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4a (ר"א בן ירמיה)  5a (גבוהה גבוהה הוא מלקט)  

  יד, כה תהלים :ְלהֹוִדיָעם ּוְבִריתוֹ  ִליֵרָאיו ה' סֹוד .1

  כו, ו משלי: ָתצּוד ְיָקָרה ֶנֶפׁש ִאיׁש ְוֵאֶׁשת ָלֶחם ִּכַּכר ַעד זֹוָנה ִאָּׁשה ַעדבְ  ִּכי .2

  יג, ד יחזקאל :ָׁשם ַאִּדיֵחם ֲאֶׁשר ַּבּגֹוִים ָטֵמא ַלְחָמם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ֹיאְכלּו ָּכָכה ה' ַוֹּיאֶמר .3

  טו, ג משלי :ּהבָ  ִיְׁשוּו �א ֲחָפֶצי� ְוָכל ִמְּפִניִנים ִהיא ְיָקָרה .4

  ה, טז משלי :ִיָּנֶקה �א ְלָיד ָיד ֵלב ְּגַבּה ָּכל ה' ּתֹוֲעַבת .5

  כו, ז דברים: הּוא ֵחֶרם ִּכי ְּתַתֲעֶבּנּו ְוַתֵעב ְּתַׁשְּקֶצּנּו ַׁשֵּקץ ָּכֹמהּו ֵחֶרם ְוָהִייתָ  ֵּביֶת� ֶאל תֹוֵעָבה ָתִביא ְו�א .6

  יד, ח דברים :ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ַהּמֹוִציֲא� �ֶהי�אֱ  ה' ֶאת ְוָׁשַכְחּתָ  ְלָבֶב� ְוָרם .7

  כז, יח ויקרא :ָהָאֶרץ ַוִּתְטָמא ִלְפֵניֶכם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ַאְנֵׁשי ָעׂשּו ָהֵאל ַהּתֹוֵעֹבת ָּכל ֶאת ִּכי .8

  כב, ב ישעיהו: הּוא ֶנְחָׁשב ַבֶּמה ִּכי ְּבַאּפוֹ  ְנָׁשָמה ֲאֶׁשר ָהָאָדם ִמן ָלֶכם ִחְדלּו .9

  כב, יד בראשית :ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ֹקֵנה ֶעְליֹון ֵאל ה' ֶאל ָיִדי ֲהִריֹמִתי ְסֹדם ֶמֶל� ֶאל ַאְבָרם ַוֹּיאֶמר .10

  ב, לג בריםד :ָלמוֹ  ָּדת ֵאׁש  ִיִמינוֹ מ ֹקֶדׁש ֵמִרְבֹבת ְוָאָתה ָּפאָרן ֵמַהר הֹוִפיעַ  ָלמוֹ  ִמֵּׂשִעיר ְוָזַרח ָּבא ִמִּסיַני ה' ַוֹּיאַמר .11

  יד, כא משלי :ַעָּזה ֵחָמה ַּבֵחק ְוֹׁשַחד ָאף ִיְכֶּפה ַּבֵּסֶתר ַמָּתן .12

  טו, יג ירמיהו :ִּדֵּבר ה' ִּכי ִּתְגָּבהּו ַאל ְוַהֲאִזינּו ִׁשְמעּו .13

  יא, ח דברים :ַהּיֹום ְמַצְּו� ָאֹנִכי ֲאֶׁשר יוְוֻחֹּקתָ  ּוִמְׁשָּפָטיו ִמְצֹוָתיו ְׁשֹמר ְלִבְלִּתי ֱא�ֶהי� ה' ֶאת ִּתְׁשַּכח ֶּפן ְל� ִהָּׁשֶמר .14

  כד, כד איוב :ִיָּמלּו ִׁשֹּבֶלת ּוְכֹראׁש ִיָּקְפצּון ַּכֹּכל ְוֻהְּמכּו ְוֵאיֶנּנּו ְּמַעט רֹוּמּו .15

