דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת מכות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

פרק שלישי – אלו הן הלוקין Introduction to
 comprises a sort of conclusion to our listing and presentation of all capital and corporalסנהדרין-מכות The final chapter of
 may be administered, theמכות  for whichלאוין . Along with listing the manyבית דין punishments under the jurisdiction of
 is also codified.מכות method and mechanism of
24.3.1
)מלמד שאין האשה טמאה עד שיצא מדוה דרך ערותה( )  14bמשנה א'( 13a
; on the next pageמשנה ב'  occupy the full range of this shiur, we will addressמשנה א' Note: Since the analysis and discussion about
משנה א'  withגמרא even though it is presented in the

 :דברים כח ,נח

ִ .1אם א ִת ְשׁמֹ ר לַעֲ שׂוֹת אֶ ת ָכּל ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת הַ כְּ תוּבִ ים בַּ סֵּ פֶ ר הַ זֶּה לְ י ְִראָה אֶ ת הַ ֵשּׁם הַ נִּ כְ בָּ ד וְ הַ נּו ָֹרא הַ זֶּה אֵ ת ה' אֱ הֶ י
 .2וְ ִהפְ לָא ה' אֶ ת מַ כּ ְֹת וְ אֵ ת מַ כּוֹת ז ְַרעֶ ַמכּוֹת גְּ דֹלוֹת וְ נֶאֱ מָ נוֹת וָ חֳ לָיִ ם ָר ִעים וְ נֶאֱ ָמנִ ים :דברים כח ,נט
 .3וְ הָ יָה ִאם בִּ ן הַ כּוֹת הָ ָר ָשׁע וְ ִהפִּ יל ֹו הַ שֹּׁפֵ ט וְ ִהכָּהוּ לְ פָ נָיו כְּ דֵ י ִר ְשׁעָ ת ֹו בְּ ִמ ְספָּ ר :דברים כה ,ב
וָתהּ וְ ִהיא ִת ְראֶ ה אֶ ת עֶ ְרוָת ֹו חֶ סֶ ד הוּא וְ נִכְ ְרתוּ לְעֵ ינֵי בְּ נֵי עַ מָּ ם עֶ ְרוַת אֲ חֹת ֹו גִּ לָּה עֲ וֹנ ֹו ָ
יִקּח אֶ ת אֲ חֹת ֹו בַּ ת אָבִ יו א ֹו בַ ת ִאמּ ֹו וְ ָראָה אֶ ת עֶ ְר ָ
 .4וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ַ
יִשּׂא :ויקרא כ ,יז
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 ִ
ְ .5
אָחי לְ עֵ ינֶי  :דברים כה ,ג
כַּמּ ְשׁפָּ ט ְ
נִסכּ ֹו ִ
וּמנְ ָחת ֹו וְ ְ
 .6וְ הָ יָה ִאם מֵ עֵ ינֵי הָ עֵ ָדה נֶעֶ ְשׂ ָתה לִ ְשׁ ָגגָה וְ עָ שׂוּ כָל הָ עֵ דָ ה פַּ ר בֶּ ן בָּ ָקר אֶ חָ ד לְ ֹעלָה לְ ֵריחַ נִיחֹחַ ַלה' ִ
וּשׂעִ יר ִעזִּים אֶ ָחד לְ חַ טָּ ת :במדבר טו ,כד
יעי וְ ָראָה וְ ִהנֵּה פָּ ָ
 .7וְ ָשׁב הַ כֹּהֵ ן בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ ִ
שׂה הַ ֶנּגַע בְּ ִקירֹת הַ בָּ יִ ת :ויקרא יד ,לט
 .8וּבָ א הַ כֹּהֵ ן וְ ָראָה וְ ִהנֵּה פָּ ָ
שׂה הַ ֶנּגַע בַּ בָּ ִית צָ ַרעַ ת מַ ְמאֶ ֶרת ִהוא בַּ בַּ יִת טָ מֵ א הוּא :ויקרא יד ,מד
 .9כִּ י כָּל אֲ ֶ
שׁר יַעֲ ֶשׂה ִמכֹּל הַ תּוֹעֵ בוֹת הָ אֵ לֶּה וְ נִכְ ְרתוּ הַ נְּפָ שׁוֹת הָ ֹעשֹׂת ִמ ֶקּ ֶרב עַ מָּ ם:ויקרא יח:כט
 .10וְ אֶ ל ִא ָשּׁה בְּ ִנדַּ ת טֻ ְמ ָ
אָתהּ א ִת ְק ַרב לְ גַלּוֹת עֶ ְרוָ ָתהּ :ויקרא יח ,יט
 .11וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְ
ִשׁכַּב אֶ ת ִא ָשּׁה דָּ וָ ה וְ גִ לָּה אֶ ת עֶ ְרוָ ָתהּ אֶ ת ְמקֹ ָרהּ הֶ ֱע ָרה וְ ִהיא גִּ לְּ ָתה אֶ ת ְמקוֹר ָדּמֶ יהָ וְ נִכְ ְרתוּ ְשׁנֵיהֶ ם ִמ ֶקּ ֶרב עַ מָּ ם :ויקרא כ ,יח

