ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
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24.3.7
21a (' )משנה ז 22a ()ועשאו הכתוב כשני גופין

יט: ויקרא יט: א יַעֲ לֶה עָ לֶי
ֶ ֲַכּא
יח: דברים יג: שׁר נִ ְשׁבַּ ע לַאֲ בֹ ֶתי

 אֶ ת חֻ קֹּ ַתי ִתּ ְשׁמֹ רוּ בְּ הֶ ְמ ְתּ א ַת ְרבִּ יעַ כִּ לְ אַיִם ָשׂ ְד א ִתזְ ַרע כִּ לְ אָיִם וּבֶ גֶד כִּ לְ אַיִ ם ַשׁעַ ְטנֵז.1
ֶ וְ א י ְִדבַּ ק בְּ י ְָד ְמאוּמָ ה ִמן הַ חֵ ֶרם לְ מַ עַ ן יָשׁוּב ה' מֵ חֲ רוֹן ַאפּ ֹו וְ נ ַָתן לְ ַרחֲ ִמים וְ ִרחַ ְמ וְ ִה ְרבּ.2

כו: דברים ז:ִית חֵ ֶרם כָּמֹ הוּ ַשׁקֵּ ץ ְתּ ַשׁ ְקּצֶ נּוּ וְ ַתעֵ ב ְתּ ַתעֲ בֶ נּוּ כִּ י חֵ ֶרם הוּא
ָ ית וְ הָ י
ֶ ֵ וְ א ָתבִ יא תוֹעֵ בָ ה אֶ ל בּ.3

ֱ ' א ַתעֲ שׂוּן כֵּן ַלה:וַ אֲ ֵשׁ ֵריהֶ ם ִתּ ְשׂ ְרפוּן בָּ אֵ שׁ וּפְ ִסילֵי אֱ הֵ יהֶ ם ְתּגַדֵּ עוּן וְ ִאבַּ ְד ֶתּם אֶ ת ְשׁ ָמם ִמן הַ ָמּקוֹם הַ הוּא... .4
ד-ג: דברים יב:א הֵ יכֶם
ָ יתן אֲ ֶשׁר א יֵעָ בֵ ד בּ ֹו וְ א ִיזּ ֵָרעַ וְ עָ ְרפוּ
ָ ֵ וְ הו ִֹרדוּ זִ ְקנֵי הָ עִ יר הַ ִהוא אֶ ת הָ עֶ גְ לָה אֶ ל נַחַ ל א.5
ד: דברים כא:שׁם אֶ ת הָ עֶ ְגלָה בַּ נָּחַ ל
ִ ִ ִה ָשּׁמֶ ר בְּ ֶנגַע הַ צָּ ַרעַ ת לִ ְשׁ ֹמר ְמאֹד וְ לַעֲ שׂוֹת כְּ כֹל אֲ ֶשׁר יוֹרוּ אֶ ְתכֶם הַ כֹּהֲ נִ ים הַ לְ וִ יִּם ַכּאֲ ֶשׁר ִצוּ.6
ח: דברים כד:יתם ִתּ ְשׁ ְמרוּ לַעֲ שׂוֹת
כח: שמות כח:הָ אֵ פוֹד

ֹשׁן מֵ עַ ל
ֶ  וְ י ְִרכְּ סוּ אֶ ת הַ חֹ ֶשׁן מטבעתו ִמטַּ ְבּע ָֹתיו אֶ ל טַ בְּ עֹת הָ אֵ פֹ ד בִּ פְ ִתיל ְתּ ֵכלֶת לִ ְהיוֹת עַ ל חֵ ֶשׁב הָ אֵ פוֹד וְ א ִיזַּח הַ ח.7
טו: שמות כה: בְּ טַ ְבּעֹת הָ אָרֹן י ְִהיוּ הַ בַּ ִדּים א ָיסֻרוּ ִממֶּ נּוּ.8
ָ ַאָדם עֵ ץ ה
ָ ָ א ַת ְשׁ ִחית אֶ ת עֵ צָ הּ לִ ְנדֹּחַ עָ לָיו גּ ְַרזֶן כִּ י ִממֶּ נּוּ תֹאכֵל וְ אֹ ת ֹו א ִתכְ רֹת כִּ י ה... .9
יט: דברים כ:שּׂ ֶדה לָבֹ א ִמפָּ נֶי בַּ מָּ צוֹר

