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23.6.1 

42b ('משנה א)  43b (אלהים לא תבזה)  

 יד פסוק כד פרק ויקרא: ָהֵעָדה ָּכל ֹאתוֹ  ְוָרְגמּו ֹראׁשוֹ  ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ַהֹּׁשְמִעים ָכל ְוָסְמכּו ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקֵּלל ֶאת הֹוֵצא .1

 יב פסוק ד פרק ויקרא: ִיָּׂשֵרף ַהֶּדֶׁשן ֶׁשֶפ� ַעל ָּבֵאׁש ֵעִצים ַעל ֹאתוֹ  ְוָׂשַרף ַהֶּדֶׁשן ֶׁשֶפ� ֶאל ָטהֹור ָמקֹום ֶאל ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהָּפר ָּכל ֶאת ְוהֹוִציא .2

 כג פסוק כד פרק ויקרא: ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני   ָאֶבן ֹאתוֹ  ַוִּיְרְּגמּו   ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקֵּלל ֶאת ַוּיֹוִציאּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר  .3

 כא פסוק ד פרק ויקרא: הּוא ַהָּקָהל ַחַּטאת ָהִראׁשֹון ַהָּפר ֵאת ָׂשַרף ַּכֲאֶׁשר ֹאתוֹ  ְוָׂשַרף ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהָּפר ֶאת ְוהֹוִציא  .4

 ו פסוק לא פרק משלי: ָנֶפׁש ְלָמֵרי ְוַיִין ְלאֹוֵבד ֵׁשָכר ְּתנּו  .5

  כג, נ תהלים: ֱא�ִהים ְּבֵיַׁשע ַאְרֶאּנּו ֶּדֶר� ְוָׂשם ְיַכְּבָדְנִני ּתֹוָדה ֹזֵבחַ  .6

 יט פסוק נא פרק תהלים: ִתְבֶזה �א ֱא�ִהים ְוִנְדֶּכה ִנְׁשָּבר ֵלב ִנְׁשָּבָרה רּוחַ  ֱא�ִהים ִזְבֵחי .7

על שכישף והסית והדיח את ישראל כל מי שיודע לו   יוצא לפניו ארבעים יום ישוע הנצרי יוצא להיסקל וכרוז תלאוהו לישוע הנצרי והתניא בערב הפסח
לא תחמל ולא  ורחמנא אמ ,מסית הוא ,הוה זכות הפוכי ברעולא ותסברה ישוע הנצרי  ' אמ. הפסחזכות ותלאוהו בערב   לא מצאו לו. זכות יבוא וילמד

   :ישועה נצרי שקרוב למלכות היה שאניאלא  תכסה עליו
, ואראה פני אלהיםמתי אבא  'מתאי יהרג דכת אתיוה למתאי אמר להו: תודה, בוני, נצר, נקי ,מתאי :תנו רבנן חמשה תלמידים היו לו לישוע הנצרי ואלו הן

אתיוה לנצר . במסתרים יהרג נקית' ִאין נקאי יהרג דכ, ונקי וצדיק אל תהרג' אתיוה לנקי אמר להו נקי יהרג דכת. ואבד שמו מתי ימות' מתי יהרג דכת אין
, בני בכרי ישראל' להו בוני יהרג דכת' אמאתיוה לבוני . ואתה השלכת מקברך כנצר נתעבת' ִאין נצר יהרג דכ, ונצר משרשיו יפדה' להו נצר יהרג דכת' אמ

  :זובח תודה יכבדנני' ִאין תודה יהרג דכת מזמור לתודה 'להו תודה יהרג דכת' אתיוה לתודה אמ. והנה אנכי הרג את בנך בכרך' ִאין בוני יהרג דכת

 

I  1אמשנה : beginning of execution (סקילה)  

a Once: there is a גמ"ד, they took him out to the בית הסקילה, which was away from the בית דין (as implied by v. 1)  

i challenge (to בית הסקילה being away from ב"ד): we learned that it was outside of all 3 מחנות (i.e. out of city)  

1 answer: teaches that even if ב"ד is out of city, בית הסקילה must be away from ב"ד 

2 reason: ב"ד shouldn’t appear like murderers; OR to allow for “stay” time 

ii Source for being outside of ג' מחנות: v. 1 – אל מחוץ למחנה means 3 camps 

1 Or: perhaps it only means outside of מחנה לוייה 

2 Answer: follows v. 2; just as פרים הנשרפים are outside of city, similarly בית הסקילה is outside of city 

(a) And: source for פרים הנשרפים is extra מחוץ למחנה in v. 4 

3 Challenge: why  not infer from שחוטי חוץ (outside of 1 מחנה)? 

(a) Answer: פרים הנשרפים are more analogous as both they and סקילה are done properly and achieve כפרה 

4 Alternative sources (which obviate need for גז"ש): 

(a) ר"פ: vv. 1, 3 pushes from מחנה לוייה (where מרע"ה was) out by two camps  outside of city 

(i) Note: v. 3 isn’t needed for description of fulfillment, as end of v. 3 covers that 

1. Note: אותו (v. 3) is used for “only him (without clothes)”  

2. Note: both אבן and אבנים are needed to set parameters (1 to start with, bring others if needed) 

(b) ר' אשי:  v. 1 alone pushes outside of 3rd camp; v. 3 describes fulfillment of command 

(i) And: v. 3 needed to describe סמיכה and דחייה (from height)  

b Preparation for a “stay”: one would stand at door of ב"ד with kerchiefs, other would be within eyesight on horseback 

i Associated: רב הונא takes as given that all tools of execution are provided by צבור, as is wine (v. 5) 

1 Question: does victim or צבור pay for kerchiefs, horse etc? (unanswered – רמב"ם rules that it is paid by צבור)  

c If: anyone, including the defendant, claims that he can argue for acquittal, they wave the kerchief,the rider runs after 

him and they bring him back – even the defendant can be brought back several times if there is substance to his claim 

i Question (asked of שר" ): if a תלמיד said that he could argue לזכות and then became mute – is he counted? 

 disparaged the question (reduction – even someone far away may have something to say…) :ר"ש 1

2 Defense: as per ריב"ח, if someone argued לזכות and then died, he counts; perhaps even if he said “...יש לי ללמד” 

ii Note: defendant only brought back after first two times if he has a solid argument, he is escorted by ת"ח to see if he 

does; before that, we are concerned that he may have an argument but is too scared to express it 

II 2משנה א : next steps 

a If: they were able to find a זכות, he is immediately released;  

b If not: he is brought out for סקילה, and a herald goes in front of him, announcing his name, that he is about to be exe-

cuted via סקילה for doing such and such a sin and asking anyone who can argue for his acquittal to come forward 

i אביי: the hour and place of the crime must be announced as well, so that if there are עדי הזמה they will come forth 

ii Inference: the herald only goes out at the time of execution, not before 

1 Challenge: from (censored) story of Jesus’ execution (sic) where there was a 40-day כרוז 

2 Defense: he was קרוב למלכות (?) so they took this extra measure 

(a) Addendum: story of execution of 5 of his disciples (unclear identifications) 

(b) Tangential אגדה: on v. 6, used for last of disciples (Theodore?)  - and v. 7 


