
 

 

 

 

                                
                                       

 וספדה הארץ משפחות משפחות וכו' על מי ההספד? .1

  ."מספד על }בן{ היחידכ"על משיח בן יוסף שנהרג וכדכתיב  חד אמר

ובוכים בהזכר בצער שהיה להתגבר.  ,צדיקים נדמה כהר,לים: לעתיד לבוא הקב"ה שוחט היצה"ר כוהטעם שבו - על יצה"ר שנהרג חד אמר

  שואל: שהקב"ה אמרועוד  ,כיצד לא התגברנו ,רשעים נדמה כחוט שערה ובוכיןל ."יפלא בעיני גם" ,הרכזה כיצד כבשו  תמה ה"הקב ואף

  .וכיון שראה משיח בן יוסף שנהרג מבקש רק חיים ועונה לו הקב"ה כבר קבל דוד אביך חיים בשבילך ,מה תרצה :בן דודלמשיח 

 

 אלו מימרות למדנו בענין היצה"ר? .2

 כעבותות העגלה.  מתחזקאדם נמשך אחריו וכשבתחילה הוא כחוט של קורי עכביש  .א

 "לב  "ומלתם ערלת לבבכם". דוד קראו טמא מדאמר -ערל  ו"יצר לב האדם רע". משה קרא –רע  וקרא הקב"ה :שמות קראו לו שבע .ב

 שלא יחטיאך{  -תורה, וה' ישלימך  –"אם רעב שונאך" }האכילהו לחם ומים"  –שונא  ושלמה קרא . "טהור ברא לי

 "ואת הצפוני ארחיק" -יואל קראו צפוני  ."והסרתי לב האבן" –יחזקאל קראו אבן  .""הרימו מכשול -ישעיה קראו מכשול 

 משום שנתן עיניו במקדש ראשון ושני  מי להחטיא,שמתחבא וממתין להחטיא. והקב"ה ידיחו למקום שאין  ,היצה"ר נקרא צפוני .ג

 בעם ישראל ובתלמידי חכמים מתגרה יותר מכולם.  והחריבם והרג תלמידי חכמים. ותעל צחנתו שמתגרה דוקא

 לא חטאו.כלל וסור ילהפרישם מא אותפרס 3והלך אחריהם  ,ששמע אדם קובע עם אשה שילכו יחדאביי ב מעשהכמו 

 .'כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו' :אמר לו ההוא סבא .ונשען בצער על הדלת ,לא לחטואאמר אביי על עצמו שלא היה מסוגל שו

 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שנא' "רק רע כל היום" והוסיף ר"ל שמבקש להמיתו ואלמלי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו. .ד

 .מתפוצץ ,}תורה{ ואם ברזל הוא "אבנים שחקו מים" תיבדכ .נימוח ,אם יצה"ר מתגרה בך משכהו לביהמ"ד אם חוזקו כאבן .ה

 .דברי כאש וכו' כפטיש יפוצץ סלע" הדכתיב "כ 

 עד{ ,סהדא –בהחלפת אותיות אטב"ח  'מנון'יהיה מנון" } וכו'יצה"ר מסית אדם בעוה"ז ואח"כ מעיד עליו בעוה"ב שנא': "מפנק מנוער  .ו

 כי רוח זנונים בקרבם". " –"כי רוח זנונים התעה" ואח"כ דבר קבע  –בתחילה כטעות בעלמא  .ז

 בעה"ב. וכמו שמבואר בפסוק של 'כבשת הרש' – 'איש'ולבסוף  'אורח' כאח" 'הלך'וכעי"ז אמר רבא שבתחילה הוא 

 ו"בעשנאמ': "וכמרעיתם יש – .משביעו רעב ,מרעיבו שבע ,איבר קטן יש לאדם .ח

 

 אלו ארבעה הקב"ה מתחרט עליהן בכל יום? .3

  .המונע תשובה וממשיך הגלות –יצה"ר  ד.שהם המשך הגלות.  –ישמעאלים  ג.שהחריבו הבית.  –כשדים  ב.שהגלה את ישראל.  –גלות  א.

 

 שהעוונות והזכויות בידיו של הקב"ה? ,אלו שלש מקראות נותנים פתחון פה לעם ישראל .4

 ורב פפא הוסיף "ואת רוחי אתן בקרבכם" , ". "והסרתי לב האבן מבשרכםג    "כן אתם בידי רהנה כחומר ביד היוצ" ב.  "ואשר הרעות" א. 

 

  ?חרשים }אומנים{מי הם ארבעה  .5

 שבנה תיבה עם אביו.  'שם' –כהן צדק  ד.אליהו }אומן בבנית מזבח בכרמל{  ג.משיח בן יוסף, }אומנים בבנין המקדש{  ב. משיח בן דוד,  א.

  [  שאכן אין לחלוק עם רב חנא באגדתא.ואמר רב ששת ]על האומות שהגלו ישראל  ,הפסוק שפזרו את יהודה וכוונת

 .ישי, שאול, שמואל, עמוס, צפניה, צדקיה, משיח ואליהונסיכים:  8דוד ומימינו אדם שת ומתושלח ומשמאלו אברהם יעקב ומשה.  רועים: 7

 

 ?שהעלו הכדים הפרחי כהונהבמה היו משובחים  .לוג למנורה 120לוג ויחד שפכו  30 שבכל כד היהמסקנת הגמ'  .6

 . 'עםברוב 'משום , 2ולא הניחו להעלות  ,בכבש בנחת ועולה. ירכות של שור הגדול 2 וס שהיה לוקחתביבת היו מבנה של מרתה משובחים 

 .אשה היתה בוררת חיטים לאור שמחת בית השואבה אמרומכבש. ועוד  שתלול יותרשהם עולים על סולם  :שמשובחים ממנווהטעם 
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