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2.6.7 

63a (משנה ד)� 64b (התורפה �כאילו מסתכל במקו) 

 

  ד, ב ישעיהו: ִמְלָחָמהִמְלָחָמהִמְלָחָמהִמְלָחָמה    עֹודעֹודעֹודעֹוד    ִיְלְמד#ִיְלְמד#ִיְלְמד#ִיְלְמד#    ְו)אְו)אְו)אְו)א    ֶחֶרבֶחֶרבֶחֶרבֶחֶרב    �ֹוי�ֹוי�ֹוי�ֹוי    ֶאלֶאלֶאלֶאל    גֹויגֹויגֹויגֹוי    ִיָ(אִיָ(אִיָ(אִיָ(א    )א)א)א)א    ְלַמְזֵמרֹותְלַמְזֵמרֹותְלַמְזֵמרֹותְלַמְזֵמרֹות    ַוֲחִניתֹוֵתיֶה�ַוֲחִניתֹוֵתיֶה�ַוֲחִניתֹוֵתיֶה�ַוֲחִניתֹוֵתיֶה�    ְלִאִ$י�ְלִאִ$י�ְלִאִ$י�ְלִאִ$י�    ְרבֹוָת�ְרבֹוָת�ְרבֹוָת�ְרבֹוָת�חַ חַ חַ חַ     ְוִכְ$ת#ְוִכְ$ת#ְוִכְ$ת#ְוִכְ$ת# ַרִ�י� ְלַעִ!י� ְוהֹוִכיחַ  ַה�ֹוִי� ֵ�י� ְוָ�ַפט .1

  יא, טו דברי�: ְ�7ְרֶצ3 #ְלֶאְבֹיְנ3 ַלֲעִנ36ֶ ְל2ִחי3 ָיְד3 ֶאת ִ$ְפַ$ח 5ָֹתחַ  ֵלאֹמר ְמַצ3#ְ 2ֹנִכי ֵ.� ַעל ָה2ֶר1ָה2ֶר1ָה2ֶר1ָה2ֶר1    ִמ0ֶֶרבִמ0ֶֶרבִמ0ֶֶרבִמ0ֶֶרב    ֶאְביֹו�ֶאְביֹו�ֶאְביֹו�ֶאְביֹו�    ֶיְחַ/לֶיְחַ/לֶיְחַ/לֶיְחַ/ל    )א)א)א)א    ִ.יִ.יִ.יִ.י .2

  ג, סד ישעיהו :לוֹ  ִלְמַחֵ.ה ַיֲעֶ:ה ז#ָלְת3ז#ָלְת3ז#ָלְת3ז#ָלְת3    ֱא)ִהי�ֱא)ִהי�ֱא)ִהי�ֱא)ִהי�    ָר2ָתהָר2ָתהָר2ָתהָר2ָתה    )א)א)א)א    ַעִי�ַעִי�ַעִי�ַעִי� ֶהֱאִזינ# )א ָ�ְמע# )א #ֵמעֹוָל� .3

 ה=ד, מה תהלי� :ְיִמיֶנ3 נֹוָראֹות ְותֹוְר3 ֶצֶדק ַעְנָוהוְ  ֱאֶמת ְ/ַבר ַעל ְרַכב ְצַלח ַוֲהָדְר3 :ַוֲהָדֶר3 הֹוְד3 ִ��ֹור ָיֵר> ַעל ַחְרְ�3 ֲחגֹור .4

 טז, ג משלי :ְוָכבֹוד ֹעֶ�ר ִ�ְ:ֹמאוָל? ִ�יִמיָנ? ָיִמי� ֹאֶר> .5

  טז, ג מלאכי :ְ�מוֹ ְ�מוֹ ְ�מוֹ ְ�מוֹ     ְ�ֵביְ�ֵביְ�ֵביְ�ֵבי#ְלחֹ #ְלחֹ #ְלחֹ #ְלחֹ  ה' ְלִיְרֵאי ְלָפָניו ִזָ.רֹו� ֵסֶפר ַו6ִָ.ֵתב ַו6ְִ�ָמע ה' ַו6ְַקֵ�ב ֵרֵעה#ֵרֵעה#ֵרֵעה#ֵרֵעה#    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    ה'ה'ה'ה'    ִיְרֵאיִיְרֵאיִיְרֵאיִיְרֵאי    ִנְדְ�ר#ִנְדְ�ר#ִנְדְ�ר#ִנְדְ�ר#    2ז2ז2ז2ז .6

