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בס״ד

Москва, ияр 5776
арод Израиля удостоился стать народом, избранным Б-гом
для принятия Торы на горе Синай. Но не одна Тора была
дана на Синае, а две Торы – Письменная и Устная. Как писал Рамбам в
своем предисловии к Яд а-хазака:
«Все заповеди, которые были даны Моше на Синае, были даны с
объяснениями, как сказано: “И дам Я тебе эти каменные скрижали,
и этот закон, и эту заповедь” (Шмот 24:12). “Закон” – это Письменная
Тора, а “заповедь” – это объяснения к ней. И приказано нам выполнять “закон” на основании “заповеди”. Эта “заповедь” и есть Устная Тора… А то, что называется “заповедью” – то есть объяснение
Торы – [Моше] не записал, но заповедал это старейшинам, и Йеошуа,
и всему народу Израиля, как сказано: “Все, что я заповедую вам – это
храните, чтобы выполнять…” (Дварим 13:1). Поэтому ее называют Устной Торой».
Так Устная традиция и передавалась из поколения в поколение через пророков и мудрецов каждого поколения, пока не
пришел раби Йеуда а-Наси, живший во II веке н. э., которого
также называют «наш Святой Учитель», и не систематизировал
ее в единый, цельный и завершенный кодекс. Эта работа началась после разрушения Второго Храма и вобрала в себя освещение множества различных тем. Возникла необходимость –
как из-за умножившихся споров, так и из-за трудного, иногда
чрезвычайного, положения еврейского народа и опасения, что
важные темы и их обсуждения пропадут – собрать весь материал, упорядочить, отредактировать и канонизировать его. Мишна представляет собой упорядоченный сборник обсуждений в
Санедрине (еврейском Верховном суде) различных вопросов и
окончательных решений по каждому поводу (хотя в некоторых
случаях вопросы остались неразрешенными). Мишна дает возможность проследить ход мыслей членов Санедрина во всех
поколениях, в котором основным принципом формулировки законов является попытка навести мосты между древними постановлениями, частично еще со времен Танаха, и изменяющимися
обстоятельствами современности. То есть – согласование Закона с реальностью.

Н

Кодекс Мишны делится на основные разделы, которые называются
седерами, «порядками». В Мишне есть шесть седеров: Зраим (Посевы),
Моэд (Праздники), Нашим (женщины), Незикин (Ущербы), Кодашим
(Святыни) и Таарот (Чистота). В первом из них обсуждаются заповеди,
связанные с Землей Израиля, во втором – шабат, праздники и посты,
в третьем – семейное право, в четвертом – вопросы имущественных
отношений и судопроизводства, в пятом – законы Храма, и в шестом –
законы ритуальной чистоты. Каждый раздел делится на трактаты,
например, трактат Пеа в разделе Зраим, трактат Псахим в разделе
Моэд, или трактат Бава кама в разделе Незикин. Трактат делится на
главы, а главы – на отдельные мишны.
Работа по завершению Мишны стала важным этапом в институционализации Санедрина и поста наси – главы народа Израиля. Раби
Йеуда а-Наси скончался в 224 году, а последние 17 лет жизни, с 207
года, провел в Ципори. Известно также, что Мишна была завершена
в 200 году.
Но поскольку Мишна написана очень лаконично и без ссылок на
источники, мудрецы Израиля после завершения Мишны составили
другие сборники, в которых они собрали традицию Устной Торы, как
написал об этом Рамбам:
«Рав составил сборники Сифра и Сифри, чтобы разъяснить и сообщить основы Мишны, а раби Хия составил сборник Тосефта [“дополнение”], объясняющий Мишну. Также раби Ошая и Бар-Капара
записывали барайтот [“внешние”, то есть не вошедшие в Мишну
высказывания танаев], чтобы пояснить сказанное в Мишне, а раби
Йоханан, живший в Эрец Исраэль, составил Иерусалимский Талмуд –
приблизительно через триста лет после разрушения Храма [что соответствует IV веку н. э.]»
Но в то время главные центры Торы, в основном, уже переместились в Вавилон.
«Равина и Рав Аши, – продолжает Рамбам, – последние мудрецы
Талмуда, и именно рав Аши составил Вавилонский Талмуд в стране
Шинар [Вавилон], примерно через сто лет после того, как раби Йоханан составил Иерусалимский Талмуд [то есть в V веке н. э.]
А суть обоих Талмудов – в комментировании слов Мишны и объяснении ее глубин, а также в новых постановлениях, выведенных в
еврейских религиозных судах после раби Йеуды а-Наси и до составления Талмуда. И из обоих Талмудов, а также из Тосефты, из сборников
Сифра и Сифри – из всех них можно выяснить, что запрещено, а что
разрешено, что нечисто, а что чисто, кто виноват, а кто невиновен, что
кашерно, а что некашерно – как передавал учитель ученику во всех
поколениях, начиная с получения Моше Торы на горе Синай».

