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  )פרק ראשו�( מכותמסכת  –שאלות חזרה 
  
  

  שאלות ארוכות
  
  
  ?כיצד העדי� נעשי� זוממי�. 1

  :מעידי� אנו באיש פלוני שהוא ב� גרושה או ב� חלוצה
  )א"ד! ב ע(    .אלא לוקה ארבעי�, אי� אומרי� יעשה זה ב� גרושה או ב� חלוצה תחתיו

  ?יסוח ותוכ� המשנההקושיות שהקשתה הגמרא בתחילת המסכת על נ 2מה ה� . א
ציי� רק את התירו� שהתקבל למסקנת  –? "יעשה זה ב� גרושה או ב� חלוצה תחתיו"מדוע לא אומרי� ש. ב

  ).התירוצי� שהובאו בגמרא 2מבי� (הסוגיה 
כיצד נדחה תירו�  –" ו ומה המחלל אינו מתחלל הבא לחלל ולא חילל אינו די� שלא יתחלל"בר פדא אומר ק. "ג

  ?זה
  
  
  ר עולאאמ. 2

  )ב"ד! ב ע(     ... ?רמז לעדי� זוממי� מ� התורה מני�
  ?מה מקשה הגמרא על שאלתו זו של עולא .א
  ?מ� התורה לוקי�מה המקור לכ! שעדי� זוממי� . ב
  ?"ותיפוק ליה מלא תענה"מה מתרצת הגמרא על הקושיה . ג
  
  
  )א"ד! ג ע(    "עד זומ� משל� לפי חלקו: אמר רב יהודה אמר רב". 3
שכל אחד משל� (מדוע לא נית� לפרש שכוונת רב ללמד אותנו שהעדי� הזוממי� מתחלקי� בתשלו� המלא . א

  ?)חצי
  ?מדוע לא נית� לפרש שרב עוסק במקרה שרק עד אחד הוז�. ב
  ?ומה החידוש שבדבריו, מה המקרה שבו עסק רב, למסקנת הגמרא. ג
  
  
  :ז ונמצאו זוממי�מעידי� אנו באיש פלוני שחייב לחבירו מאתי� זו. 4

  .מאיר' דברי ר &שלא הש� המביא� לידי מכות מביא� לידי תשלומי� , לוקי� ומשלמי�
  )ב"ע& א"ד! ד ע.                                                              (כל המשל� אינו לוקה: וחכמי� אומרי�

  ?מה הנימוק לדעת חכמי�. א
  ?"עדי� זוממי� קנסא הוא"סובר ש מאיר' מדוע הגמרא מבארת שר. ב
  ?"לא תענה ברע! עד שקר"מאיר מהפסוק ' מה לומדי� חכמי� ומה לומד ר. ג
  
  
  )ב"ע&א"ד! ה ע(               "רבי יהודה אומר איסטטית היא זו ואינו נהרג אלא כת הראשונה בלבד". 5
  ?יהודה את דבריו אלו' מה המקרה במשנה שעליו אמר ר. א
נסיונות התירוצי� שהובאו  2מה ה�  –!" אי איסטטית היא זו אפילו כת ראשונה נמי לא"שתה הגמרא הק. ב

  ?בגמרא
  ?שציינת בסעי& הקוד� התקבל למסקנת הגמרא) או שני התירוצי�(הא� אחד התירוצי�  .ג
 –ההיא איתתא דאתאי סהדי ואישתקור אייתי סהדי ואישתקור אזלה אייתי סהדי אחריני דלא אישתקור . "ד

יהודה ' הסבר כיצד נית� לטעו� שריש לקיש סובר א& כחכמי� החולקי� על ר –". אמר ריש לקיש הוחזקה זו
  .שבמשנה

  
  
   אי� העדי� זוממי� נהרגי� עד שיגמר הדי�". 6

  )ב"ד! ה ע(                   "...שהרי הצדוקי� אומרי�
ומה הצדוקי� לומדי� , משעה שקבלו עדות�מה הפסוק שממנו לומדי� חכמי� שלא הורגי� את העדי� כבר . א

  ? מפסוק זה
  ".?חייבי גליות מני�"הסבר את שאלת הגמרא  .ב
  ?"נהרגי� –הרגו "וחומר ונאמר ש'מדוע לא נלמד בקל –" אי� נהרגי� –הרגו , נהרגי� –לא הרגו . "ג
  
