
  

  

  

  כיצד העדים   ראשוןפרק 

  

  
  

  'דף ב

  

  פתיחת המסכת

, בסוף פרק אלו הן הנחנקים[, בשלהי מסכת סנהדרין

, נשנה דין עדים זוממים, ]שהוא סיום סנהדרין

ואינם כשאר עדים  ,עין מה שזממוכשנענשים 

כל [, זוממים הנענשים בדיוק כמו שזממו לעשות

בת  חוץ מזוממי, הזוממים מקדימים לאותה מיתה

אלא , שאינם מקדימים לאותה מיתה, כהן ובועלה

  ].למיתה אחרת
  

, ומסכת זו ממשיכה בביאור דיני עדים זוממים

שאין , שיש עדים זוממים אחרים, ופותחת בכך

אלא נענשים , מקיימים בהם כלל כמו שזממו לעשות

  .במלקות

  

  חייבי מיתות שאי אפשר להמיתם במיתה הכתובה בהם

שאי אפשר , שכל חייבי מיתות, מעי מש"מתוך פירוש ר

ממיתים אותם בכל מיתה , להמיתם במיתה הכתובה בהם

  .להמיתםשיוכלו 
  

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

אבל שאר , יומת בכל מיתה שהיא, במיתה האמורה בו

אלא אם אי אפשר להמיתם במיתה , חייבי מיתות אינם כן

ד "ד משאר ארבע מיתות בייומתו רק באח, הכתובה בהם

אבל , "ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ "שנאמר , שיוכלו להמיתם

ואין ללמוד שיומתו בכל [, במיתות אחרות אין להמיתם

כי רוצח וגואל הדם , שמומת אף בכל מיתה, מיתה כרוצח

לעניין שאם אי אפשר , שני כתובים הבאים כאחד הם

ואין , אופן אחריעשו אף ב, לעשות כפי הכתוב בפרשה

  ].ללמוד מהם

  

  כל הזוממים מקדימים לאותה מיתה שחייבו את הנידון

, לשון השכמה וזריזותשהקדמה זו היא , י מפרש"רש

כלומר שאין להם לצפות להצלה מהמיתה שחייבו את 

, נ ימהרו לקיים את דינם"א. אלא במהרה יומתו בה, הנידון

  .ולא ישתהו ויענו את הדין
  

כלומר , התחלהלשון קדמה זו היא שה, י מפרש"ור

אבל אם , יש להמיתם במיתה שחייבו את הנידון לכתחילה

  .יש להמיתם אף במיתה אחרת, הדבר אינו אפשרי

  

  בועל בת כהן וזוממי בת כהן

שלא כבת ישראל [, בשריפהדינה , שזנתה] נשואה[בת כהן 

, שתיהן דינו שווה בחנקאולם בועל , ]שדינה בחנק, שזינתה

ֵהן ִּכי ּוַבת ִאיׁש ּכֹ", נאמר, יצאה בת כהן לידון בשריפהכי כש

שרק היא יצאה , ללמד, "ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף ...ִהיא  ...ֵתֵחל ִלְזנֹות 

כבועל בת דינו בחנק ואם כן , אבל בועלה לא, לשריפה

  .ישראל
  

כלומר עדים שהעידו עליה בשקר , נשואה[וכן זוממי בת כהן 

, פי שחייבו אותה שריפה בעדותםאף על , ]והוזמו, שזנתה

, ולא בשריפה, כמיתת בועל בת כהן, בחנקהם נידונים 

ֹו ַוֲעִׂשיֶתם ל", שנאמר בעדים זוממים, כמיתת בת כהן עצמה

שיענשו כפי שזממו , ללמד, "ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו

ואין , ולא כפי שזממו לעשות לאחותם, לעשות לאחיהם

אלא רק כשיש לחייבם , זוממי נשיםהכוונה לפטור כל 

כגון אלו שלא יתחייבו כפי שזממו לעשות , מיתת אחיהם

  .אבל יתחייבו כפי שזממו לעשות לבועל, לבת כהן
  

שכל זה במקום שחייבו , י ניתן להבין"מתוך פירוש רש -

אבל במקום שחייבו בפועל , בפועל את הבועל ואת הבועלת

הם מומתים , ]קטןכגון שהיה הבועל [, רק את הבועלת

  .במיתה שחייבו אותה
  

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

ולא במיתה , הם מומתים במיתה שאמורה בבועל, בפועל

כי אחר שלמדנו שעדים זוממים אינם נענשים , האמורה בה

, יש ללמוד מהכתוב, במיתת האשה אלא במיתת האיש

אבל , שבכל אופן רק היא בשריפה, "ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף ...ִהיא "

  .בועלה או זוממיה אינם בשריפה אלא בחנק

  

  עדים זוממים שאי אפשר לעשות 

  בהם כאשר זממו לוקים על חטאם

ַהַּצִּדיק  ְוִהְצִּדיקּו ֶאת", נאמר בתורה בפרשת מכות

ֹו ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע ְוִהִּפיל ָהָרָׁשע ְוָהָיה ִאם ְוִהְרִׁשיעּו ֶאת

שאם , וכוונת הפסוק הזה, "ֵפט ְוִהָּכהּו ְלָפָניוַהּׁשֹ
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  'דף ב   פרק ראשון   כיצד העדים   מכותמסכת   ב
 

והרשיעו את הצדיק , מתחילה באו עדים זוממים

ואחר כך באו עדים אחרים והזימו את , בשקר

שהרשיעו , "ַהַּצִּדיק ִהְצִּדיקּו ֶאת"ועל ידי זה , הזוממים

כלומר את , "ָהָרָׁשע ְוִהְרִׁשיעּו ֶאת", הראשונים בשקר

, "ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע ְוָהָיה ִאם", הזוממים הרשעים

שאי אפשר , כלומר אם הזמה זו בת מלקות היא בלבד

ְוִהִּפילֹו ", לקיים בזוממים אלו כאשר זממו לעשות

. כלומר הרי אלו לוקים, "ֵפט ְוִהָּכהּו ְלָפָניוַהּׁשֹ

באלו עדויות אי אפשר , י"יתבאר בעזה בהמשךו[

  ].ות לנידוןכפי שזממו לעש, לענוש את העדים
  

לא היינו מחייבים אותם מלקות , ולולא הכתוב הזה

ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך  לֹא", ועברו על איסור, על שהעידו שקר

וכל , כי עדות שקר לאו שאין בו מעשה הוא, "ֵעד ָׁשֶקר

מסוגית הגמרא [. לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו

יקּו ְוִהְצִּד ", שהעדים לוקים מחמת הפסוק, משמע לכאורה

". ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע ָהָרָׁשע ְוָהָיה ִאם ַהַּצִּדיק ְוִהְרִׁשיעּו ֶאת ֶאת

שבאמת הם לוקים מחמת , )'בדף ד(כתבו ' אולם התוס

אלא שהפסוק , "ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר לֹא", שעברו באיסור

, בא ללמד שלוקים על איסור" ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע ְוָהָיה ִאם"

  ].אף על פי שאין בו מעשה, "ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר לֹא"
  

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

כי דברים אלו הם  ,"ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו"

, כפי שיתבאר בהמשך, דברים שיש בהם איסור לא תעשה

שלא יענשו  אף על פי, ולכן, ומלקות הם עונש לא תעשה

, נחשבת עדותם כעדות שניתן להזימה, ממש כמו שזממו

  .ואין לפוסלה כדין עדות שאי אפשר להזימה
  

, מ שאמנם עונש המלקות אינו נחשב כקיום הכתוב"וי -

וכן משמע [, "ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו"

עדות ו עדות בדברים אלואם כן , ]ב"ע' י בדף ה"מפירוש רש

, ומכל מקום אין העדות פסולה, שאי אפשר להזימה היא

מאחר שבדברים אלו אי אפשר לעשות בעדים כאשר כי 

ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ", לא נאמר בדברים אלו הכתוב, זממו לעשות

ומאחר שמהכתוב הזה אנו , "ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו

ברים ד, שאין מקבלים עדות שאי אפשר להזימה, למדים

אין צריך בהם עדות , שלא נאמר בהם הכתוב הזהאלו 

  .שאפשר להזימה

  

   זוממי פסול יוחסין] א[

  אין עונשים אותם כאשר זממו

שהוא בן , עדים שהעידו על מי שמוחזק ככהן כשר

כגון אמרו שנתגרשה אמו קודם [, גרושה וחלוצה

, אין אומרים, והוזמו, והרי הוא חלל, ]שהולידה אביו

כאשר זממו לעשות , יעשו הם חללים, ]כהניםאם הם [

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

שאינם נענשים , והוזמו, שהוא ממזר ,מי שמוחזק למיוחס

וכן דין עדים . אלא לוקים את הארבעים, להיות ממזרים

, והוזמו, שהעידו על חבריהם שאר עדויות של פסול יוחסין

  ].אלא לוקים, ות פסוליםשאינם נענשים להי
  

שאי , יש ללמוד מדין קל וחומר –לדעת בר פדא 

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

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

אינו מתחלל , ]ויולדת לו חללים, שנושא אשה גרושה

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

, כל שכן אלו, ואם כן, ]אינו נעשה ממזר בעצמו, ערוהה

שלא יתחללו , רק רצו לחללאלא , לא חיללו בפועלש

חמור מרצון  ,שחטא בפועל ,שכן סברא היא, בעצמם

  . לעשות חטא
  

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

שאין , י"שכן להלן יתבאר בעזה, לבטל כל דין עדים זוממים

אלא כשנגמר הדין על פיהם ועדיין , זוממים נענשים עדים

, כגון שנגמר דין הנידון למיתה על פיהם, לא נעשה מעשה

, ד את הנידון על פיהם"אבל אם הרגו בי, ועדיין לא נהרג

בכל דין עדים , ואם כן, שוב אינם נענשים כעדים זוממים

יותר ממה שנענשים על , הם נענשים על זממתם, זוממים

  .להוציא את זממם לפועל שהצליחו
  

כי מדיני עדים , שדבריו נדחו בגמרא, ורבינו תם מפרש -

שכן , שאין לעשות כזה קל וחומר, זוממים יש ללמוד

כדין , חייב סייף, וממיתו בכך, הסוקל את חבירו באבנים

על ידי שמעידים , והבאים לחייב את חברם סקילה, רוצח

יבים סקילה מתחי, כשהוזמו, שחילל שבת, עליו בשקר

הרי שעל הרצון נענשים יותר מעל המעשה , כאשר זממו

  .בפועל
  

ֹו ַוֲעִׂשיֶתם ל", מתוך הכתוב –ולדעת רבי יהושע בן לוי 

שאין לענוש , יש ללמוד ,"ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו

כי הם , לעשותכפי שזממו , את העדים שיהיו פסולים

שכן בן הפסול [ריו אחזממו לפסול את הנידון ואת זרעו 

שכן על , ופעמים באים לפסול גם את אשתו. גם הוא פסול

כדי שנעשה בהם ואם כן , ]פי עדותם נבעלה לפסול לה

ואת [, יש לפסול אותם ואת זרעם, לעשותכפי שזממו 

כי נאמר , ומבואר בכתוב שלא לעשות זאת ]נשותיהם

כלומר רק את העדים הזוממים עצמם , "ַוֲעִׂשיֶתם לֹו"

על , ואם כן ,]או את נשותיהם[, ולא את זרעם, יש לענוש

אין הכתוב מדבר בעדים שזממו לפסול את , כרחך
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  .חברם פסול יוחסין

  

  זוממי חיוב גלות ] ב[

  אין עונשים אותם כאשר זממו

וחייבוהו בכך , פלוני הרג נפש בשוגג, עדים שאמרו

אין אומרים יגלו הם לערי , והוזמו, לגלות לעיר מקלט

  .אלא לוקים את הארבעים, כאשר זממו,לטמק
  

שכן , יש ללמוד זאת מדין קל וחומר –לדעת רבי יוחנן 

אף [, אינו גולהשעשה מעשה בפועל , ההורג במזיד

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

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

  .החוטא בפועל חמור מהרוצה לחטוא
  

שהעושה , כי אדרבה ניתן לומר, ודבריו נדחו בגמרא -

ולכן , אין לו כפרה, מאחר שעוונו חמור, מעשה במזיד

קל , אבל הרוצה לחטוא ולא עלה בידו, אינו גולה

  .ויתכפר לו בגלותו, ולכן יגלה, ממנו
  

יש , בפרשת ערי מקלט מהכתוב –ולדעת ריש לקיש 

הּוא ", רשנאמ, שעדים זוממים אינם גולים, ללמוד

, והרי זה מיעוט, "ָהֵאֶּלה ָוָחי ַאַחת ֶהָעִרים ָינּוס ֶאל

כגון , אבל אחרים, שרק הרוצח גולה, הבא ללמד

  .אינם גולים, זוממים

  

  זוממי תשלומי כופר ] ג[

  אין עונשים אותם כאשר זממו

ובכך , שורו המועד של פלוני הרג אדם, עדים שאמרו

הכופר ליורשי חייבו את בעליו של השור לשלם את 

א כפי שוויו של בעל "וי. א כפי שוויו של ההרוג"י[, ההרוג

, אין אומרים ישלמו העדים כופר, והוזמו ,]השור

אלא לוקים את , כאשר זממו לחייב את בעל השור

  .הארבעים
  

כפי שזממו , והטעם לכך שאין מחייבים אותם לשלם -

שמשלם בעל , כי תשלום כופר, לחייב את בעל השור

אלא כפרה על , אינו חיוב ממוני, ר ליורשי ההרוגהשו

כחיוב קרבנות הבאים לכפר כל אחד על הראוי [, ההריגה

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

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

שהוא כפי , אלא לדעת האומרים, שאין הכופר נחשב כפרה

שהיה , נותן את הכופר תחת עצמוש, שוויו של בעל השור

אף לדעת האומרים שהכופר , ולמסקנה. צריך להיענש בגופו

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

  

  זוממי מכירת גנב לעבדות ] ד[

  אין עונשים אותם כאשר זממו

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

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

ֵאין לֹו ְוִנְמַּכר  ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ִאם", ככתוב, לעבדות

, אין אומרים ימכרו הם לעבדות, והוזמו, "ִּבְגֵנָבתֹו

אלא לוקים את , כאשר זממו לחייב את הנידון

  .הארבעים
  

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

שאז אין , הגניבהאו כשיש להם לשלם את שווי 

כי , אפילו אם אין לו לשלם, למכור אותם לעבדים

לא היינו , אם היה לך לשלם כמו שיש לנו, יאמרו

אפילו , או כשיש לו לשלם. מחייבים אותך להימכר

. לא חייבנו אותך להימכר, כי יאמרו, להם אין לשלם

, ימכרו לעבדות, אבל כשאין לו לשלם ואין להם לשלם

  .בוכאשר זממו לחיי
  

, הדין הזה אמור בכל האופנים, ואולם לדעת רבא -

, כי נאמר, ואין להם לשלם, אפילו אין לו לשלם

, ד מוכרים לעבדות"שאין בי, ללמד, "ְוִנְמַּכר ִּבְגֵנָבתֹו"

, ולא מישהו אחר, ואין לו לשלם, אלא את מי שגנב

  .כגון עדים זוממים

  

  עונש עדים זוממים : לדברי רבי עקיבא

  א ואינם משלמים על פי עצמםקנס הו

ולא הספיק הנידון להעמידם , ד"עדים שהוזמו בבי

  .שיעשה להם כאשר זממו לחייבו, בדין על הזמתם

ד "והודו שם שהוזמו בבי, ד אחר"וברחו ובאו לבי

  .נפטרים בכך מעונשם, הראשון
  

אינו חיוב ממון , משום שחיובם לשלם כאשר זממו

סה אותם תורה אלא קנס שקנ, שמשועבדים לשלמו

, שהרי לא הפסידו את הנידון כלום, על זממתם

  .ואף על פי כן הם מתחייבים ומשלמים, וממונו בידו
  

, שנאמר, שהודאה פוטרת מלשלם קנסות, וכלל בידנו

ד "כלומר דווקא כשבי, "ֲאֶׁשר ַיְרִׁשיֻען ֱאלִֹהים ְיַׁשֵּלם"

  .אפטור, אבל כשהודה מעצמו, ישלם, הטילו עליו

                                                                                                                                                                                                       
ֹו ַוֲעִׂשיֶתם ל", ע אם כן הדין רק בדברים שחיובם מחמת הכתוב"יל א

, מחמת הכתוב, מקום שלוקיםאו אף ב, "ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו
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  'דף ג

  

, המשנה משלשין בממון ואין משלשין במלקות

  .'בדף ה, י במקומה"תתבאר בעזה

  

  הוזם עד אחד בלבד

, אין עדים זוממים משלמים לנידון ממון שרצו לחייבו

, אבל אם הוזם עד אחד בלבד, אלא כשהוזמו שניהם

  .אינו משלם לנידון כלום

  

  הודה ואחר כך הוזמו

, ן ממון בעדותםוחייבו את הנידו, כשהעידו שני עדים

, אני העדתי עדות שקר, ולאחר מכן אמר אחד העדים

, אינו יכול לחזור בו, מאחר שכבר גמר את עדותו

באמירתו , אין עדותו בטלהו, ולפטור את הנידון

  .אעדות שקר העדתי, שאמר
  

ככל שני , שניהם משלמים, ואם אחר כך הוזמו שני העדים

מחמת שכבר חזר , ואין לפטור את הראשון, עדים שהוזמו

כי אינו יכול לחזור בו מדבריו , וכבר אינו זומם, בו מעדותו

  .הראשונים

  

  הוזמתי ונתחייבתי

, ד פלוני"אני וחברי העדנו בבי, ואמר, מי שבא בפנינו

ונתחייבנו לשלם , והעמידו אותנו על כך בדין, והוזמנו

כי מאחר , חייב לשלם על פי דבריו .כאשר זממנו

, מעתה אין חיובו קנס, ד לשלם"בי שכבר חייבו אותו

אלא חיוב גמור לשלם כפי פסק , שנפטר בו בהודאה

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

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

  

  מעידים אנו את איש פלוני שגירש 

  את אשתו ולא נתן לה כתובתה

ירעון שלו אינו ידוע שזמן הפ, כתובה היא שטר חוב

                                                                                                                                                                                                       

  ".ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע ְוָהָיה ִאם"

, שבאופן הזה, שמתחילה רצו לומר, י משמע"מתוך פירוש רש א

ממה שרצו לחייב , ישלם כפי חלקו, העד שאמר עדות שקר העדתי

שכל אחד משלם , כעדים שהוזמו, כלומר מחצית חיובו, את הנידון

אולם מסקנת הגמרא . הנידוןממה שרצו לחייב את , כפי חלקו

על פי , מדוע לא ישלם, י"ולא נתבאר בפירוש רש. שאין הדין כן

 .על שחייב את הנידון בשקר, הודאתו

שכן זמן הפירעון הוא כשתצא האשה , ואינו ודאי

, ואין ידוע מתי יגיע זמן זה, ]בגט או במותו[מבעלה 

כי אם תמות , וכן אין שום ודאות שיגיע אי פעם

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

  .ובכך יתבטל החוב הזה, את חוב הכתובה
  

י עדים בשקר על אחד שגירש את כשהעידו שנ, ומעתה

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

, אלא ששיקרו לומר, בשקר חוב שאינו מוטל עליו

אין לחייבם , ואם כן כשהוזמו, שהגיע זמן הפירעון

שכן לא זממו , לשלם לו את כל שיעור חוב הכתובה

אלא להפסידו במה , להטיל עליו את החיוב הזה

  .הגעת זמן הפירעון בלבדשנפסד ב
  

במה נפסד הבעל בהגעת זמן הפירעון , ולפיכך יש לברר

  ,של הכתובה
  

מאחר שחוב זה ספק אם יגיע זמן פירעונו , והנה

וספק לא יגיע זמן פירעונו ויזכה הבעל , וישלמו הבעל

שווה הוא אצל הבעל ואצל האשה למכור , בכולו

  . זכותם לאחרים על הספק
  

הבעל מוכר זכותו , תובה מאה מנהכגון אם שווי הכ

שאם יגרש את האשה או , לאחרים בחמישים מנה

ואם , ישלמו לה הקונים מאה מנה תחתיו, ימות לפניה

  .יזכו הם בכל המאה מנה, תמות לפניו
  

שאם , והאשה מוכרת זכותה לאחרים בארבעים מנה

יזכו הם בכל המאה מנה , יגרשנה בעלה או תתאלמן

  .לא יטלו כלום, ני בעלהואם תמות לפ, תחתיה
  

כי הוא כבר מוחזק , הסיבה שזכות הבעל שווה יותר[

  ].ואוכל פירותיהם כל זמן שהם ברשותו, בנכסים
  

יש לבעל בכתובה , קודם שהגיע זמן הפירעון, ואם כן

  ].כגון חמישים[, זכות כפי מה שיקבל כשימכרנה
  

שאם יקנה מהאשה , ועוד יש לו בה זכות יתרה מזו

שאם תזכה בכתובה הוא יטול את המגיע , האת זכות

ונמצא שיהיה , ואם כן שוב לא ישלם לה כלום, לה

על ידי תשלום זכותה , בידו בוודאי כל שווי הכתובה

יהיו , כגון אם יקנה ממנה את זכותה בארבעים[, בלבד

  ].ואם כן שווה לו זכותו בה ששים, בידו כל המאה
  

פירעון  שכבר הגיע זמן, וכשהעידו העדים בשקר

  .זממו להפסיד את הבעל זכויות זו, הכתובה
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מאחר שאם  –לדעת רב נתן בר אושעיא ורב פפא 

תהיה כל הכתובה , הבעל יקנה מהאשה את זכותה

נמצא שזממו להפסידו את כל הכתובה חוץ , שלו

  . וכל זה ישלמו לו, מזכות האשה בה
  

ישלמו לו רק כפי מה שהיה  –ולדעת רב חסדא 

כי [, לאחרים ה הוא מוכר את הכתובהאם הי, מקבל

, ואינה תלויה באשה, רק זכות זו בוודאי שלו היא

  ].שתסכים למכור לו זכותה
  

ואמר רב פפא שאין משלמים לו אלא מה שזממו 

ואף על פי שבעדותם ]. ל"כנ[להפסידו בכתובה עצמה 

, שלא יאכל פירות נכסי מלוג, הם באים להפסידו גם

לא ידענו , כי יכולים לומר ,את זה אינם משלמים לו

ולא באנו אלא להפסידו , שהיו לה נכסי מלוג

  .כתובתה
  

י שמע "אולם רש. 'י ותוס"ל הוא כפירוש רש"כל הנ

אלא שאומדים את , שאין כאן מחלוקת, מרבותיו לפרש

כי , אם הם עידית או זיבורית, זכות האשה לפי נכסי הבעל

, לכתובתהואם יחד לה הבעל קרקע , הקונה מדקדק בזה

  .לפי הקרקע הזה אומדים
  

, שאם היא זקנה או חולה, ושומה זו תלויה באשה: ובטור כתוב

, אם היא קנטרנית, וכן לעניין גירושין. אז שוה יותר, שקרובה למות

וגם שמין . קרובה להתגרש יותר, בעניין שאין הבעל יכול לסובלה

 אם היא עידית או, לפי מה שהיא השדה המיוחדת לכתובתה

  .בינונית או זיבורית
  

האומרים גירש פלוני את שיש לעדים שכשם  ,'תוסכתבו הו

לשלם כך יש להם , לשלם לבעל מה שרצו להפסידו, אשתו

וכשבאו , שבעל חייב לאשתו, וכסות] מזונות[=לאשה שאר 

  :מהם באו להפסידה, להחזיקה כמגורשת
  

שאז , אלא אם כן מעשה ידיה שווים כשיעור שאר וכסות -

  .מזכים אותה במעשה ידיה, נגד מה שמפסידים אותהכ
  

כי בכך , או שגם היא אומרת שנתגרשה כדברי העדים -

  .היא מוחלת לבעל על חיובו לה כבעל

  

  העידו על פירעון קרוב והוזמו

על מנת , שחייב לחבירו ממון, עדים שהעידו באחד

שזמן הפירעון , והוא אומר, לפורעו בסוף שלושים יום

  .והוזמו העדים, שנים לאחר מספר
  

על מנת שיהיה בידו , אומדים כמה אדם רוצה לתת

ועד הגעת הזמן , מסוף שלושים יום, כזה ממון

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

  

