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3a (תנא דבי ר' ישמעאל)  4a (צליאה וגמיעה)  

  כא פסוק לב פרק במדבר :ִמָּפָניו ֹאְיָביו ֶאת הֹוִריׁשוֹ  ַעד ה' ִלְפֵני ַהַּיְרֵּדן ֶאת ָחלּוץ ָּכל ָלֶכם ְוָעַבר .1

  כב פסוק לב פרק במדבר :ה' ִלְפֵני ַלֲאֻחָּזה ָלֶכם ַהֹּזאת ָהָאֶרץ ְוָהְיָתה ּוִמִּיְׂשָרֵאל ה'מ ְנִקִּיים ִוְהִייֶתם ָּתֻׁשבּו ְוַאַחר ה' ִלְפֵני ָהָאֶרץ ָׁשהְוִנְכּבְ  .2

  ג פסוק כא קפר ויקרא :ִיַּטָּמא ָלּה ְלִאיׁש ָהְיָתה �א ֲאֶׁשר ֵאָליו ַהְּקרֹוָבה ַהְּבתּוָלה ְוַלֲאֹחתוֹ  .3

  מו פסוק כה פרק ויקרא: ְּבָפֶר� בוֹ  ִתְרֶּדה �א ְּבָאִחיו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוְבַאֵחיֶכם ַּתֲעֹבדּו ָּבֶהם ְלֹעָלם ֲאֻחָּזה ָלֶרֶׁשת ַאֲחֵריֶכם ִלְבֵניֶכם ֹאָתם ְוִהְתַנַחְלֶּתם .4

  יז פסוק יט פרק ויקרא :ֵחְטא ָעָליו ִתָּׂשא ְו�א ֲעִמיֶת� תאֶ  ּתֹוִכיחַ  הֹוֵכחַ  ִּבְלָבֶב� ָאִחי� ֶאת ִתְׂשָנא �א .5

  א פסוק כא פרק ויקרא :ְּבַעָּמיו ִיַּטָּמא �א ְלֶנֶפׁש ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ַאֲהֹרן ְּבֵני ַהֹּכֲהִנים ֶאל ֱאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .6

  ב פסוק כא פרק ויקרא :ּוְלָאִחיו ּוְלִבּתוֹ  ִלְבנוֹ וְ  ּוְלָאִביו ְלִאּמוֹ  ֵאָליו ַהָּקֹרב ִלְׁשֵארוֹ  ִאם ִּכי .7

  טז פסוק כ פרק דברים :ְנָׁשָמה ָּכל ְתַחֶּיה �א ַנֲחָלה ְל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ָהַעִּמים ֵמָעֵרי ַרק .8

  מה פסוק כה פרק ויקרא :ַלֲאֻחָּזה ָלֶכם ְוָהיּו ְּבַאְרְצֶכם הֹוִלידּו ֲאֶׁשר ִעָּמֶכם ֶׁשראֲ  ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם ִּתְקנּו ֵמֶהם ִעָּמֶכם ַהָּגִרים ַהּתֹוָׁשִבים ִמְּבֵני ְוַגם .9

  טו פסוק כג פרק דברים: י�ֵמַאֲחרֶ  ְוָׁשב ָּדָבר ֶעְרַות ְב� ִיְרֶאה ְו�א ָקדֹוׁש ַמֲחֶני� ְוָהָיה ְלָפֶני� ֹאְיֶבי� ְוָלֵתת ְלַהִּציְל� ַמֲחֶנ� ְּבֶקֶרב ִמְתַהֵּל� ֱא�ֶהי� ה' ִּכי .10

  ח פסוק נח פרק ישעיהו :ַיַאְסֶפ� ה' ְּכבֹוד ִצְדֶק� ְלָפֶני� ְוָהַל� ִתְצָמח ְמֵהָרה ַוֲאֻרָכְת� אֹוֶר� ַּכַּׁשַחר ִיָּבַקע ָאז .11

  יח פסוק ו פרק איוב :ְוֹיאֵבדּו ַבֹּתהּו ַיֲעלּו ַּדְרָּכם ָאְרחֹות ִיָּלְפתּו .12

  י פסוק לט פרק בראשית :ִעָּמּה ִלְהיֹות ֶאְצָלּה ִלְׁשַּכב ֵאֶליהָ  ָׁשַמע ְו�א יֹום יֹום יֹוֵסף ֶאל ָרּהְּכַדּבְ  ַוְיִהי .13

  יג סוקפ ה פרק במדבר :ִנְתָּפָׂשה �א ְוִהוא ָּבּה ֵאין ְוֵעד ִנְטָמָאה ְוִהיא ְוִנְסְּתָרה ִאיָׁשּה ֵמֵעיֵני ְוֶנְעַלם ֶזַרע ִׁשְכַבת ֹאָתּה ִאיׁש ְוָׁשַכב .14

