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

ִ .1הכְ ַר ִתּי ג ֹויִם נ ַָשׁמּוּ ִפּנּו ָֹתם הֶ חֱ ַר ְב ִתּי חוּצו ָֹתם ִמ ְבּלִ י עוֹבֵ ר נִ ְצדּוּ עָ ֵריהֶ ם ִמ ְבּלִ י ִאישׁ מֵ אֵ ין יו ֵֹשׁב :אָמַ ְר ִתּי אַ ִתּ ְיר ִאי או ִֹתי ִתּ ְק ִחי מוּסָ ר וְ א ִיכּ ֵָרת ְמע ֹונָהּ כֹּל
ֹתם :צפניה פרק ג פסוק ו-ז
אֲ ֶשׁר פָּ ַק ְד ִתּי עָ לֶיהָ אָכֵן ִה ְשׁכִּ ימוּ ִה ְשׁ ִחיתוּ כֹּל עֲ לִ ילו ָ
ִמּלֵט ִממֶּ נָּה וְ חוֹטֵ א ִי ָלּכֶד בָּ הּ :קהלת פרק ז פסוק כו
סוּרים י ֶָדיהָ טוֹב לִ ְפנֵי הָ אֱ ִהים י ָ
 .2וּמוֹצֶ א אֲ נִי מַ ר ִממָּ וֶת אֶ ת הָ ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר ִהיא ְמצו ִֹדים וַ חֲ ָר ִמים לִ בָּ הּ אֲ ִ
שׁ ֶקר הַ עֲ וֵה נִ לְ אוּ :ירמיהו פרק ט פסוק ד
 .3וְ ִאישׁ ְבּ ֵרעֵ הוּ יְהָ ֵתלּוּ וֶאֱ מֶ ת א י ְַדבֵּ רוּ לִ ְמּדוּ לְ שׁ ֹו ָנם ַדּבֶּ ר ֶ
וּשׂמַ ח מֵ אֵ ֶשׁת נ ֶ
 .4י ְִהי ְמקו ְֹר בָ רוּ ְ
ְעוּר  :משלי פרק ה פסוק יח
 .5מָ צָ א ִא ָ
שּׁה מָ צָ א טוֹב וַ יָּפֶ ק ָרצוֹן מֵ ה' :משלי פרק יח פסוק כב
 .6גּ ֵָרשׁ לֵץ וְ יֵצֵ א מָ דוֹן וְ י ְ
ִשׁבֹּת ִדּין וְ ָקלוֹן :משלי פרק כב פסוק י
ִשׁ ָתּוָ ה :משלי פרק כז פסוק טו
ֶ .7דּלֶף טו ֵֹרד ְבּיוֹם ַסגְ ִריר וְ אֵ ֶשׁת ִמ ְדיָנִ ים נ ְ
אָמר ה' ִהנְ נִ י מֵ ִביא אֲ לֵיהֶ ם ָרעָ ה אֲ ֶ
ָ .8לכֵן כֹּה ַ
שׁר א יוּכְ לוּ לָצֵ את ִממֶּ נָּה וְ זָעֲ קוּ אֵ לַי וְ א אֶ ְשׁ ַמע אֲ לֵיהֶ ם :ירמיהו פרק יא פסוק יא
ארי ִהכְ ִשׁיל כּ ִֹחי נ ָ
 .9נִ ְשׂ ַקד עֹל ְפּ ָשׁעַ י ְבּיָד ֹו י ְִשׂ ָתּ ְרגוּ עָ לוּ עַ ל צַ וָּ ִ
ְת ַננִי אֲ ֹדנָי בִּ ידֵ י א אוּכַל קוּם :איכה פרק א פסוק יד
 .10בָּ נֶי וּבְ נֹ ֶתי נְתֻ נִים לְ עַ ם אַחֵ ר וְ עֵ ינֶי רֹאוֹת וְ כָלוֹת אֲ לֵיהֶ ם כָּל הַ יּוֹם וְ אֵ ין לְ אֵ ל י ֶָד  :דברים פרק כח פסוק לב
אַקנִ יאֵ ם ְבּ א עָ ם בְּ גוֹי נָבָ ל אַכְ ִעיסֵ ם :דברים פרק לב פסוק כא
 .11הֵ ם ִקנְ אוּנִ י ְב א אֵ ל כִּ עֲ סוּנִי ְבּהַ ְבלֵיהֶ ם וַ אֲ נִ י ְ
 .12ל ְַמנַצֵּ ַח לְ ָדוִ ד אָמַ ר נָבָ ל בְּ לִ בּ ֹו אֵ ין אֱ ִהים ִה ְשׁ ִחיתוּ ִה ְת ִעיבוּ עֲ לִ ילָה אֵ ין ע ֵ
ֹשׂה טוֹב :תהלים פרק יד פסוק א
ְתה יַד ה' בָּ כֶם וּבַ אֲ בֹתֵ יכֶם :שמואל א פרק יב פסוק טו
יתם אֶ ת ִפּי ה' וְ הָ י ָ
וּמ ִר ֶ
 .13וְ ִאם א ִת ְשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל ה' ְ
ֵאָספוּ וְ א י ִָקּבֵרוּ לְ דֹמֶ ן עַ ל פְּ נֵי
וּשׁ ָטחוּם ל ֶַשּׁמֶ שׁ וְ ַליּ ֵָר ַח וּלְ כֹל ְצבָ א הַ ָשּׁ ַמיִם אֲ ֶשׁר אֲ הֵ בוּם וַאֲ ֶשׁר עֲ בָ דוּם וַאֲ ֶשׁר ָהלְכוּ אַחֲ ֵריהֶ ם וַאֲ ֶשׁר ְדּ ָרשׁוּם וַאֲ ֶשׁר ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ לָהֶ ם א י ְ
ְ .14
שׁר ִה ַדּ ְח ִתּים ָשׁם נְאֻם ה' ְצבָ אוֹת :ירמיהו ח :ב-ג
אָרים אֲ ֶ
נִּשׁ ִ
אָרים ִמן הַ ִמּ ְשׁפָּ ָחה ָה ָרעָ ה ַהזֹּאת ְבּכָל ַה ְמּקֹמוֹת ַה ְ
