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    פה, אפה, אפה, אפה, א    ––––    בבבב    פד,פד,פד,פד, . 1

  ַמְתִניִתין

ֱחָנִקין ֵהן ֵאּלוּ    פד,ב ה  :ַהּנֶ ּכֶ   , ִאּמוֹ וְ  ָאִביו ַהמַּ
ָרֵאל ֶנֶפׁש  ְוגֹוֵנב ׂשְ   , ִמּיִ
י ַעל ַמְמֵרא ְוָזֵקן ין יתּבֵ  ּפִ   , ּדִ

ֶקר ּוְנִביא ֶ   , ַהׁשּ
א ְתַנּבֵ ם ְוַהּמִ ׁשֵ   , ָזָרה ֲעבֹוָדה ּבְ

א ת ַעל ְוַהּבָ   , ִאיׁש  ֵאׁשֶ
  , ֵהןּכֹ ַבת ְוזֹוְמֵמי

   .ּבֹוֲעָלּה וּ 
   

ָמָרא    ּגְ

ה   ְמָנַלן?  – "ְוִאּמוֹ  ָאִביו "ַמּכֶ
  

ְכִתיב:  ה ָאִביו ְוִאּמֹו ּדִ    ,(שמות כא, טו) מֹות יּוָמת" -"ּוַמּכֵ
ּתֹוָרה ְסָתם  א ֶחֶנק.  -ְוָכל ִמיָתה ָהֲאמּוָרה ּבַ   ֵאיָנּה ֶאּלָ

  
ָקֵטיל ֵליּה ִמיְקַטל!    ֵאיָמא ַעד ּדְ

  
ֶחֶנק ַסִייף ְוָאִביו ּבְ ֲעָתְך ָקַטל ַחד ּבְ    ?!ָסְלָקא ּדַ

  
ָאַמר    ",ֶחֶנק ַקל" :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמרַמאי ִא  -" ֶחֶנק ָחמּור" :ֶאלָּ    ?יּכָ
  

ְכִתיב:  א, ִמּדִ ה ִאיׁש ָוֵמת ֶאלָּ   , יב) שמות כא,( מֹות יּוָמת" -"ַמּכֵ
מֹ ּוְכִתיב:  הּו ְבָידֹו ַוּיָ   , (במדבר לה, כא) 368"ת"אֹו ְבֵאיָבה ִהּכָ

ּה  ַמע ִמיּנָ א :ׁשְ ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ ָאה' ּכָ    .ָלאו ִמיָתה הּוא -ְסָתם  'ַהּכָ
  

ב ְוִאיְצְטִריְך ְלִמ  ה ִאיׁש"יְכּתַ ב  "ַמּכֵ ה ֶנֶפׁש"ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ ל ַמּכֵ   . "ּכָ
ַתב ַרֲחָמָנא ִאי ּכָ ה ִאיׁש ָוֵמת" :ּדְ ַבר ִמְצָוה ִאיׁש , ֲהָוה ָאִמיָנא "ַמּכֵ   לֹא.  - ָקָטן  ,ִאין –ּדְ

ַתב ַרֲחָמָנא ה ֶנֶפׁש" :ּכָ ל ַמּכֵ   . "כָּ
ַתב ַרֲחָמָנא ה  :ְוִאי ּכָ ל ַמּכֵ מֹוָנה, ֶנֶפׁש""ּכָ ן ׁשְ   , ֲהָוה ָאִמיָנא ֲאִפיּלּו ְנָפִלים, ֲאִפיּלּו ּבֶ

  ְצִריִכי. 
  
ב וְ  יּה ַחּבּוָרה, ּדְ ֵאיָמא ַאף ַעל ּגַ   לֹא ָעֵביד ּבֵ

ַנן ה ּתְ ּמָ ֶהן ַחּבּוָרה" :ַאלָּ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּיַ יב ַעד ׁשֶ ה ָאִביו או את ִאּמֹו ֵאינֹו ַחּיָ ּכֶ   ! (סנהדרין פה:) "ַהּמַ
  
ה ָאָדם" :ַמר ְקָראָא  ה ְבֵהָמה"וּ  "ַמּכֵ    ,(ויקרא כד, כא) 369"ַמּכֵ

ה ְבֵהָמה"ַמה  ּכֵ ּה  - "ּמַ ְכִתיב ּבָ ּה ַחּבּוָרה, ּדִ ָעֵביד ּבָ   , יח) ויקרא כד,( 370"ֶנֶפׁש" :ַעד ּדְ
ָעֵביד ַחּבּוָרה. ַאף  ה ָאָדם ַעד ּדְ   ַמּכֵ

  
  : ַרב ִיְרְמָיהַמְתִקיף ָלּה 

ה ִהכְ  א ֵמַעּתָ ֲאָבִנים, ָהִכי ַנִמי ֶאלָּ ּה ּבַ יב?! ּדְ ִחיׁשָ   לֹא ִמיַחּיַ
  

ֵהָמה,  א: ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלֶנֶפׁש ּבְ   ֶאּלָ
ֵניהּו ִעְנָין ְלֶנֶפׁש ָאָדם.  יב, ּתְ ֲאָבִנים ַחּיָ ּה ּבַ ָהא ִאי ַנִמי ִהְכִחיׁשָ   ּדְ

  
ה ִלי?  א ָלּמָ יׁשָ א ֶהּקֵ   ֶאלָּ

  
ֵבי  הְלִכְדַתְנָיא ּדְ   .ִחְזִקּיָ

                                                             

ם ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח בְּ  368 ה רֵֹצַח הּוא ּגֵֹאל ַהּדָ ּכֶ מֹת מֹות יּוַמת ַהּמַ הּו ְבָידֹו ַוּיָ   ִפְגעֹו בוֹ אֹו ְבֵאיָבה ִהּכָ
ה ָאָדם יּוָמת 369 ה ּוַמּכֵ ֶמּנָ ּלְ ה ְבֵהָמה ְיׁשַ   ּוַמּכֵ
ַחת ָנֶפׁש  370 ה ֶנֶפׁש תַּ ֶמּנָ ּלְ ֵהָמה ְיׁשַ ה ֶנֶפׁש ּבְ   ּוַמּכֵ

 רש"י

  מתני' 
אלו הן הנחנקין: ממרא על פי 

. כמו ממרים הייתם עם בית דין
ה' (דברים ט) שמסרב על פי ב''ד 

   ול שבלשכת הגזית:הגד
. אע''פ שהם היו וזוממי בת כהן

מחייבין אותה שריפה אין נדונין 
אלא במיתה שהיו מחייבין 
לבועל והיינו חנק כשאר בא על 
אשת איש כדמפרש קרא היא 
תשרף ולא בועלה וזוממיה 
ילפינן מכאשר זמם לעשות 

   לאחיו לאחיו ולא לאחותו:
. בנשואה בת כהן ובועלה

רוסה בועלה קמיירי אבל א
   בסקילה:

  
  גמ' 
   . בתמיה:ס''ד

. כדתנן בפרקין קטל חד בסייף
לעיל (דף עו:) אלו הן הנהרגים 

   הרוצח ועיר הנדחת:
. הכא דאיכא מאי איכא למימר

   למדרש דאביו בחנק:
. אלא מדכתיב מכה איש ומת

היכא דבעי מיתה מפרש מיתה 
   בהדיא:

. כגון בן תשעה אפילו נפלים
שיש לו שני  וראשו אטום או

גבין דלא חיי. כתיב ביה נפש. 
 ונפש משמע דם דהוה חבורה:

   . לבהמה:הכחישה
   . דלא עשה בה חבורה:באבנים

. דהיינו אביו דאף על לנפש אדם
גב דלא בעינן מיתה חבורה 

   מיהא בעינן:
. דאתקש אלא הקישא למה לי

מכה אדם למכה בהמה בחד 
קרא הואיל וילפת ליה מאם 

   אינו ענין:
. בב''ק לכדתניא דבי חזקיה

[בהמניח] (דף לה.) לפטור חייבי 
מיתות שוגגין מן התשלומין מה 

   מכה בהמה לא חלקת בו וכו':
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ה,  ֵבי ִחְזִקּיָ א ּדְ ּנָ ִאית ֵליּה ּתַ   ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ

ֵבי  א ּדְ ּנָ ֵלית ֵליּה ּתַ א ְלַמאן ּדְ הֶאּלָ ה ִלי?  - ִחְזִקּיָ א ָלּמָ יׁשָ   ֶהיּקֵ
  

ֵהָמה ִלְרפּוָאה  ה ּבְ ּכֵ טּור -ַמה ּמַ    ,ּפָ
ה ָאָדם ִלְרפּוָאה  טּור.   -ַאף ַמּכֵ   ּפָ

   
ֲעָיא ְלהוּ  ִאיּבַ    :ּדְ

ן  ם ְלָאִביו? ּבֵ יז ּדָ ּקִ ּיַ   ַמהּו ׁשֶ
  

ָנא   ָאַמר:  ַרב ַמּתָ
מֹוָך"   . יט, יח) ויקרא( 371"ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

  
ָנא ר ִחיּנָ יִמי ּבַ   ָאַמר:  ַרב ּדִ

ה ָאָדם" ה ְבֵהָמה"וּ  "ַמּכֵ ה ְבֵהָמה ִלְרפּוָאה   -  "ַמּכֵ ּכֵ טּור -ַמה ּמַ    ,ּפָ
טּור ה ָאָדם ִלְרפּוָאה ּפָ   . ַאף ַמּכֵ

  
ַקל ֵליּה ִסיְלָוא.  ַרב ֵביק ִלְבֵריּה ְלִמיׁשְ   לֹא ׁשָ

  
ֵריּה  א,  ָרִביָנאּדְ ָמר ּבְ ְווּתָ ח ֵליּה ּכַ ֵביק ִלְבֵריּה ְלִמיְפתַּ   לֹא ׁשָ

ְגַגת ִאיּסּור.  יְלָמא ֲחֵביל, ַוֲהָוה ֵליּה ׁשִ   ּדִ
  

   ,ִאי ָהִכי
  ַאֵחר ַנִמי! 

  
יְגַגת ָלאו    ,ַאֵחר ׁשִ

נֹו  ְגגַ  -ּבְ   ת ֶחֶנק. ׁשִ
  

  ְוָהִדְתַנן: 
ּה ֶאת ַהּקֹוץ" ל ָיד ִליּטֹול ּבָ     - (שבת קכב:) "ַמַחט ׁשֶ

יְלָמא ֲחֵביל,    ֵליחּוׁש ּדִ
ְגַגת ְסִקיָלהְוָהְוָיא ָלּה    ! ׁשִ

  
  ְמַקְלֵקל הּוא.  -ָהָתם 

  
ָאַמר טּור –ְמַקְלֵקל " :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ   , "ּפָ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ י" :ֶאלָּ א ְלֵמיַמר -  "בַחּיָ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

יב?  ַחּבּוָרה ַחּיָ ָאַמר ְמַקְלֵקל ּבְ ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ   ַמאן ׁשָ
  

ְמעֹון ִהיא י ׁשִ     .ַרּבִ
  

ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה וְ    ,אפה ל ְמָלאָכה ׁשֶ ְמעֹון ָהָאַמר ּכָ י ׁשִ טּור ָעֶליָה.   -ַרּבִ   ּפָ
   

  
  

                                                             
מֹוָך ֲאִני ה 371 ָך ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך ּכָ ֵני ַעּמֶ   'לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ

 רש"י

. פלוגתא דרבי יוחנן הניחא וכו'
ורשב''ל בכתובות באלו נערות 

   (דף לד:):
. כגון מה מכה בהמה לרפואה

מקיז דם פטור מן התשלומין 
   שהרי לא הזיקה:

   . דהיינו אביו:אדם אף מכה
. ממיתה ואע''ג לרפואה פטור
   דחבורה היא:

. לא הוזהרו ואהבת לרעך כמוך
ישראל מלעשות לחבריהם אלא 

   דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו:
   . קוץ ישב לו בבשרו:סילוא

. כויה למפתח ליה כוותא
   להוציא ליחה ממנה:

. לא ליפתח אי הכי אחר נמי
שהרי כל ישראל הוזהרו על 

בלת חבירו דכתיב (דברים כה) ח
   לא יוסיף פן יוסיף:

. כשאין מתכוין הוי שגגת לאו
שגגה באיסור שזדונו לאו 

   בעלמא דקיל:
. היא מחט קטנה מחט של יד

שתופרין בה בגדים ניטלת 
בשבת ליטול בה את הקוץ 
ומשום דקתני לה להלן במסכת 
שבת בפרק כל הכלים (דף 
קכב:) גבי ושל שקאין לפתוח בו 
את הדלת קרי ליה להא קטנה 

   מחט של יד:
. ועביד חבורה דילמא חביל

   בשבת:
. וכל המקלקלין מקלקל הוא

פטורין בחלול שבת דמלאכת 
מחשבת כתיב ואין מחייב 
אמקלקל אלא רבי שמעון 
ומקלקל בחבורה רבי שמעון נמי 
לא מחייב אלא במתכוון לכך 
דהוי צריך לחבלה אבל הנוטל 

וברצונו  קוץ אין צריך לחבלה
  לא יחבל:

ור' שמעון אית ליה מלאכה 
שאינה צריכה לגופה פטור 

. בפרק המצניע (שבת ד' עליה
צנ:) גבי המוציא את המת 

  במטה:
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    בבבב- - - - פה, אפה, אפה, אפה, א . 2
יּה  עּו ִמיּנֵ ת ַרבֵמ ּבָ ׁשֶ   : ׁשֵ

לֹו?  ִליַח ְלָאִביו ְלַהּכֹותֹו, ּוְלַקּלְ ה ׁשָ ָעׂשֶ ּיֵ ן ַמהּו ׁשֶ   ּבֵ
  

ירּו?    ָאַמר ְלהּו: ְוַאֵחר ִמי ִהּתִ
  

ַמִים ָעִדיף,  בֹוד ׁשָ א ּכְ   ֶאלָּ
ַמִים ָעִדיף ,ָהָכא ַנִמי בֹוד ׁשָ    .ּכְ

  
   :ֵמיִתיִבי

ה ְלַהּכֹותוֹ " ֻצּוֶ ּמְ י ׁשֶ לֹ  - ּוַמה ּמִ   א ְלַהּכֹותֹו, ִמְצָוה ׁשֶ
ּלֹא ְלַהּכֹותוֹ  ְצָוה ׁשֶ ּמִ ין ׁשֶ ה ְלַהּכֹותֹו, ֵאינֹו ּדִ ֵאינֹו ְמֻצּוֶ   !"ִמי ׁשֶ

ְמקֹום ִמְצָוה,    ַמאי ָלאו ִאיִדי ְוִאיִדי ּבִ
ְבנֹו,  -ָהא    ּבִ
ַאֵחר!  -ָהא    ּבְ

  
ָנא  נוֹ 'לֹא, ִאיִדי ְוִאיִדי ָלא ׁשְ ָנא  'ּבְ    ',ַאֵחר'ְוָלא ׁשְ

   :ָיאְוָלא ַקׁשְ 
אן  ְמקֹום ִמְצָוה,  -ּכָ   ּבִ
אן  ְמקֹום ִמְצָוה.  -ּכָ ּלא ּבִ   ׁשֶ

ּלֹ  ה ׁשֶ ה ְלַהּכֹותֹו ְמֻצּוֶ ֻצּוֶ ּמְ ְמקֹום ִמְצָוה, ׁשֶ   א ְלַהּכֹותֹו, ְוָהִכי ָקָתֵני: ּוַמה ּבִ
ּלֹ  ְמקֹום ִמְצָוהׁשֶ ה ְלַהּכֹותֹו , א ּבִ ֵאינֹו ְמֻצּוֶ ּלֹ  -ׁשֶ ְצָוה ׁשֶ ּמִ ין ׁשֶ   א ְלַהּכֹותֹו? ֵאינֹו ּדִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

הּו " נֹו ְוִהּכָ לֹו וְ ַהּיֹוֵצא ֵליָהֵרג, ּוָבא ּבְ יב.  -ִקיּלְ   ַחּיָ
לֹו  הּו ְוִקיּלְ א ַאֵחר ְוִהּכָ טּור –ּבָ   . "ּפָ

ָנא  ּה: ַמאי ׁשְ נוֹ "ְוָהֵויַנן ּבָ ָנא "ּבְ   ? "ַאֵחר", ּוַמאי ׁשְ
אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ְמָסְרִבין ּבֹו לָ    ֵצאת ְוֵאינֹו יֹוֵצא! ּבִ
  

ת ׁשֶ ֵאין ְמָסְרִבין ּבֹו ָלֵצאת.  ַרב ׁשֵ ׁשֶ   מֹוֵקי ָלּה ּבְ
  

   ,ִאי ָהִכי
  ַאֵחר ַנִמי! 

  
ְבָרא ְקִטיָלא הּוא.    ַאֵחר ּגַ

  
תְוָהָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ן,  יׁשֹו ָיׁשֵ ּיְ   ּבִ
יב!  -ּוֵמת    ַחּיָ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

הּו ַהכָּ  ִהּכָ ׁשֶ רּוָטהָאה ּבְ ֶוה ּפְ ּה ׁשָ ֵאין ּבָ   . ׁשֶ
  

י ַאִמיְוָהָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ָאה הּו ַהּכָ רּוָטה ִהּכָ ֶוה ּפְ ּה ׁשָ ֵאין ּבָ   לֹוֶקה!  - ׁשֶ

  
טּור"ַמאי  ָקָאַמר?  "ּפָ   ּדְ

מֹון טּור ִמּמָ   . ּפָ
  

ָלל  יב ְב ּדִ ִמּכְ   ָממֹון? ּבְ נֹו ַחּיָ
  

ִדינֹו,  א ּבְ   ֶאלָּ
ִדינֹו! ָהכָ    א ַנִמי ּבְ

  
א: ַאֵחר ַהְיינּו ַטְעָמא     :טּורָפ ּדְ ֶאלָּ

 רש"י

. ב''ד לאביו מהו שיעשה שליח
אם נתחייב אביו נדוי או 

   מלקות:
. לקללו ולהכות ואחר מי התירו

את חבירו והלא כל ישראל 
ם ועל הוזהרו על הכאת חביריה

קללתם כדילפינן בד' מיתות 
(לעיל ד נח:) אפ''ה נעשה שליח 
ב''ד לכך דכתיב (דברים כה) 
ארבעים יכנו וכתיב (במדבר ה) 

   יתן ה' אותך:
. ומה מי שמצוה להכותו

   ברייתא תניא הכי במכילתא:
. מצוה מאי לאו אידי ואידי

ואינה מצוה תרוייהו במקום 
מצוה והא בבנו והא באחר והכי 

ר ויליף אזהרה למכה קאמ
  אביו:

ומה אחר שמצוה להכותו 
   . דכתיב יכנו:במקום מצוה

. יותר מצוה שלא להכותו
מארבעים דכתיב (דברים כה) 
ולא יוסיף פן יוסיף בנו שאינו 
מצוה להכותו אפילו במקום 
מצוה אלמא אינו נעשה שליח 
לכך אינו דין שמוזהר שלא 

   להכותו שלא במקום מצוה:
וה שמצוה ומה במקום מצ

. להכותו מצוה שלא להכותו
יותר מארבעים שלא במקום 
מצוה לא כל שכן ויליף אזהרה 

   למכה אביו או חבירו מהכא:
. בא אחר והכהו וקיללו פטור

   קס''ד פטור ממלקות:
. ואשמעי' דבנו אינו ואינו יוצא

נעשה שליח בית דין לכופו 
   לצאת וקשיא לרב ששת:

ה''ג והאמר רב ששת ביישו 
. ביישו ישן ומת ן ומת חייביש

   תוך שינתו:
. דהא מתביישין בניו והאי חייב

   נמי ל''ש:
. דחייב דקתני גבי בנו מכלל

ממון קאמר בתמיה והא באין 
   בה שוה פרוטה מוקמת לה:

. על כרחך חייב בדינו אלא
   קאמר מיתה:

. דתני גבי אחר פטור הכא נמי
בדינו קאמר וממלקות פטר ליה 

  :ואכתי מאי שנא
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ָך לֹא ָתאֹ  :ָאַמר ְקָראּדְ  יא ְבַעּמְ ָך.  - (שמות כב, כז) 372ר""ְוָנׂשִ ה ַעּמְ ה ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ   ּבְ
  

  , 'ְקָלָלה'ָהֵתיַנח 
ָאה'    ?ְמָנַלן – 'ַהּכָ

  
יַנן  ַמְקׁשִ ָאה'ּדְ   . יז)-וכא טשמות ( 373'ְקָלָלה'לִ  'ַהּכָ

  
נֹו ַנִמי!  ,ִאי ָהִכי   ּבְ

  
יְנָחסָאַמר ְד כִּ     :ַרב ּפִ

ׁשּוָבה,  ה ּתְ ָעׂשָ ׁשֶ   ּבְ
ׁשּוָבה.  ה ּתְ ָעׂשָ ׁשֶ   ָהָכא ַנִמי ּבְ

  
  ַאֵחר ַנִמי!  ,ִאי ָהִכי

  
  : ַרב ָמִריָאַמר 

ָך" ָך.  - (שמות כב, כז) "ְבַעּמְ ַעּמְ ּבְ ם ׁשֶ ְמקּוּיָ   ּבַ
  

   ,ִאי ָהִכי
נֹו ַנִמי   !ּבְ

  
ֲהָוה ְלַאַחר ִמיָתה.    פה,ב   ִמיֵדי ּדַ

  
   ?ַמאי ֲהָוה ֲעָלּה 

  
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   , ַרּבָ

ָמֵעאל:  י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ ָנא ּדְ   ְוֵכן ּתָ
לֹו, חּוץ ִמֵמִסית, ַלּכֹ  ִליַח ְלָאִביו ְלַהּכֹותֹו ּוְלַקּלְ ה ׁשָ ן ַנֲעׂשֶ   ל ֵאין ַהּבֵ

ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה:  ה ָעָליו""ְולֹא ַת ׁשֶ ַכּסֶ    .(דברים יג, ט) 374ְחמֹל ְולֹא ּתְ
  
  

                                                             

יא ְבַעּמְ  372 ל ְוָנׂשִ   ָך לֹא ָתאֹרֱאלִֹהים לֹא ְתַקּלֵ
ה ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוָמת ּוּ טו טו טו טו  373 ל ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוָמת	יזיזיזיז. ְוגֵֹנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו מֹות יּוָמת	טזטזטזטז. ַמּכֵ  ּוְמַקּלֵ

ה ָע  374 ַמע ֵאָליו ְולֹא ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו ְולֹא ַתְחמֹל ְולֹא ְתַכּסֶ   ָליולֹא תֹאֶבה לֹו ְולֹא ִתׁשְ

 רש"י

. וזה שעובר בעושה מעשה עמך
עבירה שחייב מיתה לאו עושה 

   מעשה עמך הוא:
. דכתיב ביה התינח קללה

   בעמך:
. כלומר גמרינן במה מקשינן

מצינו ואיכא דאמרי היקשא 
דכתיב מכה אביו ומקלל אביו 
גבי הדדי באלה המשפטים אלא 

   שמקרא אחד מפסיק בינתים:
ב . דהא לא כתיאי הכי בנו נמי

אזהרה במקלל אביו אלא 
במקלל חברו שאביו בכלל עמך 

   בפ' ד' מיתות (לעיל ד' סו.):
. משמיה דרבא דרב פנחס

במסכת חגיגה בסוף חומר 
   בקודש:
. הראוי להתקיים ולא במקוים

  זה שנגמר דינו:
. מידי דהוה לאחר מיתה

דילפינן לקמן מקלל לאחר 
מיתה חייב וא''ת והתנן מכה 

הכא מיחייב לאחר מיתה פטור ו
ליה אהכאה דקתני הכהו וקללו 
היינו טעמא דפטור מכה לאחר 
מיתה משום דבעינן חבורה 
ולאחר מיתה ליכא חבורה 
דליכא נפש דנפקא ליה לעיל 
מנפש ויוצא ליהרג איכא חבורה 

  דחי הוא אלא דסופו למות:
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   ַמְתִניִתין

ה ָאִביו ְוִאּמֹו  ּכֶ ֶהן ַחּבּוָרה.  -ַהּמַ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּיַ יב ַעד ׁשֶ   ֵאינֹו ַחּיָ
  

ה,  ּכֶ ּמַ ל ִמּבַ ְמַקּלֵ   ֶזה חֹוֶמר ּבַ
ל ְלַאַחר ִמיָתה  ַהְמַקּלֵ יב,  -ׁשֶ   ַחּיָ

ה ְלַאַחר ִמיָתה ּכֶ טּור - ְוַהּמַ   .  ּפָ
   

ָמָרא    ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ל"   ְלַאַחר ִמיָתה.  -  (ויקרא כ, ט) 375""ָאִביו ְוִאּמֹו ִקלֵּ

ל,  ְמַקּלֵ יב ּבִ ה ְוַחּיָ ַמּכֶ יב ּבְ כֹול: הֹוִאיל ְוַחּיָ ּיָ   ׁשֶ
ים א ֵמַחּיִ יב ֶאּלָ ה ֵאינֹו ַחּיָ ּכֶ א ֵמַחיִּ  ,ַמה ּמַ יב ֶאּלָ ל ֵאינֹו ַחּיָ   ים. ַאף ַהְמַקּלֵ

ָך" ּכִ  ַעּמְ ּלא ּבְ ה ּבֹו "ׁשֶ ָעׂשָ ה ׁשֶ ּכֶ ָך"ְב ְועֹוד, ַקל ָוחֹוֶמר: ּוַמה ּמַ יב ּבֹו ְלַאַחר ִמיָתה,  - "ַעּמְ   לֹא ִחּיֵ
ָך" "ְבַעּמְ ָך" ּכִ ַעּמְ ּלא ּבְ ה ּבֹו "ׁשֶ ּלא ָעׂשָ ל ׁשֶ יב ּבֹו ְלַאַחר ִמיָתה?  - ְמַקּלֵ ּלא ִחּיֵ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

ְלמּוד לֹוַמ  ל"ר: תַּ   . "ְלַאַחר ִמיָתה - "ָאִביו ְוִאּמֹו ִקּלֵ
י יֹוָנָתן,  ר ֵליּה ְקָרא ּדִ ָהִניָחא ְלַרּבִ   , "ָאִביו ְוִאּמֹו"ְמַייּתַ

י יֹ א ְלַרּבִ ה ֶאּלָ ּיָ א ְלֵמיַמר -אׁשִ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
  : (ויקרא כ, ט) "ִאיׁש ִאיׁש ""

ְלמּוד לֹוַמר   ? "ִאיׁש ִאיׁש" :ַמה תַּ
ת,   :ְלַרּבֹות   ּבַ

  טּוְמטּום 
רֹוִגינֹוס.    ְוַאְנּדְ

ל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו" ר ְיַקּלֵ א ָאִביו ְוִאּמֹו,  - (יקרא כ, ט) "ֲאׁשֶ   ֵאין ִלי ֶאּלָ
ּלֹא ִאּמֹו,    ָאִביו ׁשֶ
ּלֹא ָאִביו ִיין – ִאּמֹו ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ל" :תַּ ל ... ָאִביו" – "ָאִביו ְוִאּמֹו ִקּלֵ   , "ִקּלֵ
ל"   , "ִאּמֹו ִקּלֵ

ְבֵרי  הּדִ ּיָ י יֹאׁשִ   . ַרּבִ
י יֹוָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶאָחד,  ֵניֶהן ּכְ ַמע ׁשְ   ַמׁשְ

תּוב  ָפֵרט ְלָך ַהּכָ ּיְ ְפֵני ַעְצמֹו, ַעד ׁשֶ ַמע ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ יו"ּוַמׁשְ    ."(דברים כב, י) 376"ַיְחּדָ
  

  ְמָנא ֵליּה? 
  

