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  [יא]

ּו ְוהוֵֹצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אוֹ ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂש) יז, ה(

ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶאל ְׁשָעֶרי ֶאת ָהִאיׁש אוֹ ֶאת ָהִאָּׁשה ּוְסַקְלָּתם 

  ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו:

                                                 
  כדי להבין תוכן דבריו יש להקדים כמה הקדמות.[יא]  1

ומפורש שם  ,כתבה תורה פרשת עיר הנדחתיט)  -פרשת ראה (יג, יגב

ַהֵּכה ַתֶּכה ) "יז-דברים פרק יג, טזכדכתיב ( ,ממונם אבדשהנדחין בסייף ו

ַהֲחֵרם ֹאָתּה ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבּה ְוֶאת ְּבֶהְמָּתּה  ֶאת ֹיְׁשֵבי ָהִעיר ַהִהוא ְלִפי ָחֶרב

ּה ִּתְקֹּבץ ֶאל ּתֹו ְרֹחָבּה ְוָׂשַרְפָּת ָבֵאׁש ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ְלִפי ָחֶרב:  ְוֶאת ָּכל ְׁשָללָ 

א ִתָּבֶנה עֹוד ֶהי ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם  " ע"כ. אבל לא ָּכל ְׁשָלָלּה ָּכִליל ַלה' ֱא

  ואיזה מיתה חייבין. ,מבואר בתורה מה דין המדיחין

 ,יב)-, זיג(ודה זרה אבל לעיל מיניה כתיב פרשת מסית את היחיד לעבוד עב

ּוְסַקְלּתוֹ ָבֲאָבִנים ) "יג, יא(דכתיב  ,ומפורש בתורה דהמסית דינו בסקילה

ֶהי ַהּמֹוִציֲא ֵמאֶ  ָוֵמת  ."ֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדיםִּכי ִבֵּקׁש ְלַהִּדיֲח ֵמַעל ה' ֱא

אבל  ,שיומתפרשת נביא המסית לעבוד עבודה זרה בו) -ומפורש לעיל (יג, ב

ְוַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֹחֵלם ַהֲחלֹום ) "יג, ו( כדכתיב ,לא מפורש איזה מיתה חייב

ֵהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַהֹּפְד  יּוָמתַההּוא  ִּכי ִדֶּבר ָסָרה ַעל ה' ֱא

ֶהי לָ  ֶלֶכת ָּבּה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמֵּבית ֲעָבִדים ְלַהִּדיֲח ִמן ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ִצְּו ה' ֱא

  ".ִמִּקְרֶּב

 ,ז) כתבה תורה פרשת יחיד העובד עבודה זרה-בפרשת שופטים (יז, ב

) יז, הכדכתיב ( ,בסקילה העובדים עבודה זרהיחידים  ומפורש בתורה דדין

ָרע ַהֶּזה ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ַהָּדָבר הָ "

וכן ממונו  ".ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּוֶאל ְׁשָעֶרי ֶאת ָהִאיׁש אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה 

  פלט, דלא מפורש להחרימו, וכן מבואר במשנה סנהדרין (קיא, ב).

ויחיד  ,בסייףמיתתן אנשי עיר הנדחת שמפורש בתורה א. העולה מזה: 

המסית את היחיד בסקילה. דורה בתמפורש העובד עבודה זרה בסקילה. ב. 

ולא מפורש איזה מיתה. ד. לא  ,נביא המסית יומתג. מפורש בתורה ש

   מפורש כלל בתורה דין המדיחין עיר הנדחת.

