ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת שבועות

דפי עזר ללימוד דף היומי
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15a ( )ובשתי תודות 16a ()ועל פי נביא נשרפת

 לא, נחמיה יב:הָ אַ ְשׁפֹּ ת

ידה ְשׁ ֵתּי ת ֹודֹת גְּ ד ֹו ת וְ ַתהֲ ֻל ֹכת ַליּ ִָמין מֵ עַ ל לַחוֹמָ ה לְ ַשׁעַ ר
ָ הוּדה מֵ עַ ל לַחו ָֹמה וָ אַעֲ ִמ
ָ ְ וָאַעֲ לֶה אֶ ת ָשׂ ֵרי י.1
ֵ  וְ ִק ְרבּ ֹו וּכְ ָרעָ יו יִ ְר ַחץ בַּ מָּ יִם וְ ִה ְק ִטיר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת הַ כֹּל הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ֹעלָה ִא.2
 ט, ויקרא א:'שּׁה ֵריחַ נִ יחוֹחַ ַלה
ֵ  וְ ִשׁ ַסּע אֹ ת ֹו ִבכְ נָפָ יו א י ְַב ִדּיל וְ ִה ְק ִטיר אֹ ת ֹו הַ כֹּהֵ ן הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה עַ ל הָ עֵ ִצים אֲ ֶשׁר עַ ל הָ אֵ שׁ ֹע ָלה הוּא ִא.3
 יז, ויקרא א:'שּׁה ֵריחַ נִיחֹחַ ַלה
ֵ וּמ ַשּׁ ְמנָהּ עַ ל כָּ ל לְ בֹ נ ָָתהּ וְ ִה ְק ִטיר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת אַזְ כָּ ָר ָתהּ הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ִא
ִ  וֶהֱ בִ יאָ הּ אֶ ל ְבּנֵי אַהֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִ ים וְ ָק ַמץ ִמ ָשּׁם ְמ א קֻ ְמצ ֹו ִמסָּ לְ ָתּהּ.4
 ב, ויקרא ב:'שּׁה ֵריחַ נִיחֹחַ ַלה
ַ  א ֵתאָפֶ ה חָ מֵ ץ חֶ לְ ָקם נ.5
 י, ויקרא ו:ָת ִתּי אֹ ָתהּ מֵ ִא ָשּׁי קֹ ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא ַכּ ַח ָטּאת וְ ָכאָ ָשׁם
ֹ ְ וּבְ יוֹם הָ ִקים אֶ ת הַ ִמּ ְשׁכָּן כִּ ָסּה הֶ עָ נָן אֶ ת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן ל.6
 טו, במדבר ט:אהֶ ל הָ עֵ דֻ ת וּבָ עֶ ֶרב יִ ְהיֶה עַ ל הַ ִמּ ְשׁכָּן כְּ ַמ ְראֵ ה אֵ שׁ עַ ד בֹּ ֶקר
ָ ִ אֲ רו ִֹמ ְמ ה' כִּ י ִדלּ.7
 ב, תהלים ל:יתנִ י וְ א ִשׂ ַמּ ְח ָתּ אֹ יְ בַ י לִ י
 י, תהלים צא:  א ְתאֻ נֶּה אֵ לֶי ָרעָ ה וְ ֶנגַע א ִי ְק ַרב ְבּאָהֳ ֶל.8
 )ד( ְבּאֶ ְב ָרת ֹו ָיסֶ ָל וְ ַתחַ ת: )ג( כִּ י הוּא י ִַצּילְ ִמפַּ ח יָקוּשׁ ִמדֶּ בֶ ר הַ וּוֹת:צוּד ִתי אֱ הַ י אֶ ְבטַ ח בּ ֹו
ָ וּמ
ְ  )ב( ֹאמַ ר ַלה' מַ ְח ִסי: )א( יֹ ֵשׁב בְּ סֵ ֶתר עֶ לְ יוֹן ְבּצֵ ל ַשׁ ַדּי יִ ְתל ֹונָן.9
ימי ֶנ
ִ  )ז( ִיפֹּ ל ִמ ִצּ ְדּ אֶ לֶף ְוּרבָ בָ ה ִמ:ִמ ֶקּטֶ ב יָשׁוּד צָ הֳ ָריִם
ֲ )ו( ִמ ֶדּבֶ ר בָּ אֹ פֶ ל יַה: )ה( א ִת ָירא ִמפַּ ַחד לָיְ לָה מֵ חֵ ץ יָעוּף יוֹמָ ם:כְּ נָפָ יו ֶתּ ְחסֶ ה ִצנָּה וְ סֹחֵ ָרה אֲ ִמתּ ֹו
 תהלים צא:  )ט( כִּ י אַ ָתּה ה' מַ ְח ִסי עֶ לְ יוֹן ַשׂ ְמ ָתּ ְמע ֹו ֶנ: )ח( ַרק ְבּעֵ ינֶי ַת ִבּיט וְ ִשׁלֻּמַ ת ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְראֶ ה:אֵ לֶי א ִיגָּשׁ
 )ד( וְ אַ ָתּה ה' מָ גֵן: )ג( ַרבִּ ים אֹ ְמ ִרים לְ נַפְ ִשׁי אֵ ין ְישׁוּעָ ָתה לּ ֹו בֵ א ִהים סֶ לָה: )ב( ה' מָ ה ַרבּוּ צָ ָרי ַר ִבּים ָק ִמים עָ לָי: )א( ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד בְּ בָ ְרח ֹו ִמפְּ נֵי אַבְ ָשׁלוֹם ְבּנ ֹו.10
 )ז( א ִא ָירא מֵ ִרבְ ב ֹות עָ ם אֲ ֶשׁר:ישׁנָה הֱ ִקיצו ִֹתי כִּ י ה' יִ ְס ְמכֵנִ י
ָ  )ו( אֲ נִ י ָשׁכַ ְב ִתּי וָ ִא: )ה( קוֹלִ י אֶ ל ה' אֶ ְק ָרא וַ יַּעֲ נֵנִ י מֵ הַ ר ָק ְדשׁ ֹו סֶ לָה:ֹאשׁי
ִ בַּ עֲ ִדי כְּ בו ִֹדי וּמֵ ִרים ר
ָ ִ )ח( קוּמָ ה ה' הו ִֹשׁיעֵ נִ י אֱ הַ י כִּ י ִהכּ:ָס ִביב ָשׁתוּ עָ לָי
 תהלים ג: )ט( ַלה' הַ ְישׁוּעָ ה עַ ל עַ ְמּ בִ ְר ָכ ֶת סֶּ לָה:ית אֶ ת כָּ ל אֹ יְבַ י ל ִֶחי ִשׁנֵּי ְר ָשׁ ִעים ִשׁבַּ ְר ָתּ
ָ  וַ ֵיּ ֶל אַחֲ ֵריהֶ ם הו ַֹשׁ ְעיָה וַ חֲ ִצי ָשׂ ֵרי י.11
 לב, נחמיה יב:ְהוּדה

