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    """"ָהֵעִדיםָהֵעִדיםָהֵעִדיםָהֵעִדים    ֵּכיַצדֵּכיַצדֵּכיַצדֵּכיַצד""""    ––––א' א' א' א' פרק פרק פרק פרק     מכותמכותמכותמכותמסכת מסכת מסכת מסכת 
        , א, א, א, אבבבב . 1

ָנה    ִמׁשְ
ים זֹוְמִמין יַצד ָהֵעִדים ַנֲעׂשִ   ?ּכֵ

  
ה" לֹוִני ׁשֶ ִאיׁש ּפְ ן ֲחלּוָצהְמִעיִדין ָאנּו ּבְ ה אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ   -  "ּוא ּבֶ

יו :ֵאין אֹוְמִרים ְחתָּ ן ֲחלּוָצה תַּ ה אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ ה ֶזה ּבֶ   ,ֵיָעׂשֶ
ִעים א לֹוֶקה ַאְרּבָ   .ֶאּלָ

  
יב ִלְגלֹות" הּוא ַחּיָ לֹוִני ׁשֶ ִאיׁש ּפְ   - "ְמִעיִדין ָאנּו ּבְ

יו :ֵאין אֹוְמִרים ְחתָּ   ,ִיְגֶלה ֶזה תַּ
א ל ִעיםֶאּלָ   .ֹוֶקה ַאְרּבָ

  

ָמָרא    ּגְ
ים זֹוְמִמין' -ָהא  יַצד ֵאין ָהֵעִדים ַנֲעׂשִ ֵעי ֵליּה  'ּכֵ   !ִמיּבָ

  
  ְועֹוד,

ן: ֵני ְלַקּמָ ָקּתָ   ּדְ
  :ֲאָבל ָאְמרּו ָלֶהם"

ם ְמִעיִדין' לֹוִני, ֵהיַאְך ַאתֶּ ָמקֹום ּפְ נּו ּבְ ם ֱהִייֶתם ִעּמָ אֹותֹו ַהּיֹום ַאתֶּ ֲהֵרי ּבְ   - ' ׁשֶ
  1!ן"י ֵאּלּו זֹוְמִמיֲהֵר 

  
א ָהָתם ָקֵאי ּנָ   :ּתַ

יִמין ְלאֹוָתּה ִמיָתה" ל ַהּזֹוְמִמין ַמְקּדִ   ,ּכָ
ת ּכֵֹהן ּובֹוֲעָלּה    ,חּוץ ִמּזֹוְמֵמי ּבַ

א ְלִמיָתה ַאֶחֶר  יִמין ְלאֹוָתּה ִמיָתה ֶאּלָ ֵאין ַמְקּדִ   .(סנהדרין פט.) ת"ׁשֶ

  ְוֵיׁש ֵעִדים זֹוְמִמין ֲאֵחִרים,
ֵאין  ִעיםׁשֶ א ַמְלקּות ַאְרּבָ ר, ֶאּלָ ל ִעיּקָ ין ֲהָזָמה ּכָ ֶהן ּדִ ין ּבָ   .עֹוׂשִ

יַצד"   ?...ּכֵ
ן ֲחלּוָצה" ה אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ הּוא ּבֶ לֹוִני ׁשֶ ִאיׁש ּפְ   -  "ְמִעיִדין ָאנּו ּבְ

יו :ֵאין אֹוְמִרים ְחתָּ ן ֲחלּוָצה תַּ ה אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ ה ֶזה ּבֶ    ,ֵיָעׂשֶ

א לֹוֶקה ִעי ֶאּלָ   ."םֶאת ָהַאְרּבָ

                                                             

ֵאּלּו ֵאין זוֹ כך גירסת מהר"ם. במהדורת הדפוס גרסו גם את המילים הבאות:  1 ָלל ּדְ   ְמִמין"!"ִמּכְ
  

  רש"י
  

 

  מתני'.
 - 'כיצד העדים נעשין זוממין כו

  בְּגָמָרא מפרש מאי קאמר.
  כהן. - את איש פלוני

בפנינו נתגרשה  - שהוא בן גרושה
אמו קודם שנולד והרי הוא חלל 

  ופסול.
אם הוזמו והן כהנים  - אין אומרים

יעשה זה בן גרושה וחלוצה לקיים 
בו כאשר זמם אלא סופג את 

  הארבעים ובְּגָמָרא מפרש טעמא.
שהרג את הנפש  - שחייב גלות

  בשוגג.
  
  

  גמ'.
האי כיצד אין העדים נעשין  - ה"ג

זוממין מיבעי ליה ועוד דקתני 
לקמן /מכות/ (דף ה) אבל אמרו 

  להם כו'.
כיצד אין העדים נעשין זוממין 

דהא לא מקיימת בהו  - מיבעי ליה
  כאשר זמם.

מאי קא בעי תנא כיצד נעשין  - ועוד
זוממין הא קתני לה לקמן כיצד דין 

במתני' אבל אמרו זוממין דקתני 
להם המזימים היאך אתם מעידים 
עדות זה והלא הייתם עמנו אותו 

  היום במקום פלוני כו'.
מסנהדרין סליק דתנן  - התם קאי

בשילהי אלו הן הנחנקין דהוא 
סיומא דסנהדרין דיש זוממין 
שנשתנו במקצת מדין הזמה 
כדקתני כל הזוממין מקדימים 
לאותה מיתה כלומר אין להם 

מיתה אחרת אלא משכימין  לצפות
לאותה מיתה שנגמר בה דינו של 

  נדון.
נשואה  - חוץ מזוממי בת כהן

שאע"פ שנגמר דינה לשריפה על 
פיהם הם בחנק כדילפינן התם 

סנהדרין/ (דף צ) היא בשריפה /
ואין בועלה בשריפה אלא בחנק 
כשאר אשת איש והזוממין 
משכימין למיתה שחייבו את הבועל 

ם לעשות לאחיו דכתיב כאשר זמ
ולא לאחותו (שם /סנהדרין דף צ'/) 
וקאמר הכא עוד יש זוממין אחרים 
שאין מקיימין בהן דין הזמה כלל 
אלא מלקות ועלה מפרש כיצד 
אותן העדים שאין מקיימין בהן דין 
הזמה נעשין זוממין מעידים אנו 

  כו'.
ואם תעשהו חלל והוא  - ולא לזרעו

  כהן פסלת את זרעו לעולם.
והוא זמם  - ן כאשר זמםבעינ

  לפסול את הנדון ואת זרעו.
כהן הנושא  -  המחלל אינו מתחלל

את הגרושה שמחלל את זרעו אין 
  הוא עצמו מתחלל מן הכהונה.

עד זומם  -  הבא לחלל ולא חילל
שרצה לחלל ולא חיללו אינו דין 

  כו'.
אם באת לדרוש ק"ו זה  - אם כן

בעדים זוממים בטלת תורת 
 הזמתם.
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        בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, א . 2
י?   ְמָנָהֵני ִמיּלֵ

  
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :2ַרּבִ

ֲאַמר ְקָרא ר ָזַמם" :ּדַ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ   ;), יט(דברים יט 3"ַוֲעׂשִ

  .ְולֹא ְלַזְרעוֹ  - "לוֹ "

  

  ְוִליְפְסלּוהּו ְלִדיֵדיּה ְוָלא ִליְפְסלּו ְלַזְרֵעיּה!
  

ֵעיַנן  ֲא "ּבָ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹותּכַ א), יט(דברים יט "ׁשֶ   ., ְוֵליּכָ

  

א  ּדָ ר ּפַ   אֹוֵמר:ּבַ
  ַקל ָוחֹוֶמר:

ל  ַחּלֵ ל; - ּוַמה ַהּמְ   ֵאינֹו ִמְתַחּלֵ
ל  ל ְולֹא ִחיּלֵ א ְלַחּלֵ ל! -ַהּבָ ּלֹא ִיְתַחּלֵ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

  
  :ָרִביָנאַמְתִקיף ַלּה 

ְלּתָ ּתֹוַרת ֵעִדים זֹוְמ  ּטַ ן, ּבִ   - ִמין ִאם ּכֵ
  ֵאינֹו ִנְסָקל, -ּוַמה ַהּסֹוֵקל   ב, ב  

א ִלְסקֹול ְולֹא ָסַקל  ֵקל! -ַהּבָ ּלֹא ִיּסָ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
  

ָרא. יַנן ֵמִעיּקָ ּנִ ְדׁשַ וְרָתא ּכִ א ְמַחּוַ   ֶאּלָ
  

                                                             

ן ָלִקיׁש) :במהדורת הדפוס 2 ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   (ָאַמר ַרּבִ
ךָ  3 ְרּבֶ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמּקִ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ   ַוֲעׂשִ

 

  רש"י
עדים  - ומה הסוקל אינו נסקל

שלא הוזמו עד שנהרג הנדון ואח"כ 
הוזמו אין נהרגין כדאמרינן 
בפרקין /מכות/ (דף ה:) הרגו אין 
נהרגין דכתיב כאשר זמם ולא 

  כאשר עשה.
שהוזם עד  - א סקלהבא לסקול ול

  שלא נהרג הנדון.
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        ב, בב, בב, בב, ב . 3
לּות" יב ּגָ הּוא ַחּיָ לֹוִני ׁשֶ ִאיׁש ּפְ   , ְמִעיִדין ָאנּו ּבְ

יוִיְגֶלה זֶ  :ֵאין אֹוְמִרים ְחתָּ   ,ה תַּ
ִעים א לֹוֶקה ַאְרּבָ   ."ֶאּלָ

  

י?   ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

  :יׁש ִק לָ  יׁש ֵר ֲאַמר 
ֲאַמר ְקָרא   );, ה(דברים יט 4"הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים" :ּדַ

  .ְולֹא זֹוְמִמין - "הּוא"

  

י יֹוָחָנן   אֹוֵמר: ַרּבִ
  ַקל ָוחֹוֶמר:

ה  ה ַמֲעׂשֶ ָעׂשָ ֵמזִ  -ּוַמה הּוא, ׁשֶ   יד, ֵאינֹו ּגֹוֶלה;ּבְ
ה  ּלֹא ָעׂשּו ַמֲעׂשֶ ּלֹא ִיְגלּו! -ֵהן, ׁשֶ ין ׁשֶ ֵמִזיד, ֵאינֹו ּדִ   ּבְ

  
  :5ְוִהיא נֹוֶתֶנת

ה  ה ַמֲעׂשֶ ָעׂשָ ָרה; -הּוא, ׁשֶ ּפָ יֱהֵוי ֵליּה ּכַ ָלא ּתֶ י ֵהיִכי ּדְ ֵמִזיד ָלא ִליְגֵלי, ּכִ   ּבְ
ה  ּלֹא ָעׂשּו ַמֲעׂשֶ ֵמִזיד ַנִמי  -ֵהן, ׁשֶ ָרה!ּבְ ּפָ ֶליֱהֵוי ְלהּו ּכַ י ֵהיִכי ּדְ   ִליְגלּו, ּכִ

  
ְד  וְרָתא ּכִ א ְמַחּוַ   .יׁש ִק לָ  יׁש ֵר ֶאלָּ

  

                                                             

ל ַהבַּ  4 ְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנׁשַ ָחה ָידֹו ַבּגַ ַער ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנּדְ ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ ה ָוָחיַוֲאׁשֶ   ְרֶזל ִמן ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ
ין הּוא(: בדפוס 5   .)ַוֲהלֹא ּדִ

  רש"י
הוא שעשה מעשה במזיד אינו 

ג שעשה מעשה אם ההור - גולה
במזיד עשאו אינו גולה ואפילו בזמן 
שאינו נהרג כגון במזיד בלא 

  התראה.
אלא דיבור  - הם שלא עשו מעשה

בעלמא ובמזיד העידו אינו דין שלא 
  יגלו על המזיד.

 - ומקשינן לרבי יוחנן והיא הנותנת
המדה הזאת שהבאת לפטרן היא 
הנותנת להם חובת גלות הוא לפי 

ם במזיד עשאו שעושה מעשה א
  אינו גולה דלא תהוי ליה כפרה.

על  - הם שלא עשו מעשה יגלו
  זדונן כי היכי כו'.
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        ב, בב, בב, בב, ב . 4
  :עּוָלאֲאַמר 

ִין?   ֶרֶמז ְלֵעִדים זֹוְמִמין, ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ
  
  ?! "ֶרֶמז ְלֵעִדים זֹוְמִמין"

ִתיב: ר ָזַמם" ְוָהא ּכְ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ   )!יט ,(דברים יט 6"ַוֲעׂשִ
  

א:   ֶאלָּ
ִין?  ּלֹוִקין, ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ   ֶרֶמז ְלֵעִדים זֹוְמִמין ׁשֶ

  

ְכִתיב:   ּדִ
יק" ּדִ יקּו ֶאת ַהּצַ ע ,ְוִהְצּדִ יעּו ֶאת ָהָרׁשָ ע .ְוִהְרׁשִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ   .)ב-, א(דברים כה 7"ְוָהָיה ִאם ּבִ

ּום יק" ִמׁשּ ּדִ יקּו ֶאת ַהּצַ יעּו  ,ְוִהְצּדִ עְוִהְרׁשִ ע", "ֶאת ָהָרׁשָ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ    ?!"ְוָהָיה ִאם ּבִ

א:   ֶאלָּ
יק, ּדִ יעּו ֶאת ַהּצַ ִהְרׁשִ   ֵעִדים ׁשֶ

  ְוָאתֹו ֵעִדים ַאֲחִריֵני,
ִעים  יְנהּו ְלָהֵני ְרׁשָ ּוִ ָרא, ְוׁשַ ֵמִעיּקָ יק ּדְ ּדִ יקּו ֶאת ַהּצַ   - ְוִהְצּדִ

ע" ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ   ."ְוָהָיה ִאם ּבִ
  

  !), יג(שמות כ 8"ּלֹא ַתֲעֶנה"ֵליּה  ִמ ְוֵתיּפּוק 
  

ה, ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ָהֵוי ָלאו ׁשֶ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ה  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   ֵאין לֹוִקין ָעָליו.  -ְוָכל ָלאו ׁשֶ

  
  

                                                             

ךָ  6 ְרּבֶ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמּקִ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ   ַוֲעׂשִ
ׁשּו . אאאא 7 ים ְוִנּגְ ין ֲאָנׁשִ י ִיְהֶיה ִריב ּבֵ עּכִ יעּו ֶאת ָהָרׁשָ יק ְוִהְרׁשִ ּדִ יקּו ֶאת ַהּצַ ָפטּום ְוִהְצּדִ ט ּוׁשְ ּפָ ׁשְ הּו 	בבבב. ֶאל ַהּמִ ֵֹפט ְוִהּכָ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ ְוָהָיה ִאם ּבִ

ר ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ   ְלָפָניו ּכְ
ֶקרלֹא ִתְרַצח: (ס) לֹא ִתְנָאף: (ס) לֹא ִתְגנֹב: (ס) לֹא ַתֲענֶ  8   ה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ

  רש"י
שלוקין עדי בן  - רמז לעדים זוממין

גרושה או עדי גלות שפטרם הכתוב 
מדין הזמה מנין שהן לוקין 
ולקמיה פריך תיפוק ליה מלא 

  תענה.
 - קו את הצדיק כו'משום דהצדי

בתמיה אי והצדיקו והרשיעו 
בדיינין קאמר וצדיק ורשע בבעלי 
דינין למה לי והצדיקו צדיק כו' 
ליכתוב כי יהיה ריב בין אנשים 
ונגשו אל המשפט ושפטום והיה 
אם בן הכות למה הוזכרה כאן 
צדקת צדיק וכי כל מקום 
שהצדיקו ב"ד את הזכאי וחייבו 

א קרא את החייב יש מלקות דאת
למיתלי מלקות בוהצדיקו והרשיעו 
אלא על כרחך בעדים משתעי עדים 
שקרים שהרשיעו צדיק ובאו 
אחרים והזימום והצדיקו את 
הנדון שהוא צדיק והרשיעו את 
העדים הרשעים והיה אם בן הכות 
את הרשע אם הזמה זו בת מלקות 
היא שאינו יכול לקיים בה דין 
הזמה גמורה כגון בעדי בן גרושה 

  או גלות והפילו השופט והכהו.
כל עונשי  - ותיפוק ליה מלא תענה

לאוין מלקות אלא במקום שפירש 
לך בו עונש וכאן שאינו יכול לענשן 

  בעונש הכתוב בהן ילקו.
 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו

לקמן יליף לה בפרק ג' /מכות/  -
  (דף יג:).
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        ב, בב, בב, בב, ב . 5
ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ

ֵעִדים זֹוְמִמין הָע ּבָ ְר ַא " ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ   :ּדְ
ה ּוֶב  רּוׁשָ ן ּגְ ין ּבֶ   ,ן ֲחלּוָצהֵאין ַנֲעׂשִ
  ,ְוֵאין ּגֹוִלין ְלָעֵרי ִמְקָלט

ִמין ֶאת ַהּכֹוֶפר ּלְ    ,ְוֵאין ְמׁשַ
ֶעֶבד ִעְבִרי ִרין ּבְ   .ְוֵאין ִנְמּכָ

ּום  י ֲעִקיָבאִמׁשּ    :ָאְמרוּ  ַרּבִ
ִמין  ּלְ   ."ַעְצָמן יל ּפִ ַע ַאף ֵאין ְמׁשַ

  
ה ּוֶבן ֲחלּוָצה" רּוׁשָ ן ּגְ ין ּבֶ    -" ֵאין ַנֲעׂשִ

ַדֲאַמ    ַרן.ּכְ
  
  - " ְוֵאין ּגֹוִלין ְלָעֵרי ִמְקָלט"

ַדֲאַמַרן.   ּכְ
  
ִמין ֶאת ַהּכֹוֶפר" ּלְ   - " ְוֵאין ְמׁשַ

ָרה, -ָקָסְבֵרי: ּכּוְפָרא  ּפָ   ּכַ
ָרה ִניְנהּו. -ְוָהֵני  ּפָ ֵני ּכַ   ָלאו ּבְ

  
א: 'ּכּוְפָרא  ּנָ ָרה'?  -ַמאן ּתַ ּפָ   ּכַ

  
אֲאַמר    :ַרב ִחְסּדָ

נ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ רֹוָקה ִהיא.ַרּבִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ   ֹו ׁשֶ
ַתְנָיא:   ּדְ

ְדיֹון ַנְפׁשוֹ "" ק -) , ל(שמות כא 9"ְוָנַתן ּפִ ֵמי ִניּזָ   ;ּדְ
ָמֵעאל י ִיׁשְ ל  ַרּבִ נֹו ׁשֶ יּבְ רֹוָקה  ַרּבִ ן ּבְ יק - אֹוֵמריֹוָחָנן ּבֶ ֵמי ַמּזִ   ."ּדְ

ְלֵגי:  ָהא ָקא ִמיּפַ   ַמאי ָלאו, ּבְ
ָמר ָסַבר:   ָממֹוָנא,  -ּכּוְפָרא  ּדְ

ָרה –ר ָסַבר: ּכּוְפָרא ּוָמ  ּפָ   .ּכַ
  

א:ֲאַמר  ּפָ   ַרב ּפַ
  ָלא.

