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5.3.9 

38a (משנה יא) � 39a (הפרק �סו) 

� ִלְבָרָכה ַצִ�יק ֵזֶכר )1�  ז ,י משלי :ִיְרָקב ְרָ�ִעי� ְוֵ

  ז ,מג ישעיהו :ֲעִ*יִתיו (� ְיַצְרִ)יו ְ'ָראִתיו ְוִלְכבֹוִדי ִבְ�ִמי ַהִ$ְקָרא ֹ#ל )2

ב2 ְו(ַחר ה' ִלְפֵני ָה/ֶר. ְוִנְכְ'ָ�ה )3 3�(ָ �  כב ,לב במדבר ...2ִמ4ְִ*ָרֵאל2ִמ4ְִ*ָרֵאל2ִמ4ְִ*ָרֵאל2ִמ4ְִ*ָרֵאל    ה'ה'ה'ה'מֵ מֵ מֵ מֵ     ְנִק4ִי�ְנִק4ִי�ְנִק4ִי�ְנִק4ִי�    ִוְהִייֶת�ִוְהִייֶת�ִוְהִייֶת�ִוְהִייֶת

  ד ,טז משלי :ָרָעה ְליֹו� ָרָ�ע ְוַג� ַל8ֲַעֵנה2 ה' 7ַָעל ֹ#ל )4

ִחי� ֹעלֲֵלי 7ְִרָי� ָנִ�י� ֹ)אַכְלָנה ִא� ֹ#ה עֹוַלְל)ָ  ְלִמי ְוַהִ'יָטה ה' ְרֵאה )5   כ ,ב איכה: ְוָנִביא ֹ#ֵה; ֲאֹדָני ְ'ִמְקַ�� יֵָהֵרג ִא� ִט37

 (ֲחָריו ֵ'יתוֹ  ְוֶאת ָ'ָניו ֶאת ְיַצ2ֶה ֲאֶ�ר ְלַמַע; ְיַדְעִ)יו ִ#י :ָה/ֶר. <ֹוֵיי ֹ#ל בוֹ  ְוִנְבְרכ2 ְוָעצ2� ָ<דֹול ְלגֹוי ִיְהיֶה ָהיוֹ  ְו(ְבָרָה� :ֹעֶ*ה ֲאִני ֲאֶ�ר ֵמ(ְבָרָה� ֲאִני ַהְמַכֶ=ה /ָמרה' וַ  )6
  כA  יז ,יח בראשית :ְמֹאד ָכְבָדה ִ#י ְוַחָ@אָת� ָרָ'ה ִ#י ַוֲעֹמָרה ְסֹד� ַזֲעַקת ה' ַו4ֹאֶמר: ָעָליו ִ�ֶ'ר ֲאֶ�ר ֵאת (ְבָרָה� ַעל ה' ָהִביא ְלַמַע; 2ִמְ�7ָט ְצָדָקה ַלֲע*ֹות ה' ֶ�ֶר? ְוָ�ְמר2

7( � ִמ; 2ְרֵאה ֵעיֶניD ָנא ָ*א ֵמִע8וֹ  לֹוט ִה7ֶָרד (ֲחֵרי (ְבָר� ֶאל /ַמר ה'וַ   :ְמֹאד ה'לַ  ְוַחָ@ִאי� ָרִעי� ְסֹד� ְו(ְנֵ�י :ְסֹד� ַעד ַו4ֱֶאַהל ַהִ#ָ#ר ְ'ָעֵרי ָיַ�ב ְולֹוט ְ#ָנַע; ְ'ֶאֶר. ָיַ�ב (ְבָר
�� ַאָ)ה ֲאֶ�ר ַה8ָקֹו� יד– יב ,יג בראשית :ָוָי8ָה ָוֵקְדָמה ָוֶנְגָ'ה ָצֹפָנה ָ

  י ,ג ישעיהו :ֹיאֵכל2 ַמַעְלֵליֶה� ְפִרי ִ#י טֹוב ִ#י ַצִ�יק ִאְמר2 )8

  ו ,ד הושע :/ִני ַ<� ָ'ֶניD ֶאְ�ַ#ח ֱאHֶהיD תֹוַרת ַוִ)ְ�ַ#ח ִלי ִמַ#ֵה; ְוֶאְמ/ְסD ָמ(ְס)ָ  ַהַ�ַעת ַאָ)ה ִ#י ַהָ�ַעת ִמְ'ִלי ַע8ִי ִנְדמ2 )9