 are given:מכות  for whichביאות אסורות : list of thoseמשנה א'
a
נדה : sister, F’s sister, M’s sister, W’s sister, brother’s wife, F’s brother’s wife,חיובי כריתות
]נתין&[ ממזר  toבת ישראל ,ישראל ] toנתינה&[ ממזרת ),כהנים ] (allחלוצה&[ ), divorceeכה"ג( : widowלאוין b
i
 only onceגרושה וחלוצה  withכהן הדיוט  is liable twice; aאלמנה וגרושה  withכה"ג a
חייבי מב"ד  but notחייבי כריתות Analysis of inclusion of
a
מכות : outlining 3 opinions regarding range ofברייתא
i
חייבי מב"ד  – extends toר' ישמעאל
1
מכות  is punished withלאו sources: vv. 1-3 imply that any active violation of a
לא תעשה  imply aאל  andהשמר ,פן ’s teaching thatר' אבין (a) note: this relies on
 – which sets all of the parametersלאו דחסימה  is based onלאו הניתק לעשה (b) and: the exclusion of
)משנה  (ourחייבי כריתות  andלאוין : applies toר"ע ii
1
מחוייב מב"ד , he is forgiven; untrue aboutתשובה  doesמחוייב כרת : if aמב"ד reason for excluding
2
רשעה source: v. 3 – one
/death is one extended deathמכות ; butמכות: that only applies to money/death or money/ר' ישמעאל )(a
?כריתות  toרשעה אחת : why not extendר"ע (b) challenge back to
!תשובה , he is forgiven – but he didn’t necessarily doתשובה (i) provisional answer: if he did
מכות  toחייבי כריתות ) tieלעיני::לעיניך( ): vv. 4-5ר' אבהו( 1. answer1
, via v. 6מחוייבי מב"ד a. challenge: extend it to
 is notמעיני ;לעיניך  is close toלעיני i. block:
)שב::בא( ii. rejection: vv. 7-8 are read as the same
לעיני  toלעיניך  is closer thanמעיני iii. and:
ב"ד  only refers to punishments administered byכדי רשעתו ):ר' שמואל בר יצחק( 2. answer2
מלקות  was given forהתראה ’s take on the dispute: only disagree in case whereרבא )(c
 disagreesר"ע ;מכות  is still subject toלאו שניתן לאזהרת מב"ד : aר' ישמעאל )(i
לאו שניתן לכרת , as aכרת  should excludeר"ע 1. challenge: then
פסח ומילה , as evidenced byהתראה  needs toכרת 2. defense:
 are excludedפסח ומילה ; requireקרבן )חטאת(  that lead toכריתות a. block: perhaps all
 commands us inactionתורה  – theע"ז  is based on model ofקרבן b. defense: requirement of
חייב מכות , it isn’t alwaysתשובה c. rather: original answer holds; since he may have done
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 – ר' יצחקlimited to  לאויןwith no other punishment
1
source: v. 4 –  אחותוwas already subsumed as violation (v. 9); mentioned explicitly to apply  כרת/ no מכות
2
response:  אחותוis mentioned for  חילוק חטאותas per ’ר' יוחנןs ruling (re: )מלאכות שבת
(a) ר' יצחק: infers  חילוק חטאותfrom v. 10 (extra word )אשה
(b) רבנן: agree; they use  אחותוto identify separate culpability for  אחותוand F’s sister and M’s sister
(i) block: this is obvious as they are independent  ;גופיםrather…
(c) רבנן: use  אחותוto generate separate culpability for  אחותוwho is also  אחות אביוand אחות אמו
(i) note: must be  רשע בן רשעfor this to get set up
(d) ר' יצחק: learns from  ק"וas per  ברייתאwith ’ר"עs question of  ר"יand  ר"גat Emmaus(?) - our question
(i) their answer: they hadn’t heard this case, but they had heard a related ruling:
1. if: one has  ביאהwith five  נדותduring one  חייב – העלםfive times
2. and:  ק"וto this case, as  נדהis one " ;"שםwhereas  אחות אביו ואחות אמו, אחותוare three
3. challenge: in the case of אחותו+, it’s all one person (no  )ק"ו- agreed; rather…
3
non- מכותfor  כרתinferred from: the 2nd mention of  אחותוin v. 4
(a) רבנן: that mention is there to generate culpability for full sister, since אין עונשין מן הדין
(i) defense1: perhaps  ר' יצחקinfers  עונשfrom ( אזהרהwhere full sister is also explicit)
(ii) defense2: he infers it from 1st mention of אחותו
1. רבנן: use 1st  אחותוto teach separate liability for making and rubbing שמן המשחה
2. ר' יצחק: as per  ;ר"אif there are two  לאויןand a single  כרתmentioned – distinct כריתות
a. or: he infers from v. 11 – which mentions its own כרת
b. רבנן: that is used to teach that  טומאת נדהonly happens if  דםcomes from דרך ערוותה
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