
69 להמשנה כסף פ״ו כוכבים עבודת הלכות .מדעמשנה כסף
 מי מעשה בו שאין לאו דהוי משוס לקי דלא והמקיים הנודר מ״ס בשמה והמקיים גשמה

 לוקה איע כלן על רfאלע ר׳ אמר רבין אתא כי אלא עליו לוקין ואין הוא שבכללות לאו נמי
 הנינמי שבכללות לאו ליה דהוה משום לקי דלא אהנך שנא מאי והמקיים מהנודר חון
 עכ״ל עליו לוקין מעשה בו שאין לאו דאמר יהודה כר׳ ההוא הוא מעשה בו שאין לאו

רביע ולדעת הראב״ד כדברי ופשעיה .הנמרא
 ואליבא לרבץ בין דימי לרב דבין דכיון י״ל

 ומקיים לנודר דמו לא ומנשק מגפף דר״א
 בהי דפליגי אלא לקי לא ובמד לקי דבחד

 ומקיים ונודר דמגפף והיינו דלקי הוא מנייהו
 בתרי פלגינהו אלא והננהו תנא ערבינהו לא

 הכא לקי לא הדין דמן דאע״ג לן לגלויי בגי
 דהאי סבר דימי ורב דלקי לתנא ליה קיס
 מעשה בהם שיש דכיון ומנשק מגפף היינו דלקי
 לענוש יותר ראוי שבכללות לאו שהם אע״ג
 עליה ואקשו מעשה בו ואין מפורש מבלאו

 דלוקין בעלמא למ״ד ליכא שבכללות דלאו כיון
 לוקין דבהא הנא דסבר למימרא ליחא עליו

 נודר היינו דלקי דהאי דאמר כרבין ואסיקנא
 בו שאין אע״פ בכתוב מפורשים שהם כיון ומקיים
 דלוקין הנא קאמר דבהא לומר ראוי מעשה
 מעשה בו שיש אע״ם שבכללות מבלאו יותר
 מאן בעלמא אשכמן לא שבכללות דלאו משום
 סברא שום אין אלמא עליו דלוקין ואמר דפליג
 בו שאין לאו אבל שבכליות לאו על ללקות
 הרי וא״כ עליו לוקין דאמר ר״י אשכחן מעשה

לאו בהאי דידן הנא דסבר לומר מקום יש

הראב״ד השגת
 שהוא זה האוב מעשה כיצד *

ס א׳א .ומקעיר עומד  נני
 אדם של ונעור כן עושה הקברות

:מס של משחיו ומדבר מת

ששי פרק
ה א ש ו ע  כרת חייב בזדון ברצונו ידעוני או ייאוב ה

 היה .נסקל והתראה עדים שם היו ואם
עה. הטאת מביא שוננ  *ביצד קבו
 עומד שהוא זה האוב. מעשה הוא

 שרביט ואוחז ידועה קטרת ומקטיר
 מדבר והוא ומניפו בידו הדם של

 עד אצלם ידועים בדברים בלאט
 מה על ומשיבו עמו מדבר אחד כאלו השואל שישמע

 מאד עד נמוך בקול הארץ מתחת בדברים שואל שהוא
. מרגיש במחשבה אלא לאוזן ניכר אינו וכאלו ו  וכן ב

 שישמע עד בה ומנחש לה ומקטיר המת גולגולת הלוקח
 כל ומשיבו. מאד עד שפל שחיו מתחת יוצא קול כאילו

 כיצד ב ז נסקל מהן אחד והעושה הן אוב מעשה אלו
ומקטיר בפיו ידוע ששמו עוף עצם מניח הידעוני. י=מעשה

ועושה
: לס לאוין בסמ׳ג עי׳ ב :קעס סי׳ יו׳ד פור .לאויןלח סמ״ג א

 בעלמא סבר דידן תנא לעולם אבל עליו לוקין מעשה בו שאין ל^ דאמר בעלמא כר״י
 מעעמא או כוכבים עבודת חומר משוס אי הכי אמר דוקא והנא ימדה כר׳ דלא

 אע״פ לוקה שהוא לשם בנשבע קרא דגלי דכיון משוס דתנא דפעמא ואפשר .אמרינא
:כוכבים עבודת לשם בנשבע הדין הוא מעשה נו שאין

כריתות בריש .וכו׳ אוב העושה א 1פ״
 על דמייבין הנהו כל מני

 בהדייהו אוב ומני ספאת שגגחן ועל כרש זדונן
 לא מ׳׳ס ס״ה) (סנהדרין מיתות ד׳ בפ׳ ואמר
 ואמר אוב, דתנא היכי כי ידעוני התם שנא

 כלומר נאמרו אחד בלאו ששניהם לפי יוחנן י׳
 שניהם עשה ואם נפקי קרא מחד דתרוייהו

 וא״כ אחת חמאת אלא חייב אינו אחד בהעלם
 זדונו על חייב נמי ידעוני יומנן דר׳ אליבא
 מעמא דהיינו אמר ר״ל חמאת שגגתו ועל כרת
 מסאה. חייב דאינו משום ידעוני חני דלא

 שכתב ומה .ר״ל לגבי יוחנן כר׳ דהלכה וידוע
 המת גולגולת הלוקח וכן בחורה: מפורש נסקל
 אוב בעל שנינו שם מיתות ארבע בפרק .וכו׳
 שם פיתום ופירש״י משהיו המדבר פיהוס זה

 הוא אוב שבעל אמרו בגמ׳ ובברייתא .המכשף
: בגולגולת הנשאל

 עומד שהוא זה האוב ®עשה מא כיצד
 הראב״ד ^תב :וכו׳ קפרת ומקפיר

 הקברות בביח א״א וכו׳ האוב מעשה כיצד
 מהיכן יודע ואיני .עכ״ל מת של משהיו .וכו׳
 שלא יוכיח דשאול אוב ובעלת כן הראב״ד למד

היתה

לחם
 כר׳ דאתי משמע שבגמרא רבינו על כאן שהשיג ז״ל הראב״ד לקושיית חיייז שם כתבתי
שם שיישב ע״ו שרש קולון במהר״י ועיין כאן מאריך איני ולכן שם הארכתי הכל ועל יהודה

ז״ל: הראב״ד השגת
 רבינו דברי .קבועה הפאת מביא שוגג היה וכו׳ ידעוני או אוב העושה א פ״ו

 אין דידעוני אמרו ס״ה) מיתות(דף ארבע פרק שבגמרא מתמיהים
 משום יוחנן ולר׳ לקיש לריש בריתות ושש שלשים גבי ליה תני לא הכי ומשוס מעשה ט

 דלא פעמא אלא מעשה בפי דלא היא ר״ע דממניתין משוס למתני ליה דהוה ודאי הכי
 בעי לא דר׳־מ דאע״ג ס״ל לקיש וריש וכו׳ אחד בלאו ושניהן דהואיל משוס לה מני

 ודאי לקיש דלריש מהכא משמע א״כ בעי זוסא מעשה אבל רבה מעשה היינו מעשה
 עלמא דלכולי מטוס מעשה בעי דלא עקיבא לר׳ ואפילו מקרבן פפור ידעוני עלמא לכולי

 דלית משוס מגדף דפפרי לרבנן קרבן חייב דאינו ודאי מודה יוחנן ור׳ בעינן זוסא מעשה
 פסק ז״ל דהוא רבינו על קשה וא״כ חייב מעפה בעי דצא לר״ע דוקא אלא מעשה ביה
 בעי לא דר״ע דאמר יוחנן דר׳ ואליבא כר״ע ודאי היינו בקרבן חייב הידעוני כאן

 עבירה וכל שם וכתב כרבנן רבינו פסק בהמילהו שגגות מהלכות א׳ ובפרה כלל מעשה
 מילה ובישול מגדף עבירות משלש מוץ מפאת שגגהה על חייבין כרת זדונה על שמייבין

 ודאי דלרבנן מודה יוחנן ר׳ דהא ידעוני הדין הוא פנוור דסגדף דפסק כיון וא״כ פסח וקרבן
 כאן שכתב מה מלכד שם שכתב מה על קשה ועוד אדידיה מדידיה קשיא וא״כ &פור
 לר״ל ?גמרא שהקשו וכמו כרבנן פסק דהוא כיון וידעוני ממגדף חון שם כתב לא דלמה

