
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
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 דאמר כר״ש לאש״ל שרבינו ומאחר דקרא. מעמא דדריש היא ר״ש הפשר מן ולא רחמנא
 נפקותא ביניהם שאין לפי אלא טעמא האי למכתב ה״ל לא אותה ממשכנין משירה אלמנה
 דאפילו שאומר אלא אותו מכחישים אין חכמים וגם השכל אל מתקרב טעם שזה הדין לענין

 עיירות שלש עושה אחד ב״ד ואין :לכותבו רבינו ראה נפיק מקרא סעמא האי הוה לא
 עושין אין ב׳) דסנהדרין(דף פ״ק משנה וכו׳.
אמת עושין אבל שלש ולא בהפר הנדמת פיר
 רב אמר זמנין ט״ז:) (דף ובגמ׳ ,שתים או

 ושלפה בשנים הא עושין דאין הוא אחד בב״ד
ושלשה בשנים אפילו רב אמר וזמנין עושין ב״ד

 משום דרב מ״ס עושץ אין
במקום אלא שנו לא לקיש

 לעוצם דינים נחי
ריש אמר קרחה

 ור׳ עושין מקומות ושלשה בשנים אבל אחד
 מתיה תניא קרמה משום עושין אין אמר יוחנן
 בארן מנודחות עיירות שלש עושין אין דר״י

 אחת כגון, שתים אותן עושין אבל ישראל ־
 ושתים ביהודה שתים אבל בגליל ואחת ביהודה

 פוסק שרבינו משמע ולכאורה .עושין אין בגליל
 עושין מקומות ושלשה בשנים אבל דאמר כר״ל

 דהלכה משום אי למפסק ה״ל כר״י הדין זמן
 נראה גם כווהיה דהניא משום ואי ר״ל לגבי כווחיה
 ושלפה דבשנים רב אמר כזמנין פסק שרבינו

 דאפילו לישנא כאידך הדין ומן עושין דינין בחי
 למפסק ה״ל עושין אין ב״ד ושלשה נשנים
 למתפס לן איח ליה מספקא דלרב דכיון

 בתי בשלשה אפילו שלש לעשות שלא לקולא
כל א״א וכתב הראב״ד עליו השיג וכבר דינים

 הראב״ד השגת
 שלש עושה אוזד ג״ד *־ואין
 אבל וו בצד זו הנדחות עיירות

 א״א .עושה מרוחקות היו אם
 מושין אין לעולם שכוש זה כל

 בב׳ד לא נדחות עיירות שלש
 במקום לא בשלש ולא אחד
 יהודה אלא מרוחקות ולא אחד

; וגליל

 דין בית *ואין ישראל. ארץ את
 הנדחות עיירות שלש עושה אחד

 מרוחקות היו אם אבל .זו בצד יזו
 הנדחת עיר עושץ אין ה : עושה

 רבים בלשון מדיחיה שידיחוה ייעד
 נלך או ונעבוד נלך להן ויאמרו
 נלך או ונקטיר נלך או ונזבח
 והם באלוה ונקבל נלך או ונשתחוה נלך או .וננסך

 מארבע באחת או עבודתה דרך אותה ועבדו שומעים
 נתקיימו שלא הנדהת עיר .באלוה שקבלוה או עבודות

 מתרין להם, עושים היאך האלו התנאים כל ובמדיחיה בה
 בוכבים שעבד,עבודת מהן ואחד אחד בכל ומעידין
 : ליורשיהם וממונם שעבדו ביחידים אותם וסוקלין

 להעשות ראויה שתהיה בזמן הנדהת. עיר דין והיאך ו
עד וחוקרין ודורשין שולחין הגדול דין בית .הנדחת עיר

:טו עשין פמ׳יג א
וכבר .עכ״ל וגליל יהודה אלא וכו׳ שבוש זה

 במרוחקות ור״ל ר״י פליגי דלא הוא רבינו שדעת והשיב קולון מהר״י הגאון זה על בשאל
 ביהודה שלשתן כגון אחד במקום שאינם כיון מקורבות שהן דאע״ג סובר דר״ל במקורבוח אלא

 והיינו מקומות בכמה דברכדמוכח לכל מזה זה הס חלוקין וגליל עושיןדיהודה בגליל או
 כלומר בשתים אבל בגליל או ביהודה כלס שהן כלומר אחד במקום אלא ל״ש ר״ל דאמר
 ועלה עושין הירדן ועבר וגליל יהודה כגון מקומות בשלשה או בגליל ואחת ביהודה שתים
 קרחה לומר דשייך במקום כלומר קרמה משוס עושין אין דלעולם ואמר לפלוגי ר״י קסמי
 וגליל יהודה שבין הספר על עומדות אלא אחד במקום שאינן ואע״ג מרוחקות שאינן כגון

 בזה מועיל המדינות חילוק אין מקורבות שהן כיון בהפך או בגליל והשתים ביהודה והאמת
 עושין לקרחה למיחש שייך לא דאז מרוחקות כשהן אבל קרמה משוס לחוש יש מקום ומכל
 ו וכן דבר המקומות בשינוי אלא במרוחקות דבר לא ור״ל קאי לקיש אדריש יוחנן דר׳

וא׳יתמי . כדפרישית והיינו וגליל יהודה דהיינו שלשה׳מקומוס או דשנים דמלתאדר״ל פירש״י
דחקו

לחם
 מדיחיה שידיחוה עד הנדחת עיר עושין אין :מידי ולא דינא לענין לן נפקא ולא נכון.
 עיירות שלש עושה אחד ב״ד ואין :במשנה .וכו׳ ונעבוד נלך להם ויאמרו רבים בלשון

 או שלש ולא אחת אומר אתה שלש ולא אחה אמת ת״ר ט״ז) (דף בגמרא .וכו' הנדחות
 אחת מקיים אני מה הא אמור שתים הרי עריך אומר כשהוא שתים ולא אחת אלא אינו
 דינין בתי ושלשה בשנים הא עושין דאין הוא אמד בב״ד רב אמר זמנין שלש ולא אחת

 אלא שנו לא לקיש ריש אמר וכו' דינין בתי ושלשה בשנים אפילו רב אמר וזמנין פושין
 עושין אין יוחנן דרבי כותיה תניא וכו׳ עושין מקומות ושלשה בשנים אבל אחד במקום

 דאין הוא אחד דין דבבית דרב קמא כזמנין שפסק נראה לכאורה ורבינו וכו׳. עיירות שלש
 לקיש כרישי פסק איך עליו לתמוה ויש .וכו׳ במקום אלא שנו לא דאמר לקיש וכריש עושין
 משוס הוא דניעמא לי ונראה יוחנן. דר׳ כוהיה הניא בגמרא דאמרו ועוד יוחנן ר׳ לגבי

 בא״י הנדמות עיירות שלש עושין אין אמר אלעזר בן ר״ש י״ד פ׳ בתוספתא דאמרינן
 משמע בגליל ואחת ביהודה אמת יעשו לא שהים אף אומר ר״ש שתים או אחת עושין אבל

 לא שתים אף ואמר פליג ומדר״ש אחד במקום דאפילו משמע שחים או דאחת דלישנא
 תיובתא ליכא ומברייתא אחד במקום דהס משמע לישנא האי דנקט ממניהין וא״כ יעשו
 שאמר ומה המשנה לפרש אלא בא אינו לקיש וריש דחוספמא כר״ש דאתיא לקיש לריש

הוא דמחני׳ דפירושא יוחנן לר׳ סיוע לומר רוצה איט וכו׳ יוחנן דר׳ כותיה תניא בגמרא

 עושין אין דקהני קשיתיה דברייתא דלישנא י״ל עושין דמרומקת ומנ״ל בכך לחלק לרבינו דחקו
 שתים הא משמע בגליל ואתת ביהודה אחת כגון שתים עושין אבל וכו׳ מנודמות עיירות שלש

 אבל סיפא קתני והדר בגליל ושמים ביהודה שהים וכ״ש עושין אין בגליל או ביהודה
וכ׳׳ש עושין בגליל ואחה ביהודה שהים הא דמשסע עושץ אין בגליל ושתים ביהודה שתים

 קשיא וא״כ בגליל שתים או ביהודה שמים
 אין פירושו דהכי צ״ל ע״כ אלא אסיפא רישא
וכו׳ מנודחות מקורבות עיירות שלש עושין
 ביהודה אחת כגון שתים שתים עושין אבל

