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26.2.2 

23b ( בחששא אלא פליגי לא כ"ע ) � 25a ( קאי דשוק עילויה שופי ) 

  כה, כב ויקרא: ָלֶכ" ֵיָרצ� �א ָ�" מ�" ָ�ֶה" ָמְ&ָחָת"ָמְ&ָחָת"ָמְ&ָחָת"ָמְ&ָחָת" ִ$י ֵאֶ%ה ִמָ$ל ֱא�ֵהיֶכ" ֶלֶח" ֶאת ַתְקִריב� �א ֵנָכר ֶ�� �ִמַ�ד .1

  יב, ו בראשית: ָה+ֶר, ַעל 0ְַר$וֹ  ֶאת ָ�ָ.ר ָ$ל ִהְ&ִחית ִ$י ִנְ&ָחָתהִנְ&ָחָתהִנְ&ָחָתהִנְ&ָחָתה ְוִהֵ-ה ,ָה+רֶ  ֶאת ֱא�ִהי" ַוַ�ְרא .2

   טז, ד דברי" ְנֵקָבה אוֹ  ָזָכר 3ְַבִנית ָסֶמל ָ$ל 3ְמ�ַנת 2ֶֶסל ָלֶכ" ַוֲעִ.יֶת" 3ְַ&ִחת��3ְַ&ִחת��3ְַ&ִחת��3ְַ&ִחת�� �2ֶ .3

9ַת ֹזאת .4 ָ=ה ָפָרה ֵאֶלי>ֵאֶלי>ֵאֶלי>ֵאֶלי>    ְוִיְקח�ְוִיְקח�ְוִיְקח�ְוִיְקח�    ִיְ.ָרֵאלִיְ.ָרֵאלִיְ.ָרֵאלִיְ.ָרֵאל    ֵניֵניֵניֵני�ְ �ְ �ְ �ְ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    0ֵַ�ר0ֵַ�ר0ֵַ�ר0ֵַ�ר ֵלאֹמר ה' ִצָ�ה ֲאֶ&ר ַה3ֹוָרה ח:   ב:יט במדבר :ֹעל ָעֶליהָ  ָעָלה �א ֲאֶ&ר מ�" ָ�< ֵאי� ֲאֶ&ר 3ְִמיָמה ֲאד:

  ב ,כה שמות :3ְר�ָמִתי ֶאת 3ְִקח� ִל�וֹ  ִי0ְֶב-� ֲאֶ&ר ִאי& ָ$ל ֵמֵאת 3ְר�ָמה3ְר�ָמה3ְר�ָמה3ְר�ָמה    ִליִליִליִלי    ְוִיְקח�ְוִיְקח�ְוִיְקח�ְוִיְקח�    ִיְ.ָרֵאלִיְ.ָרֵאלִיְ.ָרֵאלִיְ.ָרֵאל    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ֶאל 0ֵַ�ר .5

  ז:ס ישעיהו :ֲאָפֵאר 3ְִפBְר3ִי �ֵבית ִמְזְ�ִחיִמְזְ�ִחיִמְזְ�ִחיִמְזְ�ִחי    ָרצֹו�ָרצֹו�ָרצֹו�ָרצֹו�    ַעלַעלַעלַעל    ַיֲעל�ַיֲעל�ַיֲעל�ַיֲעל�    ְיָ&ְרת�ֶנAְיָ&ְרת�ֶנAְיָ&ְרת�ֶנAְיָ&ְרת�ֶנA    ְנָביֹותְנָביֹותְנָביֹותְנָביֹות    ֵאיֵליֵאיֵליֵאיֵליֵאיֵלי    ָלAָלAָלAָלA    ִי9ְָבצ�ִי9ְָבצ�ִי9ְָבצ�ִי9ְָבצ�    ֵקָדרֵקָדרֵקָדרֵקָדר    ֹצא�ֹצא�ֹצא�ֹצא�    ָ$לָ$לָ$לָ$ל .6

  ט, ג צפניה :ֶאָחד ְ&ֶכ" ְלָעְבדוֹ  ה' ְ�ֵ&" כ:ָ%" ִלְקֹרא ְבר�ָרה ָ.ָפה ַעִ=י" ֶאל ֶאְהA2ֹ +ז ִ$י .7

