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 48b (משנה יב)   49b (סיום המסכת) 

  ב, יב תהלים :ָאָדם ִמְּבֵני ֱאמּוִנים ַפּסּו ִּכי ָחִסיד ָגַמר ִּכי ה' הֹוִׁשיָעה .1

  כד, טו ב"שמו :ָהִעיר ִמן ַלֲעבֹור ָהָעם ָּכל ֹּתם ַעד ֶאְבָיָתר ַוַּיַעל ָהֱא�ִהים ֲארֹון ֶאת ַוַּיִּצקּו ָהֱא�ִהים ְּבִרית ֲארֹון ֶאת ֹנְׂשִאים ִאּתוֹ  ַהְלִוִּים ְוָכל ָצדֹוק ַגם ְוִהֵּנה .2

  ה, כו ב"דהי: ָהֱא�ִהים ִהְצִליחוֹ  ה' ֶאת ָּדְרׁשוֹ  ּוִביֵמי ָהֱא�ִהים ִּבְרֹאת ַהֵּמִבין ְזַכְרָיהּו ִּביֵמי ֱא�ִהים ִלְדֹרׁש ַוְיִהי .3

  סג, ב עזרא :ּוְלֻתִּמים ְלאּוִרים ֹּכֵהן ֲעֹמד ַעד ַהֳּקָדִׁשים ִמֹּקֶדׁש ֹיאְכלּו �א ֲאֶׁשר ָלֶהם ַהִּתְרָׁשָתא ַוֹּיאֶמר .4

  ז, ו א"מל :ְּבִהָּבֹנתוֹ  ַּבַּבִית ִנְׁשַמע �א ַבְרֶזל ְּכִלי ָּכל ְוַהַּגְרֶזן ּוַמָּקבֹות ִנְבָנה ַמָּסע ְׁשֵלָמה ֶאֶבן ְּבִהָּבֹנתוֹ  ְוַהַּבִית .5

  ט, ז א"מל :ַהְּגדֹוָלה ֶהָחֵצר ַעד ּוִמחּוץ ַהְּטָפחֹות ַעד ּוִמַּמָּסד ּוִמחּוץ ִמַּבִית ַּבְּמֵגָרה ְמֹגָררֹות ָּגִזית ְּכִמֹּדת ְיָקֹרת ֲאָבִנים ֵאֶּלה ָּכל .6

ָ  ְוָהֲאָבִנים .7 ָ  ְׁשמוֹ  ַעל ִאיׁש חֹוָתם ִּפּתּוֵחי ְׁשֹמָתם ַעל ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְׁשֹמת ַעל ִּתְהֶיין   כא, כח שמות :ָׁשֶבט ָעָׂשר ִלְׁשֵני ִּתְהֶיין

  כד, טו יהושע :ּוְבָעלֹות ָוֶטֶלם ִזיף .8

  ב, נד תהלים :ִעָּמנּו ִמְסַּתֵּתר ָדִוד ֲה�א ְלָׁשאּול ַוֹּיאְמרּו ַהִּזיִפים ְּבבֹוא .9

  י, ד זכריה :ָהָאֶרץ ְּבָכל ְמׁשֹוְטִטים ֵהָּמה ה' ֵעיֵני ֵאֶּלה ִׁשְבָעה ְזֻרָּבֶבל ְּבַיד ַהְּבִדיל ָהֶאֶבן ֶאת ְוָראּו ְוָׂשְמחּו ְקַטּנֹות ְליֹום ַבז ִמי ִּכי .10

  כא, ט תהלים :ֶּסָלה ֵהָּמה ֱאנֹוׁש גֹוִים ֵיְדעּו ָלֶהם מֹוָרה ה' ִׁשיָתה .11

  ב, ג חבקוק :ִּתְזּכֹור ַרֵחם ְּבֹרֶגז ּתֹוִדיעַ  ָׁשִנים ְּבֶקֶרב ַחֵּייהּו ָׁשִנים ְּבֶקֶרב ָּפָעְל� ה' ָיֵראִתי ִׁשְמֲע� ָׁשַמְעִּתי ה' .12

  יא, ב ב"מל :ַהָּׁשָמִים ַּבְסָעָרה ֵאִלָּיהּו ַוַּיַעל ְׁשֵניֶהם ֵּבין ַוַּיְפִרדּו ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ֶרֶכב ְוִהֵּנה ְוַדֵּבר ָהלֹו� ֹהְלִכים ֵהָּמה ַוְיִהי .13

  מב, ד דברים :ָוָחי ָהֵאל ֶהָעִרים ִמן ַאַחת ֶאל ְוָנס ִׁשְלׁשֹום ִמְּתֹמל לוֹ  ֹׂשֵנא �א ְוהּוא ַדַעת ִּבְבִלי ֵרֵעהּו ֶאת ִיְרַצח ֲאֶׁשר רֹוֵצחַ  ָׁשָּמה ָלנֻס .14