 אלא מרוחקות שאין ואפילו בגליל ואחה
 ביהודה מכאן הספר על אחת כגון מקורבות

 במקורבוס ולעולם בגליל מכאן הספר על ואמת
 אבל לא במקורבוח ג׳ אבל שהים ודוקא

 ואחת יהודה בדרום אחת כגון במרוחקות
 שהים אבל עושין גליל בצפון ואמת יהודה בצפון

 מרוחקות אפילו עושין אין בגליל ושתים ביהודה
 לכל אהד דין בית דאין רבינו שכתב והיינו

 ואפילו מנודהות עיירות שלש עושין הפירושים
 כיון כר״י וגליל יהודה כגון למקומות חלוקות

 אם עושין שתים אבל מזו זו מרוחקות שאין
 לא דאז מפוזרות כשהן אבל למקומות חלוקות

 מדיוקא שלש אפילו עושין קרמה משום שייך
 דסוף להקשות ואין .לעיל כדפרישיח דברייחא
 עיירות שלש עושה אחד דב״ד לרבינו יל סוף'מג

 בברייתא דקהני דהא נימא במרומקוה מנודחות
 בגליל ושתים ביהודה שמיס עושין אין אבל

 במי בשלשה דוקא דהיינו עושין ג׳ הא דמשמע
 וזמנין מדאמר דהא לרב ליה כדמספקא דינין

 טעמאדקרחה לאו דאי משמע קרמה משוס עושין אין דינין בתי בשלשה אמררבדאפילו
 ברייתא כן אם קרמה שייך לא דבשלשה לרבינו דס״ל ומאחר נמי; טובא אפילו ב״ד בג׳

 דבשלשה דאי מיירי בב״ד.אמדקא ע״י עושין אין בגליל ושהים ביהודה שחים אבל דקחני
;לעיל כדפרישיה במרוסקוח נמי טובא אפילו עושין ב״ד

 מימות(דף ד׳ פ׳ משנה .רבים בלשון מדיחיה פידימוה עד הנדחת עיר עושין אין ד,
 אעבוד האומר במסית וקחני והמדיח המסית הנסקלין הן באלו דקתני שם ס״ז)

 נלך האומר זה המדיח בסמוך קהני והדר וט׳ ואזבח אלך אזבח ונעבוד נלך ואעבוד אלך
הנדסת עיר רבים: בלשון שיאמר עד חייב אינו דמדיח אלמא כוכבים עבודת ונעבוד

שידעו

(דףק־״א:) מלק בפ׳ משנה . וכו נתקיימו שלא
 וכו׳ הלמידי.חכמים שני להם שולחים וכו׳ הנדחה עיר דין והיאך

1שמ״ וי״ל :עכ״ל ומעשה התראה אמר וכו׳ הדבר טוב א״א
 הראב״ד כתב

 ששולחים רבינו יש
להם

עוז מנדל

משנה
 אדרבה כך ־הוא המשנה שפירוש מוכרח אינו אבל מפורשת סברתו דמצינו הוא הסיוע אלא כך

 דפירוש מתניתין כסתם לפסוק ראוי שכן וכיון כר״ש וברייתא לקיש כריש המשנה פירוש
 כזימנין פסק לקרחה חייש דלא לקיש כריש דפסק ומשוס משמע והכי הוא כך המשנה

 דלעד^ שבוש זה כל בהשגות כתב ז״ל הראב״ד אבל .לקרחה חייש דלא קמא רב אמר
 לפסוק ג״כ ז״ל הראב״ד דכונס לי ונראה .כאן עד וגליל יהודה אלא עד וכו׳ עושין אין

 רב אמר כזמנין פסק דהראב״ד חדא בתרתי עליו השיג אשל רבינו ומטעם לקיש כריש
 בב״ד לא ולז״א מתחלה דאמר ממאי הדר בחרא רב אמר דזמנין דנראה־לו מפני בחרא
 דאפילו משמע מרוחקות רבינו דכתב דמאי ליה עליודמשמע השיג ועוד בשלשה. ולא אמד

 תלוי הדבר אלא כן הדבר דאין ואמר סגי מרוחקות שהם כיון בגליל או ביהודה שיהיו
 וה״ה נקטה לדוגמא וגליל יהודה דאמרו דמאי ליה דסבירא אפשר וגליל,ורבינו ביהודה

 כמו הכונה אין עושין אין ביהודה ושתים בגליל שתים אבל שמ״ש ודע ,מזו זו מרוחקות
 קשיא דאל״כ בגליל שתים או ביהודה שחים אלא ארבע שהם ז״ל עוז מגדל בעל שכתב
 עושין אין דארכע משמע ובסיפא עושין אין מפוזרות דשלש משמע דרישא לסיפא רישא

 קולון ומהר״י , בגליל שחים או ביהודה שתים ר״ל ודאי אלא קשיא א״כ עושין שלש הא
;ע״ש ק׳ בשרש זה לשון על עמד ז״ל

צריך יחידים דהנדמין
התראה

דוקא דהכא משמע .וכו׳ ואחד אחד בכל ומעידין מתריין ה

אין ד ו ב :עושה מזו זו מרוהקוה היו אס אבל זו בצד זו נדחות עיירות שלש עושה אחד נ׳ ח  הראג׳ד ב
 גהה ואין ומחוורים נכונים דבריו כי אומר ואני ; עכ׳ל וגליל יהודה אלא וכו׳ שגוש זה כל ז׳ל

 והיא דסנהדרין פ׳ק מפורשת ההלכה זאת כי דע .לדעתי תשית ולבך לפניך אכין והנני . ועקש נפתל
 דנגעיס ובתוספתא שתים או אחת עושים אבל נדחות עיירות שלש עישיס ואין דתנן פשוטה משנה סתם
ק  שתים אי אחת עושין אבל ישראל ארן להחריב פלא ישראל בארן נדחות עיירות שלש עושין אין פ׳
 אמת אלא אינו או שלש ולא אחת אומר אתה שלש ולא אחת אחת ת׳ר גרס בגמרא ברייתא סתם וכן
 נתברר הרי שלש ולא אחת אחת מקיים אני מה הא אמור פתים הרי עריך אומר כשהוא שתים ולא

 ב׳ד בשני אפילו או דוקא אחד גב״ד זה נאמר אם לדעת פנצטרך אלא שלש עושין ואין שתים שעושין
ד רב אמר זמנין גרם זה ועל ד ושלשה בשנים הא עושין דאין הוא אחד גב׳  רב אמר וזמנין עושין ב׳

 אינו וזה קרחה משום אלא אינו שאסרו מה כי מ'מ מדבריהם למדנו . קרמה משום עושין אין לעולם
פחוס קרחה דתיהוי הלוקין סרק דאמר מאן דליכא לפחות שתים,מהן או וו בצד זו גשלשתן אלא

א ועל לזו זו סמוכות משתים ב שאין במשנתנו פירוש שנו לא לקיש ריש אמר דגרסינן לפרש ר׳ל כן
ור' עושין וגליל יהודה כמו ז׳ל פירש׳י מקומות בשלשה או בשנים אגל אחד במקום אלא שלש עושין

עושין אין לזו זו סמוכות כשכשתיס כלומר קרחה משום עישין אין לעולם ואמר זה על לחלוק גא יוחנן
 אין יוחנן דר׳ כוותיה ותניא כוותיה קיי׳ל דלא ואע׳ג שערות בשתי קרחה דאמר למאן קרחה משום
 שתים אבל בגליל ואחת ביהודה אחת כגון שתים עושין אבל בארן!שראל מנודחות עיירות שלש עושין

 עושין דאין אלא ברייתא מהא יוחנן דר׳ מלתיה מסתייעא לא וע׳כ עושין אין בגליל ושתים ביהודה
 וגליל יהודה כגון מחברתה מרוחקות השלש מן אמס כל אם אגל 4לז זו המוכות מהן השתים אס שלש

דהא דלקמן ירושלמאה קמא אמורא וכהאי כלל עושין אין דשתים לפרושי מצית ולא שלש אפילו עושין

 ועוד מהניתין על פליג מצי לא אמורא ודאי דהא עושין שתים הא עושין אין שלש דוקא היא מתניתין
 ושתים ביהודה שתים אבל יוחנן דר׳ בברייתא דקתני והיינו משנה ככתם הלכה דאמר הוא יוחנן דר׳

 הסמוכות כי בידינו עלה בהפך או עושין אין כגליל ושהים ביהודה אחת קתני ולא עושין אין בגליל
 דקיי׳לכווסיה אמד גב׳ד ואפילו שרי קרחה דליכא היכא אגל קרמה משוס טעמא מדקאמר נאסרו בלבד

 תדא חשש, אין פליגא רב אמר דזמנין תימא אפילו כיותיה דתנינן משום ז׳ל חננאל רגינו פסק וכן
 כר׳ הלכה ור׳י דרג ועוד ליה מסתפקא אלמא גידיה ורפיא ולא אין כך אמר וזמנין כן אמר זמנין נפשיה דרג

