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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׳
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 מקבלושלק גמי מני לא אמאי וא״ח מדוייקה. בטסמא מצאתי וכן בגמרא, פאמרו כמו
 דכי זרק אם אלא היא עבודה לאו ומקבל זובת הייט דמולק י״ל פנים עבודות שהם

:הוא ניסוך דבכלל אמרינן הא וזורק לה דפלח מילהא מוכת לא הדם מקבל
 עבודת רב אמר ימדה רב אמר ל׳א) נ׳ (דף ישמעאל ר׳ פ׳ וכו׳. צואה לה ספת ד

 שבר במקל אותה שעובדין כוכבים
 א״ל פטור בפניה מקל זרק חייב בפניה מקל
 זרק זביחה כעין דה״ל שבר מ״ש לרבא אביי
 זריקה א״ל'בעינא זריקה כעין ה״ל נמי

 או צואה לה ספה איתיביה וליכא משתברת
 צואה חייב רגלים מימי של עביט לפניה שנסך

 לימא לחה בצואה איכא משחברת זריקה מאי
 וחכמים מחייב יהודה רבי חגב לה שחט כתנאי

 אלא זביחה כעין אמרינן לא דכ״ע לא פוטרים
 וצוארו הואיל חגב ושאני בעיק פנים כעין

 לרבינו היה הראוי מן וא״כ לבהמה דומה
 חייב בפניה מקל שבר דאמר כרב דלא לפסוק

 אלא וליכא פטם כעין עמדה בעינן דהא
 בר רבה אמר נחמן רב אמר הכי דבתר
 אותה שמובדין כוכבים עבודת רב אמר אבוה
 מקל זרק ונאסרת חייב בפניה מקל שבר במקל
 מ״ש לר"נ רבא א״ל נאסרת ואינה חייב בפניה

 וליכא משחברת זריקה בעינן א״ל וכו׳ שבר
 יאסרו במה מרקוליס ביס אבני מעתה אלא
 אבוה בר לרבה ופאלחיה לי קשיא לדידי אף

 רב בר וחייא רב בר לחייא אבוה בר ורבה
 וכיון ,כוכבים לעבודת כמגדל נעשה וא״ל לרב

 אליבא וטרי שקלי אמוראי הני דכל דחזינן
 למיתי רב מצי ושפיר ס״ל כוותיה ש״מ עליה מנייהו חד פליג ולא שמעמחא בהא דרב

 ורב רבנן פטרי הכי ומשום בחגב אותה עובדין כשאין מיירי דחגב דההיא עלמא ככולי
 ובדין מודו רבנן אפילו ובהא במקל דעבודתה היכא דוקא לפניה מקל בשבר דמחייב

משום אלא שכתבתי וכמו כרב דכ״ע לא למימר מצי דהוה כתנאי לימא אמר דכי הוא

 שניסך או צואה לה ספת ד :היא אחד ומנסך וזורק
חייב רגלים מי של עביט לה

 לומר וצריך מאליה לך ספו מי מלשון צואה האכילה צואהפירש״י לה וספת אבר. במחוסר
 שליכלכה דהיינו פירשו והתוספות לזריקה לה מדמה היכי לא דאי פיה לתוך שזרקה לדעתו
 היינו המשתכרת וזריקה הפועלים בפ׳ ויאכל במלח יספוס לא כמו טבול לשון בצואה
טיפין- טיפין ונופל משתבר אלא מחוברת שאינה שלפנים דם זריקת כגון דבעינן

 אותה שעובדין כוכבים עבודת כתב והרמ״ך
לנדש ה׳׳ל וכו׳ במקל

 א״ב אלא ״פטור חגב לה *שחט
 שחט אם וכן .בכך עבודתה היתה

 אלא פטור אבר מחוסרת בהמה לה
 .בכך עבודתה דרך היתה כן אם

 אותה שעובדין כוכבים עבודת
מקל.  חייב בפניה מקל שבר ב

 חייב בפניה מקל זרק ונאסרת.
 המקל זריקת יישאין .נאסרת ואינה
כמו המקל שהרי הדם זריקת כעין

שהוא
ר עי׳ א סו ד נ :קל׳ע סי׳ י׳

 הראב״ד השגת
 א'כ אלא סטור הגג לה *שחט
ך טנודתס דרך היחה כ  א׳א .נ

 וכי .זה כל מקבלה הדטה אין
 נהמה שחיטה או מגג שחיטה

 הס סחוהיס אבר ממוסרה
 מי ומניסוך צואה מספיחה

 הדנריס מראין אלא . רגלים
 בשחיטה שסוטרין שהחכמים

 בעבודת תולדות להם אין הגב
 נמחוסרת שפטר ומי כוכבים

כ אבר ל ג׳  אבל . כחכמים ס׳
 דרב אליבא נחמן ורב יהודה רב

 וכתנא יהודה כר׳ להו סנירא
 כעין דכל הלכהא וכן דספת
פנים של וזריקה זניחה

של̂א אפילו חייב המשתברים
 בשבירה לא עבודתה שיהא לא במקל אותה שעונדין כוכבים עבודה יהודה רב וכשאמר .כדרכה

 פטור לפניה מקל זרק במקל דעבודתה דאע׳ג קאמר ורבותא אקר נענין אלא בזריקה ולא
משתברת ואינה בזריקה עבודתה ואין הוא<

 אותה שעובדין והוא נשרט ב ק ו« 4
 במקל לפניה חובטין אי אבל מקל בזריקת

 מקשי דלא היכי כי פטור במקל לפניה וזרק
 דרבג אליבא להכאמוראי נוקי ולא אדרב דרב

כתב  כל מקבלת הדעת אין א״א הראב״ד ו
 בזריקה עבודתה ואין הואיל וכו׳ זה

 דעת ביארתי וכבר : פכ״ל משתברת, ואינה
 חגב ששחיטה מקבלת הדעת שאין ומ״ש רבינו.

 בספיהת עבודה נראה שיותר לומר אפשר וכו׳
 הנזרק דבר שאיט כיון רגלים מי וניסוך צואה

 אבר מחוסרת ונהמה חגב משחיטת בפנים
 מהן מוחלקים ואלו בפנים נשחטים בהם דכיוצא

 הוא: פנים כעין דלאו מילתא ודאי׳מוכחא הא
 רב אבל וכו׳ אבר במחוסרת שפטר מי ומ״ש

 אמאי מימה וכו׳. הלכתא וכן וכו׳ ימדה
 ועוד קי״ל דכחכמים ודאי הא יהודה כר׳ פסק

 ר׳ דאמר אבר דמחוסרת ההיא דחי אמאי
 דרב אליבא נחמן ורב יהודה כרב ופסק יוחנן

יוחקכר׳ הלכה יוחנן ור׳ רב הא
לומר נתכוין ,׳כו יהודה רב וכשאמר ומ״ש

 לפניה מקל כשזרק היינו דרב דרבוחא
 דחייב בשבר רבותיה רבינו לדעת אבל פטור

 דרבותא מלמימר שבר דהיינו דמלחא ברישא דרבותא למימר מסי דעדיף רבינו דסבר וי׳׳ל
ואינהנאסרת. חייב לפניה מקל זרק רבינו ומ״ש הראב״ד: וכדברי דמלתא בסיפא
לפניה מקל בזרק ור׳׳נ יהודה דרב מפרש ז״ל והוא רב אמר נחמן כרב שהוא מבואר

.אליביה וטרו שקלו טובא דאמוראי משום נחמן כרב פסק דרב ואליבא אמוראי חרי ה׳׳ל .......
בזרק דמחייב נחמן ורב פליגי לא נחמן ורב יהודה דרב סבר דרבינו לומר היה ואפשר או וחגב במקל עבודתה דרך בין לאיפלוגי אדעתיה אסיק לא כתנאי לימא דאמר דמאן
הכי דאפילו ואשמעינן וכדפרישית מקל בזריקת אותה כשעובדין דוקא היינו לפניה מקל לפום ליה ואהדר יהודה כר׳ מיהא הא לרב לאוקומי לדחוק ורצה בהן עבודתה דרך לאין
י ׳ ■י י*----------1״—-.1̂ —̂ .וכדפרישיה עלמא ככולי אתי דמלהא קושטא לפום אבל כוותיה ס״ל לא דכ״ע דס״ד מאי

 וא״כ זובח משום ומיחייב עסקינן בכך עבודתה דרך בשאין לפניה מקל בשבר וא״ת
 נזהר כבר בכך עבודתה דרך משום ליה היפוק דא״כ במקל אותה שעובדין אמרח היכי
 ואימא כרבקדפטרי חגב בשחיטת רבינו ופוסק במקל. לפניה שמקשקשין ופירש מזה רש״י
 שהוא כוכבים לעבודת מום בעלת בהמה לזובח מנין יוחנן ר׳ אמר אבהו א״ר החם נמי