  
  ; מצטרפי� שאי�, זה את זה רואי� ואי� זה מחלו� ואחד זה מחלו� אחד אותו שרואי� שני� להביא... . 7
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  )ב"ד! ו ע(                                              . מצטרפי� אי� & אחד בחלו� זה אחר בזה אפילו אלא, עוד ולא
  ?"לא יומת על פי עד אחד... על פי שני� עדי�: "ל מהפסוק"כיצד נלמד הדי� הראשו� שבברייתא הנ. א
  ?ל"די� הראשו� שבברייתא הנבקל וחומר מהוהרי די� זה נלמד , ל"מה החידוש בדי� השני שבברייתא הנ. ב
  ?העדי� הללו כ� מצטרפי�, במקרה הראשו� המובא בברייתא 'תחו� /באיזה אופ�. ג
  
  
  

  שאלות קצרות
  

  )ב"ד& ב ע(?    "ינוס אל אחת הערי� הוא: "בפסוק" הוא"מה לומד ריש לקיש מהמילה  .1
  

  )ב"ד& ב ע(________       �  עדי� זוממי: ולכ�, "כפרה –כופרא " .2
  

ד& (?  "עליו יושתא� כופר " –" עליו בעל האשה ישיתכאשר : "מה לומדי� חכמי� מהגזירה שוה הבאה .3
  )ב"ב ע

  

  )ב"ד& ב ע(?    "בגנבתוונמכר : "בפסוק" בגנבתו"מה לומד רבא מהמילה  .4
  

  )א"ד& ג ע(?     מה הפירוש  '" כיו� שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד" .5
  

  )ב"ד& ג ע(?    "שנת השמיטהקרבה שנת השבע "ה נלמד מהפסוק מ .6
  

ד& ג (?  כאשר ההלואה היתה בעל פה, לאחר כמה זמ� רשאי לתובעו, למסקנה –המלוה את חבירו סת�  .7
  )ב"ע

  

מתקי& לה רב כהנא וכי מה בי� זה . הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאת: אמר רב יהודה אמר רב" .8
  )ב"ד& ג ע(?     )י"רש(מדוע סוגיה קצרה זו הובאה במסכת מכות  –... " ? למגופת חבית

  

לעומת כאשר  י� הגדולבמדע שונה הדי� של הטובל במקו� שבו נפלה חבית מליאה מי� כאשר מדובר  .9
  )א"ד& ד ע(?        נהרב מדובר

  

ציי� (? ל נותרמדוע לא לוקי� על לאו ש –" לא תותירו ממנו עד בוקר והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו" .10
  )ב"ד& ד ע)                 (דעות התנאי� 2את 

  

  )א"ד& ה ע)              (תשובות 2(? "אי� משלשי� במכות"מדוע  .11
  

  )א"ד& ה ע(?           "איסטטית היא זו"יהודה ' על מה אמר ר .12
  

  )ב"ד& ה ע(?         "ערות אחותו גילה"מה לומדי� מהפסוק  .13
  

  )א"ד& ו ע(?        רובע לא יכולי� להצילמה המקור לכ! שהורג ו .14
  

  )ב"ד& ו ע".          (על פי שני� עדי�: "שבפסוק" פי"ציי� די� אחד שנלמד מהמילה  .15
  

  )ב"ד& ו ע(?             "עדות מיוחדת"מה זה  .16
  

 ד& ו(_____________           ולכ� , "רבא מידע הוה ידע מה דהוו אמרי ואהדורי הוא דלא הוה ידע" .17
  )ב"ע

  

  )א"ד& ז ע(________________        ולכ� , !"?לאו בתר ערבא אזיל מלוה, אי לית ליה ללוה" .18
  

באיזה אופ� לא סותרי� את דינו  –" אי� סותרי� את דינו –מי שנגמר דינו וברח ובא לפני אותו בית די� " .19
  )א"ד& ז ע(?                    ג� כאשר ברח ובא לפני בית די� אחר
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ומה נלמד , "והיו אלה לכ� לחוקת משפט לדורותיכ� בכל מושבותיכ�: "נלמד מהפסוק הבאמה  .20
  )א"ד& ז ע(?     "בשערי!"מהמילה 