 מזו זו רחוקות שכולן לומר ודעתו וקירוב בריחוק דבריו וכלל ז׳ל ר׳מ לזה חשש לא כן ועל יוחנן
 ונסדרו לגמרי רב דברי שהושמטו בירושלמי מצאתי וכן כיון ויפה מהן, השתים אפילו סמוכות היו ולא

 תלסאאמוראין אושעיא ר׳ גשם יוחנן ר׳ דגיסינן אמוראי בתלתא דרביה משמיה בלבד יוחנן ר׳ דברי
 אמר וחד עושין אין הסמוכות עושין המפוזרות אמר וחד עושין אין שחים עושים אחת אמר חד

 כאמורא ופסק גקונטריס ה׳ג הדחה לידי ויבואו האויבים יפוצו שמא עיקר כל עושים אין המפוזרות
 J׳1 ראג׳ד כדברי ואס .נכון על ז׳ל ר'מ דברי עלו וגזה בבלאה דשמעתין יוחנן כר׳ דקאי תניינא

 הגתים חזקת פ׳ ראיה לי ויש שהוכחתי כמו דשמעתין מרוחקות הן והלא וגליל ביהודה הוא התיר למה
 ואסיקנא בגמרא עלה וטרינן ושקלינן וגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה ארצות דשלש מתניתין גמרא
 שזכיט לאחר וגס .לזו מזו מצויות שיירות שאין ז׳ל ופירש׳י דמי חירום כשעת וגליל יהודה דסתם

 לראג׳ד ואס נכון על ז׳ל ר׳מ דברי עלו ובזה ימים ששה מהלך מזו זו רחוקות שהן ראיט בארן לבא
 פ״ק . באלוה אותו שקיבלו עד כו׳ הנדחת עיר עושין אין :ידעתי לא אחרות וראיות אחרת דרך ז׳ל

 :קי׳נ) חלק(דף פרק .ליורשיהן עד הנדחס עיר :ס׳ז) (דף מיתות ד׳ וס׳ ט׳ו) דסנהדרין(דף
אך הי תלמידי שני שם ישולחין וחוויין עד חכמים תלמידי שני להן שולחין עד .כו׳ הנדחס עיר דין ו

חכמים
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 זמ״מ . סרפ5 אסד לכל שאינה מאמר גמורה ההראה וכו'אינה להזהירם ח״מ שני להם
 מדאסרינן רבינו כן שלמד ואפשר . להזהירם ח״ח שני להם ששולחים לרבינו מנין צ״ע

 אלו שכן כוכבים עבודח העובד ויחיד הנדחס לעיר דמו לא זוממין עדים בודקין ה!ו בסרק
 כ« גמורה החראה שאינה שאעפ״י החראה צריכין אין זוממין ועדים ההראה צריכין

. :סיכא התראה שם מ״מ שכחבהי
׳ דיייז נסי להם מרבין מיד י ל י י • ׳ ״  וחזרו רובה או העיר בל שהודחה ברורה בראיה שידעו י

̂א (שסקי״̂ב שולחים כך *אחר כוכבים לעבודת עי״ייי״יי״־״י י״־! א
להזהירם חכמים תלמידי שני להם

 השיבוה לוניל שחכמי כסב מ״ע ובעל ,נפקא בה אשר כל אוהה דמהחרם ואפשר ממהם
 אמרו מכאן העיר יושבי את תכה הכה בספרי מדגרסינן רבינו לדברי שראיה הלוי לר״ס

ןוכו׳ חכמים י מי  ניל: איק אלו דברים וקצת וכו') הלוי ר׳מ ממה ומר בד״ה עוז במגדל (
הם מדיחיה הנדחת עיר כדין שנדוניס דכיון השוס זה וכו׳. כולה שהודחה ובין

לא דאי דסשמע שק״ל אלא בסקילה

 אומר אתה שאם כלומר עבדינן היכי בגמרא
 היאך היחיד כדין אותן וסוקלין אותן דנין

 הנדחת עיר בדין וידונו רובה שיודח תמצא
 מענה אתה שא״כ ומובשין שדנין לומר אין וכן

 דינין בחי להם מרבין ואסיקנא אלו של דינם
 ואם אחד ביום כלם עדות שהתקבל כדי כלומר
 דין לבית אותם מעלין רובה העובדים נמצאו
 הרמ״ה כתב אותם. והורגים שבירושלים, הגדול

 דנין דאמר כר״י דקי״ל ,זה על לתמוה שיש
 מרבין לבסוף דאמר והא משלים ואחד וסוקלין

 להו ומסקינן בדינייהו ומעיינינן דינין בתי להם
 להו וקסלינן לדינייהו וגמרינן הגדול לב״ד

 ר״ל דאמר דהאי דקס״ד קאמר דר״ל לכיעמיה
 לאלתר דינייהו למגמרא דינין בתי להם מרבים

 מוציא אהה ואשה איש עליה ואקשי קאמרינן
 כולה העיר אס מוציא אתה ואי לשעריך
 דגמריק קאמר לא דר״ל ומפרקינן לשעריך
 ואי בדינייהו דמעיינינן אלא לאלתר לדינייהו
 הגדול לב״ד להו משקין רובה עובדים משתכחי

 ממעע קא דכי מידי ל״ק יוחנן לר׳ אבל וכו'
 נינהו יחידים לר״י והני קא,ממעמ מרובין .קרא
̂ידן קמא קמא־ דהא  כיחיד לליניה גמריק דממי-

 מד ההוא אבל נינהו כשרים בחזקת הנך דאכחי
 לב״ד ליה־ דמסקינן ר״י מודה לרוב דמשלים

 דגמרא למימר וליכא התם ליה וקפלינן הגדול
 ר׳׳י קי״ל דהא כר״י דלא הכי ליה דמסקינן

 לו והשיב ,תלת מהנך בר כר״י הנכה ור״ל
 נמצא לא ספרינו בכל משולם ב״ר אהרן הר׳

 שמעתא בכולה יוחנן ר׳ שם נזכר ולא כתוב
 דנין דאמר יהודה לרב דמקשה הוא עולא אלא

 דנין אלא דינן את מענה נמצאת א"כ וחובשין
 להם מרבין ואמר עלייהו פליג ור״ל וסוקלין

 ואשה איש דאמרינן מהא ליה ומקשינן דינין בתי
 דריש אליבא ליה ומחרן וכו׳ לשעריך מוציא אתה
 בגמרא וטרי דשקיל כיון־ רבינו וקסבר לקיש

 הלכהא ש״מ לקיש דריש אליבא לה ומסיק
 שבאו מי כל ומ״ש טעמיה. ומסתבר כוותיה

 שני דבעיק הוא פשוט .וכו׳ עדים שני עליו
 בפירוש אמרו וכך אמד לכל והתראה עדים

 מתחיל אדם נפש כל ודעשמומכין שס. המשנה
 אדם נפש כל מכין כלה הודח שאם ואומר ענין
 מכין כלה ולא רובה הודח ואם חרב לפי שבה
 שמכין מנ״ל צ״ע ומ״מ .עובדים של ונשים טף
 יושבי את חכה הכה מדכתיב דאי ונשים טף

 ויצטרף בעיר ישהה לכמה אצטריך הא העיר
עמהם

 הראב׳׳ר השגת
 שני להם שולחים כך *אחר
 אותן להזהיר חכמים הלמידי

 חשוכה ועשו חזרו אם ולהחזירן
 שתועיל הדנר עונ א׳א .מועג
 מצאתי לא אכל התשונה להם

 התראה אחר מועלת השונה
: ומעשה

 תשובה ועשו חזרו אם ולהחזירם
 דין בית באולתן יעמדו ואם מוטב
 עליהן לעלות ישראל לכל מצוין
 עמהן ועורכין עליהן צרץ וחן לצבא

 העירכשתבקע שתבקע עד מלחמה
 שבאו מי כל .אותם ודנים דינין בתי להם מרבץ מיר
 אותו שהתרו אחר כוכבים שעבד עדים שני עליו

 םוקלין מיעוטה העובדים כל נמצאו אותו. מפרישין
 אותן מעלין רובה נמצאו . ניצול העיר ושאר אותן
 אלו כל והורגין דינם שם וגומרין הגדול דין לבית

 לפי בה אשר אדם נפש כל את ומכין“ .בסייף שעבדו
 העובדים נמצאו ואם .כולה הודחה אם ונשים טף חרב

 .חרב לפי עובדים של ונשים הטף כל את מכים רובה
 את םוקלין רובה שהודחה בין כולה שהודחה ובין

