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4.3.7 

48b ('משנה ה) � 50a (הפרק 
 (סו

 

� ִמ�ֹות ַעל ַהֹ�ְכִבי� )1�ִחי� ֵ  , זד, ו עמוס: ְסר!ִחי� ִמְרַזח ְוָסר ֹ-ִלי�ֹ-ִלי�ֹ-ִלי�ֹ-ִלי�    ְ+ֹרא�ְ+ֹרא�ְ+ֹרא�ְ+ֹרא�    ִיְגל!ִיְגל!ִיְגל!ִיְגל!    ַעָ*הַעָ*הַעָ*הַעָ*ה    ָלֵכ�ָלֵכ�ָלֵכ�ָלֵכ�    ........ַמְרֵ+קַמְרֵ+קַמְרֵ+קַמְרֵ+ק    ִמ*ֹו(ִמ*ֹו(ִמ*ֹו(ִמ*ֹו(    ַוֲעָגִלי�ַוֲעָגִלי�ַוֲעָגִלי�ַוֲעָגִלי�    ִמֹ&א�ִמֹ&א�ִמֹ&א�ִמֹ&א�    ָ%ִרי�ָ%ִרי�ָ%ִרי�ָ%ִרי�    ְוֹאְכִלי�ְוֹאְכִלי�ְוֹאְכִלי�ְוֹאְכִלי� ַעְר#ֹוָת� ַעל !ְסר 

  כא, כז דברי�: 3ֵמ� ָהָע� ָ%ל ְו3ַמר ְ+ֵהָמהְ+ֵהָמהְ+ֵהָמהְ+ֵהָמה    ָ%לָ%לָ%לָ%ל    ִע�ִע�ִע�ִע�    ֹ�ֵכבֹ�ֵכבֹ�ֵכבֹ�ֵכב 3ר!ר )2

  מו, יא ויקרא :ָה3ֶר9 ַעל ַהֹ�ֶרֶצת ֶנֶפ� !ְלָכל ַ+7ִָי� ָהֹרֶמֶ#ת ַהַח6ָה ֶנֶפ� ְוֹכל ְוָהעֹו
 ַהְ+ֵהָמהַהְ+ֵהָמהַהְ+ֵהָמהַהְ+ֵהָמה    *ֹוַרת*ֹוַרת*ֹוַרת*ֹוַרת    ֹזאתֹזאתֹזאתֹזאת )3

  כ, ל דברי� :ָלֶה� ָלֵתת !ְלַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ְל>ְבָרָה� ַלֲאֹבֶתי; ה' ִנְ�ַ+ע ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ַעל ָלֶ�ֶבת ָיֶמי;ָיֶמי;ָיֶמי;ָיֶמי;    ְוֹאֶר(ְוֹאֶר(ְוֹאֶר(ְוֹאֶר(    ַח6ֶי;ַח6ֶי;ַח6ֶי;ַח6ֶי;    ה!אה!אה!אה!א    ִ%יִ%יִ%יִ%י ... )4

  ד, לג דברי� :ַיֲעֹקב ְקִהַ<ת מֹוָרָ�המֹוָרָ�המֹוָרָ�המֹוָרָ�ה ֹמֶ�ה ָלנ! ִצָ!ה *ֹוָרה )5

6( �  יז, כז איוב :ַיֲחAק ָנִקי ְוֶכֶס
 ִיְלָ+�ִיְלָ+�ִיְלָ+�ִיְלָ+�    ְוַצִ@יקְוַצִ@יקְוַצִ@יקְוַצִ@יק    ָיִכי�ָיִכי�ָיִכי�ָיִכי

  י, ח דברי� :ָל( ָנַת� ֲאֶ�ר ַהֹ�ָבה ָה3ֶר9 ַעל ֱאAֶהי; ה' ֶאת !ֵבַרְכ*ָ !ֵבַרְכ*ָ !ֵבַרְכ*ָ !ֵבַרְכ*ָ     ְוָ#ָבְע*ָ ְוָ#ָבְע*ָ ְוָ#ָבְע*ָ ְוָ#ָבְע*ָ     ְו3ַכְל*ָ ְו3ַכְל*ָ ְו3ַכְל*ָ ְו3ַכְל*ָ  )7

  ו, יד זכריה :ְוִקEָאֹו�ְוִקEָאֹו�ְוִקEָאֹו�ְוִקEָאֹו�    ְיָקרֹותְיָקרֹותְיָקרֹותְיָקרֹות אֹור ִיְהֶיה Aא ַהה!א ַ+6ֹו� ְוָהָיה )8

  כ, יד זכריה :ַה7ְִזֵ+חַ  ִלְפֵני 7ִ%ְַזָרִקי� ה' ְ+ֵבית ַהGִירֹות ְוָהָיה ה'לַ  ֹקֶד� ַהG!ס ְמִצ<ֹות ַעל ִיְהֶיה ַהה!א ַ+6ֹו� )9

� ִסיר ָ%ל ְוָהָיה )10   כא, יד זכריה :ַהה!א ַ+6ֹו� ְצָבאֹותְצָבאֹותְצָבאֹותְצָבאֹות    ה'ה'ה'ה'    ְ+ֵביתְ+ֵביתְ+ֵביתְ+ֵבית    עֹודעֹודעֹודעֹוד    ְכַנֲעִניְכַנֲעִניְכַנֲעִניְכַנֲעִני    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ְוAאְוAאְוAאְוAא ָבֶה� !ִבְ�ל! ֵמֶה� ְוָלְקח! ַהIְֹבִחי� ָ%ל !ָבא! ְצָבאֹות ה'לַ  ֹקֶד� !ִביה!ָדה ִ+יר!ָ�ַלִ

