
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף מד עמוד א
אבל . יכול לחזור בו-נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות 

מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד : אמרו
.  ממי שאינו עומד בדבורולהפרע

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף מח עמוד א
,  אף על פי שאמרו טלית קונה דינר זהב: רבי שמעון אומר

: אבל אמרו, מכל מקום כך הלכה-ואין דינר זהב קונה טלית 
מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי  

ממי שאינו  ליפרעהוא עתיד , סדום ועמורה וממצרים בים
.  עומד בדיבורו



ספרא קדושים פרשה ב פרק ד
בן , רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך

.  זה כלל גדול מזה, אומר זה ספר תולדות אדםעזאי

ויקרא פרשת קדושיםם"מלבי
שיאהב את ל"שאא' המפכבר העירו . ואהבת לרעך כמוך

... הנפשבכחחברו כאשר אוהב את עצמו שזה דבר שאינו 
שבת במה שלימד להגר  ' במס)כבר גדר זה הלל הזקן אמנם 

, לחברך לא תעבידסנידעלךמה ( כל התורה על רגל אחת
שיראה להגיע לחברו מה שרוצה  . שאהבה זו הוא הפך השנאה

שישתדל  . הן משמירת הנזקהתועליותהן מן , להגיע לעצמו
בכל אשר הוא לתועלת חברו הן לבריאות גופו הן להצלחת 

ש שלא יגרם לו דבר אשר  "וכ, נכסיו בכל אשר ישתדל לעצמו
ע שהוא כלל גדול בתורה"רש"וז... רוצה למנוע מעצמו



הפילוסופים המעיינים שאלו על זה הכלל שחק זה הוא אולם 
.  בסבת תועלת עצמוהכליעשה ז"לפכי , עדן בלתי כולל

וראוי שיעשה כל מעשיו בעבור חוקי התבונה העליונה 
ומטעם זה העלה בן . הכוללת מבלי יערב עמה תועלת עצמו

שסמך על זה ספר תולדות  , נשגב יותרלעניןאת הכלל עזאי
וכולם נבראו בצלם . אדם שכל בני אדם קשורים כגוף אחד

להשלים הצלם ודמות העליון שכולל כל נפשות בני  אלקים
אדם כולם שכולם כאיש אחד וכגוף אחד המורכב מאיברים  

(  ד"פכ)ר"בב' ועי... . ע"אשהראש יאהב את היד כמו . שונים
ע "וכפי ההשערה דברי ר. עזאיע ובן "כ דברי ר"הביא ג
שדרש חייך קודמים לשל  ( ג"מ' בספרא בהר פרשה ה)לשטתו
:ל יותר"ואכמ. כבן פטורי שםעזאיודברי בן . חברך



קיגתלמוד בבלי מסכת פסחים דף 
בעמוד 

: אלו הן, סובלתןארבעה אין הדעת 
,  וזקן מנאף, ועשיר מכחש, דל גאה

. ופרנס מתגאה על הציבור בחנם



תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קח עמוד א
מלמד שהרביעו  : אמר רבי יוחנן, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ

. הכלואדם על , והכל על אדם, וחיה על בהמה, בהמה על חיה

כחפרשת בראשית פרשה ( וילנא)רבה בראשית 
קלקלו מעשיהן בדור  הכלרבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון אמר 

,  והתרנגול היה מהלך אצל הטווס, הכלב היה הולך אצל הזאב, המבול
השחית כל אדם אין כתיב אלא כי , כי השחית כל בשרדכתיבהוא הדא

בשם רבי יצחק אמר אף הארץ  טבריןבר לוליאנירבי , השחית כל בשר
זוניןמפקאוהיא חטיןהיו זרעין לה , זינתה

פרשת נח( בובר)תנחומאמדרש 
שם  )ארם ביתה בתואל פדנהשנאמר קום לך , יצחק שלח ליעקב

לא כשם שהיו אנשי דור  , ההוגנת לואשהליקחשלחו , (בכח/ בראשית/
ראה מה כתיב  , ההולכים על מי שאינו הגון להם, בזמההמבול שטופים 

אמר הקדוש ברוך הוא , (ו ב/ בראשית/שם )' וגוהאלהיםויראו בני 
יאבדו מן העולם לעצמן  עושיןהואיל וכך 



א  /תלמוד ירושלמי מסכת בבא מציעא דף טו

אחא כתיב כי מלאה הארץ חמס  ר"א
בר נש נפיק  הוהומה היה חמסן . מפניהם

מתכווניןוהיו תורמוסיןטעין קופה מלאה 
פחות משוה פרוטה דבר שאינו יוצא  ונוטלין
בדיינין



