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10.1.7 

8b ('משנה ח)  9b (הכא והכא לא קרב) 

 

  ו ,ו דברים :ְלָבֶב� ַעל ַהּיֹום ְמַצְּו� ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ְוָהיּו )1

  מז ,לא בראשית :ַּגְלֵעד לוֹ  ָקָרא ְוַיֲעֹקב ָׂשֲהדּוָתא ְיַגר ָלָבן לוֹ  ַוִּיְקָרא )2

  כ ,א אסתר :ָקָטן ְוַעד ְלִמָּגדֹול ְלַבְעֵליֶהן ְיָקר ִיְּתנּו ַהָּנִׁשים ְוָכל ִהיא ַרָּבה ִּכי ַמְלכּותוֹ  ְּבָכל ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל� ִּפְתָגם ְוִנְׁשַמע )3

  א ,א בראשית :ָהָאֶרץ ְוֵאת ַהָּׁשַמִים ֵאת ֱא�ִהים ָּבָרא ְּבֵראִׁשית )4

  כו ,א בראשית ... ִּכְדמּוֵתנּו ְּבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶׂשה ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר )5

  ב ,ב בראשית :ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתוֹ  ִמָּכל ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ַוִּיְׁשֹּבת ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתוֹ  ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ֱא�ִהים ַוְיַכל )6

  ב ,ה בראשית: ִהָּבְרָאם ְּביֹום ָאָדם ְׁשָמם ֶאת ַוִּיְקָרא ֹאָתם ַוְיָבֶר� ְּבָרָאם ּוְנֵקָבה ָזָכר )7

  ז ,יא בראשית :ֵרֵעהּו ְׂשַפת ִאיׁש ִיְׁשְמעּו �א ֲאֶׁשר ְׂשָפָתם ָׁשם ְוָנְבָלה ֵנְרָדה ָהָבה )8

  יב ,יח בראשית :ָזֵקן ַואֹדִני ֶעְדָנה ִּלי ָהְיָתה ְב�ִתי ַאֲחֵרי ֵלאֹמר ְּבִקְרָּבּה ָׂשָרה ַוִּתְצַחק )9

  ו ,מט בראשית :ׁשֹור ִעְּקרּו ּוִבְרֹצָנם ִאיׁש ָהְרגּו ְבַאָּפם ִּכי ְּכֹבִדי ֵּתַחד ַאל ִּבְקָהָלם ַנְפִׁשי ָּתֹבא ַאל ְּבֹסָדם )10

  כ ,ד שמות :ְּבָידוֹ  ָהֱא�ִהים ַמֵּטה ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח ִמְצָרִים ַאְרָצה ַוָּיָׁשב ַהֲחֹמר ַעל ַוַּיְרִּכֵבם ָּבָניו ְוֶאת ִאְׁשּתוֹ  ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח )11

  מ ,יב שמות :ָׁשָנה ֵמאֹות ְוַאְרַּבע ָׁשָנה ְׁש�ִׁשים ְּבִמְצָרִים ָיְׁשבּו ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּומֹוַׁשב )12

  ה ,כד שמות :ָּפִרים ה'לַ  ְׁשָלִמים ְזָבִחים ַוִּיְזְּבחּו ֹע�ת ַוַּיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִּיְׁשַלח )13

  יא ,כד שמות: ַוִּיְׁשּתּו ַוֹּיאְכלּו ָהֱא�ִהים ֶאת ַוֶּיֱחזּו ָידוֹ  ָׁשַלח �א ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲאִציֵלי ְוֶאל )14

  טו ,טז במדבר :ֵמֶהם ַאַחד ֶאת ֲהֵרֹעִתי ְו�א ָנָׂשאִתי ֵמֶהם ֶאָחד ֲחמֹור �א ִמְנָחָתם ֶאל ֵּתֶפן ַאל ה' ֶאל ַוֹּיאֶמר ְמֹאד ְלֹמֶׁשה ַוִּיַחר )15

