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23.2.5 

22a ('משנה ה) 22b (סיום הפרק) 

  טו, יז דברים :הּוא ָאִחי� �א ֲאֶׁשר ָנְכִרי ִאיׁש ָעֶלי� ָלֵתת תּוַכל �א ֶמֶל� ָעֶלי� ָּתִׂשים ַאֶחי� ִמֶּקֶרב ּבוֹ  ֱא�ֶהי� ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ֶמֶל� ָעֶלי� ָּתִׂשים ׂשֹום .1

 ְבֵחיֶק� ְוָׁשְכָבה ֹסֶכֶנת לוֹ  ּוְתִהי ַהֶּמֶל� ִלְפֵני ְוָעְמָדה ְבתּוָלה ַנֲעָרה ַהֶּמֶל� ַלאֹדִני ְיַבְקׁשּו ֲעָבָדיו לוֹ  ַוֹּיאְמרּו: לוֹ  ִיַחם ְו�א ַּבְּבָגִדים ַוְיַכֻּסהּו ַּבָּיִמים ָּבא ָזֵקן ָּדִוד ְוַהֶּמֶל� .2
 ַוְּתָׁשְרֵתהּו ֹסֶכֶנת ַלֶּמֶל� ַוְּתִהי ְמֹאד ַעד ָיָפה ְוַהַּנֲעָרה :ַלֶּמֶל� ֹאָתּה ַוָּיִבאּו ַהּׁשּוַנִּמית ֲאִביַׁשג ֶאת ַוִּיְמְצאּו ִיְׂשָרֵאל ְּגבּול ְּבֹכל הָיפָ  ַנֲעָרה ַוְיַבְקׁשּו: ַהֶּמֶל� ַלאֹדִני ְוַחם

 ד-:אא א"מל :ְיָדָעּה �א ְוַהֶּמֶל�

  טו, א א"מל :ַהֶּמֶל� ֶאת ְמָׁשַרת ַהּׁשּוַנִּמית ַוֲאִביַׁשג ְמֹאד ָזֵקן ְוַהֶּמֶל� ַהַחְדָרה ַהֶּמֶל� ֶאל ֶׁשַבע ַבת ַוָּתֹבא .3

 ֵאֶׁשת ּוֵבין ֵּביְנ� ֵהִעיד ה' ִּכי ַעל ָמה ַעל ַוֲאַמְרֶּתם :ִמֶּיְדֶכם ָרצֹון ְוָלַקַחת ַהִּמְנָחה ֶאל ְּפנֹות עֹוד ֵמֵאין ַוֲאָנָקה ְּבִכי ה' ִמְזַּבח ֶאת ִּדְמָעה ַּכּסֹות ַּתֲעׂשּו ֵׁשִנית ְוֹזאת .4
 יד– יג, ב מלאכי :ְּבִריֶת� ְוֵאֶׁשת ֲחֶבְרְּת� ְוִהיא ָּבּה ָּבַגְדָּתה ַאָּתה ֲאֶׁשר ְנעּוֶרי�

  כז, כב משלי :ִמַּתְחֶּתי� ִמְׁשָּכְב� ִיַּקח ָלָּמה ְלַׁשֵּלם ְל� ֵאין ִאם .5

  טז, כד יחזקאל :ִּדְמָעֶת� ָתבֹוא ְולֹוא ִתְבֶּכה ְו�א ִתְסֹּפד ְו�א ְּבַמֵּגָפה ֵעיֶני� ַמְחַמד ֶאת ִמְּמ� �ֵקחַ  ִהְנִני ָאָדם ֶּבן .6

  יח, כד יחזקאל :ֻצֵּויִתי ַּכֲאֶׁשר ַּבֹּבֶקר ָוַאַעׂש ָּבָעֶרב ִאְׁשִּתי ַוָּתָמת ַּבֹּבֶקר ָהָעם ֶאל ָוֲאַדֵּבר .7

  כא, כד יחזקאל :ִיֹּפלּו ַּבֶחֶרב ֲעַזְבֶּתם ֲאֶׁשר ּוְבנֹוֵתיֶכם ּוְבֵניֶכם ַנְפְׁשֶכם ּוַמְחַמל ֵעיֵניֶכם ַמְחַמד ֻעְּזֶכם ְּגאֹון ִמְקָּדִׁשי ֶאת ְמַחֵּלל ִהְנִני ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֱאֹמר .8

  ז - ו,יח איוב :ֲעָצתוֹ  ְוַתְׁשִליֵכהּו אֹונוֹ  ַצֲעֵדי ֵיְצרּו :ִיְדָע� ָעָליו ְוֵנרוֹ  ְּבָאֳהלוֹ  ָחַׁש� אֹור .9

  ז, סח תהלים :ְצִחיָחה ָׁשְכנּו סֹוֲרִרים ַא� ַּבּכֹוָׁשרֹות ֲאִסיִרים מֹוִציא ַּבְיָתה ְיִחיִדים מֹוִׁשיב ֱא�ִהים .10

 ו, נד ישעיהו :ֱא�ָהִי� ָאַמר ִתָּמֵאס ִּכי ְנעּוִרים ְוֵאֶׁשת ה' ְקָרָא� רּוחַ  ַוֲעצּוַבת ֲעזּוָבה ְכִאָּׁשה ִּכי .11