י ָעְלָמא: ּכּוְפָרא  כּוּלֵ ָרה; -ּדְ ּפָ   ּכַ
ְלֵגי:  ָהא ָקא ִמיּפַ   ְוָהָכא, ּבְ

ְייִמיַנן, ק ׁשָ ְדִניּזָ   ָמר ָסַבר: ּבִ
ְייִמיַנן. יק ׁשָ ְדַמזִּ   ּוָמר ָסַבר: ּבִ

  
ָנן? ַמאי ַטְעַמְייה ַרּבָ   ּו ּדְ

  
ָתה'ֶנֱאַמר  ה, ְוֶנֱאַמר  ), ל(שמות כא  'ֲהׁשָ ָתה'ְלַמּטָ   ְלַמְעָלה; ), כב(שמות כא 'ֲהׁשָ

ן  ַהּלָ אן  - ַמה ּלְ ק, ַאף ּכָ ְדִניּזָ ק. -ּבִ ְדִניּזָ   ּבִ
  

ָמֵעאל? י ִיׁשְ   ְוַרּבִ
  
ְדיֹון ַנְפׁשוֹ " ִתיב. ), ל(שמות כא "ְוָנַתן ּפִ   ּכְ
  

ָנן?    ְוַרּבָ
  

ְדיֹון ַנְפׁשוֹ "ן, ִאי ִתיב; "ּפִ   ּכְ
ְייִמיַנן  י ׁשָ ְייִמיַנן.  -ִמיהּו, ּכִ ק ׁשָ ְדִניּזָ   ּבִ

  
ֶעֶבד ִעְבִרי" ִרין ּבְ   - " ְוֵאין ִנְמּכָ

                                                             
ת ָעָליו 9 ר יּוׁשַ ֹכל ֲאׁשֶ ְדיֹן ַנְפׁשֹו ּכְ ת ָעָליו ְוָנַתן ּפִ   ִאם ּכֶֹפר יּוׁשַ

  רש"י
אם העידו  - ואין משלמין כופר

בשור המועד שהרג את האדם 
והוזמו והיו מחייבין את הבעלים 
כופר דכתיב (שמות כא) אם כופר 

  יושת עליו וגו'.
אם העידוהו שגנב  - ין נמכריןוא

ואין לו מה לשלם ונגמר דינו לימכר 
  כדכתיב ונמכר בגנבתו.
אם הוזמו  - אין משלמין ע"פ עצמן

בב"ד ולא הספיק בעל דין להעמידן 
בדין על הזמתן עד שברחו ובאו 
בב"ד אחר והודו שהוזמו בב"ד 

  פלוני ולקמן מפרש טעמא.
לכפר על זה שהרג  - כופרא כפרה

את האדם והני לאו בני כפרה שורו 
  נינהו שלא הרג שורם אדם.

שהזיק  - ומר סבר כופרא ממונא
גופו של זה ונתחייב ליורשיו דמי 

  ההרוג.
לכפר על עצמו  - כופרא כפרה

שחייב מיתה בידי שמים לפיכך יתן 
  דמי עצמו.

בהכי הויא ליה  -  בדניזק שיימינן
כפרה כי יהיב דמי ניזק ולקמיה 

  מפרש טעמיה.
דאילו ַרִּבי  - אי טעמייהו דרבנןמ

ישמעאל מסתבר טעמיה כיון 
דכופרא כפרה דמי עצמו בעי 

  למיתב.
בנוגף אשה  - נאמר השתה למעלה

הרה כאשר ישית עליו בעל האשה 
  (שם /שמות כ"א/).

בכופר אם  - ונאמר השתה למטה
  כופר יושת עליו.

שמשלם דמי  - מה להלן בדניזק
  וולדות שנזוקו.

  דנותן את הכופר. - פדיון נפשו
אמרי לך אין ודאי פדיון  - ורבנן

נפשו הוא דכופרא כפרה מיהו 
בדניזק שיימינן ובהכי הויא למזיק 

  פדיון נפשו.
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  ְלֵמיַמר:ַרב ַהְמנּוָנא ָסַבר 

ִאית ֵליּה ְלִדיֵדיּה, י, ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ
ַבן ִאיהּו ָלא ִמְזּדְ ִמיּגֹו ּדְ ְבנּו;, ִאיְנהוּ 10ּדְ    ַנִמי ָלא ִמיְזּדַ

ֵלית ֵליּה ְלִדיֵדיּה,   ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ִאית ְלהּו ְלִדיְדהּו  ב ּדְ ְבנּו. -ַאף ַעל ּגַ   ִמיְזּדַ

  
  : ָרָבא ֲאַמר ֵליּה 

  ְוֵליְמרּו ֵליּה:
ְבַנת?!   'ִאי ַאְנּתְ ֲהָוה ָלְך, ִמי ֲהָוה ִמיְזּדַ

ְבִניַנן   !'ֲאַנן ַנִמי ָלא ִמיְזּדַ
  

א ָס    ְלֵמיַמר: ַרב ַהְמנּוָנא ַבר ֶאלָּ
ִאית ֵליּה אֹו ְלִדיֵדיּה אֹו ְלִדיְדהּו; י, ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ֵלית ֵליּה ָלא ְלִדיֵדיּה ְוָלא ְלִדיְדהּו  ְבֵני. -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ   ִמְזּדַ
  

  :ָרָבא ֲאַמר ֵליּה 
ְגֵנָבתוֹ " ר ּבִ   ֲאַמר ַרֲחָמָנא;(שמות כב)  "ְוִנְמּכַ
ְגֵנָבת" ְזָממֹו. - "וֹ ּבִ   ְולֹא ּבִ
  
  
ּום " י ֲעִקיָבאִמׁשּ ִמין : ָאְמרוּ  ַרּבִ ּלְ   ."ַעְצָמן יל ּפִ ַע ַאף ֵאין ְמׁשַ
  

  ? איָב ִק י ֲע ּבִ ַר ַמאי ַטְעָמא ְד 
  

י ַעְצמֹו. -ָקָסַבר: ְקָנָסא הּוא, ּוְקָנס  ם ַעל ּפִ ּלֵ   ֵאין ְמׁשַ
  

ה:ָאַמר    ַרּבָ
ה,  ֲהֵרי לֹא ָעׂשּו ַמֲעׂשֶ ַדע, ׁשֶ ִמין. 11ְוֶנֱהָרִגיםּתֵ ּלְ   ּוְמׁשַ

  
  ַרב ַנְחָמן:ָאַמר 

ִמים. ּלְ ָעִלים, ּוְמׁשַ ַיד ּבְ ֲהֵרי ָממֹון ּבְ ַדע, ׁשֶ   ּתֵ

  
ה? ַמאי ִניהוּ    ג, א  לֹא ָעׂשּו ַמֲעׂשֶ   ?ּדְ

ה! ַרּבָ   ַהְיינּו ּדְ
  

  ֵאיָמא:
  ַרב ַנְחָמן.ְוֵכן ֲאַמר 

                                                             

  .ַבןְזּדְ נִ : בדפוסכך גירסת יעב"ץ.  10
  : בלי "ונהרגים".בדפוסכך תוקן בדפוסים.  11

  רש"י
שיש לו לגנב  - דאית ליה לדידיה

ממון לשלם דמי הגניבה אם לא 
מה לשלם דמיגו  הוזמו ולהם אין

דאיהו לא הוה מזדבן אם לא 
הוזמו אינהו נמי כי הוזמו לא 

  מזדבני שהרי לא זממו למכרו.
 - וקנס אינו משלם ע"פ עצמו

דכתיב גבי כפל אשר ירשיעון 
אלהים פרט למרשיע את עצמו 

  (ב"ק דף סד:).
דקנסא הוא שהרי המעידים  - תדע

בנפש לא הרגו אדם ולא נהרג אדם 
  רגין ומשלמין ממון.על פיהם ונה

האי ממון ביד בעליו  - מאי ניהו
דקאמר ר"נ היינו דלא נעשה מעשה 
שעדיין לא שילם אלא שנגמר דינו 

  לשלם.
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        ג, אג, אג, אג, א . 6
  ַרב:ֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ֲאַמר 

ם ְלִפי ֶחְלקֹו. ֵעד זֹוֵמם ְמ  ּלֵ   ׁשַ
  

ם ְלִפי ֶחְלקֹו"?  ּלֵ   ַמאי "ְמׁשַ
  

א  ְלּגָ ם ּפַ ּלֵ א ְוַהאי ְמׁשַ ְלּגָ ם ּפַ ּלֵ ַהאי ְמׁשַ   - ִאיֵליָמא ּדְ
  

ֵניָנא:   ּתְ
ַמְלקּות" ין ּבְ ׁשִ ּלְ ָממֹון ְוֵאין ְמׁשַ ין ּבְ ׁשִ ּלְ   ! (מכות ה.) "ְמׁשַ
  

א,   ֶאּלָ
ְייה ּזּום ַחד ִמיּנַ ִאיּתַ גֹון ּדְ יֵדיּה ּו, ּדִ ּכְ א ּדִ ְלּגָ ם ּפַ ּלֵ   .ְמׁשַ

  
ם?! ּלֵ   ּוִמי ְמׁשַ

ְנָיא:   ְוָהא ּתַ
ם ָממֹון" ּלֵ ֵניֶהם ,ֵאין ֵעד זֹוֵמם ְמׁשַ ּזֹומּו ׁשְ ּיִ   "!ַעד ׁשֶ
  

  ָרָבא:ָאַמר 
אוֹ  י"ֵמר: ּבְ ֶקר ֵהַעְדּתִ   ."ֵעדּות ׁשֶ

  
יּה?! ִמיּנֵ ל ּכְ   ּכָ

יד, ׁשּוב ֵאינֹו חֹוֵזר ּוַמ ' ִהּגִ יָון ׁשֶ ידּכֵ   ! 'ּגִ
  

א,   ֶאּלָ
אֹוֵמר:  לֹוִניֵהַעְדנּו ְוהוּ "ּבְ ין ּפְ ֵבית ּדִ   . "ַזְמנּו ּבְ

  
י ֲעִקיָבא! ַרּבִ ָלא ּכְ ַמאן? ּדְ   ּכְ

י ֲעִקיָבא, ָהא ֲאַמר:  ַרּבִ ִאי ּכְ י ַעְצמוֹ "ּדְ ם ַעל ּפִ ּלֵ   ! "ַאף ֵאינֹו ְמׁשַ
  

א,   ֶאּלָ
אֹוֵמר:  ין "ּבְ ֵבית ּדִ לֵהַעְדנּו ְוהּוַזְמנּו ּבְ יְבנּו ָממֹוןּפְ   ."ֹוִני, ְוחּוּיַ

ְך ָאִמיָנא: ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
יב; יב ֵליּה, ִאיהּו ַנִמי ָלא ִמיַחּיֵ ְלַחְבֵריּה ָלא ָמֵצי ְמַחּיֵ יָון ּדִ   ּכֵ

ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ
  

  רש"י
אם שלשה עדים  - משלשין בממון

הן או ארבעה משלשין ביניהם בית 
ן נעשין שליש ביניהן להשוותם די

בפרעון איש לפי חלקו אי נמי האי 
משלשין לישנא בעלמא הוא 
מחלקין הפרעון בין שלשתן והוא 

  הדין נמי אם ארבעה הן מרבעין.
בתמיה וכי יכול הוא  - כל כמיניה

  לחזור בו ויפטר הנדון מלשלם.
אני ופלוני וחבירו אינו  - העדנו
  מודה.

שהוזמנו  בב"ד - וחוייבנו ממון
והעמידנו הנדון בדין על הזמתנו 
וחייבונו בב"ד ומההיא שעתא 
ממונא הוא גבייהו ואין זה מרשיע 

  את עצמו שכבר הרשיעוהו אלהים.
 - כיון דלחבריה לא מצי מחייב ליה

  שאינו נאמן על חבירו.

 



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

10

        ג, א ג, א ג, א ג, א  . 7
ָנה    ִמׁשְ

לֹוִני" ּתֹו ְולֹא ָנַתן  ,ְמִעיִדין ָאנּו ֶאת ִאיׁש ּפְ יֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ּגֵ ָתּה ׁשֶ תּוּבָ   -  "ָלּה ּכְ
ָתּה  תּוּבָ ן ָלּה ּכְ ין ַהּיֹום ּוֵבין ְלָמָחר סֹופֹו ִליתֵּ   !ַוֲהלֹא ּבֵ

ל זוֹ  ָתּה ׁשֶ ְכתּוּבָ ן ּבִ ה ָאָדם רֹוֶצה ִליתֵּ ּמָ ה, אֹוְמִדין ּכַ ְרׁשָ ִאם ִנְתַאְלְמָנה אֹו ִנְתּגָ   ;ׁשֶ
ְעָלּה  -ְוִאם ֵמָתה  ה ּבַ ּנָ   .ִייָרׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ
יַצד  ִמין? ּכֵ   ׁשָ

  
א:ָאַמר    ַרב ִחְסּדָ

ַעל. ּבַ   ּבַ
  

ְעָיא  ר אֹוׁשַ   אֹוֵמר:ַרב ָנָתן ּבַ
ה. ָ ִאׁשּ   ּבַ

  
א:ָאַמר  ּפָ   ַרב ּפַ

ָתּה. ה ּוִבְכתּוּבָ ָ ִאׁשּ   ּבַ
  
  

  רש"י
  .מתני'

בפנינו ביום פלוני וזה  - שגירש את אשתו
אומר לא גרשתי ואיני חייב לה כתובה 

  ונמצאו זוממין בעמנו הייתם.
כלומר מה ישלמו אלו  - והלא בין היום כו'

אם תאמר כל הכתובה והלא שמא ימות או 
יגרשנה היום או מחר וסופו ליתן לה כתובה 

  נמצאו שלא היו מפסידין אותו כלום.
 אומדין כמה אדם רוצה ליתן בכתובה של זו

נתארמלה או נתגרשה יטלנה מספק שאם  -
לוקח ואם מתה יירשנה בעלה ויפסיד 
מעותיו שנתן ובגמ' מפרש מאי קא מחייב 

  להו תנא דמתני' ליתן.
  

  .גמ'
כלומר מאי קא מחייב להו  - כיצד שמין

למיתב דיש לפתור משנתנו לשני צדדים 
כיצד הרי יש לאיש ולאשה זכות ספק 
בכתובה זו היא מצפה שאם ימות או 

ה תגבה את כולה והוא מצפה שאם יגרשנ
תמות בחייו יירשנה יפה כח זכותו מכח 
זכותה שהוא אוכל פירות הקרקע המיוחד 
לכתובתה תמיד ולא היא ועוד שהוא מוחזק 
ועומד והיא מחסרא גוביינא ואם באו 
למכור לאחר זו זכות ספיקה וזה זכות 
ספיקו שלו נמכר ביותר משלה ולישנא 

ות ספיקה דקתני דמתני' משמע ששמין זכ
כמה אדם רוצה ליתן שאם נתארמלה והא 
ליכא למימר שאותן דמים יתנו הזוממין 
שהרי לא זכות ספיקה באו להפסידו אלא 
זכות ספיקו שהיו מחייבין אותו לפרוע מיד 
ויש לומר דה"ק שמין זכות ספיקה כמה 
אדם רוצה ליתן בטובת הנאה שלה ואותו 

שאר היו לא ישלמו וכל השאר ישלמו שכל ה
מפסידין אותו בעדותם אבל אותן דמים לא 
היו מפסידין אותו שהרי גם עתה כשהוזמו 
אם היתה רוצה למכרה יתן לה הבעל ברצון 
טובת הנאה זו או דלמא זכות ספיקו קאמר 
מתני' דלישיימו ואותן דמים יתנו העדים 
ולא מחייבינן להו כולי האי שיתנו כל 

לא היה הכתובה חוץ מטובת הנאתה דשמא 
נפסד בעדותן כל כך שאף עתה כשהן זוממין 
שמא ימות מחר ותגבה הכל כי היא לא 
תמכרנה לו בטובת הנאה אבל טובת הנאתו 
יתנו לו שכך היו מפסידין אותו שאם לא 
הוזמו היה פורע מיד עכשיו שהוזמו יש לו 
בה זכות ספיקו כבתחלה ושאם נתארמלה 

ן דמתני' ה"ק אומדין כמה אדם רוצה לית
בכתובה זו שהיא תלויה בספק שאם 
נתארמלה תגבנה היא ואם מתה יירשנה 

  בעלה ושמין ב"ד את זכות ספיקו ויתנו לו.
זכות ספיקו של בעל  - רב חסדא אמר בבעל

אומדין כמה אדם רוצה ליתן בו ואותו יתנו 
  הזוממין.