ל ָאִביו ְוִאּמֹו "ּוְמ ָנְפָקא ֵליּה ִמ    . (שמות כא, יז) מֹות יּוָמת" -ַקּלֵ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ֵעי ֵליּה ְלַרּבֹות ת,   :ַההּוא ִמיּבָ   ּבַ
   ,טּוְמטּום

רֹוִגינֹוס.    ְוַאְנּדְ
  

  ! "ִאיׁש ִאיׁש"ְוֵתיּפֹוק ֵליּה 
  

ֵני ָאָדם  ְלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ   ּדִ

                                                             

ָמיו ּבוֹ  375 ל ּדָ ל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו מֹות יּוָמת ָאִביו ְוִאּמֹו ִקּלֵ ר ְיַקּלֵ י ִאיׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ   ּכִ
ו 376 ׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחּדָ   לֹא ַתֲחרֹׁש ּבְ

 רש"י

  מתני' 
שהמקלל לאחר מיתה 

   . כדליף בגמרא:חייב
והמכה לאחר מיתה 

   . דחבורה ליכא:פטור
  

  גמ' 
. קרא אביו ואמו קלל

יתירא הוא דהא כתיב 
רישיה דקרא אשר יקלל 

   את אביו ואת אמו:
מכה שעשה שלא בעמך 

. דגבי הכאה לא כבעמך
כתיב בעמך למעוטי שאינו 
עושה מעשה עמך והאי 
תנא סבר לא מקשינן 
הכאה לקללה מפני 
   המקרא המפסיק בינתים:
. לא חייב בו לאחר מיתה

   דהא חבורה כתיב:
. טומטום לרבות בת
  ואנדרוגינוס:
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    בבבבפה, פה, פה, פה,  . 4
ל ִמ "[ ְמַקּלֵ ה, ֶזה חֹוֶמר ּבַ ּכֶ ּמַ   ּבַ

ל ְלַאַחר ִמיָתה  ַהְמַקּלֵ יב,  -ׁשֶ   ַחּיָ
ה ְלַאַחר ִמיָתה  ּכֶ טּור –ְוַהמַּ   ]."ּפָ

  
ל,  ְמַקּלֵ ה ִמּבַ ּכֶ ּמַ   ְוִליְתֵני: חֹוֶמר ּבַ

ָך" כִּ  ַעּמְ ּלא ּבְ ה ּבֹו "ׁשֶ ה ָעׂשָ ּכֶ ַהּמַ ָך"ְב ׁשֶ ל"ַעּמְ ְמַקּלֵ ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ    !, ַמה ׁשּ
  

יַנן  :ָקָסַבר ָאה ִלְקָלָלהַמְקׁשִ   . ַהּכָ
  

ֵאי?  ּנָ ָהֵני ּתַ ֵאי ּכְ ּנָ   ֵליָמא ָהֵני ּתַ
ָתֵני ֲחָדא:  ָאתֹו, "  ּדְ ה ַעל ַהּכָ ה ְמצּוּוֶ   ּכּוִתי ַאתָּ

ה ַעל ִקְלָלתוֹ  ה ְמצּוּוֶ   . "ְוִאי ַאתָּ
   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ָאתוֹ " ה לֹא ַעל ִקְלָלתֹו ְולֹא ַעל ַהּכָ ה ְמצּוּוֶ   . "ִאי ַאתָּ
   

יֵרי ֱאֶמת ֵהן.  :רּוהָּ ַסְב  י ָעְלָמא ּכּוִתים ּגֵ כּוּלֵ   ּדְ
ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ַמאי ָלאו ּבְ

ָמר ָסַבר ָאה ִלְקָלָלה :ּדְ יַנן ַהּכָ ׁשִ   .ַמּקְ
ָאה ִלְקָלָלה :ּוָמר ָסַבר יַנן ַהּכָ ׁשִ   .ָלא ַמּקְ

  
ָאה ִלְקָלָלה,  יַנן ַהּכָ ׁשִ י ָעְלָמא ָלא ַמּקְ כּוּלֵ   לֹא, ּדְ

ְלִגי ְוָהָכא ָהא ָקִמיּפַ    :ּבְ
יֵרי ֱאֶמת ֵהן.  :ָמר ָסַבר   ּכּוִתים ּגֵ

יֵרי ֲאָריֹות ֵהן.  :ּוָמר ָסַבר   ּכּוִתים ּגֵ
  

  ִאי ָהִכי, 
ָרֵאל!  ִיׂשְ ָקָתֵני ֲעָלּה ְוׁשֹורֹו ּכְ   ַהְיינּו ּדְ

  
ִליִגי,  א ּפְ יׁשָ ֶהיּקֵ ּה ּבְ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ   ֶאּלָ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  

 רש"י

. שניהם אין לי אלא אביו ואמו
   יחד:

. בראש אביו קילל ואמו קילל
המקרא סמך קללה לאביו 

   ובסוף סמך לאמו:
. עד שיפרט לך הכתוב יחדיו

וכמו שפרט בחורש בשור 
ובחמור מדפרט לך ש''מ דאי לא 
הוי יחדו הוה משמע שור לבדו 

ר לבדו והא אביו ואמו וחמו
דרישא דרשינן נמי או אביו או 
אמו וסיפא לאתויי לאחר 

   מיתה:
. דואלה מומקלל אביו

   המשפטים:
. דמפיק לאחר מיתה ואידך

   מאביו ואמו קילל:
. אמתניתין קאי ולתני נמי וכו'

דקתני זה חומר במקלל 
   מבמכה:

. תנא דמתניתין לימא הני תנאי
בו דלא תנא חומר במכה שעשה 

שלא בעמך כבעמך ותנא 
דברייתא דלעיל דתנא ומה מכה 

   שעשה בו:
. מתחילתן גרים גירי אמת הן

גמורים היו ועכשיו הרשיעו 
וישראל שאינו עושה מעשה עמך 
הוא וכי היכי דעל קללתו פטור 

   על הכאתו נמי פטור:
. והרי הם כעובדי גירי אריות הן

   כוכבים גמורים:
 . דטעמא דפטור משוםאי הכי

   דגירי אריות הן:
. בתמיה בהך היינו דתנא עלה

מתני' דקתני אינו מצווה לא על 
הכאתו ולא על קללתו קתני 
ושורו כישראל שור שלנו שנגח 
את שורו ושורו שנגח שלנו תם 
משלם חצי נזק ומועד משלם 
נזק שלם ואילו דעובד כוכבים 
תנן שור של ישראל שנגח שור 
 של עובד כוכבים פטור ושל עובד
כוכבים שנגח שור. של ישראל 
בין תם בין מועד משלם נזק 

  שלם:
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    בבבב    פה,פה,פה,פה, . 5
   ְתִניִתיןמַ 

ָרֵאל ֶנֶפׁש  ַהּגֹוֵנב ׂשְ    ,ִמּיִ
יב ֵאינוֹ  ְכִניֶסּנוּ  ַעד ַחּיָ ּיַ   . ִלְרׁשּותוֹ  ׁשֶ
י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ְכִניֶסּנוּ   :ׁשֶ  ַעד    ,ִלְרׁשּותוֹ  ּיַ

ׁש  ּמֵ תַּ   , ּבוֹ  ְוִיׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ר ּבֹו ּוְמָכרֹו" :ׁשֶ   . (דברים כד, ז) 377"ְוִהְתַעּמֶ

  
נוֹ  ֶאת ַהּגֹוֵנב   ,ּבְ

י ָמֵעאל ַרּבִ נוֹ  ִיׁשְ ל ּבְ י ׁשֶ ן יֹוָחָנן ַרּבִ רֹוָקה ּבֶ יב :ּבְ   , ְמַחּיֵ
  . ּפֹוְטִרין :ֲחָכִמיםוַ 
  

ַנב הוא ִמי ּגָ ן ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ֶחְציוֹ  ׁשֶ   , חֹוִרין ּבֶ
י יב :ְיהּוָדה ַרּבִ   , ְמַחּיֵ

  .  "ּפֹוְטִרין :ֲחָכִמיםוַ 
   

ָמָרא    ּגְ

א ָלא ּבָ  א ַקּמָ ּנָ   ֵעי ִעיּמּור?! ְוּתַ
  

יָאַמר  ֵריּה  ַאָחא ַרּבִ   : ָרָבאּדְ  ּבְ
יַנְייהּו.  א ּבֵ רּוָטה' ִאיּכָ ֶוה ּפְ ָ חֹות ִמׁשּ   ִעיּמּור 'ּפָ

  
  

                                                             
 "ההוא הגנב ומת �ְמָכר� �� וְִהְתַעֶ�ר ישראל מבני מאחיו נפש גונב איש ימצא כי" 377

 רש"י

  מתני' 
. דכתיב שיכניסנו לרשותו

(שמות כב) ונמצא בידו ותניא 
במכילתא ונמצא אין מציאה 
בכל מקום אלא בעדים בידו אין 
בידו אלא ברשותו וכן הוא 
אומר (במדבר כא) ויקח את כל 

   ארצו מידו:
  

  גמ'
  . שמוש:עמור
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    בבבב    פה,פה,פה,פה, . 6
ֵעי  יּבָ   : ִיְרְמָיה ַרּבִ

ן ָנבֹו ּוְמָכרֹו ָיׁשֵ   ַמהּו?  - ּגְ
ָרּה  ה ְלעּוּבָ ָ   ַמהּו?  - ָמַכר ִאׁשּ

  
כָ  ֶרְך ִעיּמּור ּבְ   ְך, ֵיׁש ּדֶ

ָכְך?  ֶרְך ִעיּמּור ּבְ   אֹו ֵאין ּדֶ
  

ָלל!  א ִעיּמּור ּכְ ֵליּכָ   ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ּדְ
  

  לֹא ְצִריָכא: 
ן  ְזָגא ֲעֵליּה.  - ָיׁשֵ   ּדִ

ה  ָ י ִזיָקא.  -ִאׁשּ ַאּפֵ אֹוְקָמא ּבְ   ּדְ
  

ָכְך,  ֶרְך ִעיּמּור ּבְ   ּדֶ
ָכְך?  ֶרְך ִעיּמּור ּבְ   אֹו ֵאין ּדֶ

  ַמאי? 
  

יקּו.    ּתֵ
  
  
  

 ירש"

. גנבו ומכרו כשהוא ישן מהו
   לקמן מפרש לה הבעיא:

. גנב אשה מכר אשה לעוברה
מעוברת ומכרה לעוברה שלא 
מכר הגוף שלה אלא שיהא עובר 

   מכור:
. לא בישן ולא דליכא עימור

   בעובר:
   . דסמך עליו:דזגא עליה

. וכל כמה דאוקמא באפי זיקא
שהיא עבה מועיל יותר להגין 

  בפני הרוח:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֵצא ִאיׁש ּגֹ " י ִיּמָ א ִלי ֵאין  - (דברים כד, ז) 378ֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו""ּכִ ַנב ִאיׁש  ֶאּלָ ּגָ   , ׁשֶ
ה ָ ין ִאׁשּ ּיִ   ? ִמּנַ

ְלמּוד   , (שמות כא, טז) 379"ְוגֵֹנב ִאיׁש" :לֹוַמר תַּ
א ִלי ֵאין ַנב ִאיׁש  ֶאּלָ ּגָ    ,ׁשֶ
ין ה ּבֵ ָ    ,ִאיׁש  ֵביןוּ  ִאׁשּ

ה ָ ְנָבה ְוִאׁשּ ּגָ   .ִאיׁש  ׁשֶ
   

ה ָ ְנָבה ִאׁשּ ּגָ ה ׁשֶ ָ ִיין ִאׁשּ   ? ִמּנַ
ְלמּוד ב ַההּוא" :לֹוַמר תַּ ּנָ ל - (דברים כד, ז) "ּוֵמת ַהּגַ   . "ָמקֹום ִמּכָ

  
ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ

ֵצא ִאיׁש ּגֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו"" י ִיּמָ    – (דברים כד, ז) "כִּ
  , ָהִאיׁש    ֶאת בַהּגֹונֵ  ֶאָחד

ה   ֶאת ַהּגֹוֵנב ְוֶאָחד ָ   , ָהִאׁשּ
ר                   ְוֶאָחד   , ּגֵ
   ,ְמׁשּוְחָרר ֶעֶבד                   ְוֶאָחד

   – ְוָקָטן
יב   . ַחּיָ

  
ָנבוֹ    , ְמָכרוֹ  ְולֹא ּגְ

נוֹ  ַוֲעַדִיין ְמָכרוֹ  ְרׁשּותוֹ  ֶיׁשְ טּור - ּבִ   . ּפָ
   ָאִביו  :ְל  ְמָכרוֹ 

  , ְלָאִחיו אוֹ 
רֹוִבים ִמן ָחדְלֶא  אוֹ  יב - ַהּקְ   . ַחּיָ

  
טּור - ָהֲעָבִדים ֶאת ַהּגֹוֵנב   .  "ּפָ

  
יּה ּדְ    פו,א ָנא ַקּמֵ ֵני ּתָ ת ַרבּתָ ׁשֶ   . ׁשֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
  ֲאִני ׁשֹוֶנה:

י" ְמעֹון ַרּבִ    :אֹוֵמר ׁשִ
ּיֹוִציֶאּנוּ  ַעד - "ֵמֶאָחיו"   . ֶאָחיו ֵמְרׁשּות ׁשֶ

יְוַאּתְ ָאְמַרּתְ    ?! ב""ַחּיָ
  

טּור'.  ֵני: 'ּפָ   ּתְ
  

ָיא?    ַמאי קּוׁשְ
יְלָמא ָהא  ְמעֹון, ָהא  - ּדִ י ׁשִ ַנן –ַרּבִ   !ַרּבָ

  
ְך,  ְעתָּ   לֹא ָסְלָקא ּדַ

ָאַמר  יּדְ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
י ֵמִאיר,  -ְסַתם ַמְתִניִתין    ַרּבִ

א  י ְנֶחְמָיה,  -ְסַתם ּתֹוֶסְפּתָ   ַרּבִ
י ְיהּוָדה, -ְסַתם ִסְפָרא     ַרּבִ
ְמעֹון,  -ְסַתם ִסְפֵרי  י ׁשִ   ַרּבִ

י ֲעִקיָבא.  ַרּבִ א ּדְ יּבָ הּו ַאּלִ   ְוכּוּלְ
   

  

                                                             

ֵצא  378 י ִיּמָ ְר ּכִ ב ַההּוא ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמּקִ ּנָ ר ּבֹו ּוְמָכרֹו ּוֵמת ַהּגַ ָרֵאל ְוִהְתַעּמֶ ֵני ִיׂשְ ךָ ִאיׁש ּגֵֹנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו ִמּבְ   ּבֶ
 ְוגֵֹנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו מֹות יּוָמת 379

 רש"י

   . כשהגנב איש:אין אלא איש
. שהנגנב איש ולא וגונב איש

אשה וקרא קמא דלא קפיד 
אנגנב למהוי איש דכתיב נפש 
הלכך אין לי אלא איש שגנב בין 
איש בין אשה דהיכא דגנב הוי 
איש כתוב גונב נפש ואשה 
שגנבה איש דכתיב וגונב איש 

   וגונב אפילו אשה גונבת משמע:
ן ליה . מ''מ וההוא דרשינהגנב

  בספרי למעוטי גונב עבד:
. ברשות ועדיין ישנו ברשותו

הנגנב עצמו שעדיין לא הכניסו 
   גנב ברשותו:

   . שהרי לא גנבו:פטור
  . אביו של נגנב:לאביו

. להך מתני' דקתני מכר תני תנא
   לאביו חייב:
   . תורת כהנים:סתם ספרא
. ספר וידבר ומשנה סתם ספרי

תורה והאי סתמא דכי ימצא 
   במשנה תורה הוא: איש

. ממה אליבא דרבי עקיבא
  שלמדו מר' עקיבא אמרום:
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        פו, אפו, אפו, אפו, א . 8
נוֹ  "ַהּגֹוֵנב   : ּבְ

י ָמֵעאל [ַרּבִ נוֹ  ִיׁשְ ל ּבְ י ׁשֶ ן יֹוָחָנן ַרּבִ רֹוָקה ּבֶ יב :ּבְ   , ְמַחּיֵ
  "].ּפֹוְטִרין :ֲחָכִמיםוַ 
  

ַנן?  ַרּבָ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

יֵ ָאַמר    : יַאּבַ
ָאַמר ְקָרא:  ֵצא"ּדְ י ִיּמָ ָרט ְלָמצּוי.  - (דברים כד, ז) 380"ּכִ   ּפְ

  
א ַרבָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ

ה  א ֵמַעּתָ ֵצא ִאיׁש ׁשֹ ֶאּלָ י ִיּמָ ַעל""ּכִ ה ְבֻעַלת ּבַ ָ   , (דברים כב, כב) 381ֵכב ִעם ִאׁשּ
ֵצא"ָהִכי ַנִמי:  י ִיּמָ ָרט ְלָמצּוי?!  "ּכִ   ּפְ

גֹון ׁשֶ  ְפִטיִרי?! ּכְ ְייהּו, ָהִכי ַנִמי ּדִ ּבַ ִכיָחן ּגַ ׁשְ לֹוִני ּדִ ית ּפְ   ל ּבֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ָקָאִמיָנא. (שמות כא, טז)  "ְוִנְמָצא ְבָידֹו"ֲאָנא ִמ 

  
  : ָרָבאָאַמר 

מּו, ּוְפִטיִר  ָיָדן ּדָ ְמצּוִיין ּבְ ַנן, ּכִ ֵקי ּוַמְתנּו ַרּבָ ְרּדְ ְך, ָהֵני ִמיְקֵרי ּדַ   י.  ִהְלּכָ
  
  

                                                             

 "מאחיו נפש גונב איש יִָ�ֵצא ִ�י" 380

 "שניהם גם ומתו ַ�ַעל ְבֻעַלת ִאָ�ה ִעם �ֵכב ִאי� יִָ�ֵצא ִ�י" 381

 רש"י

. לא רצה להזכיר של בית פלוני
שמם שחשובין היו ובזה לא היו 
נוהגין כדת שהיו הרבה דרין 
בבית אחד אנשים ונשים . והיו 
מצויין תמיד עם נשי חביריהן 

   ולא שמתייחדין:
. קרא יתירא הוא דאי ונמצא

א בעדים מכי ימצא ללמד שימצ
   נפקא:

. התלמידים כמצויין בידן דמו
מצויין תמיד בבית הרב ואם גנב 
הרב אחד מתלמידיו ומכרו אינו 

  נהרג:
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            פו, אפו, אפו, אפו, א . 9
ַנב ֶחְציוֹ  ִמי "ּגָ ן ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ׁשֶ   , חֹוִרין ּבֶ
י יב :ְיהּוָדה ַרּבִ   , ְמַחּיֵ

  ."ּפֹוְטִרין :ֲחָכִמיםוַ 
  

ַנן ָהָתם:    ּתְ
י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ת ַלֲעָבִדים ֵאין   . "ּבֹוׁשֶ
  

י ְיהּוָדה?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

צוּ ָאַמר ְקָרא:  י ִיּנָ ו ִאיׁש ְוָאִחיו""ּכִ ים ַיְחּדָ   , (דברים כה, יא) 382 ֲאָנׁשִ
ֵאין לֹו ַאֲחָוה.  ׁש לֹו ַאֲחָוה, ָיָצא ֶעֶבד ׁשֶ ּיֵ   ִמי ׁשֶ

  
ַנן?    ְוַרּבָ

  
ְצֹות.  ּמִ   ָאִחיו הּוא ּבַ

  
י ְיהּוָדה?  ֵריׁש ַרּבִ   ְוָהָכא, ֵהיִכי ּדָ

  
   ְלַאּפּוֵקי ֲעָבִדים, - (דברים כד, ז) 383"ֵמֶאָחיו"ָסַבר 

ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ן חֹוִרין.  - (דברים כד, ז) "ּבְ ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   ְלַמעּוֵטי ִמי ׁשֶ
ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ן חֹוִרין,  - "ִמּבְ ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   ְלַמעּוֵטי ִמי ׁשֶ

א ְלַרּבֹות.    ָהֵוי ִמיעּוט ַאַחר ִמיעּוט, ְוֵאין ִמיעּוט ַאַחר ִמיעּוט ֶאּלָ
  
ַנן וְ  ַמע ְלהּו.  "ֵמֶאָחיו"ַרּבָ   ְלַאּפּוֵקי ֲעָבִדים ָלא ַמׁשְ

ְצֹות.  ּמִ ָהא ָאִחיו הּוא ּבַ   ּדְ
ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ָרֵאל" "ּבְ ֵני ִיׂשְ    – "ִמּבְ

  ְלַמעּוֵטי ֶעֶבד,  -ַחד 
ן חֹוִרין.   -ְוַחד  ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   ְלַמעּוֵטי ִמי ׁשֶ

   
  

                                                             

ְלָחה יָ  382 הּו ְוׁשָ ד ַמּכֵ ּה ִמּיַ יל ֶאת ִאיׁשָ ת ָהֶאָחד ְלַהּצִ ו ִאיׁש ְוָאִחיו ְוָקְרָבה ֵאׁשֶ ים ַיְחּדָ צּו ֲאָנׁשִ י ִינָּ יוּכִ ְמֻבׁשָ  ָדּה ְוֶהֱחִזיָקה ּבִ

ֵני ִיׂשְ  383 ֵצא ִאיׁש ּגֵֹנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו ִמּבְ י ִיּמָ ךָ ּכִ ְרּבֶ ב ַההּוא ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמּקִ ּנָ ר ּבֹו ּוְמָכרֹו ּוֵמת ַהּגַ   ָרֵאל ְוִהְתַעּמֶ

 רש"י

. המבייש את אין לעבדים בושת
העבד לא חייבתו תורה לתת 

   דמי בשתו:
וכי ינצו אנשים יחדיו והכה 

. מהתם נפקא לן חיוב איש וגו'
כפה בשת דכתיב וקצותה את 

ממון אתה אומר ממון או אינו 
אלא ממש נאמר כאן לא תחוס 
עינך ונאמר להלן בעדים זוממין 
(דברים יע) לא תחוס עינך מה 

   להלן ממון אף כאן ממון:
. ואפי' עם עבד שאין לו אחוה

אחיו בני אביו דכתיב (בראשיח 
כב) עם החמור עם הדומה 

   לחמור אינו אלא כבהמה:
מצות . בכל אחיו הוא במצות

שהאשה חייבת בהן עבד חייב 
   בהן דגמר לה לה מאשה:

. במתני' בגונב נפש דכתיב והכא
   מאחיו:

. רבי יהודה לחייב היכי דריש
   על מי שחציו עבד:

. דהא מאחיו למעוטי עבדים
   לרבי יהודה אין לו אחוה:

. יתירא דריש ליה דהוה מבני
  ליה למכתב מאחיו בני ישראל:
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        אאאא    פו,פו,פו,פו, . 10
ִין? ַאְזָהָרה ְלגוֹ    ֵנב ֶנֶפׁש ִמּנַ

  
י היֹ ַרּבִ ּיָ   ָאַמר:  אׁשִ

  .)יג(שמות כ,  384"לֹא ִתְגנֹב"ִמ 
   

י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
ֶרת ָעֶבד"ִמ  ְכרּו ִמְמּכֶ   . (ויקרא כה, מב) 385"לֹא ִיּמָ
  

ִליִגי,    ְולֹא ּפְ
ֵניָבה,  -ָמר  ּגְ יב ָלאו ּדִ   ָקא ָחׁשֵ

ְמִכיָרה.  - ּוָמר  יב ָלאו ּדִ   ָקא ָחׁשִ
  

                                                             

ֶקר 384   לֹא ִתְרַצח: (ס) לֹא ִתְנָאף: (ס) לֹא ִתְגֹנב: (ס) לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ
ֶר  385 ְכרּו ִמְמּכֶ ר הֹוֵצאִתי אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים לֹא ִיּמָ י ֲעָבַדי ֵהם ֲאׁשֶ   ת ָעֶבדּכִ

 רש"י

ור בעשרת . האממלא תגנוב
הדברות דבגונב נפשות מתוקם 

  לקמן בשמעתין:
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        אאאא    פו,פו,פו,פו, . 11
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

גֹוֵנב - )כ, יג(שמות  ב""לֹא ִתְגנֹ" תּוב ְנָפׁשֹות ּבְ ר ַהּכָ   . ְמַדּבֵ
ה גֹוֵנב אֹוֵמר ַאתָּ א ֵאינוֹ  אוֹ , ְנָפׁשֹות ּבְ גֹוֵנב ֶאּלָ   ? ָממֹון ּבְ

לׁש  ּוְלַמד ֵצא: ָאַמְרתָּ  ְ ֵרה ִמׁשּ ַהּתֹוָרה ִמּדֹות ֶעׂשְ ת ׁשֶ ֶהן ִנְדֶרׁשֶ   , ּבָ
ֵמד ָברּדָ    , ֵמִעְנָיינוֹ  ַהּלָ

ה ּמֶ תּוב ּבַ ר ַהּכָ אן ַאף, ְנָפׁשֹותּבִ  ?ְמַדּבֵ ְנָפׁשֹות ּכָ   . "ּבִ
  

ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ
ְגנֹ" גֹוֵנב - (ויקרא יט, יא) 386בּו""לֹא ּתִ תּוב ָממֹון ּבְ ר ַהּכָ   . ְמַדּבֵ

ה גֹוֵנב אֹוֵמר ַאתָּ א ֵאינוֹ  אוֹ , ָממֹון ּבְ גֹוֵנב ֶאּלָ   ? ֹותְנָפׁש  ּבְ
לׁש  ּוְלַמד ֵצא: ָאַמְרתָּ  ְ ֵרה ִמׁשּ ַהּתֹוָרה ִמּדֹות ֶעׂשְ ת ׁשֶ ֶהן ִנְדֶרׁשֶ   , ּבָ

ָבר ֵמד ּדָ   . ֵמִעְנָינוֹ  ַהּלָ

ה ּמֶ תּוב ּבַ ר ַהּכָ ָממֹון? ְמַדּבֵ אן ַאף, ּבְ ָממֹון ּכָ   .  "ּבְ
   

                                                             
  "בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו ולא ִ"ְגנב� !א 386

 רש"י

. אם אי אתה דבר הלמד מעניינו
יודע במה הכתוב מדבר צא 
ולמד מפרשה שכתוב בה ולפי 
הפרשה הוא נכתב אצלה וכאן 
במה כל הענין מדבר בנפשות לא 
תרצח ולא תנאף כל אלה חייבי 
מיתות ב''ד אף לא תגנוב 

   ד:בגניבה שיש בה מיתת ב''
. בפרשת קדושים לא תגנובו

   תהיו:
. זו היא משלש עשרה מדות

אחת מהן שיהא הדבר מעניינו 
   למד:

. הענין של במה הכתוב מדבר
   מטה ושל מעלה מזו:

. לא תעשוק את רעך בממון
  (ויקרא יט):
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        בבבב- - - - פו, אפו, אפו, אפו, א . 12
  ִאיְתָמר: 

ה ֶנֶפׁש ׁשֶ מּו. ֵעיֵדי ְגֵניָבה, ְוֵעיֵדי ְמִכיָרה, ּבְ   ּוּזְ
ה   ָאַמר:  ִחְזִקּיָ

  ֵאין ֶנֱהָרִגין. 
י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

  ֶנֱהָרִגין. 
  

