
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
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 העם כל ויד להמיתו בראשונה בו תהיה ידך שנאמר להורנו המוסח ביד מצוד, ד
המסיח. להזיוס ואזהרה ;ראה שרשת בספרי עליו. חכסה לא עד באחרונה

 (שסס׳ג) ארבעמיחוח בסרק וכו׳. ישמעו שנאמר ומ״ש :ביה כתיב בהדיא דנביא כלומר
 וייראו ישמעו ישראל וכל ביה בהדיאכחיב ומדיח.מסיח למסיח אזהרה פיך על ישמע לא

 ישמעו ישראל דוכל ופירש״י למדיח. אזהרה אלא
 יוסיפו ולא דכתיב דקרא דמסיפיה דוקא לאו
 רבינו וכ״כ נפקא הזה הרע כדבר לעשות עוד

 והכא p כחב המצות במנין וגס לו אשר גסה״ח
:נקע דגמרא לישנא

 (ס״א) שם וכו׳. לעובדו אחרים המסית ה
מחייב ר״מ ועבדוני בואו האומר

 נביא דנין ואין :שופשים ס׳ בספרי .וכו׳ השקר נביא מהריגת עצמו המונע מ
:ש״ז) דסנהדרין(דף פ״ק משנה וכו׳. ואחד שבעים של בב״ד אלא השקר

 מיתוס(סנהדרין ד׳ פרק משנה .וכו׳ לוקה בה והנשבע כוכבים עבודת בשם הנודר י
 ושם דתניא מנ״ל ובגמ׳ תעשה בלא עובר בשמו והמקיים בשמו הנודר ס״ג)

שלא תזכירו לא אמרים אלהים
 יפה וכך חובתנו היא כך לו אמר ואם .פטור שתק או

 וסוקלים דין לבית אותו מביאין ברחוק שם העומדים לנו.
 תהיה ידך שנאמר להורגו המוסת ביד מצוה ד :אותו

 את לאהוב למוסת ואסור .ונו׳ להמיתו בראשונה בו
 בשונא שנאמר ולפי לו. תאבה י*לא שנאמר המסית

 ולא לומר תלמוד לזה עוזב אתה יכול עמו תעזוב עזוב
 יכול רעך דם על תעמוד ולא שנאמר ולפי .אליו תשמע

 תחום ולא לומר תלמוד זה של דמו על עומד אתה אי
 ולא שנאמר זכות עליו ללמד למוסת ואסור .עינך

 ממנה לשתוק רשאי אינו חובה לו ידע ואם תחמול.
 מנין המסית להדיוט ואזהרה . עליו תכסה ולא שנאמר
 אחרים המסית ה ♦ וייראי ישמעו ישראל וכל שנאמר
 לא ואם נסקל עבדוהו אם עבדוני להם ואמר לעבדו

 אבל .נסקל אינו הן ואמרו ממנו שקיבלו אע״פ עבדוהו
 עבודת מיני לשאר או אחר איש לעבודת הסית אם

 פי על אף ונעבוד נלך הן ואמר ממנו קבל אם כוכבים
 שנאמר והמוסת המסית נסקלין שניהן עבד לא שעדין

 ואבה שמע אם הא אליו תשמע ולא לו תאבה לא
 זה כיצד. כוכבים עבודת בשם המתנבא ^נביא ל : חייב

 פלוני כוכב או פלונית כוכבים עבודת לי אמרה האומר
 את כיון אפילו לעשות שלא או וכך כך לעשות שמצוה

 אחרים אלהים בשם ידבר ואשר שנאמר נחנק זה הרי שנים בפני בו התרו אם הטהור את ולטהר הטמא את לטמא ההלכה
 המתנבא עם ותשובה דין לערוך ואסור ז :תזכירו לא אחרים אלהים ושם שנאמר מכלל שלו ואזהרה .ההוא הנביא ומת
 המחשב וכל בו מהרהרין ואין עליו משגיחין אין מעצמו עשה ואם ומופת. אות ממנו שואלין ואין כוכבים עבודת בשם

