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6.4.7 

49a ( נבראו בראשית ימי מששת שיתי
 יוחנ
 רבי אמר חנה בר בר רבה אמר ) � 50a (סיו� הפרק) 

 

�ָעִלי� ְפָעַמִי� ָ�פ� ַמה )1ְ�  ב, ז ש"שה :ָאָ!
ָאָ!
ָאָ!
ָאָ!
    ְיֵדיְיֵדיְיֵדיְיֵדי    ַמֲעֵ&הַמֲעֵ&הַמֲעֵ&הַמֲעֵ&ה    ֲחָלִאי�ֲחָלִאי�ֲחָלִאי�ֲחָלִאי�    ְ$מוֹ ְ$מוֹ ְ$מוֹ ְ$מוֹ     ְיֵרַכִי�ְיֵרַכִי�ְיֵרַכִי�ְיֵרַכִי�    ַח!�ֵקיַח!�ֵקיַח!�ֵקיַח!�ֵקי ָנִדיב ַ�ת ַ

  א, א בראשית :ָה2ֶר0 ְוֵאת ַהָ/ַמִי� ֵאת ֱא-ִהי� ָ�ָרא ְ�ֵראִ,יתְ�ֵראִ,יתְ�ֵראִ,יתְ�ֵראִ,ית )2

�ֶקֶר
 ִליִדיִדי ָהָיה ֶ$ֶר� ְלַכְרמוֹ  4ֹוִדי ִ,יַרת ִליִדיִדי ָ�א ָאִ,יָרה )3ְ 
�ֶ 
  א, ה ישעיהו :ָ,ֶמ

ִ,י� ַוַ�ַע& ֲעָנִבי� ַלֲע&ֹות ַוְיַקו �וֹ  ָחֵצב ֶיֶקב ְוַג� ְ�תֹוכוֹ  ִמְג4ָל ַוִ�ֶב
 ֹ&ֵרק ַו8ָ�ִֵעה� ַוְיַס7ְֵלה� ַוְיַע6ְֵקה� )4   ב, ה ישעיהו :ְ�א;

  ז, כח במדבר :ה'ה'ה'ה'לַ לַ לַ לַ     ֵ,ָכרֵ,ָכרֵ,ָכרֵ,ָכר    ֶנֶס�ֶנֶס�ֶנֶס�ֶנֶס�    ַהֵ=�ַהֵ=�ַהֵ=�ַהֵ=�    ַ�7ֶֹד,ַ�7ֶֹד,ַ�7ֶֹד,ַ�7ֶֹד, ָהֶאָחד ַלֶ$ֶב& ַהִהי
 ְרִביִעת ְוִנְס$וֹ  )5

  לד, כט שמות :ה�אה�אה�אה�א    ֹקֶד,ֹקֶד,ֹקֶד,ֹקֶד,    ִ$יִ$יִ$יִ$י    י2ֵֵכלי2ֵֵכלי2ֵֵכלי2ֵֵכל    -א-א-א-א    ָ�ֵא,ָ�ֵא,ָ�ֵא,ָ�ֵא,    ַה�ֹוָתרַה�ֹוָתרַה�ֹוָתרַה�ֹוָתר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָ&ַרְפAָ ְוָ&ַרְפAָ ְוָ&ַרְפAָ ְוָ&ַרְפAָ  ַהֹ�ֶקר ַעד ַהֶ@ֶח� �ִמ
 ַהִ!@;ִאי� ִמְ�ַ&ר ִיָ�ֵתר ְוִא� )6

  י, מז תהלי� :ַנֲעָלה ְמֹאד ֶאֶר0 ָמִגֵ�י ֵלא-ִהי� ִ$י Dְבָרָה�Dְבָרָה�Dְבָרָה�Dְבָרָה�    ֱא-ֵהיֱא-ֵהיֱא-ֵהיֱא-ֵהי    ַע�ַע�ַע�ַע� ֶנֱאָספ� ַעִ!י� ְנִדיֵביְנִדיֵביְנִדיֵביְנִדיֵבי )7

  ח, ו מיכה: ֱא-ֶהיGֱא-ֶהיGֱא-ֶהיGֱא-ֶהיG    ִע�ִע�ִע�ִע�    ֶלֶכתֶלֶכתֶלֶכתֶלֶכת    ְוַהְצֵנעַ ְוַהְצֵנעַ ְוַהְצֵנעַ ְוַהְצֵנעַ  ֶחֶסד ְוDֲהַבת ִמְ,Hָט ֲע&ֹות ִא� ִ$י ִמְ!G 4ֹוֵר, ה' �ָמה 8ֹוב ַמה 2ָד� ְלG ִהFִיד )8