י ֲעִקיָבא,  ַרּבִ ָאַמר ּכְ ה ּדְ   ִחְזִקּיָ
ָאַמר:  ָבר"ּדְ   ְולֹא ֲחִצי ָדָבר.  - (דברים יט, טו) 387"ּדָ

  
ַנן,  ַרּבָ י יֹוָחָנן ָאַמר ּכְ   ְוַרּבִ

ָאְמִרי:  ָבר"ּדְ ָבר.  ַוֲאִפיּלוּ  - "ּדָ   ֲחִצי ּדָ
  

מּו  הּוזְּ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ׁשֶ ל ּבֵ ֵעִדים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ה ּבָ ֱהָרִגין.  -ּומֹוֶדה ִחְזִקּיָ ּנֶ   ׁשֶ
אנּו'.    פו,ב כֹוִלים לֹוַמר ָהִראׁשֹוִנים: ^'ְלַהְלקֹותֹו ּבָ ּיְ   ִמּתֹוְך ׁשֶ

ָבר ָקא ָעְבִדי ֵליּה.  י ּדָ   ְוָהֵני ַאֲחִריֵני ּכּולֵּ
  

א ַרבִקיף ָלּה ַמְת  ּפָ   : ּפַ
  ִאי ָהִכי, ֵעיֵדי ְמִכיָרה ַנִמי ִליְקְטֵליּה, 

אנּו' כֹוִלין ֵעיֵדי ְגֵניָבה לֹוַמר: 'ְלַהְלקֹותֹו ּבָ ּיְ   ִמּתֹוְך ׁשֶ
ָלא ָלֵקי,  ה ּדְ ָקָסַבר ִחְזִקּיָ יָמא ּדְ   ְוִכי ּתֵ

מּו,  הּוּזְ ֶנֶפׁש ׁשֶ   ְוָהא: ִאיְתַמר: ֵעיֵדי ְגֵניָבה ּבְ
הִחזְ  יוְ  ִקּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

  ַחד ָאַמר: לֹוִקין, 
  ְוַחד ָאַמר: ֵאין לֹוִקין. 

ָאַמר  ָאַמר לֹוִקין, ִמּדְ ה ּדְ ִחְזִקּיָ ים ּדְ ּיֵ ְסּתַ הְוָאְמִריַנן: ּתִ   : ִחְזִקּיָ
  ֵאין ֶנֱהָרִגין. 

יּתַ  ּנִ ָאַמר ֶנֱהָרִגין, ֲהָוה ֵליּה ָלאו ׁשֶ יָון ּדְ י יֹוָחָנן, ּכֵ ִאי ַרּבִ ין, ּדְ ית ּדִ   ן ְלַאְזָהַרת ִמיַתת ּבֵ
ין ֵאין לֹוִקין ָעָליו,  ית ּדִ ן ְלַאְזָהַרת ִמיַתת ּבֵ יּתַ ּנִ ל ָלאו ׁשֶ   ְוּכָ

  ִאיהּו ָלא ָלֵקי, ִאיְנהּו ֵהיִכי ָלקּו? 
  

א ָאַמר  א ַרבֶאּלָ ּפָ   : ּפַ
ֶנֱהָרִגין,  ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ֵעיֵדי ְמִכיָרה ּדְ   ּבְ

י ֵעיֵדי ְגֵניָבה.  ּכִ ִליִגי ּבְ   ּפְ
ֵניָבה ְלחּוָדּה ַקְייָמא, ּוְמִכיָרה ְלחּוָדּה ַקְייָמא.  ה ָאַמר: ֵאין ֶנֱהָרִגין, ּגְ   ִחְזִקּיָ

ְמִכיָרה ִהיא.  א ּדְ ֵניָבה ַאְתַחְלּתָ י יֹוָחָנן ָאַמר: ֶנֱהָרִגין, ּגְ   ַרּבִ
ֵעִדים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ  י יֹוָחָנן ּבָ ֵאין ֶנֱהָרִגין, ּומֹוֶדה ַרּבִ מּו, ׁשֶ הּוּזְ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ׁשֶ   ל ּבֵ

אנּו'.   כֹוִלין לֹוַמר 'ְלַהְלקֹותֹו ּבָ ּיְ   ִמּתֹוְך ׁשֶ
   

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ַהּכֹ    ל מֹוִדים ּבְ
ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ְוַהּכֹ    ל מֹוִדים ּבְ

ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה.    ּוַמֲחלֹוֶקת ּבְ
  

ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה" "ַהּכֹ  ֵאין ֶנֱהָרִגין,  - ל מֹוִדים ּבְ ֵעִדים ָהִראׁשֹוִנים, ׁשֶ   ּבָ
אנּו'.  כֹוִלין לֹוַמר 'ְלַהְלקֹותֹו ּבָ ּיְ   ִמּתֹוְך ׁשֶ

  
ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה" "ְוַהּכֹ  ֶנֱהָרִגים,  -ל מֹוִדים ּבְ ֵעִדים ַאֲחרֹוִנים, ׁשֶ   ּבְ

ֵעִדים ָהִראׁשוֹ  אנּו', ִמּתֹוְך ׁשֶ   ִנים ְיכֹוִלין לֹוַמר 'ְלַהְלקֹותֹו ּבָ
ָבר ָקא ָעְבִדי ֵליּה.  יּה ּדָ   ְוָהֵני ּכּוּלֵ

  
ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה"  ָפֵנינּו ָאַכל'.  -"ּוַמֲחלֹוֶקת ּבְ ַנִים אֹוְמִרים 'ּבְ ַנב', ּוׁשְ ָפֵנינּו ּגָ ַנִים אֹוְמִרים 'ּבְ   ׁשְ
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. שני כיתי עדים עידי גניבה ועידי מכירה
אחת העידה שגנב את הנפש ואחת העידה 

נהרגין כדמפרש טעמא ואזיל שמכר אין 
וכיון דאינהו לא מקטלי איהו נמי אם לא 
הוזמו לא מקטיל דהוי' לה עדות שאי אתה 
יכול להזימה ולא משכחת לה דמקטיל 
אלא בכת אחת שמעידין על הגניבה ועל 

   המכירה:
. בבבא בתרא בחזקת פלוגתא דר''ע ורבנן

הבתים על פי שנים עדים יקום דבר ולא 
י חצי דבר הוא אצל כל כת חצי דבר והא

וכת דאי לאו עידי גניבה אינו נהרג משום 
עידי מכירה שיכול לומר עבדי מכרתי ואי 

   לאו מכירה נמי לא מיחייב אגניבה:
. בעדים האחרונים של בן סורר ומורה

דתנן לעיל (דף בא.) מתרין בו בפני ג' 
ומלקין אותו חזר וקלקל נדון בעשרים 

אמו בפני הדיינין ושלשה מתרין בו אביו ו
וכשבאין עדים ראשונים ומעידין עליו 
שאכל תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין 
מגניבה מלקין אותו כדכתיב ויסרו אותו 
דהיינו מלקות חזר וקלקל נדון בכ''ג 
למיתה ומודה חזקיה בהנך אחרונים 
שהעידו שחזר וקלקל שהוזמו שנהרגין ולא 
 אמרינן שחצי דבר הוא דאי לאו סהדותא
דקמאי לא מקטיל בסהדותא דהני אלא 
אמרינן הואיל ויש עונש על פי ראשונים 
שזה לקה על ידה תו לא שייכא ההוא 
סהדותא קמייתא בהני בתרייתא והני 

  בתראי כוליה דבר קא עבדי:
. ולא הועדנו להמיתו שלא להלקותו באנו

   ידענו שסופו לחזור ולקלקל:
. על הגניבה ולא ידענו להלקותו באנו

   ימכרנו:ש
. אגניבה לחודה משום דהוה ליה דלא לקי

לאו שניתן לאזהרת מיתת ב''ד שאם 
   ימכרנו יהרג:

   . שהעידוהו שגנב נפש:עידי גניבה בנפש
. אם הוזמו מדאמר חזקיה אין נהרגין

לאחר שבאו עידי מכירה משום הכי לוקין 
שהרי אין סופן למות על עדות זו ולא הוי 

   רת מיתת ב''ד:לגבייהו לאו שניתן לאזה
. אם באו דאי ר' יוחנן כיון דאמר נהרגין

עידי מכירה אחרי כן קודם הזמה ונגמר 
דינו ע''פ שתי הכתות והוזמו היכי לקו אם 
הוזמו קודם שבאו עידי מכירה הא הוה 
ליה לאו דלא תענה לגבייהו בשעה שהעידו 
לאו שניתן לאזהרה שלא להעיד כן שאם 

עידי מכירה  יעידו ולא יוזמו עד שיבאו
   ויגמר דינו ויוזמו ימותו:

וכל לאו שניתן לאזהרת ב''ד אין לוקין 
. ואפילו יפטרו מן המיתה שהרי לא עליו

   לאזהרת מלקות ניתן:
. הא לאו כאשר זמם הוא אינהו היכי לקו

ואי משום לא תענה (שמות כ) לאו שאין בו 
   מעשה הוא:

בעידי מכירה כולי עלמא לא פליגי 
   ם נגמר דינו על פי שתי הכתות:. אדנהרגין

. ועידי גניבה אינן באין לחודה קיימא
להורגו אלא להלקותו אבל עידי מכירה 
שבאין עמהן ואומרין שהתרו בו למיתה 
מונעין אותו ממלקות ומחייבין אותו 

   מיתה והויא לה מכירה דבר שלם:
. דקסבר ר' יוחנן לא אתחלתא דמכירה

יתת ב''ד לקי עלה דלאו שניתן לאזהרת מ
ואינן באין אלא להורגו ואף על גב דשתיהן 
צריכות זו לזו והוה ליה כל חדא וחדא חצי 
דבר מיקטל כרבנן: ומודה ר' יוחנן בעדים 
הראשונים של בן סורר ומורה שהוזמו 
דאין נהרגין. דאינהו ודאי למלקות אתו 

   כדכתיב ויסרו אותו (דברים כא):
ן סורר . כלומר יש עדים בבהכל מודים כו'

ומורה שהכל מודים באחת כתותיו לפטור 
ויש כת שהכל מודים בו לחיוב ויש כת בבן 
סורר ומורה שנחלקו חזקיה ורבי יוחנן לפי 

   מה ששמענו במחלוקתן:
. משל אביו מעות שנים אומרים בפנינו גנב

   לקנות בשר ויין בפעם שניה אחר שלקה:
. הבשר ברשות ושנים אומרים בפנינו אכל

דאינו חייב עד שיגנוב משל אביו אחרים 
ויאכל ברשות אחרים הנך שתי כתות 
צריכות זו לזו ואין הראשונים יכולין לומר 
להלקותו באנו והוה ליה חצי דבר לחזקיה 
דסבר לה כר''ע דאמר אין נהרגין ולר' 

  יוחנן דאמר נהרגין כרבנן:
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        פו, בפו, בפו, בפו, ב . 13
  : ַאִסי ַרבָאַמר 

מוּ ֵעֵדי ְמִכי הּוּזְ ֶפׁש ׁשֶ ּנֶ   ֵאין ֶנֱהָרִגין,  - ָרה ּבַ
י'.  י ָמַכְרּתִ כֹול לֹוַמר: 'ַעְבּדִ ּיָ   ִמּתֹוְך ׁשֶ

  
  : יֹוֵסף ַרבָאַמר 

ַרב ַאִסי?  ַמֲעָתא ּדְ ַמאן ָאְזָלא ָהא ׁשְ   ּכְ
י ֲעִקיָבא,  ַרּבִ   ּכְ

ָאַמר ָבר"" :ּדְ ָבר ֲחִצי ְולֹא – (דברים יט, טו) 388"ּדָ   . "ּדָ
  

ֵיייּה ָאַמר לֵ    : ַאּבַ
ַנן ֶנֱהָרִגין! ָהא 'ִמּתֹוְך' ָקָאַמר!  ַרּבָ ִאי ּכְ   ּדְ

  
א, ֲאִפיּלוּ  ַנן, וּ  ֶאלָּ יָמא ַרּבָ   ְדלֹא ָאתּו ֵעיֵדי ְגֵניָבה, ִב ּתֵ

  
  ִאי ָהִכי, ַמאי ְלֵמיְמָרא? 

  
ָא  ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ    .תּו ְלַבסֹוףלֹא! ְצִריָכא ּדְ

  
י ַמאי ְלֵמיְמָרא?  ּתֵ   ְוַאּכַ

  
ִזי ְרמּוֵזי לֹ  ָקא ְמַרּמְ   א, ְצִריָכא ּדְ

ָתא ִהיא.  ֵתיָמא: ְרִמיָזא ִמילְּ   ַמהּו ּדְ
לּום הּוא.  ַמע ָלן: ְרִמיָזא ָלאו ּכְ   ָקא ַמׁשְ
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. ולא באו עידי מכירה בנפש
   עידי גניבה על כך לפנינו:

. אפי' חצי דבר א מתוך קאמרה
אין כאן שהרי היה לו להציל 

   נפשו מב''ד בטענה זו:
. קאמר ובדלא אתו עידי גניבה

רב אשי וכדפרישית שהיה יכול 
   לומר עבדי מכרתי:

. אחר שהעידו עידי לבסוף
מכירה באו עידי גניבה ונגמר 

   הדין ע''פ שניהם:
. כשהעידו ואכתי מאי למימרא
הדין ראוי הראשונים לא היה 

ליגמר על פיהם ויכולין לומר לא 
היינו יודעין שיבואו עידי גניבה 

   עלינו:
  . הני להני:דקא מרמזי רמוזי



548 ְסדּוָרה ְּגָמָרא

        פז, אפז, אפז, אפז, א    ––––    פו, בפו, בפו, בפו, ב . 14
   ַמְתִניִתין

י ַעל ַמְמֵרא ָזֵקן" ין ֵבית ּפִ   . "ּדִ
ֱאַמר ּנֶ ט :ׁשֶ ּפָ ׁשְ ָך ָדָבר ַלּמִ ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ   . יב)-(דברים יז, ח 389""ּכִ
ה לׁשָ י ׁשְ תֵּ ם ָהיוּ  ִדיִנין ּבָ ב - ֶאָחד   :ׁשָ ַתח ַעל יֹוׁשֵ ִית ַהר ּפֶ   , ַהּבַ

ב - ְוֶאָחד ַתח ַעל יֹוׁשֵ   , ָהֲעָזָרה ּפֶ
ב - ְוֶאָחד ת יֹוׁשֵ ּכַ ִלׁשְ ִזית ּבְ   . ַהּגָ

ִאין ַעל ְלֶזה ּבָ ַתח ׁשֶ ִית ַהר ּפֶ    :ַהּבַ
ךְ : ְואֹוֵמר תִּ  ּכָ ַרׁשְ ְרׁשוּ  ְוָכךְ  יּדָ ךְ , ֲחֵביַרי ּדָ י ּכָ ְדתִּ דוּ  ְוָכךְ  ִליּמַ   . ֲחֵביַרי ִלימְּ

ְמעוּ  ִאם   , ָלֶהם 390יםִר ְמ אוֹ  - ׁשָ
ִאין - ָלאו ְוִאם ַעל ְלאֹוָתן ָלֶהן ּבָ ַתח ׁשֶ    ,ֲעָזָרה ּפֶ

ךְ : ְואֹוֵמר י ּכָ תִּ ַרׁשְ ְרׁשוּ  ְוָכךְ  ּדָ ךְ , ֲחֵביַרי ּדָ י ּכָ ְדתִּ   , ֲחֵביַרי דוּ ִלימְּ  ְוָכךְ  ִליּמַ
ְמעוּ  ִאם   , ָלֶהם יםִר ְמ אוֹ  - ׁשָ

ִאין ְוֵאּלוּ  ֵאּלוּ  - ָלאו ְוִאם ין ְלֵבית ּבָ דֹול ּדִ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ּבְ ִזית ׁשֶ   , ַהּגָ
ּנוּ  ּמֶ ּמִ ָרֵאל ְלָכל ּתֹוָרה יֹוֵצא ׁשֶ   , ִיׂשְ
ֱאַמר ּנֶ ר ִיְבַחר ה'" :ׁשֶ קֹום ַההּוא ֲאׁשֶ   , (דברים יז, י) "ִמן ַהּמָ

ָנה, ְלִעירוֹ  ָחַזר ד ׁשָ ֶרךְ  ְוִלּמֵ ּדֶ ָהָיה ּבְ טּור - ָלֵמד ׁשֶ   , ּפָ
יב - ַלֲעׂשֹות הֹוָרה ִאם   , ַחּיָ

ֱאַמר ּנֶ ה ְבָזדֹון..." :ׁשֶ ר ַיֲעׂשֶ יב ֵאינוֹ  - (דברים יז, יב) "ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּיֹוֶרה ַעד ַחּיָ   . ַלֲעׂשֹות ׁשֶ
  

ְלִמיד הֹוָרה תַּ טּור - ַלֲעׂשֹות ׁשֶ    ,ּפָ
   .  קּולוֹ  חּוְמרוֹ  ִנְמָצא

  

ָמָרא    ּגְ

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ָך ָדָבר"" ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ   ,  (דברים יז, ח) "ּכִ

מּוְפָלא  פז,א  ֵבית ּבְ ּבְ ין ׁשֶ תּוב, ּדִ ר ַהּכָ    .ְמַדּבֵ
ָך" ב ַעל ה' ָרָעה יֹ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  ,ֶזה יֹוֵעץ  - "ִמּמְ ְך ָיָצא חֹׁשֵ ִליָּ "ִמּמֵ   . (נחום א, יא) ַעל"ֵעץ ּבְ
ָבר"   . ֲהָלָכה זוֹ  - "ּדָ

ט" ּפָ ׁשְ ין ֶזה -  "ַלּמִ    .ַהּדִ
ם ְלָדם" ין ּדָ ין - "ּבֵ ם ּבֵ ה ּדַ ם ,ִנּדָ ם ,ֵליָדה ּדַ    .ִזיָבה ּדַ
ין ְלִדין" ין ּדִ ין - "ּבֵ יֵני ּבֵ יֵני ,ְנָפׁשֹות ּדִ יֵני, ָממֹונֹות ּדִ    .ַמּכֹות ּדִ

ין ֶנַגע ָלֶנַגע" י - "ּבֵ ים ִנְגֵעי ,ָאָדם ִנְגֵעי ןּבֵ תִּ ָגִדים ִנְגֵעי, ּבָ   .ּבְ
ְבֵרי" ׁשֹות ,ֵאּלּו ַהֲחָרִמים, ְוָהֲעָרִכין - "ּדִ    .ְוַהֶהְקּדֵ

ָקַאת סֹוָטה,   -  ת""ִריבֹ    זֹו ַהׁשְ
  ַוֲעִריַפת ֶעְגָלה, 

  ְוָטֳהַרת ְמצֹוָרע. 
ָעֶריָך" ׁשְ ְכָחה ּוֵפָאה. - "ּבִ    זֹו ֶלֶקט ׁשִ

" ין.  - "ְוַקְמתָּ ית ּדִ   ִמּבֵ
ָרֵאל,     - "ְוָעִליָת" בֹוהַּ ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ׁש ּגָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ל ָהֲאָרצֹות.  בֹוהַּ ִמּכָ ָרֵאל ּגָ   ְוֶאֶרץ ִיׂשְ

קֹום קֹום ּגֹוֵרם - ""ֶאל ַהּמָ ַהּמָ ד ׁשֶ    ."ְמַלּמֵ
  

ָלָמא  ׁשְ ָרֵאל"ּבִ בֹוהַּ ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ׁש ּגָ ְקּדָ ית ַהּמִ ְכִתיב:  "ּבֵ   , "ְוָעִליָת"ּדִ
א  ל ָהֲאָרצֹות"ֶאּלָ בֹוהַּ ִמּכָ ָרֵאל ּגָ   ְמָנא ֵליּה?  - "ֶאֶרץ ִיׂשְ

  
ְכִתיב:  ִאים ְנֻאם ה'ּדִ ה ָיִמים ּבָ    ,"ָלֵכן ִהּנֵ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ֵני ִיׂשְ ר ֶהֱעָלה ֶאת ּבְ   לֹא ֵיָאַמר ַחי ה' ֲאׁשֶ
ר ֶהֱעָלה וַ  י ִאם ַחי ה' ֲאׁשֶ ָרֵאלּכִ ית ִיׂשְ ר ֵהִביא ֶאת ֶזַרע ּבֵ    ,ֲאׁשֶ

בּו ַעל ַאְדָמָתם"ָנה ּוִמּכֹ ֵמֶאֶרץ ָצפֹ  ם ְוָיׁשְ ים ׁשָ ְחּתִ ר ִהּדַ   .  (ירמיה כג, ז) ל ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ
                                                             

ְבֵרי ִריבֹ  חחחח 389 ין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע ּדִ ין ּדִ ם ְלָדם ּבֵ ין ּדָ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ָך ָדָבר ַלּמִ ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ ר ִיְבַחר הּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָעֶריָך ְוַקְמתָּ ְוָעִליָת ֶאל ַהּמָ ׁשְ   . ֱאלֶֹהיָך ּבוֹ  'ת ּבִ
ַבר הַ  טטטט ידּו ְלָך ֵאת ּדְ תָּ ְוִהּגִ ִמים ָהֵהם ְוָדַרׁשְ ּיָ ר ִיְהֶיה ּבַ ֵֹפט ֲאׁשֶ ם ְוֶאל ַהׁשּ טּוָבאָת ֶאל ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ּפָ ׁשְ ָבר	יייי. ּמִ י ַהּדָ יָת ַעל ּפִ קֹום  ְוָעׂשִ ידּו ְלָך ִמן ַהּמָ ר ַיּגִ ֲאׁשֶ

ר ִיְבַחר ה ר יֹורּוךָ  'ַההּוא ֲאׁשֶ כֹל ֲאׁשֶ ַמְרתָּ ַלֲעׂשֹות ּכְ ר 	יאיאיאיא. ְוׁשָ ָבר ֲאׁשֶ ה לֹא ָתסּור ִמן ַהּדָ ֲעׂשֶ ר יֹאְמרּו ְלָך תַּ ט ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ר יֹורּוָך ְוַעל ַהּמִ י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ַעל ּפִ
מֹ ידּו ְלָך ָיִמין ּוׂשְ ם ֶאת ה	יביביביב. אלַיּגִ ֶרת ׁשָ מַֹע ֶאל ַהּכֵֹהן ָהעֵֹמד ְלׁשָ י ׁשְ ה ְבָזדֹון ְלִבְלתִּ ר ַיֲעׂשֶ ֵֹפט ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא ּוִבַעְרתָּ  'ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶ ֱאלֶֹהיָך אֹו ֶאל ַהׁשּ

