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1.9.10 

63a ( 3משנה ה )� 64a (המסכת 
  (סיו

 

 ה פסוק ט פרק נחמיה: �ְתִהָ)ה�ְתִהָ)ה�ְתִהָ)ה�ְתִהָ)ה    ְ�ָרָכהְ�ָרָכהְ�ָרָכהְ�ָרָכה    ָ'לָ'לָ'לָ'ל    ַעלַעלַעלַעל    �ְמרֹוַמ
�ְמרֹוַמ
�ְמרֹוַמ
�ְמרֹוַמ
 ְ'בֹוֶד& ֵ%
 ִויָבְרכ� ָהעֹוָל
 ַעד ָהעֹוָל
 ִמ! ֱא�ֵהיֶכ
 'ה ֶאת ָ�ֲרכ� ק�מ� ... ַהְלִוִ�
 ַוֹ�אְמר� .1

 יב פסוק ו פרק שופטי
: ֶהָחִילֶהָחִילֶהָחִילֶהָחִיל    �0ִֹור�0ִֹור�0ִֹור�0ִֹור    ִעְ/&ִעְ/&ִעְ/&ִעְ/&    ''''הההה ֵאָליו ַוֹ�אֶמר 'ה ַמְלַא. ֵאָליו ַוֵ�ָרא .2

 כב פסוק כג פרק משלי: ִאֶ/&ִאֶ/&ִאֶ/&ִאֶ/&    ָזְקָנהָזְקָנהָזְקָנהָזְקָנה    ִ'יִ'יִ'יִ'י    4ָב�ז4ָב�ז4ָב�ז4ָב�ז    ְו3לְו3לְו3לְו3ל ְיָלֶד& ֶזה ְל1ִבי& ְ%ַמע .3

 קכו פסוק קיט פרק תהלי
: 4ֹוָרֶת& ֵהֵפר� 'הלַ  ַלֲע7ֹות ֵעת .4

 כד פסוק יא פרק משלי: ְלַמְחסֹור ַא. ִמֹ�ֶ%ר ְוחֹו7ֵ. עֹודעֹודעֹודעֹוד    ְונֹוָס:ְונֹוָס:ְונֹוָס:ְונֹוָס:    ְמַפ9ֵרְמַפ9ֵרְמַפ9ֵרְמַפ9ֵר    ֵי%ֵי%ֵי%ֵי% .5

 ו פסוק ג פרק משלי: ֹאְרֹחֶתי& ְיַיֵ=ר ְוה�א ָדֵעה� ְ>ָרֶכי& ְ�ָכל .6

 כד פסוק יח פרק משלי: ֵמ1ח ָ>ֵבק ֹאֵהב ְוֵי% ְלִהְתֹרֵעעַ ְלִהְתֹרֵעעַ ְלִהְתֹרֵעעַ ְלִהְתֹרֵעעַ     ֵרִעי
ֵרִעי
ֵרִעי
ֵרִעי
    ִאי%ִאי%ִאי%ִאי% .7

 י פסוק ה פרק במדבר: ִיְהֶיה לוֹ  ַלֹ'ֵה! ִי4ֵ! ֲאֶ%ר ִאי% ִיְהי�ִיְהי�ִיְהי�ִיְהי�    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ֳקָדָ%יוֳקָדָ%יוֳקָדָ%יוֳקָדָ%יו    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוִאי%ְוִאי%ְוִאי%ְוִאי% .8

 כה פסוק כב פרק איוב: ָל. 4ֹוָעפֹות ְוֶכֶס: ְ�ָצֶרי& ַ%ַ>י ְוָהָיה .9

 י פסוק כד פרק משלי: ֹ'ֶחָכה ַצר ָצָרה ְ�יֹו
 ִהְתַרDִיתָ  .10


    ''''הההה    �ְדַבר�ְדַבר�ְדַבר�ְדַבר    תֹוָרהתֹוָרהתֹוָרהתֹוָרה    4ֵֵצא4ֵֵצא4ֵֵצא4ֵֵצא    ִמ�Eִֹו!ִמ�Eִֹו!ִמ�Eִֹו!ִמ�Eִֹו!    ִ'יִ'יִ'יִ'י ְ�ֹאְרֹחָתיו ְוֵנְלָכה ִמְ>ָרָכיו ְוֹיֵרנ� ַיֲעֹקב ֱא�ֵהי ֵ�ית ֶאל 'ה ַהר ֶאל ְוַנֲעֶלה ְלכ� ְו1ְמר� ַרִ�י
 ַעִ/י
 ְוָהְלכ� .11 
ִמיר�ָ%ָלִ 
ִמיר�ָ%ָלִ 
ִמיר�ָ%ָלִ   ג:ב ישעיהו: ִמיר�ָ%ָלִ

