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  ד"התראה במסית ובשאר חייבי מיתות ב

  גדר דין יתיר עצמו למיתה. א

ושאר כל חייבי מיתות  ")א"י ה"פ(תוספתא בסנהדרין איתא ב
בסנהדרין י "רש' ופי."  שבתורה אין ממיתים אותם אלא בעדה ועדים והתראה

,  עליו דרחמנא אמר לא תחמול ולא תכסה,דגבי מסית קאי) ה ושאר"ד: ח(
ד "באבל שאר כל חייבי מיתות , י הכמנת עדים" התראה עאבלנהרג לפיכך 

כתבו דמסית ) ה בעדה"ד(שם '  התוסולםא.  אינן נהרגין בלא עדים והתראה
 אלא , וגם אין מתרין בו בפירוש,אלא שמכמינין לו עדים, נמי צריך התראה

  .אומרים לו היאך נניח אבינו שבשמים ונעבוד עצים ואבנים

אם מסית צריך התראה למה ממה נפשך ד, ע" צ'י התוסדברלכאורה ו
 התראה למה אומרים לו היאך נניח ינו צריךואם א, אין מתרין בו באופן הרגיל

שהמתרה :) מ( 'בגמלקמן מבואר דהנה , הנראה בזהו.  ' וכואבינו שבשמים
 צריך לקבל ההתראה ולהתיר את מותרהוה, צריך להזכיר האיסור והעונש

ל דהיינו כדי "האיסור יאת  מה שצריך להזכיר לכאורהו.  עונשאותו עצמו ל
 צריך דאמאי, ע"אך צ).  .מא, :ח(' כלשון הגמו, להבחין בין שוגג למזיד

, דלעולם הזכרת העונש אינה מגוף ההתראה   ונראה.העונשאת להזכיר גם 
דכל שהמתרה , "מתיר עצמו למיתה"אלא היא באה רק כדי לקבוע המותרה כ

ממילא אם המותרה יתעקש לעבור על האיסור גם לאחר , הזכיר עונש מיתה
  .ר עצמו לאותו עונשכמתי יחשב, מ כן אני עושה"ההתראה ויאמר ע

ג דהושוו דיני ממונות "דאע.) לב(ד "ריש פ' והנה מבואר במתני
מ חלוקין הן בעשרה "מ, " יהיה לכםחדמשפט א"ודיני נפשות להדדי מדכתיב 

מ פותחין בין לזכות בין לחובה "ד, ג"י נפשות בכודינ' דיני ממונות בג: דרכים
מ מחזירין בין לזכות בין לחובה "ד, נ פותחין לזכות ואין פותחין לחובה"וד
מ "נ מד"ומסתבר דמאי דנשתנו ד.  'נ מחזירין רק לזכות ולא לחובה וכו"וד

דמינה ילפינן שצריך להפוך , "והצילו העדה"לגבי אותן הלכות היינו מדכתיב 
ילפינן להו למקצת מאותן ' ג דבגמ"ואע.   של הנידון בכל מאי דאפשרבזכותו

נ מחזירין רק לזכות ולא לחובה "כגון הא דבד, הלכות מקראי אחריני' י
הנך קראי איצטריכו רק כדי דל "י, :)לג" (צדיק אל תהרוג"דילפינן מדכתיב 

י אבל לעולם כל אותן הלכות מדינ, "והצילו העדה"לגלות מה נכלל בדין 
  .הצלה הם

כ "בסוגיין סוברים דאף מה שהמותרה אינו נהרג אא' ונראה שהתוס
.  מדיני הצלה הוא, .)מא" (יומת המת"כדילפינן מקרא ד, התיר עצמו למיתה
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שהרי הזכרת העונש , ומה שהמתרה צריך להזכיר העונש גם זה מדיני הצלה
" תהמי עצמו למתיר"כהמותרה לקבוע את כדי מפי המתרה לא באה אלא 

הואיל ודיני הצלה לא נאמרו ד, 'התוס  ומעתה ניחא דברי .וכמו שנתבאר
יתיר המסית צ ש"ממילא ל, במסית משום דכתיב לא תחמול ולא תכסה עליו

ן אי  אך הואיל ו. לו העונששהמתרה יזכירצ "לגופא ט "ומה, עצמו למיתה
ין בין  כדי להבחלהזכיר לו האיסורהמתרה ריך ממילא צ,  בשוגגהמסית נהרג
  .שוגג למזיד