ָרֵאל ׂשְ   ָהָרע ִמּיִ
 ע"פ מסורת הש"ס וגירסת המשניות, וכן בהמשך 390

 רש"י

  מתני' 
. בירושלים דמשתעי ג' בתי דינין היו שם

   בה קרא וקמת ועלית:
. הוא שער אחד יושב על פתח הר הבית

המזרחי שלפנים מן החיל לפני עזרת 
   נשים:

. כשעברו עזרת ב למעלה הימנוואחד יוש
   נשים ובאין לפני עזרת ישראל:

. שהיא בנויה בתוך ואחד בלשכת הגזית
העזרה חציה בקודש וחציה בחול 

   כדאמרינן בסדר יומא (דף כו:.):
. זקן זה באין לזה שעל פתח הר הבית

שהורה בעירו ונחלק ב''ד שבעירו עליו 
והזקיקו הכתוב לעלות לירושלים ולשאול 

ין הוא ובית דין שבעירו לב''ד זה שעל ובא
   פתח הר הבית שהרי בו פוגעין תחילה:

. תלמיד שלא הגיע תלמיד שהורה לעשות
להוראה ונחלק על ב''ד שבעירו ובאו 
לב''ד הגדול ושאלו וחזר לעירו והורה 
כבתחילה פטור שאין לסמוך על הוראתו 
והתורה לא חייבה אלא מופלא ומומחה 

   מ':לב''ד כדאמרי' בג
. חומר שהחמירו עליו נמצא חומרו קולו

שאינו ראוי להוראה עד שיהא בן ארבעים 
  שנה נעשה לו קל לפוטרו מן המיתה:

  
  גמ' 

. במומחה לב''ד למעוטי במופלא שבב''ד
   תלמיד:

. שנחלק בעיבור השנה ממך זה יועץ
   הקרוי סוד ועצה כדמפרש לקמן:

   . דגבי יועץ כתוב ממך:וכן הוא אומר
. שאף עליה הוא למשה מסיני הלכה
   נהרג:

. אם נחלק בדבר הלמד למשפט זה הדין
בדין ג''ש גם הוא נהרג דאילו דין ממש 

   כתיב להדיא בין דין לדין:
. שנחלקו בדם בין דם נדה דם לידה כו'

   נדה או בדם לידה או בדם זיבה:
. שנחלקו בנגעי אדם או ובין נגע לנגע

   בנגעי בגדים:
'ל למכתב דבר ריב וכתיב . ה'דברי ריבות

דברי ריבות לרבות חרמין וערכין 
והקדשות שהן באין וחלים ע''י דיבור 

   הפה:
. שהיא על ידי ריב זו השקאת סוטה

   שבינה ובין בעלה:
   . שהחלל נהרג ע''י מריבה:ועריפת העגלה
. שאף נגעים ע''י ריב של וטהרת מצורע

   לשון הרע הם באים:
לעניים שכתוב . שהן זה לקט שכחה ופאה
   בהן ואכלו בשעריך:

. מדכתיב וקמת מכלל וקמת מבית דין
דביושבין עסקינן והיינו ב''ד שיושבין 
במקום הקבוע להם עד עת האוכל ושם 
באין כל הצריכין לדין ולהוראה בכל עיר 
ועיר ואזהר רחמנא לב''ד של אותה העיר 

   שהמחלוקת ביניהם לילך ולישאל:
. וקמת מא''ימלמד שבית המקדש גבוה 

ועלית אל המקום ש''מ אין לך עיר בא''י 
   שאין ירושלים גבוה ממנה:

. תנא דברייתא וא''י גבוה מכל הארצות
קא מסיק למלתיה ולאו מהאי קרא יליף 

   ולקמן מפרש מנלן:
אשר העלה וגו' מכל הארצות אשר 

. ש''מ הדחתים שם וישבו על אדמתם
דאדמתם גבוה מכל הארצות דכתיב 

  העלה:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָבר ׁשֶ " א ַעל ּדָ יב ֶאּלָ ֵרת,   :ָזֵקן ַמְמֵרא ֵאינֹו ַחּיָ דֹונֹו ּכָ   ּזְ
את, וְ  ְגָגתֹו ַחטָּ   ׁשִ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָבר ׁשֶ  ְבֵרי תֹוָרה  :ַעל ּדָ רֹו ִמּדִ    ,ִעיּקָ

ְבֵרי סֹוְפִרים.    ּוֵפירּוׁשֹו ִמּדִ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְקּדּוֵקי סֹוְפִרים ְקּדּוק ֶאָחד ִמּדִ   . "ֲאִפיּלּו ּדִ
  

  י ֵמִאיר? ַרּבִ ּדְ ַמאי ַטְעָמא 
  

ַמר  ָבר"ּגָ ָבר" "ּדָ   ; "ּדָ
ִתיב ָהָכא:  ט"ּכְ ּפָ ׁשְ ָבר ַלּמִ ָך ּדָ ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ   . (דברים יז, ח) 391"ּכִ
ָהל" :ּוְכִתיב ָהָתם ָבר ֵמֵעיֵני ַהּקָ   . (ויקרא ד, יג) 392"ְוֶנְעַלם ּדָ

ְגָגתֹו ַח  ֵרת ְוַעל ׁשִ יב ַעל ְזדֹונֹו ּכָ ַחּיָ ָבר ׁשֶ ן ּדָ ַהּלָ את, ַמה ּלְ   ּטָ
אן  יב ַאף ּכָ ַחּיָ ָבר ׁשֶ את. ּדָ ְגָגתֹו ַחּטָ ֵרת ְוַעל ׁשִ   ַעל ְזדֹונֹו ּכָ

  
י ְיהּוָדהוְ     ?ַרּבִ
  

ר יֹורּוָך" י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ   , (דברים יז, יא) 393"ַעל ּפִ
א  ִאיּכָ   . "יֹורּוָך"וְ  "ּתֹוָרה"ַעד ּדְ

  
ְמעֹון י ׁשִ   ?ְוַרּבִ

  
קוֹ  ידּו ְלָך ִמן ַהּמָ ר ַיּגִ הּו.   - )(דברים יז, י 394ם ַההּוא""ֲאׁשֶ ל ּדְ   ֲאִפיּלּו ּכָ

   
  

ָנאָאַמר ֵליּה  ר ִחיּנָ   : ָרָבאלְ  ַרב הּוָנא ּבַ
א  יּבָ ָמא ִלי ְלָהא ַמְתִניָתא ַאּלִ ְרּגְ י ֵמִאירּדְ ּתַ   . ַרּבִ

  
אלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָמא ֵליּה.  ְרּגְ   ּפּוק ּתַ
  
ֵלא"" י ִיּפָ ר. - ח) (דברים יז, "ּכִ תּוב ְמַדּבֵ ין ַהּכָ ֵבית ּדִ ּבְ מּוְפָלא ׁשֶ    ּבְ

ָך" ים -  ֶזה יֹוֵעץ - "ִמּמְ ִנים ְוִלְקּבֹוַע ֳחָדׁשִ ר ׁשָ ּיֹוֵדַע ְלַעּבֵ    .ׁשֶ
  

ִדְתַנן    :ּכְ
ל ֲאָדר, " ָנה ּכָ ָ ִרים ֶאת ַהׁשּ ַעּבְ מְּ   ֵהן ֵהִעידּו ׁשֶ

ָהיּו אֹוְמִרים: ַעד ַהּפּוִרים    .(עדויות ז, ז) "ׁשֶ
יָסא ִאי ְלַהאי ּגִ ֶפַסח,  - ּדְ ֵרי ָחֵמץ ּבְ   ָקא ׁשָ
יָסא ֶפַסח.  - ְוִאי ְלַהאי ּגִ ֵרי ָחֵמץ ּבְ   ָקא ׁשָ

  

ָבר" ר.  -  ֶזה ֲהָלָכה - "ּדָ   זֹו ִהְלכֹות ַאַחד ָעׂשָ
  

ַמר ִאיּתְ    :ּדְ
יִרי   : ֲעׂשִ

י יֹוָחָנן יִעי ַרּבִ ׁשִ תְּ יִרי ּכַ    .ָאַמר: ֲעׂשִ
ְמעֹון ּבֶ וְ  י ׁשִ ר ן ָלִקיׁש ַרּבִ ַאַחד ָעׂשָ יִרי ּכְ   .ָאַמר: ֲעׂשִ
  
י יֹוָחָנן" יִעי :ָאַמר ַרּבִ ְתׁשִ יִרי ּכִ יּמּור,    - "ֲעׂשִ ֵעי ׁשִ יִעי ּבָ ׁשִ   ַמה ּתְ

יּמּור.  ֵעי ׁשִ יִרי ּבָ   ַאף ֲעׂשִ
  

                                                             

ָך ָדבָ  391 ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ ָעֶריָך ְוַקְמתָּ ְוָעִליָת ֶאלּכִ ׁשְ ְבֵרי ִריבֹת ּבִ ין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע ּדִ ין ּדִ ם ְלָדם ּבֵ ין ּדָ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ר ִיְבַחר ה ר ַלּמִ קֹום ֲאׁשֶ   . ֱאלֶֹהיָך ּבוֹ  'ַהּמָ
ָהל ְוָעׂשּו ַא  392 ָבר ֵמֵעיֵני ַהּקָ ּגּו ְוֶנְעַלם ּדָ ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ ל ִמְצֹות הְוִאם ּכָ מוּ  'ַחת ִמּכָ יָנה ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ   ֲאׁשֶ
ידוּ  393 ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ ה לֹא ָתסּור ִמן ַהּדָ ֲעׂשֶ ר יֹאְמרּו ְלָך תַּ ט ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ר יֹורּוָך ְוַעל ַהּמִ י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ מֹאל ַעל ּפִ   ְלָך ָיִמין ּוׂשְ
ידּו לְ  394 ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ י ַהּדָ יָת ַעל ּפִ ר ִיְבַחר הְוָעׂשִ קֹום ַההּוא ֲאׁשֶ ר יֹורּוךָ  'ָך ִמן ַהּמָ כֹל ֲאׁשֶ ַמְרתָּ ַלֲעׂשֹות ּכְ   ְוׁשָ

 רש"י

. מה להלן דבר שחייבים כו'
   כדילפינן בהוריות:

. להאי מתניתא דלעיל תרגמא לי
דקתני דמיקטיל אכל הני דחשיב בה 
הלכה וגזירה שוה וערכים והקדשות 
וכולהו הנך דתנא בה דתיתוקם 
כר''מ דאמר אין חייב אלא על דבר 

   שזדונו כרת וכו':
. כלומר אי כדתנן הם העידו
אי פליגי זקן אפלוגתא דהנך תנ

   ממרא ורבנן:
. ר' יהושע ור' פפייס במס' הם העידו

  עדיות:
. ואע''פ שמעברין את השנה כל אדר

שלא נמלכו לעבר קודם הפורים 
וקראו את המגילה באדר הראשון 
ואחר כך ראו שהשנה צריכה 

   להתעבר ועברוה:
. לפיכך הוצרכו שהיו אומרים כו'

להעיד כן שהיו שאר חכמים אומרים 
הפורים מעברין ושוב אין מעברין  עד

וטעמא מפרש במס' ר''ה דמן 
הפורים התחילו לדרוש בהלכות 
הפסח דתניא שואלים בהלכות 
הפסח קודם לפסח ל' יום וכי מרחק 
להו לא צייתי לשלוחי ב''ד שכבר 
שמעו מן הדרשנים לעשות הפסח 

   בסוף ל' ואתי לזלזולי בחמץ:
. אם אמרו ב''ד דאי להאי גיסא

כת הגזית שמעברים אחר שבלש
הפורים מעוברת כר' יהושע ור' 
פפייס והוא אמר אינה מעוברת קא 

   שרי חמץ בפסח:
. נמי שרי חמץ בפסח ואי איפכא
   דזדונו כרת:

. יום אחרון של י''א הלכות אחד עשר
שבין נדה לנדה קיימא לן י''א יום 
שבין נדה לנדה הלכה למשה מסיני 

זרת משעברו ז' ימי הנדה אינה חו
להיות נדה עד שיעברו י''א יום דכל 
דמים שרואה בהם דם זיבה הם ואם 
ראתה בהם יום או יומים רצופים 
שומרת יום ג' ואם פסקה ולא ראתה 
בו טובלת בו ביום וטהורה ואם 
ראתה ג' ימים רצופים הויא זיבה 
לקרבן ולטבילת מים חיים ואפליגו 
רבי יוחנן ורשב''ל בהלכות יום 

יוחנן אמר הלכה אחת  האחרון: רבי
נאמרה בו ר''ל אמר שתי הלכות 
נאמרו בו ליחלק משלפניו והך 
פלוגתא בשילהי מסכת נדה ואתמר 
   בתרתי לישני וחד מינייהו נקט הכא:

עשירי רבי יוחנן אמר הרי הוא 
. מה הרואה בתשיעי צריכה כתשיעי

להיות שומרת עשירי שהרי ראויה 
בצירוף ג' לזיבה ושמא תראה 

י הרי שנים ותחזור ותראה בעשיר
באחד עשר הרי ג' אף הרואה בעשירי 
צריכה להיות שומרת אחד עשר 
ואע''פ שעשירי אינו ראוי לצירוף ג' 
שאין שנים עשר מצטרף עמהם 
לזיבה דהיכא דלא ראתה ג' רצופין 
להיות זבה בהנך י''א יום הוי יום 
שנים עשר תחלת נדה והיינו דקאמר 

''א הלכה רבי יוחנן התם הלכתא י
אחת נאמרה בו ליחלק משלפניו 
ומאי איהו דלא בעי . שימור להיות 
שומרת שנים עשר נגדו דהא לאו 
מימי זיבה הוא אבל שוה לשלפניו 
להיות שימור לראיית עשירי כשם 

   שהעשירי שימור לראיית תשיעי:
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ר ֵריׁש ָלִקיׁש " ַאַחד ָעׂשָ יִרי ּכְ יּמּור,   - "ָאַמר: ֲעׂשִ ֵעי ׁשִ ר ָלא ּבָ   ָמה ַאַחד ָעׂשָ
ֵעי ַאף יִרי ָלא ּבָ יּמּור ֲעׂשִ   .ׁשִ

  
ט"   פז,ב ּפָ ין -  "ִמׁשְ ּתֹו ֵמֲאנּוָסתֹו. ^ - ֶזה ַהּדִ ין ּבִ   ּדִ

   :ָרָבאָאַמר ּדְ 
ר ֲאבּוִדיִמיָאַמר ִלי    : ַרב ִיְצָחק ּבַ

ה"ָאְתָיא  ה" (ויקרא יח, י) 395"ֵהּנָ   , (ויקרא יח, יז) 396"ֵהּנָ
ה"ָאְתָיא  ה" )ז(ויקרא יח, י "ִזּמָ   . )ויקרא כ, יד( 397"ִזּמָ

  
ם ְלָדם" ין ּדָ ם ִזיָבה - "ּבֵ ם ֵליָדה, ּדַ ה, ּדַ ם ִנּדָ ין ּדַ   . ּבֵ

  

ה" ם ִנּדָ   ? "ּדַ
  

ַנן,  ן ַמֲהַלְלֵאל ְוַרּבָ א ֲעַקְבָיא ּבֶ ְפלּוְגּתָ   ּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ם ָירֹוק"   : ּדָ
ן ַמֲהַלְלֵאל א :ֲעַקְבָיא ּבֶ    .ְמַטמֵּ

  . (נדה יט.) "ְמַטֲהִרין :ֲחָכִמיםוַ 
  
ם ֵליָדה"   ? "ּדַ
  

א ַרב ְוֵלִוי.  ְפלּוְגּתָ   ּבִ
  

ִאְתַמר    :ּדְ
ָאתֹו, ְוַהּתֹוָרה ִטיֲהָרתֹו.  ַרב   ָאַמר: ַמְעָין ֶאָחד הּוא, ַהּתֹוָרה ִטּמְ

ֵני ַמְעְיינֹות ֵהן, ֵלִויוְ  הֹור,   ָאַמר: ׁשְ ח ַהּטָ ֵמא, ִנְפּתָ ם ַהּטָ   ִנְסּתָ
ֵמא ח ַהּטָ הֹור ִנְפּתָ ם ַהּטָ   . ִנְסּתָ

  
ם ִזיָבה"    ?"ּדַ
  

ַע.  י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ א ַרּבִ ְפלּוְגּתָ   ּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ר יֹום, " תֹוְך ַאַחד ָעׂשָ ה ָיִמים ּבְ לׁשָ ָתה, ׁשְ ְ   ִקיׁשּ

ְפָתה ֵמֵעת ְלֵעת, ְוָיְלָדה  זֹוב,  -ִאם ׁשָ   יֹוֶלֶדת ּבְ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . ַרּבִ

ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ   ר: אֹוֵמ  ַרּבִ
ת ְויֹומֹו.  ּבָ ֵליֵלי ׁשַ   ַלְיָלה ָויֹום, ּכְ

ְפָתה"  ָ ׁשּ ם -"ׁשֶ ַער, ְולֹא ִמן ַהּדָ   . (נדה לו:) "ִמן ַהּצַ
  

ין ְלִדין" ין ּדִ יֵני ַמּכֹות - "ּבֵ יֵני ְנָפׁשֹות, ּדִ יֵני ָממֹונֹות, ּדִ ין ּדִ   . ּבֵ
  

יֵני ָממֹונֹות"    ?"ּדִ
  

א  ְפלּוְגּתָ מּוֵאל וְ ּדִ ּבִ הוּ ַרּבִ ׁשְ    .י ַאּבָ
  
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

נּו  ּדָ ַנִים ׁשֶ ין,  -ׁשְ יֵניֶהם ּדִ   ּדִ
ין ָחצּוף.  ית ּדִ ְקָרִאין ּבֵ ּנִ א ׁשֶ   ֶאלָּ

  
הוּ וְ  י ַאּבָ   ָאַמר:  ַרּבִ

ין.  -ל ְלִדְבֵרי ַהּכֹ  יֵניֶהן ּדִ   ֵאין ּדִ
  
יֵני ְנָפׁשֹות"    ?"ּדִ

  

                                                             

ה 395 י ֶעְרָוְתָך ֵהּנָ ה ֶעְרָוָתן ּכִ ָך לֹא ְתַגּלֶ תְּ ְנָך אֹו ַבת ּבִ ת ּבִ   ֶעְרַות ּבַ
ּה לֹא 396 תָּ ת ּבִ ָנּה ְוֶאת ּבַ ת ּבְ ה ֶאת ּבַ ּה לֹא ְתַגּלֵ ה ּוִבתָּ ָ ה ִהוא ֶעְרַות ִאׁשּ ה ִזּמָ ֲאָרה ֵהּנָ ח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ׁשַ   ִתּקַ
תֹוֲככֶ  397 ה ּבְ ְרפּו אֹתֹו ְוֶאְתֶהן ְולֹא ִתְהֶיה ִזּמָ ֵאׁש ִיׂשְ ה ִהוא ּבָ ּה ִזּמָ ה ְוֶאת ִאּמָ ָ ח ֶאת ִאׁשּ ר ִיּקַ  םְוִאיׁש ֲאׁשֶ

 רש"י

. מה אחד עשר לא בעי ור''ל אמר עשירי כאחד עשר
ם עשר מימי הזיבה שימור שנים עשר שהרי אין השני

אף עשירי לא בעי שימור להיות שומרת י''א דלא 
נאמרה שומרת יום נגד יום אלא בראויה לצירוף ג' 
הלכך לר''ל שתי הלכות נאמרו ביום אחד עשר ליחלק 
משאר ימים שלפניו אחת שאינו צריך שימור ואחת 
שאין נעשה שימור לראיית עשירי ואי איפלוג זקן 

אחד עשר כדאיפליגו ר''ל ורבי ממרא ורבנן בהלכות 
יוחנן הוי דבר שזדונו כרת על שומרת יום כנגד יום 
חייב כרת כדכתיב (ויקדא טו) כל ימי זוב טומאתה וגו' 

  ודרשינן ימי וכל ימי:
. באלו הן הנשרפין פרישית לה דרב יצחק בר אבודימי

גבי בתו מאנוסתו דמהאי דינא ילפינן והוא דבר שזדונו 
   כרת:

. דם הירוק הוי דם ירוק עקביא בן מהללאל מטמאה
הנדה ואם אמר זקן ממרא כעקביא בן מהללאל מייתי 
לה לחיוב כרת שפעמים שרואה דם הירוק בתחלת 
נדותה ולבסוף ב' ימים רואה דם אדום ופוסקת והיא 
מתחלת למנות שבעה ימים מראיית דם ירוק וטובלת 

הירוק  ומשמשת עם בעלה ב' ימים בנדותה לפי שדם
   טהור הוא והיה לה להתחיל למנות מראיית דם אדום:

. דם הבא בשבועיים של נקיבה שהוא מעין אחד הוא
טמא ודם הבא לאחר שבועיים שהוא טהור ממעין 

   אחד הוא:
   . כל שבועיים:התורה טימאתו

. לאחר שבועיים וחזרה וטימאתו והתורה טיהרתו
   לאחר שכלין ימי טוהר:

. נסתם הטמא לאחר שבועיים נות הןולוי אמר ב' מעיי
ונפתח הטהור וכשנסתם הטהור בסוף ימי טוהר נפתח 
הטמא ואמרי' במס' נדה מאי בינייהו בשופעת מתוך 
שבועיים לאחר שבועיים או מתוך שמונים לאחר 
שמונים לרב אע''פ שלא פסק מעיינה בתוך שבועיים 
ויוצא דם לאחר שבועיים ממנה טהור וללוי טמא עד 

וק שעה דנימא נסתם הטמא והשופעת מתוך שתפס
שמונים לאחר שמונים לרב טמאה ואע''פ שזהו מעין 
עצמו של ימי טוהר וללוי טהורה עד שיפסוק מעין 
הטהור ויפתח מעין הטמא ואי איפלוג זקן ממרא ורבנן 
בהא קאתי לידי כרת אי רבנן כרב והוא כלוי איכא 

רב איכא כרת לאחר ימי טוהר ואי רבנן כלוי והוא כ
   כרת בתחלת ימי טוהר דרב לקולא ולוי לחומרא:

. כתיב בפרשת קישתה ג' ימים בתוך אחד עשר יום כו'
זבה באחד עשר יום שבין נדה לנדה שהם הימים 
המביאין לידי זיבה ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים 
ותניא בפרק בנות כותים (נדה לו:) דמה מחמת עצמה 

הקישוי שיצא קודם הולד ולא מחמת ולד מגיד שדם 
מחמת צער הקישוי אינו מביאה לידי זיבה וכ''ש דם 
שלאחר הולד אבל אם ראתה ג' ימים רצופין בהן מתוך 
קושי ושפתה קודם יציאת הולד יום אחד מעת לעת 
ששקטה ונחה מצערה ואח''כ ילדה בין מתוך קושי בין 
מתוך שופי הרי זו יולדת בזוב לפי שכיון שלאחר. ג' 

ה איגלאי מילתא דלאו מחמת ולד אתא ונעשית שפת
בהן זבה למנות ז' נקיים כדין זבה וכל זמן שלא תספור 
ז' נקיים לא יהא דם שלה דם טוהר ואפילו לאחר 
שבועיים ואחר מלאת שמונים שלה צריכה שני קרבנות 

   אחד ללידתה ואחד לזיבתה:
. אבל מעת לעת לא חשיב שופי אם שפתה לילה ויום

של שלישי עד שש שעות של ד' הואיל וה''ל  משש שעות
מקצת קושי ביום השופי לא הויא יולדת בזוב ור''א 

   לחומרא ורבי יהושע לקולא והיינו דבר שזדונו כרת:
. ואין אנו חוששין אם לא שפתה מן ששפתה מן הצער

   הדם:
. וכיון דאפיקי הני בי תרי בפלוגתא דשמואל ור' אבהו
דינא דידהו והלך זה וקידש ממונא מהאי ויהבו להאי ב

אשה באותו ממון לשמואל מקודשת לרבי אבהו אינה 
מקודשת דה''ל קידשה בגזל וקי''ל בפ''ב דקידושין (דף 
נב.) גבי מעשה דה' נשים שנתקדשו בכלכלה קידשה 
בגזל אינה מקודשת דהשתא אתי לידי כרת אי רבנן 
כשמואל וזקן ממרא כרבי אבהו וא''נ רבנן כרבי אבהו 

זקן ממרא כשמואל אתי לידי כרת דקא משוי להו ו
קידושין ואי אתי אינש אחרינא לבתר הכי וקדשה 
מפיק לה מבתרא בלא גט וה''ל דבר שזדונו כרת בלא 
עדים ובלא התראה דאי איכא עדים והתראה הוי 

   מיתת ב''ד ואי ליכא לא זה ולא זה הוי כרת:
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א  ְפלּוְגּתָ ַנן. ּדְ ּבִ י ְוַרּבָ   ַרּבִ
  

ַת     :ְנָיאּדְ

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַחת ָנֶפׁש"" ה ֶנֶפׁש ּתַ   ָממֹון.  - כג)-כב ,(שמות כא 398ְוָנַתּתָ

ׁש?  א ֶנֶפׁש ַמּמָ ה אֹוֵמר ָממֹון, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ   ַאתָּ
ה  'ְנִתיָנה', ְוֶנֱאַמר (שמות כא, כב)ְלַמְעָלה  'ְנִתיָנה'ֶנֱאַמר    , (שמות כא כג)ְלַמטָּ

ן ָממֹון, ַהּלָ אן ָממֹון ַמה ּלְ   . "ַאף ּכָ
  
יֵני ַמּכֹות"   ?"ּדִ

  

א  ְפלּוְגּתָ ַנן. ּדְ ּבִ ָמֵעאל ְוַרּבָ י ִיׁשְ   ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ה.  -ַמּכֹות " לׁשָ ׁשְ   ּבִ

ּום  ָמֵעאלִמׁשּ י ִיׁשְ ה ַרּבִ לׁשָ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ   . "ָאְמרּו: ּבְ
  

ין ֶנַגע ָלֶנַגע" ים,  - "ּבֵ ין ִנְגֵעי ָאָדם, ִנְגֵעי ָבתִּ   . ִנְגֵעי ְבָגִדיםּבֵ
  
   ?"ִנְגֵעי ָאָדם"

  

א  ְפלּוְגּתָ ַנן. ּדְ ּבִ ַע ְוַרּבָ י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ָבן" ָער ַהּלָ ֵ ֶהֶרת ָקַדם ַלׂשּ   ָטֵמא,  - ִאם ּבַ

ֶהֶרת  ָער ָלָבן ָקַדם ַלּבַ   ָטהֹור.  -ִאם ׂשֵ
  ָסֵפק: ָטֵמא, 

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ָהה ַרּבִ   . (נגעים ד, יא) "אֹוֵמר: ּכֵ
  

ָהה"ַמאי    ? "ּכֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָהה    ָטהֹור.  -ּכֵ

  
ים"    ?"ִנְגֵעי ָבתִּ
  

א  ְפלּוְגּתָ ַנן. ּדְ ּבִ ְמעֹון ְוַרּבָ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ְמעֹון" י ׁשִ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִית ָטֵמא ַעד ׁשֶ  ׁשְ   :ְלעֹוָלם ֵאין ַהּבַ ָרֶאה ּכִ   ֵני ְגִריִסין, ּיֵ
י ֲאָבִנים,  תֵּ   ַעל ׁשְ

י ְכָתִלים,  תֵּ ׁשְ   ּבִ
ֶקֶרן ָזִוית.    ּבְ

ֵני ְגִריִסין -ָאְרּכֹו  ׁשְ    ,ּכִ
ְגִריס -ְוָרְחּבֹו    . (נגעים יב, ג) "ּכִ

  
ְמעֹון? ּדְ ַמאי ַטְעָמא  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ַרּבִ

  
ִתיב    . (ויקרא יד, לז) ת""ִקירֹ  :ִתיבכְ וּ  (ויקרא יד, לז) 399"ִקיר"ּכְ

ִקירֹות?  הּוא ּכְ   ֵאיֶזהּו ִקיר ׁשֶ
  ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ֶקֶרן ָזִוית. 

