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4a.6.1 

15b ( אמשנה  ) �  16b (מימינו אש דת למו) 

 

  יז, כ ב"מל :ה'  ַמר ָ&ָברָ&ָברָ&ָברָ&ָבר ִיָ�ֵתר %א ָ�ֶבָלה ַהֶ$ה ַה#ֹו� ַעד ֲאֹבֶתי�  ְצר� ַוֲאֶ�ר ְ�ֵביֶת� ֲאֶ�ר ָ�ל ְוִנָ�א ָ�ִאי� ָיִמי� ִהֵ�ה )1

� ְיה�ָדה ַעל  ִחיו ִצְדִקָ#ה� ֶאת ַוַ#ְמֵל0 ה'ה'ה'ה' ֵ�יתֵ�יתֵ�יתֵ�ית    ֶחְמַ&תֶחְמַ&תֶחְמַ&תֶחְמַ&ת    ְ�ֵליְ�ֵליְ�ֵליְ�ֵלי ִע� ָבֶבָלה ַוְיִבֵאה� ְנב�ַכְדֶנא2ַר ַה1ֶֶל0 ָ�ַלח ַהָ.ָנה ְוִלְת��ַבת )2   י, לו ב"דהי: ִויר�ָ�ָלִ

3( �  ח, ח א"מל :ַהֶ$ה ַה#ֹו� ַעד ָ�� ַוִ#ְהי� ַהח�ָצה ֵיָרא�ֵיָרא�ֵיָרא�ֵיָרא�    ְו%אְו%אְו%אְו%א ַהְ&ִביר 7ְֵני ַעל ֶד�ַה6ֹ  ִמ5 ַהַ�ִ&י� ָראֵ�י ַוֵ#ָרא�ַוֵ#ָרא�ַוֵ#ָרא�ַוֵ#ָרא� ַהַ�ִ&י� ַוַ#ֲאִרכ

4( �  מד, יד במדבר :ַה1ֲַחֶנהַה1ֲַחֶנהַה1ֲַחֶנהַה1ֲַחֶנה    ִמ6ֶֶרבִמ6ֶֶרבִמ6ֶֶרבִמ6ֶֶרב    ָמ��ָמ��ָמ��ָמ��    %א%א%א%א    �ֹמֶ�ה�ֹמֶ�ה�ֹמֶ�ה�ֹמֶ�ה    ה'ה'ה'ה'    ְ�ִריתְ�ִריתְ�ִריתְ�ִרית    ַוֲארֹו5ַוֲארֹו5ַוֲארֹו5ַוֲארֹו5 ָהָהר ֹרא� ֶאל ַלֲעלֹות ַוַ#ְע7ִל

  ח, ד א"שמו :1ִ�ְַדָ�ר ַמָ�ה ְ�ָכל ִמְצַרִי� ֶאת ַה1ִַ�י� ָהֱא%ִהי� ֵה� ֵאֶ;ה ָהֵאֶ;הָהֵאֶ;הָהֵאֶ;הָהֵאֶ;ה    ָהַאִ&יִרי�ָהַאִ&יִרי�ָהַאִ&יִרי�ָהַאִ&יִרי�    י�י�י�י�ָהֱא%הִ ָהֱא%הִ ָהֱא%הִ ָהֱא%הִ     ִמַ#דִמַ#דִמַ#דִמַ#ד    ַי2ִיֵלנ�ַי2ִיֵלנ�ַי2ִיֵלנ�ַי2ִיֵלנ�    ִמיִמיִמיִמי    ָלנ�ָלנ�ָלנ�ָלנ�    אֹויאֹויאֹויאֹוי )5