  המלווה את חבירו לעשר שנים

 ֶאת ]לא יתבע[=ׂש ִיּגֹ לֹא", בעניין שמיטת כספים נאמר

, שאין הפרשה מדברת, מכאן למדוו, "ָאִחיו ֵרֵעהּו ְוֶאת

אבל חובות שאי , אלא בחובות שניתן לתבוע אותם

  .אינם בטלים בשביעית, אפשר לתבוע אותם
  

 –דעת רב יהודה אמר שמואל , ללשון הראשון

שביעית ראשונה , המלווה את חבירו לעשר שנים

אף שאינו ניתן לתביעה , כי חוב זה, משמטת את חובו

אם , ]ד לא חלפו עשר שניםכי עו[בשביעית עצמה 

היה ניתן לתביעה בסוף , השביעית לא היתה משמטת

שבטל , והרי זה נקרא חוב הניתן לתביעה, עשר שנים

ורק חוב שיתכן שלא [, "ׂשִיּגֹ לֹא"מהכתוב , בשביעית

  ].אינו בטל בשביעית, יגיע לעולם לידי תביעה
  

המלווה  –דעת רב יהודה אמר שמואל , וללשון שני

אין השביעית משמטת את , ירו לעשר שניםאת חב

כי כל עוד שלא , אלא אחר שהגיע זמן הפירעון, חובו

ואינו , אי אפשר לתבוע את החוב, הגיע זמן הפירעון

  .בכלל חוב הניתן לתביעה שהשביעית משמטת

  

  אופנים נוספים שאין השביעית משמטת את החוב

אינו משמט את חובו , המלווה על המשכון. א

, כי קנה את המשכון לעניינים מסוימים, בשביעית

ואם כן אינו נוגש את , ולכן נחשב החוב כגבוי בידו

  .חבירו
  

אינו משמט את חובו , ד"המוסר שטרותיו לבי. ב

והמוסר , "ֵרֵעהּו ׂש ֶאתִיּגֹ לֹא", כי נאמר, בשביעית

ד "כי בי, אינו נוגש את רעהו כלום, ד"שטרותיו לבי

י "רש[. ד אינם משמטים"יוחובות של ב, הם הנוגשים

שפרוזבול , כתבו' ותוס. פירש שזהו פרוזבול שהתקין הלל

  ].הוא דבר נוסף

  

  תנאי למחול על האונאה 

  ותנאי שלא ישמט את חובו בשביעית

, העושה תנאי לעבור על הכתוב בתורה –לדעת רב 

ולכן מוכר וקונה שהתנה אחד מהם עם  ,תנאו בטל

התנאי , ל האונאהימחל לו ע, שאם יתאנה, חבירו

, וכן המלווה לחבירו מעות. ותובע את האונאה, בטל

אלא יפרע , שלא ישמט את חובו בשביעית, ומתנה עמו

והחוב שומט , התנאי בטל, לו אחר השביעית
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  .בשביעית
  

העושה תנאי לעבור על הכתוב  –ולדעת שמואל 

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

וכן המתנה . התנאי קיים, האונאה חבירו שימחל על

התנאי , עם חבירו שישיב לו את החוב אחר השביעית

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

יתכן שלא תהא , כגון במקח, בו ביטול ודאי של דין התורה

ולא עברו , יתכן שיפרע קודם השביעית, ובהלוואה, אונאה

  ].על דין התורה

  

  הא במקח אונאה לדברי הכל בטלתנאי שלא י

הנני לעשות את , מוכר וקונה שאמר אחד לחבירו

לדברי הכל התנאי , הקניין על מנת שאין בו אונאה

  :בטל
  

אינו תנאי שימחל לשון זה משום ש –י "לפירוש רש

, שאין במקח אונאה, הבטחהאלא לשון , על האונאה

המקח ו, במקח נמצא ששיקרולכן אם יש אונאה 

ואם ירצה המתאנה לחזור בו מכל , תמקח טעו

  . כדין מקח טעות, רשאי, המקח
  

אינו תנאי שימחל על לשון זה משום ש –ם "ולפירוש רשב

ומאחר , תנאי שלא יחול במקח איסור אונאהאלא , האונאה

] אבל אינו יכול, אלא למחול על המגיע לו[שאין אדם יכול 

חייב המאנה , אם היתה אונאה, לבטל את האיסור הקיים

  .לשלם למתאנה

  

  תנאי שלא תשמט השביעית לדברי הכל בטל

המלווה מעות לחבירו ומתנה עמו על מנת שלא תשמט 

  :לדברי הכל התנאי בטל, השביעית
  

משום שהשביעית אינה מסורה בידו  –י "לפירוש רש

ומאחר שלא התנה עם מי , להתנות שלא תשמט

  . אין כאן שום תנאי, שהדבר בידו
  

משום שלשון זה הוא תנאי שלא יחול  –ם "ולפירוש רשב

שאין מאחר ו, אם יגבה ממנו את החוב ,איסור שביעית

אינו רשאי לגבות את , לבטל את האיסור הקייםאדם יכול 

  .החוב אחר השביעית

  

  המלווה את חבירו סתם אינו רשאי 

  לתובעו קודם שיעברו שלושים יום

, שדין זה נלמד מסברא, רבה בר בר חנה היה סבור

 שאין אדם טורח לכתוב שטרשמסתבר , והיא

ואם , שזמן הפירעון פחות משלושים יום, להלוואה

אף על פי שלא נכתב בתוכו , נכתב שטר על הלוואה

. ודאי שאינו אלא לאחר שלושים יום, זמן הפירעון

זה אלא בהלוואה הדין האין , ומאחר שזה טעם הדין

ורש אבל הלוואה בעל פה שלא פ, שנכתב עליה שטר

המלווה רשאי לתבוע אף בתוך , בה זמן הפירעון

  .שלושים יום
  

שאין חילוק בין הלוואה , אולם דעת רב ושמואל

ובשתיהן אין המלווה רשאי , בשטר להלוואה על פה

שדין זה , וביאר רב מתנה. לתבוע בתוך שלושים יום

, "ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטהַהֶּׁשַבע  ָקְרָבה ְׁשַנת", נלמד מהכתוב

שיש , ללמד, יר את שנת השמיטה שתי פעמיםשהזכ

, האחת היא המבוארת באותה פרשה, שתי שמיטות

והשניה . שכל החובות בטלים לגמרי בשנה השביעית

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

לעניין שאי אפשר , בטלים בשנה הראשונה להלוואה

ה ואין הכוונה לשנ, לתובעם אלא אחר שתעבור השנה

כי שלושים יום בשנה , ממש אלא לשלושים יום

  .נחשבים כשנה

  

  חביבי

ולכן רב כינה את רבי . חביבי הוא תרגום של דודי

  ."חביבי", חייא דודו

  

  הפותח בית צוואר בשבת

, הפותח בית הצואר בשבת ,אמר רב יהודה אמר רב

, כגון שהיה חלוק חדש בלא פתח להכניס את הראש[

, ך את מלאכת עשיית הבגדגמר בכ, ]ועשה לו פתח

  . משום אב מלאכה של מכה בפטישחייב חטאת ו

  

אף על פי שהיה הכיסוי , אבל חבית שהיתה מכוסה

מותר להתיז את הכיסוי , צמוד לחבית בטיט

כי אין , ואין זה נחשב כעשיית פתח לחבית, מהחבית

, ואף כשהיה הכיסוי על החבית, הכיסוי חלק מהחבית

  .עם פתח היתה כאן חבית גמורה
  

  פסול מים שאובים במקוה

שמים שאובים פוסלים את , תקנת חכמים היא

, ושיעור מים שאובים לפסול את המקווה, המקוה

  .הוא שלושת לוגין
  

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

ואם נקרא . לושת לוגיןהוא פוסל את המקווה בש, ]צבע

ואינו פוסל את , אינו נחשב מים, ]כגון יין מזוג[, בשם אחר

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

כלומר , אזלינן בתר שיעורא בלבד –לדעת רבי חייא 

פסלו את , שלושה לוגין מים ממשאם נפלו למקוה 

על  הנוסף, אף על פי שהיו מעורבים במעט יין, המקוה

ולא מראה , ויש כאן מראה יין, שיעור שלושת לוגין

ואם . כי למעשה יש כאן שיעור שלושה לוגין מים, מים

, לא פסלוהו, נפלו למקוה פחות משלושת לוגין מים

שהשלימם , אף על פי שהיו מעורבים במעט חלב

כי , ויש כאן מראה מים שלושה לוגין, לשלושה לוגין

. לוגין ממים ממשלמעשה אין כאן שיעור שלושה 

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

, הכל הלך אחר המראה –ולדעת רבי יוחנן בן נורי 

שלושה לוגין שמראיהם אם נפלו למקווה כלומר 

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

ואם . ומעורב בהם מעט חלב, שלושת לוגין מים ממש

אף על פי , לא פסלוהו, מראה ייןמים ב, נפלו למקווה

שנשתנה מראיהם , שיש בהם שיעור שלושת לוגין מים

וכן אמר רב יהודה . [על ידי שהוסיפו בהם מעט יין

  ].אמר רב
  

שדעת תנא קמא של , אמר רב יהודה, ולדברי אביי

כלומר . תרוויהו בעינן שיעורא וחזותא –הברייתא 

שת לוגין שלואלא כשיפלו לתוכו , אין המקווה נפסל

ולכן אם נפלו לתוכו . שמראיהם כמראה המים, מים

, בתוספת מעט חלב, מעט פחות משלושת לוגין מים

כי אין , לא פסלוהו, המשלימם לשיעור שלושת לוגין

וכן אם נפלו לתוכו שלושת . כאן שיעור שלושת לוגין

המשנה , בתוספת מעט יין, לוגין מלאים של מים

וכן [, כאן מראה מים כי אין, לא פסלוהו, מראיהם

אבל אם נפלו למקוה ]. אמר רב יהודה אמר רב

, בתוספת מעט חלב, שלושת לוגין מלאים של מים

כי יש כאן שלושת , פסלוהו, שלא שנה את מראיהם

  .במראה מים, לוגין מים
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  חבית מלאה מים שנפלה לים

לא נטהר , שטמא שטובל באותו מקום, י גורס"רש

ושמא בא , ם שבחבית עומדים יחדשמא כל המי, בכך

ודווקא בים יש לחוש . זה ראשו ורובו במים שאובים

אין לחוש , שיש בו זרימה כל הזמן, אבל בנהר, לכך

וטובל במי , כי ודאי מי החבית כבר הלכו מכאן, לכך

  .אהנהר
  

שאפילו ודאי עומדים כל המים במקום , מפרשים' ותוס

ללו מחוברים כי המים ה, נטהרטמא הטובל שם , אחד

שטובלים , וכלל בידינו, לשאר המים הכשרים לטבילה

  ].בהשקה[במים שאובים המחוברים למי מקוה 

  

  שנפלה לים ]לבן[חבית מלאה יין 

שמא כל , לא נטהר בכך, טמא שטובל באותו מקום

ושמא זה טבל ביין ולא במי , היין שבחבית עומד יחד

  . הים
  

במקומו יש יין יש לחוש ש, וטבל, ואם ירד לשם טמא

לאחר מכן נפל לשם ככר של ולכן אם , שנטמא ממנו

  .נטמא הככר מחמת היין, תרומה
  

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

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

  .ואין באותו מקום אלא מי נהר, מכאן

  

   " ְוִהָּכהּו ְלָפָניו ְּכֵדי ִרְׁשָעתֹו"

שעל מעשה אחד עונשים , בא ללמד, "ְּכֵדי ִרְׁשָעתֹו"הכתוב 

משום , "ְּכֵדי ִרְׁשָעתֹו", שכך הוא נדרש, עונש אחד ולא יותר

ואי אתה מחייבו משום שני , רשעה אחת אתה מחייבו

  .רשעיות
  

מהכתוב הזה ] שכן, אין אדם לוקה ומשלם[ –לדעת חכמים 

אחד עונש  שכשיש לחייב אדם על מעשה, יש ללמוד

בשני עונשים אין עונשים אותו , מלקות ועונש תשלומי ממון
                                                                                                                                                                                                       

, כי מתחילה משמע. [כמבואר במפרשים, י כאן מוקשים"דברי רש א

שמא בא ראשו ורובו במים , שבים לא עלתה לטמא טבילה

שלא , לאחר מכן משמעו, כי כל מי החבית עומדים יחד, שאובים

, וכן. שמא עומדים שלושה לוגין מים שאובים יחד, עלתה לו טבילה

, ולאחר מכן משמע, שלא עלתה לו טבילה כלל, מתחילה משמע

אלא שנטמא בטבילה , שעלתה לו טבילה לטהרו מטומאה חמורה

שמי שבא ראשו ורובו במים , שגזרו חכמים, ח דבר"בטומאה מי

שיתכן ששני פירושים , ש כתב"ורש]. מהפוסל את התרו, שאובים

ואם כן , שמא כל מי החבית עומדים במקום אחד) א. (יש בדבריו

שמא יש שלושה ) ב. (כי טבל במים שאובים, לא עלתה לו טבילה

ואף , ובא בהם ראשו ורובו, לוגים מים שאובים במקום אחד

בכך שבא ראשו ורובו , שעלתה לו טבילה לטהרו מטומאה מהתורה

שמי שבא , שגזרו חכמים, ח דבר"נטמא בטומאה מי, ים שאוביםבמ

 .פוסל את התרומה, ראשו ורובו במים שאובים
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י בהמשך "כפי שיתבאר בעזה[, אלא בעונש אחד בלבד, אלו

, ואין ללמוד מפרשת מוציא שם רע]. לעניין עדים זוממים

שכשם שמוציא שם רע נענש בשני עונשים אלו על מעשה 

תֹו ֵמָאה ְוָעְנׁשּו אֹ" ,]מלקות[=" תֹוְוִיְּסרּו אֹ", שנאמר בו, אחד

כך עדים זוממים יענשו בשני עונשים אלו על , ]ממון[= "ֶכֶסף

, ילמד, האמור בהם, "ְּכֵדי ִרְׁשָעתֹו"והכתוב , מעשה אחד

אבל ממון ומלקות , שאין עונשים שני עונשים אחרים יחד

משום שעונשו של מוציא שם , זאת אין לומר. עונשים יחד

, דוש הוא שחידשה תורה למקומווכל קנס חי, רע קנס הוא

הכתוב , ואם כן, ואינו דין כללי ללמוד ממנו לשאר מקומות

מלמד שאין עונשים על מעשה אחד אפילו , "ְּכֵדי ִרְׁשָעתֹו"

  .מלקות וממון
  

מהכתוב הזה ] שכן, אדם לוקה ומשלם[ –ולדעת רבי מאיר 

שכשיש לחייב אדם על מעשה אחד עונש , רק, יש ללמוד

, בשני עונשים אלואין עונשים אותו , ונש מיתהמלקות וע

]. כלומר מיתה, החמור מביניהם[, בלבדאלא בעונש אחד 

עונשים על מעשה אחד שאין , אין ללמוד מהכתוב הזהאבל 

, כי מפורש בתורה בעניין מוציא שם רע, מלקות וממון

ולדעת רבי , שעונשים אותו ממון ומלקות על מעשה אחד

גם הוא קנס כמו עונש מוציא שם , מיםמאיר עונש עדים זומ

, כשם שקנסו מוציא שם רע בשני עונשים אלו, ואם כן, רע

, ואם כן, כך יש לקנוס עדים זוממים בשני עונשים אלו

ודאי , "ְּכֵדי ִרְׁשָעתֹו"כשאמרה תורה בעניין עדים זוממים 

ועל כרחך לא באה , לא כוונה לשלול עונש מלקות וממון יחד

  .ין עונשים עונש מלקות ועונש מיתה יחדשא, אלא ללמד

  

  עונש עדות שקר לעדים זוממים

ממון או [אם עדים זוממים שנענשים נחלקו חכמים 

על שהעידו שקר ועברו גם כאשר זממו לוקים ] מלקות

  ."ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר לֹא"באיסור 
  

, אין אדם מתחייב על שתי רשעיות –לדעת חכמים 

, ייב אדם ממון או מלקות ארבעיםולכן אם זממו לח

ממון או לוקים משלמים ו, נענשים כאשר זממו

אבל אין " ַּכֲאֶׁשר ָזַמםַוֲעִׂשיֶתם לֹו "מהכתוב , ארבעים

  ".ַתֲעֶנה לֹא"מלקות על שעברו על הכתוב לוקים 
  

, אדם מתחייב על שתי רשעיות –ולדעת רבי מאיר 

אדם  ולכן אם זממו לחייב, שאחת ממון ואחת מלקות

ַּכֲאֶׁשר ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ", לו מהכתובמשלמים , ממון

ואם זממו ". ַתֲעֶנה לֹא", מהכתוב, ולוקים, "ָזַמם

, לוקים ארבעים מהכתוב, לחייב אדם מלקות

 לֹא"ועוד ארבעים מהכתוב , "ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם"

כי , שלוקים ומשלמים, י משמע"מתוך פירוש רש[". ַתֲעֶנה

שאין , כתבו' אולם התוס. אזהרה לכל עונש בפני עצמויש 

אבל עונש ממון יש אף בלא , צריך אזהרה אלא לעונש הגוף

  ].אזהרת לא תעשה

  

  האם לוקים על לאו שאין בו מעשה 

  ]כלומר שהחטא מתבצע בלא מעשה[

אף על פי שלא , על חטאולוקה . מוציא שם רע. א

בו  שכן מפורש, ]אלא אמירה בלבד[, עשה מעשה

  ".תֹוְוִיְּסרּו אֹ", בתורה
  

כשאין עונשים [, על חטאםלוקים . עדים זוממים. ב

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

  .'כמבואר בדף ב, ]אמירה בלבד
  

שאין בהם מעשה נחלקו  ולעניין שאר איסורים. ג

  :חכמים
  

, כל איסורים שאין בהם מעשה –לדעת רבי יהודה 

ודבר זה , כאיסורים שיש בהם מעשה, לוקים עליהם

מהצד השווה של מוציא שם רע , יש ללמוד בבניין אב

, שלוקים אף על פי שלא עשו מעשה, ועדים זוממים

וכשם שהם לוקים אף על פי שלא עשו מעשה כך 

ואין . [לוקים על שאר איסורים שאין בהם מעשה

משום , לומר שרק מוציא שם רע לוקה בלא מעשה

משום שעדים , שכן לוקה ומשלם ,שהוא חמור

אף על פי שאינם , שלוקים בלא מעשה, זוממים יוכיחו

ואין לומר שרק ). לדברי חכמים(לוקים ומשלמים 

משום שהם , עדים זוממים לוקים בלא מעשה

משום שמוציא , שכן אין צריכים התראה, חמורים

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

, ר שרק שניהם לוקים בלא מעשהואין לומ. התראה

כי לדעת רבי יהודה עונש עדים , כי שניהם קנסות הם

  ].זוממים אינו קנס
  

אין לוקים אלא על איסור לא תעשה  –ולדעת חכמים 

שכן יש ללמוד ממה שנסמכה פרשת [, שיש בו מעשה

ואין ללמוד , ]מכות לאיסור חסימה שיש בו מעשה

ממים ומוציא שם מהצד השווה של עדים זו, בבנין אב

ולא רק [, שעל כל איסורים לוקים אף בלא מעשה, רע

אלא אף , לדעת האומרים ששניהם עונש קנס הוא

כי , ]לדעת האומרים שעונש עדים זוממים אינו קנס

שרק שניהם שיש בהם חומרה , יש לדחות ולומר

, ]זה אין צריך התראה וזה לוקה ומשלם[, יתירה
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ה שאין כן שאר מ, נאמר בהם מלקות בלא מעשה

  .שאינם חמורים כל כך, איסורים

  

  הכל מודים שהעובר על איסור 

  אינו לוקה" ֶקרּבֹ תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ְולֹא"

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

  .לאו שאין בו מעשה
  

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

 תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ְולֹא", מרשכך נא, לאו הניתק לעשה

כלומר , "ֶקר ָּבֵאׁש ִּתְׂשרפּוּבֹ ָתר ִמֶּמּנּו ַעדֶקר ְוַהּנֹּבֹ

הוא תקנתו של , לשורפו, העשה האמור אחריו

  .ואין לו עונש אחר, האיסור וכפרתו

  

  אזהרה לעדים זוממים 

  ]לעניין עונשי הגוף שאין עונשים בלא אזהרה[

 לֹא", האמור בעניין עדותמהכתוב  –לדעת חכמים 

  ".ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקרַתֲעֶנה 
  

מהכתוב האמור בעניין עדים  –ולדעת רבי מאיר 

ִספּו ַלֲעׂשֹות יֹ ְולֹאְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ", זוממים

  ".ַּכָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבךָ  עֹוד

  

  'דף ה
  

  משלשים בממון ואין משלשים במלקות

ונמצאו , שהעידו על אחד שחייב מאתים זוזעדים 

כולם יחד משלמים לנידון מה שרצו , זוממים

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

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

ועדים שהעידו על אחד שעבר עבירה שעונשה מלקות 

כל אחד מהם לוקה , ונמצאו זוממים, ארבעים

  :מותארבעים שלי
  

שיתחלקו כל הזוממים , הסברא אומרת –לדעת אביי 

ולכן כשהוזמו , ולא ישלם כל אחד את הכל, בעונש

אלא שלעניין , משלשים את הממון ביניהם, בממון

, אף שמסברא יש לחלק את המלקות ביניהם, מלקות

ודבר זה , הדין הוא שכל אחד לוקה מלקות שלימה

 ֲאֶׁשר", ד"ת בישנאמר בעניין מיתו, מגזרה שווהלמד 

ִּבן  ְוָהָיה ִאם", ד"ונאמר בעניין מלקות בי, "ָלמּותָרָׁשע הּוא 

ד עונשים חצי "שכשם שאין בי, ללמד, "ָרָׁשעהָ ַהּכֹות 

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

  .לוקה ארבעים שלימות, ד"וכל שנתחייב מלקות בבי
  

מהזוממים שכל אחד , הסברא אומרת –ולדעת רבא 

שכן נאמר בעונשם של , יענש לבדו כפי מה שזממו

, ולכן, "ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות", הזוממים

יש לענוש כל אחד , כשהם זממו להלקותו ארבעים

, אולם כל זה בעונש הגוף, מהם במלקות ארבעים

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

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

בעונש ממון אין אבל . נתקיים באף אחד כאשר זמם

, ממון של כמה בני אדם מצטרף יחדכי , הדין כן

נמצא שנתקיים בהם כאשר , וכשיתנו יחד מאתים זוז

כשיהיו כמה בני , שלעניין הממון, יתכן[. זממו לעשות

לים אחד הרי הם נחשבים כבע, אדם שותפים במאתים זוז

כאילו כל , ולכן כשישלמו בשותפות מאתים זוז, בכל הממון

  ].אחד שילם כל אשר זממו לעשות

  

  מה הכוונה משלשים בממון ]ביאר' י בדף ג"רש[

ד שהוא צד שלישי בין "כלומר בי, צד שלישישהכוונה למ "י

באופן , הוא גובה מזוממים איש כפי חלקו, הזוממים לנידון

  .המגיע לנידון כפי, שיעלה חלקם יחד
  

שאם היו , והכוונה בזה, חלוקה לשלוששהכוונה למ "וי

והוא הדין שאם היו , ישלם כל אחד שליש, שלושה זוממים

  .מרבעים בממון, ארבעה

  

  ם עד שיזימו את עצמ םאין העדים נעשים זוממי

אין עדים נעשים זוממים אלא כשיזימו אותם , כלומר

. ברים שאמרוולא בעדות על ד, בעדות עליהם עצמם

  :ולכן
  

ובאו עדים , עדים שהעידו באחד שהרג את הנפש

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

היה עמנו אותו היום במקום  ,שאתם מעידים עליו זה

, אלא מוכחשים בלבד[, םזוממי הראשוניםאין  ,פלוני

  ].ולכן אינם נענשים כאשר זממו
  

יתם עמנו אותו היום אתם הי, האחרוניםאבל אמרו 

  .על פיהם םונהרגי ,םהרי אלו זוממי ,במקום פלוני
  

 ֶׁשֶקר ְוִהֵּנה ֵעד", דין זה נלמד מהכתוב –רב אדא לדעת 

שהפרשה מדברת באופן , המלמד, "ָעָנהָהֵעד ֶׁשֶקר 

  .שבעדים עצמם נמצא השקר
  

, דין זה נלמד מהכתוב –ישמעאל  בידבי רולדעת 

שהפרשה מדברת בעדים , המלמד, "ָסָרהַלֲענֹות ּבֹו "
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  .שנתברר שהם עצמם הוסרו משם

