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א £״ בן ג נ  וכו׳ אגדה יש א״א כחנהראב״ד .נוראו אח אברהם הכיר שגה ארבעים ו
 בשם כהבו והגהוח [ל״ב.] דנדרים ספ״ג היא זו ואגדה .עכ״ל עק״ב מנין

ק וזה זה לקיים שאפשר הרמ״ך  להכיר בממשבחו ולשופט למשיב. כשההמיל היה שנים שלש ד
 ההיכרא גמר שהוא כחב..העיקר ורבינו .להכירו השלים ארבעים בן כשהיה אבל בוראו
 ר׳ גורס שהיה וצ״ל .ארבעים בן כשהיה דהיינו

 ארבעים בן חרוייהו דאמרי חנינא ורבי יומנן
מ״נז ולא בוראו אח אברהם הכיר שנה  כמו בן'

ה :בספרים שהוא הי  עד וצו׳ וקורא מהלך ו
אני והמה הראב״ד כתב .כנען לארן שהגיע

׳ וכו׳

 טענה אינה מהם מהחבאיס שהיו לפי מ״ש עכ״ל. אביו צלמי ושיבר אברהם שבא עד וכו׳
 צלמים מוכרים היו אדם ובני הצלמים עובדים היו בפרהסיא מלכותו וכל נמרוד שהרי

 דסעיקרא לומר יש שתמה התימה ולענין . צלמים מוכר תרח שהיה מז״ל כמ״ש במניות
אלא הצלמים אברהם שיבר לא ושם כנען בארן היו ועבר ושם בבבל היה שאברהם ליתא

 היו ועבר ושם היסוד אמונת ומכריז קורא שהיה
 נתעוררו לא אבל למלמידיהס ה׳ דרך מודיעים

 גדלה כן ועל אברהם כמו ולהכריז לקרוא
:ביותר מעלתו

ואפילו

 וליראה לעובדה וראוי ומריעה מטיבה הצורה שזו העם
ה. מנ  תרבו זו שבעבודה להם אומרים וכהניהם מ

 והתחילו .וכך כך תעשו ואל כך כך ועשו ותצליחו
 הגלגל או עצמו שהכוכב ולומר לעמוד אחרים כוזבים

ך. תעשו ואל כך ועשו עבודתו דרך להם והודיע וכך בכך עבדוני להם ואמר עמהם דבר המלאך או  בכל זה דבר ופשט כ
 הנכבד השם נשתכח הימים שארכו וכיון ולהשתחוות. להם ולהקריב מזו זו משונות בעבודות הצורות את לעבוד העולם
 עץ של הצורה אלא יודעים אינם והקטנים הנשים הארץ עם כל ונמצאו הכירוהו ולא ומדעתם היקום כל מפי והנורא

 כהניהם כגון בהם שהיו והחכמים .בשמה ולהשבע ולעבדה לה להשתחוות מקטנותם שנתחנכו אבנים של וההיכל אבן ושל
 לא העולמים צור אבל ולדמותן בגללם האלו הצורות שנעשו והגלגלים הכוכבים אלא אלוה שם שאין מדמין בהן וכיוצא

 העולם היה זה דרך ועל . ועבר שם נח ומתושלח חנוך כגון בעולם יחידים אלא יודעו ולא מכירו שהיה אדם שום היה
 והוא בדעתו לשוטט התחיל זה איתן שנגמל כיון [א] ג ז אבינו אברהם והוא עולם של עמודו שנולד עד ומתגלגל הולך
 יסבב ומי מנהיג לו יהיה ולא תמיד נוהג הזה הגלגל שיהיה אפשר היאך תמיה והיה ובלילה ביום לחשוב והתחיל קטן

 כוכבים עובדי בין כשדים באור מושקע אלא דבר מודיע ולא מלמד לו היה ולא עצמו. את שיסבב אפשר אי כי .אותו
 הצדק קו והבין האמת דרך שהשיג עד ומבין משוטט ולבו עמהם עובד והוא כוכבים עובדי העם וכל ואמו ואביו הטפשים
 וידע .ממנו חוץ אלוה הנמצא בכל ואין הכל ברא והוא הגלגל מנהיג והוא אחד אלוה שם שיש וידע . הנכונה מתבונתו

הראב׳ד השגת עי הצורות ואת הכוכבים את שעובדים זה לטעות להם שגרם ודבר טועים העולם שכל
טי שנס ארגעים וגן‘ שהכיר כיץ .בוראו את אברהם הכיר שני. ארבעים *ובן [כ] . מדעתם האמת שאבד  יש א׳א בוראו. איז אברהם ה

 אנרהס שמע אשי עקב שנאמר שנים ש<ש בן אגדה ךףך זך שאץ ולומר עמהם דין ולערוך כשדים אור בני על תשובות להשיב התחיל וידע
;טק׳ג מנץ בקוצי הול^,^ שאתם האמת
 כדי הצורות כל ולשבר לאבד וראוי הבאים. הברואים כל שיכירוהו כדי ולנסך ולהקריב להשתחוות ראוי ולו העולם לאלוה

 להורגו המלך בקש בראיותיו עליהם שגבר כיון .אלו אלא אלוה שם שאין מדמים שהם אלו כמו העם כל בהן יטעו שלא
-ן-״,./,- דש.., שיש ולהודיעם העולם לכל גדול בקול ולקרוא לעמוד והתחיל .להרן ויצא נם לו ונעשה

ע'י סעיר העם יטקנץ וקורא מהלך •והיה .לעבוד ראוי ולו העולם לנל אהד אלוה שם .־י יני׳ ייזיס ס־לו •י־■־ י *לסי, » ! . » 
־ ■ אל ה׳ בשם שם ויקרא שנאמר קורא והוא כנען לארץ שהגיע עד לממלכה ומממלכה

 ואחד אחד לכל מודיע היה דבריו על לו ושואלין אליו מתקבצין העם שהיו וכיון עולם.
 בית אנשי והם ורבבות אלפים אליו שנתקבצו עד האמת לדרך שיחזירהו עד דעתו כפי

 יצחק וישב .בנו ליצחק והודיעו ספרים בו וחבר הזה הגדול העיקר בלבם ושתל אברהם
 והבדיל כולם בניו למד אבינו ויעקב .אליו הנלוים כל ומחזיק מלמד וישב ללמד ומינהו ליעקב הודיע ויצחק .ומזהיר מלמד

 ממונה לוי מבני יפסיקו שלא בניו את וצוה אברהם. מצות ולשמור השם דרך ללמד בישיבה והושיבו ראש ומינהו לוי
 יודעת שהיא אומה בעולם ונעשית עליהם ובנלוים יעקב בבני ומתגבר הולך הדבר והיה הלמוד. תשכח שלא כדי ממונה אחר
 במצות שעמד לוי משבט חוץ כמותן כוכבים ולעבוד מעשיהן ללמוד וחזרו במצרים לישראל הימים שארכו עד .ה׳ את

 לטעות יעקב בני וחוזרין נעקר אברהם ־ששתל העיקר היה קט וכמעט .כוכבים עבודת לוי שבט עבד לא ומעולם . אבות
 ושלחו. הנביאים כל של רבן רבינו משה עשה אבינו לאברהם השבועה את ומשמרו אותנו ה׳ ומאהבת .ותעיותן העולם

כוכבים עבודת משפט יהיה ומה עבודתו דרך והודיעם במצות הכתירן לנחלה ישראל ה' ובחר רבינו משה שנתנבא כיון
:אחריה הטועים וכל

