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6.5.2 

51a  ( 2אמשנה  )� 52b (ואליהו) 
 

  טז, יז דברי� :עֹודעֹודעֹודעֹוד    ַהֶ'הַהֶ'הַהֶ'הַהֶ'ה    ַ�ֶ&ֶר%ַ�ֶ&ֶר%ַ�ֶ&ֶר%ַ�ֶ&ֶר%    ָל��בָל��בָל��בָל��ב    ֹתִספ� ֹתִספ� ֹתִספ� ֹתִספ�     �א�א�א�א ָלֶכ� "ַמר ה'וַ  ס�ס ַהְר�ֹות ְלַמַע  ִמְצַרְיָמה ָע�הָ  ֶאת ָיִ�יב ְו�א ס�ִסי� �וֹ  ַיְרֶ�ה �א ַרק )1

  מט, כח דברי� :ְלֹ�נוֹ  ִתְ�ַמע �א ֲאֶ�ר /ֹוי ַה5ֶָ�ר ִיְדֶאה 4ֲַאֶ�ר ָה"ֶר2ָה"ֶר2ָה"ֶר2ָה"ֶר2    ִמְקֵצהִמְקֵצהִמְקֵצהִמְקֵצה    ֵמָרחֹוקֵמָרחֹוקֵמָרחֹוקֵמָרחֹוק    /ֹוי/ֹוי/ֹוי/ֹוי    ָעֶלי.ָעֶלי.ָעֶלי.ָעֶלי.    ה'ה'ה'ה'    ִיָ-אִיָ-אִיָ-אִיָ-א )2

  יט, כח א"דהי :ַה9ְַבִנית ַמְלֲאכֹות 4ֹל ִה4ִ8ְיל ָעַלי ה' ִמ7ַד ָתבִ�כְ  ַה4ֹל )3

  יב, יב זכריה :ְלָבד �ְנֵ�יֶה� ְלָבד ָנָת  ֵ�ית ִמְ�ַ>ַחת ְלָבד �ְנֵ�יֶה� ְלָבד ָ&ִויד ֵ�ית ִמְ�ַ>ַחת ְלָבד ִמְ�ָ>חֹות ִמְ�ָ>חֹות ָה"ֶר2 ְוָסְפָדה )4

� יֹוֵ�ב ְוַעל ָ&ִויד ית�ֵ  ַעל ְוָ�ַפְכ9ִי )5   י, יב זכריה :ַהְ�כֹור ַעל 4ְָהֵמר ָעָליו ְוָהֵמר ַה7ִָחידַה7ִָחידַה7ִָחידַה7ִָחיד    ַעלַעלַעלַעל    4ְִמְסֵ>ד4ְִמְסֵ>ד4ְִמְסֵ>ד4ְִמְסֵ>ד    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ְוָסְפד�ְוָסְפד�ְוָסְפד�ְוָסְפד�    ָ&ָקר�ָ&ָקר�ָ&ָקר�ָ&ָקר�    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ֵאתֵאתֵאתֵאת    ֵאַליֵאַליֵאַליֵאַלי    ְוִהִ�יט�ְוִהִ�יט�ְוִהִ�יט�ְוִהִ�יט� ְוַתֲחנ�ִני� ֵח  ר�חַ  ְיר�ָ�ַלִ

� ִיָ>ֵלא ְ�ֵעיַני ַ/� ָהֵה� 7ָ�ִַמי� ַהֶ'ה ָע�הָ  ְ�ֵאִרית ְ�ֵעיֵני ִיָ>ֵלא 4ִי ְצָבאֹות ה' "ַמר 4ֹה )6   ו, ח זכריה: ְצָבאֹות ה' ְנא?

