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15.4.4 

36b (מלמדו מדרש)  38a (לדבר אתו) 

  יד פסוק ד פרק דברים :ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ֹעְבִרים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֹאָתם ַלֲעֹׂשְתֶכם ּוִמְׁשָּפִטים ֻחִּקים ֶאְתֶכם ְלַלֵּמד ַהִהוא ָּבֵעת ה' ִצָּוה ְוֹאִתי .1

  ה פסוק ד פרק דברים :ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ָּבִאים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב ֵּכן ַלֲעׂשֹות ֱא�ָהי ה' ִצַּוִני ַּכֲאֶׁשר ּוִמְׁשָּפִטים ֻחִּקים ֶאְתֶכם ִלַּמְדִּתי ְרֵאה .2

  ח פסוק ח פרק נחמיה: ַּבִּמְקָרא ַוָּיִבינּו ֶׂשֶכל ְוׂשֹום ְמֹפָרׁש ָהֱא�ִהים ְּבתֹוַרת ַבֵּסֶפר ַוִּיְקְראּו .3

  ה פסוק יח פרק בראשית :ִּדַּבְרּתָ  ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ֵּכן ַוֹּיאְמרּו ַעְבְּדֶכם ַעל ֲעַבְרֶּתם ֵּכן ַעל ִּכי ַּתֲעֹברּו ַאַחר ִלְּבֶכם ְוַסֲעדּו ֶלֶחם ַפת ְוֶאְקָחה .4

  נה פסוק כד פרק בראשית :ֵּתֵל� ַאַחר ָעׂשֹור אוֹ  ָיִמים ִאָּתנּו ַהַּנֲערָ  ֵּתֵׁשב ְוִאָּמּה ָאִחיהָ  ַוֹּיאֶמר .5

  ב פסוק לא פרק במדבר :ַעֶּמי� ֶאל ֵּתָאֵסף ַאַחר ַהִּמְדָיִנים ֵמֵאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִנְקַמת ְנֹקם .6

  כו פסוק סח פרק תהלים :ּתֹוֵפפֹות ֲעָלמֹות ְּבתֹו� ֹנְגִנים ַאַחר ָׁשִרים ִקְּדמּו .7

  ז פסוק לו פרק תהלים :ה' תֹוִׁשיעַ  ּוְבֵהָמה ָאָדם ַרָּבה ְּתהֹום ִמְׁשָּפֶט� ֵאל ְּכַהְרֵרי ִצְדָקְת� .8

  ג פסוק ח פרק ב שמואל : ִּבְנַהר ָידוֹ  ְלָהִׁשיב ְּבֶלְכּתוֹ  צֹוָבה ֶמֶל� ְרֹחב ֶּבן ֲהַדְדֶעֶזר ֶאת ָּדִוד ַוַּי� .9

  כג פסוק טז פרק ב שמואל: ָׁש�םְלַאבְ  ַּגם ְלָדִוד ַּגם ֲאִחיֹתֶפל ֲעַצת ָּכל ֵּכן ָהֱא�ִהים ִּבְדַבר  ְׁשַאליִ  ַּכֲאֶׁשר ָהֵהם ַּבָּיִמים ָיַעץ ֲאֶׁשר ֲאִחיֹתֶפל ַוֲעַצת .10

  לז פסוק לא פרק ירמיהו :ַהִּפָּנה ַׁשַער ֲחַנְנֵאל ִמִּמְגַּדל ה'לַ  ָהִעיר ְוִנְבְנָתה ה' ְנֻאם  ָיִמים ִהֵּנה .11

  כט:נ ירמיהו :ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁש ֶאל ָזָדה ה' ֶאל ִּכי ָלּה ֲעׂשּו ָעְׂשָתה ֲאֶׁשר ְּכֹכל ְּכָפֳעָלּה ָלּה ַׁשְּלמּו ְּפֵלָטה  ְיִהי ַאל ָסִביב ָעֶליהָ  ֲחנּו ֶקֶׁשת ֹּדְרֵכי ָּכל ַרִּבים ָּבֶבל ֶאל  ְַׁשִמיעּוה .12

  יא:ב רות:ִׁשְלׁשֹום ְּתמֹול ָיַדַעְּת  �א ֲאֶׁשר ַעם ֶאל ַוֵּתְלִכי מֹוַלְדֵּת� ְוֶאֶרץ ְוִאֵּמ� ָאִבי� ַוַּתַעְזִבי ִאיֵׁש� מֹות ַאֲחֵרי ֲחמֹוֵת�  ָעִׂשית ֲאֶׁשר ֹּכל ִלי ֻהַּגד ֻהֵּגד ָלּה ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז ַוַּיַען .13

