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22.5.1 

73a ('משנה א)   75b (יש בה שלשה מדורין למעלה) 

Note: as can be seen from this outline, immediately after beginning to interpret the terms used in our משנה, the גמרא includes a long אגדה, 

which begins by relating tales of seafarers, including the famous מעשי דרבב"ח. We will focus on the משנה and its analyses and applications.  

  ה, כז יחזקאל :ָעָלִי� ֹּתֶרן ַלֲעׂשֹות ָלָקחּו ִמְּלָבנֹון ֶאֶרז ֻלֹחָתִים ָּכל ֵאת ָל� ָּבנּו ִמְּׂשִניר ְּברֹוִׁשים . 1

  ז, כז יחזקאל :ְמַכֵּס� ָהָיה ֱאִליָׁשה ֵמִאֵּיי ְוַאְרָּגָמן ְּתֵכֶלת ְלֵנס ָל� ִלְהיֹות ִמְפָרֵׂש� ָהָיה ִמִּמְצַרִים ְּבִרְקָמה ֵׁשׁש . 2

  יג, א רות :’ה ַיד ִבי ָיְצָאה ִּכי ִמֶּכם ְמֹאד ִלי ַמר ִּכי ְּבֹנַתי ַאל ְלִאיׁש ֱהיֹות ְלִבְלִּתי ֵּתָעֵגָנה ֲהָלֵהן ִיְגָּדלּו ֲאֶׁשר ַעד ְּתַׂשֵּבְרָנה ֲהָלֵהן . 3

  ו, כז יחזקאל :ִּכִּתִּיים ֵמִאֵּיי ֲאֻׁשִרים ַּבת ֵׁשן ָעׂשּו ַקְרֵׁש� ִמּׁשֹוָטִי� ָעׂשּו ִמָּבָׁשן ַאּלֹוִנים . 4

  כט, כז יחזקאל :ַיֲעֹמדּו ָהָאֶרץ ֶאל ַהָּים ֹחְבֵלי ֹּכל ַמָּלִחים ָמׁשֹוט ֹּתְפֵׂשי ֹּכל ֵמֳאִנּיֹוֵתיֶהם ְוָיְרדּו . 5

  ב, ד עמוס :ּדּוָגה ְּבִסירֹות ְוַאֲחִריְתֶכן ְּבִצּנֹות ֶאְתֶכם ְוִנָּׂשא ֲעֵליֶכם ָּבִאים ָיִמים ִהֵּנה ִּכי ְּבָקְדׁשוֹ  ה' ֲאֹדָני ִנְׁשַּבע . 6

  כב, ה ירמיהו :ַיַעְבֻרְנהּו ְו�א ַגָּליו ְוָהמּו יּוָכלּו ְו�א ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ַיַעְבֶרְנהּו ְו�א עֹוָלם ָחק ַלָּים ְּגבּול חֹול ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ָתִחילּו �א ִמָּפַני ִאם ’ה ְנֻאם ִתיָראּו �א ַהאֹוִתי . 7

  כו, קז תהלים :ִתְתמֹוָגג ְּבָרָעה ַנְפָׁשם ְתהֹומֹות ֵיְרדּו ָׁשַמִים ַיֲעלּו . 8

  יא, נ תהלים :ִעָּמִדי ָׂשַדי ְוִזיז ָהִרים עֹוף ָּכל ָיַדְעִּתי . 9

  י, מא איוב :ָׁשַחר ְּכַעְפַעֵּפי ְוֵעיָניו אֹור ָּתֶהל ֲעִטיֹׁשָתיו . 10

  כא, א בראשית :טֹוב ִּכי ֱא�ִהים ַוַּיְרא ְלִמיֵנהּו ָּכָנף עֹוף ָּכל ְוֵאת ְלִמיֵנֶהם ַהַּמִים ָׁשְרצּו ֲאֶׁשר ָהֹרֶמֶׂשת ַהַחָּיה ֶנֶפׁש ָּכל ְוֵאת ַהְּגֹדִלים ַהַּתִּניִנם ֶאת ֱא�ִהים ַוִּיְבָרא . 11

  א, כז ישעיהו: ַּבָּים ֲאֶׁשר ַהַּתִּנין ֶאת ְוָהַרג ֲעַקָּלתֹון ָנָחׁש ִלְוָיָתן ְוַעל ָּבִרחַ  ָנָחׁש ִלְוָיָתן ַעל ְוַהֲחָזָקה ְוַהְּגדֹוָלה ַהָּקָׁשה ְּבַחְרּבוֹ  ’ה ִיְפֹקד ַההּוא ַּבּיֹום . 12

  טז, מ איוב :ִבְטנוֹ  ִּבְׁשִריֵרי ְוֹאנוֹ  ְבָמְתָניו ֹכחוֹ  ָנא ִהֵּנה . 13

  כו, קד תהלים :ּבוֹ  ְלַׂשֶחק ָיַצְרּתָ  ֶזה ִלְוָיָתן ְיַהֵּלכּון ֳאִנּיֹות ָׁשם . 14

