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30.6.5 

88a ( זמשנה  ) � 89a (הפרק 
 (סיו

 

1. 
  ו, כח איוב :לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ָזָהבָזָהבָזָהבָזָהב    ְוַעְפֹרתְוַעְפֹרתְוַעְפֹרתְוַעְפֹרת ֲאָבֶניהָ  ַסִ�יר ְמקֹו

  יז, יט במדבר :ֶ'ִלי ֶאל ַחִ&י
 ַמִי
 ָעָליו ְוָנַת% ַהַחָ#את ְ$ֵרַפת ֵמֲעַפרֵמֲעַפרֵמֲעַפרֵמֲעַפר ַלָ#ֵמא ְוָלְקח! .2

  כז, יח בראשית :ָוֵאֶפרָוֵאֶפרָוֵאֶפרָוֵאֶפר    ָעָפרָעָפרָעָפרָעָפר    ְו0ֹנִכיְו0ֹנִכיְו0ֹנִכיְו0ֹנִכי ֲאֹדָני ֶאל ְלַדֵ/ר הֹו,ְלִ.י ָנא ִהֵ-ה ַוֹ&אַמר ,ְבָרָה
 ַוַ&ַע% .3

4. 
  כג, יד בראשית :,ְבָר
 ֶאת ֶהֱע4ְַרִ.י ֲאִני ֹתאַמר ְו5א ָל2 ֲא4ֶר ִמָ'ל ֶא3ַח ְוִא
 ַנַעלַנַעלַנַעלַנַעל    ְ$רֹו$ְ2רֹו$ְ2רֹו$ְ2רֹו2    ְוַעדְוַעדְוַעדְוַעד    ִמח!טִמח!טִמח!טִמח!ט    ִא
ִא
ִא
ִא

  י, כח דברי
 :ִמ9ֶ=ָ  ְוָיְרא! ָעֶלי> ִנְקָרא 'ה 4ֵ
 ִ'י ָה0ֶר: ַע9ֵי ָ'ל ְוָרא! .5

  י, כד שמות :ָלֹטַהרָלֹטַהרָלֹטַהרָלֹטַהר    ַהAַָמִי
ַהAַָמִי
ַהAַָמִי
ַהAַָמִי
    !ְכֶעֶצ
!ְכֶעֶצ
!ְכֶעֶצ
!ְכֶעֶצ
    ַהַ?ִ�ירַהַ?ִ�ירַהַ?ִ�ירַהַ?ִ�יר    ִלְבַנתִלְבַנתִלְבַנתִלְבַנת    ְ'ַמֲעֵ$הְ'ַמֲעֵ$הְ'ַמֲעֵ$הְ'ַמֲעֵ$ה ַרְגָליו ְוַתַחת ִיְ$ָרֵאל ֱא5ֵהי ֵאת ַוִ&ְרא! .6

  כו, א יחזקאל :ִמְלָמְעָלה ָעָליו 0ָד
 ְ'ַמְרֵאה Cְמ!ת ַהִ'ֵ?א Cְמ!ת ְוַעל ִ'ֵ?אִ'ֵ?אִ'ֵ?אִ'ֵ?א    Cְמ!תCְמ!תCְמ!תCְמ!ת    ַסִ�ירַסִ�ירַסִ�ירַסִ�יר    ֶאֶב%ֶאֶב%ֶאֶב%ֶאֶב%    ְ'ַמְרֵאהְ'ַמְרֵאהְ'ַמְרֵאהְ'ַמְרֵאה ֹרא4ָ
 ַעל ֲא4ֶר ָלָרִקיעַ  !ִמ9ַַעל .7

  כד, יד בראשית: ֶחְלָק
 ִיְקח! ֵה
 !ַמְמֵרא ֶא4ְֹ'ל ָעֵנר ִאִ.י ָהְלכ! ֲא4ֶר ָהֲאָנ4ִי
 ְוֵחֶלק ַהְ-ָעִרי
ַהְ-ָעִרי
ַהְ-ָעִרי
ַהְ-ָעִרי
    0ְכל!0ְכל!0ְכל!0ְכל!    ֲא4ֶרֲא4ֶרֲא4ֶרֲא4ֶר    ַרקַרקַרקַרק ִ/ְלָעַדי .8

