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  ב/קכא דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

 :כולו העולם כל את קפלו שבעה רבנן תנו

 אדם ראה מתושלח 

 מתושלח ראה שם 

 שם את ראה יעקב 

 יעקב את ראה עמרם 

 עמרם את ראה השילוני אחיה 

 קיים ועדיין השילוני אחיה את ראה אליהו. 
 נון בן ויהושע יפונה בן כלב אם כי איש מהם נותר ולא כתיב את עמרם והא ראה השילוני ואחיה
 פקודיכם וכל פגריכם יפלו הזה במדבר דכתיב לוי של שבטו על גזרה נגזרה לא המנונא רב אמר
 מבן שפקודיו לוי של שבטו יצא עשרים מבן שפקודיו מי ומעלה שנה עשרים מבן מספרכם לכל

 ...שלשים
  
  

 ]תלמידו של הבעל שם טוב[ ספר בן פורת יוסף
כ מבית דינו של דוד המלך "והיה מיוצאי מצרים ואחה "אחיה השילוני שקבל ממשה רבינו ע... 

 ...ה"זלה מוריה והיה רבו של אליהו הנביא ורבו של "ע
 

  

  יא פרק א מלכים ספר
ֹמה ַוַּיְרא ָחִיל ִּגּבֹור ָיָרְבָעם ְוָהִאיׁש) כח(... ַהְּצֵרָדה ִמן ֶאְפָרִתי ְנָבט ֶּבן ְוָיָרְבָעם) כו(  ִּכי ַהַּנַער ֶאת ְׁש

 ִמירּוָׁשָלם ָיָצא ְוָיָרְבָעם ַהִהיא ָּבֵעת ַוְיִהי) כט( :יֹוֵסף ֵּבית ֵסֶבל ְלָכל ֹאתוֹ  ַוַּיְפֵקד הּוא ְמָלאָכה ֹעֵׂשה
ִני ֲאִחָּיה ֹאתוֹ  ַוִּיְמָצא ) ל( :ַּבָּׂשֶדה ְלַבָּדם ּוְׁשֵניֶהם ֲחָדָׁשה ְּבַׂשְלָמה ִמְתַּכֶּסה ְוהּוא ַּבֶּדֶר ַהָּנִביא ַהִּׁשי
 ְל ַקח ְלָיָרְבָעם ַוֹּיאֶמר) לא( :ְקָרִעים ָעָׂשר ְׁשֵנים ַוִּיְקָרֶעהָ  ָעָליו ֲאֶׁשר ַהֲחָדָׁשה ַּבַּׂשְלָמה ֲאִחָּיה ַוִּיְתֹּפׂש
ֵהי ְיֹדָוד ָאַמר ֹכה ִּכי ְקָרִעים ֲעָׂשָרה ֹמה ִמַּיד ַהַּמְמָלָכה ֶאת ֹקֵרעַ  ִהְנִני ִיְׂשָרֵאל ֱא  ֵאת ְל ְוָנַתִּתי ְׁש
ד ַעְבִּדי ְלַמַען ּלוֹ  ִיְהֶיה ָהֶאָחד ְוַהֵּׁשֶבט) לב( :ַהְּׁשָבִטים ֲעָׂשָרה  ָּבַחְרִּתי ֲאֶׁשר ָהִעיר ְירּוָׁשַלם ּוְלַמַען ָדֹוִ
  :ַהָּיִמים ָכל א ַא ֹזאת ְלַמַען ָּדִוד ֶזַרע ֶאת ַואַעֶּנה) לט(...  :ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי ִמֹּכל ָבּה

   



  ק"רד
 שנתחתן שנה ו"ל למען זאת למען עולם ובסדר, שלמה שעשה מה - זאת למען
 דוד בית למלכות נגזרה והגזרה נשאה למלכו הרביעית בשנה כי פרעה בבת שלמה
 אמר לפיכך ליושנה המלכות תחזור שנה ו"ל ובסוף שנה ו"ל דוד בית מלכות לחלק
 ... אסא שקלקל אלא לחזור עתידה היתה אסא ובימי הימים כל לא אך

 

  יד פרק א מלכים ספר
א ְוִהְׁשַּתִּנית ָנא קּוִמי ְלִאְׁשּתוֹ  ָיָרְבָעם ַוֹּיאֶמר) ב( :ָיָרְבָעם ֶבן ֲאִבָּיה ָחָלה ַהִהיא ָּבֵעת) א(  ַאּתְ  ִּכי ֵיְדעּו ְו