  ה פסוק ג פרק רות :ֶאֱעֶׂשה  ֹּתאְמִרי ֲאֶׁשר ֹּכל ֵאֶליהָ  ַוֹּתאֶמר .14

  יז פסוק ג פרק רות :ֲחמֹוֵת� ֶאל ֵריָקם ָּתבֹוִאי ַאל  ָאַמר ִּכי ִלי ָנַתן ָהֵאֶּלה ַהְּׂשֹעִרים ֵׁשׁש ַוֹּתאֶמר .15

  יח :ה ב" מ :ַהּזֶה ַּבָּדָבר ְלַעְבְּד� ה' נא ִיְסַלח ִרֹּמן ֵּבית ְּבִהְׁשַּתֲחָוָיִתי ִרֹּמן ֵּבית ְוִהְׁשַּתֲחֵויִתי ָיִדי ַעל ִנְׁשָען ְוהּוא ָׁשָּמה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ִרּמֹון ֵבית ֲאֹדִני ְּבבֹוא ְלַעְבֶּד� ה' ִיְסַלח ַהּזֶה ַלָּדָבר .16

  ן"ר .שלנו בספרים נמצא ולא א פסוק ו פרק דברים :ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ֹעְבִרים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ַלֲעׂשֹות ֶאְתֶכם ְלַלֵּמד ֱא�ֵהיֶכם ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ְוַהִּמְׁשָּפִטים ַהֻחִּקים ַהִּמְצָוה ֹזאתוְ  .17

  ג פסוק נא פרק ירמיהו :ְצָבָאּה ָּכל ַהֲחִרימּו ַּבֻחֶריהָ  ֶאל ַּתְחְמלּו ְוַאל ְּבִסְרֹינוֹ  ִיְתַעל ְוֶאל ַקְׁשּתוֹ  ַהֹּדֵר� ידרך ֶאל .18

  טז פסוק מח פרק יחזקאל :... ֵמאֹות ֲחֵמׁש ָקִדים ּוִמְּפַאת ֲאָלִפים ְוַאְרַּבַעת ֵמאֹות חמש ֶנֶגב ּוְפַאת ֲאָלִפים ְוַאְרַּבַעת ֵמאֹות ֲחֵמׁש ָצפֹון ְּפַאת ִמּדֹוֶתיהָ  ְוֵאֶּלה .19

  יב פסוק ג פרק רות :ִמֶּמִּני ָקרֹוב ֹּגֵאל ֵיׁש ְוַגם ָאֹנִכי ֹגֵאל אם ִּכי ָאְמָנם ִּכי ְוַעָּתה .20

  ט:יט שמות :ה' ֶאל ָהָעם ִּדְבֵרי ֶאת ֹמֶׁשה ַוַּיֵּגד ׀ְלעֹוָלם ַיֲאִמינּו ְּב� ְוַגם ִעָּמ� ְּבַדְּבִרי ָהָעם ִיְׁשַמע ַּבֲעבּור ׀ֶהָעָנן ְּבַעב ֵאֶלי� ָּבא ָאֹנִכי ִהֵּנה ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .21

  א פסוק לד פרק שמות :ִׁשַּבְרּתָ  ֲאֶׁשר ָהִראֹׁשִנים ַהֻּלֹחת ַעל ָהיּו ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֶאת ַהֻּלֹחת ַעל ְוָכַתְבִּתי ָּכִראֹׁשִנים ֲאָבִנים ֻלֹחת ְׁשֵני ְל� ְּפָסל ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .22

  ט פסוק כב פרק משלי :ַלָּדל ִמַּלְחמוֹ  ָנַתן ִּכי ְיֹבָר� הּוא ַעִין טֹוב .23

  יט פסוק לא פרק דברים :ִיְׂשָרֵאל ִּבְבֵני ְלֵעד ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ִּלי ִּתְהֶיה ְלַמַען ְּבִפיֶהם ִׂשיָמּה ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְוַלְּמָדּה ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ֶאת ָלֶכם ִּכְתבּו ְוַעָּתה .24

  יט פסוק מ פרק שמות: ֹמֶׁשה ֶאת ְיֹקָוק ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ִמְלָמְעָלה ָעָליו ָהֹאֶהל ִמְכֵסה ֶאת ַוָּיֶׂשם ַהִּמְׁשָּכן ַעל ָהֹאֶהל ֶאת ַוִּיְפֹרׂש .25

  טז פסוק כו פרק שמות :ָהֶאָחד ַהֶּקֶרׁש ֹרַחב ָהַאָּמה ַוֲחִצי ְוַאָּמה ַהָּקֶרׁש ֹאֶר� ַאּמֹות ֶעֶׂשר .26

  יז פסוק ט פרק דברים :ְלֵעיֵניֶכם ָוֲאַׁשְּבֵרם ָיָדי ְׁשֵּתי ֵמַעל ָוַאְׁשִלֵכם ַהֻּלֹחת ִּבְׁשֵני ָוֶאְתֹּפׂש .27