  

  בטענת דבר שאינו מצוי אין מצילים את העדים

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

באותה שעה עמנו הייתם , ובאו שנים ואמרו. הנפש

יכול לראות מה יש אם העומד במערב . במערב הבירה

הרי אלו , יכול לראות אינוואם . אינם זוממים, במזרח

ואין אומרים שעיניהם צופות למרחוק יותר , זוממים

  .וראו מהמערב את שארע במזרח, משאר בני אדם
  

. בירושליםאת הנפש בבקר הרג זה , אמרו שנים, וכן

ו של אותו יום עמנו הייתם בערב, ואמרו, ובאו שנים

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

אינו יכול  ואם. אינם זוממים, וקר עד ערבללוד מב

ואין אומרים שנזדמן להם , הרי אלו זוממים, להגיע

מין גמלים קלים במרוצתם כעוף [=גמלא פרחא 

  . אוהגיעו על ידו, ]פורח

  

  אין עדים זוממים מתחייבים אלא 

  כשזממו לחייב את הנידון שלא כדין

וזל הלווה והג, כגון הלוואה או גזלה, בדיני ממונות

ואם יבוא , משעת ההלוואה והגזלה, מחויב ועומד

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

  , ולכן. ד"ולא פסק בי, עדות בדבר
  

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

והזימו , ובאו עדים אחרים, ביום שנישלווה או גזל 

ו הייתם במקום ביום שני עמנ, ואמרו, את הראשונים

, ולא ראיתם את ההלוואה או הגזלה כעדותכם, אחר

, כי לווה או גזל ביום ראשון, אבל מה שאמרתם אמת

מאחר שלא באו הזוממים להפסיד . או ביום שלישי

, אלא לחייבו כפי חיובו האמיתי, את הנידון שלא כדין

  .אינם משלמים לו כלום
  

ידון אין הנ, אבל בדיני נפשות או בדיני קנסות

, מיתה או קנס משעה שעשה את המעשהמתחייב 
                                                                                                                                                                                                       

אם איתא ... ר מנחם פירש "וה: ז"ביבמות דף קט' כתוב בתוס א

שמע , ומדלא אמרו הכי, דאזלו בגמלא פרחא היה להם לטעון כן

אינם , משמע שאם יאמרו כן מעצמם[, מינה דשקר מעידים

, משמע, ואולם מפירוש רבינו תם המובא שם מתחילה. ממיםזו

כי ודאי לא היו , אינם נאמנים, שאפילו אם טוענים כן מעצמם

, באופן שיכול להגיע להם מזה קלקול, מהלכים ממקום עדותם

לא היו הולכים משם , ואם היו רואים את העדות בבוקר בירושלים

 ].מהר

, ]על פי עדים[ד על חיובו "אלא משעה שיפסקו בי

ויודה שעשה את , ד"אפילו יבוא לבי, אבל קודם לכן

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

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

אולם . מיתה ולא מלקות לא, ד"לא יחייבוהו בי, כך עדים

ומפרשים שאם אחר כך , חולקים על כך לעניין מיתה' התוס

  , ולכן ].ד"יומת בבי, יעידו בו שחטא
  

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

שעשה מעשה מסוים ועל פיהם נתחייב מיתה או 

, את הראשוניםוהזימו , ובאו עדים אחרים, קנס

ולא , מנו הייתם במקום אחרביום שני ע, ואמרו

אבל מה שאמרתם , ראיתם את המעשה כעדותכם

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

שכשהעידו הראשונים עדיין לא היה הנידון חייב 

הרי הם  ,ובאו לחייבו שלא כדין, מיתה או קנס

  .נענשים כאשר זממו
  

ל אחד והעידו ע, ]ביום רביעי[אם באו עדים , אולם -

ד על מעשה מסוים להתחייב "שנגמר דינו בבי, בשקר

ובאו עדים אחרים והזימו את , מיתה או קנס

ביום שני עמנו הייתם במקום , ואמרו, הראשונים

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

כי נגמר דינו למיתה או קנס , אבל מה שאמרתם אמת

שהעידו מאחר שכ. או ביום שלישי, ביום ראשון

הראשונים כבר היה הנידון חייב מיתה או קנס ולא 

  .באו לחייבו שלא כדין אינם נענשים כאשר זממו
  

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

ובדיני , שבדיני ממונות הנידון מחויב ועומד קודם פסק דין

מבואר , נפשות וקנסות אינו מחויב אלא אחר פסק דין

  .'וכן משמע במקצת דברי התוס, י"רש בפירוש
  

שגם בדיני ממונות , משמע' אולם מתוך עיקר דברי התוס

אלא שבדיני , אין הנידון מחויב ועומד אלא אחר פסק דין

ולכן נחשב כבר , קרוב לודאי שיבואו עדים ויתחייב, ממונות

ספק , אבל בדיני נפשות וקנסות, עתה כמו שכבר נתחייב

, בדיני קנסות אם יודה לא יתחייב כי, גדול אם יתחייב

, כי צריך דרישה וחקירה, ובדיני נפשות לא ודאי שיתחייב

  . 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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  :אותם שנים והזימו את העדים
  

יש לקיים , בכל פעם שהם מזימים –לדעת חכמים 

  .ולהורגם כאשר זממו, בעדים דין הזמה
  

מאחר שהם עצמם באים להזים  –ולדעת רבי יהודה 

להזים את כל , ניכר שנטלו עצה ביניהם, בכל פעם

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

, "אסטטית"שרבי יהודה קורא לכת מזימים זו 

הוא " ָסָרה"שכן תרגום , מר מוסרת מכאןכלו

שרבי יהודה אמר בלשון , ורב אלפס גורס". ַסְטָיא"

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

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

  ].כל הנוגע בהאת  שצובעת ,איסטיס היא

  

  מי שהביא כמה כתות עדים והוכחשו 

  ביא כת נוספתורוצה לה ]בבדיקות[

, אין מקבלים עדים נוספים שיביא ,לדעת ריש לריש

שדין  ,אמר ריש לקישו. [כי הוחזק להביא עדי שקר

המכשירים כת אחת , הוא אף לדברי חכמים, זה

, שלא הכשירו אותה חכמים, המזימה כמה כתות

, אלא משום שאין אדם מחזר אחריהם לשוכרם

, אכל הבאים ולהזים את, ד"ולהרגילם תמיד לבוא לבי

אבל זה שהוחזק , ולכן אין לחוש שבאו מעצמם לשקר

  ].אין לקבל את עדיו, לחפש עדי שקר
  

כי , מקבלים עדים נוספים שיביא ,ולדעת רבי יוחנן

לא הוחזקו אלו , במה שהוחזק להביא עדי שקר

ואמר רבי . [ושמא עתה מביא עדי אמת, לשקרנים

הפוסל כת , שדין זה הוא אף לדברי רבי יהודה, יוחנן

אלא , שלא פסלה, אחת המזימה כמה כתות עדים

, עם כל הבאים להעיד, משום שלא מסתבר שהיו הם

אחר שהוכחשו עדים ראשונים , אבל זה שהביא עדים

, והאחרונים ראו, יתכן שהראשונים לא ראו, שהביא

ואין לפסול את האחרונים משום שהוכחשו 

  ].הראשונים

  

  
                                                                                                                                                                                                       

, רוצה שיצילו אותו שקרנים שאם היה הנידון, י"יתכן שכוונת רש א

אלא מחפש בכל פעם עדים , לא היה מביא בכל פעם אותם עדים

שאין רגילות להביא , כי בכך היה נראה הדבר כיותר אמת, אחרים

ומתוך כך שהביא אותם בכל פעם ניכר , בכל פעם אותם עדים

 .שאינם משקרים

  עשהולא כאשר  ָזַמם ַּכֲאֶׁשר

ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ", בעניין עונשם של עדים זוממים נאמר

ְולֹא ָתחֹוס ֵעיֶנָך ֶנֶפׁש  ...ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו  ַּכֲאֶׁשר

  ".ְּבֶנֶפׁש ַעִין ְּבַעִין ֵׁשן ְּבֵׁשן ָיד ְּבָיד ֶרֶגל ְּבָרֶגל
  

ָזַמם ַלֲעׂשֹות  ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר", ממה שנאמר

מע שעונשים אותם על מה שזממו להרוג מש, "ְלָאִחיו

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

שעונשים אותם , משמע, "ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש"ומהכתוב . חי

, כנגד מה שהפסידו את נפשו של הנידון, בנפשם

  .ומכאן משמע שנענשים כשעלה זממם בידם
  

ם שאין עדי, ומתוך שני הכתובים הללו למדו חכמים

כשהוזמו אחרי שנגמר הדין על אלא , זוממים נהרגים

שבזה מתקיימים שני . ועדיין לא נהרג הנידון ,פיהם

עלה זממם בידם , שכשנגמר הדין על פיהם, הכתובים

ולא , ועדיין הנידון קיים, לחייב את נפשו של הנידון

  .יצא זממם לפועל
  

שיהרגו , ואף על פי שיש ללמוד מדין קל וחומר

שכן אם על , גם כשנהרג הנידון על פיהםהזוממים 

כל שכן , כשיצא זממם לפועל, זממם בלבד הם נהרגים

כי אין עונשים , ומכל מקום אין נהרגים. שיש להורגם

כלומר אין ללמוד מדין קל וחומר עונשי [, מן הדין

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

אינם , וכשם שעדים שזממו להרוג את הנידון -

וקודם , נהרגים אלא כשהוזמו אחר שנגמר דינו

  . שנהרג
  

אינם , כך עדים שזממו לחייב את הנידון מלקות -

, אלא כשהוזמו אחר שנגמר דינו, לוקים כאשר זממו

  ].דין זה למד בגזרה שווה רשע רשע. [בוקודם שלקה
  

שאינם , וכן עדים שזממו לחייב את הנידון גלות -

, אין נענשים בזה, לא לוקיםא, גולים כאשר זממו

וקודם שגלה , אלא כשהוזמו אחר שנגמר הדין

  ].דין זה למד בגזרה שווה רוצח רוצח. [הנידון
  

, 'מבואר כאן בתוס, ולעניין עדים שזממו לחייב ממון -

שנאמר , אלא אם כן נגמר הדין על פיהם, שאינם נענשים

כמו שלמדו , מר דיןוהכוונה לג, "ַעִין ְּבַעִין ֵׁשן ְּבֵׁשן", בפרשה

' בתוסו. ל"כנ" ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש"מהכתוב , לעניין דיני נפשות
                                                                                                                                                                                                       

, דין אלא שאין נענשים קודם גמר, שאין ראיה מהסוגיה, העירוני ב

וכן בסמוך לעניין , יתכן שנענשים אפילו לקה, אבל אחר גמר דין

 .ע בזה"ויל. גלות
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שהם נענשים אפילו אם כבר , מבואר במסכת בבא קמא

כי , ולא רק קודם ששילם על פיהם, שילם הנידון על פיהם

הרי , ו לוכשיחזיר, ואף אחרי ששילם, ממון ניתן להחזירו

, ן עונשים מן הדיןמשום שבממו נ"א. זה כאילו לא שילם

אם כשלא שילם על פיהם הם , ואם כן קל וחומר הוא

  .כל שכן שנענשים כששילם על פיהם, נענשים

  

  יהודה בן טבאי הרג עד זומם

ולאחר שנגמר דינו קודם , שני עדים חייבו אדם אחד מיתה

כאשר , והרגו רבי יהודה בן טבאי, הוזם אחד העדים, שנהרג

אם לא הרגתי עד  ,אראה בנחמה ,אמרו .זמם לעשות לנידון

, ונשבע שלא יראה נחמות, מ שהכוונה לנחמות טובות"י[ ,זומם

מ שהכוונה לנחמות על "וי. אם לא עשה כדין שהרג עד זומם זה

, אם לא עשה כדין, ונשבע שימותו בניו וינחמוהו עליהם, מיתת בניו

 ,שהיו אומרים ,של צדוקים םלהוציא מלב ,]שהרג עד זומם זה

  .דוןיעד שיהרג הנ םנהרגי םהעדים זוממי אין
  

אם לא שפכת דם  ,אראה בנחמה ,אמר לו שמעון בן שטח

עד  םנהרגי םאין העדים זוממי ,שהרי אמרו חכמים ,נקי

  .שיזומו שניהם
  

שאינו מורה הוראה אלא  ,יהודה בן טבאי בימיד קבל עליו ר

  ].שאם יטעה יורהו[ ,לפני שמעון בן שטח
  

היה משתטח על קברו של  ,יהודה בן טבאי ביוכל ימיו של ר

קולו של  ,העם לומר םוכסבורי ,והיה קולו נשמע ,אותו העד

לא ישמע  ,כשאמותלמחר  ,תדעו ,קולי שלי הוא ,אמר ,הרוג

  .עוד הקול
  

אין ראיה מהפסקת  ,אמר רב אחא בריה דרבא לרב אשי

כי יתכן שזה קול , שקולו של רבי יהודה בן טבאי הוא, הקול

או שפייסו רבי יהודה בן , כי תבעו לדין, ועתה שקט, המת

  .טבאי

  

  אין עונשים מן הדין

ְוִאיׁש ", בתורהנאמר , בעניין עונש הבא על אחותו

 ְוָרָאה ֶאתִאּמֹו  ָאִביו אֹו ַבת ֲאחֹתֹו ַּבת ִיַּקח ֶאת ֲאֶׁשר

י נֵ ֶעְרָותֹו ֶחֶסד הּוא ְוִנְכְרתּו ְלֵעי ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת

  ".ְּבֵני ַעָּמם
  

או על , ומכאן למדנו שהבא על אחותו מהאב בלבד

  .אחותו מהאם בלבד יענש
  

אם על אחותו מצד אחד , ולכאורה הדברים קל וחומר

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

, ואף על פי כן טרחה התורה לכתוב זאת בפירוש

  ".אֲעֹונֹו ִיָּׂש ִּגָּלה  ֶעְרַות ֲאחֹתֹו"
  

, הבא על אחותו מאב ואם, הרי שלולא הכתוב הזה

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

כלומר [, שאין עונשים מן הדין, ומכאן למדנו, וחומר

עונשי תורה שלא פורשו , אין ללמוד מדין קל וחומר

  ].בה

  

  אין מזהירים מן הדין

ְרַות עֶ ", בתורהנאמר , בעניין איסור הבא על אחותו

לֹא מֹוֶלֶדת ַּבִית אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ ִאֶּמָך  ָאִביָך אֹו ַבת ֲאחֹוְתָך ַבת

  ".ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן
  

, ומכאן למדנו שנאסר אדם באחותו מהאב בלבד

  .ובאחותו מהאם בלבד
  

אם על נאסר באחותו , ולכאורה הדברים קל וחומר

ואף , באחותו בת אביו ובת אמו לא כל שכן, מצד אחד

ֶעְרַות ", פי כן טרחה התורה לכתוב זאת בפירוש על

ֲאחֹוְתָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה  ֵאֶׁשת ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביךָ  ַּבת

  ".ֶעְרָוָתּה
  

לא היה אסור באחותו מאב , הרי שלולא הכתוב הזה

, אף על פי שיש ללמוד זאת מדין קל וחומר, ואם

 כלומר אין[, שאין מזהירים מן הדין, ומכאן למדנו

  ].איסורי תורה שלא פורשו בה, ללמוד מדין קל וחומר

  

  שני עדים ושלושה עדים שווים הם

הזכירה גם , כשהזכירה תורה את העדים, בשני מקומות

  : וגם מניין של שלושה, מניין של שנים
  

ִּפי ְׁשַנִים  ַעל", נאמר, בעניין המתת עבודי עבודה זרה. א

  ".ִּפי ֵעד ֶאָחד ַהֵּמת לֹא יּוַמת ַעלָׁשה ֵעִדים יּוַמת ֵעִדים אֹו ְׁשלֹ
  

ָיקּום ֵעד  לֹא", בסמיכות לפרשת עדים זוממים נאמר. ב

ִּפי  לֵחְטא ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא עַ  ַחָּטאת ְּבָכל ָעֹון ּוְלָכל ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל

  ".ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר ָׁשהְׁשלֹ ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל
  

ים מכך שהקישה תורה עדות של ובסוגיה זו נלמדו כמה דינ

י "שני עדים לעדות של שלושה עדים כפי שנתבאר בעזה

  .להלן

  

  שנים מזימים רבים מהם

מתוך שהשוותה תורה  ,לדעת תנא קמא של המשנה

שכשם , למדנו, עדות של שנים לעדות של שלושה

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

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

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

יש ללמוד שמזימה עדות של עד אחד , "ֵעִדים"שמהריבוי 

, ומסברא יש ללמוד. כלומר עדות של ארבעה עדים, נוסף

כי אם כת אחת מזימה , שמזימה אף עדות של מאה עדים

  ].כמו כן יזימו מאה, שהם שתי כתות עדים, דיםארבעה ע
  

, יש ללמוד, ]ובלא היקש[, מסברא ,ולדעת רבי עקיבא

שכן שנים , ששנים מזימים אפילו עדות של מאה

ועדות הזמה בכלל כל , כשרים לכל עדויות שבתורה

  .שאר עדויות היא

   

  אין עדים זוממים נענשים אלא כשהוזמו כל העדים

נענשים כאשר , והוזמו, ל אחדכשהעידו שני עדים ע

, אינם נענשים, אבל אם הוזם רק אחד מהם. זממו

 ֶׁשֶקר ָהֵעד ֶׁשֶקר ָעָנה ְוִהֵּנה ֵעד", שנאמר בפרשה

, בלא לפרט מספר, "עד"כל מקום שנאמר ו, "ְבָאִחיו

ואם , ]כמבואר במסכת סוטה[, הכוונה לשני העדים

, אלא כשהוזמו שני העדים, אין הפרשה מדברת, כן

שיש , בפרשהלא נאמר , כשהוזם אחד מהםאבל 

  .לעונשו כאשר זמם
  

עדות של , מתוך שהשוותה תורה –לדעת רבי שמעון 

כשם ששנים ש, למדנו, שלושה לעדות של שנים

כך , שהעידו אינם נענשים כזוממים עד שיוזמו שניהם

אינם נענשים כזוממים עד שיוזמו , שלושה שהעידו

שכן הדין , למדנו, "ִדיםעֵ "ומתוך שנאמר , שלושתם

שאינם נענשים כזוממים , גם בעדות של מאה עדים

  .עד שיוזמו כולם
  

יש , ]ובלא היקש[, מסברא – ולדעת רבי עקיבא

 ,או אפילו מאה עדים ,שאפילו שלושה עדים, ללמוד

כי כולם  ,עד שיוזמו כולם ,אינם נענשים כזוממים

ולא נאמרה הפרשה אלא כשנמצאת , עדות אחת היא

  .כל העדות שקר

  

  כל העדים שהוזמו נענשים אף שעל 

  פי מקצתם גם היה הנידון מורשע

הטעם שהשוותה תורה עדות של  ,רבי עקיבא אומר

שכשם שבעדות של , ללמד, שלושה לעדות של שנים

כי על ידיהם , כל העדים נענשים, כשהוזמו, שנים

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

אף על פי שגם בלא , ל העדים נענשיםכ, כשהוזמו

כי כשהעיד השלישי עם , השלישי היה הנידון מורשע

ועל פי כולם הורשע , נעשו כולם עדות אחת, השנים

  .הנידון
  

ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי 

על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי  ,עבירה

דת שמידה טובה מרובה ממי, מצוה כעושי מצוה

   פורענות פי חמש מאות

  

  'דף ו

  

  מתי נחשבים עדים מרובים לכת אחד

, שעדים רבים שהעידו על דבר אחד, מבואר בגמרא

כשהתחיל כל אחד את אלא , אינם נחשבים ככת אחת

אבל אם , תוך כדי דיבור לסיום עדות קודמו, עדותו

אינם , אף על פי שהעידו דבר אחד, לא העידו יחד

  .נחשבים ככת אחת
  

שלכל דבר אין עדים רבים מצטרפים , י מפרש"רש

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

בין לעניין שאין מוזמים עד שיוזמו , מדבריו שכן הדין

ובין לעניין שאם נמצא אחד קרוב או פסול , כולם

, אם לא העידו יחד, שלכל הדינים, עדות כולם בטילה

, ם מקצתםוניתן להזי, אינם נחשבים ככת אחת

, ]והשאר לא, כשאותם מקצת העידו יחד[, ולעונשם

לא נפסלו , ואם נמצא אחד מהם קרוב או פסול

  .האחרים שלא העידו יחד עמו
  

שלא נאמר דין צירוף עדים על ידי סמיכות , מפרשים' ותוס

אבל לעניין נמצא אחד , אלא לעניין עדים זוממים, העדות

כי , נפסלו כולם, יחדאפילו לא העידו , מהם קרוב או פסול

, אם כן התחילה עדותם בשעת הראיה, כשהם אומרים אמת

שלא , אבל זוממים, ונעשו כת אחת, וראייתם היתה יחד

ולכן , ד"אלא בשעת העדות בבי, לא נעשו עדים, ראו כלום

  .  אינם נעשים ככת אחת, אם לא העידו יחד

  

  נמצא אחד העדים קרוב או פסול

ונמצא אחד מהם , ר מסויםשני עדים שהעידו על דב

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

  .עדים
  

כשם ש, למדנו, ומתוך שהושוו שלושה עדים לשנים

ששנים שנמצא אחד מהם קרוב או פסול בטלה 

כך שלושה שנמצא אחד מהם קרוב או פסול , עדותם
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  .בטלה עדותם
  

  :ונחלקו רבי יוסי ורבי בעניין זה בשני דברים
  

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

  .כל העדות
  

, בדיני נפשותלא נאמר דין זה אלא  –לדעת רבי יוסי 

  . אבל בדיני ממונות תתקיים העדות בשאר העדים

  

שטעם החילוק בין דיני ממונות לדיני , י מפרש"רש

, "ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה", שבדיני נפשות נאמר, נפשות הוא

אבל בדיני , חפש לזכות את הנידוןשיש ל, ללמד

, ומאחר שיש שני עדים כשרים, אין הדין כן, ממונות

  . ידונו על פיהם

  

שטעם החילוק בין דיני ממונות לדיני נפשות , י מפרש"ור

באמת , ונפסל אחד, כשהעידו שנים, שבדיני נפשות, הוא

וממילא , אינו כלום, כי האחד שנותר, בטלה העדות לגמרי

תבטל העדות , כשיפסל אחד, ך עדות של שלושהכשנשווה לכ

לא , ונפסל אחד, כשהעידו שנים, אבל בדיני ממונות, לגמרי

גם , ואם כן, כי עדיין הוא מחייב שבועה, בטל חבירו לגמרי

אין לבטל את , כשיפסל האחד, כשתשווה לכך עדות שלושה

  .יש כאן עדות גמורה, שנותרו שנים ומאחר, עדות חבריו
  

אין חילוק בין דיני ממונות לדיני  – ולדעת רבי

כשנמצא , ובשניהם אף בעדות של שלושה, נפשות

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

האם עדות , ויפסל האחד, כשיעידו שנים בדיני ממונות

  ].או שבטלה העדות לגמרי, חבירו קיימת לעניין שבועה
  

ל כחלק מה מצרף את העדים להחשיב את הפסו. ב

  .מאותה כת עדים
  

מסקנת  –] ששמואל פוסק כמותו[לדעת רבי יוסי 

נחשבים ככת , ד להעיד"כל הבאים לביש, הגמרא

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

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

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

ואינו מבטל , אינו מצטרף עימהם, ידולא בא להע

  . אף אם הוא קרוב או פסול, עדותם
  

כל , שלדעת רבי יוסי, ותחילה היתה הגמרא סבורה[

ואם ראה אותה עימהם , הרואים את העדות מצטרפים

ולפיכך אין עדות על רציחה , בטלה עדותם, קרוב או פסול

רק כשנרצח , בטילה מחמת ראיית הנרצח שהוא עד פסול

מ כי הוא בעל "וי. מ שהוא פסול כי הוא קרוב לעצמו"י(, וריומאח

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

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

מ שהוא פסול כי הוא קרוב "י(, רק כשנרבע מאחוריו, פסול

מ שהוא פסול רק "וי. רשע מ כי הוא"וי. מ כי הוא שונא"וי. לעצמו

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

שהם קרובים  ,מחמת ראיית הרוצח והרובע, ורביעה

  ]. לעצמם
  

כל המתכוונים  –] שרב נחמן פוסק כמותו[ולדעת רבי 

מצטרפים , לראות את המעשה כדי להיות עדים בדבר

, או פסול ואם נמצא אחד מהם קרוב, להיות כת אחת

י רק כשהעידו זה בתוך כדי דיבור "לרש[בטלה כל העדות 

בדיני נפשות  ].אף כשהעידו כל אחד לבדו' ולתוס. של זה

, שכל אלו שהתרו בנידון, ניתן לדעת מי נתכוון להעיד

. לא נתכוונו להעיד, ושאר הרואים, נתכוונו להעיד

האם נתכוונו , שואלים את העדים, ובדיני ממונות

ששואלים את , פירשו' ותוס[. או לראות בלבדלהעיד 

או שנתכוונו , האם נתכוונו להעיד עם הפסולים, הכשרים

לא כל הרואים , לפירושם, ואם כן. להעיד בפני עצמם

כל הרואים אלא רק , שמתכוונים להעיד מצטרפים

  ].המתכוונים להעיד יחד מצטרפים

  