זכות ספיקה אומדין  -  רב נתן אמר באשה
וחומר  ואותו לא ישלמו (וכל השאר ישלמו)

  גדול הוא אצלן.
שמין כרב נתן  - אמר רב פפא באשה

ובכתובתה לא ישלמו לו אלא העודף 
בכתובתה על הדמים הללו אבל לא נכסי 
מלוג שלה ואע"פ שאף נכסי מלוג היו 
מפסידין אותו בעדותן מלאכול פירות בחייה 
ומלירש אותה במותה אין משלמין דיכולין 

תה ולא לומר אנו לא העדנו אלא על כתוב
ידענו שהיו לה נכסי מלוג ואני לא כך 
שמעתיה וכך שמעתי רב חסדא אמר בבעל 
לפי מה שהן נכסי הבעל אם עידית אם 
זיבורית אומדין את טובת הנאתה 
כשהלוקח מדקדק בכך רב נתן אמר באשה 
ובא רב פפא ופירש מאי ובאשה דקאמר רב 
נתן בכתובתה שאם ייחד לה קרקע 

בי מגמגם בה חדא לכתובתה בו ישומו ול
היכי מחייבינן להו זכות ספיקה הלא לא היו 
מפסידין אותו אלא זכות ספיקו ועוד דהכי 
איבעי ליה למיתני רב חסדא אמר בנכסי 
הבעל ותו היכא דייחד לה שדה לכתובתה 

  מאי טעמא דרב חסדא דפליג.

 



                                              ""ֵּכיַצד ָהֵעִדים –מסכת מכות פרק א' 
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לֹוִני" ִאיׁש ּפְ יב ַלֲחֵבירֹו ֶאֶלף זּוז ,ְמִעיִדין ָאנּו ּבְ הּוא ַחּיָ   ,ׁשֶ
ָנן ל ים יֹוםַעל ְמָנת ִליתְּ לֹׁשִ אן ְוַעד ׁשְ   ,"ֹו ִמּכָ

ִנים" :ְוהּוא אֹוֵמר ר ׁשָ אן ְוַעד ֶעׂשֶ    - "ִמּכָ
ן ה ָאָדם רֹוֶצה ִליתֵּ ּמָ ָידֹו ֶאֶלף זּוז ,אֹוְמִדים ּכַ   ,ְוִיְהיּו ּבְ

ים יֹום לֹׁשִ אן ְוַעד ׁשְ ין נֹוְתָנן ִמּכָ ִנים ,ּבֵ ר ׁשָ אן ְוַעד ֶעׂשֶ ין נֹוְתָנן ִמּכָ   .ּבֵ
  

ָמָרא    ּגְ
מּוֵאל:ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר    ׁשְ

ִנים  ר ׁשָ ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ְלֶעׂשֶ ְטּתֹו. -ַהּמַ ּמַ ִביִעית ְמׁשַ   ׁשְ
יּה    ג, ב  א ָלא ָקִריַנן ּבֵ ּתָ ַהׁשְ ב ּדְ   ,), ב(דברים טו 12"לֹא ִיּגֹושׂ "ְוַאף ַעל ּגַ

   ."לֹא ִיּגֹושׂ "סֹוף ָאֵתי ִליֵדי 
  

ֲהָנא:ְמִתיב    ַרב ּכָ
ןאֹוְמ " ה ָאָדם רֹוֶצה ִליתֵּ ּמָ ָידוֹ  ,ִדים ּכַ    ,ְוִיְהיּו ֶאֶלף זּוז ּבְ

ים יֹום לֹׁשִ אן ְוַעד ׁשְ ן ִמּכָ ין ִליתֵּ ִנים ,ּבֵ ר ׁשָ אן ְוַעד ֶעׂשֶ ן ִמּכָ   ;"ּוֵבין ִליתֵּ
ְטּתֹו"  ּמַ ִביִעית ְמׁשַ : "ׁשְ ּלּוֵמי ֵליּה!  -ְוִאי ָאְמַרּתְ ֵעי ׁשַ הּו ַנִמי ּבָ   ּכּוּלְ

  
  ָבא:ָר ֲאַמר 

ַמאי ָעְסִקיַנן?   ָהָכא ּבְ
ין.     - ָטרֹוָתיו לֵבית ּדִ ּכֹון, ּוְבמֹוֵסר ׁשְ ׁשְ ַמְלֶוה ַעל ַהּמַ   ּבְ

ְתַנן:   ּדִ
ּכֹון" ׁשְ ְלֶוה ַעל ַהּמַ ין ,ַהּמַ ָטרֹוָתיו ְלֵבית ּדִ ִמיִטי - ְוַהּמֹוֵסר ׁשְ   ן".ֵאין ַמׁשְ
  

ָאְמֵרי: א ּדְ   ִאיּכָ
  

  מּוֵאל:ׁשְ ֲאַמר ְיהּוָדה  ָאַמר ַרב
ִנים  ר ׁשָ ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ְלֶעׂשֶ ְטּתֹו. -ַהּמַ ּמַ ִביִעית ְמׁשַ   ֵאין ׁשְ

ָאֵתי ִליֵדי  ב ּדְ   ,"לֹא ִיּגֹושׂ "ְוַאף ַעל ּגַ

יּה  א ִמיָהא ָלא ָקִריַנן ּבֵ ּתָ   ."לֹא ִיּגֹושׂ "ַהׁשְ
  

ֲהָנא:ֲאַמר    ַרב ּכָ
ֵניָנא:   ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתְ

ה ָאָדם " ּמָ ןאֹוְמִדין ּכַ ָידוֹ  ,רֹוֶצה ִליתֵּ   ,ְוִיְהיּו ֶאֶלף זּוז ּבְ
ים יֹום לֹׁשִ אן ְוַעד ׁשְ ן ִמּכָ ין ִליתֵּ ִנים ,ּבֵ ר ׁשָ אן ְוַעד ֶעׂשֶ ן ִמּכָ   ."ּוֵבין ִליתֵּ

ְטּתֹו"  ּמַ ִביִעית ְמׁשַ : "ׁשְ ּלּוֵמי ֵליּה! -ְוִאי ָאְמַרּתְ עּו ׁשַ הּו ַנִמי ּבָ   ּכּוּלְ
  

  ָרָבא:ֲאַמר 
ַמאי ָע    ְסִקיַנן?ָהָכא ּבְ

ין. ָטרֹוָתיו ְלֵבית ּדִ ּכֹון, ּוְבמֹוֵסר ׁשְ ׁשְ ַמְלֶוה ַעל ַהּמַ   ּבְ
ְתַנן:   ּדִ

ּכֹון" ׁשְ ְלֶוה ַעל ַהּמַ ין ,ַהּמַ ָטרֹוָתיו ְלֵבית ּדִ ִמיִטין - ְוַהּמֹוֵסר ׁשְ   ".ֵאין ַמׁשְ
  

                                                             

ר יַ   12 ה ָידֹו ֲאׁשֶ ֵ ַעל ַמׁשּ ל ּבַ מֹוט ּכָ ה ׁשָ ִמּטָ ְ ַבר ַהׁשּ ה ַלהְוֶזה ּדְ ִמּטָ י ָקָרא ׁשְ ֵרֵעהּו לֹא ִיּגֹׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו ּכִ ה ּבְ ֶ   'ׁשּ

  רש"י
בשביעית לא  - ואע"ג דהשתא

קרינא ביה לא יגוש שהרי אם בא 
לנגשו בלא שביעית נמי אינו יכול 
לא אמרי' כיון דלא קרינן ביה לא 
יגוש לא קרינן ביה שמוט דסוף 

ידי לא יגוש והכי משתמע אתי ל
ביה קרא לא יגוש בזמנו את רעהו 

  כי קרא שמטה קודם לכן.
הוא  - מוסר שטרותיו לב"ד

פרוזבול שהתקין הלל שכתוב בו 
מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינין 
שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי 

  שאגבנו כל זמן שארצה.
דלא קרינן ביה לא  - אין משמיטין

  בע כלום.יגוש שהרי אינו תו
לדידי מיפרשא לי כו' אין לו עליו 

שהמתנה על מה שכתוב  - אונאה
בתורה תנאו קיים ואם אמר לו 
ע"מ שאין בו אונאה אין זה מתנה 
שימחול לו אונאתו אלא הוא 
התנה עמו שאינו אונהו במכר זה 
והרי אנו רואים שיש בו אונאה 
ובהאי מודה שמואל דיש לו עליו 

לוה הלוני אונאה ה"נ אם אמר לו 
על מנת שלא תשמטני אתה 
בשביעית תנאי הוא זה ואע"פ 
שהתנה על מה שכתוב בתורה 
תנאו קיים אבל אם אמר לו על 
מנת שלא תשמטני שביעית 
השביעית אינה מסורה בידו 
להתנות שלא תהא השביעית 

  משמטת לפיכך אין כאן תנאי.
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        ג, ב ג, ב ג, ב ג, ב  . 9
מּוֵאל:ֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ְוָאַמר    ׁשְ

ִביִעית' ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו: 'ַעל ְמנָ  ֵטִני ׁשְ ּמְ ׁשַ ּלֹא ּתְ ֶטת. -ת ׁשֶ ּמֶ ִביִעית ְמׁשַ   ׁשְ
  

מּוֵאל:   ֵליָמא, ָקָסַבר ׁשְ
ּתֹוָרה הּוא, תּוב ּבַ ּכָ ֶ   ַמְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ

ֵטל? ָנאֹו ּבָ ּתֹוָרה ּתְ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ   ְוָכל ַהּמַ
ַמר:   ְוָהא ִאיּתְ

ֵא    - ין ְלָך ָעַלי אֹוָנָאה' ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו: 'ַעל ְמָנת ׁשֶ
  אֹוֵמר: ֵיׁש לֹו ָעָליו אֹוָנָאה;ַרב 

מּוֵאל וּ    אֹוֵמר: ֵאין לֹו ָעָליו אֹוָנָאה!ׁשְ
  

ַמר ֲעַלּה:   ָהא ִאיּתְ
א ִליַרב ָעָנן: ֲאַמר  ְרׁשָ מּוֵאל: 13ְלִדיִדי ִמּפָ ׁשְ יּה ּדִ   ִמיּנֵ

ֵאין ְלָך ָעַלי אֹוָנָאה'    ו אֹוָנָאה;ֵאין לֹו ָעָלי -'ַעל ְמָנת ׁשֶ
ֵאין ּבֹו אֹוָנָאה'    ֲהֵרי ֵיׁש ּבֹו אֹוָנָאה. -'ַעל ְמָנת ׁשֶ

  ָהִכי ַנִמי:
ִביִעית'  ְ ׁשּ ֵטִני ּבַ ּמְ ׁשַ ּלֹא ּתְ ְטּתֹו; - 'ַעל ְמָנת ׁשֶ ּמַ ִביִעית ְמׁשַ   ֵאין ׁשְ

                                                             

 .ֵליהּ : בדפוסכך במסורת הש"ס.  13
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        ג, בג, בג, בג, ב . 10
ָנא:   ּתָ

ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ְסָתם " חֹות ִמׁשְ  -ַהּמַ אי ְלָתְבעֹו ּפָ ַ ים יֹוםֵאינֹו ַרׁשּ   ".לֹׁשִ
  

ר ָחָנה ָסַבר  ר ּבַ ה ּבַ יּה ּדְ ַרּבָ   ְלֵמיַמר:ַרב ַקּמֵ
ָלִתין יֹוִמין; ִציר ִמּתְ ָטר ּבָ ָכַתב ׁשְ ָטַרח ּדְ ָלא ֲעַבד ִאיִניׁש ּדְ ָטר, ּדְ ׁשְ ַמְלֶוה ּבִ י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ה    ָלא. -ֲאָבל ַמְלֶוה ַעל ּפֶ
  

  :ַרבֲאַמר ֵליּה 
  ָהִכי ֲאַמר ֲחִביִבי: 

ה. ְלֶוה ַעל ּפֶ ָטר ְוֶאָחד ַהּמַ ׁשְ ְלֶוה ּבִ   ֶאָחד ַהּמַ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:   ּתַ
ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ְסָתם " ים יֹום -ַהּמַ לֹׁשִ ְ חֹות ִמׁשּ אי ְלתֹוְבעֹו ּפָ ַ    ,ֵאינֹו ַרׁשּ

ה ְלֶוה ַעל ּפֶ ָטר ְוֶאָחד ַהּמַ ׁשְ ְלֶוה ּבִ   ."ֶאָחד ַהּמַ

  
מּוֵאל ֲאַמר ֵליּה  ָנה:ַרב ַמ לְ ׁשְ   תָּ

א:  ַמְעּתָ ת ַלּה ְלָהא ׁשְ ְמָפְרׁשַ ְרָעיְך, ַעד ּדִ יִתיב ַאּכַ   ָלא ּתֵ
ָנן: ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ   ְמָנא ָהא ִמיּלְ

ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ְסָתם " ים יֹום -ַהּמַ לֹׁשִ ְ חֹות ִמׁשּ אי ְלתֹוְבעֹו ּפָ ַ   ,ֵאינֹו ַרׁשּ
ְלֶוה ַעל  ָטר ְוֶאָחד ַהּמַ ׁשְ ְלֶוה ּבִ הֶאָחד ַהּמַ   ?"ּפֶ

  
  ֲאַמר ֵליּה:

ְכִתיב:  ַבע"ּדִ ֶ ַנת ַהׁשּ ה ,ָקְרָבה ׁשְ ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ   - ) , ט(דברים טו 14"ׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ַבע"ִמּמַ ֶ ַנת ַהׁשּ ִהיא "ָקְרָבה ׁשְ ה, ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ ִמּטָ ַנת ׁשְ    ?!ׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר:  א ַמה ּתַ ה"ֶאּלָ ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ   ?"ׁשְ

זֹו; 15: ֵיׁש לֹוַמר ָלךְ  ִהיא ּכָ ה ַאֶחֶרת ׁשֶ ִמּטָ   ׁשְ
  ְוֵאיזֹו זֹו?

ים יֹום; - לֹׁשִ ְ ָפחֹות ִמׁשּ אי ְלתֹוְבעֹו ּבְ ַ ֵאינֹו ַרׁשּ ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ְסָתם, ׁשֶ   ַהּמַ
ֲאַמר ָמר:  ָנה"ּדַ ָנה ָחׁשּוב ׁשָ ָ ׁשּ ים יֹום ּבַ לֹׁשִ   ."ׁשְ

  
  

                                                             

ה ְוָרָעה ֵעיְנךָ  14 ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ ַבע ׁשְ ֶ ַנת ַהׁשּ ַעל ֵלאמֹר ָקְרָבה ׁשְ ן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְבָך ְבִלּיַ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ָאִחיָך ָהֶאבְ  ִהׁשּ ן לֹו ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל הּבְ ְוָהָיה ְבָך  'יֹון ְולֹא ִתתֵּ
  ֵחְטא

  : בלי "יש".בדפוסכך במהר"ם.  15

  רש"י
תרגום של דודי רבי חייא  - חביבי

  אחי אביו היה.
  שקרויה שנה. - שהוא כזו
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        ג, בג, בג, בג, ב . 11
  ַרב:ֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ַוֲאַמר 
ת ַהּפֹוֵת  ּבָ ׁשַ אר ּבְ ּוָ ית ַהּצַ את. -ַח ּבֵ יב ַחּטַ   ַחּיָ

  
ֲהָנא:ַמְתִקיף ַלּה    ַרב ּכָ

ין ֶזה ִלְמגּוַפת ָחִבית?!   ְוִכי ַמה ּבֵ
  

  ֲאַמר ֵליּה:
  ִחּבּור,  -ֶזה 

  ֵאינֹו ִחּבּור. -ְוֶזה 
  
  

  רש"י
שעשה פה  - הפותח בית הצואר

  לחלוק חדש.
שתיקן כלי האי דנקט לה  - חייב

הכא משום דאמר רב יהודה לעיל 
המלוה את חברו לעשר שנים כו' 
ואותביה רב כהנא נקט נמי לכולהו 

דשמעתין דאמרינהו רב הנך מילי 
  יהודה ואותביה רב כהנא.

