ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת מכות

דפי עזר ללימוד דף היומי

24.3.3
16a ( )תנן התם הנוטל אם על הבנים 17a ()אלא לענין קרבן
ָ  א ַתעֲ שֹׁק אֶ ת ֵרעֲ וְ א ִת ְגזֹל א ָתלִ ין פְּ ֻעלַּת.1
 יג, ויקרא יט:שׂכִ יר ִא ְתּ עַ ד בּ ֶֹקר
ֹשׁק אֲ ֶשׁר עָ ָשׁק א ֹו אֶ ת הַ פִּ ָקּדוֹן אֲ ֶשׁר הָ פְ ַקד ִאתּ ֹו א ֹו אֶ ת הָ אֲ בֵ ָדה אֲ ֶשׁר
ֶ  וְ הָ יָה כִּ י יֶחֱ טָ א וְ אָ ֵשׁם וְ הֵ ִשׁיב אֶ ת הַ ְגּ ֵזלָה אֲ ֶשׁר ָגּזָל א ֹו אֶ ת הָ ע.2
 י, דברים כד: כִּ י ַת ֶשּׁה בְ ֵרעֲ מַ ַשּׁאת ְמאוּמָ ה א ָתבֹא אֶ ל בֵּ ית ֹו לַעֲ בֹט עֲ בֹט ֹו.3
ַ  הָ ֵשׁב ָתּ ִשׁיב ל ֹו אֶ ת הַ עֲ בוֹט כְּ בֹ א הַ ֶשּׁמֶ שׁ וְ ָשׁכַב ְבּ.4
 יג, דברים כד: שׂלְ מָ ת ֹו וּבֵ ֲר ֶכ ָךּ וּלְ ִתּ ְהיֶה צְ ָד ָקה לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י
ֹ אַר ְצכֶם א ְת ַכלֶּה פְּ אַת ָשׂ ְד בְּ קֻ צְ ֶר וְ ל ֶֶקט ְק ִצ ְיר א ְת ַל ֵקּט לֶעָ נִי וְ ַלגֵּר ַתּעֲ זֹב
ְ  וּבְ קֻ צְ ְרכֶם אֶ ת ְק ִציר.5
 כב, ויקרא כג:א ָתם אֲ נִ י ה' אֱ הֵ יכֶם
ֹ ַאָרץ ה
ֶ ָ וְ זֶה ָלכֶם הַ טָּ מֵ א בַּ ֶשּׁ ֶרץ הַ שּׁ ֵֹרץ עַ ל ה.6
 כט, ויקרא יא:חלֶד וְ הָ עַ כְ בָּ ר וְ הַ צָּ ב לְ ִמינֵהוּ
ֶ  וְ כֹל.7
 יט, דברים יד:שׁ ֶרץ הָ עוֹף טָ מֵ א הוּא ָלכֶם א יֵאָכֵלוּ
ִ אֲשׁר ִהבְ ַדּ
ֶ אֲשׁר ִתּ ְרמֹשׂ הָ אֲ דָ מָ ה
ֶ הֹרה ל ְַטּמֵ אָה וּבֵין הָ עוֹף הַ טָּ מֵ א ל ַָטּהֹר וְ א ְת ַשׁ ְקּצוּ אֶ ת נַפְ שׁ ֵֹתיכֶם בַּבְּ הֵ מָ ה וּבָעוֹף וּבְ כֹל
ָ לְתּם בֵּין הַ בְּ הֵ מָ ה הַ ְטּ
ֶ  ו ְִהבְ ַדּ.8
 כה, ויקרא כ:לְתּי ָלכֶם לְטַ מֵּ א
ְ  א תוּכַל לֶאֱ כֹל בִּ ְשׁעָ ֶרי מַ ְע ַשׂר ְדּגָנְ וְ ִתיר ְֹשׁ וְ י ְִצהָ ֶר וּבְ ֹכרֹת בְּ ָק ְר וְ צֹא ֶנ וְ כָל נְ ָד ֶרי אֲ ֶשׁר ִתּדֹּר וְ נִ ְדבֹ ֶתי.9
 יז, דברים יב: ֶוּתרוּמַ ת יָד
ַ ישׁת ְשׁנַת הַ ַמּעֲ ֵשׂר וְ נ
ִ ִבוּאָת בַּ ָשּׁנָה הַ ְשּׁל
ְ
 כִּ י ְת ַכלֶּה ל ְַע ֵשׂר אֶ ת כָּל מַ ְע ַשׂר ְתּ.10
 יב, דברים כו:ָת ָתּה ַללֵּוִ י ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ לָאַלְ מָ נָה וְ אָכְ לוּ בִ ְשׁעָ ֶרי וְ ָשׂבֵ עוּ
 כג, ויקרא ה:ָמצָ א
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Continuation of discussion re:  ל"תwhich is tied in with an עשה
a
ד: – חולין יבdispute ר' יהודה/ חכמיםabout liability for taking mother bird with eggs
i
ר' יהודה: immediate מכות, doesn’t send away the mother
ii חכמים: send away the mother nonetheless and no מכות
1
Rule: any  ל"תwhich has a  – קום עשהno מכות
2
ר' יוחנן: there’s only one parallel to this (he challenged  ר"אto identify it)
(a) Suggestion: it is אונס
(i) Challenge: this would only work if we accept קיימו ולא קיימו
(ii) But:  בטלוcan only work re: ( שלוח הקןif, e.g. he killed the mother); can’t work in re: אונס
1. Even if: he killed the girl, he wouldn’t get  מכותdue to קלב"מ