  קבלת התראה בחייבי מלקות ובבא במחתרת. ב

דיעות אם ' הביא ב) ה גמרא"ד: פא(חמרא וחיי לסנהדרין ' והנה בס
העובר עבירה שיש בה מלקות צריך להתיר עצמו למלקות כדי להתחייב או 

, דזה ברור שאין הנידון מתחייב מלקות בלא התראה, ובפשוטו תמוה.  לא
צ קבלת "ד דל"כ היכי ס"א, ראה נחשבת כחלק מגוף ההתראהואם קבלת הת

מדיני ' ל דקבלת התראה אינה אלא א"אך לפי דברינו י.  מלקותהתראה ב
ויתכן דהך קרא לא נאמר לגבי , "והצילו העדה"כ ד"הצלה הנכללים בגזיה

  .מלקות אלא רק לגבי מיתה

 והנה ה"סוף ד' כלל ב(לקח טוב ' י ענגיל בס"ואמנם כבר העיר הגר
מאי דשכתבו ) ה חייבי"ד: פו(ק "בב' סדהכי מבואר מדברי התו) בגוף

 דרשע רשע ירה שוה רק מגז ולא לחובה היינומחזירין לזכותדבמלקות 
 דלא , ולא משום הא דמלקות במקום מיתה עומדת,:)לג(מבואר בסנהדרין דכ

' ס  ולפי דברינו יש להוסיף דלדעת התו.לגבי מלקות" והצילו העדה "שייך
צ קבלת התראה ושהנידון יתיר עצמו למלקות מפני שלא נאמרו "ה נמי ל"ה

  1.דיני הצלה לגבי מלקות

וכיצד "שכתב ) ב"ב ה"פי(סנהדרין ' ם בהל"אמנם יעויין ברמב
שזו עבירה היא וחייב אתה עליה , אומרין לו פרוש או אל תעשה, מתרין בו
 ו הרכין בראשו פטורוכן אם שתק א, אם פירש פטור, ד או מלקות"מיתת ב

ומזה ."  כ יהרג"עד שיתיר עצמו למיתה ויאמר על מנת כן אני עושה ואח, 'וכו
 דאף במלקות צריך ל" שם דסמ"ל מלקות בהדי מיתה דייק הלחם כל"שהרמב

  .דמלקות במקום מיתה עומדת, לעונש כדי להתחייב בועצמו המותרה להתיר 

) א"ז ה"פט(הדרין סנ' ם בהל"דהנה כתב הרמב, והנראה בכוונתו
, כלומר."  במקום מיתה היא עומדת, )ג"ולא בכ(פ שהמלקות בשלשה "אע"

                                                                                                                    
דאולי לא כתבו כן ) לט' סי(ארץ הצבי ' א בס"צ שכטר שליט"מה שדחה הר' אך עי  .1

  .אבל לפי המסקנא אין הדבר כן, א"בתורת הואלא ' התוס
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ל "ישמעאל דס' ודלא כר', ל דמלקות בג"ג דלגבי מנין הדיינים קיי"דאע
ישמעאל ' ל כסברת ר"מ לגבי ענינים אחרים שפיר קיי"מ, ג"דמלקות בכ

יאור טעם הדבר וכבר נחלקו הראשונים בב".  מלקות במקום מיתה עומדת"ד
י "דעפ' פי) ה מלקות"ד. י(י בסנהדרין "רש".  דמלקות במקום מיתה עומדת"

ומיתה זו , בוראו ראוי הוא למותאזהרת דכיון דעבר על "דין חשיב כמיתה 
כתבו ) ה מלקות"ד(שם ' אבל התוס."  קנס עליו הכתוב) דהיינו מלקות(
מיתה הואיל פירושו דמלקות דינה כ" מלקות במקום מיתה עומדת"ד

ונראה .  י מלקות"דזימנין מתים ע, ובמציאות יכולה היא להביא לידי מיתה
מכות ) "ד"ה ה"שם פ(וכדמשמע מלשונו ', ם אזיל בשיטת התוס"שהרמב

  ."פ שאפשר שימות כשמלקין אותו"בשלשה ואע

הדברים שבין ' דכל י) ד"א ה"שם פי(ם "ט פסק הרמב"ונראה דמה
הלכות ' שהרי כבר נתבאר לעיל דאותן י.  י מלקותנ נאמרו גם בחייב"מ לד"ד