� ה2א זֹוֵרחַ  �ֹוֵא� ְמקֹומוֹ  ְוֶאל ַהJֶָמ�ַהJֶָמ�ַהJֶָמ�ַהJֶָמ�    2ָבא2ָבא2ָבא2ָבא    ַהJֶֶמ�ַהJֶֶמ�ַהJֶֶמ�ַהJֶֶמ�    ְוָזַרחְוָזַרחְוָזַרחְוָזַרח )10�  ה ,א קהלת :ָ

11( �ֵקי ה'לַ  ִ#י ַיְנִחֵל� ָכבֹוד ְוִכֵ=א ְנִדיִבי� ִע� ְלהֹוִ�יב ֶאְביֹו; ָיִרי� ֵמַאְ�7ֹת ָ�ל ֵמָעָפר ֵמִקי  Hא ִ#י ִי28�ָ ַ'ֹחֶ�? 2ְרָ�ִעי� ִיְ�ֹמר ֲחִסיָדיו חסידו ַרְגֵלי :ֵ)ֵבל ֲעֵליֶה� ַו4ֶָ�ת ֶאֶר. ְמצ3
  טA ח ,ב א שמואל :ִאי� ִיְגַ'ר ְבֹכחַ 

  כה ,י משלי :עֹוָל� ְיסֹוד ְוַצִ�יק ָרָ�ע ְוֵאי; ס2ָפה ַ#ֲעבֹור )12

13( �  לד ,ג משלי :ֵח; ִיֶ); ְוַלֲעָנִוי� ָיִלי. ה2א ַלKִֵצי� ִא

� ֱאHֵהיֶכ� ה' ֲאִני ִ#י :ָ'� ְוִנְטֵמֶת�ְוִנְטֵמֶת�ְוִנְטֵמֶת�ְוִנְטֵמֶת� ָ'ֶה� ִתַ@8ְא2ִתַ@8ְא2ִתַ@8ְא2ִתַ@8ְא2 ְוHא ַהJֵֹר. ַהJֶֶר. ְ'ָכל ַנְפֹ�ֵתיֶכ� ֶאת ְ)ַ�Lְצ2 (ל )14(ֶ��ְוִהְתַקִ�ְ(ֶ��ְוִהְתַקִ�ְ(ֶ��ְוִהְתַקִ�ְ(ֶ� ַנְפֹ�ֵתיֶכ� ֶאת ְתַט8ְא2 ְוHא /ִני ָקדֹו� ִ#י ְקֹדִ�י�ְקֹדִ�י�ְקֹדִ�י�ְקֹדִ�י� ִוְהִייֶת� ְוִהְתַקִ�ְ
 מג ,יא ויקרא :ָה/ֶר. ַעל ָהֹרֵמ* ַהJֶֶר. ְ'ָכל

  

I. משנה יא: the “non-contributors” 

a. בית גרמו: refused to teach others how to make � (ע"ז someone shouldn’t use it for חרב; after) לח� הפני

b. בית אבטינס: refused to teach others how to make קטורת (after ;חרב someone shouldn’t use it for ע"ז) 

i. In both cases: the �  ,tried other artisans and the work fell short חכמי

1. So: they doubled salary of specialists (12�24 or 24�48) and they returned 

ii. Families: never benefited from their specialty (white bread/perfume - vide v. 3) 

iii. After ;חרב: they were willing to share their secrets 

c. הוגרס ב; לוי: wouldn’t teach a vocal technique 

d. ב; קמצר: wouldn’t teach quadridigital writing 

II. Tangential אגדות 

a. ירקב � (v. 5 – דואג ב; יוס� tragic story of) רשע not to name someone after a :ש� רשעי

b. Notion of: זכר צדיק לברכה – in תורה (v6) 

c. Notion of: ירקב � (v7) תורה in ש� רשעי

d. (עובדיה) צדיק: who lived between 2 � and didn’t learn from them (אחאב ואיזבל) רשעי

e. (עשו) רשע: who lived between 2 � and didn’t learn from them (יצחק ורבקה) צדיקי

f. Gravity: of forgetting תורה – leads to exile and lessening of his own stature (v. 9) 

g. דרשות: several דרשות on phrase רגלי חסידיו ישמור – keeping the righteous from sinning 

h. V13:  'ה aids someone who wants to do well, allows someone who wants to sin  

i. Parable: of seller of naphtha and persimmon oil 

ii. Support:  דרשה on v. 14  
 

 
 

 

 

 

 


