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18b ( ולכרקום לאיצטדינין ההולך רבנן תנו )  19b ( סוף ועד מתחלה לשכירות ישנה ) 

 

 ְוָהָיה :ָוָלְיָלה יֹוָמם ֶיְהֶּגה ּוְבתֹוָרתוֹ  ְפצוֹ חֶ  ה' ְּבתֹוַרת ִאם ִּכי :ָיָׁשב �א ֵלִצים ּוְבמֹוַׁשב ָעָמד �א ַחָּטִאים ּוְבֶדֶר� ְרָׁשִעים ַּבֲעַצת ָהַל� �א ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ַאְׁשֵרי  . 1
 מּוָיקֻ  �א ֵּכן ַעל :רּוחַ  ִּתְּדֶפּנּו ֲאֶׁשר ַּכֹּמץ ִאם ִּכי יםָהְרָׁשעִ  ֵכן �א :ַיְצִליחַ  ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְוֹכל ִיּבֹול �א ְוָעֵלהּו ְּבִעּתוֹ  ִיֵּתן ִּפְריוֹ  ֲאֶׁשר ָמִים ַּפְלֵגי ַעל ָׁשתּול ְּכֵעץ

  א תהלים :ֹּתאֵבד ְרָׁשִעים ְוֶדֶר� ַצִּדיִקים ֶּדֶר� ה' יֹוֵדעַ  ִּכי :ַצִּדיִקים ַּבֲעַדת ְוַחָּטִאים ַּבִּמְׁשָּפט ְרָׁשִעים

  יב:ט משלי :ִתָּׂשא ְלַבְּד� ְוַלְצּתָ  ָּל� ָחַכְמּתָ  ָחַכְמּתָ  ִאם . 2

  כב:כח הוישעי :ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ְצָבאֹות ה' ֲאֹדָני ֵמֵאת ָׁשַמְעִּתי ְוֶנֱחָרָצה ָכָלה ִּכי מֹוְסֵריֶכם ֶיְחְזקּו ֶּפן ִּתְתלֹוָצצּו ַאל ְוַעָּתה . 3

  ה:ז הושע :�ְצִצים ֶאת ָידוֹ  ָמַׁש� ִמָּיִין ֲחַמת ָׂשִרים ֶהֱחלּו ַמְלֵּכנּו יֹום . 4

  כד:כא משלי :ָזדֹון ְּבֶעְבַרת עֹוֶׂשה ְׁשמוֹ  ֵלץ ָיִהיר ֵזד . 5

  טו:א צפניה :ַוֲעָרֶפל ָעָנן יֹום ַוֲאֵפָלה ֹחֶׁש� יֹום ּוְמׁשֹוָאה ֹׁשָאה יֹום ּוְמצּוָקה ָצָרה יֹום ַההּוא ַהּיֹום ֶעְבָרה יֹום . 6

  ד:אי בראשית :ָהָאֶרץ ָכל ְּפֵני ַעל ָנפּוץ ֶּפן ֵׁשם ָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה ַבָּׁשַמִים ְוֹראׁשוֹ  ּוִמְגָּדל ִעיר ָּלנּו ִנְבֶנה ָהָבה ַוֹּיאְמרּו . 7

  יג:יג בראשית :ְמֹאד ה'לַ  ְוַחָּטִאים ָרִעים ְסֹדם ְוַאְנֵׁשי . 8

  כה:טז שופטים :ָהַעּמּוִדים יןּבֵ  אֹותוֹ  ַּיֲעִמידּווַ  ִלְפֵניֶהם ַוְיַצֵחק ָהֲאסּוִרים ִמֵּבית ְלִׁשְמׁשֹון ַוִּיְקְראּו ָלנּו ִויַׂשֶחק ְלִׁשְמׁשֹון ִקְראּו ַוֹּיאְמרּו ִלָּבם ְּכטֹוב ַוְיִהי . 9

  א:קיב תהלים :ְמֹאד ָחֵפץ ְּבִמְצֹוָתיו ה' ֶאת ָיֵרא ִאיׁש ַאְׁשֵרי ָיּה ַהְללּו . 10

