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23.10.5 

89a ( משנה ה'  )   90a (סיום הפרק) 

 

  יט, יח דברים :ֵמִעּמוֹ  ֶאְדֹרׁש ָאֹנִכי ִּבְׁשִמי ְיַדֵּבר ֲאֶׁשר ְּדָבַרי ֶאל ִיְׁשַמע �א ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ְוָהָיה . 1

  כ, יח דברים :ַההּוא ַהָּנִביא ּוֵמת ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ְּבֵׁשם ְיַדֵּבר ַוֲאֶׁשר ְלַדֵּבר ִצִּויִתיו �א ֲאֶׁשר ֵאת ִּבְׁשִמי ָּדָבר ְלַדֵּבר ָיִזיד ֲאֶׁשר ַהָּנִביא ַא� . 2

  י, יח ב"דהי :ַּכּלֹוָתם ַעד ֲאָרם ֶאת ְּתַנַּגח ְּבֵאֶּלה ה' ָאַמר ֹּכה ַוֹּיאֶמר ַבְרֶזל ַקְרֵני ְּכַנֲעָנה ֶבן ִצְדִקָּיהּו לוֹ  ַוַּיַעׂש . 3

 ַוֹּיאֶמר :ַּבָּמה ָליואֵ  ה' ַוֹּיאֶמר ּנּוֲאַפּתֶ  ֲאִני ַוֹּיאֶמר ה' ִלְפֵני ַוַּיֲעֹמד ָהרּוחַ  ַוֵּיֵצא: ְּבֹכה ֹאֵמר ְוֶזה ְּבֹכה ֶזה ַוֹּיאֶמר ָעדִּגלְ  ְּבָרֹמת ְוִיֹּפל ְוַיַעל ַאְחָאב ֶאת ְיַפֶּתה ִמי ה' ַוֹּיאֶמר . 4
 כב-כ, כב א"מל :ֵכן ַוֲעֵׂשה ֵצא ּתּוָכל ְוַגם ְּתַפֶּתה ַוֹּיאֶמר ְנִביָאיו ָּכל ְּבִפי ֶׁשֶקר רּוחַ  ְוָהִייִתי ֵאֵצא

  ג, א עובדיה :ָאֶרץ יֹוִרֵדִני ִמי ְּבִלּבוֹ  ֹאֵמר ִׁשְבּתוֹ  ְמרֹום ֶסַלע ְבַחְגֵוי ֹׁשְכִני ִהִּׁשיֶא� ִלְּב� ְזדֹון . 5

  טז, מט ירמיהו :ה' ְנֻאם יְד�אֹוִר  ִמָּׁשם ִקֶּנ� ֶׁשרַּכּנֶ  ַתְגִּביּהַ  ִּכי ִּגְבָעה ְמרֹום ֹּתְפִׂשי ַהֶּסַלע ְּבַחְגֵוי ֹׁשְכִני ִלֶּב� ְזדֹון ֹאָת� ִהִּׁשיא ִּתְפַלְצְּת� . 6

  ז, כב א"מל :ֵמאֹותוֹ  ְוִנְדְרָׁשה עֹוד ה'לַ  ָנִביא ֹּפה ַהֵאין ְיהֹוָׁשָפט ַוֹּיאֶמר . 7

  לה, מט ירמיהו :ְּגבּוָרָתם ֵראִׁשית ֵעיָלם ֶקֶׁשת ֶאת ֹׁשֵבר ִהְנִני ְצָבאֹות ה' ָאַמר ֹּכה . 8

 ַהֹּכֲהִנים ְלֵעיֵני ה' יתְּבבֵ  ִמִּגְבעֹון רֲאׁשֶ  ַהָּנִביא ַעּזּור ֶבן ֲחַנְנָיה ֵאַלי ָאַמר ַהֲחִמיִׁשי ַּבֹחֶדׁש ָהְרִבִעית ַּבָּׁשָנה בשנת ְיהּוָדה ֶמֶל� ִצְדִקָּיה ַמְמֶלֶכת ְּבֵראִׁשית ַהִהיא ַּבָּׁשָנה ַוְיִהי . 9
 ב- א, כח ירמיהו :ָּבֶבל ֶמֶל� ֹעל ֶאת ָׁשַבְרִּתי ֵלאֹמר ָרֵאלִיְׂש  ֱא�ֵהי ְצָבאֹות ה' ָאַמר ֹּכה :ֵלאֹמר ָהָעם ְוָכל

