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24.3.9 

23a (משנה טו)  24b (סיום המסכת) 

 

  ג, כה דברים: ְלֵעיֶני� ָאִחי� ְוִנְקָלה ַרָּבה ַמָּכה ֵאֶּלה ַעל ְלַהֹּכתוֹ  ֹיִסיף ֶּפן ֹיִסיף �א ַיֶּכּנּו ַאְרָּבִעים .1

 : ויקרא יח:כטַהְּנָפׁשֹות ָהֹעֹׂשת ִמֶּקֶרב ַעָּמם ְוִנְכְרתּוִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמֹּכל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה  .2

 יח:הויקרא ה': ֲאִני  ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהםּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחֹּקַתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי  .3

 : דברים יב:כגִּכי ַהָּדם הּוא ַהָּנֶפׁש ְו�א ֹתאַכל ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהָּבָׂשר ַרק ֲחַזק ְלִבְלִּתי ֲאֹכל ַהָּדם .4

 : ישעיה מב:כאָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר ה' .5

 : אסתר ט:כזֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנהַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם ְו�א ַיֲעבֹור ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת ְׁשֵני ַהָּיִמים ָהאֵ  ִקְּימּו ְוִקְּבלּו .6

 : רות ב:דה'ְיָבֶרְכ� ַוֹּיאְמרּו לֹו  ִעָּמֶכם ה'ְוִהֵּנה ֹבַעז ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם ַוֹּיאֶמר ַלּקֹוְצִרים  .7

 : שופטים ו:יבִעְּמ� ִּגּבֹור ֶהָחִיל ה'ַוֹּיאֶמר ֵאָליו  ה'ַוֵּיָרא ֵאָליו ַמְלַא�  .8

 : מלאכי ג:יַעד ְּבִלי ָדיְצָבאֹות ִאם �א ֶאְפַּתח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהָּׁשַמִים ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ְּבָרָכה  ה'ִויִהי ֶטֶרף ְּבֵביִתי ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבֹזאת ָאַמר  ָהִביאּו ֶאת ָּכל ַהַּמֲעֵׂשר ֶאל ֵּבית ָהאֹוָצר .9

 : בראשית לח:כוִּכי ַעל ֵּכן �א ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני ְו�א ָיַסף עֹוד ְלַדְעָּתּה ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה ַוֹּיאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני .10

 : ש"א יב:גִּתי ֹכֶפר ְוַאְעִלים ֵעיַני ּבֹו ְוָאִׁשיב ָלֶכםְוֶנֶגד ְמִׁשיחֹו ֶאת ׁשֹור ִמי ָלַקְחִּתי ַוֲחמֹור ִמי ָלַקְחִּתי ְוֶאת ִמי ָעַׁשְקִּתי ֶאת ִמי ַרּצֹוִתי ּוִמַּיד ִמי ָלַקחְ  ה'נּו ִבי ֶנֶגד ִהְנִני עֲ  .11

 : מ"א ג:כזִהיא ִאּמוֹ ד ַהַחי ְוָהֵמת �א ְתִמיֻתהּו ַוַּיַען ַהֶּמֶל� ַוֹּיאֶמר ְּתנּו ָלּה ֶאת ַהָּילּו .12

 : ישעיה מה:יזְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים �א ֵתֹבׁשּו ְו�א ִתָּכְלמּו ַעד עֹוְלֵמי ַעד ה'ִיְׂשָרֵאל נֹוַׁשע ּבַ  .13

 : דברים לג:דִצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעֹקב ּתֹוָרה .14

: ְוֶחְרָּפה �א ָנָׂשא ַעל ְקֹרבוֹ  �א ָעָׂשה ְלֵרֵעהּו ָרָעה �א ָרַגל ַעל ְלֹׁשנוֹ : ְוֹדֵבר ֱאֶמת ִּבְלָבבוֹ  ּוֹפֵעל ֶצֶדק הֹוֵל� ָּתִמים: ִמי ָיגּור ְּבָאֳהֶל� ִמי ִיְׁשֹּכן ְּבַהר ָקְדֶׁש� ה'ִמְזמֹור ְלָדִוד  .15
 תהלים טו: ֹעֵׂשה ֵאֶּלה �א ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ְוֹׁשַחד ַעל ָנִקי �א ָלָקח ַּכְסּפֹו �א ָנַתן ְּבֶנֶׁש�: ִנְׁשַּבע ְלָהַרע ְו�א ָיִמר ְיַכֵּבד ה'ְוֶאת ִיְרֵאי  ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ִנְמָאס

 : בראשית יז:אֵּל� ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמיםִהְתהַ ֶאל ַאְבָרם ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי  ה'ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ַוֵּיָרא  .16

 : בראשית כז:יבאּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְו�א ְבָרָכה .17

 : ויקרא יח:כדִמְּפֵניֶכםַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַׁשֵּלַח  .18

