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63a (ר"א חזיא)  64a (על העצים ועל האבנים) 

 ֹּכל ְמעֹוָנּה ִיָּכֵרת ְו�א מּוָסר ִּתְקִחי אֹוִתי ִּתיְרִאי ַא� ָאַמְרִּתי :יֹוֵׁשב ֵמֵאין ִאיׁש ִמְּבִלי ָעֵריֶהם ִנְצּדּו עֹוֵבר ִמְּבִלי חּוצֹוָתם יֶהֱחַרְבּתִ  ִּפּנֹוָתם ָנַׁשּמּו גֹוִים ִהְכַרִּתי .1
  ז-ו פסוק ג פרק צפניה :ֲעִלילֹוָתם ֹּכל ִהְׁשִחיתּו ִהְׁשִּכימּו ָאֵכן ָעֶליהָ  ָּפַקְדִּתי ֲאֶׁשר

  כו פסוק ז פרק קהלת :ָּבּה ִיָּלֶכד ְוחֹוֵטא ִמֶּמָּנה ִיָּמֵלט ָהֱא�ִהים ִלְפֵני טֹוב ָיֶדיהָ  ֲאסּוִרים ִלָּבּה ַוֲחָרִמים ְמצֹוִדים ִהיא ֲאֶׁשר ָהִאָּׁשה ֶאת ִמָּמֶות ַמר ֲאִני מֹוֶצאּו .2

  ד פסוק ט פרק ירמיהו :ִנְלאּו ַהֲעֵוה ֶׁשֶקר ַּדֶּבר םְלׁשֹונָ  ִלְּמדּו ְיַדֵּברּו �א ֶוֱאֶמת ְיָהֵתּלּו ְּבֵרֵעהּו ְוִאיׁש .3
  יח פסוק ה פרק משלי :ְנעּוֶר� ֵמֵאֶׁשת ּוְׂשַמח ָברּו� ְמקֹוְר� ְיִהי .4

  כב פסוק יח פרק משלי :ה'מֵ  ָרצֹון ַוָּיֶפק טֹוב ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא .5

  י פסוק כב פרק משלי :ְוָקלֹון ִּדין ְוִיְׁשֹּבת ָמדֹון ְוֵיֵצא ֵלץ ָּגֵרׁש .6

  טו פסוק כז פרק משלי :ִנְׁשָּתָוה ִמְדָיִנים ְוֵאֶׁשת ַסְגִריר ְּביֹום טֹוֵרד ֶּדֶלף .7

  יא פסוק יא פרק ירמיהו :ֲאֵליֶהם ֶאְׁשַמע ְו�א ֵאַלי ְוָזֲעקּו ִמֶּמָּנה ָלֵצאת יּוְכלּו �א ֲאֶׁשר ָרָעה ֲאֵליֶהם ֵמִביא ִהְנִני ה' ָאַמר ֹּכה ָלֵכן .8

  יד פסוק א פרק איכה: קּום אּוַכל �א ִּביֵדי ֲאֹדָני ְנָתַנִני ֹּכִחי ִהְכִׁשיל ַצָּואִרי ַעל ָעלּו ִיְׂשָּתְרגּו ְּבָידוֹ  ְּפָׁשַעי ֹעל ַקדִנְׂש  .9

  לב פסוק כח פרק ריםדב :ָיֶד� ְלֵאל ְוֵאין ַהּיֹום ָּכל ֲאֵליֶהם ְוָכלֹות ֹראֹות ְוֵעיֶני� ַאֵחר ְלַעם ְנֻתִנים ּוְבֹנֶתי� ָּבֶני� .10

  כא פסוק לב פרק דברים :ַאְכִעיֵסם ָנָבל ְּבגֹוי ָעם ְּב�א ַאְקִניֵאם ַוֲאִני ְּבַהְבֵליֶהם ִּכֲעסּוִני ֵאל ְב�א ִקְנאּוִני ֵהם .11

  א פסוק יד פרק הליםת :טֹוב ֹעֵׂשה ֵאין ֲעִליָלה ִהְתִעיבּו ִהְׁשִחיתּו ֱא�ִהים ֵאין ְּבִלּבוֹ  ָנָבל ָאַמר ְלָדִוד ַלְמַנֵּצחַ  .12

  טו פסוק יב פרק א שמואל :ּוַבֲאֹבֵתיֶכם ָּבֶכם ה' ַיד ְוָהְיָתה ה' ִּפי ֶאת ּוְמִריֶתם ה' ְּבקֹול ִתְׁשְמעּו �א ְוִאם .13