 ליה מבעי וידעוני מגדף יצא רבינו דברי על קשיא נמי הכי ליה מבעי ומגדף אוב יצא
 דקדקתי זה ולתרץ . חזקה היא זאת קושיא ובאמת וידעוני. ממגדף מוץ למימר ליה והויש

 ידעוני בעל שם וכתב העבירוה שבשאר דכריתות העבירות כשמנה פס רבינו שכתב הלשון
 ביה דאיכא חד דידעוני גווני חרי ליה דאית מדבריו לי נראה במעשה ומדכחב במעשה
 בפיו עצם שירת מבלי בניחוש העחידות המדבר דהיינו מעפה ביה דליכא וחד מעשה
 הצופים גס נקראים ולכך עצם משימים העתידות צופים המדברים שרוב מפני ידעוני ונקרא

 מפני לרבינו זה לו ויצא .הכולל שם שהוא ידעוני בשם כלל עצם שימח מבלי העתידות
 ביה דלית משוס ידעוני מנה דלא אמר דהיכי הזקה קושיא הגמרא• בדברי לו שהוקשה

 ז״ל לרש״י שהוקשה וכמו העצם פימת מהוא ביה איח מעפה ידעוני ודאי דהא מעשה
הוא ולכך בכך לחלק לו נראה לא ורבינו העצם, שימת בשעת מדבר דאינו חירן והוא

ל׳׳ו גבי ידעוני תני דלא הא ה״ק מעשה בו שאין ידעוני בגמרא שאמר דמה מפרש
 צופה שהוא כגון מעשה ביה דלית ידעוני דאיכא פסיקתא מילהא הוי דלא משוס כריתות
 גבי ליה תני לא ולכך מקרבן פפור שהוא ודאי ידעוני ואותו עצם שימת מבלי עתידות
 הוא בפיו עצם המשים דידעוני ודאי אפל פסיקתא מילחא הוה דלא כריתות ושש שלשים

 עצם שמשים וכגון חייב דידעוני כאן כתב ולכך לרבנן ואפילו לכ״ע וחייב מעשה בר
 ומה מעשה ביה דליח ידעוני לאפוקי כלומר במעשה ידעוני בעל נתב שם וק בפיו
 משוס פסיקתא מילהא הוי דלא משום סעמא, היינו וידעוני ממגדף חוץ שכז מנה שלא

 רבינו דברי ליישב לי נראה כך לקמן שכתב וכמו מעשה דעבד כגון דמייב ידעוני דאיכא
ביפול ופעם מעשה ביה דלית משוס הוא המגדף דפעם שם רבינו כתב עוד .ז״ל

דאיכא סעמא לימא גמי ומילה דבפסח וקשה עשה מצות דהוי משוס ומילה פסח קרבן

עוז מגדל

משנה
 שב והוי מצוה ניפול הוי ומילה פסח דבביפול מעשה בהו דלית משום דהיינו במגדף

; צ״ע ומ"מ פשוס יותר אמר פעם ומילה בפסח לתת רצה ואולי .העשה ואל
 המדבר פיחוס זה אוב בעל אמרו ס״ה) (דף במשנה שם . וכו׳ האוב מעשה הוא כיצד

 אצילי ומבין הפרקים בין המדבר זה אוב בעל ת״ר בגמרא שם ועוד .משחיו
 מארן כאוב והיה מהיבי מאליו מדבר והוא בפיו ידוע עצם המניח זה ידעוני .ידיו

 ותאמר ח״ש ומשחעי הפרקים בין ויתיב דסליק לס אורחיה כי דמשהעי לאו מאי קולך
 דיתיב לא כאורחיה דמשהעי לאו מאי הארן מן עולים ראיתי אלהיס שאול אל האשה

 בגלגלת הנשאל ואחד בזכורו המעלה אמד אוב בעל ש״ר שם עוד .ומשתעי הפרקים בין
 קמיה הא סליק להיכא עולה שם והקשו בשבת ועולה כדרכו עולה בגלגלת נשאל וכו׳
 משחיו מדבר מפרש שהוא נראה ז״ל רש״י ומדברי כדרכו(כו׳. עונה אימא אלא מנח

 הוא ג״כ הפרקים בין ופירוש מכשף, של שחיו תמת למת משים והמכשף המש את שמעלה
 לכאורה נראה ורבינו מכשף, של הפרקים בין יושב והוא עולה שהמת שר״ל גוונא האי בכי

 מתחת יוצא שהקול נראה אלא שחיו תמת את-המש שמשים כן מפרש שאינו מדבריו
 שהקול גווגא האי כי yצ׳ הפרקים בין וכן שחיו מתחת יוצא קול כאילו כתב שכן שמיו
 הפרקים בין ויושב עולה אינו הוא לעולם אבל מכשף של הפרקים מבין כיוצא נראה
 שהרי הוא אורחיה כי ודאי דהא אורחיה כי לאו מאי בנמ׳ פריך מאי זה על וקשה
 זה ועל לארן מתחת יוצא הקול כאלו נראה אלא הקבר מן עולה שאינו רבינו כתב
 לדעתו הא ויתיב דסליק להירון מקום מה קשה ועוד .קולך מארן כאוב הכתוב אמר
 למימר וליכא הפרקים מן כיוצא נראה הקול אלא הפרקים בין ויושב עולה המש אין

 שייך לא ובגולגולת דמתניתין דומיא בגולגלת הברייתא פירוש דע״כ ועוד ויתיב, דכליק
 ודאי ונראה ,מנח קמיה הא סליק להיכא עולה בגמ׳ לקמן כדאמרו ויתיב סליק למימר
 בין או מס של שמיו בין ויושב המת אס מעלה שמכשף ז״ל רש״י כפי׳ מפרש דרכינו
 ממאמרם רואה א.הה0 מה וכל המשנה בפירוש כתב רבינו אבל ז״ל. וכפירש״י פרקיו
 שיארע כמו בזה מחשבתו שישים מה כפי כוזבת שמיעה היא זה בענין ומדבר שומע
 שהוא ודאי נראה ולכך .ע״כ החיחדוס בשעת לומר רוצה הפנוי במקום הרבה אדם לבני
 בין יושב הוא וכן הפרקים בין ויושב' עולה והמת המת את מעלה שאמר זה שכל סובר
 מן יעלה לא המת לעולם אבל כזב דבר והוא דמיון הוא הכל משחיו ומדבר שמיו

 השואל שישמע הוא הדבר אמיתות לענין אלא דשאול אוב בבעלת הרלב״ג וכמ״ש הארן
 שהוא קולך מאר! כאוב והיה הכתוב שאמר וכמו לארן מתחת עמו מדבר אמד כאילו

 בין יושב שאמר מה וכן כו׳ הפרקים בין ויושב מת שמעלה נראה ולכך נמוך קול
 לא ז״ל רבינו ולכך ,כזב דבר הוא והכל משחיו שיוצא שנראה נמוך מהקול הוא שמיו

 הזכיר אלא אדם לבני שנראה מה לפי כוזב וענין דמיון הוא שהכל הגמרא דברי כאן הזכיר
 הזכיר לא רבינו ולכך מעות, הוא ושהכל כך הוא האמת שענין ואמר הדבר אמיתות

 כאילו נראה הוא האמת שכפי אמר אלא כן אינו האמת שכפי לפי כלל המת עלות ענין
 הזכיר שחיו מתחת יוצא שאמר ומה הו׳ מקטיר הוא בגלגלת וכן לארן מתחת יוצא קול

 שדברי הכל יחורז בזה והשתא .שחיו מחמס יוצא הקול כאילו שנראה דמיון ענין שהוא
 .המשנה בפירוש גלה עצמו שהוא וכמו החמת כפי רבינו ודברי הדמיון כפי הם הגמרא

קטרת הקטרת בגמרא נאמר לא הא אוב גבי קטרת מקטיר רבינו כתב איך וא״ת
גבי

 פלונית כוננים ענודה ד5נ לי שמור לחנירו אדם יאמר שלא תזכירו לא אחרים אלהים ושם דתניא
ל כדנרי ואם וכו׳ נשמו יקיים ולא עד דז׳ ם למה הראנ׳ רנ נא רני סירו  ודאי אלא פסקות נשתי אשי ו