דוקא ההם לה ומוקי פנים כעין אלא מורה אסרה לא לבדו לה׳ בלתי שנאמר פטור
במחוסר

משנה לחם

 לה ושחט ונישוק בגפוף עבודתה אס אבל לעבודתה גרעה מגב לה כששחט ועכשיו בהמה
 ובהמה מגב בשחט כ״ש פנים כעין ליה לחשבינן חייב לפניה מקל בפיבר דאס חייב חגב

דפטור כ״ש ואדרבא פטור חגב לה דשחט הרב פירש יפה זה על ותירן מוס בעלת
היכא

* U•ענודה דרך שזנוז דוקא דלאו לפרש שנא *(נ׳ל 
כ להכעיס אפילו אלא דחיינ לנזרקולים עונר ג'

:להכטיס) נזוננז ההם נגמרא שתירצו כמו נלאו

 וכוי ענין הנהו לכדרכה
ת ד פ  ישמעאל רבי פרק וכו׳. צואה לה ס

 רב אמר יהודה רב אמר נ׳:) (דף
.וכו׳ במקל אותה שעובדים כוכבים עבודת

 שעובדים כוכבים עבודת רב אמר אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר שם עוד .בכ״מ) (עיין
 וכו׳ נאסרת ואינה חייב לפניה מקל זרק ונאסרת חייב בפניה מקל שבר במקל אותה

 בקשקוש אותה דעובדין מיירי קמא דמימרא אלא פליגי לא מימרא שרי הני ז״ל לפירש״י
 כדרכה אותה שעובדים חנינא ומימרא . פטור לפניה מקל זרק קאמר הכי ומשוס
 קשה כן מפרש רבינו ואם פנים. כעין דבעיק משוס נאסרת אינה הכי דאפילו וקאמר
 כדאמר משתברת זריקה דבעינן למה צואה שהיא צואה לה דספח בהא קאמר לא דאמאי

 בקשקוש איירי מימרי תרי והני דפליגי ליה דסבירא ודאי נראה לכך .קמא למימרא בגמ׳
 לענין משחברח זריקה בעינן דלא נחמן כרב פסק והוא דרב אליבא אמוראי תרי והוו

 אפילו הוי חיוב לענין דאיירי דצואה ברייתא והשתא .דוקא איסור לענין אלא מיובא
 אבוה ר׳ אמר שם אמרו עוד אחרים בשם ישמעאל ר׳ פ׳ דתנן הא וכן עבה בצואה

 ליישב ונראה וכו׳. זובח שנאמר פטור שהוא מום בעלת בהמה לזובח מנין יוחנן ר׳ אמר
 דהיינו דהלכתא אליבא כלהו צואה לה דספת ברייתא וכן יוחק דר׳ דמימרא רבינו דעת

 לה בספת אבל מוס בעלת נמי פטרי בחגב דפטרי דרבנן ליה וסבירא דרבנן אליבא
דבשחט חגב משחט מקל שבר עדיף רבינו לדעת וא״ת .טפי דעדיף דחייב מודו צואה

עוז מגדל
ת פ ו׳ צואה לה ס ׳ פיק .מתפזר והדם עד בכך ענודתה עד נ א) נ׳ ישמעאל(דף י  לה שחט :ונ׳

ג : שה ישמעאל ר׳ פרק .נכך עבודתה היתה א'כ אלא פטור מגב ת  הדעה אין דל הראנ׳ד כ
ו׳ זה כל מקנלת אני :עכ׳ל משתנרת ואינה בזריקה מבודחה ואין הואיל נ על עמדתי לא אומר ו

 אמריק לא דפ״ע לא בגמ׳ תירצו דאיך קשה וא״כ .חייב מקל ונשבר דפטור כתב חגב
 אדרבה דפטור מודו כ״ע מקל דבשבר כרב דלא עלמא ודכולי כלומר וכו׳ זביהה כעין

 דעדיף משוס חייב מקל דכששבר מודו וכ״ע כרב כולהו לאוקמי וה״ל איפכא הוי הסברא
 כדאמר חגב משחט גרע אדרבה מגב משחט עדיף לא מקל דשבר לרבינו דס״ל וי״ל .ספי

 אותה כשעובדים מקל דבשבר היכי דכי שוין הס דינא לענין ארוך וצוארו הואיל בגמ׳
 שאין אע״פ בחגב אותה דעובדים היכא בחגב ה״נ חייב בפניה מקל דשבר היכא בקשקוש
 אותה עובדים בשאין איירי בחגב דפטרי וחכמים חייב ממש חגב בשמיטת אותה עובדים

 דפטרי־האם וחכמים כרב סברי דכולהו לימא כתנאי לימא אמר איך א״כ וא״ת כלל. במגב
 שהקשו וכמו לא בקשקוש אותה דעובדין הכא אבל כלל בחגב אותה עובדין דאין משום
 כמו כלל אותה עובדין שאין אע״פ בחגב כך כל דהוי סבור היה דהמקשה וי״ל התוס׳
 משום ההם וחגב במקל שמחייב ומה .בקשקוש אותה דעובדים היכא מקל בשבר

לחייב טעמא הך לן ואהני בהמה כצואר ארוך וצוארו דהואיל טעמא אדעתיה דאסיק

דעובדין . .
 ממש הגב בשמיטת ר״ל אינו בכך עבודתה אא״כ רבינו שכתב מה זה ולפי .בקשקוש

 דרוצה אותה דעובדין דלקמן במקל אותה שעובדים כמו בלבד בחגב עבודתה אלא
אע״ג כרבנן אתי יוחנן ור׳ הברייתא שפיר אתי לפירושו והשתא מקל. בקשקוש לומר

דהסברא
מיימוניות הגהות

משום גחגג כלל לעוכדו דרך אין אפילו נאסר חגכ לפניה שחט שם יו״ד הטור [לשון °
:לשחיטה] טפי דדמי

 שייכא התלמוד על הקושיא זאת נכך עבודתה א״כ אלא פטור אבר מחוסרת בהמה או חגג ובשחיטת בכך עבודתה שאין ואע׳ם רגלים מימי נסוך או צואה נספיתת חייב מה מפני להכריח רצה שאס דעתו סוף
מ אבל שסיר  צואה לה ספת איתיביה עד כו׳ במקל אותה שעובדין כוכבים עבודת רב אמר יהודה רב אמר דגרסינן נשנית שם ישמעאל רבי פרק ריש זו הלכה שהרי הגמרא מדרך דרכו שינה לא ז׳ל ר׳

 ואם .דמקל דומיא ז׳ל התוספות בעלי רבותינו פירשו וכן גופיה יהודה דרב דומיא עסקינן בכך דגדרכה מכלל יהודה לרב מינה מדאקשי אלמא לחה בצואה לה דמוקיס עד רגלים מימי של עביט לה שניסך או
 הסברא אחר הולכים בעבודות אנו וכי ועוד לפנינו ערוך תלמוד נניח רגלים מימי נסוך או צואה מספיתח משונים אבר מחוסרת ונהמה חגב ששחיטת מפני וכי אני תמה הדעת הכרעת אחר ללכת שרצה מפני

 שרוח לפי אצלם חשובות שהן אפשר ביותר מטונפות אפילו ודאי אלא כמותה ענודה שאין הכומרים■ ואמרו מאולם דהנטאי מעשה גבי מיתות ארבע פ׳ בחוטמו קינח כמו בזיון לך שאין מפעור ולמד צא
 שביק וכי אתמהה רבים שהן חכמים במקום יחיד שהוא יהודה כר׳ לפסוק רצה הוא ואס הפרק ראש ז׳ל ר׳מ הקדים וכן שלהם וצלם צלם כל של העבודות להן היו ומקובלות עליהן יותר שורה הטומאה

 בעינן■ פנים כעין אלא זניחה כעין אמרינן לא דכ׳ע לא מסיק קא אמאי כתנאי לימא תלמודא בעי כי א׳כ להו סבירא יהודה כר׳ דרב אליבא יהודה ורב גחמן רב כי עוד ש^מר ומה .יהודה כר׳ ועניד רבנן
 בשחיטה שייכי ולא הואיל לבהמה דומה שצוארו אע׳ג וחגב כדבסמוך בקרבן להו שייכא דלא כיון אבר מחוסרת הרי שכתב הסברא בעיקר מזאת וגדולה דפטרי כרבנן דהיינו המשתברת וריקה דהיינו כלומר

