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86b (משנה ב)   88a (אף מפריש מן העיסה) 

  

 ח:יז דברים: ּבוֹ  �ֱא�ֶהי ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל יתָ ְוָעלִ  ְוַקְמּתָ  ִּבְׁשָעֶרי� ִריֹבת ִּדְבֵרי ָלֶנַגע ֶנַגע ּוֵבין ְלִדין ִּדין ֵּבין ְלָדם ָּדם ֵּבין ַלִּמְׁשָּפט ָדָבר ִמְּמ� ִיָּפֵלא ִּכי . 1

 ט פסוק שם: ַהִּמְׁשָּפט ְּדַבר ֵאת ְל� ְוִהִּגידּו ְוָדַרְׁשּתָ  ָהֵהם ַּבָּיִמים ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ַהֹּׁשֵפט ְוֶאל ַהְלִוִּים ַהֹּכֲהִנים ֶאל ּוָבאתָ  . 2

 י סוקפ שם: יֹורּו� ֲאֶׁשר ְּכֹכל ַלֲעׂשֹות ְוָׁשַמְרּתָ  ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַההּוא ַהָּמקֹום ִמן ְל� ַיִּגידּו ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ִּפי ַעל ְוָעִׂשיתָ  . 3

 יא פסוק שם: ֹמאלּוְׂש  ָיִמין ְל� ַיִּגידּו ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ִמן ָתסּור �א ַּתֲעֶׂשה ְל� ֹיאְמרּו ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפט ְוַעל יֹורּו� ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ִּפי ַעל . 4

 בי פסוק שם: ָרֵאלִּיְׂש מִ  ָהָרע ּוִבַעְרּתָ  אַההּו ָהִאיׁש ּוֵמת ַהֹּׁשֵפט ֶאל אוֹ  ֱא�ֶהי� ה' ֶאת ָׁשם ְלָׁשֶרת ָהֹעֵמד ַהֹּכֵהן ֶאל ְׁשֹמעַ  ְלִבְלִּתי ְבָזדֹון ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְוָהִאיׁש . 5

 יא פסוק א פרק נחום: ְּבִלָּיַעל ֹיֵעץ ָרָעה ה' ַעל ֹחֵׁשב ָיָצא ִמֵּמ� . 6

 ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַרעזֶ  ֶאת ֵהִביא רַוֲאׁשֶ  ֶהֱעָלה ֲאֶׁשר ה' ַחי ִאם ִּכי: ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ֶהֱעָלה ֲאֶׁשר ה' ַחי עֹוד ֹיאְמרּו ְו�א ה' ְנֻאם ָּבִאים ָיִמים ִהֵּנה ָלֵכן  . 7
 ח-ז פסוק כג פרק ירמיהו: ַאְדָמָתם ַעל ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִהַּדְחִּתים ֲאֶׁשר ָהֲאָרצֹות ּוִמֹּכל ָצפֹוָנה ֵמֶאֶרץ

 יג פסוק ד פרק יקראו: ְוָאֵׁשמּו ֵתָעֶׂשיָנה �א ֶׁשראֲ  ה' ִמְצֹות ִמָּכל ַאַחת ְוָעׂשּו ַהָּקָהל ֵמֵעיֵני ָּדָבר ְוֶנְעַלם ִיְׁשּגּו ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ָּכל ְוִאם  . 8

 כג פסוק כא פרק שמות: ָנֶפׁש ַּתַחת ֶנֶפׁש ְוָנַתָּתה ִיְהֶיה ָאסֹון ְוִאם . 9

 כב פסוק כא פרק שמות: םִּבְפִלִלי ְוָנַתן ָּׁשהָהאִ  ַּבַעל יוָעלָ  ָיִׁשית ַּכֲאֶׁשר ֵיָעֵנׁש ָענֹוׁש ָאסֹון ִיְהֶיה ְו�א ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצאּו ָהָרה ִאָּׁשה ְוָנְגפּו ֲאָנִׁשים ִיָּנצּו ְוִכי . 10

 כח פסוק כז פרק יקראו: ה'לַ  הּוא ָקָדִׁשים ׁשֹקדֶ  ֵחֶרם ָּכל ִיָּגֵאל ְו�א ִיָּמֵכר �א ֲאֻחָּזתוֹ  ּוִמְּׂשֵדה ּוְבֵהָמה ֵמָאָדם לוֹ  ֲאֶׁשר ִמָּכל ה'לַ  ִאיׁש ַיֲחִרם ֲאֶׁשר ֵחֶרם ָּכל ַא� . 11