 לה אין .רחובה תוך אל שללה כל ומקבצין מדיחיה
 חומה בונין לה חוצה רחובה היה רחוב. לרז עושץ רחוב

.רחובה תוך אל שנאמר לתוכה שיכנס עד ממנו חוץ
 שללה כל את ושורפין בה אשר חיה נפש כל והורגין י

 ושרפת שנאמר עשח מצות ושריפתה באש. המדינה עם
 הצדיקים נכסי ז שללה: כל ואת העיר כל באש.את
 רובה עם הורחו שלא העיר יושבי שאר והם שבתוכה

 .אבד ממונן שם וישבו הואיל שללה בכלל נשרפין
 ולא שנאמר אחת לוקה שהוא בכל ממנה הנהנה וכל

 שהוזמו הנדחת ועיר ח : החרם מן מאומה בידך ידבק
 שהרי בו ליהנות ומותר זכה בנכסיה המחזיק כל עדיה
 הפקיר כבר ואחר אחד שכל בה זכה ולמה .הוזמו
 וכל לעולם נבנית ואינה .דינו שננחי משעה ממונו

 ומותר עוד. תבנה לא שנאמר לוקה אותה הבונה
 תבנה לא עור תבנה לא שנאמר ופרדסים גנות לעשותה

 למקום ייממקום שיירא,העוברת ט :שהיתה כמו מדינה
 שם שהתה אם עמה. והודחה הנדחת בעיר עברה אם

 הן לאו ואם אבר וממונם בסייף נהרגין יום שלשים
 אחרת מדינה אנשי נכסי י :ליורשיהן וממונם בסקילה

אין אחריות עליהן שקבלו אע״פ בתוכה מופקדין שהיו

הודח
 וגם ואמאי מדיחיה אח סוקלין אין לובה
 העיר רוב הודחו ואם כסב זה שאחר בפרק
 איט הודחו לא דאם אלמא גסקל אמריו
 דהוו ומדיח ממסית גריעי מי ואמאי גסקל

 שיתבאר כמו לעבוד שהורה כיון בסקילה
 כשאינו רבינו דלדעת וצ״ל .זה שאחר בפיק

 שעה באותה מתחייב אז להסית אלא מסכוין
 פד חייב איגו להדיח המתכוין אבל שהסיח
 וכל העיר רוב שחודח והיינו כוונתו שתעשה

 שאתר בפרק ומ״ש .מימייב לא כן נעשה שלא
 היינו נסקל אמריו העיר רוב הודחו ואם זה

 איט העיר רוב אחריו הודחו לא שאס לומר
 מתנבא משום נסקל אבל מדיח משוס ■נסקל

 שללה כל את ומקבצים כוכבים; לעבודת
 פרק משנה .רחובה תוך אל שנאמר עד וכו׳
 אשר חיה נפש כל והורגים •• קי״ב) (דף מלק
 וה״ה בהמתה כל ואת הוא מלא מקרא בה.

:נפקא דמכל ואפשר חיה נפש לשאר
 פרק משנה .וכו׳ שבתוכה הצדיקים נכסי 1

 שבתוכה צדיקים נכסי (שם) מלק
 אמרה מה מפני בגמרא ובברייתא אבודים

 גרם מי יאבדו שבתוכה צדיקים נכסי הורה
 אבד ממונם לפיכך ממונם בתוכה שידורו להם
 :אבד ממונם שם וישבו הואיל רבינו שאמר וזה
 ר״פ .וכו׳ עדיה שהוזמו הנדחה ועיר ח

 עיר [כ״ד:]) צ״ו (דף דכריהות בהרא
 בה זכה בה המחזיק עדיה.כל שהוזמו הנדחת
 ממוניה: מפקיר מד כל דינה דמשנגמר וטעמא
 (דף חלק פ׳ משנה .וכו׳ לעולם נבנית ואינה

 גנות לעשותה ומותר ומ״ש :קי״ב)
 העשה לא עוד הבנה לא במשנה שם .ופרדסים

 ר״ע הגלילי ר״י דברי ופרדסים גנות אותה
 אינה שהיתה לכמות עוד הבנה לא אומר
 ופסק ופרדסים גנות היא נעשית אבל נבנית

:ממבירו כר״ע דהלכה כר״ע
 ולא שס ברייתא .וכו׳ העוברח שיירא ט

 מה רבינו כתב לא למה ידעתי
 ממקום העוברת והגמלת החמרת שם ששניט
 שיירא ופירש״י אותה מצילין אלו הרי למקום
 כדמפרש יום ל׳ בעיר שנשתהו וגמלים ממרים

 אנשי רוב אם אותה מצילין אלו הרי בברייתא
 המיעוט משלימים וגמלים וחמרים הודחו העיר

 ממונם שאין עליהם מצילין רוב אותם ועושין
:כיחידים נידונין אלא אבד

 חסדא דרב מימרא וכו׳. מדינה אנשי נכסי י
 ברייתא .וכו׳ הרשעים נכסי :שם

 רשעים נכסי לרבות תקבון שללה כל ואת שם
שבחוצה

אחרת במדינה מיפקדץ שהיו שהודחו הרשעים נבסי חבירתה. שלל ולא שללה שנאמר לבעליהן יחזרו אלא נשרפין
; נררים הלכוה «י׳ ,דב׳נ פ׳ק ב :לא מציעא נבא א

להם
 אלא צריך אין חכמים תלמידי השני כששולחין רובה כשהודחה אבל ואחד אמד לכל התראה
 בגמרא שאמרו ומה ואחד אחד לכל ומהרין שם רבינו כתב לא הכי ומשוס יחד לכלם להתרות

 ז״ל: רש״י מדברי שם וכדמשמע למדימיס היינו ואחד אהד לכל התראה שצריכין לומר
 גרסח *כפי .וכו׳ להם שולמין כך אחר ו

הראב״ד להשגת מקום אין ספרינו
 ובגמ׳ .מתחלה המראה הוזכר לא שכאן ז״ל
 ור׳׳ל יוחנן ר׳ פליגי קי״ב) (דף הלק בפ׳
 בתי■ להם מרבץ וח״א ונסקלין דנין אמר מד

דר׳ ואע״ג לקיש כריש רבינו ופסק דינין

רי *  פירש לא כי וחתומים הסומים המחגי מ
 ההגגה קשי רנינו דנרי וגם האחרת הגירסא

ם משנה הכהף תירון ובין הראג׳ד השגת ונין רי  מ
 המשנה מרכבת ובספרי הם מפורשים שאינם

:עלי הטובה ה׳ כיד ה־ענין בביאור הארכתי

אם
משנה

 :כותיה דהלכהא משמע וכו׳ חמא בר יוסי רבי והאמר איני דפריך לקיש דריש
 דקאמר ממאי ליה מפיק רחובה תוך אל שנאמר וכו׳. שיכנס עד ממנה הון מומה בונין

 שצריך העיר תוך אל הכי דדריש תוך אל מדקאמר ברחובה לומר די שהיה תוך אל
: רחובה שתהיה

 במשנה כדאמרו דמצלת הדין והוא קי״ב) (דף חלק סרק .וכו׳ העוברת שיירא ט
:מצילין אלו הרי והגמלת החמרת

;אחריות עליה דקיבל כגון לה ומוקי דרב מימרא שם .וכו׳ מדינה אנשי נכסי י
 שחוצה בין שבתוכה בין רשעים ושל במשנה שם • וכו׳ שהודחו הרשעים נכסי

לעיר הקרובים ופירש״י למוכה ובנקבצים חסדא רב אמר ובגמרא אבודין אלו הרי לה
קרובים הס דאס דס״ל משמע ע״כ. וכו׳ עצמו היום באומו העיר לתוך לקבצם שיכולים אליבא וטרי דגמראשקיל דסתמא משוס דר״ל כותיה דהלכמא לן קיימא עליה פליג יוחנן

לעיר
עוז מגדל

ב : ׳0 מוטב חזרו אם ולםחזירם אותם להזהיר חכמים ת  אחי . וכו׳ הדבר סוב ז׳ל הראב׳י כ
ל: ומעשה מתראה אני עכ׳  בכתיבת שהוגה בכפר בדקתי וכבר בכפרו היה סופר טעות כי אומר ו

 שבעולם דבי כל אחר תועיל לא למה אני תמה ואפ׳ה חוזרים אח'כ בו כתוב ואין וחתימתו ז׳ל ר'מ
ף וכדאיתא וגו' שובבים נניס שונו כתיב והרי ד ה( ח) בי׳  :כד׳ן דפאה ובירושלמי פ׳ו) (דף וביומא י׳