 ולא לחולין שחיטה צריכין שהן עופות מיני מכמה קטן עוף נקט ולא חגב נקט אמאי דאל׳כ תדע מתכונתה על, נכונה בסברא ז׳ל ר׳מ דברי עלו ובזה כלל להו חיישינן לא להו סגי בעלמא באסיפה דהא כלל:
 בזריקה פטור ולפיכך פנים כעין או המשתברת זריקה כעין אלא מיחייב לא ואעס׳כ ושבירה זדיקה כעין במקל אותה עונדין לומר שרוצה בכך אותה שעונדין הפירוש בעיקר לי נראה כן .כלל בעבודה שייכי
 ליה מקשי קא הכי ומשום לאוסרה אלא משתברת וזריקה פנים כעין בעי דלא בשבירה אלא נאסרת ואינה בכך דעבודהה משום בתרוייהו דמיחייב רב אמר נחמן ולרב רב אמר יהודה לרב בשבירה וחייב

שביריז ולא בזריקה לא אבל אחר בעגין או המקל בכשכוש אותה שעובדין המפרשים כדברי דאילו בכך דעבודתה דגמירי ואע׳ג המשתברת זריקה ולא פנים כעין ליכא דהא יאסרו במה קוליס בית מאבני
:כד׳ן יענדו מאיכה ונפקא בכך דעבודתה ההם שאני דילמא קוליס בית מאבני מקשי קא מאי א'כ
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 המפרשים שפירסו כמו גרעה גרועי לפעם איצעריך ולא כלל בשמימה דרכה דאין היכא
 אמריגן הכי ומשוס כחגאי כפניה מקל דשינר הא מוקמינן הוה דכגמרא משום אלא

דמה הכי ומשוס חייג לפניה מקל דשינר הא ס״ל לא חגב לה נשמש דפפרי דרבק
:עכ״ל ,ממרא

 משנה . וט׳ מיני מכל אחד עליו הכוקבל
 ומני ס') הנסקלין(סנהדרין הן באלו

 אמד וקאמר כוכבים מבודח העובד בהדייהו
 באלוה עליו והמקבלו וכו׳ הזובח ואחד העובד

 :לבנה הגביה ואפילו ומ״ש .אהה אלי והאומר
 אמרינן הכי דבור. כדי מוך בו חזר ואפי׳ ום״ש
 בחרא ום׳ קכ״ש:) מחלין(דף יש פרק בבחרא
 כדי חוך כוכבים דעבודח פ״ז) (דף דנדרים

:מידי מהני דלא דבור
 בפ׳ וכו'. כדרכה כוכבים עבודה העובד ה

 הפוער חנן ס׳) (דף מיחוח ארבע
 אבן והזורק עבודהו היא זו פעור לבעל עצמו

 עצמו הפוער ובגמרא עבודתו היא זו למרקולים
 דמכוין גב על אף עבודחו היא זו פעור לבעל

 דמכוין אע״ג למרקוליס אבן והזורק לבזויה
 ולענין בשוגג למחני׳ רבינו ומפרש למרגמיה.

 א׳יא סקילה ולענין במזיד דאילו חטאת חיוב
על קרבן ומביא ומ״ש .הוא מוטעה דהא

 משוס כן כחב פשוט דבי שהוא אע״פ שגגחו
 מנשה רב ההם מדאמרינן בגמ׳(ס״ד) כן דהוזכר

 עטדת ליה אמר הורהא לבי אזיל קאי הוה
 ביה שדא פיסא שקל הכא דקאי היא כוכבים

אבן הזורק א״ל היא מרקוליס ליה אמר
 לכבדו לפניו הזורק כלומר ,חנן למרקוליס

 מדרשא בי שאיל ואחא בגופו להכות זרקחי ואני
 אע״ג הנן למרקולים אבן הזורק ליה אמרו

 הוה שוגג מנשה דרב וכיון למרגמיה. דמכוין
 לענין ולאי למרקוליס אבן הזורק מדתק גמייתי

:קבעי חטאת חיוב
 עבודח העובד אסמר ס״א) (סנהדרין שם וכו׳. מאהבה כוכבים עבודת העובד ו

 אמר אביי פטור אמר ורבא חייב אמר אביי ומיראה מאהבה כוכבים
 דהלכה וידוע .לא לא ואי אין באלוה עליה קבליה אי פטור אמר ורבא פלחה דהא חייב

מודה דהא חייב ומיראה מאהבה אפילו באלוה עליה בקבליה הכי ואפילו דפטר כרבא
דומה א״א הראב״ד וכתב אין: באלוה עליה קבליה אי בהדיא וכדקאמר בהא רבא

 לא רבינו דהא דבריו מבין איני .עכ״ל מייאתה ולא כוכביה עבודת מאהבת ולא וכו׳ שהוא
 מאהבת מפרשים שכר<בואנו ומה לה. מיראתו שעבדה או כתב שהרי מיראה השמיט

 רחמנא ואונס באונס היינו אדם דמיראח משוס כן לפרש בלא לו נראה רבינו וכוי׳ אדם
 היינו ומיראה מאהבה אלא באלוה עליו קבלו לא אפילו חייב אביי אמר והיכי פטריה
 שהוא הימה הרמ״ך כתב .רבינו שכתב וכמו ממנה ומיראהו כוכבים עבודת מאהבת

 הפגה זו ואין .עכ״ל עליה קבליה דלא אע״ג חייב למרקוליס אבן זרק שאס בסמוך כתב
 סקילה חיוב לענין ולא קאמר חטאת חיוב לענין צבזוחו לסרקוליס אבן בזורק שרבינו

 לא ומיראה מאהבה כוכבים בעבודת שפירש הפירוש גבי הרמ״ך עוד וכתב שכתבתי. כמו
הרמב״ם שהוסיף מה על לך שהוקשה ומה עוד הרמ״ךוכקב השגת כתב והריב״ש נהיר•

ואס

 ואמרת פטור ומיראה מאהבה עבודות מארבע באחת או עבודתה דרך עבדה ואם
 עבודות מארבע באמת עבדה ואס שהוסיף מה אבל שפיר עבודתה דרך שכתב דמה

 קשיא לא עבודות מארבע באחת כתב דאם הוא איפכא אדרבא אומר אני ,׳וט
ז״ל סא שכתב כמו ביזוי באותו עבודתה דדרך התם דשאני וסרי^ליס מפעור מידי

 עבודות בארבע אבל חייב בכך ועבודתה הואיל
מאהבה אלא עובד שאינו כיון כדרכה שלא

 עבדה ואס הרב שכתב עתה אבל פטור ימיראה
 מפעור קשה עבודות בארבע או עבודתה דרך

 לי שנראה ומה לדבריו. מדבריו ומרקוליס
 ורבא דאביי דפלוגתא הרמב״ם לדעת בזה
 והוא נעבדת שאינה צורה שרואה במי לאו

 לו הרע שמא ממנה שירא או ליפיה בה חושק
 עבודות מארבע באמת לעבדה עתה ומתחיל

 באלוה עליה קבליה דלא כיון פטור לכ״ע דבהא
 סב) סא (דף בסוגיא כדאמרינן לאביי ואפילו

 עליה קבלה אי לה וסגיד אנדרטא דחזא אלא
 הוא כלום לאו עליה קבלה דלא ואי הוא מזיד
אלמא וכו׳ לאביי הניחא ויראה מאהבה אלא

 מיני מכל אחד עליו המקבל .מתפזר והדם שהוא
 הגביה ואפילו סקילה חייב באלוה כוכבים עבודת
 חייב זה בדבור כיוצא כל וכן אתה אלי לה ואמר לבנה'

 אין אלי זה אין ואמר דיבור כדי בתוך בו חזר ואפילו
 בוכבים עבודת העובד ה • נסקל אלא בלום חזרתו

 עצמו הפוער כיצד חייב. בזיון דרך עשה ואפילו כדרכה
 לבזותו כדי למרקולים אבן זרק או לבזותו כדי לפעור
 :שגגתו על קרבן ומביא חייב בכך ועבודתו הואיל

 בצורה שחשק כגון **מאהבה כוכבים עבודת העובד [א] (
 שעבדה או .ביותר נאה שהיתה מלאכתה מפני זו

השהמואה כגון עבודות בארבע אפילו דלכ״ע עובדיה מדמים שהן כמו לו תריע שמא לה מיראתו [נ]

