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32a ('ד-' )משניות א 33b ()דלויים
Note: Similar to what we’ve seen in the past few chapters, a lot of  משניותare presented at the beginning of the chapter. We will study the first four –
skipping the items in ' משנה בthat are taken up later, then immediately begin the גמרא. In tomorrow’s שעור, we will resume our study of the  משניותand
study '( משנה הwhich comprises the remainder of the  משניותpresented at the beginning of the chapter) and begin the analysis of the  גמראon :לג
 ה, דברים כו:ָו ָרב

ִית וְ אָמַ ְר ָתּ לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י אֲ ַר ִמּי אֹ בֵ ד אָבִ י וַ יּ ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ מָ ה וַ ָיּגָר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי ְמעָ ט וַ י ְִהי ָשׁם לְ גוֹי גָּדוֹל עָ צוּם
ָ  וְ עָ נ.1
ְ ְ וְ עָ נוּ הַ לְ וִ יִּם ו.2
 יד, דברים כז:אָמרוּ אֶ ל ָכּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל קוֹל ָרם
ִ אָמ ָרה ָכּכָה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ ֶשׁר א ִיבְ נֶה אֶ ת בֵּ ית
ְ ְנְתה ו
ָ ָ וְ נִגְּ ָשׁה ְי ִב ְמתּ ֹו אֵ לָיו לְ עֵ ינֵי הַ זְּ ֵקנִ ים וְ חָ לְ צָ ה נַעֲ ל ֹו מֵ עַ ל ַרגְ ל ֹו וְ י ְָר ָקה בְּ פָ נָיו וְ ע.3
 ט, דברים כה:אָחיו
ֵ לִשׁבֻעָ ה בְּ ת ֹו עַ מֵּ בְּ ֵתת ה' אֶ ת
ְ ְיִתּן ה' או ָֹת לְאָלָה ו
ֵ  וְ ִה ְשׁבִּ יעַ הַ כֹּהֵ ן אֶ ת הָ ִא ָשּׁה בִּ ְשׁבֻעַ ת הָ אָלָה וְ אָמַ ר הַ כֹּהֵ ן ל ִָא ָשּׁה.4
 כא, במדבר ה:יְר ֵכ נֹ פֶ לֶת וְ אֶ ת ִבּ ְט ֵנ צָ בָ ה
ָ יתנִי א עָ בַ ְר ִתּי ִמ ִמּצְ ו ֶֹתי וְ א
ָ ִוָת אֲ ֶשׁר צִ וּ
ְ נְת ִתּיו ַללֵּוִ י וְ ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ לָאַלְמָ נָה כְּ כָל ִמ ְצ
ַ  וְאָמַ ְר ָתּ לִפְ נֵי ה' אֱ הֶ י בִּ עַ ְר ִתּי הַ קֹּדֶ שׁ ִמן הַ בַּ יִת וְ גַם.5
 יג, דברים כו:שׁכ ְָח ִתּי
ֶ ֲ וְ הַ צָּ רוּעַ א.6
 מה, ויקרא יג:שׁר בּ ֹו הַ ֶנּגַע בְּ ג ָָדיו י ְִהיוּ פְ רֻ ִמים וְ רֹאשׁ ֹו י ְִהיֶה פָ רוּעַ וְ עַ ל ָשׂפָ ם י ְַעטֶ ה וְ טָ מֵ א טָ מֵ א י ְִק ָרא
ְ  ְשׁמַ ע י.7
 ד, דברים ו:ִשׂ ָראֵ ל ה' אֱ הֵ ינוּ ה' אֶ חָ ד
ֶ ֲ וְ הָ יוּ הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה א.8
 ו, דברים ו: ֶשׁר אָנֹ כִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם עַ ל לְ בָ ב
ַ אָרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶשׁר נ
ֶ ָ וְ אָכַלְ ָתּ וְ ָשׂבָ ְע ָתּ וּבֵ ַרכְ ָתּ אֶ ת ה' אֱ הֶ י עַ ל ה.9
 י, דברים ח: ָתן ָל
ָ  וְ נֶפֶ שׁ כִּ י ֶתחֱ טָ א וְ ָשׁ ְמעָ ה קוֹל אָלָה וְ הוּא עֵ ד א ֹו ָראָה א ֹו י ָָדע ִאם לוֹא יַגִּ יד וְ נ.10
 א, ויקרא ה:ָשׂא עֲ וֹנ ֹו
 כא, ויקרא ה: נֶפֶ שׁ כִּ י ֶתחֱ טָ א וּמָ עֲ לָה מַ עַ ל בַּ ה' וְ כִ חֵ שׁ בַּ עֲ ִמית ֹו בְּ פִ ָקּדוֹן א ֹו בִ ְתשׂוּמֶ ת יָד א ֹו בְ ָגזֵל א ֹו עָ ַשׁק אֶ ת עֲ ִמית ֹו.11
ֶ ֹ ַוי ְִהי קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר ה ֹו ֵל וְ חָ זֵק ְמאֹ ד מ.12
 יט, שמות יט:שׁה יְדַ בֵּ ר וְ הָ אֱ ִהים יַעֲ נֶנּוּ בְ קוֹל
ְ  ַדּבֵּ ר אֶ ל אַהֲ רֹן וְ אֶ ל בָּ נָיו לֵאמֹ ר כֹּה ְתבָ ֲרכוּ אֶ ת בְּ נֵי י.13
 כג, במדבר ו:ִשׂ ָראֵ ל אָמוֹר לָהֶ ם
I