Вавилонский Талмуд удостоился того, чего не удостоилось ни одно
другое сочинение эпохи расцвета Устной Торы: он стал полномочным
законодателем, подобным Санедрину, последним авторитетом, которому обязан подчиняться весь еврейский народ, как писал Рамбам в
предисловии к Яд а-хазака:
«Таким образом, Равина и рав Аши со своими современниками
были последним поколением великих еврейских мудрецов, записывавших Устную Тору, издававших указы и постановления и вводивших обычаи, которые успели распространиться во всем еврейском
народе, во всех местах его обитания… Потому что со всем, что записано в Талмуде, согласился весь еврейский народ. И те мудрецы,
которые ввели [описанные в нем] обычаи, запреты и постановления
или пришли к выводу, что закон требует вести себя так-то, – это все
мудрецы Израиля или их большинство. Именно они приняли Устную
Традицию полностью, поколение за поколением, начиная от Моше-рабейну».
Однако тот, кто решит, что Талмуд – всего лишь сборник религиозных правил еврейского народа, совершит огромную ошибку. Талмуд – это собрание дискуссий и мнений величайших мудрецов нашего народа по различным вопросам. И эти споры, вопросы и ответы,
формулировки проблем и их решения, а также общечеловеческое и
научное измерение, которое, как бы походя, вплетается в ткань Талмуда, превращают его в живую душу иудаизма.
Талмуд не написан на иврите, на котором написан Танах, не написан он и на иврите, на котором написана Мишна. Язык Талмуда – еврейский диалект арамейского языка, на котором более тысячи лет
говорили евреи Вавилона и Земли Израиля, пока не переселились из
Вавилона в Европу.
Изучение Талмуда является частью еврейской сущности. Не кто
иной, как Генрих Гейне – еврей, который крестился, чтобы быть принятым в современное ему европейское общество, – назвал Талмуд
«еврейским храмом», представляющим основное препятствие для
ассимиляции еврея. Между прочим, ту же идею, хотя и в несколько
иной в форме, выражает Нацив из Воложина в своем комментарии
к Пятикнижию «А-амек давар» (Шмот 34:1). Он говорит, что только благодаря заключенному в Талмуде потенциалу новых открытий, благодаря тому, что любой опытный ученик способен раскрывать этот
потенциал, еврейский народ смог выжить в изгнании и даже во тьме
изгнания продолжал прояснять алаху.
Это, однако, было известно не только евреям, но и тем, кто желал
уничтожить душу еврейского народа. В средневековой Европе христианское духовенство неоднократно требовало от властей сжечь

