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לִ י :שמות כח ,ד

,חי! +לְ בָ נָיו לְ כַהֲ נ ֹו
!מ ִעיל !כְ ֹתנֶת ִַ $ ְֵ %מ ְצנֶפֶ ת וְ )בְ נֵט וְ עָ "! בִ גְ דֵ י קֹ דֶ  לְ )הֲ רֹ ִ
וְ אֵ ֶה הַ ְ ג ִָדי אֲ ֶר יַעֲ "! חֹ ֶ וְ אֵ פוֹד ְ
!בִ נְ סֹעַ הַ ִ ָ1ְ 2יו ִֹריד! אֹ ת ֹו הַ לְ וִ ִ! 3בַ חֲ נֹ ת הַ ִ ָ1ְ 2י ִָקימ! אֹת ֹו הַ לְ וִ ִ 3וְ הַ ָ4ר הַ ֵָ 5רב י!מָ ת :במדבר א ,נא
ִ" ָראֵ ל :שמות ד ,כב
וְ ,מַ ְר ָ %אֶ ל ְ ַ7רעֹה ֹ1ה ,מַ ר ה' ְ נִי בְ כ ִֹרי י ְ
חסֶ  יְ!עֹת חָ כְ מַ ת וָ ָדעַ ת י ְִר)ת ה' ִהיא אוֹצָ ר ֹו :ישעיהו לג ,ו
וְ הָ יָה אֱ מ!נַת ִע ֶ%יֹ +
ְִ 3רא! ִמְ פָ נָיו :קהלת ג ,יד
<הי עָ ָ"ה ֶ
!מ !> ֶ2אֵ י לִ גְ רֹעַ וְ הָ אֱ ִ
<הי ה!א י ְִהיֶה לְ ע ֹו ָל עָ לָיו אֵ י לְ הו ִֹסי= ִ
י ַָד ְע ִ%י  ִ1י ָ1ל אֲ ֶר יַעֲ ֶ"ה הָ אֱ ִ
וַ ֹ3אמֶ ר לָ,דָ הֵ  י ְִר)ת אֲ ֹדנָי ִהיא חָ כְ מָ ה וְ ס!ר מֵ ָרע ִ ינָה :איוב כח ,כח
)ל ְִ %ר ַע הַ ְרֵ ה וְ )ל ְִ %הי סָ כָל לָ ָ2ה ָתמ!ת ְ <א ִע ֶ :+%קהלת ז ,יז
ֹת !בָ ִריא א! ָל  :תהלי עג ,ד
 ִ1י אֵ י חַ ְרצ Cוֹת לְ מו ָ
זֶה ַד ְר ֵָ1 1סֶ ל לָמ ֹו וְ )חֲ ֵריהֶ ְ פִ יהֶ י ְִרצ! סֶ לָה :תהלי מט ,יד
וְ יֵ אֲ ֶר י ְִהיֶה הֶ עָ נָ י ִָמי ִמ ְס ָ7ר עַ ל הַ ִ ָ1ְ 2עַ ל  ִ7י ה' יַחֲ נ! וְ עַ ל  ִ7י ה' ִי ָFע! :במדבר ט ,כ

) (vv. 1-3שמאי  andהלל  and their interactions withגרי  with stories of 3ברייתא
 in v. 4ש"ס משנה  – allusion toרשב"ל Homily of
יו הדי : uses v. 4 to formulate questions ofרבא a.
): value of fear of God (vv. 5-6דרשות b. Further
) (vv. 7-9רשעי : aboutדרשות c. Further
 – exempting all cases of extinguishing to spare candle etc.משנה ’s opinion inר' יוסי III. Brief analysis of
חייב  to beבמקומו  must beסותר ע"מ לבנות , but maintains thatר' יהודה : he holds likeעולא a.
i.
 was taken down to rebuild elsewhereמשכ , andמשכ  fromמלאכות Challenge: we infer all
ii.
לבנות במקומו  would stop consideredה'  would camp whereverבנ"י – Answer: per v. 10
ר"ש : he holds likeר' יוחנ b.
i.
 agrees that since he is fixingר"ש : is different – the referent is a wick that needs singeing – and here, evenפתילה
חייב the wick, he is
)נעשית פח , (as opposed toשהוא עושה פח – משנה : supports this read – as per wording ofרבא 1.

I.
II.
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