 - וכי מה בין זה למגופת החבית
דאמרינן בפרק חבית שנשברה 
(שבת דף קמו) דמתיז ראשה בשבת 

  בסייף לפתוח את החבית.
דבית הצואר היה חיבור הלכך  - זה

פתח תיקון חדש הוא זה אבל 
המגופה אע"פ שהיא טוחה על פי 

והוה החבית בטיט אין זה חיבור 
  לה כפתוחה ועומדת.
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        ד, אד, אד, אד, א    ––––ג, ב ג, ב ג, ב ג, ב  . 12
  ַרב: ֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ַוֲאַמר 

ת לּוִגין ַמִים,  לֹׁשֶ   ׁשְ
ַפ  ּנָ ל ַיִיןׁשֶ    ,ל ְלתֹוָכן קּוְרטֹוב ׁשֶ

ַמְרֵאה ַיִין,   ּוַמְרֵאיֶהן ּכְ
ָסלּוהּו. -ְוָנְפלּו ְלִמְקֶוה    לֹא ּפְ

  
ֲהָנא:ַמְתִקיף ַלּה    ַרב ּכָ

ין ֶזה ְלֵמי ֶצַבע?!   ְוִכי ַמה ּבֵ
ְתַנן:   ּדִ

י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ת לּוגִ  לֹׁשֶ ׁשְ ְקֶוה ּבִ   !"יןֵמי ֶצַבע ּפֹוְסִלין ֶאת ַהּמִ

  
  ָרָבא:ֲאַמר ֵליּה  

ִצְבָעא ִמְקֵרי; -ָהָתם  א ּדְ   ַמּיָ
  ַחְמָרא ְמִזיָגא ִמְקֵרי. -ָהָכא 

  
יא:ְוָהָתֵני  י ִחּיָ   ַרּבִ

ְקֶוה"   !"הֹוִרידּו ֶאת ַהּמִ
  

  ָרָבא:ֲאַמר 
ָיא:   ָלא ַקׁשְ

ן נּוִרי, -ָהא  י יֹוָחָנן ּבֶ   ַרּבִ
ָנן. -ָהא    ַרּבָ

ְתַנן:   ּדִ
ת"   ד, א  לֹׁשֶ   ,ָחֵסר קּוְרטֹוב^ לּוִגין ַמִים ׁשְ

ַפל ְלתֹוָכן קּוְרטֹוב ַיִין ּנָ    ,ׁשֶ
ַמְרֵאה ַיִין   ,ּוַמְרֵאיֶהן ּכְ

ָסלּוהוּ  -ְוָנְפלּו ְלִמְקֶוה    .לֹא ּפְ
ה לּוִגין ַמִים ָחֵסר קּוְרטֹוב לֹׁשָ   ,ְוֵכן ׁשְ

ַמְרֵאה ַמִים ַפל ְלתֹוָכן קּוְרטֹוב ָחָלב ּוַמְרֵאיֶהן ּכְ ּנָ   ,ׁשֶ
ָסלּוהוּ  -ְפלּו ְלִמְקֶוה ְונָ    .לֹא ּפְ

י ן נּוִרי  ַרּבִ    :אֹוֵמריֹוָחָנן ּבֶ
ְרֶאה   .ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּמַ

  
ֵעי ַלּה  ְעָיא ּבָ אָהא ִמיּבַ ּפָ   !ַרב ּפַ

ָבֵעי  א:ּדְ ּפָ   ַרב ּפַ
א, ֵריׁשָ ֵני 'ָחֵסר קּוְרטֹוב' ּבְ   ַרב  ּתָ
א  א ַקּמָ ה לּוִגין, ְלַתּנָ לֹׁשָ   ְסֵלי,ּפָ  -ֲאָבל ׁשְ

ְרֶאה, י יֹוָחָנן ְלֵמיַמר: ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּמַ   ַוֲאָתא ַרּבִ
ֲאַמר ן נּוִרי; 16ְוַרב ּדַ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ   ּכְ
ְלָמא,   אֹו ּדִ

א, ֵריׁשָ ֵני 'ָחֵסר קּוְרטֹוב' ּבְ   ַרב ָלא ּתָ
ן נּוִרי  י יֹוָחָנן ּבֶ ָפֵליג, -ְוַרּבִ יָפא הּוא ּדְ ֵליג, ַאּסֵ י ּפָ   ּכִ

ֲאַמר וְ  ִדְבֵרי ַהּכֹל? -ַרב ּדַ   ּכְ
  
א לְ  ּפָ ְעָיא ֵליּה, -ַרב ּפַ   ִמיּבַ
יָטא ֵליּה. - ָרָבאלְ  ׁשִ   ּפְ
  

  :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
א. ַמְעּתָ ִמיָעא ִלי ָהא ׁשְ   ָלא ׁשְ

  
ֵיי:ֲאַמר ֵליּה    ַאּבַ

                                                             

  .אֹוֵמר: בדפוסכך בב"ח.  16

  רש"י
רו מהכש -  הורידו את המקוה

  לפסול.
רב כרבי יוחנן  - הא ר' יוחנן בן נורי

  בן נורי דאזיל בתר חזותא.
גרסינן הכא ברישא  -  חסר קורטוב

  ובסיפא.
משום דחסרו קורטוב  - לא פסלוהו

אבל אי הוו מעיקרא שלשת לוגין 
שלמים ונפל לתוכן קורטוב יין 
ומראיהן כמראה יין פסלוהו והא 
דתני רבי חייא הורידו את המקוה 

  י האי תנא סבירא ליה.כ
טעמא דסיפא נמי  - לא פסלוהו

משום דחסר קורטוב הוי וגבי יין 
נמי הוי מצי למיתני כי האי גוונא 
ברישא וניתנינהו בחדא בבא הכי 
שלשת לוגין מים חסר קורטוב 
שנפל לתוכן קורטוב יין או חלב בין 
שמראיהן כמראה מים בין 
שמראיהן כמראה יין לא פסלוהו 

ורחא דמילתא קתני להו אלא כי א
שהיין שהוא אדום הופך את המים 
ממראיהן אבל החלב אין דרכו 

  להפוך את מראיתן.
וגבי יין  - הכל הולך אחר המראה

אפילו הוו מעיקרא שלשת לוגין 
שלמין כיון דמראיהן כמראה יין 
לא פסלוהו ורב כוותיה סבר ליה 
וגבי חלב אע"ג דמעיקרא חסר 

  חלב.קורטוב הוו משלים להו 
אהא  - והא מיבעיא בעי לה כו'

פרכינן דאוקימנא לרב כרבי יוחנן 
  בן נורי ולא כרבנן.

רב דאמר לעיל לא  - דבעי רב פפא
פסלוהו היכי תני מי תני חסר 
קורטוב ברישא ואי הוו שלמים 
פסלו ודלא כרב ואיהו דאמר כר' 
יוחנן או דלמא רב לא תני ברישא 
חסר קורטוב ואמרה למילתיה 

אפילו כרבנן דרבנן תרוייהו  דלעיל
בעו שיעורא וחזותא ורב דאמר 
כדברי הכל דכולי עלמא חזותא 

  מיהת בעינן.
דרב תני חסר  - ליה לרבא פשיטא

קורטוב ברישא דלא בעי תנא קמא 
אלא שיעורא ורב דקפיד נמי 
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  ַאּתְ ָאְמַרּתְ ַלּה ִניָהָלן, 
  ְוָהִכי ָאְמַרּתְ ִניָהָלן:

ֵני 'ָח  ַרב ָלא ּתָ א,ּדְ ֵריׁשָ   ֵסר קּוְרטֹוב' ּבְ
י יֹוָחָנן  ֵליג, -ְוַרּבִ יָפא ּפָ   ַאּסֵ
ֲאַמר  ִדְבֵרי ַהּכֹל. -ְוַרב ּדַ   ּכְ

  
  

  רש"י
רב יוסף חלה ושכח  - א"ל אביי כו'

תלמודו והיה אביי מזכירו מה 
  שקיבל הימנו.

כששנית ִמְׁשָנה  -  ואת אמרת ניהלן
זו אמרת לנו עליה ההיא מימרא 
דרב יהודה אמר רב ופירשת לנו 
דרב לא הוה תני חסר קורטוב 
  ברישא ואמר למילתיה לדברי הכל.
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        ד, אד, אד, אד, א . 13
  ַרב:ֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ַוֲאַמר 

דֹול  ם ַהּגָ ְפָלה ַלּיָ ּנָ   - ָחִבית ְמֵליָאה ַמִים ׁשֶ
ם, לֹא ָעְלָתה לֹו ְטִביָלה;   ַהּטֹוֵבל ׁשָ

יַנן ִלׁשְ  ָמקֹום ֶאָחד.ָחְייׁשִ ּלֹא ְיהּו ּבְ ה לּוִגין, ׁשֶ   לֹׁשָ
ָקֵאי ְוָקְייָמא; דֹול, ּדְ ם ַהּגָ   ְוַדְוָקא ַלּיָ

ָעְלָמא    ָלא. -ֲאָבל ַנֲהָרא ּבְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:   ּתַ
דֹול " ם ַהּגָ ְפָלה ַלּיָ ּנָ   -ָחִבית ְמֵליָאה ַיִין ׁשֶ

ם   ;לֹא ָעְלָתה לֹו ְטִביָלה ,ַהּטֹוֵבל ׁשָ
אּוִביןָחְייׁשִ  ה לּוִגין ׁשְ לֹׁשָ ָמקֹום ֶאָחד ,יַנן ִלׁשְ ּלֹא ְיהּו ּבְ   .ׁשֶ

ם  ַפל ׁשָ ּנָ רּוָמה ׁשֶ ל תְּ ר ׁשֶ ּכָ    ."ָטֵמא -ְוֵכן ּכִ
  

   ?"ְוֵכן"ַמאי 
  

ֵתיָמא:   ַמהּו ּדְ
ְבָרא ַאֶחְזֵקיּה, -ָהָתם    אֹוֵקי ּגַ
רּוָמה ַאֶחְזָקּה; -ָהָכא    אֹוֵקי ּתְ

ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
  באותו מקום. - הטובל שם

שמא כל מים  - לא עלתה לו טבילה
שהיו בחבית עומדים יחד ושמא בא 

ו במים שאובין וזה זה ראשו ורוב
  אחד מן הפוסלין את התרומה.

לא  - אי אפשר לשלשת לוגין כו'
גרסינן דהא ודאי אפשר אלא 
חיישינן לשמא וסיפא דמילתא 
מוכחא דמשום שמא הוא דאמרינן 
לקמן טעמא משום דמוקמינן גברא 

  אחזקיה.
דחיישינן בים  - תניא נמי הכי

הגדול למשקין הנופלין בו שהם 
  מם.עומדים במקו
גרסינן בברייתא  - חבית של יין

והכי גרסינן בתוספתא (דמקואות 
  פ"ה).

 - וכן ככר של תרומה שנפל שם
  אחר שטבל זה ועלה.

שמא היין עומד במקומו  - טמא
ונטמא מחמת האדם וחזר וטימא 

  את הככר.
פשיטא כיון דחיישת  -  מאי וכן

לשמא היין עומד במקומו איכא 
  למיחש שנטמא הככר.

אף על גב דלגבי  - מאמהו דתי
טבילה חיישינן לגבי ככר לא 
חיישינן דהא מילתא ספיקא היא 
אי קאי יין בדוכתיה אי לא וגבי 
גברא הוא דאמרינן לא עלתה לו 
טבילה אוקי גברא אחזקיה והוא 
טמא היה ובטבילת ספק אתה בא 
לטהרו אל תטהרנו מספק והכא 
אוקי תרומה אחזקה והיא בחזקת 

  ל.טהורה קיימא קמ"

 



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

18

        אאאאד, ד, ד, ד,  . 14
ָנה    ִמׁשְ

יב ַלֲחֵבירֹו ָמאַתִים זּוז" ַחּיָ לֹוִני ׁשֶ ִאיׁש ּפְ   , "ְמִעיִדין ָאנּו ּבְ
  לֹוִקין    –ְוִנְמְצאּו זֹוְמִמין 

ִמין ּלְ   ,ּוְמׁשַ
לּוִמין ׁשְ ִביָאן ִליֵדי ַמּכֹות ְמִביָאן ִליֵדי תַּ ם ַהּמְ ֵ ּלֹא ַהׁשּ   ;ׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים

ם  ּלֵ ׁשַ ל ַהּמְ   .ֵאינֹו לֹוֶקה -ּכָ
  
ִעים" יב ַמְלקּות ַאְרּבָ הּוא ַחּיָ לֹוִני ׁשֶ ִאיׁש ּפְ   , "ְמִעיִדין ָאנּו ּבְ

מֹוִנים -ְוִנְמְצאּו זֹוְמִמין    ,לֹוִקין ׁשְ
ּום  ֶקר"ִמׁשּ   ,), יג(שמות כ 17"לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ

ּום  ר זָ "ּוִמׁשּ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ   ;), יט(דברים יט 18"ַמםַוֲעׂשִ
ְבֵרי  י ֵמ ּדִ   ִאיר.ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים
ִעים א ַאְרּבָ   .ֵאין לֹוִקין ֶאּלָ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן  ד, ב   ָלָמא ְלַרּבָ ׁשְ   ,ּבִ

ָעתוֹ " ֵדי ִרׁשְ ִתיב ) , ב(דברים כה 19"ּכְ   -ּכְ
יבֹו,  ה ְמַחּיְ ָעה ַאַחת ַאּתָ ּום ִרׁשְ   ִמׁשּ

י ה ְמַחּיְ ֻעּיֹות.ְוִאי ַאתָּ י ִרׁשְ תֵּ ּום ׁשְ   בֹו ִמׁשּ
  

י ֵמִאיר  א ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא? -ֶאּלָ
  

  :עּוָלאֲאַמר 
ם ַרע: ַמר ִמּמֹוִציא ׁשֵ   ּגָ

ם ַרע  ם, -ַמה ּמֹוִציא ׁשֵ ּלֵ   לֹוֶקה ּוְמׁשַ
ם. -ַאף ּכֹל  ּלֵ   לֹוֶקה ּוְמׁשַ

  
ן ְקָנס! ּכֵ ם ַרע, ׁשֶ מֹוִציא ׁשֵ   ַמה ּלְ

  
י ֲע  ַרּבִ   ִקיָבא, ָסַבר ַלּה ּכְ

ֲאַמר: ֵעִדים זֹוְמִמין ְקָנָסא הּוא.   ּדַ
  

עּוָלא ַאָהא ַמְתֵני ְלָהא ּדְ א ּדְ    :ִאיּכָ
ַתְנָיא:   ּדְ

ּנּו ַעד ּבֶֹקר"" ּנּו ַעד ּבֶֹקר ,לֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ רֹפוּ  ְוַהּנֹוָתר ִמּמֶ ׂשְ ֵאׁש ּתִ   - ) , י(שמות יב "ּבָ

ה ַאַחר לֹא תַּ  ן ֲעׂשֵ תּוב ִליתֵּ א ַהּכָ הּבָ ֵאין לֹוִקין ָעָליו - ֲעׂשֶ   ;לֹוַמר ׁשֶ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   .ַרּבִ

י   :אֹוֵמרֲעִקיָבא  ַרּבִ
ם הּוא ֶזה ֵ   ,לֹא ִמן ַהׁשּ

ּום ּדַ  א ִמׁשּ ה יּה י ֵל וֵ ַה ֶאּלָ ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   ,ָלאו ׁשֶ

ה  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   ."ֵאין לֹוִקין ָעָליו -ְוָכל ָלאו ׁשֶ
  

י ְיהוּ  ַרּבִ ָלל ּדְ ה ִמּכְ ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   לֹוִקין ָעָליו. -ָדה ָסַבר: ָלאו ׁשֶ
  

  ְמָנא ֵליּה?
  

                                                             

ֶקר 17   לֹא ִתְרַצח: (ס) לֹא ִתְנָאף: (ס) לֹא ִתְגֹנב: (ס) לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ
ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִח  18 ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ ךָ ַוֲעׂשִ ְרּבֶ   יו ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמקִּ
ר 19 ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ הּו ְלָפָניו ּכְ ֵֹפט ְוִהּכָ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ   ְוָהָיה ִאם ּבִ

  רש"י
  .מתני'

שלא השם המחייבו מלקות 
מלקות משום  - מחייבו תשלומין

לא תענה ותשלומין משום כאשר 
  זמם.
  המקרא. - השם

דכתיב כדי  - כל המשלם אינו לוקה
רשעתו משום רשעה אחת אתה 

מחייבו משום מחייבו ואי אתה 
שתי רשעיות ובמסכת כתובות (דף 
לב) מקשינן ונימא כל הלוקה אינו 
משלם וילקו כל הזוממין ולא 
ישלמו ומשנינן בפירוש רבתה תורה 
עדים זוממין לתשלומין ויליף לה 

  התם.
משום  - אין לוקין אלא ארבעים

כאשר זמם אבל משום לא תענה 
  לא לקי כדמפרש בְּגָמָרא.