 עבדה *ואם סקילה
 או עבודתה דרך

ע באחת ב ר א  מ
 מאהבה עבודות

.פטור מיראה או
 והמרבץ והמכבד לה והמנשק כוכבים עבודת =המגפף“

כיוצא וכל והמנעיל והמלביש והסך לה והמרחיץ לפניה
בדברי

:יס לאוץ סמ׳ג ב :עב שנת א

הראב׳׳ד השגת
 מאסנה ענודות מארנע נאחת או ענודתה דרך ענדה ואם *

 ונגמרא מיראה מכאן השמיט שהוא דומה א׳א . סטור
 אדם מאהנת מפישין ואנו ומיראה מאהנה יסד הולכין

ם עבודת מאהבת ולא אדם ומיראת :מיראתה ולא כונני

 דהמן דומיא ומיראה מאהבה כוכבים עבודת
 עליה קבלה דלא דפטורכיון לרבא ס״ל ובהא
 שהיו המן כגון עבודות בארבע עבדה אפילו

 עבודות מארבע היא והשתחואה לו משתהוים
 אחרת בעבודה אותה עובדים היו אם וה״ה

 t עבודה באותה כ ג עבדה וזה ומיראה מאהבה
 שהיחה ומרקוליס מפעור קושיא אין ומעתה

 טכביס עבודת והיהה בזוי באותו עבודתה
 בקבלת אותה עובדים היו שעובדיה גמורה
 לרבא חייב בזויה עבודה היא אס אפילו אלכות
 לדחוק אפשר עוד וז״ל עוד וכתב :עכ״ל
 מאהבה עובד לפטור יש דיותר הרמב״ס לדעת

 לאנוס דדמי משוס אלהות קבלת בלא ומיראה
 עבודתה שדרך במה ברצון שעובד כיון לבזות ומכוין שעובד ממי עבודתה דדך שעבדה אע״פ
 טועה וזה ביזוי באותו חושקת ההיא כוכבים שהעבודח חושבים שעובדיה אלא ביזוי באותו

 בר ואינו מזיד שאינו ור״ל שנגהו על קרבן ומביא חייב הרב כתב ולזה לבזויי ומכוין בזה
 לדעתרבינו: בעיני הנכון הוא אחרון ודרך עכ״ל, בשוגג חטאת חייב אלא וכרת סקילה
 במאהבה הרמב״ם פירוש שאין האחרונים הסכימו כבר ומ״מ הריב״ש עוד וכתב

 אע״פ להטיב או להרע כח בה שיש שחושב מפני עובדה שאס נכון ומיראה
 הם כך שבעולם כוכבים עובדי דרוב רבא פטר הוה לא ובהא חייב באלוה מקבלה שאינו
 להטיב או להרע להם כס שיש חושבים שהם אלא מהם למעלה אלוה שיש חושבים הס שגס

 כגון רבא פליג כי חורה הזהירה זה ועל אותה עובדים כך ומתוך בכך הבורא שרצון או
 שמא מיראתו ולא עובדה הוא מיראתו או אדם שמאהבת אלא ממש בה שאין מודה שהוא

 אסר הא ובכי קאמר שיזיקהו אדם מיראת אלא אביי מחייב הוה לא דבהא יהרגנו
 בה מודה שאינו דכל פטור אמר ורבה ברצוט עובדה כאילו הוא בהרי חייב שהוא אביי
 ,פטור מיראתו או אדם מאהבת אלא מרצונו עובדה ואינו כלום לעשות כח בה שיש

. המגפף :עכ״ל ט׳ המלביש וכו׳ והמנשק המגפף אבל ס״ג) (סנהדרין שם משנה ו
והמנעיל

משנה לחם
 אע״פ חייב דבספח הגב משחיטת טפי חייב דבספת דס״ל מאד קשה היה דהסברא

 והוא אמרת דרך לו יש בהשגות ז״ל והראב״ד במגב. משא״כ כלל אותה עובדין שאין
 ס״ל סוס בבעלת דפטר יוחנן ור׳ שוה דינם וספת מוס בעלת ובהמה דחגב סבר

 דבכלהו ס״ל בחגב דמחייב יהודה מקל.ור׳ בשבר וכן פטר נמי ובחגב בספח ולכך כרבנן
 יוחנן דר׳ פליגי ורב יוחנן ר׳ וצדידיה מוס בעלת ובהמה מקל ובשבר בספת חייב
 פנים וזריקת זביחה כעין כל ולדידיה כרב ופסק יהודה כרבי ורב כרבנן ס״ל

 ואפילו ז״ל כדפירש״י פליגי לא יהודה ורב נממן דרב מימרי ותרי חייב המשתברים
 כדפירש״י בקשקוש אפילו. דהיינו במקל, אותה שעובדין ומ״ש .חייב כדרכה שלא שיהיה

 בקשקוש אותה עובדים דאין היכא אבל דשבר היכא חייב דוקא דבהני הכונה אין ז״ל
 פטור בקשקוש אותה לעובדים דאע״ג נקכייה סיפא משום קשקוש דנקט מאי אלא, פטור
 בקשקוש אותה עובדים שאין אפילו גוונא בכל חייב הוא לעולם אבל מקל דזרק היכא

 יוחנן לר׳ לאוקמי מצית דלא משוס יוחנן ורבי רב דפליגי כרחין על צ״ל הכי ומשוס
אלה מדברי וקצת רב מחייב גוונא האי בכי דאפילו כלל אותה עובדין דאין היכא

 כבר שהיה ר״ל באלוה דמקבלו רבינו ומפרש אתה^ אלי לו והאומר לאלוה עליו המקבלו
 מתחלה היה שלא ר״ל אהה אליי לו באלוה/ואומר עליו קבלו ועתה כוכבים עבודת
 קהני. זו אף זו ומתני׳ כוכבים עבודת עתה אותה עשה שהוא אלא כוכבים עבודת

 אמרו דכי נראה ואינו מעשה דליעביד דבעי משמע לכאורה לבנה הגביה רבינו ומדנקט
 דהיינו וכו׳ לה להשתחוות לבנה זקף גבי מעשה דליעביד דבעי הצלמים כל פרק בגמרא

 סגי בעלמא באמירה חיוב לענין אבל עליו ליאסר לענין דוקא היינו מעשה דהוא זקף
 חייב אהה אלי לו שאמר כיון וכו׳ אר״נ בפסקא מיתות ארבע בפרק בגמרא כדאמרו
 משמע ע״כ. מעשה בו שיש דבר על אלא חייב אייו והתניא והקשו כו׳ אמאי ואמרינן
 אלא לבנה דזקף מעשה עשה הא קושיא מאי דאל״כ מעשה בדליכא איירי דמתני׳

בלא אפילו אלא דוקא לאו הגביה דנקט ורבינו .זקף בעינן דלא נראה ודאי
:נמי הגביה

 אמרינן דהא קשה לעבדה ועשהו רבינו שכתב ומה .במשגה אלו כל .וכו׳ המגפה ו
ארבע בפרק כדאמרינן חייב לבזותה מטין דקא דאע״ג מרקוליס בפעור

ההוספות כפירוש ומפרש סובר דרבינו וי״ל , לעבדה למה.לי כן ואם ס״ד) (דף מיתות עבודת מיני מכל אחד עליו המקבל :ישמעאל רבי בפ׳ ז״ל הר״ן בדברי מבוארים
 ואחד במשנה אמר ס׳) (דף מיתות ארבע בפרק .וכו׳ סקילה חייב באלוה כוכבים

מייימוניות. הגהות
ב [א] ת נ לך ליזהר אדם שצריך רא״מ ז שהו מנו כעסקו כ ד בדי לו ונז ם עו בי ב ם נו  על הולכי

תו ת עם דרך ^ו ד בו ם ע תו שאין ואע״פ עמהן ילך שלא שלהן כוכבי ע  זו שהליכתו לכך בד
תו היא ד בו ה בספר עיין ע מ רו ת א [נ] ז רכ״ד בסיבון ה ש חייב דאטר אביי לגבי כרכ  ופיר

ה שלא דמיירי רא״מ ש ע שם מעולם נ ה ל ד א עבו ת אל ב ה א ת אדם מ מירא  אנררטי בגון אדם ו
שמע וכן המן וכגון מלך של ם מ ת או ה עה זו בענין שמבי שמו ת עיקר וכן ה בד כוונ עו  ה

תי .הזד, רכו ת פי׳ ו ד בו ם ע ש כוכבי מ ה מ עבר ת שם שנ ת ל הו ה אך אל ה ז בד עו ה ה ת  אין ע
ר בלבו מ פ כי ה ל ת הו ל א. א כ ה ופירוש ד ה אינו ז מ כ א מ ד ח ת בו שו ער דתנן ת  לפעור עצמו הפו

רק הזו ם אבן ו ה דמכוון ואע״ג חייב למרקולי ה לבזוי רגמ מי א ול ת אי א כד מר ד בג עו  דאמרינן ו
ת ד בו ע ם ב כב- ל יהרג בו א ל מיראה לך ואין יעבור ו דו ה ג ה דאייתי ועוד מז  בסנהדרין על