(iii) Suggestion: if father accepted  קידושיןfrom another on her behalf
1. Block: if she made him her שליח, she’s the one who was  ;מבטלif not,  קידושיןare invalid
(iv) suggestion: made ( נדרinvulnerable to  ;ברבים[ הפרהif need be,  )]על דעת רביםbanning  הנאהfrom him
1. rejection: even a  נדר ע"ד רביםis invulnerable if it is  ;בדבר הרשותbut here, since it is לצורך מצוה
2. should be permissible: as per story of  רבינאlifting ban against negligent teacher
(b) challenge: both ( גזלvv. 1-2) & taking  משכוןfrom ( לווהvv. 3-4) akin to ( שלוח הקןnot just “one other”)
(i) defense: in both cases, since he is obligated to pay if he loses/destroys the item – no מכות
(ii) challenge ()ר' זירא:  משכוןof a  גרwho dies w/o heirs –
1. answer: it really applies, but the  שעבודto the  גרimplodes with his death
(c) challenge: ( פאהv. 5) is parallel to ( שלוח הקןcould be מבוטל, if he threshed the wheat w/o giving )פאה
(i) answer: according to ר' ישמעאל, it could still be given from the dough
1. nonetheless: if he ate the dough, it is  מבוטל  פאהis the “other”; not ( אונסper above rejection)
Analysis of several items on list of 'משנה ב:
a
Extension of “eating ”שקצים
i
רב יהודה: if someone eats the little fish that are found in the furrow –  לוקהdue to v. 6 (report:  ר"יgave )מכות
ii אביי: if he eats a small water שרץ, gets 4 sets of  לאו( מכותin ויקרא, parallel in  לא תשקצו ;דבריםand )לא תטמאו
1
And: if he eats an ant, there’s a fifth due to it being a – בריה
2
And: if he eats a hornet, add a sixth, due to v. 7
iii Doing disgusting things to the body (restraining bowels, drinking blood-letter’s cup) is a violation of v. 8
iv רבא ב"ר הונא: if he ground up 9 ants and brought a 10th to complete  – כזית6 מכות
1
5: due to ( בריהas above); 1:  כזיתof נבלה
(a) Note: if they are larger, could even be one or two ground up ants + complete one
b Discussion related to eating טבל
i
רב: if one eats  טבלof לוקה – מעשר עני
1
Following: ר' יוסי, as per application of vv. 9-10
2
Suggestion ()ר' יוסף: this is subject to (ג:חכמים )דמאי ד/ מח' ר"אwhether  מע"עof  דמאיmust be identified
(a) Rejection ()אביי: if so, they should disagree about  ;ודאיrather, all agree it is ;טבל
(i) Dispute: is whether  עמי הארץare suspected of not giving מע"ע
c
Dispute חכמים/ ר"שabout שעור
i
 – ר' ביבי בשם ר"לonly dispute re: a piece of wheat, as per wording of  ;משנהall agree that flour כזית
ii  – ר' ירמיה בשם ר"לdispute even extends to ground flour – ’ר"שs words are ( לדבריהםsupporting ברייתא:  ר"שsays
that  כזיתwas only mentioned in re: חיוב קרבן, for  – מכותno )שעור
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