פרק ראשון כיצד העדים

דף ב'
פתיחת המסכת
בשלהי מסכת סנהדרין] ,בסוף פרק אלו הן הנחנקים,

שהוא סיום סנהדרין[ ,נשנה דין עדים זוממים,
שנענשים כעין מה שזממו ,ואינם כשאר עדים
זוממים הנענשים בדיוק כמו שזממו לעשות] ,כל
הזוממים מקדימים לאותה מיתה ,חוץ מזוממי בת

ור"י מפרש ,שהקדמה זו היא לשון התחלה ,כלומר
לכתחילה יש להמיתם במיתה שחייבו את הנידון ,אבל אם
הדבר אינו אפשרי ,יש להמיתם אף במיתה אחרת.
בועל בת כהן וזוממי בת כהן
בת כהן ]נשואה[ שזנתה ,דינה בשריפה] ,שלא כבת ישראל
שזינתה ,שדינה בחנק[ ,אולם בועל שתיהן דינו שווה בחנק,
וּבת ִאישׁ כֹּ ֵהן ִכּי
כי כשיצאה בת כהן לידון בשריפה ,נאמרַ " ,

כהן ובועלה ,שאינם מקדימים לאותה מיתה ,אלא

ֵת ֵחל ִל ְזנוֹת ִ ...היא ָ ...בּ ֵאשׁ ִתּ ָשּׂ ֵרף" ,ללמד ,שרק היא יצאה
לשריפה ,אבל בועלה לא ,ואם כן דינו בחנק כבועל בת

למיתה אחרת[.

ישראל.

ומסכת זו ממשיכה בביאור דיני עדים זוממים,
ופותחת בכך ,שיש עדים זוממים אחרים ,שאין
מקיימים בהם כלל כמו שזממו לעשות ,אלא נענשים
במלקות.

וכן זוממי בת כהן ]נשואה ,כלומר עדים שהעידו עליה בשקר
שזנתה ,והוזמו[ ,אף על פי שחייבו אותה שריפה בעדותם,
הם נידונים בחנק ,כמיתת בועל בת כהן ,ולא בשריפה,
יתם לוֹ
ֲשׂ ֶ
כמיתת בת כהן עצמה ,שנאמר בעדים זוממיםַ " ,וע ִ
אָחיו" ,ללמד ,שיענשו כפי שזממו
ָמם ַלעֲשׂוֹת ְל ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
לעשות לאחיהם ,ולא כפי שזממו לעשות לאחותם ,ואין

חייבי מיתות שאי אפשר להמיתם במיתה הכתובה בהם
מתוך פירוש ר"י משמע ,שכל חייבי מיתות ,שאי אפשר

הכוונה לפטור כל זוממי נשים ,אלא רק כשיש לחייבם
מיתת אחיהם ,כגון אלו שלא יתחייבו כפי שזממו לעשות

להמיתם במיתה הכתובה בהם ,ממיתים אותם בכל מיתה
שיוכלו להמיתם.

לבת כהן ,אבל יתחייבו כפי שזממו לעשות לבועל.

ואולם ה"ר יוסף מפרש ,שרק רוצח שאי אפשר להמיתו

 מתוך פירוש רש"י ניתן להבין ,שכל זה במקום שחייבובפועל את הבועל ואת הבועלת ,אבל במקום שחייבו בפועל

במיתה האמורה בו ,יומת בכל מיתה שהיא ,אבל שאר
חייבי מיתות אינם כן ,אלא אם אי אפשר להמיתם במיתה

רק את הבועלת] ,כגון שהיה הבועל קטן[ ,הם מומתים
במיתה שחייבו אותה.

הכתובה בהם ,יומתו רק באחד משאר ארבע מיתות בי"ד
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך" ,אבל
שיוכלו להמיתם ,שנאמר " ִ

 -אולם ר"י מפרש ,שגם במקום שאינם מחייבים את הבועל

במיתות אחרות אין להמיתם] ,ואין ללמוד שיומתו בכל
מיתה כרוצח ,שמומת אף בכל מיתה ,כי רוצח וגואל הדם
שני כתובים הבאים כאחד הם ,לעניין שאם אי אפשר
לעשות כפי הכתוב בפרשה ,יעשו אף באופן אחר ,ואין
ללמוד מהם[.
כל הזוממים מקדימים לאותה מיתה שחייבו את הנידון
רש"י מפרש ,שהקדמה זו היא לשון השכמה וזריזות,
כלומר שאין להם לצפות להצלה מהמיתה שחייבו את
הנידון ,אלא במהרה יומתו בה .א"נ ימהרו לקיים את דינם,
ולא ישתהו ויענו את הדין.

בפועל ,הם מומתים במיתה שאמורה בבועל ,ולא במיתה
האמורה בה ,כי אחר שלמדנו שעדים זוממים אינם נענשים
במיתת האשה אלא במיתת האיש ,יש ללמוד מהכתוב,
" ִהיא ָ ...בּ ֵאשׁ ִתּ ָשּׂ ֵרף" ,שבכל אופן רק היא בשריפה ,אבל
בועלה או זוממיה אינם בשריפה אלא בחנק.

עדים זוממים שאי אפשר לעשות
בהם כאשר זממו לוקים על חטאם
נאמר בתורה בפרשת מכות" ,וְ ִה ְצ ִדּיקוּ ֶאת ַה ַצּ ִדּיק
וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ֶאת ָה ָר ָשׁע וְ ָהיָה ִאם ִבּן ַהכּוֹת ָה ָר ָשׁע וְ ִה ִפּילוֹ
ַהשֹּׁ ֵפט וְ ִה ָכּהוּ ְל ָפנָיו" ,וכוונת הפסוק הזה ,שאם
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מתחילה באו עדים זוממים ,והרשיעו את הצדיק

]אם הם כהנים[ ,יעשו הם חללים ,כאשר זממו לעשות

בשקר ,ואחר כך באו עדים אחרים והזימו את

לו ,אלא לוקים את הארבעים] .וכן דין עדים שהעידו על

הזוממים ,ועל ידי זה " ִה ְצ ִדּיקוּ ֶאת ַה ַצּ ִדּיק" ,שהרשיעו

מי שמוחזק למיוחס ,שהוא ממזר ,והוזמו ,שאינם נענשים

הראשונים בשקר" ,וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ֶאת ָה ָר ָשׁע" ,כלומר את

להיות ממזרים ,אלא לוקים את הארבעים .וכן דין עדים
שהעידו על חבריהם שאר עדויות של פסול יוחסין ,והוזמו,

הזוממים הרשעים" ,וְ ָהיָה ִאם ִבּן ַהכּוֹת ָה ָר ָשׁע",
כלומר אם הזמה זו בת מלקות היא בלבד ,שאי אפשר
לקיים בזוממים אלו כאשר זממו לעשות" ,וְ ִה ִפּילוֹ

שאינם נענשים להיות פסולים ,אלא לוקים[.

לדעת בר פדא – מדין קל וחומר יש ללמוד ,שאי

ַהשֹּׁ ֵפט וְ ִה ָכּהוּ ְל ָפנָיו" ,כלומר הרי אלו לוקים.

אפשר לענוש אותם ,שיהיו חללים] ,או שאר פסולים[

]ובהמשך יתבאר בעזה"י ,באלו עדויות אי אפשר

כאשר זממו לעשותו ,שכן כהן המחלל בפועל] ,על ידי

לענוש את העדים ,כפי שזממו לעשות לנידון[.

שנושא אשה גרושה ,ויולדת לו חללים[ ,אינו מתחלל

ולולא הכתוב הזה ,לא היינו מחייבים אותם מלקות
ֲך
על שהעידו שקר ,ועברו על איסור" ,לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ
ֵעד ָשׁ ֶקר" ,כי עדות שקר לאו שאין בו מעשה הוא ,וכל
לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו] .מסוגית הגמרא

בכך בעצמו] ,וכן ישראל העושה ממזרים ,על ידי שבא על

הערוה ,אינו נעשה ממזר בעצמו[ ,ואם כן ,כל שכן אלו,
שלא חיללו בפועל ,אלא רק רצו לחלל ,שלא יתחללו
בעצמם ,שכן סברא היא ,שחטא בפועל ,חמור מרצון
לעשות חטא.

משמע לכאורה ,שהעדים לוקים מחמת הפסוק" ,וְ ִה ְצ ִדּיקוּ
ֶאת ַה ַצּ ִדּיק וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ֶאת ָה ָר ָשׁע וְ ָהיָה ִאם ִבּן ַהכּוֹת ָה ָר ָשׁע".

 -רש"י מפרש ,שדבריו נדחו בגמרא ,כי לפי דבריו יש

אולם התוס' כתבו )בדף ד'( ,שבאמת הם לוקים מחמת
ֲך ֵעד ָשׁ ֶקר" ,אלא שהפסוק
שעברו באיסור" ,לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ

לבטל כל דין עדים זוממים ,שכן להלן יתבאר בעזה"י ,שאין
עדים זוממים נענשים ,אלא כשנגמר הדין על פיהם ועדיין

"וְ ָהיָה ִאם ִבּן ַהכּוֹת ָה ָר ָשׁע" בא ללמד שלוקים על איסור,
ֲך ֵעד ָשׁ ֶקר" ,אף על פי שאין בו מעשה[.
"לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ

לא נעשה מעשה ,כגון שנגמר דין הנידון למיתה על פיהם,
ועדיין לא נהרג ,אבל אם הרגו בי"ד את הנידון על פיהם,

 -י"מ שבדברים אלו ,בעונש המלקות מתקיים הכתוב,

שוב אינם נענשים כעדים זוממים ,ואם כן ,בכל דין עדים
זוממים ,הם נענשים על זממתם ,יותר ממה שנענשים על

אָחיו" ,כי דברים אלו הם
ָמם ַלעֲשׂוֹת ְל ִ
יתם לוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
ֲשׂ ֶ
" ַוע ִ
דברים שיש בהם איסור לא תעשה ,כפי שיתבאר בהמשך,

שהצליחו להוציא את זממם לפועל.

ומלקות הם עונש לא תעשה ,ולכן ,אף על פי שלא יענשו
ממש כמו שזממו ,נחשבת עדותם כעדות שניתן להזימה,

 ורבינו תם מפרש ,שדבריו נדחו בגמרא ,כי מדיני עדיםזוממים יש ללמוד ,שאין לעשות כזה קל וחומר ,שכן

ואין לפוסלה כדין עדות שאי אפשר להזימה.

הסוקל את חבירו באבנים ,וממיתו בכך ,חייב סייף ,כדין
רוצח ,והבאים לחייב את חברם סקילה ,על ידי שמעידים

 וי"מ שאמנם עונש המלקות אינו נחשב כקיום הכתוב,אָחיו"] ,וכן משמע
ָמם ַלעֲשׂוֹת ְל ִ
יתם לוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
ֲשׂ ֶ
" ַוע ִ
מפירוש רש"י בדף ה' ע"ב[ ,ואם כן עדות בדברים אלו עדות
שאי אפשר להזימה היא ,ומכל מקום אין העדות פסולה,
כי מאחר שבדברים אלו אי אפשר לעשות בעדים כאשר
יתם לוֹ
ֲשׂ ֶ
זממו לעשות ,לא נאמר בדברים אלו הכתובַ " ,וע ִ
אָחיו" ,ומאחר שמהכתוב הזה אנו
ָמם ַלעֲשׂוֹת ְל ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
למדים ,שאין מקבלים עדות שאי אפשר להזימה ,דברים
אלו שלא נאמר בהם הכתוב הזה ,אין צריך בהם עדות
שאפשר להזימה.

]א[ זוממי פסול יוחסין
אין עונשים אותם כאשר זממו
עדים שהעידו על מי שמוחזק ככהן כשר ,שהוא בן
גרושה וחלוצה] ,כגון אמרו שנתגרשה אמו קודם
שהולידה אביו[ ,והרי הוא חלל ,והוזמו ,אין אומרים,

עליו בשקר ,שחילל שבת ,כשהוזמו ,מתחייבים סקילה
כאשר זממו ,הרי שעל הרצון נענשים יותר מעל המעשה
בפועל.

יתם לוֹ
ֲשׂ ֶ
ולדעת רבי יהושע בן לוי – מתוך הכתובַ " ,וע ִ
אָחיו" ,יש ללמוד ,שאין לענוש
ָמם ַלעֲשׂוֹת ְל ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
את העדים שיהיו פסולים ,כפי שזממו לעשות ,כי הם
זממו לפסול את הנידון ואת זרעו אחריו ]שכן בן הפסול
גם הוא פסול .ופעמים באים לפסול גם את אשתו ,שכן על

פי עדותם נבעלה לפסול לה[ ,ואם כן כדי שנעשה בהם
כפי שזממו לעשות ,יש לפסול אותם ואת זרעם] ,ואת

נשותיהם[ ומבואר בכתוב שלא לעשות זאת ,כי נאמר
יתם לוֹ" ,כלומר רק את העדים הזוממים עצמם
ֲשׂ ֶ
" ַוע ִ
יש לענוש ,ולא את זרעם] ,או את נשותיהם[ ,ואם כן ,על
כרחך ,אין הכתוב מדבר בעדים שזממו לפסול את
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ג

הוא כפי שוויו של ההרוג ,הרי הוא כפרה על הריגתו[.

חברם פסול יוחסין.

]ד[ זוממי מכירת גנב לעבדות

]ב[ זוממי חיוב גלות
אין עונשים אותם כאשר זממו

אין עונשים אותם כאשר זממו

עדים שאמרו ,פלוני הרג נפש בשוגג ,וחייבוהו בכך

עדים שאמרו פלוני גנב ממון ,ובאו בי"ד לגבות ממנו

לגלות לעיר מקלט ,והוזמו ,אין אומרים יגלו הם לערי

ממון על פיהם ,ולא היה לו לשלם ,ונגמר דינו להימכר

מקלט,כאשר זממו ,אלא לוקים את הארבעים.

לעבדות ,ככתובַ " ,שׁ ֵלּם יְ ַשׁ ֵלּם ִאם ֵאין לוֹ וְ נִ ְמ ַכּר

לדעת רבי יוחנן – מדין קל וחומר יש ללמוד זאת ,שכן
ההורג במזיד ,שעשה מעשה בפועל אינו גולה] ,אף

כשאינו נהרג ,כגון כשלא התרו בו[ ,ואם כן ,כל שכן שאלו

ֵבתוֹ" ,והוזמו ,אין אומרים ימכרו הם לעבדות,
ִבּ ְגנ ָ
כאשר זממו לחייב את הנידון ,אלא לוקים את
הארבעים.

שלא עשו מעשה ,אלא רצו לעשות ,לא יגלו ,שכן

 -רב המנונא היה סבור ,שאין הדין הזה אמור ,אלא,

החוטא בפועל חמור מהרוצה לחטוא.

או כשיש להם לשלם את שווי הגניבה ,שאז אין

 ודבריו נדחו בגמרא ,כי אדרבה ניתן לומר ,שהעושהמעשה במזיד ,מאחר שעוונו חמור ,אין לו כפרה ,ולכן
אינו גולה ,אבל הרוצה לחטוא ולא עלה בידו ,קל
ממנו ,ולכן יגלה ,ויתכפר לו בגלותו.
ולדעת ריש לקיש – מהכתוב בפרשת ערי מקלט ,יש
ללמוד ,שעדים זוממים אינם גולים ,שנאמר" ,הוּא
ָחי" ,והרי זה מיעוט,
אַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ו ָ
יָנוּס ֶאל ַ
הבא ללמד ,שרק הרוצח גולה ,אבל אחרים ,כגון
זוממים ,אינם גולים.

למכור אותם לעבדים ,אפילו אם אין לו לשלם ,כי
יאמרו ,אם היה לך לשלם כמו שיש לנו ,לא היינו
מחייבים אותך להימכר .או כשיש לו לשלם ,אפילו
להם אין לשלם ,כי יאמרו ,לא חייבנו אותך להימכר.
אבל כשאין לו לשלם ואין להם לשלם ,ימכרו לעבדות,
כאשר זממו לחייבו.
 ואולם לדעת רבא ,הדין הזה אמור בכל האופנים,אפילו אין לו לשלם ,ואין להם לשלם ,כי נאמר,
ֵבתוֹ" ,ללמד ,שאין בי"ד מוכרים לעבדות,
" ְו ִנ ְמ ַכּר ִבּ ְגנ ָ
אלא את מי שגנב ,ואין לו לשלם ,ולא מישהו אחר,

]ג[ זוממי תשלומי כופר
אין עונשים אותם כאשר זממו
עדים שאמרו ,שורו המועד של פלוני הרג אדם ,ובכך
חייבו את בעליו של השור לשלם את הכופר ליורשי
ההרוג] ,י"א כפי שוויו של ההרוג .וי"א כפי שוויו של בעל

השור[ ,והוזמו ,אין אומרים ישלמו העדים כופר,
כאשר זממו לחייב את בעל השור ,אלא לוקים את
הארבעים.
 והטעם לכך שאין מחייבים אותם לשלם ,כפי שזממולחייב את בעל השור ,כי תשלום כופר ,שמשלם בעל
השור ליורשי ההרוג ,אינו חיוב ממוני ,אלא כפרה על
ההריגה] ,כחיוב קרבנות הבאים לכפר כל אחד על הראוי

כגון עדים זוממים.
לדברי רבי עקיבא :עונש עדים זוממים
קנס הוא ואינם משלמים על פי עצמם
עדים שהוזמו בבי"ד ,ולא הספיק הנידון להעמידם
בדין על הזמתם ,שיעשה להם כאשר זממו לחייבו.
וברחו ובאו לבי"ד אחר ,והודו שם שהוזמו בבי"ד
הראשון ,נפטרים בכך מעונשם.
משום שחיובם לשלם כאשר זממו ,אינו חיוב ממון
שמשועבדים לשלמו ,אלא קנס שקנסה אותם תורה
על זממתם ,שהרי לא הפסידו את הנידון כלום,
וממונו בידו ,ואף על פי כן הם מתחייבים ומשלמים.

לו[ ,וכל שלא הרג שורו אדם ,לא מוטלת עליו כפרת

וכלל בידנו ,שהודאה פוטרת מלשלם קנסות ,שנאמר,

כופר ,ואין לחייבו לשלם כופר] .מתחילה רצו לומר,

ַר ִשׁיעֻן ֱאל ִֹהים יְ ַשׁ ֵלּם" ,כלומר דווקא כשבי"ד
" ֲא ֶשׁר י ְ

שאין הכופר נחשב כפרה ,אלא לדעת האומרים ,שהוא כפי
שוויו של בעל השור ,שנותן את הכופר תחת עצמו ,שהיה
צריך להיענש בגופו .ולמסקנה ,אף לדעת האומרים שהכופר

הטילו עליו ,ישלם ,אבל כשהודה מעצמו ,פטורא.
יתם לוֹ
ֲשׂ ֶ
א יל"ע אם כן הדין רק בדברים שחיובם מחמת הכתובַ " ,וע ִ
אָחיו" ,או אף במקום שלוקים ,מחמת הכתוב,
ָמם ַלעֲשׂוֹת ְל ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
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ואינו ודאי ,שכן זמן הפירעון הוא כשתצא האשה

דף ג'

מבעלה ]בגט או במותו[ ,ואין ידוע מתי יגיע זמן זה,
וכן אין שום ודאות שיגיע אי פעם ,כי אם תמות

המשנה משלשין בממון ואין משלשין במלקות,

האשה לפני בעלה ,הוא יורש את כל נכסיה ,ובכלל זה

תתבאר בעזה"י במקומה ,בדף ה'.

את חוב הכתובה ,ובכך יתבטל החוב הזה.
ומעתה ,כשהעידו שני עדים בשקר על אחד שגירש את

הוזם עד אחד בלבד

אשתו ,ולא שילם לה את חוב הכתובה ,לא הטילו עליו

אין עדים זוממים משלמים לנידון ממון שרצו לחייבו,

בשקר חוב שאינו מוטל עליו ,אלא ששיקרו לומר,

אלא כשהוזמו שניהם ,אבל אם הוזם עד אחד בלבד,

שהגיע זמן הפירעון ,ואם כן כשהוזמו ,אין לחייבם

אינו משלם לנידון כלום.

לשלם לו את כל שיעור חוב הכתובה ,שכן לא זממו
להטיל עליו את החיוב הזה ,אלא להפסידו במה

הודה ואחר כך הוזמו
כשהעידו שני עדים ,וחייבו את הנידון ממון בעדותם,
ולאחר מכן אמר אחד העדים ,אני העדתי עדות שקר,
מאחר שכבר גמר את עדותו ,אינו יכול לחזור בו,

שנפסד בהגעת זמן הפירעון בלבד.
ולפיכך יש לברר ,במה נפסד הבעל בהגעת זמן הפירעון
של הכתובה,

ולפטור את הנידון ,ואין עדותו בטלה ,באמירתו

והנה ,מאחר שחוב זה ספק אם יגיע זמן פירעונו

שאמר ,עדות שקר העדתיא.

וישלמו הבעל ,וספק לא יגיע זמן פירעונו ויזכה הבעל

ואם אחר כך הוזמו שני העדים ,שניהם משלמים ,ככל שני
עדים שהוזמו ,ואין לפטור את הראשון ,מחמת שכבר חזר
בו מעדותו ,וכבר אינו זומם ,כי אינו יכול לחזור בו מדבריו
הראשונים.

בכולו ,שווה הוא אצל הבעל ואצל האשה למכור
זכותם לאחרים על הספק.
כגון אם שווי הכתובה מאה מנה ,הבעל מוכר זכותו
לאחרים בחמישים מנה ,שאם יגרש את האשה או
ימות לפניה ,ישלמו לה הקונים מאה מנה תחתיו ,ואם

הוזמתי ונתחייבתי
מי שבא בפנינו ,ואמר ,אני וחברי העדנו בבי"ד פלוני,
והוזמנו ,והעמידו אותנו על כך בדין ,ונתחייבנו לשלם
כאשר זממנו .חייב לשלם על פי דבריו ,כי מאחר
שכבר חייבו אותו בי"ד לשלם ,מעתה אין חיובו קנס,

תמות לפניו ,יזכו הם בכל המאה מנה.
והאשה מוכרת זכותה לאחרים בארבעים מנה ,שאם
יגרשנה בעלה או תתאלמן ,יזכו הם בכל המאה מנה
תחתיה ,ואם תמות לפני בעלה ,לא יטלו כלום.

שנפטר בו בהודאה ,אלא חיוב גמור לשלם כפי פסק

]הסיבה שזכות הבעל שווה יותר ,כי הוא כבר מוחזק

בי"ד ,ואף על פי שאינו נאמן להעיד יחידי ,לחייב גם

בנכסים ,ואוכל פירותיהם כל זמן שהם ברשותו[.

את חבירו בעדותו ,על עצמו נאמן ,ומשלם כפי חלקו.

ואם כן ,קודם שהגיע זמן הפירעון ,יש לבעל בכתובה
זכות כפי מה שיקבל כשימכרנה] ,כגון חמישים[.

מעידים אנו את איש פלוני שגירש

ועוד יש לו בה זכות יתרה מזו ,שאם יקנה מהאשה

את אשתו ולא נתן לה כתובתה

את זכותה ,שאם תזכה בכתובה הוא יטול את המגיע

כתובה היא שטר חוב ,שזמן הפירעון שלו אינו ידוע

לה ,ואם כן שוב לא ישלם לה כלום ,ונמצא שיהיה
בידו בוודאי כל שווי הכתובה ,על ידי תשלום זכותה

"וְ ָהיָה ִאם ִבּן ַהכּוֹת ָה ָר ָשׁע".
א מתוך פירוש רש"י משמע ,שמתחילה רצו לומר ,שבאופן הזה,
העד שאמר עדות שקר העדתי ,ישלם כפי חלקו ,ממה שרצו לחייב
את הנידון ,כלומר מחצית חיובו ,כעדים שהוזמו ,שכל אחד משלם
כפי חלקו ,ממה שרצו לחייב את הנידון .אולם מסקנת הגמרא
שאין הדין כן .ולא נתבאר בפירוש רש"י ,מדוע לא ישלם ,על פי
הודאתו ,על שחייב את הנידון בשקר.

בלבד] ,כגון אם יקנה ממנה את זכותה בארבעים ,יהיו
בידו כל המאה ,ואם כן שווה לו זכותו בה ששים[.
וכשהעידו העדים בשקר ,שכבר הגיע זמן פירעון
הכתובה ,זממו להפסיד את הבעל זכויות זו.
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לדעת רב נתן בר אושעיא ורב פפא – מאחר שאם
הבעל יקנה מהאשה את זכותה ,תהיה כל הכתובה

המלווה את חבירו לעשר שנים

שלו ,נמצא שזממו להפסידו את כל הכתובה חוץ

בעניין שמיטת כספים נאמר" ,לֹא יִ גֹּשׂ ]=לא יתבע[ ֶאת

מזכות האשה בה ,וכל זה ישלמו לו.

אָחיו" ,ומכאן למדו ,שאין הפרשה מדברת,
ֵר ֵעהוּ וְ ֶאת ִ

ולדעת רב חסדא – ישלמו לו רק כפי מה שהיה

אלא בחובות שניתן לתבוע אותם ,אבל חובות שאי

מקבל ,אם היה הוא מוכר את הכתובה לאחרים] ,כי

אפשר לתבוע אותם ,אינם בטלים בשביעית.

רק זכות זו בוודאי שלו היא ,ואינה תלויה באשה,

ללשון הראשון ,דעת רב יהודה אמר שמואל –

שתסכים למכור לו זכותה[.

המלווה את חבירו לעשר שנים ,שביעית ראשונה

ואמר רב פפא שאין משלמים לו אלא מה שזממו
להפסידו בכתובה עצמה ]כנ"ל[ .ואף על פי שבעדותם
הם באים להפסידו גם ,שלא יאכל פירות נכסי מלוג,
את זה אינם משלמים לו ,כי יכולים לומר ,לא ידענו
שהיו לה נכסי מלוג ,ולא באנו אלא להפסידו
כתובתה.
כל הנ"ל הוא כפירוש רש"י ותוס' .אולם רש"י שמע
מרבותיו לפרש ,שאין כאן מחלוקת ,אלא שאומדים את
זכות האשה לפי נכסי הבעל ,אם הם עידית או זיבורית ,כי
הקונה מדקדק בזה ,ואם יחד לה הבעל קרקע לכתובתה,
לפי הקרקע הזה אומדים.
ובטור כתוב :ושומה זו תלויה באשה ,שאם היא זקנה או חולה,
שקרובה למות ,אז שוה יותר .וכן לעניין גירושין ,אם היא קנטרנית,
בעניין שאין הבעל יכול לסובלה ,קרובה להתגרש יותר .וגם שמין
לפי מה שהיא השדה המיוחדת לכתובתה ,אם היא עידית או
בינונית או זיבורית.

וכתבו התוס' ,שכשם שיש לעדים האומרים גירש פלוני את
אשתו ,לשלם לבעל מה שרצו להפסידו ,כך יש להם לשלם
לאשה שאר ]=מזונות[ וכסות ,שבעל חייב לאשתו ,וכשבאו
להחזיקה כמגורשת ,באו להפסידה מהם:
 אלא אם כן מעשה ידיה שווים כשיעור שאר וכסות ,שאזכנגד מה שמפסידים אותה ,מזכים אותה במעשה ידיה.
 או שגם היא אומרת שנתגרשה כדברי העדים ,כי בכךהיא מוחלת לבעל על חיובו לה כבעל.

העידו על פירעון קרוב והוזמו
עדים שהעידו באחד ,שחייב לחבירו ממון ,על מנת
לפורעו בסוף שלושים יום ,והוא אומר ,שזמן הפירעון
לאחר מספר שנים ,והוזמו העדים.

