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23.2.4 

21a ( 2משנה ד ) 22a ( פורסין קתל נמא נמא: אמר אשי רב ) 

   יז, יז דברים :ְמֹאד ּלוֹ  ַיְרֶּבה �א ְוָזָהב ְוֶכֶסף ְלָבבוֹ  ָיסּור ְו�א ָנִׁשים ּלוֹ  ַיְרֶּבה ְו�א .1

  יז, כד דברים :ַאְלָמָנה ֶּבֶגד ַתֲחֹבל ְו�א ָיתֹום ֵּגר ִמְׁשַּפט ַתֶּטה �א .2

 ה- ב, ג ב"שמו: ...ָּדִוד ֵאֶׁשת ְלֶעְגָלה ִיְתְרָעם ְוַהִּׁשִּׁשי... ֲאֹדִנָּיה ְוָהְרִביִעי... ַאְבָׁשלֹום ְוַהְּׁשִלִׁשי ... ִכְלָאב ּוִמְׁשֵנהּו... ַאְמנֹון ְבכֹורוֹ  ַוְיִהי ְּבֶחְברֹון ָּבִנים ְלָדִוד ַוִּיָּוְלדּו .3

  ח, יב ב"שמו :ְוָכֵהָּנה ָּכֵהָּנה ְּל� ְוֹאִסָפה ְמָעט ְוִאם ִויהּוָדה ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ֶאת ְל� ָוֶאְּתָנה ְּבֵחיֶק� ֲאֹדֶני� ְנֵׁשי ְוֶאת ֲאֹדֶני� ֵּבית ֶאת ְל� ָוֶאְּתָנה .4

  יח, יד שופטים :ִחיָדִתי ְמָצאֶתם �א ְּבֶעְגָלִתי ֲחַרְׁשֶּתם לּוֵלא ָלֶהם ַוֹּיאֶמר ... .5

  כג, ו ב"שמו: מֹוָתּה יֹום ַעד ָיֶלד ָלּה ָהָיה �א ָׁשאּול ַּבת ּוְלִמיַכל .6

  טז, ו ב"שמו :ְּבִלָּבּה לוֹ  ַוִּתֶבז ה' ִלְפֵני ּוְמַכְרֵּכר ְמַפֵּזז ָּדִוד ַהֶּמֶל� ֶאת ַוֵּתֶרא ַהַחּלֹון ְּבַעד ִנְׁשְקָפה ָׁשאּול ַּבת ּוִמיַכל ָּדִוד ִעיר ָּבא ה' ֲארֹון ְוָהָיה .7

  יג, יג ב"שמו :ִמֶּמּךָ  ִיְמָנֵעִני �א ִּכי ַהֶּמֶל� ֶאל ָנא ַּדֶּבר ְוַעָּתה ְּבִיְׂשָרֵאל ַהְּנָבִלים ְּכַאַחד ִּתְהֶיה ְוַאָּתה ֶחְרָּפִתי ֶאת אֹוִלי� ָאָנה ַוֲאִני .8

  ד, יג ב"שמו :ֹאֵהב ֲאִני ָאִחי ַאְבָׁש�ם ֲאחֹות ָּתָמר ֶאת ַאְמנֹון לוֹ  ַוֹּיאֶמר ִלי ַּתִּגיד ֲהלֹוא ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ַהֶּמֶל� ֶּבן ַּדל ָּכָכה ַאָּתה ַמּדּועַ  לוֹ  ַוֹּיאֶמר .9

  ה, יג ב"שמו :ִמּיָָדּה ְוָאַכְלִּתי ֶאְרֶאה ֲאֶׁשר ְלַמַען ַהִּבְריָה ֶאת ְלֵעיַני ְוָעְׂשָתה ֶלֶחם ְוַתְבֵרִני ֲאחֹוִתי ָתָמר ָנא ָּתֹבא ֵאָליו ְוָאַמְרּתָ  ִלְראֹוֶת� ָאִבי� ּוָבא ְוִהְתָחל ִמְׁשָּכְב� ַעל ְׁשַכב ְיהֹוָנָדב לוֹ  ַוֹּיאֶמר .10