א יהודה ר׳ הוזכר ולא היא הכל דגרי סיפא אכל יהודה כר׳ מוקי דוקא רישא מי  נשמה הנודר לגני נג
פ׳ לא ע נ ד זכייתי לפי נמלמוד מקום כשום ולא מיתות אינ  צריו נזה עליו לחלוק ירצה ז׳ל ואסהראנ׳

: כד'( כראיות דבריו לכרר
שה פ״ו ד מעשה כיצד : מיתות ארבע פ׳ . קבועה מסאה עד אוג העו ע ^ איכע פרק .בלאע או

ג :ס׳ה) מיתות(דף ח  משחיו ומדבר מת אדם של וכעוד כן עישה הקברות בבית ז׳ל הראנ׳ד כ
אני :עכ׳ל מת של י כל מפרש בתוספתא הלא הלכה ואס נקנל קנלה אם אומר ו נ  מחקות נקנלה ד

ס נזכר ולא כוכביה העובדים  גבי שפירשוהו כמו נתפרש לא למה וא'כ מיתות ארכע פ׳ הוזכרה לא ג
 הואי הקנרות בבית דאי דשאול אוב מבעלת ולמד צא לי קשה ועוד ,הקברות בבית ולן והולך ידעוני

 האונות אל הפנו אל עד כו׳ אצלם ידועים דברים :כד׳ן בקיא רמיוא והוי לעלמא מלתא מפרסמת
ע פרק הביאוה .הידעונים ואל ה) מיתות(דף אינ ;בספרא ואזהרה ס׳
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בחורח  .וט׳ ופ5האו אל האגו אל שגאמר מנין שלהן ואוהרה : הקברוס כבית היסה

: קדושים פרשת פהנים
 כרת זדונן על שחייב הנהו בהדי לה מני ב׳) (דף כריתות בריש .וכו' מזרעי הנותן נ

 ירגמוהו הארן עם בקרא כתיב בהדיא ,נסקל וס״ש :קבועה חמאת שגגתן ועל
לא ומזרעך שנאמר  מנין שצו ואזהרה וכר:

 נכפלה וכבר כסב שלו בסה״מ וכו'. להעביר 1חה
 בך ימצא לא באומרו הזה מהמעשה האזהרה

 שכהב במה רבינו וכוונת . באש ובהו בנו מעביר
 דמולך פירושא ילפינן בך ימצא דלא דמקרא כאן

 ס״ד) (סנהדרין מיתות אר^ בפרק כדאמרינן
 חייב יהא יכול באש ולא למולך והעביר מסר
 בך ימצא לא להלן ונאמר להעביר כאן נאמר

 ומה באש כאן אף באש להלן' מה. בנו מעביר
 בסה״מ שכתב ומה ,מולך להלן אף מולך כאן

 שייך דמולך פירוש דידעינן בסר היינו שנכפלה
 אש מדליק עושין היו כיצד נכפלה: למימר
 ואבי ומ״ש והולך: מהבאר .וכו׳ ולוקה גדולה

 דעת זה . האש על בנו שמעביר הוא הבן
 בך ימצא לא מדכסיב לה דמפיק ואפשר רבינו

 מעביר עצמו שהוא אלמא באש ובהו בנו מעביר
 ארבע נפרק רש״י דעת כן אין אבל , אוחו

 :אוחו מייגיריס היו שכהניהם אלא מיתוס
 בתוך אחר ר5ל זה מצד ברגליו ומעבירו

(שס) מיתוס ארבע בפרק .וכו׳
 דרך שיעבירנו עד חייב אינו יהודה רב אמר

 דליבגי שרגא אביי אמר דמי היכי העברה
 גיסא מהאי ונורא גיסא מהאי נורא במיצעי

 כווחיה תניא ,דפורייא כמשוורסא אמר• רבא
 העברה דרך שיעבירנו עד חייב אינו דרבא

 דליבני שרגא ופירש״י . פביור ברגל העבירו
 והאש לבנה ע״ג לבנה גבוה לבנים שורת
 מעבירו אינו דפורייא כמשוורהא .ומכאן מכאן

 שהתינוקות כדרך ברגליו קופן אלא ברגליו
 בארן מפירה שהיתה הפורים בימי קופצים

 לשפה. משפה קיאן והיא בו בוער והאש
 בקפיצה עבודתו דרך אלמא פפור ברגל העבירו

 בגמרא דאדרבא ברגליו שיעבירנו עד חייב דאינו רבינו כתב היאך לתמוה ויש . עכ״ל
 האי׳ מפרש דרבינו והשיב זה על קולון מהר״י הגאון ונשאל פעור, ברגל דהעבירו אמרינן
 כחיפו על בנו את נושא שהאב היינו העברה דדרך משוס היינו אביי שאומר דליבני שרגא
 עצמו האש בתוך עובר האב שיהא משמע לא דקרא ואע״ג האש במוך בנו עם ועובר
 גדר פירוש ובמיצעי דליבני דשרגא כיון מ״מ באש בנו עם עובר ולא כתיב באש בנו שהרי
 האלה הגדרים גין עובר והאב שלאב גובהו כנגד עד גובהן מזה לבנים וגדר מזה לבנים

 עד הלבנים ממחיצת למעלה כתיפו על בגו מעביר שהוא אלא כלל בו נוגעת האש ואין
 זה ועל באש בנו מעביר לו קרינן אביו של כתיפו על המורכב הבן אל מגעת שהשלהבת

 האש בתוך עובר עצמו שהאב אב של ברגל כלומר ברגל האב העבירו דאם וס״ל רבא פליג
 דפורייאשכן כמשוורתא רבא דקאמר והיינו שלבן ברגלו שיעבירנו צריך אלא פכיור שהוא

 דקתני מברייתא לרבא סיעמא דמייסי והיינו רבינו כמ״ש לצד מצד האש על שעוברים רגילות
 שרבינו כדפרישיה נמי ודיקא מדאביי. לאפוקי מעביר של ברגל כלומר פנוור ברגל העבירו

 ברגל העבירהו קהני ובברייתא וברגלו באש ויעבירנו כסב נמי ולקמן ברגלו ומעבירו כתב
של ברגלו משמע וברגלו המעביר ברגל משמע דברגל ודאי אלא ברגלו העבירהו קסגי ולא

עובר

 בפיו וידבר כנכפה שיפול עד אחרים מעשים ועושה
 כוכבים עבודת מיני אלו וכל להיות. שעתידים דברים

 ייהאובות אל תפנו אל שנאמר מנין שלהן ואזהרה הן
 ‘ כרת חייב ובזדון ברצונו למולך מזרעו הנותן ג :וגי

 והתראה בעדים עשה ואם . קבועה חטאת מביא בשוגג
 * וגי יומת מות למולך מזרעו יתן אשר שנאמר נסקל

 להעביר תתן לא ומזרעך שנאמר מנין שלו ואזהרה
 ובתו בנו מעביר בך ימצא לא אומר הוא ולהלן למולך

 מקצת ולוקח גדולה אש מדליק עושים היו כיצד .באש
 גותנין הכהנים ואותן האש עובדי לכהניהם ומוסרו זרעו
 ואבי ברשותו באש להעבירו בידן שנמסר אחר לאביו הבן
 ומעבירו הכהנים ברשות האש על בנו שמעביר הוא .הבן

 שהוא לא . השלהבת בתוך אחר לצד זה מצד ברגליו
 לעבודת ובנותיהם בניהם ששורפין כדרך למולך שורפו

 זו עבודה היתה בלבד בהעברה אלא אחרת. כוכבים
 כוכבים לעבודת זו עבודה העושה לפיכך .מולך ששמה
 סקילה =או כרת חייב אינו ד ג פטור ממולך חוץ אחרת

 דרך באש ברגליו ויעבירו למולך בנו שימסור עד
 שמפר או .מסר ולא העביר העביר ולא מסר .העברה
 עד חייב ואינו .פטור העברה בדרך שלא והעביר
 נתן מזרעו כי שנאמר מקצת ויניח זרעו מקצת שימסור

זרע ואחד כשר זרע אחד ה :כילי ולא ° מקצתו למולך
ג עי׳ א מ׳ ג כ :לו לאוין גס מ׳ פסול ; מ לאוין ס

 שהאש היינו דליבני שרגא דאמר דאביי מפרש שרבינו ול״נ .ע״כ כדפרישיס עצמו עובר
 השלהבת בתוך לא אבל הלבנים שורות על בנו ומעביר באמצע הלבנים ושורות ומכאן מכאן
 שפירש״י וכמו כן שאמר הוא הקפיצה לענין ולא דפוריא) כמשוורהא ואמר עליה פליג ורבא
בתוך שיעבור צריך זה כך השלהבת בתוך עוברים משוורתא אותה שהעושים כשם אלא

