דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת חולין

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

30.3.16
)דלא ליקרו לאחיו גלוותא( ) 60bאמר ליה קיסר לר' יהושע בן חנניה( 59b

רוּח :תהלים קד ,ג
ַ

 .1הַ ְמ ָק ֶרה בַ מַּ יִם עֲ לִ יּו ָֹתיו הַ ָשּׂם עָ ִבים ְרכוּב ֹו הַ ְמהַ ֵלּ עַ ל כַּנְ פֵ י
יטב ַלה' ִמשּׁ ֹור פָּ ר ַמ ְק ִרן מַ פְ ִריס :תהלים סט ,לב
 .2וְ ִת ַ
 .3וַ ְיכֻלּוּ הַ ָשּׁ ַמיִם וְ הָ ֶ
אָרץ וְ כָל ְצבָ אָם :בראשית ב ,א
ִשׂ ַמח ה' ְבּ ַמעֲ ָשׂיו :תהלים קד ,לא
 .4י ְִהי כְ בוֹד ה' לְ ע ֹולָם י ְ
אָרץ וַ י ְִהי כֵן :בראשית א ,יא
אָרץ ֶדּ ֶשׁא עֵ ֶשׂב ַמזְ ִריעַ ז ֶַרע עֵ ץ פְּ ִרי ע ֶֹשׂה ְפּ ִרי לְ ִמינ ֹו אֲ ֶשׁר ז ְַרע ֹו ב ֹו עַ ל הָ ֶ
 .5וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִהים ַתּ ְד ֵשׁא הָ ֶ
אָרץ דֶּ ֶשׁא עֵ ֶשׂב ַמזְ ִריעַ ז ֶַרע לְ ִמינֵהוּ וְ עֵ ץ ע ֶֹשׂה ְפּ ִרי אֲ ֶ
 .6וַ תּוֹצֵ א הָ ֶ
שׁר ז ְַרע ֹו ב ֹו לְ ִמינֵהוּ וַ יּ ְַרא אֱ ִהים כִּ י טוֹב :בראשית א ,יב
שׁלֶת הַ ַלּ ְילָה וְ אֵ ת הַ כּ ֹוכ ִָבים :בראשית א ,טז
 .7וַ יַּעַ שׂ אֱ ִהים אֶ ת ְשׁנֵי הַ ְמּ ֹארֹת הַ ְגּדֹלִ ים אֶ ת הַ מָּ אוֹר הַ ָגּדֹל לְ מֶ ְמ ֶשׁלֶת הַ יּוֹם וְ אֶ ת הַ מָּ אוֹר הַ ָקּטֹן לְ מֶ ְמ ֶ
 .8וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִהים י ְִהי ְמאֹ רֹת ִבּ ְר ִקיעַ הַ ָשּׁ ַמיִם לְ הַ ְב ִדּיל בֵּ ין הַ יּוֹם וּבֵ ין הַ ָלּ ְילָה וְ הָ יוּ לְ ֹאתֹת וּלְ מוֹעֲ ִדים וּלְ י ִָמים וְ ָ
שׁנִים :בראשית א ,יד
ֹמר אֲ ֹדנָי יְקֹ וִ ק ְסלַח נָא ִמי יָקוּם יַעֲ קֹב כִּ י ָקטֹן הוּא :עמוס ז ,ב
אָרץ וָ א ַ
 .9וְ הָ יָה ִאם כִּ לָּה לֶאֱ כֹל אֶ ת עֵ ֶשׂב הָ ֶ
וּשׁ ָשׁה הַ גְּ דֹלִ ים הָ לְ כוּ אַחֲ ֵרי ָ
 .10וְ ָדוִ ד הוּא הַ ָקּטָ ן ְ
שׁאוּל :שמו"א יז ,יד
וּשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ ָחד לְ חַ טָּ את ַלה' עַ ל ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד יֵעָ ֶ
ְ .11
שׂה וְ נִ ְסכּ ֹו :במדבר כח ,טו
אָדם אַיִן לַעֲ בֹ ד אֶ ת הָ אֲ ָד ָמה :בראשית ב ,ה
אָרץ וְ ָ
אָרץ וְ כָל עֵ ֶשׂב הַ ָשּׂ ֶדה טֶ ֶרם י ְִצ ָמח כִּ י א ִה ְמ ִטיר ה' אֱ ִהים עַ ל הָ ֶ
יח הַ ָשּׂ ֶדה טֶ ֶרם י ְִהיֶה בָ ֶ
 .12וְ כֹל ִשׂ ַ
אַרנֶבֶ ת וְ אֶ ת הַ ָשּׁפָ ן כִּ י ַמעֲ לֵה ג ֵָרה הֵ ָמּה וּפַ ְר ָסה א ִה ְפ ִריסוּ ְטמֵ ִאים הֵ ם ָלכֶם :דברים יד ,ז
וּמ ַמּ ְפ ִריסֵ י הַ פַּ ְר ָסה הַ ְשּׁסוּעָ ה אֶ ת הַ גּ ָָמל וְ אֶ ת הָ ְ
ַ .13א אֶ ת זֶה א תֹאכְ לוּ ִמ ַמּעֲ לֵי הַ גּ ֵָרה ִ
ִ .14מן הַ ִשּׁיח ֹור אֲ ֶשׁר עַ ל ְפּנֵי ִמ ְצ ַריִם וְ עַ ד גְּבוּל עֶ ְקרוֹן צָ פ ֹונָה לַכְּ נַעֲ נִ י ֵתּ ָח ֵשׁב חֲ מֵ ֶשׁת ַס ְרנֵי ְפלִ ְשׁ ִתּים הָ עַ זּ ִָתי וְ הָ אַ ְשׁדּו ִֹדי הָ אֶ ְשׁ ְקל ֹונִי הַ גּ ִ
ִתּי וְ הָ עֶ ְקר ֹונִי וְ הָ עַ וִּ ים :יהושע יג ,ג
ֹשׁ ִבים בַּ חֲ צֵ ִרים עַ ד עַ ָזּה כּ ְַפתּ ִֹרים הַ יּ ְֹצ ִאים ִמכּ ְַפתּוֹר ִה ְשׁ ִמידֻ ם וַ יּ ְֵשׁבוּ ַת ְח ָתּם :דברים ב ,כג
 .15וְ הָ עַ וִּ ים הַ יּ ְ
אָרץ אֲ ֶ
יתי ִע ְמּ ַתּעֲ ֶשׂה ִע ָמּ ִדי וְ ִעם הָ ֶ
 .16וְ עַ ָתּה ִה ָשּׁ ְבעָ ה לִּ י בֵ א ִהים הֵ נָּה ִאם ִתּ ְשׁקֹ ר לִ י וּלְ נִינִי וּלְ נֶכְ ִדּי כַּחֶ סֶ ד אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ִ
שׁר גּ ְַר ָתּה בָּ הּ :בראשית כא ,כג
אַרצ ֹו ִמיָּד ֹו עַ ד ְ
 .17כִּ י חֶ ְשׁבּוֹן ִעיר ִסיחֹן מֶ ֶל הָ אֱ מֹ ִרי ִהוא וְ הוּא נִ לְ ַחם ְבּמֶ ֶל מוֹאָב הָ ִראשׁוֹן וַ יּ ִַקּח אֶ ת כָּל ְ
אַרנֹ ן :במדבר כא ,כו
אַרצ ֹו יְרֻ ָשּׁה כִּ י לִ ְבנֵי לוֹט נ ַָת ִתּי אֶ ת עָ ר יְרֻ ָ
 .18וַ יֹּאמֶ ר ה' אֵ לַי אַל ָתּצַ ר אֶ ת מוֹאָב וְ אַל ִתּ ְתגָּר בָּ ם ִמלְ ָח ָמה כִּ י א אֶ תֵּ ן לְ מֵ ְ
שּׁה :דברים ב ,ט
ִ .19צידֹנִ ים י ְִק ְראוּ לְ חֶ ְרמוֹן ִשׂ ְריֹן וְ הָ אֱ מֹ ִרי י ְִק ְראוּ ל ֹו ְשׂנִ יר :דברים ג ,ט
 .20וְ אֶ ת הָ עָ ם הֶ ע ֱִביר אֹ ת ֹו לֶעָ ִרים ִמ ְקצֵ ה גְ בוּל ִמ ְצ ַריִם וְ עַ ד ָקצֵ הוּ :בראשית מז ,כא