  
  .גמ'

  
לא מצאתי לבתך  - שם רעמוציא 

  בתולים.
דכתיב (דברים כב)  - לוקה ומשלם

ויסרו אותו וענשו אותו ואמרי' 
בכתובות (דף מו) ויסרו זה מלקות 

  וילפינן לה מקראי.
וכל קנס חידוש הוא  - שכן קנס

  ומחידוש לא ילפינן לממונא.
  להא דעולא. - איכא דמתני לה

שהעשה  - לומר שאין לוקין עליו
ריו תקנתו וכפרתו על האמור אח

  עבירת הלאו.
אין טעם זה  - לא מן השם הוא זה

עיקר דלאו שניתק לעשה אין לוקין 
עליו אלא מפני מה המותיר אינו 
לוקה לפי שהוא לאו שאין בו 

  מעשה.
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  עּוָלא:ֲאַמר 
ם ַרע: ַמר ִמּמֹוִציא ׁשֵ   ּגָ

ם ַרע  ה, לֹוִקין ָעָליו, -ַמה ּמֹוִציא ׁשֵ ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   ָלאו ׁשֶ
ה  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ל ָלאו ׁשֶ   לֹוִקין ָעָליו. -ַאף ּכָ

  
מֹוִציא ׁשֵ  ם!ַמה ּלְ לֵּ ן לֹוֶקה ּוְמׁשַ ּכֵ   ם ַרע, ׁשֶ

  
א ָאַמר    ֵריׁש ָלִקיׁש:ֶאּלָ

ַמר ֵמֵעִדים זֹוְמִמין:   ּגָ
ה, לֹוִקין ָעָליו, -ָמה ֵעִדים זֹוְמִמין  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   ָלאו ׁשֶ

ה  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ל ָלאו ׁשֶ   לֹוִקין ָעָליו. -ַאף ּכָ
  

ן ֵאין ְצִרי ּכֵ ֵעִדים זֹוְמִמין, ׁשֶ   ִכין ַהְתָרָאה!ַמה ּלְ
  

ם ַרע יֹוִכיַח.   מֹוִציא ׁשֵ
ין:   ְוָחַזר ַהּדִ

ְרִאי ֶזה; ְרִאי ֶזה, ְולֹא ְרִאי ֶזה ּכִ   לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ
ה, ְולֹוִקין ָעָליו; ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ֶהן: ָלאו ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ   ַהּצַ

ה  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ל ָלאו ׁשֶ   לֹוִקין ָעָליו. -ַאף ּכָ
  

ַה  ן ְקָנס!ַמה ּלְ ּכֵ ֵהן,ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ   ּצַ
  

ָיא    - ָהא ָלא ַקׁשְ
י ֲעִקיָבא. ַרּבִ י ְיהּוָדה ָלא ָסַבר ַלּה ּכְ   ַרּבִ

  
ֶהן ַצד ָחמּור! ן ֵיׁש ּבָ ּכֵ ֶהן, ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ א ַמה ּלְ   ֶאלָּ

  
י ְיהּוָדה  ִריְך. -ְוַרּבִ   ַצד ָחמּור ָלא ּפָ

  
ָנן, ַהאי  ֶקרלֹא "ְוַרּבָ יּה? ) , יג(שמות כ "ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ י ּבֵ ְרׁשֵ   ַמאי ּדָ

  
ֵעי ֵליּה, ְלַאְזָהָרה ְלֵעִדים זֹוְמִמין.   ַההּוא ִמיּבָ

  
י ֵמִאיר, ַאְזָהָרה ְלֵעִדים זֹוְמִמין ְמָנא ֵליּה?    ְוַרּבִ

  
י ִיְרְמָיה:ֲאַמר    ַרּבִ

ְמעּו וְ "ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ָאִרים ִיׁשְ ׁשְ   )., כ(דברים יט 20"עֹוד ...ְולֹא יֹוִסיפוּ  ,ִיָראוּ ְוַהּנִ
  

ָנן?   ְוַרּבָ
  

ֵעי ֵליּה    ה, א    .ְלַהְכָרָזה^ ַההּוא ִמיּבָ

  
י ֵמִאיר?   ְוַרּבִ

  
ְמעּו ְוִיָראוּ "ִמ  -ַהְכָרָזה  ׁשְ   ָנְפָקא. ), כ(דברים יט "ּיִ

  
  

                                                             
ךָ  20 ִקְרּבֶ ה ּבְ ָבר ָהָרע ַהּזֶ ּדָ ְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא יִֹספּו ַלֲעׂשֹות עֹוד כַּ ָאִרים ִיׁשְ ׁשְ   ְוַהּנִ

  רש"י
גמר מעדים זוממין מה עדים 

 - זוממין לאו שאין בו מעשה ולוקין
עדים זוממין לוקין על דיבורם 

  בעדי בן גרושה ובן חלוצה.
 - עדים זוממין אין צריכין התראה

בכתובות אמרינן טעמא באלו 
נערות (דף לג) נתרי בהו אימת כו' 
אבל כל שאר עונשין בב"ד של מטה 

  צריכין התראה.
הואיל וחומרו  - צד חמור לא פריך

של זה אינו חומרו של זה אין טעם 
  המלקות תלוי בו.

לענשן  - לאזהרה לעדים זוממין
לעונש מלקות  בדין הזמה ולא ניתן

אלא שלא היה לו לענשן בדין הזמה 
  אלא א"כ הזהיר.

והנשארים ישמעו ויראו ולא 
הרי אזהרה  - יוסיפו לעשות

  בפרשת עדים זוממין כתיב.
דאמרינן בסנהדרין באלו  - להכרזה

הן הנחנקין (דף פט) ארבעה צריכין 
הכרזה לאחר שנענשו בב"ד צריכין 
ב"ד להכריז כך וכך נהרג פלוני 

ב"ד על עבירה פלונית כדי לרדות ב
  את השומעין.

ואזהרה  - מוישמעו ויראו נפקא
  מלא יוסיפו.
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ָממֹון ין ּבְ ׁשִ ּלְ ין ּבְ  ,ְמׁשַ ׁשִ ּלְ   .ַמּכֹותְוֵאין ְמׁשַ
יַצד   ?ּכֵ

יב ַלֲחֵבירֹו ָמאַתִים זּוז הּוא ַחּיָ   -  ְוִנְמְצאּו זֹוְמִמין ,ֵהִעידּוהּו ׁשֶ
יֵניֶהם ין ּבֵ ׁשִ ּלְ   ;ְמׁשַ

ִעים יב ַמְלקּות ַאְרּבָ הּוא ַחּיָ   - ְוִנְמְצאּו זֹוְמִמין  ,ֲאָבל ִאם ֵהִעידּוהּו ׁשֶ
ִעים ל ֶאָחד ְוֶאָחד לֹוֶקה ַאְרּבָ   .ּכָ

  

ָמָרא    ּגְ

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ֵיי:ֲאַמר    ַאּבַ
ע"ֶנֱאַמר  יֵבי ַמְלֻקּיֹות, ), ב(דברים כה 21"ָרׁשָ ַחּיְ   ּבְ

ע"ְוֶנֱאַמר  ין; ), לא(במדבר לה 22"ָרׁשָ ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ ַחּיְ   ּבְ
ן  ַהּלָ   ֵאין ִמיָתה ְלֶמֱחָצה, - ַמה ּלְ

אן    ֵאין ַמְלקּות ְלֶמֱחָצה. -ַאף ּכָ
  

  : ָאַמרָרָבא 
ֵעיַנן   ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו"ּבָ ֲאׁשֶ א.), יט(דברים יט 23"ּכַ   , ְוֵליּכָ

  
  ִאי ָהִכי, ָממֹון ַנִמי! 

  
  ִמְצָטֵרף,  -ָממֹון 

  לֹא ִמְצָטֵרף. -ַמְלקּות 
  
  

                                                             

ר ְוָהָיה 21 ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ הּו ְלָפָניו ּכְ ֵֹפט ְוִהּכָ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ   ִאם ּבִ
י מֹות יּוָמת 22 ע ָלמּות ּכִ ר הּוא ָרׁשָ   ְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח ֲאׁשֶ
ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמקִּ  23 ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ ךָ ַוֲעׂשִ   ְרּבֶ

  רש"י
  מתני'.

  כדמפרש ואזיל. -  משלשין בממון
  
  

  גמ'.
דכל אחד סופג את  - מנהני מילי
  הארבעים.

אשר הוא  - יתותרשע בחייבי מ
  רשע למות.

אם בן הכות  - בחייבי מלקות
  הרשע.

שיקבל הנדון מלקות  - כאשר זמם
  שלימה.

והרי קיבל מה  -ממון מצטרף 
  שרצו להפסידו בין כולם.
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ים זֹוְמִמין ִזימּו ֶאת ַעְצָמן ,ֵאין ָהֵעִדים ַנֲעׂשִ ּיָ   .ַעד ׁשֶ
יַצד   ?ּכֵ
ֶפׁש " :ָאְמרוּ  ָהַרג ֶאת ַהּנֶ לֹוִני ׁשֶ ִאיׁש ּפְ   ,"ְמִעיִדין ָאנּו ּבְ

ם ְמִעיִדין"  :ָאְמרּו ָלֶהם   ,ֵהיַאְך ַאתֶּ
ֲהֵרי ֶנֱהַרג ֶזה    ,ׁשֶ

לֹוִני ָמקֹום ּפְ נּו אֹותֹו ַהּיֹום ּבְ   -  "אֹו ַההֹוֵרג ֶזה ָהָיה ִעּמָ
  .ֵאין ֵאּלּו זֹוְמִמין

ם"  :ֲאָבל ָאְמרּו ָלֶהם   ,ְמִעיִדין ֵהיַאְך ַאתֶּ
לֹוִני ָמקֹום ּפְ נּו אֹותֹו ַהּיֹום ּבְ ם ֱהִייֶתם ִעּמָ ֲהֵרי ַאתֶּ   -' ׁשֶ

יֶהם, ֲהֵרי ֵאּלּו זֹוְמִמין   .ְוֶנֱהָרִגין ַעל ּפִ
  

אּו ֲאֵחִרים   ; ֶוֱהִזימּום ,ּבָ
אּו ֲאֵחִרים   ; ֶוֱהִזימּום ,ּבָ

  -ֲאִפיּלּו ֵמָאה 
ם ֵיָהְרגוּ    .ּכּוּלָ
י ְיהּוָדה     :ראֹוֵמ ַרּבִ

ית ִהיא זוֹ    !ִאיְסַטטִּ
ְלַבד ת ָהִראׁשֹוָנה ּבִ א ּכַ   .ְוֵאינֹו ֶנֱהָרג ֶאּלָ

  

ָמָרא   ּגְ

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

א:ֲאַמר    ַרב ַאּדָ
ֲאַמר ְקָרא:  ֶקר ָהֵעד"ּדַ ה ֵעד ׁשֶ ֶקר ָעָנה ,ְוִהּנֵ   - ) , יח(דברים יט 24"ׁשֶ

ל ֵעדּות. ֵקר ּגּוָפּה ׁשֶ ָ ׁשּ ּתִ   ַעד ׁשֶ
  

ֵבי  ָמֵעאל ַר ּדְ י ִיׁשְ ָנא:ּבִ   ּתָ
  - ) , טז(דברים יט 25"ַלֲענֹות ּבֹו ָסָרה""

ל ֵעדּות ֶרה ּגּוָפּה ׁשֶ סָּ תִּ   .ַעד ׁשֶ
  
  

                                                             

ְֹפִטים ְוָדְרׁשוּ  24 ה ֵהיֵטב ַהׁשּ ֶקר ֵעד ְוִהּנֵ ֶקר ָהֵעד ׁשֶ   ְבָאִחיו ָעָנה ׁשֶ
ִאיׁש ַלֲענֹות ּבֹו ָסָרה 25 י ָיקּום ֵעד ָחָמס ּבְ   ּכִ

  רש"י
  מתני'.

ימו אותן שיז - שיזימו את עצמן
בעסקי גופן ולא בעסקי ההורג 

  וההרוג כדמפרש ואזיל.
שהעידו עליו כעדות  - באו אחרים
  הראשונים.

אלו השנים שהזימו את  - והזימו
הראשונים הזימו גם את 

  האחרונים.
אם הן מאה כתות זו אחר  - אפילו

  זו וכת אחת הזימתן כולן יהרגו.
הכת הזאת כת  -איסטטית היא זו 

ה וסטיא היא כך נטלו של עדות סר
עצה ביניהם להזים את כל הבא 

  להעיד עליו.
  
  

  .גמ'
  גופן של עדים. - גופה של עדות

בפרשת עדים  -לענות בו סרה 
זוממין כתיב סרה עדות המוסרת 

  שהוסרו משם.
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  ָרָבא:ָאַמר 

ַנִים ְוָאְמרוּ  אּו ׁשְ ֶפׁש ": ּבָ לֹוִני ֶאת ַהּנֶ יָרה ָהַרג ּפְ ִמְזַרח ּבִ   ,"ּבְ
ַנִים ְוָאְמרּו:  ַמֲע "ּוָבאּו ׁשְ נּו ֱהִייֶתם!ַרב ּבִ ַוֲהלֹא ּבְ    - "יָרה ִעּמָ

  ָחֵזיַנן:
יָרה  יָרה ִמיְחָזא ֲחזּו ְלִמְזַרח ּבִ ַמֲעַרב ּבִ ְדָקְייֵמי ּבְ   ֵאין ֵאּלּו זֹוְמִמין, -ִאי ּכִ

  ֲהֵרי ֵאּלּו זֹוְמִמין. -ְוִאם ָלאו 
  

יָטא! ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמא:  ְר ַמהּו ּדְ   א;יָ ֵליחּוׁש ִלְנהֹוָרא ּבַ
ַמע ָלן.   ָקַמׁשְ

  
  

  ָרָבא: ר ַוֲאַמ 
ַנִים ְוָאְמרּו:  אּו ׁשְ ָתא"ּבָ ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ ַצְפָרא ּבְ סּוָרא, ּבְ ֶפׁש ּבְ לֹוִני ֶאת ַהּנֶ   ,", ָהַרג ּפְ

ַנִים ְוָאְמרּו:  ָע "ּוָבאּו ׁשְ ְנַהְרּדְ נּו ֱהִייֶתם ּבִ ָתא, ִעּמָ ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ ַפְנָיא ּבְ   -  "אּבְ
  ָחֵזיַנן:

ְפָרא ְלַפְנָיא ָמֵצי ָאזֵ  ָעא ִאי ִמּצַ   ָלא ֲהוֹו זֹוְמִמין, -יל ִמּסּוָרא ִלְנַהְרּדְ
  ֲהוֹו זֹוְמִמין. -ְוִאי ָלאו 

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ְרָחא; ֵתיָמא: ֵליחּוׁש ְלַגְמָלא ּפָ   ַמהּו ּדְ

ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ
  
  

  :ָרָבאַוֲאַמר 
ַנִים ְוָאְמרּו:  אּו ׁשְ ָת "ּבָ ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ ֶפׁש ּבְ לֹוִני ֶאת ַהּנֶ   ,"א ָהַרג ּפְ
ַנִים ְוָאְמרּו: ָת "  ּוָבאּו ׁשְ ּבְ ׁשַ ְתֵרי ּבְ א ּבִ ָתא, ֶאּלָ ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ נּו ֱהִייֶתם ּבְ ֶפׁש ִעּמָ לֹוִני ֶאת ַהּנֶ   ;"א ָהַרג ּפְ

א ֲאִפי לֹוִני ֶאת ַהנֶּ "ּלּו ָאְמרּו: ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ת ָהַרג ּפְ ּבָ   - "ֶפׁש ֶעֶרב ׁשַ
  ֶנֱהָרִגין,

ָקא ַמְסֲה  ָנא ּדְ ְבִעיּדָ ר ַקְטָלא הּוא.ּדִ ְבָרא ָלאו ּבַ   ֵדי, ּגַ
  

ַמע ָלן?   ַמאי ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא:   ּתְ

טּוָרה ,הּוא ְוֵהן ֶנֱהָרִגין -ִנְמֵצאת ַאַחת ֵמֶהן זֹוֶמֶמת  ,ְלִפיָכךְ " ה ּפְ ִנּיָ ְ   !(מכות ו:) "ְוַהׁשּ
  

ין", ִאיְצְטִריָכא ֵליּה: ְגַמר ּדִ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ   ֵסיָפא, "ַמה ׁשּ
  

נַ  אּו ׁשְ ָתא"ִים ְוָאְמרּו: ּבָ ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ לֹוִני ּבְ ל ּפְ ינֹו ׁשֶ   , "ִנְגַמר ּדִ
ַנִים ְוָאְמרּו: ת נִ " ּוָבאּו ׁשְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ א ּבְ נּו ֱהִייֶתם, ֶאּלָ ָתא ִעּמָ ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ לֹוִניּבְ ל ּפְ ינֹו ׁשֶ   ;"ְגַמר ּדִ

א ֲא  ָתא"ִפיּלּו ָאְמרּו: ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ּבְ ׁשַ ְתֵרי ּבְ לֹוִני ּבִ ל ּפְ ינֹו ׁשֶ   -  "ִנְגַמר ּדִ
  ֵאין ֵאּלּו ֶנֱהָרִגין,

ר ַקְטָלא הּוא. ְבָרא ּבַ ָקא ַמְסֲהֵדי, ּגַ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ   ּדִ
  

לּוֵמי ְקָנס: ׁשְ   ְוֵכן ְלִעְנַין ּתַ
אּו ׁשְ  ב ְוָט "ַנִים ְוָאְמרּו: ּבָ ּנָ ָתא ּגַ ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ   ,"ַבח ּוָמַכרּבְ

ַנִים ְוָאְמרוּ  ׁשַ " :ּוָבאּו ׁשְ ְתֵרי ּבְ א ּבִ נּו ֱהִייֶתם, ֶאּלָ ָתא ִעּמָ ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ ַנב ְוָטַבח ּוָמַכרּבְ ָתא ּגָ   - "ּבְ
ִמין; ּלְ   ְמׁשַ

א ֲאִפיּלּו ָאְמרּו: ְולֹא ע ּבָ "ֹוד, ֶאּלָ ֶעֶרב ׁשַ ַנב ְוָטַבח ּוָמַכרּבְ   - "ת ּגָ
ִמין; ּלְ   ְמׁשַ

ְבָרא ָלאו ּבַ  ָקא ַמְסֲהֵדי, ּגַ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ לּוִמין הּוא.ּדִ ׁשְ   ר ּתַ
  

ַנִים ְוָאְמרּו:  אּו ׁשְ ַנב וְ "ּבָ ָתא ּגָ ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ ינוֹ ּבְ   ,"ָטַבח ּוָמַכר ְוִנְגַמר ּדִ

  רש"י
  טרקלין גדול. - בירה

שמא מאור עיניהם  -  לנהורא בריא
של אלו בריא וצופין למרחוק יותר 

  ממנו.
מין גמלים יש שהם  - גמלא פרחא

  קלים במרוצתם כעוף הפורח.
המזימין  -  ולא עוד אלא אפי' אמרו

בערב שבת הרגו שהקדימו חובתו 
  ר מן הראשונים.יות

הזוממין נהרגין ולא  - הרי אלו
  אמרינן בגברא קטילא אסהוד.