שני פרק
 היסודות מארבעה אחד ולא כוכב ולא גלגל ולא מלאך לא הברואים מכל אחד לעבוד שלא כוכבים בעבודת הצווי עיקר א

 שעבד דרך על הזה הנברא עובד והוא האלהים הוא שה׳ יודע שהעובד ייואע״פ מהן הנבדאים מכל אחד ולא י ^
 וראית השמימה עיניך תשא ופן ואמרה עליו תורה שהזהירה הוא זה וענין .כוכבים עובד זה הרי תחלה דורו ואנשי אנוש

 העולם את המנהיגים הן שאלו תראה לבך בעין תשוט שמא כלומר . העימים לכל אותם ה׳אלהיך חלק אשר וגו׳ השמש את
.ולעובדן להם להשתחוות שראוי ותאמר עולם של כמנהגו נפסדים ואינם והווים חיים להיות העולם לכל אותם ה׳ שהלק והם

ובענין :סג מיתוס ד׳ וכפ' העולם, מן נעקר אהר ודכר שמיס שס המשתף כל ,מה סוכה א
מיימוניות הגהות עוז מגדל

בתב כל ^הנה [ה] נמצאות שתיהן כי החמה אומר ואבי :עכ׳׳ל ,עק״ב מנין שניסוכו׳ שלש כן אגדה יש הראכ׳׳ד ׳ ש ריש דברי גם לקיים נו ש בן דאמר לקי ה שנים של ה כדלקמן הי ה הג  ב
א כה קכלנו שניס שלש ושל הפשועה ההמון דעת אלא הקרוכה כאן כתכ ז״ל ור״מ כאות אות ה שהו ל מונ שהתחי טט מ שו שבה ל שוב במח ןן2ק1כף, דעיק׳׳^ דרש לקיים כדי בבוראו ולח

 שהרי אני ותמה א״א . עולם אל ה' כשס שם ייקרא
 כי ואפשר .מוחין היו לא איך ופכר שם שס היו

 לפי צלמיהס את שישכרו להס אירע ולא היו מוחים
:אכיו צלמי ושכר אכרהס שכא עד מהוס מתחכאים שהיו

 בוראו את אברהם הכיר שנה מ״ח בן תרוייהו דאמרי חנינא ורבי יוחנן כרבי [כ] :ע״ב
 עק״ב מנין בקולי אברהם שמע אשר עקב שנאמר שנים שלש בן דאמר לקיש כריש ולא
 להיות שיש סבורני ולפיכך כר״ל נדרים בשילהי אבא כר' אמי רבי אמר וכן אבא כר׳

 בשורש יב״ק ר' בן אלעזר ה״ר כתב וכן הגהתי כאשר שנה מ״ח בן בעמוד כתוב
:ע״כ היחוד, קדושת

:כמדרש . עולם אל עד וכו' שהכיר כיון : עולם ככנין וכן נעלם הוד
ב ת כ אני עכ״ל: אכיו, צלמי ושיכר אכרהם שכא עד וכו׳ תמה אני הראכ״ד ו  כני היו איך אומר ו

 רמה כיד עושץ והיה דורו כני שהמריד לפי נמרוד נקרא המלך שס והיה מהן מתתכאין דורי
 אפילו כי וראה כא למכרן עליהם מכריזים שהיו ז״ל ואמרו תרגומו וכפי ה׳ כשם לקרוא הוחל ואז

 רמה כיד עושים היו הרשעים ושאר ומנשה אחאכ כימי עול ופרקו כשפרצו התורה שקכלו .ישראל
 מתחכאיס היו ולא כזה זה ערכים שהיו ואע״פ כיניהס אשר והצדיקים הנכיאיס מן שומעים היו ולא

 עצמן מסרו לא אכל ע״ה אכינו יעקכ ששימשן כדרך לשמשן לכאין מדרשות ככתי ומלמדים שלהם כקרוכים מוהיס שהיו נאמר אלא עצמנו לדחוק צורך אין ודאי אלא זמן כאותו שכן וכל מהם
 : נעלם והסוד עולם ועד מעולם נאמנת היתה כאשר קענה והה״א כאכלהם כהכראס והארץ השמים תולדות לאכרהס חסד ניסן כן ועל כראשו אותו ושילם לנפשו עצמו שייסד ע״ה אכינו כאכרהס

כיון נמילי ע״ז כמסכת שאמרו עד וגו׳ חניכיו את מירק ז״ל שאמרו וכמו כתרן עשו אשר הנפש ואת הכתוכ כעדות מקומית• ככמה וכמדרשות כהגדות מפוזר כלו .הפרק סוף עד מהקכציס העם שהיו ו
מישיכתו: גדולה עכדו אליעזר וישיכת הוה סרקי מאה ארכע אכינו דאכרהס ע״ז

כדץ* חלילה לו הלילה כהן וכיוצא מירוס כסיפרי שקרא לא שקיכל הקכלה מפי ומקצהו כמדרש מקצהו . מעשיה ומה עד הצווי עיקר פ״ב
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ב ״ . פ לו ב פי א  כהב ח׳/ד קמ״ני) שואל(דף ארק שגס . אסור הצורה נדמות כפכלvלר ו
 ודיוקגא נשכה לקרותו אסור הדיוקמת ותחת הצורות החת המהלך

 רנינו ומארש האלילים אל תאנו אל שנאמר משוס בה להסהכל אסור בהול אף עצמה
; כוכבים עבודת של דיוקנוח דהני ר׳ אמר משמע מאי עלה אמריק הא תאמר ואם הן

 רבינו כפירוש ואי מדעתכם אל חפנו אל מנן
 מאי בעי מאי כוכבים עבודת של דיוקנוה דהני

 יפנה שלא משמע הכי דקרא פשעיה הא משמע
 דאל ליה דמשמע ונ׳׳ל האלילים. אל ויביע
 ולא בדרכיהם ללכת יפנה שלא היינו הפנו

 מאי בעי ולהכי אתא בצורה להסתכל לאסור
 אל ספנו אל ביה דנדרוש ליה ומהדר משמע

 העבודת בצורת גהסהכלם דהיינו מדעתכם
: כוכבים

א ג ל  שאסור הוא בלבד כוכבים עבודת ו
י״א) ודף הגיגה .וכו׳ אחריה לפנות

 דברים בארבעה המסתכל כל דורשין אין &׳
 מה למעלה מה לעולם בא לא כאילו לו ראוי

ם דבריו ויתר .לאחור מה לפנים מה למעה  ה
ך מבוארים:  לבבכם אחרי חכמים אמרו כ

 שאין ומ״ש .י״ג) (דף דברכות פ״ק בסוף .וכו׳
 בו שאין לאו שבידיע הכלל על ,מלקות בו

:עליו לוקין אין מעשה
ת ד ו צ  המצות כל כנגד כוכבים עבודת מ

ח) (דף דהוריוה שני בסרק .ונו׳
: שלח פרשת ובספרי

 פ״ק .וכו׳ כוכבים עבודת שעבד ישראל ה
 דמומר אסיקנא ד') (דף דחולין

 .כולה ההורה לכל מומר הוי כוכבים לעבודת
 עבודת שעבד ישראל הוא כך רבינו לשון וישוב

 דבריו לכל כוכבים כעובד הוא הרי כוכבים
 הוא הרי כוכבים לעבודה שמומר שנמצא כענין
 וה ־תוב‘'' והוצרך כולה. התורה לכל מומר