אמרו לא כל ... בפיהם אחר יחידו של עולםמחרפיןדור הפלגה שהיו 
לנו התחתונים נעלה לרקיע ונכהו ויתןהימנו שיבור לו העליונים 

' כתות אחת אומרת נעלה ונשב שם וא' ונחלקו לגבקרדומות
אומרת נעלה ונעבוד שם עבודת ' אומרת נעשה עמו מלחמה וא

...ם"כו
רבי איבו בשם רבי יוסי הגלילי אומר בשלשה מקומות חלקו באי 

יהושע  )ה אחת כאן ואחת בימי יהושע שנאמר "עולם על הקדוש ב
עם יהושע ועם ישראל פה אחד ואחת בימי  להלחםויקבצו יחדיו ( ט

(...  תהלים ב)' מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד וגויתיצבו' גוג ומגוג שנא
דור המבול ודור הפלגה לשני בני מלכים האחד אומר  דומיןלמה היו 

הימנךוהשני אומר לא כל בטרחותךלמלך איני יכול לעמוד בך ולא 
אלא אומר הבה נבנה לנו עיר ירד הוא למטה ואנו נעלה לשמים  

(יחבראשית פרק תנחומאמדרש )ואם לאו נעשה עמו מלחמה 



עמוד נזתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף 
א

בכל מקום שנאמר  : תנא דבי רבי ישמעאל
ועבודה  ערוההשחתה אינו אלא דבר 

.  זרה
שנאמר כי השחית כל בשר  -ערוהדבר 

פן  , דכתיב-עבודה זרה . את דרכו
.  'ועשיתם וגותשחתון



יגפרק לךבראשית פרשת לך ( בובר)מדרש אגדה 
(:יבו ' בראשי)כמו שנאמר כי השחית כל בשר . 'לפני שחת ה

פרשת וירא פרשה מט( וילנא)בראשית רבה 
אמר רבה  חנינא' ר, זעקת סדום ועמורה כי רבה' ויאמר ה
רבי ברכיה משם רבי יוחנן שמענו בדור המבול  , והולכת

את האמור ליתןשנדונו באש מנין והסדומים, שנדונו במים
. שוהלגזירה , רבהל רבה "ת, בזהבזה 



פרשה א( בובר)שיר השירים -מדרש זוטא 
אלו היו בני דור המבול ואנשי סדום עושים צדקה לא היו  

אף על פי שהיו בידם כל  , וכן מפורש על סדום, אבודים
,  העברות לא נחתם גזר דינם אלא על שלא רצו לתן צדקה

היה לה ולבנותיה  [ ושלות השקט]שנאמר גאון שבעת לחם 
ומנין לאנשי  , (ט"ז מ"יחזקאל ט)ויד עני ואביון לא החזיקה 

בסדום הוא אומר זעקת סדום ועמורה כי  , המבול כסדום[ דור]
ובאנשי דור המבול כתיב כי רבה  , ('ח כ"בראשית י)רבה 

ומה סדום יד עני  , ('ה' ו/ בראשית/שם )רעת האדם בארץ 
לא הכירו מי  , אף אנשי דור המבול כן, ואביון לא החזיקה

לפיכך אבדו מן העולם , שבראם ולא רצו לעשות צדקה



פרקי דרבי אליעזר פרק כה
י  יָראַרב ִּ י סְ ְזעִּ ֵ יֵרי עֹוָלם ָהיו  ַאְנש  ן ָהָאֶרץ אֹוֵמר ֲעש ִּ דֹום מִּ

ָהיו   ֶ ֵמָנה ש  ְ ֹוָבה ְוַהש   יןַהט  בִּ ן ַר ... ָעֶליהָ יֹוש ְ ַע ב ֶ ֻׁ י ְיהֹוש  ָקְרָחהב ִּ
ֹר ֹאֶכל ָלאֹוֵרַח וְ  ב  ש ְ בֹוד קֹוָנם לִּ ראֹוֵמר לֹא ָחסו  ַעל כ ְ א , ַלג ֵ ָ ֶאל 

רֹוֵתיֶהן ֵ פ  יָלנֹות ְלַמְעָלה מִּ ל ָהאִּ ָ ְסקו  ֶאת כ  ָ ֹא ְיֵהא ֲהָנָאה ,פ  ל  ֶ ש 
ו  ֵמֶהם  ל  ם ְלעֹוף ֲאפִּ ַמיִּ ָ י ְנַתְנֵאל א... ַהש   ימו  ֲעֵליֶהם ַרב ִּ ֹוֵמר ֵהקִּ