  א, כד בראשית :ַּבֹּכל ַאְבָרָהם ֶאת ֵּבַר� ה'וַ  ַּבָּיִמים ָּבא ָזֵקן ְוַאְבָרָהם .16

  לג, כז בראשית :ִיְהֶיה ָּברּו� ַּגם ָוֲאָבֲרֵכהּו ָּתבֹוא ְּבֶטֶרם ִמֹּכל ָוֹאַכל ִלי ַוָּיֵבא ַצִיד ַהָּצד הּוא ֵאפֹוא ִמי ַוֹּיאֶמר ְמֹאד ַעד ְּגֹדָלה ָרָדהחֲ  ִיְצָחק ַוֶּיֱחַרד .17

  יא, לג בראשית :ַוִּיָּקח ּבוֹ  ַוִּיְפַצר ֹכל ִלי ֶיׁש ְוִכי ֱא�ִהים ַחַּנִני ִּכי ָל� ֻהָבאת ֲאֶׁשר ִּבְרָכִתי ֶאת ָנא ַקח .18

 

I Continued investigation into the proposed estimations of כדי טומאה 

a ר"א ב"ר ירמיה: enough time for her to tie a string together 

i Unclarity: are the ends near or far from each other (תיקו) 

b חנין בן פנחס: enough time for her to take a toothpick from her mouth 

i Unclarity: is it stuck in hard or loose (תיקו)  

c פלימו: enough time for her to put her hand in a basket to take out a loaf 

i unclarities: tight/loose; old/new (bread); warm/cool; wheat/barley; soft/hard (תיקו on all) 

d observation about all of these (ר' יוחנן): each of the חכמים used his own experience to measure 

i challenge: בן עזאי has an opinion here and he was never married (:יבמות סג) 

1 Answer1: he was married and divorced 

2 Answer2: he learned it from his teacher 

3 Answer3: he had secret knowledge (v. 1) 

II Tangent: דרשות on v. 2 

a First half:  

i 1 דרשה: if someone is lax about נט"י – as if he had relations with a זונה 

ii 2 דרשה: if someone has relations with a זונה, he’ll eventually beg for bread 

1 tangent: rules of נט"י 

(a) (introductory Aggadic statement) someone who degrades נט"י is uprooted from the world 

(b)  water before bread – must raise hands up (so טמא water doesn’t come back and defile hands) 

(c) water after bread – must lift hands up 

(d) eating without drying hands is comparable to eating טמא bread (as per v. 3) 

b second half: 

i 1 דרשה: anyone who is haughty will be “tripped up” with an אשת איש 

ii 2 דרשה: anyone who violates אשת איש, even if he has studied תורה (v. 4) isn’t exempt from דינה של גיהנם 

iii further דרשות on haughtiness (vv. 5-9) 

1 Tangent: דרשות on second half of v. 5 

(a) 1 דרשה: Someone who violates אשת איש, even if he has granted שמים וארץ to God like אברהם (v. 10) 

isn’t exempt from דינה של גיהנם 

(b) 2 דרשה: …even if he received תורה like מרע"ה, (v. 11) he isn’t exempt from דינה של גיהנם 

(c) 3 דרשה: …even if he gives charity discreetly (v. 12), he isn’t exempt from דינה של גיהנם 

(d) warning against haughtiness: v. 13 or vv. 7/14 (השמר לא תעשה)  

2 continued דרשות about haughtiness:  

(a) v. 15 – anyone who is haughty is taken down; he is naught; but if he does תשובה, he is taken in his 

time (old age) like אברהם אבינו (end of verse – ככל – refers to אבות – vv. 16-18 [בכל, מכל, כל] ) 

 like the brittle top of the stalk or like the stalk itself – וכראש שבולת ימלו – about end of v. 15 דרשות 3

(a) the stalk itself: as per the parable, when the farmer comes into his field, he grabs the highest stalks  


