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3.5.2 

53b (אמר ר' יהושע ב� חנניה) � 55a (ולא בתגרי�) 

 

ָרה    ֹ�לֹ�לֹ�לֹ�לבַ בַ בַ בַ     ֲער�ָכהֲער�ָכהֲער�ָכהֲער�ָכה ִלי ָ�� עֹוָל� ְבִרית ִ�י ֵאל ִע� ֵ�יִתי ֵכ� �א ִ�י .1 ָרה�ְ#מ" ָרה�ְ#מ" ָרה�ְ#מ"   ה, כג ב"שמו :ַיְצִמיחַ  �א ִ�י ֵחֶפ$ ְוָכל ִיְ#ִעי ָכל ִ�י �ְ#מ"

  כב ,ד משלי :ַמְרֵ-א ְ�ָ�רוֹ  �ְלָכל ְלֹמְצֵאיֶה� ֵה� ַחִ,י� ִ�י .2

  ט, א משלי :ְלַגְר2ְֹרֶתי0 ַוֲעָנִקי� ְלֹרא0#ֶ ֵה� ֵח� ִלְוַית ִ�י .3

  יח , כב משלי :ְ�ָפֶתי0 ַעל ַיְח5ָו ִיֹ�נ� ֶנ0ְ�ִבטְ  ִתְ#ְמֵר� ִ�י ָנִעי� ִ�י .4

  כג ,טו משלי :8ֹוב ַמה ְ�ִע7וֹ  ְוָדָבר ִפיו ְ�ַמֲעֵנה ָלִאי# ִ�ְמָחה .5

  ל, יד דברי� :ַלֲעֹ�תוֹ  �ִבְלָבְב0 ְ�ִפי0 ְמֹאד ַה5ָָבר ֵאֶלי0 ָקרֹוב ִ�י .6

  ג, כא תהלי� :ֶ>ָלה ָמַנְע7ָ  ַ�ל יוְ�ָפתָ  ַוֲאֶרֶ#ת ;וֹ  ָנַת7ָה ִל�וֹ  7ֲַאַות .7

  טז, נז ישעיהו :ָעִ�יִתי ֲאִני �ְנָ#מֹות ַיֲעטֹו? ִמְ;ָפַני ר�חַ  ִ�י ֶאְ@צֹו? ָלֶנַצחָלֶנַצחָלֶנַצחָלֶנַצח ְו�א <ִריב ְלעֹוָל� �א ִ�י .8

  ט, מח תהלי� :ֶסָלהֶסָלהֶסָלהֶסָלה    עֹוָל� ַעד הָ ְיכֹוְננֶ  ֱא�ִהי� ֱא�ֵהינ� ְ�ִעיר ְצָבאֹות ה' ְ�ִעיר ָרִאינ� ֵ�� ָ#ַמְענ� ַ�ֲאֶ#ר .9

  יח, טו שמות :ָוֶעדָוֶעדָוֶעדָוֶעד ְלֹעָל� ִיְמ�F ה' .10

   יג, ה השירי� שיר :ֹעֵבר מֹור ֹנְטפֹות #ֹוַ#Gִי� ִ�ְפתֹוָתיו ֶמְרָקִחי� ִמְג5ְלֹות ַהֹ�ֶ��ַהֹ�ֶ��ַהֹ�ֶ��ַהֹ�ֶ��    ַ�ֲער�ַגתַ�ֲער�ַגתַ�ֲער�ַגתַ�ֲער�ַגת    ְלָחָיוְלָחָיוְלָחָיוְלָחָיו .11

ת ל"ֹחת ֵניְ#  ִסיַני ְ�ַהר ִא7וֹ  ְלַדֵ�ר ְ�ַכHתוֹ  ֹמֶ#ה ֶאל ַוִ,�7ֵ .12 ִבי� ֶאֶב�ֶאֶב�ֶאֶב�ֶאֶב�    ל"ֹחתל"ֹחתל"ֹחתל"ֹחת ָהֵעד"   יח, לא שמות :ֱא�ִהי� ְ�ֶאְצַ�ע ְ�ת"

 טז, לב שמות: ַה;"ֹחת ַעל ָחר�תָחר�תָחר�תָחר�ת ה�א ֱא�ִהי� ִמְכ7ַב ְוַהIְִכ7ָב ֵהIָה ֱא�ִהי� ַמֲעֵ�ה ְוַה;"ֹחת .13