Талмуд – обычно в ходе публичной церемонии, в которой принимали
участие разгоряченные массы. Наиболее известное сожжение Талмуда
состоялось в 1244 году в Париже, на площади перед мэрией. Тогда сожжение большей части собранных со всей страны рукописей Талмуда
фактически уничтожило французскую традицию толкования, созданную сначала Раши, а затем его учениками, составителями Тосафот, положив конец яркому периоду изучения Талмуда во Франции. Подобные
сожжения Талмуда явили собой новую главу в истории преследования
евреев христианством: это было религиозное преследование, совершаемое не посредством нанесения евреям физического вреда, но посредством поражения их духовных сокровищ, их святых книг.
Талмуд был наследием всего народа, каждого – в соответствии с
его уровнем. Мудрецы Торы и законоучители размышляли о нем днем
и ночью, открывая все новые и новые законы, формулируя проблемы
и находя их решения. Книжный шкаф еврея заполнен тысячами книг
с комментариями на Талмуд и с объяснениями этих комментариев.
Однако простые работники и торговцы, занятые обеспечением себя и
своих семей, тоже находили время изучать Талмуд утром и вечером –
в одиночку, с особым напевом, или в компании сыновей или внуков.
Простолюдины, которые не могли понять сложные темы, были рады
послушать урок раввина о рассыпанных по Талмуду поучительных
историях, и таким образом они тоже обретали связь с Талмудом – живительной книгой нашего народа.
После Первой мировой войны в мире начали происходить глобальные
перемены. Целые общины были сорваны с насиженных мест. Еврейское
местечко находилось на пороге распада, а всеобщая секуляризация грозила изменить, в числе прочего, и лицо иудаизма. На фоне этих событий
в 1923 году в Вене собрались великие мудрецы еврейского народа и провозгласили программу ежедневного изучения листа Талмуда. Тем самым
было достигнуто два результата. Во-первых, теперь, где бы ни оказался еврей, в каждом городе он мог найти группу евреев, изучающих ту же тему,
и учиться вместе с ними. Во-вторых, тот, кто каждый день изучал один
лист, мог за семь лет завершить изучение всего Вавилонского Талмуда.
Со времен Средневековья народ скитался вместе с Талмудом, переселяясь из одной страны в другую. Постепенно мировым центром
изучения Устной Торы сделалась Российская империя. Среди евреев
Польши был распространен метод пилпуля (тонкого и отвлеченного
логического анализа), а в Литве возникли ешивы по образцу вавилонских ешив, существовавших за тысячу лет до этого. Когда в России
к власти пришли коммунисты, а затем Восточная Европа была захвачена нацистами, ешивы были разрушены и изучение Талмуда в этом
регионе практически прекратилось.

Недавно мы посетили Мемориал памяти убитых евреев Европы,
расположенный в центре Берлина, рядом с Бранденбургскими воротами. Этот мемориал был воздвигнут немецкими властями в память
о шести миллионах евреях, убитых нацистами. Он выглядит как еврейское сефардское кладбище с большими и маленькими лежащими могильными плитами без каких-либо надписей. Когда мемориал,
занявший площадь, примерно равную футбольному полю, был завершен, оказалось, что число плит – 2711 – равно числу листов Вавилонского Талмуда. Данный памятник, таким образом, стал мемориалом
не только убитым, но и Торе, утерянной в результате разрушения во
время Холокоста восточноевропейских центров Торы.
С исчезновением злодейской власти коммунистов тысячи евреев
стали возвращаться к своим корням и к изучению Торы. За последние
двадцать пять лет усилиями энтузиастов был создан широкий спектр
еврейской религиозной литературы на русском языке, что позволило начинающим войти во врата иудаизма и насладиться светом Торы.
Однако врата Вавилонского Талмуда были до сих пор закрыты и заперты перед жаждущими знаний из-за языкового барьера и отсутствия перевода и объяснений на русском языке, которые открыли бы
эти врата для всех желающих.
А потому хорошее дело задумал мой добрый друг, господин Владислав Резник, решивший начать этот проект – проект перевода Вавилонского Талмуда и его объяснений на русский язык, огромный проект, реализация которого займет многие годы.
Трактат Мишны Авот, вышедший в 2015 году, был с большой радостью принят русскоговорящими евреями, и для многих из них он стал
первой еврейской книгой, которую они держали в руках. Мы получили восторженные отзывы от широкого круга читателей.
Сейчас выходит в свет русский перевод трактата Макот из Вавилонского Талмуда, в котором обсуждаются законы Торы Израиля о
свидетельствах, существенно отличающиеся от законов о свидетельстве в Римском или Британском праве. Этот трактат невелик по объему, но он очень сложен и интересен.
Издавая трактаты Талмуда на русском языке, мы не можем не
вспомнить события истории российского еврейства, которое не раз
подвергалось политическим нападкам из-за определенных текстов
Талмуда, которые, на первый взгляд, выглядят неполиткорректно
по отношению к неевреям вообще и к христианам в частности. Мы
вспоминаем кровавый навет в Киеве в 1912 году, когда суд над евреем Менделем Бейлисом пытались превратить в обвинение всего
еврейского наследия, Талмуда и Каббалы. Мой предшественник на
посту главного раввина Москвы, рав Яаков Мазе, большой знаток

