27.3.2
10b ( )ואמר עולא 11b ()שמלמדים תורה לישראל ברבים
י: הושע יד:בָ ם

ִמי ָחכָם וְ יָבֵ ן אֵ לֶּה ָבוֹן וְ י ֵָדעֵ ם כִּ י י ְָשׁ ִרים ַדּ ְרכֵי ה' וְ צַ ִדּ ִקים יֵלְכוּ בָ ם וּפֹ ְשׁ ִעים ִיכּ ְָשׁלוּ
כד: שופטים ה: בֹר
ָ בֹר ִמנּ ִָשׁים יָעֵ ל אֵ ֶשׁת חֶ בֶ ר הַ קֵּ י ִ י ִמנּ ִָשׁים בָּ אֹ הֶ ל ְתּ
ַ ְתּ
כז: שופטים ה:בֵּ ין ַרגְ לֶיהָ כּ ַָרע ָפַ ל ָשׁכָב בֵ ין ַרגְ לֶיהָ כָּ ַרע ָפָ ל בַּ אֲ ֶשׁר כּ ַָרע ָשׁם ָפַ ל ָשׁדוּד
ט: דברים ב:ָת ִתּי אֶ ת עָ ר יְרֻ ָשּׁה
ַ אַרצ ֹו יְרֻ ָשּׁה כִּ י לִ בְ ֵי לוֹט
ְ ֵוַ יֹּאמֶ ר ה' אֵ לַי אַל ָתּצַ ר אֶ ת מוֹאָב וְ אַל ִתּ ְתגָּר בָּ ם ִמלְ חָ מָ ה כִּ י א אֶ תֵּ ן לְ מ
יט: דברים ב:ְת ִתּיהָ יְרֻ ָשּׁה
ַ וְ ָק ַרבְ ָתּ מוּל ְבּ ֵי עַ מּוֹן אַל ְתּצֻ ֵרם וְ אַל ִתּ ְתגָּר בָּ ם כִּ י א אֶ ֵתּן מֵ אֶ ֶרץ ְבּ ֵי עַ מּוֹן לְ יְרֻ ָשּׁה כִּ י לִ ְב ֵי לוֹט
כז: ויקרא ד:שׁם
ֵ אָרץ בַּ עֲ שׂ ָֹתהּ אַחַ ת ִמ ִמּ ְצוֹת ה' אֲ ֶשׁר א ֵתעָ ֶשׂי ָה וְ ָא
ֶ ָוְ ִאם ֶפֶ שׁ אַחַ ת ֶתּחֱ טָ א ִב ְשׁ ָגגָה מֵ עַ ם ה
כב: ויקרא ד:שׁם
ֵ ָאֲ ֶשׁר ִָשׂיא יֶחֱ טָ א וְ עָ ָשׂה אַחַ ת ִמכָּל ִמ ְצוֹת ה' אֱ הָ יו אֲ ֶשׁר א תֵ עָ ֶשׂי ָה בִּ ְשׁ ָגגָה וְ א
יט: דברים יז:ְתה ִעמּ ֹו וְ ָק ָרא ב ֹו כָּל יְמֵ י ַחיָּיו לְ ַמעַ ן יִלְ מַ ד לְ י ְִראָה אֶ ת ה' אֱ הָ יו לִ ְשׁמֹ ר אֶ ת כָּל ִדּ ְב ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת וְ אֶ ת הַ חֻ ִקּים הָ אֵ לֶּה לַעֲ שׂ ָֹתם
ָ וְ הָ י
י: בראשית מט:וּמחֹקֵ ק ִמבֵּ ין ַרגְ לָיו עַ ד כִּ י יָבֹ א ִשׁיל ֹו וְ ל ֹו י ְִקּהַ ת עַ ִמּים
ְ יהוּדה
ָ א יָסוּר ֵשׁבֶ ט ִמ
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Continued  דרשותrelating to v1
a
עולא:  תמרv. זמרי
b ר "בי: value of " – יעל( "עבירה לשמהvv 2-3) over ( מצוה שלא לשמהfixed to “equal to )”מצוה שלא לשמה
c
Tangent:  – רבvalue of  – מצוות שלא לשמהeventually lead to מצווה לשמה
i
Support: 42  קרב ותbrought by  – בלקmerited to have  רותas a descendant
ii Associated ()ר' יוח ן: God rewards even light speech – "( "מואבless discreet) got less protection than ( עמוןvv. 4-5)
iii OTOH ()ר' יהושע בן קרחה: elder rewarded for “going first” –  רותenters  מלכות בית דוד4 generations before עמה
Exclusion of “special classes” from ( חטאת קבועהv. 6) -  מעם הארץexcludes  כה"גand שיא
a
Challenge: they already have their own פר( חטאת-שעיר ;כה"ג-) שיא
b Answer: each might have situation where their unique  קרבןisn’t brought   סד"אbring חטאת קבועה
i
כה"ג: only liable for  פרwhen שגגת מעשה+ ;העלם דברbut if only  שגגת מעשה-  סד"אbring  ת"ל – חטאת קבועהexcluded
ii )רבא( שיא: if ate  חלבwhile  הדיוטthen appointed – then learns of his error –  סד"אbring  חטאת קבועה- ת"לexcluded
1
Challenge: only true for ( ר"שdefines per moment of awareness);  לרב ן-does bring חטאת קבועה
2