 דרבא כותיה ותניא מדאביי ולאפוקי השלהבת
 עובר שהוא דלבני שרגא דהיינו ברגל העבירו

 שיעבור עד פפור בשוק שמהלך כמי ברגלו
 עובר דאינו דמילתא אורחא דאז השלהבת בתוך
 שתחויב ולא תכוינה דרגליו משום ברגלו

 לרבא הכוונה אלא רש״י וכדברי עכ״פ הקפיצה
 וזהו .לבד השלהבת כתוך העברה ולברייתא

השלהבת. בתוך וכו׳ ומעבירו רבינו שכתב
 שלא ענינו ברגליו ומעבירו רבינו ומ״ש

שעושי( כמו מצדדיו או מראשו יעבירנו
 רגליו מצד העברה אלא התרנגולת כשמחרכין

 דאמר מאי בכלל דאיהיה ואפשרדס״ל בעינן.
 דרך שיעבירנו עד חייב אינו יהודה רב

:רגליו מצד אלא העברה דרך ואין העברה
 שם כן כתב רש״י .וכו׳ שורפו שהוא לא

 פטור עצמו המעביר מדתניא לה ודייק
 דאמרינן והא הוא חי העברה לאחר אלמא

 למולך לאו סלמנדרא אמו שסכהו חזקיה גבי
:כתיב שריפה דההם ספרוים לאלהי אלא היה

 הנסקלין הן באלו שם .וכו' העושה לפיכך
 עבודת העובד תנן ס״ד) (סנהדרין

 קתני ובגמרא למולך מזרעו והנותן כוכבים
 דמדפלגינהו כלומר מולך וקהני כוכבים עבודת
 כוכבים עבודת בכלל לאו מולך אלמא בהרתי

 הוא כוכבים עבודת לאו מולך כמ״ד חנן הוא
 כוכבים עבודת לשאר ואחד למולך אחד דתניא
 הוא כוכבים עבודת מולך דקסבר כלומר חייב
 דמאיכה בכדרכה עליה לאזהורי איצטריך ולא

 שלא עשה שאם לך לומר אלא נפקא יעבדו
 חייב למולך אומר' בר״ש ר״א חייב כדרכה

 מסניהין דכסהס' ובודאי פטוך למולך שלא
 דין שאין שנראה לפיכך מאי ק״ל אבל קי״ל.

 וקאמר וכו׳ שורפו שהוא לא מ״ש עם מקושר שהוא ונ״ל . מעלה של מדין נמשך זה
 . אחרת כוכבים לעבודת זו עבודה דהעושה לומר אנו יכולין שורפו שאינו כיון השתא
 היה אחרת כוכבים לעבודה אפילו בניהם את דשורפיס אומרים היינו אילו אבל פטור
 כוכבים לעבודת שכתב רבינו מדברי ונראה כנ״ל. מקמר משום ליה דהיפוק חייב

כרש״י ודלא חייב לפניו עבודות מארבע אחד והעושה הוא כוכבים עבודת דמולך אחרה
:דפטור שכתב

 מסר באש ויעבור למולך שימסור עד חייב אינו (שם) משנה .וכו׳ חייב אינו ד
 שימסור עד חייב אינו למולך מסר ולא באש העביר באש העביר ולא למולך

 דרב מימרא .פטור העברה כדרך שלא והעביר שמסר או ומ״ש :באש ויעבור למולך
 דרב מימרא שם .וכו׳ שימסור עד חייב ואינו :בסמוך כתבסים שם וברייתא יהודה
 אחד בן אלא לו שאין וי״לכגון ליה איחייב מקמא וא״ה ההוס׳ וכתבו דרבא בריה אחא

 יותר העביר לא אס ועומד תלוי חיובו קמא עבר דכי ול״ג .אחת בבת שהעבירו או
:מחיובו נפטר יותר העביר ואס חייב

שם: ברייתא וכו׳. בניהם ובני בניהם ובנותיו עד נשר זרע אהד ה
אחד

 וכ״ש מעשה הויא לא קומה דבכפיפת דס״ל לר״ל אלא אוב גבי
 לעיל שנראה וכמו כוחיה קי״ל דאנן מעשה הויא קומה דכפיפת ליה דאית יוחנן לר׳

 בעינן דלא ודאי חטאת וחייב עבודות משאר כאחת היא דהשתחויה בפ״ג רבינו מדברי
 דלפי דס״ל וי״ל .ליה דבעינן דמשמע ז״ל רבינו הזכירו לא וא״כ דהקטורס תירוצא
 המעשה בענין ור״ל יוחנן ר׳ בין פלוגתא דליכא דודאי הכי הוי לכ״ע הקטורת התירון

 מת של' משחיו ר״ל משהיו מדבר מפרש ז״ל והראב״ד כן לומר דוחק דהוא היה היאך
 דמליק בגמרא דמ״ש ס״ל ולדידיה מכשף של שחיו ובין הפרקים בין שיושב לא אבל

 ברכיו על או יושב היה פרקיו על כלומר מס של פרקיו בין יושב כשהמת ר״ל וכו׳ ויתיב
 כלל עתה מצוי שאינו בדבר להאריך צריך ואיני מת של שחיו על שיושב ר״ל שחיו ובין

ויאדיר: מורה יגדיל משוס שכתבתי ומה
 מולך אי בגמרא פלוגתא ואיכא ס״ד) (דף שם משנה .כו׳ למולך מזרעו הגותן ג

 כוכבים עבודת לשאר או למולך מולך עבודת העובד ואחד כוכבים עבודת
 פטור למולך שלא חייב ולמולך הוא כוכבים עבודת לאו דמולך סבר בר״ש ור״א חייב
 שם אמר דהכי כוותיה אסיא מתני׳ דסתס משוס ר״ש בר דר״א כהא רבינו ופסק

 כוכבים לעבודת זו עבודה העושה לקמן שכתב וזהו הוא כוכבים עבודת לאו מולך כמ״ד הנן
 כל המעביר שם אחא דרב מימרא וכו׳. עושים היו כיצד פניור: ממולך חון אמרת
 דרבי מימרא שם .וכו׳ לכהניהם ומופת :זרעך כל ולא מזרעך שנאמר פטור זרעו
•וכו׳ שמעביר הוא הבן ואבי :כו' ינאי  בך ימצא לא כתיב דקיא הוא דכן ודאי .

נגמ׳ שם וכו׳. ברגליו ומעבירו מעבירו: בעצמו דהוא משמע וכו׳ ובהו בנו מעביר

משנה לחם
וכו׳ העברה דרך שיעבירנו עד חייב אינו יהודה רב אמר אבל זרועות הקשת

עוז מגדל
תן ד) מיהום(דף ארבע פ׳ הכל.פטור טומא שהים או עד כו' למולן מזרעו הנו :ס׳

 קשה והשתא בכ״מ) (עיין
 נמי דרבא ועוד דפנוור בברייתא אמרינן הא ברגליו דיעבירנו קאמר דהיכי רבינו על

 דאפילו ועוד ליה. מסייע דהברייתא שכן כל אביי לגבי כווהיה והלכהא הכי אמר
 דמעבירו כרבא פסק הוא דודאי נראה כלל. דליבני שרגא הזכיר שלא פסק לא כאביי
 בפורים הבחורים שעושין כדרך בגמרא כדאמר קפיצה ידי על אלא פטור ברגל

 מסייעו והאב עובר שהבן דאינו זאת העברה כאן להודיענו בא ורבינו .ז״ל וכדפירש״י
 ולוקח שקיאן מא עצמו שהאב אלא בידו להחזיק יד לו נותן והאב קופן הוא כלומר

 דלא לאפוקי אב של ברגליו כלומר ברגליו ומעבירו אמרו וזה בכנפיו או בזרועו הבן
 איפכא למימר מצי א״נ הוא. קפיצה ע״י שהאב לעולם אבל עובר עצמו שהבן תאמר

 של ברגליו יהיה דלא לאפוקי שהוא להודיענו רבינו ובא בעינן בן של ברגליו להעברה
 אלא כלל עובר אינו עצמו שהבן דפטור הוא טעמא מהאי וישן וסומא קופן. שהאב אב