  תנאי צירוף ראייה הוא 

  ת נוסף לצירוף העדים לכת אח

אלא אם כן , אין עדים מצטרפים להיות כת אחת

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

, אלא כל אחד מצטרף למי שהוא רואה, שאר העדים

ובאופן הזה תהיה כת , והוא מצרפו למי שהוא רואה

אף שכל אחד ראה רק מקצת משאר , גדולה של עדים

  .העדים
  

, ושנים יחד מכאן, ואם היו רואים שנים יחד מכאן

אבל רואים את , ואין שני אלו רואים את שני אלו

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

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

  .את המתרה מצרפת אותם יחד

  

  אחד רואה מחלון זה [=עדות מיוחדת 

  ]ואחד רואה מחלון זה ואינם רואים זה את זה

  .פסולה –יני נפשות בד. א

ואין צורך , "ִּפי ֵעד ֶאָחד לֹא יּוַמת ַעל", נאמר בתורה

כי כבר , ללמד שאין ממיתים על פי עד אחד לבדו

ָׁשה ֵעִדים יּוַמת ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁשלֹ ַעל", נאמר

, ומזה יש לדעת שאין ממיתים על פי עד אחד, "ַהֵּמת
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ִּפי ֵעד  ּוַמת ַעללֹא י", שהכתוב, ולכן אמרו חכמים

, שאפילו יש כמה עדים על הדבר, ללמדבא , "ֶאָחד

אין , ולא ראה את חבריו, אם כל אחד היה לבדו

  .ממיתים על פיהם
  

או המתרה רואה , אם היו רואים את המתרה, ואולם

הוא מצרף , ]אף על פי שאינו ראוי להעיד[, אותם

ם וכגון שיש עדי[, אותם להיות כת אחת של כמה עדים

, אבל הם אינם נאמנים על כך, על כך שהמתרה ראה אותם

, נמצא שהנידון נהרג על סמך עדות של עד אחד, כי אם כן

  ].שמעיד שראה את המתרה
  

  .כשרה –בדיני ממונות . ב

" ִּפי ֵעד ֶאָחד לֹא יּוַמת ַעל"שכן רק לעניין מיתה נאמר 

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

, להשוות דיני ממונות ודיני נפשות" ַּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכםִמְׁש "

המלמד שעד , "ִּפי ֵעד ֶאָחד לֹא יּוַמת ַעל", על כרחך הכתוב

שכן עד אחד , לא נאמר בדיני ממונות, אחד אינו מועיל

  ].לכל הפחות לעניין שבועה, מועיל בהם

  

  מי מתרה בחוטא

, וטאשאין הורגים את הח, כבר נתבאר בכמה מקומות

  :שחטא אחרי שהתרו בו, אלא כשהעידו בו
  

מי אין זה משנה  –לדעת תנא קמא של משנתנו 

, אפילו הנרצח עצמו, וכל שהתרו בו, התרה בחוטא

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

אינו , היודע שהדבר אסור, תלמיד חכם, ברבי יהודה

בחין שלא נתנה התראה אלא לה, צריך התראה כלל

  ].בין שוגג ומזיד
  

עד שיהיו , לעולם אין החוטא נהרג –ולדעת רבי יוסי 

, "ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים ַעל", שנאמר, פי כל עדיו מתרים בו

  .כלומר על פי התראתם של העדים

  

  העמדת תורגמן להבין דברי העדים

ולא , הסנהדרין צריכים להבין את דברי העדים

ִּפי  ַעל"שנאמר  ,לשמוע את דבריהם מפי התורגמן

ולא שיהיה מליץ , כלומר על פיהם ממש, "ְׁשַנִים ֵעִדים

  .ביניהם ובין הסנהדרין
  

, אם הדיינים מבינים את דברי העדים, ומכל מקום

שכן [, אלא שאינם יודעים לשאול אותם בלשונם

, אבל אינו יודעו היטב, פעמים אדם מבין לשון מסוים

כדי  ,עמיד תורגמןמותר לדיינים לה, ]שיוכל לדבר בו

  .לשאול את העדים
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אבל , הרחוקים מהלווה והמלווה, עדי הלוואה

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

  .המלווה תובע את הערב

  

  מי שנגמר דינו וברח

או שבא  ,ד"יובא לפני אותו ב ,מי שנגמר דינו וברח

ד "ינו בבישנגמר ד, והעידו בו לפניהם, ד אחר"לפני בי

לחזור ולישא וליתן  ,את דינו םאין סותרי, הראשון

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

  .מתחילה
  

ד שבחוץ "אולם אם תחילה נגמר דינו לחובה בבי

, סותרים את דינו, ד שבארץ ישראל"וברח לבי, לארץ

אולי תועיל זכותה של , וחוזרים לישא וליתן בדבר

  .ל למצוא לו פתח של זכותארץ ישרא

  

  סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ 

ֵתיֶכם רְֹוָהיּו ֵאֶּלה ָלֶכם ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט ְלדֹ"נאמר בתורה 

ללמד שסנהדרין נוהגת בכל " ֵתיֶכםל מֹוְׁשבְֹּבכֹ

   .בחוצה לארץבין בארץ ומושבות ישראל בין 
  

, "ְׁשָעֶריךָ  ְּבָכל ְלךָ  ְטִרים ִּתֶּתןְפִטים ְוׁשֹׁשֹ", ומה שנאמר

לא בא לומר שרק בשערי ארץ ישראל יש לתת בתי 

בכל בארץ יש חיוב להושיב בתי דין ש, אלא ללמד, דין

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

בכל עיר צריך להושיב  ןואי ,בכל פלך ופלךבתי דין 

  .ועיר

  

  סנהדרין חובלנית

אדם ההורגת הדרין סנ ,של משנתנודעת תנא קמא ל

  .נקראת חובלניתשבע שנים אחד ב
  

יתכן שסנהדרין  ,רבי אליעזר בן עזריהדעת לו

. נקראת חובלנית, ההורגת אדם אחד בשבעים שנה

ההורגת אדם אחד בשבעים שנה ויתכן שסנהדרין 

ההורגת יותר אבל , אלא כן הרגילות, אינה חובלנית

  .נקראת חובלניתמאדם אחד בשבעים שנה 
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  טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו  רבי

  היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם

  :כשהיו מעידים לפניהם על אחד שהרג את הנפש -
  

האם הנהרג היה שלם או , את העדיםהיו שואלים 

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

  .וההורג את הטריפה פטור, הרג
  

בכל סימני לאחר מותו ואם העדים אומרים בדקנו 

אולי  –היו שואלים אותם , והיה שלם, טריפות

שהוא אחד [, היה נקב, במקום שחתכו ההורג בסייף

שאף שאין , רבינו תם מפרש[]. מהדברים המטריפים

אם שואלים , כי רוב בני אדם אין בהם נקב, לחוש לכך

אולם . בטלה עדותם, אין אנו יודעים, ואומרים, אותם

הלא אם לא ישאלו , ין בהם טעםכי א, דחו דבריו' התוס

ומשום , אין לחוש שהיה נקב במקום סייף, אותם כלל

ואין כוונת הגמרא , שאמרו אין אנו יודעים בטלה עדותם

עד , אלא שירבו לשאול אותם שאלות, שבכך תבטל העדות

ברוב , ובכך, שימצאו מכחישים זה את זה באיזה פרט

  ].ד"פעמים לא היה אדם נהרג בבי

  

  :מעידים לפניהם על אחד שבא על הערווה כשהיו -
  

האם ראיתם כמכחול  –את העדים היו שואלים 

וחכמים <]. ואין עדים מסתכלים בכך[, בשפופרת

כי , אינם שואלים כן, המחייבים מיתה על הערווה

, לדעתם די שיראו העדים את החוטאים כמנאפים

  .>ונוהגים דרך תשמיש, כלומר ששוכבים בקירוב בשר
  

שאם היו מעידים בפניהם על אחד שחילל שבת או עבד מ "י

ומכל , לא היו יכולים להצילו בשאלות כאלו, עבודה זרה

כי עבירות אלו , מקום לא היה אדם נהרג בימיהם בסנהדרין

  . אינם שכיחות
  

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

לא  ,כשיוזמו, שאם הוא טריפה, שהחוטא אינו טריפה

ואם כן עדותם , על שזממו להרוג טריפה, יתחייבו מיתה

  .ופסולה, היא עדות שאי אפשר להזימה
  

אם היו עושים  ,םאף ה ,אומר מליאלגן במעון שבן רו

כי לא היו  ,שופכי דמים בישראל םמרביהיו  ,כן

   .וחוטאים, והיו רוצחים, ד"יראים מבי

  

  כיצד העדים סליק פרק

  



  יז     'דף ז   פרק שני  אלו הן הגולין   מכותמסכת   
 

  ולין אלו הן הג שני  פרק
  

  פרשיות המדברות בעניין גלות ההורג בשוגג
   .ְוָהֱאלִֹהים ִאָּנה ְלָידֹו ְוַׂשְמִּתי ְלָך ָמקֹום ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמהַוֲאֶׁשר לֹא ָצָדה  ]ג"א י"שמות כ[
  

ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם  .ַהַּיְרֵּדן ַאְרָצה ְּכָנַען ְבִרים ֶאתי ַאֶּתם עְֹּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכ  ַּדֵּבר ֶאל .רֶׁשה ֵּלאמֹמֹ ֶאל 'הַוְיַדֵּבר  ]ה"במדבר ל[

ָעְמדֹו ִלְפֵני  ֵצַח ַעדֵאל ְולֹא ָימּות ָהרְֹוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמּגֹ .ִּבְׁשָגָגהֶנֶפׁש  ֵצַח ַמֵּכהָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס ָׁשָּמה רֹ

ׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ְּבֶאֶרץ ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ְוֵאת ְׁשלֹ ֵאת ְׁשלׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו .ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש .ְׁשָּפטַלִּמ  ָהֵעָדה

 ְוִאם .ִּבְׁשָגָגהֶנֶפׁש  ַמֵּכה ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְלִמְקָלט ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל ִּתְהֶייָנה ֵׁשׁשְוַלּתֹוָׁשב ְּבתֹוָכם  ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר .ְּכָנַען ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה

אֹו ִּבְכִלי  .ֵצחַ ֵצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֹת רַֹוָּימֹ ָימּות ָּבּה ִהָּכהּו ְוִאם ְּבֶאֶבן ָיד ֲאֶׁשר .ֵצחַ ֵצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֹת רִֹּבְכִלי ַבְרֶזל ִהָּכהּו ַוָּימֹ

ְּבִׂשְנָאה  ְוִאם .בֹו הּוא ְיִמֶתּנּו ֵצַח ְּבִפְגעֹוָהרֹ ֵאל ַהָּדם הּוא ָיִמית ֶאתּגֹ .ֵצחַ יּוַמת ָהרֹ ֵצַח הּוא מֹותת רָֹימּות ּבֹו ִהָּכהּו ַוָּימֹ ָיד ֲאֶׁשר ֵעץ

 .בֹו ֵצַח ְּבִפְגעֹוָהרֹ ַהָּדם ָיִמית ֶאת ֵאלֵצַח הּוא ּגֹיּוַמת ַהַּמֶּכה רֹ ת מֹותָּכהּו ְבָידֹו ַוָּימִֹה אֹו ְבֵאיָבה  .תַוָּימִֹהְׁשִליְך ָעָליו ִּבְצִדָּיה  אֹו ֶיְהֳּדֶפּנּו

 ְוהּוא לֹאת ָעָליו ַוָּימֹ ַוַּיֵּפלָימּות ָּבּה ְּבלֹא ְראֹות  ֶאֶבן ֲאֶׁשר אֹו ְבָכל .ְצִדָּיה ְּכִלי ְּבלֹא ִהְׁשִליְך ָעָליו ָּכל ֵאיָבה ֲהָדפֹו אֹו ְּבֶפַתע ְּבלֹא ְוִאם

ֵאל ַהָּדם ֵצַח ִמַּיד ּגָֹהרֹ ָהֵעָדה ֶאת ְוִהִּצילּו .ֵאל ַהָּדם ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלהְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה ֵּבין ַהַּמֶּכה ּוֵבין ּגֹ .ְמַבֵּקׁש ָרָעתֹו אֹוֵיב לֹו ְולֹא

ֵצַח א ֵיֵצא ָהרָֹיצֹ ְוִאם .ֶדׁשתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהּקָֹמַׁשח אֹ ל ֲאֶׁשרֵהן ַהָּגדֹמֹות ַהּכֹ ַעד ָנס ָׁשָּמה ְוָיַׁשב ָּבּה ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר תֹו ָהֵעָדה ֶאלְוֵהִׁשיבּו אֹ

ִּכי ְבִעיר  .ֵצַח ֵאין לֹו ָּדםָהרֹ ֶאת ֵאל ַהָּדםֵאל ַהָּדם ִמחּוץ ִלְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ְוָרַצח ּגֹתֹו ּגֹּוָמָצא אֹ .ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה ְּגבּול ִעיר ֶאת

ל ֵתיֶכם ְּבכֹרְֹוָהיּו ֵאֶּלה ָלֶכם ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט ְלדֹ .ֶאֶרץ ֲאֻחָּזתֹו ֵצַח ֶאלָיׁשּוב ָהרֹ לֵהן ַהָּגדֹמֹות ַהּכֹ ל ְוַאֲחֵריֵהן ַהָּגדֹמֹות ַהּכֹ ִמְקָלטֹו ֵיֵׁשב ַעד

הּוא ָרָׁשע  ֵצַח ֲאֶׁשרֶפר ְלֶנֶפׁש רֹכֹ ִתְקחּו ְולֹא .ַיֲעֶנה ְבֶנֶפׁש ָלמּות ֵצַח ְוֵעד ֶאָחד לֹאָהרֹ ִדים ִיְרַצח ֶאתֶנֶפׁש ְלִפי עֵ  ַמֵּכה ָּכל .ֵתיֶכםמֹוְׁשבֹ

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה  תַתֲחִניפּו אֶ  ְולֹא .ֵהןמֹות ַהּכֹ ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ ַעד ִעיר ִמְקָלטֹו ֶפר ָלנּוס ֶאלִתְקחּו כֹ ְולֹא .מֹות יּוָמת ָלמּות ִּכי

ְׁשִבים ָּבּה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם יֹ ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת .ְפכֹוִאם ְּבַדם ׁשֹ ָּבּה ִּכי ְיֻכַּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפְך  ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ַיֲחִניף ֶאת ִּכי ַהָּדם הּוא

   .ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֵכן ׁשֹ 'הֵכן ְּבתֹוָכּה ִּכי ֲאִני ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֹ
  

ְוהּוא ַדַעת  ִּבְבִליֵרֵעהּו  ָלֻנס ָׁשָּמה רֹוֵצַח ֲאֶׁשר ִיְרַצח ֶאת .ֶׁשה ָׁשלׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁשמֹ ָאז ַיְבִּדיל ]ג"מ- א"מ' דברים ד[

 ת ַּבִּגְלָעד ַלָּגִדי ְוֶאתָראמֹ ר ָלראּוֵבִני ְוֶאתְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹ ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ֶאת .ָהֵאל ָוָחי ֶהָעִרים ַאַחת ִמן ם ְוָנס ֶאלל ִׁשְלׁשֹׂשֵנא לֹו ִמְּתמֹ לֹא

  .ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ַלְמַנִּׁשי
  

ָׁשלֹוׁש ָעִרים  .ְבָעֵריֶהם ּוְבָבֵּתיֶהם ָיַׁשְבּתָ ַאְרָצם ִויִרְׁשָּתם וְ  ֵתן ְלָך ֶאתיָך נֹקֶ לאֹ 'הַהּגֹוִים ֲאֶׁשר  יָך ֶאתקֶ לאֹ 'הַיְכִרית  ִּכי ]ג"י- 'ט א"דברים י[

יָך ְוָהָיה ָלנּוס קֶ לאֹ 'הְּגבּול ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ַיְנִחיְלָך  ָּתִכין ְלָך ַהֶּדֶרְך ְוִׁשַּלְׁשָּת ֶאת .ֵתן ְלָך ְלִרְׁשָּתּהיָך נֹקֶ לאֹ 'הַּתְבִּדיל ָלְך ְּבתֹוְך ַאְרְצָך ֲאֶׁשר 

 א ֶאתַוֲאֶׁשר ָיבֹ .םִׁשְלׁשֹ לׂשֵנא לֹו ִמְּתמֹ ְוהּוא לֹאַדַעת  ִּבְבִליֵרֵעהּו  ָינּוס ָׁשָּמה ָוָחי ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת ֵצַח ֲאֶׁשרְוֶזה ְּדַבר ָהרֹ .ֵצחַ רֹ ָׁשָּמה ָּכל

ָהֵאֶּלה  ַאַחת ֶהָעִרים ֵרֵעהּו ָוֵמת הּוא ָינּוס ֶאל ָמָצא ֶאתּוָהֵעץ  ִמן ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזלת ָהֵעץ ב ֵעִצים ְוִנְּדָחה ָידֹו ַבַּגְרֶזן ִלְכרֵֹרֵעהּו ַבַּיַער ַלְחטֹ

הּוא לֹו ִמְּתמֹול  ֵנאׂשֹ ָמֶות ִּכי לֹא ִיְרֶּבה ַהֶּדֶרְך ְוִהָּכהּו ָנֶפׁש ְולֹו ֵאין ִמְׁשַּפט ֵצַח ִּכי ֵיַחם ְלָבבֹו ְוִהִּׂשיגֹו ִּכיַאֲחֵרי ָהרֹ ֵאל ַהָּדםף ּגִֹיְרּדֹ ֶּפן .ָוָחי

ָהָאֶרץ  ָּכל ֶתיָך ְוָנַתן ְלָך ֶאתְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֹ יָך ֶאתקֶ לאֹ 'הַיְרִחיב  ְוִאם .ר ָׁשלׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך ִכי ְמַצְּוָך ֵלאמֵֹּכן ָאנֹ ַעל .ְלׁשֹוםִׁש 

 ִּבְדָרָכיו ָּכל יָך ְוָלֶלֶכתקֶ לאֹ 'ה ִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאתָתּה ֲאֶׁשר ָאנַֹהִּמְצָוה ַהּזאת ַלֲעׂשֹ ָּכל ר ֶאתִתְׁשמֹ ִּכי .ֶתיךָ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֵתת ַלֲאבֹ

 .ֶליָך ָּדִמיםֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְוָהָיה עָ יָך נֹקֶ לאֹ 'הַאְרְצָך ֲאֶׁשר  ְולֹא ִיָּׁשֵפְך ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב .ׁש ָהֵאֶּלהׁש ָעִרים ַעל ַהָּׁשלַֹהָּיִמים ְוָיַסְפָּת ְלָך עֹוד ָׁשלֹ

ִמָּׁשם ְוָנְתנּו  תֹוְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו אֹ .ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל לֹו ְוָקם ָעָליו ְוִהָּכהּו ֶנֶפׁש ָוֵמת ְוָנס ֶאל ֵנא ְלֵרֵעהּו ְוָאַרבִיְהֶיה ִאיׁש ׂשֹ ְוִכי

  .ָלְך  ַהָּנִקי ִמִּיְׂשָרֵאל ְוטֹוב ִבַעְרָּת ַדםָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו ּו לֹא .ֵאל ַהָּדם ָוֵמתתֹו ְּבַיד ּגֹאֹ
  

ָלנּוס  .ֶׁשהמֹ ֲאֵליֶכם ְּבַיד ִּדַּבְרִּתי ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ר ְּתנּו ָלֶכם ֶאתְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹ ַּדֵּבר ֶאל .רְיהֹוֻׁשַע ֵלאמֹ ֶאל 'הַוְיַדֵּבר  ]'יהושע כ[

ר ַאַחת ֵמֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְוָעַמד ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ְוִדּבֶ  ְוָנס ֶאל .ֵאל ַהָּדםָדַעת ְוָהיּו ָלֶכם ְלִמְקָלט ִמּגֹ ָגָגה ִּבְבִליֶנֶפׁש ִּבְׁש  ָׁשָּמה רֹוֵצַח ַמֵּכה

 ַיְסִּגרּו ֶאת ֵאל ַהָּדם ַאֲחָריו ְולֹאף ּגְֹוִכי ִיְרּדֹ .לֹו ָמקֹום ְוָיַׁשב ִעָּמם תֹו ָהִעיָרה ֲאֵליֶהם ְוָנְתנּואֹ ְּדָבָריו ְוָאְספּו ַהִהיא ֶאת ְּבָאְזֵני ִזְקֵני ָהִעיר

מֹות  ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט ַעד ָעְמדֹו ְוָיַׁשב ָּבִעיר ַהִהיא ַעד .ֵנא הּוא לֹו ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹוםׂשֹ ֵרֵעהּו ְולֹא ַדַעת ִהָּכה ֶאת ְּבָידֹו ִּכי ִבְבִלי ֵצחַ ָהרֹ

ֶקֶדׁש ַּבָּגִליל ְּבַהר  ַוַּיְקִּדׁשּו ֶאת .ָנס ִמָּׁשם ָהִעיר ֲאֶׁשר ֵּביתֹו ֶאל ִעירֹו ְוֶאל ר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ָאז ָיׁשּוב ָהרֹוֵצַח ּוָבא ֶאלַהּכֵהן ַהָּגדֹול ֲאֶׁש 

 רֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ַּבִּמיׁשֹ ֶבר ְלַיְרֵּדן ְיִריחֹו ִמְזָרָחה ָנְתנּו ֶאתּוֵמעֵ  .ִקְרַית ַאְרַּבע ִהיא ֶחְברֹון ְּבַהר ְיהּוָדה ְׁשֶכם ְּבַהר ֶאְפָרִים ְוֶאת ַנְפָּתִלי ְוֶאת

תֹוָכם ל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּב ְלכֹ ָעֵרי ַהּמּוָעָדה ֵאֶּלה ָהיּו .ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ִמַּמֵּטה ְמַנֶּׁשה  ָגד ְוֶאת ָראמֹות ַּבִּגְלָעד ִמַּמֵּטה ִמַּמֵּטה ְראּוֵבן ְוֶאת

  .ִלְפֵני ָהֵעָדה ָעְמדֹו ֵאל ַהָּדם ַעדֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה ְולֹא ָימּות ְּבַיד ּגֹ ַמֵּכה ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל
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  'דף ז

  

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

  .יתבארו פרטי דין זה בפרק הבא

  

  .ודרך ירידה לצורך עליה .ודרך עליה .דרך ירידה

, ללמד, "תַוַּיֵּפל ָעָליו ַוָּימֹ", בעניין ההורג בשגגהנאמר 

   .אלא כשהרג בדרך ירידה, אין ההורג חייב גלותש

  