Rather: if ate ½  כזיתwhile  הדיוטthen ½  כזיתafter appointment –  ת"לexcluded
c
Question ( ")רבא לר: does “ שיאותinterrupt”? – if ate ½  כזיתas הדיוט, appointed, removed, then ate ½ כזית
i
Argument: doesn’t “join” when he ate 2nd ½ as  ; שיאbut here both were eaten as  – הדיוטor perhaps still exempt
ii Proposal: answer from ruling of  – ר' יוח ןif he ate חלב, designated  חטאתand then became apostate and repented
1
Since: the  קרבןwas rejected (when he become  – )משועמדrejected forever (i.e. requires new )חטאת
2
Rejection: disanalogous, as there he became a “non-קרבן-bringer” ()משועמד
d Question ()ר"ז מר' ששת: if he ate  ספק חלבas הדיוט, then appointed as  שיאand then found out about the )?אשם תלוי( ספק
i
Note: according to ( רב ןdefines per moment of sin) – certainly brings; but what would  ר' שמעוןrule here?
1
Argument: he only changed status vis-à-vis  – ודאיbut not for ( תלויno  תלויfor  – ) שיאstill brings – תיקו
e
 ברייתאre exclusion of מומר: from  – ר"ש ;מעם הארץfrom v6 ואשם...– אשרonly one who would cease if informed
i
Practical difference: if he were  מומר לדםbut ate ( חלבexcluded via  מעם הארץbut not 2nd phrase)
ii Challenge:  רבא- all agree that  מומר לאכול חלבis not מומר לדם
iii Rather: he was  מומר לאכול בילהbut selected  שומןand it was really חלב
1
ת"ק: since he is a מומר ל בילה, considered מזיד
2
ר"ש: since he would avoid the  חלבif he knew (because he has  היתרto eat) – considered שב מדיעתו
f
ברייתא: if he eats חלב, considered  מומר ;מומרis one who eats  שקצים ורמשים, טריפות, בילותand drinks "יי
i
Clarification: if he ate  חלבout of appetite  ;מומר לתאבוןif he ate out of spite מין
1
And: definition of a ( מומר להכעיסby default) – one who eats all manner of prohibited foods (as above)
ii ר' יוסי ב"ר יהודה: also one who wears שעט ז
iii Practical difference: כלאים דרב ן
1
According to:  – ת"קonly violating  איסורים דאורייתאrenders  ;מומרto  – ריב"יeven (well-known) איסורים דרב ן
g Dispute ()ר' אחא ורבי א: whether  מומר להכעיסis a  מיןor just a מומר
i
If so:  מיןis only someone who worships ע"ז
ii Challenge: if someone eats one bug, he is a ( מומרassumption – )להכעיס
1
Answer: that was also  – לתאבוןwanted to experience what  איסורtastes like
Definition of ( שיאfrom  ברייתא – )מש הproves that it is not a head of tribe, per vv 7-8 – only ' הis “over” him
a
Question ())!( רבי מר' חייא: am I ( )רביone who would bring a ( ?שעירno one rules over him in א"י
b Answer ()ר"ח: there is a  ריש גלותאin בבל
i
Challenge:  מלכי ב"דbring as well as מלכי ישראל
ii Answer: neither of them was subject of each other; we are subject to ( בבלalternate version – answer from v. 9)
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