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23.6.6 

48a (מיתיבי כפה שהוא טמא מדרס)  49a (סיום הפרק)  

 

  יח, כא א"מל :ְלִרְׁשּתוֹ  ָׁשם ָיַרד ֲאֶׁשר ָנבֹות ְּבֶכֶרם ִהֵּנה ְּבֹׁשְמרֹון ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל� ַאְחָאב ִלְקַראת ֵרד קּום .1

  כו, ט ב"מל :ה' ִּכְדַבר ַּבֶחְלָקה ַהְׁשִלֵכהּו ָׂשא ְוַעָּתה ְיֹקָוק ְנֻאם ַהֹּזאת ַּבֶחְלָקה ְל� ְוִׁשַּלְמִּתי ְיֹקָוק ְנֻאם ֶאֶמׁש ָרִאיִתי ָבָניו ְּדֵמי ְוֶאת ָנבֹות ְּדֵמי ֶאת �א ִאם .2

  יג, כא א"מל :ַוָּיֹמת ָבֲאָבִנים ַוִּיְסְקֻלהּו ָלִעיר ִמחּוץ ַוֹּיִצֻאהּו ָוֶמֶל� ֱא�ִהים ָנבֹות ֵּבַר� ֵלאֹמר ָהָעם ֶנֶגד ָנבֹות ֶאת ַהְּבִלַּיַעל ַאְנֵׁשי ַוְיִעֻדהּו ֶנְגּדוֹ  ַוֵּיְׁשבּו ְבִלַּיַעל ְּבֵני ָהֲאָנִׁשים ְׁשֵני ַוָּיֹבאּו .3

  ל, ב א"מל :ָעָנִני ְוֹכה יֹוָאב ִדֶּבר ֹּכה ֵלאֹמר ָּדָבר ַהֶּמֶל� ֶאת ְּבָנָיהּו ַוָּיֶׁשב ָאמּות ֹפה ִּכי �א ַוֹּיאֶמר ֵצא ַהֶּמֶל� ָאַמר ֹּכה ֵאָליו ַוֹּיאֶמר ה' ֹאֶהל ֶאל ְבָנָיהּו ַוָּיֹבא .4

  לא, ב א"מל :ָאִבי ֵּבית ּוֵמַעל ֵמָעַלי יֹוָאב ָׁשַפ� ֲאֶׁשר ִחָּנם ְּדֵמי ַוֲהִסיֹרתָ  ּוְקַבְרּתוֹ  ּבוֹ  ּוְפַגע ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ֲעֵׂשה ַהֶּמֶל� לוֹ  ַוֹּיאֶמר .5

  כט, ג ב"שמו :ָלֶחם ַוֲחַסר ַּבֶחֶרב ְוֹנֵפל ַּבֶּפֶל� ּוַמֲחִזיק ּוְמֹצָרע ָזב יֹוָאב ִמֵּבית ִיָּכֵרת ְוַאל ָאִביו ֵּבית ָּכל ְוֶאל יֹוָאב ֹראׁש ַעל ָיֻחלּו .6

ם ָלנּוס ַּבֶּמְרָּכָבה ַלֲעלֹות ִהְתַאֵּמץ ְרַחְבָעם ְוַהֶּמֶל� ַוָּיֹמת ֶאֶבן ּבוֹ  ִיְׂשָרֵאל ָכל ַוִּיְרְּגמּו ַהַּמס ַעל ֲאֶׁשר ֲאֹדָרם ֶאת ְרַחְבָעם ַהֶּמֶל� ַוִּיְׁשַלח .7   יח, יב א"מל :ְירּוָׁשָלִ

  ט, טו ויקרא :ִיְטָמא ַהָּזב ָעָליו ִיְרַּכב ֲאֶׁשר ַהֶּמְרָּכב ְוָכל .8

  טז, כו ב"דהי :ַהְּקֹטֶרת ִמְזַּבח ַעל ְלַהְקִטיר ה' ֵהיַכל ֶאל ַוָּיֹבא ֱא�ָהיוה' ּבַ  ַוִּיְמַעל ְלַהְׁשִחית ַעד ִלּבוֹ  ָּגַבּה ּוְכֶחְזָקתוֹ  .9

  יט, כו ב"דהי :ַהְּקֹטֶרת ְלִמְזַּבח ֵמַעל ְיֹקָוק ְּבֵבית ַהֹּכֲהִנים ִלְפֵני ְבִמְצחוֹ  ָזְרָחה ְוַהָּצַרַעת ַהֹּכֲהִנים ִעם ּוְבַזְעּפוֹ  ְלַהְקִטיר ִמְקֶטֶרת ּוְבָידוֹ  ֻעִּזָּיהּו ַוִּיְזַעף .10