ֶקר ֶ ֹוְפֵטי ש  ים ש  ֹוְפטִּ ָהָיה, ש  ֶ ְסדֹום ָהיו  ְוָכל אֹוֵרַח ְוֵגר ש  ְכַנס ב ִּ נִּ
ת  ו ָ יָנם ַהְמעֻׁ דִּ ים ב ְ קִּ יןעֹוש ְ יאִּ מ ִּ אֹוָתם ו מֹוצִּ ֱאַמר  , יםֲערֻׁ נ ֶ ֶ ש 

ט[ כט, כביחזקאל ] ָ פ  ש ְ לֹא מִּ קו  ב ְ ר ָעש ְ י ְיהו ָדה  . ..ְוֶאת ַהג ֵ ַרב ִּ
ְסדֹום ְוָאְמרו   יזו  בִּ ְכרִּ הו א מַ , אֹוֵמר הִּ ֶ י ש  ל מִּ ָ ַפת ֶלֶחם  כ  יק ָידֹו ב ְ ֲחזִּ

ר ְוָלֶאְביֹון  י ַלג ֵ ֵרףֶלָענִּ ש ָ ֵאש  יִּ .ב ָ



ו ָאה ְלֶאָחד מִּ  ל לֹוט ָהְיָתה ְנש  ֶ ֹו ש  ת  ית ב ִּ לֹוטִּ ְ דֹוֵלי ְסדֹוםפ  ָרֲאָתה  , ג ְ
יר ְרחֹוב ָהעִּ ק ב ִּ ְקד ָ י ֶאָחד ְמדֻׁ ה  ָעָליוְוָעְגָמה ַנפְ , ָענִּ ֶמה ָהְיָתה . ש ָ

ה ם הָ , עֹוש ָ ֹאב ַמיִּ ש ְ ָהְיָתה יֹוֵצאת לִּ ֶ ש  ָכל יֹום כ ְ ד  ב ְ ַ כ  ְיָתה נֹוֶתֶנת ב ַ
יָתה   ל ְמזֹון ב ֵ ָ כ  ה  מִּ ָ ל  ֶ ֶלת אֹותֹו הֶ , ש  ֶ יו ְמַכְלכ  י ְסדֹום  . ָענִּ ֵ ָאְמרו  ַאְנש 

ן הו א ָחי י ַהז ֶה ֵמַאיִּ בָ , ֶהָענִּ ְדעו  ַהד ָ י ָ ֶ יאו  אֹוָתה  ַעד ש  ר ְוהֹוצִּ
ֵרף ש ָ י, ְלהִּ טִּ ָ פ  ש ְ ה מִּ י ְסדֹוםָאְמָרה ֱאלֵֹהי עֹוָלם ֲעש ֵ ֵ י ֵמַאְנש  ינִּ ,  ְודִּ

בֹוד ָ א ַהכ  ֵ ס  ְפֵני כ ִּ רו ְך הו א ֵאְרדָ ָאַמר הַ , ְוָעְלָתה ַזֲעָקָתה  לִּ דֹוש  ב ָ ה ק ָ
ָאה ֵאַלי  ַצֲעָקָתה  ַהב ָ א ְוֶאְרֶאה ַהכ ְ ם , [כא, ית יחבראש]נ ָ אִּ

י ְסדֹום   ֵ ו  ַאְנש  ֲעָרה ַהז ֹאת ָעש  ַצֲעַקת ַהנ ַ כ ְ



תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא עמוד א
במה  , באו ונחכם למושיען של ישראל: חנינאברבי חמאר"א

כי  : וכתיב, באש יבא' כתיב כי הנה ה, באשנדונם? נדונם
[!  ובחרבו את כל בשר: ]כתיב, בחרב! 'נשפט וגו' באש ה

שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא , במיםונדונםאלא בואו 
והן ', כי מי נח זאת לי וגו: שנאמר, שאינו מביא מבול לעולם

אבל על אומה , אינן יודעין שעל כל העולם כולו אינו מביא
אבל הן באין , הוא אינו מביא, נמיאי ; אחת הוא מביא

והיינו  . ומצרים נסים לקראתו: וכן הוא אומר, בתוכוונופלין
?  כי בדבר אשר זדו עליהם: דכתיבמאי , אלעזרר"דא

זדו לישנא  דהאימאי משמע . בקדירה שבישלו בה נתבשלו
.  יעקב נזידויזד: דכתיב? הואדקדירה






