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Introduction to  פרק חלק – עשר-אחדפרק  
In the משניות, this is the 10th chapter, as it continues to explicate the rules of the 9th in its discussion of the laws of the (pos-

sibly theoretical) עיר הנדחת. However, due to the lengthy Aggadic passages which make up the bulk of the Gemara here, 

the order of the chapters is inverted in the Bavli such that this is the final chapter. That does make the transition to  מסכת

 ,The reason for the inclusion of these Aggadot .גמרא at the beginning of the מכות ב. somewhat more awkward – see מכות

which focus on eschatology, is the opening משנה which introduces both creedalism and the hereafter – both as a “place” 

gained by all ישראל, and as a “place” from where some are excluded. The one “doxological” statement which is found in 

the corpus of the משנה – one which, if not subscribed to, will potentially bar the denier from עולם הבא – is found here. As a 

result, רמב"ם found this to be , in his words, the most suitable segue in his פירוש המשניות to present his 13-point creed, along 

with a general introduction to belief and heresy and a presentation of the various approaches to אגדות חז"ל. Parenthetical-

ly, these outlines will typically have lots of פסוקים and little outline as a result of the nature of the material.  

 

23.11.1 

90a ( משנה א'  )   91a (שמסר להם שם טומאה) 

  כא, ס ישעיהו: ְלִהְתָּפֵאר ָיַדי ַמֲעֵׂשה ַמָּטַעי מטעו ֵנֶצר ָאֶרץ ִייְרׁשּו ְלעֹוָלם ַצִּדיִקים ֻּכָּלם ְוַעֵּמ� .1

  כו, טו שמות :ֹרְפֶא� ה' ֲאִני ִּכי ָעֶלי� ָאִׂשים �א ְבִמְצַרִים ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ַהַּמֲחָלה ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ְוָׁשַמְרּתָ  ְלִמְצֹוָתיו ְוַהֲאַזְנּתָ  ַּתֲעֶׂשה ְּבֵעיָניו ְוַהָּיָׁשר ֱא�ֶהי� ה' ְלקֹול ִּתְׁשַמע ָׁשמֹועַ  ִאם ַוֹּיאֶמר .2

ם ַוְיִׁשיֵבהּו ְּתִחָּנתוֹ  ַוִּיְׁשַמע לוֹ  ַוֵּיָעֶתר ֵאָליו ַוִּיְתַּפֵּלל .3   יג, לג ב"דהי :ָהֱא�ִהים הּוא ’ה ִּכי ְמַנֶּׁשה ַוֵּיַדע ְלַמְלכּותוֹ  ְירּוָׁשַלִ

  א, ז ב"מל :ֹׁשְמרֹון ְּבַׁשַער ְּבֶׁשֶקל ְׁשֹעִרים ְוָסאַתִים ְּבֶׁשֶקל ֹסֶלת ְסָאה ָמָחר ָּכֵעת ’ה ָאַמר ֹּכה ’ה ְּדַבר ִׁשְמעּו ֱאִליָׁשע ַוֹּיאֶמר .4

  ב, ז ב"מל: ֹתאֵכל �א ּוִמָּׁשם ְּבֵעיֶני� ֹרֶאה ִהְּנָכה ַוֹּיאֶמר ַהֶּזה ַהָּדָבר ֲהִיְהֶיה ַּבָּׁשַמִים ֲאֻרּבֹות ֹעֶׂשה ה' ִהֵּנה ַוֹּיאַמר ָהֱא�ִהים ִאיׁש ֶאת ָידוֹ  ַעל ִנְׁשָען ַלֶּמֶל� ֲאֶׁשר ַהָּׁשִליׁש ַוַּיַען .5

  כ, ז ב"מל: ַוָּיֹמת ַּבַּׁשַער ָהָעם ֹאתוֹ  ַוִּיְרְמסּו ֵּכן לוֹ  ַוְיִהי .6

  כח, יח במדבר :ַהֹּכֵהן ְלַאֲהֹרן ה' ְּתרּוַמת ֶאת ִמֶּמּנּו ּוְנַתֶּתם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵמֵאת ִּתְקחּו ֲאֶׁשר ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ִמֹּכל ה' ְּתרּוַמת ַאֶּתם ַגם ָּתִרימּו ֵּכן .7

ם ְליֹוְׁשֵבי ָלָעם ַוֹּיאֶמר .8   ד, לא ב"דהי :ה' ְּבתֹוַרת ֶיֶחְזקּו ְלַמַען ְוַהְלִוִּים ַהֹּכֲהִנים ְמָנת ָלֵתת ְירּוָׁשַלִ

  ט, כב ויקרא :ְמַקְּדָׁשם ’ה ֲאִני ְיַחְּלֻלהּו ִּכי בוֹ  ּוֵמתּו ֵחְטא ָעָליו ִיְׂשאּו ְו�א ִמְׁשַמְרִּתי ֶאת ְוָׁשְמרּו .9

  טז, כב ויקרא: ְמַקְּדָׁשם ’ה ֲאִני ִּכי ָקְדֵׁשיֶהם ֶאת ְּבָאְכָלם ַאְׁשָמה ֲעֹון אֹוָתם ְוִהִּׂשיאּו .10

  ד, ו שמות :ָבּה ָּגרּו ֲאֶׁשר ְמגֵֻריֶהם ֶאֶרץ ֵאת ְּכָנַען ֶאֶרץ ֶאת ָלֶהם ָלֵתת ִאָּתם ְּבִריִתי ֶאת ֲהִקֹמִתי ְוַגם .11