  כג, טו א"מל :ַרְגָליו ֶאת ָחָלה ִזְקָנתוֹ  ְלֵעת ַרק ְיהּוָדה ְלַמְלֵכי ַהָּיִמים ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַעל ְכתּוִבים ֵהָּמה ֲה�א ָּבָנה ֲאֶׁשר ְוֶהָעִרים ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְוָכל ְּגבּוָרתוֹ  ְוָכל ָאָסא ִּדְבֵרי ָּכל ְוֶיֶתר .11

  יד, כה תהלים :ְלהֹוִדיָעם ּוְבִריתוֹ  ִליֵרָאיו ה' סֹוד .12

  כג, לה ב"דהי :ְמֹאד ָהֳחֵליִתי ִּכי ַהֲעִבירּוִני ַלֲעָבָדיו ַהֶּמֶל� ַוֹּיאֶמר ֹיאִׁשָּיהּו ַלֶּמֶל� ַהֹּיִרים ַוֹּירּו .13

  ל, כה ב"מל :ַחָּיו ְיֵמי ֹּכל ְּביֹומוֹ  יֹום ְּדַבר ַהֶּמֶל� ֵמֵאת ּלוֹ  ִנְּתָנה ָּתִמיד ֲאֻרַחת ַוֲאֻרָחתוֹ  .14

  כג, ב ב"שמו :ַוַּיֲעֹמדּו ַוָּיֹמת ֲעָׂשהֵאל ָׁשם ָנַפל ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ַהָּבא ָּכל ַוְיִהי ַּתְחָּתיו ַוָּיָמת ָׁשם ַוִּיָּפל ֵמַאֲחָריו ַהֲחִנית ַוֵּתֵצא ַהֹחֶמׁש ֶאל ַהֲחִנית ְּבַאֲחֵרי ַאְבֵנר ַוַּיֵּכהּו ָלסּור ַוְיָמֵאן .15

  ד, כ ב"שמו :ֲעֹמד ֹּפה ְוַאָּתה ָיִמים ְׁש�ֶׁשת ְיהּוָדה ִאיׁש ֶאת ִלי ַהְזֶעק ֲעָמָׂשא ֶאל ַהֶּמֶל� ַוֹּיאֶמר .16

  יח, א יהושע: ֶוֱאָמץ ֲחַזק ַרק יּוָמת ְּתַצֶּוּנּו ֲאֶׁשר ְלֹכל ְּדָבֶרי� ֶאת ִיְׁשַמע ְו�א ִּפי� ֶאת ַיְמֶרה ֲאֶׁשר ִאיׁש ָּכל .17

  כח, ב א"מל :ַהִּמְזֵּבחַ  ְּבַקְרנֹות ַוַּיֲחֵזק ה' ֹאֶהל ֶאל יֹוָאב ַוָּיָנס ָנָטה �א ַאְבָׁשלֹום ְוַאֲחֵרי ֲאֹדִנָּיה ַאֲחֵרי ָנָטה יֹוָאב ִּכי יֹוָאב ַעד ָּבָאה ְוַהְּׁשֻמָעה .18

  טו, ח ב"שמו :ַעּמוֹ  ְלָכל ּוְצָדָקה ִמְׁשָּפט ֹעֶׂשה ָדִוד ַוְיִהי ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַעל ָּדִוד ַוִּיְמ�� .19

  כו, ג ב"שמו :ָיָדע �א ְוָדִוד ַהִּסָרה ִמּבֹור ֹאתוֹ  ַוָּיִׁשבּו ַאְבֵנר ַאֲחֵרי ַמְלָאִכים ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ֵמִעם יֹוָאב ַוֵּיֵצא .20

  כז, ג ב"שמו :ָאִחיו ֵאל ֲעָׂשה ְּבַדם ַוָּיָמת ַהֹחֶמׁש ָׁשם ַוַּיֵּכהּו ַּבֶּׁשִלי ִאּתוֹ  ְלַדֵּבר ַהַּׁשַער ּתֹו� ֶאל יֹוָאב ַוַּיֵּטהּו ֶחְברֹון ַאְבֵנר ַוָּיָׁשב .21

  לב, ב א"מל :ְיהּוָדה ְצָבא ַׂשר יֶֶתר ֶבן ֲעָמָׂשא ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל ְצָבא ַׂשר נֵר ֶּבן ַאְבנֵר ֶאת ָיָדע �א ָדִוד ְוָאִבי ַּבֶחֶרב ַוּיַַהְרֵגם ִמֶּמּנּו ְוֹטִבים ַצִּדִקים ֲאָנִׁשים ִּבְׁשֵני ָּפַגע ֲאֶׁשר ֹראׁשוֹ  ַעל ָּדמוֹ  ֶאת ה' ְוֵהִׁשיב .22

  י, כ ב"שמו :ִּבְכִרי ֶּבן ֶׁשַבע ַאֲחֵרי ָרַדף ָאִחיו ַוֲאִביַׁשי ְויֹוָאב   ס ַוָּיֹמת לוֹ  ָׁשָנה ְו�א ַאְרָצה ֵמָעיו ַוִּיְׁשֹּפ� ַהֹחֶמׁש ֶאל ָבּה ַוַּיֵּכהּו יֹוָאב ְּבַיד ֲאֶׁשר ַּבֶחֶרב ִנְׁשַמר �א ַוֲעָמָׂשא .23