אע״פ

 כוכבים לעבודת מומר בגמרא האמור לשון לתפוס כדי כן למדנו דבריו שמתחלה אע"פ
ב :כולה התורה לכל מומר הוא הרי ת  לימלו או יכו׳ אעפ״כ א״א כו׳ ישראל הראב״ד כ

. :בגמרא כחוב שאינו מפני וה חילוק לכתוב מקק לא ורבינו .עכ״ל ,מעצמו
.דבר לכל כישראל אינן כוכבים עובדים שאינן אע״פ כלומר .מישראל האפיקורסים וכן

מדאמר נלמד בתשובה; אותם מקבלין ואין ומ״ש
 בנים שובו הפרגוד מאחורי ששמע אחר אלישע

 למרוד ומחכוין רבו שיודע מאלישע חון שובבים
 מקבלין דאין דחולין בפ״ק נמי ואמרינן .בו

 שבתות ולחלל היין את לנסך ממומר קרבן
 הסרים הם והאפיקורוסים ומ״ש :בפרהסיא
 אינן אלו תשובה בהלכות שכתב מה שכפי וכו'.מפני
 והאפיקורוסים אמר לכך אפיקורוסיס נקראים

 הנזכרים האפיקורוסים אינם כאן מזכיר שמני
 והיינו באלהוס כופרים שאותם השובה בהלכות

 אותם מקבלים ואותם כוכבים לעבודת מומר,
 פ׳ סוף משובה בהלכות שנתבאר כמו במשובה

 הס כאן המכריס האפיקורוסים אבל שלישי
: ההרים כו'  זה הוא תימה הרמ״ך כתב ו

 אינו אבל דמקבלין בהדיא בגמרא מפורש דהא
 ורב מי־ מת ממינות דפריש דכל ימים מאריך
 מרחו להו ואמר בחשובה מקבלן היה חסדא

 שישובון אע״פ דקרא פירושא והכי בזוודתא לה
 בעלי לכל נקבל שלא לומר יוכל ומי ישיגו לא

 הוא הרמ״ך שכתב וזה .עכ״ל וצ״ע השובה
 שקבלם המס קאמר ולא י״ז) (דף דע״ז בפ״ק

 הכי וכו׳. עמהס לספר אסור ומ״ש :חסדא רב
 כסיל הען אל דכתיב דהא ל״ה:) אמרינן(סנהדרין

: דפקר ישראל באפיקורוס היינו כאולהו פי מ

לבבכם. יפתה פן לבם השמח ואמר צוה הזה ובענין
 להיות אלו לעבוד הלב בהרהור תטעו שלא כלומר
 עובדי חברו רבים םפרים ב : הבורא ובין ביניכם סרםור

 מעשיה ומה עבודתה עיקר היאך בעבודתה בוכבים
 בלל הספרים באותן לקחת שלא הקב״ה צונו .ומשפטיה

 להסתכל ואפילו“ מדבריה. בדבר ולא בה נהרהר ולא
 ובענין האלילים. אל תפנו אל שנאמר אסור הצורה בדמות

 יעבדו איכה לאמר לאלהיהם תדרוש ופן נאמר הזה
 שאין אע״פ היא היאך עבודתה דרך על תשאל שלא
 ולעשות [א] אחריה להפנות גורם זה שדבר עובדה אתה
 וכל ג :אני גם כן ואעשה שנאמר עושין שהן כמה

 עבודת אחר יפנה שלא והוא הן אחד בענין האלו הלאוין
 מעשה בו עושה שהוא בדרך אחריה הנפנה וכל כוכבים

 שאסור הוא בלבד כוכבים עבודת ולא .לוקה זה הרי
 גורם שהוא מחשבה כל אלא במחשבה אחריה להפנות

 שלא אנו מוזהרין התורה מעיקרי עיקר לעקור לאדם לו
 ונמשך ונחשוב לכך דעתנו נסיח ולא לבנו על להעלותה

, ולא.בל קצרה אדם של שדעתו מפני הלב. הרהורי אחר , , , ־ ,
ל 1^“' • ביי־י על האמת להשינ יכולץ הדעות נ.׳ 'מ!•!' י ו .1<םר\ '0™ , ־

ה לפי העולם את מחריב נמצא לבו מחשבות אחר אדם נ ף נגמר פרק ^ ד מ״ה): הדין(
עתו. יקוצר אין כוכבים עבודת אחר יתור פעמים כיצד ד

 לפנים מה למטה ומה למעלה מה .אינו שמא הוא שמא הבורא ביהוד יחשוב ופעמים
 יודע ואינו .אינה שמא השמים מן היא שמא בתורה ופעמים .אינה היא שמא אמת היא, שמא בנבואה ופעמים .לאחור ומה

 תתורו ולא בה יונאמר תורה הזהירה זה ענין ועל .מינות לידי יוצא ונמצא בוריו על האמת שידע עד בהן שידין המדות
 משגת שמחשבתו וידמה הקצרה דעתו אחר מכם אחד כל ימשך לא כלומר .זונים אתם אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי

 העולם מן לטרדו לאדם גורם שהוא אע״פ זה ולאו זנות. זו עיניבם ואחרי מינות זו לבבכם אחרי חכמים אמרו כך האמת.
י מלקות: בו אין הבא  ומפי וגו׳ המצות כל את תעשו ולא תשגו וכי שנאמר היא כולן המצות כנגד כוכבים עבודת מצות ד

דבר. הכתוב כוכבים שבעבודת למדו השמועה  ובכל התורה.כולה בכל בופר כוכבים בעבודת המודה שכל למדת הא מ
 וכל .לדורותיכם והלאה ה׳ צוה אשר היום מן שנאמר העולם סוף ועד מאדם הנביאים שנצטוו מה ובכל הנביאים

 והוא העולם סוף ועד מאדם הנביאים שנצטוו מה ובכל הנביאים ובכל כולה התורה •בכל מודה כוכבים בעבודת הכופר
 לכל כוכבים כעובד הוא הרי כוכבים עבודת שעבד *ישראל ה :כולן המצות בל עיקר

 הוא הרי כוכבים לעבודת מומר .סקילה בה שיש עבירה שעובר כישראל ואינו דבריו
 ואין הדברים מן לדבר כישראל אינן מישראל האפיקורסים וכן .כולה התורה לכל מומר

 . חיים ארחות ישיגו ולא ישובון לא באיה כל שנאמר לעולם בתשובה אותם מקבלים
 עוברים שנמצאו עד שאמרנו דברים בסכלות לבם מחשבות אחר התרים הם והאפיקורסים

 שנאמר כלל תשובה עליהן ולהשיב עמהן לספר ואסור עון. בזה שאין ואומרים רמה ביד בנפש בשאט להכעיס תורה גופי על
 שלא אע״פ אמת שהיא כוכבים בעבודת המודה בל ( :כוכבים לעבודת אפיקורוס של ומחשבה .ביתה פתח אל תקרב ואל

 אשר והנפש שנאמר ה׳ את המגדף ואחד כוכבים עבודת העובד ואחד והנורא. הנכבד השם את ומנדף מחרף זה הרי עבדה
ושניהם המגדף את [ג] שתולין כמו כוכבים עבודת עובד תולין לפיכך .מגדף הוא ה׳ את הגר ומן האזרח מן רמה ביד תעשה

נסקלין
משנה להם

 שחוזר שמי שיחזור קשה דפר שהוא לפי אותם נקבל י לא שאנו לומר דכונהו ונראה
 גבי בגמרא כדאמרינן כהוגן שב שלא ודאי מת שלא וזה יצרו כפיית. מחמת מת הוא