  
   ?"ִנְגֵעי ְבָגִדים"

  

                                                             

ה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶד  כבכבכבכב 398 ָ ים ְוָנְגפּו ִאׁשּ צּו ֲאָנׁשִ ְפִלִליםְוִכי ִיּנָ ה ְוָנַתן ּבִ ָ ַעל ָהִאׁשּ ית ָעָליו ּבַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ ְוִאם ָאסֹון ִיְהֶיה 	כגכגכגכג. יָה ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש כַּ
ַחת ָנֶפׁש  ה ֶנֶפׁש תַּ   ְוָנַתתָּ

ַקֲערּורֹת ְיַרְקַרּקֹת אֹו ֲאַד  399 ִית ׁשְ ִקירֹת ַהּבַ ַגע ּבְ ה ַהּנֶ ַגע ְוִהּנֵ ירְוָרָאה ֶאת ַהּנֶ ָפל ִמן ַהּקִ ּמֹת ּוַמְרֵאיֶהן ׁשָ   ְמּדַ

 רש"י

. במתכוין ונתתה נפש תחת נפש
ג את זה להרוג את זה והר

ומיחייב ליה רבי ממון ורבנן 
פטרי וכפלוגתא באלו הן 
הנשרפין ואי תפסו יורשין 
דהרוג ממונא דהורג ופטר ליה 
זקן ממרא וקידשו בו את 
האשה לרבי מקודשת לרבנן 
אינה מקודשת ואי אתי איניש 
אחרינא וקידשה מקודשת לשני 

  הרי חיוב כרת בדבר:
. גבי נוגף אשה נתינה למעלה

הרה ונתן בפלילים (שמות כא) 
   דמי ולדות:

. ואם הלקוהו ג' לר' בכ''ג
ישמעאל חייבין לו ממון כשאר 
חובל בחבירו ומקדש בו את 
האשה ולרבנן בדין הלקוהו ואם 
תפס ממונו וקידש בו אינה 

   מקודשת:
   . אם זה קדם אם זה קדם:ספק
. כאילו כהה הנגע דהוי כהה

מסימני טהרה כשמשתנה הלובן 
חר הסגר ולרבנן אם נכנס לא

למקדש חייב כרת ולר' יהושע 
   פטור:

. שיעור עד שיראה כשני גריסין
הנגע כגריס על גריס וכתיב את 
האבנים אשר בהן הנגע שיהא 
הנגע על שתי אבנים על כל אחד 
ואחד שיעור נגע על ב' כתלים 
ובקרן זוית כגון מקצוע דרומית 
מזרחית אורכו כשני גריסין 

ס שיהא בקיר ורחבו כגרי
הדרומי גריס וכן בקיר המזרחי 

   והנגע כולו מחובר כאחד:
. דבעי מאי טעמא דר' אליעזר

   קרן זוית:
. ומראיהן שפל מן הקיר כתיב

(ויקרא ינ) וכתיב והנה הנגע 
   בקירות הבית:

. ורבנן לא בעו קרן זה קרן זוית
זוית והיכא דליתיה בקרן. זוית 
ונכנס בה אדם ואח''כ נכנס 

ש לרבנן חייב כרת לר' למקד
  אלעזר בר''ש פטור:
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א  ְפלּוְגּתָ יּדְ ּבִ ַנן.  400ָנָתן ַרּבִ ן ַאְבטֹוְלמֹוס ְוַרּבָ   ּבֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ַאְבטֹוְלמֹוס" י ָנָתן ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִין   פח,א ִהיא ְטהֹוָרה? ִלְפִריָח ^  ִמּנַ ְבָגִדים ׁשֶ   ה ּבִ
ָאָדם ַחת ּבְ   , ויקרא יג, מב)( 401ֶנֶאְמָרה ָקַרַחת ְוַגּבַ

ְבָגִדים ַחת ּבִ   . ויקרא יג, נה)( 402ְוֶנֶאְמָרה ָקַרַחת ְוַגּבַ
כּוּלֹו  ַרח ּבְ ן ּפָ ַהּלָ   ָטהֹור,  -ַמה ּלְ

כּוּלֹו  ַרח ּבְ אן ּפָ   . "ָטהֹור –ַאף ּכָ
  

ְבֵרי" יׁשֹותֵאּלּו ָה  - "ּדִ   . ֲעָרִכין ְוַהֲחָרִמים ְוֶהְקּדֵ
  
   ?"ָהֲעָרִכין"

  

א  ְפלּוְגּתָ ַנןּדְ ּבִ י ֵמִאיר ְוַרּבָ    .ַרּבִ
  

ְתַנן    ּדִ
ן חֶֹדׁש, " חֹות ִמּבֶ ֲעִריְך ּפָ   ַהּמַ

י ֵמִאיר ָמיו.  ַרּבִ   אֹוֵמר: נֹוֵתן ּדָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

לּום   . "לֹא ָאַמר ּכְ
  
   ?"ַהֲחָרִמים"

  

ְפ  א ּבִ ַנן. ּדְ לּוְגּתָ ֵתיָרה ְוַרּבָ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ֵתיָרה" ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִית,  -ְסַתם ֲחָרִמים    ְלֶבֶדק ַהּבַ
ֱאַמר: ּנֶ ל ֵחֶרם קֹ  ׁשֶ ים הּוא ַלה'""ּכָ   . (ויקרא כז, כח) 403ֶדׁש ָקָדׁשִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
  ַלּכֵֹהן, ְסַתם ֲחָרִמים 

ֱאַמר:  ּנֶ ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֹ ׁשֶ ׂשְ תֹו""ּכִ ְהֶיה ֲאֻחּזָ   . )א(ויקרא כז, כ 404ֵהן ּתִ
ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ ים הּוא ַלה'" :ִאם ּכֵ   ? "קֶֹדׁש ָקָדׁשִ

ים ים ַקּלִ ים ְוַעל ָקָדׁשִ י ָקָדׁשִ ָחל ַעל ָקְדׁשֵ   . "(ערכין כח:) ׁשֶ
  
ׁשֹות"    ?"ֶהְקּדֵ

  

א  ְפלּוְגּתָ ן ַיֲעקֹ ּדְ ּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַנן. ַרּבִ   ב ְוַרּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵני ָאָדם ִלְפּדֹוָתּה  ָרה ּבְ ׁש ְצִריָכה ֲעׂשָ ל ֶהְקּדֵ   . "ֲאִפיּלּו ִציּנֹוָרא ׁשֶ
  

ָקַאת סֹוָטה, ַוֲעִריַפת ָהֶעְגָלה, ְוָטֳהַרת ְמצוֹ  - ת""ִריבֹ    . ָרעֶזה ַהׁשְ
  
ָקַאת סֹוָטה"    ?"ַהׁשְ

  

א  ְפלּוְגּתָ ַע. ּדְ ּבִ י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ   ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ּתֹו, " א ְלִאׁשְ   ַהְמַקּנֵ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

                                                             

  הוגה על פי מסורת הש"ס 400
ְחּתוֹ  401 ָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגּבַ ם ָצַרַעת ּפַֹרַחת ִהוא ּבְ ַחת ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמּדָ ּבַ ַרַחת אֹו ַבּגַ   ְוִכי ִיְהֶיה ַבּקָ
ה לֹא ָהַפךְ  402 ַגע ְוִהּנֵ ס ֶאת ַהּנֶ ּבֵ ְחּתוֹ  ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ַאֲחֵרי ֻהּכַ ָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגּבַ ֶחֶתת ִהוא ּבְ ְרֶפּנּו ּפְ ׂשְ ֵאׁש תִּ ה ָטֵמא הּוא ּבָ ַגע לֹא ָפׂשָ ַגע ֶאת ֵעינֹו ְוַהּנֶ   ַהנֶּ
ר ַיֲחִרם ִאיׁש ַלה 403 ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ ֵאל כָּ  'ַאְך ּכָ ֵכר ְולֹא ִיּגָ תֹו לֹא ִיּמָ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמׂשּ ל ֲאׁשֶ ים הּוא ַלהִמּכָ   'ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ
תוֹ  404 ְהֶיה ֲאֻחּזָ ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן תִּ ׂשְ ה ּכִ ֵצאתֹו ַבּיֵֹבל קֶֹדׁש ַליהֹוָ ֶדה ּבְ ָ   ְוָהָיה ַהׂשּ

 רש"י

. אם פרוח לפריחה בבגדים
תפרח הצרעת ונתמלא כל 

   הבגד:
. אדם שפרחה בכולו טהור

דכתיב (ויקרא יג) אם פרוח 
תפרח הצרעת וגו' ופליגי רבנן 
עליה והיכא דפרחה בבגד כולו 
והכניסו למקדש או הנוגע בו 
נכנס למקדש לרבנן חייב ולר' 

   פטור: יונתן
. אמר המעריך פחות מבן חדש

על פחות מבן חדש ערכו עלי 
והתורה לא נתנה לו ערך דגבי 
ערכין כתיב (ויקרא כז) ואם 
מבן חדש וגו': ר''מ אומר נותן 
דמיו כמה שהוא נמכר בשוק 
דקסבר אין אדם מוציא דבריו 
לבטלה ויודע שאין ערך לפחות 
מבן חדש וגמר ואמר לשם 

ואם בא דמים ולרבנן פטור 
גיזבר ומשכנו לר''מ הוי הקדש 
ואין אשה מתקדשת בו אלא 
אם כן יודע בו כדתנן (קידישין 
דף נב:) ובהקדש במזיד קידש 
בשוגג לא קידש ולרבנן לא הוי 
הקדש והרי הוא של בעלים 
לקדש בו האשה והאחר שקדש 
בו אינה מקודשת א''נ לר''מ הוי 
הקדש והנהנה ממנו מביא אשם 

אותו אשם קדש מעילות והרי 
קדשים והאוכלו בטומאת גופו 
חייב כרת ולרבנן לא הוי הקדש 
והרי של בעלים הוא והנהנה 
ממנו לא מעל ואם הביא אשם 
מעילות חולין לעזרה הוא ואין 

   חייבין עליו משום טומאה:
   . ומועלין בהן:לבדק הבית

   . ואין מועלין בהם:לכהנים
. כדתנן שחל על קדשי קדשים

כח:) מחרים אדם את (ערבין דף 
קדשיו אם נדר נותן דמיהם ואם 
נדבה נותן את טובתם כפי חלק 
שיש לו בה כדמפרש במסכת 

   ערכין בפ' המקדיש:
. מזלג קטן שטווין בו צינורא

   זהב:
. כדמפרש בפרק קמא י' כהנים

י' כהנים כתובין בפרשה אם 
נפדית בפחות מעשרה בני אדם 
עדיין הקדש היא ומועלין בה 

   ן אין מועלין בה:ולרבנ
. המתרה המקנא לאשתו

באשתו אל תסתרי עם איש 
   פלוני:
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א  ַנִים,  -ְמַקּנֵ י ׁשְ   ַעל ּפִ
ֶקה י ֵעד ֶאָחד  - ּוַמׁשְ    ,ַעל ּפִ

י ַעְצמֹו.    אֹו ַעל ּפִ
י ְיהֹוׁשֻ    אֹוֵמר:  ַע ַרּבִ

א  ַנִים,  -ְמַקּנֵ י ׁשְ   ַעל ּפִ
ֶקה  ַנִים -ּוַמׁשְ י ׁשְ   . (סוטה ב.) "ַעל ּפִ

  
   ?"ֲעִריַפת ֶעְגָלה"

  

א  ְפלּוְגּתָ י ֲעִקיָבא. ּדְ ּבִ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ   ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
  ֵמַאִין ָהיּו מֹוְדִדין? "

י ֱאִליֶעֶזר יּבּורֹו,  ַרּבִ   אֹוֵמר: ִמטִּ
י    אֹוֵמר: ֵמחֹוְטמֹו.  ֲעִקיָבאַרּבִ

ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ה ּבֹו ָחָלל ַרּבִ ֲעׂשָ ּנַ קֹום ׁשֶ ארוֹ  - אֹוֵמר: ִממָּ ּוָ   . (סוטה מה:) "ִמּצַ
  
   ?"ָטֳהַרת ְמצֹוָרע"

  

א  ְפלּוְגּתָ ְמעֹון ַוֲחָכִמיםּדְ ּבִ י ׁשִ    .ַרּבִ
  

ְתַנן:    ּדִ
  ּבֶֹהן ָיד,   :ֵאין לוֹ "

  ּבֶֹהן ֶרֶגל, 
  ֵאין לֹו ָטֳהָרה עֹוָלִמית.  -ֶזן ְיָמִנית אוֹ 

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  נֹוֵתן לֹו ַעל ְמקֹומֹו, ְויֹוֵצא. 

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מֹאל ְויֹוֵצא ל ׂשְ   . (נגעים יד, ט) "נֹוֵתן ַעל ׁשֶ

  
ָעֶריָך" ׁשְ יָאה - "ּבִ ְכָחה וּפֵ   . ֶזה ֶלֶקט ׁשִ

  
   ?"ֶלֶקט"

  

ְתַנן    :ּדִ
ִלין " ּבֳ ֵני ׁשִ   ֶלֶקט,  -ׁשְ

ה  לׁשָ   . (פאה ו, ה) "ֵאיָנן ֶלֶקט -ׁשְ
  
ְכָחה"    ?"ׁשִ

  

ֵני עֹוָמִרין " ְכָחה,  -ׁשְ   ׁשִ
ה  לׁשָ ְכָחה.  -ׁשְ   ֵאיָנן ׁשִ

ן  איְוַעל ּכּוּלָ ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
לֹׁש     ,ֶלָעִני –ׁשָ

ע  ִית -ְוַאְרּבַ   . (פאה ו, ה) "ְלַבַעל ַהּבַ
  
יָא "    ?"הּפֵ

  

א  ְפלּוְגּתָ ַנן. ּדְ ּבִ ָמֵעאל ְוַרּבָ י ִיׁשְ   ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
יָאה " ָמה.  -ִמְצַות ּפֵ   ְלַהְפִריׁש ִמן ַהּקָ

ָמה    ַיְפִריׁש ִמן ָהעֹוָמִרין.  -לֹא ִהְפִריׁש ִמן ַהּקָ
לֹא ֵמיְרחֹו.  -לֹא ִהְפִריׁש ִמן ָהעֹוָמִרין  ִרי ַעד ׁשֶ   ַיְפִריׁש ִמן ַהּכְ

ר ְונֹוֵתן לֹו.  - ֵמיְרחוֹ  ֵ   ְמַעׂשּ
ּום  ָמֵעאלִמׁשּ י ִיׁשְ   ָאְמרּו:  ַרּבִ

ה   .  "ַאף ַמְפִריׁש ִמן ָהִעיסָּ
   

  
  

 רש"י

. שבא ומשקה על פי עד אחד
ואמר אני ראיתיה שנסתרה 
ואם לא השקה נאסרת עליו 
ותנן (סוטה דף כד.) אלו לא 
שותות ולא נוטלות כתובתן 
האומרת איני שותה והיכא 
דליכא עידי סתירה ואמרה איני 

ין לה שותה לרבי אליעזר א
כתובה לרבי יהושע יש לה 
כתובה שאינה נאסרת עליו ואם 
מכרה לאחר כתובתה קנה ואם 
תופס ממונו של זה כדי כתובה 
הרי הוא שלו לקדש בו את 
האשה ולרבי אליעזר הוי גזל 

  ולא קידש:
. לידע אי זו מאין היו מודדין

   עיר קרובה אל החלל:
. ואותה שקרובה מטבורו

העגלה ולא  לטבורו תביא את
   הקרובה לחוטמו:

. ר' עקיבא אומר מחוטמו
ובמסכת סוטה מפרש טעמא מר 
סבר עיקר חיותיה באפיה ומר 

   סבר עיקר חיותיה בטבוריה:
. דהיינו ממקום שנעשה חלל

מצואריה דסתם חלל מן הצואר 
כדמפרש התם לתת אותך על 
צוארי חלל רשעים ותנן 
(קידושין דף נו:) המקדש בעגלה 

ינה מקודשת ואם מדד ערופה א
זקן ממרא מטיבורו וב''ד 
מחוטמו והביאו אלו עגלה ואלו 
עגלה למר זו עגלה אסורה ואין 
מקדשין בה וזו אינה עגלה 

   ומקדשין בה ולמר הוי איפכא:
. דבעינן אין לו טהרה עולמית

קרא כדכתב כדאמרן בנגמר 
   הדין:

. על . מקום נותן על מקומו
 הבוהן נותן דם האשם וטהור
ליכנס למקדש ולאכול קודש 

   דהיינו זדונו כרת:
. שאין דרך שלש אינן לקט

   להפקירן:
. בסיפרא שלשה אינן שכחה

יליף לה מקראי בפרשת שכחה 
ואם נחלק זקן ממרא ואמר אף 
שלשה שכחה ובא עני ונטלן ובא 
בעל הבית ונטלן הימנו לזקן 
ממרא הוי גזל ואין מקדשין בו 

   אשה ולרבנן מקודשת:
. ת פיאה מפריש מן הקמהמצו

דכתיב לא תכלה אלא הנח 
   לפניהם והם יקצרוהו:

. בכרי נתחייב במעשר מרחו
דנגמרה מלאכתו הלכך מעשר 
תחילה את הכרי מכל 
מעשרותיו ונותן לו את הפאה 
שאילו הפרישה לא היו עניים 
צריכין לעשרה דלקט שכחה 

   פאה פטורין מן המעשר:
. אם אף מפריש מן העיסה

לשה ולת''ק טחנה פטור טחנה ו
דקנייה בשינוי ואם בא עני ונטל 
כדי פאה משטחנה לר' ישמעאל 

  לא הוי גזל לרבנן הוי גזל:
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י ִדיִנין" תֵּ ה ּבָ לׁשָ ם ָהיוּ  ׁשְ ב - ֶאָחד    :ׁשָ ַתח ַעל יֹוׁשֵ ִית ַהר ּפֶ   , ַהּבַ

ב - ְוֶאָחד ַתח ַעל יֹוׁשֵ   , ָהֲעָזָרה ּפֶ
ב - ְוֶאָחד ִל  יֹוׁשֵ תּבְ ּכַ ִזית ׁשְ   . ַהּגָ

ִאין ַעל ְלֶזה ּבָ ַתח ׁשֶ ִית ַהר ּפֶ    :ַהּבַ
ךְ : ְואֹוֵמר י ּכָ תִּ ַרׁשְ ְרׁשוּ  ְוָכךְ  ּדָ ךְ , ֲחֵביַרי ּדָ י ּכָ ְדתִּ דוּ  ְוָכךְ  ִליּמַ   . ֲחֵביַרי ִלימְּ

ְמעוּ  ִאם   , ָלֶהם יםִר ְמ אוֹ  - ׁשָ
ִאין - ָלאו ְוִאם ַעל ְלאֹוָתן ָלֶהן ּבָ ַתח ׁשֶ    ,הֲעָזָר  ּפֶ

ךְ : ְואֹוֵמר י ּכָ תִּ ַרׁשְ ְרׁשוּ  ְוָכךְ  ּדָ ךְ , ֲחֵביַרי ּדָ י ּכָ ְדתִּ דוּ  ְוָכךְ  ִליּמַ   , ֲחֵביַרי ִלימְּ
ְמעוּ  ִאם   , ָלֶהם יםִר ְמ אוֹ  - ׁשָ

ִאין ְוֵאּלוּ  ֵאּלוּ  - ָלאו ְוִאם ין ְלֵבית ּבָ דֹול ּדִ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ּבְ ִזית ׁשֶ   , ַהּגָ
ּנוּ  ּמֶ ּמִ ָרֵאל ְלָכל ּתֹוָרה יֹוֵצא ׁשֶ   , ִיׂשְ

ֱאַמר ּנֶ ר ִיְבַחר ה'" :ׁשֶ קֹום ַההּוא ֲאׁשֶ    ."(דברים יז, י) "ִמן ַהּמָ
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
מּוָעה :אֹוֵמרהּוא  ְ י ַהׁשּ מּוָעה :ֹוְמִרין, ְוֵהן אִמּפִ ְ י ַהׁשּ   ֵאינֹו ֶנֱהָרג.  - ִמּפִ

ֵעיַני", ְוֵהן אֹוְמִרין: ְך הּוא ּבְ ֵעיֵנינּו"  הּוא אֹוֵמר: "ּכָ ְך הּוא ּבְ   ֵאינֹו ֶנֱהָרג.  -"ּכָ
ן הּוא אֹוֵמר ּכֵ ֵעיֵנינּו"  :ְוָכל ׁשֶ ְך הּוא ּבְ מּוָעה, ְוֵהן אֹוְמִרין: "ּכָ ְ י ַהׁשּ   ֵאינֹו ֶנֱהָרג.  -ִמּפִ

ּיֹ מּוָעה. ַעד ׁשֶ ְ י ַהׁשּ ֵעיַני", ְוֵהן אֹוְמִרים: ִמּפִ ְך הּוא ּבְ   אַמר: "ּכָ
  

ַדע,    ּתֵ
ֲהֵרי לֹ  ן ַמֲהַלְלֵאלׁשֶ   . (עדויות ה, ו) א ָהְרגּו ֶאת ֲעַקְבָיא ּבֶ

  
י ֶאְלָעָזרוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

מּוָעה, ְוֵהן אֹוְמִרין :ֲאִפיּלּו הּוא אֹוֵמר ְ י ַהׁשּ ֵעיֵנינּו"  :ִמּפִ ְך הּוא ּבְ   ֶנֱהָרג,  - "ּכָ
ָרֵאל ִיׂשְ ּלא ִיְרּבּו ַמֲחלֹוקֹות ּבְ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

  
ן ַמֲהַלְלֵאל? אַמר: ִמּפְ ְוִאם ּתֹ   ֵני ָמה לֹא ָהְרגּו ֶאת ֲעַקְבָיא ּבֶ

ה.  ּלא הֹוָרה ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ַנן:    ּתְ
ךְ " י ּכָ תִּ ַרׁשְ ְרׁשוּ  ְוָכךְ  ּדָ ךְ , ֲחֵביַרי ּדָ י ּכָ ְדתִּ דוּ  ְוָכךְ  ִליּמַ    ."ֲחֵביַרי ִליּמְ
  

מּוָעה, ְוֵהם ּדְ ַמאי ָלאו  ְ י ַהׁשּ ֵעיֵנינּו""כָּ  :אֹוְמִריןהּוא אֹוֵמר ִמּפִ    .ְך הּוא ּבְ
  

ֵעיַני", ְוֵהם אֹוְמִרים :לֹא, הּוא אֹוֵמר ְך הּוא ּבְ מּוָעה.  :"ּכָ ְ י ַהׁשּ   ִמּפִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
הָאַמר ּדְ " ּיָ י יאׁשִ   : ַרּבִ

ָבִרים ָסח ִלי  ה ּדְ לׁשָ ַלִים:  ְזֵעיָראׁשְ י ְירּוׁשָ   ֵמַאְנׁשֵ
ַחל ַעל ִקיּנוּ  ּמָ ַעל ׁשֶ  ִקיּנּויֹו ָמחּול,  - יוֹ ּבַ