  יח, ה ישעיהו :ַחCָ"ה ָהֲעָגָלה ְוַכֲעבֹות ַהAְָוא ְ�ַחְבֵלי ֶהָעֹו  ֹמְ�ֵכי הֹוי )7

ָ'ְת. ַנֲחָלֶת. גֹוִי� ְוֶא9ְָנה 5ִFֶימִ  E�ְל :ְיִלְד9ִי. ַה7ֹו� ֲאִני ַא9ָה ְ�ִני ֵאַלי "ַמר ה' ֹחק ֶאל ֲאַסְ>ָרה )8  חGז, ב תהלי� :"ֶרE 2ְפֵסי ַוֲאח?

  ה, כא תהלי� :ָוֶעד עֹוָל� ָיִמי� ֹאֶר% �וֹ  ָנַת9ָה ִמE�ָ .Fְל ַח7ִי� )9

ָריו    ַרעַרעַרעַרע    ָה"ָד�ָה"ָד�ָה"ָד�ָה"ָד�    ֵלבֵלבֵלבֵלב    ֵיֶצרֵיֶצרֵיֶצרֵיֶצר    4ִי4ִי4ִי4ִי ָה"ָד� ַ�ֲעב�ר ָהֲאָדָמה ֶאת עֹוד ְלַקֵ�ל ֹאִסK �א ִל�וֹ  ֶאל ה' ַו7ֹאֶמר ... )10 ָריוִמ5ְע? ָריוִמ5ְע? ָריוִמ5ְע?   כא, ח בראשית :ָע8ִיִתי 4ֲַאֶ�ר ַחי 4ָל ֶאת ְלַה4ֹות עֹוד ֹאִסK ְו�א ִמ5ְע?

  טז, י דברי� :עֹוד ַתְק�� �א ְוָעְרְ>ֶכ� ְלַבְבֶכ�ְלַבְבֶכ�ְלַבְבֶכ�ְלַבְבֶכ�    ָעְרַלתָעְרַלתָעְרַלתָעְרַלת    ֵאתֵאתֵאתֵאת    �ַמְל��9ֶַמְל��9ֶַמְל��9ֶַמְל�9ֶ )11

  יב, נא תהלי� :ְ�ִקְרִ�י ַחֵ&� ָנכֹו  ְור�חַ  ֱא�ִהי�ֱא�ִהי�ֱא�ִהי�ֱא�ִהי�    ִליִליִליִלי    ְ�ָראְ�ָראְ�ָראְ�ָרא    ָטהֹורָטהֹורָטהֹורָטהֹור    ֵלבֵלבֵלבֵלב )12

 כבG כא, כה משלי :ָל% ְיַ�ֶ��' הוַ  ֹרא�וֹ  ַעל ֹחֶתה ַא9ָה ֶגָחִלי� 4ִי :ָמִי� ַהְ�ֵקה� ָצֵמא ְוִא� ָלֶח� ַהֲאִכֵלה� 8ַֹנֲא. ָרֵעב ִא� )13

  יד, נז ישעיהו: ַעFִי ִמֶ&ֶר% ִמְכ�ֹול ָהִרימ� ָדֶר% ַ>�5 ֹס�� ֹס�� ְו"ַמר )14

  כו, לו יחזקאל :8ָ�ָר ֵלב ָלֶכ� ְוָנַת9ִי ִמ8ַ�ְְרֶכ�ִמ8ַ�ְְרֶכ�ִמ8ַ�ְְרֶכ�ִמ8ַ�ְְרֶכ�    ָהֶאֶב ָהֶאֶב ָהֶאֶב ָהֶאֶב     בבבבלֵ לֵ לֵ לֵ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוֲהִסֹרִתיַוֲהִסֹרִתיַוֲהִסֹרִתיַוֲהִסֹרִתי ְ�ִקְרְ�ֶכ� ֶא9ֵ  ֲחָדָ�ה ְור�חַ  ָחָד� ֵלב ָלֶכ� ְוָנַת9ִי )15