 ומחזיקין אוחו מקבלין אין ודאי ולכך שפיר הדרא דלא משום מתה דלא איתתא ההיא
 שב ואס לשוב לו שאפשר ודאי אבל מס היה שב היה דאם שב לא דודאי' ששב אוהו

 שתשובתו מרשעתו האדם שב שאס השובה בהלכות שכתב וזהו לעוה״ב. חלק לו יש
ר חשובהו: שלם,מקבל בלב ששב היודע יתברך האל כלומר מהקבלת אסו  עמהן לספר ו

אמרי לישנא לחד לישני תרי הסם איתא בגמ׳ .ביתה פחח אל הקרב ואל שנאמר כו׳
הרחק

עוז מגדל
ס ציונו ף1שו< פ' שגה נמסכה .דעהו קוצר לפי עד בפריס נאוהן לקרוה שלא הקנ׳ ד קמ׳ט) ל(

ההלמוד. ולפי יפה כיאור והשאר עיקרו ק') חלק(דף פרק ,האלילים אל הפנו אל נפסוק ונספרא
המצוה: נספר ר'מ פי' וכן )1י׳ דעירונין(דף פ׳ק ההלמוד מדיוק דקדק והמלקוה הלאוין וניאור

דורשין(דף אין פרק נחגיגה .האמה משגה עד לאחור מה עד פעמים כיצד

הראב״ד השגת
 אסור אעפ׳כ א״א . דנריו לכל וכו' שענד *ישראל

 נשא אס אבל אמסור דהוה מידי בידים ממונו לאבד
 לאנדו מוהר ודאי כשר ורע לו ואין כוכבים עובדה

:מעצמו ליטלו או בידים

ד: סמ׳ג א אויןי ;עו שס נ ל

כן ה פ״ב כו׳. כישראל אינם מישראל האפיקורסים ו  אמרו י״ח) (דף דע״ז בפ״ק ו
 היכן שבו שלא מאחר וכי חיים ארחוח ישיגו ולא ישובון לא באיה כל

 מיית ממינות דפריש דכל למימרא חיים ארהוח ישיגו לא ישובו ואם קאמר הכי ישיגו
 וצרת יצרו כפייה מהמת מת שב שהוא שמי אלא לשוב להם דאפשר מהתם משמע וכו׳
 באותו הנזכרים וכל בגמ׳ שהובא) (מה שכתב אחרי השובה מהלכות בס״ג רבינו וכן לבו

 אבל השובה בלא כבמת הבא לעולם מלק להם אין מאלו אחד שכל בד״א כתב הפרק
אוחו. מקבלין ואין כאן שכתב מה קשה וא״כ לשוב לו שאפשר משמע כו׳ מרשעו שב

מיימוניות הגהות
 ורוח אסטים מפני ירא ואפילו ער וכו׳ תועים עם אדם יטייל לא שנינו בתוספתא [א]

דאמר אליעזר ברבי ודלא [נ]בחבמים אחרים: אלהים אחרי תלכו לא שנאמר דעה
:נתלין הנסקלין בל

. . . . יפס ביאור והשאר ״א) .
ת. עד כו׳ לבנכס אחרי חז׳ל אמרו בך :התלמוד מכלל ת עליו: לוקין אין מעשה נו שאין לאו הלמודא בכולי וכדאסיקנא י׳ז) (דף דע׳ז פ׳ק מלקו צו דנדרים פ׳ג כולן. המצוה כל ■עד עבודעכוכביס מ
ה) (דף שראל :פ׳ ׳ שעבד י ו ב :מקומות ובכמה הוריות ובסוף ד׳) דחולין(דף פ׳ק .כולה פד כוכבים לעבודת ומומר עד נ ת ב בעובד שוה אומר ואני ,, : עכ׳ל #עצמו ליעלו' .וכו׳ אעפ׳ב ז׳ל הראב׳ד ו

 תורה דבר אביו אה כוכניס״יורש עונד דקי״ל הא ליה שקשה אלא דמעלי זרעא מיניה נפיק דלא כמה והא מידו כמציל שהוא מפני ז׳ל יאב׳ד שהתיר ומה .אלו בהלכות לפנינו דיניו ביאר ונבר כן כוכבים
p i ם. ארחות עד המיניןכו׳ ובן :ז׳ל רבותינו שדרשו וכמו איש אין כי וירא כמשה יהיה א'כ אלא דמעלי זרעא חרעיה ומורע מזרעיה דנפיק אפשר נמי ^פני חיי : אידיהן(דף פ׳ ( ו ׳ ם י המיני הם ו

ל : פס אידיהן לפני פרק .כו׳ עמהן לספר ואסור :ק׳) חלק(דף ס׳ .עון נזה שאץ עד כו׳ ההרים :ג) דכליתוס(דף ראשון פ׳ .הם בעיקר מפרין עד כו׳ המודה כ
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ן ץ י ם׳ חייב המגדף א  איט המגדף הק נ״ו) נ״ה (דף מיחוס ארנע ׳b נסגהדרץ .ו

המיוחד שם פל אלא 5מיי יהא לא יכול בגמרא ובברייחא השם אס שיפרש פד חייב ’
ה ת״ל הכפיין כל לרבות מנין בלבד י א  אומרים וחכמים ר״מ דברי מ״מ אלהיו יקלל נ

 בשם אומו ויברך ומ״ש .כחכמים דהלכה וידופ באזהרה הכגדין ופל בסקילה המיוחד שם פל
p בשם שם שיברך פד הנא שם וכו׳. השמות 
 ה׳ שם ונוקב קרא דאמר שמואל אמר ה״מ0

 בהאי הדריה להכי וסירש״י יומת שם בנקט
 דסנן ק״ל אך .בשם שם שיקוב פד לומר קרא

 קללם ואמו אביו מקלל גבי ארקא בההוא
 ואמרינן פושרים וחכמים מחייב ר״מ בכנוי

 שם בנקבו דכחיב משום דרבק דשפמא בגמרא
 ואמו אביו מקלל פל לימד שם ס״ל מה יומת

 איש אם ופירש״י בשם שיקלל פד חייב שאיש
 למקלל פנץ תנהו שם ונוקב כתיב דהא לו מנין
 דשמואל להו לית ׳חכמים ודאי והא ואמו אביו

 אביו למקלל קרא מהאי ילפי מצו היכי דאל״נ
 דחכמים רש״י וכ״כ איצשריך לגופיה הא ואמו

 פד קרא למיל.מהאי דדרשינן הא ס״ל לא
 מחייבי בשם שם ברך לא דאפי׳ בשם שם שיברך

 דשמואל כההיא כאן רבינו שפסק ומאחר רבנן
 שאס כחכמים ממרים מהל׳ בפ״ה פסק היאך

 לומר ואפשר .פשור בכנוי ואמו אביו קלל
 כחכמים ואמו אביו מקלל גבי פוסק שרביש

 חייב אינו דפנא ברייפא כסחם מגדף וגבי
 סבירא לא דחכמים דנהי בשם שם שיברך פד
 דההיא דחזינן כיון מ״מ דשמואל מפמא להו

 פלה דפליג מאן וליכא אתנייא סתמא ברייתא
 מפיק אחרינא דמקרא דאפשר נקטינן כוותה

 צ״ט ומ״מ . כנ״ל שמואל דאמר מקרא ולא לה
 מן באחד המיוחד שם בירך שאם לרבינו מנ״ל

 בשם שיברך בעינן דילמא שחייב הכנויים
 דשם רבינו דברי פל כתב והרמ״ה .המיוחד

 שם פל אלא נסקל ואינו כנוי אלא אינו אדנות
 לו והשיבו לדבריו ראיות כמה והביא ההויה

שם ש"מ בגמ' קאמר דכי לרבינו ליה דמשמע
 דההוא ההוי״ה שם דהיינו לפרושי בפי ולא קאמר אדנות בשם הוא שם ארבענמי בן

