
 

 

 

 

 

 

 לשון? בכל נאמרין אלו -משנה  .1

 ]מקורותיהם יובאו בגמרא[.  הפיקדון ושבועת העדות שבועת ה.. המזון ברכת ד. .להיותפ שמע תאקרי . ג.מעשר וידוי ב.. סוטהה השבעת א.

 

 דווקא, ומה המקורות? הקודש בלשון נאמרין אלו .2

 ' שהיה בלשון הקודש.ואמרו הלוים וענומ' ...'ואמרת ועניתגזירה שווה ' – ביכורים מקרא .א

 ' בגזירה שווה.ואמרה וענתה' – האמירות שבחליצה .ב

 , כהנים ברכת. הזה בלשון שתאמר עד, 'ככה ואמרה וענתה' – יהודה' רל

 ]ואלו יבוארו במשניות הבאות[ .העם אל שמדבר בשעה מלחמה ומשוח ז. .ערופה עגלה פרשת ו. .המלך פרשת ה..  גדול כהן וברכת .ג

 

 ? כיצד היה מעשיהן – וקללות ברכות .3

 ,מורה אלוני על ידש שכם שבצד שבשומרון עיבל הר ואל גריזים הר אל ובאו, הירדן את ישראל עברו

 , באמצע למטה עומדים והארון והלוים והכהנים, עיבל הר לראש עלו שבטים 6ו גריזים הר לראש עלו שבטים 6

 , על ההרים ומכאן מכאן ישראל וכל הכהנים את והלוים הארון את מקיפין הכהנים

 , אמן עונין ואלו ואלו ...האיש ברוך: בברכה ופתחו גריזים הר כלפי פניהם הפכו

 . וקללות ברכות שגומרין עד, אמן עונין ואלו ואלו ...האיש ארור: בקללה ופתחו עיבל הר כלפי פניהם הפכו

 , היטב באר: שנאמר, לשון בשבעים התורה דברי כל את עליו וכתבו, בסיד וסדוהו, המזבח את ובנו האבנים את הביאו כך ואחר

 .האבנים את הקימו ושם בגלגל מלונם בבית - במקומן ולנו והשלמים העולות שהעלו לאחר המזבח את סתרו

 

 מנין שפרשת סוטה נאמרת בכל לשון? .4

 . אומר שהוא לשון בכל, 'לאשה הכהן אמר'ו

 , שהוא מאוס חרש של במקידה ב. .וסתירה קינוי עסקי , בגללשותה היאש א. -מסבירים לסוטה בכל לשון שמבינה 

 . המרים מים על לעז להוציא שלאוזה כדי  -שהמים יבדקוה רק אם זינתה במזיד וברצון ד. , וילדות שחוק עסקי בגלל נטמאתשהיא  ג.

 

 מעשר נאמר בכל לשון? מנין שוידוי .5

 וקיך...' ולומדים גזירה שווה 'אמירה' מסוטה.אל' ה לפני ואמרת'

 כיון שלמדים אמירה מאמירה ולא מ'עניה ואמירה'. -הקודש  הטעם שלא דורשים מלוים שבלשון

 

 כיצד יאמר אדם שבחו, צערו, וגנותו? -רשב"י  .6

 . .המעשר ששם אומר לא עברתי ממצוותיך. והמקור מוידוי - נמוך בקול שבחו .א

 ורבים לרבים צערו להודיע צריך - 'יקרא טמא וטמא, ארמי אובד אבי, 'וענית' הוא הרמת קול. וכמו מצורע 'ביכורים ממקרא - רם בקול צערו .ב

 .רחמים עליו מבקשים ורבים, לרבים להודיע יךלו צרה צר שאירע מי וכל ,רחמים עליו מבקשים

 , שלא יבינו מי חטא.לעולה חטאת בין מקום הכתוב חלק לא שהרי, עבירה עוברי את לבייש שלא כדי בלחש להיתפ תקנו -גנותו  .ג

 שם בהזאה, רק הכהן יודע. - למטה עולה ודם למעלה חטאת דםש ואע"פ שיש הבדל

 .כבשהובשעירה שאין לה זנב הוא בייש עצמו, שהרי יכול היה להביא . באליההנקבות מכוסה  - זכר עולהו נקבה חטאתש ואע"פ שיש הבדל

 שחייבת להיות שעירה, באמת הטילו עליו שיתבייש כדי שיהיה לו כפרה. - כוכבים עבודת חטאת ורק

 

 ה ולחכמים בכל לשון. מה טעמיהם?בא שמע רק ככתורקלרבי ניתן ל -נחלקו בברייתא  .7

 . יצא - לאזנו השמיע לאסברו שאף אם  ורבנן. מפיך מוציא שאתה מה לאזניך השמיעואילו 'שמע' נדרש ל. יהו בהווייתן, 'והיו' -רבי  .א

 ורבי למד זאת מהדברים ורבנן לא.. למפרע יקראנה ואילו 'והיו' מלמד שלא. שומע שאתה לשון בכל, שמע -רבנן  .ב
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