  יח, יד א"שמו :ִיְ<ָרֵאל �ְבֵני ַהה�א ַ�#ֹו� ָהֱא%ִהי� ֲארֹו5 ָהָיה ִ�י ָהֱא%ִהי�ָהֱא%ִהי�ָהֱא%ִהי�ָהֱא%ִהי�    ֲארֹו5ֲארֹו5ֲארֹו5ֲארֹו5    ַהִ=יָ�הַהִ=יָ�הַהִ=יָ�הַהִ=יָ�ה    ַלֲאִחָ#הַלֲאִחָ#הַלֲאִחָ#הַלֲאִחָ#ה    ָ�א�לָ�א�לָ�א�לָ�א�ל    ַוֹ#אֶמרַוֹ#אֶמרַוֹ#אֶמרַוֹ#אֶמר )6

�ֹות    ֹיְ�ִבי�ֹיְ�ִבי�ֹיְ�ִבי�ֹיְ�ִבי�    ִויה�ָדהִויה�ָדהִויה�ָדהִויה�ָדה    ְוִיְ<ָרֵאלְוִיְ<ָרֵאלְוִיְ<ָרֵאלְוִיְ<ָרֵאל    ָה רֹו5ָה רֹו5ָה רֹו5ָה רֹו5 ָ&ִוד ֶאל א�ִרָ#ה ֶמרַוֹ#א )7 @A�ַֹות� @A�ַֹות� @A�ַֹות� @A�ַ ֹות ֶלֱאֹכל ֵ�יִתי ֶאל  בֹוא ַוֲאִני ֹחִני� ַהָ�ֶדה 7ְֵני ַעל ֲאֹדִני ְוַעְבֵדי יֹו ב ַואֹדִניB�ְי ִע� ְוִלְ�ַ�ב ְוִלBִ�ְַחֶ#� ִא 
  יא, יא ב"שמו :ַהֶ$ה ַהָ&ָבר ֶאת ֶאֱעֶ<ה ִא� ַנְפֶ�� ְוֵחי

  לו, כח דברי� :ָו ֶב5 ֵעE ֲאֵחִרי� ֱא%ִהי� ָ.� ְוָעַבְדBָ  ַוֲאֹבֶתי�ַוֲאֹבֶתי�ַוֲאֹבֶתי�ַוֲאֹבֶתי�    ַאBָהַאBָהַאBָהַאBָה    ָיַדְעBָ ָיַדְעBָ ָיַדְעBָ ָיַדְעBָ     %א%א%א%א    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    =ֹוי=ֹוי=ֹוי=ֹוי    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ָעֶלי�ָעֶלי�ָעֶלי�ָעֶלי�    Bִָקי�Bִָקי�Bִָקי�Bִָקי�    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ַמְלְ��ַמְלְ��ַמְלְ��ַמְלְ��    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ֹאְת�ֹאְת�ֹאְת�ֹאְת�    ה'ה'ה'ה'    יֹוֵל0יֹוֵל0יֹוֵל0יֹוֵל0 )8

  ג, לה ב"דהי :ִיְ<ָרֵאל ַע1וֹ  ְוֵאת ֱא%ֵהיֶכ� ה' ֶאת ִעְבד� ַעBָה ַ�ָ�ֵתG ַמָ�א ָלֶכ� ֵאי5 ִיְ<ָרֵאל ֶמֶל0 ָ&ִויד ֶב5 ְ�%ֹמה ָ�ָנה ֲאֶ�ר ַ�ַ�ִית ַה6ֶֹד� ֲארֹו5 ֶאת Bְנ� ה'לַ  דֹוִ�י�ַה6ְ  ִיְ<ָרֵאל ְלָכל ַה1ְִביִני� ַלְלִוִ#� ַוֹ#אֶמר )9

  כדJ כג, ל שמות :ִהי5 ַזִית ְוֶ�ֶמ5 ַה6ֶֹד� ְ�ֶ�ֶקל ֵמאֹות ֲחֵמ� ְוִקָ&ה :�ָמאָתִי� ֲחִמִ.י� ֹבֶ<� �ְקֵנה �ָמאָתִי� ֲחִמִ.י� ַמֲחִציתוֹ  ֶ�ֶ<� ְוִקְ�ָמ5 ֵמאֹות �ֲחמֵ  ְ&רֹור ָמר ֹרא� ְ�ָ<ִמי� ְל� ַקח ְוַאBָה )10

