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12.1.6 

 9a ( ו'משנה  )  10a (אפילו מתלמוד לתלמוד) 

  טו פסוק א פרק קהלת :ְלִהָּמנֹות יּוַכל �א ְוֶחְסרֹון ִלְתֹקן יּוַכל �א ְמֻעָּות .1
  לה פסוק כט פרק במדבר: ַתֲעׂשּו �א ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָּכל ָלֶכם ִּתְהֶיה ֲעֶצֶרת ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום .2
  ח פסוק טז פרק דברים: ְמָלאָכה ַתֲעֶׂשה �א ֱא�ֶהי� ה'לַ  ֲעֶצֶרת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ַמּצֹות ֹּתאַכל ָיִמים ֵׁשֶׁשת .3
  מא פסוק כג פרק ויקרא :ֹאתוֹ  ָּתֹחּגּו ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש ְלֹדֹרֵתיֶכם עֹוָלם ֻחַּקת ַּבָּׁשָנה ָיִמים ַעתִׁשבְ  ה'לַ  ַחג ֹאתוֹ  ְוַחֹּגֶתם .4
  יח פסוק ג פרק מלאכי: ֲעָבדוֹ  �א ַלֲאֶׁשר ֱא�ִהים ֹעֵבד ֵּבין ְלָרָׁשע ַצִּדיק ֵּבין ּוְרִאיֶתם ְוַׁשְבֶּתם .5
  י פסוק מח פרק ישעיהו :ֹעִני ְּבכּור ַחְרִּתי�ּבְ  ְבָכֶסף ְו�א ְצַרְפִּתי� ִהֵּנה .6
  ח פסוק כז פרק משלי :ִמְּמקֹומוֹ  נֹוֵדד ִאיׁש ֵּכן ִקָּנּה ִמן נֹוֶדֶדת ְּכִצּפֹור .7
  ה פסוק ב פרק ירמיהו :ַוֶּיְהָּבלּו ַהֶהֶבל ַאֲחֵרי ַוֵּיְלכּו ֵמָעָלי ָרֲחקּו ִּכי ָעֶול ִּבי ֲאבֹוֵתיֶכם ָּמְצאּו ַמה ה' ָאַמר ֹּכה .8

  י:ח זכריה :ְּבֵרֵעהּו ִאיׁש ָהָאָדם ָּכל ֶאת ַוֲאַׁשַּלח ַהָּצר ִמן ָׁשלֹום ֵאין ְוַלָּבא ְוַלּיֹוֵצא ֵאיֶנָּנה ַהְּבֵהָמה ּוְׂשַכר ִנְהָיה �א ָהָאָדם ְׂשַכר ָהֵהם ַהָּיִמים ִלְפֵני ִּכי .9

 
 

I. תשלומין and application/interpretation of v. 1 

a. permissible to bring through last day of יו"ט (inferred via עצרת::עצרת from שביעי של פסח [vv. 2-3]) 

i. עצרת is מופנה in both places 

ii. May also be inferred from v. 4  

iii. Meaning of תשלומין: 

 (חיוב תשלומין on 1st day, no פטור  if) makeup for 1st day – ר' יוחנן .1

a. challenge: יוחנןר '  says that a נזיר who becomes טמא on 8th evening of previous 

  (תשלומין still owes ,חיוב although no) אשם נזיר טמא brings 2 טומאה

b. answer1: טומאה allows for תשלומין as per פסח שני 

i. Rejection: פסח שני may be an independent רגל 

c. Answer2: ר' יוחנן maintains לילה לאו מחוסר זמן 

i. Challenge:  ר' יוחנן requires 2 ראיות on 8th day to create new זיבה 

ii. Answer: only according to authority that לילה מחוסר זמן 

 (for him "עיקר הרגל" on 2nd day, becomes חייב if) makeup for each day – ר' אושעיא .2

b. afterwards – impossible to make up as per v. 1 

i. בר הי הי to הלל: should read להמנות ;להמלאות indicates that he was not included 

(counted) for a דבר מצוה 

ii. בר הי הי to הלל: interpretation of v. 5  

iii. ואליה  to בר הי הי (or ר"א): interpretation of v. 6; value of poverty for עם ישראל 

c. בן מנסיא ר' שמעון : v. 1 refers to illicit relationship with pursuant ממזר 

i. If he otherwises renders the woman forbidden to her husband, applies even w/o ממזר 

1. e.g. consensual affair or אונס (if  כהןאשת )  

d. רשב"י: v. 1 refers to someone who was “straight” and became corrupted – ת"ח that leaves תורה 

i. application of vv. 7-8 

ii. v. 9 – leaving הלכה for תלמוד ;מקרא for משנה or תלמוד ירושלמי for תלמוד בבלי 