ה מיראה המן והא דהמן ההיא ש בי להרהר ואין הו ה פירו ב וכן כאן עד עיקר ז ת ספר כ ב
ת צו מ ה

:בביזוי לעובדה דמכוין
והעושה

עוז. מגדל
קבל מ פ׳ שגגחו. על קרנן ומביא טד מיני מכל אחד עליו ה ל  ב׳ב החזרה וענין . מיהוס ררע6 הכ

בד :פ״ז) נדרים(דף וסוף קכ״ט) (דף עו ב :פטור עד כו׳ מאהנה ה ת ס ז״ל הראב״ד כ מ  ח
 איןלחפוס כזה אומר ואני .פכ׳ל מיראתה ולא כוכניס עכודח מאהנת ולא .וכו׳ מכאן השמיט שהוא

 ביחד מצאהיס כן ידו מכתינת המוגה בנוסח וכשבדקסי שהשמיטו הסופר אלא להאשיס ואין שניהם על
ס כי להשיב לי אין הפירושים ומן שנסחתי כמו  ס׳׳א}' מיתוה(דף ד׳ פרק נזה פירושים לנו יש אנחנו ג

ף :הן חיים אלהים דנרי וכולן דכריחות ופ״א מגפ  :ס׳ג) (דף מיתות ארנע פרק .חייב עד כו׳ ה
ב ת ס בענודת תמונה וכל וכו׳ לוקה אמאי לי קשיא ז׳ל הראנ״ד כ  דאי אומר ואני :טכ׳׳ל היא אחת מכני
 דהא ועוד בירושלמי יוחנן רבי או אשי ורב יבינא נתלמודא לה מסדרי הוה תוספתא ההיא. הואי דוקא
 מוזהר נח p אין עליה ממיחין ישראל של נ״ד שאין כל חניא נח רבני בשמעסין מיתוס ארבע נפרק
להדיא גרסינן העונד דאחד מתניסין גמרא מיהוס ארנע פ׳ ועוד ונשוק גפוף למעוטי ואסיקנא עליהן
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 אינו אעס״כ ומ״ש :פירש״י וכן חענדם לא דהיינו רנינו ומפרש נל״ת עונר והמנעיל
 ו^ מנשק ולא הגפף לא בהדיא כסיג דלא כלומר !בפירוש שאינן לפי מהן אמח על לוקה
 :קרא מחד משתמעי דכלהו כלומר שבכללות לאו דהוי מפום לוקה אינו אלו כל דעל אמרו

:נתבאר וכבר פשוש .וכו׳ עבודתה דרך היתה ואס ומ״ש
מפני עד וכו׳ לפני ברגלו קק לו ישב ז

כוכבים. לעבודת כמנשק שנראה
 רבינו כלשון י״ב) (דף דע״ז פ״ק ברייתא

 לפני המושך מעין עוד כחוב שלנו ובנוסחאות
 שנראה מפני וישהה ישחה לא כוכבים עבודת

 רבינו כתבה ולא כוכבים לעבודת כמפהחוה
 .שלהם בנוסחאות היה שלא ונראה הרי״ף וגם
 קתני מעות לו ונתפזרו קון לו דבישב ודע

 נראה שאינו כלומר נראה אינו ואם בגמרא
 לעבודת צדו או אחוריו ששנה כגון כמשהחוה

 דמילתא לכתבו רבינו חשש ולא מוסר כוכבים
:היא דפשישא

 :וכו׳ לעצמו כוכבים עבודת העושד, ט
 לי קשיא א״א הראב״ד כתב

 כוכבים עבודת תמונת וכל וכו׳ לוקה אמאי
 לראשונה שכתב והתירון .עכ״ל היא אחת

 יש .וכו׳ לי קשיא והו שכתב ומה ̂ מבואר
 הוזכרה לא תוספתא שאותה שמאחר לתמוה
 דמתני׳ ולישנא היא דסמכא דלאו משמע בגמרא

 .בל׳׳ש עובר וכו׳ המגפף אבל דייקא הכי
 ועי״ל ,לוקה וכו׳ המגפף אבל הל״ל איתא ואם

 מרדות: מכת היינו בתוספתא דקהני דלוקין
פ׳ בר״ה .וכו׳ לנוי צורות לעשות אסור י

 צורות דמות תנן כ״ד) (דף שני
 שבהם ובכותל בשבלא בעלייתו לר״ג היו לבנות
 הבאים העדים כלומר ההדיושות את מראה
 כזה להם ואומר החדש קידוש על להעיד
 היו אס לבדקם כדי ראיתם כזה או ראיתם

 הצלמים כל ובת׳ התם ופריך מכוונים דבריהם
 אתי תעשון לא כתיב והא שרי ומי מ״ג) (דף
 במרום לפני המשמשים שמשי כדמות תעשון לא

 שאני ומשני ומזלות כוכבים ולבנה המה מון
 לו עשו כוכבים עובדי כלומר דאחרים ר״ג
 ליה ואסר לו עשו דאחריס יהודה רב והא

 ומשום בחותמו-בולש התם ומפרקינן שמואל
 רבים לחשדא ניחוש נמי דר״ג הכי אי משדא
 גביה רבים שכיחי הוה נשיא דר״ג וכיון שאני
חוליות של כלומר הוה דפרקים אימא בעית ואי

ולא

 ולא שנאמר תעשה כלא עובר האלו כבוד בדברי
 כן פי על ואף .הן עבודה בכלל אלו ודבדים תעבדם

 ואם בפירוש. שאינן לפי מהן אחת על לוקה אינו
 ועשהו האלו הדברים מכל באחד עבודתה דרך היתה

 עבודת לפני ברגלו קוץ לו ישב“ ז : חייב לעבדה
 כמשתחוה שנראה מפני ויטלנו ישוח לא כוכבים

 מפני ויטלם ישוח לא בפניה מעות לו נתפזרו .לה
 : יטול כך ואחר ישב אלא לה כמשתחוה שנראה

 לא כוכבים עבודת בפני מים המקלחות פרצופות ״ ה
 כמנשק שנראה מפני ״וישתה פיהם על פיו יניח

הראב״ד השגת כוכבים: לעבודת
ה ^ ש ס עמדת *העושה ו כני בידיו משאה שלא אע״ס לעצמו מ

 והלא לוקה אמאי לי קשיא א״א . לוקה ענדה שלא ואע׳׳פ
 אינו ומנשק במגסך חמרינן לא מי הוא שככללות לאו

 ענודות שכלל שנכללות לאו ליה דהוה משום עליהם לוקה
• אהד בלאו התמונות כל נמי והכא תעבדם בלא הרבה

 לקי דלא וכו׳ ומנשק במגסף דאמרינן מאי לי קשיא ותו
 חשיב קא הלוקים חשיב דקא דמכות ובתוספתא עליהו

 הראשונה והקושיא .לקי אלמא והמגרד המגפף והמקנח הסך
 פנים עבודת דאינס כיון אלו עבודות דשאני לתרצה אפשר

 שאר וכלהו יחרס לאלהיס זובח דכתיב מזניחה דאפליגו
 שבכללות לאו הוי תעבדם בלא לאסור הכא כללינהו עבודות

:היא אחת כוכבים בעבודת תמונה וכל פסל עשיית ענץ אבל

 בעית ואי .חשדא וליכא חזו לא יומא וכולי העדים בדיקת בשעת אלא מחברם היה ולא
 רבינו וסובר .ולהורות להבין למד אהה אבל לעשות תלמד לא דתניא שאני להתלמד אימא

 לו עשו דאחרים בדר״ג למימר לן ליח מעתה שרי ולהורות דלהבין היא דמילתא דקושסא
אלו. חלוקים רבינו הזכיר לא ולפיכך ודפרקיס לו עשו דאמרים אוקימתי הנהו ומדחיין

כסב שלא ז״ל הרי״ף דעת שהוא נראה וכן

 כוכבים עבודת
 אע״פשלא לעצמו
 ולא בידו עשאה
 שנא׳ לוקה עבדה

 לך תעשה לא
 .תמונה וכל פסל

ה ^וכן ש ו ע ה

 הזכיר לא למה קשה ומיהו שאני להתלמד אלא
 לא התם הו ותניא .וצ״ע שרי להתלמד רבינו
 שמשמשים שמשי כדמות מעשו לא אתי מעשון

 והיות ושרפים אופנים מון במרום לפני
 הפרצופות כל תניא ותו השרת. ומלאכי הקדש

 התם תו ותניא .אדם מפרצוף מין מותרים
 ומוהר להניחה אסור בולש שחותמה שבעת
 ואסור להניחה מוסר שוקע חותמה בה לחתום
 מרום שמשי שדמות רבינו ודעת בה. לחתום

 שכתב וזהו שוקעים ובין בולשים בין אסורים
 חון הצורות כל ושאר אסור הלוח על דאפילו
 שוקעות בין בולשות בין מותרים אדם מצורת

 הייש לשוקע בולש בין בשבעת שחלקו וזה
: אדם בצורת דוקא

 ממה צורת לצור אסור וכן הראב״ד כתב 'א
וכו' מחלק שהוא דומה א״א וכו׳.