  ג, כא משלי :ִמ6ַָבח ה'לַ  ִנְבָחר �ִמְ,Hָט ְצָדָקה ֲעֹ&ה )9

  יב, י הושע :ָלֶכ� ֶצֶדק ְוֹיֶרה ָיבֹוא ַעד ה' ֶאת ִלְדרֹו, ְוֵעת ִניר ָלֶכ� ִניר� ֶחֶסדֶחֶסדֶחֶסדֶחֶסד    ְלִפיְלִפיְלִפיְלִפי    ִקְצר�ִקְצר�ִקְצר�ִקְצר�    ִלְצָדָקהִלְצָדָקהִלְצָדָקהִלְצָדָקה    ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�    ִזְרע�ִזְרע�ִזְרע�ִזְרע� )10

  ה, לג תהלי� :ָה2ֶר0 ָמְל2ה ה' ֶחֶסד �ִמְ,Hָט ְצָדָקה ֹאֵהב )11

�ֵצל 2ָד� �ְבֵני ֱא-ִהי� ַחְסG4ְ ָ�ָקר ַמה )12ְ Gָנֶפי$ְ 
  ח, לו תהלי� :ֶיֱחָסי�

  יז, קג תהלי� :ָבִני� ִלְבֵני ְוִצְדָקתוֹ  ְיֵר2יו ַעל עֹוָל� ְוַעד ֵמעֹוָל� ה' ְוֶחֶסד )13

  כו, לא משלי :ְל,ֹוָנK ַעל ֶחֶסדֶחֶסדֶחֶסדֶחֶסד    ְותֹוַרתְותֹוַרתְותֹוַרתְותֹוַרת ְבָחְכָמה Hְָתָחה Hִיהָ  )14


 ְוִכי )15�,Fִחַ  ִעֵ�ר ַת�  ח, א מלאכי :ְצָבאֹות ה' 2ַמר ָפֶניGָפֶניGָפֶניGָפֶניG    ֲהִיLָאֲהִיLָאֲהִיLָאֲהִיLָא    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ֲהִיְרְצGֲהִיְרְצGֲהִיְרְצGֲהִיְרְצG    ְלֶפָחֶתGְלֶפָחֶתGְלֶפָחֶתGְלֶפָחֶתG    ָנאָנאָנאָנא    ַהְקִריֵבה�ַהְקִריֵבה�ַהְקִריֵבה�ַהְקִריֵבה� ָרע ֵאי
 ְוֹחֶלה Hִֵ=חַ  ַתFִי,� ְוִכי ָרע ֵאי
 ִלְזֹ

  

I. Aggadic excurses related to the 
 where the wine and water descend ,מזבח the pits by the side of the – שיתי

a. 'יוחנ ר
  (and תנא דבי ר' ישמעאל): they date back to creation (i.e. are natural cavities) per vv. 1-2 

b. 'יוסי ר : they descend to the nether chasm, per vv. 3-4 

c. 'אלעזר בר צדוק ר : every 70 days, פרחי כהונה go down to pit and bring out hardened wine (like fig wheels) 

i. And: they come and burn it בקדושה – per vv. 5-6 

ii. ל"ר : they would plug up the 
 מזבח to sate the – שכר when pouring the wine, per שיתי

II. Additional Aggadic statements relating to v. 1 

a. מה יפו פעמי� :רבא refers to נדיבבת  – עלייה לרגל  associates with אברה�, per v. 7 

b.  תנא
דבי רב ענ : Mחמוקי ירכי – discreet place of תורה, per v. 8 

III. Various Aggadic statements about great value of צדקה (vv. 9-14) 

IV. Analysis of משנה י: same on שבת as לחו  except for bringing it in non-sacral barrel 

a. Question: why not a sacred barrel? 

b. Answer1 (זעירי) : he holds that any amount of water is קדוש and that כלי שרת are שי� שלא לדעתמקד  

i. And if: he would bring it in a כלי מקודש, it would become invalidated overnight (לינה)  

c. Answer2 (חזקיה): כלי שרת are not מקדש without דעת 

i. However: there is a רהגז  here, that the onlooker may think that he was מקדש the day before 

d. Answer3 (ר' זירא): even if אלא לדעת 
 יש שיעור למי� and כלי שרת אי
 מקדשי

i. Still and all: room for a precaution against his being מקדש the water for קידוש ידי� ורגלי� 

V. Analysis of last clause of משנה י – if the water or wine became להמגו  – invalid 

a. Question: why not use a sieve? 

b. Answer: must be contra ר' נחמיה, who allows a sieve if the bottom container is covered 

i. Rejection: ר' נחמיה only allowed that for a regular citizen 

ii. However: for גבוה Mצור, we have a higher standard, per v. 15 
  

   


