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30b ( [משנה ג']בו ביום  )  31a (סיום הפרק)  

 

 

 ָּבַאָּמה ַאְלַּפִים ָצפֹון ְּפַאת ְוֵאת ָּבַאָּמה ַאְלַּפִים ָים ְּפַאת ְוֶאת ָּבַאָּמה ַאְלַּפִים ֶנֶגב ְּפַאת ְוֶאת ָּבַאָּמה ַאְלַּפִים ֵקְדָמה ְּפַאת ֶאת ָלִעיר ִמחּוץ ּוַמֹּדֶתם .1
  ה, לה במדבר :ֶהָעִרים ִמְגְרֵׁשי ָלֶהם ִיְהֶיה ֶזה ַּבָּתֶו� ְוָהִעיר

  ד, לה במדבר :ָסִביב ַאָּמה ֶאֶלף ָוחּוָצה ָהִעיר ִמִּקיר ַלְלִוִּים ִּתְּתנּו ֲאֶׁשר ֶהָעִרים ּוִמְגְרֵׁשי .2

  א, טו שמות :ַבָּים ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  סּוס ָּגָאה ָגֹאה ִּכי ה'ל ָאִׁשיָרה ֵלאֹמר ַוֹּיאְמרּו ה'ל ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ֹמֶׁשה ָיִׁשיר ָאז .3

  טו, יג איוב :אֹוִכיחַ  ָּפָניו ֶאל ְּדָרַכי ַא� ֲאַיֵחל לוֹ   ִיְקְטֵלִני ֵהן .4

  ה, כז איוב :ִמֶּמִּני ֻּתָּמִתי ָאִסיר �א ֶאְגָוע ַעד ֶאְתֶכם ַאְצִּדיק ִאם ִּלי ִליָלהחָ  .5

  ח, א איוב :ֵמָרע ְוָסר ֱא�ִהים ְיֵרא ְוָיָׁשר ָּתם ִאיׁש ָּבָאֶרץ ָּכֹמהּו ֵאין ִּכי ִאּיֹוב ַעְבִּדי ַעל ִלְּב� ֲהַׂשְמּתָ  ַהָּׂשָטן ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .6

  ג, ח תהלים :ּוִמְתַנֵּקם אֹוֵיב ְלַהְׁשִּבית צֹוְרֶרי� ְלַמַען ֹעז ִיַּסְדּתָ  ְוֹיְנִקים עֹוְלִלים ִמִּפי .7

  כז, סח תהלים :ִיְׂשָרֵאל ִמְּמקֹור ה' ֱא�ִהים ָּבְרכּו ְּבַמְקֵהלֹות .8

  ט, סג ישעיהו :עֹוָלם ְיֵמי ָּכל ַוְיַנְּׂשֵאם ַוְיַנְּטֵלם ְגָאָלם הּוא ּוְבֶחְמָלתוֹ  ְּבַאֲהָבתוֹ  הֹוִׁשיָעם ָּפָניו ּוַמְלַא� ָצר לוֹ   ָצָרָתם ְּבָכל .9

  ח, מא ישעיהו :ֹאֲהִבי ַאְבָרָהם ֶזַרע ְּבַחְרִּתי� ֲאֶׁשר ַיֲעֹקב ַעְבִּדי ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה .10

  ה, כ שמות: ִמְצֹוָתי ּוְלֹׁשְמֵרי ְלֹאֲהַבי ַלֲאָלִפים ֶחֶסד ְוֹעֶׂשה .11

  ט, ז דברים :ּדֹור ְלֶאֶלף ִמְצֹוָתיו ּוְלֹׁשְמֵרי ְלֹאֲהָביו ְוַהֶחֶסד ַהְּבִרית ֹׁשֵמר ַהֶּנֱאָמן ָהֵאל ָהֱא�ִהים הּוא ֱא�ֶהי� ה' ִּכי ְוָיַדְעּתָ  .12

  כ, לא תהלים :ָאָדם ְּבֵני ֶנֶגד ָּב� ַלֹחִסים ָּפַעְלּתָ  ִּליֵרֶאי� ָצַפְנּתָ  ֲאֶׁשר טּוְב� ַרב ָמה .13

  יב, ה תהלים :ְׁשֶמ� ֹאֲהֵבי ְב� ְוַיְעְלצּו ָעֵלימוֹ  ְוָתֵס� ְיַרֵּננּו ְלעֹוָלם ָב� חֹוֵסי ָכל ְוִיְׂשְמחּו .14

  

I 'ר"ע :משנה ג's resolution of vv. 1-2 (1K or 2K אמות granted outside of ערי הלויים) 

a 1K אמות for open area/grazing, 2K for תחום שבת 

b dissent: 1 :ר' אליעזר בנו של ריה"גK for open area/grazing, 2K for fields and vineyards 

c Bone of contention: whether תחום שבת (2K אמות) is דאורייתא 

II 'ר"ע :משנה ד's explanation of the odd word לאמר in the introduction to שירת הים (v. 3) 

a Means that בנ"י repeated refrain after משה  - as is done when an adult leads הלל 

i Interpretation: רלאמ  refers to the first thing he said (they repeated 'אשירה לה) 

b Dissent: בנ"י – ר' נחמיה said all of the words, as is done when an adult leads ק"ש (he cues the קהל) 

i Interpretation: ויאמרוthey sang together; לאמרthat מרע"ה began the song alone  

c Dissent:  'אליעזר בנו של ריה"גר : they said all the words, as is done when a minor leads the הלל 

i Interpretation: לאמר refers to all the words 

d Aggadic tangent: vv. 7-8 and homiletic interpretations regarding the role of toddlers and even embryos in שירת הים 

III 'יהושע בן הורקנוסר'  :משנה ה 's דרשה that איוב's worship of 'ה (v. 4), supported by v. 5, was driven by love of God 

a Note: the קרי/כתיב doesn't help, since sometimes לא means "to him" as in v. 9  

b Dissent: ריב"ז maintained that איוב worshipped God out of fear (v. 6) 

c Resolution: (ר"מ) – ירא אלהים can also mean "out of love" as is the case with אברהם (v. 10) 

d Tangent: difference between worshipping God due to fear of Heaven or love of God – vv. 11-12 

i Tangential story: 2 scholars told רבא that they were made to read vv. 13 and 14 respectively in their dreams 

  out of fear of Heaven (v. 13) and one due to love of God (v. 14) 1 – צדיקים s response: they would both be'רבא 1


