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10.1.4 

5a ('משנה ג)  6b (חולסית ומצולה) 
 

  ב ,יב שמות :ַהָּׁשָנה ְלָחְדֵׁשי ָלֶכם הּוא ִראׁשֹון ֳחָדִׁשים ֹראׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהֹחֶדׁש )1

  כ ,יא במדבר  ...ֵמַאְּפֶכם ֵיֵצא ֲאֶׁשר ַעד ָיִמים ֹחֶדׁש ַעד )2

  ט ,ד קהלת :ַּבֲעָמָלם טֹוב ָׂשָכר ָלֶהם ֵיׁש ֲאֶׁשר ָהֶאָחד ִמן ַהְּׁשַנִים טֹוִבים )3

  יט ,ט אסתר: ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ָמנֹות ּוִמְׁשלֹוחַ  טֹוב ְויֹום ּוִמְׁשֶּתה ִׂשְמָחה ֲאָדר ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר ַאְרָּבָעה יֹום ֵאת ֹעִׂשים...ַהְּיהּוִדים ֵּכן ַעל )4

  כב ,ט אסתר :ָלֶאְביֹוִנים ּוַמָּתנֹות ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ָמנֹות ּוִמְׁשלֹוחַ  ְוִׂשְמָחה ִמְׁשֶּתה ְיֵמי אֹוָתם ַלֲעׂשֹות ... )5

  לה ,יט יהושע :ְוִכָּנֶרת ַרַּקת ְוַחַּמת ֵצר ַהִּצִּדים ִמְבָצר ְוָעֵרי )6

  ל ,כה ויקרא :ַּבֹּיֵבל ֵיֵצא �א ְלֹדֹרָתיו ֹאתוֹ  ַלֹּקֶנה ַלְּצִמיֻתת ֹחָמה לוֹ /לא ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֲאֶׁשר ַהַּבִית ְוָקם ְתִמיָמה ָׁשָנה לוֹ  ְמ�את ַעד ִיָּגֵאל �א ְוִאם )7

  ל ,א שופטים: ָלַמס ַוִּיְהיּו ְּבִקְרּבוֹ  ַהְּכַנֲעִני ַוֵּיֶׁשב ַנֲה�ל יֹוְׁשֵבי ְוֶאת ִקְטרֹון יֹוְׁשֵבי ֶאת הֹוִריׁש �א ְזבּוֻלן )8

  יח ,ה שופטים :ָׂשֶדה ְמרֹוֵמי ַעל ְוַנְפָּתִלי ָלמּות ַנְפׁשוֹ  ֵחֵרף ַעם ְזֻבלּון )9

  יט ,לג דברים: חֹול ְטמּוֵני ּוְׂשפּוֵני ִייָנקּו ַיִּמים ֶׁשַפע ִּכי ֶצֶדק ִזְבֵחי ִיְזְּבחּו ָׁשם ִיְקָראּו ַהר ַעִּמים )10

  ד ,ב צפניה: ֵּתָעֵקר ְוֶעְקרֹון ְיָגְרׁשּוהָ  ַּבָּצֳהַרִים ַאְׁשּדֹוד ִלְׁשָמָמה ְוַאְׁשְקלֹון ִתְהֶיה ֲעזּוָבה ַעָּזה ִּכי )11

  ז ,ט זכריה :ִּכיבּוִסי ְוֶעְקרֹון ִּביהּוָדה ְּכַאֻּלף ְוָהָיה ֵלא�ֵהינּו הּוא ַּגם ְוִנְׁשַאר ִׁשָּניו ִמֵּבין ְוִׁשֻּקָציו ִמִּפיו ָדָמיו ַוֲהִסֹרִתי )12

ם ַעל ֹּצר ָאְמָרה ֲאֶׁשר ַיַען ָאָדם ֶּבן )13   ב ,כו יחזקאל :ָהֳחָרָבה ִאָּמְלָאה ֵאָלי ָנֵסָּבה ָהַעִּמים ַּדְלתֹות ִנְׁשְּבָרה ֶהָאח ְירּוָׁשַלִ

