דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת מכות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
24.3.9
)סיום המסכת( )  24bמשנה טו( 23a

אַרבָּ ִעים ַיכֶּנּוּ א י ִֹסיף פֶּ ן י ִֹסיף לְ הַ כֹּת ֹו עַ ל אֵ לֶּה מַ כָּה ַרבָּ ה וְ נִ ְקלָה ִ
ְ
אָחי לְ עֵ ינֶי  :דברים כה ,ג
כִּ י כָּל אֲ ֶ
שׁר יַעֲ ֶשׂה ִמכֹּל הַ תּוֹעֵ בוֹת הָ אֵ לֶּה וְ נִכְ ְרתוּ הַ נְּ פָ שׁוֹת הָ ֹעשֹׂת ִמ ֶקּ ֶרב עַ מָּ ם :ויקרא יח:כט
אֹתם הָ ָ
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת חֻ קֹּ ַתי וְ אֶ ת ִמ ְשׁפָּ טַ י אֲ ֶשׁר יַעֲשֶׂ ה ָ
ְ
אָדם וָחַ י בָּ הֶ ם אֲ נִ י ה' :ויקרא יח:ה
ַרק חֲ זַק לְ בִ לְ ִתּי אֲ כֹל הַ ָדּם כִּ י הַ דָּ ם הוּא הַ נָּפֶ שׁ וְ א תֹאכַל הַ נֶּפֶ שׁ עִ ם הַ בָּ ָ
שׂר :דברים יב:כג
ה' ָחפֵ ץ לְ מַ עַ ן צִ ְדק ֹו יַגְ ִדּיל תּו ָֹרה וְ י ְַא ִדּיר :ישעיה מב:כא

.1
.2
.3
.4
.5
ְהוּדים עֲ לֵיהֶ ם וְ עַ ל ז ְַרעָ ם וְ עַ ל כָּל הַ נִּ לְ וִ ים עֲ לֵיהֶ ם וְ א יַעֲ בוֹר לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת ְשׁנֵי הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה כִּ כְ ָתבָ ם וְ כִ זְ מַ נָּם בְּ כָל ָשׁנָה וְ ָ
ִ .6קיְּמוּ וְ ִקבְּ לוּ הַ יּ ִ
שׁנָה :אסתר ט:כז
 .7וְ ִהנֵּה בֹ עַ ז בָּ א ִמבֵּ ית לֶחֶ ם וַ יֹּאמֶ ר לַקּו ְֹצ ִרים ה' ִעמָּ כֶם ַויּ ְ
ֹאמרוּ ל ֹו יְבָ ֶרכְ ה' :רות ב:ד
ַ .8ויּ ֵָרא אֵ לָיו מַ לְ אַ ה' וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו ה' עִ ְמּ גִּבּוֹר הֶ חָ יִל :שופטים ו:יב
יתי וּבְ חָ נוּנִי נָא בָּ זֹאת אָמַ ר ה' ְצבָ אוֹת ִאם א אֶ פְ ַתּח ָלכֶם אֵ ת אֲ רֻ בּוֹת הַ ָשּׁמַ יִם וַ הֲ ִר ִ
יהי טֶ ֶרף בְּ בֵ ִ
עֲשׂר אֶ ל בֵּ ית הָ אוֹצָ ר וִ ִ
 .9הָ בִ יאוּ אֶ ת כָּל הַ מַּ ֵ
יקֹתי ָלכֶם בְּ ָרכָה עַ ד בְּ לִי דָ י :מלאכי ג:י
ַ .10ו ַיּכֵּר יְהוּדָ ה ַויֹּאמֶ ר צָ ְד ָקה ִממֶּ ִנּי כִּ י עַ ל כֵּן א נְ ַת ִתּיהָ לְ ֵ
שׁלָה בְ נִ י וְ א יָסַ ף עוֹד לְ ַד ְע ָתּהּ :בראשית לח:כו
וּמיַּד ִמי ל ַָק ְח ִתּי כֹפֶ ר וְ ְ
ִ .11ה ְננִ י עֲ נוּ בִ י ֶנגֶד ה' וְ ֶנגֶד ְמ ִשׁיח ֹו אֶ ת שׁוֹר ִמי ל ַָק ְח ִתּי וַ חֲ מוֹר ִמי ל ַָק ְח ִתּי וְ אֶ ת ִמי עָ ַשׁ ְק ִתּי אֶ ת ִמי ַרצּו ִֹתי ִ