כ מסתבר דשייכי אף בחייבי מלקות הואיל ומלקות יכולה "וא, מדיני הצלה הן
ם דצריך הנידון להתיר "ט נמי סובר הרמב"ונראה דמה.  להביא לידי מיתה

, דהואיל ומלקות יכולה להביא לידי מיתה, עצמו למלקות כדי להתחייב בה
מדיני הצלה וכמו ' וקבלת התראה היא א, יכי בה דיני הצלהממילא שפיר שי

  .שנתבאר

מדיני הצלה יש ליישב גם ' י יסוד זה דקבלת התראה היא א"ועפ
, מחתרת:) "עב(לקמן ' דהנה איתא בגמ.  שיטת המאירי בענין הבא במחתרת

כ מה "א, מ"ל ימצא הגנב מ"גגו חצירו וקרפיפו מנין ת, אין לי אלא מחתרת
שהבא במחתרת ) ה זו"ד(י "רש' ופי."  מחתרתו זו היא התראתו, רתל מחת"ת
, דכיון דטרח ומסר נפשיה לחתור",  להורגו מידמותרצ התראה אחרת אלא "א

ואמרה תורה כיון דרודף הוא , אדעתא דהכי אתא דאי קאי לאפאי קטילנא ליה
ינו אבל נכנס לחצרו וגגו דרך הפתח א.  צ התראה אלא מצילין אותו בנפשו"א

וזה יקבל עליו התראה ויאמר יודע אני ועל ', הורגו עד שיתרו בו בעדים וכו
י שהבא "ל לרש"הרי דס."  מנת כן אני עושה שאם תעמוד לנגדי אהרוג אותך

  .דרך גגו וחצרו צריך התראה וקבלת התראה

פ שהוא עומד "אבל המאירי שם כתב דכל הנכנס דרך הפתח אע
 בעדים אך אינו צריך שיקבלנה ויתיר עצמו במסתרים כדרך גנב צריך התראה

צ קבלת "אמאי א, דאם הבא דרך גג וחצר צריך התראה, ע"ושיטתו צ.  למיתה
אך .  הרי לכאורה קבלת התראה היא רק חלק מגוף ההתראה, ההתראה
והואיל ולגבי בא , מדיני הצלה' ל דקבלת התראה אינה אלא א"לדברינו י
הרי נפקעו ממנו כל , "אין לו דמים"כתיב הא ) או דרך גגו וחצרו(במחתרת 
  .צ שיתיר עצמו למיתה"כ מסתבר דל"וא, דיני הצלה
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  הצריכין הכרזה' התראה בד. ג

צ קבלת "דמסית צריך התראה אך א' כל זה נאמר בדעת התוס
ומה שצריכים [.   כלל התראהאינו צריךמסית י סובר ד"בל רשא.  ההתראה

ל "צזיק 'סולוביצד "ביאר הגרי'  וכויםהיאך נניח אבינו שבשמלומר למסית 
דלא מיקרי מסית , אין זה מדיני התראה אלא מדיני מסיתי ד"ובר רשדאולי ס

ז אף לאחר שהניסת "כ הוא ממשיך לנסות לשכנע את הניסת לעבוד ע"אא
דמאי שנא , ע בטעם הדבר"וצ]  .כבר התנגד לדבריו ומיאן לעשות כרצונו

  .ריכין התראהד שצ"מסית משאר חייבי מיתות ב

לה אות ' סי(ארץ הצבי ' א בס"צ שכטר שליט"רגהר "מווביאר בזה 
 לקמן' בגמ' עי.   התראהד שאינן צריכין"מצינו עוד חייבי מיתות בדהנה ) ג
) ה בפני"ד(י "שם רש' ופי, דבן סורר ומורה מתרין אותו בפני שנים:) עא(

בדעתו דאין זה ) אות חיט ' ק סי"ב(א "והבין החזו.  וכיחוהוידבעינן עדים ש
  .אכילההד לפני "צ להתרות בו דוקא תוכ"דלשם משמע הא ד, מדין התראה

איתא דעדים .) לג(כתובות ' ובגמ, צ התראה"אדזקן ממרא :) פח( לקמן ע"וע
עדים זוממין ומסית וזקן ממרא בן סורר ומורה והרי ד.  צ התראה"זוממין א

  .ד"אר חייבי מיתות במה נשתנו אלו משויש להבין .  צ התראה"א

המסית ובן :  צריכין הכרזהארבעה.) "פט(לקמן ' והנה איתא בגמ
כי תצא ' פר(ת "ן עה"וביאר הרמב."   וזקן ממרא ועדים זוממיןרר ומורהסו
כאשר ימותו לגדר כדי שתהיה במיתתם "דדרך הכתוב להצריך הכרזה ) יח:כא