ִ!י� ַ$ְחֵ$ינ# ַעִ!י� ַיְדֵ�רַיְדֵ�רַיְדֵ�רַיְדֵ�ר .7 C:ַרְגֵלינ# ַ$ַחת #ְלא �ד, מז תהלי  

  ה= ד, ח קהלת :ָחָכ� ֵלב ֵיַדע #ִמ5ָ�ְט ְוֵעת ָרעָרעָרעָרע    ָ/ָברָ/ָברָ/ָברָ/ָבר    ֵיַדעֵיַדעֵיַדעֵיַדע    )א)א)א)א    ִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוה    �ֹוֵמר�ֹוֵמר�ֹוֵמר�ֹוֵמר :ַ$ֲעֶ:ה ַמה לוֹ  ֹיאַמר #ִמי ִ�ְלטֹו� ֶמֶל> ְ/ַבר ַ�ֲאֶ�ר .8

  יג, ח ש"שה :ַהְ�ִמיִעיִני ְלקֹוֵל> ַמְקִ�יִבי� ֲחֵבִרי� ַ�ַ�Fִי� ֹוֶ�ֶבתַה6 .9

  יד, ח ש"שה :ְבָ:ִמי� ָהֵרי ַעל ָהַא6ִָלי� ְלֹעֶפר אוֹ  ִלְצִבי ְל3 #ְדֵמה /ֹוִדי ְ�ַרח .10

  ד, ב ש"שה :7ֲהָבה ָעַלי ְוִדְגלוֹ ְוִדְגלוֹ ְוִדְגלוֹ ְוִדְגלוֹ  ַה6ִָי� ֵ�ית ֶאל ֱהִבי7ִני .11

  יד, ו איוב :ַיֲעזֹוב ַ�ַ/י ְוִיְר7ת ָחֶסד ֵמֵרֵעה# ַלָ!ס .12

�ַדְרֵכי ְוַהIֵ> ְבח#רֹוֶת3 ִ�יֵמי ִלְ�3 ִויִטיְב3 ְ�ַיְלד#ֶתי3 ָ�ח#ר ְ:ַמח .13ְ 3�  ט, יא קהלת :ַ�ִ!5ָ�ְט ָהֱא)ִהי� ְיִביֲא3 ֵאIֶה ָ.ל ַעל ִ.י ְוָדע ֵעיֶני3 #ְבַמְרֵאי ִלְ

  כג, לא במדבר :ַבָ!ִי� ַ$ֲעִביר# ָ�ֵא� ָיֹבא )א ֲאֶ�ר ְוֹכל ִיְתַחJָא ִנָ/ה ְ�ֵמי ַא> ְוָטֵהר ָבֵא� ַ$ֲעִביר# ָבֵא� ָיֹבא ֲאֶ�ר ָ/ָברָ/ָברָ/ָברָ/ָבר ָ.ל .14

  לב, יא ויקרא :ְוָטֵהר ָהֶעֶרב ַעד ְוָטֵמא י#ָבא ַ�ַ!ִי� ָ�ֶה� ְמָלאָכה ֵיָעֶ:ה רֲא�ֶ  ְ.ִלי ָ.ל ָ:קָ:קָ:קָ:ק    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ  עֹורעֹורעֹורעֹור    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ֶבֶגדֶבֶגדֶבֶגדֶבֶגד    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ  ֵע1 ְ.ִלי ִמָ.ל ִיְטָמא ְ�ֹמָת� ֵמֶה� ָעָליו ִי5ֹל ֲאֶ�ר ְוֹכל .15

  נא, לא במדבר :ַמֲעֶ:הַמֲעֶ:הַמֲעֶ:הַמֲעֶ:ה    ְ.ִליְ.ִליְ.ִליְ.ִלי    ֹ.לֹ.לֹ.לֹ.ל ֵמִאָ$� ַהKָָהב ֶאת ַהֹ.ֵה� ְוֶאְלָעָזר ֹמֶ�ה ַו0ַ6ִח .16