אַעלִ ים עֵ ינַי בּ ֹו וְ ָא ִשׁיב ָלכֶם :ש"א יב:ג
ַ .12ויַּעַ ן הַ מֶּ ֶל וַ יֹּאמֶ ר ְתּנוּ לָהּ אֶ ת הַ יָּלוּד הַ חַ י וְ הָ מֵ ת א ְת ִמיתֻ הוּ ִהיא ִאמּ ֹו :מ"א ג:כז
 .13י ְִשׂ ָראֵ ל נו ַֹשׁע בַּ ה' ְתּשׁוּעַ ת ע ֹול ִ
ָמים א ֵתבֹ שׁוּ וְ א ִתכָּלְ מוּ עַ ד עוֹלְ מֵ י עַ ד :ישעיה מה:יז
 .14תּו ָֹרה ִצוָּ ה לָנוּ ֶ
מֹשׁה מו ָֹר ָשׁה ְק ִהלַּת יַעֲ קֹ ב :דברים לג:ד
ִ .15מזְ מוֹר לְ דָ וִ ד ה' ִמי יָגוּר בְּ אָהֳ ֶל ִמי י ְִשׁכֹּן בְּ הַ ר ָק ְד ֶשׁ  :ה ֹו ֵל ָתּ ִמים וּפֹ עֵ ל צֶ ֶדק וְ דֹבֵ ר אֱ מֶ ת בִּ לְ בָ ב ֹו :א ָרגַל עַ ל לְ שֹׁנ ֹו א עָ ָשׂה לְ ֵרעֵ הוּ ָרעָ ה וְ חֶ ְרפָּ ה א נ ָָשׂא עַ ל ְקרֹב ֹו:
נִבְ זֶה בְּ עֵ ינָיו נִ ְמאָס וְ אֶ ת י ְִראֵ י ה' ְיכַבֵּ ד נִ ְשׁבַּ ע לְ הָ ַרע וְ א י ִָמר :כּ ְַספּ ֹו א נ ַָתן בְּ נ ֶֶשׁ וְ שֹׁחַ ד עַ ל נ ִָקי א ל ָָקח ע ֵ
ֹשׂה אֵ לֶּה א יִמּוֹט לְ ע ֹולָם :תהלים טו
ַ .16וי ְִהי אַבְ ָרם בֶּ ן ִתּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה וְ ֵת ַשׁע ָשׁנִ ים ַויּ ֵָרא ה' אֶ ל אַבְ ָרם ַויֹּאמֶ ר אֵ לָיו אֲ נִ י אֵ ל ַשׁ ַדּי ִה ְתהַ ֵלּ ְלפָ נַי ו ְֶהיֵה ָת ִמים :בראשית יז:א
יתי בְ עֵ ינָיו כִּ ְמ ַת ְע ֵתּעַ וְ הֵ בֵ ִ
 .17אוּלַי יְמֻ ֵשּׁנִ י אָבִ י וְ הָ ִי ִ
אתי עָ לַי ְק ָללָה וְ א בְ ָרכָה :בראשית כז:יב
 .18אַל ִתּטַּ ְמּאוּ בְּ כָל אֵ לֶּה כִּ י בְ כָ ל אֵ לֶּה ִנ ְט ְמאוּ הַ גּ ֹויִם אֲ ֶשׁר אֲ נִ י ְמ ַ
שׁלֵּחַ ִמפְּ נֵיכֶם :ויקרא יח:כד
 .19הֹ ֵל ְצ ָדקוֹת וְ דֹבֵ ר מֵ ָ
ישׁ ִרים מֹ אֵ ס בְּ בֶ צַ ע מַ עֲ ַשׁקּוֹת נֹ עֵ ר כַּפָּ יו ִמ ְתּמֹ בַּ שֹּׁחַ ד אֹ טֵ ם אָזְ נ ֹו ִמ ְשּׁמֹעַ ָדּ ִמים וְ עֹצֵ ם עֵ ינָיו מֵ ְראוֹת בְּ ָרע :ישעיה לג:טו
וּמ ְשׁפָּ ט לְ מַ עַ ן הָ בִ יא ה' עַ ל אַבְ ָרהָ ם אֵ ת אֲ ֶ
 .20כִּ י י ְַד ְע ִתּיו לְ מַ עַ ן אֲ ֶשׁר יְצַ וֶּ ה אֶ ת בָּ נָיו וְ אֶ ת בֵּ ית ֹו אַחֲ ָריו וְ ָשׁ ְמרוּ דֶּ ֶר ה' לַעֲ שׂוֹת ְצדָ ָקה ִ
שׁר ִדּבֶּ ר עָ לָיו :בראשית יח:יט
 .21הוּא ְמרו ִֹמים יִ ְשׁכֹּן ְמצָ דוֹת ְסל ִָעים ִמ ְשׂגַּבּ ֹו ל ְ