  טז, לא דברים :ִאּתוֹ  ָּכַרִּתי ֲאֶׁשר ְּבִריִתי ֶאת ְוֵהֵפר ַוֲעָזַבִני ְּבִקְרּבוֹ  ָׁשָּמה ָבא הּוא ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֵנַכר ֱא�ֵהי ַאֲחֵרי ְוָזָנה ַהֶּזה ָהָעם ְוָקם ֲאֹבֶתי� ִעם ֹׁשֵכב ִהְּנ� ֹמֶׁשה ֶאל ’ה ַוֹּיאֶמר .12

  יט, כו ישעיהו: ַּתִּפיל ְרָפִאים ָוָאֶרץ ַטֶּל� אֹוֹרת ַטל ִּכי ָעָפר ֹׁשְכֵני ְוַרְּננּו ָהִקיצּו ְיקּומּון ְנֵבָלִתי ֵמֶתי� ִיְחיּו .13

  י, ז ש"שה :ְיֵׁשִנים ִׂשְפֵתי ּדֹוֵבב ְלֵמיָׁשִרים ְלדֹוִדי הֹוֵל� ַהּטֹוב ְּכֵיין ְוִחֵּכ� .14

  ט, יא דברים: ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ּוְלַזְרָעם ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם ’ה ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ַעל ָיִמים ַּתֲאִריכּו ּוְלַמַען .15

  ד, ד דברים :ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ַחִּיים ֱא�ֵהיֶכם ה'ּבַ  ַהְּדֵבִקים ְוַאֶּתם .16

  לא, טו במדבר: ָבּה ֲעֹוָנה ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ִּתָּכֵרת ִהָּכֵרת ֵהַפר ִמְצָותוֹ  ְוֶאת ָּבָזה ’ה ְדַבר ִּכי .17

  ל, טו במדבר :ַעָּמּה ִמֶּקֶרב ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ְמַגֵּדף הּוא ’ה ֶאת ַהֵּגר ּוִמן ָהֶאְזָרח ִמן ָרָמה ְּבָיד ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְוַהֶּנֶפׁש .18

  טז, עב תהלים :ָהָאֶרץ ְּכֵעֶׂשב ֵמִעיר ְוָיִציצּו ִּפְריוֹ  ַּכְּלָבנֹון ִיְרַעׁש ָהִרים ְּבֹראׁש ָּבָאֶרץ ַּבר ִפַּסת ְיִהי .19

  ב, לד במדבר :ִלְגֻב�ֶתיהָ  ְּכַנַען ֶאֶרץ ְּבַנֲחָלה ָלֶכם ִּתֹּפל ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֹזאת ְּכָנַען ָהָאֶרץ ֶאל ָּבִאים ַאֶּתם ִּכי ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ַצו .20

  כה, ט בראשית :ְלֶאָחיו ִיְהֶיה ֲעָבִדים ֶעֶבד ְּכָנַען ָארּור ַוֹּיאֶמר .21

  לו, יב שמות: ִמְצָרִים ֶאת ַוְיַנְּצלּו ַוַּיְׁשִאלּום ִמְצַרִים ְּבֵעיֵני ָהָעם ֵחן ֶאת ָנַתן ה'וַ  .22

  מ, יב שמות :ָׁשָנה ֵמאֹות ְוַאְרַּבע ָׁשָנה ְׁש�ִׁשים ְּבִמְצָרִים ָיְׁשבּו ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּומֹוַׁשב .23

  יב, כה בראשית :ְלַאְבָרָהם ָׂשָרה ִׁשְפַחת ַהִּמְצִרית ָהָגר ָיְלָדה ֲאֶׁשר ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְׁשָמֵעאל ֹּתְלֹדת ְוֵאֶּלה .24

  יט, כה בראשית :ִיְצָחק ֶאת הֹוִליד ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְצָחק ּתֹוְלֹדת ְוֵאֶּלה .25

 ו- ה, כה בראשית:ֶקֶדם ֶאֶרץ ֶאל ֵקְדָמה ַחי ְּבעֹוֶדּנּו ְּבנוֹ  ִיְצָחק ֵמַעל ַוְיַׁשְּלֵחם ַמָּתֹנת ַאְבָרָהם ָנַתן ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ַהִּפיַלְגִׁשים ְוִלְבֵני :ְלִיְצָחק לוֹ  ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ַאְבָרָהם ַוִּיֵּתן .26

  
I 'משנה א: ('משנה ב is also included here, but we will outline it at :קא where the גמרא takes up the discussion) 

a עולם הבא – for all of ישראל (v. 1) 

b Excluded: 

i Those who say: there is no prinpcile of תחיית המתים found in the תורה 

1 Reason: מדה כנגד מדה, as per vv. 3-6 

2 Sources in the תורה: vv. 7, 11-19 (vv. 8-10 are explanations for a different inference from v. 7)  

ii And those who aver: that the תורה is not from Heaven 

iii And: an Epicurean (defined below) 

iv ר"ע: anyone who reads “outside books” (apocrypha? NT?) 

1 And: anyone who pronounces an incantation on a wound, invoking v. 2 

v אבא שאול: anyone who pronounces the ineffable Name 

II Tangential אגדות: mention of כד בניסן in מג"ת as a festive day, when the Jews defended our claim to א"י before Alexander of 

Macedonia (vv. 20-21) 

a Tangent: defense of our keeping the wealth of Egypt – v. 22 

b Tangent: defense of our claim of the Abrahamic legacy against בני ישמעאל ובני קטורה – vv. 23-26 