. דרבנן מפורש דין נביא המסית ודין המדיחין בסנהדרין (פט, ב)אבל 

"הדחה" "הדחה" ממסית  דילפינן ,סוברים שנביא המסית מיתתו בסקילה

 ,דכתיב "יומת" ,ורבי שמעון סובר דפשוטו של מקרא ,בסקילה ושמיתת

דין המדיחין  ועוד מפורש (שם) .עדיף טפי וסתם מיתה בתורה היא בחנק

או מנביא  ,דרבנן ילפי גם בזה "הדחה" "הדחה" ממסית ,בעיר הנדחת

  מדוע חוזר הכתוב ואומר "את האיש או את האשה"

אל שעריך את האיש או את כו' (ה) והוצאת את האיש ההוא 

רה ולזה בא ,. ויעויין מורה חלק ג פרק לז1האשה. התמיה מובנת

 ,יאמנבסובר דילפינן "הדחה" הדחה"  שהדיח [לשיטתם], ורבי שמעון

ומקשה הש"ס מדוע לא לומד  .והוא הדין במדיחין קדלשיטתו מיתתו בחנ

דדנין מסית ומתרץ הש"ס  ,הדחה הדחה ממסית דמפורש בו דדינו בסקילה

 ,מסית את הרביםלעולם הוא ממסית רבים של נביא ש ,רבים של עיר הנדחת

  ולא ילפינן ממסית של יחיד.

דיחי ת רבים כי נביא הוא] ומיס[ולעולם הוא מנביא שמסית  :העולה מזה

  .לרבנן בסקילה ולרבי שמעון בחנק ,עיר הנדחת

. וממונו פלט , ויחיד בסקילהוומנם אבד לפי זה: א. אנשי עיר הנדחת בסייף

לרבנן בסקילה ולרבי  ,נביא ומדיחי עיר הנדחתב. מסית יחיד בסקילה. ג. 

  שמעון בחנק.

 אלא אם ,דאין נעשים אנשיה עיר הנדחת ,עוד מבואר בסנהדרין (קיא, ב)

דינם  ,נשיםאיש אחד, או אפילו שתי אבל אם הדיחוה  ,אנשיםשני הדיחוה 

  , וממונם פלט.כיחידים שנהרגים בסקילה ולא בסייף

איזה מיתה חמורה דנחלקו רבנן ורבי שמעון  ,(מט, ב) עוד מבואר בסנהדרין

יותר, דהכל מודים שסקילה ושרפה חמורה מחנק והרג, אבל נחלקו מה 

 ,והרג חמורה מחנק ,סוברים שסקילה חמורה משריפה דרבנן ,יותר החמור

  וחנק חמורה מהרג. ,דשריפה חמורה מסקילה ,ורבי שמעון סובר להפך

שתי בתי קברות היו מתוקנין לבית דין; אחת ) "א ,מו(סנהדרין תנן בעוד 

מז, א) (סנהדרין ב". ומבואר לנהרגין ולנחנקין, ואחת לנסקלין ולנשרפין

כך אין קוברין רשע חמור  ,ין קוברין רשע אצל צדיקשכשם שא ,דהטעם הוא

לכל מיתה  ,אם כן נתקן ארבע בתי קברות (שם) ומקשה הש"ס .אצל רשע קל

דקבלה לחכמים שיש לעשות רק שני בתי קברות  ,ותירצו ,בית קברות נפרד

  נפרדות.

אלא מגדף  ,(מה, ב) דלחכמים כל הנסקלין אינם נתליןעוד מבואר בסנהדרין 

  עבודה זרה.ועובד 

ו נבוא לבאר יועכש ,עד כאן ההקדמות הנצרכות להבנת דברי המשך חכמה

  .דברי קדשו

ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא יש לדקדק על הפסוק "דהנה 

ָּתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶאל ְׁשָעֶרי ֶאת ָהִאיׁש אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה ּוְסַקלְ 
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". ב. ֶאת ָהִאיׁש אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה" חוזר הכתובמדוע כתוב א.  :"ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו

ולאחר מכן לא  ַהִהואאֹו ֶאת ָהִאָּׁשה  ַההּואָהִאיׁש מדוע בראשונה כתוב 

  .ומיישב בשלושה דרכים ,כתוב אלא איש ואשה. זה בא המשך חכמה לבאר

שכתב בביאור  ,)ג פרק לז( שיטת הרמב"ם במורה נבוכים - הדרך האחת

ולהיות הפעולות ההם טעם העבירה של עבודה זרה וכישוף וכדו' וז"ל "