  

מה  –" סנהדרי� ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית רבי אליעזר ב� עזריה אומר אחד לשבעי� שנה" .21
  )א"ד& ז ע(       ?      אלעזר ב� עזריה ומה מסקנתה' התלבטות הגמרא בביאור דעת ר

  

  ??  א! הנידו� חלה ומת" לא הרגו"מה לדעת! יהיה הדי� כאשר  –" אי� נהרגי� –הרגו , נהרגי� –לא הרגו " .22
אבל , ולמרבה המזל בית הדי� לא הרג את הנידו� שהעידו עליו עדות שקר, התברר שהעדי� זוממי�: זאת אומרת

כתבו סברות מדעת! לאור הסוגיה [??  חלה ומת) שזוכה(הנידו� , לפני שהספיקו להרוג את העדי� הזוממי�
  )ב"ד& ה ע]            (בגמרא

  

23.  �ד& ז (?  ____   הא� סותרי� את דינו –מי שנגמר דינו בחו� לאר� וברח ובא לפני אותו בית הדי� באר
  )  ב"ע

  

  )א"ד& ז ע, ב"ד& ו ע.     (טריפה) ב. (שד) א(? באיזה הקשר הוזכרו הדברי� הבאי� .24
  
  
  

  לשאלות הארוכות תשובות
  
  

  :1' שאלה מסתשובה ל
כיצד "מדוע התנא שואל כא� ) 2". (העדי� נעשי� זוממי� אי�כיצד : "הניסוח במשנה היה צרי! להיות) 1. (א

זה : הערה.  [א"מובא במשנה בהמש! הפרק ד& ה ע) התשובה לשאלה זו(/והרי נושא זה , "העדי� נעשי� זוממי�
  ]� יש ביאור אחר"פ המהר"ע' א! בתוס, י"לפי רש

).  וא� תעשהו חלל והוא כה� פסלת את זרעו לעול�(לו ולא לזרעו  –" כאשר זמ� לוועשית� "דאמר קרא . ב
כי הוא זמ� לפסול את הנדו� (וליכא " כאשר זמ� לעשות"כי בעינ� , לא נית� לפסול רק אותו ולא את זרעו, מאיד!

  ).ואת זרעו
ומה הסוקל אינו נסקל הבא לסקול ולא סקל אינו די� שלא , מתקי& לה רבינא א� כ� בטלת תורת עדי� זוממי�. "ג

  !"?יסקל
  
  

  :2' תשובה לשאלה מס
  !"והא כתיב ועשית� לו כאשר זמ�??? רמז לעדי� זוממי�. "א
יקו את הצדיק והרשיעו משו� והצד, דכתיב והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה א� ב� הכות הרשע. "ב

אלא עדי� שהרשיעו את הצדיק ואתו עדי� אחריני והצדיקו את הצדיק ? את הרשע והיה א� ב� הכות הרשע
  ".דמעיקרא ושוינהו להני רשעי� והיה א� ב� הכות הרשע

  ".משו� דהוי לאו שאי� בו מעשה וכל לאו שאי� בו מעשה אי� לוקי� עליו. "ג
  
  

  :3' שאלה מסתשובה ל
  ").תנינא משלשי� בממו� ואי� משלשי� במלקות("א "וו� שדי� זה כבר נאמר במשנה שבד& ה עכי. א
  ".אי� עד זומ� משל� ממו� עד שיזומו שניה�"כי . ב
היא כדי להסתדר ג� , "וחוייבנו ממו�"תוספת המילי� "  [ד פלוני וחוייבנו ממו�"באומר העדנו והוזמנו בב) "1. (ג

סלקא דעת! אמינא כיו� דלחבריה לא מצי " ' הוא שהעד עצמו שאמר זאת משל�  החידוש) 2]  (עקיבא' ע� ר
  ".ל"מחייב ליה איהו נמי לא מיחייב קמ

  
  

  :4' שאלה מסתשובה ל
  ".כדי רשעתו כתיב משו� רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משו� שתי רשעיות. "א
 ממוציא גמר: עולא אמר? ט"מ מאיר רבי אלא(". כדי שיהיה נית� ללמוד ממוציא ש� רע את המקור לשיטתו. ב