Торы и юрист, был одним из немногих российских раввинов, хорошо
владевших русским языком. Поддерживая постоянный контакт с величайшими раввинами поколения, он принял на себя всю силу юдофобских атак и выстоял. И в его заслугу суд оправдал обвиняемого.
В 2005 году антисемиты опять подняли голову, когда мы выпустили
русский перевод «Кицур Шулхан Аруха», и представленная в Госдуме
партия «Родина» призвала к запрету еврейской общины в России.
Тогда я выступил с серией статей и интервью в российской прессе, в
частности в газете «Известия», чтобы ответить на претензии тех, кто
клеветал на Талмуд. Многие подобные претензии были связаны с неправильным и манипулятивным переводом текста Талмуда, который
был искажен антисемитами ради своих целей. Авторитетный перевод, выполненный русскоязычными знатоками Талмуда, будет способствовать развенчанию таких мифов и инсинуаций.
Кроме того, важно понимать следующее. Не так давно в России
был принят закон, защищающий базовые религиозные тексты от цензуры. Этот закон признает, что к тексту, написанному полторы тысячи
лет назад и ставшему всемирным культурным наследием, нельзя применять мерки современной политкорректности.
Каждый человек, приступающий в первый раз к изучению Талмуда,
должен знать, что эта книга чрезвычайно глубока и содержит различные и многообразные мнения мудрецов Израиля, живших в разные
исторические периоды. Данное издание Талмуда сопровождается
объяснениями и комментариями, которые помогут начинающему
ученику разобраться в основных принципах Талмуда и практического
закона, прояснят для него все неясные места Талмуда.
К этому предприятию подключилась группа русскоязычных мудрецов Торы как в Земле Израиля, так и за ее пределами, которые днем и
ночью заняты переводом Талмуда и его разъяснений, чтобы сделать его
доступным и понятным начинающему ученику. Во главе проекта стоят крупнейшие русскоязычные раввины: члены раввинского совета –
гаон рав Пинхас Бронфман, шлита, гаон рав Бенцион Зильбер, шлита, гаон рав Игаль Полищук, шлита, гаон рав Зеев Вайсбейн, шлита;
главный редактор проекта – рав Шимон Швальб, шлита; ответственный редактор проекта – гаон рав Игаль Полищук, шлита; директор
проекта – Пинхас Швальб, шлита.
Я благословляю своего достойного друга господина Владислава
Резника и его жену Диану за инициативу перевести Талмуд на русский язык. Несомненно, это издание станет хорошим подспорьем для
многих людей, которые захотят начать изучение Устной Торы еще
до того, как выучат святой язык. Пусть с Небес благословят их всеми
видами блага!

Пинхас Гольдшмидт

Рав Моше Лебель

глава ешивы «Торат хаим»,
вице-президент издательства «Кеилат Москва»
בס״ד
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важаемые читатели!
С тех пор как наш народ был изгнан из своей страны, на его
долю выпало немало испытаний. Нам приходилось идти
против ураганного ветра и выживать в бушующем море. И мы сгинули бы в безвестности, если бы не Тора – наш маяк во тьме, утешение
в беде. Еврейские мудрецы всех поколений знали сущность народа
Израиля: Тора – наш единственный источник жизни и ею продлятся
дни наши на земле. И на каждом этапе истории они самоотверженно
боролись за то, чтобы Тора не подверглась забвению, и в каждом поколении старались укрепить связь евреев с Торой, чтобы не ослабла
она от времени. Они наставляли еврейский народ в искусстве изучения Торы, ее глубокого анализа и бескомпромиссной логики, умению
плавания и навигации в безбрежном море Талмуда, способности добывать жемчужины, скрытые в его глубинах. Эта нерушимая связь с
Торой и сохранила наш народ во все времена.
В трактате Макот (10а) Талмуд излагает законы, касающиеся непреднамеренного убийцы. В качестве искупления он должен быть
изгнан в один из городов-убежищ. Тора (Дварим 4:42) говорит: «…и
убежит в один из городов этих, и будет жить». Мудрецы толкуют,
казалось бы, лишние слова «и будет жить» так: хотя изгнание в город-убежище ограничивает свободу, тем не менее, в месте отбывания наказания должны быть созданы все необходимые для жизни изгнанника условия – не только материальные, но и духовные.
Так, по словам Талмуда, если у этого человека есть наставник, у
которого он доселе учился Торе, наставник должен переехать в
город-убежище вместе с учеником. А если в изгнание приходится отправиться наставнику, за ним переезжает и его ешива. Потому что без изучения Торы жизнь постигших мудрость и ищущих
ее подобна смерти (Рамбам). Ритва пишет, что этот закон актуален даже в том случае, если в городе-убежище уже есть ешива
(в которой сосланный ученик имеет возможность изучать Тору под
руководством других наставников), потому что не у каждого рава