  לה, כ א"מל :ְלַהֹּכתוֹ  ָהִאיׁש ַוְיָמֵאן ָנא ַהֵּכיִני ה' ִּבְדַבר ֵרֵעהּו ֶאל ָאַמר ַהְּנִביִאים ִמְּבֵני ֶאָחד ְוִאיׁש . 10

  לו, כ א"מל :הּוַוַּיּכֵ  ָהַאְרֵיה ַוִּיְמָצֵאהּו ֵמֶאְצלוֹ  ַוֵּיֶל� ָהַאְרֵיה ְוִהְּכ� ֵמִאִּתי הֹוֵל� ִהְּנ� ה' ְּבקֹול ָׁשַמְעּתָ  �א ֲאֶׁשר ַיַען לוֹ  ַוֹּיאֶמר . 11

  ט, יג א"מל :ָהָלְכּתָ  ֲאֶׁשר ַּבֶּדֶר� ָתׁשּוב ְו�א ָּמִים ִתְׁשֶּתה ְו�א ֶלֶחם ֹתאַכל �א ֵלאֹמר ה' ִּבְדַבר ֹאִתי ִצָּוה ֵכן ִּכי . 12

  יח, יג א"מל :לוֹ  ֵחׁשּכִ  ָמִים ְוֵיְׁשְּת  ֶלֶחם ְוֹיאַכל ֵּביֶת� ֶאל ִאְּת� ֲהִׁשֵבהּו ֵלאֹמר ה' ִּבְדַבר ֵאַלי ִּדֶּבר ּוַמְלָא� ָּכמֹו� ָנִביא ִניאֲ  ַּגם לוֹ  ַוֹּיאֶמר . 13

  יט, יג א"מל :ָמִים ַוֵּיְׁשְּת  ְּבֵביתוֹ  ֶלֶחם ַוֹּיאַכל ִאּתוֹ  ַוָּיָׁשב . 14

  כד, יג א"מל :ְּנֵבָלההַ  ֵאֶצל ִעֵמד ְוָהַאְרֵיה ֶאְצָלּה ֹעֵמד ְוַהֲחמֹור ַּבֶּדֶר� ֻמְׁשֶלֶכת ִנְבָלתוֹ  ַוְּתִהי ַוְיִמיֵתהּו ַּבֶּדֶר� ְרֵיהַא ַוִּיְמָצֵאהּו ַוֵּיֶל� . 15

  ז, ג עמוס :ַהְּנִביִאים ֲעָבָדיו ֶאל סֹודוֹ  ָּגָלה ִאם ִּכי ָּדָבר ה' ֲאֹדָני ַיֲעֶׂשה �א ִּכי . 16

  א, כב בראשית :ִהֵּנִני ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֵאָליו ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאת ִנָּסה ְוָהֱא�ִהים ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי . 17

  ח, כא בראשית :ִיְצָחק ֶאת ִהָּגֵמל ְּביֹום ָגדֹול ִמְׁשֶּתה ַאְבָרָהם ַוַּיַעׂש ַוִּיָּגַמל ַהֶּיֶלד ַוִּיְגַּדל . 18

 ה- ב, ד איוב :ַוִּתָּבֵהל ָעֶדי� ִּתַּגע אַוֵּתלֶ  ֵאֶלי� בֹואּתָ  ַעָּתה ִּכי :ְּתַאֵּמץ ֹותֹּכְרע ּוִבְרַּכִים ִמֶּלי� ְיִקימּון ּכֹוֵׁשל :ְּתַחֵּזק ָרפֹות ְוָיַדִים ַרִּבים ִיַּסְרּתָ  ִהֵּנה :יּוָכל ִמי ְּבִמִּלין ַוְעֹצר ְלֶאהִּת  ֵאֶלי� ָדָבר ֲהִנָּסה . 19

