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34.2.3 

10b ( 2משנה ד ) � 11b (הפרק �סיו )  
 

  טו, ה ויקרא :ְלָאָ�� ַהֹ"ֶד� ְ ֶ�ֶקל ְ�ָקִלי�ְ�ָקִלי�ְ�ָקִלי�ְ�ָקִלי�    ֶ�ֶס,ֶ�ֶס,ֶ�ֶס,ֶ�ֶס, ְ ֶעְרְ�+ ַהֹ*א( ִמ( ָ)ִמי� 'ִיל 'הלַ  ֲאָ�מוֹ  ֶאת ְוֵהִביא 'ה ִמָ"ְדֵ�י ִ ְ�ָגָגה ְוָחְט�ה ַמַעל ִתְמֹעל ִ�י ֶנֶפ� .1

  יב, ו במדבר :ִנְזרוֹ  ָטֵמא ִ�י ִי4ְל3 ָהִראֹ�ִני� ְוַה2ִָמי� ְלָאָ�� ְ�ָנתוֹ ְ�ָנתוֹ ְ�ָנתוֹ ְ�ָנתוֹ     ֶ (ֶ (ֶ (ֶ (    ֶ�ֶב1ֶ�ֶב1ֶ�ֶב1ֶ�ֶב1 ְוֵהִביא ִנְזרוֹ  ְיֵמי ֶאת 'הלַ  ְוִהִ/יר .2

ְפָ�ה אוֹ  ִנְפ9ָָתה :א ְוָהְפ9ֵה ְלִאי� ֶנֱחֶרֶפת ִ�ְפָחה ְוִהוא ֶזַרע ִ�ְכַבת ִא6ָה ֶאת ִיְ�ַ�ב ִ�י ְוִאי� .3 4ָָ�ה :א ִ�י י3ְמת3 :א ִ)ְהֶיהִ)ְהֶיהִ)ְהֶיהִ)ְהֶיה    ִ ֹ"ֶרתִ ֹ"ֶרתִ ֹ"ֶרתִ ֹ"ֶרת ָל> ִנַ)( :א ח;   כ, יט ויקרא :ח;

  יט, יז ב"שמו :9ָָבר נֹוַדע ְו:א ָהִרפֹותָהִרפֹותָהִרפֹותָהִרפֹות ָעָליו ַוִ)ְ�ַטח ַהְ ֵאר 4ְֵני ַעל ַהָ?ָס< ֶאת ַוִ)ְפֹר1 ָהִא6ָה ַוִ)ַ"ח .4

  כב, כז משלי: ִא3ְַל)וֹ  ֵמָעָליו ָתס3ר :א ַ ֱעִלי ָהִריפֹותָהִריפֹותָהִריפֹותָהִריפֹות ְ תֹו< ַ ַ?ְכֵ)� ָהֱאִויל ֶאת ִ)ְכ)ֹו� ִא� .5

  יט, י עזרא: ַאְ�ָמָת� ַעל ֹצא(ֹצא(ֹצא(ֹצא(    ֵאילֵאילֵאילֵאיל    ַוֲאֵ�ִמי�ַוֲאֵ�ִמי�ַוֲאֵ�ִמי�ַוֲאֵ�ִמי� ְנֵ�יֶה� ְלהֹוִציא ָיָד� ַו2ְִ)נ3 .6

 

I 2משנה ד : list of those who bring קרב( עולה ויורד 

a The list: יב) יולדת ,(ויקרא ה) טומאת מקד וקדשיו ,שבועת ביטוי ,שבועת העדות �(ש and יד) מצורע �(ש  

i יתאירב : those who, due to financial circumstances, may bring בדלות (birds) and those who bring תבדלי דלו   (מנחה) 

 מצורע and יולדת :דלות 1

דלותדלי  2 : the four listed in (שבועת ביטוי ,שבועת העדות ,טומאת מקדש וקדשיו) ויקרא ה  

ii ברייתא: some substitute 1::1, 2::2; 2::1; 1::2 � מנחה is 1/10 of איפה for a פרוטה (explained below)  

  (עולה as) brings one bird for her lamb יולדת :1:1 1

  (אש� still brings lamb for) brings two birds for 2 lambs מצורע :2:2 2

 etc. – bring 2 birds for 1 lamb טומאת מקדש :2:1 3

  (בדלי דלות) for 2 birds מנחה etc. – bring 1 טומאת מקדש :1:2 4

5 Explanation of conclusion (פרוטה for עשירית האיפה): per ברייתא – if someone commits to bring something worth a סלע 

to the מזבח – brings a lamb, as nothing else is brought that costs a סלע;  

(a) Source: v.1 – �אש is 2 כבש � סלע is 1 סלע (v. 2 – ½ the age� ½ the price)  

(b) And: ז:משנה א  (above) – proper price for )ק is ¼  ,(דינר זהב 1/16) דינר כס 

(c) Assumption: if דל pays 1/16 of עשיר, then דלי דלות must be 1/16 of פרוטות �3 דל (פרוטות 48 is 1 ,דינר כס) 