 - מאי טעמא דבעידנא דקא מסהדי
כשבאו יום שלישי בשבת להעיד 
עליו אכתי גברא לאו בר קטלא 
שלא הועד עליו בבית דין ואילו 
הוה אתי ומודה הוה מיפטר נמצא 
שהם היו מחייבין מיתה את מי 

  שאינו ראוי למות.
דאע"ג דאיהו מיקטיל  - אי קמ"למ

אינהו מיקטלי תנינא במתני' 
בפרקין (דף ו:) גבי שנים רואין 
אותם מחלון זה כו' הוא והן 

  נהרגים.
  בהזמת עדי גמר דין. - מה שאין כן

שאע"פ שאלו  - ולא עוד כו'
האחרונים מאחרים את זמן גמר 
דינו מ"מ מודים הן שביום שבאו 

י בשבת הזוממין להעיד עליו בשליש
כבר היה דינו נגמר מאתמול 

  ובגברא קטילא אסהוד.
שהמודה  - וכן לענין תשלומי קנס

בו פטור דינו נמי בזה כדיני נפשות 
ויש חילוק בין עדות גוף המעשה 

  לעדות של גמר דין.
הכי גרסינן באו שנים ואמרו בחד 
בשבתא גנב וטבח ומכר ובאו שנים 

 ואמרו
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ַנִים ְוָאְמרּו: נּו ֱהִייֶתם, " ּוָבאּו ׁשְ ָתא ִעּמָ ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ   ּבְ
ַנב ְוָט  ת ּגָ ּבָ א ֶעֶרב ׁשַ ינוֹ ֶאּלָ   ;"ַבח ּוָמַכר ְוִנְגַמר ּדִ

א ֲאִפיּלּו ָאְמרּו:ְולֹא עוֹ    ד, ֶאּלָ
ָתא " ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ ַנב ְוָטַבח ּוָמַכר,  -ּבְ   ּגָ

ָתא ּוִבְתֵר  ּבְ ׁשַ ינוֹ  -י ּבְ   - "ִנְגַמר ּדִ
ִמין, ּלְ   ֵאין ְמׁשַ

לּוִמין הּוא. ׁשְ ר ּתַ ְבָרא ּבַ ָקא ַמְסֲהֵדי, ּגַ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ   ּדִ
  

  רש"י
בחד בשבתא עמנו הייתם אלא 
בתרי בשבתא גנב וטבח ומכר ולא 

גנב  עוד אלא אפי' אמרו בערב שבת
וטבח ומכר משלמין דבעידנא דקא 
 מסהדי גברא לאו בר תשלומין הוא

ופירושו משום דהוה מצי למיפטר  -
נפשיה בהודאה אישתכח דאינהו 
הוו מפסדי ליה ודוקא קנס אבל 
בעדות ממון פטורין שהרי לא היו 
מפסידין אותו כלום אחר שהוא 

  מחויב ועומד.
כשהעידו  -  גברא בר תשלומין הוא

יו כבר חייבוהו בית דין ואי אלו על
  הוה מודי לא הוה מיפטר.
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י ְיהּוָדה" ית ִהיא זוֹ  :אֹוֵמר ַרּבִ    !ִאיְסַטטִּ

ְלַבד ת ָהִראׁשֹוָנה ּבִ א ּכַ   ."ְוֵאינֹו ֶנֱהָרג ֶאּלָ
  

ית ִהיא זוֹ "ִאי    ה,ב ת ִראׁשֹוָנה ַנִמי ָלא!  - "ִאיְסַטטִּ   ֲאִפיּלּו ּכַ
  

הּו: ֲאַמר  י ַאּבָ   ַרּבִ
ְדמּו ְוָהְרגּו. ּקָ   ׁשֶ

  
ֲהָוה ֲהָוה!    ַמאי ּדַ

  
א ֲאַמר    ָרָבא:ֶאּלָ

  ָהִכי ָקָאַמר:
א ת ַאַחת  ִאם ֵאיָנּה ֶאּלָ   ֶנֱהֶרֶגת, -ּכַ
א ְטֵפי    ֵאין ֶנֱהָרִגין. -ִאי ִאיּכָ

  
ְלַבד"ָהא    ָקָאַמר!  "ּבִ

  
ָיא.   ַקׁשְ

  

  רש"י
את הכת הראשונה  -  שקדמו והרגו

  קודם שתבוא כת שניה.
ולמה לי למיתני  - מאי דהוה הוה

  אלא כת ראשונה.
  משמע שיש עוד אחרת. - בלבד
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    ה, בה, בה, בה, ב . 19
ֲאַתאי ָסֲהֵדיַהִה  ָתא ּדַ ּקּור;  - יא ִאיּתְ תַּ   ְוִאיׁשְ

ּקּור; - ַאְייֵתי ָסֲהֵדי ּתַ   ְוִאיׁשְ
ּק  - י ַאֲחִריֵניָאְזָלה ַאְייֵתי ָסֲהֵד  ּתַ ָלא ִאיׁשְ   ּור.ּדְ

  
  ֵריׁש ָלִקיׁש: ֲאַמר 

  הּוְחְזָקה זֹו.
  

י ֶאְלָעָזר: ֲאַמר ֵליּה    ַרּבִ
ָרֵאל ִמי הּוְחְזקּו?! ל ִיׂשְ   ִאם ִהיא הּוְחְזָקה, ּכָ

  
יּה ּדְ  י יֹוָחָנן,ִזיְמִנין ֲהוֹו ָיְתֵבי ַקּמֵ   ַרּבִ

ְייהּו. ה ְלַקּמַ י ַהאי ַמֲעׂשֶ   ֲאָתא ּכִ
  ֵריׁש ָלִקיׁש: ֲאַמר 

  זֹו. הּוְחְזָקה
י יֹוָחָנן: ֲאַמר ֵליּה    ַרּבִ

ָרֵאל ִמי הּוְחְזקּו?!  ל ִיׂשְ   ִאם הּוְחְזָקה זֹו, ּכָ
י ֶאְלָעָזרָהָדר ַחְזֵיּה לְ  יׁשּות; ַרּבִ   ּבִ

ֵמיּה?! ְ ר ַנְפָחא, ְולֹא ָאְמַרּתְ ִלי ִמׁשּ י ִמּבַ ְמַעּתְ ִמיּלֵ   ֲאַמר ֵליּה: ׁשָ
  

  ֵליָמא:
ֲאַמר  ַר  -ֵריׁש ָלִקיׁש ּדַ י ְיהּוָדה,ּכְ   ּבִ
ֲאַמר  י יֹוָחָנן ּדַ ָנן? -ְוַרּבִ ַרּבָ   ּכְ

  
  ֲאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: 

ָאְמֵרי ָלְך  ָנן. -ֲאָנא ּדְ   ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ
ָנן ָהָתם  אן ָלא ָקא ָאְמֵרי ַרּבָ ר; -ַעד ּכָ ָקא ְמַהּדַ א ּדְ ֵליּכָ   ּדְ

ָרא. -ֲאָבל ָהָכא  ָקא ְמַהּדְ א ָהא, ּדְ   ִאיּכָ
  

  י יֹוָחָנן ֲאַמר ָלְך:ְוַרּבִ 
ָאְמֵרי  י ְיהּוָדה. -ֲאָנא ּדְ   ֲאִפיּלּו ְלַרּבִ

י ְיהּוָדה ָהָתם  אן ָלא ָקָאַמר ַרּבִ י ָהֵני ֲהוֹו ָקְייֵמי?!-ַעד ּכָ ּבֵ י ָעְלָמא ּגַ ָאְמִריַנן: ַאּטּו ּכּוּלֵ   ּדְ
ָסֲה  -ֲאָבל ָהָכא  ָסֲהדּוָתא, ְוָהֵני ָלא ָיְדֵעי ּבְ   דּוָתא.ָהֵני ָיְדֵעי ּבְ

  
  

  רש"י
הכחישו זה את זה  -  אישתקור

  דרישות בית דין כשבדקום.ב
להביא עדי שקר ולא  -  הוחזקה זו

  נקבל עוד עדות אחרת.
לחזר אחריהם  - אם היא הוחזקה

כל ישראל מי הוחזקו לשמוע לה 
  שתחזיק את האחרים כשקרים.

  פעם אחרת. - זמנין
 - הדר חזייה לר' אלעזר בישות

החזיר ריש לקיש את פניו ונסתכל 
הבין ברבי אלעזר בפנים זועפות ש

ריש לקיש ששמע ר' אלעזר דבר זה 
מפי רבי יוחנן וכשאמרה לו לא 

  אמרה בשמו.
במתניתין  - דאמר כר' יהודה

  איסטטית היא זו והוחזקה להזים.
שאין אדם  - דליכא דקא מהדר

מחזר אחריהם לשכרם ולהרגילם 
תמיד לבוא לבית דין ולהזים את 

  כל הבאים.
לבקש ולשכור עדי  -  דקא מהדרא

  שקר.
אלו  - ני ידעי בסהדותאה

  האחרונים ידעי בעדותה של זו.
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ָנה    ִמׁשְ

ין ,ֵאין ָהֵעִדים זֹוְמִמין ֶנֱהָרִגין ֵמר ַהּדִ ּגָ ּיִ   .ַעד ׁשֶ
דֹוִקין אֹוְמִרים ֲהֵרי ַהּצְ   :ׁשֶ

ָהֵרג ּיֵ ֱאַמר, ַעד ׁשֶ ּנֶ    .), כאדברים יט( 27"ֶנֶפׁש בְּ ֶנֶפׁש "26 :ׁשֶ
  :ֲחָכִמיםָאְמרּו ָלֶהם 

ָבר ֶנֱאַמר ֲא " :ַוֲהלֹא ּכְ יֶתם לֹו ּכַ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיוַוֲעׂשִ   - ), יט(דברים יט 28"ׁשֶ
ים   !ַוֲהֵרי ָאִחיו ַקּיָ

ן ה ֶנֱאַמר  ,ְוִאם ּכֵ   ?"ֶנֶפׁש בְּ ֶנֶפׁש "ָלּמָ
לּו ֵעדּוָתן ֵיָהְרגוּ  ,ָיכֹול - ּבְ ּקִ ָעה ׁשֶ ָ   ?ִמׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר   ."ֶנֶפׁש בְּ ֶנֶפׁש " :תַּ
ין ,ֵאיָנן ֶנֱהָרִגין -ָהא  ֵמר ַהּדִ ּגָ ּיִ   .ַעד ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנא:   ּתָ
י" ִריּבִ    :אֹוֵמר ּבְ

   ,ֶנֱהָרִגין –לֹא ָהְרגּו 
  .ֵאין ֶנֱהָרִגין -ָהְרגּו 

ִני :ֲאַמר ָאִביו    ?ָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא ,ּבְ
ינוּ  :ָאַמר לוֹ  נּו ַרּבֵ ְדתַּ ין ,ִליּמַ ין ִמן ַהּדִ ֵאין עֹוְנׁשִ   ."ׁשֶ

  
ַתְנָיא:   ּדְ

ח "" ר ִיּקַ ת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמוֹ  ,ֲאחֹותוֹ  29ֶאתִאיׁש ֲאׁשֶ   - ) , יז(ויקרא כ 30"ּבַ
ת ִאּמוֹ  ּלֹא ּבַ ת ָאִביו ׁשֶ א ּבַ ת ָאִביו ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ּלֹא ּבַ   ;ּוַבת ִאּמֹו ׁשֶ

ִין ת ִאּמֹו ּוַבת ָאִביו ִמּנַ   ?ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ יּלָ    ."ֶעְרַות ֲאחֹותֹו ּגִ

ּלֹא יֹאַמר ִדין ,ַעד ׁשֶ   :ֵיׁש ִלי ּבְ
ת ִאּמוֹ ִאם ָעַנׁש  ּלֹא ּבַ ת ָאִביו ׁשֶ ת ָאִביו  ,ַעל ּבַ ּלֹא ּבַ   - ּוַבת ִאּמֹו ׁשֶ

ן ּכֵ ל ׁשֶ ת ָאִביו ּוַבת ִאּמֹו לֹא ּכָ   ?!ּבַ
ין ,ָהא ָלַמְדתָּ  ין ִמן ַהּדִ ֵאין עֹוְנׁשִ   .ׁשֶ

  
ַמְענוּ  ִין ,עֹוֶנׁש ׁשָ    ?ַאְזָהָרה ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ת ָאִביָך א" :תַּ ךָ ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך ּבַ   .), ט(ויקרא יח 31"ֹו ַבת ִאּמֶ

ת ִאּמוֹ  ּלֹא ּבַ ת ָאִביו ׁשֶ א ּבַ ת ָאִביו ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ּלֹא ּבַ   ;ּוַבת ִאּמֹו ׁשֶ
ִין ת ָאִביו ּוַבת ִאּמֹו ִמּנַ   ?ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר ת ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביךָ " :תַּ ת ֵאׁשֶ   )., יא(ויקרא יח 32"ֲאחֹוְתָך ִהיא ,ֶעְרַות ּבַ

ּלֹא יֹאַמ  ין ,רַעד ׁשֶ   :ֵיׁש ִלי ִמן ַהּדִ
ת ָאִביו ּלֹא ּבַ ת ִאּמֹו ׁשֶ ת ִאּמוֹ  ,ָמה ִאם הּוְזַהר ַעל ּבַ ּלֹא ּבַ   -  ּוַבת ָאִביו ׁשֶ

ן ּכֵ ל ׁשֶ ת ָאִביו ּוַבת ִאּמֹו לֹא ּכָ   ?!ּבַ
ין ,ָהא ָלַמְדתָּ  ֵאין ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ   .ׁשֶ

  
  

                                                             

ַחת ָנֶפׁש ": בדפוסכך ברש"י, במהרש"א ובגר"א.  26   . פסוק זה מדבר בדיני חבלה ורציחה ), כג(שמות כא "ֶנֶפׁש תַּ

   .ִמְ�נָהוכן בהמשך ה
ָרֶגל 27 ָיד ֶרֶגל ּבְ ן ָיד ּבְ ׁשֵ ן ּבְ ַעִין ׁשֵ ֶנֶפׁש ַעִין ּבְ    .ְולֹא ָתחֹוס ֵעיֶנָך ֶנֶפׁש ּבְ
ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּובִ  28 ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ ךָ ַוֲעׂשִ ְרּבֶ   ַעְרתָּ ָהָרע ִמקִּ
  : בלי "את".בדפוסי הכתוב. כך תוקן בדפוסים, על פ 29
ת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו ֶחֶסד הּוא וְ  30 ח ֶאת ֲאחֹתֹו ּבַ ר ִיּקַ ה ֲעֹונֹו ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ּלָ ם ֶעְרַות ֲאחֹתֹו ּגִ ֵני ַעּמָ ִנְכְרתּו ְלֵעיֵני ּבְ

א ָ   ִיׂשּ
ה ֶעְרָוָתןֶעְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת ָאִבי 31 ִית אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ לֹא ְתַגּלֶ ָך מֹוֶלֶדת ּבַ   ָך אֹו ַבת ִאּמֶ
ה ֶעְרָוָתּה  32 ת ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹוְתָך ִהוא לֹא ְתַגּלֶ ת ֵאׁשֶ   ֶעְרַות ּבַ

  רש"י
  מתני'.

אלא אם כן נגמר  - עד שיגמר הדין
תחלה הדין של הנדון ליהרג ואחר 

  כך הוזמו.
בעדים זוממין כתיב  - פשנפש בנ

  לא תחוס עינך נפש בנפש.
משמע שהרי אחיו  - לעשות לאחיו

  עדיין קיים.
ובאה להם  - יכול משקבלו עדותן

הזמה מיד קודם גמר דינו של נדון 
  יהרגו.

  
  

  גמ'.
  כך היה שמו. - אומר בריבי
שלא הוזמו עד שנהרג הנדון  - הרגו

  על פיהם.
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ין ,ֵאין ָהֵעִדים זֹוְמִמין ֶנֱהָרִגין"[ ֵמר ַהּדִ ּגָ ּיִ   ].33"ַעד ׁשֶ
  
ִין" יֵבי ַמְלֻקּיֹות ִמּנַ   ?ַחּיְ

ְלמוּ  ע" ר:ד לֹוַמ תַּ ע" ,), לא(במדבר לה 34"ָרׁשָ   .), ב(דברים כה 35"ָרׁשָ
ִין ֻלּיֹות ִמּנַ יֵבי ּגָ    ?ַחּיְ

  .")דברים ד, מב( 37"רֹוֵצַח " ,)יח-, טז(במדבר לה 36"רֹוֵצַח " :ָאְתָיא
  

ְנָיא:   ּתַ
איֲאַמר " ן ַטּבַ י ְיהּוָדה ּבֶ   :ַרּבִ

י ֵעד זֹוֵמם ֶנָחָמה ִאם לֹא ָהַרְגתִּ   ,ֶאְרֶאה ּבְ
ן ּבָ ל ְצדֹוִקים ְלהֹוִציא ִמּלִ   ,ׁשֶ
ָהיּו אֹוְמִרים ּדֹון ,ֵאין ָהֵעִדים זֹוְמִמין ֶנֱהָרִגין :ׁשֶ ָהֵרג ַהּנִ ּיֵ   .ַעד ׁשֶ

ָטח:ָאַמר לֹו  ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
ֶנָחָמה ִאם לֹ  ם ָנִקיֶאְרֶאה ּבְ ַפְכתָּ ּדָ   ;א ׁשָ

ֲהֵרי ָאְמרּו    :ֲחָכִמיםׁשֶ
יִּ  ֵניֶהםֵאין ָהֵעִדים זֹוְמִמין ֶנֱהָרִגין ַעד ׁשֶ    ,ּזֹומּו ׁשְ

ֵניֶהם ּזֹומּו ׁשְ ּיִ   !ְוֵאין לֹוִקין ַעד ׁשֶ
ל ָעָליו  ד ִקּבֵ יִמּיָ אי ַרּבִ ן ַטּבַ   ,ְיהּוָדה ּבֶ

א ִלְפֵני  ֵאינֹו מֹוֶרה הֹוָרָאה ֶאּלָ ָטחׁשֶ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ    .ׁשִ
ל  יְוָכל ָיָמיו ׁשֶ אי ַרּבִ ן ַטּבַ ַח ַעל ִקְבר  :ְיהּוָדה ּבֶ טֵּ תַּ ל אֹותֹו ָהֵעדָהָיה ִמׁשְ   , ֹו ׁשֶ

ָמע   .ְוָהָיה קֹולֹו ִנׁשְ
ל ָהרּוג :ְוִכְסבּוִרין ָהָעם לֹוַמר   .קֹולֹו ׁשֶ

י הּוא :ָאַמר ּלִ   ;קֹוִלי ׁשֶ
ְדעוּ  ָמע ,ְלָמָחר הּוא ֵמת - תֵּ   ."ֵאין קֹולֹו ִנׁשְ

  
ָרָבא ֲאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ י: לְ ַרב ַאָחא ּבְ   ַרב ַאׁשִ

ִדיָנא ָקם ּבַ  ְלָמא ּבְ    !ֲהֵדיּה ּדִ
  

   ,ִאי ַנִמי
יֵסיּה  ּיְ ּיּוֵסי ּפַ   !ּפַ

  
  

                                                             
  במפרשים דעות נוספותעיין  33
י מֹות יּוָמת 34 ע ָלמּות ּכִ ר הּוא ָרׁשָ   ְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח ֲאׁשֶ
ר 35 ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ הּו ְלָפָניו ּכְ ֵֹפט ְוִהּכָ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ   ְוָהָיה ִאם ּבִ
מֹת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח  טזטזטזטז 36 הּו ַוּיָ ְכִלי ַבְרֶזל ִהּכָ מֹ 	זזזזיייי .ְוִאם ּבִ הּו ַוּיָ ּה ִהּכָ ר ָימּות ּבָ ֶאֶבן ָיד ֲאׁשֶ ְכִלי ֵעץ ָיד 	חחחחיייי .ת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח ְוִאם ּבְ אֹו ּבִ

מֹת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח  הּו ַוּיָ ר ָימּות ּבֹו ִהּכָ   ֲאׁשֶ
ְלׁשֹם ְוָנס ֶאל ַאַחת ִמן  37 מֹל ׁשִ ְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵֹנא לֹו ִמתְּ ר ִיְרַצח ֶאת ֵרֵעהּו ּבִ ה רֹוֵצַח ֲאׁשֶ ּמָ   ֶהָעִרים ָהֵאל ָוָחיָלֻנס ׁשָ

  רש"י
אמתניתין  -  חייבי מלקיות מנלן

קאי דאמר אין עושין דין הזמה עד 
שיגמר הדין ויליף לה מנפש בנפש 
דמשתעי בחייבי מיתות חייבי 
מלקות מנלן העידוהו שחייב 
מלקות והוזמו מנלן דאין לוקין 

ן נגמר הדין תחלה על אלא אם כ
  פיהם.