 ז:לג שמות: ַלַ/ֲחֶנה ִמח�G ֲאֶ%ר מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ֵיֵצא 'ה ְמַבFֵ% ָ'ל ְוָהָיה מֹוֵעד ֹאֶהל לוֹ  ְוָקָרא ַהַ/ֲחֶנה ִמ! ַהְרֵחק ַלַ/ֲחֶנה ִמח�G לוֹ  ְוָנָטה ָהֹאֶהל ֶאת ִיFַח �ֹמֶ%ה .12

עַ  �ְמָ%ְרתוֹ  ַהַ/ֲחֶנה ֶאל ְוָ%ב ֵרֵעה� ֶאל ִאי% ְיַדֵ�ר ַ'ֲאֶ%ר Dִָני
Dִָני
Dִָני
Dִָני
    ֶאלֶאלֶאלֶאל    Dִָני
Dִָני
Dִָני
Dִָני
    ֹמֶ%הֹמֶ%הֹמֶ%הֹמֶ%ה    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ''''הההה    ְוִדֶ�רְוִדֶ�רְוִדֶ�רְוִדֶ�ר .13 H%א ַנַער נ�! ִ�! ְיהֹו�יא פסוק לג פרק שמות: ָהֹאֶהל ִמ4ֹו. ָיִמי%  

 ט פסוק כז פרק דברי
: ֱא�ֶהי& 'הלַ  ְלָע
 ִנְהֵייתָ  ַה9ֶה ַה�ֹו
 ִי7ְָרֵאל �ְ%ַמע ַהְסֵ'תַהְסֵ'תַהְסֵ'תַהְסֵ'ת ֵלאֹמר ִי7ְָרֵאל ָ'ל ֶאל ַהְלִוִ�
 ְוַהֹ'ֲהִני
 ֹמֶ%ה ַוְיַדֵ�ר .14

 לו פסוק נ פרק ירמיהו: ָוָח�4 �0ִֹוֶריהָ  ֶאל ֶחֶרב ְוֹנ1ל�ְוֹנ1ל�ְוֹנ1ל�ְוֹנ1ל� ַהַ�ִ>י
 ֶאל ֶחֶרב .15

 יא פסוק יב פרק במדבר: ָחָטאנ� ַוֲאֶ%ר נֹו3ְלנ�נֹו3ְלנ�נֹו3ְלנ�נֹו3ְלנ� ֲאֶ%ר ַחIָאת ָעֵלינ� ָתֵ%ת ָנא 3ל ֲאֹדִני ִ�י ֹמֶ%ה ֶאל 3ֲהֹר! ַוֹ�אֶמר .16

 יג פסוק יט פרק ישעיהו: ְ%ָבֶטיהָ  JַDִת ִמְצַרִי
 ֶאת ִהְתע� ֹנ: 7ֵָרי ִנְ=א� ֹצַע! 7ֵָרי נֹוֲאל�נֹוֲאל�נֹוֲאל�נֹוֲאל� .17

 יד פסוק יט פרק במדבר :ָיִמי
 ִ%ְבַעת ִיְטָמא ָ�ֹאֶהל ֲאֶ%ר ְוָכל ָהֹאֶהל ֶאל ַהָ�א ָ'ל ְ�ֹאֶהלְ�ֹאֶהלְ�ֹאֶהלְ�ֹאֶהל    ָימ�תָימ�תָימ�תָימ�ת    ִ'יִ'יִ'יִ'י    1ָד
1ָד
1ָד
1ָד
    ַה4ֹוָרהַה4ֹוָרהַה4ֹוָרהַה4ֹוָרה    ֹזאתֹזאתֹזאתֹזאת .18

 לג פסוק ל פרק משלי: ִריב יֹוִציא ַאDִַי
 �ִמיG ָד
 יֹוִציא 3: �ִמיG ֶחְמ1ה יֹוִציא ָחָלב ִמיG ִ'י  .19

