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30b ( ר לעול� יהא אד� ענוות� כהלל"ת )� 31b ( שמע מינהנעשית פח� ש ) 
  

  ד, כח שמות :ִלי ְלַכֲהנוֹ  !ְלָבָניו ,ִחי+ ְל(ֲהֹר� ֹקֶד� ִבְגֵדי ְוָע"! ְו(ְבֵנט ִמְצֶנֶפת ַ%ְ�ֵ�$ !ְכֹתֶנת !ְמִעיל ְוֵאפֹוד ֹחֶ�� ַיֲע"!ַיֲע"!ַיֲע"!ַיֲע"!    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ַהְ�ָגִדי�ַהְ�ָגִדי�ַהְ�ָגִדי�ַהְ�ָגִדי�    ְוֵאֶ�הְוֵאֶ�הְוֵאֶ�הְוֵאֶ�ה .1

  נא, א במדבר :י!ָמתי!ָמתי!ָמתי!ָמת    ַה5ֵָרבַה5ֵָרבַה5ֵָרבַה5ֵָרב    ְוַה4ָרְוַה4ָרְוַה4ָרְוַה4ָר ַהְלִו3ִ� ֹאתוֹ  ָיִקימ! ַה2ְִ��1ָ !ַבֲחֹנת ַהְלִו3ִ� ֹאתוֹ  יֹוִריד! ַה2ְִ��1ָ !ִבְנֹסעַ  .2

  כב, ד שמות :ִיְ"ָרֵאלִיְ"ָרֵאלִיְ"ָרֵאלִיְ"ָרֵאל    ְבֹכִריְבֹכִריְבֹכִריְבֹכִרי    ְ�ִניְ�ִניְ�ִניְ�ִני 'ה ,ַמר 1ֹה 7ְַרֹעה ֶאל ְו,ַמְר%ָ  .3

  ו, לג ישעיהו: אֹוָצרוֹ  ִהיא 'ה ִיְר(ת ַעתָודָ  ָחְכַמת ְי�!ֹעת ֹחֶס� ִעֶ%י+ ֱאמ!ַנת ְוָהָיה .4

  יד, ג קהלת :ִמְ�ָפָניוִמְ�ָפָניוִמְ�ָפָניוִמְ�ָפָניו    ֶ�3ְִרא!ֶ�3ְִרא!ֶ�3ְִרא!ֶ�3ְִרא!    ָעָ"הָעָ"הָעָ"הָעָ"ה    ְוָהֱא>ִהי�ְוָהֱא>ִהי�ְוָהֱא>ִהי�ְוָהֱא>ִהי� ִלְגֹרעַ  ֵאי� !ִמ2ֶ<! ְלהֹוִסי= ֵאי� ָעָליו ְלעֹוָל� ִיְהֶיה ה!א ָהֱא>ִהי� ַיֲעֶ"ה ֲאֶ�ר 1ָל 1ִי ָיַדְעִ%י .5

  כח, כח איוב: ִ�יָנה ֵמָרע ְוס!ר ָחְכָמהָחְכָמהָחְכָמהָחְכָמה    ִהיאִהיאִהיאִהיא    ֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָני    ִיְר(תִיְר(תִיְר(תִיְר(ת    ֵה�ֵה�ֵה�ֵה� ָל,ָד� ַו3ֹאֶמר .6

  יז, ז קהלת :ִעֶ%+ ְ�>א ָתמ!ת ָל2ָה ָסָכל ְ%ִהי ְו(ל ַהְרֵ�הַהְרֵ�הַהְרֵ�הַהְרֵ�ה    ִ%ְרַ�עִ%ְרַ�עִ%ְרַ�עִ%ְרַ�ע    (ל(ל(ל(ל .7

�ֹות ֵאי� 1ִי .8 Cַחְרצ �!ָבִריא ְלמֹוָת �:א!ָל �ד, עג תהלי  

  יד, מט תהלי� :ֶסָלה ִיְרצ! ְ�ִפיֶה� ְו(ֲחֵריֶה� ָלמוֹ ָלמוֹ ָלמוֹ ָלמוֹ     1ֵֶסל1ֵֶסל1ֵֶסל1ֵֶסל    ַדְר1ָ�ַדְר1ָ�ַדְר1ָ�ַדְר1ָ�    ֶזהֶזהֶזהֶזה .9

  כ, ט במדבר :ִיFָע! 'ה 7ִי ְוַעל ַיֲחנ!ַיֲחנ!ַיֲחנ!ַיֲחנ!    ''''הההה    7ִי7ִי7ִי7ִי    ַעלַעלַעלַעל ַה2ְִ��1ָ ַעל ִמְס7ָר ָיִמי� ֶהָעָנ� ִיְהֶיה ֲאֶ�ר ְוֵי� .10

 

I. ברייתא with stories of 3 �גרי and their interactions with הלל and שמאי (vv. 1-3) 

II. Homily of ל"רשב  – allusion to ס משנה"ש  in v. 4 

a. רבא: uses v. 4 to formulate questions of הדי �יו�  

b. Further דרשות: value of fear of God (vv. 5-6) 

c. Further דרשות: about �רשעי (vv. 7-9) 

III. Brief analysis of  'יוסיר ’s opinion in משנה – exempting all cases of extinguishing to spare candle etc.  

a. עולא: he holds like ר' יהודה, but maintains that מ לבנות "סותר ע  must be קומובמ  to be חייב  

i. Challenge: we infer all מלאכות from משכ�, and משכ� was taken down to rebuild elsewhere 

ii. Answer: per v. 10 – י"בנ  would camp wherever 'ה would stop �considered לבנות במקומו 

b. 'יוחנ� ר : he holds like ש"ר  

i. פתילה: is different – the referent is a wick that needs singeing – and here, even ש"ר  agrees that since he is fixing 

the wick, he is חייב 

פח� עושהעושהעושהעושהשהוא  – משנה supports this read – as per wording of :רבא .1 , (as opposed to נעשיתנעשיתנעשיתנעשית �פח )  