 :זה ליישב שעמד ״ו1נ שרש קולון במהר״י ועיין .דפטור לקולא פסקינן ולכך שקופן הוא האב
 אומרים היינו אם הוא כך לפיכך דלשון נ״ל זה .כו׳ זו עבודה העושה לפיכך

 שהוא מכבים עבודת שאר כדרך שרפה היתה למולך עושים שהיו זו שהעבודה
 שזאת אע״פ חייב דיהא לספרויס זו עבודה פשה דאם לומר יכולים היינו ספרוים אלהי

 היא שהכל דומים שהיו כיון מ״מ עבודה אותה כמו ממש יהיה לא שרפה של העבודה
 עבודה שום ואין שריפה אינה זו דעבודה דאמרינן השתא אבל חייב שהיה ודאי שיפה

 :פטור אמרת כוכבים לעבודת זו עבודה העושה לפיכך עבודה לה דומה■ כוכבים
אחא דרב ואע׳יג שהבאתי כמו אחא דרב מימרא וכו׳. שימסור ■עד חייב ואינו ד

מסיי
מיימוניות הגהות

 לחשוכת בזד. טעם ויש זה בענין הסמ׳־ג ®[לשון ז הם הדיוטות שטות שאלו וקרטםים
הקכ״ד. שאץ גדולה עבירה ב״ב עשה וזה המוטחין מתכםרין כ״ד שבמיתת טפני המינץ

דוזוה
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זרעו דכולהו בהו ובן בנו בן למולך נחן זרעו מכי ודריש שם ברייתא וט׳ בניו אחד
מפורשה ברייתא שם ועוד , עליו פמור זרעו שאינו שמי שמעינן וממילא נינהו

עצמו שהעביר או פמור: ואחותו אחיו ואמו אביו ירכו יוצאי על אלא חייב אינו
כת״ק: ופסק מחייב בר״ש אלעזר ורבי פפור עצמו העביר .שם ברייתא

 דלא בעיא שם וכו׳. מזרעו אחד זזעביר
:להקל נפשות בדיני ופסק איפשטא

 לעבוד אפילו וכו׳ תורה שאסרה מצבה ו
 פרשת בספרי משמע כן .ה' את

 ושנואה לאבות אהובה מצבה דקאמר שופמים
 קאמר ואפ״ה היתה לה׳ דאבות ומצבה לבנים
 וכו׳ משכית אבן וכן לבנים: שנואה שהיא
 הכי .לוקה לשם עליה משהחוה שהוא אע״פ

 את-המגלה הקורא ובפ׳ סיני בהר משמעם׳
 תתנו לא משכית ואבן תניא כ״ב) עומד(מגילה

 משתחוה אמה אי עליה עליה להשתחות בארצכם
 של אבנים על משהחוה אתה אבל בארצכם

 תורה אסרה לא דאמר כדעולא המקדש בית
 אסרה לא ופירש״י בלבד אבנים של רצפה אלא

 אבנים רצפת יעשו שלא אלא זה בפסוק תורה
 לא כלומר .עכ״ל ,מקדש של דוגמא בבה״כ
 כוכבים לעבודת משכית אבן כאן תורה אסרה
 אלא מותר במקדש הא לסידק שייך לא דא״כ

 .דאמא מא לה׳ להשתהות אבנים רצפת לאסור
 דאחא משמע לא דהכא דענינא מפרש ורבינו
 המקדש דוגמת שהוא מפני משכית אבן לאסור

 אסרתו כוכבים עובדי מנהג שהוא מפני אלא
 שם ומייהי לשם עליה להשתחוות מורה
 איקלע רב ההם דקאמר האי על ברייתא האי

 וסא אאנפייהו כ״ע נשל צבור בתענית לבבל
 אבנים של רצפה סעמא מאי אנפיה על נפל לא

 בארצכם תמנו לא משכית ואבן ותניא הימה
 משתחוה אפה אין עליה עליה להשתחות
בית של אבנים על משהמוה אתה אבל בארצכם

 יוצאי כל על בניהם ובני בניהם ובנותיו בניו אחד פסול
 או אחיו העביר אם אבל זרעו. שהן מפני חייב הוא ירכו

 העכיר .פטור עצמו, שהעביר או אבותיו או אחיותיו
 מצבה ו :פטור סומא שהיה או ישן והוא מזרעו אחד

 ואפילו אצלה מתקבצין שהכל בנין היא תורה שאסרה
 ולא שנאמר כוכבים. עובדי דרך היה שכן ה׳ את לעבוד

ה. לך תקים“ צב  אבן וכן .לוקה מצבה המקים וכל מ
 עליה משתחוה שהוא אע״פ בתורה האמורה משכית

 בארצכם תתנו לא משכית =ואבן שנאמר לוקה לשם
 להניח כוכבים עובדי דרך שהיה מפני עליה להשתהות

ה׳. כן עושין אין לפיכך . עליה להשתהות לפניה אבן ל
 ונמצא האבן על ורגליו ידיו שיפשוט עד לוקה ואינו
בתורה: האמורה השתחויה היא עליה'שזו מוטל כולו  במקדש אבל ״(הארצות) בשאר אמורים דברים במה ז

 בארצכם בארצכם שנאמר האבנים על להשתהות מותר
 על משתחוים אתם אבל האבנים על משתחוים אתם אי

 ישראל כל נהגו זה ומפני .במקדש המפוצלות האבנים
באבנים הרצופות כנסיות בבתי מחצלאות '[א] להציע

אילן נוטע גבי כתב למה רבינו על לתמוה יש ואם .האבנים ובין פניהם בין לך״בדיל ותבן קש מיני או
חסר ובספרי שרי לעזרה דחוז למשמע בעזרה אחר למקום הילך האבן ובין בינו מבדיל דבר מצא לא

 קאי לא הבית דהר לומר ואין הבית בהר גם ידבלק שלא כדי ומטה צדו על שוחה או ומשתחוה
אלא מתסר תילןלא נוטע אבל בית לבונה אלא ביח ב; מבנים ענ משהחוה מתה סבג בארצכם
מבונה חמור דנוניע ועוד לן תיתי דמהי בעזרה המפוצלות ם האבנ על לה המשתחוה כל H ♦ הורה אסרה לא עולא דאמר כדעולא המקדש

ואפשר .נוטע כ״ש הבית בהר אסור דבונה וכק אותו מכין אלא לוקה אינו ורגלים ידים פישוט בלא רב איריא מאי א״ה אבנים של רצפה אלא

 התום׳ פירשו וכן הרצפה מפני ■ ממש פניהם על נופלים ולא צדיק על עצמם מסין שהיו
 להו דסבירא משמע אצלויי מצלי הוו דאבייורבא ומדחזינן גאין. האי רבינו בשם והרא״ש
 לישנא כההוא רבינו פסק הכי ומשום ורגלים ידים פישוט בלא אפילו דאסור קמא כלישנא

השחחואה דמיון שקצת הרצפה על אפים נפילת אלא אסור דאינו ונ״ל הוי. קמא דלישנא אע״ג
 אע״פ מותר הרצפה על להתפלל אבל בה יש

 רג דהא חכמים שחייבו במקומות ששוחה
 ונפילת לפניו היתה אבנים שרצפת דאמרינן

 צלי מיהא צלומא אבל עבד דלא הוא אפים
 אאנפוי דלינפול בעי הוה היכי התפלל לא דאי

 ולא דצלי משמע אלא צלי לא רב דהל״ל ועוד
 כל שכתב רבינו לשון דייק והכי .אאנפוי נפיל

 בלא המפוצלות האבנים על לה׳ המשתחוה
 אוהו מכין אלא לוקה אינו ורגלים ידים פישוט
 ורגלים ידים פישוט בלא ומדנקס מרדות מכת

 ידים פישוט אלא מהשתהואה חסר שאינו משמע
 שהוא כמו דבוקות פניו אבל בלבד ורגלים

 וז״ל בתשובתו ריב״ש כתב וכן בהשתחואה.
 לאבן למוש שאין נראה והרמב״ם רש״י מדברי
 דבוקות כשפניו אלא מדרבנן אפילו משנית
 אבל ורגלים ידים פישוט בו שאין אע״ס בארן