II

'משנה א: Those declarations which may be said in any language:
a
( פרשת סוטהi.e. the oath) – as per v. 4
i
all is clarified to her so that she shouldn’t think  מי המריםare a fraud (e.g. if she was violated against her will or
intentionally and water subsequently doesn’t affect her, she shouldn’t think entire system is fraudulent)
b  – וידוי מעשרas per v. 5 (no  ענייהmentioned there)
i
Lessons of וידוי מעשר: a person speaks his own praise in a soft voice ( )ודוי מעשרand his disgrace aloud ()מקרא בכורים
1
Challenge:  תפילהis silent so as not to embarrass sinners – that’s why  חטאתis slaughtered in same place as עולה
2
Answer: not his “disgrace” but his pain, as in v. 6
3
Reassessment:  חטאתis slaughtered in same place as  עולהso as not to embarrass sinner
(a) Challenge: the bloods are sprinkled in distinct places (A: only  כהןknows which blood he’s carrying)
(b) Challenge: a  חטאתis a female,  עולהis a male (A: the tail covers it)
(c) Challenge: if he brings a goat, there is no tail to cover it (A: he should be shamed, bringing a lesser offering)
(d) Challenge: the  חטאתfor  ע"זis always a goat (A: there, shame is appropriate to serve as a  כפרהfor )ע"ז
c
 – קריאת שמעas per v. 7
i
dissent:  רביmaintains that  ק"שmust be said in לה"ק, following ( והיוv. 8)
1
רבנן: use  והיוto teach invalidity of reading out of order
(a) רבי: infers that from  רבנן( הדבריםdisregard the )ה"ה הידיעה
2
רבי: uses  שמעto teach that the reader must hear his own words ( רבנןrule that in that case )יצא
3
suggestion:  רביmaintains that the entire  תורהwas meant to be said in all languages and  – רבנןonly לה"ק
(a) explanation: that’s why they see special verses as countermanding normal rules
(b) rejection: each one’s key verse is needed to counteract the other ( והיוneeded to trump  & שמעvice-versa)
d  – תפילהeveryone must pray from the heart
i
challenge: ruling not to pray in Aramaic since  מלאכי השרתdon’t attend to that language
ii answer: only true if praying alone; if praying with community, no need for  מלאכי השרתand any language is ok
1
objection to statement about מלאכים: stories of voices heard in  קדה"קgiving Divine messages in ארמית
2
answer: could be a  בת קולor could have been גבריאל
e
 – ברכת המזוןas per v. 9
f
 – שבועת העדותas per v. 10
g  – שבועת הפקדוןanalogy of v. 11 to v. 10 (חטא::)חטא
'משנה ב: Those declarations that must be made בלשון הקודש
a
 – מקרא בכוריםas per v. 1 (from v. 2) (' )משנה ג- v. 2 connects with v. 12, teaching that  קולrefers to לה"ק
b  – חליצהas per  וענתה ואמרהin v. 3 – analogue with v. 2 (')משנה ד
i
variant:  – ר' יהודהfrom word  ככהin v. 3
ii רבנן: use  ככהto teach that only actions are indispensable for ( חליצהnot )קריאה
1
ר' יהודה: infers that from ככה/ רבנן( כהdisregard the distinction)
iii ר' יהודה: uses  וענתה ואמרהto set  חליצהup as the model of לה"ק, teaching that the  לוייםon  גריזים ועיבלdeclared בלה"ק
c
( ברכות וקללותthe ceremony on  – )הר גריזים ועיבלas per v. 2
d  – ברכת כהניםas per v. 13
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