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1.3.2 

18b (בני רבי חייא נפוק לקרייתא) � 20a (  עי הרע שולטת בה�אי ) 

 

 כב, כא פסוק יד פרק איוב: ֶ*ֱאָבל ָעָליו ְוַנְפ'וֹ  ִיְכ&ב ָעָליו ְ�ָ%רוֹ  ַא# : ָלמוֹ  ָיִבי ְו�א ְוִיְצֲער� ֵיָדע ְו�א ָבָניו ִיְכְ�ד� .1

 ד:לד דברי�: ַתֲעֹבר �א ְוָ'5ָה ְבֵעיֶני3 ֶהְרִאיִתי3 ֶאְ*ֶנ4ָה ְלַזְרֲע3 ֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמר �ְלַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ְל2ְבָרָה� ִנְ'ַ�ְעִ*י ֲאֶ'ר ָה&ֶר1 ֹזאת ֵאָליו 'ה ַוֹ.אֶמר  .2

 ה פסוק קכה פרק תהלי�: ִיְ%ָרֵאל ַעל ָ'לֹו� ָה&ֶו 9ֲֹעֵלי ֶאת 'ה יֹוִליֵכ� ֲעַקְלַק8ֹוָת� ְוַה7ִ5ַי� .3

 כה פסוק כג פרק משלי: יֹוַלְדֶ*3 ְוָתֵגל ְוִא35ֶ &ִבי3 ִיְ%ַמח .4

 ו,ה פסוק א פרק ישעיהו: ֲעֹמָרה ַע� ֱא�ֵהינ� *ֹוַרת ַהֲאִזינ� ְסֹד� ְקִציֵני 'ה ְדַבר ִ'ְמע�: ָ<ִמינ� ַלֲעֹמָרה ָהִיינ� ִ=ְסֹד�... .5

6.  ל פסוק כא פרק משלי: 'ה ְלֶנֶגד ֵעָצה ְוֵאי ְ*ב�ָנה ְוֵאי ָחְכָמה ֵאי

 יא פסוק יז פרק דברי�: �ְ%ֹמאל ָיִמי ְל3 ַיAִיד� ֲאֶ'ר ַהָ<ָבר ִמ ָתס�רָתס�רָתס�רָתס�ר    �א�א�א�א ַ*ֲעֶ%ה ְל3 ֹיאְמר� ֲאֶ'ר ַה5ְִ'9ָט ְוַעל יֹור�3 ֲאֶ'ר ַה*ֹוָרה 9ִי ַעל  .7

 א פסוק כב פרק דברי�: ְל&ִחי3 ְ*ִ'יֵב� ָהֵ'ב ֵמֶה� ְוִהְתַע8ְַמ*ָ ְוִהְתַע8ְַמ*ָ ְוִהְתַע8ְַמ*ָ ְוִהְתַע8ְַמ*ָ  ִנָ<ִחי� ֵ%יוֹ  ֶאת אוֹ  &ִחי3 'ֹור ֶאת ִתְרֶאה �א .8

 ז פסוק ו פרק במדבר: ֹרא'וֹ  ַעל ֱא�ָהיו ֵנֶזר ִ=י ְ�ֹמָת� ָלֶה� ִי5ָ7ַא �א �ְל2ֹחתוֹ �ְל2ֹחתוֹ �ְל2ֹחתוֹ �ְל2ֹחתוֹ  ְל&ִחיו �ְלִא5וֹ  ְל&ִביו .9

10. ֵ� יֹוֵסE 9ָֹרת ֵ��ֵ�ֵ כב פסוק מט פרק בראשית: '�ר ֲעֵלי ָצֲעָדה ָ�נֹות ָעִיָעִיָעִיָעִי    ֲעֵליֲעֵליֲעֵליֲעֵלי    9ָֹרת9ָֹרת9ָֹרת9ָֹרת    ֵ�

 טז:מח בראשית: ָה&ֶר1 ְ�ֶקֶרב ָלֹרב ְוִיְד�Aְוִיְד�Aְוִיְד�Aְוִיְד�A ְוִיְצָחק 2ְבָרָה� ֲאֹבַתי ְוֵ'� ְ'ִמי ָבֶה� ְוִיFֵָרא ַה4ְָעִרי� ֶאת ְיָבֵר# ָרע ִמָ=ל ֹאִתי ַהAֵֹאל ַה5ְַלָא# .11

  

I Continuation of אגדה on knowledge in the nether worlds (vv. 1-3)  

II ל"ריב ’s report of 24 circumstances where we employ נדוי for a violation of  כבוד הרב 

a Examples: מהללאל אליעזר ב הורקנוס' ר(תנורו של עכנאי , תודוס, )4פסוק (חוני , עקביא ב  

III Continued analysis of our משנה – those who carry the bier… 

a ברייתא: we don’t take a מת out just before ק ש"זמ ; but if taken out, we don’t interrupt it 

i Challenge: ר 'Eיוס  was taken out at that time 

ii Answer: he was an אד� חשוב 

b Tangent: behavior in the presence of the אבל – and the animadversion of אביי (v. 5) 

IV משנה ב' : if they already buried and can say ש"ק  by the time they get to the שורה – they should read – else, פטורי� 

a Note: even if they can finish one paragraph or one line, they should do so 

b ברייתא: the inner row is exempt 

i יהודה' ר : those who came for the אבל are exempt; those who came for themselves are חייב 

V Applications of v. 6 (vv. 7-9) 

a שעטנז: Removing שעטנז garments even in public 

i Exception: for כבוד, we accompany the אבלי� even on a טמא path 

1 Answer: this is only in case the טומאה is ס"מד  (e.g. בית הפרס)  

ii Exception: in order to see kings, violate  טומאת אהל דרבנ

iii Exception: v. 8 – which is not a model for others as we do not infer  איסור מממו

iv Exception: מת מצוה (based on v. 9)preventing him from מילה or פסח; cannot be a model as it is ת"שב וא  

b Tangent: comparison of earlier generations who were less scholarly, yet more committed 

c Tangent: stories of pious people who would sit at gates of מקווה (vv. 10-11)  