ָרצּו ָאִביו ְוִאּמֹו ִלְמחֹול לֹו    פח,ב ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ׁשֶ   מֹוֲחִלין לֹו.  -ּבֵ
ינֹו ִלְמחֹול לֹו  ית ּדִ ָרצּו ּבֵ   מֹוֲחִלין לֹו.  -ָזֵקן ַמְמֵרא ׁשֶ

ַנִים הֹודּו ִלי, וַעל ָזֵק  רֹום, ַעל ׁשְ ּדָ ּבַ אִתי ֵאֶצל ֲחֵביַרי ׁשֶ ּבָ   ן ַמְמֵרא לֹא הֹודּו ִלי, ּוְכׁשֶ
ָרֵאל ִיׂשְ ּלא ִיְרּבּו ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ֵדי ׁשֶ   . "ּכְ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  
  

 רש"י

. נחלק על עקביא בן מהללאל
חכמים בלשכת הגזית בד' 
דברים במסכת עדיות (פ''ה 
משנה ו) שהיה אומר לבנו בשעת 
מיתתו חזור בך בד' דברים 
שהייתי אומר אמר לו אבא 

אתה מפני מה לא חזרתה בהם ו
אמר לו אני שמעתי מפי 
המרובים והם שמעו מפי 
המרובים הם עמדו בשמועתן 
ואני עמדתי בשמועתי אבל אתה 

   שמעת מפי היחיד וכו':
. שקינא לאשתו אל על קינויו

   תסתרי עם פלוני:
. ואם נסתרה אינה קינויו מחול

  נאסרת עליו:
. אף לאחר בן סורר ומורה

קלקל והלקוהו וחזר שהתרו בו ו
וקלקל אם רצו למחול ולא 
הביאוהו לבית דין מוחלין לו 

   שהכתוב תלה בהם ותפשו בו:
. מדתלי טעמא בשלא תיובתא

ירבו מחלוקת ש''מ אפי' הוא 
אומר מפי השמועה והן אומרין 

  כך הוא בעינינו:
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ְנָיא    :ּתַ

י יֹוֵסיָאַמר "   : ַרּבִ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ין ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ה לֹא ָהיּו ַמְרּבִ ִחיּלָ   ִמתְּ
ִל  ִבין ּבְ ְבִעים ְוֶאָחד יֹוׁשְ ל ׁשִ ין ׁשֶ ית ּדִ א: ּבֵ ִזית, ֶאּלָ ת ַהּגָ ּכַ   ׁשְ

ה,  לׁשָ ִרים ּוׁשְ ל ֶעׂשְ י ִדיִנין ׁשֶ ֵני ָבתֵּ   ּוׁשְ
ִית,  -ֶאָחד  ַתח ַהר ַהּבַ ב ַעל ּפֶ   יֹוׁשֵ

ַתח ָהֲעָזָרה -ְוֶאָחד  ב ַעל ּפֶ    .יֹוׁשֵ
ה  לׁשָ ִרים ּוׁשְ ל ֶעׂשְ י ִדיִנין ׁשֶ תֵּ ָאר ּבָ ָרֵאל.  -ּוׁשְ ָכל ֲעָיירֹות ִיׂשְ ִבין ּבְ   יֹוׁשְ

ִעיָרן. הּוְצַר  ּבְ ין ׁשֶ ית ּדִ אֹול, ׁשֹוֲאִלין ִמּבֵ ָבר ִלׁשְ   ְך ַהּדָ
ְמעּו    ָאְמרּו ָלֶהן,  -ִאם ׁשָ

מּוְך ְלִעיָרן.  -ְוִאם ָלאו  סָּ ִאין ָלֶזה ׁשֶ   ּבָ
ְמעּו    ָאְמרּו ָלֶהם,  -ִאם ׁשָ

ִית.  -ְוִאם ָלאו  ַתח ַהר ַהּבַ ַעל ּפֶ ִאין ָלֶזה ׁשֶ   ּבָ
ְמעּו    ֶהם, ָאְמרּו ָל  -ִאם ׁשָ

ַתח ָהֲעָזָרה.  -ְוִאם ָלאו  ַעל ּפֶ ִאין ָלֶזה ׁשֶ   ּבָ
ְרׁשּו ֲחֵביַרי,   ְואֹוֵמר:  י ְוָכְך ּדָ תִּ ַרׁשְ ְך ּדָ   ּכָ

דּו ֲחֵביַרי.  י ְוָכְך ִלּמְ ְדתִּ ְך ִלּמַ   ּכָ
ְמעּו    ָאְמרּו ָלֶהם,  -ִאם ׁשָ

ִזית,  -ְוִאם ָלאו  ת ַהּגָ ּכַ ִאין ְלִלׁשְ   ֵאּלּו ָוֵאּלּו ּבָ
ִים. ׁשֶ  ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ַחר ַעד תָּ ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ ִבין ִמתָּ ם יֹוׁשְ ָ   ׁשּ

תֹות ּוְבָיִמים טֹוִבים  ּבָ ֵחיל.  -ּוְבׁשַ ִבין ּבַ   יֹוׁשְ
ְפֵניֶהם,  ֵאָלה ּבִ ֲאָלה ׁשְ   ִנׁשְ

ְמעּו    ָאְמרּו ָלֶהם,  -ִאם ׁשָ
ְנָין.  -ְוִאם ָלאו    עֹוְמִדין ַלּמִ

ִאי אּו,  -ם ַרּבּו ַהְמַטּמְ   ִטּמְ
  ִטֲהרּו.  -ַרּבּו ַהְמַטֲהִרין 

ְלִמיֵדי  ַרּבּו תַּ ֶ איִמׁשּ ּמַ לוְ  ׁשַ ּלֹ  ִהּלֵ ן ׁשֶ ל ָצְרּכָ ׁשּו ּכָ ּמְ ָרֵאל,     -א ׁשִ ִיׂשְ   ַרּבּו ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
י תֹורֹות.  תֵּ ׁשְ ית ּתֹוָרה ּכִ   ְוַנֲעׂשֵ

  
ָכל ְמקֹומֹות:  ם ּכֹוְתִבין ְוׁשֹוְלִחין ּבְ ָ   ִמׁשּ

הּואּכָ     ,ָחָכם    :ל ִמי ׁשֶ
ֶרךְ  ַפל ּבֶ    ,ּוׁשְ

ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו  ִעירֹו.  -ְוַדַעת ַהּבְ ין ּבְ ּיָ   ְיֵהא ּדַ
ִית,  ם ַמֲעִלין אֹותֹו ְלַהר ַהּבַ ָ   ִמׁשּ

ם ְלֲעָזָרה,  ָ   ִמׁשּ
ִזית ת ַהּגָ ּכַ ם ְלִלׁשְ ָ   . "ִמׁשּ

  
  

ם:  ְלחּו ִמּתָ   ׁשָ
א?  ן ָהעֹוָלם ַהּבָ   ֵאיֶזהּו ּבֶ

   ,ַעְנְווָתן
ֶרְך,  ַפל ּבֶ   ּוׁשְ

ֵייף ְוָנֵפיק,  ֵייף ָעֵייל ׁשָ   ׁשָ
ִדיָרא,  אֹוַרְייָתא ּתְ   ְוָגֵריס ּבְ

יּה.    ְולֹא ַמֲחִזיק ִטיבּוָתא ְלַנְפׁשֵ
ַנן ֵעיַנְייהֹון ּבְ  יּה ַרּבָ אָיֲהבּו ּבֵ ר ַאּבָ א ּבַ   .  ַרב עּוּלָ

   
  
  

 רש"י

. מפני שהעם רב יושבין בחיל
ומקום צר להם בלשכה אי נמי 

ים כיושבין בדין שלא יהו נרא
שבלשכת הגזית היו דנים וזה 

   עיקר:
. להיות דיין משם מעלין אותו

בהר הבית כשמת אחד מהם 
ויושב שם עד שמת אחד משל 
עזרה ומעלין את זה שם וכולן 

   יש בהם מעלה זה מזה:
. שוחה נכנס ושוחה יוצא שייף

והכי אמרי' בב''ב (דף ז.) גבי 
תקרת הבית שנחבטה שוף עול 

  וק:שוף פ
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ָנה" ד[ ָחַזר ְלִעירֹו ְוׁשָ ֶרךְ  ְוִלּמֵ ּדֶ ָהָיה ּבְ טּור - ָלֵמד ׁשֶ   , ּפָ

יב - ַלֲעׂשֹות הֹוָרה ִאם   , ַחּיָ
ֱאַמר ּנֶ ה ְבָזדֹון..." :ׁשֶ ר ַיֲעׂשֶ יב ֵאינוֹ  - (דברים יז, יב) "ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּיֹוֶרה ַעד ַחּיָ   ]."ַלֲעׂשֹות ׁשֶ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

הֹוָרָאתֹו, " ה ּכְ ֲעׂשֶ ּיַ יב ַעד ׁשֶ   ֵאינֹו ַחּיָ
הֹוָרָאתוֹ אֹו  ּיֹוֶרה ַלֲאֵחִרים ְוַיֲעׂשּו ּכְ   . "ׁשֶ

  
ָלָמא  ׁשְ הֹוָרָאתוֹ "ּבִ ר ְקָטָלא הּוא,     - "יֹוֶרה ַלֲאֵחִרים ְוַיֲעׂשּו ּכְ ָרא ָלאו ּבַ   ֵמִעיּקָ

ר ְקָטָלא הּוא.  א ּבַ ּתָ   ְוָהׁשְ
א  הֹוָרָאתוֹ "ֶאּלָ ה ּכְ ֲעׂשֶ ּיַ ר ְקָטָלא הּוא!  - "ׁשֶ ָרא ַנִמי ּבַ   ֵמִעיּקָ

  
ֵחֶלב ְוָדם,  אֹוֵרי ּבְ   ָהֵתיַנח ֵהיָכא ּדְ

ר ְקָטָלא הּוא.  א ּבַ ּתָ ר ְקָטָלא הּוא, ְוָהׁשְ ָרא ָלאו ּבַ ֵמִעיּקָ   ּדְ
ין  ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ ַחּיָ אֹוֵרי ּבְ א ֵהיָכא ּדְ ר ְקָטָלא הּוא!  - ֶאלָּ ָרא ַנִמי ּבַ   ֵמִעיּקָ

  
ָרא  ֵעי ַהְתָרָאה,  -ֵמִעיּקָ   ּבָ

א  ּתָ ֵעי ַהְתָרָאה -ָהׁשְ   .ָלא ּבָ
  

ֵעי ַהְתָר  ָלא ּבָ א ְלֵמיַמר?  - ָאהֵמִסית, ּדְ   ַמאי ִאיּכָ
  

ָרא יּה  - ֵמִעיּקָ ִליַנן ִמיּנֵ    ,ִאי ָאַמר ַטְעָמא, ְמַקּבְ
א  ּתָ יּה.   -ָהׁשְ ִליַנן ִמיּנֵ   ִאי ָאַמר ַטְעָמא, ָלא ְמַקּבְ

   
  
  

 רש"י

. קודם שבא לבית דין מעיקרא
שבלשכת הגזית לישאל לא הוה 
מיחייב קטלא כל כמה דלא 

  עביד איהו גופיה:
. מעיקרא נמי בר קטלא הוא

אם עושה עבירה שיש בה מיתת 
   בית דין הוה מיקטיל:

. אם מסית דלא בעי התראה
היה מסית ומורה טעם היתר 
ולומר אין בלשון הזה הסתה 

מקטיל בלא מעיקרא נמי 
   התראה:

. אי אמר טעמא לזכותא
לאצוליה אבל השתא אי אמר 
טעמא לא מקבלינן שהרי שמע 

  מפי ב''ד שלא לעשות והמרה:
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ִדְבֵרי  ִדְבֵרי תֹוָרהחֹוֶמר ּבְ   .סֹוְפִרים ִמּבְ
ְבֵרי תֹוָרה  :ָהאֹוֵמר ֵדי ַלֲעבֹור ַעל ּדִ ין", ּכְ ִפיּלִ טּור –"ֵאין תְּ    .ּפָ

ְבֵרי סֹוְפִרים  יב -ָחֵמׁש טֹוָטפֹות ְלהֹוִסיף ַעל ּדִ   .  ַחּיָ
   

ָמָרא    ּגְ

י ֶאְלָעָזרָאַמר  ֲעָיאָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
א  יב ֶאּלָ ְבֵרי תֹוָרה, ֵאינֹו ַחּיָ רֹו ִמּדִ ִעיּקָ ָבר ׁשֶ   ַעל ּדָ

ְבֵרי סֹוְפִרים.    ּוֵפירּוׁשֹו ִמּדִ
  ְוֵיׁש ּבֹו כדי ְלהֹוִסיף, 

  ּגֹוֵרַע.  -ְוִאם הֹוִסיף 
א  יּבָ ין, ַאּלִ ִפיּלִ א תְּ י ְיהּוָדהּדְ ְוֵאין ָלנּו ֶאּלָ    .ַרּבִ

  
א לּוָלב  ְבֵרי תֹוָרה, ּוֵפ ּדְ ְוָהִאיּכָ רֹו ִמּדִ ְבֵרי סֹוְפִרים, ִעיּקָ   ירּוׁשֹו ִמּדִ

  ְוֵיׁש ּבֹו ְלהֹוִסיף, ְוִאם הֹוִסיף ּגֹוֵרַע! 
  

לּוָלב ַמאי ְסִביָרא ָלן?    ּבְ
   !ַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי - לּוָלב ֵאין ָצִריְך ֶאֶגדּדְ ִאי ְסִביָרא ָלן 

רּוַע וְ  - ָצִריְך ֶאֶגדּדְ ְוִאי ְסִביָרא ָלן    !עֹוֵמד הּואּגָ
  

א  ְבֵרי סֹוְפִרים, ּדְ  ִציִציתְוָהִאיּכָ ְבֵרי תֹוָרה, ּוֵפירּוׁשֹו ִמּדִ רֹו ִמּדִ   ִעיּקָ
  ְוֵיׁש ּבֹו ְלהֹוִסיף, ְוִאם הֹוִסיף ּגֹוֵרַע! 

  
ִציִצית, ַמאי ְסִביָרא ָלן?    ּבְ

אֹוַרְייָתא ּדְ ִאי ְסִביָרא ָלן  ר ָהֶעְליֹון ָלאו ּדְ    !ּה ָקֵאי ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאיַהאי ְלחּוֵדי -ֶקׁשֶ
אֹוַרְייָתא ^ּדְ ְוִאי ְסִביָרא ָלן    פט,א ר ָהֶעְליֹון ּדְ רּוַע ְועֹוֵמד -ֶקׁשֶ    !ּגָ

  
ין ַנִמי ,ִאי ָהִכי ִפיּלִ    !ּתְ

י, ְוַאְייֵת  תֵּ ָעה ּבָ יְ ִאי ָעֵביד ַאְרּבָ ּבַ ח ּגַ   !ְלחּוֵדיּה ָקֵאי ַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי ְוַהאי - יהוּ י ַאֲחִריָנא ְוַאּנַ
י  ּתֵ ה ּבָ ָ רּוַע ְועֹוֵמד הּוא!  -ְוִאי ָעֵביד ֲחִמׁשּ   ּגָ

  
י ֵזיָראָהָאַמר  סּול.  - ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֲאִוירִית ִחיצֹון ׁשֶ ּבֵ  :ַרּבִ   ּפָ

   
  
  

 רש"י

  מתני' 
. דאין האומר אין תפילין פטור

   זו הוראה דזיל קרי בי רב הוא:
. שאע''פ שאין חמש טוטפות יש

דבר זה אלא להוסיף על דברי 
סופרים סופרים חייב דמדרש ד

הוא לטטפת לטטפת לטוטפות 
   הרי כאן ד':

  
  גמ' 

. על מה שפירשו ויש בו להוסיף
   חכמים:

. ופוסל ואם הוסיף גורע
  הראשון בתוספתו:

. שעיקרן ואין לנו אלא תפילין
בתורה ופירושן מדברי סופרים 
שהם ד' בתים ויש להוסיף 
חמשה או יותר ואם הוסיף גורע 
דקא עבר בבל תוסיף ולא עבד 

   מצוה:
. אמר ר' ואליבא דרבי יהודה

אושעיא למילתיה דאמר לעיל 
עד דאיכא תורה ויורוך ואית 
דאמרי אין לנו אלא תפילין 
ואליבא דרבי יהודה דאמר צריך 
להדביק במנחות בהקומץ רבה 
(דף לד:) ולא נהירא לי דההיא 
בתפילין של יד קאי ומתני' 
טוטפות תאני והיינו דראש ועוד 

יפא אי דעבד מדקא מקשי בס
ארבעה בתים כו' שמע מינה 
בשל ראש קיימין דאי בשל יד 

   בית אחד הוא דקא הוי:
   . ואין זה גורע:האי לחודיה קאי

. דמתחילתו לא עשה גרוע ועומד
כהוגן שאגד שם תוספת מצוה 
ואנן בעינן גורע דהשתא שהיה 
מתחילתו כשר ופוסלו 

   בתוספתו:
. ד' ופירושו מדברי סופרים

ילפינן גדיל ב' גדילים חוטין ד
   ד':

. שעושין סמוך לכנף קשר עליון
כשנתלו החוטין ועל ידיהן נעשין 
חיבור לטלית לאו דאורייתא 
(אלא) הלכה למשה מסיני 
דפלוגתא היא במנחות (דף 

   לט.):
. דכיון דלא האי לחודיה קאי

נקשר אינו חיבור עם השאר 
והראוי למצוה היא המצוה 

  והעודף כמי שאינו:
. כגון נו רואה את האוירשאי

שהוסיף בית חמישי עליהם 
  בצדו או דבר אחר:
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ִעירֹו,  ּבְ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ   ֵאין ְמִמיִתין אֹותֹו לֹא ּבְ
י ֵבית ּדִ ַיְבֶנה, ְולֹא ּבְ ּבְ   ן ׁשֶ

ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ דֹול ׁשֶ ין ַהּגָ א ַמֲעִלין אֹותֹו ְלֵבית ּדִ   ֶאּלָ
ִרין אֹותֹו ַעד ָהֶרֶגל,  ּמְ   ּוְמׁשַ

ֶרֶגל,    ּוְמִמיִתין אֹותֹו ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא ְיִזידּון עֹוד"ׁשֶ   , (דברים יז, יג) "ְוָכל ָהָעם ִיׁשְ

ְבֵרי  י ֲעִק ּדִ   . יָבאַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ֶזה,  ינֹו ׁשֶ ין ֶאת ּדִ   ֵאין ְמַעּנִ
ד,  א ְמִמיִתין אֹותֹו ִמּיָ   ֶאּלָ

ין ֵבית ּדִ יב ִמיָתה ּבְ לֹוִני ִמְתַחּיֵ ָכל ַהְמקֹומֹות: ִאיׁש ּפְ לּוִחין ּבְ   .  ְוּכֹוְתִבין ְוׁשֹוְלִחין ׁשְ
   

ָמָרא    ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
  ין אֹותֹו, ֵאין ְמִמיִת "

ִעירֹו,  ּבְ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ   לֹא ּבְ
ַיְבֶנה,  ּבְ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ   ְולֹא ּבְ

ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ דֹול ׁשֶ ין ַהּגָ א ַמֲעִלין אֹותֹו ְלֵבית ּדִ   ֶאּלָ
ֶרֶגל,  ִרין אֹותֹו ַעד ָהֶרֶגל, ּוְמִמיִתין אֹותֹו ּבָ ּמְ   ּוְמׁשַ

ֱאַמר:  ּנֶ ְמעּו ְוִיָר ׁשֶ   , (דברים יז, יג) אּו""ְוָכל ָהָעם ִיׁשְ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ

י ְיהּוָדהָאַמר לֹו    : ַרּבִ
   !?'ִיְראּו ְוִייָראוּ ' :ְוִכי ֶנֱאַמר

א  ְמעּו ְוִייָראּו"ַוֲהלֹא לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ   ! "ִיׁשְ
ל ֶזה?  ינֹו ׁשֶ ין ּדִ ה ְמַעּנִ   ָלּמָ

ד, ְוכֹוְתִבין ְוׁשוֹ  א, ְמִמיִתין אֹותֹו ִמּיָ ָכל ָמקֹום: ֶאּלָ   ְלִחין ּבְ
ין ֵבית ּדִ יב ִמיָתה ּבְ לֹוִני ִנְתַחּיֵ   . "ִאיׁש ּפְ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָעה ְצִריִכין ַהְכָרָזה" ִסית,   :ַאְרּבָ   ַהּמֵ
  ּוֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, 

  ְוָזֵקן ַמְמֵרא, 
  . "ְוֵעִדים זֹוְמִמין

  
הוּ  ִתיב ּבְ הּו ּכְ כּוּלְ ָרֵאל""ְוָכל יִ , "ְוָכל ָהָעם" :ּבְ   ,כא, כא) דברים ;יג, יב דברים( 405ׂשְ

ִתיב ֵעִדים זֹוְמִמין ּכְ ָאִרים :ּבְ ׁשְ   , יט, כ) דברים( 406""ְוַהּנִ
י ָעְלָמא ֲחזּו ְלָסֲהדּוָתא.  ּדְ    לֹא ּכּוּלֵ
   

  
  

                                                             

ךָ  405 ִקְרּבֶ ה ּבְ ָבר ָהָרע ַהּזֶ ּדָ ְמעּו ְוִיָראּון ְולֹא יֹוִספּו ַלֲעׂשֹות ּכַ ָרֵאל ִיׁשְ   ְוָכל ִיׂשְ
ל ְמעּו ְוִיָראוּ  ּוְרָגֻמהּו ּכָ ָרֵאל ִיׁשְ ָך ְוָכל ִיׂשְ ְרּבֶ י ִעירֹו ָבֲאָבִנים ָוֵמת ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמּקִ   ַאְנׁשֵ

ךָ  406 ִקְרּבֶ ה ּבְ ָבר ָהָרע ַהּזֶ ּדָ ְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא יִֹספּו ַלֲעׂשֹות עֹוד ּכַ ָאִרים ִיׁשְ ׁשְ   ְוַהּנִ

 רש"י

  מתני' 
. צריך כל ישראל ישמעו

להשמיע מיתתו לרבים שלא 
   יעשה אדם עוד כן:

. אם לא בבית דין שביבנה
נשאלו לבית דין שבלשכת 
הגזית ואמרו להם וחזר לעירו 
ושהה ימים עד שגלתה סנהדרי 

בית קיים גדולה ליבנה ועדיין ה
ואחרי כן הורה כבתחילה אין 
ממיתין אותו ביבנה ואע''פ 
ששם סנהדרי גדולה שסוף סוף 

   אין נקבצים שם:
  

  גמ' 
. וכי נאמר וכל העם יראו וייראו

   דבעינן שיהו רואין במיתתו:
. פלוני מת בב''ד על הכרזה

שעבר עבירה זו כדי לרדות את 
   האחרים:

   . ישמעו וייראו:וכל ישראל
ים זוממים כתיב ובעד

. ישמעו וייראו והנשארים
משום דלא שייך למיכתב וכל 
העם דלאו כולי עלמא חזו 
לסהדותא שיש גזלנין ומלוי 
בריבית ומועלים בשביעית שהן 

  פסולים לעדות:
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ֶקר" ֶ ַמע,    - "ְנִביא ַהׁשּ ּלֹא ׁשָ ֶ א ַמה ׁשּ ְתַנּבֵ   ַהּמִ
ּלא ֶנֱאַמר  ֶ    –לֹו ַמה ׁשּ

יֵדי ָאָדם.    ִמיָתתֹו ּבִ
  

  ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ְנבּוָאתֹו,   :ֲאָבל
ְבֵרי ָנִביא,  ר ַעל ּדִ   ְוַהְמַוותֵּ

ְבֵרי ַעְצמֹו  ָעַבר ַעל ּדִ    –ְוָנִביא ׁשֶ
ַמִים,  יֵדי ׁשָ   ִמיָתתֹו ּבִ

ֱאַמר:  ּנֶ   . (דברים יח, יט) 407ָאנִֹכי ֶאְדרש ֵמִעּמֹו""ׁשֶ
  
ם ֲע " ׁשֵ א ּבְ ְתַנּבֵ    ".בֹוָדה ָזָרהַהּמִ

ְך ָאְמָרה ֲעבֹוָדה ָזָרה,    ְואֹוֵמר: ּכָ
ֵמא א ֶאת ַהטָּ ון ֶאת ַהֲהָלָכה, ְלַטּמֵ ּוֵ הֹור.  ,ֲאִפיּלּו ּכִ   ּוְלַטֵהר ֶאת ַהטָּ

  
ת ִאיׁש " א ַעל ֵאׁשֶ    – "ַהּבָ

ּלֹא ִנְבֲעָל  י ׁשֶ ּוִאין, ַאף ַעל ּפִ ַעל ְלִנׂשּ ְכְנָסה ִלְרׁשּות ַהּבַ ּנִ יָון ׁשֶ א ָעֶליָה ּכֵ ֶחֶנק -ה ַהּבָ    .ֲהֵרי ֶזה ּבְ
  
  ְוזֹוְמֵמי ַבת ּכֵֹהן, "

  . "ְוּבֹוֲעָלּה 
יִמין ְלאֹוָתּה ִמיָתה, חּוץ ִמּזֹוְמֵמי ַבת ּכֵֹהן ּובֹוֲעָלּה  ל ַהּמּוָזִמין ַמְקּדִ ּכָ   .  ׁשֶ

   

ָמָרא    ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יֵדי ָאָדם, " ה ִמיָתָתן ּבִ לׁשָ   ׁשְ

ה ִמי לׁשָ ַמִים. ּוׁשְ יֵדי ׁשָ   ָתָתן ּבִ
  

ַמע,  ּלא ׁשָ ֶ א ַמה ׁשּ ְתַנּבֵ   ַהּמִ
ּלֹא ֶנֱאַמר לֹו,  ֶ   ּוַמה ׁשּ

ם ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֵ א ּבְ ְתַנּבֵ    – ְוַהמִּ
יֵדי ָאָדם.    ִמיָתָתן ּבִ