 : ישעיה לג:טוְוֹעֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ְּבָרע ֹאֵטם ָאְזנֹו ִמְּׁשֹמַע ָּדִמים ֹנֵער ַּכָּפיו ִמְּתֹמ� ַּבֹּׁשַחד ֹמֵאס ְּבֶבַצע ַמֲעַׁשּקֹות ְוֹדֵבר ֵמיָׁשִרים ֹהֵל� ְצָדקֹות .19

 : בראשית יח:יטַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו ה'ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ְלַמַען ָהִביא  ה'ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר�  .20

 :ישעיה לג:טזַלְחמֹו ִנָּתן ֵמיָמיו ֶנֱאָמִניםהּוא ְמרֹוִמים ִיְׁשֹּכן ְמָצדֹות ְסָלִעים ִמְׂשַּגּבֹו  .21

 : מיכה ו:חְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱא�ֶהי� ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפטּדֹוֵרׁש ִמְּמ� ִּכי ִאם  ה'ִהִּגיד ְל� ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה  .22

 : ישעיה נו:אִתי ָלבֹוא ְוִצְדָקִתי ְלִהָּגלֹותִּכי ְקרֹוָבה ְיׁשּועָ  ַוֲעׂשּו ְצָדָקה ִׁשְמרּו ִמְׁשָּפט ה'ֹּכה ָאַמר  .23

 : עמוס ה:ד ִּּדְרׁשּוִני ִוְחיוְלֵבית ִיְׂשָרֵאל  ה'ִּכי ֹכה ָאַמר  .24

 : חבקוק ב:דְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיהִהֵּנה ֻעְּפָלה �א ָיְׁשָרה ַנְפׁשֹו ּבֹו  .25

 : דברים לג:כחֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ַאף ָׁשָמיו ַיַעְרפּו ָטלַוִּיְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד ֵעין ַיֲעֹקב ֶאל  .26

 : עמוס ז:הֲחַדל ָנא ִמי ָיקּום ַיֲעֹקב ִּכי ָקֹטן הּוא ה'ָוֹאַמר ֲאֹדָני  .27

 עמוס ז:גה': ָאַמר  ַעל ֹזאת �א ִתְהֶיה ה'ִנַחם  .28

 : דברים כח:סהְל� ָׁשם ֵלב ַרָּגז ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ְוַדֲאבֹון ָנֶפׁש ה'ְו�א ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶל� ְוָנַתן  ּוַבּגֹוִים ָהֵהם �א ַתְרִּגיעַ  .29

 : ירמיה לא:אָהלֹו� ְלַהְרִּגיעֹו ִיְׂשָרֵאלָמָצא ֵחן ַּבִּמְדָּבר ַעם ְׂשִריֵדי ָחֶרב  ה'ֹּכה ָאַמר  .30

 : שמות לד:זְוַעל ְּבֵני ָבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִניםן ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה �א ְיַנֶּקה ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעוֹ  .31

 יח:ד:יחזקאל ַהֶּנֶפׁש ַהֹחֵטאת ִהיא ָתמּותֵהן ָּכל ַהְּנָפׁשֹות ִלי ֵהָּנה ְּכֶנֶפׁש ָהָאב ּוְכֶנֶפׁש ַהֵּבן ִלי ֵהָּנה  .32

 : ויקרא כו:לחַוֲאַבְדֶּתם ַּבּגֹוִים ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם .33

ם ה'ְוִהְׁשַּתֲחוּו לַ  ְצָרִיםּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ מִ ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול  .34  עיה כז:יג: ישְּבַהר ַהֹּקֶדׁש ִּבירּוָׁשָלִ

 : תהלים קיטקעוִּכי ִמְצֹוֶתי� �א ָׁשָכְחִּתי ָּתִעיִתי ְּכֶׂשה ֹאֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּד� .35

 : במדבר א:נאְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמתּוִבְנֹסַע ַהִּמְׁשָּכן יֹוִרידּו ֹאתֹו ַהְלִוִּים ּוַבֲחֹנת ַהִּמְׁשָּכן ָיִקימּו ֹאתֹו ַהְלִוִּים  .36

 : ישעיה ח::גֵאת אּוִרָּיה ַהֹּכֵהן ְוֶאת ְזַכְרָיהּו ֶּבן ְיֶבֶרְכָיהּוְוָאִעיָדה ִּלי ֵעִדים ֶנֱאָמִנים  .37

ם ִעִּיין ִּתְהֶיה ְוַהר ַהַּבִית ְלָבמֹות ָיַער ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁשָלֵכן ִּבְגַלְלֶכם  .38  : מיכה ג:יבִוירּוָׁשַלִ