  ב, לח בראשית :ֵאֶליהָ  ַו6ָֹבא ַוJָ6ִֶחהָ  �!עַ  !ְ�מוֹ  ְ%ַנֲעִניְ%ַנֲעִניְ%ַנֲעִניְ%ַנֲעִני    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    ַ+תַ+תַ+תַ+ת ְיה!ָדה ָ�� ַו6ְַרא )11

12( �  ח, יב הושע :3ֵהב ַלֲעֹ�ק ִמְרָמהִמְרָמהִמְרָמהִמְרָמה    ֹמאְזֵניֹמאְזֵניֹמאְזֵניֹמאְזֵני    ְ+ָידוֹ ְ+ָידוֹ ְ+ָידוֹ ְ+ָידוֹ     ְ%ַנַע�ְ%ַנַע�ְ%ַנַע�ְ%ַנַע

  ח, כג ישעיהו :3ֶר39ֶר39ֶר39ֶר9    ִנְכַ+ֵ@יִנְכַ+ֵ@יִנְכַ+ֵ@יִנְכַ+ֵ@י    ִ%ְנָעֶניהָ ִ%ְנָעֶניהָ ִ%ְנָעֶניהָ ִ%ְנָעֶניהָ  ָ#ִרי� ֹסֲחֶריהָ  ֲאֶ�ר ַה7ֲַעִטיָרה ֹצר ַעל ֹזאת ָיַע9 ִמי )13

  ט, יד זכריה :ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    !ְ�מוֹ !ְ�מוֹ !ְ�מוֹ !ְ�מוֹ     ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    ה'ה'ה'ה'    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ַהה!אַהה!אַהה!אַהה!א    ַ+6ֹו�ַ+6ֹו�ַ+6ֹו�ַ+6ֹו� ָה3ֶר9 ָ%ל ַעל ְלֶמֶל( ה' ְוָהָיה )14

  טו, ג שמות :ֹ@ר ְלֹדר ִזְכִרי ְוֶזה ְלֹעָל�ְלֹעָל�ְלֹעָל�ְלֹעָל�    ְ�ִמיְ�ִמיְ�ִמיְ�ִמי    ֶזהֶזהֶזהֶזה ֲאֵליֶכ� ְ�ָלַחִני ַיֲעֹקב ֵואAֵהי ִיְצָחק ֱאAֵהי >ְבָרָה� ֱאAֵהי ֲאֹבֵתיֶכ� ֱאAֵהי ה' ִיְ#ָרֵאל ְ+ֵני ֶאל ֹתאַמר ֹ%ה ... )15

 

I. 'משנה ה: various levels of 9שיאור וסדוק :חמ 

a. כרת: only סידוק is liable, not שיאור; but both must be destroyed 

b. Definitions: ר"מ (חכמי� in our משנה) – שיאור – if dough is blanched; סידוק – if there are dough bubbles 

i. חכמי� (ר' יהודה in our משנה): שיאור is separated dough bubbles; סידוק –coalesced bubbles 

II. 'ביעור חמ9 :משנה ו when � שבת falls on יד בניס

a. ר' מאיר: destroy everything before שבת 

b. חכמי�: get rid of it on שבת 

c. ראב"צ: get rid of תרומה before שבת and �  )תוספתא פסחי� ג:יא (story from שבת on חולי

III. 'משנה ז: obligation of returning to home to clean out 9חמ 

a. If: away for an obligation (e.g. מילה) 

i. If: he can return, clean out house and get to obligation in time – should do so; if not, nullify orally 

ii. Examples: פסח � at his future father-in-law’s house אירוסי� ,מילת בנו ,קרב

1. Note: there are 2 feasts – at the groom’s house- מצוה (� סבלונות – at bride’s family house ;(סעודת אירוסי

a) Status of סבלונות: dispute ר' יהודה/ר' יוסי if it is a מצוה 

b. If: he is gone for a dire purpose (e.g. rescue) – nullify orally in any case 

c. Bu if: gone for a “personal” purpose – return and clean out 

IV. tangential discussions – re participation in סעודת מצוה vs. סעודת רשות (v. 1)  

a. value: of attaching oneself to scholars and their families (hatred of 9עמי האר towards ת"ח) – vv. 2-6 

V. 'משנה ח: returning to ירושלי� to burn בשר קדש (someone who forgot and has some with him)  

a. If: not yet past Mt. Scopus, return and burn in ירושלי� 

b. But if: past Scopus, burn at the spot where he rembembers  - no need to return 

c. In both cases (9חמ and קדש): must return (if not past Scopus) for: 

i. כביצה :ר"מ, unlike his approach to � (v. 7) כזית� אכילה based on ברה"מ ;this is based on liability – (כזית) ברכת המזו

ii. כזית :ר' יהודה, unlike his approach to (כביצה) ברה"מ; this is based on ברה"מ ;איסור is based on כיצה�שביעה (v. 7) 

iii. בשר :חכמי� is כזית but 9חמ is כביצה 

VI. Tangent re: eshcaton (vv. 8-15) 