ученик в состоянии плодотворно обучаться. Раби Шмуэль Розовский
спрашивает: на основании чего утверждается, что наставник обязан
уйти в изгнание вслед за учеником?! И делает вывод, что слова «и будет жить», указывающие на обязанность обеспечить изгнаннику достойную жизнь, относятся не только к бейт дину (раввинскому суду),
но и к каждому человеку. И поскольку его наставник в состоянии лучше всех прочих обучать ссыльного Торе, он обязан продолжить это
и на новом месте. Более того, мы видим, что за наставником переезжает и его ешива, ибо без обучения Торе жизнь наставника – тоже
не жизнь, и в «изучении и обучении» Торе наша жизнь и долголетие.
В нашем поколении произошло великое чудо возвращения в лоно
Торы наших дорогих братьев, которые силой были оторваны от источника нашей жизни, святой Торы. В «пустынной и безводной» российской земле начали пробиваться ростки Торы, и нужно было поить эти
ростки водой по капле, чтобы постепенно возродить в них дух жизни.
И вот задумали мы, вместе с моим дорогим другом, гаоном равом Пинхасом Гольдшмидтом, шлита, главным раввином Москвы и председателем Совета раввинов Европы, перевести Талмуд на русский язык,
чтобы дать возможность отведать его освежающей воды и начать глубокое изучение Талмуда и тем, кто еще не освоил язык Талмуда.
Слава Всевышнему, мы удостоились исполнения стиха «Сеющие со
слезами будут пожинать с радостной песней»: воспитать в подмосковной ешиве «Торат хаим» целую плеяду учеников, главная цель жизни
которых – занятие словами Торы, учеников, искушенных в изучении
Талмуда, на которых мы смогли возложить выполнение основной
части этого сложного проекта. Уверен, что они с честью справятся с
этой задачей и предоставят начинающим драгоценную возможность
насладиться вкусом Торы. Ибо, зная их лично, я утверждаю, что нет
никого достойнее их для выполнения этой святой работы.
Да наполнят звуки Торы все шатры Яакова, и дома учения заполнятся изучающими Тору, выходцами из бывшего СССР, и будет в этом
наша награда за все наши труды!

С благословением Торы и с уважением,
Моше Лебель

Рав Игаль Полищук

Глава Фонда поддержки изучения
и распространения Торы «Беерот Ицхак»
Руководитель русскоязычного отделения ешивы «а-Ран»
Ответственный редактор издательства «Тора Лишма»
Главный редактор журнала и издательства «Беерот Ицхак»
Ответственный редактор издательства «Кеилат Москва»
Член раввинского совета издательства «Кеилат Москва»
בס״ד
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авилонский Талмуд называет себя в трактате «Санедрин»
словом хошех – тьма. Необходимо разобраться, что скрыто
за этим непонятным самообличением, которое кажется совершенно
неоправданным.
Наш народ уже более полутора тысяч лет трудится над изучением Вавилонского Талмуда, открывая в нем глубины мудрости. Посредством
этого труда раскрывается великий свет, заложенный в Торе. Этот свет
несет жизненную силу и радость всему нашему народу, а также и другим народам. Великие представители народов мира глубоко почитали
наших мудрецов, истинных знатоков мудрости Торы – Вавилонского
Талмуда. Как же связать с этим утверждение Талмуда, что он, Талмуд,–
это тьма? Постараемся объяснить.
Источником жизненной силы, заложенной в Торе, является тяжкий
труд: разобраться в сложных, внешне противоречивых местах Писания,
Мишны, Гемары. Об этом труде говорит Талмуд в трактате «Санедрин»,
отмечая, что слова Писания ( אדם לעמל יולדчеловек создан для тяжкого труда) подразумевают труд над изучением Торы. Наши мудрецы,
жившие в период до составления Талмуда, говорят, что тяжкий труд
(не просто чтение!) над изучением Торы – это источник всех благословений (так сказано в «Торат коаним» на начало главы «Бехукотай», и
Раши приводит это высказывание в комментариях к самому началу главы). Именно внешняя непонятность – тьма – Талмуда приводит к тому,
что, трудясь над ним, мы раскрываем сильнейший свет. Корень этого
в том, что замысел Творца – в небольших, ограниченных текстах приобщить нас к Его Высшему разуму. Для реализации этого необходимо,
чтобы мы, не теряя почву естественного разума под ногами, с помощью тяжкого труда сумели выйти за границу нашего земного разума,
чтобы прилепиться к Высшему разуму Творца, чудесным образом заключенному в лаконичных словах Письменной и Устной Торы.
Труд над изучением Торы опирается на один очевидный для нашего народа факт: вся Тора, Письменная и Устная, передаваемая из
поколения в поколение, дана нашему учителю Моше Всевышним. Поэтому вся она – истина, а то, что при первом взгляде нам видятся в ней