[פירוש, מעשי הכישוף האלה  התנה ברובם שיעשום הנשים ,אמנם ,כלם

, אמר מכשפה לא תחיה, ורק אז זה מצליח] ,היו מתנים שיעשום דוקא נשים

 בודה זרהבע ןכם רה גועוד לחמלת בני אדם בטבע להרוג הנשים, ולזה בא

לבד, איש או אשה, וכפל ואמר את האיש או את האשה, מה שלא בא כמו 

  ." עכ"לו, וסבת זה רוב החמלה עליהם בטבעזה לא בחלול שבת ולא בזולת

והרי  ,לאו דכישוף נאמר על מכשפהתוכן דבריו, דבא הרמב"ם לבאר מדוע 

י הכישוף מתנים שהיו אנש ,ומבאר ,כידועכל התורה בלשון זכר נאמרה 

ועל פי זה מבאר הרמב"ם מדוע  .שלא יצליח לעשות זאת אלא על ידי נשים

כיון שעיקר מעשה העבודה  ,כפלה תורה בפסוק דידן לחזור שוב איש ואשה

כיון שדרך בני אדם לחמול  ,ועוד טעם כתב הרמב"ם .זרה הללו על ידי נשים

ל הנשים העובדות לפיכך כפלה תורה שלא לחוס ע ,על נשים שלא להורגם

כיון ו ],כפלה גם באנשים ,וכיון שכפלה בנשים[ .דה זרה שלא להורגןועב

]. זה לכן לא כתוב ההוא ולא כתוב ההיא ,שחוזר וכופל רק מפני טעם זה

  דרך הרמב"ם.

לפי שמצינו שהנדחים ) דז"ל "פיסקא קמח(ספרי על פי ה - הדרך השניה

האיש או את האשה וסקלתם תלמוד לומר את  ,בסייף יכול אף המדיחים

מדוע חוזר  ,פירוש הספרי בא ליישב הדקדוק הנ"לע"כ. " באבנים ומתו

 דבא ללמד שהמדיחין ,ומפרש ,"ֶאת ָהִאיׁש אֹו ֶאת ָהִאָּׁשההכתוב ואומר "

   שאינו מפורש בתורה מה דינן. ,בסקילה של עיר הנדחת

א אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּו" ,ולפי זה כך פירוש הכתוב

אלו הנדחים שנדחו לעבוד  ,"ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶאל ְׁשָעֶרי

" אלו הם המדיחים. ועל כולם ֶאת ָהִאיׁש אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה" זרה ממש, עבודה

ק היטב פי הספרי מדוקד". ועל ְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּוּו"יהיה  ןשניחד עו

דבראש הכתוב איירי מעובדי עבודה זרה  ",ההיא" "ההוא"מדוע לא כתוב 

דאיירי מהמדיחין שלא  אבל בסיפא ",ההיא" "ההוא"לכן כתוב  ,ממש

קשה על אלא ש .יושב כל הדקדוקים. לא כתוב ,עליהם כתוב שעשו עבירה

על כורחך כאן סתם ו ,סתם ספרי רבי שמעון הוא (סנהדרין פו, א)הרי ש ,זה

דלרבי שמעון (סנהדרין פט, ב) מדיחי עיר  ,לאו רבי שמעון היאספרי 

 חוזר ולבסוף ,. לפיכך מפרש המשך חכמה דרך שלישיתהנדחת בחנק

  .אליבא דרבי שמעון מיישב את דברי הספריו

יחד  ,דהכתוב בא לחדש שקוברין את הנדחין שנסקלו - הדרך השלישית

כיון דגמירי  אמינא, דסלקא דעתך .עם נסקלים אחרים באותו בית קברות

ובית  אחד, אפשר שכל הרוגי בית דין יהיו בבית קברות ,שתי בתי קברות

שהם  ,רהשהם מגדף ועובד עבודה ז ,לנסקלין ונתליןקברות שני יהיה 

אין הכונה  ,ומה שכתוב "את" .ובזה איירי קרא ,חמורים מחמת שנתלין

וכך פירוש  ."ד"את" משמש גם במשמעות של "עם ,אלא "עם" ,לשון פעול

ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ַהָּדָבר הכתוב "

[שחייבים סקילה ָהִאיׁש אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה  " [עם]ֶאת" –" ָהָרע ַהֶּזה ֶאל ְׁשָעֶרי

 ,קראוקא משמע לן  ,"ַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּוּוסְ על עבירה אחרת ולא נתלו] 

, אלא לחייבי סקילה ושריפה, ולחייבי סייף שאין בתי קברות נפרד להם

  .ובזה מיושב למה לא כתוב ההוא ההיא וחנק.