אגדות Continued
: Emperor’s desire to see God, or prepare a lavish feastקיסר  and theר' יהושע a
): afflicted with leprosy, receives her “disentangler” (v. 1בת קיסר  andר' יהושע b
c
: description of ox (large stomach, big tail, big head, big feet) vs. donkey (all small) – for commerceרב יהודה
i
) (vv. 2-3אדם הראשון : regarding the first ox brought byאגדות Related
) that caused grass to grow separately (vv. 4-6ק"ו ii Related: the
תיקו – כלאים ): whether blending grasses is consideredרבינא( 1 Halakhic aside
) about the moon’s diminished size and God’s “atonement” for it (vv. 7-11אגדה : theר' שמעון בן פזי d
e
) in having grass grow with rain (vv. 6, 12תפילה : the role ofרב אסי
f
תורה  (v. 13) – as retort to deniers of Heavenly authorship ofשסועה : definition ofר' חנן בר רבא
i
’s resolution to 5/6 problem in v. 14ר' יונתן Related:
) (v. 15עוים 1 Related: several observations about the
) to conquer from them (vv. 16-18ישראל 2 Related: other nations who were moved to conquer lands allowing
) (v. 19ארץ ישראל  – other nations call their territories after mountains ofארץ ישראל 3 Related: praise of
’s motivation to transfer populace of Egyptian farmers – to keep his brothers from being onlyיוסף 4 Related:
)“exiles”in Egypt (v. 20
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