ַחמ ֹו נִ ָתּן מֵ ימָ יו נֶאֱ מָ נִים:ישעיה לג:טז
אָדם מַ ה טּוֹב ָ
ָ
ִ .22הגִּ יד לְ
וּמה ה' דּו ֵֹרשׁ ִמ ְמּ כִּ י ִאם עֲ שׂוֹת ִמ ְשׁפָּ ט וְ אַהֲ בַ ת חֶ סֶ ד וְ הַ צְ נֵעַ ֶלכֶת ִעם אֱ הֶ י  :מיכה ו:ח
 .23כֹּה אָמַ ר ה' ִשׁ ְמרוּ ִמ ְשׁפָּ ט וַ עֲ שׂוּ ְצ ָד ָקה כִּ י ְקרוֹבָ ה יְשׁוּעָ ִתי לָבוֹא וְ צִ ְד ָק ִתי לְ ִהגָּלוֹת :ישעיה נו:א
 .24כִּ י כֹה אָמַ ר ה' לְ בֵ ית י ְ
ִשׂ ָראֵ ל ִדּ ְרשׁוּנִי וִ ְחיוּ :עמוס ה:ד
ִ .25הנֵּה ֻע ְפּלָה א י ְָשׁ ָרה נַפְ שׁ ֹו בּ ֹו וְ צַ ִדּיק בֶּ אֱ מוּנָת ֹו י ְ
ִחיֶה :חבקוק ב:ד
ַ .26ויּ ְִשׁכֹּן י ְ
ִשׂ ָראֵ ל בֶּ טַ ח בָּ ָדד עֵ ין יַעֲ קֹ ב אֶ ל אֶ ֶרץ ָדּגָן וְ ִתירוֹשׁ אַף ָשׁמָ יו יַעַ ְרפוּ טָ ל :דברים לג:כח
ָ .27ואֹמַ ר אֲ ֹדנָי ה' חֲ ַדל נָא ִמי יָקוּם ַי ֲעקֹב כִּ י ָקטֹן הוּא :עמוס ז:ה
 .28נִחַ ם ה' עַ ל זֹאת א ִת ְהיֶה אָמַ ר ה' :עמוס ז:ג
 .29וּבַ גּ ֹויִם הָ הֵ ם א ַת ְרגִּיעַ וְ א י ְִהיֶה מָ נוֹחַ לְ כַ ף ַרגְ ֶל וְ נ ַ
ָתן ה' לְ ָשׁם לֵב ַרגָּז וְ כִ לְ יוֹן עֵ י ַניִם וְ דַ אֲ בוֹן נָפֶ שׁ :דברים כח:סה
 .30כֹּה אָמַ ר ה' מָ צָ א חֵ ן בַּ ִמּ ְדבָּ ר עַ ם ְשׂ ִרידֵ י חָ ֶרב הָ ל ֹו לְ הַ ְר ִגּיע ֹו י ְ
ִשׂ ָראֵ ל :ירמיה לא:א
 .31נֹ צֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ ים נֹ ֵשׂא עָ ֹון וָ פֶ ַשׁע וְ ַח ָטּאָה וְ נ ֵַקּה א ְינ ֶַקּה פֹּ ֵקד עֲ וֹן אָבוֹת עַ ל בָּ נִים וְ עַ ל בְּ נֵי בָ נִים עַ ל ִשׁלּ ִ
ֵשׁים וְ עַ ל ִרבֵּ ִעים :שמות לד:ז
 .32הֵ ן כָּל הַ נְּ פָ שׁוֹת לִ י הֵ נָּה כְּ נֶפֶ שׁ הָ אָב וּכְ נֶפֶ שׁ הַ בֵּ ן לִ י הֵ נָּה הַ נֶּפֶ שׁ הַ חֹטֵ את ִהיא ָתמוּת:יחזקאל יח:ד
 .33וַאֲ בַ ְד ֶתּם בַּ גּוֹיִם וְ אָכְ לָה אֶ ְתכֶם אֶ ֶרץ אֹ ְיבֵ יכֶם :ויקרא כו:לח
ָ
 .34וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא י ִָתּ ַקע ְבּשׁוֹפָ ר גָּדוֹל וּבָ אוּ הָ אֹ בְ ִדים בְּ אֶ ֶרץ אַ שּׁוּר וְ הַ נִּדָּ ִחים בְּ אֶ ֶרץ ִמצְ ָר ִים וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ ַלה' בְּ הַ ר הַ ֹקּדֶ שׁ בִּ
ירוּשׁ ִ ָלם :ישעיה כז:יג
יתי כְּ ֶשׂה ֹאבֵ ד בַּ ֵקּשׁ עַ בְ דֶּ כִּ י ִמ ְצו ֶֹתי א ָ
ָ .35תּעִ ִ