 ,משך חכמה ומיישב את שיטת הספריחוזר הושוב  - ישוב לדרך השניה

דוקא במדיחי עיר הנדחת פליג רבי  ,דהנה .שיהיה גם על פי רבי שמעון

איש  ,ולפי הספרי ,אר בכתוב דהוא בסקילהאבל במדיח יחיד מבו ,שמעון

[ועל כורחך  ,איש מדיח ואשה מדיחההיינו  ,ואשה דכתיב בסיפא דקרא

 ,וכבר נתבאר דאיש יחידדשני נשים דינם כאיש אחד]. אשה היינו שני נשים, 

ועל כורחך הנדחין דינן רק  ,שים עיר הנדחתואינם ע ,ואשה אפילו שנים

 ,כיון דלפי הספרי סיפא דקרא איירי במדיחיןו ,כפי שנתבאר לעיל ,כיחיד

עיר הנדחת על ידי איש  תדלא נעשי ,מוכח שלא איירי במדיחי עיר הנדחת

ולכן נסקלין אפילו לרבי  ,נעשין יחידים בלבדאלא נשים, על ידי לא ו ,יחיד

  . שמעון

 ריועל כורחך דבזה איירי קרא, דהא מפורש בכתוב דהנידחין בסקילה, וה

נדחת דינן בסייף, וכיון שהספרי מפרש דאיש ואשה בא לרבות אנשי עיר ה

מדיחי עיר הנדחת בסקילה, מה יעשה הספרי עם הכתוב המפורש כאן דלא 

איירי באנשי עיר הנדחת, אלא ביחידים שדינם בסקילה ולא בסייף, אלא על 

כורחך דהכתוב בא לומר, שאם הדיחו איש יחידי או נשים הרבה, את אנשי 

רבים שדינן בסייף עיר הנדחת, דהיינו כדין עשו אנשי העיר כדין העיר, לא נ

   ובזה איירי קרא.וממונם אבד, אלא כיחידים שדינן בסקילה וממונם פלט. 