  ט, יג ב"שמו :ֵמָעָליו ִאיׁש ָכל ַוֵּיְצאּו ֵמָעַלי ִאיׁש ָכל הֹוִציאּו ַאְמנֹון ַוֹּיאֶמר ֶלֱאכֹול ַוְיָמֵאן ְלָפָניו ַוִּתֹצק ַהַּמְׂשֵרת ֶאת ַוִּתַּקח .11

  טו, יג ב"שמו :ֵלִכי קּוִמי ַאְמנֹון ָלּה ַוֹּיאֶמר ֲאֵהָבּה ֲאֶׁשר ֵמַאֲהָבה ְׂשֵנָאּה ֲאֶׁשר ַהִּׂשְנָאה ְגדֹוָלה ִּכי ְמֹאד ְּגדֹוָלה ִׂשְנָאה ַאְמנֹון ַוִּיְׂשָנֶאהָ  .12

  יד, טז יחזקאל :ה' ֲאֹדָני ְנֻאם ָעַלִי� ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ַּבֲהָדִרי הּוא ָּכִליל ִּכי ְּבָיְפֵי� ַּבּגֹוִים ֵׁשם ָל� ַוֵּיֵצא .13

  יט, יג ב"שמו :ְוָזָעָקה ָהלֹו� ַוֵּתֶל� ֹראָׁשּה ַעל ָיָדּה ַוָּתֶׂשם ָקָרָעה ָעֶליהָ  ֲאֶׁשר ַהַּפִּסים ּוְכֹתֶנת ֹראָׁשּה ַעל ֵאֶפר ָּתָמר ַוִּתַּקח .14

  ז, יג דברים :ַוֲאֹבֶתי� ַאָּתה ָיַדְעּתָ  �א ֲאֶׁשר ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ְוַנַעְבָדה ֵנְלָכה ֵלאֹמר ַּבֵּסֶתר ְּכַנְפְׁש� ֲאֶׁשר ֵרֲע� אוֹ  ֵחיֶק� ֵאֶׁשת אוֹ  ִבְּת� אוֹ  ִבְנ� אוֹ  ִאֶּמ� ֶבן ָאִחי� ְיִסיְת� ִּכי .15

  ה, א א"מל :ְלָפָניו ָרִצים ִאיׁש ַוֲחִמִּׁשים ּוָפָרִׁשים ֶרֶכב לוֹ  ַוַּיַעׂש ֶאְמ�� ֲאִני ֵלאֹמר ִמְתַנֵּׂשא ַחִּגית ֶבן ַוֲאֹדִנָּיה .16

  יט, יז דברים :ַלֲעֹׂשָתם ָהֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ִלְׁשֹמר ֱא�ָהיו ה' ֶאת ְלִיְרָאה ִיְלַמד ְלַמַען ַחָּייו ְיֵמי ָּכל בוֹ  ְוָקָרא ִעּמוֹ  ְוָהְיָתה .17

  טז, יז דברים :עֹוד ַהֶּזה ַּבֶּדֶר� ָלׁשּוב ֹתִספּון �א ָלֶכם ָאַמר ה'וַ  סּוס ַהְרּבֹות ְלַמַען ִמְצַרְיָמה ָהָעם ֶאת ָיִׁשיב ְו�א סּוִסים ּלוֹ  ַיְרֶּבה �א ַרק .18

  ו, ה א"מל :ָּפָרִׁשים ֶאֶלף ָעָׂשר ּוְׁשֵנים ְלֶמְרָּכבוֹ  סּוִסים ֻאְרֹות ֶאֶלף ַאְרָּבִעים ִלְׁש�ֹמה ַוְיִהי .19

ם ַהֶּמֶל� ְוִעם ָהֶרֶכב ְּבָעֵרי ַוַּיִּניֵחם ָּפָרִׁשים ֶאֶלף ָעָׂשר ּוְׁשֵנים ּוַמְרָּכבֹות סּוִסים ֻאְריֹות ֲאָלִפים ַאְרַּבַעת ִלְׁש�ֹמה ַוְיִהי .20   כה, ט ב"דהי :ִּבירּוָׁשָלִ