 דינם שבמרום שמשים וצורת אדם צורת ואחה
 כל בפרק כתב והר״ן .עכ״ל ̂ עיקר וכן שוה

 לסוף ירדתי ולא רביש דברי על הצלמים
 לשמשי אדם צורת בין לחלק לו מנין דעהו
 כדאיהא נפקא אתי תעשון מלא וכלהו מרום
 סובר אולי עליו השיב ז״ל הראב״ד ואף בגמ׳

 חמה וכן גוף בעלי שאינן מפני השרת דמלאכי
 נראים שאינם מפני ומזלות כוכבים ולבנה

 משוקעים אלא בולשים אינן בגלגל ואף בולמים
 לשוקע בולש בין בהן לאפלוגי ליכא בתוכו

 בולש אלא נראה שאינו מפני אדם דמות אבל
 כתב למה יודע ואיני .בכה״ג אלא מיססר לא

 ההוס׳ בעלי שהרי בה כמסופק זו שענה הר״ן
אין ומזלות כוכבים ולבנה דבחמה כן סוברים

כוכבים עבודת
 שנאמר לוקה כוכבים לעובד עשאה אפילו לאחרים בידו

 עבודת העושה לפיכך .לכם תעשו לא מסכה ואלהי
צורות לעשות אסור י :שתים לוקה לעצמו כידו כוכבים

̂ ./f/u H .. MM. If בין חילוק דלא שנאמר כוכבים עבודת שאינה ואע״פ לנוי  m//mM._
י אלא שאינם וזהב כסף של צורות כלומר אתי ט® כיי לנ

.כוכבים לעבודת שהם וידמו הטועים בהן יטעו שלא
ד. האדם ° צורת אלא לנוי לצור אסור ואין ב ל  לפיכך ב
. האדם צורת באבן ולא בסיד ולא בעץ לא מציירים אין

 והכיור הציור כגון בולטת הצורה שתהיה י־והוא
 היתה אם אבל .לוקה צר ואם בהן וכיוצא שבטרקלין

 אלו הרי באריג שרוקמין צורות או [י] והטבליות הלוחות גבי שעל הצורות כגון םמנין של צורה או מושקעת [ג] הצורה
א :מותרות  ואם .בה לחתום ומותר להגיחה אסור בולטת הצורה היתה אם אדם צורת שהוא הותם עליה שיש טבעת י

 מפני בה לחתום ואסור להניחה מותר שוקעת הצורה היתה
ת. הצורה בו העשה שהנחתם ט ל  דמות לצור אסור י*וכן בו

אתי תעשון לא שנאמר ומלאכים מזלות כוכבים ולבנה חמה
לא

 ע{ לימת הוה דפרקיס להרן צריך אמאי מוהר
 לעיל פתירן ומה בולש היה שלא היה הלוח

 מדמקשיק עיקר אינו הוי בולש חותמו גשמעהא
 אי .וצ״ע הוה יחיד ר״ג והא דשמעהא בסיפא

משוס

k מ׳ג  .כ לאוין סמ׳ג ב :קג יו׳ד עור .יע לאוץ ס
:שס נעור טי׳ ה :שס יו׳ד עור .כנ לאוין

א לאוץ שמ״ג נ :קמא סי׳ יו׳ד מ׳ג ד :נ  ס
ג ו מ׳ ס: .כב לאוין ס ש ד ריו׳ עו

לחם
 לוקה אמאי לו אחרים דעשאוה היכא קשה וכו׳. לעצמו כוכבים עבודת והעושה ט

 רבינובפרקש״ז שפסק כמו עליו לוקין ואין הוא מעשה בו שאין לאו והא
:וחייב הוא עשאו כאלו הוי בשליחותו מעשה עושה דהאחר דכיון לומר ויש .סנהדרין מהלכות

עוז מגדל
 יצאו אלמא כו׳ יצהה ולמה היסה בכלל זגימה זובח ח״ל עד כו׳ והמנשק המגפף מרבה שאני יכול

שב ;עליהן לוקין שאין לומר האזהרה מכלל וסניריו גזגפף  . כוכבים לעבודס כמנשק עד קון לו י
שה :י׳ב) אידיהן(דף לפני פרק  (דף הצלמים כל ס׳ . שחים לוקה עד לעצמו כוכבים עבודס העו

: בשחים עליו דעובר פנים ארבע דמות גבי ז׳ל התום׳ בעלי רבותינו כן הסכימו מ׳ג)
ר  אסור וכן :במכילתא והאזהרות הצלמים(שם) כל ס׳ . בולעת הצורה עד וכו׳ לנוי צורות לעשות אסו

ב :מ׳ב) (דף הצלמיס כל פ׳ .הלוח על ואפילו עד כו׳ חמה דמות לצור ת  ז׳ל הראב׳ד כ
מס המפמשין וצורת אדם צורת ואחד וכו׳ מחלק שהוא דומה :עכ׳ל עיקר וכן שוה דינן במ

 לגמרי שלימה הצורה לצייר יכול אדם שאין לפי כן הסכימו ז׳ל התוספות בעלי רבותינו כי אומר דאגי
 הצלמים כל פ׳ מפורש רואה אני וכן הלוח על ואורג.וצובע רוקם מעשה כגון בולעת אינה אם

 וסתם בולעת היא ההלכה בכל פרצוף לשון כי פשוע דבר שהרי כלים דהמוצא מתניתין גמרא מ׳ג) (דף
 כל ולבנה חמה ממזל חון מותרין המזלות כל ששת רב דמנקים בחומרי גרסינן ואנן בולעת אינה צורה

 מי המזלות כל בעושה אילימא עכקינן במאי רישא על ושיילינן אדם מפרצוף חון מותרות הפרצופות
ט הלמודא מדמקשי אלמא במרום לפני שמשמשין שמשי בדמות תעשון לא אתי חעשון לא והכתיב שרי  ה

 דהא סוגיא דכולה ובמזלא בולעין שאינן ואע׳פ אסור המזלות כל צורת דבטושה מינה שמע להדיא
 אדם פרצוף במוצא ואי וכו׳ הפרצופות כל מציעא אימא במוצא ואי תו ומהדרינן בלען לא נמי במרום

ה הונא וכדרב בעושה פשיעא אלא דמסיק עד וכו׳ כלים המוצא והתנן שרי מי ט כלומר יהושע דר׳ ב
זאמר

הראב״ד השגת
 צורת ,במרום המשמשין לצורת אדם צורם בין מחלק שהוא דומה א׳א .וכו׳ חמה צורת לצור אסור *וכן

 ידעתי ולא מותר בולע אינו אס אדם וצורת אסורים שוקעים ולא בולעים לא שוים הס אפילו משמשין
 סיפא אימא מותר בשוה פוה הא להניחה אסור בולע חותמה דקתני משום וא׳ת .לו ומאין למה

 עובדי ואם אסור ענין בכל ישראל לעשותה דגר וסוף אסור גפוה פוה הא להניחה מותר שוקע חותמה
 ואסור להניחה מוהר שוקע כוכבים עובד לו שיחהוס ומותר בידו להניחה אסור בולע לו עשו כוכבים

:עיקר וכן שוה דינם שבמרום שמשין וצורת אדם צורת ואחד כוכבים עונד לו לחתום

משנה
 בהר״ן ועיין מ״ג) (דף הצלמים כל פ׳ זה כל .וכו׳ צורוח לעשוס אסור י

: הרבה שם

מדיחי

שהאריך

מיימוניות הגהות
 וישתה ישחה לא כוכבים עבודת לפני מים המושך מעין הגמרא °[לשון :משמו המצות

 על פיו יניח לא לכרכים מים המקלחין פרצופות .כוכבים לעבודת כמשתחוה שנראה מפני
 סי׳ יו״ד הטור העתיק עצמו הלשון וזה כוכבים לעבודת כמנשק שנראה מפני וישתה פיהם

 כן שתה לא אי מיית אי אפילו ״[בגמרא :עיי״ש] המחבר כלשון כתב הסמ״ג אמנם ק״ן
 בכל שלימה בצורה דוקא ודרקון אדם כצורת דאסרינן והא הטור °[לשון :הטור] כתב