(i) Challenge: the minimum for עשירית האיפה should be 3 פרוטות 

(ii) Answer: תנא infers from יולדת, who only brings 1 bird (24 פרוטות) divided by 16 = 1.5 פרוטות 

1. Challenge: it should be 1.5 פרוטות 

2. Answer: entire calculus inferred from יולדת, who brings 1/32 (bird in place of lamb), דלי דלות should 

be an additional 1/32 of 75. � דלות of a פרוטה (but we don’t bring less than פרוטה to מזבח)  

II 3משנה ד : differences between שפחה and all other עריות – in consequences for both מזיד and )(שוגג) קרב  

a )קרב: all – שפחה ;חטאת – עריות �אש 

b Type of animal: all עריות – female; שפחה – male (ram) 

c General punishment: all other עריות, M/F are same ()קרב and שפחה ;(מכות – only man brings )קרב, only שפחה gets מכות 

i Source (for מכות limited to her): v. 3 – בקרת alludes to מכות (various explanations) – only תהיה (she)  

ii רייתאב : he brings רב(ק  only when she gets מכות 

1 Source ( אבר ): sequence of v. 3 (בקורת תהיה before )קרב) � two are interdependent  

2 propsoal: perhaps he is excluded from מכות, but she must bring )קרב along with getting מכות 

3 rejection: והביא את אשמו – only he is liable 

iii יצחק' ר : only liable if she was בעולה beforehand – per פתרנח , meaning “(physically) changed” – per vv. 4-5 

1 Note ( ח"ר ): v. 6 indicates that those offerings were for ביאות with רופותשפחות ח  

d Violations: all other גומר::מערה – עריות and separate liability for each שפחה ;ביאה – only גמר ביאה and 1 )קרב for several ביאות 

i Note: this is a חומרא of שפחה, making מזיד equivalent to שוגג 

III משנה ה: definition of שפחה חרופה (v. 3)  

a  יהודה' ר ע"ר :parallel) הפדה לא נפדתה freewoman, per ½ שפחה ½ :  in ברייתא, per הפדה לא נפדתה; he adds מאורסת לעבד עברי) 

b ישמעאל' ר : full שפחה (in מאורסת – ברייתא to an בריעבד ע   (is just usual rhetoric הפדה לא נפדתה ;

i Source (for עבד עבריאורסת למ  �he is free כי לא חופשה :(

c י"ראב : all other עריות are explicated; ours must be ½ בת חורי( ½ ,שפחה  

i ע"ראב  in ברייתא: same as ע"ר ; he was responding to ישמעאל' ר  – that usually דברה ת�ורה כלשו( בני אד , but here  הפדה לא

הכי לא חופש is extra (considering נפדתה ) � teaches that she is ½ שפחה and ½ )בת חורי 

ii �אחרי (in ברייתא):  )להלהלהלהחפשה לא נית  � he is  עבד כנעני  (since לא נפדתה already addresses her status, חופשה )לה לא נית (לו� 
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IV משנה ו: singular characterstics of other עריות (in apposition to שפחה)  

a Minors: in other ריותע , if one m partner is a )גדול ,קט is still liable (but )קט exempt) 

i Clarification: in ח"ש , if she is a קטנה, he is also exempt (not that she is also liable)  

1 Reason: they are compared to each other (for liability- v. 3)   

b Asleep: in other עריות, if one partner is asleep, other is still liable (sleeper is exempt)  

i Clarification: in ח"ש , if she is asleep, he is also exempt (not that she is also liable)  

1 Reason: they are compared to each other (as above)  

c Intent: in other עריות, if one partner is שוגג and other שוגג ,מזיד brings )קרב and מזיד does not 

d תנא before ש"ר : “they equated מערה::גומר אינו מתכוי(::מתכוי( ; שלא כדרכה::כדרכה ; יש(::נעור ;  

i Reaction: if this is a reference to שפחה חרופה – why say that they equated מערה::גומר  חייב בגמר ביאה is only שפחה חרופה – 

1 Additionally: without יש( ,כוונה and א כדרכהשל  is not liable for שפחה חרופה (per v. 3 –  זרעשכבת ) 

2 And: if this is about other עריות, should have equated מערה to גומר (not גומר כמערה)  

3 Question: תנא asked ש"ר  if he should delete ברייתא 

4 Defense ( ש"ר ): explain תאבריי  as follows:  

(a) They equated: גומר שלא כדרכה in שפחה חרופה (exempt) to מערה כדרכה (exempt – per שכבת זרע)  

(b) And: they equated מתכוי( שלא כדרכה in ח"ש  (exempt) to )אינו מתכוי (in other עריות – exempt) 

(c) And: awake שלא כדרכה in ח"ש  (exempt) to )יש 

(i) Summary: מתכוי( ומערה in ח"ש  עריות in other אינו מתכוי(::

(ii) And: יש(::יש( כדרכה in all עריות 

(iii) And: awake שלא כדרכה in ח"ש  עריות in all יש(::

 

 