20.  
 לב פסוק ל פרק משלי: ְלֶפה ָיד ַז/ֹותָ  ְוִא
 ְבִהְתַנKֵא ָנַבְל4ָ  ִא

ר� ְלכ� ַהFֵיִני ֶאל ָ%א�ל ַוֹ�אֶמר .21 HL ֲעָמֵלִקי ִמ4ֹו. ְרד� !Dֶ &ֶחֶסד ָע7ִיָתה ְוַא4ָה ִע/וֹ  ֹאִסְפ 
 ו:טו א"ש: ֲעָמֵלק ִמ4ֹו. ֵקיִני ַוָ�ַסר ִמִ/ְצָרִי
 ַ�ֲעלֹוָת
 ִי7ְָרֵאל ְ�ֵני ָ'ל ִע

 ח פסוק כג פרק דברי
: ְב3ְרצוֹ  ָהִייתָ  ֵגר ִ'י ִמְצִרי ְתַתֵעב �א   ס ה�א 1ִחי& ִ'י ֲאֹדִמי ְתַתֵעב �א .22

23. Gֶאֶר 
ָ�
    ְוֶי%ְוֶי%ְוֶי%ְוֶי%    ָיַדְע4ָ ָיַדְע4ָ ָיַדְע4ָ ָיַדְע4ָ     ְוִא
ְוִא
ְוִא
ְוִא
 %ֶ0ֹ! ְ�ֶאֶרG ֵיְ%ב� 3ֶחי& ְוֶאת 1ִבי& ֶאת הֹוֵ%ב ָה1ֶרG ְ�ֵמיַטב ִהוא ְלָפֶני& ִמְצַרִי
�ָ
�ָ
 ו:מז בראשית: ִליִליִליִלי    ֲאֶ%רֲאֶ%רֲאֶ%רֲאֶ%ר    ַעלַעלַעלַעל    ִמְקֶנהִמְקֶנהִמְקֶנהִמְקֶנה    7ֵָרי7ֵָרי7ֵָרי7ֵָרי    ְו7ְַמ4ָ
ְו7ְַמ4ָ
ְו7ְַמ4ָ
ְו7ְַמ4ָ
    ַחִילַחִילַחִילַחִיל    3ְנֵ%י3ְנֵ%י3ְנֵ%י3ְנֵ%י    ָ�

 יא פסוק ו פרק ב שמואל: ֵ�יתוֹ ֵ�יתוֹ ֵ�יתוֹ ֵ�יתוֹ     ָ'לָ'לָ'לָ'ל    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ֱאֹד
ֱאֹד
ֱאֹד
ֱאֹד
    ֹעֵבדֹעֵבדֹעֵבדֹעֵבד    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ''''הההה    ַוְיָבֶר.ַוְיָבֶר.ַוְיָבֶר.ַוְיָבֶר. ֳחָדִ%י
 ְ%�ָ%ה ַה4ִ0ִי ֱאֹד
 ֹעֵבד ֵ�ית 'ה ֲארֹו! ַוֵ�ֶ%ב .24

ְ)ַתי ַהְ=ִביִעי ִי7ָשָכר ַהִ=ִ=י ַעִ/יֵאל .25 HעDְַתי(ְ HעDְַתי(ְ HעDְַתי(ְ HעDְ    ֵבֲרכוֹ  ִ'י ַהְ=ִמיִניַהְ=ִמיִניַהְ=ִמיִניַהְ=ִמיִני 
 ה פסוק כו פרק א הימי
 דברי: ֱא�ִהי

 ח פסוק כו פרק א הימי
 דברי: ֱאֹד
 ְלֹעֵבד �ְ%ַנִי
 ִ%ִ=י
 ַלֲעֹבָדה ַ�ֹ'חַ  ַחִיל ִאי% ַוֲאֵחיֶה
 �ְבֵניֶה
 ֵהָ/ה ֱאֹד
 ֹעֵבד ִמְ�ֵני ֵאֶ)ה ָ'ל .26

 ב פסוק כ פרק תהלי
: ַיֲעֹקבַיֲעֹקבַיֲעֹקבַיֲעֹקב ֱא�ֵהי ֵ%
 ְי0ֶ7ְַב& ָצָרה ְ�יֹו
 'ה ַיַעְנ& .27