  כ, ט ב"דהי :ִלְמאּוָמה ְׁש�ֹמה ִּביֵמי ֶנְחָׁשב ֶּכֶסף ֵאין ָסגּור ָזָהב ַהְּלָבנֹון ַיַער ֵּבית ְּכֵלי ְוֹכל ָזָהב ְׁש�ֹמה ַהֶּמֶל� ַמְׁשֵקה ְּכֵלי ְוֹכל .21

ם ַהֶּכֶסף ֶאת ַהֶּמֶל� ַוִּיֵּתן .22   כז, י א"מל :ָלֹרב ַּבְּׁשֵפָלה ֲאֶׁשר ַּכִּׁשְקִמים ָנַתן ָהֲאָרִזים ְוֵאת ָּכֲאָבִנים ִּבירּוָׁשַלִ

  ד, יא א"מל :ָאִביו ָּדִויד ִּכְלַבב ֱא�ָהיו ְיֹקָוק ִעם ָׁשֵלם ְלָבבוֹ  ָהָיה ְו�א ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ַאֲחֵרי ְלָבבוֹ  ֶאת ִהּטּו ָנָׁשיו ְׁש�ֹמה ִזְקַנת ְלֵעת ַוְיִהי .23

  כט, י א"מל פ: ֹיִצאּו ְּבָיָדם ֲאָרם ּוְלַמְלֵכי ַהִחִּתים ַמְלֵכי ְלָכל ְוֵכן ּוֵמָאה ַּבֲחִמִּׁשים ְוסּוס ֶּכֶסף ֵמאֹות ְּבֵׁשׁש ִמִּמְצַרִים ֶמְרָּכָבה ַוֵּתֵצא ַוַּתֲעֶלה .24

  יט, לא דברים :ִיְׂשָרֵאל ִּבְבֵני ְלֵעד ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ִּלי ִּתְהֶיה ְלַמַען ְּבִפיֶהם ִׂשיָמּה ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְוַלְּמָדּה ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ֶאת ָלֶכם ִּכְתבּו ְוַעָּתה .25

  יח, יז דברים :ַהְלִוִּים ַהֹּכֲהִנים ִמִּלְפֵני ֵסֶפר ַעל ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ִמְׁשֵנה ֶאת לוֹ  ְוָכַתב ַמְמַלְכּתוֹ  ִּכֵּסא ַעל ְכִׁשְבּתוֹ  ְוָהָיה .26

  ח, טז תהלים :ֶאּמֹוט ַּבל ִמיִמיִני ִּכי ָתִמיד ְלֶנְגִּדי ה' ִׁשִּויִתי .27

  יט, יז דברים :ַלֲעֹׂשָתם ָהֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ִלְׁשֹמר ֱא�ָהיו ה' ֶאת ְלִיְרָאה ִיְלַמד ְלַמַען ַחָּייו ְיֵמי ָּכל בוֹ  ְוָקָרא ִעּמוֹ  ְוָהְיָתה .28

  ג, יט שמות :ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ְוַתֵּגיד ַיֲעֹקב ְלֵבית ֹתאַמר ֹּכה ֵלאֹמר ָהָהר ִמן ה' ֵאָליו ַוִּיְקָרא ָהֱא�ִהים ֶאל ָעָלה ּוֹמֶׁשה .29

  ו, ז עזרא: ַּבָּקָׁשתוֹ  ֹּכל ָעָליו ֱא�ָהיו ְיֹקָוק ְּכַיד ַהֶּמֶל� לוֹ  ַוִּיֶּתן ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ְיֹקָוק ָנַתן ֲאֶׁשר ֹמֶׁשה ְּבתֹוַרת ָמִהיר ֹסֵפר ְוהּוא ִמָּבֶבל ָעָלה ֶעְזָרא הּוא .30

