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99b (אפיקורוס)   100b  (לקבל טובתן) 

  

 כה פסוק לג פרק ירמיהו: ָׂשְמִּתי �א ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ֻחּקֹות ָוָלְיָלה יֹוָמם ְבִריִתי �א ִאם ה' ָאַמר ֹּכה .1

 כו פסוק יח פרק בראשית: ַּבֲעבּוָרם ַהָּמקֹום ְלָכל ְוָנָׂשאִתי ָהִעיר ְּבתֹו� ַצִּדיִקם ֲחִמִּׁשים ִבְסֹדם ֶאְמָצא ִאם ה' ַוֹּיאֶמר .2

 ה:ח במ": ֱאִליָׁשע ֶהֱחיָה ֲאֶׁשר ְּבנָּה ְוזֶה ָהִאָּׁשה ֹזאת ַהֶּמֶל� ֲאֹדִני ּגֲֵחִזי ַוֹּיאֶמר ָׂשָדּה ְוַעל ֵּביָתּה ַעל ַהֶּמֶל� ֶאל ֹצֶעֶקת ְּבָנּה ֶאת ֶהֱחיָה ֲאֶׁשר ָהִאָּׁשה ְוִהּנֵה ַהֵּמת ֶאת ֶהֱחיָה ֲאֶׁשר ֵאת ַלֶּמֶל� ְמַסֵּפר הּוא ַוְיִהי .3

 יב:מז יחזקאל: ִלְתרּוָפה ְוָעֵלהּו ְלַמֲאָכל ִפְריוֹ  ְוָהָיה יֹוְצִאים ֵהָּמה ַהִּמְקָּדׁש ִמן ֵמיָמיו ִּכי ְיַבֵּכר ָלֳחָדָׁשיו ִּפְריוֹ  ִיֹּתם ְו�א ָעֵלהּו ִיּבֹול �א ַמֲאָכל ֵעץ ָּכל ּוִמֶּזה ִמֶּזה ְׂשָפתוֹ  ַעל ַיֲעֶלה ַהַּנַחל ְוַעל .4

 יב פסוק נד פרק ישעיהו: ֵחֶפץ ְלַאְבֵני ְּגבּוֵל� ְוָכל ֶאְקָּדח ְלַאְבֵני ּוְׁשָעַרִי� ִׁשְמֹׁשַתִי� ַּכְדֹכד ְוַׂשְמִּתי .5

 יג פסוק כו פרק ויקרא: קֹוְמִמּיּות ֶאְתֶכם ָואֹוֵל� ֻעְּלֶכם ֹמֹטת ָוֶאְׁשֹּבר ֲעָבִדים ָלֶהם ִמְהֹית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני .6

 יב פסוק קמד פרק תהלים: ֵהיָכל ַּתְבִנית ְמֻחָּטבֹות ְכָזִוֹּית ְּבנֹוֵתינּו ִּבְנעּוֵריֶהם ְמגָֻּדִלים ִּכְנִטִעים ָּבֵנינּו ֲאֶׁשר .7

 טו פסוק ה פרק השירים שיר: ָּכֲאָרִזים ָּבחּור ַּכְּלָבנֹון ַמְרֵאהּו ָפז ַאְדֵני ַעל ְמיָֻּסִדים ֵׁשׁש ַעּמּוֵדי ׁשֹוָקיו .8

 ט פסוק לו פרק תהלים: ַתְׁשֵקם ֲעָדֶני� ְוַנַחל ֵּביֶת� ִמֶּדֶׁשן ִיְרְויֻן .9

 כ פסוק סח פרק תהלים: ֶסָלה ְיׁשּוָעֵתנּו ָהֵאל ָלנּו ַיֲעָמס יֹום יֹום ֲאֹדָני ָּברּו� .10

 יב פסוק מ פרק ישעיהו: ְּבֹמאְזָנִים ּוְגָבעֹות ָהִרים ַּבֶּפֶלס ְוָׁשַקל ָהָאֶרץ ֲעַפר ַּבָּׁשִלׁש ְוָכל ִּתֵּכן ַּבֶּזֶרת ְוָׁשַמִים ַמִים ְּבָׁשֳעלוֹ  ָמַדד ִמי .11

 כא פסוק ח פרק משלי: ֲאַמֵּלא ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֵיׁש ֹאֲהַבי ְלַהְנִחיל .12

 ח פסוק כז פרק ישעיהו: ָקִדים ְּביֹום ַהָּקָׁשה ְּברּוחוֹ  ָהָגה ְּתִריֶבָּנה ְּבַׁשְלָחּה ְּבַסאְּסָאה .13

 כד-כ פסוק עח פרק תהלים : ָלמוֹ  ָנַתן ָׁשַמִים ּוְדַגן ֶלֱאֹכל ָמן ֲעֵליֶהם ַוַּיְמֵטר :ָּפָתח ָׁשַמִים ְוַדְלֵתי ִמָּמַעל ְׁשָחִקים ַוְיַצו .14

 יא פסוק ז פרק בראשית: ִנְפָּתחּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאֻרֹּבת ַרָּבה ְּתהֹום ַמְעְיֹנת ָּכל ִנְבְקעּו ַהֶּזה ַּבּיֹום ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָׂשר ְּבִׁשְבָעה ַהֵּׁשִני ַּבֹחֶדׁש ֹנחַ  ְלַחֵּיי ָׁשָנה ֵמאֹות ֵׁשׁש ִּבְׁשַנת .15

 כד פסוק סו פרק ישעיהו: ָּבָׂשר ְלָכל ֵדָראֹון ְוָהיּו ִתְכֶּבה �א ְוִאָּׁשם ָתמּות �א תֹוַלְעָּתם ִּכי ִּבי ַהֹּפְׁשִעים ָהֲאָנִׁשים ְּבִפְגֵרי ְוָראּו ְוָיְצאּו .16

  
 

I Analysis of next “excluded” member in אפיקורוס – משנה 

a Meaning (version #1):   

i Either: one who degrades חכמים 

ii Or: one who degrades his fellow in front of the חכמים 

1 Argument: if it is one who degrades his fellow, then מגלה פנים is one who degrades ת"ח 

2 But if: אפיקורוס is one who degrades ת"ח, what is מגלה פנים?  

(a) Answer:  as per מנשה’s attitude towards תורה (above) 

b Meaning (version #2): dispute was about מגלה פנים 

i Either: one who degrades ת"ח 

ii Or: one who degrades his fellow in front of חכמים 

1 Argument: if it is one who degrades ת"ח, then אפיקורוס is one who degrades fellow in front of "חת  

2 But if: מגלה פנים is one who degrades fellow, what is אפיקורוס?  

(a) Answer: one who dismisses rabbis as a group, saying that they don’t benefit us at all 

(i) Challenge: this is also מגלה פנים, as per vv. 1-2 

(b) Rather: this is one who speaks disrespectfully to his רבי (as per example)  

(c) Or (רבא): those who denigrate rabbis, claiming that they teach us nothing we don’t already know 

(d) Or: other forms of denigration, including story with מג"א, or calling רב by his name (v. 3)  

c Story: with ר' ירמיה (v. 4) and student who denigrated ר' יוחנן’s Aggadic interpretation of v. 5 (vv. 6-7) 

d Continuation: further exegesis of v. 4 (ועלהו לתרופה) = vv. 8-16 

 