ע ק חכ ש  סדין נגמר פ׳ ומקצתו קי׳ב) (דף מלק פ׳ סוף הכל .החרם, מן מאומה עד כו׳ העיר כ
כבר :מ׳ד) (דף מ המה ו  בני שאינן והקטנים הנשים העניש למס עליו סטוליסולא הלוי ר'

אין חכמים אמרו מכאן העיר יושבי אה תכה הכם בספרי דגרס בראיה ז׳ל לוניל חכמי והשיבו חיוב

 ור׳ע אליעזר דר' פלוגתא דנכריתות ועוד רבויא את דדריש אותן שהורגין כלל הטפלים את מקיימין
 דהתם משום אליעזר כר׳ ופסק נהרגין אין כבר ור׳ע נהרגין ישראל רשעי בני קטנים סבר אליעזר דר׳

 אע'פ והטף הנשים שהרגו גלעד יבש ואישי קרח מעדה למילף דאיכא ועוד אליעזר כר׳ וקאי ר׳ש ספרי
ם, משני הגדולים בעבור נענשו חטאו לא שהן ה שהם חדא טעמי  ועוד הגדולים לישיבת וגורמים סנ

עד עדיה שהוזמו הנדחה ועיר :עליהן חנינין שהן בהריגתן הגדולים לרדות  במסכת .דינה שנגמר' כו׳
ד:]) צ׳ו (דף בחרא פ׳ כריתות ה :[כ׳ אינ :קי׳ב) חלק(דף פרר! הכל .ליורשים עד כו׳ לעולם נבנית ו
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רג לה שבחוצה מר  הכיקאמר חסדא דרג מארש שרבינו ונראה .לחופה וגנקנצים חסדא א
 נקבצו לא אם אבל להונה כשנקבצו ה״מ בהנאה אסורין הן הרי וא״כ דנשראיס דאמרן הא

 משום דאסירי חימא ולא בהנאה מופרים השאר עם נשראו ולא לעיר חון נשארו אלא 'לסוכה
 קודם מהן ליהטת ולענין > ליורשיהן ינהט אלא אוהו ומאבדין דמי כשרוף לישרף העומד דנל

 האלו הנכסים קביצח וקודם העיר שלל שישרף
אה דאסורים נראה לחוכה מ  עומדים דהא ב
 שוב העיר שלל שנשרף כיון אבל הם לישרף

כנ״ל: לישרף עומדים אלו נכסים אין
 של וחציה הנדחס עיר של חציה בהמת יא

 הרי בחוכה שהיחה אחרה עיר
w חסדא דרב מימרא .וכו׳ ועיסה אסורה 

 דלא כמאן בהמה עעמא מאי שם ואמרו שם
 כלומר דמיא דפליגא כמאן עיסה דמיא שלינא

 לשחימה לאו והאי שמימה בלא בשר לכזיה א״א
 בו מעורב וויה ־זיס וכל למיחה אלא קיימא
 כך אחר ששחמה ואפילו הנדחה עיר איסור
 נאסרה שכבר לאי אסורה לחלקה אאשר שכבר

 איסור אוחו מידי יצחה לא ושוב בחיים בעודה
 דמיא דאליגא כמאן ראש.מ משעה עיסה אבל
 היה ולא לחלקה אפשר היה פעה שמאוחה לפי

:פה מעורב הנדחה עיר של חלק
 שם . שנשחמה הנדחה עיר של בהמה יב

 חסדא רב בעי קי״ב) (סנהדרין
 שמימה פה דהיפהני מהו הנדמה עיר בהמח

 ל״ש רחמנא אמר חרב לפי נבלה מידי למהרה
 דילמא או מיקמל קטלה ל״ש מישחמ שחטה

 ,חיקו מאי שחיטה לה מהניא דשחמה כיון
 פשימא שחיטה אחר מוהרח היחה שאם ומשמע

 ואסורה בהנאה דמוהרת לומר ואין מטמאה דלא
 אקע אלמא בהנאה דאישהרא כיון דהא באכילה

 שריא באכילה ואפילו הנדחה עיר איסור מעלה
 שחיטה לאחר אפילו בהנאה דאסורה ודאי אלא

ר :לא או מטמאה אי ליה ומבעיא ע  הראש ש
כו׳.  צדקניות נשים שער יוסף רב בעי שם ו
 חקבון אסור דרשעניות הא רבא אמר מהו

 קביצה אלא מחוסר שאינו מי כתיב ושרפה
 ושריפה וקביצה הלישה שמחוסר זה יצא ושריפה

של גידול כלומר נכרית בפאה רבא אמר אלא

 דר״ש דמפרש נראה ורבינו עכ״ל. כפרה שום מכפרים ולא זבחים כשאר דורון שאינן
 שמעון א״ר ה״ל אחא לפרושי דאי אומר דר׳׳ש לישנא כדמוכח אח״ק לאפלוגי אחא

 מומין בעלי ל״ש חמימים שנא לא ימוחו מזבח קדשי חני קמא הנא דרפינא ואליבא
שהם ומעשר בכור אבל במומן נאכלין שאינן באוחן דהיינו בת״ק שמעון רבי ולבין

 הוו בהמתה ובכלל נינהו שללה במומן נאכלין
 מומין פעלי ומעשר דבכור למימר ר״ש ואחא

 בהמתה הכי לקרא דדרשינן מפהמתה אימעיטו
 אלו יצאו בהמתה פתורה לפעלים שנאכל מי

 בהמתה בהורה נאכלין שאין לווי שם להם שיש
 בהמת אלא הנדחה עיר בהמת אומרים שאין
 דרשא הא ופליגא הנדחה עיר של ומעשר בכור

 דריש מבהמהה דרפינא דשמואל לדרשא דרפינא
של ומעשר דבכור מומין דפעלי ■׳ש דר אליבא

 מאבדים אץ לאו ואם בכללה נשרפץ עמה נקבצו אם
א ליורשיהם: ינתנו אלא אותם  של חציה בהמה י

 בתוכה שהיתה אחרת עיר של וחציה הנדחת עיר
 שאפשר לפי מותרת כן שהיא ועיסה. אסורה. זו הרי

 אסורה שנשחטה הנדחת עיר של בהמה יב ♦ לחלקה
של בין הראש שער שנשחט. הנסקל כשור בהנאה
 נינהו בהמתה דבכלל דריש ושמואל הן שמיס פאה של אבל בהנאה מותר שבה נשים של בין אנשים

ביז פירות יג :ואסיי שללה סנלל הוא הרי נכרית חו ט to ה  t o מ״
 .גא אאללה מ־־י.מעשי י.ן קליס ר,יש■־ מחוסי שאיני מי ושרפת תקבוץ שנאמר מותרין שבתוכה

 מחוסרין שהן המחוברין פירות יצאו ושריפה קבוץ אלא
 ואין הראש לשער הדין והוא .ושריפה וקבוץ תלישה

 של הן והרי מותרים שהן עצמן האילנות לומר צריך
 שבתוכה ההקדשות .יורשיהם

 רשעים זבח ימותו מזבח *קדשי
 יפדו הבית בדק קדשי .תועבה

 שללה שנאמר אותן שורפין כך ואחר
 הבכור יך ♦ שמים שלל ולא

וימותו. מזבח קדשי הן הרי תמימים שבתוכה והמעשר
 התרומות .ונהרגין בהמתה בכלל הן הרי מומים ובעלי

שהםנכסיו. מפני ירקבו כהן ליד הגיעו אם שבתוכה
 אחרת של,מדינה לכהן ינתנו ישראל ביד הן עדיין ואם

ו ♦ הגיף קדושת וקדושתן שמים נכסי שהן מפני  מעשר ט
 אלו הרי שבתוכה הקודש וכתבי שני מעשר וכסף שני

ז • יגנזי כמקריב זה הרי הנדחת בעיר דין העושה כל ט
עולה

 למעוטינהו ליכא דמשללה תמימים ומעשר בכור למעוטי פהמחה אצטריך והילכך לפעלים בחיקו ואסיקנא צדקניות של הוא אם יוסף לרב מפעי קא לנוי שעושין דעלמא שערוה
דברי מפרש הוא דבהרא דרבינא ואע״ג ובסייף ביה קרינן בהמתה מומין פעלי כשהן אבל :לחומרא דאיכורא ותיקו

כו׳. המחוברין פירות יג נמי והלמודא עלויה פליג דשמואל כיון מ״מ נינהו שללה לאו מומץ בעלי דאפילו ר״ש מוהרים מהוברים אכורים הלושין אילנות בה היו ת״ר שם ו
ל :נקטינן דהכי רבינו סבר נינהו מומיןשללה בפעלי אלא בפשיטות מקשה וכיון פירש״י וכן רחמנא אמר ושרפה דהקבון משום הטעם רבינו ומפרש ע רבינו מ״ש ו

