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21.7.4 

86a ( המנהג המדינה הכל )  87a (משמנין ביניהן) 
 

 ב פסוק ה פרק א מלכים :ָקַמח ֹּכר ְוִׁשִּׁשים ֹסֶלת ֹּכר ְׁש�ִׁשים ֶאָחד ְליֹום ְׁש�ֹמה ֶלֶחם ַוְיִהי . 1

 ז פסוק יח פרק בראשית :ֹאתוֹ  ַלֲעׂשֹות ַוְיַמֵהר ַהַּנַער ֶאל ַוִּיֵּתן ָוטֹוב ַר� ָּבָקר ֶּבן ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ָרץ ַהָּבָקר ְוֶאל . 2

 כ פסוק ד פרק א מלכים :ּוְׂשֵמִחים ְוֹׁשִתים ֹאְכִלים ָלֹרב ַהָּים ַעל ֲאֶׁשר ַּכחֹול ַרִּבים ְוִיְׂשָרֵאל ְיהּוָדה . 3

 ח פסוק יח פרק בראשית :ַוֹּיאֵכלּו ָהֵעץ ַּתַחת ֲעֵליֶהם ֹעֵמד ְוהּוא ִלְפֵניֶהם ַוִּיֵּתן ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהָּבָקר ּוֶבן ְוָחָלב ֶחְמָאה ַוִּיַּקח . 4

 לא פסוק יא פרק במדבר :ָהָאֶרץ ְּפֵני ַעל ּוְכַאָּמַתִים ַהַּמֲחֶנה ְסִביבֹות ֹּכה יֹום ּוְכֶדֶר� ֹּכה יֹום ְּכֶדֶר� ַהַּמֲחֶנה ַעל ַוִּיֹּטׁש ַהָּים ִמן ַׂשְלִוים ַוָּיָגז ה' ֵמֵאת ָנַסע ְורּוחַ  . 5

 ד פסוק טז פרק שמות :�א ִאם ְּבתֹוָרִתי ֲהֵיֵל� ֲאַנֶּסּנּו ְלַמַען ְּביֹומוֹ  יֹום ְּדַבר ְוָלְקטּו ָהָעם ְוָיָצא ַהָּׁשָמִים ִמן ֶלֶחם ָלֶכם ַמְמִטיר ִהְנִני ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר . 6

 ו פסוק יז פרק שמות :ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ְלֵעיֵני ֹמֶׁשה ֵּכן ַוַּיַעׂש ָהָעם ְוָׁשָתה ַמִים ִמֶּמּנּו ְוָיְצאּו ַבּצּור ְוִהִּכיתָ  ְּבֹחֵרב ַהּצּור ַעל ָּׁשם ְלָפֶני� ֹעֵמד ִהְנִני . 7

 טז פסוק יח פרק בראשית :ְלַׁשְּלָחם ִעָּמם ֹהֵל� ְוַאְבָרָהם ְסֹדם ְּפֵני ַעל ַוַּיְׁשִקפּו ָהֲאָנִׁשים ִמָּׁשם ַוָּיֻקמּו . 8

 כא פסוק יג פרק שמות :ָוָלְיָלה יֹוָמם ָלֶלֶכת ָלֶהם ְלָהִאיר ֵאׁש ְּבַעּמּוד ְוַלְיָלה ַהֶּדֶר� ַלְנֹחָתם ָעָנן ְּבַעּמּוד יֹוָמם ִלְפֵניֶהם ֹהֵל� ה'וַ  . 9

 ד פסוק יח פרק בראשית :ָהֵעץ ַּתַחת ְוִהָּׁשֲענּו ַרְגֵליֶכם ְוַרֲחצּו ַמִים ְמַעט ָנא יַֻּקח . 10

 א פסוק יח פרק בראשית :ַהּיֹום ְּכֹחם ָהֹאֶהל ֶּפַתח ֹיֵׁשב ְוהּוא ַמְמֵרא ְּבֵא�ֵני ה' ֵאָליו ַוֵּיָרא . 11

 ג פסוק יח פרק בראשית :ַעְבֶּד� ֵמַעל ַתֲעֹבר ָנא ַאל ְּבֵעיֶני� ֵחן ָמָצאִתי ָנא ִאם ֲאֹדָני ַוֹּיאַמר . 12

 ב פסוק יח פרק בראשית :ָאְרָצה ַוִּיְׁשַּתחּו ָהֹאֶהל ִמֶּפַתח ִלְקָראָתם ַוָּיָרץ ַוַּיְרא ָעָליו ִנָּצִבים ֲאָנִׁשים ְׁש�ָׁשה ְוִהֵּנה ַוַּיְרא ֵעיָניו ַוִּיָּׂשא . 13

 א פסוק יט פרק בראשית :ָאְרָצה ַאַּפִים ַוִּיְׁשַּתחּו ִלְקָראָתם ַוָּיָקם לֹוט ַוַּיְרא ְסֹדם ְּבַׁשַער ֹיֵׁשב ְולֹוט ָּבֶעֶרב ְסֹדָמה ַהַּמְלָאִכים ְׁשֵני ַוָּיֹבאּו . 14

 כה פסוק יט פרק בראשית :ָהֲאָדָמה ְוֶצַמח ֶהָעִרים ֹיְׁשֵבי ָּכל ְוֵאת ַהִּכָּכר ָּכל ְוֵאת ָהֵאל ֶהָעִרים ֶאת ַוַּיֲהֹפ� . 15