  
  ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ְנבּוָאתֹו, 

ְבֵרי ָנִביא,  ר ַעל ּדִ   ְוַהְמַוותֵּ
ְבֵרי ַעְצ  ָעַבר ַעל ּדִ    –מֹו ְוָנִביא ׁשֶ

ַמִים יֵדי ׁשָ   . "ִמיָתָתן ּבִ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִמי" :ָאַמר ְקָראּדְ  ׁשְ ָבר ּבִ ר ּדָ ר ָיִזיד ְלַדּבֵ ִביא ֲאׁשֶ ּלֹ  - יח, כ) דברים( 408"ַאְך ַהּנָ ֶ א ַמה ׁשּ ְתַנּבֵ ַמעֶזה ַהּמִ    .א ׁשָ

יִתיו" ר לֹא ִצּוִ ּלֹ ָהא ַלֲח  - "ַוֲאׁשֶ ֶ א ַמה ׁשּ ְתַנּבֵ יִתיו, ֶזה ַהּמִ   א ֶנֱאַמר לֹו. ֵבירֹו ִצּוִ
ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים" ׁשֵ ר ּבְ ר ְיַדּבֵ ם ֲעבֹוָדה ָזָרה,  - "ַוֲאׁשֶ ׁשֵ א ּבְ ְתַנּבֵ   ֶזה ַהּמִ

ִביא ַההּוא"ּוְכִתיב:    , יח, כ) דברים( "ּוֵמת ַהּנָ
ּתֹוָרה ְסָתם  א ֶחֶנק.  ֵאיָנּה  -ְוָכל ִמיָתה ָהֲאמּוָרה ּבַ   ֶאּלָ

  
  ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ְנבּוָאתֹו, "

ְבֵרי ָנִביא,  ר ַעל ּדִ   ְוַהְמַוותֵּ
ְבֵרי ַעְצמֹו  ָעַבר ַעל ּדִ ַמִים -ְוָנִביא ׁשֶ יֵדי ׁשָ   ."ִמיָתָתן ּבִ

  
ְכִתיב:  ַמעּדִ ר לֹא ִיׁשְ   , יט) דברים יח,( 409""ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

יּה  ִמיַע 'ְקִרי ּבֵ    ',לֹא ַיׁשְ

                                                             

ָבַר  407 ַמע ֶאל ּדְ ר לֹא ִיׁשְ ִמי ָאנִֹכי ֶאְדרׁש ֵמִעּמוֹ ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ר ְיַדּבֵ   י ֲאׁשֶ
ם ֱאלִֹהים  408 ׁשֵ ר ּבְ ר ְיַדּבֵ ר ַוֲאׁשֶ יִתיו ְלַדּבֵ ר לֹא ִצּוִ ִמי ֵאת ֲאׁשֶ ׁשְ ָבר ּבִ ר ּדָ ר ָיִזיד ְלַדּבֵ ִביא ֲאׁשֶ ִביא ַההּואַאְך ַהּנָ   ֲאֵחִרים ּוֵמת ַהּנָ
ַמע ֶאל ּדְ  409 ר לֹא ִיׁשְ ִמי ָאנִֹכי ֶאְדרׁש ֵמִעּמוֹ ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ר ְיַדּבֵ   ָבַרי ֲאׁשֶ

 רש"י

  מתני' 
. שלא נאמר לו. אע''פ ומה

שנאמר לחבירו ובגמרא יליף 
   לה:

. שלא אמרה הכובש נבואתו
   מיתי:כגון יונה בן א

. והמוותר על דברי נביא
המפקירם שלא חשש למה 

   שאמר לו הנביא:
  

  גמ' 
. היינו והאיש אשר לא ישמע

   מוותר:
. קרי ביה איש אשר לא ישמיע

היינו כובש וקרי ביה לא ישמע 
שהוא עצמו אינו נשמע היינו 

  עובר על דברי עצמו:
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יּה ּוְק  ָבַרי'ִרי ּבֵ ַמע ֶאל ּדְ ָ   , 'לֹא ִיׁשּ
ַמִים.   - ׁש ֵמִעּמֹו"ִכי ֶאְדרֹ "ָאנֹ ּוְכִתיב:  יֵדי ׁשָ   ּבִ

   
  
ּלֹ " ֶ א ַמה ׁשּ ְתַנּבֵ ַמעַהּמִ    ."א ׁשָ
  

ַנֲעָנה,  ן ּכְ ה ּבֶ גֹון ִצְדִקּיָ   ּכְ
ְכִתיב ַנֲעָנה ַקְרֵני ַבְרֶזל :ּדִ ן ּכְ הּו ּבֶ ַעׂש לֹו ִצְדִקּיָ   . דברי הימים ב' יח, י)לכים א' כב, יא; מ( 410""ַוּיַ

  
  ,ַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֶמֱעַבד? רּוַח ָנבֹות ַאְטִעיֵתיּה 

ְכִתיב ה ֶאת ַאְחָאב ְוַיַעל ְוִיּפֹ  :ּדִ ָרמֹ "ַוּיאֶמר ה' ִמי ְיַפּתֶ ְלָעד... ל ּבְ   ת ּגִ
ֲעמֹ  ֵצא ָהרּוַח ַוּיַ ּנּו... ד ִלְפֵני ה' ַוּיֹ ַוּיֵ   אֶמר ֲאִני ֲאַפּתֶ

ה ֵכן"ּיֹ וַ  ה ְוַגם ּתּוָכל ֵצא ַוֲעׂשֵ ַפּתֶ    !כב) -(מלכים א' כב, כ 411אֶמר ּתְ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   ?"ֵצא"ַמאי 

ִחיָצִתי.    ֵצא ִמּמְ
  

  ? "רּוַח "ַמאי 
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ְזְרֵעאִלי.  ל ָנבֹות ַהּיִ   רּוחֹו ׁשֶ

  
י ִיְצָחק, ְד , כִּ ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַדק   ַרּבִ

י ִיְצָחקַמר אְָ ּדְ  ה ְנִביִאים, ַרּבִ   : ִסיְגנֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלַכּמָ
ִסיְגנֹון ֶאָחד.  ִאין ּבְ ֵני ְנִביִאים ִמְתַנּבְ   ְוֵאין ׁשְ

  
יֶאְך"עֹוַבְדָיה ָאַמר:  ִ ָך ִהׁשּ   , (עובדיה א, ג) 412"ְזדֹון ִלּבְ

יא אֹ ִיְרְמָיה ָאַמר:  ִ ָך ִהׁשּ ְפַלְצּתְ ָך""ּתִ   . (ירמיה מט, טז) 413ָתְך ְזדֹון ִלּבֶ
  

ֲהָדֵדי הּו ּכַ ָקָאְמִרי ּכּוּלְ   , ְוָהֵני ִמּדְ
ּה  ַמע ִמיּנָ   ָקָאְמִרי.  לֹא ְכלּום :ׁשְ

  
יְלָמא לֹא ֲהָוה ָיַדע ֵליּה ְלָהא  י ִיְצָחקּדְ ּדִ    !ַרּבִ

  
ָפט ֲהָוה ָהָתם, ְוָקָאַמר ְלהוּ      ,ְיהֹוׁשָ

ְכִתיב ָפט ַהֵאין ּפֹ "ַוּיֹ  :ּדִ   . (מלכים א' כב, ז) 414ִביא עֹוד ַלה'"ה נָ אֶמר ְיהֹוׁשָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ל ָהֵני!  א ּכָ   ָהא ִאיּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְך ְמק אּכָ ית ֲאִבי ַאּבָ ַלִני ִמּבֵ ה ְנִביִאים,   :ּוּבְ   ִסיְגנֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלַכּמָ
ִסיְגנֹון ֶאָחד.  ִאים ּבְ ֵני ְנִביִאים ִמְתַנּבְ   ְוֵאין ׁשְ

  
   
א ַמ " ְתַנּבֵ ּלֹא ֶנֱאַמר לוֹ ַהּמִ ֶ    ."ה ׁשּ
  

ן ַעּזּור,  גֹון ֲחַנְנָיה ּבֶ   ּכְ
ּוק ָהֶעְליֹון ׁשּ ָקֵאי ִיְרְמָיה ּבַ   ְוָקָאַמר:  ,ּדְ

                                                             

ַנֲעָנה ַקְרֵני ַבְרֶזל ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר ה 410 הּו ֶבן ּכְ ַעׂש לֹו ִצְדִקּיָ ּלֹוָתם 'ַוּיַ ח ֶאת ֲאָרם ַעד ּכַ ַנּגַ ה תְּ ֵאּלֶ   ּבְ
ָרמֹת  'ַוּיֹאֶמר ה ככככ 411 ה ֶאת ַאְחָאב ְוַיַעל ְוִיּפֹל ּבְ כֹהִמי ְיַפתֶּ כֹה ְוֶזה אֵֹמר ּבְ ְלָעד ַוּיֹאֶמר ֶזה ּבְ ֲעמֹד ִלְפֵני ה	כאכאכאכא. ּגִ ֵצא ָהרּוַח ַוּיַ ּנּו ַוּיֹאֶמר ה 'ַוּיֵ  'ַוּיֹאֶמר ֲאִני ֲאַפתֶּ

ה ּמָ ה ְוַגם ּתּוָכל ֵצא ַוֲע 	כבכבכבכב. ֵאָליו ּבַ ַפתֶּ ל ְנִביָאיו ַוּיֹאֶמר תְּ ִפי ּכָ ֶקר ּבְ ה ֵכןַוּיֹאֶמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רּוַח ׁשֶ   ׂשֵ
ִלּבֹו ִמי יֹוִרֵדִני ָאֶרץ 412 ְבּתֹו אֵֹמר ּבְ ַלע ְמרֹום ׁשִ יֶאָך ׁשְֹכִני ְבַחְגֵוי ּסֶ ִ ָך ִהׁשּ   ְזדֹון ִלּבְ
ׁשֶ  413 ּנֶ יַה כַּ י ַתְגּבִ ְבָעה ּכִ י ְמרֹום ּגִ ַלע ּתְֹפׂשִ ַחְגֵוי ַהּסֶ ָך ׁשְֹכִני ּבְ יא אָֹתְך ְזדֹון ִלּבֶ ִ ָך ִהׁשּ ְפַלְצתְּ ָך תִּ ם אֹוִריְדָך ְנֻאם הר ִקּנֶ ָ   'ִמׁשּ
ָפט ַהֵאין ּפֹה ָנִביא ַלה 414 ה ֵמאֹותוֹ  'ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשָ   עֹוד ְוִנְדְרׁשָ

 רש"י

. ויצא הרוח ויאמר אני אפתנו
פי כל אצא והייתי רוח שקר ב

   נביאיו:
. דבר מליצות של רוח סיגנון

   הקודש:
. נכנס בלבם עולה לכמה נביאים

לזה בלשון זה ולזה בלשון זה 
   והכל אחד:

ואין שני נביאים מתנבאין 
. בלשון אחד ואלו בסיגנון אחד

כולן לשון אחד היו אומרים 
דכתיב הנה נא כל הנביאים 

  אומרים פה אחד טוב:
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ת ֵעיָלם   , (ירמיה מט, לה) 415""ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ִהְנִני ׁשֵֹבר ֶאת ֶקׁשֶ
ַעְצמֹו: א ֲחַנְנָיה ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ   ָנׂשָ

א  לֹא ּבָ רּוְך הּוא: ָמה ֵעיָלם ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֶבל, ָאַמר ַהּקָ א ַלֲעזֹור ֶאת ּבָ ת ֵעיָלם""ִהְנִני ׁשֹ ֶאּלָ   , ֵבר ֶאת ֶקׁשֶ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ים ַעְצָמן ַעל ַאַחת ּכַ ּדִ ׂשְ    !ּכַ
ְחּתֹון, ָאַמר:  ּוק ַהּתַ ׁשּ י ֶאת עֹ  ... "ּכה ָאַמר ה'ֲאָתא ִאיהּו ּבַ ַבְרּתִ ֶבל"ׁשָ   . ב)כח,  ירמיהו( 416ל ֶמֶלְך ּבָ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

  ! לֹא ֶנֱאַמרַהאי ַלֲחֵבירֹו ַנִמי 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵמי ַמר ֵליּה ּדָ ִאיּתְ ַמאן ּדְ ִאיְתְיִהיב ַקל ָוחֹוֶמר ְלִמיְדַרׁש ּכְ יָון ּדְ    ,ּכֵ

  לֹא ֶנֱאַמר לֹו. ּדְ ִניהּו  ,הּוא
  
  
ם ֲעבֹוָדה ָזָרה" ׁשֵ א ּבְ ְתַנּבֵ    ."ַהּמִ
  

ַעל.  גֹון ְנִביֵאי ַהּבַ   ּכְ
  
  

   ."ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ְנבּוָאתֹו"
  

י.  ן ֲאִמיּתַ גֹון יֹוָנה ּבֶ   ּכְ
  
  

ְבֵרי ָנִביא" ר ַעל ּדִ    ."ְוַהְמַוותֵּ
  

גֹון    פט,ב    ,ִמיָכהּדְ ַחְבֵריּה ^ּכְ
ְכִתיב ְדַבר ה' :ּדִ ִביִאים ָאַמר ֶאל ֵרֵעהּו ּבִ ֵני ַהנְּ    :"ְוִאיׁש ֶאָחד ִמּבְ

  , (מלכים א' כ, לה) תֹו"יִני ָנא ַוְיָמֵאן ָהִאיׁש ְלַהּכֹ ַהכֵּ 
" :ּוְכִתיב ַמְעתָּ ר לֹא ׁשָ   . (מלכים א' כ, לו) 417"ַוּיֹאֶמר לֹו ַיַען ֲאׁשֶ

  
  
ְבֵרי ַעְצמוֹ " ָעַבר ַעל ּדִ    ."ְוָנִביא ׁשֶ
  

ִביא,  גֹון ִעּדֹו ַהּנָ   ּכְ
ְכִתיב ה אֹ " :ּדִ י ֵכן ִצּוָ   , ט)-(מלכים א' יג, ח 418"ִתיּכִ
מֹוךָ  :ּוְכִתיב ם ֲאִני ָנִביא ּכָ   , , יח)יג(מלכים א'  419""ַוּיאֶמר לֹו ּגַ
ב ִאּתוֹ  :ּוְכִתיב ׁשָ   , , יט)יג(מלכים א'  420""ַוּיָ

ְמָצֵאהּו ַאְרֵיהּוְכִתיב:  ֶלְך ַוּיִ   .  , כד)יג(מלכים א'  421""ַוּיֵ
   

  
יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ אּדְ ּתָ   : ַרב ִחְסּדָ

  . "לֹוֶקה -ְנבּוָאתֹו  ַהּכֹוֵבׁש ֶאת"
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָלא ָלֵקי?! ַאְרּבְ ְמֵרי ּבְ ָאֵכיל ּתַ   ַמאן ּדְ

יּה     !ַמאן ַמְתֵרי ּבֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ

                                                             

בּוָרָתם 'ּכֹה ָאַמר ה 415 ית ּגְ ת ֵעיָלם ֵראׁשִ   ְצָבאֹות ִהְנִני ׁשֵֹבר ֶאת ֶקׁשֶ
י ֶאת עֹל ֶמלֶ  'ּכֹה ָאַמר ה 416 ַבְרתִּ ָרֵאל ֵלאמֹר ׁשָ ֶבלְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ   ְך ּבָ
קֹול ה 417 ַמְעתָּ ּבְ ר לֹא ׁשָ הוּ  'ַוּיֹאֶמר לֹו ַיַען ֲאׁשֶ ּכֵ ְמָצֵאהּו ָהַאְרֵיה ַוּיַ ֶלְך ֵמֶאְצלֹו ַוּיִ ָך ָהַאְרֵיה ַוּיֵ י ְוִהּכְ ָך הֹוֵלְך ֵמִאתִּ   ִהּנְ
ן ִלי ֶאת ֲחִצי ֵביֶתָך לֹא ָאבֹא חחחח 418 תֶּ ֶלְך ִאם תִּ ה ַוּיֹאֶמר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֶאל ַהּמֶ קֹום ַהּזֶ ּמָ ִים ּבַ ה ּמַ תֶּ ְך ְולֹא אַֹכל ֶלֶחם ְולֹא ֶאׁשְ ְדַבר ה		טטטט. ִעּמָ ה אִֹתי ּבִ י ֵכן ִצּוָ  'ּכִ

ר ָהָלְכתָּ  ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ ִים ְולֹא ָתׁשּוב ּבַ ה ּמָ תֶּ   ֵלאמֹר לֹא תֹאַכל ֶלֶחם ְולֹא ִתׁשְ
ר  419 ּבֶ מֹוָך ּוַמְלָאְך ּדִ ם ֲאִני ָנִביא ּכָ ְדַבר הַוּיֹאֶמר לֹו ּגַ ֵחׁש לוֹ  'ֵאַלי ּבִ תְּ ָמִים ּכִ יֶתָך ְויֹאַכל ֶלֶחם ְוֵיׁשְ ָך ֶאל ּבֵ ֵבהּו ִאתְּ   ֵלאמֹר ֲהׁשִ
תְּ ָמִים 420 ׁשְ ֵביתֹו ַוּיֵ ב ִאּתֹו ַוּיֹאַכל ֶלֶחם ּבְ ׁשָ   ַוּיָ
ֶלֶכת בַּ  421 ִהי ִנְבָלתֹו ֻמׁשְ ֶרְך ַוְיִמיֵתהּו ַותְּ ּדֶ ְמָצֵאהּו ַאְרֵיה ּבַ ֶלְך ַוּיִ ֵבָלהַוּיֵ ֶרְך ְוַהֲחמֹור עֵֹמד ֶאְצָלּה ְוָהַאְרֵיה עֵֹמד ֵאֶצל ַהּנְ   ּדֶ

 רש"י

תיב ואיש . דכחבריה דמיכה
אחד מבני הנביאים אמר אל 
רעהו בדבר ה' הכני נא זה היה 
מיכיהו בן ימלא שנתנבא אותו 
היום על אחאב ליפול ביד ארם 
מפני שנפל בן הדד בידו ושלחו 
לשלום והיינו דקאמר אחאב 
ליהושפט לא ידבר עלי טוב כי 
אם רע מפני שנתנבא כבר את זו 
עליו ולא קיבל חבירו את דבריו 

   וימאן האיש להכותו: דכתיב
. שנתנבא על מזבח ה' עדו הנביא

בבית אל שהיה ירבעם מקטר 
עליו ובדברי הימים גבי יאשיהו 

  כתיב והוא היה עדו:
. בדבר ה' לאמר כי כן צוה אותי

לא תאכל לחם ולא תשתה מים 
(במקום הזה) ועבר על דברי 
עצמו ושמע לדברי הנביא השקר 

   ואכל ושתה:
רים . תמתמרי בארבילא

  הנתונים בכברה:
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  ַחְבֵריּה ְנִביֵאי. 
  

   ?ְמָנא ָיְדִעי
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְכִתיב ָלה סֹודוֹ  :ּדִ י ִאם ּגָ ָבר ּכִ ה ה' ֱאלִֹהים ּדָ י לֹא ַיֲעׂשֶ   . (עמוס ג, ז) 422""ּכִ

  
יּה?    ְוִדיְלָמא ָהְדִרי ּבֵ

  
יּה  ָהְדִרי ּבֵ הּו ְנִביֵאי.  ,ִאם ִאיָתא ּדְ   אֹודּוֵעי ָהוּו מֹוְדִעי ְלֻכּלְ

  
יּה ְולֹא אֹוְדעּוהּו!  ָהְדִרי ּבֵ   ְוָהא יֹוָנה, ּדְ

  
ֶכת" ָאְמִרי ֵליּה  ָרא "ִניְנֵוה ֶנְהּפָ   . ְלָרָעהָבה ִאי ִאיהּו לֹא ָיַדע ִאי ְלטוֹ  ,יֹוָנה ֵמִעיּקָ

  
  
ְבֵרי ָנִביא" ר ַעל ּדִ    ."ַהְמַוותֵּ
  

ִאיֲעַנׁש?    ְמָנא ָיַדע ּדְ
  

יַהב ֵליּה אֹות.    ּדִ
  

  לֹא ָיֵהיב ֵליּה אֹות, ְוִאיֲעַנׁש! ּדְ ְוָהא ִמיָכה, 
  

אֵני. ּדְ ֵהיָכא    מּוְחָזק ׁשָ
  

ה ֵהיִכי  ַהר ַהּמֹוִרּיָ יָמא ָהִכי, ַאְבָרָהם ּבְ ִאי לֹא ּתֵ ַמע ֵליּה ִיְצָחקּדְ    !ׁשָ
ְרֶמל, ֵהיִכי ָסְמִכי ֲעֵליּה ְוָעְבִדי  ַהר ַהּכַ הּו ּבְ חּוֵטי חּוץֵאִלּיָ   ! ׁשְ

א ֵהיָכא  אֵניּדְ ֶאלָּ    .מּוְחָזק ׁשָ
   

  
  
  
  
  

                                                             
ה ֲאדָֹני ה 422 י לֹא ַיֲעׂשֶ ִביִאים 'ּכִ ָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ י ִאם ּגָ ָבר ּכִ   ּדָ

 רש"י

. פמליא של דילמא הדרו ביה
מעלה וניחם על הרעה והם 
אינם יודעים והיאך מתרינן בו 

   התראת ספק:
. מהפוך והא יונה דהדרו ביה

   את נינוה:
מעיקרא נינוה נהפכת אמרו 

. ברוח הקדש ומשמע נמי ליה
לטובה שיהפכו מעשיהם מרעה 
לטובה וכיון ששבו נתקיימה 

  ולא מיהדר הוא:הנבואה 
. הוא היה טועה ואיהו דלא ידע

   וסבור שהוא לרעה:
. האי גברא שזה נביא מנא ידע

אמת שהקב''ה עונשו והלא 
שמא סבור שזהו נביא שקר 

   לפיכך מוותר על דבריו:
. שהוא צדיק היכא דהוחזק

   ונביא אמת:
  . ולא בעי אות:שאני

. שהוא היכי שמע ליה יצחק
שום דבר אמת מה שלא נאמר ל

   אדם להקריב את בנו:
. שהרי בית המקדש שחוטי חוץ

  היה בירושלים:
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ה ֶאת ַאְבָרָהם" ה ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ָבִרים ָהֵאּלֶ   . (בראשית כב, א) "ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ

  
   ?ַמאי "ַאַחר"
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן ִזיְמָראִמׁשּ י יֹוֵסי ּבֶ   : ַרּבִ
ָטן.  ל ׂשָ ָבָריו ׁשֶ   ַאַחר ּדְ

ְכִתיב ַמל :ּדִ ּגָ ֶלד ַוּיִ ל ַהּיֶ ְגּדַ   , (בראשית כא, ח) 423""ַוּיִ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ָטן ִלְפֵני ַהּקָ   ָאַמר ׂשָ
ל עֹוָלם! ָזֵקן ֶזה ֲחַנְנּתֹו ְלֵמָא  ִרי ֶבֶטן, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָנה ּפְ   ה ׁשָ

ה לֹא ָהָיה לֹו ּתֹור ֶאָחד אֹו ּגֹוָזל ֶאָחד ְלַהְקִריב ְלָפֶניָך? ָעׂשָ ל ְסעּוָדה ׁשֶ    !ִמּכָ
נֹו,  ִביל ּבְ ׁשְ א ּבִ ה ֶאּלָ לּום ָעׂשָ   ָאַמר לֹו: ּכְ

ד זֹוְבחֹו.  :ִאם ֲאִני אֹוֵמר לוֹ  ְנָך ְלָפַני" ִמּיָ   "ְזַבח ֶאת ּבִ
ד  ה ֶאת ַאְבָרָהם""ְוָהֱאלֹהִ ִמּיָ   . (בראשית כב, א) 424ים ִנּסָ

ְנָך""ַוּיֹ    , (בראשית כב, ב) 425אֶמר ַקח ָנא ֶאת ּבִ
אָאַמר  ר ַאּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   : ַרּבִ

ה.  "ָנא"ֵאין  ׁשָ ּקָ א ְלׁשֹון ּבַ   ֶאּלָ
ה, ְוָהָיה לֹו ִגּבוֹ  ָעְמדּו ָעָליו ִמְלָחמֹות ַהְרּבֵ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ל ְלֶמֶלְך ּבָ   ר ֶאָחד ּוְנָצָחן. ָמׁשָ

ִמְלָחָמה זֹו,  ָך, ֲעמֹוד ִלי ּבְ ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ   ְלָיִמים ָעְמָדה ָעָליו ִמְלָחָמה ֲחָזָקה, ָאַמר לֹו: ּבְ
ּלֹ  ׁש. א יֹׁשֶ ֶהם ַמּמָ   אְמרּו: ִראׁשֹונֹות ֵאין ּבָ

ה ִנְסיוֹ  ַכּמָ יִתיָך ּבְ רּוְך הּוא ָאַמר ְלַאְבָרָהם: ִניּסִ דֹוׁש ּבָ ן, ַאף ַהּקָ ֻכּלָ   נֹות ְוָעַמְדּתָ ּבְ
יֹון ֶזה,  ִנּסָ יו ֲעמֹוד ִלי ּבְ   ַעְכׁשָ

ּלֹ  ׁש ּבְ א יֹׁשֶ   ִראׁשֹוִנים. אְמרּו ֵאין ַמּמָ
  

ְנָך" ִנים ֵיׁש ִלי - "ֶאת ּבִ ֵני ּבָ   .ׁשְ
  ְוֶזה ָיִחיד ְלִאּמֹו.  ,ֶזה ָיִחיד ְלִאּמוֹ  - "ֶאת ְיִחיְדָך"