:עכ״ל ,זה על לחוש אין לבד שוחה
 שופטים פ' בספרי .וכו׳ אילן הנוטע ט

 בהר בית ובונה אילן לנוסע מנין
ה׳ מזבח אצל ען כל ת״ל בל״ת שעובר הבית
 אכסדרה עושין [שאין מנין אומר יאב״י וכו׳

 אכסדרה שהעושה נקט] ומדלא וכו׳ בעזרה
 אילן נוסע גבי כדקהני וכו׳ בל״ה עובר בעזרה
 דמדרבנן ומשמע עליה לקי דלא לרבינו משמע

ומ״מ .בעלמא אסמכתא וקרא דמיתסר הוא

 בעית ואי הואי דרב קמי נמי כלהו אפילו
 פירוש עביד הוה ורגלים ידים פישוט רב אימא

 קמיה היתה אבנים שרצפת ליה שני דמעיקרא
 הצבור לפני אבל שיפול לו אסור היה ולכך דרב
 פניהם על ליפול להם הותר ולכך היתה לא
 רצפת היתה ההיכל דלפני אימא בעית ואי

 פושטים היו שלא שרי הוא ולאינך אבנים
 ידיו לפשוט שמנהגו לרב אבל ורגליהם ידיהם
 שכתבו כמו רבינו וסובר .אסור היה ורגליו
 פישוט בלא אפילו קמא דללישנא והרא״ש התום׳
 לישנא כההוא ופסק מדרבנן אסור ורגלים ידים

 שבלא רביט כתב ולכן בסמוך שיתבאר מהטעם
 מכס אלא לוקה אינו ורגלים ידים פישוט
 שוחה או שכתב ומה .מדרבנן דהיינו מרדות

 בר חייא רב אמר מדאמרינן למדו צדו על
כלומר אצלויי דמצלי ורבא לאביי חזינא אבין

שהיו

מכי־ן
 השתחויה אחד כוכבים לעבודת אבל .מרדות מכת [נ]

 משעה ורגלים ידים פישוט בלא או ורגלים ידים בפישוט
 אצל אילן ^הנוטע ט ♦ נסקל בקרקע פניו שיכבוש
 מאכל אילן בין סרק אילן בין העזרה בכל או המזבח

 שנאמר לוקה זה הרי לו ויופי למקדש לנוי שעשאו אע״פ
 .אלהיך ה׳ מזבח אצל עץ כל אשרה לך תטע לא

 בצד אילנות נוטעין כוכבים עובדי דרך זה שהיה מפני
 לעשות אסור י העם: שם שיתקבצו כדי שלה מזבח

 בחצרות שעושין כדרך במקדש עץ של אכסדראות
היא יתירה הרחקה נטוע עץ ואינו בבנין שהוא אע״פ

שנאמר
מ׳ג ג :מא לאוין פמ״ג א ג ג :מג לאוין ס מ׳ : מי לאוין פ

.המקומות ®נ״א

 דליכא וסבר את״ק פליג דראב״י רבינו דסבר
 משום כמותו ופסק בלבד בעזרה אלא איסורא
 [כח:]) דתמיד(דף דבספ״ק והו ונקי קב דמשנתו
 למה רבינו על עוד .לתמוה ויש .מיניה מקשה
 דס״ל ואפשר העשה בלא בית דבונה השמיט
 ס״ק דקאמר בונה,בית דהאי פליג נמי דבהא

 למימר ראב״י ואחא אכסדרה כעין הוא ען של
 הוא בעלמא איסורא אלא העשה בלא דאינו

 בית הען לשכת שכתב הראב״ד ומדברי דאיכא.
 אלא מיתסר לא דלראב״י דסבר משמע היתה

 דלא שרי p של כולו אפילו בית אבל אכסדרה
 שהקיפו מגזוזסרא שהקשה ומה .כלל לאלו דמי

 והירן. השואבה ביה בשמחת הנשים בעזרת
 הירן הבהירה ביס מהלכות בפ״א היהה, לשעתה

בעניןאחר;
מצות

משנה לחם
 בסו ולבן בנו לבן בגמרא ליה מפיק מזרעו כי והאי וכו׳ מסן לא מומזרעך לה מפיק
 : חשש ואין זרעו כל כשיהיה חייב שאינו לומר העונש שם שמפורש הפסוק רבינו הביא מ״מ

 בהא ופסק ורבנן בר״ש אלעזר רבי מחלוקת שם .וכו׳ פטור עצמו שהעביר או ה
 כר״ש פסק הוא כוכבים עבודת לאו דמולך באידך אבל רבים דהם משום כרבא

:כדפרישית ליה מסייע דממניתין משוס
 הכל שהיו באמצע עושים שהיו מושב כלומר .כו׳ בנין היא תורה שאסרה מצבה ו

 משתחוה שהוא אע״פ בתורה האמורה משכית אבן וכן :אצלו ויושבין מתקבצין
 מאי שם אמרו כ״ב) (דף עומד המגילה את הקורא פרק . וכו׳ לוקה לשם עליה

 בארצכם התנו לא משכית אבן (תניא היסה אבנים של רצפה אפיה על נפל לא רב סעמא
היתה הרצפה כלומר הואי דרב קמיה נמי כלהו אפילו רב איריא מאי הכי אי וכו׳
המוס׳ וכתבו צבורא למסרח בעי לא אנפיה על ולינפול צבורא לגבי ולי̂ז לבד אצלו

 דלא אע״ג דאסור מיהא מדרבנן ורגלים ידים פשוט דבלא ס׳׳ד הוה לישנא דלהא
 הוה ורגלים ידים פשוט רב אימא בעיס ואי ורגלים ידים פשוט אלא מורה אסרה
 שאני חשוב אדם ואב״א ע״כ מותר ורגלים ידים פשוט בלא לישנא ולהאי וכו׳ עביד
 ורבא לאביי להו חזינא אבין בר מייא רב אמר וכו׳ אפיס על קידה ה״ר שם עוד .וכו׳

דקאמר למעלה דקאי ז״ל רש״י פירוש האחד . פירושים שני כאן ויש אצלויי דמצלי
פניהם על נופליק היו לא הכי משוס פניו על ליפול רשאי משוב אדם דאין דמפני

מיימוניות הגהות
 וכן [נ] כן: לעשוח שראוי בסה״מ כתב jji [א] :ע״כ] ,ובו׳ כפרה לו ש-היה רוצה
ורבא לאביי חזינא התם מדאמר ר,שתחייה צד כל סופריס מדברי דאסור האי רג כתג

:אצלויי דסצלי

 אברייתא דקאי אמר בענין פירשו האי ורבינו ז״ל הרא״ש אבל ז״ל. הרי״ף פי׳ וכן ממש
 כשהיו ורבא דאביי וקאמר אפיס על וקידה ורגלים ידים פשוט זו השתחויה דקאמר

 ידים פשוט בלא אפילו אסור דמדרבנן משום צדם על ממים היו הרפצה על מתפללים
 דמדרבנן מדכהב והרא״ש האי רבינו כפירוש כאן שהפס נראה לכאורה ורבינו .ורגלים
 קמא כהירוצא פוסק שהוא משום אלא כן כתב דלא לדמות יש דזה וכ״ס אסור. מיהא
 דאיכא ואע״ג הסוס׳ וכדכהבו מדרבנן אסור נמי ורגלים ידים פשוט דבלא דס״ל דגמ׳

 חשוב אדם אימא בעית אי אידך להוסיף איכא דהא משוס כהאי פסק מ״מ ואב״א
 שבלא הוא דהדין אלא קמא אימא האיבעית שאמר ממה לחזור דרצה דמשמע שאני
 רבינו כפירוש מפרש שהוא ודאי מדבריו נראה מ״מ אסור מדרבנן ורגלים ידים פשוט
 דמצלי ורבא דאביי אלא בגמרא נזכר לא וזה צדו על מעט שומה או שכתב האי

 ז״ל רש״י כפירוש מפרש דהוא משמע חמישי פרק תפלה דבהלכות קשה זה ועל אצלויי
 אבל כיהושע צדיק שהוא בעצמו יודע אא"כ פניו על ליפול רשאי משוב אדם ואין שכתב
 מצלי אביי דאמר מאי כן מפרש דהוא משמע בקרקע אותם כובש ואינו מעט פניו מטה

