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10b (2  )משנה ד11b () סיו הפרק
 טו, ויקרא ה:
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2משנה ד: list of those who bring קרב) עולה ויורד
a
The list: שבועת העדות, שבועת ביטוי, )ויקרא ה( טומאת מקד וקדשיו,  )ש יב( יולדתand )ש יד( מצורע
i
ברייתא: those who, due to financial circumstances, may bring ( בדלותbirds) and those who bring )מנחה( בדלי דלות
1
דלות:  יולדתand מצורע
2
דלי דלות: the four listed in טומאת מקדש וקדשיו( ויקרא ה, שבועת העדות, )שבועת ביטוי
ii ברייתא: some substitute 1::1, 2::2; 2::1; 1::2   מנחהis 1/10 of  איפהfor a ( פרוטהexplained below)
1
1:1:  יולדתbrings one bird for her lamb (as )עולה
2
2:2:  מצורעbrings two birds for 2 lambs (still brings lamb for )אש
3
2:1:  טומאת מקדשetc. – bring 2 birds for 1 lamb
4
1:2:  טומאת מקדשetc. – bring 1  מנחהfor 2 birds ()בדלי דלות
5
Explanation of conclusion ( פרוטהfor )עשירית האיפה: per  – ברייתאif someone commits to bring something worth a סלע
to the  – מזבחbrings a lamb, as nothing else is brought that costs a ;סלע
(a) Source: v.1 –  אשis 2  כבש  סלעis 1 ( סלעv. 2 – ½ the age ½ the price)
(b) And: ז:( משנה אabove) – proper price for ) קis ¼ ,( דינר כס1/16 )דינר זהב
(c) Assumption: if  דלpays 1/16 of עשיר, then  דלי דלותmust be 1/16 of  דל3 ( פרוטות48  פרוטותis 1 ,)דינר כס
(i) Challenge: the minimum for  עשירית האיפהshould be 3 פרוטות
(ii) Answer:  תנאinfers from יולדת, who only brings 1 bird (24  )פרוטותdivided by 16 = 1.5 פרוטות
1. Challenge: it should be 1.5 פרוטות
2. Answer: entire calculus inferred from יולדת, who brings 1/32 (bird in place of lamb),  דלי דלותshould
be an additional 1/32 of   דלות.75 of a ( פרוטהbut we don’t bring less than  פרוטהto )מזבח
II 3משנה ד: differences between  שפחהand all other  – עריותin consequences for both  מזידand ))שוגג( קרב
a
)קרב: all אש – שפחה ;חטאת – עריות
b Type of animal: all  – עריותfemale;  – שפחהmale (ram)
c
General punishment: all other עריות, M/F are same () קרבand  – שפחה ;)מכותonly man brings )קרב, only  שפחהgets מכות
i
Source (for  מכותlimited to her): v. 3 –  בקרתalludes to ( מכותvarious explanations) – only ( תהיהshe)
ii ברייתא: he brings ) קרבonly when she gets מכות
1
Source ()רבא: sequence of v. 3 ( בקורת תהיהbefore )  )קרבtwo are interdependent
2
propsoal: perhaps he is excluded from מכות, but she must bring ) קרבalong with getting מכות
3
rejection:  – והביא את אשמוonly he is liable
iii ר' יצחק: only liable if she was  בעולהbeforehand – per נחרפת, meaning “(physically) changed” – per vv. 4-5
1
Note ()ר"ח: v. 6 indicates that those offerings were for  ביאותwith שפחות חרופות
d Violations: all other מערה – עריות:: גומרand separate liability for each  – שפחה ;ביאהonly  גמר ביאהand 1 ) קרבfor several ביאות
i
Note: this is a  חומראof שפחה, making  מזידequivalent to שוגג
III משנה ה: definition of ( שפחה חרופהv. 3)
a
 ר' יהודה: ½  ½ שפחהfreewoman, per ( הפדה לא נפדתהparallel:  ר"עin ברייתא, per  ;הפדה לא נפדתהhe adds )מאורסת לעבד עברי
b ר' ישמעאל: full ( שפחהin  מאורסת – ברייתאto an  הפדה לא נפדתה ;עבד עבריis just usual rhetoric)
i
Source (for )מאורסת לעבד עברי:  כי לא חופשהhe is free
c
ראב"י: all other  עריותare explicated; ours must be ½ שפחה, ½ )בת חורי
i
 ראב"עin ברייתא: same as  ;ר"עhe was responding to  – ר' ישמעאלthat usually דברה תורה כלשו) בני אד, but here הפדה לא
 נפדתהis extra (considering   )כי לא חופשהteaches that she is ½  שפחהand ½ )בת חורי
ii
( אחריin )ברייתא:   חפשה לא נית) להhe is ( עבד כנעניsince  לא נפדתהalready addresses her status, )לו חופשה לא נית) לה
I
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IV משנה ו: singular characterstics of other ( עריותin apposition to )שפחה
a
Minors: in other עריות, if one m partner is a )קט,  גדולis still liable (but ) קטexempt)
i
Clarification: in ש"ח, if she is a קטנה, he is also exempt (not that she is also liable)
1
Reason: they are compared to each other (for liability- v. 3)
b Asleep: in other עריות, if one partner is asleep, other is still liable (sleeper is exempt)
i
Clarification: in ש"ח, if she is asleep, he is also exempt (not that she is also liable)
1
Reason: they are compared to each other (as above)
c
Intent: in other עריות, if one partner is  שוגגand other מזיד,  שוגגbrings ) קרבand  מזידdoes not
d  תנאbefore ר"ש: “they equated מערה::אינו מתכוי) ;גומר::)שלא כדרכה ;מתכוי::יש) ;כדרכה::נעור
i
Reaction: if this is a reference to  – שפחה חרופהwhy say that they equated מערה:: שפחה חרופה – גומרis only חייב בגמר ביאה
1
Additionally: without כוונה, ) ישand  שלא כדרכהis not liable for ( שפחה חרופהper v. 3 – )שכבת זרע
2
And: if this is about other עריות, should have equated  מערהto ( גומרnot )גומר כמערה
3
Question:  תנאasked  ר"שif he should delete ברייתא
4
Defense ()ר"ש: explain  ברייתאas follows:
(a) They equated:  גומר שלא כדרכהin ( שפחה חרופהexempt) to ( מערה כדרכהexempt – per )שכבת זרע
(b) And: they equated  מתכוי) שלא כדרכהin ( ש"חexempt) to )( אינו מתכויin other  – עריותexempt)
(c) And: awake  שלא כדרכהin ( ש"חexempt) to )יש
(i) Summary:  מתכוי) ומערהin ש"ח::) אינו מתכויin other עריות
(ii) And: יש) כדרכה::) ישin all עריות
(iii) And: awake  שלא כדרכהin ש"ח::) ישin all עריות
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