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12.1.7 

10a ( ח'משנה  )  11b (סוף הפרק)  

  ב פסוק כז פרק ויקרא :ה'לַ  ְנָפֹׁשת �ְּבֶעְרּכְ  ֶנֶדר ַיְפִלא ִּכי ִאיׁש ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .1
  ב פסוק ו פרק במדבר :ה'לַ  ְלַהִּזיר ָנִזיר ֶנֶדר ִלְנֹּדר ַיְפִלא ִּכי ִאָּׁשה אוֹ  ִאיׁש ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .2
  יא פסוק צה פרק תהלים :ְמנּוָחִתי ֶאל ְיֹבאּון ִאם ְבַאִּפי ִנְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁשר .3
  ה פסוק לה פרק שמות :ּוְנֹחֶׁשת ָוֶכֶסף ָזָהב ה' ְּתרּוַמת ֵאת ְיִביֶאהָ  ִלּבוֹ  ְנִדיב ֹּכלה' לַ  ְּתרּוָמה ֵמִאְּתֶכם ְקחּו .4
  קו פסוק קיט פרק תהלים :ִצְדֶק� ִמְׁשְּפֵטי ִלְׁשֹמר ָוֲאַקֵּיָמה ִנְׁשַּבְעִּתי .5
  ג פסוק ל פרק במדבר :ַיֲעֶׂשה ִמִּפיו ַהֹּיֵצא ְּכָכל ְּדָברוֹ  ַיֵחל �א ַנְפׁשוֹ  ַעל ִאָּסר ֶלְאֹסר ֻבָעהְׁש  ִהָּׁשַבע אוֹ ה' לַ  ֶנֶדר ִיֹּדר ִּכי ִאיׁש .6
  א פסוק ה פרק שמות :ַּבִּמְדָּבר ִלי ְוָיֹחּגּו ַעִּמי ֶאת ַׁשַּלח ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ה' ָאַמר ֹּכה ַּפְרֹעה ֶאל ַוֹּיאְמרּו ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ָּבאּו ְוַאַחר .7
  כה פסוק י פרק שמות :ֱא�ֵהינּוה' לַ  ְוָעִׂשינּו ְוֹעלֹות ְזָבִחים ְּבָיֵדנּו ִּתֵּתן ַאָּתה ַּגם ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר .8
  יח פסוק כג פרק שמות :ֹּבֶקר ַעד ַחִּגי ֵחֶלב ָיִלין ְו�א ִזְבִחי ַּדם ָחֵמץ ַעל ִתְזַּבח �א .9

  ב:ו ויקרא :ּבוֹ  ּתּוַקד ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֵאׁש ַהֹּבֶקר ַעד ַהַּלְיָלה ָּכל ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל מֹוְקָדה ַעל ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה ּתֹוַרת אתזֹ  ֵלאֹמר ָּבָניו ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ַצו .10
  ד פסוק טז פרק דברים :ַלֹּבֶקר ָהִראׁשֹון םַּבּיוֹ  ָּבֶעֶרב ִּתְזַּבח ֲאֶׁשר ַהָּבָׂשר ִמן ָיִלין ְו�א ָיִמים ִׁשְבַעת ְּגֻבְל� ְּבָכל ְׂשֹאר ְל� ֵיָרֶאה ְו�א .11
  כה פסוק ה פרק עמוס :ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ַבִּמְדָּבר ִלי ִהַּגְׁשֶּתם ּוִמְנָחה ַהְּזָבִחים .12
  טו פסוק ה פרק ויקרא ה'... ִמָּקְדֵׁשי ִּבְׁשָגָגה ְוָחְטָאה ַמַעל ִתְמֹעל ִּכי ֶנֶפׁש .13
  לב פסוק יח פרק במדבר: ָתמּותּו ְו�א ְתַחְּללּו �א ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָקְדֵׁשי ְוֶאת ִמֶּמּנּו ֶחְלּבוֹ  ֶאת ַּבֲהִריְמֶכם ֵחְטא ָליועָ  ִתְׂשאּו ְו�א .14
  כח פסוק יח פרק במדבר:  ַהֹּכֵהן ְלַאֲהֹרן ה' ְּתרּוַמת ֶאת ִמֶּמּנּו ּוְנַתֶּתם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵמֵאת ִּתְקחּו ֲאֶׁשר ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ִמֹּכל ה' ְּתרּוַמת ַאֶּתם ַגם ָּתִרימּו ֵּכן .15
  כג פסוק כא פרק שמות :ָנֶפׁש ַּתַחת ֶנֶפׁש ְוָנַתָּתה ִיְהֶיה ָאסֹון ְוִאם .16
  ה פסוק א פרק ויקרא :מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֲאֶׁשר ָסִביב ֵּבחַ ַהִּמזְ  ַעל ַהָּדם ֶאת ְוָזְרקּו ַהָּדם ֶאת ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוִהְקִריבּו ה' ִלְפֵני ַהָּבָקר ֶּבן ֶאת ְוָׁשַחט .17
  יג פסוק א פרק ויקרא: ה'לַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה הּוא ֹעָלה ַהִּמְזֵּבָחה ְוִהְקִטיר ַהֹּכל ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְקִריב ַּבָּמִים ִיְרַחץ ְוַהְּכָרַעִים ְוַהֶּקֶרב .18
  טז פסוק טו פרק ויקרא :ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא ְּבָׂשרוֹ  ָּכל ֶאת ַּבַּמִים ְוָרַחץ ָזַרע תִׁשְכבַ  ִמֶּמּנּו ֵתֵצא ִּכי ְוִאיׁש .19