  יד, ד דברים :ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ֹעְבִרים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֹאָתם ַלֲעֹׂשְתֶכם ּוִמְׁשָּפִטים ֻחִּקים ֶאְתֶכם ְלַלֵּמד ַהִהוא ָּבֵעת ה' ִצָּוה ְוֹאִתי .31

  י, ז עזרא: ּוִמְׁשָּפט ֹחק ְּבִיְׂשָרֵאל ּוְלַלֵּמד ְוַלֲעֹׂשת ה' ּתֹוַרת ֶאת ִלְדרֹוׁש ְלָבבוֹ  ֵהִכין ֶעְזָרא ִּכי .32

  ז, ד עזרא: ֲאָרִמית ּוְמֻתְרָּגם ֲאָרִמית ָּכתּוב ַהִּנְׁשְּתָון ּוְכָתב ָּפָרס ֶמֶל� ַאְרַּתְחַׁשְׂשְּת  ַעל ְּכָנֹוָתיו ּוְׁשָאר ָטְבֵאל ִמְתְרָדת ִּבְׁשָלם ָּכַתב ַאְרַּתְחַׁשְׂשָּתא ּוִביֵמי .33

  ח, ה דניאל :ְלַמְלָּכא ְלהֹוָדָעה ּוִפְׁשֵרּה ְלִמְקֵרא ְּכָתָבא ָכֲהִלין ְוָלא ַמְלָּכא ַחִּכיֵמי ֹּכל ָעִּלין ֱאַדִין .34

  יב, ט זכריה :ָל� ָאִׁשיב ִמְׁשֶנה ַמִּגיד ַהּיֹום ַּגם ַהִּתְקָוה ֲאִסיֵרי ְלִבָּצרֹון ׁשּובּו .35

  י, כז שמות :ָּכֶסף ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָהַעֻּמִדים ָוֵוי ְנֹחֶׁשת ֶעְׂשִרים ְוַאְדֵניֶהם ֶעְׂשִרים ְוַעֻּמָדיו .36

  ט, ח אסתר :ְוִכְלׁשֹוָנם ִּכְכָתָבם ַהְּיהּוִדים ְוֶאל ִּכְלֹׁשנוֹ  ָוָעם ְוַעם ִּכְכָתָבּה ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֶׁשַבע ... .37

  כה, ה דניאל :ּוַפְרִסין ְּתֵקל ְמֵנא ְמֵנא ְרִׁשים ִּדי ְכָתָבא ּוְדָנה .38

I 2משנה ד  limitation of wives (as per v. 1): 

a 18 – ת"ק (as per vv. 3-5)  

b ר' יהודה: can have as many as he likes, as long as they don’t turn him to ע"ז 

c ר"ש: even one who turns him away is a violation; 18 is the max in any case (even if they are righteous like אביגיל)  

i Note: usually, ר"ש is the one who interprets and applies the meaning of the text (דורש טעם המקרא), e.g. v. 2 contra ר"י 

1 But: here, since the תורה explicates the concern, ר"י applies it and ר"ש extends it 

II Associated אגדות – re: מיכל (vv. 6-7), תמר ואמנון (vv. 8-14); history of גזירת ייחוד דפנויה (v. 15); אדוניה (v. 16) 

III 3משנה ד : limitations of horses (v. 18), fortune (v. 1)  and the obligation to write a ס"ת (v. 17) 

a Both: horses and fortune – as much as is needed for his chariot/to pay his army  

i Aggadic tangent: discussion of שלמה’s decision to violate the 3 limitations (vv. 19-24) 

b Writing a ס"ת: which must be written by him 

i Challenge (אביי): everyone must write his own ס"ת (as per v. 25) 

ii Answer: he must write 2; one which he keeps in his palace; other which he keeps with him at all times (v. 26-28) 

c Tangent: discussion of Paleo-Hebrew script and its development into Aramaic script (כתב אשורי) (vv. 33-38) 

i And: greatness of עזרא, associated with משה (vv. 29-32)  