 ְּפנֵי ַעל ְלֹדֶמן ִיָּקֵברּו ְו�א יֵָאְספּו �א ָלֶהם ִהְׁשַּתֲחוּו ַוֲאֶׁשר ְּדָרׁשּום ַוֲאֶׁשר יֶהםַאֲחרֵ  ָהְלכּו ַוֲאֶׁשר ֲעָבדּום ַוֲאֶׁשר ֲאֵהבּום ֲאֶׁשר ַהָּׁשַמִים ְצָבא ּוְלֹכל ְוַלָּיֵרחַ  ַלֶּׁשֶמׁש ּוְׁשָטחּום .14
 ג-ב: ח ירמיהו: ְצָבאֹות ה' ְנֻאם ָׁשם ִהַּדְחִּתים רֲאׁשֶ  ַהִּנְׁשָאִרים ַהְּמֹקמֹות ְּבָכל ַהֹּזאת ָהָרָעה ַהִּמְׁשָּפָחה ִמן ַהִּנְׁשָאִרים ַהְּׁשֵאִרית ְלֹכל ֵמַחִּיים ָמֶות ְוִנְבַחר :ִיְהיּו ָהֲאָדָמה

  טז פסוק נז פרק ישעיהו :ָעִׂשיִתי ֲאִני ּוְנָׁשמֹות ַיֲעטֹוף ִמְּלָפַני רּוחַ  ִּכי ֶאְּקצֹוף ָלֶנַצח ְו�א ָאִריב ְלעֹוָלם �א ִּכי .15

 ז- ו פסוק ט פרק בראשית  :ָבּה ּוְרבּו ָבָאֶרץ ִׁשְרצּו ּוְרבּו ְּפרּו ְוַאֶּתם :ָהָאָדם ֶאת ָעָׂשה םֱא�ִהי ְּבֶצֶלם ִּכי ִיָּׁשֵפ� ָּדמוֹ  ָּבָאָדם ָהָאָדם ַּדם ֹׁשֵפ� .16

  לו פסוק י פרק במדבר :ִיְׂשָרֵאל ַאְלֵפי ִרְבבֹות ה' ׁשּוָבה ֹיאַמר ּוְבנֹֻחה .17

  ד פסוק ג פרק במדבר :ֲאִביֶהם ַאֲהֹרן ְּפֵני ַעל ְוִאיָתָמר ֶאְלָעָזר ַוְיַכֵהן ָלֶהם ָהיּו �א ּוָבִנים ִסיַני ְדַּברְּבמִ  ה' ִלְפֵני ָזָרה ֵאׁש ְּבַהְקִרָבם ה' ִלְפֵני ַוֲאִביהּוא ָנָדב ַוָּיָמת .18

  ז פסוק יז פרק בראשית :ֶרי�ַאחֲ  ּוְלַזְרֲע� ֵלא�ִהים ְל� ִלְהיֹות עֹוָלם ִלְבִרית ְלֹדֹרָתם ַאֲחֶרי� ַזְרֲע� ּוֵבין ּוֵביֶנ� ֵּביִני ְּבִריִתי ֶאת ַוֲהִקֹמִתי .19

 

I Continued observations about marriage and livelihood 

a Stories of ר"א and רבא noting that no matter how much success in farming, can’t compete with business 

b Observations: 

i רבא: farming is an unwise choice 

ii ר' פפא: several pieces of advice: 

1 better to eat of your own produce than to buy 

2 better to sell your tools than to become impoverished (but not clothing) 

3 better to fix the hole than repair  

4 better to repair than rebuild 

5 buy land quickly 

6 betrothe carefully – below your station 

7 find a friend above your station 

iii ר' אלעזר בר אבינא – punishment comes into the world on account of ישראל (v. 1)  

iv רב ור' חייא about the “bad wife” – worse than death (v. 2) – stories about their wives (v. 3) 

v רב יהודה’s wife – both v. 2 and v. 4 (easily angered, easily pacified)  

vi various observations and applications of texts to good and bad wives (vv. 4-9) 

vii v. 10 applied to stepmother; v. 11 to either a bad wife or the צדוקים (v. 12) 

1 perhaps applied to Barbarians and Mauretania who walk naked in the marketplace 

 בבל he reacted strongly to news of their ascendancy in – (Zoroastrians) חברים applies to the – ר' יוחנן 2

3 3 decrees of the חברים (no שחיטה, no bathhouses, no burial [v. 13]) due to laxity in related מצוות 

4 v. 14 – preferable for רשעים to die, rather than cause others to sin 

viii quotes from ספר בן סירא about אשה רעה etc.  

ix eschatological and theological importance of having children (vv. 15-16) 

1 challenge to בן עזאי who didn’t marry – his defense: obsessive love of תורה 

x v. 17  שכינה only rests on minimum of 22,000 of ישראל 

1  someone who doesn’t reproduce may cause disappearance of שכינה 

xi v. 18: someone who doesn’t reproduce is חייב מיתה 

xii v. 19: someone who doesn’t reproduce causes disappearance of שכינה 