שׁ ָכ ְח ִתּי :תהלים קיטקעו
 .36וּבִ נְ סֹעַ הַ ִמּ ְשׁכָּן יו ִֹרידוּ אֹת ֹו הַ לְ וִ יִּם וּבַ חֲ נֹ ת הַ ִמּ ְשׁכָּן י ִָקימוּ אֹת ֹו הַ לְ וִ יִּם וְ הַ זָּר הַ ָקּ ֵרב יוּמָ ת :במדבר א:נא
ידה לִּ י עֵ ִדים נֶאֱ מָ נִ ים אֵ ת ִ
 .37וְ אָעִ ָ
אוּריָּה הַ כֹּהֵ ן וְ אֶ ת ְזכ ְַריָהוּ בֶּ ן יְבֶ ֶרכְ יָהוּ :ישעיה ח::ג
ָ
ָ .38לכֵן בִּ גְ לַלְ כֶם צִ יּוֹן ָשׂדֶ ה ֵתחָ ֵרשׁ וִ
ירוּשׁ ִ ַלם ִעיִּין ִתּ ְהיֶה וְ הַ ר הַ בַּ יִת לְ בָ מוֹת יָעַ ר :מיכה ג:יב
ְרוּשׁ ִ ָלם וְ ִאישׁ ִמ ְשׁעַ נְ תּ ֹו בְּ יָד ֹו מֵ רֹב י ִָמיםְ :וּרחֹבוֹת הָ עִ יר יִמָּ לְ אוּ ְיל ִָדים וִ ילָדוֹת ְמ ַ
 .39כֹּה אָמַ ר ה' ְצבָ אוֹת עֹד י ְֵשׁבוּ ז ְֵקנִים וּזְ ֵקנוֹת בִּ ְרחֹבוֹת י ָ
שׂחֲ ִקים ִבּ ְרחֹ בֹ ֶתיהָ  :זכריה ח:ד-ה

 and reward for restraint from violating lawמכות : assessment of impact ofמשנה טו
a
 as per v. 1כרת n, he’s exempt fromכות  getsמחוייב כרת  – once aרחב"ג
i
)אין הלכה כרחב"ג ’s position (i.e.רחב"ג : colleagues dissented fromר' יוחנן
1
)יוה"כ( ) or Godשבת(  is whether punished by manשבת/יוה"כ  – only difference betweenמגילה פ"א support:
)מכות  כרת( בידי אדם  is alsoיוה"כ , thenרחב"ג (a) explanation: if we accept
כרת  forמכות , doesn’t allow forר"ע ור"י  (above) who, contraר' יצחק  may followמשנה ): thatר"נ( (b) block
 are administered as a “backup” measureמכות , even ifבידי שמים ): the main punishment isר' אשי( (c) block
רחב"ג  followsהלכה :רב ii
1
מכות  once he getsכרת  forgives hisה' ): how does anyone know whetherר' יוסף( challenge
? affirmed – how do we knowב"ד  decreed & heavenlyב"ד ) earthlyריב"ל ): 3 things (according toאביי( (a) block
 and our interpretation of sameפסוקים (i) answer (for both): we rely on
:ריב"ל (ii) note: 3 decrees listed by
: per v. 6מקרא מגילה 1.
)’s initiativeבועז : per vv. 7-8 (v. 8 substantiates that v. 7 wasn’t justבשם ה' 2. greeting each other
כהנים  withמעשר  shareלויים ’s decree thatעזרא : per v. 9 – perירושלים  toמעשר 3. bringing
a. tangent: homiletic interpretation of end of v. 9
