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23.7.16 

67a ( 2ימשנה  )  68a (סיום הפרק) 

  

 יז פסוק כב פרק שמות: ְתַחֶּיה �א ְמַכֵּׁשָפה . 1

 טז פסוק כ פרק דברים: ְנָׁשָמה ָּכל ְתַחֶּיה �א ַנֲחָלה ְל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ָהַעִּמים ֵמָעֵרי ַרק . 2

 יג סוקפ יט פרק שמות :ָבָהר ֲעלּויַ  ֵהָּמה ַהֹּיֵבל ִּבְמֹׁש� ִיְחֶיה �א ִאיׁש ִאם ְּבֵהָמה ִאם ִיָּיֶרה ָיֹרה אוֹ  ִיָּסֵקל ָסקֹול ִּכי ָיד ּבוֹ  ִתַּגע �א . 3

 יח פסוק כב פרק שמות: יּוָמת מֹות ְּבֵהָמה ִעם ֹׁשֵכב ָּכל  . 4

 לה פסוק ד פרק דברים: ִמְלַבּדוֹ  עֹוד ֵאין ָהֱא�ִהים הּוא ה' ִּכי ָלַדַעת ָהְרֵאתָ  ַאָּתה . 5

 כב:ז שמות :ה' ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ֲאֵלֶהם ָׁשַמע ְו�א ַּפְרֹעה ֵלב ַוֶּיֱחַזק ְּבָלֵטיֶהם ִמְצַרִים ַחְרֻטֵּמי ןכֵ  ַוַּיֲעׂשּו . 6

 :יא ז שמות :ֵּכן ְּבַלֲהֵטיֶהם ִמְצַרִים ַחְרֻטֵּמי ֵהם ַגם ַוַּיֲעׂשּו ְוַלְמַכְּׁשִפים ַלֲחָכִמים ַּפְרֹעה ַּגם ַוִּיְקָרא . 7

 דכ פסוק ג פרק ראשיתב: ַהַחִּיים ֵעץ ֶר�ּדֶ  ֶאת ִלְׁשֹמר ַהִּמְתַהֶּפֶכת ַהֶחֶרב ַלַהט ְוֵאת ַהְּכֻרִבים ֶאת ֵעֶדן ְלַגן ִמֶּקֶדם ַוַּיְׁשֵּכן ָדםָהָא ֶאת ַוְיָגֶרׁש . 8

 וט פסוק ח פרק שמות: ה' ִּדֶּבר ֲאֶׁשרּכַ  ֲאֵלֶהם ָׁשַמע ְו�א ַּפְרֹעה ֵלב ַוֶּיֱחַזק ִהוא ֱא�ִהים ֶאְצַּבע ַּפְרֹעה ֶאל ַהַחְרֻטִּמים ַוֹּיאְמרּו . 9

 ב פסוק ח פרק שמות: ִמְצָרִים ֶאֶרץ ֶאת ַוְּתַכס ַהְּצַפְרֵּדעַ  ַוַּתַעל ִמְצָרִים ֵמיֵמי ַעל ָידוֹ  ֶאת ַאֲהֹרן ַוֵּיט . 10

 יב פסוק ב קפר ב מלכים: יםְקָרעִ  ִלְׁשַנִים ֵעםַוִּיְקרָ  ִּבְבָגָדיו ֲחֵזקַוּיַ  עֹוד ָרָאהּו ְו�א ּוָפָרָׁשיו ִיְׂשָרֵאל ֶרֶכב ָאִבי ָאִבי ְמַצֵעק ְוהּוא ֹרֶאה ֶוֱאִליָׁשע . 11

 ט סוקפ יח פרק דברים: ָהֵהם ַהּגֹוִים ְּכתֹוֲעֹבת ַלֲעׂשֹות ִתְלַמד �א ָל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָּבא ַאָּתה ִּכי . 12

 

I 2משנה י : parameters of מדיח: one who says “let us go and worship ע"ז”  

a רב: reference is to מדיחי עיר הנדחת (also in earlier part of משנה י)  

II משנה יא: parameters of liability for כישוף: 

a Only one who accomplishes something via withcraft, not one who “fools with the eyes” (illusions)  

i Source for מיתת מכשף: (reason the text uses מכשףה – women were generally move involved in the black arts)  

 as per vv. 1 and 2 ,סייף :ריה"ג 1

 as per vv. 1 and 3 ,סקילה :ר"ע 2

(a) Counter (ריה"ג): לא תחיה::לא תחיה 

(b) Response (ר"ע): vv. 1 and 3 refer to מיתת ישראל, unlike v. 1 – שבעה עממין 

ן עזאיב 3 : v. 1 is juxtaposed to v. 4 – just as  שוכב עם בהמה is סקילה, so too מכשפה 

 (משנה תורה same result, different approach; he rejects significance of juxtaposition outside of) :ר' יהודה 4

(a) כל דבר שהיה בכלל ויצא... : all witchcraft was grouped under ו"יא ;כישוף  were singled out to teach סקילה 

(i) Challenge: why not see אוב וידעוני as שני כתובים הבאים כאחד? 

(ii) Answer: ר' יהודה holds that שני כתובים הבאים כאחד מלמדין  

ii Tangential discussion: about efficacy and “science” of witchcraft (vv. 5-10) 

b ר"ע (quoting ר' יהושע): 2 people could seem to be gathering squash; 1 is liable, the other exempt 

i Meaning: one who actually gathered them is liable and the one who generated an illusion is exempt 

ii Challenge: ר"ע learned this from ר' אליעזר, as per the story of ר"א’s last moments (v. 11)  

1 Defense: he originally heard it from ר"א but didn’t accept it, then learned from ר"י and accepted it 

(a) Note: in that story, ר"א used כישוף to create and gather the squash 

(b) Answer: as per v. 12 – permissible to do in order to understand כישוף in order to rule on such cases 