ְ/ֶכ
    5א5א5א5א .9 Fֵמר
ְ/ֶכ Fֵמר
ְ/ֶכ Fֵמר
ְ/ֶכ Fִמָ'ל ֵמר 
  ז, ז דברי
 :ָהַע9ִי
 ִמָ'ל ַהְמַעט ַאֶ.
 ִ'י ָ/ֶכ
 ַוִ&ְבַחר ָ/ֶכ
 'ה ָח4ַק ָהַע9ִי

  ז, טז שמות :ָעֵלינ! ַתHִינ! ִ'י ָמהָמהָמהָמה    ְוַנְחנ!ְוַנְחנ!ְוַנְחנ!ְוַנְחנ! 'ה ַעל ְ.לFֹ-ֵתיֶכ
 ֶאת ְ/4ְָמעוֹ  'ה ְ'בֹוד ֶאת !ְרִאיֶת
 !ֹבֶקר .10

  ז, כב תהלי
 :ָע
 !ְבז!י 0ָד
 ֶחְרַ�ת ִאי4ִאי4ִאי4ִאי4    ְו5אְו5אְו5אְו5א    תֹוַלַעתתֹוַלַעתתֹוַלַעתתֹוַלַעת    ְו0ֹנִכיְו0ֹנִכיְו0ֹנִכיְו0ֹנִכי .11

  ד, יא בראשית :ָה0ֶר: ָכל ְ�ֵני ַעל ָנפ!: ֶ�% 4ֵ
 Hָנ! ְוַנֲעֶ$ה ַבAַָמִי
 ְוֹרא4וֹ  !ִמְגCָל ִעיר Hָנ! ִנְבֶנה ָהָבה ַוֹ&אְמר! .12

  ב, ה שמות :ֲאHֵ4ַחַ  5א ִיְ$ָרֵאל ֶאת ְוַג
 'ה ֶאת ָיַדְעִ.י 5א ִיְ$ָרֵאל ֶאת ְלHַ4ַח ְ/ֹקלוֹ  ֶא4ְַמע ֲא4ֶר ''''הההה    ִמיִמיִמיִמי ַ�ְרֹעה ַוֹ&אֶמר .13


 ֶאת 'ה ַיIִיל ִ'י ִמָ&ִדי ,ְרָצ
 ֶאת ִהIִיל! ֲא4ֶר ָהֲאָרצֹותָהֲאָרצֹותָהֲאָרצֹותָהֲאָרצֹות    ֱא5ֵהיֱא5ֵהיֱא5ֵהיֱא5ֵהי    ְ/ָכלְ/ָכלְ/ָכלְ/ָכל    ִמיִמיִמיִמי .14   לה, יח ב"מל :ִמָ&ִדי ְיר!4ַָלִ

  יד, יד ישעיהו :ְלֶעְליֹו% ֶא9ֶCַה ָעבָעבָעבָעב    ָ/ֳמֵתיָ/ֳמֵתיָ/ֳמֵתיָ/ֳמֵתי    ַעלַעלַעלַעל    ֶאֱעֶלהֶאֱעֶלהֶאֱעֶלהֶאֱעֶלה .15

16. %/ֶ 
  ב, כח יחזקאל :ֱא5ִהי
 ְ'ֵלב ִלְ/> ַוִ.ֵ.% ֵאל ְו5א 0ָד
 ְוַאָ.ה ַי9ִי
 ְ/ֵלב ָי4ְַבִ.י ֱא5ִהי
 מֹו4ַב 0ִני ֵאל ַוֹ.אֶמר ִלְ/>ִלְ/>ִלְ/>ִלְ/>    MַָבMָLַבMָLַבMָLַבL    ַיַע%ַיַע%ַיַע%ַיַע% 'ה ֲאֹדָני 0ַמר ֹ'ה ֹצרֹצרֹצרֹצר    ִלְנִגידִלְנִגידִלְנִגידִלְנִגיד    ֱאֹמרֱאֹמרֱאֹמרֱאֹמר 0ָד

  ז, כו איוב :ָמהָמהָמהָמה    ְ/ִליְ/ִליְ/ִליְ/ִלי    ַעלַעלַעלַעל    ֶאֶר:ֶאֶר:ֶאֶר:ֶאֶר:    ֹ.ֶלהֹ.ֶלהֹ.ֶלהֹ.ֶלה ֹ.ה! ַעל ָצפֹו% ֹנֶטה .17