 אינו נמחקים שאינם השמות מן בשם אוחו ויברך שכתב דמה פוד וכתב .העצם שם
 שם בו שמברך שם בעינן נמי הכי המיוחד שם המהברך שם דבעינן היכי דכי כן

:רבינו בעד טענו לוניל וחכמי לדבריו ראיות והביא המיוחד
 ראב״י ואמו אביו המקלל גבי ס״ו) (דף מיתות ארבע בס׳ מנין. מגדף של אזהרה ח

 התם ואמרינן תקלל לא אלהים ת״ל מנין השם את למברך אזהרה אומר
 לברכת אזהרה יליף הכי אפילו אתא דיין ולאזהרת הוא חול אלהיס דהאי למ״ד דאפילו

ל ממול: קדש דגמר מהנא השם כ משנה •שמעתי. כמותו אני אף עד ויוםוכו׳ יום ב

מ׳) דסנהדרין(דף ובפ״ק היתה שעה הוראת מגדף ורבק דאמריק הא גבי משרפין בס׳
 בהלכות רביש וממ׳׳ש .אותם ממיתין אין שבתורה מיתות חייבי כל ושאר דסניא הא גבי

 התראה צריכין אין לפיכך מעשה להם שאין לפי שגגה זוממין לעדים ואין עדות
טל איש דמגדף דאמרינן כיון וא״ס . התראה ליכא מעשה דליכא היכא דכל משמע י

וי״ל התראה. שייך דלא פשיטא בו לחזור

עבורת בהלכות המגדף דץ כללתי זה ומפני נסקלץ.
ובירך בו התרו לא אס אבל דיטר'נסקל כדי ייני הן ואלו T:הם בעיקר כופרים ששניהם כוכבים
אמריק הוה אי בו חזר שלא אע״ס פדים בפני השם את שיפרש עד םקילה הייב המגדף ייאין .המגדף
״ן המיוחד ך ^ן ״ ן _ נסקל: אינו התראה דבעי ,

שנאמר נמחקים שאינם השמות p בשם אותו ויבו-ך
ס בשם השם אס מגדף דהיינו רבינו סד  ע

 שאינו קנאים בו פגעו לא שאם ומשמע כוכבים
 קנאים ארמית בועל גבי התם כדאיתא נסקל

 יכרת מאי קנאים בו פגעו לא ובעי בו פוגעים
 היכא כל אלמא וכו׳ יעשנה אשר לאיש ה'

ש לא אם בו פוגעין קנאים דאמרינן  ט פג
ש :אוחו ממיתין ב״ד אין מ״  שיברך עד רבינו ו

 שאינן השמות עניינו .המיוחדים השמות מן בשם
 שלא המיוחדים היינו דנקט ומיוחדים .נמחקים

:להמחק
ל ' ט׳ השם ברכת השומע כ ס') שם(דף .ו

 השומע שמואל אמר יהודה רב אמר
 לקרוע חייב אינו כוכבים העובד מפי אזכרה

ה. מומר ישראל רבשקה וא״ת  רב ואמר הי
 שם על אלא קורעים אין שמואל אמר יהודה

 חייא דר׳ ופליגא דלא כנוי לאפוקי המיוחד
 בזמן אזכרה השומע .חייא דא״ר בהרווייהו

 כן אומר אתה אי שאם לקרוע חייב אינו הזה
מישראל• אילימא ממאן קרעים הבגדים כל יתמלא

 כוכבים מעובד פשיסא אלא האי כולי פקירי מי
 וש״מ בכנוי לאו אלא גמירי מי המיוחד שם ואי

.ש׳*מ חייב מעיקרא הא דלא הוא הזה בזמן
 כשמואל כוכבים העובד מן בשומע רבינו ופוסק

 היה דלא דהיכא זר\והשיב על קולון מהר״י נשאל וכבר למה, וצ״ע .חייא כר׳ כנוי ובברכת
 נגד כרב הלכה ורבא אביי דעד קי״ל דהא חייא כר׳ פוסק כשמואל לפסוק ראיה לרבינו

 הראוי מן וא״כ משמואל גדול הוא ורב הוה דרב רביה חייא דרבי הכא וכ״ש התלמיד
 הכנויין על שקורעין כן מוכיח הירושלמי שהרי ועוד .מייא כרבי כנוי ברכת לענין שיפסוק
 והוה מגדף והוה כותאי חד ליה אזדמן באסרטיא מהלך הוה לוי בן ר״ש התם דקאמר

 כשמואל שפסק ומה .הזה בזמן ושקורעין הכנויין פל שקורעים אמרת הדא עד וכו׳ קורע
 דאמר אזלא כשמואל ע״כ דגמרא דסוגיא לרבינו דס״ל משום המברך כוכבים העובד בענין
מאי ששמעו בשעה קרעו וכי ששמעו בשעה קרעו שכבר לקרוע חייבים אין העדים התם

 שאר ועל סקילה חייב המיוחד השם על ה׳ שם וגוקב
 על אלא חייב שאיגו שמפרש מי ויש באזהרה. הכיגוים

 הוא שגיהם שעל אומר ואגי ה״א וא״ו ה״א יו״ד שם
 לא אלהים שגאמר מגין מגדף של אזהרה ח ♦ נסקל

 יוסי יכה בכיגוים העדים את בודקין ויום יום בכל תקלל.
 ושואלים לחוץ אדם כל את מוציאין הדין גגמר .יוסי את
 ששמעת מה אמור לו ואומרים שבעדים הגדול את

 וקורעין רגליהם על עומדים והדייגים אומר והוא בפירוש
 . שמעתי כמותו אגי אף אומר השגי והעד .מאחין ולא
 כזה לומר מהן ואחד אחד כל צריך רבים עדים היו ואם

 איגו דיבור בדי ° בתוך בו שחזר מגדף ט שמעתי:
 השם את שגידף מי גםקל. בעדים שגידף כיון אלא כלום
 אותו והורגים בו פוגעים קגאים כוכבים עבודת בשם
 עד גסקל איגו דין לבית ובא קגאים הרגוהו לא ואם

 ברכת השומע כל י :המיוחדים השמות מן בשם שיברך
לקרוע חייב הכיגויין ברכת על ואפילו לקרוע חייב השם

והוא:מז סימן לאוין סמ״ג א

בגדיו את ויקרע וכו׳ חזקיהו המלך כשמוע ויהי דכתיב ס״ד לא השתא שמעי קא הא הוי וזהו כמוהו אני אף אומר והשלישי אמרו ובסוף ,רבינו כלשון נ״ו) (דף סנהדרין סם
גבי הא בפירוש ששמעו מה למלך אמרו היאך בסוס׳ והקשו קרעו לא והס קרע המלך נושאים שהיו זמן כל יום בכל כך המשנה ופירוש וכו׳. רבים עדים היו ואם רבינו שאמר

 שמצאתי אחת בשיטה אבל דבר. תירצו ולא בכנוי העדים אח דנין היום כל חנן עדים יוסי יכה אמר כך אמר היאך בכנוי אוהו ובודקין עמהס דנין העדים בבדיקות ונוחנין
חירון מחוך למדנו לכשימצאוהו דינו גמרו אמירה ובאותה היה מומר ישראל דרבשקה תירן עד חייב ואינו המיוחד בשם איכא אותיות דארבע יוסי אס יוסי נקט ולהכי יוסי את

