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30.6.5 
88a ( זמשנה  )  89a (סיום הפרק) 
 

  ו, כח איוב :לוֹ  ָזָהב ְוַעְפֹרת ֲאָבֶניהָ  ַסִּפיר ְמקֹום .1
  יז, יט במדבר :ֶּכִלי ֶאל ַחִּיים ַמִים ָעָליו ְוָנַתן ַהַחָּטאת ְׂשֵרַפת ֵמֲעַפר ַלָּטֵמא ְוָלְקחּו .2
  כז, יח בראשית :ָוֵאֶפר ָעָפר ְוָאֹנִכי ֲאֹדָני ֶאל ְלַדֵּבר הֹוַאְלִּתי ָנא ִהֵּנה ַוֹּיאַמר ַאְבָרָהם ַוַּיַען .3
א ָל ֲאֶׁשר ִמָּכל ֶאַּקח ְוִאם ַנַעל ְׂשרֹו ְוַעד ִמחּוט ִאם .4   כג, יד בראשית :ַאְבָרם ֶאת ֶהֱעַׁשְרִּתי ֲאִני ֹתאַמר ְו
  י, כח דברים :ִמֶּמּךָ  ְוָיְראּו ָעֶלי ִנְקָרא ה' ֵׁשם ִּכי ָהָאֶרץ ַעֵּמי ָּכל ְוָראּו .5
ֵהי ֵאת ַוִּיְראּו .6   י, כד שמות :ָלֹטַהר ַהָּׁשַמִים ּוְכֶעֶצם ַהַּסִּפיר ִלְבַנת ְּכַמֲעֵׂשה ַרְגָליו ְוַתַחת ִיְׂשָרֵאל ֱא
  כו, א יחזקאל :ִמְלָמְעָלה ָעָליו ָאָדם ְּכַמְרֵאה ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְוַעל ִּכֵּסא ְּדמּות ַסִּפיר ֶאֶבן ְּכַמְרֵאה ֹראָׁשם ַעל ֲאֶׁשר ָלָרִקיעַ  ּוִמַּמַעל .7
  כד, יד בראשית: ֶחְלָקם ִיְקחּו ֵהם ּוַמְמֵרא ֶאְׁשֹּכל ָעֵנר ִאִּתי ָהְלכּו ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ְוֵחֶלק ַהְּנָעִרים ָאְכלּו ֲאֶׁשר ַרק ִּבְלָעַדי .8
  ז, ז דברים :ָהַעִּמים ִמָּכל ַהְמַעט ַאֶּתם ִּכי ָּבֶכם ַוִּיְבַחר ָּבֶכם ה' ָחַׁשק ָהַעִּמים ִמָּכל ֵמֻרְּבֶכם א .9

  ז, טז שמות :ָעֵלינּו ַתִּלינּו ִּכי ָמה ְוַנְחנּו ה' ַעל ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ֶאת ְּבָׁשְמעוֹ  ה' ְּכבֹוד ֶאת ּוְרִאיֶתם ּוֹבֶקר .10
א תֹוַלַעת ְוָאֹנִכי .11   ז, כב תהלים :ָעם ּוְבזּוי ָאָדם ֶחְרַּפת ִאיׁש ְו
  ד, יא בראשית :ָהָאֶרץ ָכל ְּפֵני ַעל ָנפּוץ ֶּפן ֵׁשם ָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה ַבָּׁשַמִים ְוֹראׁשוֹ  ּוִמְגָּדל ִעיר ָּלנּו ִנְבֶנה ָהָבה ַוֹּיאְמרּו .12
  ב, ה שמות :ֲאַׁשֵּלחַ  א ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוַגם ה' ֶאת ָיַדְעִּתי א ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַׁשַּלח ְּבֹקלוֹ  ֶאְׁשַמע ֲאֶׁשר ה' ִמי ַּפְרֹעה ַוֹּיאֶמר .13
ֵהי ְּבָכל ִמי .14 ם ֶאת ה' ַיִּציל ִּכי ִמָּיִדי ַאְרָצם ֶאת ִהִּצילּו ֲאֶׁשר ָהֲאָרצֹות ֱא   לה, יח ב"מל :ִמָּיִדי ְירּוָׁשַלִ
  יד, יד ישעיהו :ְלֶעְליֹון ֶאַּדֶּמה ָעב ָּבֳמֵתי ַעל ֶאֱעֶלה .15
ִהים מֹוַׁשב ָאִני ֵאל ַוֹּתאֶמר ִלְּב ָּגַבּה ַיַען ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה ֹצר ִלְנִגיד ֱאֹמר ָאָדם ֶּבן .16 א ָאָדם ְוַאָּתה ַיִּמים ְּבֵלב ָיַׁשְבִּתי ֱא ִהים ְּכֵלב ִלְּב ַוִּתֵּתן ֵאל ְו   ב, כח יחזקאל :ֱא
  ז, כו איוב :ָמה ְּבִלי ַעל ֶאֶרץ ֹּתֶלה ֹּתהּו ַעל ָצפֹון ֹנֶטה .17
ֵהי ְמֹעָנה .18   כז, לג דברים :ַהְׁשֵמד ַוֹּיאֶמר אֹוֵיב ִמָּפֶני ַוְיָגֶרׁש עֹוָלם ְזֹרֹעת ּוִמַּתַחת ֶקֶדם ֱא
  ב, נח תהלים :ָאָדם ְּבֵני ִּתְׁשְּפטּו ֵמיָׁשִרים ְּתַדֵּברּון ֶצֶדק ֵאֶלם ַהֻאְמָנם .19
ֶהי ה'לַ  ָּכִליל ְׁשָלָלּה ָּכל ְוֶאת ָהִעיר ֶאת ָבֵאׁש ְוָׂשַרְפּתָ  ְרֹחָבּה ּתֹו ֶאל ִּתְקֹּבץ ְׁשָלָלּה ָּכל ְוֶאת .20   יז, יג דברים :עֹוד ִתָּבֶנה א עֹוָלם ֵּתל ְוָהְיָתה ֱא

  

I משנה ז: proper material for covering 
a Permissible: thin manure or sand, plaster or limestone, crushed brick or cork 

i Definition (ר' יוחנן): 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 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 רנב"י: 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 דם, may burn his garment (makes ash, 

which can be called dirt, per עפר::אפר – v. 2) or grind a gold coin – per v. 3 (excavated from earth)  
iv ב"ש :ברייתא – must use dirt; ב"ה allows ash, per v. 2 (ב"ש – 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 (חירם ,נמרוד etc.)  
b Value of restraining oneself in speech: vv. 17-19 

III Using dirt of עיר הנדחת 
a ר' זעירה: 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 חרם 
ii Defense2 (רבה): מצוות לאו ליהנות ניתנו  one may use איסורי הנאה for מצוות 

1 Challenge: a שופר or לולב of ע"ז may not be used – and, if used, לא יצא 
2 Defense (ר' אשי): in those cases, it requires a שעור; since it must be destroyed, we consider it מיכתת שעוריה 

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

  