  כה, י שמות :ֱא�ֵהינ� ה'לַ  ְוָעִ.ינ� ְוֹעלֹות ְזָבִחי" ְ�ָיֵדנ� �3ֵ3ִ ַא3ָה Eַ" ֹמֶ&ה ַוֹ�אֶמר .8

  יב, יח שמות :ָהֱא�ִהי" ִלְפֵני ֹמֶ&ה ֹחֵת� ִע" ֶלֶח" ֶלֱאָכל ִיְ.ָרֵאל ִזְקֵני ְוֹכל Bֲהֹר� ַוָ�ֹבא ֵלא�ִהי" �ְזָבִחי"�ְזָבִחי"�ְזָבִחי"�ְזָבִחי"    ֹעָלהֹעָלהֹעָלהֹעָלה    ֹמֶ&הֹמֶ&הֹמֶ&הֹמֶ&ה    ֹחֵת�ֹחֵת�ֹחֵת�ֹחֵת�    ִיְתרוֹ ִיְתרוֹ ִיְתרוֹ ִיְתרוֹ     ַו9ַ�ִחַו9ַ�ִחַו9ַ�ִחַו9ַ�ִח .9

  טו, טו א"שמו :ֶהֱחַרְמנ� ַה�ֹוֵתר ְוֶאת ֱא�ֶהי>ֱא�ֶהי>ֱא�ֶהי>ֱא�ֶהי>    ה'ה'ה'ה'לַ לַ לַ לַ     ְזֹבחַ ְזֹבחַ ְזֹבחַ ְזֹבחַ     ְלַמַע�ְלַמַע�ְלַמַע�ְלַמַע� ְוַהָ�ָקר ַהHֹא� ֵמיַטב ַעל ָהָע" ָחַמל ֲאֶ&ר ֱהִביא�"ֱהִביא�"ֱהִביא�"ֱהִביא�"    ֵמֲעָמֵלִקיֵמֲעָמֵלִקיֵמֲעָמֵלִקיֵמֲעָמֵלִקי ָ&א�ל ַוֹ�אֶמר .10

  כב, כד ב"שמו :ָלֵעִצי" ַהָ�ָקר �ְכֵלי ְוַהֹ=ִרEִי"ְוַהֹ=ִרEִי"ְוַהֹ=ִרEִי"ְוַהֹ=ִרEִי" ָלֹעָלהָלֹעָלהָלֹעָלהָלֹעָלה    ַהָ�ָקרַהָ�ָקרַהָ�ָקרַהָ�ָקר    ְרֵאהְרֵאהְרֵאהְרֵאה    ְ�ֵעיָניוְ�ֵעיָניוְ�ֵעיָניוְ�ֵעיָניו    ַהIֹובַהIֹובַהIֹובַהIֹוב    ַהֶ=ֶלAַהֶ=ֶלAַהֶ=ֶלAַהֶ=ֶלA    ֲאֹדִניֲאֹדִניֲאֹדִניֲאֹדִני    ְוַיַעלְוַיַעלְוַיַעלְוַיַעל    ִי9ַחִי9ַחִי9ַחִי9ַח    0ִָוד0ִָוד0ִָוד0ִָוד    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֲאַרְוָנהֲאַרְוָנהֲאַרְוָנהֲאַרְוָנה    ַוֹ�אֶמרַוֹ�אֶמרַוֹ�אֶמרַוֹ�אֶמר .11

  טו, מא ישעיהו :3ִָ.י" ַ$ֹ=, �ְגָבעֹות ְוָתֹדק ָהִרי" 3ָד�& 2ִיִפ�ֹות ַ�ַעל ָחָד& ָחר�, ְלמֹוַרגְלמֹוַרגְלמֹוַרגְלמֹוַרג ַ.ְמ3ִיA ִהֵ-ה .12

עַ  ְ.ֵדה ֶאל ָ�+ה ְוָהֲעָגָלה .13   יד, ו א"שמו: ה'ה'ה'ה'לַ לַ לַ לַ     ֹעָלהֹעָלהֹעָלהֹעָלה    ֶהֱעל�ֶהֱעל�ֶהֱעל�ֶהֱעל�    ַה2ָרֹותַה2ָרֹותַה2ָרֹותַה2ָרֹות    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת ָהֲעָגָלה ֲעֵצי ֶאת ַוְיַב9ְע� Eְדֹוָלה ֶאֶב� ְוָ&" ָ&" ַו3ֲַעֹמד ְמִ&יַהJִ  ֵ�ית ְיהֹו&:

  ט, ז א"שמו :ה' ֲעֵנה�ַו�ַ  ִיְ.ָרֵאל ְ�ַעד ה' ֶאל ְ&מ�ֵאל ַוִ�ְזַעק ה'לַ  ָ$ִליל עֹוָלהעֹוָלהעֹוָלהעֹוָלה    ַוַ�ֲעֵלה�ַוַ�ֲעֵלה�ַוַ�ֲעֵלה�ַוַ�ֲעֵלה�     ֶאָחד ָחָלב ְטֵלה ְ&מ�ֵאל ַו9ַ�ִח .14

  י, ו א"שמו :ַבָ�ִיתַבָ�ִיתַבָ�ִיתַבָ�ִית    ָ$ל�ָ$ל�ָ$ל�ָ$ל�    ְ�ֵניֶה"ְ�ֵניֶה"ְ�ֵניֶה"ְ�ֵניֶה"    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת ָ�ֲעָגָלה ַוB�ְַסר�" ָעלֹות ָפרֹות ְ&3ֵי ַוִ�ְקח� ֵ$� ָהֲאָנִ&י" ַוַ�ֲע.� .15

  יב, ו א"שמו :ָ&ֶמ& ֵ�ית Eְב�ל ַעד Bֲחֵריֶה" ֹהְלִכי" ְפִלְ&3ִי" ְוַסְרֵני �ְ.ֹמאול ָיִמי� ָסר� ְו�א ְוָגעוֹ  ָה�A ָהְלכ� Bַחת ִ�ְמִסָ%ה ֶ&ֶמ& ֵ�ית 0ֶֶרA ַעל 0ֶ�ֶַרA ַה2ָרֹות ַוJַ�ְִרָנהַוJַ�ְִרָנהַוJַ�ְִרָנהַוJַ�ְִרָנה .16

  א, טו שמות :ַבָ�" ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  ס�ס Eָ+ה ָגֹאה ִ$י ה'לַ  ָאִ&יָרה ֵלאֹמר ַוֹ�אְמר� ה'לַ  ַהKֹאת ַהJִיָרה ֶאת ִיְ.ָרֵאל �ְבֵני הֹמ&ֶ  ָיִ&ירָיִ&ירָיִ&ירָיִ&יר +ז .17

  ד, יב ישעיהו :ְ&מוֹ  בִנְ.Eָ  ִ$י ַהְזִ$יר� ֲעִלי�ָתיו ָבַעִ=י" הֹוִדיע� ִבְ&מוֹ  ִקְרא� ה'לַ  הֹוד� ַהה�א ַ��ֹו" ַוֲאַמְר3ֶ" .18

  א, צח תהלי" :ָקְד&וֹ  �ְזרֹועַ  ְיִמינוֹ  %וֹ  הֹוִ&יָעה ָעָ.ה ִנְפָלאֹות ִ$י ָחָד& ִ&יר ה'לַ  ִ&יר� ִמְזמֹור .19

  א, צט תהלי" :ָה+ֶר, 3ָנ�ט ְ$ר�ִבי" ֹיֵ&ב ַעִ=י" ִיְרEְז� ָמָלA ה' .20

  א, צג תהלי" :3ִ=ֹוט ַ�ל 3ֵֵבל $3ִֹו� LB ִהְתַאKָר זעֹ  ה' ָלֵב& ָלֵב& Eֵא�ת ָמָלA ה' .21

צ� ה' ק�ָמה ֹמֶ&ה ַוֹ�אֶמר ָה+ֹר� ִ�ְנֹסעַ  ַוְיִהי .22   לה, י במדבר :ִמ2ֶָני> ְמַ.ְנֶאי> ְוָינ:ס� ֹאְיֶבי> ְוָיפ:

23. Aַוֵ�ֶל "Jָיא, א שופטי" :ֶפרֶפרֶפרֶפרסֵ סֵ סֵ סֵ     ִקְרַיתִקְרַיתִקְרַיתִקְרַית    ְלָפִני"ְלָפִני"ְלָפִני"ְלָפִני"    0ְִביר0ְִביר0ְִביר0ְִביר    ְוֵ&"ְוֵ&"ְוֵ&"ְוֵ&" 0ְִביר יֹוְ&ֵבי ֶאל ִמ  

  לה, לא בראשית :ַה3ְָרִפי" ֶאת ָמָצא ְו�א ַוְיַח2ֵ. ִליִליִליִלי    ָנִ&י"ָנִ&י"ָנִ&י"ָנִ&י"    ֶדֶרAֶדֶרAֶדֶרAֶדֶרA    ִ$יִ$יִ$יִ$י ִמ2ֶָני> ָלק�" א�ַכל לֹוא ִ$י ֲאֹדִני ְ�ֵעיֵני ִיַחר Bל +ִביהָ  ֶאל ַו3ֹאֶמר .24

עַ  ְיַדֵ�ר +ז .25     ִהיאִהיאִהיאִהיא    ֲה�אֲה�אֲה�אֲה�א ֹאְיָביו Eֹוי ִי9ֹ" ַעד ָעָמד ְויֵָרחַ  ַהJֶֶמ& ַו0�ִֹ":ַאָ�לֹו� ְ�ֵעֶמק ְויֵָרחַ  0ֹו" ְ�ִגְבעֹו� ֶ&ֶמ& ִיְ.ָרֵאל ְלֵעינֵי ַוֹ�אֶמר ִיְ.ָרֵאל יְ�נֵ  ִלְפנֵי ָהֱאֹמִרי ֶאת ה' 3ֵת ְ�יֹו" ה'לַ  ְיהֹו&:
 ידM  יב, י יהושע: ְלִיְ.ָרֵאל ִנְלָח" ה' ִ$י ִאי& ְ�קֹול ה' ִלְ&ֹמעַ  ְוBֲחָריו ְלָפָניו ַהה�א ַ$�ֹו" ָהיָה ְו�א:3ִָמי"3ִָמי"3ִָמי"3ִָמי"    ְ$יֹו"ְ$יֹו"ְ$יֹו"ְ$יֹו"    אאאאָלבוֹ ָלבוֹ ָלבוֹ ָלבוֹ     +,+,+,+,    ְו�אְו�אְו�אְו�א    ַהJַָמִי"ַהJַָמִי"ַהJַָמִי"ַהJַָמִי"    ַ�ֲחִציַ�ֲחִציַ�ֲחִציַ�ֲחִצי    ַהJֶֶמ&ַהJֶֶמ&ַהJֶֶמ&ַהJֶֶמ&    ַו�ֲַעֹמדַו�ֲַעֹמדַו�ֲַעֹמדַו�ֲַעֹמד    ַהָ�ָ&רַהָ�ָ&רַהָ�ָ&רַהָ�ָ&ר    ֵסֶפרֵסֶפרֵסֶפרֵסֶפר    ַעלַעלַעלַעל    ְכת�ָבהְכת�ָבהְכת�ָבהְכת�ָבה

  י, כג במדבר :ָ$ֹמה� Bֲחִריִתי �ְתִהי ְיָ&ִרי"ְיָ&ִרי"ְיָ&ִרי"ְיָ&ִרי"    מֹותמֹותמֹותמֹות    ַנְפִ&יַנְפִ&יַנְפִ&יַנְפִ&י    3ָֹמת3ָֹמת3ָֹמת3ָֹמת ִיְ.ָרֵאל ֹרַבע ֶאת �ִמְס2ָר ַיֲעֹקב ֲעַפר ָמָנה ִמי .26

  יט, מח בראשית :ַהEֹוִי"ַהEֹוִי"ַהEֹוִי"ַהEֹוִי"    ְמ�אְמ�אְמ�אְמ�א    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ְוַזְרעוֹ ְוַזְרעוֹ ְוַזְרעוֹ ְוַזְרעוֹ  ִמֶ=-� ִיְג0ַל ַה9ָֹט� +ִחיו ְוא�ָל" ִיְג0ָל ה�א ְוַג" ְ%ָע" ִיְהֶיה ה�א Eַ" ָיַדְע3ִי ְבִני ָיַדְע3ִי ַוֹ�אֶמר +ִביו ַוְיָמֵא� .27