ורש בתורה שדינו מסית יחיד כבר מפ עונשהא  ,אלא שיש להקשות

דהא גופא בא  ,לזה מבאר המשך חכמה ,ומאי קא משמע לן קרא ,בסקילה

, או נשים הסיתו פילו אם יחיד הסית את כל אנשי העירשא ,הכתוב לחדש

דאין יחיד  ,דינם כיחיד ,עבדו על פי הסתתם עבודה זרהו ,כל אנשי העיראת 

   .ולכן המדיח בסקילה ,ולא נשים ואפילו שתים ,עושה עיר נדחת

ומדיחי עיר  ,שמעון דכיון דסתם ספרי רבי ,ועל פי זה כך ביאור הכתוב

ועל כורחך  ,דהכא המסיתין הם בסקילה ,ע לן קראקא משמ ,דחת בחנקנה

הטעם הוא מפני שלא נעשים אנשי העיר כעיר הנדחת שדינן בסייף וממונם 

רי פסובזה מיושב שיטת ה ,אלא כיחידין שדינן בסקילה וממונן פלט ,אבד



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

דמשום זה דריש  ,. ונראה'גם כן בעבודה זרה איש או אשה וכו

ולכן לא  ,קרא לאתויי מדיחי עיר הנדחת(פיסקא קמח) ספרי ב

ובאמת בזה  ,א, משום דהם לא עשו שום מעשהיכתוב בהו הה

 ביר , דאילו(עיין סנהדרין פו, א) שמעון הוי ביר סתם ספרי לאו

דמדיחי עיר  (פט, ב) ןשמעון סובר בסנהדרין סוף פרק הנחנקי

הנדחת בחנק, עיין שם, ואילו כאן וסקלתם כתיבא בהו. ולקמן 

 ,שם). והנראה בזה ,גבי נביא שהדיח מייתי פלוגתייהו (סנהדרין

שאין קוברין רשע חמור אצל  אמשום דאמר (סנהדרין) בדף מז, 

ובאמת  ,גמיריקברות  'קברות ומשני ב 'ופריך, דנתקן ד ,רשע קל

תנאי (סנהדרין מט, ב) איזה  או סקילה ושריפה, פליגיחנק והרג 

, כיון דכל הנסקלין אינן נתלין מינאאעתך דלקא אבל דא ס ,חמור

 מינאאעתך דלקא , ס(סנהדרין מה, ב) רהזבודה רק מגדף ועובד ע

 ,ולהנך דעובדין עבודה זרה ,לנסקלין דעלמא ,קברות 'דנצריך ב

דיכול להוציא  ןלשמע מא קלכן  ,קברות לחודייהו דחמורין דנתלין

האיש ההוא או האשה ההיא שעבדו עבודה זרה לסקילה, עם הנך 

את  ,וזה שאמר ן.נתלי ןדנסקלין שלא עבדו עבודה זרה שאינ

ולכן לא כתוב  ,ירושו דאת כמו עם, לא סימן הפעולהאיש, דפ

 ,דאינן נתלין, ולומר ,דבאיש ואשה דנסקלין דעלמא מיירי ההוא,

והנה בעיר  אחד ולא צריך להנך קבר לחודא. דנסקלין במקום

                                                 

לא ביאר  ,אלא שכדרכו בהרבה מקומות ,זה תוכן דבריו .על פי רבי שמעון

  סדרן.את חלוקת הפירושים ו

 
תמצית דבריו: הטעם שהכתוב חוזר על איש ואשה: א. לרמב"ם  2

שלא לחמול להרוג אפילו נשים, העובדות עבודה זרה. ב. לספרי  -

איירי בדין המדיחין, ומלמד שדינם בסקילה. ג. למשך חכמה  -

"את" היינו "עם". ומלמד, שקוברין נסקלין של עבודה זרה עם  –

  חמורים יותר שנתלין. שאר נסקלין, אף על פי שהם

   

  [יב]

[יב] תוכן דבריו, ליישב בעוד דרך מדוע כתוב בפסוק בסיפא עוד פעם  3

אם שאף על פי ש )טו, ב(ומיישב על פי המבואר בסנהדרין  ,איש או אשה

והטעם פירש רש"י (טו, ב ד"ה [ ,כל השבט הודח אינו נעשה עיר הנדחת

 ,יצא מכלל עיר ונקרא ציבורושבט שלם שהודח  ,יבתכדעיר מעשרה) 

מכל מקום אינו נידון בסנהדרין קטנה שבשער כל  ],ובציבור לא כתוב סייף

ואי אתה מוציא כל השבט  ,איש ואשה אתה מוציא לשעריךדדרשינן " ,עיר

, שכל אחד רין קיא, ב)ד(סנה נדחת על פי נשים היא כיחידיםה

ו מדיח יחיד, דבסקילה לכולי נידון בסקילה, והמדיח הוה כמ

לדרשת  ןולכ ,שמעון דבחנק ביר דדוקא מדיח רבים אמר ,עלמא

ל עף הספרי אמר את האיש או את האשה, דעל מדיחים קאי, וא

חים, האשה בסקילה, ועל כרחין דהנדוחין גם כן פי שבאשה מדי

עון לסבור דרשא דספרי על שמ ביר ולפי זה מצי גם ,בסקילה

נדחת על העיר  ן, דאין עושי'כווזה שאמר את האיש  ,המדיחים

דבהאי גונא דהמדיח הוי  ןלשמע מא ולכן ק ,פי יחיד ועל פי אשה

ו, תו להמדיח דין מסית חד או אשה, כיון שכל העיר כיחידים דמ

יחיד אית ליה, ומיתתו בסקילה, כיון שכל העיר נידון בסקילה 

  .2ק היטב בכל זהו"וד .פלט כיחידים ןמונומ

  