ה ְוָהַלְכּתְ  ָיָרְבָעם ֵאֶׁשת  ֵּכן ַוַּתַעׂש) ד(... :ַהֶּזה ָהָעם ַעל ְלֶמֶל ָעַלי ִדֶּבר הּוא ַהָּנִביא ֲאִחָּיה ָׁשם ִהֵּנה ִׁש
ה ַוֵּתֶל ַוָּתָקם ָיָרְבָעם ֵאֶׁשת ) ה( :ִמֵּׂשיבוֹ  ֵעיָניו ָקמּו ִּכי ִלְראֹות ָיֹכל א ַוֲאִחָּיהּו ֲאִחָּיה ֵּבית ַוָּתֹבא ִׁש
  ...ֵאֶליהָ  ְּתַדֵּבר ְוָכֶזה ָּכֹזה ... ֵמִעְּמ ָּדָבר ִלְדֹרׁש ָּבָאה ָיָרְבָעם ֵאֶׁשת ִהֵּנה ֲאִחָּיהּו ֶאל ָאַמר ַויֹדָוד

  

  יא פרק א מלכים ספר
ֹמה ַוַּיַעׂש) ו( א ְיֹדָוד ְּבֵעיֵני ָהַרע ְׁש ֹמה ְיֹדָוד ַוִּיְתַאַּנף) ט( ...  :ָאִביו ְּכָדִוד ְיֹדָוד ַאֲחֵרי ִמֵּלא ְו  ִּכי ִּבְׁש

ֵהי ְיֹדָוד ֵמִעם ְלָבבוֹ  ָנָטה ֹמה ְיֹדָוד ַוֹּיאֶמר) יא(...  ִיְׂשָרֵאל ֱא א ִעָּמ ֹּזאת ָהְיָתה ֲאֶׁשר ַיַען ִלְׁש  ְו
   :ְלַעְבֶּד ּוְנַתִּתיהָ  ֵמָעֶלי ַהַּמְמָלָכה ֶאת ֶאְקַרע ָקֹרעַ  ָעֶלי ִצִּויִתי ֲאֶׁשר ְוֻחֹּקַתי ְּבִריִתי ָׁשַמְרּתָ 

  

  ק"רד
  :השילוני אחיה והוא נביא ידי על - לשלמה' ה ויאמר) יא(

  

  א/כ דף תענית מסכת בבלי תלמוד
 קללן השילוני אחיה הרשע בלעם שבירכן מברכה יותר ישראל את השילוני אחיה שקילל קללה
 וגזעו מים במקום עומד זה קנה מה הקנה ינוד כאשר ישראל את' ה והכה לישראל להם אמר בקנה
 ממקומו אותו מזיזות אין בו ונושבות באות שבעולם הרוחות כל ואפילו מרובין ושרשיו מחליף
  במקומו הקנה עמד הרוחות דממו עמהן ובא הולך אלא

 

  החזקה יד לספר הקדמה -  החזקה יד ם"רמב
 ואלעזר. זקנים לשבעים, דינו בבית, כולה רבינו משה לימדה, פ"שבע תורה נכתבה שלא פ"אע

 תורה מסר, רבינו משה של תלמידו שהוא, וליהושע. ממשה קבלו שלשתן, ויהושע ופנחס
 מעלי קבל ושמואל. .. הזקנים מן עלי וקבל. מיהושע קבלו רבים וזקנים .... עליה וצוהו, פ"שבע
 ושמע, היה ולוי, היה מצרים מיוצאי, השילוני ואחיה. דינו ובית משמואל קבל ודוד. דינו ובית

  .דינו ובית השילוני מאחיה קבל ואליהו .דינו ובית מדוד קבל והוא, משה בימי קטן והיה, ממשה
  ]:דוד של דינו מבית השילוני אחיה שהיה, אלא, נכון זה אין, א"א -  ד"הראב השגת[
 

  א/קב דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
 ברוך הקדוש שתפשו אחר אבא רבי אמר אחר מאי הרעה מדרכו ירבעם שב לא הזה הדבר אחר
 ישי בן בראש מי לו אמר עדן בגן נטייל ישי ובן ואתה ואני בך חזור לו ואמר בבגדו לירבעם הוא

 לא בעינא הכי אי בראש
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