, עקיבא' כר לה סבר! קנס שכ� ' רע ש� למוציא מה. ומשל� לוקה כל א&, ומשל� לוקה רע ש� מוציא מה, רע ש�
  ")הוא קנסא זוממי� עדי�: דאמר

  ...").מכותהש� המביא� לידי ... לוקי�: "שנאמר במשנה(מלקות : מאיר' ר.     אזהרה לעדי� זוממי�: חכמי�. ג
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  :5' שאלה מסתשובה ל
באו אחרי� והזימו� באו אחרי� והזימו� אפילו מאה כול� יהרגו ("כאשר כת אחת הזימה כמה כתות עדי�   . א

  ").רבי יהודה אומר איסטטית היא זו ואינו נהרג אלא כת הראשונה בלבד
 אלא אינה א�: קאמר הכי :רבא;  ")!הוה דהוה מאי" 'א! הגמרא דחתה תירו� זה (. והרגו שקדמו: אבהו' ר. ב

  ").!קאמר בלבד הא" 'א! הגמרא דחתה תירו� זה (. נהרגי� אי� ' טפי איכא אי, נהרגת ' אחת כת
 כת אלא אינה א�: קאמר הכי(תירו� רבא ;  "!הוה דהוה מאי" ' נדחה ) והרגו שקדמו(אבהו ' תירו� ר.   (לא. ג

  ")!קאמר בלבד הא" ' נדחה  )נהרגי� אי� ' טפי איכא אי, נהרגת ' אחת
 אבל, מהדר דקא דליכא ' הת� רבנ� אמרי קא לא כא� עד, לרבנ�' אפי ל! דאמרי אנא: לקיש ריש ל! ראמ. "ד

   ".מהדרא דקא הא איכא הכא
  
  

  :6' שאלה מסתשובה ל
מי� הצדוקי� לומדי� מפסוק זה שאי� העדי� זומ;    )נפש בנפש: הגירסה הנכונה(נפש תחת נפש : הפסוק. א

  .עד שיהרג הנדו�נהרגי� 
מנל� דאי� לוקי� אלא א� כ� נגמר הדי� , ותנ� במתניתי� סופג את הארבעי�, העידוהו שחייב לגלות והוזמו. ב

 מגזירה דידהו מלקות אתי לא מתרבו קא זמ� כאשר מדי� ולאו הואיל דהני 'י "רש: הוספה.  [תחילה על פיה�
 דהאי ללקות הנידו� שהרשיעו זוממי� עדי� אלא ילפינ� לא דמההוא, )שלימד על חייבי מלקיות( רשע דרשע שוה
  ].כתיב בנידוני� רשע רשע

  .כי אי� עונשי� מ� הדי�. ג
  
  

  :7' שאלה מסתשובה ל
 מרישא, ממש אחד עד אילימא? אחד מאי, אחד עד פי על יומת לא: שנאמר? פסולה שהיא מיוחדת לעדות מני�. א

  . אחד אחד? אחד מאי אלא !עדי� שני� פי על: לה שמעינ�
הקל וחומר : הערה[    ).ה לא מצטרפו"שיש די בראיית כל אחד ואפ: י"רש(לא נצרכה אלא לבועל את הערוה . ב

 לא: אמרת ' מעשה כולו חזי קא והאי מעשה כולו חזי קא דהאי, זה מחלו� ואחד זה מחלו� אחד ומה השתא: הוא
  ]?מיבעיא ' דמעשה פלגא חזי והאי הדמעש פלגא חזי דהאי, זה אחר בזה, מצטרפי

דכתיב (עדות מיוחדת כשרה בדיני ממונות ) 2(; מצטרפי� –א� היו רואי� את המתרה או המתרה רואה אות� ) 1( .ג
בהמש! , אמנ�) [בדיני נפשות הוא דאי� כשירה אבל בדיני ממונות כשרה 'לא יומת לא יומת על פי עד אחד 

  ].הגמרא מועלית קושיה כנגד זה
  
  
  

  שאלות קצרות
  

אלא : הוספה(לא גולה תחתיו  –שעד זומ� שמעיד שאיש פלוני חייב גלות : פירוש –" הוא ולא זוממי�" .1
  ).לוקה ארבעי�

