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 .1הו ִֹשׁיעָ ה ה' כִּ י גָמַ ר ָח ִסיד כִּ י פַ סּוּ אֱ מוּנִים ִמבְּ נֵי ָ
אָדם :תהלים יב ,ב
 .2וְ ִהנֵּה גַם צָ דוֹק וְ כָל הַ לְ וִ יִּ ם ִאתּ ֹו נֹ ְשׂ ִאים אֶ ת אֲ רוֹן בְּ ִרית הָ אֱ ִהים וַ יּ ִַצּקוּ אֶ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ַויַּעַ ל אֶ בְ י ָָתר עַ ד תֹּם כָּל הָ עָ ם לַעֲ בוֹר ִמן
 .3וַ י ְִהי לִ ְדרֹשׁ אֱ ִהים בִּ ימֵ י זְ כ ְַריָהוּ הַ מֵּ בִ ין בִּ ְראֹ ת הָ אֱ ִהים וּבִ ימֵ י דָּ ְרשׁ ֹו אֶ ת ה' ִה ְצלִ יח ֹו הָ אֱ ִהים :דהי"ב כו ,ה
ַ .4ויֹּאמֶ ר הַ ִתּ ְר ָשׁ ָתא לָהֶ ם אֲ ֶשׁר א יֹאכְ לוּ ִמקֹּדֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים עַ ד עֲ מֹד כֹּהֵ ן לְ ִ
אוּרים וּלְ תֻ ִמּים :עזרא ב ,סג
 .5וְ הַ בַּ יִת בְּ ִהבָּ נֹ ת ֹו אֶ בֶ ן ְשׁלֵמָ ה מַ סָּ ע נִ בְ נָה וּמַ ָקּבוֹת וְ הַ גּ ְַרזֶן כָּל כְּ לִ י בַ ְרזֶל א ִנ ְשׁמַ ע בַּ בַּ יִת בְּ ִהבָּ נֹ ת ֹו :מל"א ו ,ז
וּמ ַמּסָּ ד עַ ד הַ ְטּפָ חוֹת ִ
וּמחוּץ ִ
 .6כָּל אֵ לֶּה אֲ בָ נִים י ְָקרֹת כְּ ִמדֹּת ָגּזִית ְמגֹ ָררוֹת בַּ ְמּג ֵָרה ִמבַּ יִת ִ
וּמחוּץ עַ ד הֶ חָ צֵ ר הַ גְּ ד ֹולָה :מל"א ז ,ט
 .7וְ הָ אֲ בָ נִ ים ִתּ ְהיֶין ָ עַ ל ְשׁמֹ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה עַ ל ְשׁ ֹמ ָתם פִּ תּוּחֵ י חו ָ
ֹתם ִאישׁ עַ ל ְשׁמ ֹו ִתּ ְהיֶין ָ לִ ְשׁנֵי עָ ָשׂר ָשׁבֶ ט :שמות כח ,כא
 .8זִיף וָ טֶ לֶם וּבְ עָ לוֹת :יהושע טו ,כד
 .9בְּ בוֹא הַ ִזּיפִ ים וַ יּ ְ
ֹאמרוּ לְ ָשׁאוּל הֲ א דָ וִ ד ִמ ְס ַתּ ֵתּר עִ מָּ נוּ :תהלים נד ,ב
 .10כִּ י ִמי בַ ז ְליוֹם ְקטַ נּוֹת וְ ָשׂ ְמחוּ וְ ָראוּ אֶ ת הָ אֶ בֶ ן הַ בְּ ִדיל בְּ יַד ְזרֻ בָּ בֶ ל ִשׁבְ עָ ה אֵ לֶּה עֵ ינֵי ה' הֵ מָּ ה ְמשׁו ְֹט ִטים בְּ כָל הָ ֶ
אָרץ :זכריה ד ,י
ִ .11שׁ ָ
יתה ה' מו ָֹרה לָהֶ ם י ְֵדעוּ ג ֹויִם אֱ נוֹשׁ הֵ מָּ ה סֶּ לָה :תהלים ט ,כא
אתי ה' פָּ עָ לְ בְּ ֶק ֶרב ָשׁנִים חַ יֵּיהוּ בְּ ֶק ֶרב ָ
 .12ה' ָשׁמַ ְע ִתּי ִשׁ ְמעֲ י ֵָר ִ
שׁנִים תּו ִֹדיעַ בְּ ֹרגֶז ַרחֵ ם ִתּזְכּוֹר :חבקוק ג ,ב
 .13וַ י ְִהי הֵ מָּ ה הֹ לְ כִ ים הָ ל ֹו וְ ַדבֵּ ר וְ ִהנֵּה ֶרכֶב אֵ שׁ וְ סוּסֵ י אֵ שׁ ַויַּפְ ִרדוּ בֵּ ין ְשׁנֵיהֶ ם וַ יַּעַ ל אֵ לִ יָּהוּ בַּ ְסעָ ָרה הַ ָ
שּׁמָ יִ ם :מל"ב ב ,יא
שׂנֵא ל ֹו ִמ ְתּמֹ ל ִשׁלְ שׁוֹם וְ נָס אֶ ל ַ
ָ .14לנֻס ָשׁמָּ ה רוֹצֵ חַ אֲ ֶשׁר י ְִרצַ ח אֶ ת ֵרעֵ הוּ בִּ בְ לִ י דַ עַ ת וְ הוּא א ֹ
אַחת ִמן הֶ עָ ִרים הָ אֵ ל וָ חָ י :דברים ד ,מב
אַס ָתּ וְ אֶ ְמ ְ
ִ .15נ ְדמוּ עַ ִמּי ִמבְּ לִ י הַ ָדּעַ ת כִּ י אַ ָתּה הַ ַדּעַ ת מָ ְ
אָס ִמכַּהֵ ן לִ י וַ ִתּ ְשׁכַּח תו ַֹרת אֱ הֶ י אֶ ְשׁכַּ ח בָּ נֶי גַּם אָנִ י :הושע ד ,ו
ָ
 .16כִּ י עַ ם בְּ ִציּוֹן י ֵֵשׁב בִּ
ירוּשׁ ִ ָלם בָּ כ ֹו א ִתבְ כֶּה חָ נוֹן י ְָחנְ לְ קוֹל זַעֲ ֶק כְּ ָשׁ ְמעָ ת ֹו עָ ָנ  :ישעיהו ל ,יט
 .17וְ נ ַ
ָתן ָלכֶם אֲ ֹדנָי לֶחֶ ם צָ ר וּמַ יִ ם לָחַ ץ וְ א ִי ָכּנֵף עוֹד מו ֶֹרי וְ הָ יוּ עֵ ינֶי רֹאוֹת אֶ ת מו ֶֹרי  :ישעיהו ל ,כ
וּממַּ ְראֵ ה עֵ ינֶי אֲ ֶ
 .18בַּ בֹּקֶ ר תֹּאמַ ר ִמי י ִֵתּן עֶ ֶרב וּבָ עֶ ֶרב תֹּאמַ ר ִמי י ִֵתּן בּ ֶֹקר ִמפַּ חַ ד לְ בָ בְ אֲ ֶשׁר ִתּ ְפחָ ד ִ
שׁר ִתּ ְראֶ ה :דברים כח ,סז
 .19אֶ ֶרץ עֵ יפָ ָתה כְּ מ ֹו אֹ פֶ ל צַ לְ מָ וֶת וְ א ְסדָ ִרים ַותֹּפַ ע כְּ מ ֹו אֹ פֶ ל :איוב י ,כב
 .20עֵ ינִ י עוֹלְ לָה לְ נַפְ ִשׁי ִמכֹּל בְּ נוֹת ִע ִ
ירי :איכה ג ,נא
 .21עֲ טֶ ֶרת חֲ כ ִ
ָמים עָ ְשׁ ָרם ִא ֶוּלֶת כְּ ִסילִ ים ִא ֶוּלֶת :משלי יד ,כד