  כה, ב דברי" :ִמ2ֶָני> ְוָחל� ְוָרְגז� ִ&ְמֲע> ִיְ&ְמע�� ֲאֶ&ר ַהJָָמִי" ָ$ל 3ַַחת ָהַעִ=י" 2ְֵני ַעל ְוִיְר+ְת> 2ְַח0ְ> 3ֵת3ֵת3ֵת3ֵת    +ֵחל+ֵחל+ֵחל+ֵחל ַהKֶה ַה�ֹו" .28

עַ  ֶאל ה' ַוֹ�אֶמר .29   ז, ג יהושע :ִעָ=A ְהֶיהאֶ  ֹמֶ&ה ִע" ָהִייִתי ַ$ֲאֶ&ר ִ$י ֵיְדע�� ֲאֶ&ר ִיְ.ָרֵאל ָ$ל ְ�ֵעיֵני 0ֶEְַל> +ֵחל+ֵחל+ֵחל+ֵחל ַהKֶה ַה�ֹו" ְיהֹו&:

ת� ֲעֵזָקה ַעד ַהJַָמִי"ַהJַָמִי"ַהJַָמִי"ַהJַָמִי"    ִמ�ִמ�ִמ�ִמ�    EְֹדלֹותEְֹדלֹותEְֹדלֹותEְֹדלֹות    ֲאָבִני"ֲאָבִני"ֲאָבִני"ֲאָבִני"    ֲעֵליֶה"ֲעֵליֶה"ֲעֵליֶה"ֲעֵליֶה"    ִהְ&ִליAִהְ&ִליAִהְ&ִליAִהְ&ִליA    ה'ה'ה'ה'וַ וַ וַ וַ  חֹוֹר� ֵ�ית ְ�מֹוַרד ֵה" ִיְ.ָרֵאל ִמ2ְֵני ְ�נ:ָס" ַוְיִהי .30   יא, י יהושע ...ַוָ�מ:

  יח, א ב"שמו :ַהָ�ָ&רַהָ�ָ&רַהָ�ָ&רַהָ�ָ&ר    ררררֵספֶ ֵספֶ ֵספֶ ֵספֶ     ַעלַעלַעלַעל    ְכת�ָבהְכת�ָבהְכת�ָבהְכת�ָבה    ִהֵ-הִהֵ-הִהֵ-הִהֵ-ה    ָקֶ&תָקֶ&תָקֶ&תָקֶ&ת    ְיה�ָדהְיה�ָדהְיה�ָדהְיה�ָדה    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני    ְלַלֵ=דְלַלֵ=דְלַלֵ=דְלַלֵ=ד ַוֹ�אֶמר .31

  ח, מט בראשית :+ִבי> ְ�ֵני ְל> ִיְ&3ֲַחו� ֹאְיֶבי>ֹאְיֶבי>ֹאְיֶבי>ֹאְיֶבי>    ְ�ֹעֶרLְ�ֹעֶרLְ�ֹעֶרLְ�ֹעֶרL    ָיְד>ָיְד>ָיְד>ָיְד> Bֶחי> יֹוד�> ַא3ָה ְיה�ָדה .32

  יח, ו דברי" :ַלֲאֹבֶתי> 'ה ַ�עִנְ&  ֲאֶ&ר ַהIָֹבה ָה+ֶר, ֶאת ְוָיַרְ&3ָ  �ָבאתָ  ָלA ִייַטב ְלַמַע� 'ה ְ�ֵעיֵני ְוַהIֹוב ַהָ�ָ&רַהָ�ָ&רַהָ�ָ&רַהָ�ָ&ר ְוָעִ.יתָ  .33

  ז, לג דברי": 3ְִהֶיה ִמHָָריו ְוֵעֶזר לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ָרבָרבָרבָרב    ָיָדיוָיָדיוָיָדיוָיָדיו 3ְִביֶא-� ַע=וֹ  ְוֶאל ְיה�ָדה קֹול ה' ְ&ַמע ַוֹ�אַמר ִליה�ָדה ְוֹזאת .34