  [יב]

ְוהוֵֹצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אוֹ ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ) יז, ה(

אוֹ ֶאת ָהִאָּׁשה ּוְסַקְלָּתם  ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶאל ְׁשָעֶרי ֶאת ָהִאיׁש

  ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו:

  עוד טעם מדוע כתוב בסיפא איש או אשה

נראה דתרי מיעוטי  ב, זבגמרא סנהדרין דף ט 3ולאחר העיון

אנשי עיר הנדחת אפילו ) שטז, ב". עוד מבואר בסנהדרין (כולו לשעריך

בסנהדרין אלא  ,נן נידונין בסנהדרין קטנה שבעיראי ,שאינם שבט שלם

כדתנן (סנהדרין ב, א) אין עושים עיר הנדחת אלא בבית דין של  ,גדולה

אמר רבי חייא בר יוסף אמר ) "ב ,טז(סנהדרין והטעם אמרו ב ,שבעים ואחד

רבי אושעיא: דאמר קרא והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא, איש 

  ".יך, ואי אתה מוציא כל העיר כולה לשעריךואשה אתה מוציא לשער

דתחלת הכתוב בא למעט דדוקא איש  ,יתבאר לך הכתוב כחומרזה ועל פי 

אף על פי שדינו  ,אבל שבט כולו ,ךייחיד או אשה יחידה תוציא לשער

וסיפא דקרא בא  ,בבית דין של שבעים ואחדבסקילה לא תדון בשעריך אלא 

אבל עיר הנדחת  ,ילה דנין בשעריךלמעט דדוקא איש ואשה שדינן בסק

כיון שאין דינן בסקילה  ,נידון בנסהדרין ,שהוא מיעוטו של שבט אפילו

לכן אינך דן  , ובקרא כתיב איש ואשה בסקילה, וממונן פלט,וממונם אבד

  .בשעריך

וסיפא  ,שבט שהודח ממעט רישא דקראד מפרש [והטעם שהמשך חכמה

סיפא דקרא כתיב סקילה ולא כיון שב ,שבט לענין עיר הנדחת מעטמ

וממונו  דדוקא איש ואשה שחייבים סקילה ,לפיכך דרשינן בסיפא ,ברישא

אבל  ,מיעוט שבט שחייב סייף וממונו אבדולא  ,אתה מוציא לשעריך פלט



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה
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הוא רק באיש  ,ן, דבסנהדרי קטנה שבכל שער ועיריממעטינ

בבית דין  ןאות ןאז דנישדחת שדינה בסייף, ואשה, ולא בעיר הנ

 ןעל גב דדינוכן בשבט שהודח, אף  ,א בירושלים"של עהגדול 

רק לבית דין הגדול  ןפלט, גם כן אין מוציאי ןבסקילה וממונ

ולכן האיש או האשה קמא, ממעט שבט שהודח כולו,  .בירושלים

בית דין של העיר שער אותו ל ן, אין מוציאיןדנסקלי בגל עף דא

עיר הנדחת, הוא למעט  ,והאיש או האשה השני ,סנהדרי קטנה

להם דין אחר של מרובים אף שהם מיעוטו של שבט, כיון שיש 

רק לבית דין  ןאות ןבסייף וממונם אבד, אין מוציאי ןשה

בסקילה. וזה אמת לכל  ןירושלים סנהדרי גדולה, כיון שאינשב

  .4מבין משפט הלשון

  

  [יג]

ִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְוהוֵֹצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אוֹ ֶאת ָהִאָּׁשה הַ ) יז, ה(

ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶאל ְׁשָעֶרי ֶאת ָהִאיׁש אוֹ ֶאת ָהִאָּׁשה ּוְסַקְלָּתם 

  ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו:

                                                 