 בחנק מיתתו השקר נביא וכן . ההוא הנביא דברי אל תשמע לא שנאמר תעשה בלא ^עובר הן אמת שמא שלו באותות
 הנביא ומת צויתי לא אשר את בשמי דבר לדבר יזיד אשר הנביא אך שנאמר נרע ולא הוסיף ולא ה׳ בשם שנתנבא אע״פ
 נאמר לו זה שדבר ואמר חבירו נביא דברי ששמע מי או הנבואה במראה שמע [א] שלא מה המתנבא אחד ח :ההוא
 הולך שהרי מעלתו מפני השקר נביא מהריגת עצמו המונע יכל ט * בחנק ומיתתו שקר נביא זה הרי בו נתנבא והוא

 וירא הפוחד או חובה עליו מללמד עצמו המונע וכן .ממנו תגור לא שנאמר תעשה בלא עובר זה הרי הנבואה בדרכי
 עבודת בשם יהנודר י :ואחד שבעים של דין בבית אלא השקר נביא דנין ואין .ממנו תגור לא בכלל הוא הרי מדבריו
 כוכבים. לעבודת בה הנשבע ואחד לעצמו בה הנשבע אחד . תזכירו לא אחרים אלהים ושם שנאמר לוקה בה והנשבע כוכבים
 לא שנאמר אסור שבועה דרך שלא כוכבים עבודת שם להזכיר [ג] אפילו ביראתו. כוכבים העובד להשביע [ב] ואסור
א :תזכירו ה. וכיוצא פלונית כוכבים עבודת בצד לי שמור לחבירו אדם יאמר לא י  בכתבי הכתובה כוכבים עבודת יוכל ב
 עבודת בשם ושיקיימו שידרו לאחרים לגרום ואסור .בהן וכיוצא וגד ונבו ובל פעור כגון שטה להזכיר מותר הקדש

השגתהראב״ד הנודר אלא לוקה *ואינו . כוכבים
ם י י ק מ ה ה ו מ ש א ב ו ה  1עלי (וקין מעשה n שאין לאו דאמר דר׳י אליבא אלא בגמרא אמרו לא !ה א׳א .בשמה הנשבע והוא בשמה והמקיים הנודר אלא לוקה ואינו * ו

ע ב ש נ ה ה מ ש ת כל דאמר דר׳י'הגלילי משום יוחנן כר׳ אלא כותיה הלכתא וליה ! ב :ומימר מנשבע חון וכו׳ שבחורה ל׳

העושה
מ׳ג א ג ו :קמז הימן יו׳ד עור .לה לאוץ סמ׳ג ה ; לה לאוץ סמ׳ג ד :לג לאוין םמ״ג ג :ל׳ב לאוין סמ׳ג ג :לא ל כע כח 1כ לאוין ס מ׳ :ושם שם ועור ס

 כ״ע דפלחו היכא שם ואמרו פופר יהודה ר׳
 כי פסל לך תעשה לא לכתיב פליגי לא

 לפצמו מסית סבל מר בעלמא בדיבורא פליגי
 ומר הוא קושפא ליה דקממר ואין ליה שמעי
 אמרי מימר ליה שמעי לא לעצמו מסית סבר
 קא אמוכי לקאמרי ואין מינן איהו שנא מאי

 כר״י: הלכה ור״י דר״מ וידוע עליה מחכי
 לשאר או אחר איש לעבודת הסית אס אבל

 לו תאבה לא שם ברייתא וכו׳. מיני
חייב; ושמע אבה הא אליו תשמע ולא

 כיצד כוכבים עבודת בשם המתנבא נברא ו
 שמצות ומזל כוכב לי אמר האומר זה

 ההלכה אח כיון אפילו וכו׳ וכך כך לעשות
 .פ״פ) (סנהדרין הנחנקין פרק משנה .וכו׳

 אלהים ושם שנאמר מכלל שלו ואזהרה ומ״ש
:תזכירו לא אחרים

 המתנבא עם ותשובה דין לערוך ואסור ז
ובו׳ השקר נביא וק וכו' בשם

 הנמנקין פרק סוף משנת .בחנק ומיתתו עד
:ושם)