דאמר כשמואל דהלכתא שמעינן ממילא וא״כ הוה מומר ישראל דרבשקה סבר דסלמודא זה כמו בשם שם שיברך עד חייב דאינו יוסי יכה נקט ולהכי שנתבאר כמו המיוחד שם שיברך
לומר דהק לא חייא רבי דאפילו הוא דסברא כוכבים העובד ברכת על קורעים אין ליה ואמרינן בירושלמי פריך בפירוש ששמעת מה אמור לו אומרים דתנן ואהא .שקדם

בהדיא משמע וכן דרבשקה מההוא לה דיליף משום אלא כוכבים העובד ברכת על שקורעין ארבע בן שם מזכיר כלומר קלל ובו קלל לפניכם שאמרתי השם אותו אלא ומשני גדף
עובד רבשקה מ״ד כוכבים עובד קללת על לקרוע מהו ההם דגרסינן הירושלמי מתוך .יוסי את יוסי יכה כלומר בו וקלל אוחו וקלל המגדף הזכיר הזה השם ואומר אותיות

דרבשקה דבההיא בהדיא הרי קורעים אין היה מומר ישראל רבשקה ומ״ד קורעין היה כוכבים :זה רבינו כתבו לא נמה ידעתי ולא
דאידמיא שמעינן ממילא היה מומר דידןדישראל תלמודא מדחזינןדסבר וא״כ מילתא תליא אלא רביש שכתב ובמה פ״ו) (דף דנדרים בחרא בפרק .וכו׳ בתוך בו שחזר מגדה ם

דעת דאדרבה ולומר לדמות דאפשר ול״נ חשובתו: פ״כ קורעין ואין חייא דרבי ההיא וצ״ע החראה בעי לא דמגדף והוא אחר דין כלל נסקל בעדים שגדף כיון *
רבינו בפ׳

משנה לחם
שם פל בגמ׳ אמרו דכי וכו׳ שדי אל חמשה שהם נמחקים שאינם השמות מן אחד הרחק דאמרי ואיכא רשות זו ביתה פסח אל תקרב ואל מינות זו דרכך מעליה הרחק
לפרש כונתו ואם .אמרו והמברך המבורך בשם בין באזהרה הכנוי ועל המיסה המפורש דרשות דלכלהו משמע זונה זו פיתה פתח אל תקרב ואל והרשות מינות זו דרכך רעליה

השם גם כן אס וכו׳ ורחום חנון כמו הם וכנויין נמחקים שאינם שמות המפורש שם ־'' ־ ׳־־ ‘ ־־ ־'־־ י ־ ..............׳ . .  אל תקרב מאל ליה נפקא איך רבינו פל קשה כן ואם נפקא דרכך מעליה מהרחק
רבינו: דק לא ולהכי בזה חשש שאין ודאי ונראה ביתה פסח

לן ן א  חייב אינו המגדף במשנה) נ״ה (דף מיחוח ארבע בפרק וכו׳. המגדף דיני הן ו
 (דף בפסקא שם עוד בשם שם שיברך עד תנא ובגמרא השם את שיפרש עד

 בן לאפוקי אותיות ארבע בן שם שיברך עד חייב אינו יעקב בר אחא רב אמר ס׳)
 בעלמא מילתא דחימא מהו ותירצו תנן יוסי את יוסי יכה פשיטא והקשו דלא אותיות שתי
 יעקב בר אחא דרב משמע ומכלהו בגמרא אחרינא לישנא ואיכא .קמ״ל דנקט הוא

 משמע וא״כ אותיות ד׳ בן שם שהוא יוסי את יוסי יכה נקט בדוקא דמחני׳ אשמעינן
 חנן יוסי אח יוסי דהא המברך השם ה״נ ארבע בן הוא המבורך דבשם היכי דכי

 על קשה וא״כ אותיות ארבע בן שיהיה דצריך יוסי כמנין אותיות ארבע בן דמשמע
שיהיה כתב המברך אותיות.ובשם ארבע בן שיהיה כתב המבורך בשם למה ז״ל רביש

עו? מגדל
iSki פירש ופן ובספרי ל׳ו) (דף מיהות ד׳ פרק .יומס מוס ה׳ שם ונוקב עד המגדף דיני הן » ר׳

לפ״ד ידעתי ולא ארבע בן שם משמע המפורש שם שלשון ועוד כן לומר לו היה המבורך
ה: רבינו שעם בז

 התורה בכל אמרינן מחלין יש בפרק .כלום אינו דבור כדי תוך בו שמזר מגדף ט
כו׳: ממגדף חון דמי כדבור דבור כדי תוך  בשם הפס את שגידף מי ו

 שם רבינו דבעי כאן משמע הזה הלשון מתוך . וכו׳ בו פוגעים קנאים כוכבים עבודת
 ממה הפך נראה וזהו המיוחדים מדכחב המבורך כשם המפורש שם שיהיה המברך

ם. שאינם שמות למעלה שכתב  למעוטי הוא מיוחדים דהיינו דלשון ליישב ואפשר נמחקי
: וצ״ע למעלה שהקשיתי מה קשיא מ״מ אבל הכנויים

ל י . השם ברכס השומע כ כו׳  שמואל אמר יהודה רב אמר (שם) מיתות ד' בס׳ ו
רבשקה וא״ת .וכו' לקרוע חייב אינו כוכבים העובד מפי השם הזכרת השומע

.ישראל
מיימוניות הגהות

5 רבי] עליך שלום הוי דיבור בדי [תוך 0
ה) מיחוס(דף ארבע ם׳ . נסקל הוא עד כו׳ המיוחד השם על : המצוס נספר  שנומוס וס׳ נ׳

ה :ונספרי ל׳ו) (דף הפדוס ר ה  שגידף וטי :פ׳ו) נדרים(דף וסוף קכ׳ט) נוסלין(דף יש ס׳ .נסקל פד כו׳ נו שחור מגרן* ;נ׳ו) (דף מיחוס ארבע ונפרק במכילתא .שמעתי כזה עד מנין מגדף של אז
 מקלל גני דקיי׳ל כחכמים והלכה אכנויין לה ומפרשי פוטרין וחכמים חייב נכולן המקלל התם דתצן המשנה מן דראייתו ו׳ל הלוי לר׳מ לוניל חכמי השיבו וכן ל׳ו) העדות(דף שנופת פ׳ .המיוחדין ע־

ל :חטאו ונשא אלהיו יקלל כי איש איש מדנהיג בגמרא וכדמוכח נשם שם דבעינן ) (דף מיתוס ארבע פרק .כו׳ השם נרכס השומע ב :ס׳
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 יהודה 3ר לגבי ימיל ה״ל סייא דר׳ משום בתרוייהו חייא כליי דלא לאסור! היפה דבינו
 הוה דרב דרכיה משום שמואל לגבי הייא כר׳ דהלכה לומר הרב שרצה ומה .ושמואל

 למימר שייך לא שמואל של רבו היה שלא שמאחר מכרטא לא הא משמואל גדול ורב
 עליה דאמרינן הוה יוחנן מרבי גדול רב דהא הרב במקום כתלמיד הלכה אין ביה
 אמרינן לא יוחנן וברבי ופליג הוא הנא דרב
 דכהובות קמא פרק ההוכפוח שכהבו כמו הכי