  יח, ה משלי :ְנעּוֶר� ֵמֵאֶׁשת ּוְׂשַמח ָברּו� ְמקֹוְר� ְיִהי .12

  כו, ז קהלת :ָּבּה ִיָּלֶכד ְוחֹוֵטא ִמֶּמָּנה ִיָּמֵלט ָהֱא�ִהים ִלְפֵני טֹוב ָיֶדיהָ  ֲאסּוִרים ִלָּבּה ַוֲחָרִמים ְמצֹוִדים ִהיא ֲאֶׁשר ָהִאָּׁשה ֶאת ִמָּמֶות ַמר ֲאִני ּומֹוֶצא .13

  ה, נד ישעיהו :ִיָּקֵרא ָהָאֶרץ ָכל ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁש ְוֹגֲאֵל� ְׁשמוֹ  ְצָבאֹות ה' ֹעַׂשִי� ֹבֲעַלִי� ִּכי .14

  ג, א רות :ָבֶניהָ  ּוְׁשֵני ִהיא ַוִּתָּׁשֵאר ָנֳעִמי ִאיׁש ֱאִליֶמֶל� ַוָּיָמת .15

  ז, מח בראשית :ָלֶחם ֵּבית ִהוא ֶאְפָרת ְּבֶדֶר� ָּׁשם ָוֶאְקְּבֶרהָ  ֶאְפָרָתה ָלֹבא ֶאֶרץ ִּכְבַרת ְּבעֹוד ַּבֶּדֶר� ְּכַנַען ְּבֶאֶרץ ָרֵחל ָעַלי ֵמָתה ִמַּפָּדן ְּבֹבִאי ַוֲאִני .16

  יז, לג ישעיהו :ַמְרַחִּקים ֶאֶרץ ִּתְרֶאיָנה ֵעיֶני� ֶּתֱחֶזיָנה ְּבָיְפיוֹ  ֶמֶל� .17

   כא-כ, מד יחזקאל :ַהְּפִניִמית ֶהָחֵצר ֶאל ְּבבֹוָאם ֹּכֵהן ָּכל ִיְׁשּתּו �א ְוַיִין :ָראֵׁשיֶהם ֶאת ִיְכְסמּו ָּכסֹום ְיַׁשֵּלחּו �א ּוֶפַרע ְיַגֵּלחּו �א  ְֹראָׁשם .18

  ה, ו במדבר :ֹראׁשוֹ  ְׂשַער ֶּפַרע ַּגֵּדל ִיְהֶיה ָקֹדׁש ה'לַ  ַיִּזיר ֲאֶׁשר ַהָּיִמם ְמ�את ַעד ֹראׁשוֹ  ַעל ַיֲעֹבר �א ַּתַער ִנְזרוֹ  ֶנֶדר ְיֵמי ָּכל .19

  ט, י ויקרא :ְלֹדֹרֵתיֶכם עֹוָלם ֻחַּקת ָתֻמתּו ְו�א מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ְּבֹבֲאֶכם ִאָּת� ּוָבֶני� ַאָּתה ֵּתְׁשְּת  ַאל ְוֵׁשָכר ַיִין .20

  ט, מד יחזקאל :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹו� ֲאֶׁשר ֵנָכר ֶּבן ְלָכל ִמְקָּדִׁשי ֶאל ָיבֹוא �א ָּבָׂשר ְוֶעֶרל ֵלב ֶעֶרל ֵנָכר ֶּבן ָּכל ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה .21

 

I 'משנה ה: respecting the king (as v. 1)  

a Prohibitions: riding on his horse, sitting on his throne, using his scepter 

i Note: שלמה was allowed to marry אדוניה ;אבישג was not – as per “using scepter” (vv. 2-3) 

ii Tagent: value of marriage and tragedy of divorce (vv. 4-16) 

b May not be seen: while having his haircut nor in the bathhouse 

i Tangent: מלך gets his haircut every day as per v. 17 

1 And: כה"ג – every week – since that’s when the  משמרות change- note about special כה"ג-haircut and בן אלעשה 

2 And: כהן הדיוט once every 30 days as per vv. 18-19 (inferred from נזיר)  

(a) Question: if so, it should apply today as well 

(b) Answer: parallel to prohibition of שתויי יין – only when they enter מקדש (as per v. 20)  

(i) However: רבי allows כהנים to drink בזמן הזה 

(ii) Contra: רבנן, who’s concern that the מקדש may be rebuilt immediately leads them to ban it 

1. Distinction: a כהן can get his haircut at that point 

2. Retort: he can also sleep off the wine at that point 

3. However: if he drank more than a רביעית, sleep won’t help 

(iii) Rather: רב אשי – since פרועי ראש doesn’t defile עבודה, no גזרה, unlike שתויי יין 

1. Challenge: פרועי ראש should defile עבודה as does שתויי יין (as per היקש in v. 18) – קשיא 

a. Question: how was this הלכה known before יחזקאל? 

b. Counter: how did anyone know the limitation in v. 21 before יחזקאל?  

i. Answer: in both cases, they were oral traditions until his time  