 כא פסוק כז פרק ויקרא: ֲאֻחָּזתוֹ  ִּתְהֶיה ַלֹּכֵהן ַהֵחֶרם ִּכְׂשֵדהה'לַ  ֹקֶדׁש ַבֹּיֵבל ְּבֵצאתוֹ  ַהָּׂשֶדה הְוָהיָ  . 12

 

I 'משנה ג: parameters of liability for זקן ממרא (as per vv. 1-5)  

a There were 3 courts of appeal; 1 on 1 ,הר הבית at the entrance to the עזרה and one in לשכת הגזית 

i If: there was a disagreement in a lower court, all members would come to outer court and present both sides 

1 If: the lower court had a tradition, they would tell them (and that would be the end of the process) 

2 If not: they would all (including members of 1st appeals court) go to 2nd court and present both sides 

(a) If: the 2nd court had a tradition, they would tell them 

(b) If not: they would all go in to the ב"ד הגדול – the source of all תורה and they would rule 

ii If: the dissenting elder returned to his city and continued teaching as he did – exempt 

1 But: if he instructed that way for practice (הלכה למעשה)  - he is liable, as per v. 5 

2 Therefore: if a student (younger than 40 – not yet ראוי להוראה) rules, he is exempt (נמצא חומרו קולו)  

II #1ברייתא expounds v. 1  

a Who qualifies? יפלא  only applies to a ממך ;מופלא  advisor (as per v. 6) 

b What areas included? בין נגע לנגע ;ד"מ וד"נ – בין דין לדין ;דם נדה, זיבה, יולדת – בין דם לדם ;דין – למשפט ;הלכה – דבר – includes  נגעי

;אדם, בגדים, בתים דברי    .לקט שכחה ופאה – בשעריך ;עגלה ערופה procedure and the סוטה the – ריבות ;הקדש and other ערכים -  

c Procedure: וקמת – from the local ועלית ;ב"ד – teaches that בהמ"ק is higher than all of א"י & א"י is higher than all lands (v. 7) 

 is what drives the severity of the punishment  (chooses ה'  that) the place – אל המקום

III #2ברייתא: three-way dispute regarding the scope of law which falls under the rubric of זקן ממרא 

a ר"מ: only a law which carries כרת/חטאת, as per דבר::דבר (vv. 1, 8) 

b ר' יהודה: any matter which is anchored in תשב"כ but explicated by תושבע"פ – as per v. 4 (אשר יורוך)  

c ר' שמעון: even the minutest rabbinic law, as per v. 3 

IV Story with רבא and ר"פ 

a Background: ר' הונא בר חיננא asked רבא how he would explain #1ברייתא (above, II) according to ר"מ  

i Note: he gave ר"פ the job 

ii Answers: (based on notion that if זקן rules one way, it may lead to a כרת if he ruled against majority, זקן ממרא) 

  (כרת) חמץ בפסח which could lead to ,עיבור החדש refers to : יועץ 1

  (שימור if it needs) ימי זיבה on 10th day of דם reference to seeing ;הלכה: דבר 2

שפטמ 3  הנה::הנה ,זמה:זמה: as per ,(if no witnesses כרת – שריפה) איסור בתו מאנוסתו refers to – דין – 

 יולדת בזוב def. of :דם זיבה ;if 1 or 2 sources רב/לוי as per dispute ;דם לידה ;as per dispute re: green blood נדה :דם 4

  ?need 23 – מכות ;if v. 9 is literal (v. 10) – ד"נ ;(.etc קידושין if money is used for) done by 2 is valid דין if a – ד"מ :דין 5

 פריחה had נגע clothes – if ;ראב"ש as per מראה appears b/4 white hair; houses; if need exact בהרת people – if :נגע 6

וןפדי for הערכה if all need 10 for ;הקדשות ;(vv. 11-12) כהנים or מקדש if to :חרמים ;if <30 days is valued – ערכין :דברי 7  

 בוהן יד w/o מיטהר if he can ;טהרת מצורע ;from where the measurement happenes ;עגלה ;סתירה to עד if 1 – סוטה :ריבות 8

 כרי if it carries through to dough or stops at – פאה ;לקט ושכחה :in re עני or בעה"ב if 3 go to – לקט :בשעריך 9


