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17.09.03; 47a ('משנה ז)   48b (ועלז בה) 

  יד, ד הושע :ִיָּלֵבט ָיִבין �א ְוָעם ְיַזֵּבחּו ַהְּקֵדׁשֹות ְוִעם ְיָפֵרדּו ַהֹּזנֹות ִעם ֵהם ִּכי ְתָנַאְפָנה ִּכי ַּכּלֹוֵתיֶכם ְוַעל ִתְזֶניָנה ִּכי ְּבנֹוֵתיֶכם ַעל ֶאְפקֹוד �א .1

  א, ז מיכה :ַנְפִׁשי ִאְּוָתה ִּבּכּוָרה ֶלֱאכֹול ֶאְׁשּכֹול ֵאין ָּבִציר ְּכֹעְל�ת ַקִיץ ְּכָאְסֵּפי ָהִייִתי ִּכי ִלי ַאְלַלי .2

  לג, לה במדבר :ֹׁשְפכוֹ  ְּבַדם ִאם ִּכי ָּבּה ֻׁשַּפ� ֲאֶׁשר ַלָּדם ְיֻכַּפר �א ְוָלָאֶרץ ָהָאֶרץ ֶאת ַיֲחִניף הּוא ַהָּדם ִּכי ָּבּה ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ַתֲחִניפּו ְו�א .3

  א, כא דברים :ִהָּכהּו ִמי נֹוַדע �א ַּבָּׂשֶדה ֹנֵפל ְלִרְׁשָּתּה ְל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ָּבֲאָדָמה ָחָלל ִיָּמֵצא ִּכי .4

  ז, כא דברים :ָראּו �א ְוֵעיֵנינּו ַהֶּזה ַהָּדם ֶאת ָׁשְפכּו �א ָיֵדינּו ְוָאְמרּו ְוָענּו .5

  לא, ה במדבר: ֲעֹוָנּה ֶאת ִּתָּׂשא ַהִהוא ְוָהִאָּׁשה ֵמָעֹון ָהִאיׁש ְוִנָּקה .6

  יז, א דברים :ּוְׁשַמְעִּתיו ֵאַלי ַּתְקִרבּון ִמֶּכם ִיְקֶׁשה ֲאֶׁשר ְוַהָּדָבר הּוא ֵלא�ִהים ַהִּמְׁשָּפט ִּכי ִאיׁש ִמְּפֵני ָתגּורּו �א ִּתְׁשָמעּון ַּכָּגֹדל ַּכָּקֹטן ַּבִּמְׁשָּפט ָפִנים ַתִּכירּו �א .7

  א, פב תהלים :ִיְׁשֹּפט ֱא�ִהים ְּבֶקֶרב ֵאל ַּבֲעַדת ִנָּצב ֱא�ִהים ְלָאָסף ִמְזמֹור .8

  לא, לג יחזקאל :ֹהֵל� ִלָּבם ִבְצָעם ַאֲחֵרי ֹעִׂשים ֵהָּמה ְּבִפיֶהם ֲעָגִבים ִּכי ַיֲעׂשּו �א ְואֹוָתם ְּדָבֶרי� ֶאת ְוָׁשְמעּו ַעִּמי ְלָפֶני� ְוֵיְׁשבּו ָעם ִּכְמבֹוא ֵאֶלי� ְוָיבֹואּו .9

  כ, ה ישעיהו: ְלָמר ּוָמתֹוק ְלָמתֹוק ַמר ָׂשִמים ְלֹחֶׁש� ְואֹור ְלאֹור ֹחֶׁש� ָׂשִמים ָרע ְוַלּטֹוב טֹוב ָלַרע ָהֹאְמִרים הֹוי .10

  ה, ב חבקוק :ָהַעִּמים ָּכל ֵאָליו ַוִּיְקֹּבץ ַהּגֹוִים ָּכל ֵאָליו ַוֶּיֱאֹסף ִיְׂשָּבע ְו�א ַכָּמֶות ְוהּוא ַנְפׁשוֹ  ִּכְׁשאֹול ִהְרִחיב ֲאֶׁשר ִיְנֶוה ְו�א ָיִהיר ֶּגֶבר ּבֹוֵגד ַהַּיִין ִּכי ְוַאף .11

  ו, יז שופטים: ַיֲעֶׂשה ְּבֵעיָניו ַהָּיָׁשר ִאיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל ֶמֶל� ֵאין ָהֵהם ַּבָּיִמים .12

  ט, טו דב' :ֵחְטא ְב� ְוָהָיה ה' ֶאל ָעֶלי� ְוָקָרא לוֹ  ִתֵּתן ְו�א ָהֶאְביֹון ְּבָאִחי� ֵעיְנ� ְוָרָעה ַהְּׁשִמָּטה ְׁשַנת ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ָקְרָבה ֵלאֹמר ְבִלַּיַעל ְלָבְב� ִעם ָדָבר ִיְהֶיה ֶּפן ְל� ִהָּׁשֶמר .13

  טז, ג ישעיהו :ְּתַעַּכְסָנה ּוְבַרְגֵליֶהם ֵּתַלְכָנה ְוָטֹפף ָהלֹו� ֵעיָנִים ּוְמַׂשְּקרֹות ָּגרֹון ְנטּויֹות ַוֵּתַלְכָנה ִצּיֹון ְּבנֹות ָגְבהּו ִּכי ַיַען ה' ַוֹּיאֶמר .14