משמטת את חובו ,כי חוב זה ,אף שאינו ניתן לתביעה
בשביעית עצמה ]כי עוד לא חלפו עשר שנים[ ,אם
השביעית לא היתה משמטת ,היה ניתן לתביעה בסוף
עשר שנים ,והרי זה נקרא חוב הניתן לתביעה ,שבטל
בשביעית ,מהכתוב "לֹא יִ גֹּשׂ"] ,ורק חוב שיתכן שלא
יגיע לעולם לידי תביעה ,אינו בטל בשביעית[.
וללשון שני ,דעת רב יהודה אמר שמואל – המלווה
את חבירו לעשר שנים ,אין השביעית משמטת את
חובו ,אלא אחר שהגיע זמן הפירעון ,כי כל עוד שלא
הגיע זמן הפירעון ,אי אפשר לתבוע את החוב ,ואינו
בכלל חוב הניתן לתביעה שהשביעית משמטת.
אופנים נוספים שאין השביעית משמטת את החוב
א .המלווה על המשכון ,אינו משמט את חובו
בשביעית ,כי קנה את המשכון לעניינים מסוימים,
ולכן נחשב החוב כגבוי בידו ,ואם כן אינו נוגש את
חבירו.
ב .המוסר שטרותיו לבי"ד ,אינו משמט את חובו
בשביעית ,כי נאמר" ,לֹא יִ גֹּשׂ ֶאת ֵר ֵעהוּ" ,והמוסר
שטרותיו לבי"ד ,אינו נוגש את רעהו כלום ,כי בי"ד
הם הנוגשים ,וחובות של בי"ד אינם משמטים] .רש"י
פירש שזהו פרוזבול שהתקין הלל .ותוס' כתבו ,שפרוזבול
הוא דבר נוסף[.

תנאי למחול על האונאה
ותנאי שלא ישמט את חובו בשביעית
לדעת רב – העושה תנאי לעבור על הכתוב בתורה,
תנאו בטל ,ולכן מוכר וקונה שהתנה אחד מהם עם
חבירו ,שאם יתאנה ,ימחל לו על האונאה ,התנאי

אומדים כמה אדם רוצה לתת ,על מנת שיהיה בידו

בטל ,ותובע את האונאה .וכן המלווה לחבירו מעות,

כזה ממון ,מסוף שלושים יום ,ועד הגעת הזמן

ומתנה עמו ,שלא ישמט את חובו בשביעית ,אלא יפרע

האמיתי ,שזה מה שרצו להפסידו ,ואת זה ישלמו לו.

לו אחר השביעית ,התנאי בטל ,והחוב שומט
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בשביעית.

להלוואה ,שזמן הפירעון פחות משלושים יום ,ואם

ולדעת שמואל – העושה תנאי לעבור על הכתוב

נכתב שטר על הלוואה ,אף על פי שלא נכתב בתוכו

בתורה ]בדיני ממון[ ,התנאי קיים ,ולכן המתנה עם

זמן הפירעון ,ודאי שאינו אלא לאחר שלושים יום.

חבירו שימחל על האונאה ,התנאי קיים .וכן המתנה

ומאחר שזה טעם הדין ,אין הדין הזה אלא בהלוואה

עם חבירו שישיב לו את החוב אחר השביעית ,התנאי

שנכתב עליה שטר ,אבל הלוואה בעל פה שלא פורש

קיים] .ומבואר כאן בתוס' ,שהתנאי קיים ,רק משום שאין

בה זמן הפירעון ,המלווה רשאי לתבוע אף בתוך
שלושים יום.

בו ביטול ודאי של דין התורה ,כגון במקח ,יתכן שלא תהא
אונאה ,ובהלוואה ,יתכן שיפרע קודם השביעית ,ולא עברו

אולם דעת רב ושמואל ,שאין חילוק בין הלוואה

על דין התורה[.

בשטר להלוואה על פה ,ובשתיהן אין המלווה רשאי
לתבוע בתוך שלושים יום .וביאר רב מתנה ,שדין זה

תנאי שלא יהא במקח אונאה לדברי הכל בטל

נלמד מהכתובָ " ,ק ְר ָבה ְשׁנַת ַה ֶשּׁ ַבע ְשׁנַת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה",

מוכר וקונה שאמר אחד לחבירו ,הנני לעשות את

שהזכיר את שנת השמיטה שתי פעמים ,ללמד ,שיש

הקניין על מנת שאין בו אונאה ,לדברי הכל התנאי

שתי שמיטות ,האחת היא המבוארת באותה פרשה,

בטל:

שכל החובות בטלים לגמרי בשנה השביעית .והשניה

לפירוש רש"י – משום שלשון זה אינו תנאי שימחל

היא זו ,שכל החובות ]שלא פורש בהם זמן פירעון[,

על האונאה ,אלא לשון הבטחה ,שאין במקח אונאה,

בטלים בשנה הראשונה להלוואה ,לעניין שאי אפשר

ולכן אם יש אונאה במקח נמצא ששיקר ,והמקח

לתובעם אלא אחר שתעבור השנה ,ואין הכוונה לשנה

מקח טעות ,ואם ירצה המתאנה לחזור בו מכל

ממש אלא לשלושים יום ,כי שלושים יום בשנה

המקח ,רשאי ,כדין מקח טעות.

נחשבים כשנה.

ולפירוש רשב"ם – משום שלשון זה אינו תנאי שימחל על
האונאה ,אלא תנאי שלא יחול במקח איסור אונאה ,ומאחר
שאין אדם יכול ]אלא למחול על המגיע לו ,אבל אינו יכול[
לבטל את האיסור הקיים ,אם היתה אונאה ,המאנה חייב

חביבי
חביבי הוא תרגום של דודי .ולכן רב כינה את רבי
חייא דודו" ,חביבי".

לשלם למתאנה.

הפותח בית צוואר בשבת
תנאי שלא תשמט השביעית לדברי הכל בטל

אמר רב יהודה אמר רב ,הפותח בית הצואר בשבת,

המלווה מעות לחבירו ומתנה עמו על מנת שלא תשמט

]כגון שהיה חלוק חדש בלא פתח להכניס את הראש,

השביעית ,לדברי הכל התנאי בטל:

ועשה לו פתח[ ,גמר בכך את מלאכת עשיית הבגד,

לפירוש רש"י – משום שהשביעית אינה מסורה בידו

וחייב חטאת משום אב מלאכה של מכה בפטיש.

להתנות שלא תשמט ,ומאחר שלא התנה עם מי

אבל חבית שהיתה מכוסה ,אף על פי שהיה הכיסוי

שהדבר בידו ,אין כאן שום תנאי.

צמוד לחבית בטיט ,מותר להתיז את הכיסוי

ולפירוש רשב"ם – משום שלשון זה הוא תנאי שלא יחול
איסור שביעית ,אם יגבה ממנו את החוב ,ומאחר שאין

מהחבית ,ואין זה נחשב כעשיית פתח לחבית ,כי אין

אדם יכול לבטל את האיסור הקיים ,אינו רשאי לגבות את
החוב אחר השביעית.

הכיסוי חלק מהחבית ,ואף כשהיה הכיסוי על החבית,
היתה כאן חבית גמורה עם פתח.
פסול מים שאובים במקוה

המלווה את חבירו סתם אינו רשאי

תקנת חכמים היא ,שמים שאובים פוסלים את

לתובעו קודם שיעברו שלושים יום

המקוה ,ושיעור מים שאובים לפסול את המקווה,

רבה בר בר חנה היה סבור ,שדין זה נלמד מסברא,
והיא ,שמסתבר שאין אדם טורח לכתוב שטר

הוא שלושת לוגין.
מתחילה אמר רבא – אזלינן בתר שמא .כלומר ,אם מה
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שנפל למקוה ,נקרא בשם מים] ,אפילו עם שם לואי כגון מי

בכך ,שמא כל המים שבחבית עומדים יחד ,ושמא בא

צבע[ ,הוא פוסל את המקווה בשלושת לוגין .ואם נקרא
בשם אחר] ,כגון יין מזוג[ ,אינו נחשב מים ,ואינו פוסל את

זה ראשו ורובו במים שאובים .ודווקא בים יש לחוש

המקוה ,אף על פי שיש בו שיעור שלושת לוגין מים.

לדעת רבי חייא – אזלינן בתר שיעורא בלבד ,כלומר
אם נפלו למקוה שלושה לוגין מים ממש ,פסלו את
המקוה ,אף על פי שהיו מעורבים במעט יין ,הנוסף על

לכך ,אבל בנהר ,שיש בו זרימה כל הזמן ,אין לחוש
לכך ,כי ודאי מי החבית כבר הלכו מכאן ,וטובל במי
הנהרא.
ותוס' מפרשים ,שאפילו ודאי עומדים כל המים במקום
אחד ,טמא הטובל שם נטהר ,כי המים הללו מחוברים

שיעור שלושת לוגין ,ויש כאן מראה יין ,ולא מראה

לשאר המים הכשרים לטבילה ,וכלל בידינו ,שטובלים
במים שאובים המחוברים למי מקוה ]בהשקה[.

אף על פי שהיו מעורבים במעט חלב ,שהשלימם

חבית מלאה יין ]לבן[ שנפלה לים

לשלושה לוגין ,ויש כאן מראה מים שלושה לוגין ,כי

טמא שטובל באותו מקום ,לא נטהר בכך ,שמא כל

למעשה אין כאן שיעור שלושה לוגין ממים ממש.

היין שבחבית עומד יחד ,ושמא זה טבל ביין ולא במי

]ולדברי רבא ,כן גם דעת תנא קמא של הברייתא[.

הים.

ולדעת רבי יוחנן בן נורי – הכל הלך אחר המראה,

ואם ירד לשם טמא ,וטבל ,יש לחוש שבמקומו יש יין

כלומר אם נפלו למקווה שלושה לוגין שמראיהם

שנטמא ממנו ,ולכן אם לאחר מכן נפל לשם ככר של

כמראה מים ,פסלו אותו ,אף על פי שאין כאן שיעור

תרומה ,נטמא הככר מחמת היין.

שלושת לוגין מים ממש ,ומעורב בהם מעט חלב .ואם

ודווקא בים יש לחוש לכך ,אבל בנהר ,שיש בו זרימה

נפלו למקווה ,מים במראה יין ,לא פסלוהו ,אף על פי

כל הזמן ,אין לחוש לכך ,כי ודאי יין החבית כבר הלך

שיש בהם שיעור שלושת לוגין מים ,שנשתנה מראיהם

מכאן ,ואין באותו מקום אלא מי נהר.

מים ,כי למעשה יש כאן שיעור שלושה לוגין מים .ואם
נפלו למקוה פחות משלושת לוגין מים ,לא פסלוהו,

על ידי שהוסיפו בהם מעט יין] .וכן אמר רב יהודה
אמר רב[.
ולדברי אביי ,אמר רב יהודה ,שדעת תנא קמא של
הברייתא – תרוויהו בעינן שיעורא וחזותא .כלומר
אין המקווה נפסל ,אלא כשיפלו לתוכו שלושת לוגין
מים ,שמראיהם כמראה המים .ולכן אם נפלו לתוכו
מעט פחות משלושת לוגין מים ,בתוספת מעט חלב,
המשלימם לשיעור שלושת לוגין ,לא פסלוהו ,כי אין
כאן שיעור שלושת לוגין .וכן אם נפלו לתוכו שלושת
לוגין מלאים של מים ,בתוספת מעט יין ,המשנה
מראיהם ,לא פסלוהו ,כי אין כאן מראה מים] ,וכן
אמר רב יהודה אמר רב[ .אבל אם נפלו למקוה
שלושת לוגין מלאים של מים ,בתוספת מעט חלב,
שלא שנה את מראיהם ,פסלוהו ,כי יש כאן שלושת
לוגין מים ,במראה מים.

דף ד'
חבית מלאה מים שנפלה לים
רש"י גורס ,שטמא שטובל באותו מקום ,לא נטהר

"וְ ִה ָכּהוּ ְל ָפנָיו ְכּ ֵדי ִר ְשׁ ָעתוֹ"
הכתוב " ְכּ ֵדי ִר ְשׁ ָעתוֹ" ,בא ללמד ,שעל מעשה אחד עונשים
עונש אחד ולא יותר ,שכך הוא נדרשְ " ,כּ ֵדי ִר ְשׁ ָעתוֹ" ,משום
רשעה אחת אתה מחייבו ,ואי אתה מחייבו משום שני
רשעיות.
לדעת חכמים – ]אין אדם לוקה ומשלם ,שכן[ מהכתוב הזה
יש ללמוד ,שכשיש לחייב אדם על מעשה אחד עונש
מלקות ועונש תשלומי ממון ,אין עונשים אותו בשני עונשים
א דברי רש"י כאן מוקשים ,כמבואר במפרשים] .כי מתחילה משמע,
שבים לא עלתה לטמא טבילה ,שמא בא ראשו ורובו במים
שאובים ,כי כל מי החבית עומדים יחד ,ולאחר מכן משמע ,שלא
עלתה לו טבילה ,שמא עומדים שלושה לוגין מים שאובים יחד .וכן,
מתחילה משמע ,שלא עלתה לו טבילה כלל ,ולאחר מכן משמע,
שעלתה לו טבילה לטהרו מטומאה חמורה ,אלא שנטמא בטבילה
בטומאה מי"ח דבר ,שגזרו חכמים ,שמי שבא ראשו ורובו במים
שאובים ,פוסל את התרומה[ .ורש"ש כתב ,שיתכן ששני פירושים
יש בדבריו) .א( שמא כל מי החבית עומדים במקום אחד ,ואם כן
לא עלתה לו טבילה ,כי טבל במים שאובים) .ב( שמא יש שלושה
לוגים מים שאובים במקום אחד ,ובא בהם ראשו ורובו ,ואף
שעלתה לו טבילה לטהרו מטומאה מהתורה ,בכך שבא ראשו ורובו
במים שאובים ,נטמא בטומאה מי"ח דבר ,שגזרו חכמים ,שמי שבא
ראשו ורובו במים שאובים ,פוסל את התרומה.

.
כל הזכויות שמורות ל"בקיצור" .רח' פלדמן  8בני ברק
טל'  03-6194371פקס  03-6199188דוא"ל bekitsur@zahav.net.il

מסכת מכות פרק ראשון כיצד העדים דף ד'

ח

אלו ,אלא בעונש אחד בלבד] ,כפי שיתבאר בעזה"י בהמשך

יש אזהרה לכל עונש בפני עצמו .אולם התוס' כתבו ,שאין

לעניין עדים זוממים[ .ואין ללמוד מפרשת מוציא שם רע,
שכשם שמוציא שם רע נענש בשני עונשים אלו על מעשה

צריך אזהרה אלא לעונש הגוף ,אבל עונש ממון יש אף בלא
אזהרת לא תעשה[.

אחד ,שנאמר בו" ,וְ יִ ְסּרוּ אֹתוֹ" ]=מלקות[" ,וְ ָענְ שׁוּ אֹתוֹ ֵמאָה
ֶכ ֶסף" ]=ממון[ ,כך עדים זוממים יענשו בשני עונשים אלו על

האם לוקים על לאו שאין בו מעשה

מעשה אחד ,והכתוב " ְכּ ֵדי ִר ְשׁ ָעתוֹ" ,האמור בהם ,ילמד,
שאין עונשים שני עונשים אחרים יחד ,אבל ממון ומלקות
עונשים יחד .זאת אין לומר ,משום שעונשו של מוציא שם
רע קנס הוא ,וכל קנס חידוש הוא שחידשה תורה למקומו,

]כלומר שהחטא מתבצע בלא מעשה[

א .מוציא שם רע .לוקה על חטאו ,אף על פי שלא
עשה מעשה] ,אלא אמירה בלבד[ ,שכן מפורש בו
בתורה" ,וְ יִ ְסּרוּ אֹתוֹ".

ואינו דין כללי ללמוד ממנו לשאר מקומות ,ואם כן ,הכתוב
" ְכּ ֵדי ִר ְשׁ ָעתוֹ" ,מלמד שאין עונשים על מעשה אחד אפילו

ב .עדים זוממים .לוקים על חטאם] ,כשאין עונשים

מלקות וממון.

אותם כאשר זממו[ ,אף על פי שלא עשו מעשה] ,אלא

ולדעת רבי מאיר – ]אדם לוקה ומשלם ,שכן[ מהכתוב הזה
יש ללמוד ,רק ,שכשיש לחייב אדם על מעשה אחד עונש

אמירה בלבד[ ,כמבואר בדף ב'.

מלקות ועונש מיתה ,אין עונשים אותו בשני עונשים אלו,
אלא בעונש אחד בלבד] ,החמור מביניהם ,כלומר מיתה[.
אבל אין ללמוד מהכתוב הזה ,שאין עונשים על מעשה אחד
מלקות וממון ,כי מפורש בתורה בעניין מוציא שם רע,
שעונשים אותו ממון ומלקות על מעשה אחד ,ולדעת רבי
מאיר עונש עדים זוממים ,גם הוא קנס כמו עונש מוציא שם
רע ,ואם כן ,כשם שקנסו מוציא שם רע בשני עונשים אלו,
כך יש לקנוס עדים זוממים בשני עונשים אלו ,ואם כן,
כשאמרה תורה בעניין עדים זוממים " ְכּ ֵדי ִר ְשׁ ָעתוֹ" ,ודאי
לא כוונה לשלול עונש מלקות וממון יחד ,ועל כרחך לא באה
אלא ללמד ,שאין עונשים עונש מלקות ועונש מיתה יחד.

ג .ולעניין שאר איסורים שאין בהם מעשה נחלקו
חכמים:
לדעת רבי יהודה – כל איסורים שאין בהם מעשה,
לוקים עליהם ,כאיסורים שיש בהם מעשה ,ודבר זה
יש ללמוד בבניין אב ,מהצד השווה של מוציא שם רע
ועדים זוממים ,שלוקים אף על פי שלא עשו מעשה,
וכשם שהם לוקים אף על פי שלא עשו מעשה כך
לוקים על שאר איסורים שאין בהם מעשה] .ואין
לומר שרק מוציא שם רע לוקה בלא מעשה ,משום
שהוא חמור ,שכן לוקה ומשלם ,משום שעדים
זוממים יוכיחו ,שלוקים בלא מעשה ,אף על פי שאינם

עונש עדות שקר לעדים זוממים

לוקים ומשלמים )לדברי חכמים( .ואין לומר שרק

נחלקו חכמים אם עדים זוממים שנענשים ]ממון או

עדים זוממים לוקים בלא מעשה ,משום שהם

מלקות[ כאשר זממו לוקים גם על שהעידו שקר ועברו

חמורים ,שכן אין צריכים התראה ,משום שמוציא

ֲך ֵעד ָשׁ ֶקר".
באיסור "לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ

שם רע יוכיח ,שלוקה בלא מעשה ,אף על פי שצריך

לדעת חכמים – אין אדם מתחייב על שתי רשעיות,
ולכן אם זממו לחייב אדם ממון או מלקות ארבעים,
נענשים כאשר זממו ,ומשלמים ממון או לוקים

התראה .ואין לומר שרק שניהם לוקים בלא מעשה,
כי שניהם קנסות הם ,כי לדעת רבי יהודה עונש עדים
זוממים אינו קנס[.

ָמם" אבל אין
יתם לוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
ֲשׂ ֶ
ארבעים ,מהכתוב " ַוע ִ

ולדעת חכמים – אין לוקים אלא על איסור לא תעשה

לוקים מלקות על שעברו על הכתוב "לֹא ַת ֲענֶה".

שיש בו מעשה] ,שכן יש ללמוד ממה שנסמכה פרשת

ולדעת רבי מאיר – אדם מתחייב על שתי רשעיות,
שאחת ממון ואחת מלקות ,ולכן אם זממו לחייב אדם
יתם לוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר
ֲשׂ ֶ
ממון ,משלמים לו מהכתובַ " ,וע ִ
ָמם" ,ולוקים ,מהכתוב" ,לֹא ַת ֲענֶה" .ואם זממו
זַ
לחייב אדם מלקות ,לוקים ארבעים מהכתוב,
ָמם" ,ועוד ארבעים מהכתוב "לֹא
יתם לוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
ֲשׂ ֶ
" ַוע ִ
ַת ֲענֶה"] .מתוך פירוש רש"י משמע ,שלוקים ומשלמים ,כי

מכות לאיסור חסימה שיש בו מעשה[ ,ואין ללמוד
בבנין אב ,מהצד השווה של עדים זוממים ומוציא שם
רע ,שעל כל איסורים לוקים אף בלא מעשה] ,ולא רק
לדעת האומרים ששניהם עונש קנס הוא ,אלא אף
לדעת האומרים שעונש עדים זוממים אינו קנס[ ,כי
יש לדחות ולומר ,שרק שניהם שיש בהם חומרה
יתירה] ,זה אין צריך התראה וזה לוקה ומשלם[,
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נאמר בהם מלקות בלא מעשה ,מה שאין כן שאר

וכל שנתחייב מלקות בבי"ד ,לוקה ארבעים שלימות.

איסורים ,שאינם חמורים כל כך.

ולדעת רבא – הסברא אומרת ,שכל אחד מהזוממים
יענש לבדו כפי מה שזממו ,שכן נאמר בעונשם של

הכל מודים שהעובר על איסור

ָמם ַלעֲשׂוֹת" ,ולכן,
יתם לוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
ֲשׂ ֶ
הזוממיםַ " ,וע ִ

תוֹתירוּ ִמ ֶמּנּוּ ַעד בֹּ ֶקר" אינו לוקה
" ְולֹא ִ

כשהם זממו להלקותו ארבעים ,יש לענוש כל אחד

לדעת רבי עקיבא – אין לוקים על איסור זה ,כי הוא

מהם במלקות ארבעים ,אולם כל זה בעונש הגוף,

לאו שאין בו מעשה.

שאי אפשר לצרפם יחד ,וכל אחד מהם הוא גוף נפרד,

ולדעת רבי יהודה – אין לוקים על איסור זה ,כי הוא

ואם כן ,כשיענש גוף זה בעשרים ,וגוף זה בעשרים ,לא

תוֹתירוּ ִמ ֶמּנּוּ ַעד
לאו הניתק לעשה ,שכך נאמר" ,וְ לֹא ִ

נתקיים באף אחד כאשר זמם .אבל בעונש ממון אין

בֹּ ֶקר וְ ַהנֹּ ָתר ִמ ֶמּנּוּ ַעד בֹּ ֶקר ָבּ ֵאשׁ ִתּ ְשׂרפוּ" ,כלומר

הדין כן ,כי ממון של כמה בני אדם מצטרף יחד,

העשה האמור אחריו ,לשורפו ,הוא תקנתו של

וכשיתנו יחד מאתים זוז ,נמצא שנתקיים בהם כאשר

האיסור וכפרתו ,ואין לו עונש אחר.

זממו לעשות] .יתכן ,שלעניין הממון ,כשיהיו כמה בני
אדם שותפים במאתים זוז ,הרי הם נחשבים כבעלים אחד
בכל הממון ,ולכן כשישלמו בשותפות מאתים זוז ,כאילו כל

אזהרה לעדים זוממים

אחד שילם כל אשר זממו לעשות[.

]לעניין עונשי הגוף שאין עונשים בלא אזהרה[

לדעת חכמים – מהכתוב האמור בעניין עדות" ,לֹא
]רש"י בדף ג' ביאר[ מה הכוונה משלשים בממון

ֲך ֵעד ָשׁ ֶקר".
ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ
ולדעת רבי מאיר – מהכתוב האמור בעניין עדים

י"מ שהכוונה לצד שלישי ,כלומר בי"ד שהוא צד שלישי בין
הזוממים לנידון ,הוא גובה מזוממים איש כפי חלקו ,באופן

אָרים יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יִ ָראוּ ְולֹא יֹ ִספוּ ַלעֲשׂוֹת
זוממים" ,וְ ַהנִּ ְשׁ ִ

שיעלה חלקם יחד ,כפי המגיע לנידון.

עוֹד ַכּ ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּה ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך".

וי"מ שהכוונה לחלוקה לשלוש ,והכוונה בזה ,שאם היו
שלושה זוממים ,ישלם כל אחד שליש ,והוא הדין שאם היו

דף ה'

ארבעה ,מרבעים בממון.

משלשים בממון ואין משלשים במלקות

אין העדים נעשים זוממים עד שיזימו את עצמם

עדים שהעידו על אחד שחייב מאתים זוז ,ונמצאו

כלומר ,אין עדים נעשים זוממים אלא כשיזימו אותם

זוממים ,כולם יחד משלמים לנידון מה שרצו

בעדות עליהם עצמם ,ולא בעדות על דברים שאמרו.

להפסידו] ,אם הם שנים ,כל אחד מהם משלם מנה.

ולכן:

ואם הם שלושה ,כל אחד משלם שני שלישי מנה[.

עדים שהעידו באחד שהרג את הנפש ,ובאו עדים

ועדים שהעידו על אחד שעבר עבירה שעונשה מלקות

אחרים ,ואמרו ,נהרג זה שאתם מעידים עליו ,או הורג

ארבעים ,ונמצאו זוממים ,כל אחד מהם לוקה

זה שאתם מעידים עליו ,היה עמנו אותו היום במקום

ארבעים שלימות:

פלוני ,אין הראשונים זוממים] ,אלא מוכחשים בלבד,

לדעת אביי – הסברא אומרת ,שיתחלקו כל הזוממים

ולכן אינם נענשים כאשר זממו[.

בעונש ,ולא ישלם כל אחד את הכל ,ולכן כשהוזמו

אבל אמרו האחרונים ,אתם הייתם עמנו אותו היום

בממון ,משלשים את הממון ביניהם ,אלא שלעניין
מלקות ,אף שמסברא יש לחלק את המלקות ביניהם,
הדין הוא שכל אחד לוקה מלקות שלימה ,ודבר זה
למד מגזרה שווה ,שנאמר בעניין מיתות בי"ד,
הוּא ָר ָשׁע ָלמוּת" ,ונאמר בעניין מלקות בי"ד,

" ֲא ֶשׁר

"וְ ָהיָה ִאם ִבּן

במקום פלוני ,הרי אלו זוממים ,ונהרגים על פיהם.
לדעת רב אדא – דין זה נלמד מהכתוב" ,וְ ִהנֵּה ֵעד ֶשׁ ֶקר
ָה ֵעד ֶשׁ ֶקר ָענָה" ,המלמד ,שהפרשה מדברת באופן
שבעדים עצמם נמצא השקר.

ַהכּוֹת ָה ָר ָשׁע" ,ללמד ,שכשם שאין בי"ד עונשים חצי

ולדעת דבי רבי ישמעאל – דין זה נלמד מהכתוב,

עונש מיתה ,כך אין בי"ד עונשים חצי עונש מלקות,

" ַלעֲנוֹת בּוֹ ָס ָרה" ,המלמד ,שהפרשה מדברת בעדים

.
כל הזכויות שמורות ל"בקיצור" .רח' פלדמן  8בני ברק
טל'  03-6194371פקס  03-6199188דוא"ל bekitsur@zahav.net.il

מסכת מכות פרק ראשון כיצד העדים דף ה'

י

שנתברר שהם עצמם הוסרו משם.