  יב, כו איוב :ָרַהב ָמַחץ ּוִבְתבּוָנתוֹ  ַהָּים ָרַגע ְּבֹכחוֹ  . 15

  ט, יא ישעיהו: ְמַכִּסים ַלָּים ַּכַּמִים ’ה ֶאת ֵּדָעה ָהָאֶרץ ָמְלָאה ִּכי ָקְדִׁשי ַהר ְּבָכל ַיְׁשִחיתּו ְו�א ָיֵרעּו �א . 16

  כג, מ איוב :ִּפיהּו ֶאל ַיְרֵּדן ָיִגיחַ  ִּכי ִיְבַטח ַיְחּפֹוז �א ָנָהר ַיֲעֹׁשק ֵהן . 17

  ב, כד תהלים :ְיכֹוְנֶנהָ  ְנָהרֹות ְוַעל ְיָסָדּה ַיִּמים ַעל הּוא ִּכי . 18

  כה, מ איוב :ְלֹׁשנוֹ  ַּתְׁשִקיעַ  ּוְבֶחֶבל ְּבַחָּכה ִלְוָיָתן ִּתְמֹׁש� . 19

  יט, מ איוב :ַחְרּבוֹ  ַיֵּגׁש ָהֹעׂשוֹ  ֵאל ַּדְרֵכי ֵראִׁשית הּוא . 20

  כג, מא איוב :ַּכֶּמְרָקָחה ָיִׂשים ָים ְמצּוָלה ַּכִּסיר ַיְרִּתיחַ  . 21

  כד, מא איוב :ְלֵׂשיָבה ְּתהֹום ַיְחֹׁשב ָנִתיב ָיִאיר ַאֲחָריו . 22

  ל, מ איוב :ְּכַנֲעִנים ֵּבין ֶיֱחצּוהּו ַחָּבִרים ָעָליו ִיְכרּו . 23

  כג, ו ב"מל: ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ָלבֹוא ֲאָרם ְּגדּוֵדי עֹוד ָיְספּו ְו�א ֲאֹדֵניֶהם ֶאל ַוֵּיְלכּו ַוְיַׁשְּלֵחם ַוִּיְׁשּתּו ַוֹּיאְכלּו ְגדֹוָלה ֵּכָרה ָלֶהם ַוִּיְכֶרה . 24

  יג, ח ש"שה :ַהְׁשִמיִעיִני ְלקֹוֵל� ַמְקִׁשיִבים ֲחֵבִרים ַּבַּגִּנים ַהּיֹוֶׁשֶבת . 25

  ח, יב הושע :ָאֵהב ַלֲעֹׁשק ִמְרָמה ֹמאְזֵני ְּבָידוֹ  ְּכַנַען . 26

  ח, כג ישעיהו :ָאֶרץ ִנְכַּבֵּדי ִּכְנָעֶניהָ  ָׂשִרים ֹסֲחֶריהָ  ֲאֶׁשר ַהַּמֲעִטיָרה ֹצר ַעל ֹזאת ָיַעץ ִמי . 27

  לא, מ איוב :ֹראׁשוֹ  ָּדִגים ּוְבִצְלַצל עֹורוֹ  ְבֻׂשּכֹות ַהְתַמֵּלא . 28

  ט, א משלי :ְלַגְרְּגֹרֶתי� ַוֲעָנִקים ְלֹראֶׁש� ֵהם ֵחן ִלְוַית ִּכי . 29

  כט, מ איוב :ְלַנֲערֹוֶתי� ְוִתְקְׁשֶרּנּו ַּכִּצּפֹור ּבוֹ  ַהְתַׂשֶחק . 30

  ג, ס ישעיהו :ַזְרֵח� ְלֹנַגּה ּוְמָלִכים ְלאֹוֵר� גֹוִים ְוָהְלכּו . 31

  יב, נד ישעיהו :ֵחֶפץ ְלַאְבֵני ְּגבּוֵל� ְוָכל ֶאְקָּדח ְלַאְבֵני ּוְׁשָעַרִי� ִׁשְמֹׁשַתִי� ַּכְדֹכד ְוַׂשְמִּתי . 32

  יג, כו ויקרא: קֹוְמִמּיּות ֶאְתֶכם ָואֹוֵל� ֻעְּלֶכם ֹמֹטת ָוֶאְׁשֹּבר ֲעָבִדים ָלֶהם ִמְהֹית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֱא�ֵהיֶכם ’ה ֲאִני . 33

  יב, קמד תהלים :ֵהיָכל ַּתְבִנית ְמֻחָּטבֹות ְכָזִוֹּית ְּבנֹוֵתינּו ִּבְנעּוֵריֶהם ְמגָֻּדִלים ִּכְנִטִעים ָּבֵנינּו ֲאֶׁשר . 34