 בעושה ולא במוצאו לא איסור שום בה אין ראש בלא גוף או ראש צורח אכל איבריה
 יעשה אבל גלופה יעשה לא עד וכו׳ פסל לך תעשה לא תניא כמכילתין אבל [ג] :ע״כ]

 מורי ודקדם . וחגבים ודגים ועוף חיה בהמה אפילו עד וכו׳ תמונה וכל ת״ל אטומה לו
 כצורתא אלא רב דבי לגינתא קני לא רבא הבתים חזקת פרק דא.מרינן מהא שמחת רבינו

 גמור פרצוף אלא אסרה דלא רבינו מורי דקדק משם עוף, או חיה פירושרשב״ם.צורת
 מותר צבעים במיני אבל שוקעת צורה אטומה בולטת צורה היינו וגלופה כששר חקוק
 אבל לעשות לישראל אסור ודאי שוקע או בולט חותם אבל לצור עצמו לישראל אפילו

 כדמשמע לחשדא למיחש דליכא גביה שכיחי דרבים היכא להניחו מותר עשו אחרים אם
 ענין שבכל המחבר רבעו דעת אמנם ע״ב, לו עשו דאחרים ר׳ג שאני הצלמים כל פרק

 המבוזיט שעל רשב׳ג דאמר הא בגמרא מפרש [ד] : בבעמוד אדם מצורת חוץ מותר
t מטפחות גויס ואינו מטבעות ר״חנרים . וסדינים מטפחות שעל היינו מותרים



63 לבמשנהכסף ד פ״ג מכבים עבודת הלכות מדע. בסף
 ליה דשגי חירוצא דעיקר ר^ה'מידי לא הוא דעיקר נימא דאאילו איריא לא הא משום

 בלטשוה הרג וזה אסור לעשוחם לקיימ^בל שמותר לעגין אלא איירי לא לכולט שוקע י־ין
 אסור הדדי בהדי ארנעפטם דהא~דמוס הרמ״ך כתג הבהמות. צורות עכ״ל: אייר/
 אדם צורה משום לי סיפוק א״ב וא״ת ועופות מיות כדמות הם פנים ארבע והא אביי כדאמר

 גריע אמת בצורה ושור אדם עשה שאם י״ל
 תעשק דלא מקרא ליה מזינן דלא לבדו מאדם

 ליכא דהא כאביי פסק לא למה ותימה אתי
:עכ״ל > עליה דפליג מאן

ד ״  אלו הרי מישראל עיר מדיחי א פ
 מיתוס ארבע גפ׳ .נסקלין

 בהדייהו ומני הנסקלין הן אלו חק נ׳) (סנהדרין
 הנדחס עיר מדיחי תניא הנמנקין ובסוף המדיח

 :כח״ק דהלכה וידוע בחנק אומר ר״ש בסקילה
 דמשום הוא פשוע .עבדו שלא אע״פ שכתב ומה

 ועוד עובדים משום לא אותם ממיסין מדיחין
 דאפילו ליה סיפוק כוכבים עבודת גשעבדו דאי
 המודמין העיר ואנשי נסקלין: נמי הדיחו לא
 הנהרגין הן ואלו ע״ו) (דף הנשרפין פ׳ .מ׳

 ומ״ש .הנדחס עיר ואנשי הרוצח בסייף כלומר
 עליהם שקבלו או כוכבים ־עבודת שעבדו והוא

 איק מאלו אחד שום דבלא פשימא ודאי באלוה
 מודמין להיות דסני פשיסא נמי וכן נהרגין
 כוכבים עבודת דהא באלוה עציהם נשקבלו
 ומה : זה שקודם בפרק שבארנו וכמו איקרי
 פרק ברייתא וכו׳. מנין למדיח ואזהרה שכתב
 פיך על ישמע לא ס״ג) (דף מיקוח ארבע

 ביה כתיב בהדיא מסית ומדיח למסית אזהרה
 לעשות יוסיפו ולא וייראו ישמעו ישראל וכל

למדיח: אזהרה אלא עוד
 עד וכו׳ הנדמת עיר נעשית העיר איי ב

 וברייתא משנה . רובה שידיחו ועד
 : קי״א) (דף חלק פרק סוף בסנהדרין

ויהיו

 ואפילו במרום לפני המשמשין שמשיי כדמות תעשון לא
 האדם מן חוץ חיה נפש ושאר הבהמות צורות .הלוח על

 אותם לצור מותר בהן וכיוצא ודשאים האילנות וצורות
:בולטת הצורה היתה ואפילו

רבי־עיי פרק
חי א דיי  שלא אע״פ נסקלץ אלו הרי מישראל ייעיר מ

 יושבי את הדיחו אלא כוכבים עבודת עבדו
 נהרגין המודחין העיר ואנשי . אותה שעבדו עד עירם

 עליהם שקבלוה או כוכבים עבודת שעבדו והוא בסייף
: פיך על ישמע לא שנאמר מנין למדיח ואזהרה .באלוה

 מדיחיה שיהיו עד הנדחת עיר נעשית העיר ^אין ב
 יושבי את וידיחו מקרבך שנאמר השבט ומאותו מתוכה
 שנאמר שנים על יתר או שנים מדיחיה שיהיו ועד עירם.

 ועד .עירם יושבי את וידיחו בליעל בני אנשים יצאו
.שבט של רובו ועד ממאה המודחין ויהיו .רובה שידיחו

 כיחידים אותם דנין שבט של רובו הודח אם אבל
 וכל גדול כרך ולא קטן כפר לא העיר יושבי שנאמר

 וכן .גדול כרך שבט של ורובו קטן כפר ממאה פחות
 או יחיד שהדיחה או קטנים או נשים הדיחוה אם

 מדיחיה שהיו או מאליהן שהודחו או מיעוטה שהודחה
 ליורשיהן וממונן שעבר מי כל וסוקלין כוכבים עבודת שעבדו כיחידים הן הרי אלא הנדחת עיר דין בה דנין אין לה מחוצה
 את או ההוא האיש את והוצאת שנאמר ושבעים אחד של דין בבית אלא הנדחת עיר דנין ̂אין ג יין: הרוגי כשאר
הראב״ד השנת דין בבית נהרגים יחידים שעריך, אל הזה הרע הדבר את עשו אשר ההיא האשה

א׳אלא הניחת. עיי נעשית מקל־ו מערי אחת *אין מקלט מערי אחת *אין ל :הגייל דין בבית אלא־ נהרגין המרובים ואין ושער שער כל
שלא לפי הנדחת עיר נעשית ירושלים ולא שעריך. באחד שנאמר הנדחת עיר נעשית

ויחריבו כוכבים עובדי יכנסו שלא כדי בספר הנדחת עיר עושץ ואין לשבטים. נתחלקה
ת ־ ז5 משין פמ׳ג ג :מו עשין פמ׳ג ג :כג לאוין פמ״ג א א

 כרבי ופסק 0לסנהדרין(יףט״ פ״ק יונתן ורבי דר׳יאשיה פלוגסא וכו׳. המודחין ויהיו
 יהודה ור׳ במילסא יהודה ור׳ ר״מ איפליגו חלק פרק דבירושלמי משוס ומעמו יונתן

 שבת של רובו הודח לא אם אבל רגינו ספרי בנוסחאות שכקוב שמה ונראה יונתן. כרבי
אותם דנין שבע של רובו הודח אם אבל להגיה וצריך מעות שהוא כיחידים אותם דנים

 הדיחוה אס וכן :ישן בספר נמצא וכן כיחידים
 הכל דין. בית הרוגי כשאר עד וכו׳ נשים
 או שכתב ומה קי״ב): (דף מלק פרק בסוף

 אין אנשים יצאו שם ברייתא .יחיד שהדיחה
 שהודחו או ומ״ש : משנים פחות אנשים

 מהו מאליהן הודחו להו איבעיא שם .מאליהם
 כהודמו להוו אמאי וקשנים נשים הדיחוה מ״ש

 בסר הני גרירי נפשייהו בתר הנך מאליהן
 בסר גרירי דכי כלומר גרירי וקסנים נשים

 ביותר אדוקין נדחין ומעצמן הואיל נפשייהו
 אדוקים אין וקמניס נשים בתר גרירי כי אבל
 רבינו פסק היא דדחויה דמשמע ואע״ג .כ״כ