  כ, ב יואל :ַלֲע8ֹות ִהְגִ&יל 4ִי ַצֲחָנתוֹ  ְוַתַעל ָבְא�וֹ  ְוָעָלה ָהEֲחרֹו  ַה�7ָ ֶאל ְוֹספוֹ  ַהNְַדֹמִני ַה�7ָ ֶאל ָ>ָניו ֶאת �ְ�ָמָמה ִצ7ָה ֶאֶר2 ֶאל ְוִהַ&ְח9ִיו ֵמֲעֵליֶכ� Eְרִחיק ַהMְפֹוִניַהMְפֹוִניַהMְפֹוִניַהMְפֹוִני ְוֶאת )16

  ה, ו בראשית :ַה7ֹו�ַה7ֹו�ַה7ֹו�ַה7ֹו�    4ָל4ָל4ָל4ָל    ַרעַרעַרעַרע    ַרקַרקַרקַרק ִל�וֹ  ַמְחְ�ֹבת ֵיֶצר ְוָכל ָ�"ֶר2 ָה"ָד� ָרַעת ַרָ�ה 4ִי ה' ַו7ְַרא )17

  לגGבל, לז תהלי� :ְ�ִהAְָפטוֹ  ַיְרִ�יֶע�5 ְו�א ְבָידוֹ  ַיַעְזֶב�5 �א ה' :ַלֲהִמיתוֹ  �ְמַב�Nֵ ַלMִַ&יק ָרָ�ע צֹוֶפה )18

  א, נה ישעיהו :ְוָחָלב ַיִי  ְמִחיר �ְבלֹוא ֶכֶסK ְ�לֹוא ִ�ְבר� �ְלכ� ֶוֱאֹכל� ִ�ְבר� ְלכ� 4ֶָסK לוֹ  ֵאי  ַוֲאֶ�ר ַלFִַי�ַלFִַי�ַלFִַי�ַלFִַי�    ְלכ�ְלכ�ְלכ�ְלכ�    ָצֵמאָצֵמאָצֵמאָצֵמא    4ָל4ָל4ָל4ָל    הֹויהֹויהֹויהֹוי )19

  יט, יד איוב :ֶהֱאַבְד9ָ  נֹו�אֱ  ְוִתְקַות "ֶר2 ֲעַפר ְסִפיֶחיהָ  9ְִ�ֹטK ַמִי�ַמִי�ַמִי�ַמִי�    ָ�ֲחק�ָ�ֲחק�ָ�ֲחק�ָ�ֲחק�    ֲאָבִני�ֲאָבִני�ֲאָבִני�ֲאָבִני� )20

� 4ֵָא� ְדָבִרי ֹכה ֲהלֹוא )21   כט, כג ירמיהו: ָסַלע ְיֹפֵצ2 �ְכַפCִי� ה' ְנא?

  כא, כט משלי :ָמנֹו  ִיְהֶיה ְוEֲחִריתוֹ  ַעְב&וֹ  ִמ5ַֹער ְמַפ5ֵק )22

  יב, ד הושע :ֱא�ֵהיֶה� ִמ9ַַחת ַו7ְִזנ� ִהְתָעהִהְתָעהִהְתָעהִהְתָעה    ְזנ�ִני�ְזנ�ִני�ְזנ�ִני�ְזנ�ִני�    ר�חַ ר�חַ ר�חַ ר�חַ     4ִי4ִי4ִי4ִי לוֹ  ַיִ/יד �ַמְקלוֹ  ִיְ�"ל ְ�ֵעצוֹ  ַעFִי )23

  ד, ה הושע :ָיָדע� �א ה' ְוֶאת ְ�ִקְרָ��ְ�ִקְרָ��ְ�ִקְרָ��ְ�ִקְרָ�� ְזנ�ִני� ר�חַ  4ִי ֱא�ֵהיֶה� ֶאל ָל��ב ַמַעְלֵליֶה� ִי9ְנ� �א )24