כל

 אדם יאמר שלא תזכירו
 פלונית כוכבים עבודת בצד לי שמור לחבירו

 יקיים ולא בשמו ידור שלא פיך על ישמע ולא
 לעובדי כלומר לאחרים יגרום ולא בשמו

 אחר דבר בשמו. ויקיימו בשמו שידרו כוכבים
 כלהו מדיח לאזהרת אצמריך פיך על ישמע לא

 ההוס׳ שם הכריחו וכן תזכירו. מלא נפקי אינך
 לאזהרת שניהן לאו הוי ישמע דלא קשה שכתבו
 אחר דבר קאמר דמש״ה וי״ל דין בית מיתת

 פלגינהו לא ומעיקרא למדיח ישמע לא לאוקומי
 דעיקר בעלמא לאסמוכינהו אלא קראי בהרי
 לוקה ומ״ש :נסקא תזכירו מלא דכלהו מלתא

 כוכבים עבודת וכל : בעז״ה בסמוך יתבאר
.וכו׳ להזכיר מותר הקדש בכתבי הכתובה

:שם דר״י מימרא
ושיקיימו שידרו לאמריס לגרוס ואסור יא

 לגרוס שאסור אע״פ כלומר .וכו׳
 ומקיים והמקיים הנודר אלא לוקה אינו 5מ״

 ועל .קיים שבועה אונקלוס תרגם וכן נשבע הוא
 מכבים עבודת בשם ומקיים שהנודר רבינו מ״ש
 בגמ׳ אמרו לא זה ז״ל הראב׳׳ד כתב .לוקה
 הדברים ביאור .עכ״ל ומימר מנשבע חון וכו'
 המגפף הנן וס״ג) ס׳ •(דף מיתות ד׳ בפ'

 המלביש הסך המרמין המרבן המכבד ומנשק
 והמקיים בשמה הנודר העשה בלא עובר המנעיל
 רב אהא כי ובגמרא העשה בלא עובר בשמה
 מהנודר חון לוקה כולם על אלעזר א״ר דימי

בשמה

בשמה

לחם
עצמו בפני ואחד אחד כל אלא אחת בבת ליחידים שהמכיח ר״ל אינו יחידים או אשה או

. בסקילה אלא בחנק ויהיה מדיח כדין אוחו נדון לא לרבים שהכית שאע״פ ואשמעינן
 כוכבים ובכיבודת וכו' דבר לעקור המתנבא: ת״ר הנהנקין בס״פ שס דאמרו לי קשיא ואכתי
 דחייב כוהיה דקיי״ל חסדא לרב בגמרא לה ומוקי בפלוה ומחר היום עבדוה אומר אפילו
רוב הדחת הזכירה לא דברייחא קשה שתירצהי מה ולפי בחנק ולר״ש בסקילה לרבק

עוז מגדל
חו. וסוקלין א (דף מיחוש איכי! פ׳ הכל חו ס׳ו) ס׳ ה :ו . המוסת ניד מצו ׳ ו  יוסיפו ולא פד כ
ח :נחלמוד כמקומות לה ומייתי עיקרה היא אנכי יאה פרשת כספרי לעשות פי מ  עד לענדו אסריס ה

א ;(שס) מישות ארנע פ׳ ,חייג ושמע בי  :מיתות(שס) ארכע פ׳ .נחנק ה1 הרי עד המסגנא נ
ר סו א  פ׳ ,נחנק מיתתו עד כו׳ השקר נניא וכ! :קי׳ג) חלק(דף פ׳ ,ההוא הנניא פד דין לערוך ו