אלא משעה שיפסקו בי"ד על חיובו ]על פי עדים[,
אבל קודם לכן ,אפילו יבוא לבי"ד ,ויודה שעשה את

אין מצילים את העדים בטענת דבר שאינו מצוי

המעשה ,לא יתחייב ,לא מיתה ולא מלקות] .ומתוך

אמרו שנים ,במזרח בירה ]=טרקלין[ הרג זה את

פירוש רש"י משמע ,שאם הודה מעצמו ,אף אם יבואו אחר

הנפש .ובאו שנים ואמרו ,עמנו הייתם באותה שעה

כך עדים ,לא יחייבוהו בי"ד ,לא מיתה ולא מלקות .אולם
התוס' חולקים על כך לעניין מיתה ,ומפרשים שאם אחר כך

במזרח ,אינם זוממים .ואם אינו יכול לראות ,הרי אלו

יעידו בו שחטא ,יומת בבי"ד[ .ולכן,

זוממים ,ואין אומרים שעיניהם צופות למרחוק יותר

 -אם באו עדים ]ביום רביעי[ ,והעידו על אחד בשקר,

משאר בני אדם ,וראו מהמערב את שארע במזרח.

שעשה מעשה מסוים ועל פיהם נתחייב מיתה או

וכן ,אמרו שנים ,בבקר הרג זה את הנפש בירושלים.

קנס ,ובאו עדים אחרים ,והזימו את הראשונים,

ובאו שנים ,ואמרו ,עמנו הייתם בערבו של אותו יום

ואמרו ,ביום שני עמנו הייתם במקום אחר ,ולא

במערב הבירה .אם העומד במערב יכול לראות מה יש

בלוד .אם יכול אדם להלך ]אפילו על סוס[ מירושלים

ראיתם את המעשה כעדותכם ,אבל מה שאמרתם

ללוד מבוקר עד ערב ,אינם זוממים .ואם אינו יכול

אמת ,כי עשה כן ביום ראשון ,או ביום שלישי .מאחר

להגיע ,הרי אלו זוממים ,ואין אומרים שנזדמן להם

שכשהעידו הראשונים עדיין לא היה הנידון חייב

גמלא פרחא ]=מין גמלים קלים במרוצתם כעוף

מיתה או קנס ,ובאו לחייבו שלא כדין ,הרי הם

פורח[ ,והגיעו על ידוא.

נענשים כאשר זממו.
 -אולם ,אם באו עדים ]ביום רביעי[ ,והעידו על אחד

אין עדים זוממים מתחייבים אלא

בשקר ,שנגמר דינו בבי"ד על מעשה מסוים להתחייב

כשזממו לחייב את הנידון שלא כדין

מיתה או קנס ,ובאו עדים אחרים והזימו את

בדיני ממונות ,כגון הלוואה או גזלה ,הלווה והגוזל

הראשונים ,ואמרו ,ביום שני עמנו הייתם במקום

מחויב ועומד ,משעת ההלוואה והגזלה ,ואם יבוא

אחר ,ולא ראיתם את שנגמר דינו בבי"ד כעדותכם,

לבי"ד ,ויודה על כך ,יחייבוהו לשלם ,אף על פי שאין

אבל מה שאמרתם אמת ,כי נגמר דינו למיתה או קנס

עדות בדבר ,ולא פסק בי"ד .ולכן,

ביום ראשון ,או ביום שלישי .מאחר שכשהעידו

 -אם באו עדים ]ביום רביעי[ ,והעידו על אחד בשקר,

הראשונים כבר היה הנידון חייב מיתה או קנס ולא

שלווה או גזל ביום שני ,ובאו עדים אחרים ,והזימו

באו לחייבו שלא כדין אינם נענשים כאשר זממו.

את הראשונים ,ואמרו ,ביום שני עמנו הייתם במקום

החילוק הנ"ל בין דיני ממונות לדיני קנסות ודיני נפשות,

אחר ,ולא ראיתם את ההלוואה או הגזלה כעדותכם,

שבדיני ממונות הנידון מחויב ועומד קודם פסק דין ,ובדיני
נפשות וקנסות אינו מחויב אלא אחר פסק דין ,מבואר

אבל מה שאמרתם אמת ,כי לווה או גזל ביום ראשון,
או ביום שלישי .מאחר שלא באו הזוממים להפסיד
את הנידון שלא כדין ,אלא לחייבו כפי חיובו האמיתי,
אינם משלמים לו כלום.
אבל בדיני נפשות או בדיני קנסות ,אין הנידון
מתחייב מיתה או קנס משעה שעשה את המעשה,
א כתוב בתוס' ביבמות דף קט"ז :וה"ר מנחם פירש  ...אם איתא
דאזלו בגמלא פרחא היה להם לטעון כן ,ומדלא אמרו הכי ,שמע
מינה דשקר מעידים] ,משמע שאם יאמרו כן מעצמם ,אינם
זוממים .ואולם מפירוש רבינו תם המובא שם מתחילה ,משמע,
שאפילו אם טוענים כן מעצמם ,אינם נאמנים ,כי ודאי לא היו
מהלכים ממקום עדותם ,באופן שיכול להגיע להם מזה קלקול,
ואם היו רואים את העדות בבוקר בירושלים ,לא היו הולכים משם
מהר[.

בפירוש רש"י ,וכן משמע במקצת דברי התוס'.
אולם מתוך עיקר דברי התוס' משמע ,שגם בדיני ממונות
אין הנידון מחויב ועומד אלא אחר פסק דין ,אלא שבדיני
ממונות ,קרוב לודאי שיבואו עדים ויתחייב ,ולכן נחשב כבר
עתה כמו שכבר נתחייב ,אבל בדיני נפשות וקנסות ,ספק
גדול אם יתחייב ,כי בדיני קנסות אם יודה לא יתחייב,
ובדיני נפשות לא ודאי שיתחייב ,כי צריך דרישה וחקירה,
ולכן אינו נחשב כחייב עד שיגמר הדין.

המזימים כמה כתות עדים
כשבאו כמה כתות עדים להעיד על אחד שהרג את
הנפש וכל פעם כשנגמר הדין על פי כל כת וכת באו
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ָמם ולא כאשר עשה
ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ

אותם שנים והזימו את העדים:
לדעת חכמים – בכל פעם שהם מזימים ,יש לקיים

יתם לוֹ
ֲשׂ ֶ
בעניין עונשם של עדים זוממים נאמרַ " ,וע ִ

בעדים דין הזמה ,ולהורגם כאשר זממו.

ֶפשׁ
ֶך נ ֶ
אָחיו  ...וְ לֹא ָתחוֹס ֵעינ ָ
ָמם ַלעֲשׂוֹת ְל ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ

ולדעת רבי יהודה – מאחר שהם עצמם באים להזים

ֶפשׁ ַעיִ ן ְבּ ַעיִ ן ֵשׁן ְבּ ֵשׁן יָד ְבּיָד ֶרגֶל ְבּ ָרגֶל".
ְבּנ ֶ

בכל פעם ,ניכר שנטלו עצה ביניהם ,להזים את כל

ָמם ַלעֲשׂוֹת
יתם לוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
ֲשׂ ֶ
ממה שנאמרַ " ,וע ִ

הבא להעיד על הנידון ,ועדי שקר הם] ,רש"י גורס,

אָחיו" ,משמע שעונשים אותם על מה שזממו להרוג
ְל ִ

שרבי יהודה קורא לכת מזימים זו "אסטטית",

את הנידון ,ולא יצא זממם לפועל ,אלא הנידון ,עודנו

כלומר מוסרת מכאן ,שכן תרגום " ָס ָרה" הוא

ֶפשׁ" ,משמע ,שעונשים אותם
ֶפשׁ ְבּנ ֶ
חי .ומהכתוב "נ ֶ

" ַס ְטיָא" .ורב אלפס גורס ,שרבי יהודה אמר בלשון

בנפשם ,כנגד מה שהפסידו את נפשו של הנידון,

שאלה ,וכי כת זו "אסטסיס" היא ,מלשון סטיס

ומכאן משמע שנענשים כשעלה זממם בידם.

]=מין צבע אדום[ ,כלומר ,וכי עדות זו יורה של

ומתוך שני הכתובים הללו למדו חכמים ,שאין עדים

איסטיס היא ,שצובעת את כל הנוגע בה[.

זוממים נהרגים ,אלא כשהוזמו אחרי שנגמר הדין על
פיהם ,ועדיין לא נהרג הנידון .שבזה מתקיימים שני

מי שהביא כמה כתות עדים והוכחשו

הכתובים ,שכשנגמר הדין על פיהם ,עלה זממם בידם

]בבדיקות[ ורוצה להביא כת נוספת

לחייב את נפשו של הנידון ,ועדיין הנידון קיים ,ולא

לדעת ריש לריש ,אין מקבלים עדים נוספים שיביא,

יצא זממם לפועל.

כי הוחזק להביא עדי שקר] .ואמר ריש לקיש ,שדין

ואף על פי שיש ללמוד מדין קל וחומר ,שיהרגו

זה ,הוא אף לדברי חכמים ,המכשירים כת אחת

הזוממים גם כשנהרג הנידון על פיהם ,שכן אם על

המזימה כמה כתות ,שלא הכשירו אותה חכמים,

זממם בלבד הם נהרגים ,כשיצא זממם לפועל ,כל שכן

אלא משום שאין אדם מחזר אחריהם לשוכרם,

שיש להורגם .ומכל מקום אין נהרגים ,כי אין עונשים

ולהרגילם תמיד לבוא לבי"ד ,ולהזים את כל הבאיםא,

מן הדין] ,כלומר אין ללמוד מדין קל וחומר עונשי

ולכן אין לחוש שבאו מעצמם לשקר ,אבל זה שהוחזק

תורה שלא פורשו בה[ ,כפי שיתבאר בעזה"י בהמשך.

לחפש עדי שקר ,אין לקבל את עדיו[.
ולדעת רבי יוחנן ,מקבלים עדים נוספים שיביא ,כי
במה שהוחזק להביא עדי שקר ,לא הוחזקו אלו
לשקרנים ,ושמא עתה מביא עדי אמת] .ואמר רבי
יוחנן ,שדין זה הוא אף לדברי רבי יהודה ,הפוסל כת
אחת המזימה כמה כתות עדים ,שלא פסלה ,אלא
משום שלא מסתבר שהיו הם ,עם כל הבאים להעיד,

 וכשם שעדים שזממו להרוג את הנידון ,אינםנהרגים אלא כשהוזמו אחר שנגמר דינו ,וקודם
שנהרג.
 כך עדים שזממו לחייב את הנידון מלקות ,אינםלוקים כאשר זממו ,אלא כשהוזמו אחר שנגמר דינו,
וקודם שלקהב] .דין זה למד בגזרה שווה רשע רשע[.

אבל זה שהביא עדים ,אחר שהוכחשו עדים ראשונים

 -וכן עדים שזממו לחייב את הנידון גלות ,שאינם

שהביא ,יתכן שהראשונים לא ראו ,והאחרונים ראו,

גולים כאשר זממו ,אלא לוקים ,אין נענשים בזה,

ואין לפסול את האחרונים משום שהוכחשו

אלא כשהוזמו אחר שנגמר הדין ,וקודם שגלה

הראשונים[.

הנידון] .דין זה למד בגזרה שווה רוצח רוצח[.
 ולעניין עדים שזממו לחייב ממון ,מבואר כאן בתוס',שאינם נענשים ,אלא אם כן נגמר הדין על פיהם ,שנאמר

א יתכן שכוונת רש"י ,שאם היה הנידון רוצה שיצילו אותו שקרנים,
לא היה מביא בכל פעם אותם עדים ,אלא מחפש בכל פעם עדים
אחרים ,כי בכך היה נראה הדבר כיותר אמת ,שאין רגילות להביא
בכל פעם אותם עדים ,ומתוך כך שהביא אותם בכל פעם ניכר
שאינם משקרים.

בפרשהַ " ,עיִ ן ְבּ ַעיִ ן ֵשׁן ְבּ ֵשׁן" ,והכוונה לגמר דין ,כמו שלמדו
ֶפשׁ" כנ"ל .ובתוס'
ֶפשׁ ְבּנ ֶ
לעניין דיני נפשות ,מהכתוב "נ ֶ
ב העירוני ,שאין ראיה מהסוגיה ,אלא שאין נענשים קודם גמר דין,
אבל אחר גמר דין ,יתכן שנענשים אפילו לקה ,וכן בסמוך לעניין
גלות .ויל"ע בזה.
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מסכת מכות פרק ראשון כיצד העדים דף ה'

יב

במסכת בבא קמא מבואר ,שהם נענשים אפילו אם כבר

הרי שלולא הכתוב הזה ,הבא על אחותו מאב ואם,

שילם הנידון על פיהם ,ולא רק קודם ששילם על פיהם ,כי
ממון ניתן להחזירו ,ואף אחרי ששילם ,כשיחזירו לו ,הרי

לא היה נענש ,אף על פי שיש ללמוד זאת מדין קל

זה כאילו לא שילם .א"נ משום שבממון עונשים מן הדין,
ואם כן קל וחומר הוא ,אם כשלא שילם על פיהם הם
נענשים ,כל שכן שנענשים כששילם על פיהם.
יהודה בן טבאי הרג עד זומם
שני עדים חייבו אדם אחד מיתה ,ולאחר שנגמר דינו קודם
שנהרג ,הוזם אחד העדים ,והרגו רבי יהודה בן טבאי ,כאשר
זמם לעשות לנידון .ואמר ,אראה בנחמה ,אם לא הרגתי עד
זומם] ,י"מ שהכוונה לנחמות טובות ,ונשבע שלא יראה נחמות,

וחומר ,ומכאן למדנו ,שאין עונשים מן הדין] ,כלומר
אין ללמוד מדין קל וחומר ,עונשי תורה שלא פורשו
בה[.
אין מזהירים מן הדין
בעניין איסור הבא על אחותו ,נאמר בתורהֶ " ,ע ְרוַת
מוֹל ֶדת חוּץ לֹא
מוֹל ֶדת ַבּיִ ת אוֹ ֶ
יך אוֹ ַבת ִא ֶמּ ָך ֶ
אָב ָ
חוֹת ָך ַבת ִ
ֲא ְ
ָתן".
ַלּה ֶע ְרו ָ
ְתג ֶ
ומכאן למדנו שנאסר אדם באחותו מהאב בלבד,

אם לא עשה כדין שהרג עד זומם זה .וי"מ שהכוונה לנחמות על
מיתת בניו ,ונשבע שימותו בניו וינחמוהו עליהם ,אם לא עשה כדין,

ובאחותו מהאם בלבד.

שהרג עד זומם זה[ ,להוציא מלבם של צדוקים ,שהיו אומרים,

ולכאורה הדברים קל וחומר ,אם על נאסר באחותו

אין העדים זוממים נהרגים עד שיהרג הנידון.
אמר לו שמעון בן שטח ,אראה בנחמה ,אם לא שפכת דם
נקי ,שהרי אמרו חכמים ,אין העדים זוממים נהרגים עד
שיזומו שניהם.

מצד אחד ,באחותו בת אביו ובת אמו לא כל שכן ,ואף
על פי כן טרחה התורה לכתוב זאת בפירושֶ " ,ע ְרוַת
ַלּה
חוֹת ָך ִהוא לֹא ְתג ֶ
יך ֲא ְ
אָב ָ
מוֹל ֶדת ִ
יך ֶ
אָב ָ
ַבּת ֵא ֶשׁת ִ
ָתהּ".
ֶע ְרו ָ

מיד קבל עליו רבי יהודה בן טבאי ,שאינו מורה הוראה אלא
לפני שמעון בן שטח] ,שאם יטעה יורהו[.
וכל ימיו של רבי יהודה בן טבאי ,היה משתטח על קברו של
אותו העד ,והיה קולו נשמע ,וכסבורים העם לומר ,קולו של
הרוג ,אמר ,קולי שלי הוא ,תדעו ,למחר כשאמות ,לא ישמע

הרי שלולא הכתוב הזה ,לא היה אסור באחותו מאב
ואם ,אף על פי שיש ללמוד זאת מדין קל וחומר,
ומכאן למדנו ,שאין מזהירים מן הדין] ,כלומר אין
ללמוד מדין קל וחומר ,איסורי תורה שלא פורשו בה[.

עוד הקול.
אמר רב אחא בריה דרבא לרב אשי ,אין ראיה מהפסקת
הקול ,שקולו של רבי יהודה בן טבאי הוא ,כי יתכן שזה קול
המת ,ועתה שקט ,כי תבעו לדין ,או שפייסו רבי יהודה בן
טבאי.

שני עדים ושלושה עדים שווים הם
בשני מקומות ,כשהזכירה תורה את העדים ,הזכירה גם
מניין של שנים ,וגם מניין של שלושה:
א .בעניין המתת עבודי עבודה זרה ,נאמרַ " ,על ִפּי ְשׁנַיִ ם
יוּמת ַעל ִפּי ֵעד ֶא ָחד".
יוּמת ַה ֵמּת לֹא ַ
ֵע ִדים אוֹ ְשׁלֹ ָשׁה ֵע ִדים ַ

בעניין עונש הבא על אחותו ,נאמר בתורה" ,וְ ִאישׁ

ב .בסמיכות לפרשת עדים זוממים נאמר" ,לֹא יָקוּם ֵעד
ֶח ָטא ַעל ִפּי
וּל ָכל ַח ָטּאת ְבּ ָכל ֵח ְטא ֲא ֶשׁר י ֱ
ֶא ָחד ְבּ ִאישׁ ְל ָכל ָעוֹן ְ

אָביו אוֹ ַבת ִאמּוֹ וְ ָראָה ֶאת
ֲא ֶשׁר יִ ַקּח ֶאת ֲאחֹתוֹ ַבּת ִ

ְשׁנֵי ֵע ִדים אוֹ ַעל ִפּי ְשׁלֹ ָשׁה ֵע ִדים יָקוּם ָדּ ָבר".

ָתהּ וְ ִהיא ִת ְר ֶאה ֶאת ֶע ְרוָתוֹ ֶח ֶסד הוּא וְ נִ ְכ ְרתוּ ְל ֵעי ֵני
ֶע ְרו ָ

ובסוגיה זו נלמדו כמה דינים מכך שהקישה תורה עדות של
שני עדים לעדות של שלושה עדים כפי שנתבאר בעזה"י

אין עונשים מן הדין

ְבּנֵי ַע ָמּם".
ומכאן למדנו שהבא על אחותו מהאב בלבד ,או על
אחותו מהאם בלבד יענש.

להלן.

שנים מזימים רבים מהם

ולכאורה הדברים קל וחומר ,אם על אחותו מצד אחד

לדעת תנא קמא של המשנה ,מתוך שהשוותה תורה

הוא ענוש ,על אחותו בת אביו ובת אמו לא כל שכן,

עדות של שנים לעדות של שלושה ,למדנו ,שכשם

ואף על פי כן טרחה התורה לכתוב זאת בפירוש,

שכת אחת של עדים ,מזימה עדות של שני עדים ,כך

" ֶע ְרוַת ֲאחֹתוֹ ִגּ ָלּה עֲוֹנוֹ יִ ָשּׂא".

היא מזימה עדות של שלושה עדים .ומתוך שנאמר
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בעניין גם את המילה " ֵע ִדים" ,יש ללמוד שכת אחת

השלישי היה הנידון מורשע ,כי כשהעיד השלישי עם

מזימה אפילו עדות של מאה עדים] .התוס' כתבו,

השנים ,נעשו כולם עדות אחת ,ועל פי כולם הורשע

שמהריבוי " ֵע ִדים" ,יש ללמוד שמזימה עדות של עד אחד

הנידון.

נוסף ,כלומר עדות של ארבעה עדים .ומסברא יש ללמוד,
שמזימה אף עדות של מאה עדים ,כי אם כת אחת מזימה

ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי

ארבעה עדים ,שהם שתי כתות עדים ,כמו כן יזימו מאה[.

ולדעת רבי עקיבא ,מסברא] ,ובלא היקש[ ,יש ללמוד,
ששנים מזימים אפילו עדות של מאה ,שכן שנים

עבירה ,על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי
מצוה כעושי מצוה ,שמידה טובה מרובה ממידת
פורענות פי חמש מאות

כשרים לכל עדויות שבתורה ,ועדות הזמה בכלל כל

דף ו'

שאר עדויות היא.
אין עדים זוממים נענשים אלא כשהוזמו כל העדים
כשהעידו שני עדים על אחד ,והוזמו ,נענשים כאשר
זממו .אבל אם הוזם רק אחד מהם ,אינם נענשים,
שנאמר בפרשה" ,ו ְִהנֵּה ֵעד ֶשׁ ֶקר ָה ֵעד ֶשׁ ֶקר ָענָה
אָחיו" ,וכל מקום שנאמר "עד" ,בלא לפרט מספר,
ְב ִ
הכוונה לשני העדים] ,כמבואר במסכת סוטה[ ,ואם

מתי נחשבים עדים מרובים לכת אחד
מבואר בגמרא ,שעדים רבים שהעידו על דבר אחד,
אינם נחשבים ככת אחת ,אלא כשהתחיל כל אחד את
עדותו ,תוך כדי דיבור לסיום עדות קודמו ,אבל אם
לא העידו יחד ,אף על פי שהעידו דבר אחד ,אינם
נחשבים ככת אחת.

כן ,אין הפרשה מדברת ,אלא כשהוזמו שני העדים,

רש"י מפרש ,שלכל דבר אין עדים רבים מצטרפים

אבל כשהוזם אחד מהם ,לא נאמר בפרשה ,שיש

להיחשב ככת אחת ,עד שיעידו יחד כנ"ל ,ומשמע

לעונשו כאשר זמם.

מדבריו שכן הדין ,בין לעניין שאין מוזמים עד שיוזמו

לדעת רבי שמעון – מתוך שהשוותה תורה ,עדות של
שלושה לעדות של שנים ,למדנו ,שכשם ששנים
שהעידו אינם נענשים כזוממים עד שיוזמו שניהם ,כך
שלושה שהעידו ,אינם נענשים כזוממים עד שיוזמו
שלושתם ,ומתוך שנאמר " ֵע ִדים" ,למדנו ,שכן הדין
גם בעדות של מאה עדים ,שאינם נענשים כזוממים
עד שיוזמו כולם.
ולדעת רבי עקיבא – מסברא] ,ובלא היקש[ ,יש
ללמוד ,שאפילו שלושה עדים ,או אפילו מאה עדים,

כולם ,ובין לעניין שאם נמצא אחד קרוב או פסול
עדות כולם בטילה ,שלכל הדינים ,אם לא העידו יחד,
אינם נחשבים ככת אחת ,וניתן להזים מקצתם,
ולעונשם] ,כשאותם מקצת העידו יחד ,והשאר לא[,
ואם נמצא אחד מהם קרוב או פסול ,לא נפסלו
האחרים שלא העידו יחד עמו.
ותוס' מפרשים ,שלא נאמר דין צירוף עדים על ידי סמיכות
העדות ,אלא לעניין עדים זוממים ,אבל לעניין נמצא אחד
מהם קרוב או פסול ,אפילו לא העידו יחד ,נפסלו כולם ,כי
כשהם אומרים אמת ,אם כן התחילה עדותם בשעת הראיה,

אינם נענשים כזוממים ,עד שיוזמו כולם ,כי כולם

וראייתם היתה יחד ,ונעשו כת אחת ,אבל זוממים ,שלא
ראו כלום ,לא נעשו עדים ,אלא בשעת העדות בבי"ד ,ולכן

כל העדות שקר.

אם לא העידו יחד ,אינם נעשים ככת אחת.

עדות אחת היא ,ולא נאמרה הפרשה אלא כשנמצאת

נמצא אחד העדים קרוב או פסול

כל העדים שהוזמו נענשים אף שעל
פי מקצתם גם היה הנידון מורשע

שני עדים שהעידו על דבר מסוים ,ונמצא אחד מהם

רבי עקיבא אומר ,הטעם שהשוותה תורה עדות של

קרוב או פסול ,בטלה עדותם ,כי שוב אין כאן שני

שלושה לעדות של שנים ,ללמד ,שכשם שבעדות של

עדים.

שנים ,כשהוזמו ,כל העדים נענשים ,כי על ידיהם

ומתוך שהושוו שלושה עדים לשנים ,למדנו ,שכשם

הורשע הנידון .כך בעדות של שלושה ]או יותר[,

ששנים שנמצא אחד מהם קרוב או פסול בטלה

כשהוזמו ,כל העדים נענשים ,אף על פי שגם בלא

עדותם ,כך שלושה שנמצא אחד מהם קרוב או פסול

.
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ואין עדות על רביעה בטילה ,מחמת ראיית הנרבע ,שהוא עד

בטלה עדותם.
ונחלקו רבי יוסי ורבי בעניין זה בשני דברים:

פסול ,רק כשנרבע מאחוריו) ,י"מ שהוא פסול כי הוא קרוב
לעצמו .וי"מ כי הוא שונא .וי"מ כי הוא רשע .וי"מ שהוא פסול רק

א .במה נאמר הדין הזה ,שקרוב או פסול מבטל את

כשהוא קרוב לרובע( .אולם היה לנו לפסול כל עדות רציחה

כל העדות.

ורביעה ,מחמת ראיית הרוצח והרובע ,שהם קרובים
לעצמם[.

לדעת רבי יוסי – לא נאמר דין זה אלא בדיני נפשות,
אבל בדיני ממונות תתקיים העדות בשאר העדים.
רש"י מפרש ,שטעם החילוק בין דיני ממונות לדיני
נפשות הוא ,שבדיני נפשות נאמר" ,וְ ִה ִצּילוּ ָה ֵע ָדה",
ללמד ,שיש לחפש לזכות את הנידון ,אבל בדיני
ממונות ,אין הדין כן ,ומאחר שיש שני עדים כשרים,
ידונו על פיהם.

ולדעת רבי ]שרב נחמן פוסק כמותו[ – כל המתכוונים
לראות את המעשה כדי להיות עדים בדבר ,מצטרפים
להיות כת אחת ,ואם נמצא אחד מהם קרוב או פסול,
בטלה כל העדות ]לרש"י רק כשהעידו זה בתוך כדי דיבור

של זה .ולתוס' אף כשהעידו כל אחד לבדו[ .בדיני נפשות
ניתן לדעת מי נתכוון להעיד ,שכל אלו שהתרו בנידון,
נתכוונו להעיד ,ושאר הרואים ,לא נתכוונו להעיד.

ור"י מפרש ,שטעם החילוק בין דיני ממונות לדיני נפשות
הוא ,שבדיני נפשות ,כשהעידו שנים ,ונפסל אחד ,באמת
בטלה העדות לגמרי ,כי האחד שנותר ,אינו כלום ,וממילא
כשנשווה לכך עדות של שלושה ,כשיפסל אחד ,תבטל העדות
לגמרי ,אבל בדיני ממונות ,כשהעידו שנים ,ונפסל אחד ,לא
בטל חבירו לגמרי ,כי עדיין הוא מחייב שבועה ,ואם כן ,גם

ובדיני ממונות ,שואלים את העדים ,האם נתכוונו
להעיד או לראות בלבד] .ותוס' פירשו ,ששואלים את
הכשרים ,האם נתכוונו להעיד עם הפסולים ,או שנתכוונו
להעיד בפני עצמם .ואם כן ,לפירושם ,לא כל הרואים
שמתכוונים להעיד מצטרפים ,אלא רק כל הרואים
המתכוונים להעיד יחד מצטרפים[.

כשתשווה לכך עדות שלושה ,כשיפסל האחד ,אין לבטל את
עדות חבריו ,ומאחר שנותרו שנים ,יש כאן עדות גמורה.

צירוף ראייה הוא תנאי

ולדעת רבי – אין חילוק בין דיני ממונות לדיני

נוסף לצירוף העדים לכת אחת

נפשות ,ובשניהם אף בעדות של שלושה ,כשנמצא

אין עדים מצטרפים להיות כת אחת ,אלא אם כן

אחד קרוב או פסול ,בטלה כל העדות] .ויל"ע לשיטתו,

רואים אלו את אלו ,ולא צריך שיראה כל אחד את כל

כשיעידו שנים בדיני ממונות ,ויפסל האחד ,האם עדות

שאר העדים ,אלא כל אחד מצטרף למי שהוא רואה,

חבירו קיימת לעניין שבועה ,או שבטלה העדות לגמרי[.