ו אלא ליסר בו את דבן סורר ומורה לא הומת בגודל חטא."  תקנה לאחרים
וכן זקן ממרא אין בהוראתו חטא שיהיה .  ושלא יהיה תקלה לאחרים, הרבים

נהרגין העדים זוממין בוכן , ראוי למות בו רק הוא להסיר מחלוקת מן התורה
פ שהניסת "הרע אעולבו מסית הנהרג מחמת דיבורו בוכן , לא הרגופ ש"אע

  .ז ולא שמע אליו"לא עבד ע

ן דבדרך כלל עונש מיתה הוא " בכוונת הרמבצ שכטר שם"וביאר הר
מעשה שום  ו לא עשאלו' דואילו .  מחמת מעשה עבירה שאדם עשה בעבר

אלו נידונים למיתה כדי ליסר ' אלא העיקר הוא שד.  עבירה כה חמור
ינן ט נמי א"ואולי מה.   הכרזהכיןט גופא צרי"ומה.  ולהפחיד את הרבים

  ויתכן . העונש הוא על מעשה עבירה צריך התראהשרק אם,  התראהצריכין
  .צ התראה כלל"ה העלה דמסית א"ומש, י"שכך סובר רש

 ל"וז, )ד"כ ה"פ(עדות ' ם בהל"מלשון הרמבגם  משמע נראה דהכיו
."  לפיכך אין צריכין התראה, ואין לעדים זוממין שגגה לפי שאין בהן מעשה"

וכי כל מי שאינו עושה מעשה ) ד ועוד"ש בראב"עיי(וכבר תמהו המפרשים 
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ן ניחא "  אך לפי דברי הרמב.כ גם המגדף יתחייב בשוגג"א, חייב בשוגג
עדים זוממין נענשין לא מחמת איזה עבירה שעשו אלא מפני ד ,בפשיטות

ממילא חל , שכך גזרה התורה דכל שרצו העדים להעניש את הנידון שלא כדין
דחלות דין עד זומם , כלומר.  עונשעליהם דין הנידון והרי הם נענשים באותו 

 בשום ה תלויהואינ, א מציאות התלויה ברצון העדים להעניש את הנידוןיה
 משעת  עברו על הלאו דלא תענהכברשהרי , והראיה לכך.  עבירה שעשו

  .מ אינם נעשים זוממין עד שיגמר הדין"ומ, עדותם

שאינם  לפי שגגה דים זוממיןשאין לע, ם" הרמבלזה נתכויןונראה ש
נענשים מחמת איזה עבירה אלא מחמת הרצון לחייב את הנידון וכמו 

דעבירה , עבירהמעשה שוגג פוטר רק היכא שהעונש הוא מחמת ו.  שנתבאר
 שרק ממילא חל עליהן דים זוממיןאבל בע.  בשוגג לא מיקריא מעשה עבירה
עונש  דהתם ה,מ ממגדף"ז לק"ולפ.  בשוגג' עונש הנידון שפיר מתחייבין אפי

  2.שוגגפטור ב ולכן ,הוא מחמת עבירה

  דין מזיד המחייב במיתה ובמלקות. ד

איתא דהנה .  י בסוגיין באופן אחר"ונראה שאפשר לבאר דעת רש
צ התראה לפי שלא " אומר חבר איוסי ברבי יהודה' ר":) ח(עוד בסנהדרין שם 

ולקין החומשמע דלרבנן ."  ניתנה התראה אלא כדי להבחין בין שוגג למזיד
מ אינו "מ ,ג דחבר בודאי הוא מזיד"ה אע"ומש, כ"התראה היא גזיהעליו 

  . התראהנענש בלא

ב "פי(סנהדרין '  בהלם" הרמבכתבמה שעל  יש לתמוהומעתה 
ה צריך התראה שלא ניתנה התראה אלא להבחין " עחדח וא" תחדא) "ב"ה

 צריך כרבנן דחברם "הרמבהרי שפסק ."  בין שוגג למזיד שמא שוגג הוא
י שלא ניתנה התראה אלא כדי להבחין "י בר"מאידך הביא טעמא דרו, התראה

ינו י נתן הך טעמא דוקא לפרש אמאי חבר א"י בר"והרי ר.  בין שוגג למזיד
וכבר תמהו על כך הנושאי .  ז"ותרים זאם ס"כ דברי הרמב"וא.   התראהצריך

