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

 

  ג, קד תהלים :רּוחַ  ַּכְנֵפי ַעל ַהְמַהֵּל� ְרכּובוֹ  ָעִבים ַהָּׂשם ֲעִלּיֹוָתיו ַבַּמִים ַהְמָקֶרה .1

  לב, סט תהלים :ַמְפִריס ַמְקִרן ָּפר רִמּׁשוֹ  ה'לַ  ְוִתיַטב .2

  א, ב בראשית :ְצָבָאם ְוָכל ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים ַוְיֻכּלּו .3

  לא, קד תהלים :ְּבַמֲעָׂשיו ה' ִיְׂשַמח ְלעֹוָלם ה' ְכבֹוד ְיִהי .4

  יא, א בראשית :ֵכן ַוְיִהי ָהָאֶרץ ַעל בוֹ  ַזְרעוֹ  ֲאֶׁשר ְלִמינוֹ  יְּפִר  ֹעֶׂשה ְּפִרי ֵעץ ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶׂשב ֶּדֶׁשא ָהָאֶרץ ַּתְדֵׁשא ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר .5

  יב, א בראשית :טֹוב ִּכי ֱא�ִהים ַוַּיְרא ְלִמיֵנהּו בוֹ  ַזְרעוֹ  ֲאֶׁשר ְּפִרי ֹעֶׂשה ְוֵעץ ְלִמיֵנהּו ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶׂשב ֶּדֶׁשא ָהָאֶרץ ַוּתֹוֵצא .6

  טז, א בראשית :ַהּכֹוָכִבים ְוֵאת ַהַּלְיָלה ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהָּקֹטן ַהָּמאֹור ְוֶאת ַהּיֹום ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהָּגֹדל ַהָּמאֹור ֶאת ַהְּגֹדִלים ֹאֹרתַהּמְ  ְׁשֵני ֶאת ֱא�ִהים ַוַּיַעׂש .7

  יד, א בראשית :ְוָׁשִנים ּוְלָיִמים ּוְלמֹוֲעִדים ֹאֹתתלְ  ְוָהיּו ַהָּלְיָלה ּוֵבין ַהּיֹום ֵּבין ְלַהְבִּדיל ַהָּׁשַמִים ִּבְרִקיעַ  ְמֹאֹרת ְיִהי ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר .8

  ב, ז עמוס :הּוא ָקֹטן ִּכי ַיֲעֹקב ָיקּום ִמי ָנא ְסַלח ְיֹקִוק ֲאֹדָני ָוֹאַמר ָהָאֶרץ ֵעֶׂשב ֶאת ֶלֱאֹכל ִּכָּלה ִאם ְוָהָיה .9

  יד, יז א"שמו: ָׁשאּול ַאֲחֵרי ָהְלכּו ַהְּגֹדִלים ּוְׁש�ָׁשה ַהָּקָטן הּוא ְוָדִוד .10

  טו, כח במדבר: ְוִנְסּכוֹ  ֵיָעֶׂשה ַהָּתִמיד ֹעַלת ַעל ה'לַ  ְלַחָּטאת ֶאָחד ִעִּזים ּוְׂשִעיר .11

  ה, ב בראשית :ָהֲאָדָמה תאֶ  ַלֲעֹבד ַאִין ְוָאָדם ָהָאֶרץ ַעל ֱא�ִהים ה' ִהְמִטיר �א ִּכי ִיְצָמח ֶטֶרם ַהָּׂשֶדה ֵעֶׂשב ְוָכל ָבָאֶרץ ִיְהֶיה ֶטֶרם ַהָּׂשֶדה ִׂשיחַ  ְוֹכל .12

  ז, יד דברים :ָלֶכם ֵהם ְטֵמִאים ִהְפִריסּו �א ּוַפְרָסה ֵהָּמה ֵגָרה ַמֲעֵלה ִּכי ַהָּׁשָפן ְוֶאת ָהַאְרֶנֶבת ְוֶאת ַהָּגָמל ֶאת ַהְּׁשסּוָעה ַהַּפְרָסה ּוִמַּמְפִריֵסי ַהֵּגָרה ִמַּמֲעֵלי ֹתאְכלּו �א ֶזה ֶאת ַא� .13