  ו פסוק ח פרק תהלים :ְּתַעְּטֵרהּו ְוָהָדר ְוָכבֹוד ֵמֱא�ִהים ְּמַעט ַוְּתַחְּסֵרהּו .28

  ג פסוק יב פרק במדבר: ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ָהָאָדם ִמֹּכל ְמֹאד ָעָניו ֹמֶׁשה ְוָהִאיׁש .29

  טו פסוק טז פרק במדבר :ֵמֶהם ַאַחד ֶאת ֲהֵרֹעִתי ְו�א ָנָׂשאִתי ֵמֶהם ֶאָחד ֲחמֹור �א ִמְנָחָתם ֶאל ֵּתֶפן ַאל ה' ֶאל ַוֹּיאֶמר ְמֹאד ְלֹמֶׁשה ַוִּיַחר .30

  ג:יב אש" :ָלֶכם ְוָאִׁשיב ּבוֹ  ֵעיַני ְוַאְעִלים ֹכֶפר ָלַקְחִּתי ִמי ּוִמַּיד ַרּצֹוִתי ִמי ֶאת ָעַׁשְקִּתי ִמי ְוֶאת ָלַקְחִּתי ִמי ַוֲחמֹור ָלַקְחִּתי ִמי ׁשֹור ֶאת ְמִׁשיחוֹ  ְוֶנֶגד ה' ֶנֶגד ִבי ֲענּו ִהְנִני .31

  יז פסוק ז פרק א שמואל: ה'לַ  ִמְזֵּבחַ  ָׁשם ַוִּיֶבן ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָׁשָפט ְוָׁשם ֵּביתוֹ  ָׁשם ִּכי ָהָרָמָתה ּוְתֻׁשָבתוֹ  .32

  ד פסוק יב פרק א שמואל :ְמאּוָמה ִאיׁש ִמַּיד ָלַקְחּתָ  ְו�א ַרּצֹוָתנּו ְו�א ֲעַׁשְקָּתנּו �א ַוֹּיאְמרּו .33

  יד פסוק ז פרק עמוס :ִׁשְקִמים ּובֹוֵלס ָאֹנִכי בֹוֵקר ִּכי ָאֹנִכי ָנִביא ֶבן ְו�א ָאֹנִכי ָנִביא �א ֲאַמְצָיה ֶאל ַוֹּיאֶמר ָעמֹוס ַוַּיַען .34

  ג פסוק א פרק יונה :' ִמִּלְפֵני ַּתְרִׁשיָׁשה ִעָּמֶהם ָלבֹוא ָּבּה ַוֵּיֶרד ְׂשָכָרּה ַוִּיֵּתן ַתְרִׁשיׁש ָּבָאה ֲאִנָּיה ַוִּיְמָצא ָיפוֹ  ַוֵּיֶרד ה' ִמִּלְפֵני ַּתְרִׁשיָׁשה ִלְבֹרחַ  יֹוָנה ַוָּיָקם .35

  יח פסוק לא פרק שמות :ֱא�ִהים ְּבֶאְצַּבע ְּכֻתִבים ֶאֶבן ֻלֹחת ָהֵעֻדת לֹֻחת ְׁשֵני ִסיַני ְּבַהר ִאּתוֹ  ְלַדֵּבר ְּכַכ�תוֹ  ֹמֶׁשה ֶאל ַוִּיֵּתן .36

  
  

I Continuation of analyisis of 1משנה ג : teaching the מודר or his children 

a Explanation for distinction btwn.  מקרא/תושבע"פ - teacher may not charge for תושבע"פ (vv. 1-2), may charge for מקרא 

i Reason1: "babysitting" fees 

1 Challenge: assumption is that the מודר is an adult, as his children are mentioned 

2 Answer: חסורי מיחסרא in the משנה – if he is a גדול, may teach his children 

3 Note: רב doesn't argue  המקראטעמי  since he feels that that is דאורייתא (v. 3)  

4 Masoretic notes on vv. 4-20: 

(a) מקרא סופרים (vocalizing differently at pause) 

(b) עיטור סופרים ("correction" of text for e.g. theological reasons – vv. 4-8 

(c) קרי/כתיב variations (vv. 9-20) 

5 note on custom in א"י to read v. 21 as 3 verses (note "׀" breaks in verse)    

ii Reason2: teaching טעמי המקרא  

1 Note: doesn't argue "babysitting" since he maintains that it doesn't apply to daughters 

b אגדות about מרע"ה as lawgiver (vv. 22-36) 

i his character (vv. 22-29) 

 (vv. 22-24) עם ישראל given to him and he shared it with תורה 1

2 character traits (model for all נביאים) as valorous, wealthy, wise and humble (vv. 25-29) 

ii wealth – and that of other prophets (vv. 30-35) 

iii תורה given to משה as a gift ensuring his mastery of it (v. 36)  