I

Continued analysis of /משנה ב: procedure for expanding city or עזרות
a
mention of  – שתי תודותactually means two loaves of תודה
i
proof: v. 1 mentions  – תודות גדולותcannot mean “big animals” – would be  ;פריםcannot mean big ones of that type
1
reason: there is no “significance” to size etc. before 'ה, as per  משנה מנחותper vv. 2-4 (intent is main thing)
2
must mean: big loaves of ( לחמי תודהmeaning –  ;)חמץ3 types of  מצהand one set (10 loaves) of חמץ, ‘tho half of
the flour is used for these 10.
b רב"ח: the  עזרהrequires ( שיירי מנחהnot  )לחמי תודהfor expansion
i
Reason: just as city is  מתקדשwith something that, if it leaves, is נפסל, so too with עזרה
1
Challenge: perhaps it also requires – חמץ
(a) Block: there is no  מנחת חמץper v. 5
(b) Suggestion: wait until  שבועותand use the ( שיירי שתי הלחםwhich are )חמץ
(i) Rejection: not logistically possible –
1. Can’t: perform procedure on  – עיו"טthe breads don’t become  קדושw/o שחיטת הכבשים
2. Can’t: build on  עיו"טand  מקדשthe next day – must be same day (?)
3. Can’t: build on  בנין ביה"מ – יו"טisn’t דוחה יו"ט
4. Can’t: leave over for  – מחרת יו"טthe  מנחהbecomes invalidated due to לינה
5. Can’t: build all except for one small piece, finish it on  – מוצאי יו"טcan’t build at night per v. 6
c
Mention of שיר: with instruments at every corner and large (building) stone in ירושלים
i
Text: v. 7 ff. (' ;)תהלים לthen ( יושב בסתרv.9) (" "שיר של נגעיםper v. 8 or " "שיר של פגעיםv. 9) then '( תהלים גv. 10)
1
Note:  ריב"לwould say these before sleeping, for protection
(a) Challenge: we aren’t allowed to use  דברי תורהfor healing
(b) Answer: preemptive protection isn’t the same as healing once there is a wound
(i) Note: is it only “ ”אסורwhen there is a wound? That is classified as one who has no !חלק בעוה"ב
(ii) Answer: per  – ר' יוחנןonly if he spits before reciting; else, “only” אסור
d Mention of  ב"דwalking before לחמי תודה
i
Challenge: v. 11 indicates that the leaders walked behind the לחמי תודה
ii Indeed:  משנהshould read that way –  ב"דwalks behind לחמי תודה
1
Question: how would the  לחמי תודהbe marched? Dispute ר"ש ברבי/ר' חייא
(a) Side by side: one closer to wall is called “inner” – eaten; other is burnt
(b) Single file: one closer to ( ב"דin back) is eaten, front one is burnt
(i) Challenge: if it is side by side, why is one burnt and the other eaten?
(ii) Further: even if it is single-file, why is any one eaten – both must be used, together, to be מקדש
2
Answer ()ר' יוחנן:one was eaten and the other burnt by the command of the )חגי וזכריה( נביא
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