  כ, לא במדבר :ְתַחJָא#ְתַחJָא#ְתַחJָא#ְתַחJָא#$ִ $ִ $ִ $ִ  ֵע1 ְ.ִלי ְוָכל ִעKִי�ִעKִי�ִעKִי�ִעKִי�    ַמֲעֵ:הַמֲעֵ:הַמֲעֵ:הַמֲעֵ:ה ְוָכל עֹורעֹורעֹורעֹור    ְ.ִליְ.ִליְ.ִליְ.ִלי    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל ֶ�ֶגדֶ�ֶגדֶ�ֶגדֶ�ֶגד ְוָכל .17

  ד, כב ויקרא :ָזַרעָזַרעָזַרעָזַרע    ִ�ְכַבתִ�ְכַבתִ�ְכַבתִ�ְכַבת    ִמֶ!F#ִמֶ!F#ִמֶ!F#ִמֶ!F#    ֵ$ֵצאֵ$ֵצאֵ$ֵצאֵ$ֵצא    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ  ֶנֶפ� ְטֵמא ְ�ָכל ְוַהFֵֹגעַ  ִיְטָהר ֲאֶ�ר ַעד ֹיאַכל )א ַ�0ֳָדִ�י� ָזב אוֹ  ָצר#עַ  ְוה#א 7ֲהֹר� ִמKֶַרע ִאי� ִאי� .18

ְמ2תוֹ  ְלֹכל לוֹ  ִיְטָמא ֲאֶ�ר ְב2ָד� אוֹ  לוֹ  ִיְטָמא ֲאֶ�ר ֶ�ֶר1ֶ�ֶר1ֶ�ֶר1ֶ�ֶר1    ְ�ָכלְ�ָכלְ�ָכלְ�ָכל    ִיַ�עִיַ�עִיַ�עִיַ�ע    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ  .19 Cה, כב ויקרא :ט  

�ס ָזַרע ִ�ְכַבת ָעָליו ִיְהֶיה ֲאֶ�ר עֹורעֹורעֹורעֹור    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ֶ�ֶגדֶ�ֶגדֶ�ֶגדֶ�ֶגד    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל .20ַCְוכ �ִי!ַ�  יז, טו ויקרא: ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא ַ

  נ, לא במדבר :ה' ִלְפֵני ַנְפֹ�ֵתינ# ַעל ְלַכ5ֵר ְוכ#ָמזְוכ#ָמזְוכ#ָמזְוכ#ָמז    ָעִגילָעִגילָעִגילָעִגיל ַטַ�ַעת ְוָצִמיד ֶאְצָעָדה ָזָהב ְכִלי ָמָצא ֲאֶ�ר ִאי� ה' ָקְרַ�� ֶאת ַוFְַקֵרב .21

22. Mַו6ְִקֹצMַו6ְִקֹצMַו6ְִקֹצMָ:ֵרי ֶהָחִילֶהָחִילֶהָחִילֶהָחִיל    5ְק#ֵדי5ְק#ֵדי5ְק#ֵדי5ְק#ֵדי    ַעלַעלַעלַעל    ֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�ה    ַו6ְִקֹצ �ַהֵ!אֹות ְוָ:ֵרי ָהֲאָלִפי �ִאי� יד, לא במדבר :ַהִ!ְלָחָמה ִמNְָבא ַהָ

  מט, לא במדבר :ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    ִמֶ!F#ִמֶ!F#ִמֶ!F#ִמֶ!F#    ִנְפַקדִנְפַקדִנְפַקדִנְפַקד    ְו)אְו)אְו)אְו)א ְ�ָיֵדנ# ֲאֶ�ר ַהִ!ְלָחָמה 7ְנֵ�י ֹרא� ֶאת ָנְ:א# ֲעָבֶדי3 ֹמֶ�ה ֶאל ַו6ֹאְמר# .23

 

