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71a ( שמואל אמר יהודה רב אמר, גופא ) � 72b (...ושמואל שוכב) 

 טו פסוק ג פרק שמות :ֹ�רֹ�רֹ�רֹ�ר    ְלֹדרְלֹדרְלֹדרְלֹדר    ִזְכִריִזְכִריִזְכִריִזְכִרי    ְוֶזהְוֶזהְוֶזהְוֶזה    ְלֹעָל�ְלֹעָל�ְלֹעָל�ְלֹעָל�    ְ�ִמיְ�ִמיְ�ִמיְ�ִמי    ֶזהֶזהֶזהֶזה ...ֹמֶ�ה ֶאל ֱא�ִהי� עֹוד ַוֹ�אֶמר .1

�ת ִע*( ְ)ִצ�ֹו& י�ָנִ�  .2  יא פסוק ה פרק איכה :ְיה(ָדה ְ)ָעֵרי ְ)ת+

ִחי�    ֵ�&ֵ�&ֵ�&ֵ�&    ִמ-ֹותִמ-ֹותִמ-ֹותִמ-ֹות    ַעלַעלַעלַעל    ַהֹ�ְכִבי�ַהֹ�ְכִבי�ַהֹ�ְכִבי�ַהֹ�ְכִבי� .3 ִחי�(ְסר+ ִחי�(ְסר+ ִחי�(ְסר+  ד פסוק ו פרק עמוס :ַמְרֵ)ק ִמ4ֹו3 ַוֲעָגִלי� ִמ1ֹא& 0ִָרי� ְוֹאְכִלי� ַעְר/ֹוָת�ַעְר/ֹוָת�ַעְר/ֹוָת�ַעְר/ֹוָת�    ַעלַעלַעלַעל    (ְסר+

 ז פסוק ו פרק עמוס: ִחי�ְסר( ִמְרַזח ְוָסר 5ִֹלי�5ִֹלי�5ִֹלי�5ִֹלי�    ְ)ֹרא�ְ)ֹרא�ְ)ֹרא�ְ)ֹרא�    ִיְגל(ִיְגל(ִיְגל(ִיְגל(    ַע4ָהַע4ָהַע4ָהַע4ָה    ָלֵכ&ָלֵכ&ָלֵכ&ָלֵכ& .4

 יא פסוק יח פרק ב מלכי� :ָמָדיָמָדיָמָדיָמָדי    ְוָעֵריְוָעֵריְוָעֵריְוָעֵרי    5ֹוָז&5ֹוָז&5ֹוָז&5ֹוָז&    ְנַהרְנַהרְנַהרְנַהר    (ְבָחבֹור(ְבָחבֹור(ְבָחבֹור(ְבָחבֹור    ַ)ְחַלחַ)ְחַלחַ)ְחַלחַ)ְחַלח    ַוַ�ְנֵח�ַוַ�ְנֵח�ַוַ�ְנֵח�ַוַ�ְנֵח� ַא�(ָרה ִיְ/ָרֵאל ֶאת ַא�(ר ֶמֶל3 ַוֶ�ֶגל .5

89ַ    ִעְלִעי&ִעְלִעי&ִעְלִעי&ִעְלִעי&    (ְתָלת(ְתָלת(ְתָלת(ְתָלת ֳהִקַמת ַחד ְוִלְ/ַטר ְלֹדבְלֹדבְלֹדבְלֹדב    ָ�ְמָיהָ�ְמָיהָ�ְמָיהָ�ְמָיה    ִתְנָיָנהִתְנָיָנהִתְנָיָנהִתְנָיָנה    7ֳחִרי7ֳחִרי7ֳחִרי7ֳחִרי    ֵחיָוהֵחיָוהֵחיָוהֵחיָוה    ַוֲאר(ַוֲאר(ַוֲאר(ַוֲאר( .6 89ְַ)פ+ 89ְַ)פ+ 89ְַ)פ+  ה פסוק ז פרק דניאל :ַ/5ִיא ְ)ַ/ר ֲאכ+ִלי ק(ִמי ַל8 7ְמִרי& ְוֵכ& ִ�ַ*8ִ�ַ*8ִ�ַ*8ִ�ַ*8    ֵ)י&ֵ)י&ֵ)י&ֵ)י&    ְ)פ+

 ה פסוק א פרק קהלת :ָ�� ה(א זֹוֵרחַ  �ֹוֵא: ְמקֹומוֹ  ְוֶאל ַהָ�ֶמ�ַהָ�ֶמ�ַהָ�ֶמ�ַהָ�ֶמ�    (ָבא(ָבא(ָבא(ָבא    ַהֶ�ֶמ�ַהֶ�ֶמ�ַהֶ�ֶמ�ַהֶ�ֶמ�    ְוָזַרחְוָזַרחְוָזַרחְוָזַרח .7

 ג פסוק ג פרק א שמואל: ֱא�ִהי� ֲארֹו& ��ָ  ֲאֶ�ר ה' ְ)ֵהיַכל ֹ�ֵכב (ְ�מ(ֵאל ִיְכֶ)הִיְכֶ)הִיְכֶ)הִיְכֶ)ה    ֶטֶר�ֶטֶר�ֶטֶר�ֶטֶר�    ֱא�ִהי�ֱא�ִהי�ֱא�ִהי�ֱא�ִהי�    ְוֵנרְוֵנרְוֵנרְוֵנר .8

 

I Aggadic excursus on purity of family lineage in בבל vs. א"י  

a Premise: בבל is “purer” than א"י (א"י is “dough” to בבל, as the rest of the world is to א"י)  

i ר' יצחק: families that have successfully assimilated are left alone if we don’t know about them 

1 however: חכמי� pass on such information to their students 

2 Parallel: re: passing on secret names of God (v. 1)  

b More discussions about בבל vs. א"י having finer lineage – (vv. 2-3) 

i Application of v. 3 to wife-swapping and bastardy 

c Borders of בבל and status of surrounding countries (vv. 5-6)  

i Tangent: tradition of succession of חכמי�, being born on day of death of previous חכ� (vv. 7-8)  
  
  
  