והוא מצרפו למי שהוא רואה ,ובאופן הזה תהיה כת

ב .מה מצרף את העדים להחשיב את הפסול כחלק

גדולה של עדים ,אף שכל אחד ראה רק מקצת משאר

מאותה כת עדים.

העדים.

לדעת רבי יוסי ]ששמואל פוסק כמותו[ – מסקנת

ואם היו רואים שנים יחד מכאן ,ושנים יחד מכאן,

הגמרא ,שכל הבאים לבי"ד להעיד ,נחשבים ככת

ואין שני אלו רואים את שני אלו ,אבל רואים את

אחת ,ואם נמצא אחד מהם פסול ,בטלה כל העדות,

המתרה בנידון ]שאינו מתכוון להעיד[ – י"מ שאינם

]לרש"י רק כשהעידו זה בתוך כדי דיבור של זה .ולתוס' אף

נעשים כת אחת .וי"מ שנעשים כת אחת כי ראייתם

כשהעידו כל אחד לבדו[ ,אבל מי שראה את המעשה,

את המתרה מצרפת אותם יחד.

ולא בא להעיד ,אינו מצטרף עימהם ,ואינו מבטל
עדותם ,אף אם הוא קרוב או פסול.
]ותחילה היתה הגמרא סבורה ,שלדעת רבי יוסי ,כל
הרואים את העדות מצטרפים ,ואם ראה אותה עימהם
קרוב או פסול ,בטלה עדותם ,ולפיכך אין עדות על רציחה

עדות מיוחדת ]=אחד רואה מחלון זה
ואחד רואה מחלון זה ואינם רואים זה את זה[

א .בדיני נפשות – פסולה.
יוּמת ַעל ִפּי ֵעד ֶא ָחד" ,ואין צורך
נאמר בתורה" ,לֹא ַ

בטילה מחמת ראיית הנרצח שהוא עד פסול ,רק כשנרצח

ללמד שאין ממיתים על פי עד אחד לבדו ,כי כבר

מאחוריו) ,י"מ שהוא פסול כי הוא קרוב לעצמו .וי"מ כי הוא בעל

יוּמת
נאמרַ " ,על ִפּי ְשׁנַיִ ם ֵע ִדים אוֹ ְשׁלֹ ָשׁה ֵע ִדים ַ

דין .וי"מ כי הוא שונא .וי"מ שהוא פסול רק כשהוא קרוב לרוצח(.

ַה ֵמּת" ,ומזה יש לדעת שאין ממיתים על פי עד אחד,
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וּמת ַעל ִפּי ֵעד
ולכן אמרו חכמים ,שהכתוב" ,לֹא י ַ

שיוכל לדבר בו[ ,מותר לדיינים להעמיד תורגמן ,כדי

ֶא ָחד" ,בא ללמד ,שאפילו יש כמה עדים על הדבר,

לשאול את העדים.

אם כל אחד היה לבדו ,ולא ראה את חבריו ,אין
ממיתים על פיהם.

דף ז'

ואולם ,אם היו רואים את המתרה ,או המתרה רואה
אותם] ,אף על פי שאינו ראוי להעיד[ ,הוא מצרף

עדי הלוואה ,הרחוקים מהלווה והמלווה ,אבל

אותם להיות כת אחת של כמה עדים] ,וכגון שיש עדים

קרובים לערב ,פסולים ,כי אם לא יהיה ללווה לשלם,

על כך שהמתרה ראה אותם ,אבל הם אינם נאמנים על כך,
כי אם כן ,נמצא שהנידון נהרג על סמך עדות של עד אחד,

המלווה תובע את הערב.

שמעיד שראה את המתרה[.

מי שנגמר דינו וברח

ב .בדיני ממונות – כשרה.

מי שנגמר דינו וברח ,ובא לפני אותו בי"ד ,או שבא

יוּמת ַעל ִפּי ֵעד ֶא ָחד"
שכן רק לעניין מיתה נאמר "לֹא ַ

לפני בי"ד אחר ,והעידו בו לפניהם ,שנגמר דינו בבי"ד

אבל לעניין ממון לא נאמר כן] .ואף על פי שנאמר

הראשון ,אין סותרים את דינו ,לחזור ולישא וליתן

" ִמ ְשׁ ַפּט ֶא ָחד יִ ְהיֶה ָל ֶכם" להשוות דיני ממונות ודיני נפשות,
יוּמת ַעל ִפּי ֵעד ֶא ָחד" ,המלמד שעד
על כרחך הכתוב" ,לֹא ַ

בדבר ,אולי ימצא לו זכות ,אלא נידון כפי שנגמר דינו

אחד אינו מועיל ,לא נאמר בדיני ממונות ,שכן עד אחד
מועיל בהם ,לכל הפחות לעניין שבועה[.

מי מתרה בחוטא
כבר נתבאר בכמה מקומות ,שאין הורגים את החוטא,

מתחילה.
אולם אם תחילה נגמר דינו לחובה בבי"ד שבחוץ
לארץ ,וברח לבי"ד שבארץ ישראל ,סותרים את דינו,
וחוזרים לישא וליתן בדבר ,אולי תועיל זכותה של
ארץ ישראל למצוא לו פתח של זכות.

אלא כשהעידו בו ,שחטא אחרי שהתרו בו:

סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ

לדעת תנא קמא של משנתנו – אין זה משנה מי

יכם
נאמר בתורה "וְ ָהיוּ ֵא ֶלּה ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ִמ ְשׁ ָפּט ְלדֹרֹ ֵת ֶ

התרה בחוטא ,וכל שהתרו בו ,אפילו הנרצח עצמו,

יכם" ללמד שסנהדרין נוהגת בכל
מוֹשׁבֹ ֵת ֶ
ְ
ְבּכֹל

ואפילו שד ,הרי זה מותרה ונהרג] .ולדעת רבי יוסי

מושבות ישראל בין בארץ ובין בחוצה לארץ.

ברבי יהודה ,תלמיד חכם ,היודע שהדבר אסור ,אינו
צריך התראה כלל ,שלא נתנה התראה אלא להבחין
בין שוגג ומזיד[.

יך",
ומה שנאמר" ,שֹׁ ְפ ִטים וְ שֹׁ ְט ִרים ִתּ ֶתּן ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ
לא בא לומר שרק בשערי ארץ ישראל יש לתת בתי
דין ,אלא ללמד ,שבארץ יש חיוב להושיב בתי דין בכל

ולדעת רבי יוסי – לעולם אין החוטא נהרג ,עד שיהיו

פלך ופלך ובכל עיר ועיר ,אבל בחוץ לארץ ,די להושיב

פי כל עדיו מתרים בו ,שנאמרַ " ,על ִפּי ְשׁנַיִ ם ֵע ִדים",

בתי דין בכל פלך ופלך ,ואין צריך להושיב בכל עיר

כלומר על פי התראתם של העדים.

ועיר.

העמדת תורגמן להבין דברי העדים

סנהדרין חובלנית

הסנהדרין צריכים להבין את דברי העדים ,ולא

לדעת תנא קמא של משנתנו ,סנהדרין ההורגת אדם

לשמוע את דבריהם מפי התורגמן ,שנאמר " ַעל ִפּי

אחד בשבע שנים נקראת חובלנית.

ְשׁנַיִ ם ֵע ִדים" ,כלומר על פיהם ממש ,ולא שיהיה מליץ
ביניהם ובין הסנהדרין.

ולדעת רבי אליעזר בן עזריה ,יתכן שסנהדרין
ההורגת אדם אחד בשבעים שנה ,נקראת חובלנית.

ומכל מקום ,אם הדיינים מבינים את דברי העדים,

ויתכן שסנהדרין ההורגת אדם אחד בשבעים שנה

אלא שאינם יודעים לשאול אותם בלשונם] ,שכן

אינה חובלנית ,אלא כן הרגילות ,אבל ההורגת יותר

פעמים אדם מבין לשון מסוים ,אבל אינו יודעו היטב,

מאדם אחד בשבעים שנה נקראת חובלנית.
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טז

רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו
היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם
 -כשהיו מעידים לפניהם על אחד שהרג את הנפש:

 כשהיו מעידים לפניהם על אחד שבא על הערווה:היו שואלים את העדים – האם ראיתם כמכחול
בשפופרת] ,ואין עדים מסתכלים בכך[> .וחכמים

היו שואלים את העדים ,האם הנהרג היה שלם או

המחייבים מיתה על הערווה ,אינם שואלים כן ,כי

טריפה – ואם לא ידעו ,הרי זה פטור ,שמא טריפה

לדעתם די שיראו העדים את החוטאים כמנאפים,

הרג ,וההורג את הטריפה פטור.

כלומר ששוכבים בקירוב בשר ,ונוהגים דרך תשמיש<.

ואם העדים אומרים בדקנו לאחר מותו בכל סימני

י"מ שאם היו מעידים בפניהם על אחד שחילל שבת או עבד
עבודה זרה ,לא היו יכולים להצילו בשאלות כאלו ,ומכל

במקום שחתכו ההורג בסייף ,היה נקב] ,שהוא אחד

מקום לא היה אדם נהרג בימיהם בסנהדרין ,כי עבירות אלו
אינם שכיחות.

טריפות ,והיה שלם ,היו שואלים אותם – אולי
מהדברים המטריפים[] .רבינו תם מפרש ,שאף שאין
לחוש לכך ,כי רוב בני אדם אין בהם נקב ,אם שואלים

וי"מ שאף בעבירות אלו ,היו שואלים את העדים ,האם ראו

אותם ,ואומרים ,אין אנו יודעים ,בטלה עדותם .אולם
התוס' דחו דבריו ,כי אין בהם טעם ,הלא אם לא ישאלו

שהחוטא אינו טריפה ,שאם הוא טריפה ,כשיוזמו ,לא
יתחייבו מיתה ,על שזממו להרוג טריפה ,ואם כן עדותם

אותם כלל ,אין לחוש שהיה נקב במקום סייף ,ומשום
שאמרו אין אנו יודעים בטלה עדותם ,ואין כוונת הגמרא

היא עדות שאי אפשר להזימה ,ופסולה.

ורבן שמעון בן גמליאל אומר ,אף הם ,אם היו עושים
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פרק שני אלו הן הגולין
פרשיות המדברות בעניין גלות ההורג בשוגג
וְה ֱאל ִֹהים ִאנָּה ְליָדוֹ וְ ַשׂ ְמ ִתּי ְל ָך ָמקוֹם ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּה.
ַא ֶשׁר לֹא ָצ ָדה ָ
]שמות כ"א י"ג[ ו ֲ
יתם ָל ֶכם
וְה ְק ִר ֶ
ָעןִ .
אַר ָצה ְכּנ ַ
ַר ֵדּן ְ
אַתּם עֹ ְב ִרים ֶאת ַהיּ ְ
ֵהם ִכּי ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲאל ֶ
]במדבר ל"ה[ וַיְ ַד ֵבּר ה' ֶאל מֹ ֶשׁה ֵלּאמֹרַ .דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
וְהיוּ ָל ֶכם ֶה ָע ִרים ְל ִמ ְק ָלט ִמגֹּ ֵאל וְ לֹא יָמוּת ָהרֹ ֵצ ַח ַעד ָע ְמדוֹ ִל ְפנֵי
ֶפשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָהָ .
ָע ִרים ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ִתּ ְהיֶינָה ָל ֶכם וְ נָס ָשׁ ָמּה רֹ ֵצ ַח ַמ ֵכּה נ ֶ
ַר ֵדּן וְ ֵאת ְשׁלֹשׁ ֶה ָע ִרים ִתּ ְתּנוּ ְבּ ֶא ֶרץ
ָה ֵע ָדה ַל ִמּ ְשׁ ָפּטְ .ו ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ִתּ ֵתּנוּ ֵשׁשׁ ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ִתּ ְהיֶינָה ָל ֶכםֵ .את ְשׁלשׁ ֶה ָע ִרים ִתּ ְתּנוּ ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְ
ֶפשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה .וְ ִאם
תוֹכם ִתּ ְהיֶינָה ֵשׁשׁ ֶה ָע ִרים ָה ֵאלֶּה ְל ִמ ְק ָלט ָלנוּס ָשׁ ָמּה ָכּל ַמ ֵכּה נ ֶ
תּוֹשׁב ְבּ ָ
ָען ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ִתּ ְהיֶינָהִ .ל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַלגֵּר וְ ַל ָ
ְכּנ ַ
יוּמת ָהרֹ ֵצ ַח .אוֹ ִבּ ְכ ִלי
יוּמת ָהרֹ ֵצ ַח .וְ ִאם ְבּ ֶא ֶבן יָד ֲא ֶשׁר יָמוּת ָבּהּ ִה ָכּהוּ ַו ָיּמֹת רֹ ֵצ ַח הוּא מוֹת ַ
ִבּ ְכ ִלי ַב ְרזֶל ִה ָכּהוּ ַו ָיּמֹת רֹ ֵצ ַח הוּא מוֹת ַ
ָמית ֶאת ָהרֹ ֵצ ַח ְבּ ִפ ְגעוֹ בוֹ הוּא יְ ִמ ֶתנּוּ .וְ ִאם ְבּ ִשׂנְ אָה
יוּמת ָהרֹ ֵצ ַח .גֹּ ֵאל ַה ָדּם הוּא י ִ
ֵעץ יָד ֲא ֶשׁר יָמוּת בּוֹ ִה ָכּהוּ ַו ָיּמֹת רֹ ֵצ ַח הוּא מוֹת ַ
ָמית ֶאת ָהרֹ ֵצ ַח ְבּ ִפ ְגעוֹ בוֹ.
יוּמת ַה ַמּ ֶכּה רֹ ֵצ ַח הוּא גֹּ ֵאל ַה ָדּם י ִ
יבה ִה ָכּהוּ ְביָדוֹ ַו ָיּמֹת מוֹת ַ
יך ָע ָליו ִבּ ְצ ִדיָּה ַו ָיּמֹת .אוֹ ְב ֵא ָ
ֳפנּוּ אוֹ ִה ְשׁ ִל ְ
ֶהדּ ֶ
יְ
ַפּל ָע ָליו ַו ָיּמֹת וְהוּא לֹא
יך ָע ָליו ָכּל ְכּ ִלי ְבּלֹא ְצ ִדיָּה .אוֹ ְב ָכל ֶא ֶבן ֲא ֶשׁר יָמוּת ָבּהּ ְבּלֹא ְראוֹת ַויּ ֵ
יבה ֲה ָדפוֹ אוֹ ִה ְשׁ ִל ְ
וְ ִאם ְבּ ֶפ ַתע ְבּלֹא ֵא ָ
וּבין גֹּ ֵאל ַה ָדּם ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ָה ֵאלֶּה .וְ ִה ִצּילוּ ָה ֵע ָדה ֶאת ָהרֹ ֵצ ַח ִמיַּד גֹּ ֵאל ַה ָדּם
אוֹיֵב לוֹ וְ לֹא ְמ ַב ֵקּשׁ ָר ָעתוֹ .וְ ָשׁ ְפטוּ ָה ֵע ָדה ֵבּין ַה ַמּ ֶכּה ֵ
ֵצא ָהרֹ ֵצ ַח
ָשׁב ָבּהּ ַעד מוֹת ַהכֹּ ֵהן ַה ָגּדֹל ֲא ֶשׁר ָמ ַשׁח אֹתוֹ ְבּ ֶשׁ ֶמן ַהקֹּ ֶדשׁ .וְ ִאם ָיצֹא י ֵ
וְה ִשׁיבוּ אֹתוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ ֲא ֶשׁר נָס ָשׁ ָמּה וְ י ַ
ֵ
וּמ ָצא אֹתוֹ גֹּ ֵאל ַה ָדּם ִמחוּץ ִל ְגבוּל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ וְ ָר ַצח גֹּ ֵאל ַה ָדּם ֶאת ָהרֹ ֵצ ַח ֵאין לוֹ ָדּםִ .כּי ְב ִעיר
ֶאת ְגּבוּל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּהָ .
יכם ְבּכֹל
ֻקּת ִמ ְשׁ ָפּט ְלדֹרֹ ֵת ֶ
וְהיוּ ֵאלֶּה ָל ֶכם ְלח ַ
אַח ֵרי מוֹת ַהכֹּ ֵהן ַה ָגּדֹל יָשׁוּב ָהרֹ ֵצ ַח ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֻחזָּתוָֹ .
ֵשׁב ַעד מוֹת ַהכֹּ ֵהן ַה ָגּדֹל וְ ֲ
ִמ ְק ָלטוֹ י ֵ
ֶפשׁ רֹ ֵצ ַח ֲא ֶשׁר הוּא ָר ָשׁע
ֶפשׁ ָלמוּת .וְ לֹא ִת ְקחוּ כֹ ֶפר ְלנ ֶ
ֶפשׁ ְל ִפי ֵע ִדים יִ ְר ַצח ֶאת ָהרֹ ֵצ ַח וְ ֵעד ֶא ָחד לֹא ַי ֲענֶה ְבנ ֶ
יכםָ .כּל ַמ ֵכּה נ ֶ
מוֹשׁבֹ ֵת ֶ
ְ
אַתּם בָּהּ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
אָרץ ַעד מוֹת ַהכֹּ ֵהן .וְ לֹא ַת ֲחנִ יפוּ ֶאת ָה ֶ
יוּמת .וְ לֹא ִת ְקחוּ כֹ ֶפר ָלנוּס ֶאל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ ָלשׁוּב ָל ֶשׁ ֶבת ָבּ ֶ
ָלמוּת ִכּי מוֹת ָ
אַתּם יֹ ְשׁ ִבים ָבּהּ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
ֻפּר ַל ָדּם ֲא ֶשׁר ֻשׁ ַפּ ְך ָבּהּ ִכּי ִאם ְבּ ַדם שֹׁ ְפכוֹ .וְ לֹא ְת ַט ֵמּא ֶאת ָה ֶ
אָרץ לֹא יְ כ ַ
אָרץ וְ ָל ֶ
ַחנִ יף ֶאת ָה ֶ
ִכּי ַה ָדּם הוּא י ֲ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
תוֹכהּ ִכּי ֲאנִ י ה' שֹׁ ֵכן ְבּ ְ
ֲא ֶשׁר ֲאנִ י שֹׁ ֵכן ְבּ ָ
רוֹצ ַח ֲא ֶשׁר יִ ְר ַצח ֶאת ֵרעֵהוּ ִבּ ְב ִלי ַד ַעת וְהוּא
ַר ֵדּן ִמ ְז ְר ָחה ָשׁ ֶמשָׁ .לנֻס ָשׁ ָמּה ֵ
ַב ִדּיל מֹ ֶשׁה ָשׁלשׁ ָע ִרים ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
]דברים ד' מ"א-מ"ג[ אָז י ְ
ָדי וְ ֶאת
ראוּבנִ י וְ ֶאת ָראמֹת ַבּ ִגּ ְל ָעד ַלגּ ִ
ָחיֶ .את ֶבּ ֶצר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ ַה ִמּישֹׁר ָל ֵ
אַחת ִמן ֶה ָע ִרים ָה ֵאל ו ָ
לֹא שׂנֵא לוֹ ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשֹׁם וְ נָס ֶאל ַ
ַשּׁי.
גּוֹלן ַבּ ָבּ ָשׁן ַל ְמנ ִ
ָ
יהםָ .שׁלוֹשׁ ָע ִרים
וּב ָב ֵתּ ֶ
יהם ְ
ָשׁ ְב ָתּ ְב ָע ֵר ֶ
יר ְשׁ ָתּם וְ י ַ
אַר ָצם וִ ִ
יך נֹ ֵתן ְל ָך ֶאת ְ
יך ֶאת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ה' ﭏֹ ֶק ָ
ַכ ִרית ה' ﭏֹ ֶק ָ
]דברים י"ט א'-י"ג[ ִכּי י ְ
וְהיָה ָלנוּס
יך ָ
יל ָך ה' ﭏֹ ֶק ָ
ַנְח ְ
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר י ִ
יך נֹ ֵתן ְל ָך ְל ִר ְשׁ ָתּהָּ .תּ ִכין ְל ָך ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ִשׁ ַלּ ְשׁ ָתּ ֶאת ְגּבוּל ְ
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר ה' ﭏֹ ֶק ָ
תוֹך ְ
ַתּ ְב ִדּיל ָל ְך ְבּ ְ
ַא ֶשׁר ָיבֹא ֶאת
ַכּה ֶאת ֵר ֵעהוּ ִבּ ְב ִלי ַד ַעת וְהוּא לֹא שׂנֵא לוֹ ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשֹׁם .ו ֲ
ָחי ֲא ֶשׁר י ֶ
ָשׁ ָמּה ָכּל רֹ ֵצ ַח .וְ זֶה ְדּ ַבר ָהרֹ ֵצ ַח ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּה ו ָ
אַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה
ָמת הוּא יָנוּס ֶאל ַ
ָשׁל ַה ַבּ ְרזֶל ִמן ָה ֵעץ וּ ָמ ָצא ֶאת ֵרעֵהוּ ו ֵ
ַרזֶן ִל ְכרֹת ָה ֵעץ וְ נ ַ
ַער ַל ְחטֹב ֵע ִצים וְ נִ ְדּ ָחה יָדוֹ ַבגּ ְ
ֵרעֵהוּ ַביּ ַ
ָפשׁ וְ לוֹ ֵאין ִמ ְשׁ ַפּט ָמוֶת ִכּי לֹא שֹׂנֵא הוּא לוֹ ִמ ְתּמוֹל
וְה ָכּהוּ נ ֶ
וְה ִשּׂיגוֹ ִכּי ִי ְר ֶבּה ַה ֶדּ ֶר ְך ִ
ֵחם ְל ָבבוֹ ִ
אַח ֵרי ָהרֹ ֵצ ַח ִכּי י ַ
ָחיֶ .פּן יִ ְרדֹּף גֹּ ֵאל ַה ָדּם ֲ
וָ
אָרץ
ָתן ְל ָך ֶאת ָכּל ָה ֶ
יך וְ נ ַ
ֻל ָך ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאבֹ ֶת ָ
יך ֶאת ְגּב ְ
ַר ִחיב ה' ﭏֹ ֶק ָ
ִשׁ ְלשׁוֹםַ .על ֵכּן אָנֹ ִכי ְמ ַצוְּ ָך ֵלאמֹר ָשׁלשׁ ָע ִרים ַתּ ְב ִדּיל ָל ְך .וְ ִאם י ְ
יך וְ ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו ָכּל
אַה ָבה ֶאת ה' ﭏֹ ֶק ָ
יךִ .כּי ִת ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזּאת ַל ֲעשֹׂ ָתהּ ֲא ֶשׁר אָנֹ ִכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ְל ֲ
ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֵתת ַל ֲאבֹ ֶת ָ
יך ָדּ ִמים.
וְהיָה ָע ֶל ָ
ַח ָלה ָ
יך נֹ ֵתן ְל ָך נ ֲ
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר ה' ﭏֹ ֶק ָ
ָקי ְבּ ֶק ֶרב ְ
ָס ְפ ָתּ ְל ָך עוֹד ָשׁלֹשׁ ָע ִרים ַעל ַה ָשּׁלֹשׁ ָה ֵא ֶלּה .וְ לֹא יִ ָשּׁ ֵפ ְך ָדּם נ ִ
ָמים וְ י ַ
ַהיּ ִ
ָתנוּ
אַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵאל .וְ ָשׁ ְלחוּ ִז ְקנֵי ִעירוֹ וְ ָל ְקחוּ אֹתוֹ ִמ ָשּׁם וְ נ ְ
ָמת וְ נָס ֶאל ַ
ֶפשׁ ו ֵ
וְה ָכּהוּ נ ֶ
אָרב לוֹ וְ ָקם ָע ָליו ִ
יִהיֶה ִאישׁ שֹׂנֵא ְל ֵר ֵעהוּ וְ ַ
וְ ִכי ְ
ָקי ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל וְ טוֹב ָל ְך.
ָמת .לֹא ָתחוֹס ֵעינְ ָך ָע ָליו וּ ִב ַע ְר ָתּ ַדם ַהנּ ִ
אֹתוֹ ְבּיַד גֹּ ֵאל ַה ָדּם ו ֵ
יכם ְבּיַד מֹ ֶשׁהָ .לנוּס
יְהוֹשׁ ַע ֵלאמֹרַ .דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ְתּנוּ ָל ֶכם ֶאת ָע ֵרי ַה ִמּ ְק ָלט ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
ֻ
]יהושע כ'[ וַיְ ַד ֵבּר ה' ֶאל
אַחת ֵמ ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה וְ ָע ַמד ֶפּ ַתח ַשׁ ַער ָה ִעיר ְו ִד ֶבּר
וְהיוּ ָל ֶכם ְל ִמ ְק ָלט ִמגֹּ ֵאל ַה ָדּם .וְ נָס ֶאל ַ
ֶפשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה ִבּ ְב ִלי ָד ַעת ָ
רוֹצ ַח ַמ ֵכּה נ ֶ
ָשׁ ָמּה ֵ
ַס ִגּרוּ ֶאת
אַח ָריו וְ לֹא י ְ
ָשׁב ִע ָמּם .וְ ִכי יִ ְרדֹּף גֹּ ֵאל ַה ָדּם ֲ
ָתנוּ לוֹ ָמקוֹם וְ י ַ
יהם וְ נ ְ
ירה ֲא ֵל ֶ
אָספוּ אֹתוֹ ָה ִע ָ
אָזנֵי ִז ְקנֵי ָה ִעיר ַה ִהיא ֶאת ְדּ ָב ָריו וְ ְ
ְבּ ְ
ָשׁב ָבּ ִעיר ַה ִהיא ַעד ָע ְמדוֹ ִל ְפנֵי ָה ֵע ָדה ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ַעד מוֹת
ָהרֹ ֵצ ַח ְבּיָדוֹ ִכּי ִב ְב ִלי ַד ַעת ִה ָכּה ֶאת ֵרעֵהוּ וְ לֹא שֹׂנֵא הוּא לוֹ ִמ ְתּמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם .וְ י ַ
ָליל ְבּ ַהר
ַק ִדּשׁוּ ֶאת ֶק ֶדשׁ ַבּגּ ִ
וּבא ֶאל ִעירוֹ וְ ֶאל ֵבּיתוֹ ֶאל ָה ִעיר ֲא ֶשׁר נָס ִמ ָשּׁםַ .ויּ ְ
רוֹצ ַח ָ
ָמים ָה ֵהם אָז יָשׁוּב ָה ֵ
יִהיֶה ַבּיּ ִ
כּהן ַהגָּדוֹל ֲא ֶשׁר ְ
ַה ֵ
ָתנוּ ֶאת ֶבּ ֶצר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַבּ ִמּישֹׁר
ַר ֵדּן ְי ִריחוֹ ִמ ְז ָר ָחה נ ְ
וּמ ֵע ֶבר ְלי ְ
הוּדהֵ .
אַר ַבּע ִהיא ֶח ְברוֹן ְבּ ַהר ְי ָ
נ ְַפ ָתּ ִלי וְ ֶאת ְשׁ ֶכם ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם וְ ֶאת ִק ְריַת ְ
תוֹכם
מּוּע ָדה ְלכֹל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּ ָ
ַשּׁהֵ .א ֶלּה ָהיוּ ָע ֵרי ַה ָ
גּוֹלן ַבּ ָבּ ָשׁן ִמ ַמּ ֵטּה ְמנ ֶ
אוּבן וְ ֶאת ָראמוֹת ַבּ ִגּ ְל ָעד ִמ ַמּ ֵטּה גָד וְ ֶאת ָ
ִמ ַמּ ֵטּה ְר ֵ
ֶפשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה וְ לֹא יָמוּת ְבּיַד גֹּ ֵאל ַה ָדּם ַעד ָע ְמדוֹ ִל ְפנֵי ָה ֵע ָדה.
ָלנוּס ָשׁ ָמּה ָכּל ַמ ֵכּה נ ֶ
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דף ז'

מדברים לעניין נזקים ,שהזיקה השליבה בנפילתה,
שבזה יש לחייב את העולה ,אף על פי שהוא שוגג,

ההורג נפש בשגגה ,דינו לגלות לעיר מקלט ,ובעזה"י,

כדין נזקי אדם ,שחייב לשלם ,בין בשוגג ובין במזיד.