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מסכת מכות

דפי עזר ללימוד דף היומי

and: if one violation costs one his soul, how much more so one  מצוהwill gain him his soul

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

i
then:  גזלand עריות, which a person naturally desires, carry a great multi-generational reward for avoidance
d ר' חנניא בן עקשיא: ' הwanted to give us great merit, so he gave us many  מצווהas per v. 5
Series of Aggadic excurses
a
’שכינהs appearance in various בתי דין:
i
שם: when  יהודהrecognized that  תמרwas pregnant with his child (v. 10)
ii שמואל: when “everyone” admitted that  שמואלhadn’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 ’שכינהs presence in these בתי דין
b the canonical enumeration of מצוות:
i
ר' שמלאי: 613 (365+248) – based on v. 13 – =תורה611+2 ( לא יהיה לך, = )אנכי613
1
דוד: compacted them into 11 ( – תהלים טוv. 14)
(a) explanations: via various anecdotes and verses 15-18
2
ישעיה: compacted them into 6 (v. 19)
(a) explanations: via various anecdotes and verses 20-21
3
מיכה: compacted them into 3 (v. 22)
4
ישעיה: compacted them into 2 (v. 23)
5
עמוס: compacted them into 1 (v. 24
(a) challenge: perhaps  דרשוניis a reference to all of תורה
6
חבקוק: compacted them into one principle – ( צדיק באמונתו יחיהv. 25)
ii ר' יוסי בר חנינא: four decrees of  משהoverturned by later נביאים
1
solitude: v. 26 – overturned by ( עמוסvv. 27-28)
2
wandering: v. 29 – overturned by ( ירמיהv. 30)
3
intergenerational guilt: v. 31 – overturned by ( יחזקאלv. 32)
4
irrevocability of exile: v. 33 (either half) – overturned by ( ישעיהv. 34 - or by v. 35)
iii ר' עקיבא: words of consolation
1
 ר"ג ור' יהושע, ראב"ע,ר"ע: hearing tumult of Rome
(a) colleagues: wept, as  מקדשlay 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 ירושלים: (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
תם ונשלם שבח לבורא עולם

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