ומחליק את הטיט בחתיכת עץ או , כגון שהיה על הגג

. ונשמט מידו בשעה שהחליקו כלפי מטה והרג, אבן

או שהיה משלשל חבית כלפי מטה ונשמטה מידו 

או שהיה . ונפל והרג או שהיה יורד בסולם. והרגה

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

כדרך , ובין הטה לאחוריו, לחתוך את הבשר, לפניו

  .והרג, הכותשמטים תחילה ידם אחור ל, המכים בכח
  

   .לעיר מקלטאינו גולה  ,אבל הרג בדרך עליה

  

ומחליק את הטיט בחתיכת עץ או , כגון שהיה על הגג

. מידו בשעה שהחליקו כלפי מעלה והרגונשמט , אבן

. או שהיה דולה חבית כלפי מעלה ונפסק החבל והרגה

או שהיה חותך . או שהיה עולה בסולם ונפל והרג

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

כדרך , ובין הטה לאחוריו, אחר שחתך את הבשר

  .והרג, שמטים תחילה ידם אחור להכות, המכים בכח
  

אף על פי , שכשהרג בדרך ירידה, ומבואר בברייתא

 אֹו", שנאמר, הרי זה גולה, שהיה הדבר לצורך עליה

   .להביא ירידה לצורך עליה, "ִהְׁשִליְך ָעָליו

  

, ונשמטה שליבה תחתיו, כגון שהיה עולה בסולם

אבל הדבר , ורדתשכשעולה על השליבה היא י, והרגה

ולק על זה אלא תירוץ ואין מי שח. [לצורך עליית האדם

  ]. 'אחד בגמרא לפי פירוש אחד בתוס

  

  היה עולה בסולם ונשמטה שליבה 

  א פטור"א חייב וי"י מתחתיו

, גלותהאומרים חייב  –] סלקא דעתך[' ביאור א

 ,שההורג בדרך ירידה שהיא צורך עליה, סוברים

שההורג , סוברים, מגלותוהאומרים פטור . גולה

  .מגלותפטור , עליה בדרך ירידה שהיא לצורך
  

, האומרים חייבאלא , אין כאן מחלוקת –' ביאור ב

, שהזיקה השליבה בנפילתה, מדברים לעניין נזקים

, אף על פי שהוא שוגג, שבזה יש לחייב את העולה

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

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

ההורג בדרך ירידה שהיא , לדברי הכלכי , ותפוטרים מגל

כי , מ שהם פוטרים מגלות"וי. מגלותצורך עליה פטור 

שכשעולים , וחזקה, שהיתה מהודקת היטבמדובר בשליבה 

ואין זה נקרא הריגה , מכובד העוליםעליה אינה יורדת כלל 

  ].בדרך נפילה
  

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

והאומרים . גולה, רידה שהיא צורך עליהבדרך י

כך שבכל , חלשהשהיתה מדברים בשליבה , חייב

רפויה שהיתה או , דריכה עליה היא מתכופפת מעט

ולכן , כך שבכל דריכה עליה היא יורדת מעט, בסולם

. הרג בדרך ירידתהכי , הוא גולה, והרגהכשנפלה 

, מדברים בשליבה חזקה, מגלותוהאומרים פטור 

שאינה יורדת כלל , בסולםת היטב ומהודק

כי , אינו גולה, ולכן כשנפלה והרגה, כשדורכים עליה

  . לא הרג דרך ירידה

  

  רוצחים שאינם גולים 

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

  .הוא מומת בסייף
  

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

למעט את ההורג , "ַדַעת ְבִליִּב ", כי כתוב בפרשת גלות, גולה

, שאינו גולה, כי הוא בכלל שונא, מ שאינו גולה"וי. בכוונה

  ].כמבואר להלן, "ֵאיָבה ְּבלֹא", מהכתוב
  

שנאמר , אינו גולה –להרוג סבור שמותר הרג כי ) ג(

אלא קרוב , אינו שוגג, והאומר מותר, "ִּבְׁשָגָגה"

כי נכתב בפרשה , גגורק לעניין גלות אינו בכלל שו[, למזיד

ולא זה , שרק שוגג גמור גולה, ללמד, "ִּבְׁשָגָגה"כמה פעמים 

ואם , אבל לשאר דיני תורה דינו כשוגג, שאינו שוגג גמור

ואינו , מביא קרבן חטאת, חטא כי סבור שהדבר מותר

אולם אביי היה . כן דעת רבה. []כמזיד שאין לו כפרה

מותר אנוס  האומר, כי לדעתו, סבור לפוטרו מגלות

  ].אואנוס פטור, הוא
  

התכוון להרוג בהמה או גוי או נפל והרג ישראל ) ד(

, ללמד, "ַדַעת ִּבְבִלי"שנאמר , אינו גולה –בר קיימא 

אלא במי שלא היה עסוק , שאין הפרשה מדברת
                                                                                                                                                                                                       

  .ה ורב חסדא"א בתוד"ע' עיין להלן בדף ט א
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אלא שהתכוון , אבל זה שהיה עסוק בה, בהריגה כלל

יבים והרג את זה שחי, וטעה, לדבר שפטור על רציחתו

  אינו גולה, על רציחתו
  

התכוון להשליך אבן לצד אחד והשליכו לצד שני ) ה(

כלומר שלא , "ְצִדָּיה ְּבלֹא"שנאמר , אינו גולה –והרג 

  .נתכוון לצדד לצד אחר
  

או התכוון להשליך אבן שתי אמות והלכה ארבע ) ו(

התכוון להשליך ארבע והלכה שתי אמות או שמונה 

, כלומר, "ַוֲאֶׁשר לֹא ָצָדה", אמרשנ, אינו גולה –אמות 

אלא במקום , זה שלא נתכוון לזרוק בצדו ובסמוך לו

אבל זה שלא נתכוון , אם הרג בשוגג גולה, שזרק

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

  ].שזה פטור ממיתה אבל חייב גלות
  

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

  "].ׂשֵנא ְוהּוא לֹא"וכן נאמר [, "ֵאיָבה ְּבלֹא", שנאמר
  

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

וזה בא , וסכינו בידו, לפנות לימין או לשמאל, לזה

, אינו גולה, והרגו, ולא ראהו, כנגדו בקרן זוית

שאינו חייב אלא כשהיה , ללמד, "ְּבֶפַתע ְוִאם", שנאמר

אבל זה , ולא היה לו שהות להיזהר, סמוך לוההרוג 

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

  .כפרה בגלות

  

  ְוָנַׁשל ת ָהֵעץ ְוִנְּדָחה ָידֹו ַבַּגְרֶזן ִלְכרֹ"

  "ֵרֵעהּו ָוֵמת ּוָמָצא ֶאתָהֵעץ  ִמן ַהַּבְרֶזל

  : לדעת רבי

וניתזה , שמי שהיה מבקע עצים בגרזנו, כוונת הכתוב

. הרי זה גולה, והלכה והרגה, מהעץ שביקע בו חתיכה

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

  .ומשני טעמים למד רבי שזו כוונת הכתוב
  

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

ומשמעות הכתוב , ולא כקריאתם, הפסוקים ככתבם

שהברזל של הגרזן השיל חתיכה מהעץ , היא

. כלומר מקתו, יל את עצמו מעצוולא הש, המתבקע

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

, ולפי המסורת ונישל כתיב, ן"ן לשי"א בין נו"ף או של ה"אל

. ומצא את רעהו, ופירושו שהשיל הברזל מן העץ המתבקע

שהכתוב מוכיח שהכוונה לברזל , ביארו' אולם התוס

משום שנאמר , קתוולא שנשמט מ, שהשיל מהעץ המתבקע

היה , ואם הכוונה לכך שנשמט הברזל מקתו, "ָהֵעץ ִמן"

  "].מעצו"צריך להיות כתוב 
  

שנאמר מתחילה  –כי יש ללמוד בגזרה שווה ) ב(

וכשם , "ָהֵעץ ִמן ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל"ונאמר כאן , "ָהֵעץת ִלְכרֹ"

אף כאן הכוונה לעץ , שמתחילה הכוונה לעץ המתבקע

  .המתבקע
  

  :עת חכמיםולד

ונשמט , שמי שהיה מבקע עצים בגרזנו, כוונת הכתוב

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

והלכה , אבל אם ניתזה חתיכה מהעץ שביקע בו[

  ].אינו גולה, והרגה
  

כלומר יש לדרוש את  –כי לדעתם יש אם למקרא 

ְוָנַׁשל ", ומאחר שאנו קוראים, הפסוקים כקריאתם

שמשמעותו נשל הברזל עצמו מעל , "ָהֵעץ ִמן ֶזלַהַּבְר 

  . זה האופן שמחייב גלות, עצו

  

  'דף ח

  

  כוחו וכוח כוחו

כשניתזה , כשם שהכורת עצים ביער, לדעת רבי

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

כך מי שהשליך גוש עפר על ]. החתיכה מכוח הכאתו

כי נתזו [, גולה ,ונפלו והרגו, והשירם מהעץ, תמרים

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

כי הם , אינו גולה, ונפלו והרגו, חתיכה על התמרים

  .אלא מכוח כוחו, לא נתזו מכוחו

  

  הזורק אבן לרשות הרבים והרג

מזיד הוא  –שם מקום שהרבים מצוים אם זרק ל

  .ואינו גולה
  

אנוס הוא  –מקום שלא מצוים בו בני אדם ואם זרק ל

  .ואינו גולה
  

אשפה שבני אדם נפנים בה ואם זרק ביום ל

לנקביהם בלילה ולא ביום אלא שפעמים נפנים בה 

הרי זה  –גם ביום וארע שנפנה בה אדם ביום והרגו 

  . שוגג וגולה
  

  זרק זה את האבן ואחר כך הוציא הלה את ראשו ומת

, "ֵרֵעהּו ָוֵמת א ֶאתּוָמצָ ָהֵעץ  ִמן ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל"נאמר בפרשה 
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, אלא כשהיה ההרוג במקומו, ללמד שאין ההורג גולה

  .ומצאו ההורג להורגו שם
  

, אבל אם רק אחר שעשה ההורג את מעשה ההריגה

  .אין ההורג גולה, המציא ההרוג את עצמו להיהרג

  

  אין גאולת שדה בממון שהיה לו כבר

ָמָצא ְּכֵדי ְוִהִּׂשיָגה ָידֹו ּו", במוכר שדה אחוזתו נאמר

אלא אם כן , ללמד שאינו גואל את השדה, "ְגֻאָּלתֹו

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

אין כופים את הלוקח להחזירה , מצוי לו קודם שמכר

  .לו

  

  זרק את האבן לחצרו והרג

אינו  ,ואם לאו .גולה ,אם יש רשות לניזק ליכנס לשם

, ללמד, "ֵרֵעהּו ַבַּיַער א ֶאתַוֲאֶׁשר ָיבֹ" ,שנאמר .גולה

שהפרשה מדברת בהורג במקום הדומה ליער המופקר 

להוציא  ,רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשםשיש , לכל

   .בעל הבית שאין רשות לניזק ליכנס לשם וחצראת 

  

  הכה הכאה של מצווה ומת תחת ידו

, "ב ֵעִציםַלְחטֹ", נאמר בפרשה ,אבא שאול אומר

אלא כשהרג על ידי דבר , גולה שאין ההורג, ללמד

, שהיא דבר הרשות, כחטיבת עצים, שאינו מצווה

כאב , אבל הרג על ידי דבר שהוא מצווה. ואינה מצווה

, ורב המכים את בנם ותלמידם להדריכם בדרך ישרה

ַיֵּסר ִּבְנָך ִויִניֶחָּך ְוִיֵּתן ", ומקיימים בכך את הכתוב

 ,]ם כבר למדו כפי הצורךאפילו א[, "ַמֲעַדִּנים ְלַנְפֶׁשךָ 

, ד"על פי בי את המחויב מלקות המכה, ד"וכשליח בי

  .אינם גולים, אם נהרג המוכה תחת ידם
  

מניין לנו שחטיבת עצים האמורה בפרשה , וביאר רבא

  :היא רשות ולא מצווה
  

ואפילו , כי אין שום חטיבת עצים שהיא מצווה) א(

ין א, ולהביא למערכה, חטיבת עצים לעשות סוכה

אינו צריך , שכן אם מצא חטוב, החטיבה מצווה

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

  .היה צריך לחטוב אף כשהיו עצים חטובים, מצווה
  

ב ֵרֵעהּו ַבַּיַער ַלְחטֹ א ֶאתַוֲאֶׁשר ָיבֹ", כי נאמר בכתוב) ב(

משמע , "אשר"וכלל בידנו שכל מקום שכתוב , "ֵעִצים

ואם כן אין מדובר , י בו ברצון העושהשהדבר תלו

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

  

  מצווה פרשת טומאה גם אם נטמא למת

, "אשר"לשון , אף על פי שנאמר בפרשת טומאה

, "ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחָּטא ְוִנְכְרָתה ְוִאיׁש ֲאֶׁשר"

אלא אף , ותלא נאמרה הפרשה רק למי שנטמא ברש

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

, לרבות את כל הטמאים, "עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו", בפרשה

  .שלא יכנסו למקדש

  

  ת ד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֵֹׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹ"

  "תֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשּבֹ

ר אינו מדב, הכתוב הזהסוף  ,לדעת רבי עקיבא

מדוע נקטה , כי אם כן, בחריש וקציר ביום השבת

מדבר בחריש אלא הכתוב , תורה דווקא מלאכות אלו

ובא להוסיף על האמור , וקציר של השנה השביעית

ִיְהֶיה  ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון", במקום אחר

וללמד שלא רק בשביעית עצמה , "'הָלָאֶרץ ַׁשָּבת לַ 

שלא יחרוש , אלא גם קודם לה, ת הארץאסור לעבד א

אם , לאחריהוכן , בששית חרישה המועילה לשביעית

אף על פי שקצרה , הביאה תבואה שליש בשביעית

  .צריך לנהוג בה קדושת שביעית, בשמינית
  

סוף הכתוב הזה מדבר בחריש  ,ולדעת רבי ישמעאל

ונצרך הכתוב להזכיר מלאכות , וקציר ביום השבת

שם שהחריש האמור כאן הוא חריש כש, ללמד, אלו

שכל מקום , שהרי אין חריש של מצווה[, של רשות

כך הקציר , ]אם מצא חרוש אינו חורש, שצריך לחרוש

, שאם מצא קצור[, הוא קציר של רשות, האמור כאן

כקציר , קציר של מצווהאבל , ]אינו צריך לקצור

, ]מצווה לקצור לשמה, שאף אם מצא קצור[, העומר

  .צור בשבתמותר לק

  

  האב שהכה את בנו והרגו

וילך בדרך , כשהאב מכה את בנו כדי שילמד תורה

כמבואר [, הכאה זו נחשבת הכאה של מצווה, ישרה

  .אינו גולה, ולכן אם מת תחת ידו, ]לעיל
  

הכאה , כדי שילמד אומנותכשהאב מכה את בנו וכן 

כי האב מצווה ללמד , זו נחשבת כהכאה של מצווה

  .אינו גולה, אם מת תחת ידוו, ותאת בנו אומנ
  

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

  .על הריגת בנוהרי זה גולה , ומת תחת ידו, שילמד
  

וכן אם הלך האב וחטב עצים ביער והרג את בנו 

  .על הריגת בנוהרי זה גולה , בשוגג

  

  ביו והרגוהבן שהכה את א

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

והעושה חבורה , דינו בסייף, ההורג את חבירו במזיד

  . באביו במזיד דינו בחנק
  

סייף , נתחייב בשתי מיתות אלו, ומי שהרג את אביו

, וכלל בידינו, וחנק על החבורה, על ההריגה

  . נידון בחמורה, ד"שהמתחייב שתי מיתות בי
  

, לדעת רבי שמעון, חלקו חכמים איזו מהם חמורהונ

. ולכן ההורג את אביו במזיד דינו חנק, חנק חמור

ולכן ההורג את אביו , סייף חמור, ולדעת חכמים

  . דינו סייף, במזיד
  

הוא מי , שמתכפר לו על ידי גלות, וההורג בשוגג

, הוא סייף, שהעונש האמור בו אם היה הורג במזיד

מאחר שההורג את אביו , שמעון לדעת רבי, ואם כן

שבשוגג מתכפר , אינו בכלל אלו, במזיד דינו חנק

  .להם בגלות
  

ָלנּוס ", הברייתא הדורשת מהכתוב –לדברי רב כהנא 

שאין , פרט למכה אביו, "ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה ַמֵּכה ָׁשָּמה ָּכל

, אלא בחבורה בלבד, חיובו תלוי בהכאת כל נפשו

  .שמעון היאדברי רבי , ואינו גולה
  

ָלנּוס "הברייתא הדורשת מהכתוב  –ולדברי רבא 

שאינו , פרט למכה אביו, "ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה ַמֵּכה ָׁשָּמה ָּכל

ואין כוונת הברייתא לומר , דברי חכמים היא, גולה

אלא שהעושה , שההורג את אביו בשוגג אינו גולה

כיון שאם , ולא תאמר[, חבורה באביו בשוגג אינו גולה

  ].אם עשה בשוגג יגלה, הוא נהרג, שה במזידע

  

  איסור קללה

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

  . שעבר באיסור מקלל
  

, כי נאמר, על כךאינו לוקה , וישראל שקילל כותי

שאין אסור לקלל , ללמד ,"רְוָנִׂשיא ְבַעְּמָך לֹא ָתאֹ"

 ,כלומר כישראל כשר, אלא את מי שנוהג כעמך

שאינם מתנהגים כעם , להוציא את הכותים ודומיהם

  .ישראל

  

  'דף ט

  

  איסור הכאה

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

או  ריפוישלא היה נזק או צער או [חיוב תשלומים 

משום , על כךלוקה  ,]שבת או בושת של שווה פרוטה

אבל אם יש [, "ִסיףיֹ ִסיף ֶּפןלֹא יֹ", שעבר באיסור

, המכה משלם את הנזק, מכה זו  נזקים שווה פרוטהב

  ]. ואינו לוקה
  

הכאה שאין בה חיוב , וישראל שהכה כותי

וכשם שאין , שדין הכאה כדין קללהא "י. תשלומים

כך אין , שאינו מתנהג כעם ישראל, איסור לקלל כותי

א "וי. אינו לוקהולכן המכה אותו , איסור להכותו

ואסור להכות גם מי , שדין הכאה אינו כדין קללה

  .על כךלוקה ולכן המכה כותי , שאינו נוהג כישראל

  

  דין אלו שהרגו את אלו בשוגג דרך ירידה

ההרוג

  

  ההורג

  ישראל

  עבד

  כותי

  גוי  גר תושב

  ישראל

  עבד

  כותי

  גולה
  אינו גולה

  ]ואינו נהרג[

  גולהאינו 

  ]ואינו נהרג[

  גר תושב
  אינו גולה

  ]אלא נהרג[
  גולה

  אינו גולה

  ]ואינו נהרג[

  גוי
  אינו גולה

  ]אלא נהרג[

  אינו גולה

  ]אלא נהרג[

  אינו גולה

  ]אלא נהרג[

  

  גר תושב שהרג גר תושב

ורק לעניין . [גולההרי זה  –בשוגג דרך ירידה הרג ) א(

ֵּגר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולַ ", בכתוב, זה נתרבה גר תושב לגלות

". ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְלִמְקָלט ְוַלּתֹוָׁשב ְּבתֹוָכם ִּתְהֶייָנה ֵׁשׁש

כי , אלא נהרג, אבל כשהרג את ישראל אינו גולה

למעט , "ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט", נאמר לישראל

  ].מגלות את מי שאינו ישראל שהרג את ישראל
  

כי [, נהרג, לדעת רב חסדא –בשוגג דרך עליה הרג ) ב(
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ל אינו ובישרא, לדעתו דרך עליה חמור מדרך ירידה

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

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

ולכן בישראל פטור , וקל מהורג דרך ירידה, ביותר

  ].והוא הדין בזה, מגלות
  

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

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

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

הרי הוא , ]העושה משום שסבור שעושה דבר היתר

ולדעת . שלא היה לו לדעת שאין לו לעשות, כאנוס

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

  .ולדעת שהדבר אסור, משום שהיה לו ללמוד

  

  גר תושב שהרג ישראל] ועל פי זה[

  .נהרגהרי זה  –בשוגג דרך ירידה הרג ) א(
  

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

  .אפטור אף מגלות, רבה
  

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

, לדעת רב חסדא –] ולא עיין היטב, סבור שבהמה לפניו

  .נהרג, ולדעת רבה. אף מגלות פטור

-  

, בין בשוגג, ובין את חבירו, ן את ישראלבי, גוי שהרג

  . נהרג על כך, ובין במזיד

  

  דינו של אבימלך על לקיחת שרה

ששרה אחות , אף שאבימלך היה סבור ,לדעת רבא

אם היה , ואם כן מותרת לאבימלך, ולא אשתו אברהם

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

לו ולכן אמר , קרוב למזיד הוא, שהאומר מותר

 ָלַקְחָּת ְוִהוא ְּבֻעַלת ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִהְּנָך ֵמת ַעל", ה"הקב

ֲהלֹא  .גַצִּדיק ַּתֲהרֹ ֲהגֹוי ַּגם", ואף שטען אבימלך". ָּבַעל

ָאְמָרה ָאִחי הּוא  ִהוא ַגם ִלי ֲאחִֹתי ִהוא ְוִהיא הּוא ָאַמר

ה "הקב והודה לו, "אתן ַּכַּפי ָעִׂשיִתי זְֹלָבִבי ּוְבִנְקיֹ ְּבָתם

מכל , "אתְלָבְבָך ָעִׂשיָת ּזֹ ָיַדְעִּתי ִּכי ְבָתם ִכיַּגם ָאנֹ", בזה

, ה שטעם זה מספיק לפוטרו"מקום לא הודה לו הקב

יש לו להתחייב , אלא אף שהיה סבור שהיא מותרת לו

ְוַעָּתה ", ה"שכן כך אמר לו הקב, מיתה על ביאתה

לומר דבר ראשון כ, "ָנִביא הּוא ָהִאיׁש ִּכי ָהֵׁשב ֵאֶׁשת

בין אם הוא נביא ובין אם [, השב את האשה לבעלה
                                                                                                                                                                                                       

 .ע בדין זה"יל א

ולעניין מה שאמרת שיש לפטור אותך כי היית ]. לאו

כי באשמתך , אין הדין עמך, סבור שהיא מותרת

שכשבא , שלא למדת דרך ארץ, עמדת להיכשל בה

תחת שישאלו אותו על עסקי אכילה , אברהם לעיר

האורחים הבאים שכן דרך ארץ לשאול את , ושתיה

ומתוך , שאלו אותו אם היא אשתו או אחותו, לעיר

ועליו להסתיר שהיא , הבין שחפצים בה, שהוא נביא

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

שאם היית שואל כהוגן היית יודע שאסורה , להיכשל

ומכאן יש . ולכן חייב אתה מיתה על ביאתה, לך

אין , ה סבור שהדבר מותרללמוד שבן נח שחטא כי הי

משום שהיה לו ללמוד שהדבר , אלא נהרג, זה פוטרו

  .אסור
  

מאחר שאבימלך היה סבור ששרה  ,ולדעת רב חסדא

, ואם כן מותרת לאבימלך ,אחות אברהם ולא אשתו

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

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

ִלי  ֲהלֹא הּוא ָאַמר .גַצִּדיק ַּתֲהרֹ י ַּגםֲהגֹו", אבימלך

ְלָבִבי  ָאְמָרה ָאִחי הּוא ְּבָתם ִהוא ַגם ֲאחִֹתי ִהוא ְוִהיא

 ִכיַּגם ָאנֹ", ה"ענה לו הקב, "אתן ַּכַּפי ָעִׂשיִתי זֹּוְבִנְקיֹ

  ".אתְלָבְבָך ָעִׂשיָת ּזֹ ָיַדְעִּתי ִּכי ְבָתם

  