" ר ָאַהְבּתָ ְרַוְייהוּ  - "ֲאׁשֶ   ְרִחיָמָנא ְלהּו.  ּתַ
  . "ֶאת ִיְצָחק"

ה?  ְך ָלּמָ   ְוָכל ּכָ
ְעּתֹו ָעָליו.  ֵרף ּדַ ּטָ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

ֶרךְ  ָטן ַלּדֶ ק. ָאַמר לֹו:  ,ְקָדמֹו ׂשָ ַחּזֵ ים ְוָיַדִים ָרפֹות ּתֶ ְרתָּ ַרּבִ ה ִיּסַ ה ָדָבר ֵאֶליָך ִתְלֶאה... ִהּנֵ   "ֲהִנּסָ
יָך.. ל ְיִקימּון ִמּלֶ ֶלא"ּכֹוׁשֵ ה ָתבֹוא ֵאֶליָך ַוּתֵ י ַעּתָ    .ה)-(איוב ד, ב 426. ּכִ

י ֵאֵלְך"ָאַמר לֹו:  ֻתּמִ   . (תהלים כו, יא) 427"ֲאִני ּבְ
ְסָלֶתָך"ָאַמר לֹו:    , (איוב ד, ו) 428"ֲהלֹא ִיְרָאְתָך ּכִ
  . (איוב ד, ז) 429"ְזָכר ָנא ִמי הּוא ָנִקי ָאָבד"ָאַמר לֹו: 

ָלא ָקא ׁשְ  ֲחָזא ּדְ יָון ּדַ בִמיַע ֵליּה, ָאַמר ֵליּה: ּכֵ ָבר ְיֻגּנָ   , (איוב ד, יב) 430""ְוֵאַלי ּדָ
ה ְלעֹוָלה ְוֵאין ִיְצָחק ְלעֹוָלה.  ֶ ְרּגֹוד: ַהׂשּ י ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפַ ַמְעּתִ ְך ׁשָ   ּכָ

ֲאִפיּלּו ָאַמר ֱאֶמת ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו.  אי, ׁשֶ ּדַ ל ּבַ ְך עֹוְנשֹו ׁשֶ   ָאַמר לֹו: ּכָ
  

י ֵלִוי   ָאַמר:  ַרּבִ
ָמֵעאל ְלִיְצָחק ("ותרא שרה את בן הגר המצרית מצחק". בראשית כא, ט).  ל ִיׁשְ ָבָריו ׁשֶ   ַאַחר ּדְ

ָמֵעאל ְלִיְצָחק:    ָאַמר לֹו ִיׁשְ
מֹ  ן ׁשְ ה ַמְלּתָ ּבֶ ַאתָּ ִמְצֹות, ׁשֶ ָך ּבְ דֹול ִמּמְ ָנה.  ,ַנת ָיִמיםֲאִני ּגָ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ   ַוֲאִני ּבֶ

רּוְך הּואָאַמר  דֹוׁש ּבָ י? ִאם אֹוֵמר ִלי ַהּקָ ה ְמָגֶרה ּבִ   "ְזַבח ַעְצְמָך ְלָפַני" ֲאִני זֹוֵבַח.  :לֹו: ּוְבֵאֶבר ֶאָחד ַאּתָ
ד  ה ֶאת ַאְבָרָהם"ִמּיָ   .  "ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ

  

                                                             
ֵמל ֶאת ִיְצָחק 423 יֹום ִהּגָ ה ָגדֹול ּבְ תֶּ ַעׂש ַאְבָרָהם ִמׁשְ ַמל ַוּיַ ּגָ ֶלד ַוּיִ ל ַהּיֶ ְגּדַ   ַוּיִ
ִני 424 ה ֶאת ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ ה ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ָבִרים ָהֵאּלֶ  ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ

ם לְ  425 ה ְוַהֲעֵלהּו ׁשָ ר ָאַהְבתָּ ֶאת ִיְצָחק ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרּיָ ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאׁשֶ ר אַֹמר ֵאֶליךָ עָֹלה ַעל ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ּבִ   ַאַחד ֶהָהִרים ֲאׁשֶ
ין ִמי יּוָכל בבבב 426 ִמּלִ ְלֶאה ַוְעצֹר ּבְ ה ָדָבר ֵאֶליָך תִּ ק	גגגג. ֲהִנּסָ ַחּזֵ ים ְוָיַדִים ָרפֹות תְּ ְרתָּ ַרּבִ ה ִיּסַ ץ	דדדד. ִהּנֵ ַאּמֵ ִים ּכְֹרעֹות תְּ יָך ּוִבְרּכַ ל ְיִקימּון ִמּלֶ בֹוא 	הההה. ּכֹוׁשֵ ה תָּ י ַעתָּ ּכִ

ֵהלֵאֶליָך ַותֵּ  ּבָ ע ָעֶדיָך ַותִּ ּגַ   ֶלא תִּ
ִני 427 ֵדִני ְוָחּנֵ י ֵאֵלְך ּפְ ֻתּמִ   ַוֲאִני ּבְ
ָרֶכיךָ  428 ְקָוְתָך ְותֹם ּדְ ְסָלֶתָך תִּ   ֲהלֹא ִיְרָאְתָך ּכִ
ִרים ִנְכָחדוּ  429   ְזָכר ָנא ִמי הּוא ָנִקי ָאָבד ְוֵאיפֹה ְיׁשָ
ֶמץ ֶמ  430 ח ָאְזִני ׁשֵ ּקַ ב ַותִּ ָבר ְיֻגּנָ   ְנהוּ ְוֵאַלי ּדָ

 רש"י

. וכי היה הנסה דבר אליך תלאה
לאוהבך לנסותך בדבר שהיא 

   תלאה אותך ומכרית את זרעך:
. רצית והחיית' הנה יסרת רבים

לו כל באי העולם בדברים ועתה 
  הנה בא להלאותך ולבהלך:



564 ְסדּוָרה ְּגָמָרא

        פט, בפט, בפט, בפט, ב . 23
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יַח " ִהּדִ ְסִקיָלה.  -ָנִביא ׁשֶ   ּבִ
ְמעֹון י ׁשִ ֶחֶנקאֹוֵמר ַרּבִ    .: ּבְ

  

ַחת  ּדַ יֵחי ִעיר ַהּנִ ְסִקיָלה.  -ַמּדִ   ּבִ
ְמעֹון י ׁשִ ֶחֶנק ַרּבִ   . "אֹוֵמר: ּבְ

  
יַח " ִהּדִ ְסִקיָלה –ָנִביא ׁשֶ    ."ּבִ
  

ַנן ַרּבָ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ָחה'ָאְתָיא  ָחה' (דברים יג, ו) 431'ַהּדָ ִסית.  (דברים יג, יא) 432'ַהּדָ   ִמּמֵ
ְסִקי ן ּבִ ַהּלָ ְסִקיָלה.  ,ָלהַמה ּלְ אן ּבִ   ַאף ּכָ

  
ְמעֹון י ׁשִ   ?ְוַרּבִ

  
יּה,  (דברים יג, ו) ' ִמיָתה' ִתיָבא ּבֵ   ּכְ

א ֶחֶנק.  ּתֹוָרה ְסָתם ֵאיָנה ֶאּלָ   ְוָכל ִמיָתה ָהֲאמּוָרה ּבַ
  
  
ַחת " ּדַ יֵחי ִעיר ַהּנִ ְסִקיָלה -ַמּדִ   ."ּבִ
  

ַנן ַרּבָ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ִמיִרי  ָחה'ּגְ ָחה'  )ברים יג, ידד( 433'ַהּדָ ִסית 'ַהּדָ יַח.  (דברים יג, יא) אֹו ִמּמֵ ִהּדִ   אֹו ִמָנִביא ׁשֶ
  

ְמעֹון י ׁשִ    ?ְוַרּבִ
  

ַמר  ָחה'ּגָ ָחה' 'ַהּדָ ִביא.  'ַהּדָ   ִמּנָ
  

ִסית!    ְוִליְגַמר ִמּמֵ
  

ים,  ִסית ַרּבִ ים ִמּמֵ ִנין ֵמִסית ַרּבִ   ּדָ
ִסית ָיִח  ים ִמּמֵ ִנין ֵמִסית ַרּבִ   יד. ְוֵאין ּדָ

  
ִנין ֶהְדיֹוט ה ּדָ ַרּבָ   ֵמֶהְדיֹוט,  ַאּדְ

ִביא!  ִנין ֶהְדיֹוט ִמּנָ   ְוֵאין ּדָ
  

ְמעֹון י ׁשִ ה. , ְוַרּבִ דֹול ִמּזֶ יַח ֵאין ְלָך ֶהְדיֹוט ּגָ ִהּדִ יָון ׁשֶ   ּכֵ
  
  

                                                             

ר ָסָרה ַעל ה 431 י ִדּבֶ ִביא ַההּוא אֹו חֵֹלם ַהֲחלֹום ַההּוא יּוָמת ּכִ ר  'ְוַהּנָ ֶרְך ֲאׁשֶ יֲחָך ִמן ַהּדֶ ית ֲעָבִדים ְלַהּדִ ֱאלֵֹהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַהּפְֹדָך ִמּבֵ
ָך ה ְר  'ִצּוְ ּה ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמּקִ ךָ ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ּבָ   ּבֶ

יֲחָך ֵמַעל ה 432 ׁש ְלַהּדִ י ִבּקֵ ית ֲעָבִדים 'ּוְסַקְלּתֹו ָבֲאָבִנים ָוֵמת ּכִ   ֱאלֶֹהיָך ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ
ֵבי ִעיָרם ֵלאמֹר ֵנְלָכה ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהים ֲאֵחִר  433 יחּו ֶאת יׁשְ ּדִ ָך ַוּיַ ְרּבֶ ַעל ִמּקִ ֵני ְבִלּיַ ים ּבְ םָיְצאּו ֲאָנׁשִ ר לֹא ְיַדְעתֶּ  ים ֲאׁשֶ

 רש"י

 . שמתנבא בשםנביא שהדיח
   הקב''ה לעבוד עבודת כוכבים:

. כתיב הכא כי דבר סרה הדחה
להדיחך וכתיב במסית כי ביקש 

   להדיחך וגו':
. והך גזירה שוה מיתה כתב ביה

לא גמר מרביה דאין אדם דן 
   גזירה שוה מעצמו:

ורבי שמעון גמר הדחה הדחה 
. דבעיר הנדחת אגמריה מנביא

רביה גזירה שוה מסיני לדון 
סתברא דמנביא הדחה הדחה ומ

אגמריה הלכה למשה גזירה 
  שוה זו כדיהיב טעמא למלתיה:
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יַח "[  ִהּדִ ְסִקיָלה.  -ָנִביא ׁשֶ   ּבִ

ְמעֹון י ׁשִ ֶחֶנק ַרּבִ   ]."אֹוֵמר: ּבְ
  
אַמר ָא    :  ַרב ִחְסּדָ

עֹוֵקר ַהּגּוף    צ,א   . ֲעבֹוָדה ָזָרהּדַ ּוִביּטּול ִמְקָצת  ,ִקּיּום ִמְקָצתוְ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּדַ ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
ַרֲחָמָנא ָאַמר:  ֶרךְ "ּדְ ֶרְך.  (דברים יג, ו) 434"ִמן ַהּדֶ   ֲאִפיּלּו ִמְקָצת ַהּדֶ

ָאר ִמְצֹות, ּדִ ּדִ ֲאָבל עֹוֵקר ַהּגּוף  ֶחֶנק. ְבֵרי ַהּכֹ ׁשְ   ל ּבְ
ָאר ִמְצֹות ִב ּדְ ְוִקּיּום ִמְקָצת ּוִביּטּול ִמְקָצת  ְבֵרי ַהּכֹ  -ׁשְ טּורּדִ   .ל ּפָ

  
  :ַרב ַהְמנּוָנאְמִתיב 

ה'זֹו ִמְצַות  - (דברים יג, ו) "ָלֶלֶכת""    .'ֲעׂשֵ

ּה" ה'זֹו ִמְצַות  - "ּבָ ֲעׂשֶ   . "'לֹא תַּ
ֲעָתְך  ֲעבֹוָד ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ַחת ָלּה?  - ה ָזָרהּבַ ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ

  
ָמּה  ְרּגְ אּתַ   : ַרב ִחְסּדָ

ם ְצּתֶ   . (דברים יב, ג) 435""ְוִנּתַ
  

  ָאַמר:  ַרב ַהְמנּוָנא
עֹוֵקר ַהּגּוף,    ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

ָאר ִמְצֹות,  ׁשְ ין ּבִ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבֵ ין ּבַ   ּבֵ
  ה. ֲעבֹוָדה ָזָר ּדַ ְוִקּיּום ִמְקָצת ּוִביּטּול ִמְקָצת 

ַרֲחָמָנא ָאַמר ֶרְך"" :ּדְ ֶרְך.  - (דברים יא, כח) 436ִמן ַהּדֶ   ֲאִפיּלּו ִמְקָצת ַהּדֶ
ָאר ִמְצֹות ּדְ ֲאָבל ִקּיּום ִמְקָצת ּוִביּטּול ִמְקָצת  ְבֵרי ַהּכֹ  -ִבׁשְ טּורּדִ   .ל ּפָ

  
  
  
  

                                                             

ר ָסָרה ַעל ה 434 י ִדּבֶ ִביא ַההּוא אֹו חֵֹלם ַהֲחלֹום ַההּוא יּוָמת ּכִ ר  'ְוַהּנָ ֶרְך ֲאׁשֶ יֲחָך ִמן ַהּדֶ ית ֲעָבִדים ְלַהּדִ ֱאלֵֹהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַהּפְֹדָך ִמּבֵ
ָך ה ּה ּוִבַע  'ִצּוְ ךָ ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ּבָ ְרּבֶ   ְרתָּ ָהָרע ִמּקִ

ַגּדֵ  435 ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תְּ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם תִּ בָֹתם ַוֲאׁשֵ ם ֶאת ַמּצֵ ְרתֶּ ּבַ חָֹתם ְוׁשִ ם ֶאת ִמְזּבְ ְצתֶּ קֹום ַההּואְוִנתַּ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ   עּון ְוִאּבַ
ְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה 436 ָלָלה ִאם לֹא ִתׁשְ ר לֹא ְיַדְע ֱא  'ְוַהּקְ ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ֶרְך ֲאׁשֶ ם ִמן ַהּדֶ םלֵֹהיֶכם ְוַסְרתֶּ   תֶּ

 רש"י

. דרבנן ורבי שמעון מחלוקת
בנביא בעוקר כל הגוף בעבודת 
כוכבים ואומר נצטויתי ברוח 
הקודש מפי הגבורה להתנבאות 
לעקור כל מצות עבודת כוכבים 
מן התורה או לקיים מקצת 
ולבטל מקצת בהאי הוא 

קילה משום דקאמרי רבנן ס
דבהאי עניינא דכתיבא הדחה 
בנביא דגמרי סקילה מיניה 
בע''ז הוא משתעי דכתיב ובא 
האות והמופת וגו' נלכה ונעבדה 
היינו עקירת הגוף ובטול מקצת 
התם נמי כתיב בסיפא יומת כי 
דבר סרה וגו' להדיחך מן הדרך 
ואפי' במקצת במשמע ומיהו לא 
מישתעי קרא אלא בע''ז דדבר 

   ניינו:למד מע
אבל עוקר הגוף דשאר מצות 

. דנפקא לן דברי הכל בחנק
מקרא אחרינא האמור בפרשה 
אחרינא דלא כתיב בה הדחה 
אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר 
בשמי (דברים יח) והיינו מה 
שלא שמע וכתיב ומת הנביא 
ההוא וכל מיתה האמורה סתם 

   חנק הוא:
. דהתם דבר כתיב דבר פטור

   שלם ולא חצי דבר:
. ברייתא ללכת זו מצות עשה

היא בספרי גבי פרשת נביא 
המדיח דכתב בה הדחה (שם יב) 
להדיחך מן הדרך אשר צוך ה' 
אלהיך ללכת בה וגו' ודריש 
קרא יתירא ללכת זו מצות עשה 
דמשמע לעשות ולא משמע 

   אזהרה:
. דגמרינן מאשר בה לא תעשה

חטא בה דבלא תעשה מיירי 
גבי אלמא דשאר מצות נמי הכא 

הדחה כתיבי דאי לא משתעי 
קרא אלא בע''ז מאי עשה 

   איכא:
. דהאי ללכת ובין בשאר מצות

בה לא משמע ליה לרב המנונא 
אונתצתם דרחמנא אמר מן 
הדרך ואע''ז קאי דאכתי לא 
איתרבו שאר מצות בהאי 

   עניינא דללכת בה כולה משמע:
. ואפילו מחנק דהתם ד''ה פטור

 דבר שלם כתיב ולאו אעוקר
דברי תורה האי כי יזיד לדבר 
דבר קאי דהתם סקילה הוא 
אלא אדברים בעלמא כגון 

   צדקיה בן כנענה:
. כלומר היינו קיום היום עובדה

  מקצת וביטול מקצת:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָבר ִמן ַהּתֹוָרה " א ַלֲעקֹור ּדָ ְתַנּבֵ   יב. ַחיָּ  -ַהּמִ
ל ִמְקָצת  ים ִמְקָצת ּוְלַבטֵּ    –ְלַקּיֵ

ְמעֹון י ׁשִ   ּפֹוֵטר.  ַרּבִ
  

   :ּוַבֲעבֹוָדה ָזָרה
לּוָה"  :ֲאִפיּלּו אֹוֵמר טְּ יב -"ַהּיֹום ִעיְבדּוָה ּוְלָמָחר ּבַ ְבֵרי ַהּכֹל ַחּיָ   . "ּדִ

  
ֵיי א,  ַאּבַ ַרב ִחְסּדָ   ָסַבר ָלּה ּכְ

אּוְמָתֵרץ ָלּה כְּ     .ַרב ִחְסּדָ
  

ַרב ַהְמנּוָנא ָרָבא    ,ָסַבר ָלּה ּכְ
ַרב ַהְמנּוָנא.    ּוְמָתֵרץ ָלּה ּכְ

  
ֵיי" א ַאּבַ ַרב ִחְסּדָ א, ּוְמָתֵרץ ָלּה ּכְ ַרב ִחְסּדָ    ".ָסַבר ָלּה ּכְ
  
ָבר ִמן ַהּתֹוָרה" א ַלֲעקֹור ּדָ ְתַנּבֵ ְבֵרי ַהּכֹ  - "ַהּמִ ֶחֶנק, ּדִ   ל ּבְ
ל ִמ " ים ִמְקָצת ּוְלַבטֵּ ְמעֹוןְקָצת ְלַקּיֵ י ׁשִ ַנן.  - "ּפֹוֵטר ַרּבִ ין ְלַרּבָ   ְוהּוא ַהּדִ
לּוָה"  :ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֲאִפיּלּו ָאַמרַב וְ " טְּ יב –"ַהּיֹום ִעיְבדּוָה ּוְלָמָחר ּבַ   . "ַחּיָ

ְדִאית ֵליּה,    ָמר ּכִ
ְדִאית ֵליּה.    ּוָמר ּכִ

  
ַרב ַהְמנּוָנא, ּוְמָתֵרץ ָלּה כְּ  ָרָבא"    ".ַרב ַהְמנּוָנאָסַבר ָלּה ּכְ
  
ָבר ִמן ַהּתֹוָרה" א ַלֲעקֹור ּדָ ְתַנּבֵ ָאר ִמְצֹות ַהּמִ ׁשְ ין ּבִ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבֵ ין ּבַ יב –, ּבֵ   , "ַחּיָ

ְדִאית ֵליּה,    ָמר ּכִ
ְדִאית ֵליּה     .ּוָמר ּכִ

ל ִמְקָצת " ים ִמְקָצת ּוְלַבטֵּ ָאר ִמְצֹות ְלַקּיֵ ׁשְ ְמעֹוןּבִ י ׁשִ    ,"ּפֹוֵטר ַרּבִ
ַנן.  ין ְלַרּבָ   ְוהּוא ַהּדִ

לּוָה"  :ּוַבֲעבֹוָדה ָזָרה, ֲאִפיּלּו אֹוֵמר" טְּ יב -"ַהּיֹום ִעיְבדּוָה ּוְלָמָחר ּבַ   , "ַחּיָ
ְדִאית ֵליּה,    ָמר ּכִ
ְדִאית ֵליּה     .ּוָמר ּכִ

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ּכֹ  ַמע לֹו, חּוץ ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה, "ֲעב :אַמר ְלָך ָנִביאל, ִאם ּיֹּבַ ְבֵרי תֹוָרה" ׁשְ   ֹור ַעל ּדִ
ֶאְמ  ה ּבְ ֲאִפיּלּו ַמֲעִמיד ְלָך ַחּמָ ַמע לוֹ ׁשֶ ׁשְ   . ַצע ָהָרִקיַע ַאל ּתִ

  
ְנָיא    :ּתַ

ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ּה ׁשֶ ְעתָּ יַע ּתֹוָרה ְלסֹוף ּדַ   ִהּגִ

ּה, ְלִפיָכְך ָנְתנָ  ָלה ּבָ   ה ּתֹוָרה ֶמְמׁשָ
ַמע לוֹ  ׁשְ ֶאְמַצע ָהָרִקיַע ַאל תִּ ה ּבְ ֲאִפיּלּו ַמֲעִמיד ְלָך ַחּמָ   . "ׁשֶ

  
ְנָיא    :ּתַ

י ֲעִקיָבאָאַמר "   : ַרּבִ
ה ְלעֹוְבֵרי ְרצֹונוֹ  רּוְך הּוא ַמֲעִמיד ַחּמָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ לֹום ׁשֶ    ,ַחס ְוׁשָ

ן ַעזּ  גֹון ֲחַנְנָיה ּבֶ א ּכְ תֹו ְנִביא ֱאֶמת, ֶאּלָ ִחּלָ תְּ ּמִ   ּור ׁשֶ
ֶקר   .  "ּוְלַבּסֹוף ְנִביא ׁשֶ

   
  
  

 רש"י

. דאמר בע''ז הוא כרב חסדא
דפליגי אבל בשאר מצות עוקר 
הגוף הוא בחנק וביטול מקצת 

   פטור:
. ר''ש פוטר והוא הדין לרבנן

בי חנק דבר שלם כתיב ולרב דג
חסדא הא דנקט ר''ש הא קמ''ל 
דרישא דקתני סתמא חייב 
ואפילו לרבנן בחנק דרבי שמעון 
הוא דקא מחייב חנק ולא 
סקילה דשאר מצות בעניינא 

   הדחה דסקילה לא כתיבי:
. לרבנן מר כדאית ליה כו'

בסקילה לרבי שמעון בחנק 
והוא הדין לרבנן ולרב המנונא 

ר' שמעון רבותא הוא האי דנקט 
כלומר ואפילו מחנק דרבי 
שמעון פטור וכ''ש מסקילה 
דמחייבי ליה רבנן בעוקר את 

   הכל:
. המוחזק אם יאמר לך נביא

עבור על דברי תורה הכל לפי 
תקנת השעה כגון אליהו בהר 

   הכרמל בשחוטי חוץ:
. נתנה התורה ממשלה בה

כלומר אפילו תראה אותו נביא 
ו דכתיב מושל ועושה כרצונ

(דברים יג) ונתן אליך אות או 
   מופת:

. כגון שתחילתו נביא אמת
חנניה הנביא והאי ונתן אליך 
אות בעודו נביא אמת יתן לך 
אות בנבואה אחרת ולבסוף 
כשיחזור להרשיע יאמר לעבוד 
עבודת כוכבים וסמוך עלי שהרי 
מוחזק אני על ידי אות ומופת 

   שנתתי לך כבר:
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   ."זֹוְמֵמי ַבת ּכֵֹהן ְוּבֹוֲעָלּה "
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ֵריּה ָאַמר    : ַרב ִאיָקאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְלמּוד לֹוַמר  יֶתם לֹו כַּ ַמה תַּ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו""ַוֲעׂשִ   ? (דברים יט, יט) 437ֲאׁשֶ

ֶהן,  ּיֹוֵצא ּבָ ּתֹוָרה זֹוְמֵמיֶהן ּובֹוֲעֵליֶהן ּכַ ּבַ ִמין ׁשֶ ל ַהְמזּומָּ ּכָ   ְלִפי ׁשֶ
ֵריָפה ְוֵאין ּבֹוֲעָלּה  ׂשְ ת ּכֵֹהן ִהיא ּבִ    ,ּבַ

ׁשוּ  - זֹוְמִמין ׁשּו ִאם ָלּה הּוּקְ   ? ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם לֹו הּוּקְ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ   .  "ְלָאִחיו ְולֹא ַלֲאחֹותוֹ  - "ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו" :ּכְ
  

הדרן עלך אלו הן הנחנקיןהדרן עלך אלו הן הנחנקיןהדרן עלך אלו הן הנחנקיןהדרן עלך אלו הן הנחנקין

                                                             
ךָ  437 ְרּבֶ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמּקִ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ   ַוֲעׂשִ

 רש"י

כגון מסרה האב  (לרשות הבעל.
לשלוחי הבעל ועדיין היא בדרך 
ולא קרינן בה בית אביה: 
לאותה מיתה. שהיו מחייבין 
את הנידון: ובועלה. כלומר וכל 
הבועלים נידונין כמיתת 

  הנבעלת חוץ מבועל בת כהן:) 
. לכתוב כאשר מה ת''ל לאחיו

   זמם לעשות ולישתוק:
. לבועל שהיו אם לו הוקשו

   מחייבין אותו חנק:
. שמחייבין אותה אם לה

   שריפה:
. כל היכא לאחיו ולא לאחותו

דבעדותן מחייבין איש ואשה 
  ודינן חלוק כי הכא לו הוקשו:

  