  כ:קיט תהלים :ֵעת ְבָכל ִמְׁשָּפֶטי� ֶאל ְלַתֲאָבה ַנְפִׁשי ָּגְרָסה . 11

  ג:ט משלי :ָקֶרת ְמֹרֵמי ַּגֵּפי ַעל ִתְקָרא ַנֲעֹרֶתיהָ  ָׁשְלָחה . 12

  יד:ט משלי :ָקֶרת ְמֹרֵמי ִּכֵּסא ַעל ֵּביָתּה ְלֶפַתח ְוָיְׁשָבה . 13

  ב:ח משלי :ִנָּצָבה ְנִתיבֹות ֵּבית ָדֶר� ֲעֵלי ְמרֹוִמים ְּבֹראׁש . 14

  טו:ה משלי :ְּבֵאֶר� ִמּתֹו� ְוֹנְזִלים ִמּבֹוֶר� ַמִים ְׁשֵתה . 15

  יא:יג משלי :ַיְרֶּבה ָיד ַעל ְוֹקֵבץ ִיְמָעט ֵמֶהֶבל הֹון . 16

  כז:יב משלי :ָחרּוץ ָיָקר ָאָדם ְוהֹון ֵצידוֹ  ְרִמָּיה ַיֲחֹר� �א . 17

  כו:ז משלי :ֲהֻרֶגיהָ  ָּכל ַוֲעֻצִמים ִהִּפיָלה ֲחָלִלים ַרִּבים ִּכי . 18

  ח:כט דברים: ַּתֲעׂשּון ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ַּתְׂשִּכילּו ְלַמַען ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם ַהֹּזאת ַהְּבִרית ִּדְבֵרי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם . 19

  ח:א הושעי :ַּתְׂשִּכיל ְוָאז ְּדָרֶכ� ֶאת ִליחַ ַּתצְ  ָאז ִּכי ּבוֹ  ַהָּכתּוב ְּכָכל ַלֲעׂשֹות ִּתְׁשֹמר ְלַמַען ָוַלְיָלה יֹוָמם ּבוֹ  ְוָהִגיתָ  ִמִּפי� ַהֶּזה ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ָימּוׁש �א . 20

  טו- :יגלד תהלים :ְוָרְדֵפהּו ָׁשלֹום ֵּקׁשּבַ  טֹוב ַוֲעֵׂשה ֵמָרע סּור :ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפֶתי� ֵמָרע ְלׁשֹוְנ� ְנֹצר :טֹוב ִלְראֹות ָיִמים ֹאֵהב ַחִּיים ֶהָחֵפץ ָהִאיׁש ִמי . 21

  ב:ד משלי :ַּתֲעֹזבּו ַאל ּתֹוָרִתי ָלֶכם ָנַתִּתי טֹוב ֶלַקח ִּכי . 22

  
  

I Expansion of prohibition against going to stadia: 

a Application of v. 1 

b Note: going to stadia may be permitted on two counts –  

i Rescue: in some cases, if enough onlookers plead for life of defeated person, he may be spared 

ii Testimony:can testify that a man died so that his wife may remarry 

c Note: may be permitted to go to site of siege, as long as he doesn’t help them with their military strategy etc.  

d Tangent: interpretation of v. 1 (vv. 2-17) 

e Tangent: importance of teaching when ready (v. 18) 

f Lesson: תורה increases blessing – found in each of תנ"ך (vv. 19, 20, 1)  

g Tangent: ר' אלכסנדרי taught the lesson of v. 21, applying v. 22 

II Analysis of end of משנה – once he gets to the apse where idol is kept, may not continue building 

a ר' יוחנן: if he did build, he may keep the profit/wages 

i Challenge: this is obvious – all (ר"י/ר"ע) agree that משמשי ע"ז are permitted until they are used 

1 Answer (ר' ירמיה): the referent is the idol itself 

(a) Challenge: that is only valid according to מ"ד that ע"ז of a non-Jew is only prohibited once it is worshipped  

(b) (note: all agree that ע"ז of a ישראל is prohibited immediately)  

(c) However: according to מ"ד that ע"ז of a non-Jew is also prohibited immediately – how is this answered?  

2 Answer (רבה בר עולא): the referent is payment for the last hammer-blow (e.g.) of the idol 

(a) Argument: until that point it is permitted and that action itself is פחות מש"פ 

(i) Premise:  לשכירות מתחילה ועד סוףיש  (i.e. שכירות becomes liable at each ש"פ and all of the wages earned 

were before ע"ז was “live”)  
  
  
  
  
 

  