  ג, יג יהושע :ְוָהַעִּוים ְוָהֶעְקרֹוִני ַהִּגִּתי ָהֶאְׁשְקלֹוִני ְוָהַאְׁשּדֹוִדי ָהַעָּזִתי ְפִלְׁשִּתים ַסְרֵני ֲחֵמֶׁשת ֵּתָחֵׁשב ַלְּכַנֲעִני ָצפֹוָנה ֶעְקרֹון ְּגבּול ְוַעד ִמְצַרִים ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר רַהִּׁשיחוֹ  ִמן .14

  כג, ב דברים :ַתְחָּתם ַוֵּיְׁשבּו ִהְׁשִמיֻדם ִמַּכְפּתֹור ַהֹּיְצִאים ַּכְפֹּתִרים הַעּזָ  ַעד ַּבֲחֵצִרים ַהֹּיְׁשִבים ְוָהַעִּוים .15

  כג, כא בראשית :ָּבּה ַּגְרָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ְוִעם ִעָּמִדי ַּתֲעֶׂשה ִעְּמ� ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ַּכֶחֶסד ּוְלֶנְכִּדי ּוְלִניִני ִלי ִּתְׁשֹקר ִאם ֵהָּנה ֵבא�ִהים ִּלי ִהָּׁשְבָעה ְוַעָּתה .16

  כו, כא במדבר :ַאְרֹנן ַעד ִמָּידוֹ  ַאְרצוֹ  ָּכל ֶאת ַוִּיַּקח ָהִראׁשֹון מֹוָאב ְּבֶמֶל� ִנְלַחם ְוהּוא ִהוא ָהֱאֹמִרי ֶמֶל� ִסיֹחן ִעיר ֶחְׁשּבֹון ִּכי .17

  ט, ב דברים :ְיֻרָּׁשה ָער ֶאת ָנַתִּתי לֹוט ִלְבֵני ִּכי ְיֻרָּׁשה ֵמַאְרצוֹ  ְל� ֶאֵּתן �א ִּכי ִמְלָחָמה ָּבם ִּתְתָּגר ְוַאל מֹוָאב ֶאת ָּתַצר ַאל ֵאַלי ה' ַוֹּיאֶמר .18

  ט, ג דברים :ְׂשִניר לוֹ  ִיְקְראּו ְוָהֱאֹמִרי ִׂשְרֹין ְלֶחְרמֹון ִיְקְראּו ִציֹדִנים .19

  כא, מז בראשית :ָקֵצהּו ְוַעד ִמְצַרִים ְגבּול ִמְקֵצה ֶלָעִרים ֹאתוֹ  ֶהֱעִביר ָהָעם ְוֶאת .20

  

I Continued אגדות 

a ר' יהושע and the קיסר: Emperor’s desire to see God, or prepare a lavish feast 

b ר' יהושע and בת קיסר: afflicted with leprosy, receives her “disentangler” (v. 1)  

c רב יהודה: description of ox (large stomach, big tail, big head, big feet) vs. donkey (all small) – for commerce 

i Related אגדות: regarding the first ox brought by אדם הראשון (vv. 2-3) 

ii Related: the ק"ו that caused grass to grow separately (vv. 4-6) 

1 Halakhic aside (רבינא): whether blending grasses is considered קותי – כלאים  

d ר' שמעון בן פזי: the אגדה about the moon’s diminished size and God’s “atonement” for it (vv. 7-11) 

e רב אסי: the role of תפילה in having grass grow  with rain (vv. 6, 12) 

f ר' חנן בר רבא: definition of שסועה (v. 13) – as retort to deniers of Heavenly authorship of תורה 

i Related: ר' יונתן’s resolution to 5/6 problem in v. 14 

1 Related: several observations about the עוים (v. 15) 

2 Related: other nations who were moved to conquer lands allowing ישראל to conquer from them (vv. 16-18) 

3 Related: praise of ארץ ישראל – other nations call their territories after mountains of ארץ ישראל (v. 19)  

4 Related: יוסף’s motivation to transfer populace of Egyptian farmers – to keep his brothers from being only 

“exiles”in Egypt (v. 20) 

 

 

  