ם ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמֹרב ָיִמים ְצָבאֹות ֹעד ֵיְׁשבּו ה'ֹּכה ָאַמר  .39  ה-זכריה ח:ד: ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים ִּבְרֹחֹבֶתיהָ  :ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרֹחבֹות ְירּוָׁשָלִ

 

I משנה טו: assessment of impact of מכות and reward for restraint from violating law 

a  רחב"ג – once a מחוייב כרת gets nכות , he’s exempt from כרת as per v. 1 

i ר' יוחנן: colleagues dissented from רחב"ג’s position (i.e. אין הלכה כרחב"ג) 

1 support: מגילה פ"א – only difference between שבת/יוה"כ is whether punished by man (שבת) or God (יוה"כ) 

(a) explanation: if we accept רחב"ג, then יוה"כ is also בידי אדם (כרת  מכות)  

(b) block (ר"נ): that משנה may follow ר' יצחק (above) who, contra ר"ע ור"י, doesn’t allow for מכות for כרת 

(c) block (ר' אשי): the main punishment is בידי שמים, even if מכות are administered as a “backup” measure 

ii הלכה :רב follows רחב"ג 

1 challenge (ר' יוסף): how does anyone know whether 'ה forgives his כרת once he gets מכות 

(a) block (אביי): 3 things (according to ריב"ל) earthly ב"ד decreed & heavenly ב"ד affirmed – how do we know? 

(i) answer (for both): we rely on פסוקים and our interpretation of same 

(ii) note: 3 decrees listed by ריב"ל: 

 per v. 6 :מקרא מגילה .1

2. greeting each other ה' בשם : per vv. 7-8 (v. 8 substantiates that v. 7 wasn’t just בועז’s initiative) 

3. bringing מעשר to ירושלים: per v. 9 – per עזרא’s decree that לויים share מעשר with כהנים 

a. tangent: homiletic interpretation of end of v. 9 
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iii and: if one violation costs one his soul, how much more so one מצוה will gain him his soul 

b ר"ש: it is seen from its own context – as per vv. 2-3if one sits and doesn’t violate – is rewarded as if he fulfilled מצוה 

c ר"ש בר רבי: if blood, which a person naturally abhors, yet its avoidance carries a reward (v. 4) 

i then: גזל and עריות, which a person naturally desires, carry a great multi-generational reward for avoidance 

d ה' :ר' חנניא בן עקשיא wanted to give us great merit, so he gave us many מצווה as per v. 5 

II Series of Aggadic excurses 

a שכינה’s appearance in various בתי דין:  

i שם: when יהודה recognized that תמר was pregnant with his child (v. 10)  

ii שמואל: when “everyone” admitted that שמואל hadn’t abused his position (v. 11) 

iii שלמה: when he correctly identified the mother of the live infant (v. 12)  

1 challenge: each of these may have been realized without divine intervention 

2 answer: indeed – we have a tradition about שכינה’s presence in these בתי דין 

b the canonical enumeration of מצוות: 

i (365+248) 613 :ר' שמלאי – based on v. 13 – 613 = (אנכי, לא יהיה לך) 611+2=תורה 

 (v. 14 – תהלים טו) compacted them into 11 :דוד 1

(a) explanations: via various anecdotes and verses 15-18  

 compacted them into 6 (v. 19) :ישעיה 2

(a) explanations: via various anecdotes and verses 20-21 

  compacted them into 3 (v. 22) :מיכה 3

  compacted them into 2 (v. 23) :ישעיה 4

 compacted them into 1 (v. 24 :עמוס 5

(a) challenge: perhaps דרשוני is a reference to all of תורה 

  (v. 25) צדיק באמונתו יחיה – compacted them into one principle :חבקוק 6

ii  'יוסי בר חנינאר : four decrees of משה overturned by later נביאים 

1 solitude: v. 26 – overturned by עמוס (vv. 27-28) 

2 wandering: v. 29 – overturned by ירמיה (v. 30)  

3 intergenerational guilt: v. 31 – overturned by יחזקאל (v. 32)  

4 irrevocability of exile: v. 33 (either half) – overturned by ישעיה (v. 34 - or by v. 35)  

iii ר' עקיבא: words of consolation 

 hearing tumult of Rome :ר"ע, ראב"ע, ר"ג ור' יהושע 1

(a) colleagues: wept, as מקדש lay in ruin while Rome celebrated 

(b) ר"ע: laughed – if God allows the violators to rejoice, how much more so those who are loyal to Him 

2 ascent to יםירושל : (vv. 36-39)  

(a) story: they saw fox run out of בית קדש הקדשים 

(b) colleagues: wept – as per v. 36 

(c) ר"ע: laughed, as per v. 37; realization of v. 38 confirmed inevitability of v. 39 

 

 עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו

  

  הדרן עלך מסכת מכות והדרך עלן

  עולםתם ונשלם שבח לבורא 

  יהי רצון מלפניך יאו"א שייבנה בית המקדש במהרה בימנו ותן חלקנו בתורתך