  כג ,כה בראשית :ָצִעיר ַיֲעֹבד ְוַרב ֶיֱאָמץ ִמְלֹאם ּוְלֹאם ִיָּפֵרדּו ִמֵּמַעִי� ְלֻאִּמים ּוְׁשֵני ְּבִבְטֵנ� גֹוִים ְׁשֵני ָלּה ה' ַוֹּיאֶמר )14

  י ,כו ישעיהו: ה' ֵּגאּות ִיְרֶאה ּוַבל ְיַעֵּול ְנֹכחֹות ְּבֶאֶרץ ֶצֶדק ָלַמד ַּבל ָרָׁשע יַֻחן )15

  ט ,קמ תהלים :ֶסָלה ָירּומּו ָּתֵפק ַאל ְזָממוֹ  ָרָׁשע ַמֲאַוֵּיי ה' ִּתֵּתן ַאל )16

  א ,לז תהלים :ַעְוָלה ְּבֹעֵׂשי ְּתַקֵּנא ַאל ַּבְּמֵרִעים ִּתְתַחר ַאל ְלָדִוד )17

  ה ,י תהלים :ָּבֶהם ָיִפיחַ  צֹוְרָריו ָּכל ִמֶּנְגּדוֹ  ִמְׁשָּפֶטי� ָמרֹום ֵעת ְּבָכל ְדָרָכיו ָיִחילּו )18

  ד ,כח משלי: ָבם ִיְתָּגרּו תֹוָרה ְוֹׁשְמֵרי ָרָׁשע ְיַהְללּו תֹוָרה ֹעְזֵבי )19

  יז ,כג משלי :ַהּיֹום ָּכל ה' ְּבִיְרַאת ִאם ִּכי ַּבַחָּטִאים ִלְּב� ְיַקֵּנא ַאל )20

  יג ,א חבקוק :ִמֶּמּנּו ַצִּדיק ָרָׁשע ְּבַבַּלע ַּתֲחִריׁש ּבֹוְגִדים ַתִּביט ָלָּמה תּוָכל �א ָעָמל ֶאל ְוַהִּביט ָרע ֵמְראֹות ֵעיַנִים ְטהֹור )21

 

I.  גמשנה : ancillary הלכות to  במשנה : 

a. Definition: of “town” – 10 בטלנים 

1. Other things: which are postponed (unlike מגילה which is moved up) 

a.  עצי כהניםזמן : when families donate wood for מקדש 

b.  באבתשעה : we don’t want to move “פורענות” up 

c. חגיגה: obligation hasn’t yet set in  

d. הקהל: obligation hasn’t yet set in 

2. Even if: we read early, those days are מותר to fast and eulogize and you can fulfill מתנות לאביונים 

a. 'יהודה ר : we only allow for early reading where market days are M/Th 

II. מלאכה on פורים  

a. רבי: planted on פורים (also wanted to cancel ת"ב which was נדחה – opinion rejected) 

1. Challenge: v4 prohibits (יום טוב) מלאכה 

2. Answer1:  עם ישראל never accepted that איסור per v.5 OR 

3. Answer2:  רבי planted a “festive” planting (e.g. gazebo) which is מותר  

a. Inferred: from prohibitions on most intense rain-fasts 

III. Questionably walled cities and tangential discussions 

a. חזקיה :טבריה read in טבריה on 14 & 15 – unsure if issue was wall (no wall on sea-side) or protection 

1. Testimonies: 2 testimonies about רב אסי and his assessment of הוצל  

2. Note: various identifications of contemporary toponyms with Biblical names  

a. הספד: given in גליל for ר' זירא who made עלייה from בבל 

b. Aggadic tangent: disputes between tribes about which type of land they received  

c. אגדות: relating to Greek and Roman rule in א"י and its destiny 

i.  החרבהאמלאה  only 1 can be standing at any time, per v13 or v14 ;קיסרי<-> ירושלים :

d. אגדות: directed at עשו (vv. 15-16) 

e. 'יצחק ר : dictum about effort re: יגעתי ומצאתי – ת"ת 

i. Only applies: to sharp understanding  

a. But: to have הלכה follow your opinion – אסייעתא דשמי  

f. 'יצחק ר : dictum about avoiding a רשע when things are going his way 

i. Protracted discussion: using vv. 17-21 

g. עולא: grandiose description of Rome 

 