  כז, טו משלי :ִיְחֶיה ַמָּתֹנת ְוׂשֹוֵנא ָּבַצע ּבֹוֵצעַ  ֵּביתוֹ  ֹעֵכר .15

  ד, קכא תהלים :ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵמר ִייָׁשן ְו�א ָינּום �א ִהֵּנה   כד, מד תהלים :ָלֶנַצח ִּתְזַנח ַאל ָהִקיָצה ֲאֹדָני ִתיַׁשן ָלָּמה עּוָרה .16

  ט, כד ישעיהו :ְלֹׁשָתיו ֵׁשָכר ֵיַמר ָיִין ִיְׁשּתּו �א ַּבִּׁשיר .17

  יד, ה איכה :ִמְּנִגיָנָתם ַּבחּוִרים ָׁשָבתּו ִמַּׁשַער ְזֵקִנים .18

  יד, ב צפניה :ֵעָרה ַאְרָזה ִּכי ַּבַּסף ֹחֶרב ַּבַחּלֹון ְיׁשֹוֵרר קֹול ָיִלינּו ְּבַכְפֹּתֶריהָ  ִקֹּפד ַּגם ָקַאת ַּגם גֹוי ַחְיתוֹ  ָּכל ֲעָדִרים ְבתֹוָכּה ְוָרְבצּו .19

  יב, כד ישעיהו :ָׁשַער יַֻּכת ּוְׁשִאָּיה ַׁשָּמה ָּבִעיר ִנְׁשַאר .20

  יג, ה ישעיהו :ָצָמא ִצֵחה ַוֲהמֹונוֹ  ָרָעב ְמֵתי ּוְכבֹודוֹ  ָדַעת ִמְּבִלי ַעִּמי ָּגָלה ָלֵכן         יא, ה ישעיהו :ַיְדִליֵקם ַיִין ַבֶּנֶׁשף ְמַאֲחֵרי ִיְרֹּדפּו ֵׁשָכר ַבֹּבֶקר ַמְׁשִּכיֵמי הֹוי .21

  טו-יד, ה ישעיהו :ִּתְׁשַּפְלָנה ְגֹבִהים ְוֵעיֵני ִאיׁש ַוִּיְׁשַּפל ָאָדם ַוִּיַּׁשח :ָּבּה ְוָעֵלז ּוְׁשאֹוָנּה ַוֲהמֹוָנּה ֲהָדָרּה ְוָיַרד ֹחק ִלְבִלי ִפיהָ  ּוָפֲעָרה ַנְפָׁשּה ְּׁשאֹול ִהְרִחיָבה ָלֵכן .22

  ג, טו שמות :ְׁשמוֹ  ה' ִמְלָחָמה ִאיׁש ה' .23

I 'משנה ז: if the murderer is found 

a if found before the calf is killed – it goes back to the herd 

b if found afterwards – it is buried in its place and the murderer is still convicted – as per v. 3 

i reason: it came to resolve a doubt – which has been resolved (by finding the murderer)  

II 'משנה ח: conflicting testimony about the identity of the murderer 

a if there is a conflict (עד v. עד or woman v. woman) – or 1 claims to have seen him and 2 contradict – continue ceremony 

b if 2 claim to have seen him and 1 contradicts – no ceremony (no more doubt to be resolved)  

i reason: v. 4; ר"ע – if סנהדרין saw the killer – no ceremony as per v. 5 

ii challenge: once we believe 1 witness, how does the contrary witness’ claim have standing? (עולא)  

1 answer1: read “no ceremony” (לא היו עורפין)  

2 Answer2 (ר' חייא, who maintains our reading): if the witnesses came simultaneously, they cancel each other out  

(a) However: if the confirming witness came first, the single opposing witness isn't heard 

(b) Challenge: case of 2 vs. 1 implies that 1 vs. 1 would stop the process (לא היו עורפין)  

(c) Retort: case of 1 v. 2 implies the opposite, that 1 vs. 1 would allow the process to continue (היו עורפין) 

(d) Rather: the entire case deals with פסולי עדות as per ר' נחמיה: 

(i) Rule: anytime the תורה allowed פסולי עדות, we simply follow the testimony of the majority 

1. Therefore: 2 women against 1 man are parallel to 2 men against 1 man 

(ii) Alternate version: if the 1st witness was כשר, later invalid witnesses are like 1 (don't cancel his עדות)  

(iii) However: in our case, the first witness was (e.g.) a woman 

1. in that case: ר' נחמיה's rule is that 2 woman against 1 woman::2 men against 1 man 

3 note: the reason that we needed both cases [c] and [d] in re: פסולי עדות  we even follow this rule לקולא  

III 'משנה ט – cessation of ceremonies due to increased lawlessness 

a with increase in murderers, עגלה ערופה ceased  

b with increase in adulterers, מי סוטה ceased (v. 1, also v. 6)  

c with death of יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן there were no more “renaissance men” (אשכולות) – v. 2 

i associated “cessations” listed as a result of increased sinfulness (vv. 7-15)  

IV 'יוחנן כה"ג :משנה י’s innovations/ordinances 

a He cancelled וידוי מעשר – because it is no longer given properly (מע"ר given to כהנים as per תקנת עזרא)  

b He cancelled the מעוררים – those were the לויים who sang v. 16 – retort from v. 16b ('ה never slumbers)  

c He cancelled the נוקפין – various abuses of קרבנות (e.g. scratching its skin to draw blood) 

d He stopped work in ירושלים on חוה"מ (no more hammers heard) 

e He instituted ruling of דמאי so that everyone knew what they must separate 

V משנה יא: further devolution of society – with end of סנהדרין,  no more rejoicing (vv. 17-18) 

a tangent: destructive properties of wine and song (vv. 19-23)  


