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12.1.2 

3a (ת"ר מעשה)  4b (בשתי עיניו) 
 

 ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ְוָׁשְמרּו ֱא�ֵהיֶכם ה' ֶאת ְוָיְראּו ִיְלְמדּו ּוְלַמַען ְׁשְמעּויִ  ְלַמַען ִּבְׁשָעֶרי� ֲאֶׁשר ְוֵגְר� ְוַהַּטף ְוַהָּנִׁשים ָהֲאָנִׁשים ָהָעם ֶאת ַהְקֵהל .1
  יב-יא א:ל  דברים :ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה

 יח-יז פסוק כו פרק דברים :ִמְצֹוָתיו ָּכל ְוִלְׁשֹמר ָל� רִּדּבֶ  ַּכֲאֶׁשר ְסגָֻּלה ְלַעם לוֹ  ִלְהיֹות ַהּיֹום ֶהֱאִמיְר� ה'וַ  :...ֵלא�ִהים ְל� ִלְהיֹות ַהּיֹום ֶהֱאַמְרּתָ  ה' ֶאת .2
  ד פסוק ו פרק דברים :ֶאָחד ה' ֱא�ֵהינּו ה' ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע .3
 כאז:י  דה"י א :ּגֹוִים ִמִּמְצַרִים ָּפִדיתָ  ֲאֶׁשר ַעְּמ� ִמְּפֵני ָגֵרׁשלְ  ְוֹנָראֹות ְּגֻדּלֹות ֵׁשם ְל� ָלׂשּום ָעם לוֹ  ִלְפּדֹות ָהֱא�ִהים ָהַל� ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֶאָחד ּגֹוי ִיְׂשָרֵאל ְּכַעְּמ� ּוִמי .4
  יא פסוק יב פרק קהלת :ֶאָחד ֵמֹרֶעה ִנְּתנּו ֲאֻסּפֹות ַּבֲעֵלי ְנטּוִעים ּוְכַמְׂשְמרֹות ַּכָּדְרֹבנֹות ֲחָכִמים ִּדְבֵרי .5
  א פסוק כ פרק שמות :ֵלאֹמר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ֱא�ִהים ַוְיַדֵּבר .6
  יד פסוק כה פרק תהלים :ְלהֹוִדיָעם ּוְבִריתוֹ  ִליֵרָאיו ה' סֹוד .7
  יז יד, פסוק כג פרק שמות :ה' ָהָאֹדן ְּפֵני ֶאל ְזכּוְר� ָּכל ֵיָרֶאה ַּבָּׁשָנה ְּפָעִמים ָׁש�ׁש ...:ַּבָּׁשָנה ִלי ָּתֹחג ְרָגִלים ָׁש�ׁש .8
  יב פסוק א פרק ישעיהו :ֲחֵצָרי ְרֹמס ִמֶּיְדֶכם ֹזאת ִבֵּקׁש ִמי ָּפָני ֵלָראֹות ָתֹבאּו ִּכי .9

  ו פסוק יב פרק דברים...ְוִזְבֵחיֶכם ֹע�ֵתיֶכם ָׁשָּמה ַוֲהֵבאֶתם :ָׁשָּמה ּוָבאתָ  ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנוֹ  ָׁשם ְׁשמוֹ  ֶאת ָלׂשּום ... ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי .10

   ד פסוק כב פרק ויקרא :... ִיְטָהר ֲאֶׁשר ַעד ֹיאַכל �א ַּבֳּקָדִׁשים ָזב אוֹ  ָצרּועַ  ְוהּוא ַאֲהֹרן ַרעִמּזֶ  ִאיׁש ִאיׁש .11

 

I. Report of דרשות of ראב"ע on “his שבת” in יבנה, as presented to ר' יהושע in פקיעין 

a. Purpose of bringing babies to הקהל (v. 1) – reward to those who bring them 

b. Symbiotic relationship between 'ה and כנסת ישראל (vv. 2-4) 

c. Nature of תורה and תלמוד תורה (vv. 5-6) 

i. (reason תלמידים didn’t want to report right away – story with ר' אליעזר in לוד [v. 7]) 

II. Definition of a שוטה 

a. Walks alone at night 

b. Sleeps in the רותבית הקב  

c. Tears his garments 

i. רב הונא: must do all 3 (each could have reasonable explanation) 

ii. ר' יוחנן: even if he does one in a mad fashion 

d. ברייתא: someone who loses everything he is given (could disprove ר' הונא vis-à-vis [c] or all) 

III. Sources for exemption of non-males, minors, slaves and disabled 

a. Non-males and minors (v. 8) 

i. זכור– exempts women (סד"א they are obligated since הקהל::ראייה) 

ii. זכורך – exempts hemaphrodites and male-oriented טומטום 

 exempts (e.g. tanners) who, due to livelihood, can”t join rest of nation – כל זכורך .1

 to include a child who is of educable age – (אסמכתא) כל זכורך .2

b. slaves (v. 8) – from אדון – someone who has only 1 master 

i. challenge: already exempt due to parallel with women 

ii. answer: exempts ½ slave, ½ freeman (before משנה אחרונה) 

c. disabled (v. 8) from רגלים 

i. excludes people with prosthetic legs 

ii. excludes lame, sick, blind, old and “anyone who cannot come up” – including dainty (v. 9) 

d. ברייתא adds ערל וטמא as exemptions 

i. טמא – v. 10; bringing קרבן::entering מקדש 

ii. ערל – from ר"ע’s דרשה on v. 11 – extends prohibition of עבודה to an ערל 

 ִיְרֶאה::ֵיָרֶאה eyed man is exempt from-1 :ר' יהודה .1