 יוחנן כר׳ הלכה הכי ואפילו ׳ צולין כיצד ופרק
 הוה דאפילו אפשר כבר כן ואם דרב לגבי

 פוסק שהיה חייא רבי בהדי לחודיה שמואל
 יהודה רב נמי דאיכא השתא כ״ש כשמואל רבינו

 משום אלא חייא כר׳ ליה סבירא דלא בהדיה
 על שקורעין דירושלמי ההיא רבינו דאשכח

 כר׳ לפסוק הוכרח חייא כרבי דאהיא הכנוייס
 ואחד מפיו השומע אחד רבינו ומ״ש : מייא

 שם ברייתא לקרוע. חייב השומע מפי השומע
 והעדים ב:מ׳ הניא הא וא״ת בעצמו הזה כלשון

 ששמעו בשעה קרעו שכבר לקרוע חייבין אין
 שכתב מה על שסמך וי״ל .רבינו כתבה לא ולמה
 ומדלא קורכין והדיינים דקתני המשנה לשון

 ואמרינן לקרוע. חייבים דאין משמע עדים מדכר
 שומע אכל שומע מפי שמעו דדוקא בירושלמי

 שהוא כיון מהשומע ששמע אהר מאדם ששמע
 עוד ואמר .לקרוע חייב אינו לשלישי יוצא

 וקלל אוהו וקלל המגדף הזכיר השם זה ואומר
 זה כתבתי וכבר יוסי את יוסי יכה כלומר בו

 אמור פ׳ בספרא .וכו׳ העדים כל :למעלה
 כל העדים אלו ידיהם אה השומעים וסמנו

 יחיד כל יד ידיהם את הדיינים אלו השומעים
 עליו ידיהם סומכים ראשו על ידיהם ויחיד

 לכך גרמת שאתה בראשך דמך לו ואומרים
 בשעת הנמצאין היחידים שכל ומשמע : עכ״ל

 למה מעם וצריך עליו ידיהם סומכים סקילה
 לרבינו דמשמע משום וי״ל .רבינו השמיעו

 אמר לא רחמנא דהא כן לומר סברא דאין
 בלבד ודיינים עדים דהיינו השומעים כל אלא
 שלא כדי היינו ויחיד יחיד כל יד דקאמר ומאי

 אחד כל בעד שיסמוך אחד דביד תאמר
 מניף שאחד בתנופה כדאשנחן סגי מהשומעים

 מהשומעים אחד שכל צריך אלא החברים כל בעד
 ידיהם את לה,מדקאמר■ ודייק ידיו שתי יסמוך

אן ידם: את קאמר ולא שו ט״  הרוגי בכל ו
 לא הכי אשכחן דלא כיון פשוע וכו׳. ב״ד

 אריש קאי שנאמר ומ״ש .בגח׳ ולא בקרא
 :ידיהם אח סומכים והדיינים העדים כל מילהיה

ג ״  חנן כריתות בריש .וכו׳ העובד כל א פ
 בהדייהו ומני הן כריתות ל״ו

 הייבין אלו על הכי בתר וקתני כוכבים עובד
 לא ועל חעאת שגגהן ועל כרת .זדונם על

 מקדש המכימא מן חון תלוי אשם שלהם הודע
 שאין כלומר ויורד בעולה שהוא מפני וקדשיו
 וקדשיו מקדש טומאת הודע לא על חייבין

 חטאת שגגחו על חייב שאינו לפי תלוי אשם
 קבועה בחטאת הוי אינך דכל אלמא קבועה

 עבודת בשגגת חניאת כתב בהדיא נמי וקרא
 ואם ומ״ש הוא: דל ואס כתב ולא כוכבים

 קהנסקלין אלו ס׳וס״א) (דף מיתות ארבע בפרק משנה והתראהנסקל. עדים שם היו
:כוכבים עובד בהדייהו ומני

 יעבדו דאיכה אמרינן (שם) מיתות ד׳ פ׳ וכו׳. למרקוליס עצמו הפוער לפיכך ב
:לפעור אבן וזורק למרקוליס עצמו פוער למעוטי אתא

בד״א
משנה לחם

 כינוי לאפוקי בלבד המיוחד שם על אלא קורעין אין שם אמר ר״י ואמר היה מומר ישראל
 כשמואל פסק ורבינו וכו׳ השומע חייא רבי דאמר בהרווייהו חייא דרבי ופליגא דלא

 חייא כרבי ובמדא לקרוע חייב דאינו כוכבים העובד מפי הזכרה השומע דהיינו בחדא
 או כשמואל בכלהו כסק לא למה טעם לתה וצריך הכנויין ברכת על קורעים דהיינו

 דא״כ שיקרע הברא אין כוכבים העובד מפי דודאי הכריחו דהסברא ונראה חייא כר׳
 ברכהו על לקרוע לנו דאין ודאי ברית בן אינו שהוא וכיון קרעים הבגד כל נתמלא

 סברא ואין מומר שהוא ואפילו השם את כמברך מבינינו דיצה קורעים אנו ישראל אבל
דסברא ודאי השם אח לברך שכונתו כיון הכנויין ברכת דאפילו ומשום חייא כרבי -לפסוק

א ג ד״  ואחד המקטר ואחד המזבח ואחד העובד אחד שם משנה .וכו׳ עבודות בשאר ב
 ואחד כדרכה העובד אחד זמר ק דהכי בגמרא ואמרינן ואחדהמשתמוה המנסך

 זורק נמי ולחשוב כדרכה שלא ואפילו המשהחוה ואחד המנסך ואחד המקטר ואחד המזבח
.ניסוך דסקרייה (־.לומרדזריקה מדם נסכיהם אסיך בל דכתיב מנסך היינו זורק אביי אמר

 לעבודת בזובח יחרם לאלהיס בח 1ז התם נמי ותניא
 מקטר בזובח אלא לי אין מדבר הכתוב כוכבים
 העבודות כל לבדו לה׳ בלתי ת״ל מנין ומנסך
 לידון זביחה שיצהה לפי המיולזד לשם כולם

 השתחואה,ח״ל לרבות מנין פנים בעבודות
 והוצאת ליה וסמיך להם וי!!החו ויעבוד וילך
 מנין אזהרה שמענו עונש וכו׳ ההוא האיש את
 שאני יכול אחר לאל ה:}תחוה לא כי ח״ל

 בכלל זביחה זובח ת״ל ו:מנשק המגפף מרבה
 מה לך ולומר אליה להקיש r יצא ולמה היהה
 וחייבים פנים עבודת שהיא מיוהדת זביחה
 חייבים פנים עבודת שהיא כל אף מיתה עליה
 יצתה בעצמה לדון השהחויה יצת: מיתה עליה

 לאלהים זובח ופירש״י ,כולו כלל י על לידון זביחה
 מדלא כדרכה שלא ואפילו במשמע אלהים כל

 בזביחה לאלהיס עובד כבודה בלשון כתביה
קאמר. שלו עבודה אינה אפינו ש״מ יחרם
 מלעבדה העבודות כל ונטל לבדו לה׳ בלתי
 עבודות דאכל ומשמע המיוחד לשם ונתנם בהם

 ללמד זביחה שיצתה לפי . קממר לה׳ הראויות
 אלא מחייב הזה הכלל ואין טלו הכלל על

 פנים עבודת שהיא לזיבוח הדומה עבודה
 שלא אהשהחואה דליהייב לן א נפי לא ומהשתא
 לרבות מנין בפנים היא עכודה דלאו כדרכה