בנן צריך להודיע ם היא דאף לר"דכוונת הרמב' מ שתי"ש בכס"עיי.  כלים שם

                                                                                                                    
משום צ התראה "אדעדים זוממין .) לג(כתובות ב 'ם לא הביא טעם הגמ"מה שהרמבו  .2

הא בעינן ועשיתם , מי איכא מידי דאינהו בעו קטיל בלא התראה ואינהו בעו התראה"ד
כתובות ש ל"הגרש' בחי' עי[האחרונים ' כבר תי, "לו כאשר זמם לעשות לאחיו וליכא

ובקובץ ביאורים למכות ) קח-אות קז(ש לכתובות "ו בקוב"ומעין זה כתב הגרא, )לט' סי(
 ינןמאי דאמרד.  ז"ם צריכין זל"וטעם הרמב' דטעם הגמ] אך קצת בסגנון אחר) 'אות ח(

 ן עצמצריכין להתיר העדים איןלפרש אמאי כדי היינו ' דמי איכא מידי וכושם בכתובות 
 התראה על האיסור כדי להבחין אינן צריכיןזה לא מספיק לפרש למה אבל טעם .  למיתה

ם עוד טעם "לפיכך הוסיף הרמב.  דמהיכא תיתי שיענשו אף בשוגג, בין שוגג למזיד
  .אין להם שגגה לפי שאין בהם מעשהש על האיסור מפניהתראה אף  צ"עדים זוממין אד
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כלומר שצריך להודיע לו .  ח שהיום שבת או שחתיכה זו היא חלב"לת
  . לא משמע שזוהי כוונתום"אך מלשון הרמב.  המציאות

דמאי דחבר צריך התראה לרבנן ) ק ח"כח ס' סי(הקצות החושן ' תיו
ודאי החבר הוא בחזקת בדהא , אין זה כדי להבחין במציאות בין שוגג למזיד

כ אינו נהרג עד שיתברר הדבר בודאי " אלא דאעפ. האיסור והעונששיודע 
, כלומר.  וזהו חידוש שחידשה התורה בהתראה, שלא יאמר שוגג הייתי

כ זדונו ברור וניכר להעדים "דחומר הוא בדיני נפשות שאין הנידון נהרג אא
  .)מיתהמלקות או דהיינו שצריך דרגה יותר גבוהה של מזיד כדי להתחייב (
ם דאף לרבנן לא ניתנה התראה אלא כדי להבחין בין "כ הרמב"יינו משוה

כלומר שהתראה באה כדי להבחין בין מזיד גמור לבין סתם מזיד , שוגג למזיד
  .שדינו  כשוגג לגבי עונשין

אמאי (וטעמא רבה איכא "ל " וז,ז שם" הרדבנראה שלזה נתכויןו
סור לעשותו ומתחייב דנהי שהוא חכם ויודע שדבר זה א) חבר צריך התראה

מ מצי למימר שכחתי בשעת המעשה או חשבתי "מ, עליו מלקות או מיתה
הלכך לסלק כל , שלא יעשה המעשה אשר נעשה וטעיתי וכן כל כיוצא בה

דהיאך יכול לטעון שכחתי בשעת , ובפשוטו תמוה."  טעות צריך התראה
 שהוא ג דמחזקינן ביה"ח דאע"הוכ הקצ"כ כוונתו כמש"אלא ע.  המעשה
 לטעון שלא יוכל, ל ברור בודאי שהוא מזיד"נ דצ"מ חומרא היא בד"מ, מזיד

  .בשום פנים ואופן שוגג הייתי

 התראה א דאף בלבאמת מדברי הראשונים בכמה מקומות מבוארו
ב "פי(עדות ' ם בהל" כתב הרמב)א: שהוא מזידבעובר עבירה מחזקינן ביה 

פ שלא "רה שיש בו מלקות אעשאם העידו עליו שני עדים שעבר עבי) א"ה
א כשעבר על דברים "בד.  מ הרי הוא נפסל לעדות"מ, התרו בו ואינו לוקה

אבל אם , ישראל שהן עבירה כגון שנשבע לשקר או גזל וכדומהכל  בושפשט
.  כ יפסל"עבר על דבר שקרוב העושה להיות שוגג צריכין להזהירו ואח