ולא היה שמיס שלל אותן שורפין למה ידעתי לא הראב״ד כתב אותם. שורפין ואח״כ וה״הלשער רבינו קאמר וא״תמאי . הטעם והוא הדין הוא נמי פירות הוא טעמא דמהאי
ואריאדהקדש הנדמתמיקרו עיר דבהמת לרבינו ליה דסבירא וי״ל עכ״ל. איסור עליו חל תקבוז בגמרא שהוזכר בדין,השער למה ועוד •בסמוך זה דין ביאר כגר והרי הראש
קה לפי וי״ל רבינו. הזכירו בגמרא הוזכר שלא וכאן רביט הזכירו לא ושרפת  ולפי הנדסה עיר איסור מיד עליו חל דהקדש אריא דנכתלק וכיון ענייהו דרביע הוא_ שרבינו
טעמא בתר זיל כלומר הטעם בו וכרלב הפירות דין כתב מאילנות לפירות ללמוד

הראב׳ד השגת
 ואח׳כ טד ימופו מונה קדשי *

 לא א׳א . וכו' אותן שורפין
 שלל אותן שורפין למה ידעתי
;אישור עליו הל ולא היה שמיס

 עמה אותם מחרימין דאין אימעיטו שמיס שלל
ס כשהוא שקרב וכל  כשהוא נפדה ואינו פ

 ומעשר בכור כגון במומו נאכל אלא מום בעל
 דהשתא דכיון נפקא מפהמתה מום בעל כשהוא

 רבינו ופסק ביה קרינן בהמתה לפעלים נאכל
 .ברבינו הראב״ד שהבין נראה זה ודרך ,כת״ק
 דחולק כתבתי כבר מולק אינו דר״ש ומ״ש
 אומר ר׳׳ש מדקתני לזה ראיה והבאר״י .הוא
 מפרשי אמוראי דכלהו ואע״ג אר״ש קחני ולא

 דח״ק סברא למידהי ליחא הכי משום למלתיה
 לא דבריו להבין וטרו שקלי אמוראי דהני

 בעיי פעו הוו ואילו כמותו הלכה לפסוק
 כוומיה להו דסבירא לומר אפשר הוה אליביה

 . לח״ק מדבריו למשמע ושרו שקלי נמי אי
 רפינו דסבר לומר המצא אם דאפילו י״ל ועוד

 דאמר דרפינא הא ופליגא פליג לא דר״ש
 נינהו בהמתה בכלל לאו מומין בעלי לר״ש

 ואינו תם כשהוא שקרב כל דאמר אדשמואל
 כגון במומו נאכל אלא מום בעל כשהוא נפדה
 שמים שלל לאו תמימים כשהן ומעשר בכור

יאכלו מוס בהם יארע שאם כיון מיקרו

f שורפין אמאי עיון מקום נשאר ומ״מ . הבית בדק אקדשי אלא שורפין ואח״כ קאי לא זה והראה
בדק קדשי דפהמת נמי הכי דאין לי ונראה הנדמת. עיר בהמיז כדין נהרגין ואין אותם חילוק ין  ואין טעמא מהאי הוא לעיל דשרייה הראש שער דהא ותדע דוקא לאו דאילנות

המוקדשים הדברים לכל כולל שם הבית בדק שקדשי לפי אלא נהרגת שנפדית אחר הבית נפיק ושרפת דמחקפון וה״ה פירושו הראש לשער וה״ה מ׳יש וא״כ לפירוח שער בין
משום אחרים דברים אלא ב״ח הבית לבדק מקדשין אין הרוב שעל ועוד הבית לבדק זבה וימותו מזבח קדשי הם הרי חמימים שבתוכה ההקדשות הראש: לשער היחרא
כו׳. רשעים הו ב ע מה קאי לא שללה שנאמר ומ״ש שורפין. נקט הכי הבית קדשי.בדק ימותו מזבח קדשי קדשים קדשי פה היו ת״ר שם תו אלא אוהו שורפין בסמוך שכתב על

:יפדו או ימותו דקרלני אמאי ירעו ואמאי ימותו מזבח קדשי מר אמר ומעשר בכור בהמת ולא בהסתה אומר ר״ש יפדו
ד לקיש ריש תועבה רשעים זבח אמר יוחנן רבי לנדבה דמיהם ויפלו וימכרו שיסתאבו עד כו׳. כהן ליד הגיעו אס שבתוכה התרומות י  תרומות קי״א) (סנהדרין שם משנה ו

ביד אבל כהן ביד תרומה אלא שנו לא חסדא רב אמר ובגמ׳ ירקבו כר״י דהלכה וידוע הגלילי דר״י ואליבא קלים בקדשים הכא הוא פעלים ממון אמר
כהן דממון דאע״ג בשריפה ולא דירקפו טעמא ופירש״י .אחרת שבעיר לכהן תנחן ישראל שמים שלל ביזמימיס אילימא עסקינן במאי בכור בהמת ולא בהמתה אומר ר״ש תו ואמרינן

האי: כולי ביה מזלזלינן ולא איקרו קדש מ״מ הוא בתורת שנאכל ומי מומין בבעלי לעולם רבינא אמר היא שללה מומין בבעלי אלא הוא
ו שמיס דשלל ומעשר בכור בתורת אלא בהמתה בתורת נאכלין שאין אלו יצאו בהמתה ר ט ש ע . הקדש וכתבי שני מעשר וכסף שני מ כו׳ הקדש וכתבי מעשר שם משנה ו

 משללה מום פעל כשהוא ונפדה הס כשהוא שקרב כל שמואל דאמר דשמואל ופליגא נינהו
 נפקא: מבהמהה מום בעל כשהוא נפדה ואינו חם כשהוא שקרב וכל אימעיט

 נראה ולי . הואכת״ק פסק וקא דרי׳שחולק סבר שהוא דומה א״א כתב ז״ל והראב״ד
דהוא פפא ורב למלתיה מפרשי אמוראי וכלהו כוותיה וקי״ל מולק אינו דר״ש

איקרי וקדש הואיל לישראל נאכל שהוא אע״פ שני מעשר רש״י ופי׳ יגנזו
לכסף סרט שללה כל את רחובה אל בגמרא ובברייתא . יגנז אלא ישרף אמרינן לאי

מעשר לכסף פרט אלא הקדש כסף רבינו בנוסחת הימה שלא ונראה .מעשר וכסף הקדש
הקדש: לכסף נשמע ומינה .............................— ......................... .......

שם: משנה .הפרק סוף עד כליל עולה כמקריב, זה הרי הנדמח בעיר דין העושה כל טז תועבה רשעים זבח כאן ואין אמר לכהן ויויזנו מום בבעל אפילו למלחיה מפרש בתרא
המסית שאיין

למלך משנה ■י משנה לחם
נו מלשון אבל ולשרפם; פה ולקבצם להביאם הולכים לעיר ת יג פירוש אלא כן משמע לא ז״ל תי שו ד ק ה ה ימותו מונח קדשי פגתוכה ה א׳ ) כגגוש מהלכות פ׳ג המהגר הרג כדברי עיין •

:אכל) מהלכות י׳ד וכפרק ה׳ דין בשעת שם היו שלא אע״פ אופדין אלו הרי עמה ונקבצו שהודחו אחר הואדאם חסדא רב
■ , ;וכו׳ עסה נקבצו אס שאמר וזהו הדחה

: צדיקים בשל דאסור.אף לחומרא רבינו ופסק שם פעיא .וכו׳ פאה של אבל הראש שער יב
' :לת״ק מפרש שר״ש אלא כן ז״ל הראב״ד דעת ואין כותיה ופסק בהמתה בכלל ומעשר דבכור ס״ל ות״ק את״ק ר״ש דפליג ליה משמע .וכו׳ והמעשר הבכור יד
כו׳. שני מעשר טו הוא גבוה ממון לירושלים חון דאי ירושלים. מחיצות ונפל לירושלים שנכנס הנדחת שלעיר במעשר ברייתא להך מוקי מסדא ורב בברייתא קי״ב) (דף שם ו

במעשר׳שני חסדא כרב פסק ז״ל והוא זה ביאר לא ורפינו .מחיצות תקלוט שלא כדי מחיצות ונפל היא אחרת בעיר וע״כ הנדחת עיר נעשית אינה עצמה וירושלים
בגבולין

עוז מגדל
ת שו ב ; שם הלק פרק סוף .כי׳ ונהרגין :קי׳ג) הלק(דף סרק .שמים שלל ולא שנאמר,שללה אותו שורפין עד מינה קדשי שנתוכה ההקד ת מ (עיין .וכו׳ פכר שהרנ דומה ז׳ל הראכ׳ד כ גד״ה גכ׳