יתבארו פרטי דין זה בפרק הבא.

והאומרים פטור ,מדברים לעניין גלות] .י"מ שהם

דרך ירידה .ודרך עליה .ודרך ירידה לצורך עליה.
ַפּל ָע ָליו ַו ָיּמֹת" ,ללמד,
נאמר בעניין ההורג בשגגהַ " ,ויּ ֵ
שאין ההורג חייב גלות ,אלא כשהרג בדרך ירידה.

פוטרים מגלות ,כי לדברי הכל ,ההורג בדרך ירידה שהיא
צורך עליה פטור מגלות .וי"מ שהם פוטרים מגלות ,כי
מדובר בשליבה שהיתה מהודקת היטב ,וחזקה ,שכשעולים
עליה אינה יורדת כלל מכובד העולים ,ואין זה נקרא הריגה
בדרך נפילה[.

כגון שהיה על הגג ,ומחליק את הטיט בחתיכת עץ או

ביאור ג'-ד' – אין כאן מחלוקת ,ולדברי הכל ההורג

אבן ,ונשמט מידו בשעה שהחליקו כלפי מטה והרג.

בדרך ירידה שהיא צורך עליה ,גולה .והאומרים

או שהיה משלשל חבית כלפי מטה ונשמטה מידו

חייב ,מדברים בשליבה שהיתה חלשה ,כך שבכל

והרגה .או שהיה יורד בסולם ונפל והרג .או שהיה

דריכה עליה היא מתכופפת מעט ,או שהיתה רפויה

חותך בשר ,והטה ידו עם הסכין כלפי מטה ,בין הטה

בסולם ,כך שבכל דריכה עליה היא יורדת מעט ,ולכן

לפניו ,לחתוך את הבשר ,ובין הטה לאחוריו ,כדרך

כשנפלה והרגה ,הוא גולה ,כי הרג בדרך ירידתה.

המכים בכח ,שמטים תחילה ידם אחור להכות ,והרג.

והאומרים פטור מגלות ,מדברים בשליבה חזקה,
בסולם ,שאינה

יורדת כלל

אבל הרג בדרך עליה ,אינו גולה לעיר מקלט.

ומהודקת היטב

כגון שהיה על הגג ,ומחליק את הטיט בחתיכת עץ או

כשדורכים עליה ,ולכן כשנפלה והרגה ,אינו גולה ,כי

אבן ,ונשמט מידו בשעה שהחליקו כלפי מעלה והרג.

לא הרג דרך ירידה.

או שהיה דולה חבית כלפי מעלה ונפסק החבל והרגה.
או שהיה עולה בסולם ונפל והרג .או שהיה חותך

רוצחים שאינם גולים

בשר ,והטה ידו עם הסכין כלפי מעלה ,בין הטה לפניו,

)א( הרג במזיד עם עדים והתראה – אינו גולה ,שכן

אחר שחתך את הבשר ,ובין הטה לאחוריו ,כדרך

הוא מומת בסייף.

המכים בכח ,שמטים תחילה ידם אחור להכות ,והרג.

)ב( הרג במזיד בלא התראה – אינו גולה ]י"מ שאינו

ומבואר בברייתא ,שכשהרג בדרך ירידה ,אף על פי
שהיה הדבר לצורך עליה ,הרי זה גולה ,שנאמר" ,אוֹ
יך ָע ָליו" ,להביא ירידה לצורך עליה.
ִה ְשׁ ִל ְ
כגון שהיה עולה בסולם ,ונשמטה שליבה תחתיו,
והרגה ,שכשעולה על השליבה היא יורדת ,אבל הדבר
לצורך עליית האדם] .ואין מי שחולק על זה אלא תירוץ
אחד בגמרא לפי פירוש אחד בתוס'[.

היה עולה בסולם ונשמטה שליבה
מתחתיו י"א חייב וי"א פטור
ביאור א' ]סלקא דעתך[ – האומרים חייב גלות,
סוברים ,שההורג בדרך ירידה שהיא צורך עליה,
גולה .והאומרים פטור מגלות ,סוברים ,שההורג
בדרך ירידה שהיא לצורך עליה ,פטור מגלות.
ביאור ב' – אין כאן מחלוקת ,אלא האומרים חייב,

גולה ,כי כתוב בפרשת גלותִ " ,בּ ְב ִלי ַד ַעת" ,למעט את ההורג
בכוונה .וי"מ שאינו גולה ,כי הוא בכלל שונא ,שאינו גולה,
יבה" ,כמבואר להלן[.
מהכתובְ " ,בּלֹא ֵא ָ

)ג( הרג כי סבור שמותר להרוג – אינו גולה ,שנאמר
" ִבּ ְשׁ ָגגָה" ,והאומר מותר ,אינו שוגג ,אלא קרוב
למזיד] ,ורק לעניין גלות אינו בכלל שוגג ,כי נכתב בפרשה
כמה פעמים " ִבּ ְשׁ ָגגָה" ,ללמד ,שרק שוגג גמור גולה ,ולא זה
שאינו שוגג גמור ,אבל לשאר דיני תורה דינו כשוגג ,ואם
חטא כי סבור שהדבר מותר ,מביא קרבן חטאת ,ואינו

כמזיד שאין לו כפרה[] .כן דעת רבה .אולם אביי היה
סבור לפוטרו מגלות ,כי לדעתו ,האומר מותר אנוס
א

הוא ,ואנוס פטור [.
)ד( התכוון להרוג בהמה או גוי או נפל והרג ישראל
בר קיימא – אינו גולה ,שנאמר " ִבּ ְב ִלי ַד ַעת" ,ללמד,
שאין הפרשה מדברת ,אלא במי שלא היה עסוק
א עיין להלן בדף ט' ע"א בתוד"ה ורב חסדא.
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בהריגה כלל ,אבל זה שהיה עסוק בה ,אלא שהתכוון

" ִמן ָה ֵעץ" ,ואם הכוונה לכך שנשמט הברזל מקתו ,היה

לדבר שפטור על רציחתו ,וטעה ,והרג את זה שחייבים

צריך להיות כתוב "מעצו"[.

על רציחתו ,אינו גולה

)ב( כי יש ללמוד בגזרה שווה – שנאמר מתחילה

)ה( התכוון להשליך אבן לצד אחד והשליכו לצד שני

ָשׁל ַה ַבּ ְרזֶל ִמן ָה ֵעץ" ,וכשם
" ִל ְכרֹת ָה ֵעץ" ,ונאמר כאן "וְ נ ַ

והרג – אינו גולה ,שנאמר " ְבּלֹא ְצ ִדיָּה" ,כלומר שלא

שמתחילה הכוונה לעץ המתבקע ,אף כאן הכוונה לעץ

נתכוון לצדד לצד אחר.

המתבקע.

)ו( התכוון להשליך אבן שתי אמות והלכה ארבע או

ולדעת חכמים:

התכוון להשליך ארבע והלכה שתי אמות או שמונה

כוונת הכתוב ,שמי שהיה מבקע עצים בגרזנו ,ונשמט

ַא ֶשׁר לֹא ָצ ָדה" ,כלומר,
אמות – אינו גולה ,שנאמר" ,ו ֲ

הברזל של הגרזן מקתו ,והלך והרג ,הרי זה גולה.

זה שלא נתכוון לזרוק בצדו ובסמוך לו ,אלא במקום

]אבל אם ניתזה חתיכה מהעץ שביקע בו ,והלכה

שזרק ,אם הרג בשוגג גולה ,אבל זה שלא נתכוון

והרגה ,אינו גולה[.

למקום שזרק ,אינו גולה] .ובמסכת בבא קמא פירש רש"י

כי לדעתם יש אם למקרא – כלומר יש לדרוש את

שזה פטור ממיתה אבל חייב גלות[.

ָשׁל
הפסוקים כקריאתם ,ומאחר שאנו קוראים" ,וְ נ ַ

)ז( שונא שהרג בשוגג את מי ששונא – אינו גולה,

ַה ַבּ ְרזֶל ִמן ָה ֵעץ" ,שמשמעותו נשל הברזל עצמו מעל

יבה"] ,וכן נאמר "וְהוּא לֹא שׂנֵא"[.
שנאמרְ " ,בּלֹא ֵא ָ

עצו ,זה האופן שמחייב גלות.

)ח( הרג בקרן זוית – אם היה יוצא ממבוי זה ,ונכנס

דף ח'

לזה ,לפנות לימין או לשמאל ,וסכינו בידו ,וזה בא
כנגדו בקרן זוית ,ולא ראהו ,והרגו ,אינו גולה,
שנאמר" ,וְ ִאם ְבּ ֶפ ַתע" ,ללמד ,שאינו חייב אלא כשהיה

כוחו וכוח כוחו

ההרוג סמוך לו ,ולא היה לו שהות להיזהר ,אבל זה

לדעת רבי ,כשם שהכורת עצים ביער ,כשניתזה

היה לו להיזהר ,טרם יפנה לימין או לשמאל ,ואין לו

חתיכה מן העץ שביקע בו ,והרגה ,גולה] ,כי נתזה

כפרה בגלות.

החתיכה מכוח הכאתו[ .כך מי שהשליך גוש עפר על
תמרים ,והשירם מהעץ ,ונפלו והרגו ,גולה] ,כי נתזו

ָשׁל
"וְ ִנ ְדּ ָחה יָדוֹ ַבגּ ְַרזֶן ִל ְכרֹת ָה ֵעץ ְונ ַ

מכוחו[ .אבל אם השליך גוש עפר על עץ ,ונתזה מהעץ

ָמת"
וּמ ָצא ֶאת ֵר ֵעהוּ ו ֵ
ַה ַבּ ְרזֶל ִמן ָה ֵעץ ָ

חתיכה על התמרים ,ונפלו והרגו ,אינו גולה ,כי הם
לא נתזו מכוחו ,אלא מכוח כוחו.

לדעת רבי:
כוונת הכתוב ,שמי שהיה מבקע עצים בגרזנו ,וניתזה
חתיכה מהעץ שביקע בו ,והלכה והרגה ,הרי זה גולה.

הזורק אבן לרשות הרבים והרג

]אבל אם נשמט הברזל מקתו ,והרג ,אינו גולה[,

אם זרק למקום שהרבים מצוים שם – מזיד הוא

ומשני טעמים למד רבי שזו כוונת הכתוב.

ואינו גולה.

)א( כי יש אם למסורת – כלומר יש לדרוש את

ואם זרק למקום שלא מצוים בו בני אדם – אנוס הוא

הפסוקים ככתבם ,ולא כקריאתם ,ומשמעות הכתוב

ואינו גולה.

היא ,שהברזל של הגרזן השיל חתיכה מהעץ

ואם זרק ביום לאשפה שבני אדם נפנים בה

המתבקע ,ולא השיל את עצמו מעצו ,כלומר מקתו.

לנקביהם בלילה ולא ביום אלא שפעמים נפנים בה

]רש"י מפרש ,שכשאתה קורא ונשל ,אתה מוסיף הברה של

גם ביום וארע שנפנה בה אדם ביום והרגו – הרי זה

אל"ף או של ה"א בין נו"ן לשי"ן ,ולפי המסורת ונישל כתיב,
ופירושו שהשיל הברזל מן העץ המתבקע ,ומצא את רעהו.

שוגג וגולה.

אולם התוס' ביארו ,שהכתוב מוכיח שהכוונה לברזל
שהשיל מהעץ המתבקע ,ולא שנשמט מקתו ,משום שנאמר

זרק זה את האבן ואחר כך הוציא הלה את ראשו ומת
ָמת",
וּמ ָצא ֶאת ֵר ֵעהוּ ו ֵ
ָשׁל ַה ַבּ ְרזֶל ִמן ָה ֵעץ ָ
נאמר בפרשה "וְ נ ַ
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כ

ללמד שאין ההורג גולה ,אלא כשהיה ההרוג במקומו,

בביאה של מצווה ,שאם כן עליו לבוא אף על כרחו.

ומצאו ההורג להורגו שם.
אבל אם רק אחר שעשה ההורג את מעשה ההריגה,
המציא ההרוג את עצמו להיהרג ,אין ההורג גולה.

פרשת טומאה גם אם נטמא למת מצווה
אף על פי שנאמר בפרשת טומאה ,לשון "אשר",
ֶפשׁ ַה ִהוא",
"וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא וְ לֹא יִ ְת ַח ָטּא וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ

אין גאולת שדה בממון שהיה לו כבר

לא נאמרה הפרשה רק למי שנטמא ברשות ,אלא אף

במוכר שדה אחוזתו נאמר" ,וְ ִה ִשּׂיגָה יָדוֹ וּ ָמ ָצא ְכּ ֵדי

למי שנטמא במצווה] ,כגון למת מצווה[ ,כי נאמר

ְג ֻא ָלּתוֹ" ,ללמד שאינו גואל את השדה ,אלא אם כן

בפרשה" ,עוֹד ֻט ְמאָתוֹ בוֹ" ,לרבות את כל הטמאים,

מצא ממון שלא היה לו תחילה ,אבל אם היה ממון זה

שלא יכנסו למקדש.

מצוי לו קודם שמכר ,אין כופים את הלוקח להחזירה
יעי ִתּ ְשׁבֹּת
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָמים ַתּ ֲעבֹד ַ
" ֵשׁ ֶשׁת י ִ

לו.

וּב ָקּ ִציר ִתּ ְשׁבֹּת"
ֶבּ ָח ִרישׁ ַ
זרק את האבן לחצרו והרג

אם יש רשות לניזק ליכנס לשם ,גולה .ואם לאו ,אינו
ַער" ,ללמד,
ַא ֶשׁר ָיבֹא ֶאת ֵר ֵעהוּ ַביּ ַ
גולה .שנאמר" ,ו ֲ
שהפרשה מדברת בהורג במקום הדומה ליער המופקר
לכל ,שיש רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם ,להוציא
את חצרו בעל הבית שאין רשות לניזק ליכנס לשם.

לדעת רבי עקיבא ,סוף הכתוב הזה ,אינו מדבר
בחריש וקציר ביום השבת ,כי אם כן ,מדוע נקטה
תורה דווקא מלאכות אלו ,אלא הכתוב מדבר בחריש
וקציר של השנה השביעית ,ובא להוסיף על האמור
יעת ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן יִ ְהיֶה
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
במקום אחרַ " ,
אָרץ ַשׁ ָבּת ַלה'" ,וללמד שלא רק בשביעית עצמה
ָל ֶ
אסור לעבד את הארץ ,אלא גם קודם לה ,שלא יחרוש
בששית חרישה המועילה לשביעית ,וכן לאחריה ,אם

הכה הכאה של מצווה ומת תחת ידו
אבא שאול אומר ,נאמר בפרשהַ " ,ל ְחטֹב ֵע ִצים",
ללמד ,שאין ההורג גולה ,אלא כשהרג על ידי דבר
שאינו מצווה ,כחטיבת עצים ,שהיא דבר הרשות,
ואינה מצווה .אבל הרג על ידי דבר שהוא מצווה ,כאב
ורב המכים את בנם ותלמידם להדריכם בדרך ישרה,
יח ָךּ וְ יִ ֵתּן
ַסּר ִבּנְ ָך וִ ינִ ֶ
ומקיימים בכך את הכתוב" ,י ֵ
ֲדנִּ ים ְלנ ְ
ַמע ַ
ַפ ֶשׁ ָך"] ,אפילו אם כבר למדו כפי הצורך[,
וכשליח בי"ד ,המכה את המחויב מלקות על פי בי"ד,
אם נהרג המוכה תחת ידם ,אינם גולים.
וביאר רבא ,מניין לנו שחטיבת עצים האמורה בפרשה

הביאה תבואה שליש בשביעית ,אף על פי שקצרה
בשמינית ,צריך לנהוג בה קדושת שביעית.
ולדעת רבי ישמעאל ,סוף הכתוב הזה מדבר בחריש
וקציר ביום השבת ,ונצרך הכתוב להזכיר מלאכות
אלו ,ללמד ,שכשם שהחריש האמור כאן הוא חריש
של רשות] ,שהרי אין חריש של מצווה ,שכל מקום
שצריך לחרוש ,אם מצא חרוש אינו חורש[ ,כך הקציר
האמור כאן ,הוא קציר של רשות] ,שאם מצא קצור,
אינו צריך לקצור[ ,אבל קציר של מצווה ,כקציר
העומר] ,שאף אם מצא קצור ,מצווה לקצור לשמה[,
מותר לקצור בשבת.

היא רשות ולא מצווה:
)א( כי אין שום חטיבת עצים שהיא מצווה ,ואפילו

האב שהכה את בנו והרגו

חטיבת עצים לעשות סוכה ,ולהביא למערכה ,אין

כשהאב מכה את בנו כדי שילמד תורה ,וילך בדרך

החטיבה מצווה ,שכן אם מצא חטוב ,אינו צריך

ישרה ,הכאה זו נחשבת הכאה של מצווה] ,כמבואר

לחטוב ,ועל כרחך אין מצווה בחטיבה ,כי אם היה בה

לעיל[ ,ולכן אם מת תחת ידו ,אינו גולה.

מצווה ,היה צריך לחטוב אף כשהיו עצים חטובים.

וכן כשהאב מכה את בנו כדי שילמד אומנות ,הכאה

ַער ַל ְחטֹב
ַא ֶשׁר ָיבֹא ֶאת ֵר ֵעהוּ ַביּ ַ
)ב( כי נאמר בכתוב" ,ו ֲ

זו נחשבת כהכאה של מצווה ,כי האב מצווה ללמד

ֵע ִצים" ,וכלל בידנו שכל מקום שכתוב "אשר" ,משמע

את בנו אומנות ,ואם מת תחת ידו ,אינו גולה.

שהדבר תלוי בו ברצון העושה ,ואם כן אין מדובר

אולם מי שכבר יש בידו אומנות ,ואביו רוצה ללמדו
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אומנות נוספת ,אין בכך מצווה ,ולכן אם הכהו

להוציא את הכותים ודומיהם ,שאינם מתנהגים כעם

שילמד ,ומת תחת ידו ,הרי זה גולה על הריגת בנו.

ישראל.

וכן אם הלך האב וחטב עצים ביער והרג את בנו

דף ט'

בשוגג ,הרי זה גולה על הריגת בנו.
הבן שהכה את אביו והרגו

איסור הכאה

נחלקו תנאים ,האם הבן שהרג את אביו גולה .שכן,

כותי ]או ישראל[ שהכה את ישראל ,הכאה שאין בה

ההורג את חבירו במזיד ,דינו בסייף ,והעושה חבורה

חיוב תשלומים ]שלא היה נזק או צער או ריפוי או

באביו במזיד דינו בחנק.

שבת או בושת של שווה פרוטה[ ,לוקה על כך ,משום

ומי שהרג את אביו ,נתחייב בשתי מיתות אלו ,סייף
על ההריגה ,וחנק על החבורה ,וכלל בידינו,
שהמתחייב שתי מיתות בי"ד ,נידון בחמורה.
ונחלקו חכמים איזו מהם חמורה ,לדעת רבי שמעון,
חנק חמור ,ולכן ההורג את אביו במזיד דינו חנק.
ולדעת חכמים ,סייף חמור ,ולכן ההורג את אביו
במזיד ,דינו סייף.

שעבר באיסור" ,לֹא יֹ ִסיף ֶפּן יֹ ִסיף"] ,אבל אם יש
במכה זו נזקים שווה פרוטה ,המכה משלם את הנזק,
ואינו לוקה[.
וישראל שהכה כותי ,הכאה שאין בה חיוב
תשלומים .י"א שדין הכאה כדין קללה ,וכשם שאין
איסור לקלל כותי ,שאינו מתנהג כעם ישראל ,כך אין
איסור להכותו ,ולכן המכה אותו אינו לוקה .וי"א
שדין הכאה אינו כדין קללה ,ואסור להכות גם מי

וההורג בשוגג ,שמתכפר לו על ידי גלות ,הוא מי

שאינו נוהג כישראל ,ולכן המכה כותי לוקה על כך.

שהעונש האמור בו אם היה הורג במזיד ,הוא סייף,
ואם כן ,לדעת רבי שמעון ,מאחר שההורג את אביו
במזיד דינו חנק ,אינו בכלל אלו ,שבשוגג מתכפר
להם בגלות.

דין אלו שהרגו את אלו בשוגג דרך ירידה
ההרוג

ישראל
עבד

לדברי רב כהנא – הברייתא הדורשת מהכתובָ " ,לנוּס

ההורג

ֶפשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה" ,פרט למכה אביו ,שאין
ָשׁ ָמּה ָכּל ַמ ֵכּה נ ֶ

ישראל

חיובו תלוי בהכאת כל נפשו ,אלא בחבורה בלבד,

עבד

ואינו גולה ,דברי רבי שמעון היא.

כותי

ולדברי רבא – הברייתא הדורשת מהכתוב " ָלנוּס
ֶפשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה" ,פרט למכה אביו ,שאינו
ָשׁ ָמּה ָכּל ַמ ֵכּה נ ֶ
גולה ,דברי חכמים היא ,ואין כוונת הברייתא לומר
שההורג את אביו בשוגג אינו גולה ,אלא שהעושה

גר תושב
גוי

גר תושב

גוי

כותי
גולה
אינו גולה
]אלא נהרג[
אינו גולה

אינו גולה

אינו גולה

]ואינו נהרג[ ]ואינו נהרג[
גולה
אינו גולה

אינו גולה
]ואינו נהרג[
אינו גולה

]אלא נהרג[ ]אלא נהרג[ ]אלא נהרג[

חבורה באביו בשוגג אינו גולה] ,ולא תאמר ,כיון שאם
עשה במזיד ,הוא נהרג ,אם עשה בשוגג יגלה[.

גר תושב שהרג גר תושב
)א( הרג בשוגג דרך ירידה – הרי זה גולה] .ורק לעניין

איסור קללה

זה נתרבה גר תושב לגלות ,בכתובִ " ,ל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַלגֵּר

כותי ]או ישראל[ שקילל את ישראל ]בשם[ ,לוקה על

תוֹכם ִתּ ְהיֶינָה ֵשׁשׁ ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ְל ִמ ְק ָלט".
תּוֹשׁב ְבּ ָ
וְ ַל ָ

שעבר באיסור מקלל.

אבל כשהרג את ישראל אינו גולה ,אלא נהרג ,כי

וישראל שקילל כותי ,אינו לוקה על כך ,כי נאמר,

נאמר לישראל" ,וְ ָהיוּ ָל ֶכם ֶה ָע ִרים ְל ִמ ְק ָלט" ,למעט

ָשׂיא ְב ַע ְמּ ָך לֹא ָתאֹר" ,ללמד ,שאין אסור לקלל
"וְ נ ִ

מגלות את מי שאינו ישראל שהרג את ישראל[.

אלא את מי שנוהג כעמך ,כלומר כישראל כשר,

)ב( הרג בשוגג דרך עליה – לדעת רב חסדא ,נהרג] ,כי
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כב

לדעתו דרך עליה חמור מדרך ירידה ,ובישראל אינו

לאו[ .ולעניין מה שאמרת שיש לפטור אותך כי היית

גולה ,כי איו הגלות מכפרת על כך[ .ולדעת רבה ,פטור

סבור שהיא מותרת ,אין הדין עמך ,כי באשמתך

אף מגלות] ,כי לדעתו ההורג בדרך עליה ,אנוס הוא

עמדת להיכשל בה ,שלא למדת דרך ארץ ,שכשבא

ביותר ,וקל מהורג דרך ירידה ,ולכן בישראל פטור

אברהם לעיר ,תחת שישאלו אותו על עסקי אכילה

מגלות ,והוא הדין בזה[.

ושתיה ,שכן דרך ארץ לשאול את האורחים הבאים

)ג( הרג משום שהיה סבור שמותר ]להרוג .או משום

לעיר ,שאלו אותו אם היא אשתו או אחותו ,ומתוך

שהיה סבור שבהמה לפניו ,ולא עיין היטב[ – לדעת רב

שהוא נביא ,הבין שחפצים בה ,ועליו להסתיר שהיא

חסדא ,פטור אף מגלות ,כי האומר מותר] ,כלומר

אשתו ,ואם כן אתה שלא למדת דרך ארץ ,גרמת לך

העושה משום שסבור שעושה דבר היתר[ ,הרי הוא

להיכשל ,שאם היית שואל כהוגן היית יודע שאסורה

כאנוס ,שלא היה לו לדעת שאין לו לעשות .ולדעת

לך ,ולכן חייב אתה מיתה על ביאתה .ומכאן יש

רבה ,נהרג ,כי האומר מותר ,קרוב הוא להיות מזיד,

ללמוד שבן נח שחטא כי היה סבור שהדבר מותר ,אין

משום שהיה לו ללמוד ,ולדעת שהדבר אסור.

זה פוטרו ,אלא נהרג ,משום שהיה לו ללמוד שהדבר
אסור.

]ועל פי זה[ גר תושב שהרג ישראל
)א( הרג בשוגג דרך ירידה – הרי זה נהרג.

אחות אברהם ולא אשתו ,ואם כן מותרת לאבימלך,

ולדעת רב חסדא ,מאחר שאבימלך היה סבור ששרה

)ב( הרג בשוגג דרך עליה – לדעת רב חסדא ,נהרג .ולדעת

אם היה בא עליה ,לא היה חייב מיתה ,שכן דומה

רבה ,פטור אף מגלותא.

הוא לאנוס ,וכן הודה לו הקב"ה ,שכשאמר לו

)ג( הרג משום שהיה סבור שמותר ]להרוג .או משום שהיה
סבור שבהמה לפניו ,ולא עיין היטב[ – לדעת רב חסדא,

אָמר ִלי
אבימלךֲ " ,הגוֹי גַּם ַצ ִדּיק ַתּ ֲהרֹגֲ .הלֹא הוּא ַ
אָחי הוּא ְבּ ָתם ְל ָב ִבי
אָמ ָרה ִ
ֲאח ִֹתי ִהוא וְ ִהיא גַם ִהוא ְ

פטור אף מגלות .ולדעת רבה ,נהרג.

יתי זֹאת" ,ענה לו הקב"ה" ,גַּם אָנֹ ִכי
וּבנִ ְקיֹן ַכּ ַפּי ָע ִשׂ ִ
ְ

-

ית זֹּאת".
ָד ְע ִתּי ִכּי ְב ָתם ְל ָב ְב ָך ָע ִשׂ ָ
יַ

גוי שהרג ,בין את ישראל ,ובין את חבירו ,בין בשוגג,
ובין במזיד ,נהרג על כך.

סומא שהרג בשוגג
לדעת רבי יהודה ,סומא שהרג בשוגג אינו גולה,

דינו של אבימלך על לקיחת שרה

יך ָע ָליו ְ ...בּלֹא ְראוֹת" ,כלומר
שנאמר" ,אוֹ ִה ְשׁ ִל ְ

לדעת רבא ,אף שאבימלך היה סבור ,ששרה אחות

שבהשלכת האבן לא ראה את הנהרג ,אבל בדרך כלל

אברהם ולא אשתו ,ואם כן מותרת לאבימלך ,אם היה

הוא רואה ,ומכאן שאין הפרשה מדברת בסומא

בא עליה ,היה חייב מיתה ,כבא על אשת איש.