העידוהו שחייב  -חייבי גליות מנלן 
לגלות והוזמו ותנן במתניתין סופג 
את הארבעים מנלן עד שיגמר הדין 
דהני הואיל ולאו מדין כאשר זמם 
קא מתרבו לא אתי מלקות דידהו 
מגזירה שוה דרשע רשע דמההוא 
לא ילפינן אלא עדים זוממין 
 שהרשיעו הנידון ללקות (או
למיתה) דהאי רשע רשע בנידונין 

  כתיב.
לא אראה בנחמה  - אראה בנחמה

וְּגָמָרא הפכו לברכה פ"א אראה 
בנחמה נשבע ימותו בניו ואראה 

  בנחמתן.
שלא  -  אם לא הרגתי עד זומם

  הוזם אלא אחד מהם והרגתיו.
מתניתין  - שהרי אמרו חכמים כו'

היא מה שנים אין נהרגין עד 
והנה עד שיזומו שניהם דכתיב 

שקר העד ואמר מר (סוטה דף ב:) 
כל מקום שנאמר עד הרי כאן שנים 

  עד שיפרוט לך הכתוב אחד.
שאם יטעה  - אלא בפני שמעון

  יורהו.
הכל בלילה או ביום  - כסבורין

  ואינן רואין אותו.
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ָנה    ִמׁשְ

ת" ה ֵעִדים יּוַמת ַהּמֵ לֹׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ י ׁשְ   -  ), ו(דברים יז 38"ַעל ּפִ
ַנִים ׁשְ יֶמת ָהֵעדּות ּבִ ַר  ,ִאם ִמְתַקּיֶ ה ּפָ הָלּמָ לֹׁשָ ׁשְ תּוב ּבִ    ?ט ַהּכָ

ה לֹׁשָ ַנִים ִלׁשְ יׁש ׁשְ א ְלַהּקִ   :39ֶאּלָ

ַנִים ְ ה ְמִזיִמין ֶאת ַהׁשּ לֹׁשָ ה ,ַמה ׁשְ לֹׁשָ ְ ַנִים ָיזּומּו ֶאת ַהׁשּ ְ    .ַאף ַהׁשּ
ִין ֲאִפיּלּו ֵמָאה   ?ּוִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר   ."ֵעִדים" :תַּ
  

י ְמעֹון  ַרּבִ   :אֹוֵמרׁשִ
ַנִים  ֵניֶהם זֹוְמִמין ,ֵאיָנן ֶנֱהָרִגין -ַמה ׁשְ ְהיּו ׁשְ ּיִ   ;ַעד ׁשֶ

ה  לֹׁשָ ן זֹוְמִמין ,ֵאיָנן ֶנֱהָרִגין - ַאף ׁשְ תָּ ָלׁשְ ְהיּו ׁשְ ּיִ   .ַעד ׁשֶ
ִין ֲאִפיּלּו ֵמָאה    ?ּוִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר   ."ֵעִדים" :תַּ
        

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמרַרּבִ
י ְלָהֵקל ִליׁשִ ְ א ַהׁשּ א ְלַהְחִמיר ָעָליו ,לֹא ּבָ ֵאּלוּ  ,ֶאּלָ ּיֹוֵצא ּבְ ינֹו ּכַ   .ְוַלֲעׂשֹות ּדִ

ן ָענַ  עֹוְבֵרי ֲעֵביָרהְוִאם ּכֵ ל ְלעֹוְבֵרי ֲעֵביָרה ּכְ תּוב ְלִנְטּפָ   ,ׁש ַהּכָ
י ִמְצָוה עֹוׂשֵ י ִמְצָוה ּכְ ל ְלעֹוׂשֵ ָכר ְלִנְטּפָ ם ׂשָ ּלֵ ה ְיׁשַ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

  
ַנִים  ְ סּול -ּוַמה ׁשּ ֵטָלה ,ִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהן ָקרֹוב אֹו ּפָ   ;ֵעדּוָתן ּבְ
ה  לֹׁשָ סּולִנְמ  - ַאף ׁשְ ֵטָלה ,ָצא ֶאָחד ֵמֶהן ָקרֹוב אֹו ּפָ   .ֵעדּוָתן ּבְ

ִין ֲאִפיּלּו ֵמָאה   ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר    ."ֵעִדים"תַּ

  
י יֹוֵסי:ָאַמר   ו, א     ַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִדיֵני ְנָפׁשֹות :ּבַ   ;ּבְ

ִדיֵני ָממֹונֹות  ָאר -ֲאָבל ּבְ ְ ׁשּ ים ָהֵעדּות ּבַ ְתַקּיֵ   .תִּ

  :אֹוֵמרי ַרּבִ 

יֵני ְנָפׁשֹות יֵני ָממֹונֹות ְוֶאָחד ּדִ   .ֶאָחד ּדִ

ֶהן -ְוֵאיָמַתי  ִהְתרּו ּבָ ְזַמן ׁשֶ   ,ּבִ

ֶהן ּלֹא ִהְתרּו ּבָ ְזַמן ׁשֶ ֵני ַאִחין - ֲאָבל ּבִ ֲעׂשּו ׁשְ ֶפׁש  ,ַמה ּיַ ָהַרג ֶאת ַהּנֶ ֶאָחד ׁשֶ ָראּו ּבְ   ?ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

  :ָרָבא ָאַמר
ֵהִעידּו  יּבּור.ְוהּוא ׁשֶ ֵדי ּדִ תֹוְך ּכְ ם ּבְ   ּכּוּלָ

  
י ֲאַמר ֵליּה  ְפתִּ   ָרִביָנא:לְ ַרב ַאָחא ִמּדִ

יּבּור'  ֵדי ּדִ ִדי 'ּתֹוְך ּכְ ֵמי?  -ִמּכְ   ֵהיִכי ּדָ
ְלִמיד ְלַרב;  ִאיַלת תַּ ֵדי ׁשְ   ּכְ

  טּוָבא ֲהוֹו! - ֵמָאה 
  

  ֲאַמר ֵליּה:
ל ֲחֵב  יּבּור ׁשֶ ֵדי ּדִ תֹוְך ּכְ ל ַחד ְוַחד ּבְ   ירֹו.ּכָ

  
  

                                                             
י ֵעד ֶאָחדַע  38 ת לֹא יּוַמת ַעל ּפִ ה ֵעִדים יּוַמת ַהּמֵ לׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ י ׁשְ   ל ּפִ
ַנִים: בדפוסכך במסורת הש"ס.  39 ה ִלׁשְ לֹׁשָ  .ׁשְ

  רש"י
  מתני'.

מה שנים אין נהרגין עד שיזומו 
  כדפרישית לעיל. - שניהם

ר' עקיבא אומר לא בא השלישי 
לא הוצרך ללמדנו זאת  - כו'

דממילא ידעינן ששנים מזימין את 
השלשה שהרי השנים כשרים לכל 
עדיות וממילא ידעינן שאין זוממין 
עד שיזומו כולם שהרי כולם כאחד 

עדים וקרא כתיב והנה עד  נעשו
שקר העד ולא בא אלא להחמיר 
עליו שלא תאמר הואיל ובלאו הוא 
היתה העדות מתקיימת לא יעשו בו 
דין הזמה לימדך הכתוב שאף הוא 

  מן מקיימי דבר.
שמצינו  - על אחת כמה וכמה כו'

מדה הטובה מרובה ממדת פורענות 
במדה טובה הוא אומר (שמות לד) 

במדת פורענות  נוצר חסד לאלפים
הוא אומר (שם) על שלשים ועל 

  רבעים.
  

דכתיב והצילו  - בדיני נפשות
  העדה ומהדרינן אזכותא.

נמי עדותן  - ממונות דיני אחד
  בטלה.

ובדיני נפשות כי  - בזמן שהתרו בהן
אמרינן בטלה בזמן שהקרוב או 
הפסול נשתתף בעדות מתחלה 

  להיות מן המתרין בעוברי עבירה.
ולא כוונו  - התרו בהןאבל אם לא 

להיות עדים בדבר לא בטלה עדות 
האחרים בשביל ראייתן של אלו 
דמה יעשו שני אחין שראו עם 
שלישי מן השוק באחד שהרג את 

  הנפש.
  
  

  גמ'.
 והוא שהעידו כולן בתוך כדי דיבור

התם קאמרה מתני' מאה כשנים  -
אבל אם העידו השנים ולאחר זמן 

כתות  העידו האחרים הרי הן כשתי
  לכל דבר.

התחיל להעיד  - וכל אחד ואחד
בתוך כדי דיבור של סיומו של 

  חבירו.
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י ֲעִקיָבא"    :אֹוֵמר ַרּבִ

י ִליׁשִ א ׁשְ א ְלַהְחִמיר ָעָליו ,ְלָהֵקל לֹא ּבָ ֵאּלוּ  ,ֶאּלָ ּיֹוֵצא ּבְ ינֹו ּכַ   .ְוַלֲעׂשֹות ּדִ
ן ָענַ  עֹוְבֵרי ֲעֵביָרהְוִאם ּכֵ ל ְלעֹוְבֵרי ֲעֵביָרה ּכְ תּוב ְלִנְטּפָ   ,ׁש ַהּכָ

י ִמְצָוה עֹוׂשֵ י ִמְצָוה ּכְ ל ְלעֹוׂשֵ ָכר ְלִנְטּפָ ם ׂשָ ּלֵ ה ְיׁשַ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ
  

ַנִים  ְ סּול -ּוַמה ׁשּ ֵטָלה ,ִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהן ָקרֹוב אֹו ּפָ   ;ֵעדּוָתן ּבְ
ה  לֹׁשָ סּולִנְמ  - ַאף ׁשְ ֵטָלה ,ָצא ֶאָחד ֵמֶהן ָקרֹוב אֹו ּפָ    ."ֵעדּוָתן ּבְ

  
א ֲאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיי:לְ ַרב ּפַ   ַאּבַ

ה  א ֵמַעּתָ יל!  -ֶאּלָ   ָהרּוג ַיּצִ
  

ֲהָרגֹו ֵמֲאחֹוָריו. ׁשֶ   ּכְ
  

יל! ע ַיּצִ   ִנְרּבָ
  

ָרְבעֹו ֵמֲאחֹוָריו. ׁשֶ   ּכְ
  

ילּו!הֹוֵרג ְור   ֹוֵבַע ַיּצִ
  

יק. ּתִ   ִאיׁשְ
  

יּה ּדְ  י ֲאָתא ְלַקּמֵ   ֲאַמר ֵליּה:ָרָבא, ּכִ
ָבר" ר. - ), טו(דברים יט 40"ָיקּום ּדָ תּוב ְמַדּבֵ ָבר ַהּכָ יֵמי ּדָ ְמַקּיְ   ּבִ
  
  
  

                                                             
י ׁשְ  40 ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ ר ֶיֱחָטא ַעל ּפִ ָכל ֵחְטא ֲאׁשֶ את ּבְ ִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ ָברלֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ ה ֵעִדים ָיקּום ּדָ   לׁשָ

  רש"י
לרבי יוסי דאמר אף  - צילהרוג י

בלא התרו שלא נתכוין להעיד הוא 
מציל את הנדון מפני קורבה הרוג 
נמי יציל את הנדון שהרי גם הוא 

  ראה והוא קרוב אצל עצמו.
מתקיימין כל  - כשהרגו מאחוריו

המקראות שמחייבין את הרוצח 
  ליהרג.

כתיב בהאי קרא  -  יקום דבר
שעשאן לכולם כשנים דהיינו 

  אבל לא בעושי הדבר.העדים 
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        ו, או, או, או, א . 24
י יֹוֵסיָאַמר "        :ַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִדיֵני ְנָפׁשֹות :ּבַ   ;ּבְ

ִדיֵני ָממֹונֹות  ָאר -ֲאָבל ּבְ ְ ׁשּ ים ָהֵעדּות ּבַ ְתַקּיֵ   .תִּ

  :אֹוֵמרי ַרּבִ 

יֵני ְנָפׁשֹות יֵני ָממֹונֹות ְוֶאָחד ּדִ   .ֶאָחד ּדִ

ֶהן -ְוֵאיָמַתי  ִהְתרּו ּבָ ְזַמן ׁשֶ   ,ּבִ

ֶהן ּלֹא ִהְתרּו ּבָ ְזַמן ׁשֶ ֵני ַאִחין - ֲאָבל ּבִ ֲעׂשּו ׁשְ ֶפׁש  ,ַמה ּיַ ָהַרג ֶאת ַהּנֶ ֶאָחד ׁשֶ ָראּו ּבְ   ."?ׁשֶ

  ֵהיִכי ָאְמִריַנן ְלהּו? 

  ָרָבא: ֲאַמר 
  ָהִכי ָאְמִריַנן ְלהּו: 

  ְלִמיְחֵזי ֲאֵתיתּו, אֹו ְלַאְסהֹוֵדי ֲאֵתיתּו? 
ֵטָלה ִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהן ָקרֹוב -ִאי ָאְמֵרי ְלַאְסהֹוֵדי ָאתֹו  סּול, ֵעדּוָתן ּבְ   !אֹו ּפָ

נֵ  -ִאי ָאְמֵרי ְלִמיְחֵזי ָאתֹו  ֲעׂשּו ׁשְ ֶפׁש?ַמה ּיַ ָהַרג ֶאת ַהּנֶ ֶאָחד ׁשֶ ָראּו ּבְ   י ַאִחין, ׁשֶ
  

ַמר:   ִאיּתְ
מּוֵאל: ֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ֲאַמר  י יֹוֵסי.ׁשְ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

י.ַרב ַנְחָמן וְ  ַרּבִ   אֹוֵמר: ֲהָלָכה ּכְ
  
  

  רש"י
לקרוב ופסול  - היכי אמרינן להו

למבדקינהו אם מתחלה לעדות 
  נתכוונו.
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        ו, ב ו, ב ו, ב ו, ב  . 25
ָנה    בו,   ִמׁשְ

ַנִים רֹוִאין אֹותֹו ֵמַחּלֹון ֶזה ַנִים רֹוִאין אֹותוֹ , ָהיּו ׁשְ   , ֵמַחּלֹון ֶזהּוׁשְ
ֶאְמַצע   :ְוֶאָחד ַמְתֶרה ּבֹו ּבָ

ָצָתן רֹוִאין ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו  ּקְ ּמִ ְזַמן ׁשֶ   ,ֲהֵרי ֵאּלּו ֵעדּות ַאַחת -ּבִ
י ֵעֻדּיֹות -ְוִאם ָלאו  תֵּ   .ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשְ

   ,הּוא ְוֵהן ֶנֱהָרִגין  - ִאם ִנְמֵצאת ַאַחת ֵמֶהן זֹוֶמֶמת  ,ְלִפיָכךְ 
ִניָּ  ְ טּוָרהְוַהׁשּ   .ה ּפְ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמרַרּבִ
ֵני ֵעָדיו ַמְתִרין ּבוֹ  ,ְלעֹוָלם ֵאין ֶנֱהָרִגין הּו ׁשְ ּיְ   ;ַעד ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ַנִים ֵעִדים" :ׁשֶ י ׁשְ   .), ו(דברים יז 41"ַעל ּפִ
ָבר ַאֵחר   :ּדָ

ַנִים ֵעִדים" י ׁשְ י ַהּתּוְרּגְ  - "ַעל ּפִ ֵהא ַסְנֶהְדִרין ׁשֹוַמַעת ִמּפִ ּלֹא תְּ   .ָמןׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

א ֲאַמר  ר טֹוִבּיָ   ַרב: ֲאַמר ַרב זּוְטָרא ּבַ
סּוָלה? ִהיא ּפְ ִין ְלֵעדּות ְמיּוֶחֶדת, ׁשֶ   ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ י ֵעד ֶאָחד"ׁשֶ   );, ו(דברים יז "לֹא יּוַמת ַעל ּפִ
ׁש?!  - "ֶאָחד"ַמאי  ְמִעיַנן ַלּה:  -ִאיֵליָמא ֵעד ֶאָחד ַמּמָ א ׁשָ י "ֵמֵריׁשָ ַנִים ֵעִדיםַעל ּפִ   !"ׁשְ

