Page 2- Humility
Source #1-Moshe

Moshe was a very humble man, more so than any
other man on earth.
“Here I am”- this language resonates with
humility and alacrity, as [yosef] prepared himself
to fulfill the command of his father, even though
he knew that his brothers detested him.
R. Helbo, in the name of R. Huna, says:
Whosoever has a fixed place for his prayer has
the God of Abraham as his helper. And when he
dies, people will say of him: Where is the pious
man,7 where is the humble man, one of the
disciples of our father Abraham!
Rava said, and some say it was R. Yochanan who
said: what Moshe and Ahron said was greater
then that which Avraham said. For, by Avrarham
it is written “I am but dust and ashes” and by
Moshe and Ahron it is written ‘and what are we?’
He went and said to the Emperor, The Jews are
rebelling against you. He said, How can I tell? He
said to him: Send them an offering and see
whether they will offer it [on the altar]. So he sent
with him a fine calf. While on the way he made a
blemish on its upper lip, or as some say on the
white of its eye, in a place where we [Jews] count
it a blemish but they do not. The Rabbis were
inclined to offer it in order not to offend the
Government. Said R. Zechariah b. Abkulas to
them: People will say that blemished animals are
offered on the altar. They then proposed to kill
Bar Kamza so that he should not go and inform
against them, but R. Zechariah b. Abkulas said to
them, Is one who makes a blemish on consecrated
animals to be put to death? R. Johanan thereupon
remarked: Through the humility of R. Zechariah
b. Abkulas our House has been destroyed, our
Temple burnt and we ourselves exiled from our
land.
WHEN RABBI DIED, HUMILITY AND FEAR
OF SIN CEASED. R. Joseph said to the tanna, Do

במדבר פרק יב
ג( ְו ָהאִישׁ מֹשֶׁה ענו ָענָיו מְא ֹד מִכּ ֹל הָאָדָ ם ֲאשֶׁר עַל ְפּנֵי
 ס:ָהאֲדָ מָה
Source#2-Yosef
רש"י בראשית פרק לז
 ואף על, נזדרז למצות אביו, לשון ענוה וזריזות- ג( הנני
פי שהיה יודע באחיו ששונאין אותו
Source #3-Avraham
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב
 כל הקובע מקום לתפלתו:אמר רבי חלבו אמר רב הונא
 אי, אי עניו: אומרים לו-  וכשמת. אלהי אברהם בעזרוחסיד
Source #4-Moshe vs Avraham
תלמוד בבלי מסכת חולין דף פט עמוד א
 גדול שנאמר במשה ואהרן:אמר רבא ואיתימא ר' יוחנן
 דאילו באברהם כתיב ואנכי.יותר ממה שנאמר באברהם
 ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מה,עפר ואפר

Source #5- Kohen Gadol
תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נו עמוד א
? מי יימר: מרדו בך יהודאי! א"ל:אזל אמר ליה לקיסר
 אזל שדר. חזית אי מקרבין ליה, שדר להו קורבנא:א"ל
 בהדי דקאתי שדא ביה מומא בניב.בידיה עגלא תלתא
 דוכתא דלדידן הוה, ואמרי לה בדוקין שבעין,שפתים
 סבור רבנן לקרוביה.מומא ולדידהו לאו מומא הוא
, אמר להו רבי זכריה בן אבקולס,משום שלום מלכות
, בעלי מומין קריבין לגבי מזבח! סבור למיקטליה:יאמרו
 מטיל: יאמרו, אמר להו רבי זכריה,דלא ליזיל ולימא
 ענוותנותו של רבי:מום בקדשים יהרג! אמר רבי יוחנן
 ושרפה את, החריבה את ביתנו,זכריה בן אבקולס
 והגליתנו מארצנו,היכלנו.

Source #6- Rav Yosef
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מט עמוד ב
 אמר ליה רב יוסף. בטלה ענוה ויראת חטא- משמת רבי
 אמר ליה רב נחמן. דאיכא אנא, לא תיתני ענוה:לתנא
 הדרן עלך. דאיכא אנא, לא תיתני יראת חטא:לתנא
עגלה ערופה וסליקא לה מסכת סוטה
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not include [when reciting this Mishnah] the word
'humility', because there is I.