 משום כשניהם ופסק ז״ל הרי״ף ופירוש האי רבינו פירוש ראה דהוא לסרן ונראה .אצלויי
 אמת שהוא ודאי ז״ל הרי״ף ודין כדפרישיס קמא תירוצא לפי אמס הוא האי רבינו דדין
על מטה אבל בקרקע פנים דבוק משום פניו אל ליפול רשאי חשוב אדם אין אלא אמרו שלא

:דמי שפיר צדו
עבודת

עוז מגדל
 ובספרי: כ׳ב) (דף הסיר בני פרק .נסקל בקרקע פניו שיכבוש עד סורס שאסרה מצכד,

ע ט ו׳ אילן הנו ר :בספרי .פעם שם שיתקבצו פד נ אסו  ף1ס עד כו׳ אנסדראוה לעשות ו
:ובספרי שם הצלמים כל ס׳ .הפרק
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 כוננים עבודת :ונו׳ נה״ל אכל ונו' ישראל וכאיז ונו' לאכד עשה מצות ב א

 האדסגיא אוקימנא אלוקהלוקין סרק כ״ב) (מכוס ומשמשיהוכו׳.
 ידבק מולא ואזהרחיה אשרה בעצי בשבשלו דהיינו חמש לוקה ואכלו באלב גדי המבשל

 ביהך אל חומבה חביא ולא משום נמי ולילקי אשי לרב דרבא בריה אמא רב א״ל בידך
 מאשרה דנהנה הרי ליה מבעי שש שלוקה וא״כ
 הדין והוא חביא ולא ידבק מלא שחים לוקה

:כוכבים דעבודס מילי מכל לנהנה
 בפרק מדאמרינן .ונו' שהקריבוה בהמה ג

 המקדש ל״ד) (דף מעמידין אין
 מקודשת אינה כוכבים עבודס עגלי בפרש
 ומ״ש .רבינו שהזכיר דברים לשאר הוא וכ״ש

 הקריבוה שאם לומר דהיינו נראה כולה שהקריבוה
 מפרשה חון ואמרו ופירשו כוכבים לעבודת

 אותם ועורה וסלפיה קרניה או מעצמותיה או
: נאסרו לא ששיירו דברים

 (שם משנה .וכו׳ סימן בעור היה אם לפיכך
 כוכבים עבודת של דברים אלו כ״ט)

 בהדייהו ומני הנאה איסור ואיסורן אסורים
 בזמן אומר רשב״ג בה ומסיים לבובין עורות

 לפי כלומר מותר ומשוך אסור עגול שלו שהקרע
 משוך כוכבים לעבודת לעשות דרכן שאין

:כרשב׳ג בגמרא הלכסא ואסיקנא
מה

 *אלא .עץ כל שנאמר
 והסבכות האכסדראות כל

 שהיו הכותלים מן 'היוצאות
 לא היו אבן של במקדש

:עץ של

 כוכבים עבודת חק נ״ב) נ״א ישמעאל(דף ר׳ כפרק וכו׳. כוכבים עבודת בין מה ד
 קראי מהני בגמרא לה ומייתי משתיעבד ישראל ושל מיד אסורה כוכבים עובד של

 בהם שנשתמש בכלים האבדון אבד שם .וכו׳ כוכבים עבו-דח ומשמשי :רבינו לה דמייסי
שם עבדו אשר ח״ל אסורין יהו יכול בהם נשהמשו ולא הביאום מדבר הכתוב כוכבים לעבודת

 כוכבים עבודת מכאן שיעבדו עד אסורין שאין
ושל שהיעבד עד אסורה אינה כוכבים עובד של הראב״ד השגת

 של לא היו אבן של ונו׳ סאכשדראוש כל *אלא
ה, בית הען לשכת א׳א .ק ת  ען של כימה הי

 וכן .היתה לשעתה הקהל בשעת למלך שעושין
 בית בשמחת נשים בעזרת שהקיפו גזוזערא

:הימה לשעתה השואבה

שביעי פרק

 אומר ר״ע .ישמעאל ר׳ דברי מיד אסורה ישראל
 כוכבים עובד של כובבים עבודת הדברים חילוף

 בגמרא ואמרינן משהיעבד ישראל של מיד אסורה
 אין לכ״ע כוכבים דעובד כוכבים עבודת דמשמשי
 פליג כוכבים בעבודה דר״ע שיעבדו עד אסירין

 של כוכבים עבודת ומשמשי .פליג לא בכלים אבל
 עד אסורים אינם כוהיה דקי״ל לר״ע ישראל

 עד מיתסרא לא גופא היא דהשתא מק״ו שהיעבד
:מיבעיא משמשיה שסיעבד

 י״פ) אידיהן(דף לפני פ׳ .וכו׳ העושה ה
 יוחנן א״ר אלעזר דרבי מימרא

 שכרו כוכבים לעובד עשה דאפילו שם ומפורש
:רבינו שהזכיר ומטעם מוהר

 (דף בהרא בפרק .וכו׳ גרוטאות הלוקח
 בעובד דמשיכה אמרינן ע״א)

 ^ומר גרוטאות הלוקה מסיבי קונה כוכבים
שברי

ת א ו צ  ומשמשיה כוכבים עבודת לאבד היא עשה“ מ
 תאבדון אבד שנאמר בשבילה הנעשה וכל

גו׳. להם תעשו כה אם כי ונאמר המקומות כל את ו
 אותה שנאבד עד אחריה לרדוף מצוה ישראל ובארץ

 לרדוף מצווין אנו אין לארץ בחוץ אבל .ארצנו מכל
 עבודת כל נאבד אותו שנכבוש מקום כל אלא אחריה
המקום מן שמם את ואבדתם שנאמר .שבו כוכבים

 ומשמשיה כוכבים =עבודת ב ז לארץ בחוץ אחריהן לרדוף מצווה אתה ואי אחריהן לרדוף מצווה אתה ישראל בארץ ההוא.
 לוקה אלו מכל באחד הנהנה וכל ביתך אל תועבה. תביא ולא שנאמר בהנאה אסור בשבילה הנעשה וכל שלה ותקרובת

 כוכבים לעבודת כולה שהקריבוה בהמה ג * החרם מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת . תביא ולא משום אחת .שתים
 בו שיודע סימן בעור היה אם לפיכך .בהנאה ^אסור הכל ועורה וטלפיה וקרניה ועצמותיה פרשה אפילו בהנאה אסורה

 אותן כל הרי הלב ומוציאין הלב כנגד עגול קרע שקורעים עושים שהיו כגון הוא כוכבים עבודת תקרובת העור שזה
 של כוכבים לעבודת כוכבים עובד של כוכבים עבודת בין מה ד ♦ בזה כיוצא כל וכן בהנאה אסורין כך שהן העורות
 אלוה. לו נעשה משפסלו באש תשרפון אלהיהם פסילי שנאמר מיד בהנאה אסורה כוכבים עובד של כוכבים עבודת ישראל.

 ומשמשי .עבודתה שהן שבסתר דברים לה שיעשה עד בסתר ושם שנאמר שתעבד עד בהנאה אסורה אינה ישראל ושל
 עבודת העושה ה כוכבים: לעבודת בהן שישתמשו עד אסורין אינן ישראל של בין כוכבים עובד של בין כוכבים עבודת
 נאסרת שאינה מפני מיד. אסורה שהיא כוכבים לעובד עשאה ואפילו מותר שכרו לוקה שהוא פי על אף לאחרים כוכבים

טה. שוה בו אין שגומרה אהרון ומכוש שתגמר עד אם כוכבים עבודת בהן ומצא כוכבים העובד מן גרוטאות הלוקח פרו
ו טור ג : קלט סי׳ יו׳ד טור ב :טז עשין סמ״ג א ׳ ו : קמ״ה סי' י

משנה לחם
נתן

.לוקה מחלו באחד הגהגה וכל וכו׳ שלה והקרובה ומשמשיה כוכבים עבודת ב פ״ז
 עבודת דהוי עליו לוקין ואין שבכללות לאו הוי והא אמאי וא״ה

 כוכבים עבודת ענין דמ״מ [וי״ל] ומנשק מגפף כמו והוי שלה ותקרובת ומשמשיה כוכבים
עונשכדכהב נמי]לענין [איפליגו עבודות משאר דאפליגו כיון שאני ומנשק ומגפף אחד

:לעיל ז״ל הראב״ד
 כדאמרו דם קורס עליו שיש הזכיר לא אמאי קשה .וכו׳ שקורעים עושים שהיו כגון ג