'משנה ז: liabilities per  התראותin case of נזיר:
a
if: he was drinking and they gave him one warning – one set of מכות
i
but if: they gave him a separate warning before each drink – multiple liabilities
II 'משנה ח: same applies to  טומאת מתand  גילוחand to anyone donning שעטנז
1
ר' אחא בריה דר' איקא: this means actually putting it on and taking it off, not just sliding a sleeve on etc.
2
ר' אשי: even keeping it on long enough to (potentially) undress and dress is a separate liability
III 'משנה ט: maximum  מכותpossible in one act of plowing a furrow – 8
a
 שורand  חמורtogether ()כלאי בהמה
b they are  – )מעילה( מוקדשיןthis may count as two; as  שורis  קדו"מand  חמורhas )בדק הבית( קדו"ד
c
field is mixed of grapes and wheat (this may be two –  כלאי כרםand )כלאי זרעים
d it is שמיטה
e
it is יו"ט
f
he is a  כהןand the field is a בית הטומאה
g
he is also a  – נזירfield is a בית הטומאה
i
Suggestion: ר' חנניא בן חכינאי: also add if he was wearing כלאים
1
defense: that is unrelated to the act of plowing
2
response: so is the ( נזיר )כהןissue
IV analysis: quest for additional לאוין
a
prelude:
i
report:  – ר' ינאיthe  ועדagreed that covering up  כלאיםis considered a  לאומכות
ii protest:  – ר' יוחנןthat’s our !משנה
1
defense: we might have thought that our  משנהfollows  ר"עas per his interpretation of v. 1 –  קמ"לthat all agree
that covering up  כלאיםis tantamount to planting them
b why not add:
i
עולא:  זורעon ( יו"טwe established that covering =בלאיםplanting) along with  חורשon יו"ט
1
suggested answer: תנא ושייר
(a) block: can’t say  תנא ושיירwhen the  תנאgave an exhaustive number (8)
2
answer: there is no  חילוק מלאכותfor ( יו"טone set of  מכותfor all חילול יו"ט, unlike )שבת
3
challenge: ruling that eating a  גיד הנשהcooked in milk on  יו"טcarries 5 מכות
(a) assumed: eating גיד, eating בב"ח, cooking on יו"ט, cooking בב"ח,  הבערהon יו"ט
(i) הבערה: represents multiple liability for חילול יו"ט
(ii) answer: 5th should be eating נבילה
1. block: (tradition) list includes 3 for cooking, 2 for eating
(iii) rather: 5th should be using wood from an  אשרהtree (as per v. 2)
1. challenge: if so, should be 6, as per v. 3
(iv) rather: 5th is use of wood from  מערכהper v. 4
c
ר' הושעיא: add plowing in ( נחל איתןoff-limits due to  עגלה ערופהburied performed there – v. 5)
d ר' חנניא: add erasing God’s Name while walking (v. 4)
e
ר' אבהו: add cutting off a ( נגעwhile plowing – v. 6)
f
אביי: include removing  חושןfrom ( אפודv. 7) and removing dowels from ( ארוןv. 8)
g רבינא: cutting down fruit trees while plowing (v. 9)
I
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ר' זעירא: he took oath against plowing on יו"ט
block: he’s already  מושבע ועומדso the oath is invalid
defense: if he takes an oath not to plow on  חולand יו"ט
1
explanation: since it’s valid for חול, it also extends to ( יו"טcan’t be just for )מושבע ועומד – יו"ט
iii answer:  תנאdidn’t include those things that can be repealed via שאלה
1
block:  הקדשis included
(a) answer: could be  קדושת בכור ;בכורis inherent
2
block:  נזירis included
(a) answer: could be ( נזיר שמשוןirrevocable)
(b) challenge: a  נזיר שמשוןisn’t liable for  – טומאת מתwhich was listed in the  משנהas an example
(i) answer: our  תנאdoesn’t hold that  איסור חל על איסורeven with ( איסור מוסיףor )כולל
(ii) explanation: he wouldn’t add the  שבועהcomponent, but does include הקדש ונזיר
tangential ruling:
i
ר' הושעיא: sets of  מכותfor  הרבעהof a שור פסולי המוקדשים
1
reason: it is considered as both  חוליןand  קדשים even mating with its own kind are considered אינו מינו
ii ר' יצחק: leading (plowing) with  שור פסולי המוקדשיםgets  מכותfor ( כלאיםit is two different species in one)
i
ii

i
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