  לד, ב א"מל :ַּבִּמְדָּבר ְּבֵביתוֹ  ַוִּיָּקֵבר ַוְיִמֵתהּו ּבוֹ  ַוִּיְפַּגע ְיהֹוָיָדע ֶּבן ְּבָנָיהּו ַוַּיַעל .24

   ח, יא א"דהי :ָהִעיר ְׁשָאר ֶאת ְיַחֶּיה ְויֹוָאב ַהָּסִביב ְוַעד ַהִּמּלֹוא ִמן ִמָּסִביב ָהִעיר ַוִּיֶבן .25

 

I Analysis of dispute אביי/רבא re: הזמנה מילתא אי לאו 

a Challenge (to רבא): (כלים כה:ה) משנה – if a woman’s cap, which was טמא מדרס, was then donated for use as a cover for a 

 via designation כלי  is considered a מגע מדרס but is vulnerable to ,טמא מדרס it is no longer ,ס"ת

i Defense: she not only gave it over, it was also reshaped for use 

ii Question: why the need for both?  

1 Answer: as per ר' חסדא’s ruling re: pouch for תפילין: only if designated & used is it אסור to put coins there 

(a) Note: according to אביי, this would hold only if he designated; even if he used it, מותר if no הזמנה 

b Challenge (to רבא): if he built a נפש (tomb) for a living person, מותר בהנאה ; if he added one row for a dead person – אסור 

i defense: he buried the dead person there 

ii challenge:  why the need for an extra row?  

1 Answer: in that case, even if he exhumed the body, still אסור 

(a) Note: if he recognized the (added) row, he may remove it and restore היתר הנאה 

c Challenge (to רבא): if someone digs a grave for his father and then buries him elsewhere – may not be used forever 

i Defense: that is due to כבוד אביו, as proven from סיפא: 

"גרשב 1 : even if he quarries rocks for burying his father and buries him elsewhere, they may never be used 

2 Explanation: no one suggests that spinning the flax (for the בגד למת) would generate איסור הנאה 

d Challenge (to אביי): a new grave is מותר בהנאה; if he put a fetus there, it is אסור בהנאה 

i Defense: even if he didn’t put a נפל there – the statement is there to stand contra אין לנפלים תפיסת קבר – רשב"ג 

e Challenge (to רבא): surplus from collection for the dead goes to other dead; for a specific dead person goes to heirs 

i Defense: that is a case where they collected while he was alive 

ii Block: explicit ברייתא applies this ruling to a case where they collected posthumously 

iii However: סיפא proves that it isn’t clear: ר"מ argues that money should remain in stasis; ר' נתן – used for same מת 

 included – ר"נ ;is unsure ר"מ ;only that which was needed is included – ת"ק ;הזמנה מילתא all agree that :אביי 1

 surplus מוחל father isn’t – ר"מ -is in doubt ר"מ ;surplus מוחל father is – ת"ק ;הזמנה לאו מילתא all agree that :רבא 2

f Challenge (to רבא): if parents (of a deceased child ר"ל) were throwing things into the grave, others should rescue them 

i Answer: they didn’t intend anything- just acting out of grief 

1 Question: if so,  why does רשב"ג qualify it – if they touched the bed, אסורים 

2 Answer: this is a precaution against people thinking that it is permissible to take תכריכים from מת 
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g Challenge (to רבא): if someone designated a pouch for תפילין, he may not put money there; if he put תפילין there without 

designating it – may put money there ( הזמנה is the only criterion)  

i Defense: only prohibited if he designated and placed – as per ר"ח above  

h Challenge (to אביי): if someone commissioned תפילין to be made, they may be used for חול until they’ve been used as קודש 

i Answer: this is a מחלוקת תנאים, as per dispute ת"ק/רשב"ג if proper leather for תפילין must be tanned לשמן 

i Note: question about original dispute – where do they weave a shroud after burying someone 

i Answer: e.g. הרפניא (very poor town)  

j Final ruling: follows רבא ( זמנה לאו מילתאה ) in spite of אמימר ruling like אביי 

II Discussion: estate of those executed by crown goes to king (as per אחאב taking כרם נבות) or to heirs (he was related) vv. 1-3 

a ת"ק – goes to crown (but those executed by ב"ד – goes to estate)  

b ר' יהודה: goes to heirs 

i Explanation of v1: אחאב was a relative of נבות, he killed all of נבת’s sons  inherited 

1 Proof: v. 2   

2 Response: v. 2 refers to his unborn children (as we interpreted in פ"ד re: הבל’s potential progeny)  

c Extended אגדות about אחאב and יואב: vv 4-25, including use of some of these verses to support one or the other position in 

the above-invoked dispute