 מלמו שלא אלא שנו לא שאמר הונא רב דברי הזכיר לא אמאי ועוד בברייתא
:הזכירו לא למה טעם ידעתי ולא העבירתו מלמו אימא אסור מלחו אבל

 ור״ע ישמעאל ר׳ ממלוקת נ״א) (דף ישמעאל ר׳ בפרק .וכו׳ של כוכבים עבודת ד
 ושל שהיעבד עד אסורה אינה כוכבים עובד של כוכבים עבודת סבר דר״י

 אסורה כוכבים עובד של כוכבים עבודת הדברים מילוף אומר ר״ע מיד אסורה ישראל
שאסורה כוכבים עובד של כוכבים עבודת ור״ע שם ואמרו שתיעבד עד ישראל ושל מיד
אלוה נעשה משפסלו באש השרפון אלהיהם פסילי קרא אמר עילא אמר ליה מגא מיד

 פסילי שנאמר אלוהו שפוסל כוכבים לעובד מנין יוסף ר׳ לכדתני ליה מבעי ההוא ואידך
 וזהב כסף תחמוד לא כתיב רמי דשמואל מדשמואל ליה נפקא ואידך וט׳ אלהיהם
 ור״ע לך ולקהת מאלוה פסלו תחמוד לא לאלוה פסלו כיצד הא לך ולקחת וכתיב עליהם
 יהודה א״ר לן מנא שתיעבד עד דישראל מיד דאסור כוכבים עובד של כוכבים עבודת אשכחן

 של כוכבים לעבודת מנין רב אמר דאר״ח רב אמר מסדא מדרב ליה נפקא ואידך וכו׳
 דיין המעמיד כל ר״ל דאמר לקיש לדריש ליה מיבעי ההוא ואידך וכו׳ גניזה שטעונה ישראל
 ובמקום אשי רב אמר וכו׳ ושוטרים שופטים שנאמר בישראל אשרה נוטע כאילו הגון שאינו

 עובד של כוכבים דעבודת כר״ע פסק שרבינו נראה . וכו׳ נטעו כאילו חכמים תלמידי
 משמע דלר׳׳ע חדא בהרהי לרבינו קשה וא״כ שתיעבד עד ישראל ושל מיד אסורה כוכבים

 קאמר ולכך וכו׳ תחמוד לא וכתיב ולקהת כתיב מדרמי אלוהו שפוסל כוכבים דעובד דמאקינן
 כתב בפ״ח לקמן ז״ל והוא .כדפירש״י גווני הרי משמע דקרא ופסילי וכו׳ מאלוה פסלו

 בהנאה מותרת זו הרי ישראל לידי שהבא קודם שבכילוהו כוכבים עובדי של כוכבים עבודת
 דמפיק ישמעאל רבי לדרשת נוסה שהיא נראה הזאה והדרשא וכו׳. יהסvאלר פסילי שנאמר

מאלוה פסלו פסילי ודריש דקראי מרמיין אצא לה מפיק לא ר״ע אבל אלהיהם מפסילי ליה

 מפסילי ליה דמפיק הוא ישמעאל ר' שדרשת לגמרי אינה ישמעאל ר׳דרשת ואפילו
 אמר לא ורבינו דריש קא דפסלו דמימורא מאלוה פסלו ג"כ דדריש נראה והוא אלהיהם

פישול. לשון מפסילי דריש דלא משמע וכו׳ אלהוה בהם נוהגים והם לידינו כשבא אלא שם
 פסילי מפרש דאינו ישמעאל כר׳ סובר והוא נקט ישמעאל ר' דדרשת לומר יש לזה מיהו
 השרפון אמר איך שפסלו אלהיהם פסילי אמר שאם מובן לו אין הכתוב דא״כ פיסול לשון
 אותה עובדים אין שאז כלומר פסילים הס שאז לידינו כשיבא קאמר דהכי מפרש לכך באש
 הדרשא וזאת לא לא אי אבל באש אותם תשרפו אז אלהיהם הם אז א״כ בידינו שהם כיון
 להביא דרכו דכן כר״ע דקי״ל אע״ג ז״ל רבינו הביאה ולכך ר״ע מדרשת פשוטה יותר היא

 לענין מידי לן נפקא דלא כיון כהלכהא דלא דהיא אע״ג בפסוק פשוטה היותר הדרשא
 למזבח ליה מפיק דהוא כדר׳׳ל ליה לית דר״ע משמע דבגמרא רבינו על קשה עוד .דינא
 למעמיד ליה דמפיק כר״ל דלא כו' גניזה טעונה אשרה אף גניזה טעון מזבח מה לומר
 בהלכות פסק איך כר״ע כאן פסק שהוא כיון וא״כ מכס תלמיד במקום הגון שאינו דיין

 כאילו הגון שאינו דיין לישראל המעמיד כל אמר ועוד שם שכתב כר״ל פ׳׳ג סנהדרין
 כל אשרה לך הסע לא שנאמר אשרה נסע כאלו חכמים תלמידי ובמקום וכו׳ מצבה מקים

 מהאי תרתי ליה ומביק דר״ל דרשא הך ליה איס דר״ע סובר דרבינו להרן ונראה וכו׳. טן
 אשרה אף גניזה טעון מזבח מה מפיק ולכך ממש אשרה דאשרה פשיטיא דודאי קרא
 דשופשיס דלעיל קרא עם הסע לא האי מדסמיך אבל פשוטה היותר הדרשא היא דזו וכו׳
 מכח מפשכייה ליה ומפקינן הגון שאינו דיין היא דאשרה אחרינא דרשא מפקינן וכו'

 שפיר אמי והשתא זיל כדפירש״י בגברי הוא ע״כ נמי מזבח בגברי דאשרה וכיון הסמיכות
 לא דבריו שהביא אחר הגמרא וגם ר״ע דהוא דהלכתא אליבא דבריו אמר לקיש דריש

מפקינן דהרתי לגמרא ליה דפשוט אלא דרשא לבאי מפיק היכי דר׳׳ע כלומר ואידך הקשה
:כדפרישית מיניה

 דאמר לאמימר הקשה ע״א) הפועל(דף אח השוכר בפרק .וכו׳ גרוטאות הלוקח ה
בכ״מ) (עיין וכו' גרוטאות הלוקח מהיבי קונה כוכבים בעובד משיכה

 קונות כוכבים בעובד מעות למ״ד הקשו פרסו עובר הלוקח פרק ריש י״ג) (דף ובבכורות
 עסקינן במאי הכא ותירצו לי למה משיכה קונות מעות אמרת אי ואמרו גופא ברייתא מהך

שנתן אע״פ ה״ק ותירצו לי למה מעות הכי אי והקשו . ישראל בדיני לדון עליו שקבל
מעות

עוז מגדל
ע ו  נראה אכל ויציב אמה זה כל אומר ואני :טכ״ל ,היתה לשעהה כו׳ הטן לככת ז״ל היאב״ד ב

 מדות מהכת ובסוף כן נקראת מעצים בנינה שם על הען לשכת כי אלי בקושיות שמועתו מדברי
 היו שפס משמע יומא דמס׳ ובפ׳ק היתה שתיהן ואמורי שבצפון גרס וי״ש שבדרום בג׳ נמנית כ״ח) (דף

ל פסק וכן נקראת פרהדריןהיהה ולשכת יוה׳ב קודם ימים שבעה גדול כהן מפרישין מז׳ ה ר׳  מהלכות פ׳
:כד׳ן בספרי יעקב דרבי מימרא היא זו נפיסקא שכתב ומה .הבחירה בית

ת פ״ז ת :רב דבי בספרי .לארן בחוצה עד היא עשה מצו ד ם. מן עד ומשמשיה כוכבים עכו החר
ג) דממת(דף בחרא ובפרק הנהנקין פ׳ פ׳ט) ובסנהדרין(דף ראה פרשת רב דבי בספרי :כ׳

ה מ ה ר עד שהקריבוה ב ט כך :ל׳ב) מעמידין(דף אין פרק .בהנאה א .גזה כיוצא עד היבז אס לפי
) נ׳א ישמעאל(דף רני פרק . עבודתה עד וכו׳ נין מד. :ע׳ד) השוכר(דף פרק ג  :נ׳

ס׳ ומעזמשי ט) אידיהן(דף לפני פרק . פרוטה שוה עד ו ח :י׳ ק לרשות עד וכו׳ גרוטאות הלו
סגר