 ה פסוק יח פרק בראשית :ִּדַּבְרּתָ  ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ֵּכן ַוֹּיאְמרּו ַעְבְּדֶכם ַעל ֲעַבְרֶּתם ֵּכן ַעל ִּכי ַּתֲעֹברּו ַאַחר ִלְּבֶכם ְוַסֲעדּו ֶלֶחם ַפת ְוֶאְקָחה . 16

 ג פסוק יט פרק בראשית :ַוֹּיאֵכלּו ָאָפה ּוַמּצֹות ִמְׁשֶּתה ָלֶהם ַוַּיַעׂש ֵּביתוֹ  ֶאל ַוָּיֹבאּו ֵאָליו ַוָּיֻסרּו ְמֹאד ָּבם ַוִּיְפַצר . 17

 טו פסוק כג פרק בראשית :ְקֹבר ֵמְת� ְוֶאת ִהוא ַמה ּוֵביְנ� ֵּביִני ֶּכֶסף ֶׁשֶקל ֵמֹאת ַאְרַּבע ֶאֶרץ ְׁשָמֵעִני ֲאֹדִני . 18

 טז פסוק כג פרק בראשית :ַלֹּסֵחר ֹעֵבר ֶּכֶסף ֶׁשֶקל ֵמאֹות ַאְרַּבע ֵחת ְבֵני ְּבָאְזֵני ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהֶּכֶסף ֶאת ְלֶעְפֹרן ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשֹקל ֶעְפרֹון ֶאל ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשַמע . 19

 ו פסוק יח פרק בראשית :ֻעגֹות ַוֲעִׂשי לּוִׁשי ֹסֶלת ֶקַמח ְסִאים ְׁש�ׁש ַמֲהִרי ַוֹּיאֶמר ָׂשָרה ֶאל ָהֹאֱהָלה ַאְבָרָהם ַוְיַמֵהר . 20

 ט פסוק יח פרק בראשית :ָבֹאֶהל ִהֵּנה ַוֹּיאֶמר ִאְׁשֶּת� ָׂשָרה ַאֵּיה ֵאָליו ַוֹּיאְמרּו . 21

 יב פסוק יח פרק בראשית :ָזֵקן ַואֹדִני ֶעְדָנה ִּלי ָהְיָתה ְב�ִתי ַאֲחֵרי ֵלאֹמר ְּבִקְרָּבּה ָׂשָרה ַוִּתְצַחק . 22

 יג פסוק יח פרק בראשית :ָזַקְנִּתי ַוֲאִני ֵאֵלד ֻאְמָנם ַהַאף ֵלאֹמר ָׂשָרה ָצֲחָקה ֶּזה ָלָּמה ַאְבָרָהם ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר . 23

 ז פסוק כא פרק בראשית :ִלְזֻקָניו ֵבן ָיַלְדִּתי ִּכי ָׂשָרה ָבִנים ֵהיִניָקה ְלַאְבָרָהם ִמֵּלל ִמי ַוֹּתאֶמר . 24

 יט פסוק כה פרק בראשית :ִיְצָחק ֶאת הֹוִליד ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְצָחק ּתֹוְלֹדת ְוֵאֶּלה . 25

 א פסוק כד פרק בראשית :ַּבֹּכל ַאְבָרָהם ֶאת ֵּבַר� ה'וַ  ַּבָּיִמים ָּבא ָזֵקן ְוַאְבָרָהם . 26

 א פסוק מח פרק בראשית :ֶאְפָרִים ְוֶאת ְמַנֶּׁשה ֶאת ִעּמוֹ  ָבָניו ְׁשֵני ֶאת ַוִּיַּקח ֹחֶלה ָאִבי� ִהֵּנה ְליֹוֵסף ַוֹּיאֶמר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאֲחֵרי ַוְיִהי . 27

 יד פסוק יג פרק ב מלכים :ּוָפָרָׁשיו ִיְׂשָרֵאל ֶרֶכב ָאִבי ָאִבי ַוֹּיאַמר ָּפָניו ַעל ַוֵּיְבּךְ  ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל� יֹוָאׁש ֵאָליו ַוֵּיֶרד ּבוֹ  ָימּות ֲאֶׁשר ָחְליוֹ  ֶאת ָחָלה ֶוֱאִליָׁשע . 28

I Analyis of last clauses in 'משנה א 

a הכל כמנהג המדינה – expands to include local custom of workers providing their own food and beginning later 

i סד"א: hirer could enjoin them to start earlier and he’ll provide food 

ii קמ"ל: he can’t force them to begin earlier 

b Story of ר' יוחנן בן מתיא, his son and the workers: challenge – does this story come to contradict the ruling? 

i Answer: חסורי מיחסרא – if the hirer explicitly added “מזונות” (e.g.) – he has demonstrated largesse beyond lo-

cal custom 

II Tangential אגדות: 

a Inference from שלמה : משנה’s feast wasn’t as great as that of אברהם 

i Challenge: from vv. 1,2 

ii Answer: v. 3 – שלמה’s feast was for all of אברהם ,יהודה וישראל’s was just for three men(?) 

b Expanded exegetical homily on the annunciation: vv. 4-25 

i Tangent: introduction of aging by אברהם (v. 26); sickenss by יעקב (v. 27) and recovery by אלישע (v. 28)  