ב ת ל: כפרה שום מכפרים ואינן וכהים כשאר וכו') ו׳ל והראנ׳ד .עכ׳ל איסור עליו הל ולא היה שמים שלל אותן שורפין למה ידעתי לא הראג׳ד כ אני עכ׳ סרה סוף השמועה אומר ו
שחייו בקדשים לברייתא לקיש ריש מדאוקי פליגי לא כאן דעד מוכחה והסוגיא היא קי״ב) חלקי(דףנהמהה נכלל הן הרי מומים ובעלי :השמיעה) שהסופר לי ונראה נפירוקיו הניאה לא (והמחנר

נאהריוהן



רמשנהנם!' ה פ״ד כוכבים עבודת הלכות מדע. משנה כסף 6 ל 7

 ולא המשיח עבד שלא אע״פ וס׳ אשה בין איש בין מישראל אסד המסית א פ״ה
 מסיח גבי חגן ס״ו) (סגהדרין מיהוח ארבע &רק . וכו׳ המוסח

 עבדו לא אוחסשניס ודאי והא אותו, וסוקלין לב״ד אוחו ומביאין עדיו הס לשמם אמר
 המסיח שהיה בין !לבד לעבוד שהורה מפני אופו סוקלין הכי ואפילו קבלו'לעבוד ולא

 (שם הנחנקין בסוף וכו׳. שהיה בין הדיוכי
 הקב״ה בשם שמתנבא כלומר שהדיח נביא פ״ע)

 ופסק בחנק אומר ר״ש בסקילה כוכבים לעבוד
 אשה או איש יחיד המסית שהיה בין :כח״ק

 ס״א) (שם מיתות ארבע פרק ברייתא .יכו׳
 ואע״ג הניסתיס רבים ואחד הניסת יחיד אחד

 הניסתיס דין לענין מיירי דברייסא דפשעא
הוא; ופשונו המסיח לענין ה״ה

ת ב י ס מ  זה הרי העיר אנשי רוב אח ה
)f״D (שם משנה .וכו׳ מדיח

 ובגמרא כוכבים ונעבוד נלך האומר זה המדיח
 ואשמעינן כלומר פנו הנדחת עיר מדיחי

דמדיח

 אלא עוד ולא .אלהיך לה׳ כליל שנאמר כליל עולה
 מחרון ה׳ ישוב למען שנאמר מישראל אף חרון שמסלק

 רחמים לך ונתן שנאמר ורחמים ברכה עליהם ומביא אפו.
:והרבך ורחמך

: ^ י מ ח ק ר יי1פ

 :מסיח מקרי לא הנדחס עיר ומדיח הנדחס עיר מדיח אלא מקרי לא דמדיח
 כלומר וכו׳. כיחידים הם הרי והנדחים בסקילה מיחחו נביא העיר רוב שהדיח זה היה

 וכיק הדיומ היה מאילו דינם נשתנה לא העיר רוב שהדיח זה נביא שהיה אע״פ
רוב הודחו ואם :זה שקודם בפרק שנתבאר וכמו כיחידים דינם אחד אלא שאינו

 שקודם בפרק פירשתיו כבר .וכו׳ העיר אנשי
 בץ רבים בלשון בין שהסית המפית זה:

 ברחוק שם העומדים עד וכו׳ יחיד בלשון
 משנה הכל .אותו וסוקלים לב״ד אותו מביאין
 שלשק קאמר היכי וא״ת .שם מיתות ד׳ בפרק

 אליו אומר שאינו אעבוד הוא המסית שאומר
 אני אעבוד שאומר ונ״ל .נעבוד או תעבוד
 ואעבוד אלך שאמר או ,אחרי ואחה בחחלה

 אדהכי לסימר דאיכא אע״ג ה5הלי שמחוסר
 ונעבוד נלך רבים בלשון שאומר או ,ביה הדר

:מסיח מקרי ענין גכל
מצוה

ת א י ס מ  זה הרי אשה כץ איש כץ מישראל אחד ה
ולא המסית עבד שלא י*אע״פ נסקל

ד. שהורהו מפני אלא כוכבים עבודת המוסת עבו  שהיה בין הדיוט המסית שהיה בין ל
 ואינו מדיח זה הרי העיר אנשי רוב את המסית ב בסקילה: מיתתו יחידים או אשה או איש יחיד המוסת שהיה בין נביא
 שיהיו עד הנדחת עיר כאנשי ואינם כיחידים הן הרי והנדחים בסקילה מיתתו נביא העיר רוב שהדיה זה היה מסית. נקרא

 נביא זה הרי כוכבים עבודת עבדו הקב״ה לי אמר שאמר או .עבדוה כוכבים עבודת לי אמרה האומר ואחד שנים. המדיחים
 האומר כיצד נסקל. זה הרי יחיד בלשון בין רבים בלשון בין שהסית המסית נסקל. העיר רוב אחריו הודחו ואם . שהדיח
 ואזבח אלך אזבח בה. להעבד כוכבים עבודת אותה שדרך פלונית בעבודה ונעבוד נלך ואעבוד אלך כוכבים. אעבוד לחבירו

 זה הרי ונשתחוה נלך ואשתחוה אלך וננסך.אשתחוה נלך ואנסך אלך אנסך ונקטר. נלך ואקטר אלך אקטר ונזבח. נלך
 המסית ואין ג :אותי וסוקלין להן אמר שכך עליו ומעידין דין לבית אותו מביאין והן עדיו הן הרי לשנים הסית מסית.

 רצה לא אם להרגו. כדי שנים בפני שיסית עד עליו ומערים בכך רוצים חברים לי יש אומר הוא לאחד אמר התראה. צריך
ה. חוץ עליהן מכמינין אין שבתורה מיתות חייבי ̂כל“ .לו להכמין מצוה לשנים להסית המסית  המוסת לו מכמינין כיצד מז

 שאמרת מה אמור למסית אומר והוא אותם יראה ולא דבריו וישמעו המסית שיראו כדי אפל במקום ומעמידן שנים מביא
בו חזר אם .האבנים ואת העצים את ונעבוד ונלך שבשמים אלהינו את נניח היאך משיבו והמוסת לו אומר והוא ביחוד לי

מ׳ג א : שם לאוין סמ׳ג ב :כז לאוין פ
משנה להם

או

 שני מעשר של עיסה ששי פרק בטרוח בהלטת כתב שכן הוא גבוה לממון בגבולין
ולא כן לבאר לו היה וא״כ פעור גבוה ממון דבגבולין משמע במלה חייבת בירושלים

: למה ידעתי
ה ״  עבד שלא אע״פ נסקל זה הרי אשה ובין איש בין מישראל אחד המסית א פ

 במשנה שם ואמרו מסית בנסקצין מגו ס״ז) (דף מיחוח ד׳ פ' .וכו׳
 ר״ש מני מתניתין וכו׳ בחנק נביא הא דהדיוע עעמא אמרו ובגמרא הדיוס זה המסית

 אמרו צ׳•) הנמנקין(דף פרק ובסוף בחנק אמר ר״ש בסקילה שהדיח נביא דחניא היא
הגוף בעוקר מחלוקת חסדא א״ר וכו׳ בחנק אומר ר״ש בסקילה שהדיח נביא רבנן חנו

אפילו הדרך מן אמר דרחמנא כוכבים דעבודח מקצת וביסול מקצת וקיום כוכבים בעבודה
 דבשאר ״עןלת ובישול מקצת וקיום בחנק הכל דברי מצות בשאר הגוף עוקר אבל דרך מקצת
 בין הגוף לעוקר מחלוקת אמר המנונא רב וכו׳ המנונא רב מסיב פעור הכל דברי מצות

 מן אמר כוכבים דעבודת מקצת ובישול מקצת וקיום מצות שאר בין כוכבים בעבודת
 פשור הכל דברי מצות משאר מקצת ובישול מקצת קיום אבל הדרך מן מקצת אפילו הדרך

 הגבורה מפי הקדש ברוח נצשויתי ואומר כוכבים בעבודת הגוף כל כעוקר yז' ופירש״י
 משמע .ע״כ וכו׳ מקצה לקיים או ההורה מן כוכבים עבודת מצות כל לעקור להתנבאות

 רוצה שאם כלומר פשור הוא מצות משאר מקצת ובישל מקצת שקיים הנביא עלמא דלכולי
 ומקיימה במקצת אמס מצוה עוקר אס אבל חייב שהוא ודאי לגמרי אמת מצוה לעקור ודאי

 דהיינו בשלוה ולמחר עבדוה וכן חייב גוונא האי בכי כוכבים בעבודת אבל פעור במקצת
 חסדא לרב כין ור״ש דת״ק פלוגמא והיינו לקמן הוא שכתב כמו מקצת ובישול מקצת קיום