אלא שבט  ,לכן לא מתמעט אנשי עיר הנדחת ,ברישא לא כתוב סקילה

דלכן  ,וד נראהוע .שאינו איש מטעם ,שנידון בסנהדרין גדולהשהודח 

 ,שהמיעוט הוא על יחיד ולא שבט ,לדקדק ",ההיא" "ההוא"ברישא כתוב 

לדקדק שהמיעוט הוא מנסקלין ולא  ",ההיא" "ההוא"ובסיפא לא כתוב 

 .והוא נפלא מאוד] ,לקין הנ"ומיושב כל הדקדו ,מיחיד
 ,תמצית דבריו: הטעם שכתוב בסיפא עוד פעם איש או אשה 4

 :ענינים שאין דנין אלא בסנהדרין גדולה כיון שהכתוב ממעט ב'

דנידון בסנהדרין הגדולה אף על פי שאינו  ,א. כל השבט שהודח

דציבור אינו נעשה עיר הנדחת. ב. אנשי עיר  ,נעשה עיר הנדחת

  דדינן בסייף ולא בסקילה. ,הנדחת

   

 [יג]
ם עובד עבודה זרה לאהבה או א ,[יג] תוכן דבריו ליישב בעוד דרך, דהנה 5

ובתוס'  ).עב, ב(כדאמר רבא בשבת  ,אינו חייב סקילה ,ליראה של הזולת

[ואין זה מענין  ,וכן בתוס' ישנים ,דברים שם האריכו ליישב על פי זה כמה

   .ביארנו להאריך בזה]

דבא לומר שאם  ,ועל פי זה יש ליישב מדוע חוזר הכתוב על איש או אשה

כי אולי אחד עושה  אי אפשר להרוג אותם, ,עבודה זרהאשה ואשה עבדו 

אבל אם מתברר לנו בבירור  , ואין ידוע מי הוא.אהבת בן זוגו או מיראתומ

  עוד טעם מדוע כתוב בסיפא איש או אשה

 ן,דרק איש לבדו או אשה לבדה נסקלייש לומר דכיון לזה,  5עוד

חד מהם דיתכן דאעבודה זרה איש עם אשה,  ןהא אם היו עובדי

לאלוה, רק עבד אותה  גילולים תעבד לא בשביל שקיבל העבוד

 ,ה, או היא עבדה מיראת אישה האדוקלאהבת אשתו האדוק

סבר רבא  מאהבת אדם או מיראת אדם גילולים תוהעובד עבוד

לכן  ,, בתוספות, ובתוספות ישנים בזהביעויין שבת עב,  ,דפטור

עריך את האיש או את האשה, דייק קרא את הדבר הרע הזה אל ש

  .6, ודו"קשבאופן זה אם הוא רע יסקלו גם כן

  

 ליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היהג
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

וכך ביאור  .אז נסקלים שניהם ,מתוך עבודה זרה באמתבד מוחלט שעו

פירוש תסקול דוקא  ,"ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהואהכתוב "

 ,או אשה שעבדה לבדה ",ההוא"לכן דקדק לכתוב  ,איש אחד שעבד לבדו

אבל אם תברר ותבדוק ותראה שבאמת שניהם עשו את  ,לכן כתוב "ההיא"

ֲאֶׁשר " :ועל זה ממשיך הכתוב ואומר .אז תסקול את שניהם ,הדבר הרע הזה

אמת עשו שניהם [פירוש: אם תברר שב "ָעׂשּו ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶאל ְׁשָעֶרי

" אז ְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּוֶאת ָהִאיׁש אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה ּו את הדבר הרע הזה]

  תסקול שניהם.

אלא את  ,דלפי זה היה לכתוב בסיפא דקרא בלי "או" ,אבל צריך ביאור[

לפיכך  ,וזה אינו ,דהיה משמע שסוקלין אותן יחד ,האיש והאשה. ואולי

  .דקדק לכתוב ואת]

כיון  ,תמצית דבריו: הטעם שחוזר הפסוק לכתוב איש ואשה 6

אל תסקול  ,ללמד שאם איש ואשה עובדים יחד,שהתורה באה 

אבל תסקול רק  ,שמא אחד עובד מיראת או מאהבת בן זוגו ,אותם

שאם ידוע לך שעבדו  ,ובסיפא דקרא בא ללמד .אם עובד לבדו

  אז תסקול את שניהם. ,באמת לעבודה זרה

   


