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 ו, איוב כח: ְמקוֹם ַס ִפּיר אֲ בָ ֶיהָ וְ עַ פְ רֹת זָהָ ב ל ֹו.1
 וְ ל ְָקחוּ ל ַָטּמֵ א מֵ עֲ פַ ר ְשׂ ֵרפַ ת הַ חַ ָטּאת וְ ַָתן עָ לָיו.2
אַב ָרהָ ם וַ יֹּאמַ ר ִהנֵּה ָא הוֹאַלְ ִתּי לְ ַדבֵּ ר אֶ ל
ְ  וַ יַּעַ ן.3
 כג, בראשית יד:אַב ָרם
ְ  ִאם ִמחוּט וְ עַ ד ְשׂר ֹו ַעַ ל וְ ִאם אֶ ַקּח ִמכָּל אֲ ֶשׁר ָל וְ א ֹתאמַ ר אֲ ִ י הֶ ע ֱַשׁ ְר ִתּי אֶ ת.4
 י, דברים כח:שׁם ה' ִ ְק ָרא עָ לֶי וְ י ְָראוּ ִממֶּ ָךּ
ֵ אָרץ כִּ י
ֶ ָ וְ ָראוּ כָּל עַ מֵּ י ה.5
 י, שמות כד:ִשׂ ָראֵ ל וְ ַת ַחת ַר ְגלָיו כְּ מַ עֲ שֵׂ ה לִ בְ ַת הַ סַּ פִּ יר וּכְ עֶ צֶ ם הַ ָשּׁמַ יִם ָלטֹהַ ר
ְ  וַ ְיִּראוּ אֵ ת אֱ הֵ י י.6
 כו, יחזקאל א:אָדם עָ לָיו ִמלְ מָ ְעלָה
ָ ֹאשׁם כְּ מַ ְראֵ ה אֶ בֶ ן סַ פִּ יר ְדּמוּת כִּ סֵּ א וְ עַ ל ְדּמוּת הַ כִּ סֵּ א ְדּמוּת כְּ ַמ ְראֵ ה
ָ וּמ ַמּעַ ל ל ָָר ִקיעַ אֲ ֶשׁר עַ ל ר
ִ .7
 כד, בראשית יד:וּמ ְמ ֵרא הֵ ם י ְִקחוּ חֶ לְ ָקם
ַ  ִבּלְ עָ ַדי ַרק אֲ ֶשׁר אָכְ לוּ הַ ְנּעָ ִרים וְ חֵ לֶק הָ אֲ ִָשׁים אֲ ֶשׁר הָ לְ כוּ ִא ִתּי עָ ֵר אֶ ְשׁכֹּל.8
 ז, דברים ז: א מֵ רֻ בְּ כֶם ִמכָּל הָ עַ ִמּים חָ ַשׁק ה' בָּ כֶם וַ יִּבְ חַ ר בָּ כֶם כִּ י ַא ֶתּם הַ ְמעַ ט ִמכָּל הָ עַ ִמּים.9
 ז, שמות טז:יתם אֶ ת כְּ בוֹד ה' ְבּ ָשׁ ְמע ֹו אֶ ת ְתּלֻנֹּ ֵתיכֶם עַ ל ה' וְ ְַח וּ מָ ה כִּ י ַתלִּ י וּ עָ לֵי וּ
ֶ  וּבֹ ֶקר ְוּר ִא.10
 ז, תהלים כב:אָדם וּבְ זוּי עָ ם
ָ  וְ אָ ֹ כִ י ת ֹולַעַ ת וְ א ִאישׁ חֶ ְרפַּ ת.11
 ד, בראשית יא:אָרץ
ֶ ָוּמגְ ָדּל וְ רֹאשׁ ֹו בַ ָשּׁ ַמיִם וְ ַעֲ ֶשׂה ָלּ וּ ֵשׁם פֶּ ן ָפוּץ עַ ל ְפּ ֵי כָל ה
ִ ֹאמרוּ הָ בָ ה ְִב ֶה ָלּ וּ ִעיר
ְ  וַ יּ.12
 ב, שמות ה: ִַשׂ ָראֵ ל א אֲ ַשׁלֵּח
ְ  וַ יֹּאמֶ ר פַּ ְרעֹה ִמי ה' אֲ ֶשׁר אֶ ְשׁ ַמע בְּ קֹל ֹו לְ ַשׁלַּח אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל א י ַָד ְע ִתּי אֶ ת ה' וְ גַם אֶ ת י.13
 לה, מל"ב יח:יְרוּשׁ ִ ַלם ִמיּ ִָדי
ָ
אַרצָ ם ִמיּ ִָדי כִּ י י ִַצּיל ה' אֶ ת
ְ  ִמי בְּ כָל אֱ הֵ י הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר ִה ִצּילוּ אֶ ת.14
 יד, ישעיהו יד:עלֶה עַ ל בָּ מֳ תֵ י עָ ב אֶ ַדּמֶּ ה לְ עֶ לְ יוֹן
ֱ ֶ א.15
 ב, יחזקאל כח:אָדם וְ א אֵ ל ַו ִתּתֵּ ן לִ בְּ כְּ לֵב אֱ ִהים
ָ אָדם אֱ מֹ ר לִ ְ גִיד צֹר כֹּה אָמַ ר אֲ ֹד ָי ה' יַעַ ן גָּבַ הּ לִ בְּ וַ תֹּאמֶ ר אֵ ל אָ ִ י מו ַֹשׁב אֱ ִהים י ַָשׁבְ ִתּי ְבּלֵב י ִַמּים וְ אַ ָתּה
ָ  בֶּ ן.16
 ז, איוב כו:תּלֶה אֶ ֶרץ עַ ל בְּ לִ י מָ ה
ֹ  ֹ טֶ ה צָ פוֹן עַ ל תֹּהוּ.17