  כז, לג דברי
 :ַה4ְֵמד ַוֹ&אֶמר אֹוֵיב ִמָ�ֶני> ַוְיָגֶר4 עֹוָל
עֹוָל
עֹוָל
עֹוָל
    ְזֹרֹעתְזֹרֹעתְזֹרֹעתְזֹרֹעת    !ִמַ.ַחת!ִמַ.ַחת!ִמַ.ַחת!ִמַ.ַחת ֶקֶד
 ֱא5ֵהי ְמֹעָנה .18

19. 
ְמָנ Fַהא 
  ב, נח תהלי
 :0ָד
 ְ/ֵני ִ.4ְְ�ט! ֵמי4ִָרי
 ְ.ַדֵ/ר!%ְ.ַדֵ/ר!%ְ.ַדֵ/ר!%ְ.ַדֵ/ר!%    ֶצֶדקֶצֶדקֶצֶדקֶצֶדק    ֵאֶל
ֵאֶל
ֵאֶל
ֵאֶל

  יז, יג דברי
 :עֹוד ִתָ/ֶנה 5א עֹוָל
 ֵ.ל ְוָהְיָתה ֱא5ֶהי> 'הלַ  ָ'ִליל 4ְָלָלL ָ'ל ְוֶאת ָהִעיר ֶאת ָבֵא4 ְוָ$ַרְפ.ָ ְוָ$ַרְפ.ָ ְוָ$ַרְפ.ָ ְוָ$ַרְפ.ָ  ְרֹחָבL .ֹו2 ֶאל ִ.ְקֹ/:ִ.ְקֹ/:ִ.ְקֹ/:ִ.ְקֹ/: 4ְָלָלL ָ'ל ְוֶאת .20

  

I משנה ז: proper material for covering 

a Permissible: thin manure or sand, plaster or limestone, crushed brick or cork 

i Definition ( יוחנ%' ר ): thin sand – if the artisan doesn’t need to grind it to use  

1 Alternate version: thick – if the artisan needs to grind it to use 

2 Split the difference: if he doesn’t really need to grind it, as it breaks apart (1st version – already “thin”) 

b Invalid: thick manure or sand, uncrushed brick or cork 

c Nor: is it sufficient to put a vessel over the blood 

i Rule ( ג"רשב ): anything in which vegetation can grow is valid; if not – invalid 

d Source (ברייתא): tension between וכסהו (allowing for any cover) and בעפר (limiting to dirt) 

i Conclusion: must be dirt-like – thin manure, fine sand, ground rock, ground limestone, fine flax-filings and fine 

sawdust, and ground plaster, white limestone or cork 

ii Challenge: why not read וכסהו as בעפר ,כלל as פרט which then limits to dirt only 

1 Answer: when the טפר  is necessary to exemplify the כלל, aren’t read as כלל ופרט  

iii י"רנב : must use something in which we plant – and vegetation grows 

 this is an error :רבא 1

2 Defense: comes from ברייתא – if he was on the road and needed to cover 
 ,may burn his garment (makes ash ,ד

which can be called dirt, per אפר::עפר  – v. 2) or grind a gold coin – per v. 3 (excavated from earth)  

iv ש"ב :ברייתא  – must use dirt; ה"ב  allows ash, per v. 2 ( ש"ב  – it is called עפר שריפה, but not just “dirt”) 

 they added rouge and other fine shavings :ברייתא 1

II אגדות – vv. 3-19 

a מצוות as a reward for humility: vv. 3-16, constrasting אבות האומה with foreign kings (נמרוד, 
  (.etc חיר

b Value of restraining oneself in speech: vv. 17-19 

III Using dirt of עיר הנדחת 

a זעירה' ר : it may be used, ‘tho it is אסור בהנאה 

i Defense1 (זעירא): the referent is to the actual dirt which, per v. 20, is not included in 
 חר

ii Defense2 (רבה): מצוות לאו ליהנות ניתנו � one may use איסורי הנאה for מצוות 

1 Challenge: a שופר or לולב of ז"ע  may not be used – and, if used, לא יצא 

2 Defense ( אשי' ר ): in those cases, it requires a שעור; since it must be destroyed, we consider it מיכתת שעוריה 

(a) However: re עפר for 
 the more it is “ground up”, the better it is ,כסוי הד

 

 