שאינו רואה בשום מקום.

שהאומר מותר ,קרוב למזיד הוא ,ולכן אמר לו
ֻלת
הקב"הִ " ,הנְּ ָך ֵמת ַעל ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ָל ַק ְח ָתּ וְ ִהוא ְבּע ַ
ָבּ ַעל" .ואף שטען אבימלךֲ " ,הגוֹי גַּם ַצ ִדּיק ַתּ ֲהרֹגֲ .הלֹא
אָחי הוּא
אָמ ָרה ִ
אָמר ִלי ֲאח ִֹתי ִהוא וְ ִהיא גַם ִהוא ְ
הוּא ַ
יתי זֹאת" ,והודה לו הקב"ה
וּבנִ ְקיֹן ַכּ ַפּי ָע ִשׂ ִ
ְבּ ָתם ְל ָב ִבי ְ
ית זֹּאת" ,מכל
ָד ְע ִתּי ִכּי ְב ָתם ְל ָב ְב ָך ָע ִשׂ ָ
בזה" ,גַּם אָנֹ ִכי י ַ
מקום לא הודה לו הקב"ה שטעם זה מספיק לפוטרו,
אלא אף שהיה סבור שהיא מותרת לו ,יש לו להתחייב
מיתה על ביאתה ,שכן כך אמר לו הקב"ה" ,וְ ַע ָתּה
ָביא הוּא" ,כלומר דבר ראשון
ָה ֵשׁב ֵא ֶשׁת ָה ִאישׁ ִכּי נ ִ
השב את האשה לבעלה] ,בין אם הוא נביא ובין אם
א יל"ע בדין זה.

ולדעת רבי מאיר ,סומא שהרג בשוגג גולה ,כי שני
כתובים נאמרו ,ללמוד מהם שאין הסומא בכלל
הפרשה) ,א( " ְבּלֹא ְראוֹת") ,ב( " ִבּ ְב ִלי ַד ַעת" ,ואין
מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות.
שונא שהרג את שנואו בשוגג
לדעת תנא קמא של משנתנו ולדעת הברייתא ]בדף
ז'[ ,השונא שהרג בשוגג ,אינו גולה ,כי אין הפרשה
יבה".
מדברת אלא במי שהרג " ְבּלֹא ֵא ָ
ולדעת רבי שמעון ,כל הריגה שיכולים לומר עליה
שהיתה בכוונה ,אין השונא גולה עליה] ,כגון שהיה
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משלשל חבית ,ונשמט החבל מידו ,והרגה[ .אבל אם

ַר ֵדּן ִמ ְז ְר ָחה ָשׁ ֶמשׁ ֶ ...את ֶבּ ֶצר ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ָע ִרים ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ

ודאי שלא היתה ההריגה בכוונה] ,כגון שהיה משלשל

ָדי וְ ֶאת
ראוּבנִ י וְ ֶאת ָראמֹת ַבּ ִגּ ְל ָעד ַלגּ ִ
ֵ
ְבּ ֶא ֶרץ ַה ִמּישֹׁר ָל

בחבית ,ונפסק החבל ,או שנפל עליו מראש הגג,

ַשּׁי".
גּוֹלן ַבּ ָבּ ָשׁן ַל ְמנ ִ
ָ

שודאי לא היה מסכן עצמו להרוג[ ,הרי זה גולה,

וכנגדם יחד יהושע שלוש ערים בארץ כנען ,שנאמר,

כשאר ההורגים בשגגה.

ַפ ָתּ ִלי ]אין זו קדש
ָליל ְבּ ַהר נ ְ
ַק ִדּשׁוּ ֶאת ֶק ֶדשׁ ַבּגּ ִ
" ַויּ ְ

ולדעת רבי יוסי ברבי יהודה ,שונא שהרג ,ודאי לא

שהיתה עיר מבצר ,אלא קדש אחרת ,שהרי אין עושים עיר

הרג בשגגה ,אלא בכוונה ,ואם הוא תלמיד חכם,

אַר ַבּע
מקלט מבצר[ וְ ֶאת ְשׁ ֶכם ְבּ ַהר ֶא ְפ ָר ִים וְ ֶאת ִק ְריַת ְ

היודע שההורג דינו סייף ,הרי זה נהרג על שהרג ,אף

הוּדה ]ומה שנאמר" ,וַיִּ ְתּנוּ ְל ָכ ֵלב ֶאת
ִהיא ֶח ְברוֹן ְבּ ַהר ְי ָ

על פי שלא התרו בו ,כי לדעת רבי יוסי ברבי יהודה

ֶח ְברוֹן" ,אין הכוונה לעיר עצמה ,שהיתה עיר מקלט מערי

חבר אינו צריך התראה ]כפי שנתבאר בדף ו'[.

הלווים ,אלא לכפרים הסמוכים לה ,שנאמר" ,וְ ֶאת ְשׂ ֵדה

ָתנוּ ְל ָכ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה ַבּ ֲא ֻחזָּתוֹ"[".
יה נ ְ
ָה ִעיר וְ ֶאת ֲח ֵצ ֶר ָ
המשלשל חבית ונפסק החבל והרגה

אַר ְצ ָך" ,למדנו ,שיש
ומתוך שנאמר "וְ ִשׁ ַלּ ְשׁ ָתּ ֶאת ְגּבוּל ְ

לדעת רבי ,המשלשל חבית ונפלה והרגה אינו גולה,

לתת את כל שלוש ערי מקלט בארץ באופן שווה על

אלא אם כן נשמט כל החבל מידו ,אבל אם נפסק

פניה כל הארץ ,כלומר שיהיו כל המרחקים הבאים

החבל ,ונותר חלק ממנו בידו ,הרי זה כברזל שנשמט

בשווה) ,א( מהדרום לראשונה) .ב( מהראשונה לשניה.

מקתו ,שלדעת רבי ,אם הרג בו בשוגג ,אינו גולה.

)ג( מהשניה לשלישית) .ד( מהשלישית לצפון.

ולדעת חכמים ,גם כשנפסק החבל ,ונותר חלק ממנו

שנותנים אחת בדרום ,ואחת באמצע ,ואחת בצפון ,ותוס' דחו את
פירושם[.

בידו ,הרי זה גולה ,שכן לדעתם ,גם כשנשמט הברזל
מקתו ,והרג בו בשוגג ,גולה ,אף על פי שנותרה הקת
בידו.

]וי"מ

ואם כן ,היו שלוש הערים שבארץ כנען ,מכוונות כנגד
שלוש הערים שבעבר הירדן) .א( בדרום  -חברון
ביהודה כנגד בצר במדבר) .ב( במרכז  -שכם בהר

ארבעים ושמונה הערים שההורג בשוגג גולה אליהן
א .שש ערי המקלט

אפרים כנגד רמות בגלעד) .ג( בצפון  -קדש בהר נפתלי
כנגד גולן בבשן.

בספר במדבר נאמר" ,וְ ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ִתּ ֵתּנוּ ֵשׁשׁ ָע ֵרי

ואף על פי שהעומדים בתוך הארץ ,קרובים לעיר

ִמ ְק ָלט ִתּ ְהיֶינָה ָל ֶכםֵ .את ְשׁלשׁ ֶה ָע ִרים ִתּ ְתּנוּ ֵמ ֵע ֶבר

מקלט ,יותר מהעומדים בצפון או בדרום] ,שהעומדים

ָען ָע ֵרי ִמ ְק ָלט
ַר ֵדּן וְ ֵאת ְשׁלֹשׁ ֶה ָע ִרים ִתּ ְתּנוּ ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַליּ ְ

בסוף הארץ רחוקים מעיר המקלט כשיעור רבע אורך

ִתּ ְהיֶינָה" ,ומכאן למדנו ,שיש לתת שלוש ערי מקלט

הארץ ,והעומדים בתוך הארץ ,בין שני ערי מקלט ,לא

ממערב לירדן ,ושלוש ערי מקלט ממזרח לירדן .ואף

יהיו רחוקים אלא כשיעור שמינית הארץ[ ,כן היו ערי

על פי שמזרח לירדן היו רק שני שבטים ומחצה,

המקלט ,כי במרכז ,בשכם ,היו רוצחים מרובים ,שכן

וממערב לירדן היו תשעה שבטים ומחצה ,הושוו אלו

כּהנִ ים ֶדּ ֶר ְך יְ ַר ְצּחוּ
דוּדים ֶח ֶבר ֲ
וּכ ַח ֵכּי ִאישׁ ְגּ ִ
נאמרְ " ,

לאלו למניין ערי מקלט ,כי בעבר הירדן ,בגלעד ,היו

ֶשׁ ְכ ָמה" ]כלומר כמו שכהנים מתחברים יחד לחלוק

ֲק ָבּה
ֲלי אָוֶן ע ֻ
רוצחים מרובים ,שנאמר " ִגּ ְל ָעד ִק ְריַת פֹּע ֵ

תרומות בבית הגרנות כך היו הם מתחברים יחד להרוג

ִמ ָדּם" ,ומתוך כך ,היו צריכים יותר לערי מקלט.

נפשות[.

ואין אחת מהערים הללו קולטת את הרוצחים,

דף י'

]להצילם מגואל הדם[ ,עד שיתנו את כולן ,שנאמר,

ב .שאר ]ארבעים ושתים[ ערי הלויים

" ֵשׁשׁ ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ִתּ ְהיֶינָה ָל ֶכם" ,כלומר רק כשיהיו שש

נאמר בספר במדבר" ,וְ ֵאת ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ַל ְל ִו ִיּם

ערים יהיו ערי מקלט.

ֵאת ֵשׁשׁ ָע ֵרי ַה ִמּ ְק ָלט ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ָלנֻס ָשׁ ָמּה ָהרֹ ֵצ ַח

ובספר דברים מבואר אלו שלוש ערים יוחדו לכך

וּשׁ ַתּ ִים ִעיר" ,ומתוך שנאמר,
אַר ָבּ ִעים ְ
יהם ִתּ ְתּנוּ ְ
ֲל ֶ
ַוע ֵ

ַב ִדּיל מ ֶֹשׁה ָשׁלשׁ
בעבר הירדן המזרחי ,שנאמר" ,אָז י ְ

יהם ִתּ ְתּנוּ" ,משמע ,שגם אלו קולטות את
ֲל ֶ
" ַוע ֵ
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כד

הרוצחים כמו הראשונות.

ג .דברים שאין לעשות בעיר.

ומכל מקום ,יש הבדל בין אלו ,לבין ערי המקלט,

לדעת רבי נחמיה ,אין מוכרין בהן כלי זיין] ,שלא

שערי מקלט קולטות את הרוצחים ,בין לדעת ובין

יקנה גואל הדם שם ,ויהרוג בהם[ ,ואין מוכרים בהם

שלא לדעת ,כלומר ,אפילו לא נתכוונו לכך] ,כגון שלא

כלי מצודה] ,שהורגים בהם חיות ,כי גם בהם יוכל

ידעו שזו עיר מקלט[ ,אבל שאר ערי הלוויים ,אינן

גואל הדם להרוג[ .אבל חכמים מתירים ]רש"י לא ביאר

קולטות ,אלא אם כן נכנסו לשם הרוצחים על דעת

טעמם ,אבל יתכן ,שלדעתם ,אדרבה ,אם לא יהיה שם כלי
זיין ,כשיבוא גואל הדם בכלי זיינו ,לא יוכלו לעמוד כנגדו[.

שיקלטו אותם.

ולדברי הכל ,אין עושים בה דברים המרגילים בני
דינים האמורים בעיר מקלט

אדם לבוא לשם ,שמא יבוא גואל הדם בתוכם ,ולכן

ָחי"
אַחת ִמן ֶה ָע ִרים ָה ֵאל ו ָ
נאמר בפרשה "וְ נָס ֶאל ַ

אין פורסים בתוכם מצודות ,ואין מפשילים לתוכם

ללמד שיהיו הערים האלו מקום הראוי להגן על חייו

ב

חבלים ]=גדילת החבלים נקראת הפשלה[.

]מפני גואל הדם ומפני שאר דברים[ ומתוך כך למדו
חכמים את הדינים הבאים:

תלמיד או רב שהרגו בשוגג ונתחייבו גלות

א .גודל העיר.

תנא ,תלמיד שהרג בשוגג וגלה ,מגלים את רבו עמו,

אין עושים אותה קטנה ביותר] ,לפי שאין מזונות

ָחי" ,עשה לו דברים שתהא לו חיות] ,ובלא
שנאמר "ו ָ

מצויים שם ,ורגילים יושביה לצאת ממנה לקנות מזונות,

רבו אין חייו חיים[.

ואם יאלץ הגולה לצאת מהעיר למזונות ,מסתכן הוא

אמר רבי זעירא ,מכאן ,שלא ישנה אדם לתלמיד

בנפשוא[.

שאינו הגון ,שמא יגרמו עוונותיו של התלמיד ,שיכשל

ואין עושים אותה כרך גדול] ,שהכל נקבצים שם

בהריגה בשוגג ,ויגלה עמו.

תמיד ,ויהא רגל גואל הדם מצויה שם ויארוב לו[.

אמר רבי יוחנן ,הרב שהרג בשוגג וגלה ,מגלים את

אלא עושים אותה עיר בינונית.

ָחי" ,עשה לו דברים שתהא לו
ישיבתו עמו] ,שנאמר" ,ו ָ
חיות ,ובלא ישיבתו אין חייו חיים[.

ב .מקום העיר.
לכתחילה צריך לבנותה במקום מים ,כי בלא מים אין
חיים .ואם כשנפלה העיר בגורל ללוויים בימי יהושע,
לא היה שם מים ,הביאו לה מים מנהרות רחוקים על
ידי אמות מים.

דברי תורה קולטים
אמר רבי יוחנן ,מנין לדברי תורה שהן קולטים,
משׁה ֶ ...את ֶבּ ֶצר
ַב ִדּיל ֶ
שנאמר" ,אָז י ְ

ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ ַה ִמּישׁר

גּוֹלן ַבּ ָבּ ָשׁן ַל ְמנ ִַשּׁי .וְ זאת
ָדי וְ ֶאת ָ
ראוּבנִי וְ ֶאת ָראמֹת ַבּגִּ ְל ָעד ַלגּ ִ
ָל ֵ

וצריך שתהא במקום שווקים] ,שימצאו מזונות

יִשׂ ָר ֵאל" ,כלומר ,גם התורה
משׁה ִל ְפנֵי ְבּנֵי ְ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ָשׂם ֶ
ַה ָ

לקנות[.

היא כאחת מערי המקלט.

וצריך שתהא מיושבת ,ובמקום מיושב] ,שיהיו כפרים

ללשון הראשון בגמרא  -התורה היא כעיר מקלט

וישובים סמוכים לה ,שמא יבואו גואלי הדם מרובים

לעניין זה ,שכשם שאסור לגואל הדם להרוג את

על העיר בחיל[ ,ולכן אם נתמעטו הישובים מוסיפים

הרוצח בשגגה ,כשגלה הרוצח לעיר מקלט ,כך אסור

עליהם .ואם נתמעטו יושביה מביאים להם כהנים
לוויים וישראלים לישב שם.
א כן כתבתי על פי דברי המאירי .אולם העירוני ,למה לי לטעם זה,
שיסתכן כשיצא ,הלא אסור לו לצאת ,ואם כן מטעם זה אין עושים
אותה עיר מקלט ,כי איך יגלה למקום שאין לו בו מחיה ,ואין לו
אפשרות לצאת להחיות עצמו .וראה רש"י במסכת ערכין ל"ג ע"ב
'אין עושים ערים קטנים לפי שהן ערי מקלט ובעינן שיהא שם
יישוב לבית מנוס לרוצחים'.

ב אלו תוכן דברי בעל "ערוך לנר" :רש"י לא פירש למה דווקא
במלאכות אלו חוששים ,שיבוא לכאן גואל הדם .ולעניות דעתי ,יש
לומר ,שהנה פריסת מצודות והפשלת חבלים ,צריך מקום רחב
ידים ,כמבואר במסכת מגילה  ...ולא בכל עיר יש מקום רחב ידים,
כמו שמצינו בדיני עיר הנידחת ,שפעמים אין לעיר רחוב ,ולכן
כשהיה בעיר אחת מקום רחב ידים ,באו מכל הסביבה להשתמש
שם בפריסת מצודות והפשלת חבלים ,והיה יכול גואל הדם לבוא
לשם בתוך הבאים.
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לגואל הדם להרוג את הרוצח בשגגה ,בשעה שהרוצח

ורבנן או רבה בר מרי אמרו ,כל האוהב בהמון,

לומד תורה ,אבל בשעה שאינו לומד ,מותר להורגו,

]כלומר שאוהב תלמידי חכמים[ ,לו תבואה] ,כלומר

ולכן תלמיד חכם שהרג ,גולה ,ולא די לו בתורתו ,כי

התורה מחזרת עליו ועל זרעו[ .ונתנו החכמים את

בשעה שאינו לומד ,אינו בעיר מקלט.

עיניהם ברבא בריה דרבה ,שהיתה בו מידה זו ,שהיה

וללשון השני בגמרא  -התורה היא עיר מקלט ממלאך

אוהב תלמידי חכמים ,והיו לו בנים תלמידי חכמים.

המות ,שאינו שולט במי שלומד תורה .וכן היה עם רב

ורב אשי אמר ,כל האוהב ללמוד בהמון ]כלומר ללמוד

חסדא ,שכשהגיע זמנו להיפטר מהעולם ,היה יושב

עם הרבים[ ,לו תבואה] ,הוא זוכה ללמוד כראוי[.

ולומד ,ולא פסק פיו מגרסתו ,ועל ידי כן לא יכול

וכן דרש רבי יוסי ברבי חנינא את הכתובֶ " ,ח ֶרב ֶאל

שליח מלאך המות לקרב אליו ,מה עשה ,עלה וישב על

ַה ַבּ ִדּים וְ נֹאָלוּ" ,חרב על צוארי תלמידי חכמים,

ארז ושברו ,ובתוך כך נשתתק רב חסדא ,ויכול לו.

שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד] ,כלומר לבדם[,
ולא עוד ,אלא שמטפשים ,שכן הכוונה בלשון נואלו,

עיר מקלט ראשונה של ראבן היא

נוֹאַלנוּ" והתרגום הוא " ְדּ ִא ְט ַפּ ְשׁנָא"
ְ
שנאמרֲ " ,א ֶשׁר

אמר רבי תנחום בר חנילאי ,מפני מה זכה ראובן

ולא עוד אלא שחוטאים ,שכן החטא נסמך לטיפשות,

להימנות בהצלה תחלה] ,שעיר המקלט הראשונה

נוֹאלוּ ָשׂ ֵרי
ַא ֶשׁר ָח ָטאנוּ" .א"נ " ֲ
נוֹאַלנוּ ו ֲ
ְ
שנאמר " ֲא ֶשׁר

המוזכרת בתורה היאֶ " ,בּ ֶצר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ ַה ִמּישׁר

ראוּבנִ י"[ ,מפני שהוא פתח בהצלה תחלה ,שנאמר,
ָל ֵ
ָדם".
ַצּ ֵלהוּ ִמיּ ָ
אוּבן ַויּ ִ
"וַיִּ ְשׁ ַמע ְר ֵ

צֹ ַען נִ ְשּׁאוּ ]=נתעו לחטוא ,כמו "הנחש השיאני"[ ָשׂ ֵרי נֹף".
ורבינא אמר ,כל האוהב ללמד בהמון] ,כלומר ללמד
לתלמידים הרבה[ ,לו תבואה] ,משום שעל ידיהם

הזכרת זריחת השמש בערי המקלט

ירבה הפלפול ונותן לב לתרץ קושיותיהם[.

ַר ֵדּן ִמ ְז ְר ָחה
ֹשׁה ָשׁלשׁ ָע ִרים ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ַב ִדּיל מ ֶ
"אָז י ְ

וכן אמר רבי ,הרבה תורה למדתי מרבותי ,ומחברי

ָשׁ ֶמשׁ":

יותר מהם ,ומתלמידי יותר מכולם.

 י"א שנאמר בכתוב " ָשׁ ֶמשׁ" ,כי הקב"ה אמר למשה,הזרח שמש לרוצחים ,לתקן להם חיותם.
 וי"א שנאמר בכתוב " ָשׁ ֶמשׁ" ,כי הקב"ה אמר למשה,יפה עשית שהזרחת שמש לרוצחים ,לתקן להם

רוּשׁ ָלם"
"עֹ ְמדוֹת ָהיוּ ַר ְג ֵלינוּ ִבּ ְשׁ ָע ַר ִי ְך ְי ָ
אמר רבי יהושע בן לוי ,עומדות היו רגלינו במלחמה,
בזכות שערי ירושלים ,שהיו עוסקים בתורה.

חיותם.

אָלף"
יך ֵמ ֶ
" ִכּי טוֹב יוֹם ַבּ ֲח ֵצ ֶר ָ
"אֹ ֵהב ֶכּ ֶסף לֹא ִי ְשׂ ַבּע ֶכּ ֶסף"

דרש רבי סימאי ,זה משה רבינו ,שהיה יודע ,שאין
שלש ערים שבעבר הירדן קולטות ,עד שיבחרו שלש
בארץ כנען ,ואמר ,מצוה שבאה לידי אקיימנה.

אמר דוד לפני הקב"הִ " ,שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְל ָדוִ ד ָשׂ ַמ ְח ִתּי
ֵל ְך" ,כלומר ,ריבונו של עולם,
אמ ִרים ִלי ֵבּית ה' נ ֵ
ְבּ ְ
שמעתי בני אדם שהיו אומרים ,מתי ימות זקן זה,
ויבא שלמה בנו ,ויבנה בית הבחירה ,ונעלה לרגל,
ושמחתי.

וּמי אֹ ֵהב ֶבּ ָהמוֹן לֹא ]ונקרא גם "לֹו"[ ְתבוּאָה"
" ִ

אָלף" ,כלומר,
יך ֵמ ֶ
אמר לו הקב"הִ " ,כּי טוֹב יוֹם ַבּ ֲח ֵצ ֶר ָ

דרש רבי סימאי ,למי נאה ללמד בהמון ]=לדרוש

טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני ,מאלף

ברבים[? למי שכל תבואה שלו ]=שבקי במקרא

עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי

משנה הלכות ואגדות[.

ֲלה ְשׁלֹמֹה ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַההוּא".
המזבח ,ככתוב " ֶא ֶלף עֹלוֹת ַיע ֶ

וכן דרש רבי אלעזר ,מהכתובִ " ,מי יְ ַמ ֵלּל ְגּבוּרוֹת ה'
יע ָכּל ְתּ ִה ָלּתוֹ" ,למי נאה למלל את גבורות ה'?
ַשׁ ִמ ַ
יְ
למי שיכול להשמיע כל תהלתו.

" ָתּ ִכין ְל ָך ַה ֶדּ ֶרך"
אמר רב כהנא ,שמכאן למדו חכמים ,שיש לעשות
הכנה לדרך המגיע לערי מקלט.
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כו

ולכן ,אמר רבי אליעזר בן יעקב שהיה כתוב מקלט על

יכ ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ֵתּ ֵל ְך ]=כלומר אני מדריכך בדרך
הוֹעיל ַמ ְד ִר ְ
ְל ִ

פרשת דרכים ,כלומר ,בכל מקום שהיה הדרך מתפצל

שבה תבחר לילך[".

לשנים ,ואחד מהם פונה לעיר מקלט ,היה עץ תקוע

]ג[ מן הכתובים – שנאמר " ִאם ַל ֵלּ ִצים ]בא אדם

בו ,וכתוב עליו מקלט ,להודיע שהדרך הזה מגיע

ָליץ ]כלומר אין מעכבים בידו[ וְ ַל ֲענָוִ ים
להתחבר[ הוּא י ִ

לעיר מקלט.

יִ ֶתּן ֵחן".

וכשהיה רב חמא בר חנינא דורש בפרשת רוצחים,
ָשׁר
היה פותח בדין הזה ,ואומר שעל זה נאמר" ,טוֹב וְ י ָ

רוצח שגולה לעיר מקלט ועדיין לא

יוֹרה ַח ָטּ ִאים ַבּ ָדּ ֶר ְך" ,ואם לחטאים מורה
ה' ַעל ֵכּן ֶ

הגיע לשם ומצאו גואל הדם בדרך והרגו

דרך להצלה ,קל וחומר לצדיקים.

ָחי.
אַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ו ָ
נאמר בפרשה" :הוּא יָנוּס ֶאל ַ
יִר ֶבּה
וְה ִשּׂיגוֹ ִכּי ְ
ֵחם ְל ָבבוֹ ִ
אַח ֵרי ָהרֹ ֵצ ַח ִכּי י ַ
ֶפּן יִ ְרדֹּף גֹּ ֵאל ַה ָדּם ֲ

ַא ֶשׁר לֹא ָצ ָדה וְ ָהﭏֹ ִקים ִאנָּה ְליָדוֹ
"ו ֲ
וְ ַשׂ ְמ ִתּי ְל ָך ָמקוֹם ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּה"

מבואר בכתוב הזה ,שפעמים האדם הורג את חבירו
בלא כוונה ,על ידי שהקב"ה מזמן לו את הדבר ,כגון
כשהיו שני בני אדם רשעים ,שכבר הרגו נפש ,אחד
הרג בשוגג ,והיה לו לגלות ,ואחד הרג במזיד ,והיה לו
למות בבי"ד ,אלא שלא נעשה בהם כן כי לא היו עדים
על כך ,לפיכך הקב"ה מזמינן לפונדק אחד ,זה שהרג
במזיד ,יושב תחת הסולם ,וזה שהרג בשוגג ,יורד
בסולם ,ונופל עליו ,והורגו בפני עדים ,זה שהרג
במזיד נהרג ,וזה שהרג בשוגג גולה.
אמר ְמ ַשׁל ַה ַקּ ְדמֹ ִני" ]=התורה.
וזהו שנאמר " ַכּ ֲא ֶשׁר יֹ ַ

שהיא משל הקב"ה ,שהוא קדמונו של עולם[ֵ " ,מ ְר ָשׁ ִעים
ֵצא ֶר ַשׁע".
יֵ

ָפשׁ וְ לוֹ ֵאין ִמ ְשׁ ַפּט ָמוֶת ִכּי לֹא שֹׂנֵא הוּא
ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ִה ָכּהוּ נ ֶ
לוֹ ִמ ְתּמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם".
לדעת ברייתא אחת שרב הונא פוסק כמותה – כך
כוונת הכתוב ,הרוצח ינוס אל אחת הערים ,פן ירדף
אחריו גואל הדם ,והרגו בלא לחשוש ,שהרי אין לגואל
הדם משפט מות אם יהרגנו .ומכאן למדנו ,שאם גואל
הדם הרג את הרוצח בדרך ,הרי זה פטור .ולדעה זו,
הסיבה שמוסרים לרוצח שני תלמידי חכמים ללוותו
בדרך ,כדי שאם יבוא גואל הדם להורגו ,יבקשו ממנו
שירחם עליו ,ולא יהרגנו] ,ורבי מאיר אומר ,שהרוצח
מבקש בעצמו רחמים ,ואין צריך לשני תלמידי
חכמים[.
ולדעת ברייתא אחת – כך כוונת הכתוב ,הרוצח ינוס
אל אחת הערים ,פן ירדוף אחריו גואל הדם בחמימות

וכשהיה רבי שמעון בן לקיש דורש בפרשת רוצחים,

לבבו שלא כדין ,שהרי אין לרוצח משפט מות ,כי הרג

היה פותח בדברים הללו.

