאו
  .םימש תוכלמל םידגנתמ םהש דע רומג ערל ושענ הטמל ולשלתשנשכ אטחה תמחמ קרו ,השודקב
 
 תייוה תליחתב ףכית ימנ זמרנ ןכ לע ...םישרדמב ראובמכ ,םלועה תאירב ללכ תמגודב אוהש ןכשמה ןכ לעו

 ,הניכשה יפנכ תחת םלוע יאב לכ תא ברקל שדקמהו ןכשמה תועצמאב הנווכהש ,תויכלמ עבראה תא ןכשמה
 )'ט 'ג הינפצ( "'ה םֵשְב םָלֻכ ֹארְקִל הָרּורְב הָפָש םיִמַע לֶא Tֹפְהֶא זָא יִכ" ביתכדכ ,אובל דיתעל ןינעה 'יהיש ומכו
 יִכ ויָתֹחְרֹאְב הָכְלֵנְו ויָכָרְדִמ ּונֵרֹיְו בֹקֲעַי יֵה`ֱא תיֵב לֶא הָוהְי רַה לֶא הֶלֲעַנְו ּוכְל ּורְמָאְו םיִבַר םיִמַע ּוכְלָהְו" ביתכו

 בושיו ץראה ןמ ריבעי האמוטה חור זאש םושמ ונייהו .)'ג 'ב והיעשי( "םִיָלָשּוריִמ 'ה רַבְדּו הָרֹות אֵצֵת ןֹוּיִצִמ
  .השודקב לכה ירה םשרושבו ,שרושה לא לכה
 
 ,תבנרא ןפש למג זמר םהלש ,תונושארה תויכלמ שלש הנהו ,ץראה לא ידעומ תיוה תליחתב זמרה אבש הזו
 .םיסירפמ םניא הסרפש ץוחב םהלש האמוט ןמיסה ךא ,הרג הלעמ םהו ,םינפבמ םהלש הרהט ןמיס שרדמבכ
 האמוטה חור ריבעיש דיתעל ןכ לעו .אמטו ער ושענ תוינוציחב ךא שודק שרוש םהב שי תימינפבש הרומ הזו
 םודא לבא .םינפב ןכשמה השעמל תשוחנו ףסכו בהז לבקתנ ןכ לעו .השודקהל ולבקתי שודק שרושה ראשיו

 תוינוציחב קר אוה השודקב ושרושש הרומו ,םינפב האמוט ינמיסו ץוחבמ אוה הרהט ינמיסש ,ךופיהב איהש
 אל תימינפה הלגתיש דיתעלש ,ושע תיבל דירש היהי אלו ביתכ םעטה הזמו .ער ולוכ ולש תוימינפב לבא ,ובש
  .תואיצמ םוקמ םוש ושעל היהי
 
 ונממ היהי דיתעלו דבאי אל ותוינוציחבש בוטה וקלח םומ לכמו ,ןכשמל הידיד אמגודמ לבקתמ יתלב ןכ לע
 לטבתיש דיתעלו ,האמוטב איה הפילקה הזה ןמזבש אלא ,ירפל רמוש תויהל הכירצ הפילקה יכ ,ירפה תפילק
 םע תלכאנ הפילקה םג תוריפ תצקבש הזל זמר שיו .השודקה דצמ ןכ םג הפילקה היהי האמוטה תואיצמ
 יגילפ אל ןכבו .השודקה דצמ קר ויהי םלוכ דיתעלו .השודקה דצמ ימנ אוה הפילקהש זמר אוהו ,ירפה
 אוהש לזרבש רמא הזלו ,תשוחנו בהזו ףסכ אוהש ןכשמה ףוגל לבקתנש המ יריימ הבר שרדמבד םישרדמה
 ,ירפל הפילקכ להואל הסכמ אוהש "םימדאמ םילא תורועו" אתיא אמוחנת שרדמב ךא .לבקתנ אל םודא דגנ
  .השודקהל לבקתנ הזו בוט שרושו טעמ היה ולש תוינוציחבש ,םודאמ לבקתנ הז ,תוינוציחב אוהו

 
 