  ד, יב ב"שמו :ֵאָליו ַהָ�א ָלִאי� ַו7ֲַע8ֶהָ  ָהָרא� ָהִאי� 4ְִב8ַת ֶאת ַוNַ7ִח לוֹ  ָ�אהַ  ָלֹאֵרחַ  ַלֲע8ֹות �ִמְ�ָקרוֹ  ִמMֹאנוֹ  ָלַקַחת ַו7ְַחֹמל ֶהָעִ�יר ְלִאי� ֵהֶל% ַו7ָֹבא )25

  ו, יג הושע :ְ�ֵכח�ִני 4ֵ  ַעל ִלָ�� ַו7ָָר� 8ְָבע� ַו8ְ7ִָ�ע�ַו8ְ7ִָ�ע�ַו8ְ7ִָ�ע�ַו8ְ7ִָ�ע�    4ְַמְרִעיָת�4ְַמְרִעיָת�4ְַמְרִעיָת�4ְַמְרִעיָת� )26

� ֹפה ִ�י ַמה ְוַע9ָה )27 � יִליל�ְיהֵ  ֹמְ�ָליו ִח�5ָ ַעFִי ל?Nַח 4ִי ה' ְנא?   ה, נב ישעיהו :ִמ5ֹ"2 ְ�ִמי ַה7ֹו� 4ָל ְוָתִמיד ה' ְנא?

  יג, כג ישעיהו :ְלַמֵ>ָלה 8ָָמE Oְרְמנֹוֶתיהָ  ֹעְרר� ַבח�ָניו ֵהִקימ� ְלִצ7ִי� ְיָסָדO ַא�Aר ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    �א�א�א�א    ָהָע�ָהָע�ָהָע�ָהָע�    ֶזהֶזהֶזהֶזה    8ְ4ִַ&י�8ְ4ִַ&י�8ְ4ִַ&י�8ְ4ִַ&י�    ֶאֶר2ֶאֶר2ֶאֶר2ֶאֶר2    ֵה ֵה ֵה ֵה  )28

  ו, יב איוב :ְ�ָידוֹ  ֱאלֹוOַ  ֵהִביא ַלֲאֶ�ר ֵאל ְלַמְרִ/יֵזי חֹות�ַבC?  ְלֹ�ְדִדי� ֹאָהִלי� ִיְ�ָלי� )29

� ַהה�א 7�ַֹו� )30  ו, ד מיכה :ֲהֵרֹעִתיֲהֵרֹעִתיֲהֵרֹעִתיֲהֵרֹעִתי    ַוֲאֶ�רַוֲאֶ�רַוֲאֶ�רַוֲאֶ�ר ֲאַקֵ�ָצה ְוַה5ִָ&ָחה ַהMֵֹלָעה ֹאְסָפה ה' ְנא?

� ִי8ְָרֵאל ֵ�ית ָלֶכ� ַלֲע8ֹות א�ַכל �א ַהֶ'ה ֲהַכ7ֹוֵצר )31   ו, יח ירמיהו: ִי8ְָרֵאלִי8ְָרֵאלִי8ְָרֵאלִי8ְָרֵאל    ֵ�יתֵ�יתֵ�יתֵ�ית    ְ�ָיִדיְ�ָיִדיְ�ָיִדיְ�ָיִדי    ַא�9ֶַא�9ֶַא�9ֶַא�9ֶ    4ֵ 4ֵ 4ֵ 4ֵ     ַה7ֹוֵצרַה7ֹוֵצרַה7ֹוֵצרַה7ֹוֵצר    ְ�ַידְ�ַידְ�ַידְ�ַיד    ַכֹחֶמרַכֹחֶמרַכֹחֶמרַכֹחֶמר    ִה5ֵהִה5ֵהִה5ֵהִה5ֵה ה' ְנא?