  א פסוק כד פרק דברים :ִמֵּביתוֹ  ְוִׁשְּלָחּה ְּבָיָדּה ְוָנַתן ְּכִריֻתת ֵסֶפר ָלּה ְוָכַתב ָּדָבר ֶעְרַות ָבּה ָמָצא ִּכי ְּבֵעיָניו ֵחן ִתְמָצא �א ִאם ְוָהָיה ּוְבָעָלּה ִאָּׁשה ִאיׁש ִיַּקח ִּכי .15

  טו פסוק יט פרק דברים :ָּדָבר ָיקּום ֵעִדים ְׁש�ָׁשה ִּפי ַעל אוֹ  ֵעִדים ְׁשֵני ִּפי ַעל ֶיֱחָטא ֲאֶׁשר ֵחְטא ְּבָכל ַחָּטאת ּוְלָכל ָעֹון ְלָכל ְּבִאיׁש ֶאָחד ֵעד ָיקּום �א .16

   כו פסוק ו פרק משלי: ָתצּוד ְיָקָרה ֶנֶפׁש ִאיׁש ְוֵאֶׁשת ָלֶחם ִּכַּכר ַעד זֹוָנה ִאָּׁשה ְבַעד ִּכי .17

  

I Challenge to normative sequence of קינוי first 

a Text: states (פסוק יד) – ועבר (and he declares a קינוי) after יג-פסוקים יב  which describe סתירה וטומאה 

b Answer: ועבר is understood as past perfect 

c Challenge: v. 1 also uses עבר (regarding the role of בני גד ובני ראובן in the upcoming war) – and that’s future 

d Answer: contextually (v. 2) indication of future; in our case, if she’s already טמאה, what’s the purpose of קינוי 

II ר"ע ור' ישמעאל regarding the obligation/permission of קינוי 

a Introductory note: a person only declares קינוי if he’s seized with “spirit” – could be רוח טהרה or רוח טומאה 

i Conclusion: must be רוח טהרה, since ר"ע maintains that he must declare and ר' ישמעאל says he may 

ii Tangent: this dispute is one of 3 parallel disputes they have:  

 permission – ר' ישמעאל ;obligation – ר"ע :וקינא את אשתו 1

(a) Arguments: קינוי is there to trump v. 5 (the prohibition of hating another) 

(i) ר"ע: it says קינוי twice – once to trump, the other to obligate 

(ii) ר' ישמעאל: that’s parallel construction 

 permission – ר' ישמעאל ;obligation – ר"ע :(defiling himself for his sister’s burial כהן a) לה יטמא 2

(a) arguments: since a כהן is prohibited from טומאה, (v. 6) the verse comes to permit 

(i) ר"ע: from v. 7 we know that he may defile for blood-kin – לה יטמא must generate an obligation 

(ii) לה יטמא :ר' ישמעאל teaches that he only defiles himself for her when complete, not her limbs 

(iii) ר"ע: that’s inferred from יטמא – לה is extra to generate obligation 

(iv) ר' ישמעאל: once it says לה, the verse must conclude with יטמא for syntax 

 permission – ר' ישמעאל ;obligation – ר"ע :(in the estate עבדים כנענים keeping) לעולם בהם תעבודו 3

(a) Arguments: since we’re not allowed to let any of the 7 nations live (v. 8), the verse comes to permit 

if the mother is כנענית and the father is not (as per v. 9)  

(i) מהם תקנו :ר"ע teaches that you may keep them alive; בודולעולם בהם תע  generates an obligation 

(ii) בהם :ר' ישמעאל is to exclude other Jews (whom, if you own, you may not work hard) 

(iii) ר"ע: that's inferred from end of v. 4 

(iv) ר' ישמעאל: parallel construction – באחיכם/בהם 

III tangential אגדות:  

a destructive nature of anger and זנות (specifically a woman's)  

b impact of sin on שכינה among בנ"י (resolution of v. 10's internal contradiction)  

c attachment of מצוות and עבירות to a person in this – and the next – world (vv. 11-13) 

IV analysis of standards of testimony for each stage 

a קינוי וסתירה – need 2 

b טומאה – only 1 as per בה (v. 14)  

i general עדות of עריות – need 2, as per vv. (vv. 15-16) 

c Testimony of טומאה must be enough for הרצאה and גמר ביאה (various תנאים provide their estimations of time-שעור) 

i Conflicting ברייתות (where same תנאים are listed but amounts are associated with other תנאים) - resolved  

ii One of them – enough to remove a loaf of bread from a basket – allusion in v. 17 