בשוגג .ומכאן למדנו ,שאם יהרגנו גואל הדם בדרך,
חייב על כך מיתה כרוצח] ,אם היו עדים והתראה[.

בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו

ולדעה זו ,הסיבה שאמרו חכמים ,שמוסרים לרוצח

אמר רבה בר רב הונא אמר רב הונא ,וי"א אמר רב הונא
אמר רבי אלעזר ,מן התורה ,ומן הנביאים ,ומן הכתובים,

שני תלמידי חכמים ללוותו ,כדי שאם יבוא גואל הדם

בדרך שאדם רוצה לילך ,בה מוליכים אותוא.

להורגו ,יתרו בו שלא יעשה ,ויאמרו לו ,שאם יעשה
יענש על כך מיתת סייף כרוצח.

]א[ מן התורה – שמתחילה אמר הקב"ה לבלעם" ,לֹא
ֵת ֵל ְך ִע ָמּ ֶהם" ,ומאחר שרצה ללכת ,אמר לו" ,קוּם ֵל ְך

גלות שקודם פסק דין

ִא ָתּם".

לדעת רבי יוסי ברבי יהודה ,תחילת משפטו של כל

יך ְמ ַל ֶמּ ְד ָך
]ב[ מן הנביאים – שנאמרֲ " ,אנִ י ה' ﭏֹ ֶק ָ

הורג נפש ,לגלות לעיר מקלט ,ואפילו הרג במזיד,
]העיר קולטת אותו עד שיתברר דינו[ ,שנאמר" ,וְ ִכי

א אין הכוונה רק לעניין דרך טובה או רעה ,אלא אף בטובה עצמה
יש כמה דרכים ,ובדרך שאדם רוצה לילך ,בה מוליכים אותו,
כמבואר בתוס' במסכת שבת דף פ"ז.

ֶפשׁ
אָרב לוֹ וְ ָקם ָע ָליו וְ ִה ָכּהוּ נ ֶ
יִ ְהיֶה ִאישׁ שֹׂנֵא ְל ֵר ֵעהוּ וְ ַ
אַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵאל" ,ולאחר מכן ,בי"ד
ָמת וְ נָס ֶאל ַ
וֵ
שולחים ומביאים אותו לדונו ,שנאמר" ,וְ ָשׁ ְלחוּ ִז ְקנֵי

.
כל הזכויות שמורות ל"בקיצור" .רח' פלדמן  8בני ברק
טל'  03-6194371פקס  03-6199188דוא"ל bekitsur@zahav.net.il

כז

מסכת מכות פרק שני אלו הן הגולין דף י"א

ִעירוֹ וְ ָל ְקחוּ אֹתוֹ ִמ ָשּׁם" .מי שנתחייב מיתה ,הרגוהו,

שאמנם מצוה שיהיו בעיר זקנים ,אבל אין הדבר

ָמת" .ומי שנפטר,
ָתנוּ אֹתוֹ ְבּיַד גֹּ ֵאל ַה ָדּם ו ֵ
שנאמר" ,וְ נ ְ

מעכב ,וגם אם אין בה זקנים ,היא מביאה עגלה

]מטעם אונס ,או שוגג דרך עליה ,וכדומה[ ,פטרוהו,

ערופה.

שנאמר" ,וְ ִה ִצּילוּ ָה ֵע ָדה ֶאת ָהרֹ ֵצ ַח ִמיַּד גֹּ ֵאל ַה ָדּם".

דף י"א

ומי שנתחייב גלות] ,כי הרג בשוגג דרך ירידה[,
מחזירים אותו למקומו ,שנאמר" ,וְ ֵה ִשׁיבוּ אֹתוֹ ָה ֵע ָדה

מפני מה נאמרה פרשת רוצחים

ֶאל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ ֲא ֶשׁר נָס ָשׁ ָמּה".

בספר יהושע בלשון עזה

ולדעת רבי ,אין עיר מקלט קולטת אלא את ההורג

בכל ספר יהושע כשהיו דברים מה' ליהושע כתוב לשון

בשוגג ,אבל ההורג במזיד אינו גולה ,לא אחר הדין

אמירה" ,ויאמר ה' אל יהושע" ,חוץ מפרשת ערי

ולא קודם הדין ,והכתוב שהזכיר את המזיד שנס לעיר

הוֹשׁ ַע
מקלט ,בה נאמר לשון דיבור" ,וַיְ ַד ֵבּר ה' ֶאל יְ ֻ

מקלט ,לא מלמד שהעיר קולטת אותו ,אלא שאם נס

ֵלאמֹרַ .דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ְתּנוּ ָל ֶכם ֶאת ָע ֵרי

לשם ,כי טעה לחשוב שהיא קולטת ,יש לקחתו משם

משׁה" .ולשון דיבור
יכם ְבּיַד ֶ
ַה ִמּ ְק ָלט ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ

להורגו.

א

אָרץ
הוא לשון עז  ,כמו שנאמרִ " ,דּ ֶבּר ָה ִאישׁ ֲאדֹנֵי ָה ֶ
ִא ָתּנוּ ָקשׁוֹת".
עיר מקלט שרובה גולים

אמר רבי אלעזר ,עיר שרובה רוצחים] ,כלומר שרבו

הרוצחים שגלו אליה מתושביה[ ,אינה קולטת ,שנאמר
אָזנֵי ִז ְקנֵי ָה ִעיר ַה ִהיא ֶאת
בספר יהושע" ,וְ ִד ֶבּר ְבּ ְ
ְדּ ָב ָריו"" ,דבריו" ולא דבריהם ,ומכאן שאם גם להם
ארע כמו לו ,ואין אלו דבריו בלבד ,אינו גולה לשם.

זו בלשון עזה ,מפני שאלו הם דברים שנאמרו לקיים
מצוות התורה ,ויש להתאמץ בהם ביותר ,מה שאין כן
שאר אמירות שביהושע ,שאינם לקיים מצוות התורה.
וי"א – שנכתבה פרשה זו בלשון עזה ,משום ששהה
יהושע מלהפריש ערי מקלט ,ולא הפרישם מיד אחר
שחלקו את הארץ ,עד שנאמר לו מפי הקב"ה.

עיר שאין בה זקנים
א .בעניין ערי מקלט נאמר ]בספר יהושע[,

לדעת רבי חמא בר חנינא ועוד חכמים – נכתבה פרשה

אָזנֵי
"וְ ִד ֶבּר ְבּ ְ

הוֹשׁ ַע ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
"ו ִַיּ ְכתֹּב ְי ֻ

ִז ְקנֵי ָה ִעיר ַה ִהיא ֶאת ְדּ ָב ָריו" .יש לומדים מכאן שצריך
שיהיו בעיר זקנים ,ועיר שאין בה זקנים אינה קולטת,
]וכן דעת רבי אלעזר[ .וי"א שאמנם מצוה שיהיו בעיר
זקנים ,אבל אין הדבר מעכב ,וגם אם אין בה זקנים
היא קולטת.

תּוֹרת ﭏֹ ִקים"
ָה ֵא ֶלּה ְבּ ֵס ֶפר ַ
י"א שהכתוב הזה מלמד ,שיהושע כתב דברים בספר
התורה ,והם שמונה פסוקים אחרונים שבתורה,
משׁה" ,שלא כתבם
ָמת ָשׁם ֶ
המתחילים בכתובַ " ,ויּ ָ
משה אלא יהושע.

הוֹציאוּ אֹתוֹ ֶאל ִז ְקנֵי
ב .בעניין בן סורר ומורה נאמר" ,וְ ִ
אָמרוּ ֶאל ִז ְקנֵי ִעירוֹ" .יש לומדים
ִעירוֹ וְ ֶאל ַשׁ ַער ְמקֹמוֹ .וְ ְ
מכאן ,שצריך שיהיו בעירו זקנים ,ועיר שאין בה
זקנים אין נעשה בה בן סורר ומורה .וי"א שאמנם
מצוה שיהיו בעיר זקנים אבל אין הדבר מעכב וגם אם

וי"א שכוונת הכתוב הזה ,לכך ,שיהושע כתב בספרו
פרשת ערי מקלט ,שהיא פרשה שכתובה בספר
התורה] .אבל בתורה עצמה לא כתב יהושע כלום,
אלא משה כתב הכל[.

אין בה זקנים נעשה בה בן סורר ומורה.
ג .בעניין עגלה ערופה נאמר" ,וְ ָל ְקחוּ ִז ְקנֵי ָה ִעיר
הוֹרדוּ ִז ְקנֵי ָה ִעיר
ֶעגְ ַלת ָבּ ָקר  ...וְ ִ
 ...וְ כֹל ִז ְקנֵי ָה ִעיר

ספר תורה שתפרו בפשתן
ַה ִהוא

י"א שספר תורה שתפרו את יריעותיו בחוטי פשתן,

יתן
ַחל ֵא ָ
ַה ִהוא ֶאת ָה ֶעגְ ָלה ֶאל נ ַ

תּוֹרת ה'
פסול ,שנאמר בפרשת תפיליןְ " ,ל ַמ ַען ִתּ ְהיֶה ַ

יהם".
ְד ֶ
ַה ִהוא ַה ְקּרֹ ִבים ֶאל ֶה ָח ָלל יִ ְר ֲחצוּ ֶאת י ֵ

יש לומדים מכאן ,שצריך שיהיו בעיר זקנים ,ועיר
שאין בה זקנים אינה מביאה עגלה ערופה .וי"א

א

רק דיבור שפירושו הוצאת מילים ,הוא לשון קושי .אבל דיבור
נִד ְבּרוּ יִ ְר ֵאי ה'
שפירושו הנהגה ,הוא הנהגה בנחת ,כמו שנאמר" ,אָז ְ
ַד ֵבּר ַע ִמּים
ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ" )=ינהיגו זה את זה ללמוד בנחת( או "י ְ
ַתּ ְח ֵתּינוּ".
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כח

יך" ,להקיש הלכות ספר תורה להלכות תפילין,
ְבּ ִפ ָ

כהן משוח מלחמה

וללמד ,שכשם שנאמרה בתפילין הלכה למשה מסיני,

כהן המשוח לומר במלחמה צרכי המלחמהְ " ,שׁ ַמע

שיש לתופרם בגידים ,כך יש לתפור ספר תורה

יכם אַל
אַתּם ְק ֵר ִבים ַהיּוֹם ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אֹיְ ֵב ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ

בגידים.

ֵר ְך ְל ַב ְב ֶכם כו'" ,נקרא משוח מלחמה.
יַ

וי"א שלא הוקשו דיני ספר תורה לדיני תפילין ,אלא
לעניין הדברים הנלמדים מהכתוב בתורה] ,כגון שאין

מתי הרוצח שב מעיר מקלטו

לכתוב אלא על עורות בהמה טהורה המותרת

ָשׁב
ארבעה פסוקים נאמרו בעניין זה בתורה) :א( "וְ י ַ

יך"[ ,אבל דברים שהם הלכה
לאכילה ,שנאמר " ְבּ ִפ ָ

ֵשׁב ַעד
ָבּהּ ַעד מוֹת ַהכֹּ ֵהן ַה ָגּדֹל") .ב( " ִכּי ְב ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ י ֵ

למשה מסיני בתפילין ,לא נאמרו לספר תורה ,ולכן

ְאַח ֵרי מוֹת ַהכֹּ ֵהן ַה ָגּדֹל יָשׁוּב
מוֹת ַהכֹּ ֵהן ַה ָגּדֹל") .ג( "ו ֲ

ספר תורה שתפרו בחוטי פשתן כשר.

ָהרֹ ֵצ ַח ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֻחזָּתוֹ") .ד( "וְ לֹא ִת ְקחוּ כֹ ֶפר ָלנוּס ֶאל
אָרץ ַעד מוֹת ַהכֹּ ֵהן".
ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ ָלשׁוּב ָל ֶשׁ ֶבת ָבּ ֶ

י"ג שרב ראה שהתפילין של רבי חייא תפורות בפשתן,
ואין הלכה כמותו.

לדעת תנא קמא של משנתנו – מאחר שבשלושה
מקומות אמרה תורה שהגלות היא עד מות "הכהן

וי"ג שרב ראה שספר התורה של רבי חייא תפור
בפשתן ,ואין הלכה כמותוא.

הגדול" ,יש ללמוד מזה ,שהגלות תלויה במיתת
שלושת סוגי הכהנים הגדולים שמעלתם גדולה יותר,
])א( משוח בשמן) .ב( מרובה בגדים) .ג( ומשוח

כהן משוח וכהן מרובה בגדים

שעבר[ ,אבל הכתוב הרביעי ,לא בא ללמד שהגלות

כל הכהנים הגדולים שהיו עד זמנו של יאשיהו המלך,

תלויה בכהן גדול נוסף ,כי לא נאמר בכתוב הזה

נמשחו בשמן המשחה ,ועל כן נקראו כהנים משוחים.

"הגדול" ,ואין כוונת הכתוב אלא לאחד משלושת

אולם לאחר שגנז יאשיה את צלוחית שמן המשחה,

הכהנים שהוזכרו תחילה.

]ואת הארון ,מחשש שילקחו לגלות[ ,שוב לא נמשחו

ולדעת רבי יהודה – יש ללמוד מהכתוב הרביעי,

הכהנים הגדולים בשמן המשחה ,לא בבית ראשון,

שהגלות תלויה גם בכהן גדול רביעי ,והוא משוח

ולא בבית שני ,ולא היתה כהונה גדולה ניכרת בהם,

מלחמה.

אלא בכך ששמשו בשמונה בגדים ,ועל כן נקראו
מרובי בגדים.

וספק בגמרא ,האם הרוצח יוצא מעיר מקלטו במות
אחד מהכהנים שהגלות תלויה בהם ,או שרק אחר

כהן שעבר ממשיחותו
כשארע פסול לכהן גדול ,ומינו אחר תחתיו עד שיחזור
הראשון לכשרות ,כשיחזור הראשון לכשרותו ,הוא
חוזר לעבוד ,והשני עובר ממשיחותו ,אף על פי שאין
בו שום פסול ,ונקרא משוח שעבר.

שימותו כל הכהנים שהגלות תלויה בהם ,הוא חוזר.
]מסתבר שהספק הוא במי שהיה בימיו כמה מהם ,האם אינו חוזר
עד שימותו כולם או שחוזר כשימות הראשון שביניהם ,אבל אם היו
בימיו רק שנים מהם או אחד מהם ,הוא חוזר במיתת אלו שהיו
בימיו ,ואינו מעוכב מחמת שלא היה בימיו שלשה או ארבעה ,שהרי
עד ימי יאשיה ,לא היה מרובה בגדים שלא נמשח ,ולאחר ימיו ,לא
היה כהן משוח ,ואם כן לא היו כל הכהנים הנ"ל בזמן אחד[.

קללת חנם וקללה על תנאי
א סימנ"י רבנ"ן מהימנ"א ספר"א .הגאון בעל "פורת יוסף" מבאר
שהוא סימן על שלוש מחלוקות רבי יהודה ]הנ"ל[ .שבראשונה
]מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזה[ הוא חולק עם רבנן.
ובשניה ]ויכתב יהושע בספר תורת ﭏקים[ הוא חולק עם רבי
נחמיה .ובשלישית ]ספר שתפרו בפשתן[ הוא חולק עם רבי מאיר,
שהיה סופר] ,כמבואר בעירובין וגיטין[ .ותיבת מהימנא הרומז
לנחמיה ,או שצריך לומר נחמיה ,או שאמרו מהימנא ,משום
שמתחלף באותיות נחמיה ,שהם ממוצא אחד.

בגמרא מבואר שאין לחוש לקללת חנם ,שנאמר,
ב

" ַכּ ִצּפּוֹר ָלנוּד ַכּ ְדּרוֹר ָלעוּף ֵכּן ִק ְל ַלת ִחנָּם לֹא ָתבֹא".
אולם לדעת רב יהודה אמר רב ,קללת חכם ,אפילו
ב כתיב "לֹא" וקרי "לוֹ" ,וביאור הקרי הוא ,שכשם שבעלי כנף אלו
חוזרים לקינם ,כך הקללה חוזרת למקלל ,וכתיב "לֹא" ,להודיע,
שלמקולל לא תבוא הקללה.

.
כל הזכויות שמורות ל"בקיצור" .רח' פלדמן  8בני ברק
טל'  03-6194371פקס  03-6199188דוא"ל bekitsur@zahav.net.il

מסכת מכות פרק שני אלו הן הגולין דף י"א

כט

בחנם היא באה ,שכן דוד קילל ,שמי שיודע הלכה

נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו ,אמר ,ומה לעשות

מסוימת ולא יאמר ,יחנק ,ואחיתופל ידע ,ובא

שלום בין איש לאשתו ,אמרה התורה ,שמי שנכתב

ואמרה ,ואף על פי כן נתקיימה בו הקללה ,שנאמר,

בקדושה ימחה על המים] ,שמוחקים מגילת סוטה

ַחבֹשׁ ֶאת
ֲצתוֹ ַויּ ֲ
ֶע ְשׂ ָתה ע ָ
ַא ִחית ֶֹפל ָראָה ִכּי לֹא נ ֶ
"ו ֲ

שיש בה שם ה'[ ,לעשות שלום לכל העולם כולו ,לא

ֵל ְך ֶאל ֵבּיתוֹ ֶאל ִעירוֹ וַיְ ַצו ֶאל ֵבּיתוֹ
ָקם ַויּ ֶ
ַה ֲחמוֹר ַויּ ָ

כל שכן שמותר ,ואמר לדוד ,שהדבר מותר.

אָביו".
ָמת וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ֶק ֶבר ִ
ֵחנַק ַויּ ָ
ַויּ ָ

כתב דוד שם על חרס ,והשליכו לתהום ,ירד התהום,

ורבי אבהו אמר ,שקללת חכם ,אפילו על תנאי ,ולא

ועמד במקומו.

נתקיים התנאי ,אף על פי כן היא באה ,שכן עלי אמר
יך ]ה'[ אַל נָא ְת ַכ ֵחד
לשמואלָ " ,מה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ֶל ָ

מדוע אמהות הכהנים מספקות מחיה

ֲשׂה ְלּ ָך ﭏֹ ִקים ]=שיהיו לך בנים שאינם
ִמ ֶמּנִּ י כֹּה ַיע ֶ

וכסות לרוצחים בשגגה שבערי מקלט

יוֹסיף ִאם ְתּ ַכ ֵחד ִמ ֶמּנִּ י ָדּ ָבר
מהוגנים כמו שיש לי[ וְ כֹה ִ

בגמרא מבואר ,שכשאחד הרג בשוגג יש בכך אשמה

יך" ,ואף על פי שלא נתקיים
ִמ ָכּל ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ֶל ָ

על הכהנים הגדולים ,כי היה להם להתפלל על דורם,

מוּאל ֶאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים וְ לֹא
התנאי ,שנאמרַ " ,ו ַיּגֶּד לוֹ ְשׁ ֵ

שלא יארע בו כך ,ואם ארע כדבר הזה ,הרי זה כי לא

ִכ ֵחד ִמ ֶמּנּוּ" ,נתקיימה קללת עלי ,שנאמר" ,וַיְ ִהי

התפללו כראוי] .וכן מצינו ,שכשאריה הרג אדם

מוּאל  ...וְ לֹא ָה ְלכוּ ָבנָיו ִבּ ְד ָר ָכיו".
ָקן ְשׁ ֵ
ַכּ ֲא ֶשׁר ז ֵ

ברחוק שלוש פרסאות מרבי יהושע בן לוי ,היה בכך

כתב בעל ה"ערוך לנר" :מה שקרא להא דאחיתופל בחנם,
אף שהיה גם כן על תנאי ,אם לא יאמר ,והרי אמר לבסוף,
ומאי שנא מהא דעלי ,דקרא ליה קללה על תנאי .יש לומר,
דהך דאחיתופל היה קללה בהחלט ,שהרי ידע דוד
שאחיתופל יכול לומר ואינו אומר ,ולכן קללו בהחלט ,רק
אחרי שאחר כך היה אומר ,אם כן בטל טעם הקללה,
ונעשה למפרע קללה בחנם ,ואף על פי כן באה .ושוב הוסיף
רבי אבהו ,דמזה לא שמענו רק דקללת חכם שכבר חלה לא
נתבטלה אף שנתבטל הטעם ,אבל עדיין לא שמענו שאם
היתה הקללה מתחילה על תנאי ,אף שלא נתקיים ,ואין לה
לחול כלל ,אף על פי כן באה ,ולזה הביא מהא דעלי .ובזה
אתי שפיר דהקדים הא דאחיתופל המאוחר בפסוק ,להא
דעלי המוקדם בפסוק ,דהוי בסדר לא זו אף זו.

מחיקת השם לצורך בניין בית המקדש
בשעה שכרה דוד בורות ליסודות של בית המקדש,
מצא חרס ,שהיה מגביה קולו ,ואומר לו ,אל תטלני
מכאן ,שאני כבוש על התהום מיום מתן תורה,
שרעדה הארץ ,ונסדק המקום ,ולא שמע דוד לדבריו,
ונטלו ,והחל התהום לצוף ,ועמד לשטוף את העולם.

אשמה עליו ,ולכן נמנע אליהו מלדבר עמו שלושה
ימים[.
ללשון הראשון ,אף שיש בכך אשמה על הכהנים ,אין
להם לחוש שימותו קודם זמנם ,אלא אם כן יתפללו
עליהם הגולים שימותו] ,כדי שישובו מערי המקלט
במיתת הכהנים[ ,שאין אשמתם גדולה כל כך ,אולם
אם יתפללו עליהם הגולים שימותו ,אין תפילתם
נחשבת כקללת חנם ,שאינה באה ,אלא כקללה
הראויה להתקיים ,וכדי שהגולים לא יתפללו על
הכהנים שימותו ,אמהות הכהנים מספקות לגולים
מחיה וכסות.
וללשון השני ,יש בכך אשמה גדולה על הכהנים ,עד
שיש להם לחוש שימותו קודם זמנם ,אף בלא
שיקוללו ,ואולם תפילה מועילה להינצל מכך ,וכדי
שיתפללו עליהם הגולים שלא ימותו ,אמהות
הכהנים מספקות לגולים מחיה וכסות.
כשאחד לוקה על מעשה זולתו
בבבל אומרים – טוביה חטא וזיגוד מנגיד ]=לוקה[?

הסתפק דוד ,האם מותר לכתוב את שם השם על

שכן ארע פעם אחת ,שטוביה חטא ,וזיגוד העיד בו

חרס ,כדי להשליכו לתהום שיעמוד על מקומו ,או

ביחידי בלא עד שני ,והכהו רב פפא לזיגוד .אמר לו,

שאסור פן ימחק השם במים ,ולא היה מי שפשט את

טוביה חטא וזיגוד מנגיד? ומאז היתה למשל] .והטעם

ספקו ,אמר ,כל היודע דבר זה ואינו אומרו יחנק

שהכה את זיגוד ,כי מאחר שהעיד יחידי ,אין לבי"ד

בגרונו.

לקבל דבריו ,ואם כן אין בעדותו אלא לשון הרע
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ל

מיתת הכהן מכפרת ולא הגלות

בעלמא[.
בארץ ישראל אומרים – שכם נסיב ומבגאי ]=שם איש

משמע בגמרא ,שהגלות אינה מכפרת לרוצח על שהרג

מיושבי העיר שכם[ גזיר? וזאת על שם ששכם בן חמור

בשוגג] ,אלא היא עונש המוטל עליו עד שיתכפר עוונו[,

לקח את דינה בת יעקב ,וההנאה שלו ,ושאר בני העיר

אבל מיתת הכהן הגדול מכפרת לו ,ולכן כשמת הכהן

שלא נהנו ,מלו עצמם ,ונצטערו.

הגדול הרוצח חוזר מעיר מקלטו] .אולם התוס' כתבו,
שהגלות מכפרת על ההריגה בשוגג ,ומיתת הכהן הגדול

אמר רב יהודה אמר רב:

פוטרת מן הגלות[.

נידוי על תנאי צריך הפרה

ומקל וחומר יש ללמוד ,שאם מיתת הכהן מכפרת לזה

שכן כשיהודה לקח את בנימין למצרים ,אמר ליעקב,

שכבר גלה ,להועיל לו להוציאו ממקום גלותו ,כל שכן

אתי ְל ָך
ֶיך וְ ָח ָט ִ
יך וְ ִה ַצּ ְג ִתּיו ְל ָפנ ָ
" ִאם לֹא ֲה ִביאֹ ִתיו ֵא ֶל ָ

שתועיל לכפר לזה שעדיין לא גלה ,שלא יגלה ,ולכן

ָמים" ,ואף על פי
]=כלומר אהיה מנודה לך[ ָכּל ַהיּ ִ

אם לאחר שנגמר דינו לגלות ,מת כהן גדול ,הרי זה

שהשיבו לאביו ,ולא נתקיים התנאי ,חל הנידוי] ,ואף

אינו גולה.

כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ,כל עצמות
השבטים היה שלדם קיים כצורתו ,ועצמות יהודה

מיתת הכהן הגדול מכפרת למי שנגמר

מגולגלות מחמת נידויו ,עד שהתפלל עליו משה,

דינו לגלות אחר שנעשה כהן גדול

כמבואר להלן[.

בסוגיתנו מבואר ,שאין מיתת הכהן מועילה ,אלא למי

וכתבו התוס' ,שכל זה בנידוי התלוי בתנאי שקיומו אינו
בידו] ,כגון זה ,שאם היה יוסף מעכב את בנימין ,או היה מת

שנגמר דינו לגלות בחיי אותו כהן ,אבל אם בשעה

בדרך ,לא היה יהודה יכול להשיבו[ ,ולכן חל הנידוי
מעיקרו ,כנידוי בלא תנאי .אבל נידוי התלוי בתנאי שבידו
לקיים ,לא חל כלל ,כי מאחר שהדבר בידו ,ודעתו לקיימו,
מעיקרו לא חל.