הָ ִעיר :שמו"ב טו ,כד

: continued analysis of the down-spiral of communal spiritualityמשנה יב
a
)או"ת , notנבואה  (as per v. 2 – v. 3 is a reference toאורים ותומים , cessation ofבית  during 1stנביאים with death of
i
 (v. 4) is a manner of speech and not meant literallyשיבת ציון  duringאו"ת note: reference to anticipated use of
…”נופת צופים“  (worm) was gone (vv. 5-7), and no moreשמיר , theביהמ"ק b with destruction of
i
refers to some sort of sweetness or abundance in food
) (vv. 8-9זיפים ii tangent: Aggadic excursus about the
c
…, people of faithגמרא ...and it was the end of trustworthy people (v. 1) or, as per the
i
)tangent: Aggadic expansion on merit of great faith – (vv. 10-17
): since the destruction, each day is cursed (as per v. 18רשב"ג… d
i
 – as per v. 19אגדתא  said after studyingיהא שמיה רבה note: the world, since then, exists on the merit of
e
 and the taste of fruit has been taken awayלברכה : the dew doesn’t fallרשב"ג…
i
: the fat of the fruit has been taken away as wellר' יוסי
 has taken away the goodמעשר ) has taken away the taste; (lack of observance ofטהרה ) – (lack of concern forרשב"א :משנה יג II
 – promiscuity and witchcraft have taken it all awayחכמים ;)smells (of food
 (“Vespasian’s”) they made several decrees, associated with mourning:חרבן  taking place before theפולמוס : at theמשנה ידIII 1
a
)no laurel wreaths for grooms (perhaps any type; perhaps only fancy ones of myrtle branches etc.
b
) (type of musical instrumentאירוס no
 (“Titus’”) they made additional decrees:חרבן  taking place after theפולמוס : at theמשנה ידIV 2
a
) (=fancy clothes for groomחופת חתנים ) - additionally, decreed againstעיר של זהב fancy jewelry for brides (perhaps
) (Greek style of study or Greek language or cultureחכמה יוונית b that a man shouldn’t teach his son
i
…חזיר  from over the wall, story withקרבן תמיד note: story behind this about getting lambs for
!חכמה יוונית ½ ,תורה  tells of how his father’s house had ½ students studyingרשב"ג – ii tangent: interpretation of v. 20
’s defeat, c. 140 CE, during Hadrianic persecutions), additional decrees:בר-כוכבא  (afterפולמוס : at the finalמשנה ידV 3
a
decree against bride being brought out through the city in a sedan
i
 permit as it preserves modestyחכמים dissent:
: list of character traits lost (forever?) with death of particular great personalitiesמשנה טו VI
a
)ר' נחמן( ) as do people with fear of heavenר' יוסף( note: final 2 are contested, as humble people still exist
ימות המשיח  describes continued down spiral beforeמשנה  added on toברייתא b conclusion: concluding
I

ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלתה מארץ מצרים:

הדרן עלך מסכת סוטה והדרך עלן

תם ונשלם שבח לבורא עולם
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