  סומא שהרג בשוגג

, אינו גולהסומא שהרג בשוגג  ,לדעת רבי יהודה

כלומר , "ְּבלֹא ְראֹות... ִהְׁשִליְך ָעָליו  אֹו", שנאמר

אבל בדרך כלל , שבהשלכת האבן לא ראה את הנהרג

ומכאן שאין הפרשה מדברת בסומא , הוא רואה

  .שאינו רואה בשום מקום
  

כי שני  ,גולהסומא שהרג בשוגג  ,ולדעת רבי מאיר

שאין הסומא בכלל  ללמוד מהם, כתובים נאמרו

ואין , "ַדַעת ִּבְבִלי) "ב(, "ְּבלֹא ְראֹות) "א(, הפרשה

  .מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות

  

  בשוגגאת שנואו שונא שהרג 

בדף [ולדעת הברייתא לדעת תנא קמא של משנתנו 

כי אין הפרשה , אינו גולה, השונא שהרג בשוגג ,]'ז

  ".ֵאיָבה ְּבלֹא"מדברת אלא במי שהרג 
  

כל הריגה שיכולים לומר עליה  ,רבי שמעון ולדעת

כגון שהיה [, אין השונא גולה עליה, שהיתה בכוונה



  כג     'דף י   פרק שני  אלו הן הגולין   מכותמסכת   
 

אבל אם ]. והרגה, ונשמט החבל מידו, משלשל חבית

כגון שהיה משלשל [, ודאי שלא היתה ההריגה בכוונה

, או שנפל עליו מראש הגג, ונפסק החבל, בחבית

, ולההרי זה ג, ]שודאי לא היה מסכן עצמו להרוג

  .כשאר ההורגים בשגגה
  

ודאי לא , שונא שהרג ,ולדעת רבי יוסי ברבי יהודה

, ואם הוא תלמיד חכם, אלא בכוונה, הרג בשגגה

אף , על שהרגנהרג הרי זה , היודע שההורג דינו סייף

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

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

  

  ל חבית ונפסק החבל והרגההמשלש

, אינו גולההמשלשל חבית ונפלה והרגה  ,לדעת רבי

אבל אם נפסק , אלא אם כן נשמט כל החבל מידו

כברזל שנשמט הרי זה , ונותר חלק ממנו בידו, החבל

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

ונותר חלק ממנו , גם כשנפסק החבל ,ולדעת חכמים

גם כשנשמט הברזל , שכן לדעתם ,זה גולההרי , בידו

אף על פי שנותרה הקת , גולה, והרג בו בשוגג, מקתו

  .בידו

  

  ארבעים ושמונה הערים שההורג בשוגג גולה אליהן

  שש ערי המקלט .א

ָעֵרי  ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש", בספר במדבר נאמר

ְּתנּו ֵמֵעֶבר ֵאת ְׁשלׁש ֶהָעִרים ִּת . ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם

י ִמְקָלט ַלַּיְרֵּדן ְוֵאת ְׁשלֹׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ָערֵ 

שלוש ערי מקלט  שיש לתת, ומכאן למדנו, "ִּתְהֶייָנה

ואף . ושלוש ערי מקלט ממזרח לירדן, ממערב לירדן

, על פי שמזרח לירדן היו רק שני שבטים ומחצה

הושוו אלו , ם ומחצהוממערב לירדן היו תשעה שבטי

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

ה ֲעֵלי ָאֶון ֲעֻקּבָ ִּגְלָעד ִקְרַית ּפֹ"שנאמר , רוצחים מרובים

  . היו צריכים יותר לערי מקלט, ומתוך כך, "ִמָּדם
  

, ואין אחת מהערים הללו קולטת את הרוצחים

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

כלומר רק כשיהיו שש , "ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם"

  .ערים יהיו ערי מקלט
  

יוחדו לכך שלוש ערים ובספר דברים מבואר אלו 

ׁש ָאז ַיְבִּדיל מֶֹׁשה ָׁשל", שנאמר, בעבר הירדן המזרחי

ר ֶּבֶצר ַּבִּמְדּבָ ֶאת ... ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש 

ַלָּגִדי ְוֶאת ָראמֹת ַּבִּגְלָעד ְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹר ָלראּוֵבִני ְוֶאת 

  ".ַלְמַנִּׁשיּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן 
  

, שנאמר, שלוש ערים בארץ כנעןוכנגדם יחד יהושע 

אין זו קדש [ְּבַהר ַנְפָּתִלי ֶקֶדׁש ַּבָּגִליל  ַוַּיְקִּדׁשּו ֶאת"

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

ִקְרַית ַאְרַּבע  ְוֶאתְׁשֶכם ְּבַהר ֶאְפָרִים  ְוֶאת ]מקלט מבצר

 ַוִּיְּתנּו ְלָכֵלב ֶאת", ומה שנאמר[ ְּבַהר ְיהּוָדה ִהיא ֶחְברֹון

שהיתה עיר מקלט מערי , אין הכוונה לעיר עצמה, "ֶחְברֹון

ְׂשֵדה  ְוֶאת", שנאמר, אלא לכפרים הסמוכים לה, הלווים

  "."]ְיֻפֶּנה ַּבֲאֻחָּזתֹו ֲחֵצֶריָה ָנְתנּו ְלָכֵלב ֶּבן ְוֶאת ָהִעיר
  

יש ש, למדנו, "ְּגבּול ַאְרְצךָ  ְוִׁשַּלְׁשָּת ֶאת"ומתוך שנאמר 

לתת את כל שלוש ערי מקלט בארץ באופן שווה על 

כלומר שיהיו כל המרחקים הבאים , פניה כל הארץ

. ניהמהראשונה לש) ב. (מהדרום לראשונה) א(, בשווה

מ "וי[. מהשלישית לצפון) ד. (מהשניה לשלישית) ג(

דחו את ' ותוס, ואחת בצפון, ואחת באמצע, שנותנים אחת בדרום

  ].פירושם
  

מכוונות כנגד , היו שלוש הערים שבארץ כנען, ואם כן

חברון  - בדרום) א. (שלוש הערים שבעבר הירדן

בהר שכם  -במרכז ) ב. (במדברכנגד בצר ביהודה 

בהר נפתלי קדש  -בצפון ) ג. (בגלעדכנגד רמות אפרים 

  .בבשןכנגד גולן 
  

קרובים לעיר , ואף על פי שהעומדים בתוך הארץ

שהעומדים [, יותר מהעומדים בצפון או בדרום, מקלט

בסוף הארץ רחוקים מעיר המקלט כשיעור רבע אורך 

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

כן היו ערי , ]שיעור שמינית הארץיהיו רחוקים אלא כ

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

חּו ּוְכַחֵּכי ִאיׁש ְּגדּוִדים ֶחֶבר ּכֲהִנים ֶּדֶרְך ְיַרְּצ ", נאמר

כלומר כמו שכהנים מתחברים יחד לחלוק [" ֶׁשְכָמה

תרומות בבית הגרנות כך היו הם מתחברים יחד להרוג 

  .]נפשות
  

  'דף י
  

  ערי הלויים ]ארבעים ושתים[שאר  .ב

ִּים ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלוִ ", בספר במדברנאמר 

ֵצַח ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ָלֻנס ָׁשָּמה ָהרֹ ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֵאת ֵׁשׁש

, ומתוך שנאמר, "ַוֲעֵליֶהם ִּתְּתנּו ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ִעיר

גם אלו קולטות את ש, משמע, "ַוֲעֵליֶהם ִּתְּתנּו"



  'דף י   פרק שני  אלו הן הגולין   מכותמסכת   כד
 

  .הרוצחים כמו הראשונות
  

, לבין ערי המקלט, בין אלויש הבדל , ומכל מקום

בין לדעת ובין , ערי מקלט קולטות את הרוצחיםש

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

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

ל דעת ם עאם כן נכנסו לשם הרוצחיאלא , קולטות

  .שיקלטו אותם

  

  דינים האמורים בעיר מקלט

" ֶהָעִרים ָהֵאל ָוָחי ַאַחת ִמן ְוָנס ֶאל"נאמר בפרשה 

ללמד שיהיו הערים האלו מקום הראוי להגן על חייו 

ומתוך כך למדו ] מפני גואל הדם ומפני שאר דברים[

  :חכמים את הדינים הבאים
  

  .גודל העיר .א

לפי שאין מזונות [ ,קטנה ביותר האות םאין עושי

, ורגילים יושביה לצאת ממנה לקנות מזונות, מצויים שם

מסתכן הוא , ואם יאלץ הגולה לצאת מהעיר למזונות

  ].אבנפשו
  

שהכל נקבצים שם [, ואין עושים אותה כרך גדול

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

   .בינוניתעושים אותה עיר אלא 
  

  .מקום העיר .ב

כי בלא מים אין , במקום מיםלכתחילה צריך לבנותה 

, ואם כשנפלה העיר בגורל ללוויים בימי יהושע. חיים

הביאו לה מים מנהרות רחוקים על , לא היה שם מים

  .ידי אמות מים
  

שימצאו מזונות [ ,במקום שווקיםצריך שתהא ו

  ].לקנות
  

שיהיו כפרים [ ,ובמקום מיושב ,מיושבתצריך שתהא ו

שמא יבואו גואלי הדם מרובים , ם סמוכים להוישובי

 םמוסיפיהישובים נתמעטו ולכן אם , ]על העיר בחיל

להם כהנים  םמביאייושביה נתמעטו ואם  .םעליה

  .לישב שםים וישראלים וילו

                                                                                                                                                                                                       
, למה לי לטעם זה, אולם העירוני. כן כתבתי על פי דברי המאירי א

ואם כן מטעם זה אין עושים , הלא אסור לו לצאת, שיסתכן כשיצא

ואין לו , כי איך יגלה למקום שאין לו בו מחיה, תה עיר מקלטאו

ב "ג ע"י במסכת ערכין ל"וראה רש. אפשרות לצאת להחיות עצמו

אין עושים ערים קטנים לפי שהן ערי מקלט ובעינן שיהא שם '

 .'יישוב לבית מנוס לרוצחים

  

  .דברים שאין לעשות בעיר. ג

שלא [ ,לי זייןכאין מוכרין בהן , לדעת רבי נחמיה

 ין מוכרים בהםוא ,]ויהרוג בהם, יקנה גואל הדם שם

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

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

אם לא יהיה שם כלי , אדרבה, שלדעתם, אבל יתכן, טעמם

   ].לא יוכלו לעמוד כנגדו, כשיבוא גואל הדם בכלי זיינו, זיין
  

ם בני עושים בה דברים המרגיליאין , ולדברי הכל

ולכן , שמא יבוא גואל הדם בתוכם, אדם לבוא לשם

 םלתוכ םואין מפשילי, מצודות םבתוכ םפורסיאין 

  ].גדילת החבלים נקראת הפשלה[= בחבלים

  

  תלמיד או רב שהרגו בשוגג ונתחייבו גלות

 ,רבו עמואת  םמגלי ,גלההרג בשוגג ותלמיד ש ,תנא

ובלא [ ,עשה לו דברים שתהא לו חיות, "ָוָחי"שנאמר 

   ].רבו אין חייו חיים
  

שלא ישנה אדם לתלמיד  ,מכאן ,זעירא ביאמר ר

שיכשל , שמא יגרמו עוונותיו של התלמיד, שאינו הגון

   .ויגלה עמו, בהריגה בשוגג
  

את  םמגלי ,גלההרג בשוגג והרב ש ,יוחנןרבי ר מא

עשה לו דברים שתהא לו , "ָוָחי" ,שנאמר[ ,ישיבתו עמו

  ].ו אין חייו חייםובלא ישיבת, חיות

  

  דברי תורה קולטים

 ,םמנין לדברי תורה שהן קולטי ,יוחנןרבי ר אמ

 ְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשר ַּבִּמְדָּברֶּבֶצר  ֶאת... מֶׁשה  ָאז ַיְבִּדיל" ,שנאמר

ְוזאת  .ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ַלְמַנִּׁשי ת ַּבִּגְלָעד ַלָּגִדי ְוֶאתָראמֹ ָלראּוֵבִני ְוֶאת

גם התורה , כלומר ,"ָׂשם מֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשראֲ  ַהּתֹוָרה

  .היא כאחת מערי המקלט
  

התורה היא כעיר מקלט  -בגמרא ללשון הראשון 

שכשם שאסור לגואל הדם להרוג את , לעניין זה

כך אסור , כשגלה הרוצח לעיר מקלט, הרוצח בשגגה

                                                                                                                                                                                                       
י לא פירש למה דווקא "רש": ערוך לנר"אלו תוכן דברי בעל  ב

יש , ולעניות דעתי. שיבוא לכאן גואל הדם, ו חוששיםבמלאכות אל

צריך מקום רחב , שהנה פריסת מצודות והפשלת חבלים, לומר

, ולא בכל עיר יש מקום רחב ידים... כמבואר במסכת מגילה , ידים

ולכן , שפעמים אין לעיר רחוב, כמו שמצינו בדיני עיר הנידחת

יבה להשתמש באו מכל הסב, כשהיה בעיר אחת מקום רחב ידים

והיה יכול גואל הדם לבוא , שם בפריסת מצודות והפשלת חבלים

 .לשם בתוך הבאים



  כה     'דף י   פרק שני  אלו הן הגולין   מכותמסכת   
 

בשעה שהרוצח , לגואל הדם להרוג את הרוצח בשגגה

, מותר להורגו, אבל בשעה שאינו לומד, תורה לומד

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

  .אינו בעיר מקלט, בשעה שאינו לומד
  

התורה היא עיר מקלט ממלאך  - וללשון השני בגמרא 

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

ב היה יוש, שכשהגיע זמנו להיפטר מהעולם, חסדא

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

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

  .ויכול לו, ק רב חסדאתשתנובתוך כך , ארז ושברו

  

  של ראבן היא עיר מקלט ראשונה

מפני מה זכה ראובן  ,תנחום בר חנילאירבי ר מא

שעיר המקלט הראשונה [ ,ימנות בהצלה תחלההל

ְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשר  ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר", רת בתורה היאהמוזכ

 ,שנאמר ,מפני שהוא פתח בהצלה תחלה ,"]ָלראּוֵבִני

   ".ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם"

  

  זריחת השמש בערי המקלטהזכרת 

ְזְרָחה ָאז ַיְבִּדיל מֶֹׁשה ָׁשלׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמ "

  ":ָׁשֶמׁש
  

, ה אמר למשה"כי הקב, "ָׁשֶמׁש"שנאמר בכתוב א "י -

  .לתקן להם חיותם, הזרח שמש לרוצחים
  

, ה אמר למשה"כי הקב, "ָׁשֶמׁש"שנאמר בכתוב א "וי -

לתקן להם , הזרחת שמש לרוצחיםיפה עשית ש

  .חיותם

  

  "ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף ֵהב ֶּכֶסף לֹאאֹ"

אין ש ,היה יודעש ,זה משה רבינו ,דרש רבי סימאי

בחרו שלש יעד ש ,שלש ערים שבעבר הירדן קולטות

  .מצוה שבאה לידי אקיימנה ,אמרו ,בארץ כנען

  

  "ְתבּוָאה "]ולֹ"ונקרא גם [ֵהב ֶּבָהמֹון לֹא אֹ ּוִמי"

לדרוש [=ללמד בהמון למי נאה  ,דרש רבי סימאי

שבקי במקרא [=שכל תבואה שלו מי ל? ]ברבים

  ]. משנה הלכות ואגדות

  

 'הִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ", מהכתוב ,אלעזר יוכן דרש רב

 ?'גבורות ה את למי נאה למלל, "ְּתִהָּלתֹו ַיְׁשִמיַע ָּכל

  .מי שיכול להשמיע כל תהלתול
  

, בהמוןכל האוהב  ,ורבה בר מרי אמר אוורבנן 

כלומר [ ,לו תבואה ,]תלמידי חכמיםכלומר שאוהב [

ם את ונתנו החכמי]. התורה מחזרת עליו ועל זרעו

שהיה , שהיתה בו מידה זו, עיניהם ברבא בריה דרבה

  .והיו לו בנים תלמידי חכמים, אוהב תלמידי חכמים
  

ללמוד כלומר [ללמוד בהמון כל האוהב  ,רב אשי אמרו

  ]. זוכה ללמוד כראויהוא [ ,לו תבואה, ]עם הרבים

  

 ֶחֶרב ֶאל", את הכתוב וכן דרש רבי יוסי ברבי חנינא

 ,תלמידי חכמיםחרב על צוארי , "ָאלּוַהַּבִּדים ְונֹ

, ]כלומר לבדם[ ,בתורה בד בבד םועוסקי םשיושבי

, שכן הכוונה בלשון נואלו ,םאלא שמטפשי ,ולא עוד

 "ְּדִאְטַּפְׁשָנא"והתרגום הוא  "ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו", שנאמר

, שכן החטא נסמך לטיפשות ,םולא עוד אלא שחוטאי

י נֹוֲאלּו ָׂשרֵ "נ "א ."ֶׁשר ָחָטאנּוֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַואֲ "שנאמר 

  ". ףָׂשֵרי נֹ "]הנחש השיאני"כמו , לחטואנתעו [=ַען ִנְּׁשאּו צֹ
  

ללמד כלומר [ ,ללמד בהמוןכל האוהב  ,רבינא אמרו

על ידיהם משום ש[ ,לו תבואה, ]לתלמידים הרבה

  ]. ירבה הפלפול ונותן לב לתרץ קושיותיהם

  

ומחברי  ,מרבותי הרבה תורה למדתי ,אמר רביכן ו

   .םומתלמידי יותר מכול ,יותר מהם

  

  "ְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלםעֹ"

, עומדות היו רגלינו במלחמה, אמר רבי יהושע בן לוי

  .שהיו עוסקים בתורה, בזכות שערי ירושלים

  

  "יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ִּכי טֹוב"

י ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּת  ִׁשיר" ,ה"לפני הקבאמר דוד 

, יבונו של עולםר, כלומר, "ֵנֵלְך  'הְּבאְמִרים ִלי ֵּבית 

 ,מתי ימות זקן זה ,שמעתי בני אדם שהיו אומרים

 ,ונעלה לרגל ,ויבנה בית הבחירה ,ויבא שלמה בנו

   .ושמחתי
  

, כלומר, "יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ִּכי טֹוב" ,ה"אמר לו הקב

מאלף  ,ום אחד שאתה עוסק בתורה לפניטוב לי י

עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי 

   ".ה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַההּואלֹות ַיֲעֶלה ְׁשלֹמֶֹאֶלף עֹ"ככתוב , המזבח

  

  "ָּתִכין ְלָך ַהֶּדֶרך"

שיש לעשות , שמכאן למדו חכמים, אמר רב כהנא

  . הכנה לדרך המגיע לערי מקלט



  'דף י   פרק שני  אלו הן הגולין   מכותמסכת   כו
 

יעזר בן יעקב שהיה כתוב מקלט על אמר רבי אל, ולכן

בכל מקום שהיה הדרך מתפצל , כלומר, פרשת דרכים

היה עץ תקוע , ואחד מהם פונה לעיר מקלט, לשנים

להודיע שהדרך הזה מגיע , וכתוב עליו מקלט, בו

  .לעיר מקלט
  

, וכשהיה רב חמא בר חנינא דורש בפרשת רוצחים

 ֹוב ְוָיָׁשרט", ואומר שעל זה נאמר, היה פותח בדין הזה

ואם לחטאים מורה , "ֵּכן יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך  ַעל 'ה

  .קל וחומר לצדיקים, דרך להצלה

  

  ים ִאָּנה ְלָידֹו ִק לאַֹוֲאֶׁשר לֹא ָצָדה ְוָה "

  "ְוַׂשְמִּתי ְלָך ָמקֹום ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה

פעמים האדם הורג את חבירו ש, מבואר בכתוב הזה

כגון , ה מזמן לו את הדבר"שהקבעל ידי , בלא כוונה

אחד  ,הרגו נפששכבר , רשעיםשני בני אדם  כשהיו

והיה לו , במזידהרג ואחד  ,והיה לו לגלות, בשוגגהרג 

היו עדים נעשה בהם כן כי לא אלא שלא  ,ד"למות בבי

זה שהרג  ,ה מזמינן לפונדק אחד"הקבלפיכך  ,על כך

ורד י ,וזה שהרג בשוגג ,תחת הסולםיושב  ,במזיד

זה שהרג  ,בפני עדים רגוווה ,פל עליווונ ,בסולם

  .וזה שהרג בשוגג גולה ,במזיד נהרג
  

. התורה[= "ִניאַמר ְמַׁשל ַהַּקְדמַֹּכֲאֶׁשר יֹ"וזהו שנאמר 

ֵמְרָׁשִעים " ,]שהוא קדמונו של עולם, ה"שהיא משל הקב

  ".ֵיֵצא ֶרַׁשע
  

, וכשהיה רבי שמעון בן לקיש דורש בפרשת רוצחים

  .פותח בדברים הללו היה

  

  בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו

אמר רב הונא  א"יו ,אמר רבה בר רב הונא אמר רב הונא

 ,ומן הכתובים ,ומן הנביאים ,מן התורה ,אלעזררבי ר מא

   .אאותו םבה מוליכי ,בדרך שאדם רוצה לילך
  

לֹא ", ה לבלעם"שמתחילה אמר הקב –מן התורה ] א[

קּום ֵלְך ", אמר לו, ומאחר שרצה ללכת, "םֵתֵלְך ִעָּמהֶ 

  ".ִאָּתם
  

יָך ְמַלֶּמְדָך ֶק לאֹ 'הֲאִני ", שנאמר –מן הנביאים ] ב[

                                                                                                                                                                                                       
אלא אף בטובה עצמה , אין הכוונה רק לעניין דרך טובה או רעה א

, בה מוליכים אותו, ובדרך שאדם רוצה לילך, יש כמה דרכים

  .ז"במסכת שבת דף פ' כמבואר בתוס

 

כלומר אני מדריכך בדרך [= ְלהֹוִעיל ַמְדִריְכָך ְּבֶדֶרְך ֵּתֵלְך 

  ".]שבה תבחר לילך
  

בא אדם [ַלֵּלִצים  ִאם" שנאמר –מן הכתובים ] ג[

ְוַלֲעָנִוים  ]מר אין מעכבים בידוכלו[הּוא ָיִליץ  ]להתחבר

  ".ֵחן ִיֶּתן

  

  ועדיין לא רוצח שגולה לעיר מקלט 

  והרגובדרך ומצאו גואל הדם הגיע לשם 

 .ָהֵאֶּלה ָוָחי ַאַחת ֶהָעִרים הּוא ָינּוס ֶאל: "נאמר בפרשה

ִיְרֶּבה  ִּכי ֵיַחם ְלָבבֹו ְוִהִּׂשיגֹו ִּכיֵצַח ַאֲחֵרי ָהרֹ ֵאל ַהָּדםף ּגִֹיְרּדֹ ֶּפן

הּוא  ֵנאׂשֹ ָמֶות ִּכי לֹא ְוִהָּכהּו ָנֶפׁש ְולֹו ֵאין ִמְׁשַּפטַהֶּדֶרְך 

  ".לֹו ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום
  

כך  –לדעת ברייתא אחת שרב הונא פוסק כמותה 

פן ירדף , הרוצח ינוס אל אחת הערים, כוונת הכתוב

שהרי אין לגואל , והרגו בלא לחשוש, אחריו גואל הדם

גואל שאם , ומכאן למדנו. מות אם יהרגנו הדם משפט

, ולדעה זו. פטורהרי זה , הרג את הרוצח בדרךהדם 

הסיבה שמוסרים לרוצח שני תלמידי חכמים ללוותו 

יבקשו ממנו , כדי שאם יבוא גואל הדם להורגו, בדרך

שהרוצח , ורבי מאיר אומר[, ולא יהרגנו, שירחם עליו

תלמידי ואין צריך לשני , מבקש בעצמו רחמים

  .]חכמים
  

הרוצח ינוס , כך כוונת הכתוב –ולדעת ברייתא אחת 

פן ירדוף אחריו גואל הדם בחמימות , אל אחת הערים

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

, בדרךגואל הדם שאם יהרגנו , ומכאן למדנו. בשוגג

]. אם היו עדים והתראה[, חייב על כך מיתה כרוצח

שמוסרים לרוצח , הסיבה שאמרו חכמים, ולדעה זו

כדי שאם יבוא גואל הדם , שני תלמידי חכמים ללוותו

שאם יעשה , ויאמרו לו, יתרו בו שלא יעשה, להורגו

  .יענש על כך מיתת סייף כרוצח

  