  ו, ד הושע :ָאִני ַּגם ָּבֶני� ֶאְׁשַּכח ֱא�ֶהי� תֹוַרת ַוִּתְׁשַּכח ִלי ִמַּכֵהן ְוֶאְמָאְס� ָמַאְסּתָ  ַהַּדַעת ַאָּתה ִּכי ַהָּדַעת ִמְּבִלי ַעִּמי ִנְדמּו .15

ם ֵיֵׁשב ְּבִצּיֹון ַעם ִּכי .16   יט, ל ישעיהו :ָעָנ� ְּכָׁשְמָעתוֹ  ַזֲעֶק� ְלקֹול ָיְחְנ� ָחנֹון ִתְבֶּכה �א ָּבכוֹ  ִּבירּוָׁשָלִ

  כ, ל ישעיהו :מֹוֶרי� ֶאת ֹראֹות ֵעיֶני� ְוָהיּו מֹוֶרי� עֹוד ִיָּכֵנף ְו�א ָלַחץ ּוַמִים ָצר ֶלֶחם ֲאֹדָני ָלֶכם ְוָנַתן .17

  סז, כח דברים: ִּתְרֶאה ֲאֶׁשר ֵעיֶני� ּוִמַּמְרֵאה ִּתְפָחד ֲאֶׁשר ְלָבְב� ִמַּפַחד ֹּבֶקר ִיֵּתן ִמי ֹּתאַמר ּוָבֶעֶרב ֶעֶרב ִיֵּתן ִמי ֹּתאַמר ַּבֹּבֶקר .18

  כב, י איוב: ֹאֶפל ְּכמוֹ  ַוֹּתַפע ְסָדִרים ְו�א ַצְלָמֶות ֹאֶפל ְּכמוֹ  ֵעיָפָתה ֶאֶרץ .19

  נא, ג איכה: ִעיִרי ְּבנֹות ִמֹּכל ְלַנְפִׁשי עֹוְלָלה ֵעיִני .20

  כד, יד משלי :ִאֶּוֶלת ְּכִסיִלים ִאֶּוֶלת ָעְׁשָרם ֲחָכִמים ֲעֶטֶרת .21

I משנה יב: continued analysis of the down-spiral of communal spirituality 

a with death of נביאים during 1st בית, cessation of אורים ותומים (as per v. 2 – v. 3 is a reference to נבואה, not או"ת)  

i note: reference to anticipated use of או"ת during שיבת ציון (v. 4) is a manner of speech and not meant literally 

b with destruction of ביהמ"ק, the שמיר (worm) was gone (vv. 5-7), and no more “נופת צופים”… 

i refers to some sort of sweetness or abundance in food 

ii tangent: Aggadic excursus about the זיפים (vv. 8-9)  

c ...and it was the end of trustworthy people (v. 1) or, as per the גמרא, people of faith… 

i tangent: Aggadic expansion on merit of great faith – (vv. 10-17) 

d …רשב"ג: since the destruction, each day is cursed (as per v. 18) 

i note: the world, since then, exists on the merit of יהא שמיה רבה said after studying אגדתא – as per v. 19 

e …רשב"ג: the dew doesn’t fall לברכה and the taste of fruit has been taken away 

i ר' יוסי: the fat of the fruit has been taken away as well 

II רשב"א :משנה יג – (lack of concern for)  טהרה has taken away the taste; (lack of observance of) מעשר has taken away the good 

smells (of food); חכמים – promiscuity and witchcraft have taken it all away 

III 1משנה יד: at the פולמוס taking place before the חרבן (“Vespasian’s”) they made several decrees, associated with mourning:  

a no laurel wreaths for grooms (perhaps any type; perhaps only fancy ones of myrtle branches etc.)  

b  no אירוס (type of musical instrument)  

IV 2משנה יד : at the פולמוס taking place after the חרבן (“Titus’”) they made additional decrees: 

a  fancy jewelry for brides (perhaps עיר של זהב)  - additionally, decreed against חופת חתנים (=fancy clothes for groom) 

b that a man shouldn’t teach his son חכמה יוונית (Greek style of study or Greek language or culture) 

i note: story behind this about getting lambs for קרבן תמיד from over the wall, story with חזיר… 

ii tangent: interpretation of v. 20 – רשב"ג tells of how his father’s house had ½ students studying חכמה יוונית ½ ,תורה!  

V 3משנה יד : at the final פולמוס (after כוכבא-בר ’s defeat, c. 140 CE, during Hadrianic persecutions), additional decrees: 

a decree against bride being brought out through the city in a sedan 

i dissent: חכמים permit as it preserves modesty 

VI משנה טו: list of character traits lost (forever?) with death of particular great personalities 

a note: final 2 are contested, as humble people still exist (ר' יוסף) as do people with fear of heaven (ר' נחמן)  

b conclusion: concluding ברייתא added on to משנה describes continued down spiral before ימות המשיח   

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

 והדרך עלן סוטההדרן עלך מסכת  

תם ונשלם שבח לבורא עולם  