  יא, כו תהלים :ְוָחֵּנִני ְּפֵדִני ֵאֵל� ְּבֻתִּמי ַוֲאִני . 20

 ז-  ו, ד איוב :ִנְכָחדּו ְיָׁשִרים ְוֵאיֹפה ָאָבד ָנִקי הּוא ִמי ָנא ְזָכר :ְּדָרֶכי� ְוֹתם ִּתְקָוְת� ִּכְסָלֶת� ִיְרָאְת� ֲה�א . 21

  ב, כב שיתברא :ֵאֶלי� ֹאַמר ֲאֶׁשר םֶהָהִרי ַאַחד ַעל ְלֹעָלה ָׁשם ְוַהֲעֵלהּו ַהֹּמִרָּיה ֶאֶרץ לאֶ  ְל� ְוֶל� ִיְצָחק ֶאת ָאַהְבּתָ  ֲאֶׁשר ְיִחיְד� ֶאת ִּבְנ� ֶאת ָנא ַקח ַוֹּיאֶמר . 22

  ו, יג בריםד :ִמִּקְרֶּב� עָהרָ  ּוִבַעְרּתָ  ּהּבָ  ֶלֶכתלָ  ֱא�ֶהי� ה' ִצְּו� ֲאֶׁשר ַהֶּדֶר� ִמן ְלַהִּדיֲח� ... ֱא�ֵהיֶכם ה' ַעל ָסָרה ִדֶּבר ִּכי יּוָמת ַההּוא ַהֲחלֹום ֹחֵלם אוֹ  ַההּוא ְוַהָּנִביא . 23

  ג, יב דברים :הּואהַ  ַהָּמקֹום ִמן ָמםְׁש  ֶאת ְוִאַּבְדֶּתם ְּתַגֵּדעּון ֱא�ֵהיֶהם ּוְפִסיֵלי ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרפּון ַוֲאֵׁשֵריֶהם ַמֵּצֹבָתם ֶאת ְוִׁשַּבְרֶּתם ִמְזְּבֹחָתם ֶאת ְוִנַּתְצֶּתם . 24

   יט, יט דברים :ִמִּקְרֶּב� ָהָרע ּוִבַעְרּתָ  ְלָאִחיו ַלֲעׂשֹות ָזַמם ַּכֲאֶׁשר לוֹ  ַוֲעִׂשיֶתם . 25

 

I 'משנה ה: parameters of נביא השקר: vv. 1-2 

a מיתת ב"ד (חנק) מחוייבי  

i If: he pronounces prophecy which he never heard (like צדקיה בן כנענה [vv. 3-7] )  

1 Source: v. 2 – בר בשמיאשר יזיד לד  

ii Of if: he pronounces prophecy not said to him like חנניה בן עזור (vv. 8 – 9)  

1 Source: v. 2 – אשר לא צויתיו 

iii ('משנה ו), or if: he prophesizes in the name of ע"ז  

1 Source: v. 2 -  ואשר ידבר בשם אלהים אחרים 

b מיתה בידי שמים מחוייבי  

i If: a prophet represses his prophecy (like יונה)   

1 Source: v. 1- read ישמע as ישמיע (publicize)  

ii Or: if he refuses to obey the נביא (like נביא who refused to hit the איש האלהים – vv. 10-11)  

1 Source: v. 1 – אשר לא ישמע 

iii Or: if he violates his own prophecy (like “עדו” who ate in the שומרון – vv. 12-15)  

1 Source: v. 1 – לא ישמע אל דברי 

iv Dissent: תנא taught before ר' חסדא – these get מכות 

1 Challenge: how would we know (or be able to give him התראה)?  

(a) Answer: his colleagues know, as per v. 16; 

(b) Challenge: perhaps the Divine will changed 

(i) Answer: if so, other נביאים would have been notified 

(ii) Question: יונה wasn’t informed that the decree on נינוה was rescinded 

1. Answer: the wording was equivocal – נהפכת could mean destroyed or rehabilitated 

2 Challenge: how could someone be liable for not listening to a נביא? (Answer: if he first gives a sign) 

(a) Challenge: in v. 10, no sign was given?  