  גלות שקודם פסק דין

תחילת משפטו של כל  ,לדעת רבי יוסי ברבי יהודה

, במזידואפילו הרג  ,לגלות לעיר מקלט, הורג נפש

 ְוִכי", שנאמר, ]העיר קולטת אותו עד שיתברר דינו[

 לֹו ְוָקם ָעָליו ְוִהָּכהּו ֶנֶפׁש ֵנא ְלֵרֵעהּו ְוָאַרבִיְהֶיה ִאיׁש ׂשֹ

ד "בי, ולאחר מכן, "ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל ָוֵמת ְוָנס ֶאל

ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ", שנאמר, שולחים ומביאים אותו לדונו



  כז     א"דף י   פרק שני  אלו הן הגולין   מכותמסכת   
 

, הרגוהו, מי שנתחייב מיתה". תֹו ִמָּׁשםִעירֹו ְוָלְקחּו אֹ

, ומי שנפטר". ֵאל ַהָּדם ָוֵמתתֹו ְּבַיד ּגְֹוָנְתנּו אֹ", שנאמר

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

". ֵאל ַהָּדםֵצַח ִמַּיד ּגָֹהרֹ ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה ֶאת", שנאמר

, ]כי הרג בשוגג דרך ירידה[, ומי שנתחייב גלות

תֹו ָהֵעָדה ְוֵהִׁשיבּו אֹ", שנאמר, מחזירים אותו למקומו

  ".ָנס ָׁשָּמה ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ֶאל
  

אין עיר מקלט קולטת אלא את ההורג  ,רביולדעת 

לא אחר הדין , אבל ההורג במזיד אינו גולה, בשוגג

והכתוב שהזכיר את המזיד שנס לעיר , ולא קודם הדין

אלא שאם נס , ולטת אותולא מלמד שהעיר ק, מקלט

יש לקחתו משם , כי טעה לחשוב שהיא קולטת, לשם

  .להורגו

  

  עיר מקלט שרובה גולים

כלומר שרבו [ ,עיר שרובה רוצחים ,אלעזררבי ר מא

 שנאמר ,אינה קולטת, ]הרוצחים שגלו אליה מתושביה

 ַהִהיא ֶאת ְוִדֶּבר ְּבָאְזֵני ִזְקֵני ָהִעיר" ,בספר יהושע

ומכאן שאם גם להם , ולא דבריהם" דבריו" ,"ְּדָבָריו

  .אינו גולה לשם, ואין אלו דבריו בלבד, ארע כמו לו

  

  עיר שאין בה זקנים

ְוִדֶּבר ְּבָאְזֵני ", ]בספר יהושע[ בעניין ערי מקלט נאמר. א

יש לומדים מכאן שצריך ". ְּדָבָריו ֶאת ַהִהיא ִזְקֵני ָהִעיר

, נים אינה קולטתועיר שאין בה זק, שיהיו בעיר זקנים

א שאמנם מצוה שיהיו בעיר "וי]. וכן דעת רבי אלעזר[

וגם אם אין בה זקנים , אבל אין הדבר מעכב, זקנים

  .היא קולטת
  

ִזְקֵני  תֹו ֶאלְוהֹוִציאּו אֹ", בעניין בן סורר ומורה נאמר. ב

יש לומדים ". ִזְקֵני ִעירֹו ְוָאְמרּו ֶאל .מֹוְמקֹ ַׁשַער ְוֶאלִעירֹו 

ועיר שאין בה , שצריך שיהיו בעירו זקנים, ןמכא

א שאמנם "וי. זקנים אין נעשה בה בן סורר ומורה

מצוה שיהיו בעיר זקנים אבל אין הדבר מעכב וגם אם 

  .אין בה זקנים נעשה בה בן סורר ומורה
  

ַהִהוא ִזְקֵני ָהִעיר ְוָלְקחּו ", בעניין עגלה ערופה נאמר. ג

ַנַחל ֵאיָתן  ָהֶעְגָלה ֶאל ֶאת ַהִהואָהִעיר  ִזְקֵניּו ְוהֹוִרד ...ֶעְגַלת ָּבָקר 

". ְיֵדיֶהם ֶהָחָלל ִיְרֲחצּו ֶאת ִבים ֶאלַהִהוא ַהְּקרִֹזְקֵני ָהִעיר ל ְוכֹ ...

ועיר , שצריך שיהיו בעיר זקנים, מכאןיש לומדים 

א "וי. מביאה עגלה ערופהשאין בה זקנים אינה 

אין הדבר  אבל ,שאמנם מצוה שיהיו בעיר זקנים

היא מביאה עגלה , וגם אם אין בה זקנים ,מעכב

  .ערופה

  

  א"דף י
  

  מפני מה נאמרה פרשת רוצחים 

  בספר יהושע בלשון עזה

ליהושע כתוב לשון ' בכל ספר יהושע כשהיו דברים מה

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

ַע ְיהֹוׁשֻ  ֶאל 'הַוְיַדֵּבר " ,בה נאמר לשון דיבור ,מקלט

ָעֵרי  ר ְּתנּו ָלֶכם ֶאתְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹ ַּדֵּבר ֶאל .רֵלאמֹ

ולשון דיבור  ."מֶׁשה ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְּבַיד ֲאֶׁשר ַהִּמְקָלט

ֵני ָהָאֶרץ ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאדֹ" ,כמו שנאמר ,אהוא לשון עז

  ."ִאָּתנּו ָקׁשֹות
  

בה פרשה נכת –ועוד חכמים  חמא בר חנינאלדעת רבי 

מפני שאלו הם דברים שנאמרו לקיים , זו בלשון עזה

מה שאין כן , ויש להתאמץ בהם ביותר, מצוות התורה

  .שאינם לקיים מצוות התורה, שאר אמירות שביהושע

משום ששהה , שנכתבה פרשה זו בלשון עזה –א "וי

ולא הפרישם מיד אחר , יהושע מלהפריש ערי מקלט

  .ה"הקבו מפי עד שנאמר ל, שחלקו את הארץ

  

  ַהְּדָבִרים  ב ְיהֹוֻׁשַע ֶאתַוִּיְכּתֹ"

  "יםִק לאָֹהֵאֶּלה ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת 

בספר דברים שיהושע כתב , שהכתוב הזה מלמדא "י

, שבתורהשמונה פסוקים אחרונים והם , התורה

שלא כתבם , "ַוָּיָמת ָׁשם מֶׁשה", המתחילים בכתוב

  .משה אלא יהושע
  

שיהושע כתב בספרו , לכך, השכוונת הכתוב הזא "וי

שהיא פרשה שכתובה בספר , פרשת ערי מקלט

, אבל בתורה עצמה לא כתב יהושע כלום. [התורה

  ].אלא משה כתב הכל

  

  שתפרו בפשתןתורה ספר 

, שספר תורה שתפרו את יריעותיו בחוטי פשתןא "י

 'הְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ", שנאמר בפרשת תפילין, פסול
                                                                                                                                                                                                       

אבל דיבור . הוא לשון קושי ,רק דיבור שפירושו הוצאת מילים א

 'הָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ", כמו שנאמר, הוא הנהגה בנחת, שפירושו הנהגה

ַיְדֵּבר ַעִּמים "או ) ינהיגו זה את זה ללמוד בנחת" (=ֵרֵעהּו ִאיׁש ֶאל

  ".ַּתְחֵּתינּו



  א"דף י   פרק שני  אלו הן הגולין   מכותמסכת   כח
 

, קיש הלכות ספר תורה להלכות תפיליןלה, "ְּבִפיךָ 

, שכשם שנאמרה בתפילין הלכה למשה מסיני, וללמד

כך יש לתפור ספר תורה , שיש לתופרם בגידים

  .בגידים
  

אלא , שלא הוקשו דיני ספר תורה לדיני תפיליןא "וי

כגון שאין [, לעניין הדברים הנלמדים מהכתוב בתורה

ת לכתוב אלא על עורות בהמה טהורה המותר

אבל דברים שהם הלכה , "]ְּבִפיךָ "שנאמר , לאכילה

ולכן , לא נאמרו לספר תורה, למשה מסיני בתפילין

  .כשרספר תורה שתפרו בחוטי פשתן 
  

, ג שרב ראה שהתפילין של רבי חייא תפורות בפשתן"י

  .ואין הלכה כמותו
  

ג שרב ראה שספר התורה של רבי חייא תפור "וי

  .אואין הלכה כמותו, בפשתן

  

  כהן משוח וכהן מרובה בגדים

, כל הכהנים הגדולים שהיו עד זמנו של יאשיהו המלך

  .ועל כן נקראו כהנים משוחים, נמשחו בשמן המשחה
  

, אולם לאחר שגנז יאשיה את צלוחית שמן המשחה

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

, לא בבית ראשון, הכהנים הגדולים בשמן המשחה

, ולא היתה כהונה גדולה ניכרת בהם, ת שניולא בבי

ועל כן נקראו , אלא בכך ששמשו בשמונה בגדים

  .מרובי בגדים

  

  כהן שעבר ממשיחותו

ומינו אחר תחתיו עד שיחזור , כשארע פסול לכהן גדול

הוא , כשיחזור הראשון לכשרותו, הראשון לכשרות

אף על פי שאין , והשני עובר ממשיחותו, חוזר לעבוד

  .ונקרא משוח שעבר, פסול בו שום

  

  

                                                                                                                                                                                                       
מבאר " פורת יוסף"הגאון בעל . א"א ספר"ן מהימנ"י רבנ"סימנ א

שבראשונה ]. ל"הנ[חלוקות רבי יהודה הוא סימן על שלוש מש

. הוא חולק עם רבנן] מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזה[

עם רבי הוא חולק ] לאקיםויכתב יהושע בספר תורת [ובשניה 

 ,עם רבי מאירהוא חולק ] ספר שתפרו בפשתן[ובשלישית  .נחמיה

ותיבת מהימנא הרומז ]. כמבואר בעירובין וגיטין[ ,שהיה סופר

משום , או שאמרו מהימנא, או שצריך לומר נחמיה, חמיהלנ

 .שהם ממוצא אחד, שמתחלף באותיות נחמיה

  כהן משוח מלחמה

ְׁשַמע ", כהן המשוח לומר במלחמה צרכי המלחמה

 ְיֵביֶכם ַאלאֹ ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל

  .נקרא משוח מלחמה, "'כו ֵיַרְך ְלַבְבֶכם

  

  מתי הרוצח שב מעיר מקלטו

ְוָיַׁשב ) "א: (ארבעה פסוקים נאמרו בעניין זה בתורה

 ַעדִּכי ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיֵׁשב ) "ב". (לֵהן ַהָּגדֹמֹות ַהּכֹ ַעדָּבּה 

ל ָיׁשּוב ֵהן ַהָּגדֹמֹות ַהּכֹ ְוַאֲחֵרי) "ג". (לֵהן ַהָּגדֹמֹות ַהּכֹ

 ֶפר ָלנּוס ֶאלִתְקחּו כֹ ְולֹא) "ד". (ֶאֶרץ ֲאֻחָּזתֹו ֵצַח ֶאלָהרֹ

  ".ֵהןמֹות ַהּכֹ ַעדָאֶרץ ִעיר ִמְקָלטֹו ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ּבָ 
  

מאחר שבשלושה  –לדעת תנא קמא של משנתנו 

הכהן "מקומות אמרה תורה שהגלות היא עד מות 

שהגלות תלויה במיתת , יש ללמוד מזה, "הגדול

, שמעלתם גדולה יותרהכהנים הגדולים סוגי שלושת 

משוח ו) ג. (מרובה בגדים) ב. (משוח בשמן) א[(

לא בא ללמד שהגלות , עיאבל הכתוב הרבי, ]שעבר

כי לא נאמר בכתוב הזה , תלויה בכהן גדול נוסף

ואין כוונת הכתוב אלא לאחד משלושת , "הגדול"

  .הכהנים שהוזכרו תחילה
  

, יש ללמוד מהכתוב הרביעי –ולדעת רבי יהודה 

משוח והוא , גדול רביעישהגלות תלויה גם בכהן 

  .מלחמה
  

קלטו במות האם הרוצח יוצא מעיר מ, וספק בגמרא

או שרק אחר , אחד מהכהנים שהגלות תלויה בהם

. הוא חוזר, שימותו כל הכהנים שהגלות תלויה בהם

האם אינו חוזר , מסתבר שהספק הוא במי שהיה בימיו כמה מהם[

אבל אם היו , עד שימותו כולם או שחוזר כשימות הראשון שביניהם

ו שהיו הוא חוזר במיתת אל, בימיו רק שנים מהם או אחד מהם

שהרי , ואינו מעוכב מחמת שלא היה בימיו שלשה או ארבעה, בימיו

לא , ולאחר ימיו, לא היה מרובה בגדים שלא נמשח, עד ימי יאשיה

  ].ל בזמן אחד"ואם כן לא היו כל הכהנים הנ, היה כהן משוח

  

  קללת חנם וקללה על תנאי

, שנאמר, בגמרא מבואר שאין לחוש לקללת חנם

  ".אָתבֹ באנּוד ַּכְּדרֹור ָלעּוף ֵּכן ִקְלַלת ִחָּנם לַֹּכִּצּפֹור לָ "
  

אפילו , קללת חכם ,אולם לדעת רב יהודה אמר רב

                                                                                                                                                                                                       
שכשם שבעלי כנף אלו , וביאור הקרי הוא, "לֹו"וקרי " אלֹ"כתיב  ב

, להודיע, "אלֹ"וכתיב , כך הקללה חוזרת למקלל, חוזרים לקינם

 .שלמקולל לא תבוא הקללה



  כט     א"דף י   פרק שני  אלו הן הגולין   מכותמסכת   
 

שמי שיודע הלכה , שכן דוד קילל, בחנם היא באה

ובא , ואחיתופל ידע, יחנק, מסוימת ולא יאמר

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

 ׁש ֶאתֶנֶעְׂשָתה ֲעָצתֹו ַוַּיֲחבֹ אַוֲאִחיתֶֹפל ָרָאה ִּכי לֹ"

ֵּביתֹו  ִעירֹו ַוְיַצו ֶאל ֵּביתֹו ֶאל ַהֲחמֹור ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל

  ".ַוֵּיָחַנק ַוָּיָמת ַוִּיָּקֵבר ְּבֶקֶבר ָאִביו
  

ולא  ,אפילו על תנאי ,קללת חכםש, ורבי אבהו אמר

שכן עלי אמר  ,היא באהאף על פי כן , נתקיים התנאי

ָנא ְתַכֵחד  ַאל ]'ה[ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאֶליָך  ָמה", ללשמוא

שיהיו לך בנים שאינם [=ים ִק לאְֹּלָך  ה ַיֲעֶׂשהִמֶּמִּני ּכֹ

ָּדָבר  ְּתַכֵחד ִמֶּמִּני ִאם ה יֹוִסיףְוכֹ ]מהוגנים כמו שיש לי

ואף על פי שלא נתקיים , "ִּדֶּבר ֵאֶליךָ  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִמָּכל

ַהְּדָבִרים ְולֹא  ָּכל לֹו ְׁשמּוֵאל ֶאת ַוַּיֶּגד", מרשנא, התנאי

ַוְיִהי ", שנאמר, נתקיימה קללת עלי, "ִכֵחד ִמֶּמּנּו

   ".ָהְלכּו ָבָניו ִּבְדָרָכיו ְולֹא... ַּכֲאֶׁשר ָזֵקן ְׁשמּוֵאל 
  

, מה שקרא להא דאחיתופל בחנם": ערוך לנר"כתב בעל ה

, והרי אמר לבסוף, אם לא יאמר ,אף שהיה גם כן על תנאי

, יש לומר. דקרא ליה קללה על תנאי, ומאי שנא מהא דעלי

שהרי ידע דוד , דהך דאחיתופל היה קללה בהחלט

רק , ולכן קללו בהחלט, שאחיתופל יכול לומר ואינו אומר

, אם כן בטל טעם הקללה, אחרי שאחר כך היה אומר

ף ושוב הוסי. ואף על פי כן באה, ונעשה למפרע קללה בחנם

דמזה לא שמענו רק דקללת חכם שכבר חלה לא , רבי אבהו

אבל עדיין לא שמענו שאם , נתבטלה אף שנתבטל הטעם

ואין לה , אף שלא נתקיים, היתה הקללה מתחילה על תנאי

ובזה . ולזה הביא מהא דעלי, אף על פי כן באה, לחול כלל

להא , אתי שפיר דהקדים הא דאחיתופל המאוחר בפסוק

  .דהוי בסדר לא זו אף זו, בפסוק דעלי המוקדם

  

  המקדש מחיקת השם לצורך בניין בית

, בורות ליסודות של בית המקדשבשעה שכרה דוד 

אל תטלני , ואומר לו, שהיה מגביה קולו, מצא חרס

, שאני כבוש על התהום מיום מתן תורה, מכאן

, ולא שמע דוד לדבריו, ונסדק המקום, שרעדה הארץ

  . ועמד לשטוף את העולם, וףהחל התהום לצו, ונטלו
  

האם מותר לכתוב את שם השם על , הסתפק דוד

או , על מקומוכדי להשליכו לתהום שיעמוד , חרס

ולא היה מי שפשט את , במיםשאסור פן ימחק השם 

כל היודע דבר זה ואינו אומרו יחנק , אמר, ספקו

  .בגרונו
  

ומה לעשות  ,אמר ,בעצמו ל וחומרנשא אחיתופל ק

שמי שנכתב  ,אמרה התורה ,איש לאשתו שלום בין

שמוחקים מגילת סוטה [, בקדושה ימחה על המים

לא  ,כל העולם כולועשות שלום לל ,]'שיש בה שם ה

  .שהדבר מותר, ואמר לדוד, שמותרכל שכן 
  

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

  .ועמד במקומו

  

  מדוע אמהות הכהנים מספקות מחיה 

  וצחים בשגגה שבערי מקלטוכסות לר

אחד הרג בשוגג יש בכך אשמה ששכ, בגמרא מבואר

, כי היה להם להתפלל על דורם, על הכהנים הגדולים

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

שכשאריה הרג אדם , וכן מצינו. [התפללו כראוי

היה בכך , ברחוק שלוש פרסאות מרבי יהושע בן לוי

ולכן נמנע אליהו מלדבר עמו שלושה , אשמה עליו

  ].ימים
  

אין , אף שיש בכך אשמה על הכהנים, ללשון הראשון

אלא אם כן יתפללו , להם לחוש שימותו קודם זמנם

כדי שישובו מערי המקלט [, עליהם הגולים שימותו

אולם , שאין אשמתם גדולה כל כך, ]במיתת הכהנים

תם אין תפיל, אם יתפללו עליהם הגולים שימותו

אלא כקללה , שאינה באה, נחשבת כקללת חנם

כדי שהגולים לא יתפללו על ו, הראויה להתקיים

אמהות הכהנים מספקות לגולים , הכהנים שימותו

  .מחיה וכסות
  

עד , יש בכך אשמה גדולה על הכהנים, וללשון השני

אף בלא , שיש להם לחוש שימותו קודם זמנם

כדי ו, מכךואולם תפילה מועילה להינצל , שיקוללו

אמהות , שיתפללו עליהם הגולים שלא ימותו

  .הכהנים מספקות לגולים מחיה וכסות

  

  כשאחד לוקה על מעשה זולתו

? ]לוקה[=טוביה חטא וזיגוד מנגיד  –בבבל אומרים 

 וב העידוזיגוד  ,טוביה חטאש, ארע פעם אחתשכן 

 ,מר לוא .רב פפא לזיגודהכהו ו ,לא עד שניבביחידי 

והטעם [. ומאז היתה למשל ?זיגוד מנגידטוביה חטא ו

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

ן אין בעדותו אלא לשון הרע ואם כ, לקבל דבריו
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  ].בעלמא
  

ם איש ש[=שכם נסיב ומבגאי  –בארץ ישראל אומרים 

שכם בן חמור על שם שוזאת ? גזיר ]העיר שכם מיושבי

ושאר בני העיר  ,ווההנאה של ,לקח את דינה בת יעקב

  . ונצטערו ,םמלו עצמ ,שלא נהנו

  

   :אמר רב יהודה אמר רב

  נידוי על תנאי צריך הפרה

, אמר ליעקב, שכן כשיהודה לקח את בנימין למצרים

ָך ִתיו ֵאֶליָך ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי לְ ֲהִביאֹ לֹא ִאם"

פי ואף על , "ַהָּיִמים ָּכל ]כלומר אהיה מנודה לך[=

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

כל עצמות , כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר

ועצמות יהודה , השבטים היה שלדם קיים כצורתו

, עד שהתפלל עליו משה, מגולגלות מחמת נידויו

  ].כמבואר להלן
  

בתנאי שקיומו אינו שכל זה בנידוי התלוי ', וכתבו התוס

או היה מת , שאם היה יוסף מעכב את בנימין, כגון זה[, בידו

ולכן חל הנידוי , ]לא היה יהודה יכול להשיבו, בדרך

אבל נידוי התלוי בתנאי שבידו . כנידוי בלא תנאי, מעיקרו

, ודעתו לקיימו, כי מאחר שהדבר בידו, לא חל כלל, לקיים

  .מעיקרו לא חל

  

  ברכת משה ליהודה

מי גרם  – "את ִליהּוָדהְוזֹ ...ת ָימֹ ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל"

שהודה [, יהודה, ]בגלוי על מעשה בלהה[, לראובן שיודה

וכי כך ראוי , כלומר? "את ִליהּוָדהְוזֹ", ]על מעשה תמר

  . ויהיה בנידוי, שיתגלגלו עצמותיו, לו
  

ונכנסו עצמותיו  – "קֹול ְיהּוָדה 'הְׁשַמע אַמר ַוּיֹ"

קיע אבל לא הכניסוהו למתיבתא דר. למקומם

  ].לישיבה של מעלה[=
  

. הכניסוהו לישיבה של מעלה –" ַעּמֹו ְּתִביֶאּנּו ְוֶאל"

  .אבל לא ידע לשאת ולתת
  

ולשאת ולתת , ניתן לו כח לריב ריבו –" לֹו ָיָדיו ָרב"

אבל לא ידע לתרץ . ולבאר להם את דעתו ,עם חבריו

  .קושיות שהקשו לו
  

  .קושיות שהקשו לו זכה לתרץ –" ְוֵעֶזר ִמָּצָריו ִּתְהֶיה"

  

  

  מיתת הכהן מכפרת ולא הגלות

שהגלות אינה מכפרת לרוצח על שהרג , משמע בגמרא

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

ולכן כשמת הכהן , אבל מיתת הכהן הגדול מכפרת לו

, כתבו' אולם התוס[. הגדול הרוצח חוזר מעיר מקלטו

ומיתת הכהן הגדול , וגגשהגלות מכפרת על ההריגה בש

  ].פוטרת מן הגלות
  

שאם מיתת הכהן מכפרת לזה , ומקל וחומר יש ללמוד

כל שכן , להועיל לו להוציאו ממקום גלותו, שכבר גלה

ולכן , שלא יגלה, שתועיל לכפר לזה שעדיין לא גלה

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

  .אינו גולה

  

  רת למי שנגמר מיתת הכהן הגדול מכפ

  דינו לגלות אחר שנעשה כהן גדול

אלא למי , שאין מיתת הכהן מועילה, בסוגיתנו מבואר

אבל אם בשעה , שנגמר דינו לגלות בחיי אותו כהן

אינו יוצא מעיר , לא היה שם כהן גדול, שנגמר דינו

כשאין , ההורג כהן גדול, ובכלל זה, אמקלטו לעולם

  .בושם כהן גדול אחר בשעת גמר דינ
  

, קודם שנגמר דינו מת כהן גדולאם ש, ועוד מבואר
                                                                                                                                                                                                       

שכן מיתת , ושמא סברא היא. אתמניין לנו ז, לא נתבאר בגמרא א

, משום שהיה לו להתפלל על דורו, מכפרת, הכהן שארע הרצח בימיו

במיתתו , ומאחר שיש עליו אשמה שארע הדבר, שלא יארע דבר כזה

, אבל זה שמינו כהן גדול רק אחר שגלה, ולרוצח עמו, מתכפר לו

כי לא היה זה כהן גדול כשהיה צריך , אין מיתת הכהן מכפרת לו

ואין לכהן הזה להיענש על שלא התפלל קודמו , להתפלל על הדור

מֹות  ַעד", נ שמא הדבר למד מהכתוב בספר יהושע"א. על הדור

נ שמא יש ללמוד זאת "א". ֵהן ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהםַהּכֹ

שהוא חוזר במיתת הכהן שנמשח , מתוך הדין שיתבאר בסמוך

אינו חוזר , ח אלא אחר שנגמר דינואבל אם לא נמש, בימיו

  .ע בזה"ויל. במיתתו

. אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם, שגם כהן גדול שהרג, עוד מבואר ב

, האם כן הדין דווקא כשלא מינו אחר קודם גמר דינו, ולא נתבאר

או שכן . חוזר במיתתו של שני, אבל אם מינו אחר קודם גמר דינו

וניתן להבין זאת לדעת , ינוהדין אף כשמינו אחר קודם גמר ד

כי הוא בכלל הכהנים המחזירים , האומרים במיתת כולם הוא חוזר

כי עד מותו לא מתו , לא יחזור, ואם כן עד שימות, את הרוצח

יתכן שאף לדעת האומרים במיתת אחד מהם הוא , ומיהו. כולם

כי לעולם אין , אין אפשרות שיחזור במיתת שני שמינו תחתיו, חוזר

ויחזור , שמא ימצא זכאי, קודם גמר דינו, אחר תחתיו ממנים

  .לשמש
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אף על פי שהרוצח הרג , אבל מינו כהן אחר תחתיו

ונגמר דינו לגלות אחר מותו של , בחיי הכהן הראשון

מאחר שנגמר דינו , ]שאינו פוטרו מגלות[, ראשון

, שנאמר ,חוזר במיתתו של שני, לגלות בחיי השני

תֹו ְּבֶׁשֶמן ָמַׁשח אֹ ל ֲאֶׁשרֵהן ַהָּגדֹּכֹמֹות ַה  ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד"

ללמד שהרוצח נפטר מהגלות במיתת הכהן , "ֶדׁשַהּקֹ

שהיה , ואף על פי שלא נוכל לומר, שנמשח לכהן בימיו

כי ארע בחיי , לשני להתפלל שלא יארע הרצח בימיו

שיגמר דינו של , מכל מקום היה לשני להתפלל, קודמו

הרי יש , התפלל כראויומאחר שלא , הרוצח לזכות

ולכן הרוצח חוזר , עליו אשמה  בגלותו של הרוצח

  .במיתתו

  

  רוצח שגלה אינו יוצא מעירו לשום צורך

אינו יוצא משם לשום צורך , רוצח שגלה לעיר מקלט

ולא , ולא לעדות ממון, לא לעדות מצווה, שבעולם

ואפילו שר , ואפילו ישראל צריכים לו, לעדות נפשות

, אינו יוצא משם לעולם, יואב בן צרויהצבא ישראל כ

, שם תהא דירתוש, ללמד, "ָנס ָׁשָּמה ֲאֶׁשר", שנאמר

  .קבורתוושם תהא , מיתתושם תהא 

  

  קבורת הרוצח בשגגה

, קודם שנפטר מהגלותומת , מי שגלה לעיר מקלט

  .כמבואר לעיל, נקבר בעיר מקלטו
  

קודם שמת הכהן ומת , וכן מי שנגמר דינו לגלות

, מוליכים את עצמותיו לעיר מקלט לקבורה, הגדול

 ץ ַעדִעיר ִמְקָלטֹו ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָארֶ  ָלנּוס ֶאל", שנאמר

  .וישיבה בארץ היא קבורה, "ֵהןמֹות ַהּכֹ
  

אבל שאר , שהרוצח נקבר בעיר מקלט, וגזרת הכתוב היא

ְוָהיּו ֶהָעִרים ָלֶהם ", שנאמר, יושבי העיר אינם נקברים בה

" ל ַחָּיָתםת ּוִמְגְרֵׁשיֶהם ִיְהיּו ִלְבֶהְמָּתם ְוִלְרֻכָׁשם ּוְלכָֹלָׁשבֶ 

  .ללמד שנתנו לצרכי חיים ולא לקבורה שהיא צורך המתים
  

מוליכים את עצמות הרוצח  ,וכשמת הכהן הגדול

מֹות  ְוַאֲחֵרי", שנאמר ,מעיר המקלט לקברי אבותיו

ושיבה אל , "ֻחָּזתֹוֶאֶרץ אֲ  ֵצַח ֶאלל ָיׁשּוב ָהרֵֹהן ַהָּגדַֹהּכֹ

   .הארץ היא קבורה

  

  כהן שנודע שהוא בן גרושה או חלוצה

  .לעניין עבודה .א

, כל הקרבנות שהקריב פסולים –לדעת רבי אליעזר 

  .כי אין זה כהן כשר
  

, כל הקרבנות שהקריב כשרים –ולדעת רבי יהושע 

 ְוָכִליל ַעל ָיִׂשימּו ְקטֹוָרה ְּבַאֶּפךָ " ,שנאמר בכהנים

, ללמד, "ַעל ָיָדיו ִּתְרֶצהּופֹ  ֵחילֹו 'הָּבֵרְך . ְזְּבֶחךָ ִמ 

  .שאפילו קרבנות חללים שבו יתקבלו
  

כשהכהן [, לעניין השבת הרוצחים מערי מקלט .ב

  ].הגדול שהיה בשעת גמר דינם נודע לבן גרושה וחלוצה
  

, מאחר שנודע שהיה כהן פסול –לדעת רבי אליעזר 

שאינם , כהן גדול הרי זה כמי שנגמר דינם בלא

  .יוצאים מעיר מקלט לעולם
  

כל מה שהקריב א מאחר ש"י –ולדעת רבי יהושע 

, רק מעתה הוסר מהכהונהו, הכהן עד עתה התקבל

. וכל הגולים חוזרים, הרי זה כאילו עתה מת הכהן

לא אמרה תורה להכשיר את הכהן אלא את א ש"וי

ואם כן , הוא נחשב כפסול מעיקרואבל , קרבנותיו

שאינם , רי זה כמי שנגמר דינם בלא כהן גדולה

  . יוצאים מעירם לעולם

  

  ב"דף י
  

  טעויות שטעה יואב

ֶהל אֹ יֹוָאב ֶאל ַוָּיָנס", כששלח שלמה להרוג את יואב

משום שהיה סבור שבכך , "ַוַּיֲחֵזק ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבחַ  'ה

ְרגֹו ֵרֵעהּו ְלהָ  ָיִזד ִאיׁש ַעל ְוִכי"שנאמר , ינצל מהמיתה

ללמד שרק מעם , "ְבָעְרָמה ֵמִעם ִמְזְּבִחי ִּתָּקֶחּנּו ָלמּות

אבל לא כשהם , המזבח לוקחים את הרוצחים למות

  :אולם טעות היתה בידו, על המזבח
  

) א( .יות טעה יואבושתי טע –רב יהודה אמר רב לדעת 

והוא טעה , אין המזבח קולט אלא את העומד על גגו

 .בקרנותיוגם את האוחז  והיה סבור שהמזבח קולט

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

, הבמה שעשה דוד לפני הארוןמזבח של סבור שגם ה

  .קולט
  

  . טעות נוספת היתה בידו –ולדעת אביי 

טעה והיה והוא , אין קולט אלא כהן ועבודה בידו) ג(

  .זרסבור שקולט גם 

  

  טעויות שרו של רומי לעתיד לבוא

ה מסמאל "תחילה יפרע הקב, שיגיע קצה של רומיכ
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 ַעל 'הד ִיְפקֹ] תחילה[ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ", שנאמר, שרה

ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה  ְוַעל ]ורק אחר כך[ְצָבא ַהָּמרֹום ַּבָּמרֹום 

, ואז ירצה סמאל לברוח לעיר מקלט, "ָהֲאָדָמה ַעל

ת טועה שאינה קולט) א. (ויטעה בכך בשלושה דברים

טועה שאינה קולטת ) ב( .גולה לבצרהוהוא  ,אלא בצר

טועה שאינה קולטת ) ג( .היהמזיד והוא  ,אלא שוגג

ה יפרע ממנו "ואז הקב. הואמלאך והוא  ,אלא אדם

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

כלומר שבגדיו " ִמָּבְצָרה ְּבָגִדים ֶזה ָּבא ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ

ואף על פי שאין [, של סמאל ההרוג אדומים מדמו

, כתב בו הכתוב כעין הריגת האדם, המלאכים בשר ודם

  ].לשבר האזן מה שהיא יכולה לשמוע

  

  מקום דירת הגולים בעיר מקלט

 םתחוכך , את הרוצחיםקולטת  מקלט כשם שעיר

  .את הרוצחים קולט, ]אמה סביבותיה 2000[=העיר 
  

כגון [, העיר אינם רשאים לדור בתחום, ומכל מקום

, דרים בעיר עצמהאלא , ]במחילות תחת הקרקע

  .ולא בתחומה, "ְוָיַׁשב ָּבּה"שנאמר 

  

  רוצח בשגגה שגלה לעיר מקלט 

  ואחר כך יצא חוץ לתחום העיר

מצווה ביד גואל הדם להרוג  –לדעת רבי יוסי הגלילי 

, שנאמר, שיצא חוץ לתחום עיר מקלטו, את הרוצח

 ַהָּדם ִמחּוץ ִלְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ְוָרַצח ֵאלתֹו ּגֹּוָמָצא אֹ"

" ְוָרַצח", ולדעתו, "ֵצַח ֵאין לֹו ָּדםָהרֹ ֵאל ַהָּדם ֶאתּגֹ

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

  .רשות להרוג את הרוצח
  

מותר לגואל הדם להרוג את  –לדעת רבי עקיבא 

, שנאמר, שיצא חוץ לתחום עיר מקלטו, הרוצח

 ֵאל ַהָּדם ִמחּוץ ִלְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ְוָרַצחתֹו ּגֹּוָמָצא אֹ"

" ְוָרַצח", ולדעתו, "ֵצַח ֵאין לֹו ָּדםָהרֹ ֵאל ַהָּדם ֶאתּגֹ

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

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

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

  ].על כך
  

אסור לגואל הדם להרוג את  –ולדעת רבי אליעזר 

ְולֹא ", שנאמר, שיצא חוץ לתחום עיר מקלטו, הרוצח

, ללמד, "ַלִּמְׁשָּפט ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ֵצַח ַעדָימּות ָהרֹ

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

רבי אבל . [חיםואם הרגוהו נידונים כרוצ, אדם להרגו

סנהדרין שראו אחד ש ,לומד מהכתוב הזהעקיבא 

יעמוד אלא  ,אותו םממיתי נםאי ,שהרג את הנפש

   ].ד אחר"יבבלדין 
  

אין , לדעת האומרים לא דברה תורה כלשון בני אדם -

חילוק בין אם יצא הרוצח מתחום עיר המקלט במזיד 

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

 ְוִאם", שנאמר, ]הוא מותר אף כשיצא בשוגג, מותר

, ללמד, "ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה ְּגבּול ִעיר ֵצַח ֶאתָהרֹא ֵיֵצא ָיצֹ

אחת בשגגה ואחת , ל אמור בשתי יציאות"שהדין הנ

  .במזיד
  

אין , ולדעת האומרים דברה תורה כלשון בני אדם -

א הותר דמו לו" א ֵיֵצאָיצֹ", ללמוד זאת מהכתוב

  .אלא כשיצא במזיד, ]במקום שמותר להרגו[

  

  אב שהרג את בנו מי גואל את דמו

אינם נעשים גואלי דם  ,בניו האחרים של הרוצח

לכל אין  ,כן תנא דבי רבי ישמעאלש[, להרוג את אביהם

 ,חוץ ממסית ,ולקללתו ,להכותו ,הבן נעשה שליח לאביו

  ].ושהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עלי
  

נעשים , שהם בני בנו של הרוצח, אבל בני ההרוג

שאינם מוזהרים , להרוג את אבי אביהםגואלי דם 

  .בכבודו

  

  בפנים ] גזעו[=אילן שעיקרו 

  בחוץ או איפכא] ענפיו[=ונופו 

  .לעניין מעשר שני .א

, יש חילוק בין פירות מעשר שני שחוץ לירושלים

רושלים חוץ לי, לפירות מעשר שני שבתוך ירושלים

ותוך ירושלים , ]אבל נפדים[אינם נאכלים בלא פדייה 

  ].אבל נאכלים הם עצמם[אינם נפדים 
  

מאחר שנאמר , הכל מודים –לתירוץ הראשון בגמרא 

, "אֲכֶלּנּויָך ּתֶֹק לאֹ 'הִלְפֵני  ִּכי ִאם", בעניין מעשר שני

כל שהוא לפנים מהחומה נידון , הכל תלוי בחומה

ואפילו , נידון כבחוץ, ץ לחומהוכל שהוא חו, כבפנים

, הם תחת אילן או על אילן שעיקרו בפנים ונופו בחוץ

  .או איפכא
  

אבל לדעת . כן דעת חכמים –ולתירוץ השני בגמרא 

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

עיקרו של אבל כשהם נמצאים ב, הדבר תלוי בחומה

יש להחמיר לדונם כדין מקום העיקר וכדין , האילן

ולכן אינם נאכלים בלא פדייה כדין חוץ , מקום הנוף

ואין להם [, ואינם נפדים כדין תוך לחומה, לחומה

אלא יוליכום משם למקום , תקנה באותו מקום

  ].שבוודאי דינו כתוך העיר
  

מ שכל האמור כאן שענפי אילן שבירושלים דינם "י

ירושלים אין זה אלא באילן שענפיו מועטים שאין כ

להחשיבם כתקרה אבל כשהם מרובים ונחשבים כגג אין 

  .עליהם קדושת ירושלים כי גגות ירושלים לא נתקדשו
  

מ שבכל אופן ענפי אילנות שבירושלים דינם כירושלים "וי

כי דווקא גגות לא נתקדשו אבל אילנות נתקדשו אף 

  . כשענפיהם מרובים
  

  .לעניין ערי מקלט .ב

קולט את הרוצחים , שתחום ערי מקלט, כבר נתבאר

מה דין אילן שעיקרו תוך , ולהלן יתבאר, כעיר עצמה

  .ונופו חוצה לו או איפכא, התחום
  

  :לתירוץ הראשון בגמרא
  

ִּכי ", מאחר שנאמר בעניין ערי מקלט, הכל מודים -

, דירההכל תלוי במקום הראוי ל, "ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיֵׁשב

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

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

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

אפילו אם [, גם דין העיקר כתוך התחום, התחום

  ].באמת הוא בחוץ
  

  :ולתירוץ השני בגמרא
  

ולא הנוף , אחר הנוף אין העיקר הולך, לדעת חכמים -

אסור , בתוך התחוםאם הרוצח , אלא, אחר העיקר

מותר , חוץ לתחוםואם הוא , לגואל הדם להורגו

שכשם שאין , ומבואר בגמרא. [לגואל הדם להרגו

לגואל הדם להרוג את הרוצח כשהרוצח בתוך תחום 

, כך אין לגואל הדם להרוג את הרוצח, עיר מקלטו

אם גואל הדם , אקלטוכשיצא הרוצח מחוץ לעיר מ
                                                                                                                                                                                                       

משמע דפשיטא , לפי הנראה מזה": ערוך לנר"כתוב בחידושי  א

אסור לגואל הדם , וגואל הדם בפנים, שאם הרוצח בחוץ, להגמרא

, י"ממה שכתב רש, גם כן, וכן נראה בפירוש. להרוג את הרוצח

הא בתוך , משמע', גוויכול גואל הדם לעמוד חוץ לתחום ולהר'

ואם יצא יצא ", הרי כתיב, מנא לן הא, ולכאורה קשה. לא, התחום

ומצא אותו גואל הדם מחוץ "מדכתב , ויש לומר. והרי יצא, "הרוצח

שמקצתו , ולכן כשיש אילן, עצמו בתוך תחום העיר

ובין , בין כשהעיקר בפנים, בפנים ומקצתו בחוץ

, אם אחד מהם נמצא בחלק שבפנים, כשהנוף בפנים

  ].אין לגואל הדם להרוג את הרוצח
  

, כשהנוף בתוך התחום, ולדברי רבא דעת רבי יהודה -

העיקר הולך , עיקרמאחר שהוא ראוי לדירה יותר מה

הוא , חוץ לתחום אף על פי שהעיקרו, אחריו לחומרא

ואסור לגואל הדם להרוג את , נידון כתוך התחום

ובין אם עומד , בין אם עומד בנופו שבפנים, הרוצח

והנוף חוץ , וכשהעיקר בתוך התחום. בעיקרו שבחוץ

, אף על פי שהנוף ראוי לדירה יותר מהעיקר, לתחום

להתיר את דמו , ך אחר הנוף לקולאאין העיקר הול

ולכן כשהרוצח נמצא , של הרוצח העומד בעיקר

אבל , אסור לגואל הדם להרגו, בעיקרו שבפנים

כי , מותר לגואל להרגו, כשהרוצח תחת הנוף שבחוץ

ובלבד שגם גואל הדם עומד חוץ [, יצא חוץ לתחום

שהעיקר , אלא שבזה יש אופן, ]לתחום כמבואר לעיל

והוא שאם הרוצח עומד , נוף אף לקולאהולך אחר ה

, וגואל הדם עומד בעיקרו שבפנים, תחת הנוף שבחוץ

והרי הוא כאילו עומד חוץ , העיקר הולך אחר הנוף

  . ומותר לו להרגו, לתחום עם הרוצח
  

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

, בכל אופן שהעיקר במקום אחד והנוף במקום אחרש

ולכן , אילן הולך אחר המקום שבתוך התחוםכל ה

אסור לגואל הדם , בכל מקום שיהיה הרוצח באילן

הולך העיקר , שרק אם הנוף בפנים, מ מפרש"והר[, להרגו

אבל , אף שהוא בחוץ, וגם הוא נחשב כבפנים, אחריו

אבל , רק בעיקר אסור להרג את הרוצח, כשהעיקר בפנים

מותר לגואל , תחת הנוףוכשהרוצח , הנוף אינו הולך אחריו

  ].הדם להרגו

  

  הרג גלה ושוב הרג

, "ִּכי ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיֵׁשב", נאמר בעניין רוצח בשגגה

שהרי , "ֵיֵׁשב םָׁש ִּכי "ולא היה צריך לכתוב אלא 

                                                                                                                                                                                                       

שגואל הדם בעצמו הוא גם כן חוץ , משמע, "לגבול עיר מקלטו

עד כאן . [ולכן בעינן דוקא שיעמוד גואל הדם גם כן בחוץ, לגבול

  "].רוך לנרע"דברי 

שכן , אלא מדברי חכמים, שדין זה אינו מהתורה, ואולם יתכן

שלעניין מקום הרוצח יש , מבואר בדעת רבי יהודה כדברי רבא

, ואם שניהם דין תורה, להחמיר יותר מלעניין מקום גואל הדם

  .ע בזה"ויל, מדוע יש חילוק ביניהם
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והטעם שנכתב בפירוש , הפרשה מדברת בעיר מקלט

שפעמים הרוצח גולה לעיר , ללמד ,"ִעיר ִמְקָלטֹו"

שרוצח שגלה לעיר , ומכאן למדו, תושכבר קלטה או

גולה , ובעיר גלותו הרג בשוגג פעם נוספת, מקלט

. והיא קולטת אותו, משכונה לשכונה בתוך העיר

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

  ].מפני רציחה ראשונה, זו

  

  בן לוי שהרג בשוגג

שהרי לא גלה [, מאחר שמותר לבן לוי לצאת מעירו

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

כמבואר [, קולטת אותו, שאם רוצה לגלות לעירו

ובלבד שיגלה בה , ]ל"כנ" ִעיר ִמְקָלטֹו"מהכתוב 

  .משכונה לשכונה

  

  "ְוַׂשְמִּתי ְלָך ָמקֹום ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה"

ה "כאן הבטיחו הקב. בחייך –" ָמקֹום ְוַׂשְמִּתי ְלךָ "

שהבדיל , וכן היה, כה למצווה זו בחייושיז, למשה

  .שלוש ערים
  

, מלמד שבזמנו של משה. במקומך –" ָמקֹום ְלךָ ְוַׂשְמִּתי "

היו הרוצחים גולים למקומו , כשהיו ישראל במדבר

  .כלומר למחנה לוויה, של משה
  

אף לכם הלוויים יש , כלומר  –" ָמקֹום ְלךָ ְוַׂשְמִּתי "

גולה מפלך , לוי שהרג בן, ומכאן אמרו, מקום לגלות

  . פלכו קולטו, ואם גלה לפלכו, לפלך] עיר[=

-  

 ,ורצו אנשי העיר לכבדו ,רוצח שגלה לעיר מקלטו

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

צריך שיאמר להם , "ֵצחַ ְוֶזה ְּדַבר ָהרֹ"שנאמר  ,םמה

  .שהוא רוצח

  

  ג"דף י

  

  האם היו מעלים שכר ללוויים

  :לדברי רב כהנא

ְוָהיּו ָלֶכם ", שנאמר בהם לרוצחים, בשש ערי מקלט

מעלים שכר היו , לדעת רבי יהודה –" ֶהָעִרים ְלִמְקָלט

, כי לא ניתנו הערים לגולים אלא למקלט, ללוויים

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

שמשלמים , מפרשים' ותוס. דירה מבני העיר בתשלום

לא היו , ולדעת רבי מאיר]. וארנונא כבני העירמסים 

כי ניתנו הערים לגולים לכל , מעלים שכר ללוויים

ואין צריכים לשלם לבני העיר שכר על כך , צרכיהם

  .שדרים שם
  

ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ", שנאמר בהם, ובשאר ערי הלוויים

נּו ָלֻנס ָׁשָּמה ָהרֵצַח ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ִּתְּת  ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים ֵאת ֵׁשׁש

הכל מודים  –" ַוֲעֵליֶהם ִּתְּתנּו ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ִעיר

כי לא ניתנו לגולים אלא לנוס , שמעלים שכר ללוויים

  .שם הרוצח
  

  :ולדברי רבא

ְוָהיּו ָלֶכם ", שנאמר בהם לרוצחים ,בשש ערי מקלט

הכל מודים שלא מעלים שכר  –" ֶהָעִרים ְלִמְקָלט

  .כי ניתנו לגולים לכל צרכיהם, ללוויים
  

ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ", שנאמר בהם ,ובשאר ערי הלוויים

ַח ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ָלֻנס ָׁשָּמה ָהרצֵ  ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים ֵאת ֵׁשׁש

לדעת רבי  –" ַוֲעֵליֶהם ִּתְּתנּו ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ִעיר

כי לא ניתנו לגולים אלא , ללוויים מעלים שכר, יהודה

מאחר שנאמר , ולדעת רבי מאיר. לנוס שם הרוצח

שניתנו לגולים , הרי הם כראשונים, "ַוֲעֵליֶהם ִּתְּתנּו"

  .אין מעלים שכר ללווייםולכן , לכל צרכיהם

  

  ארבעים ושתים עיר  שש ערים  

  רב כהנא
  מעלים שכר  מעלים שכר  רבי יהודה

  מעלים שכר  לא מעלים  רבי מאיר

  רבא
  מעלים שכר  לא מעלים  רבי יהודה

  לא מעלים  לא מעלים  רבי מאיר

  
  

  בשש האם עבד עברי המשתחרר 

  חוזר לכבודו הראשון או ביובל

, שנאמר, לכבודו הראשוןאינו חוזר  ,לדעת רבי יהודה

כלומר , "ָתיו ָיׁשּובֲאֻחַּזת ֲאבֹ ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוֶאל ְוָׁשב ֶאל"

ולא לשררת , כסיו בלבד הוא שבלמשפחתו ולנ

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

, כפי שהיה ראוי לו, אינו ממלא מקומם, ראשי בתי דינים

  ].אילו לא היה נמכר לעבד
  

, שנאמר, לכבודו הראשוןחוזר  ,ולדעת רבי מאיר

כלומר , "ָתיו ָיׁשּובֲאֻחַּזת ֲאבֹ ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוֶאל ְוָׁשב ֶאל"