I. משא :משנה ד for men; two more items for women 

a. Dispute: /ר"א�חכמי about implements of war (sword, bow, shield, lance, spear) as תכשיט for men  

i. ר"א: they are ornaments (תכשיטי�, per v. 4) and he is not חייב –  

ii. �חכמי: they are degrading per v. 1 

1. Argument: if they are ornaments, why will they be destroyed in the future?  

2. Defense (ר"א): they won’t be needed 

a. Counter (אביי): since they won’t be needed, they are like a candle at midday – משאוי 

b. Note: this entire line of reasoning is counter שמואל’s – who argues that ימות המשיח will see no changes 

in human nature, just political liberation for ישראל �ע (vv. 2-3) 

i. Note: it is possible that ר"א maintained that these weapons will not be nullified in the future 

1. Therefore: they are always considered נוי 

2. And: his read of ימות המשיח is akin to that of שמואל 

iii. Aggadic tangent: value of תלמוד תורה and protection for �תלמידי (vv. 5-11) 

iv. Aggadic tangent: interpretations of vv. 12-13 

b. Additions to earlier משניות: Items for women: 

i. בירית (holds up socks): is טהור and she may wear it 

ii. �כבלי (leg braces): are �טמאי and she may not wear them on שבת 

1. Discussion: בירית is a leg-ring, as is �כבלי – but they are 2, chained together 

a. Reason: for טומאה – not due to sound made (per v. 14), but chaining together was used to keep 

girls’ steps short (per family in ירושלי� ); explanation supported by report of ר' יוחנ� 

II. Tangential discussion about �טומאת בגדי 

a. ר' יוחנ� (via ר' דימי – corrected version): sources for טומאה of jewel and woven piece at no minimal שעור 

i. תכשיט: no minimal שעור – from 1צי 

ii. אריג: no minimal שעור – from v. 15 – או בגד 

b. ברייתא (w/רבא’s explanation): each of the above; אריג+תכשיט is טמא, per v. 16 – בגד+שק ;כלי מעשה is טמא as an אריג 

(even if not woven; עני ties three strands together to put around his daughter’s neck as a minimal תכשיט) 

i. Challenge (to רבא): v. 16 is written in re: כלי מדי� (only טומאת מת)  

ii. Answer: infer via כלי::כלי (which is written in context of each טומאה) 
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c. Extension of או שק (v 15): extends to pulling-straps used for horses 

i. We may have: thought to extend it to unspun ropes; שק defines it as spun or woven 

ii. Note: in re: טומאת מת (v. 17) it also defines as spun or woven, including �חבקי etc. and excluding unspun 

1. Question: why not infer it via בני� אב from 1טומאת שר (v. 15)?  

2. Answer: טומאת מת is more severe than 1טומאת שר 

3. Therefore: ::בגד ועורבגד ועור  (vv. 15, 17) equates them 

a. And: just as we allow for any �מעשה עזי in re: טומאת מת (v. 17), we apply same to 1טומאת שר 

b. And: או שק extends it to garments made of any animal hair (including from horse-tail)  

i. Clarification: we used או שק for �חבקי etc. before we had גז"ש; afterwards, it was “left over” 

c. Then: we extend טומאה of garments of any animal hair to טומאת מת 

i. Challenge: 1טומאת שר is more common (טומאת ערב)  

ii. Therefore: גז"ש of בגד ועור::בגד ועור overcomes that challenge 

iii. Analysis: בגד ועור must be מופנה (fully superfluous) 

1. Else: we could have challenged שר1 :גז"ש is more severe, in that it allows for טומאה as small as כעדשה 

2. Indeed: it is מופנה, since 1טומאת שר is compared to טומאת שכבת זרע (juxtaposition of vv. 18-19) 

a. And: ז"טומאת שכ  already mentions בגד ועור (extending to �חבקי etc.) – v. 20 

b. Challenge: that is only valid if we take position that מופנה מצד אחד is invulnerable 

i. But: if we hold that מופנה מצד א' למידי� ומשיבי�, why don’t we break down בני� אב on point? 

ii. Answer: בגד ועור is מופנה משני צדדי�, since טומאת מת is also compared to שר1 טומאת  (v. 19) 

d. Conclusion: �מדרשי on vv. 21-23, the lascivious nature of the garments they captured, the need for כפרה even 

though the soldiers never violated the commands and ש"ר  exhortation about �שמירת העיני 

 

 

 

 