  ה, ד ישעיהו :ֻחָּפה ָּכבֹוד ָּכל ַעל ִּכי ָלְיָלה ֶלָהָבה ֵאׁש ְוֹנַגּה ְוָעָׁשן יֹוָמם ָעָנן ִמְקָרֶאהָ  ְוַעל ִצּיֹון ַהר ְמכֹון ָּכל ַעל ’ה ּוָבָרא . 35

  כ, כז במדבר :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ִיְׁשְמעּו ְלַמַען ָעָליו ֵמהֹוְד� ְוָנַתָּתה . 36

  יג, כח יחזקאל :ּכֹוָננּו ִהָּבַרֲא� ְּביֹום ָּב� ּוְנָקֶבי� ֻּתֶּפי� ְמֶלאֶכת ְוָזָהב ּוָבְרַקת ֹנֶפ� ַסִּפיר ְוָיְׁשֵפה ֹׁשַהם ַּתְרִׁשיׁש ְוָיֲה�ם ִּפְטָדה ֹאֶדם ְמֻסָכֶת� ְיָקָרה ֶאֶבן ָּכל ָהִייתָ  ֱא�ִהים ַּגן ְּבֵעֶדן . 37

  ז, מג ישעיהו :ֲעִׂשיִתיו ַאף ְיַצְרִּתיו ְּבָראִתיו ְוִלְכבֹוִדי ִבְׁשִמי ַהִּנְקָרא ֹּכל . 38

  ו, כג ירמיהו: ִצְדֵקנּו ’ה ִיְקְראוֹ  ֲאֶׁשר ְּׁשמוֹ  ְוֶזה ָלֶבַטח ִיְׁשֹּכן ְוִיְׂשָרֵאל ְיהּוָדה ִּתָּוַׁשע ְּבָיָמיו . 39

  לה, מח יחזקאל :ָׁשָּמה ’ה ִמּיֹום ָהִעיר ְוֵׁשם ָאֶלף ָעָׂשר ְׁשֹמָנה ָסִביב . 40

ם ְוַהּנֹוָתר ְּבִצּיֹון ַהִּנְׁשָאר ְוָהָיה . 41 ם ַלַחִּיים ַהָּכתּוב ָּכל לוֹ  ֵיָאֶמר ָקדֹוׁש ִּבירּוָׁשַלִ   ג, ד ישעיהו :ִּבירּוָׁשָלִ

ם ֶנֶגב ְלִרּמֹון ִמֶּגַבע ָּכֲעָרָבה ָהָאֶרץ ָּכל ִיּסֹוב . 42   י, יד זכריה :ַהֶּמֶל� ִיְקֵבי ַעד ֲחַנְנֵאל ּוִמְגַּדל ַהִּפִּנים ַׁשַער ַעד ָהִראׁשֹון ַׁשַער ְמקֹום ַעד ִּבְנָיִמן ְלִמַּׁשַער ַתְחֶּתיהָ  ְוָיְׁשָבה ְוָרֲאָמה ְירּוָׁשָלִ

  ח, ס ישעיהו :ֲאֻרֹּבֵתיֶהם ֶאל ְוַכּיֹוִנים ְּתעּוֶפיָנה ָּכָעב ֵאֶּלה ִמי . 43

ם ֶאת ָלֹמד ֵאַלי ַוֹּיאֶמר ֹהֵל� ַאָּתה ָאָנה ָוֹאַמר . 44   ו, ב זכריה :ָאְרָּכּה ְוַכָּמה ָרְחָּבּה ַּכָּמה ִלְראֹות ְירּוָׁשַלִ

ם ֵּתֵׁשב ְּפָרזֹות ֵלאֹמר ַהָּלז ַהַּנַער ֶאל ַּדֵּבר ֻרץ ֵאָלו ַוֹּיאֶמר . 45   ח, ב זכריה :ְּבתֹוָכּה ּוְבֵהָמה ָאָדם ֵמֹרב ְירּוָׁשַלִ

  ו, מא יחזקאל :ַהָּבִית ְּבִקיר ֲאחּוִזים ִיְהיּו ְו�א ֲאחּוִזים ִלְהיֹות ָסִביב ָסִביב ַלְּצָלעֹות ַלַּבִית ֲאֶׁשר ַּבִּקיר ּוָבאֹות ְּפָעִמים ּוְׁש�ִׁשים ָׁשלֹוׁש ֵצָלע ֶאל ֵצָלע ְוַהְּצָלעֹות . 46

 

I 'משנה א: sale of a boat 

a includes: 

i mast: v. 1 

ii sail: v. 2 

iii anchor: v. 3 

iv ropes or oars: vv. 4-5 

b related ברייתא: selling a boat includes: ramp and freshwater reserve on boat 

i ר' נתן: includes "דוגית" 

ii סומכוס: includes "ביצית" 

1 resolution: they are synonymous; ר' נתן הבבלי uses Babylonian term; סומכוס מא"י uses Palestinian term (v. 6) 

II Lengthy אגדות, beginning with seafaring tales and including מעשי דרבב"ח 