  כה, ל שמות :ִיְהֶיה ֹקֶד� ִמְ�ַחת 5ֶ�מֶ  ֹרֵקחַ  ַמֲעֵ<ה ִמְרַקַחת ֹרַקח ֹקֶד� ִמְ�ַחת ֶ�ֶמ5 ֹאתוֹ  ְוָעִ<יתָ  )11

  יב, טז א"שמו :ה�אה�אה�אה�א    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ִ�יִ�יִ�יִ�י    ְמָ�ֵחה�ְמָ�ֵחה�ְמָ�ֵחה�ְמָ�ֵחה�    ק��ק��ק��ק�� ה' ַוֹ#אֶמר              ֹרִאי ְוטֹוב ֵעיַנִי� ְיֵפה ִע� Kְדמֹוִני ְוה�א ַוְיִביֵאה� ַוִ#ְ�ַלח )12

  לא, ל שמות :ְלֹדֹרֵתיֶכ�ְלֹדֹרֵתיֶכ�ְלֹדֹרֵתיֶכ�ְלֹדֹרֵתיֶכ� ִליִליִליִלי    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ההההִיְהיֶ ִיְהיֶ ִיְהיֶ ִיְהיֶ     ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�    ִמְ�ַחתִמְ�ַחתִמְ�ַחתִמְ�ַחת    ֶ�ֶמ5ֶ�ֶמ5ֶ�ֶמ5ֶ�ֶמ5 ֵלאֹמר Bְַדֵ�ר ִיְ<ָרֵאל ְ�ֵני ְוֶאל )13

 לג, א א"מל :ִ=חֹו5ִ=חֹו5ִ=חֹו5ִ=חֹו5    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ְוהֹוַרְד�Bְֶוהֹוַרְד�Bְֶוהֹוַרְד�Bְֶוהֹוַרְד�Bֶ    ִליִליִליִלי    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ַה7ְִרָ&הַה7ְִרָ&הַה7ְִרָ&הַה7ְִרָ&ה    ַעלַעלַעלַעל    ְבִניְבִניְבִניְבִני    ְ�%ֹמהְ�%ֹמהְ�%ֹמהְ�%ֹמה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוִהְרַ�ְב�Bְֶוִהְרַ�ְב�Bְֶוִהְרַ�ְב�Bְֶוִהְרַ�ְב�Bֶ ֲאֹדֵניֶכ� ַעְבֵדי ֶאת ִע1ֶָכ� ְקח� ָלֶה� ַה1ֶֶל0 ַוֹ#אֶמר )14

  לד, א א"מל : ְ�%ֹמה ַה1ֶֶל0 ְיִחי ַוֲאַמְר�Bֶ ַ�.ֹוָפר �ְתַקְע�Bֶ ִיְ<ָרֵאלִיְ<ָרֵאלִיְ<ָרֵאלִיְ<ָרֵאל    ַעלַעלַעלַעל    ְלֶמֶל0ְלֶמֶל0ְלֶמֶל0ְלֶמֶל0    ַהָ�ִביאַהָ�ִביאַהָ�ִביאַהָ�ִביא    ְוָנָת5ְוָנָת5ְוָנָת5ְוָנָת5    ַהֹ�ֵה5ַהֹ�ֵה5ַהֹ�ֵה5ַהֹ�ֵה5    ָצדֹוקָצדֹוקָצדֹוקָצדֹוק    ָ��ָ��ָ��ָ��    ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     �ָמַ�ח�ָמַ�ח�ָמַ�ח�ָמַ�ח )15

  י, מט בראשית :ַע1ִי� ִי6ְַהת ְולוֹ  ִ�ילוֹ  ָיֹבא ִ�י ַעד ְגָליורַ  ִמֵ�י5 �ְמֹחֵקק ִמיה�ָדהִמיה�ָדהִמיה�ָדהִמיה�ָדה    ֵ�ֶבטֵ�ֶבטֵ�ֶבטֵ�ֶבט    ָיס�רָיס�רָיס�רָיס�ר    %א%א%א%א )16