מסדא ולרב המצות כל שאד גוף בעוקר נמי פליגי המנונא דלרב אלא המנונא לרב בין
ולרבנן דפליגי מודו עלמא כולי כוכבים דעבודח מקצת ובישול מקצת בקיום אבל לא

 נביא הנראה כפי כרבנן כאן פסק שהוא רבינו על גדול חימא יש ודאי והשתא בסקילה
 וכו׳ איש יעמוד אם לפיכך וז״ל כתב תשיעי פרק התורה יסודי ובהלכות בסקילה שהדיח
 וכו׳ עקר אם וכן למסה שכתב כמו יהנק ההורה מן דבר לעקור שבא שהנביא וביאר

 כמאן רבינו קשה והשתא שיחנק בשלוה ולמחר היום עבדוה אמר דאם שם כתב עוד
 הגוף בעוקר פליגי נמי שרבנן סובר הוא שהרי אפשר אי ודאי המנונא כרב אי פסק

 הוא הדברים מן דבר עקר עשירי בפרק שם כתב והוא בסקילה ואמרי המצות בשאר
 עבדוה היום דהיינו מקצת וקיום מקצת דבבניול סובר איהו הא חסדא כרב ואי בחנק

 הוא לרבנן הא שיחנק ז״ל הוא כסב איך כן ואם לרבנן בסקילה דהוא בשלוה ולמהר
 אדידיה מדידיה דפליג דנראה רבינו בלשון לדקדק יש עוד .כרבנן פסק והוא בסקילה
 כתב כך ואמר בסקילה שהוא הדיוש שהיה בין נביא שהיה בין שהמסית כתב שבהמלה

 אינו מיעושו שהודח אלא הכי לאו דאי משמע נסקל העיר רוב הנביא אחר הודחו שאס
 ועוד'קשה .נסקל הוא ליחיד הנביא שהסית שאפילו ושכתב למעלה מ״ש הפך והוא נסקל
אינו הדיוש היה שאס דמשמע בסקילה מיתתו נביא העיר ר,וב שהדיח זה היה במ״ש

 נלא סוגיא כולה לפרושי סגי ולא ר׳ש לאו רישא ר׳ש מדסיפא הא עלה ומהדריק ור׳שיהיא באחריותן
 רבינא שלנו במסחאוה כו' מומין בבעלי אפילו למלתיה מפרש פפא דרב ו׳ל הראב׳ד שכתב ומה .פלוגתא
 שמים שלל בתמימים אילימא לדוכהא קושיין הדרא בתמימים דאי אוקמה מומין בבטלי ודוקא גרסינן

 מומין בבעלי לעולם מדקאמר הבית בדק בקדשי הימא אפילו למימר ה׳ל ו׳ל ראב׳ד כדברי ואם הוא
;חלק דפרק כת׳ק שפסק ז׳ל ר׳מ כדברי דתמורה ס׳ק והמעשר הבכור מדמייתי וראיה דור^ משמע

 לתרץ נראה לכן .בסקילה הוא העיר רוב שמדיח שלמעלה בפ׳ כתב ז״ל והוא בסקילה
 ^יר נעשית אינה אס אבל המדיח את סוקלין ודאי הנדהתאז עיר נעשית דהעיר דהיכא
 שסוקלין ודאי אז לבד ליחיד המסיס דדוקא ז״ל הוא וסובר .מדיחיה סוקלין אין הנדחת

 מדיחיה ויהיו העיר רוב הודח א״כ אלא אותו סוקלין אין הרבים את המדיח וכל אוחו
 אותו מפתה הוא לבד לאחד המסית בדבר לשבח שעם ויש הנידחת עיר שנעשית. שנים
 יתפתו לא רפים שהם מהרה כך כל לפתותם יכול אינו לרבים המסית אבל ענשו וגדול

 ויהיו העיר רוב הודח א"כ אלא נסקל ואינו כך כל חמור עונשו אין ולכך היחיד בדברי
 דין לעיר כשיש למדיחים לסקול הורה אמרה שאז הנדחת עיר נעשית שאז שנים מדיחיה

 ובין שמים בידי וחייב דין • בית מיתת מדין ופשור נסקל אינו הכי בלאו אפל הנדחת עיר
 עיר שנעשית רובה או כולה שהיה שעמא כלומר מדיחיה את סוקלין רובה שהודחה
 לאו דאי מדיחיה אס סוקלין אין הכי לאו אי אבל מדיחיה את סוקלין ודאי אז הנדחת

 היה רבינו שכתב שפיר אתי והשתא שסוקלין מעושה הודחה שאס רבותא לישמעינן ■הכי
 אע״פ אוחו סוקלין ודאי אז נביא שהוא היכא דוקא כלומר נביא העיר רוב שהדיח זה

 סוקלין אין הדיוש הוא אס אבל אחד שהמדיח מפני, הנדחת עיר נפשית אינה שהיא
 שעמא ־משמע העיר רוב אחריו הודח אם שכתב ומה הנדחת, עיר נעשית שאינה כיון אותו
 שהמסית מפני הוא נסקל ליחיד המסית דנביא אע״ג נסקל אינו מיעוש אבל רוב דהוא
 איש העיר רוב שאינו כיון לרבים המדיח נביא אבל שאמרנו כמו ממור עונשו לאחד
 וקיום מקצת שבבישול תורה יסודי מהלכות ש׳ בפ׳ שכתב וזהו . בחנק שהוא אלא נסקל
 רבנן שאמרו ומה . העיר רוב מדיח אינו דהתס נחנק'מפני הוא כוכבים בעבודת מקצת

 שהדיח דהיינו. שהדיח בנביא הוא בסקילה הוא כוכבים בעבודת מקצת ובישול מקצת דבקיום
 שכתב וכמו בשמי ידבר אשר הנביא דאך מקרא נסקל אינו ודאי המיעוש אבל העיר רוב
 דרב דרבו משום חסדא כרב רבינו פסק והשתא .שאמרנו כמו פשור ודאי הדיוש אבל שם

 וכן שם הוא שכתב וכמו בחנק ד״ה מצות בשאר הגוף דבעוקר ליה וסבירא הוא המנונא
 כרבנן בסקילה דהוא ודאי כוכבים בעבודת מקצת וקיום מקצת ובבישול וכו׳ עקר אם

 שכתב כמו בחנק שהוא ודאי המיעוש אבל כאן שכתב וכמו העיר רוב כשהדיח ודוקא
 הא דהדיוש שעמא ההדיוש זה המסית מ״ז) (דף מיתות ארבע בפ׳ אמרינן איך וא״ת .שם

 רוב פהדיח דוקא בסקילה החם רבנן אמרו דכי היא רבנן דילמא מתניחיןר״ש בחנק נביא
 נביא במסית אפילו דרבנן לגמרא ליה דמשמע וי״ל ,בחנק הוא ודאי במסיח אבל העיר
 ממסית ■הדחה הדחה דאתיא שעמא בגמרא מפרש הנחנקין דבס״פ משום בסקילה אמרו
 אבל בסקילה מסית נטא אף בסקילה מסית מה נמי ילפינן א״כ ממסית נביא דגמרינן כיון
 לפנים הסית למשה רבינו ממ״ש לזה השיבני ואל .מנביא הדחה הדחה אלא גמר לא ר״ש
 בסקילה לרבים.הוא שהסיח דאע״פ דמשמע אותו וסוקלין לב״ד אוחו ומביאין עדיו הן הן

 להם שאמר וכיון לבדו ואחד אחד כל לומר רוצה לשנים הסיח שאמר דמה לומר דאפשר
איש יחיד המוסת שהיה בין רבינו שכתב מה וכן לב״ד, ומביאין.אוחו עדים נעשים הס

או
עוז מגדל

ה ״ ת פ מסי חניין(דף ס' .לענוד עד מישראל אחד ה ע) הנ  ימותו עד כו' המסית שהיה בין ; פ׳
פ הכל . נסקילה א (דף מיתות אירע ס' ע) הגהנקין(דף ופ׳ )1וס' ס׳ ת :פ׳ מסי  רוב את ה

ת. נקרא ואיינו מדיח יזה הרי העיר אנשי סי ה :ונספרי במכילתא מ .העיר.וכו* רונ שהדיח זה הי
ע) הנחנקין(דף סרק ם :פ׳ הנדחי  עד כו׳ האומר ואחד שנים המדיחים שיהיו עד כיחידים הם הרי ו
ת ראה: פרשת כן מורים הנתונים ופשעי פ׳ע) הנחנקין(דף פרק נסקל. העיר רוב סי מ עד שהשיח ה

זשוקלין