  לב- לא פסוק יא פרק ויקרא ... ִיְטָמא ְּבֹמָתם ֵמֶהם ָעָליו ִיֹּפל ֲאֶׁשר ְוֹכל:ָהָעֶרב ַעד ִיְטָמא ְּבֹמָתם ָּבֶהם ַהֹּנֵגעַ  ָּכל ַהָּׁשֶרץ ְּבָכל ָלֶכם ַהְּטֵמִאים ֵאֶּלה .20

 

I. 'משנה ח: categories of הלכה and their relative “anchoredness” in the text 

a. purely מסורה 

i. היתר נדרים, contra 

 היתר and expression of איסור vv. 1-2, allowing for expression of :ר"א .1

a. like ר' יהודה, that נזירות needs full and unequivocal expression 

 eventually released oath and allowed them to enter ה' – v. 3 :ר' יהושע .2

a. he didn’t allow them in (only the next generation) 

 v. 4 – after oath, only those who still chose to bring : ר' יצחק .3

a. teaches that no need for expression to commit 

עתינשב v. 5 – in spite of :ר' חנניה .4 , still only if he desires אקיימה 

a. as per ר' גידל – permitted to strengthen commitment via נדר 

 v. 6 – he may not violate it, but others may expunge commitment :שמואל .5

b. “mountains held by a thread” – little text, many details: 

i. שבת – specifically, תמלאכת מחשב  is required to be liable 

ii. חגיגות – specifically, that תחוגו refers to קרבן and not just celebration 

1. in spite of vv. 7-11, each of which can be explained differently 

2. source: v. 12; inferring meaning from נביאים is “held by thread” 

iii. מעילות – specifically: 

י בר חמארמ .1 : that the שליח’s act is credited to בעל הבית 

a. Rejection: inferred(via חטא:חטא [vv. 13-14]) from תרומה (v. 15) 

 שליח מעל ,remember בעה"ב didn’t know but the שליח that if the :רבא .2

a. Rejection: inferred from utilizing מעות הקדש unknowingly (=מעילה)  

שירב א .3 : raising materiele of הקדש, no מעילה until giving to his friend 

a. Rejection: refers to גזבר, he “owns” it until he gives it to another 

4. if he built it into his house, no מעילה unless he benefited ש"פ’s worth 

a. Rejection: as per רב, he didn’t build it in, but used as a window 

cover etc.  

5.  rather - #3: in case of מוציא מעות הקדש, he knew some were there and should 

have been more careful, here, the שליח had no way to know 

c. well-anchored in text, codes have “on what to rely”  

i. דינין (interpretation of v. 16 as reparations) 

ii. עבודות (הולכת הדם not being mentioned explicitly as per vv. 17-18) 

iii. טהרות (no explicit measure for מקוה being mentioned; inferred from v. 19) 

iv. טומאות (minimal size of טומאת שרץ inferred from v. 20) 

v. עריות (in spite of בת אנוסתו not being mentioned explicitly; inferred from הנה::הנה, 
 זימה::זימה