  ו, יז פטי"שו: ַיֲעֶ.ה ְ�ֵעיָניו ַהָ�ָ&רַהָ�ָ&רַהָ�ָ&רַהָ�ָ&ר ִאי& ְ�ִיְ.ָרֵאל ֶמֶלA ֵאי� ָהֵה" ַ�ָ�ִמי" .35

  ב, ג שופטי" :ְיָדע�" �א ְלָפִני" ֲאֶ&ר ַרק ִמְלָחָמה ְלַלְ=ָד" ִיְ.ָרֵאל ְ�ֵני 0ֹרֹות 0ַַעת ְלַמַע� ַרק .36

עַ  מֹות Bֲחֵרי ַוְיִהי .37   בMא, א שופטי"...ַיֲעֶלה ְיה�ָדהְיה�ָדהְיה�ָדהְיה�ָדה ה' ַוֹ�אֶמר :�וֹ  ֶח"ְלִה%ָ  3ְ�ִַחָ%ה ַהְ$ַנֲעִני ֶאל ָ%נ� ַיֲעֶלה ִמי ֵלאֹמר ה'�ַ  ִיְ.ָרֵאל ְ�ֵני ַוִ�ְ&ֲאל� ְיהֹו&:

  כד, ט א"שמו...ָ&א�ל ִלְפֵני ַוָ�ֶ." ְוֶהָעֶליהָ ְוֶהָעֶליהָ ְוֶהָעֶליהָ ְוֶהָעֶליהָ  ַהJֹוק ֶאת ַהIַָ�ח ַוָ�ֶר" .38

 

I Continuation of discussion of invalidity of buying פרת חטאת from non-Jew:  

a Inference: if it was assuredly used for bestiality, would be invalid � is considered קדשי מזבח 

i Argument: if it were just considered דק הביתקדשי ב , (only other option) – wouldn’t be invalid 

1 Answer: since the תורה refers to it as חטאת, even though it is בדק הבית, is treated more severely 

(a) Challenge: if so, יוצא דופ� (C-section) should be invalid (but ש"ר  allows) 

(b) And: ש"ר  does consider a יוצא דופ� to be an “imperfect” וולד (per ר' יוחנ�)  

(c) Answer: since a "מו would invalidate פרה, per v. 1, also anything considered השחתה invalidates 

(i) And: both ז"ע  and עריות are called השחתה (vv.2-3) 

II Revisiting שילא’s explanation of א"ר ’s ruling – (v. 4)  

a Challenge:v. 5 also uses terminology, yet story of דמא ב� נתינה supports buying אבני אפוד (and פרה) from non-Jew 

i Answer: that was through a ישראל middleman (broker)  

b Challenge: doesn’t א"ר  concern himself with רביעה? In his comment on that story, he claims פרה was watched by ישראל 

from moment of birth (as well as from moment it was formed in utero  - perhaps even from birth of mother beyond 

that we don’t raise the concern)  

i Answer: he concerns himself with both קיחה and רביעה 

1 Question: why did they watch this one’s mother? 

2 Answer: this herd had a “red strain” and they had reason to believe it may be a פרה אדומה 



  טיישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סי  מסכת עבודה זרה  מוד ד� היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   יט © Yitzchak Etshalom 2010 

III Revisiting the dispute between א/חכמי""ר  

a א"ר ’s response to "חכמי (v. 6) – v. 7 

i Challenges: vv. 8-11 (+vv. 12-14) where קרבנות were brought from עכו""  (all answered locally) 

b 'יוחנ� ר ’s answer to original contradiction: if the animal is over 3, no more חשש of neutering; before that he won’t commit 

bestiality 

i Challenges: as above  

ii Answer: to each – they were bought before animal was 3 

iii Challenge: v. 13 – must’ve been over 3, as they were nursing their young (per v. 15) and below age of 3 we assume 

no births as per ruling about בכור) 

1 Conclusion: we revert to ר' פדת’s solution 

iv Aggadic tangent: song sung by lowing cows (in v. 16) – vv. 17-21 

1 Tangent: “etymologies” (vv. 22-23) 

v Aggadah (related to ישר):  explaining ספר הישר and the “day the sun stood still” (vv.24-30) 

vi Aggadah (other mention of ספר הישר): vv.31-37 

1 Tangent: explanation of והעליה (v. 38) 

 

 