 כJ, יחכא במדבר...ַה2ְַיאַה2ְַיאַה2ְַיאַה2ְַיא    �ִמָ�מֹות�ִמָ�מֹות�ִמָ�מֹות�ִמָ�מֹות    ::::ָ�מֹותָ�מֹותָ�מֹותָ�מֹות    �ִמGֲַחִליֵאל�ִמGֲַחִליֵאל�ִמGֲַחִליֵאל�ִמGֲַחִליֵאל    ַנֲחִליֵאלַנֲחִליֵאלַנֲחִליֵאלַנֲחִליֵאל    �ִמ7ָIַָנה�ִמ7ָIַָנה�ִמ7ָIַָנה�ִמ7ָIַָנה    ::::ַמ7ָָנהַמ7ָָנהַמ7ָָנהַמ7ָָנה    �ִמIְִדָ�ר�ִמIְִדָ�ר�ִמIְִדָ�ר�ִמIְִדָ�ר �ְ�ִמְ#ֲעֹנתָ  ִ�ְמֹחֵקק ָהָע� ְנִדיֵבי ָ�ר�הָ  ָ�ִרי� ֲחָפר�הָ  ְ�ֵאר .14

�א    2ֶיא2ֶיא2ֶיא2ֶיא    ָ�לָ�לָ�לָ�ל .15ֵGָאִי�ֵGָאִי�ֵGָאִי�ֵGְָוִגְבָעה ַהר ְוָכל ִי �ד, מ ישעיהו :ְלִבְקָעה ְוָהְרָכִסי� ְלִמי#ֹור ֶהָעֹקב ְוָהָיה ִיְ#ָ-ל  

  יא, סח תהלי� :ֱא�ִהי� ֶלָעִני ְ�טֹוָבְת0 ִכי�7ָ  ָבK ָיְ#ב� ַחָ,ְת0 .16

   יח, כז משלי :ְיכ"ָ�ד ֲאֹדָניו ְוֹ#ֵמר ִ-ְרָיKִ-ְרָיKִ-ְרָיKִ-ְרָיK    ֹיאַכלֹיאַכלֹיאַכלֹיאַכל    7ְֵאָנה7ְֵאָנה7ְֵאָנה7ְֵאָנה    ֹנֵצרֹנֵצרֹנֵצרֹנֵצר .17
0 5ֶ5ַיהָ  ֵח�ֵח�ֵח�ֵח�    ְוַיֲעַלתְוַיֲעַלתְוַיֲעַלתְוַיֲעַלת    ֲאָהִבי�ֲאָהִבי�ֲאָהִבי�ֲאָהִבי�    ַאֶ,ֶלתַאֶ,ֶלתַאֶ,ֶלתַאֶ,ֶלת .18    יט, ה משלי :ָתִמיד 2ֶ#ְ7ִה L�ְֲהָבָתK ֵעת ְבָכל ְיַר�"
   י , ה  שופטי� :ִ�יח� 5ֶֶרF ַעל ְוֹהְלֵכי ִמ5ִי�ִמ5ִי�ִמ5ִי�ִמ5ִי�    ַעלַעלַעלַעל    ֹיְ#ֵביֹיְ#ֵביֹיְ#ֵביֹיְ#ֵבי    תתתתְצֹחרוֹ ְצֹחרוֹ ְצֹחרוֹ ְצֹחרוֹ     ֲאֹתנֹותֲאֹתנֹותֲאֹתנֹותֲאֹתנֹות    ֹרְכֵביֹרְכֵביֹרְכֵביֹרְכֵבי .19

   כז, יב משלי :ָחר�$ ָיָקר <ָד� ְוהֹו� ֵצידוֹ ֵצידוֹ ֵצידוֹ ֵצידוֹ     ְרִמָ,הְרִמָ,הְרִמָ,הְרִמָ,ה    ַיֲחֹרFַיֲחֹרFַיֲחֹרFַיֲחֹרF    �א�א�א�א .20

  יא פסוק יג פרק משלי :ַיְרֶ�ה ָיד ַעל ְוֹקֵב$ ִיְמָעט ֵמֶהֶבל הֹו� .21

  יט, לא דברי� :ִיְ�ָרֵאל ִ�ְבֵני ְלֵעד ַהNֹאת ַהMִיָרה ִ;י 7ְִהֶיה ְלַמַע� ְ�ִפיֶה� ִ�יָמK ִיְ�ָרֵאלִיְ�ָרֵאלִיְ�ָרֵאלִיְ�ָרֵאל    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני    ֶאתֶאתֶאתֶאת    IְָדIְKָדIְKָדIְKָדKְולַ ְולַ ְולַ ְולַ  ַהNֹאת ַהMִיָרה ֶאת ָלֶכ� ִ�ְתב� ְוַע7ָה .22