 יתר וכל .הוא דמסתבר דמעמא משום כוומה
:שם משנה הבבא דברי

 וגמרא משנה . וכו׳ הנדחת עיר דנין און ג
;רבינו לשון י״ז) (דף לסנהדרין פ״ק

 הראב״ד כתב .וכו׳ מקלט מערי אחת און ד
 נתנו השבשיס וכו׳ ידעת; לא א״א

 שמאחר רבינו ודעת עכ״ל. מחלקיהם אותם
 לנותנים מיוחדים ואינם מחלקיהם אותם שנתנו

.וכו׳ ירושלים ולא :שעריך בהו קרינן לא
 עיר עושין ואין :פ״ב) (דף מרובה פ׳ ב״ק

ופי׳ .י״ז) דכנהדרין(דף פ״ק .בספר הנדחס
. כוכבים לעובדי ישראל בין המבדיל כרך ספר
 רחמנא אמר מ״מ שסיבגמרא שאתרו ודע

 מעמא תני ובברייתא ,הספר מן ולא מקרבך
 ארן את ויחריבו כוכבים עובדי ישמעו שמא

 אמר דמקרבך ליה ותיפוק ופריך .ישראל
רחמנא

 ירושלים על אלא בגמרא נאמר ולא זה לו מאין ידעתי
:מחלקיהם אותם נתנו השבעים מקלת ערי כל אבל

משנה לחם
ד ״  : מבואר חלק בפ׳ ושם פשומ זה נסקלין. אלו הרי ישראל עיר מדיחי א פ

.בברייתא ס״ג) (דף מיתות ארבע בפרק . וכו׳ למדיח ואזהרה
שם .וכו׳ נעשית העיר אין וכו׳: ולמדיח למסית אזהרה פיך על ישסע לא אחר דבר

: מלק בפרק
 מחלוקת ע״ב) מ״ו דסנהדרין(דף בפ״ק שבש. של רובו ועד ממאה המודחים ויהיו ר

 שבע של רובו ועד ממאה סבר ור/יונתן בברייתא יונתן ור׳ יאשיה ר׳
 ע״ם דהוא ובודאי וכו׳ שבע של רובו הודח לא אבל הוא רבינו בספרי שלנו והנירסא

 שכתב כמו כיחידים אותם דנין שבע של דרובו דס״ל שבע של רובו הודח אס אבל וצ״ל
 לא יונתן רבי ואפילו דסנהדרין בגמרא האאמרינן וא״ת כרךהוא. שבע של ורובו לממן

 הוי רובו דעד רבינו קאמר ואיך אמר דרובו מיהא משמע לא כלו אבל רובו אלא קאמר
 דעד ולומר לדחוק חרצה אם אפילו בגמרא כן דהקשה דס״ל׳דמאי י׳ע בכלל עד ולא עד
 לרבינו דחקו מי תאמר ואם .לא כולו אבל רובו אלא יונתן ר׳ קאמר לא בכלל ועד

וכו׳ נשים הדיחוה ת״ש וכו׳ מהו מאליהן הודחו להו איבעיא קי״ב) שם(דף וכו׳. מאליהן שהודחו או :ככולו רובו כלה התורה בכל לן סבירא דודאי דחקתו דהסברא וי״ל כן לפרש
היא ליורשיהן שהוא הממון לענין קולא שהוא אע״ג הא הנדחס עיר נעשית דאינה פסק למה איפשיעא לא דבעיין כיון רבינו על לתמוה ויש וכו׳. גרירי נפשייהו נתר הנך ודמו

לפסוק סברא שאין כיון הפשען כדברי ליה משמע מ״מ הדוחה דדחה אע״ג הנדחס עיר נעשית דאינה לפשוע רצה דהפשען דמשיס וי״ל ,החמורה בסקילה שהיא המיתה חומראלענין
:סנהדרין בריש משנה וכו׳. דנין אין :מהאחר יותר צד בחד

 ומהאי עריך אינה כן ואם לשבעים נהחלקה לא וירושלים עריך דכתיב משום הנדחס עיר נעשית אינה ירושלים אמרו פ״ב) (דף במרובה .וכו׳ המקלע מערי אחת איי ך
 שעריך שהם משמע דשעריך שעריך נקראים אינם שנתנום כיון נתחלקה שמתחלה שאע״פ מפני הנדמס עיר נעשית אינה המקלע דעיר לרבינו ליה משמע גופיה עעמא

ליה וסיפוק והקשו זה מעם אמר בגמרא ע״ז:) (דף דסנהדרין פ״ק .וכו׳ יכנסו שלא כדי כו׳ הנדחת עיר עושין ואין :כן דעתו אין בהשגות ז״ל והראב״ד ,זמן ובכל עת בכל
שהוא זה מעם רבינו כתב מ״מ פ״ג ולוה מלוה בהל׳ שנבאר כמו כר״ש לן קיימא לא דאנן אע״ג דקרא, עעמא דדריש הוא שמעון רני ותירצו הספר מן ולא רחמנא אמר דמקרבך

נכון

עוז מגדל

למלך משנה
 מאלים הודחו להו איגעיא חלק בפרק .הנדחת עיר בה דנין אין מאיליהן שהודחו או ב פ״ד

 גריר נפשייהו נתר הנך מאליהן כהודמו ליהוי אמאי וקענים נשים הדיחוה ת״ש מהו
 .ביותר אדוקי גדחין ומעצמן הואיל נפשייהו בתר גרירי דכי כלומר גרירי וקטנים נשים בתר הני

 דבריו להלום יכולתי ולא .כי' מותה רבינו פתק היא בעלמא דדחיה דמשמע אע׳ג וז׳ל מרן וכתב
 פוסק היה הגמרא דחיית תפיס הוה דאי אינו וזה הגמרא דחיית ז׳ל רבינו תפס היאך דק׳ל דמשמע
 וסבר נשים דהדיחוה מהא דתלמודה כפשטא תפם איהו ואדרבה הנדחת עיר בה שדנין מעצמה בהדיח
 ס׳א) מיתוס(דף ארבע דנפ׳ משום א׳נ (א׳ה .גרירי נפשייהו בסר הנך לומר היא בעלמא דדחיה
 מפי דניסת אלמא .נתרייהו דגריר אחרים מפי בניסת כאן דמימליך עצמו מפי בניסת כאן אניי ומשני
 הם אדוקים נדחים מעצמם הואיל למימר לן דלית מאליהן להודחו הדין והוא כ'כ אדוק אינו עצמו

 בס דאזלינן ודאי בעיין אפשיטא דלא כיון הכי ובלאו מרן) דברי שהגיה א׳ח נכנה׳ג ועיין כנ׳ל ביותר
 כן שאין מה נהרגין אין וטפם ונשיהם פלט ממונם שנסקלין אע׳פ הנדחת עיר נעשית ואינה לקולא

: ודו׳ק הנדחת כעיר אותה דנין אם
ההקדשות

 נעלי והסכימו אותי תעשון לא ̂זי תטשון לא לי שמיעא דאביי מפירקין טעמא בשמטתין לקמן דאמר
 בעושה בפשיטות לה מסיק מדקא אלמא אלא קאמר מדלא אניי דאוקיס אוקימתות ככולהו דקיי׳ל התוס׳
סמי שיננא יהודה לרב שמואל ליה אמר דהא ועוד דוקא בולט והיינו אסור אדם דפרצוף היא הלכתא

 שס מיתוס ארבע ופ׳ קי׳א) (דף חלק וס׳ הנשרסין סרק .פיך עד כו׳ המודחים העיר ואנשי
.רונה שידיחי עד כו׳ העירנמשית אין :המצות בספר ר׳מ כתב וכן ישמעאל דר׳ גמטלסא נהאזהמת

 ר׳ נו נחלקו חלק דפרק ביחש׳ .גדול כרן עד כו׳ ממאה המודחים ויהיו :קי״א) חלק(דף פרק
;כותיה יונתן ר׳ קאי ט׳ו) פ׳ק,דסנהדרין(דף ובבבלי כדין יהודה כר׳ ופסק יהודה ור׳ מאיר

 (דף דסנהדרין פ׳ק .הגדול נ׳ד עד דנין אין :חלק פרק הכל .דין בית הרוגי עד הדיחוה אם וכן
 עד וכו׳ ידעתי לא ז׳ל הראנ׳ד כתג :קי׳ב) חלק(דף פרק . מקלט מערי אחת אין :ט׳ז)
 סוף דיחשלים טעמא אמרינן דהא ליה אית רבה דטעמא אומר ואני :מחלקיהם אותם נתנו שבטים

:כדץ ,לשבטים נתחלקו לא מקלס ערי כל וה׳נ לשבטים נתחלקה דלא משוס מיונה פרי,
:ע׳ב)ובספרי מרובה(דף פרק ושלהי קי׳ב) חלק(דף פיק סוף האין. עד ירושלים ולא