ל ;פ׳ט) (דף הגחגקץ  של בב׳ד אלא שקר נניא דני! ואין ממנו חגורו לא מד עצמו המונע כ
דר :י׳ח) י׳ז דסנהדרין(דף פ׳ק .פ״א  ארנע פ׳ .וכו׳ כפס ושיקיימו עד כוכנים פכודת כשם הנו

ב :ס״ג) (דף 'מיתות ח  נשם חכירו ומקלל ומימר מנפכע חון וכו׳ כגמ׳ לא.אמרו זה ׳ל1 הראכ׳ד כ
רווהא הלכה כי וידוע כנהדיין מהל׳ י׳ה פרק יוחנן כר׳ פשק !׳ל ר״מ גס כי אומר ואני :מכ״ל
) (דף דחמורה פ׳ק הפוכר ופרק ס׳א) מיתות(דף ארכע ופ׳ כ׳א) הניין(דף שתים פנועוש ונפרק ג׳
 ״ל1 מר׳מ שגעל׳ה אפשר ואי גירא אגנ כתלמוד מקומות וככמה הלוקין פרק הוף ומקצת הפועל אש

 מישות ארכע פ׳ דהמגפף דמתניתין רישא ז׳ל ראנ״ד שהזכיר די׳י ופסק גדולה וקכלתו עמוק ודעתו
) (דף מנלן עלה דגרסינן כנרייתא סתס דמתנייא דמתניתין כסיפא והמקיים נשמו דהנודר ופסק ס׳

דתגיא

משנה
 רוב בשהדיח איירי לא דברייחא חנק הוא חייב עלמא דלכולי לומר יכול היה וא"כ העיר
דקאמרה אחרת דברייהא דומיא העיר רוב שהדיח אפילו הברייחא ליישב רצה ואולי .העיד

;וכו׳ שהדיח נביא
 כתבתי סנהדרין להלכות ונכאורי פ״ג) (דף מיסות ארבע פרק .וכו׳ בשם הנודר י

וכן שס שכתב מה ועם וביה מיניה רכינו בדברי פה שיש קושיות שלש
כתבתי

מיימוניות הגהות
ב [א] ת ך רא״מ נ שחוק חוכא דרך אפילו יאמר שלא אדם יזהר הלכ  ״ כך לי אמר הקב״ח ו

תי הדבר שעון מרגישים ואין בך אומרים אדם בני שראיתי ולפי ב ת ״ל ,כ  גרהינן [ב] : ענ
ע בפרק הרוס ת ארב תו אל אבוה אמר מי שטו ת לאדם אסור ד שו ת לע תפו בד עם שו עו  ה

ע שבועה לו יתחייב שמא כוכבים שב שם לו ונ ת ב ד בו ה ע רה שלו כוכבי תו ה  לא אמרה ו
שמע ח אזהרה פיך על ישמע לא אהר רבד פיך על י מדי א אסור שאץ רא״מ פירש . ל  אל

ת תפו שתתפי! שו ת וקונין מעותיהם שמ תפו שו הד ב תר וליתן לישא אבל י  ברי׳זז כדאיתא מו
א בת מי אלא אסור דלא מס א אידיהן בי תני ם עוברי של ליריד הולכין ו כבי  מתן ולוקחי! כו

ד הרבה וכן בו׳ מו ל ת ת הברו המחבר ורבינו ב כו ל ה תב [ג] :ספ״ח שותפי! ל  שאין רא״מ כ
תן שם אלא אפור שם לה שני ת ל הו שמע אל ת שמ הו ת כגון הדיוטות שם אבל אל מו  ש

א ת בעלמ מו ש ת כ ד בו ע ם ה כבי ה שעשאו אע״פ כו ה כיון אלו ת בו אין השם שבז הו  אל
ת אדנו תר כך לשם לו ניתן לא וגם ו טעמא מו ב ו ם זשם דכתי רו לא אחרים אלהי כי  תז

ת בשם הו ב הקפיד אל תו ם עובדי של אידיהן הן אלו תני וכן הכ א כוכבי סטרוניא קלנד
וקרב־סים



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׳