  כ, יז דברי�: ִיְ<ָרֵאלִיְ<ָרֵאלִיְ<ָרֵאלִיְ<ָרֵאל    ְ�ֶקֶרבְ�ֶקֶרבְ�ֶקֶרבְ�ֶקֶרב    �ָבָניו�ָבָניו�ָבָניו�ָבָניו    ה�אה�אה�אה�א    ַמְמַלְכBוֹ ַמְמַלְכBוֹ ַמְמַלְכBוֹ ַמְמַלְכBוֹ     ַעלַעלַעלַעל    ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�    ַיֲאִרי0ַיֲאִרי0ַיֲאִרי0ַיֲאִרי0    ְלַמַע5ְלַמַע5ְלַמַע5ְלַמַע5 �ְ<ֹמאול ָיִמי5 ַה1ְִצָוה ִמ5 ס�ר �ְלִבְלBִי ֵמֶאָחיו ְלָבבוֹ  ר�� ְלִבְלBִי )17

  טו, ג א"דהי :ַ�;�� ָהְרִביִעי ִצְדִקָ#ה� ַהְ.ִלִ�י ְיהֹוָיִקי� ַהֵ.ִני יֹוָחָנ5 ַהְ�כֹור ָ#ה�ֹיאִ�  �ְבֵני )18

  יז, כד ב"מל: ִצְדִקָ#ה� ְ�מוֹ  ֶאת ַוַ#Aֵב BְַחBָיו ֹדדוֹ  ַמBְַנָיה ֶאת ָ�ֶבל ֶמֶל0 ַוַ#ְמֵל0 )19

20( �  י, כה שמות :ֹקָמתוֹ  ָוֵחִצי ְוַא1ָה ָרְח�וֹ ָרְח�וֹ ָרְח�וֹ ָרְח�וֹ     ָוֵחִציָוֵחִציָוֵחִציָוֵחִצי    ְוַא1ָהְוַא1ָהְוַא1ָהְוַא1ָה  ְר�וֹ  ְר�וֹ  ְר�וֹ  ְר�וֹ     ָוֵחִציָוֵחִציָוֵחִציָוֵחִצי    ַא1ַָתִי�ַא1ַָתִי�ַא1ַָתִי�ַא1ַָתִי� Nִ�ִי� ֲעֵצי ֲארֹו5 ְוָע<

  ב, י דברי� :ָ� רֹו5ָ� רֹו5ָ� רֹו5ָ� רֹו5    ְוַ<ְמ�Bְָוַ<ְמ�Bְָוַ<ְמ�Bְָוַ<ְמ�Bָ    ִ�ַ�ְרBָ ִ�ַ�ְרBָ ִ�ַ�ְרBָ ִ�ַ�ְרBָ     ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר ָהִראֹ�ִני� ַה;@ֹחת ַעל ָהי� ֲאֶ�ר ַהְ&ָבִרי� ֶאת ַה;@ֹחת ַעל ְוֶאְכBֹב )21

�מִ �מִ �מִ �מִ     ִמַ�ִיתִמַ�ִיתִמַ�ִיתִמַ�ִית    ָטהֹורָטהֹורָטהֹורָטהֹור    ָזָהבָזָהבָזָהבָזָהב    ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ְוִצ7ִיתָ ְוִצ7ִיתָ ְוִצ7ִיתָ ְוִצ7ִיתָ  )22E�  יא, כה שמות :ָסִביב ָזָהב ֵזר ָעָליו ְוָעִ<יתָ  Bְַצ�7ֶ�Bְַצ�7ֶ�Bְַצ�7ֶ�Bְַצ�7ֶ�    ח�Eח�Eח�Eח