  

  ).א� העידו בשור המועד שהרג את האד� והוזמו(אי� משלמי� את הכופר  .2
  

  .ניזקיש לחשב לפי דמי ', כופרא כפרה'שלמרות ש .3
  

  ).� זוממי� אי� נמכרי� בעבד עבריולכ� עדי(בגנבתו ולא בזממו  .4
  

עדות שקר 'א� חוזר ואומר : ולכ�.  (לשנות את עדותו/לא יכול לחזור ולבטל, ד"עד שהעיד את עדותו בב .5
  )'ח א"ראה הגהות הב –לא מתקבלת עדותו ולא יחוייב בתשלו� מדיני דגרמי ' העדתי

  

  .המלוה את חבירו סת� אינו רשאי לתובעו בפחות משלושי� יו� .6
  

  ").אינו רשאי לתובעו פחות משלושי� יו�("לאחר שלושי� יו�  .7
  

, ואותביה רב כהנא' האי דנקט לה הכא משו� דאמר רב יהודה לעיל המלוה את חברו לעשר שני� כו" .8
  ".  נקט נמי לכולהו הנ! מילי דשמעתי� דאמרינהו רב יהודה ואותביה רב כהנא

  
 יהו שלא לוגי� לשלשה חיישינ�, טבילה לו עלתה לא ש� הטובל ' הגדול לי� שנפלה מי� מליאה חבית" .9

  "לא בעלמא נהרא אבל, וקיימא דקאי, הגדול לי� ודוקא; אחד במקו�
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כי זה לאו שאי� בו : יעקב' ר;  ")בא הכתוב לית� עשה אחר לא תעשה("כי זה לאו הניתק לעשה : יהודה' ר .10
  .מעשה

  

ד מה להל� אי� מיתה למחצה "שע בחייב מיתות בנאמר רשע בחייבי מלקיות ונאמר ר("גזירה שוה : אביי .11
  ".בעינ� כאשר זמ� לעשות לאחיו וליכא: "רבא;    ")א& כא� אי� מלקות למחצה

  

באו אחרי� והזימו� באו אחרי� והזימו� אפילו מאה כול� ("כאשר כת אחת הזימה כמה כתות עדי�    .12
  ").אשונה בלבדיהרגו רבי יהודה אומר איסטטית היא זו ואינו נהרג אלא כת הר

  

  ]ה מאחותו דסיפא שיש לימוד נוס&"י ד"א רש"יד ע' ראה ב.     [שאי� עונשי� מ� הדי� .13
  

  .אבל לא בעושי הדבר, מדבר) שעשא� לכול� כשני� דהיינו העדי�(במקיימי דבר הכתוב  –" יקו� דבר" .14
  

א סנהדרי� שומעת מפי לא תה) 2. (יוסי אי� הנידו� נהרג עד שיהיו פי שני עדיו מתרי� בו' לדעת ר) 1( .15
  .התורגמ�

  

  .ואינ� רואי� זה את זה, ועד אחד רואה מחלו� זה, מחלו� זה) את העבריי�(עד אחד רואה אותו  .16
  

  .על א& שהמשנה קבעה שלא תהא סנהדרי� שומעת מפי התורגמ�, השתמש במתורגמ� .17
  

  .יש להזהר בעדי ממו� שלא יהיו קרובי� ג� לא לערב .18
  

ואילו א� ברח מחוצה לאר� לאר� סותרי� את דינו מפני .   [� סותרי� את דינוברח מאר� לחוצה לאר� אי .19
  ]זכותה של אר� ישראל

  

20. )1 (�בשערי! אתה מושיב בתי דיני� בכל פל! ופל! ובכל עיר ועיר ) 2.  (סנהדרי� נוהגת באר� ובחוצה לאר
  .ל אתה מושיב בכל פל! ופל! ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר"ובחו

  

  .תיקו) 2(? עי� שנה נקראת חבלנית או דלמא אורח ארעא היאאחת לשב) 1( .21
  

  .ראה בפורת יוס& שמסתפק בכ! וראה את סברותיו לכא� ולכא� .22
  

  .לא .23
  

  ".?ראית� טריפה הרג של� הרג) "ב". (אפילו מפי השד... מתרה שאמרו) "א( .24