  כו, לו יחזקאל :8ָ�ָר8ָ�ָר8ָ�ָר8ָ�ָר    ֵלבֵלבֵלבֵלב    ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�    ְוָנַת9ִיְוָנַת9ִיְוָנַת9ִיְוָנַת9ִי    ִמ8ַ�ְְרֶכ�ִמ8ַ�ְְרֶכ�ִמ8ַ�ְְרֶכ�ִמ8ַ�ְְרֶכ�    ָהֶאֶב ָהֶאֶב ָהֶאֶב ָהֶאֶב     ֵלבֵלבֵלבֵלב    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוֲהִסֹרִתיַוֲהִסֹרִתיַוֲהִסֹרִתיַוֲהִסֹרִתי ְ�ִקְרְ�ֶכ� ֶא9ֵ  ֲחָדָ�ה ְור�חַ  ָחָד� ֵלב ָלֶכ� ְוָנַת9ִי )32

Nַי ֲאֶ�ר ֵאת ְוָע8ִיִתי �ְ�ִקְרְ�כֶ  ֶא9ֵ  ר�ִחי ְוֶאת )33   כז, לו יחזקאל :ַוֲע8ִיֶת� 9ְִ�ְמר� �ִמְ�ָ>ַטי 9ֵֵלכ� ְ�ח?

 ְלַי&ֹות ֹאָת� ְלַהֲחִריד ֵאֶ�ה ַו7ָֹבא� ֹרא�וֹ  אָנ8ָ  �א ִאי� 4ְִפי ְיה�ָדה ֶאת ֵזר� ֲאֶ�ר ַהNְָרנֹות ֵאֶ�ה ֵלאֹמר ַו7ֹאֶמר ַלֲע8ֹות ָבִאי� ֵאֶ�ה ָמה ָוֹאַמר :ָחָרִ�י� Eְרָ�ָעה ה' ַו7ְַרֵאִני )34
 דGג, ב זכריה: ְלָזרֹוָתO ְיה�ָדה ֶאֶר2 ֶאל ֶקֶר  ַה8ְ5ִֹאי� ַה/ֹוִי� ַקְרנֹות ֶאת

 ד, ה מיכה :"ָד� ְנִסיֵכי �ְ�ֹמָנה ֹרִעי� ִ�ְבָעה ָעָליו ַוֲהֵקֹמנ� E�ְְרְמֹנֵתינ� ִיְדֹר% ְוִכי ְבEְרֵצנ� ָיבֹוא 4ִי ַא�Aר ָ�לֹו� ֶזה ְוָהָיה )35

  

I. 1משנה א : anyone who never saw שמחת בית השואבה hasn’t ever seen שמחה in his life 

a. ברייתא: list of “most beautiful” – בית המקדש ,ירושלי�, basilica in Alexandria etc.  (vv. 1-2) 

II. משנה ב: description of celebration 

a. צאי יו� טוב הראשו מו : they would go down to עזרת נשי� and make a “תיקו  גדול”  

i. Meaning: a separation between the men and the women 

ii. Tangent: long Aggadic passage about יצה"ר (vv. 3-33) 

1. Tangent: Aggadic interpretation of vv. 34-35 

b. Lamps: there were golden lamps there with 4 gold cups atop them 

c. And: 4 ladders for each; with 4 פרחי כהונה, holding jugs of 120 (שמ ) לוג which they would pour into each cup 

III. משנה ג: they would take worn out pants and belts of בגדי כהונה and light with them and use them as wicks 

a. The light: there was no courtyard in ירושלי� that wasn’t lit up from the light of בית השואבה 

IV. משנה ד: the celebration 

a. חסידי� ואנשי מעשה: would dance before them, holding lit torches, reciting praises 

b. לויי�: would hold harps and lyres, cymbals and an “infinite” amount of instruments 

c. Location: on the 15 steps which go down from עזרת ישראל to (שירי המעלה 15::) עזרת נשי� 

d. Cornets: 2 כהני� would stand at top gate, holding cornets in their hands 

e. When: the rooster would crow, they would blast תר"ת; when they got up to 10th stair, תר"ת again  

i. And again: when they got to עזרה; they would continue to blast until they got to eastern gate 

f. When: they got there, they turned back to מקדש and declared “...אבותינו”  