  יג, ד דברי� :ֲאָבִני�ֲאָבִני�ֲאָבִני�ֲאָבִני�    ל@חֹותל@חֹותל@חֹותל@חֹות    ְ�נֵיְ�נֵיְ�נֵיְ�נֵי    ַעלַעלַעלַעל    ַוִ#ְכBְֵב�ַוִ#ְכBְֵב�ַוִ#ְכBְֵב�ַוִ#ְכBְֵב� ַהְ&ָבִרי� ֲעֶ<ֶרת ַלֲע<ֹות ֶאְתֶכ� ִצָ�ה ֲאֶ�ר ְ�ִריתוֹ  ֶאת ָלֶכ� ַוַ#ֵ=ד )23

ת ל@ֹחת �ְ�ֵני ָהָהר ִמ5 ֹמֶ�ה ַו#ֵֶרד ַוִ#ֶפ5 )24 ִבי� ל@ֹחת ְ�ָידוֹ  ָהֵעד@ ִבי�    ֵה�ֵה�ֵה�ֵה�    �ִמֶ$ה�ִמֶ$ה�ִמֶ$ה�ִמֶ$ה    ִמֶ$הִמֶ$הִמֶ$הִמֶ$ה ֶעְבֵריֶה� ִמְ.ֵני ְ�ת@ ִבי�ְ�ת@ ִבי�ְ�ת@ ִבי�ְ�ת@   טו, לב שמות :ְ�ת@

ָ;ִאי� ָזָהב ְ=ִליֵלי ָיָדיו )25 ָ;ִאי�ְממ@ ָ;ִאי�ְממ@ ָ;ִאי�ְממ@ ֶ;ֶפת 5�ֵ ֶעֶ�ת ֵמָעיו Bַ�ְַרִ�י�Bַ�ְַרִ�י�Bַ�ְַרִ�י�Bַ�ְַרִ�י�    ְממ@   יד, ה ש"שה :ַס7ִיִרי� ְמע@

  כו, לא דברי� :ְלֵעד ְ�� ָ�� ְוָהָיה ֱא%ֵהיֶכ� ְיֹקָוק ְ�ִרית ֲארֹו5 2ַדמִ  ֹאתוֹ  ְוַ<ְמ�Bֶ ַהֶ$ה ַהBֹוָרה ֵסֶפר ֵאת ָלֹקחַ  )26

27(  ָB5 ָה ֹר5 ְוֶאל ִמְלָמְעָלה ָה ֹר5 ַעל ַה7ֹ�ֶַרת ֶאת ְוָנַתBֵBִ ת ֶאת   כא, כה שמות :ֵאֶלי� ֶא5Bֵ ֲאֶ�ר ָהֵעד@

  ב, לג דברי� :ָלמוֹ ָלמוֹ ָלמוֹ ָלמוֹ     ָ&תָ&תָ&תָ&ת    ֵא�ֵא�ֵא�ֵא�    ִמיִמינוֹ ִמיִמינוֹ ִמיִמינוֹ ִמיִמינוֹ  ֹקֶד� ֵמִרְבֹבת ְו ָתה 7ָאָר5 ֵמַהר יעַ הֹופִ  ָלמוֹ  ִמֵ�ִעיר ְוָזַרח ָ�א ִמAִיַניה'  ַוֹ#אַמר )28

  

I. משנה א: The “13s” in the מקדש 

a. שופרות (collection boxes): 13 (shape: narrow on top and wide below, to prevent theft/deception) 

b. השתחוייות (locations where people would bow in עזרה): 13 

i. ח סג5 הכהני�"ור ג"ר : had a 14th – at the wood storage office  

1. Reason: they had a tradition that the 5ארו was buried there 

a. Related אגדות: vv. 1-9, 20 

i. Tangent: אגדות relating to preparation of השמ5 המשח  (vv. 10-19) 

1. Including: how it was made, who requires משיחה and how and where a king is anointed 

b. Related אגדות: on the shape of the תלוחו  etc. (vv. 21-28) 

 

  