א ַמאי    ֶאָחד ֶאָחד. -? "ֶאָחד"ֶאּלָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:   ּתַ
י ֵעד ֶאָחד""   - " לֹא יּוַמת ַעל ּפִ

רֹוִאים אֹותֹו ֶאָחד ֵמַחּלֹון ֶזה ְוֶאָחד ֵמַחּלֹון ֶזה ַנִים ׁשֶ    - ְוֵאין רֹוִאין ֶזה ֶאת ֶזה, ְלָהִביא ׁשְ
ֵאין ִמְצָטְרִפין   .ׁשֶ

ַחּלֹון ֶאָחד ֶאּלָ  ,ְולֹא עֹוד ֶזה ַאַחר ֶזה ּבְ   .ֵאין ִמְצָטְרִפין -א ֲאִפיּלּו ּבָ
  

א ֲאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיי:לְ ַרב ּפַ   ַאּבַ
א, ּתָ   ַהׁשְ

ה  ה ְוַהאי ָקא ָחֵזי ּכּוּלֹו ַמֲעׂשֶ ַהאי ָקא ָחֵזי ּכּוּלֹו ַמֲעׂשֶ   -ּוָמה ֶאָחד ֵמַחּלֹון ֶזה ְוֶאָחד ֵמַחּלֹון ֶזה, ּדְ
: ָלא ִמְצ    ָטְרֵפי;ָאְמַרּתְ

ה  ַמֲעׂשֶ א ּדְ ְלּגָ ה ְוַהאי ָחֵזי ּפַ ַמֲעׂשֶ א ּדְ ְלּגָ ַהאי ָחֵזי ּפַ ֶזה ַאַחר ֶזה, ּדְ ְעָיא?!  -ּבָ   ִמיּבַ
  

  ֲאַמר ֵליּה:
א ְלבֹוֵעל ֶאת ָהֶעְרָוה.   ָלא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

  
  ָרָבא:ָאַמר 

ְתֶרה רֹוֶאה אֹוָתן  ְתֶרה, אֹו ַהּמַ   ְצָטְרִפין.ִמ  -ִאם ָהיּו רֹוִאין ֶאת ַהּמַ
  

  ָרָבא:ְוָאַמר 
ָאְמרּו  'ַמְתֶרה' ד.  -ׁשֶ ֵ י ַהׁשּ י ַעְצמֹו, ַוֲאִפיּלּו ִמּפִ   ֲאִפיּלּו ִמּפִ

  
  ַרב ַנְחָמן:ָאַמר 

ִדיֵני ָממֹונֹות. יָרה ּבְ ׁשֵ   ֵעדּות ְמיּוֶחֶדת ּכְ
ְכִתיב:  י ֵעד ֶאָחד"ּדִ   - ) , ו(דברים יז "לֹא יּוַמת ַעל ּפִ

ִדיֵני ְנָפׁשֹות הּוא  יָרה,ּבְ ׁשֵ ֵאין ּכְ   ּדְ
ִדיֵני ָממֹונֹות  יָרה. -ֲאָבל ּבְ ׁשֵ   ּכְ

  
  ַרב זּוְטָרא: ַמְתִקיף ַלּה 

יל! ּצִ ִדיֵני ְנָפׁשֹות ּתַ ה, ּבְ א ֵמַעּתָ   ֶאלָּ
ַנן:  ה ּתְ ּמָ    ?!"הּוא ְוֵהן ֶנֱהָרִגין"ַאּלָ

  
ָיא.    ַקׁשְ

                                                             
י ֵעד ֶאָחדַעל ּפִ  41 ת לֹא יּוַמת ַעל ּפִ ה ֵעִדים יּוַמת ַהּמֵ לׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ   י ׁשְ

  רש"י
  מתני'.

ואם הוזם  - הרי אלו עדות אחת
אחד מהם (או שנים) ולא הוזמו 

  כולן אין נהרגין.
עדות  - שלא תהא סנהדרין שומעת

העדים מפי התורגמן צריכין 
הדיינין שיהיו מכירין בלשון העדים 

  ליץ בינותם.ולא שיעמדו מ
  
  

  גמ'.
אחד רואה אותו  -  עדות מיוחדת

מחלון זה ואחד רואה מחלון זה 
  ואינן רואין זה את זה.

שיש די בראיית  - לבועל את הערוה
  כל אחד ואפ"ה לא מצטרפו.

  ההרוג עצמו התרה בו. - מפי עצמו
דכשרים בעלמא  - אלא מעתה

  ומצטרפי.
כששנים רואין  - בדיני נפשות

מחלון זה ושנים מחלון זה והוזמה 
כת האחת תצטרף עדות זו להיות 
כולם ככת אחת להציל את 

הא עדותן הזוממין ואת הנדון שת
בטלה כיון דבעלמא מצטרפת יש 
טעם כאן להצילו ורחמנא אמר 

  והצילו העדה.
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    ו, בו, בו, בו, ב . 26
י יֹוֵסי" ֵני ֵעָדיו ַמְתִרין ּבוֹ  :אֹוֵמר ַרּבִ הּו ׁשְ ּיְ   ."ַעד ׁשֶ
  

א ַרב ּפַ ֲאַמר ֵליּה   ֵיי:לְ ּפָ   ַאּבַ
י יֹוֵסי ַהאי ְסָבָרא?   ּוִמי ִאית ֵליּה ְלַרּבִ

ַנן:   ְוָהּתְ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר"ַרּבִ

ֹוֵנא ֶנֱהָרג מּוָעד ּומּוְתֶרה ,ַהׂשּ הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   !:)מכות ט( "ִמּפְ
  

  ֲאַמר ֵליּה:
ר ְיהּוָדה ִהיא. -ַההּוא  י יֹוֵסי ּבַ   ַרּבִ

ַתְנָיא:   ּדְ
ר ְיהּוָד " י יֹוֵסי ּבַ   :אֹוֵמרה ַרּבִ
  ,ֵאין ָצִריְך ַהְתָרָאה - 'ָחֵבר'

ין ׁשֹוֵגג ְלֵמִזיד א ְלַהְבִחין ּבֵ ָנה ַהְתָרָאה ֶאּלָ ּלֹא ִניתְּ   ."ְלִפי ׁשֶ
  
  

  רש"י
התראה  - יוסי ומי אית ליה לרבי

  כלל.
 - והתנן רבי יוסי אומר השונא

שאמר בשוגג הרגתי נהרג מפני 
  שהוא כמועד ומותרה.
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        ו, בו, בו, בו, ב . 27
ָבר ַאֵחר" ַנִים ֵעִדים" :ּדָ י ׁשְ ָמן - "ַעל ּפִ י ַהּתּוְרּגְ ֵהא ַסְנֶהְדִרין ׁשֹוַמַעת ִמּפִ ּלֹא תְּ   ."ׁשֶ
  

ָא  יּה ּדְ ַהְנהּו ָלעֹוֵזי ּדְ   ָרָבא,תֹו ְלַקּמֵ
יַנְייהּו.ָרָבא אֹוֵקי  ָמן ּבֵ   ּתּוְרּגְ

  
  ְוֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי? 

ַנן:   ְוָהּתְ
ָמן" י ַהּתּוְרּגְ ֵהא ַסְנֶהְדִרין ׁשֹוַמַעת ִמּפִ ּלֹא תְּ    "?!ׁשֶ
  

ֲהוֹו ָאְמֵרי, -ָרָבא    ֵמיָדע ֲהָוה ָיַדע ַמה ּדַ
ָלא ֲהָוה ָיַדע.   ְוַאְהּדֹוֵרי הּוא ּדְ

  

  רש"י
בעלי לשון אחרת שאין  - לעוזי

  הדיינין מכירין בה.
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        ז, א ז, א ז, א ז, א  . 28
ה    אז, ָעְרָבא ֲהווֹ  -ִאיָלָעא ְוטֹוִבּיָ   .42ְקִריֵביּה ּדְ

  
א ָסַבר  ּפָ   ְלֵמיַמר:ַרב ּפַ

י לֶֹוה ּוַמְלֶוה ַרִחיֵקי ִניְנהּו. ּבֵ   ּגַ
  

ַע ֲאַמר ֵליּה  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ אלְ ַרב הּוָנא ּבְ ּפָ    :ַרב ּפַ
ַתר ָעְרָבא ָאֵזיל ַמלְ  -ִאי ֵלית ֵליּה ַללֶֹוה    ֶוה?!ָלאו ּבָ
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  רש"י
עדי הלואה היו  - אילעא וטוביה

  קרובין אל הערב.
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ָנה    ִמׁשְ

ינֹו ּוָבַרח ְגַמר ּדִ ּנִ   ,ִמי ׁשֶ
ין ית ּדִ   -  ּוָבא ִלְפֵני אֹותֹו ּבֵ

ינוֹ    .ֵאין סֹוְתִרין ֶאת ּדִ
  

ַנִים ְויֹאְמרוּ  ַעְמדּו ׁשְ ּיַ ל ָמקֹום ׁשֶ   :ּכָ
לֹוִני" ִאיׁש ּפְ ין, ְמִעיִדים ָאנּו ּבְ ֵבית ּדִ ינֹו ּבְ ְגַמר ּדִ ּנִ לֹוִני ׁשֶ ל ּפְ   -  "ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ֵעָדיו ,ׁשֶ

  .ֲהֵרי ֶזה ֵיָהֵרג
  

ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ -ַסְנֶהְדִרין    .נֹוֶהֶגת ּבָ
  

בּוַע  ָ ׁשּ   .ִנְקֵראת חֹוְבָלִנית -ַסְנֶהְדִרין ַההֹוֶרֶגת ֶאָחד ּבַ
ן ֲעַזְרָיה  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   :אֹוֵמרַרּבִ

ָנה ְבִעים ׁשָ   .ֶאָחד ְלׁשִ
  

י ַטְרפֹון  י ֲעִקיָבא וְ ַרּבִ   :אֹוְמִריםַרּבִ
ַסְנֶהְדִרין    .לֹא ֶנֱהַרג ָאָדם ֵמעֹוָלם -ִאיּלּו ָהִיינּו ּבְ

  
ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   :אֹוֵמרַרּבָ

ָרֵאל ִיׂשְ ִמים ּבְ ין ׁשֹוְפֵכי ּדָ   .ַאף ֵהן ַמְרּבִ
  

ָמָרא    ּגְ

ין" ית ּדִ ֵאין סֹוְתִרין - "ִלְפֵני אֹותֹו ּבֵ   ,הּוא ּדְ
ין ַאֵחר ָהא לִ  ית ּדִ   סֹוְתִרין.  -ְפֵני ּבֵ

  
ֵני ֵסיָפא:    ָהא ּתָ

ַנִים ְויֹאְמרוּ " ַעְמדּו ׁשְ ּיַ ל ָמקֹום ׁשֶ   :ּכָ
לֹוִני" לֹוִני, ְמִעיִדין ָאנּו ֶאת ִאיׁש ּפְ ין ּפְ ֵבית ּדִ ינֹו ּבְ ְגַמר ּדִ ּנִ   -' ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ֵעָדיו ,ׁשֶ

  !"ֲהֵרי ֶזה ֶנֱהָרג
  

ֵייֲאַמר    :ַאּבַ
ָיא:   ָלא ַקׁשְ

אן  ָרֵאל, -ּכָ ֶאֶרץ ִיׂשְ   ּבְ
אן  חּוָצה ָלָאֶרץ. -ּכָ   ּבְ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

אי " ן ּדֹוְסתַּ י ְיהּוָדה ּבֶ ּום ַרּבִ ָטחאֹוֵמר ִמׁשּ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ַרּבִ
ַרח ֵמֶאֶרץ ְלחּוָצה ָלָאֶרץ  ינוֹ  -ּבָ   ;ֵאין סֹוְתִרין ֶאת ּדִ

ינוֹ ס -ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ    , ֹוְתִרין ֶאת ּדִ
ָרֵאל ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵני ְזכּוָתּה ׁשֶ   ."ִמּפְ

  
  

  רש"י
  מתני'.

  שנתחייב בו. - לפני אותו בית דין
לחזור ולישא וליתן  - אין סותרין
  אולי יזכה.
בימים שסנהדרין דנו  - אילו היינו

דיני נפשות לא נהרג בה אדם 
כדמפרש בְּגָמָרא שבדקו את העדים 

  בר שלא ידעו להשיב.בד
אם היו עושים כן היו מרבין  - אף

  שופכי דמים שלא יראו מב"ד.
  
  

  גמ'.
אולי  -  מפני זכותה של ארץ ישראל

  תועיל למצוא לו פתח של זכות.
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ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ נֹוֶהֶגת - ַסְנֶהְדִרין"   ."ּבָ
  

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ָנן: ָתנּו ַרּבָ   ּדְ
בֹוֵתיֶכם"" כֹל מֹוׁשְ ט ְלדֹורֹוֵתיֶכם ּבְ ּפָ ת ִמׁשְ ה ָלֶכם ְלחּוּקַ   - ) , כט(במדבר לה 43"ְוָהיּו ֵאּלֶ

ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ,ְנֶהְדִריןָלַמְדנּו ְלַס  ּנֹוֶהֶגת ּבָ   .ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ ָעֶריךָ ל כָ בְּ "44 :ִאם ּכֵ   ?), יחז(דברים ט 45"ׁשְ

ֶלְך ּוֶפֶלְך ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר - ָכל ּפֶ יִנים ּבְ י ּדִ תֵּ יב ּבָ ה מֹוׁשִ ָעֶריָך ַאתָּ ׁשְ   ,ּבִ

ָכל ּפֶ  יב ּבְ ה מֹוׁשִ ָכל ִעיר ָוִעיר ,ֶלְך ּוֶפֶלךְ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ַאתָּ יב ּבְ ה מֹוׁשִ   ."ְוִאי ַאתָּ
  
  
  
  

                                                             

  : ללא "בכל מושבותיכם".בדפוסכך במסורת הש"ס.  43
ָעֶריךָ " :בדפוסכך בגר"א.  44 ׁשְ   " ּבִ
ר  45 ָעֶריָך ֲאׁשֶ ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ תֶּ ט ֶצֶדקׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים תִּ ּפַ ְפטּו ֶאת ָהָעם ִמׁשְ ָבֶטיָך ְוׁשָ   ה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ִלׁשְ

  רש"י
שופטים  - מה ת"ל בשעריך

  שוטרים תתן לך וגו'.ו
אתה חייב  - אתה מושיב כו'

להושיב בכל פלך ופלך כו' פלך 
  הפרכיא.
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בּוַע  ַסְנֶהְדִרין ַההֹוֶרֶגת" ָ ׁשּ   .ִנְקֵראת חֹוְבָלִנית -ֶאָחד ּבַ

ן ֲעַזְרָיה  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   :אֹוֵמרַרּבִ
ָנה ְבִעים ׁשָ    ."ֶאָחד ְלׁשִ

  
ְעָיא ְלהּו:   ִאיּבַ

ָנה  ְבִעים ׁשָ   - ַאַחת ְלׁשִ
ְלָמא אֹוַרח ַאְרָעא ִהיא?   ִנְקֵראת חְֹבָלִנית, אֹו ּדִ

  
יקּו.   ּתֵ
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י ַטְרפֹון  י ֲעִקיָב וְ "ַרּבִ    :אֹוְמִריםא ַרּבִ

ַסְנֶהְדִרין  ִאיּלּו ָהִיינוּ     ."לֹא ֶנֱהַרג ָאָדם ֵמעֹוָלם -ּבְ
  

י?   ֵהיִכי ֲהוֹו ַעְבּדֵ
  

י יֹוָחָנן י ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ ְרַוְייהּו: ַרּבִ ָאְמֵרי תַּ   ּדְ
ֵלם ָהַרג?'   'ְרִאיֶתם: ְטֵריָפה ָהַרג? ׁשָ

  
יָאַמר    :ַרב ַאׁשִ

ֵלם ֲהָוה  ְמָצא לֹוַמר ׁשָ ְמקֹום ַסִייף ֶנֶקב ֲה  -ִאם תִּ ְלָמא ּבִ   ָוה?ּדִ
  
  

בֹוֵעל ֶאת ָהֶעְרָוה ֵהיִכי ֲהוֹו ַעְבֵדי?   ּבְ
  

ֵיי ְרַוְייהּו: ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמֵרי ּתַ   ּדְ
פֹוֶפֶרת?'  ׁשְ ִמְכחֹול ּבִ   'ְרִאיֶתם ּכְ

  
ינּו? ּיְ ָנן, ֵהיִכי ּדַ   ְוַרּבָ

  
מּוֵאל; ׁשְ   ּכִ

ֲאַמר  מּוֵאלּדַ   :ׁשְ
ְמָנֲאִפים  ְמָנֲאִפים. -ּבִ ָראּו ּכִ ּיֵ ֶ   ִמׁשּ

  

  רש"י
 - אם תמצא לומר שלם הרג

שיאמרו בדקנוהו לאחר מיתתו 
  מכל שמונה עשרה טריפות.
ואין  - ראיתם כמכחול בשפופרת

עדים מסתכלין בכך שפופרת קנה 
נותנין בו כחול לכחול עינים חלול ש

מכחול הוא קיסם דק שבו נוטלין 
  הצבע מתוך הקנה.

דמחייבי מיתה על הערוה  - ורבנן
היכי דייני באיזו עדות הם הורגים 

  הואיל ולאו הכי בדקי.
משינהגו ענין  - משיראו כמנאפים

ניאוף ששוכבין בקירוב בשר 
  ונוהגים כדרך תשמיש.

 