  א, כא שמות :ִלְפֵניֶה� 7ִָ�י� ֲאֶ#ר ַהIְִ#ָ-ִטי� ְוֵאֶ;ה .23

�ִמי ִצ,"ִני�ִצ,"ִני�ִצ,"ִני�ִצ,"ִני�    ָלFָלFָלFָלF    ַהOִיִביַהOִיִביַהOִיִביַהOִיִבי .24ִ Fִרי� ָל�לִ  ִ#ִתי 7ְַמרF�ֵ ַלְמִסָ;ה Fִבי ָהָלְכ7ְ  5ֶֶר�ַלת #�ָרֵאל ְ�ת�ִבי ִיְ  כ, לא ירמיהו :ֵאֶ;ה ָעַרִיF ֶאל #"

  טו, לט יחזקאל :2ֹוג ֲהמֹו� 2ֵיא ֶאל ַהְמַקְ�ִרי� ֹאתוֹ  ָקְבר� ַעד ִצ,��ִצ,��ִצ,��ִצ,��    ֶאְצלוֹ ֶאְצלוֹ ֶאְצלוֹ ֶאְצלוֹ     �ָבָנה�ָבָנה�ָבָנה�ָבָנה    <ָד�<ָד�<ָד�<ָד�    ֶעֶצ�ֶעֶצ�ֶעֶצ�ֶעֶצ�    ְוָר<הְוָר<הְוָר<הְוָר<ה ָ�<ֶר$ ָהֹעְבִרי� ְוָעְבר� .25

  ד פסוק ז פרק משלי :ִתְקָרא ַלִ�יָנה �ֹמָדע ָא7ְ  ֲאֹחִתי ַלָחְכָמה ֱאֹמר .26

  יב, ל דברי� :ְוַנֲעֶ�Gָה ֹאָתK ְוַיְ#ִמֵענ� ָ;נ� ְוִיָ@ֶחהָ  ַהMַָמְיָמה ָ;נ� ַיֲעֶלה ִמי ֵלאֹמר ִהואִהואִהואִהוא    ַבMַָמִי�ַבMַָמִי�ַבMַָמִי�ַבMַָמִי�    �א�א�א�א .27

  יג, ל דברי� :ְוַנֲעֶ�Gָה ֹאָתK ְוַיְ#ִמֵענ� ָ;נ� ְוִיָ@ֶחהָ  ַהָ,� ֶברעֵ  ֶאל ָלנ� ַיֲעָבר ִמי ֵלאֹמר ִהואִהואִהואִהוא    ַלָ,�ַלָ,�ַלָ,�ַלָ,�    ֵמֵעֶברֵמֵעֶברֵמֵעֶברֵמֵעֶבר    ְו�אְו�אְו�אְו�א .28

 

I. Aggadic excurses 

a. ר' יהושע ב� חנניה: was never bested by anyone but once, by a woman, a lass and a lad 

b. Studying תורה: variouis Aggadot about תלמוד תורה 

i. Studying aloud: importance of studying out loud (vv. 1-2) 

1. Stories: involving ברוריה 

 רב יהודה advice to :שמואל .2

a) Tangent: advice regarding enjoying wealth 

i. Tangent: ריב"ל on the restorative and protective power of תלמוד תורה (v. 3) 

3. Studying aloud (con’t): various דרשות on importance of studying aloud (vv. 4-7) 

a) Tangent: meaning of נצח, סלה, ועד (vv. 8-10) 

ii. Advice: to maintaining תורה knowledge 

1. Traits: modesty, humility, perseverance (vv. 11-16) 

a) Tangent: story involving ?רב יוס and his estranged student 

2. Love of דרשות :תורה on the love of study (vv. 17-21) 

iii. Descripton: of how תורה was taught by משה (vv. 22-23) 

1. Order: משה taught אהר�, then he taught אהר� and his sons, then he included זקני ישראל, then the nation 

a) Then: each “teacher” taught once and left – 

b) Result: everyone studied 4 times 

i. Tangent: story involving application of this rule 

iv. סימני�: importance of using mnemonic devices (סימני�) as study aids (vv. 24-28) 
  