(b) Answer: that ("מיכה") איש האלהים was מוחזק as a נביא – else, why did יצחק obey אברהם at the עקידה? And why 

did בנ"י obey אליהו at הר הכרמל to offer קדשים outside of the precincts of the מקדש?)  

(i) Tangent: Aggadic excursus on עקידת יצחק (vv. 17-22)  
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II Disputes ר"ש/רבנן about form of execution for נביא שהדיח and (סקילה – רבנן ;חנק – ר"ש) מדיחי עיר הנדחת  

a רבנן: compare נביא שהדיח to a (הדחה::הדחה) ;מסית; then compare ר הנדחתמדיחי עי  to either 

b ר"ש: applies יומת (default – חנק) to נביא שהדיח, which becomes the model for מדיחי עיר הנחדת  - both misleading groups ( 

i As opposed to: מסית which is misleading individual 

ii Challenge: why not infer הדיוט מהדיוט, not using נביא as model? 

1 Answer: once he’s misleading to עבודה זרה, he’s no longer a נביא (greatest “הדיוט” possible)  

c Dispute ר"ח and ר' המנונא regarding the range of the dispute ר"ש/רבנן: 

i ר"ח: only dispute if the נביא either uproots all or modifies part of prohibitions of ע"ז 

1 But: if he uproots any other מצוה – all agree to חנק 

2 And: if he modifies any other מצוה – all agree that he is exempt 

3 Challenge (ר' המנונא): interpretation of v. 23 includes culpability for מ"ע and מל"ת – what עשה is there re: ע"ז? 

(a) Answer: v. 24 – to destroy idolatry 

ii ר' המנונא: only dispute if the נביא uproots all of any מצוה or modifies part of ע"ז 

1 But: if he modifies part of any other פטור – מצוה 

iii ברייתא (as challenge to both): if he pronounces an uprooting of anything from the תורה – liable; if he modifies; שר"  ex-

empts; any if he even temporarily suspends a prohibition of ע"ז – all agree that he is חייב 

 :in kind ברייתא  and interpreted the ר"ח understood like :אביי 1

(a) לעקור דבר מן התורה – refers to other מצוות, all agree to חנק 

(b) לקיים מקצת ולבטל מקצת ר"ש פוטר – and the רבנן exempt as well 

(c) And: even a temporary suspension of ע"ז, all agree that he is liable – each as per his own method 

 :in kind ברייתא and interpreted the ר"ה understood like :רבא 2

(a) לעקור דבר מן התורה – refers to all מצוות – even ע"ז – liable- each per his own method (חנק/סקילה)  

(b) לקיים מקצת ולבטל מקצת ר"ש פוטר – and the רבנן exempt as well 

(c) And: even a temporary suspension of ע"ז, all agree that he is liable – each as per his own method 

iv ר' יוחנן: anything that a נביא directs must be followed, except for זע"  – even if he makes the sun stand still, ignore 

him 

 who then sours (חנניא בן עזור like) נביא מוחזק is referring to a תורה wouldn’t give such a sign; but the ה' :ר"ע 1

III 'משנה ו: remainder of list of מחוייבי חנק 

a Prophesying in name of ע"ז: even if his prophecy aligns perfectly with normative practice 

b Adultery: even if the marriage wasn’t yet consummated; once she has entered the חופה, it falls under rubric of אשת איש 

c זוממי ב"כ ובועלה: the one exception where זוממים do not get what they intended to give to their victim 

i Source: (ברייתא) ר' יוסי – as per v. 25; in our case, where the death of the בועל isn’t the same as the ע"ז – נבעלת get 

”his” as opposed to “hers”.  

 

 