 כז, דברים לג:וּמ ַתּחַ ת זְ ֹרעֹת ע ֹולָם ַו ְיג ֶָרשׁ ִמפָּ ֶי א ֹויֵב וַ יֹּאמֶ ר הַ ְשׁמֵ ד
ִ  ְמ ֹע ָה אֱ הֵ י ֶק ֶדם.18
 ב, תהלים ח:אָדם
ָ ישׁ ִרים ִתּ ְשׁפְּ טוּ ְבּ ֵי
ָ ֵ הַ אֻ ְמ ָם אֵ לֶם צֶ דֶ ק ְתּ ַדבֵּ רוּן מ.19
 יז, דברים יג:ְתה תֵּ ל ע ֹולָם א ִתבָּ ֶה עוֹד
ָ  וְ אֶ ת כָּל ְשׁ ָללָהּ ִתּ ְקבֹּץ אֶ ל תּ ֹו ְרחֹ בָ הּ וְ ָשׂ ַרפְ ָתּ בָ אֵ שׁ אֶ ת הָ ִעיר וְ אֶ ת כָּל ְשׁ ָללָהּ כָּלִ יל ַלה' אֱ הֶ י וְ הָ י.20
 יז, במדבר יט:ַמיִם חַ יִּ ים אֶ ל כֶּלִ י
 כז, בראשית יח:אֲ ֹד ָי וְ אָ ֹ כִ י עָ פָ ר וָ אֵ פֶ ר
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מש ה ז: proper material for covering
a
Permissible: thin manure or sand, plaster or limestone, crushed brick or cork
i
Definition ()ר' יוח ן: 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 ()רשב"ג: anything in which vegetation can grow is valid; if not – invalid
d Source ()ברייתא: tension between ( וכסהוallowing for any cover) and ( בעפרlimiting 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  וכסהוas כלל,  בעפרas  פרטwhich then limits to dirt only
1
Answer: when the  פרטis necessary to exemplify the כלל, aren’t read as כלל ופרט
iii ר ב"י: must use something in which we plant – and vegetation grows
1
רבא: this is an error
2
Defense: comes from  – ברייתאif he was on the road and needed to cover דם, may burn his garment (makes ash,
which can be called dirt, per אפר:: – עפרv. 2) or grind a gold coin – per v. 3 (excavated from earth)
iv ברייתא:  – ב"שmust use dirt;  ב"הallows ash, per v. 2 ( – ב"שit is called עפר שריפה, but not just “dirt”)
1
ברייתא: they added rouge and other fine shavings
 – אגדותvv. 3-19
a
 מצוותas a reward for humility: vv. 3-16, constrasting  אבות האומהwith foreign kings ( מרוד,  חירםetc.)
b Value of restraining oneself in speech: vv. 17-19
Using dirt of עיר ה דחת
a
ר' זעירה: it may be used, ‘tho it is אסור בה אה
i
Defense1 ()זעירא: the referent is to the actual dirt which, per v. 20, is not included in חרם
ii Defense2 ()רבה:  מצוות לאו ליה ות ית ו one may use  איסורי ה אהfor מצוות
1
Challenge: a  שופרor  לולבof  ע"זmay not be used – and, if used, לא יצא
2
Defense ()ר' אשי: in those cases, it requires a  ;שעורsince it must be destroyed, we consider it מיכתת שעוריה
(a) However: re  עפרfor כסוי הדם, the more it is “ground up”, the better it is
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