נִּשׁ ִ
הָ אֲ ָד ָמה י ְִהיוּ :וְ נִבְ ַחר מָ וֶת מֵ חַ יִּים לְ כֹל הַ ְשּׁאֵ ִרית ַה ְ
ְשׁמוֹת אֲ נִי עָ ִשׂ ִ
אָריב וְ א ָלנֶצַ ח אֶ ְקּצוֹף כִּ י רוּחַ ִמלְּ פָ נַי יַעֲ טוֹף וּנ ָ
 .15כִּ י א לְ ע ֹולָם ִ
יתי :ישעיהו פרק נז פסוק טז
אָרץ ְ
אָדם :וְ ַא ֶתּם ְפּרוּ ְוּרבוּ ִשׁ ְרצוּ בָ ֶ
אָדם ָדּמ ֹו י ִָשּׁפֵ כִּ י ְבּצֶ לֶם אֱ ִהים עָ ָשׂה אֶ ת הָ ָ
אָדם בָּ ָ
 .16שֹׁפֵ ַדּם הָ ָ
וּרבוּ בָ הּ :בראשית פרק ט פסוק ו -ז
ִשׂ ָראֵ ל :במדבר פרק י פסוק לו
אמר שׁוּבָ ה ה' ִר ְבבוֹת אַלְ פֵ י י ְ
וּבנֻחֹה ֹי ַ
ְ .17
ית ָמר עַ ל ְפּנֵי אַהֲ רֹן אֲ ִביהֶ ם :במדבר פרק ג פסוק ד
 .18וַ יּ ָָמת נ ָָדב וַ אֲ ִביהוּא לִ ְפנֵי ה' ְבּהַ ְק ִרבָ ם אֵ שׁ ז ָָרה לִ ְפנֵי ה' ְבּ ִמ ְדבַּ ר ִסינַי וּבָ נִ ים א הָ יוּ לָהֶ ם וַ ְיכַהֵ ן אֶ לְ עָ זָר וְ ִא ָ
ֹתם לִ ְב ִרית ע ֹולָם לִ ְהיוֹת לְ לֵא ִהים וּלְ ז ְַרעֲ אַחֲ ֶרי  :בראשית פרק יז פסוק ז
יתי בֵּ ינִ י וּבֵ י ֶנ וּבֵ ין ז ְַרעֲ אַחֲ ֶרי לְ ֹדר ָ
 .19וַ הֲ ִקמֹ ִתי אֶ ת ְבּ ִר ִ
Continued observations about marriage and livelihood
 noting that no matter how much success in farming, can’t compete with businessרבא  andר"א a Stories of
b Observations:
i
: farming is an unwise choiceרבא
: several pieces of advice:ר' פפא ii
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
) (v. 1ישראל  – punishment comes into the world on account ofר' אלעזר בר אבינא iii
) about the “bad wife” – worse than death (v. 2) – stories about their wives (v. 3רב ור' חייא iv
)’s wife – both v. 2 and v. 4 (easily angered, easily pacifiedרב יהודה v
)vi various observations and applications of texts to good and bad wives (vv. 4-9
) (v. 12צדוקים vii v. 10 applied to stepmother; v. 11 to either a bad wife or the
1 perhaps applied to Barbarians and Mauretania who walk naked in the marketplace
בבל  (Zoroastrians) – he reacted strongly to news of their ascendancy inחברים  – applies to theר' יוחנן 2
מצוות , no bathhouses, no burial [v. 13]) due to laxity in relatedשחיטה  (noחברים 3 3 decrees of the
 to die, rather than cause others to sinרשעים 4 v. 14 – preferable for
 etc.אשה רעה  aboutספר בן סירא viii quotes from
)ix eschatological and theological importance of having children (vv. 15-16
תורה  who didn’t marry – his defense: obsessive love ofבן עזאי 1 challenge to
ישראל  only rests on minimum of 22,000 ofשכינה x v. 17 
שכינה 1  someone who doesn’t reproduce may cause disappearance of
חייב מיתה xi v. 18: someone who doesn’t reproduce is
שכינה xii v. 19: someone who doesn’t reproduce causes disappearance of
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