 יב פסוק יח פרק שמות: ָהֱא�ִהי
ָהֱא�ִהי
ָהֱא�ִהי
ָהֱא�ִהי
    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ֹמֶ%הֹמֶ%הֹמֶ%הֹמֶ%ה    ֹחֵת!ֹחֵת!ֹחֵת!ֹחֵת!    ִע
ִע
ִע
ִע
    ֶלֶח
ֶלֶח
ֶלֶח
ֶלֶח
    ֶלֱאָכלֶלֱאָכלֶלֱאָכלֶלֱאָכל    ִי7ְָרֵאלִי7ְָרֵאלִי7ְָרֵאלִי7ְָרֵאל    ִזְקֵניִזְקֵניִזְקֵניִזְקֵני    ְוֹכלְוֹכלְוֹכלְוֹכל    3ֲהֹר!3ֲהֹר!3ֲהֹר!3ֲהֹר!    ַוָ�ֹבאַוָ�ֹבאַוָ�ֹבאַוָ�ֹבא ֵלא�ִהי
 �ְזָבִחי
 ֹעָלה ֹמֶ%ה ֹחֵת! ִיְתרוֹ  ַוFַ�ִח .28

 יח פסוק ד פרק שמות: ְלָ%לֹו
ְלָ%לֹו
ְלָ%לֹו
ְלָ%לֹו
 ֵל.ֵל.ֵל.ֵל. ְלֹמֶ%ה ִיְתרוֹ  ַוֹ�אֶמר ַחִ�י
 ַהעֹוָד
 ְוֶאְרֶאה ְ�ִמְצַרִי
 ֲאֶ%ר 3ַחי ֶאל ְוָא%�ָבה Jָא ֵאֲלָכה לוֹ  ַוֹ�אֶמר ֹחְתנוֹ  ֶיֶתר ֶאל ַוָ�ָ%ב ֹמֶ%ה ַוֵ�ֶל. .29

 ט פסוק טו פרק ב שמואל :ֶחְברֹוָנה ַוֵ�ֶל. ַוָ�ָק
 ְ�ָ%לֹו
ְ�ָ%לֹו
ְ�ָ%לֹו
ְ�ָ%לֹו
    ֵל.ֵל.ֵל.ֵל. ַהֶ/ֶל. לוֹ  ַוֹ�אֶמר .30

 טו פסוק טו פרק בראשית: טֹוָבה 7ֵ�ְיָבה Fָ4ִֵבר ְ�ָ%לֹו
ְ�ָ%לֹו
ְ�ָ%לֹו
ְ�ָ%לֹו
 ֲאֹבֶתי& ֶאל 4ָבֹוא ְוַא4ָה .31

 ח פסוק פד פרק תהלי
: ְ�ִצ�ֹו! ֱא�ִהי
 ֶאל ֵיָרֶאה ָחִיל ֶאל ֵמַחִיל ֵיְלכ� .32

 יג פסוק נד פרק ישעיהו: ָ�ָנִי. ְ%לֹו
 ְוַרב 'ה ִל/�ֵדי ָ�ַנִי. ְוָכל .33

34. 
 קסה פסוק קיט פרק תהלי
: ִמְכ%ֹול ָלמוֹ  ְוֵאי! תֹוָרֶת& ְלֹאֲהֵבי ָרב ָ%לֹו

 טNז:קכ פרק תהלי
 :ָל. טֹוב ֲאַבְקָ%ה ֱא�ֵהינ� 'ה ֵ�ית ְלַמַע! :ָ�. ָ%לֹו
 Jָא ֲאַדְ�ָרה ְוֵרָעי 3ַחי ְלַמַע! :3�ְְרְמנֹוָתִי. ַ%ְלָוה ְ�ֵחיֵל. ָ%לֹו
 ְיִהי .35

  יא פסוק כט פרק תהלי
: ַבָ=לֹו
 ַע/וֹ  ֶאת ְיָבֵר. 'ה ִי4ֵ! ְלַע/וֹ  ֹעז 'ה .36

  
I  זמשנה : decrees made to promote ה 
'ש :  

a Contra 
  ,עול
 הבא publicized their claim about no צדוקי
 After the :צדוקי

i 
 (v. 1) מקדש in the מ! העול
 ועד העול
 added :חכמי

ii And: decree to greet each other ה 
'בש  (vv. 2-4) 

iii Tangential: אגדות:  

 (vv. 5-10) סמיכות פרשיות :פרשנות 1

מציו! תצא תורהכי  2 : Story of attempt to perform עיבור החדש in בבל (v. 11) 

3  
ביבנהכר : Dedication of ביבנה 
 (c. 150 CE – vv. 12-26) אושא after the return from כר

אבי! הלוי' ר Homiletic sequence of :דרשות 4  (vv. 27-31) 

לוי בר חייא' ר Homily of :דרשה 5  – v. 32 

6 
 vv. 33-36 :סיו

  תם ונשלם שבח לבורא עולם
  בתורתךא שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו "יהי רצון מלפניך יאו