מ שפיר "מאבל .  רה בשוגגאם עבר עבילעדות דברור שאינו נפסל , כלומר
יה שעבר בהרי שאף בלא התראה מחזקינן .  נפסל לעדות אף בלא התראה

בסנהדרין ' ם הוא מדברי הגמ" שמקור הרמבשאי כליםש בנו"ועיי.  במזיד
  . מאן דפליג עליה בזהכאומשמע דלי, :)כו(

י שם "רש' ופי."  ם שהרגו נהרגין"גר ועכו.) "ט( איתא במכות )ב
 וממילא , צריכין התראה אלא אזהרתן זוהי מיתתןנןל דאי" קיי נחנידלגבי ב

ל שאין הדין "ן שם חולק עליו וס"אבל הרמב.   נהרגיןף בשוגגאאם הרגו 
ך במזיד ארק נ נהרג "אלא ב, מצוות בשוגג' מז' נותן להרוג אדם שעבר על א

 אף בלא התראהן דמשכחת לה גוונא ד" הרמבביןהרי שה.   התראהאינו צריך
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איסור מסתבר שפיכות דמים שהבנ שעבר עבירה במזיד כגון "מחזקינן ליה לב
  .מאד וידוע לכל

דרוצח שהרג בלא התראה כונסין אותו :) פא( מבואר בסנהדרין )ג
מותר לגרום ע דהיאך "וצ).  ח"ד ה"פ(רוצח ' ם בהל"וכן פסק הרמב.  לכיפה

) עא' עמ(כר יצחק ז' בסעל זה ' ותי.  עבר על עבירה רק בשוגגמיתה למי ש
 רת הכתוב אלא דגזי,ל דבודאי מחזקינן ליה כמזיד אף בלא התראה"כ צ"דע

מ הואיל "אבל מ.  א להורגו בידים בלא התראה"נ א"מ משום חומר ד"דמהיא 
  3. כונסין אותו לכיפהיהומזיד ה

צ התראה "י מודה דל"י בר"אף רדמסתבר ש ח שם"העיר הקצוהו
כ אמאי צריך להתרות דוקא תוך "דא, גג למזידכדי להבחין במציאות בין שו

 וכי אדם שוכח ההתראה מיד לאחר כדי ,מעשה העבירהפני כדי דיבור ל
ולכן קבעו , חכמים הצטרכו לתת שיעור מסוייםהואפשר היה לומר ש.  דיבור

ל "כ צ"אלא ע.   למימר שעה וכדומהה להוע דהו"אך צ.  ד"כוהשיעור דת
כ "מ אינו נהרג אא"מ, מחזקינן ביה שהוא מזידנ דאף היכא ד"דחומר הוא בד

 די דיבורוכל שעושה המעשה לאחר כ, ברור וניכר לכל שהוא עושה במזיד
דכל שמעשה העבירה , כלומר.  אין זה בירור גמור שעושה במזיד, מההתראה

אף המחייב בעונש  לא בא כתגובה מידית לההתראה לא חשיב כמזיד גמור
י "י בר"דלר, י ורבנן אלא בזה"י בר"ולא נחלקו ר[.  אם אפשר להחזיקו כמזיד

חבר תמיד חשיב כמזיד גמור ואילו לרבנן לא חשיב כמזיד גמור בלא 
  .]התראה

 גמורונראה להוסיף דיתכן דהא דצריך התראה בכדי לאשוויי למזיד 
צ "י דמסית א"ל לרש"ט ס"ואולי מה.   מדיני הצלהחדולחייבו מיתה הוא א

צ התראה כדי "כ ל"וא, ז"ע ידעי שיש איסור ע"דכודמסתבר , התראה כלל
.  אלא רק צריך התראה מדין הצלה.  להבחין במציאות שהמסית הוא מזיד
  4.צ התראה כלל"למסית ד מסתבר ,וממילא הואיל וליכא דיני הצלה במסית

                                                                                                                    
דדוקא ברוצח כונסין אותו ' שפי) ה"ט מ"פ(ט שם "יו' במאירי לסנהדרין שם ובתוס' ועי  .3

  ).כדי להסיר מזיק מן העולם' פי(לכיפה משום יישובו של עולם 
י שאף גוף ההתראה "י ענגיל בסוגיין שגם הוא העלה בדעת רש"ס להגר"בגליוני הש' עי  .4

ונראה .  אלא שהוא לא ביאר טעם הדבר.  ה לא שייך במסית"ומש, מדיני הצלה הוא
  . שכתבנודאולי כוונתו למה