ברכת משה ליהודה
יהוּדה" – מי גרם
אוּבן וְ אַל ָימֹת  ...וְ זֹאת ִל ָ
"יְ ִחי ְר ֵ
לראובן שיודה] ,בגלוי על מעשה בלהה[ ,יהודה] ,שהודה

יהוּדה"? כלומר ,וכי כך ראוי
על מעשה תמר[" ,וְ זֹאת ִל ָ
לו ,שיתגלגלו עצמותיו ,ויהיה בנידוי.
הוּדה" – ונכנסו עצמותיו
אמר ְשׁ ַמע ה' קוֹל ְי ָ
" ַויֹּ ַ
למקומם .אבל לא הכניסוהו למתיבתא דרקיע
]=לישיבה של מעלה[.
יאנּוּ" – הכניסוהו לישיבה של מעלה.
ְאל ַעמּוֹ ְתּ ִב ֶ
"ו ֶ
אבל לא ידע לשאת ולתת.
ָדיו ָרב לוֹ" – ניתן לו כח לריב ריבו ,ולשאת ולתת
"י ָ
עם חבריו ,ולבאר להם את דעתו .אבל לא ידע לתרץ
קושיות שהקשו לו.
ְעזֶר ִמ ָצּ ָריו ִתּ ְהיֶה" – זכה לתרץ קושיות שהקשו לו.
"ו ֵ

שנגמר דינו ,לא היה שם כהן גדול ,אינו יוצא מעיר
מקלטו לעולםא ,ובכלל זה ,ההורג כהן גדול ,כשאין
ב

שם כהן גדול אחר בשעת גמר דינו .
ועוד מבואר ,שאם קודם שנגמר דינו מת כהן גדול,
א לא נתבאר בגמרא ,מניין לנו זאת .ושמא סברא היא ,שכן מיתת
הכהן שארע הרצח בימיו ,מכפרת ,משום שהיה לו להתפלל על דורו,
שלא יארע דבר כזה ,ומאחר שיש עליו אשמה שארע הדבר ,במיתתו
מתכפר לו ,ולרוצח עמו ,אבל זה שמינו כהן גדול רק אחר שגלה,
אין מיתת הכהן מכפרת לו ,כי לא היה זה כהן גדול כשהיה צריך
להתפלל על הדור ,ואין לכהן הזה להיענש על שלא התפלל קודמו
על הדור .א"נ שמא הדבר למד מהכתוב בספר יהושעַ " ,עד מוֹת
ָמים ָה ֵהם" .א"נ שמא יש ללמוד זאת
ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ַבּיּ ִ
מתוך הדין שיתבאר בסמוך ,שהוא חוזר במיתת הכהן שנמשח
בימיו ,אבל אם לא נמשח אלא אחר שנגמר דינו ,אינו חוזר
במיתתו .ויל"ע בזה.
ב עוד מבואר ,שגם כהן גדול שהרג ,אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם.
ולא נתבאר ,האם כן הדין דווקא כשלא מינו אחר קודם גמר דינו,
אבל אם מינו אחר קודם גמר דינו ,חוזר במיתתו של שני .או שכן
הדין אף כשמינו אחר קודם גמר דינו ,וניתן להבין זאת לדעת
האומרים במיתת כולם הוא חוזר ,כי הוא בכלל הכהנים המחזירים
את הרוצח ,ואם כן עד שימות ,לא יחזור ,כי עד מותו לא מתו
כולם .ומיהו ,יתכן שאף לדעת האומרים במיתת אחד מהם הוא
חוזר ,אין אפשרות שיחזור במיתת שני שמינו תחתיו ,כי לעולם אין
ממנים אחר תחתיו ,קודם גמר דינו ,שמא ימצא זכאי ,ויחזור
לשמש.
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אבל מינו כהן אחר תחתיו ,אף על פי שהרוצח הרג

כי אין זה כהן כשר.

בחיי הכהן הראשון ,ונגמר דינו לגלות אחר מותו של

ולדעת רבי יהושע – כל הקרבנות שהקריב כשרים,

ראשון] ,שאינו פוטרו מגלות[ ,מאחר שנגמר דינו

אַפּ ָך וְ ָכ ִליל ַעל
טוֹרה ְבּ ֶ
ָשׂימוּ ְק ָ
שנאמר בכהנים" ,י ִ

לגלות בחיי השני ,חוזר במיתתו של שני ,שנאמר,

ִמ ְז ְבּ ֶח ָךָ .בּ ֵר ְך ה' ֵחילוֹ

ָשׁב ָבּהּ ַעד מוֹת ַהכֹּ ֵהן ַה ָגּדֹל ֲא ֶשׁר ָמ ַשׁח אֹתוֹ ְבּ ֶשׁ ֶמן
"וְ י ַ

שאפילו קרבנות חללים שבו יתקבלו.

ַהקֹּ ֶדשׁ" ,ללמד שהרוצח נפטר מהגלות במיתת הכהן
שנמשח לכהן בימיו ,ואף על פי שלא נוכל לומר ,שהיה
לשני להתפלל שלא יארע הרצח בימיו ,כי ארע בחיי

ָדיו ִתּ ְר ֶצה" ,ללמד,
וּפֹ ַעל י ָ

ב .לעניין השבת הרוצחים מערי מקלט] ,כשהכהן
הגדול שהיה בשעת גמר דינם נודע לבן גרושה וחלוצה[.

קודמו ,מכל מקום היה לשני להתפלל ,שיגמר דינו של

לדעת רבי אליעזר – מאחר שנודע שהיה כהן פסול,

הרוצח לזכות ,ומאחר שלא התפלל כראוי ,הרי יש

הרי זה כמי שנגמר דינם בלא כהן גדול ,שאינם

עליו אשמה בגלותו של הרוצח ,ולכן הרוצח חוזר

יוצאים מעיר מקלט לעולם.

במיתתו.

ולדעת רבי יהושע – י"א מאחר שכל מה שהקריב
הכהן עד עתה התקבל ,ורק מעתה הוסר מהכהונה,

רוצח שגלה אינו יוצא מעירו לשום צורך

הרי זה כאילו עתה מת הכהן ,וכל הגולים חוזרים.

רוצח שגלה לעיר מקלט ,אינו יוצא משם לשום צורך

וי"א שלא אמרה תורה להכשיר את הכהן אלא את

שבעולם ,לא לעדות מצווה ,ולא לעדות ממון ,ולא

קרבנותיו ,אבל הוא נחשב כפסול מעיקרו ,ואם כן

לעדות נפשות ,ואפילו ישראל צריכים לו ,ואפילו שר

הרי זה כמי שנגמר דינם בלא כהן גדול ,שאינם

צבא ישראל כיואב בן צרויה ,אינו יוצא משם לעולם,

יוצאים מעירם לעולם.

שנאמרֲ " ,א ֶשׁר נָס ָשׁ ָמּה" ,ללמד ,ששם תהא דירתו,

דף י"ב

שם תהא מיתתו ,ושם תהא קבורתו.
קבורת הרוצח בשגגה

טעויות שטעה יואב

מי שגלה לעיר מקלט ,ומת קודם שנפטר מהגלות,

כששלח שלמה להרוג את יואבַ " ,ו ָיּנָס יוֹאָב ֶאל אֹ ֶהל

נקבר בעיר מקלטו ,כמבואר לעיל.

ַחזֵק ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח" ,משום שהיה סבור שבכך
ה' ַויּ ֲ

וכן מי שנגמר דינו לגלות ,ומת קודם שמת הכהן
הגדול ,מוליכים את עצמותיו לעיר מקלט לקבורה,
אָרץ ַעד
שנאמרָ " ,לנוּס ֶאל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ ָלשׁוּב ָל ֶשׁ ֶבת ָבּ ֶ
מוֹת ַהכֹּ ֵהן" ,וישיבה בארץ היא קבורה.
וגזרת הכתוב היא ,שהרוצח נקבר בעיר מקלט ,אבל שאר

ינצל מהמיתה ,שנאמר "וְ ִכי י ִָזד ִאישׁ ַעל ֵר ֵעהוּ ְל ָה ְרגוֹ
ְב ָע ְר ָמה ֵמ ִעם ִמ ְז ְבּ ִחי ִתּ ָקּ ֶחנּוּ ָלמוּת" ,ללמד שרק מעם
המזבח לוקחים את הרוצחים למות ,אבל לא כשהם
על המזבח ,אולם טעות היתה בידו:
לדעת רב יהודה אמר רב – שתי טעויות טעה יואב) .א(
אין המזבח קולט אלא את העומד על גגו ,והוא טעה

יושבי העיר אינם נקברים בה ,שנאמר" ,וְ ָהיוּ ֶה ָע ִרים ָל ֶהם
ָתם"
וּלכֹל ַחיּ ָ
ֻשׁם ְ
יהם יִ ְהיוּ ִל ְב ֶה ְמ ָתּם וְ ִל ְרכ ָ
וּמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
ָל ָשׁ ֶבת ִ

והיה סבור שהמזבח קולט גם את האוחז בקרנותיו.

ללמד שנתנו לצרכי חיים ולא לקבורה שהיא צורך המתים.

)ב( אין קולט אלא מזבח בית עולמים ,והוא טעה והיה

וכשמת הכהן הגדול ,מוליכים את עצמות הרוצח
אַח ֵרי מוֹת
מעיר המקלט לקברי אבותיו ,שנאמר" ,וְ ֲ

סבור שגם המזבח של הבמה שעשה דוד לפני הארון,
קולט.
אביי

–

טעות

נוספת

היתה

בידו.

ַהכֹּ ֵהן ַה ָגּדֹל יָשׁוּב ָהרֹ ֵצ ַח ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֻחזָּתוֹ" ,ושיבה אל

ולדעת

הארץ היא קבורה.

)ג( אין קולט אלא כהן ועבודה בידו ,והוא טעה והיה
סבור שקולט גם זר.

כהן שנודע שהוא בן גרושה או חלוצה
טעויות שרו של רומי לעתיד לבוא

א .לעניין עבודה.
לדעת רבי אליעזר – כל הקרבנות שהקריב פסולים,

כשיגיע קצה של רומי ,תחילה יפרע הקב"ה מסמאל
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לב

שרה ,שנאמר" ,וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ]תחילה[ יִ ְפקֹד ה' ַעל

אדם להרגו ,ואם הרגוהו נידונים כרוצחים] .אבל רבי

ְצ ָבא ַה ָמּרוֹם ַבּ ָמּרוֹם ]ורק אחר כך[ וְ ַעל ַמ ְל ֵכי ָה ֲא ָד ָמה

עקיבא לומד מהכתוב הזה ,שסנהדרין שראו אחד

ַעל ָה ֲא ָד ָמה" ,ואז ירצה סמאל לברוח לעיר מקלט,

שהרג את הנפש ,אינם ממיתים אותו ,אלא יעמוד

ויטעה בכך בשלושה דברים) .א( טועה שאינה קולטת

לדין בבי"ד אחר[.

אלא בצר ,והוא גולה לבצרה) .ב( טועה שאינה קולטת

 -לדעת האומרים לא דברה תורה כלשון בני אדם ,אין

אלא שוגג ,והוא מזיד היה) .ג( טועה שאינה קולטת

חילוק בין אם יצא הרוצח מתחום עיר המקלט במזיד

אלא אדם ,והוא מלאך הוא .ואז הקב"ה יפרע ממנו

או בשוגג ,ודין שתי יציאות אלו שווה] ,ובמקום שדמו

בבצרה ,ויהרגנו ,ועל חזרת הקב"ה משם נאמרִ " ,מי

מותר ,הוא מותר אף כשיצא בשוגג[ ,שנאמר" ,וְ ִאם

ָדים ִמ ָבּ ְצ ָרה" כלומר שבגדיו
זֶה ָבּא ֵמ ֱאדוֹם ֲחמוּץ ְבּג ִ

ֵצא ָהרֹ ֵצ ַח ֶאת גְּ בוּל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּה" ,ללמד,
ָיצֹא י ֵ

אדומים מדמו של סמאל ההרוג] ,ואף על פי שאין
המלאכים בשר ודם ,כתב בו הכתוב כעין הריגת האדם,
לשבר האזן מה שהיא יכולה לשמוע[.

שהדין הנ"ל אמור בשתי יציאות ,אחת בשגגה ואחת
במזיד.
 -ולדעת האומרים דברה תורה כלשון בני אדם ,אין

מקום דירת הגולים בעיר מקלט
כשם שעיר מקלט קולטת את הרוצחים ,כך תחום

ֵצא" ולא הותר דמו
ללמוד זאת מהכתובָ " ,יצֹא י ֵ
]במקום שמותר להרגו[ ,אלא כשיצא במזיד.

העיר ]= 2000אמה סביבותיה[ ,קולט את הרוצחים.
ומכל מקום ,אינם רשאים לדור בתחום העיר] ,כגון
במחילות תחת הקרקע[ ,אלא דרים בעיר עצמה,
ָשׁב ָבּהּ" ,ולא בתחומה.
שנאמר "וְ י ַ
רוצח בשגגה שגלה לעיר מקלט

אב שהרג את בנו מי גואל את דמו
בניו האחרים של הרוצח ,אינם נעשים גואלי דם
להרוג את אביהם] ,שכן תנא דבי רבי ישמעאל ,לכל אין
הבן נעשה שליח לאביו ,להכותו ,ולקללתו ,חוץ ממסית,
שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו[.

ואחר כך יצא חוץ לתחום העיר

אבל בני ההרוג ,שהם בני בנו של הרוצח ,נעשים

לדעת רבי יוסי הגלילי – מצווה ביד גואל הדם להרוג

גואלי דם להרוג את אבי אביהם ,שאינם מוזהרים

את הרוצח ,שיצא חוץ לתחום עיר מקלטו ,שנאמר,

בכבודו.

וּמ ָצא אֹתוֹ גֹּ ֵאל ַה ָדּם ִמחוּץ ִל ְגבוּל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ וְ ָר ַצח
" ָ
גֹּ ֵאל ַה ָדּם ֶאת ָהרֹ ֵצ ַח ֵאין לוֹ ָדּם" ,ולדעתו" ,וְ ָר ַצח"

אילן שעיקרו ]=גזעו[ בפנים

האמור כאן ,לשון ציווי הוא .ואף לשאר בני אדם יש

ונופו ]=ענפיו[ בחוץ או איפכא
א .לעניין מעשר שני.

רשות להרוג את הרוצח.
לדעת רבי עקיבא – מותר לגואל הדם להרוג את
הרוצח ,שיצא חוץ לתחום עיר מקלטו ,שנאמר,
וּמ ָצא אֹתוֹ גֹּ ֵאל ַה ָדּם ִמחוּץ ִל ְגבוּל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ וְ ָר ַצח
" ָ
גֹּ ֵאל ַה ָדּם ֶאת ָהרֹ ֵצ ַח ֵאין לוֹ ָדּם" ,ולדעתו" ,וְ ָר ַצח"

יש חילוק בין פירות מעשר שני שחוץ לירושלים,
לפירות מעשר שני שבתוך ירושלים ,חוץ לירושלים
אינם נאכלים בלא פדייה ]אבל נפדים[ ,ותוך ירושלים
אינם נפדים ]אבל נאכלים הם עצמם[.

האמור כאן ,לשון רשות הוא ,אבל אין בכך מצווה.

לתירוץ הראשון בגמרא – הכל מודים ,מאחר שנאמר

]י"ג שאם הרגוהו שאר בני אדם גם כן אין מתחייבים

ֲלנּוּ",
יך תֹּאכ ֶ
בעניין מעשר שניִ " ,כּי ִאם ִל ְפנֵי ה' ﭏֹ ֶק ָ

על מיתה .וי"ג שאם הרגוהו שאר בני אדם מתחייבים

הכל תלוי בחומה ,כל שהוא לפנים מהחומה נידון

על כך[.

כבפנים ,וכל שהוא חוץ לחומה ,נידון כבחוץ ,ואפילו

ולדעת רבי אליעזר – אסור לגואל הדם להרוג את
הרוצח ,שיצא חוץ לתחום עיר מקלטו ,שנאמר" ,וְ לֹא

הם תחת אילן או על אילן שעיקרו בפנים ונופו בחוץ,
או איפכא.

יָמוּת ָהרֹ ֵצ ַח ַעד ָע ְמדוֹ ִל ְפנֵי ָה ֵע ָדה ַל ִמּ ְשׁ ָפּט" ,ללמד,

ולתירוץ השני בגמרא – כן דעת חכמים .אבל לדעת

שאינו מומת אלא בבי"ד .וכל שכן שאסור לשאר בני

רבי יהודה ,כשהם נמצאים בעץ שעיקרו במקום אחד
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ונופו במקום אחר ,רק אם הם תחת הנוף ]או מעליו[

עצמו בתוך תחום העיר ,ולכן כשיש אילן ,שמקצתו

הדבר תלוי בחומה ,אבל כשהם נמצאים בעיקרו של

בפנים ומקצתו בחוץ ,בין כשהעיקר בפנים ,ובין

האילן ,יש להחמיר לדונם כדין מקום העיקר וכדין

כשהנוף בפנים ,אם אחד מהם נמצא בחלק שבפנים,

מקום הנוף ,ולכן אינם נאכלים בלא פדייה כדין חוץ

אין לגואל הדם להרוג את הרוצח[.

לחומה ,ואינם נפדים כדין תוך לחומה] ,ואין להם

 -ולדברי רבא דעת רבי יהודה ,כשהנוף בתוך התחום,

תקנה באותו מקום ,אלא יוליכום משם למקום

מאחר שהוא ראוי לדירה יותר מהעיקר ,העיקר הולך

שבוודאי דינו כתוך העיר[.

אחריו לחומרא ,ואף על פי שהעיקר חוץ לתחום ,הוא

י"מ שכל האמור כאן שענפי אילן שבירושלים דינם
כירושלים אין זה אלא באילן שענפיו מועטים שאין
להחשיבם כתקרה אבל כשהם מרובים ונחשבים כגג אין
עליהם קדושת ירושלים כי גגות ירושלים לא נתקדשו.

נידון כתוך התחום ,ואסור לגואל הדם להרוג את
הרוצח ,בין אם עומד בנופו שבפנים ,ובין אם עומד
בעיקרו שבחוץ .וכשהעיקר בתוך התחום ,והנוף חוץ
לתחום ,אף על פי שהנוף ראוי לדירה יותר מהעיקר,

וי"מ שבכל אופן ענפי אילנות שבירושלים דינם כירושלים

אין העיקר הולך אחר הנוף לקולא ,להתיר את דמו

כי דווקא גגות לא נתקדשו אבל אילנות נתקדשו אף
כשענפיהם מרובים.

של הרוצח העומד בעיקר ,ולכן כשהרוצח נמצא
בעיקרו שבפנים ,אסור לגואל הדם להרגו ,אבל

ב .לעניין ערי מקלט.

כשהרוצח תחת הנוף שבחוץ ,מותר לגואל להרגו ,כי

כבר נתבאר ,שתחום ערי מקלט ,קולט את הרוצחים

יצא חוץ לתחום] ,ובלבד שגם גואל הדם עומד חוץ

כעיר עצמה ,ולהלן יתבאר ,מה דין אילן שעיקרו תוך

לתחום כמבואר לעיל[ ,אלא שבזה יש אופן ,שהעיקר

התחום ,ונופו חוצה לו או איפכא.

הולך אחר הנוף אף לקולא ,והוא שאם הרוצח עומד

לתירוץ הראשון בגמרא:

תחת הנוף שבחוץ ,וגואל הדם עומד בעיקרו שבפנים,

 הכל מודים ,מאחר שנאמר בעניין ערי מקלטִ " ,כּיֵשׁב" ,הכל תלוי במקום הראוי לדירה,
ְב ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ י ֵ

העיקר הולך אחר הנוף ,והרי הוא כאילו עומד חוץ
לתחום עם הרוצח ,ומותר לו להרגו.

ותחת הנוף ]או עליו[ ראוי לדור יותר ,ולכן הכל הולך

 -ולדברי רב אשי ]כפירוש רש"י[ ,כך דעת רבי יהודה,

אחר הנוף ,אם הנוף חוץ לתחום ,גם דין העיקר כחוץ

שבכל אופן שהעיקר במקום אחד והנוף במקום אחר,

לתחום] ,אפילו באמת הוא בפנים[ ,ואם הנוף בתוך

כל האילן הולך אחר המקום שבתוך התחום ,ולכן

התחום ,גם דין העיקר כתוך התחום] ,אפילו אם

בכל מקום שיהיה הרוצח באילן ,אסור לגואל הדם

באמת הוא בחוץ[.

להרגו] ,והר"מ מפרש ,שרק אם הנוף בפנים ,הולך העיקר
אחריו ,וגם הוא נחשב כבפנים ,אף שהוא בחוץ ,אבל

ולתירוץ השני בגמרא:
 -לדעת חכמים ,אין העיקר הולך אחר הנוף ,ולא הנוף

כשהעיקר בפנים ,רק בעיקר אסור להרג את הרוצח ,אבל
הנוף אינו הולך אחריו ,וכשהרוצח תחת הנוף ,מותר לגואל

אחר העיקר ,אלא ,אם הרוצח בתוך התחום ,אסור

הדם להרגו[.

לגואל הדם להורגו ,ואם הוא חוץ לתחום ,מותר
לגואל הדם להרגו] .ומבואר בגמרא ,שכשם שאין

הרג גלה ושוב הרג

לגואל הדם להרוג את הרוצח כשהרוצח בתוך תחום

ֵשׁב",
נאמר בעניין רוצח בשגגהִ " ,כּי ְב ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ י ֵ

עיר מקלטו ,כך אין לגואל הדם להרוג את הרוצח,

ֵשׁב" ,שהרי
ולא היה צריך לכתוב אלא " ִכּי ָשׁם י ֵ

כשיצא הרוצח מחוץ לעיר מקלטוא ,אם גואל הדם
א כתוב בחידושי "ערוך לנר" :לפי הנראה מזה ,משמע דפשיטא
להגמרא ,שאם הרוצח בחוץ ,וגואל הדם בפנים ,אסור לגואל הדם
להרוג את הרוצח .וכן נראה בפירוש ,גם כן ,ממה שכתב רש"י,
'ויכול גואל הדם לעמוד חוץ לתחום ולהרגו' ,משמע ,הא בתוך
התחום ,לא .ולכאורה קשה ,מנא לן הא ,הרי כתיב" ,ואם יצא יצא
הרוצח" ,והרי יצא .ויש לומר ,מדכתב "ומצא אותו גואל הדם מחוץ

לגבול עיר מקלטו" ,משמע ,שגואל הדם בעצמו הוא גם כן חוץ
לגבול ,ולכן בעינן דוקא שיעמוד גואל הדם גם כן בחוץ] .עד כאן
דברי "ערוך לנר"[.
ואולם יתכן ,שדין זה אינו מהתורה ,אלא מדברי חכמים ,שכן
מבואר בדעת רבי יהודה כדברי רבא ,שלעניין מקום הרוצח יש
להחמיר יותר מלעניין מקום גואל הדם ,ואם שניהם דין תורה,
מדוע יש חילוק ביניהם ,ויל"ע בזה.
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מסכת מכות פרק שני אלו הן הגולין דף י"ג

לד

הפרשה מדברת בעיר מקלט ,והטעם שנכתב בפירוש

דירה מבני העיר בתשלום .ותוס' מפרשים ,שמשלמים

" ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ" ,ללמד ,שפעמים הרוצח גולה לעיר

מסים וארנונא כבני העיר[ .ולדעת רבי מאיר ,לא היו

שכבר קלטה אותו ,ומכאן למדו ,שרוצח שגלה לעיר

מעלים שכר ללוויים ,כי ניתנו הערים לגולים לכל

מקלט ,ובעיר גלותו הרג בשוגג פעם נוספת ,גולה

צרכיהם ,ואין צריכים לשלם לבני העיר שכר על כך

משכונה לשכונה בתוך העיר ,והיא קולטת אותו.

שדרים שם.

]אבל לעיר אחרת אינו גולה ,כי אסור לו לצאת מעיר

ובשאר ערי הלוויים ,שנאמר בהם,

זו ,מפני רציחה ראשונה[.

רצ ַח
ִתּ ְתּנוּ ַל ְלוִיִּ ם ֵאת ֵשׁשׁ ָע ֵרי ַה ִמּ ְק ָלט ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ָלנֻס ָשׁ ָמּה ָה ֵ

"וְ ֵאת ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר

וּשׁ ַתּיִ ם ִעיר" – הכל מודים
אַר ָבּ ִעים ְ
יהם ִתּ ְתּנוּ ְ
ֲל ֶ
ַוע ֵ
בן לוי שהרג בשוגג

שמעלים שכר ללוויים ,כי לא ניתנו לגולים אלא לנוס

מאחר שמותר לבן לוי לצאת מעירו] ,שהרי לא גלה

שם הרוצח.

לשם ,אלא שם היא עירו[ ,גולה הוא לעיר אחרת .אלא

ולדברי רבא:

שאם רוצה לגלות לעירו ,קולטת אותו] ,כמבואר

בשש ערי מקלט ,שנאמר בהם לרוצחים" ,וְ ָהיוּ ָל ֶכם

מהכתוב " ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ" כנ"ל[ ,ובלבד שיגלה בה

ֶה ָע ִרים ְל ִמ ְק ָלט" – הכל מודים שלא מעלים שכר

משכונה לשכונה.

ללוויים ,כי ניתנו לגולים לכל צרכיהם.

ְשׂ ְמ ִתּי ְל ָך ָמקוֹם ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּה"
"ו ַ
"וְ ַשׂ ְמ ִתּי ְל ָך ָמקוֹם" – בחייך .כאן הבטיחו הקב"ה
למשה ,שיזכה למצווה זו בחייו ,וכן היה ,שהבדיל
שלוש ערים.

ובשאר ערי הלוויים ,שנאמר בהם,

"וְ ֵאת ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר

רצ ַח
ִתּ ְתּנוּ ַל ְלוִיִּ ם ֵאת ֵשׁשׁ ָע ֵרי ַה ִמּ ְק ָלט ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ָלנֻס ָשׁ ָמּה ָה ֵ

וּשׁ ַתּיִ ם ִעיר" – לדעת רבי
אַר ָבּ ִעים ְ
יהם ִתּ ְתּנוּ ְ
ֲל ֶ
ַוע ֵ
יהודה ,מעלים שכר ללוויים ,כי לא ניתנו לגולים אלא
לנוס שם הרוצח .ולדעת רבי מאיר ,מאחר שנאמר

"וְ ַשׂ ְמ ִתּי ְל ָך ָמקוֹם" – במקומך .מלמד שבזמנו של משה,

יהם ִתּ ְתּנוּ" ,הרי הם כראשונים ,שניתנו לגולים
ֲל ֶ
" ַוע ֵ

כשהיו ישראל במדבר ,היו הרוצחים גולים למקומו

לכל צרכיהם ,ולכן אין מעלים שכר ללוויים.

של משה ,כלומר למחנה לוויה.
"וְ ַשׂ ְמ ִתּי ְל ָך ָמקוֹם" – כלומר ,אף לכם הלוויים יש
מקום לגלות ,ומכאן אמרו ,בן לוי שהרג ,גולה מפלך
]=עיר[ לפלך ,ואם גלה לפלכו ,פלכו קולטו.

רבי יהודה

יאמר להם' ,רוצח אני' ,אמרו לו' ,אף על פי כן' ,יקבל

מעלים שכר

מעלים שכר

רב כהנא

רוצח שגלה לעיר מקלטו ,ורצו אנשי העיר לכבדו,

שש ערים

ארבעים ושתים עיר

רבי מאיר

לא מעלים

מעלים שכר

רבי יהודה

לא מעלים

מעלים שכר

רבי מאיר

לא מעלים

לא מעלים

רבא

מהם ,שנאמר "וְ זֶה ְדּ ַבר ָהרֹ ֵצ ַח" ,צריך שיאמר להם
שהוא רוצח.

האם עבד עברי המשתחרר בשש
או ביובל חוזר לכבודו הראשון

דף י"ג

לדעת רבי יהודה ,אינו חוזר לכבודו הראשון ,שנאמר,
"וְ ָשׁב ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ וְ ֶאל ֲא ֻחזַּת ֲאבֹ ָתיו יָשׁוּב" ,כלומר

האם היו מעלים שכר ללוויים

למשפחתו ולנכסיו בלבד הוא שב ,ולא לשררת

לדברי רב כהנא:

אבותיו] ,כגון אם היו נשיאים ,או ראשי בתי אבות ,או

בשש ערי מקלט ,שנאמר בהם לרוצחים" ,וְ ָהיוּ ָל ֶכם

ראשי בתי דינים ,אינו ממלא מקומם ,כפי שהיה ראוי לו,
אילו לא היה נמכר לעבד[.

ללוויים ,כי לא ניתנו הערים לגולים אלא למקלט,

ולדעת רבי מאיר ,חוזר לכבודו הראשון ,שנאמר,

אבל לא ידורו שם בחנם] ,רש"י מפרש ,ששוכרים בתי

"וְ ָשׁב ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ וְ ֶאל ֲא ֻחזַּת ֲאבֹ ָתיו יָשׁוּב" ,כלומר

ֶה ָע ִרים ְל ִמ ְק ָלט" – לדעת רבי יהודה ,היו מעלים שכר
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