
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .טז ד� שקלי�
  ?ומה היה משקל סממניו, ממה היה עשוי שמ� המשחה
  

  ?כמה שקלי� משקלו  
  חמש מאות  ָמר ְ�ר�ר

��ֶ�  חמש מאות  ִקְ�ָמ� ֶ
��  מאתי� וחמשי�  $ְקֵנה בֶֹ

  חמש מאות  ִקָ�ה
  ב לוג" י"הי!   שמ� זית

  
  ? בשמ� המשחהחמי נמש

  

 גדולי� כהני�   מלכי� וה� כהני�   1מלכי בית דוד  
  נמשח  2אינ� נמשחי�  נמשח  בראשו�
בב� של 
  הקוד�

   נמשח:כשיש מחלוקת
   אינו נמשח:כשיש שלו�

  נמשח  אינ� נמשחי�
  

  ?יהודה' מאיר ולר'  לרמה ה� מדות הארו� בטפחי�
  

 טפחי�'  אמת כלי� בת ה,י "לר טפחי�'  אמת כלי� בת ו,מ "לר 

 12.5 15 אמתי� וחצי אורכו
 7.5 9 אמה וחצי רוחבו
 7.5 9 אמה וחצי גובהו

  

  ? 3מה היה מונח בארו� והיכ�
  

 יהודה' לשיטת ר מאיר' לשיטת ר 

  4לוחות' ד רוחב "ב טפחי� "י לאורכו
   חציו לכל כותל"טפח 

 ת" ש� מונח ס"טפחי� ' ב

  הלוחות' ד רוחב "ב טפחי� "י
   אצבע לכותל זה ואצבע לזה"חצי טפח 

 )הספר תורה היה מחו- לארו!(
   אור/ הלוחות"טפחי� ' ו רוחבול

   חציו לכל כותל"טפח 
 5ת טפח ותחתיו טפח" מעל ראש הס"טפחי� ' ב

   אור/ הלוחות"טפחי� ' ו
   אצבע לכותל זה ואצבע לזה"חצי טפח 
 עמודי כס� שוכבי�'  ב"טפח 

  

                                                           
,  היה בשמ� אפרסמו� טהור�ומה שמצאנו שנמשחו , אול� מלכי ישראל אינ� נמשחי� בשמ� המשחה 1
 ).מלבד שאול שא� שלא היה מבית דוד נמשח בשמ� המשחה(
  .שאי� המלוכה ראויה לה�משו� , בשמ� של אפרסמו� אינ� נמשחי�' משמע בסוגיא שאפי 2
  .א"וכא� פירשנו לפי גירסת הגר, הגירסא לפנינו קצת משובשת 3
  .טפחי�' כל לוח היה רוחבו ג 4
וכשמניח אותו באמצע , טפחי�' ת הוא ו"ואורכו של ס, �ת נתו� לרוחבו של ארו"דהיות שאור! ס,  פירוש5

יש לו טפח מעל ראשו וטפח מתחתיו כדי שלא , )אחר שנוריד עובי הכתלי�(טפחי� דרוחב הנותרי� ' הח
  .ת כשהוא דחוק ויתקלקל"יצא ס
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  :שקלי� ד� טז
  ?כיצד נכתבו עשרת הדברות לפי השיטות דלהל�

  
  לוח שני  לוח ראשו�  

  חמש דברות השניות  חמש דברות הראשונות  נה ב� גמליאלחני' לר
  1ועשרה על לוח זה  עשרה על לוח זה  לרבנ�

 2ועשרי� על לוח זה  עשרי� על לוח זה  שמעו� ב� יוחאי' לר
  3וארבעי� על לוח זה  ארבעי� על לוח זה  סימאי' לר

  
  ?יהודה' מאיר ולפי ר' כיצד מתיישבי� הפסוקי� דלהל� לפי ר

  
  ת ֵסֶפר ַה�0ָרה ַהֶ/הָלקַֹח ֵא  

  'ה ְוַ�ְמ�0ֶ אֹת� ִמ2ַד ֲאר�� ְ�ִרית 
  )כו:דברי� לא( 

  ְוָנַת0ָ ֶאת ַה67ֶַֹרת ַעל ָה5רֹ� 
   ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָה5רֹ� �0ֵ0ִ ֶאת ָהֵעד8ת

  )כא:שמות כה(
   ,מאיר ' לר

  ת היה תו9 הארו�"הס
   "תנחומא ' קושית ר

  4לא השיבה על קושיתו' הגמ
   "משמע כשיטתו 

  שהיה נתו! בתו/ הארו!
   ,יהודה ' לר

  ת היה חו: לארו�"הס
   "משמע כשיטתו 

  שהיה נתו! בתיבה מבחו-
   "הכוונה אל הלוחות 

  שה� היו תו/ הארו!
  

                                                           
ובלוח השני , שבלוח אחד נכתבו עשרת הדברות כפי שה� כתובי� בפרשת יתרו, יש מפרשי� 1

 ).כח:שמות לד(אב! עזרא ' ע. ות כפי שה� נכתבו בפרשת ואתחנ!נכתבו הדבר
וממילא בכל לוח ה� היו כתובי� , עבריה�' עשרת הדברות היו נקראי� על הלוחות מב', פי 2

 .פעמיי� פע� בצד זה ופע� בצד זה
הרי ארבעי� דברות , פעמי�' וממילא על כל לוח היו כתובי� ד, לכל לוח יש ארבעה צדדי�', פי 3
 .כל לוחב
  .מ הכוונה שהיה הספר מונח מצד הלוחות בתו/ הארו!"תירצה שדעת ר:) ד� יד(ב "בב' אכ! הגמ 4