  יט ,ד דברים :ַהָּׁשָמִים ָּכל ַּתַחת ָהַעִּמים ְלֹכל ֹאָתם ֱא�ֶהי� ה' ָחַלק ֲאֶׁשר ַוֲעַבְדָּתם ָלֶהם ְוִהְׁשַּתֲחִויתָ  ְוִנַּדְחּתָ  ... )16

  ג ,יז דברים :ִצִּויִתי �א ֲאֶׁשר ַהָּׁשַמִים ְצָבא ְלָכל אוֹ  ַלָּיֵרחַ  אוֹ  ְוַלֶּׁשֶמׁש ָלֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ַוַּיֲעֹבד ַוֵּיֶל� )17

  ו ,יא ויקרא :ָלֶכם ִהוא ְטֵמָאה ִהְפִריָסה �א ּוַפְרָסה ִהוא ֵּגָרה ַמֲעַלת ִּכי ָהַאְרֶנֶבת ְוֶאת )18

  כז ,ט בראשית :ָלמוֹ  ֶעֶבד ְכַנַען ִויִהי ֵׁשם ְּבָאֳהֵלי ְוִיְׁשֹּכן ְלֶיֶפת ֱא�ִהים ַיְפּתְ  )19

  ג ,ד ויקרא :ְלַחָּטאת ה'לַ  ָּתִמים ָּבָקר ֶּבן ַּפר ָחָטא ֲאֶׁשר ַחָּטאתוֹ  ַעל ְוִהְקִריב ָהָעם ְלַאְׁשַמת ֶיֱחָטא ַהָּמִׁשיחַ  ַהֹּכֵהן ִאם )20

 

I.  חמשנה : sole difference between ספרי תנ"ך and תפילין/מזוזות: language (תו"מ – only in אשורית) 

a. Implication: same regarding stitching them with sinews and impact of טומאת ידים 

b. ק"ת  may be written in any language, any script ספרים :

c. ג"רשב  (הלכה) may only be written in Greek as per v19 ספרים :

1. Per: sense of verse, only beauty of יפת resides in tents of שם 

2. Challenge: ברייתא which requires that ספרים be written in כתב אשורית and forbids תרגום<->מקרא 

a. Answer1 (רבא): allowance only in our script (גופן), ברייתא refers to other script 

i. Challenge (אביי): if in their script, even מקרא in its own language is invalid 

b. Answer2: ברייתא represents רשב"ג 

i. Challenge: even רשב"ג allows Greek, disallowed by ברייתא 

c. Answer3: ברייתא refers to תפילין ומזוזות 

i. Challenge: there is no תרגום there that could be subject to transfer to מקרא 

d. Answer4: ברייתא refers to מג"א, which must be written in אשורית as per  ככתבם 

i. Question: where is תרגום (answer: v3 – ,יקר פתגם )  

e. Answer5: ברייתא refers to other ספרי נ"ך as per ר' יהודה  

i. Only allowance: for Greek is in a ספר תורה, due to story of Ptolemy II 

Philadelphus (d. 247 BCE) and the Septuagint (LXX) (vv. 4-18) 

II.  טמשנה : sole difference between anointed ג"כה  and “merely” םמרובה בגדי ; and between current & “retired” ג"כה  

a. Only anointed ג"כה : brings the special פר חטאת for violating a מצוה 

1. Implication: for פר יוה"כ and 1/10th איפה offering they are equal 

2. Note: this clause is contra ר' מאיר who extends פר הבא על כל המצוות to a non-anointed כה"ג 

b. Only current ג"כה : brings כ"פר יוה  and עשירית האיפה offering brought daily 

1. Note: this clause follows מ"ר  (split משנה) who has כהן גדול שעבר as (nearly) full ג"כה  

a. יוסי 'ר : a ג שעבר"כה  cannot be ג"כה  (jealousy) –nor כהן הדיוט ( ואין מורידין שדמעלין בק ) 

III.  ימשנה : sole difference between communal and private במה (during time of היתר במות) (e.g.) פסחים 

a. Rule: anything that can be volunteered can be brought on a במת יחיד 

b. Author of our ר' שמעון :משנה (contra רבנן who maintain that at במת צבור, everything was brought) 

ש"ר .1   (.etc פר העלם דבר  .not, e.g) and other time-bound obligations פסחים :