 דנימא מרבה שאני יכול וכו׳ ה״ל השהחואה
 הכלל על ללמד הכלל מן שיצה: השתחואה

 דרך שהיא מיוחדת השהחואה דמה יצאה כולו
 כל אף כדרכה שלא אף ה על וחייב כבוד
 ואס זובח ת״ל חייב אלו כגון כבוד דרך שהיא

 לך פרס למה באת הכלל על ללמד השהחואה
 נפקא ומהשתחואה היא כבוד דרך הלא זביחה

 עמה הנכללות כל על ללמד באה זבימה אלא
 ומשום פנים עבודת מיוחדת זביחה ומה

 הוצרכה לחיובא מהכא לן נזקא לא דהשתחואה
 לבדה בעצמה לדון כדי ולצאת לחזור השתחואה
 כיוצא על חייבים שאין ואע״ס עליה שיתחייבו

 שנסך הרי הוא כך רבינו לשון וביאור בה.
 יחרס לאלהים זובח שנאמר חייב וט׳ -לפעור

 הראויה עבודה דאכל משמע. וכו׳ לה׳ בלחי
 שאינה אע״פ לכוכבים בה עבד אם מיחייב לה׳

 לחייב לה׳ מבלתי דורשין אנו ואין לה מיוחדה
 כתב מדלא כבוד דרך שהיא עבודה כל על

 דוקא לומר זובח וכתב ייזרם לאלהיס עובד
 דממלת נמצא פנים עבודת ת:יא דזביחה דומיא

 וממעטינן ׳ פנים עבודות שיצר מרבינן זובח
 כבוד דרך שהם אע״פ פנים עבודת שאינן
 אלא לאלהים הזובח נחרבו שלא מכיון וה״ק

 לרבות מנין להשי״ת מיוחדין שהם עבודות
 לא נאמר לכך פנים מעבודת שאינה השהחואה
 זביחה מלכתוב וגמר, וכו׳ להם חשהחוה

 על ללמד זביחה מהכלל היוצאות והפהחואה
 וה״ה שאמר וזה מזביחה הנמד הכלל ופירש והזר עצמה על ללמד והשחמואה הכלל כל

 יישוב זה הוא. מנסך דבכלל זורק גם מונה אינו למה לך תקשה ולא ומנסך למקטיר
 וזורק בהם שכתוב בנוסחתנו טעות שיש ודע .שכתבתי בגמ׳ כן נתבאר וכבר רביני לשון

הוא אחד ומנסך וזורק לגרוס צריך כך אצא בספרים שנפל הוא וטעות הוא אחד ומזבח
כמו

למלך משנה
 ופריך ס׳:) (דף בהנהדרץ .ומנשך ומקטיר וזונח ממשההוה חון טנודוח נשאר בד״א ג פ״ג

א מי  ומולק מקנל ופירש׳י-דנשלמא מנסף היינו זורק אניי אמר זורק נמי ליחשונ ננ
ם טנודח לשם הנעשות ענודות דליהוו אשכחן דלא הם כנים דטנודת אע׳ג לן קשיא לא  נראה ,כונני

 היינו מולק תני דלא דהא נכ׳־מ מרן וכ'כ חייכ מולק דודאי תימה והוא חיינ אינו דמולק מדנריו
ח. היינו דמולק מפום נ ו  להתופשות ראיתי פונ .ומוליך מקנל וכנ׳ל נספרים נכל דע׳־ס נ״ל ע'כ אשר ז

תנו הללו רש׳י דנרי שהעתיקו פ׳ג) (דף דיומא פ״ו  התוספות שמדנרי ודע . הוא ופשוט כהגהתנו ונ
שחיפת נמקום דמנחה דקמיצה השחיטה על שחיינים כמו חיינ כוננים לענודת דהקומן דס׳ל מוכח שם

:מילי לכל היא זנח

 השומע ואחד השומע אחד .מישראל שישמענה והוא
 כוכבים העובד מפי השומע אבל לקרוע. חייב השומע מפי
 מפני אלא ושבנא אליקים קרעו ולא לקרוע חייב אינו

 סומכים והדיינים העדים כל מומר. ישראל היה שרבשקה
 דמך לו ואומר המגדף ראש על אחד אחד ידיהם את

ך. גרמת שאתה בראשך  מי דין בית הרוגי בכל ואין ל
 כל וסמכו שנאמר בלבד מגדף אלא עליו שסומכים

:ידיהם את השומעים

שלישי פרק
ואם כרת ח״ב מדון ברצונו כוכבים העובד“ כל א

 בשגגה עבד ואם .גסקל והתראה עדים שם היו
עה: חטאת קרבן מביא  קבעו הרבה עבודות ב קבו
 ועבודת וצורה צורה ולכל וצלם צלם לכל כוכבים עובדי

 אדם שפוער שעבודתו פעור כגון זה כעבודת אינה זה
 יסקל או אבנים לו שיזרוק שעבודתו ומרקולים לו עצמו

 לשאר תקנו אלו כגון עבודות והרבה אבנים מלפניו
 אבן שזרק או למרקולים עצמו הפוער לפיכך .צלמים
 שנאמר עבודתו דרך אותו שיעבוד עד פטור לפעור
 גם כן ואעשה אלהיהם את האלה הגוים יעבדו איכה
 העבודות דרכי לידע דין בית צריכין העגין זה ומפני אני.

 דרך היא שזו שידעו עד כוכבים עובד סוקלין שאין
 הוא בהן וכיוצא אלו עבודות של ואזהרה ג :עבודתו

 בשאר אמורים דברים במה תעבדם. ולא שכרדב מה
 אבל ומנסך ומקטיר וזובח ממשתחוה חוץ עבודות
 עבודת מיני מבל לאחד אלו מעבודות באחת העובד
 הרי כיצד .בכך עבודתו דרך שאין ואע״פ חייב כוכבים
 זובח שנאמר חייב למרקולים שזבח או לפעור שניסך

 עבודה בכלל זביחה .לבדו לה׳ בלתי יחרם לאלהים
 שעובדין מיוהדת זביחה מה לך לומר יצאת ולמה היתה

 . היתה בין עליה סקילה אחר לאל הזובח וחייב לשס בה
 עבודה כל אף .בזביחה אינה או בזביחה עבודתו דרך

 שהיתר. בין אחר לאל בה עבד אס לשס מיוחדת שהיא
 לכך .עליה חייב בכך שאינה בין בכך עבודתו דרך

 ההשתחויה על לחייב אחר לאל תשתחוה לא נאמר
מנסך. למקטר הדין והוא בכך עבודתו דרך אין אפילו ו

וזורק טוריו׳דסי׳קצז: לאויןיו. אסמ/

: זה ליישב שהאריך ק' שורש ז״ל קולון במהר״י ועיין עליו לקרוע הוא
ענין אינו אס אמרו ס״א) (דף שם חייב) למרקוליס שזבח (או :וכו׳ אומר הייחי ימרס זובח נאמר אילו רבנן קנו בברייחא שם זה כל .וכו׳ אמורים דברים כמה, ג פ״ג

כדרכה
עוז מגדל

א ;שכלו נטוב טעמו ונתינת במכילתא עקרו .תענדם ולא עד כו׳ : הנהנים אל אמור פרשת סוף כן מורין הכתובים פשטי .הפיק סוף עד זכו׳ והדיינין העדים בל ד׳ וזורק עד עבודות נשאר ב
ל פ״ג פני ס') (דף מיתות ארנע פ׳ סנהדרין נמסכת הכל .אני גם עד העונד כ ס א) ׳0 מיתות(דף ארבע ופ׳ במכילתא הכל . הוא אחד ומגסן הענין זה ו :ס׳