В

противоречия, вызвано ограниченностью нашего земного разума.
Эту ограниченность нам дано преодолеть. Источник нашего разума –
наша Б-жественная душа. Когда мы трудимся над Торой, этот Высший
источник нашего разума пробуждается и это помогает нам частично
постичь Б-жественный разум, заключенный в наших святых книгах.
Изучение Талмуда требует большого труда. Извечная традиция нашего народа – давать детям знание святого языка и знание арамейского языка с раннего детства. У нашего народа принято обучать детей логике и методам анализа Талмуда уже с малых лет. Однако и после всего этого труд
над Талмудом остается тяжким трудом. Как же обрести это богатство,
обрести причастность к свету Торы, к Всевышнему тем, кто не получил
традиционного образования и воспитания? Безусловно, тут необходимы
желание и готовность к труду. Однако Тот, Кто дал нам Тору, прекрасно знает все наши проблемы и хочет вернуть нас, опаленную чуждым огнем русскоязычную общину, к Торе. Именно этим можно объяснить ту
великую помощь Всевышнего в восстановлении из пепла русскоязычной
религиозной общины и в особенности то, что из нашей среды выросли
настоящие знатоки и мудрецы Торы. Именно этим можно объяснить, что
замечательный меценат – Владислав Матусович Резник – пробудился для
такого замечательного и необходимого проекта – помочь вернуть нашей
общине ее былое величие, приобщив ее к Торе Всевышнего.
Замысел проекта – облегчить взрослым, думающим и желающим
трудиться, вход в мир Вавилонского Талмуда. Очень важно не ограничиваться русским текстом, а на первом этапе повторить несколько
раз сам текст Талмуда так, чтобы он стал понятным сам по себе, без
перевода. Перевод и разъяснение текста основаны на основополагающем комментарии Раши. Поэтому на следующем этапе нужно постараться разобраться в комментарии Раши.
Я, безусловно, не могу хвалить свою часть проделанной работы,
однако я получил для редактирования замечательные, качественные
материалы. Это издание – не первая попытка познакомить русскоязычного читателя с Талмудом, и я надеюсь, что предыдущие переводы внесут свою лепту в возвращение нашей общине величия в Торе.
Однако я не сомневаюсь, что такой основательной и качественной работы, как эта, еще не было и что это издание – новый этап в попытке
передать глубину Талмуда на прекрасном русском языке.
Над проектом трудился замечательный коллектив, возглавляемый
гаоном равом Шимоном Швальбом, шлита, выпускником московской
ешивы «Торат Хаим» и знаменитой израильской ешивы «Ор Исроэль».
Тот факт, что нашелся такой превосходный коллектив, сам по себе
является исполнением обещания Творца, что Тора (в особенности
Устная Тора) не забудется нашим народом. Я благодарю Всевышнего, удостоившего меня чести и заслуги работать над этим важнейшим
проектом с этим замечательным коллективом.

Игаль Полищук

Рав Пинхас Бронфман

Раввин общины «Ханихей ешивот» в Западном районе Бней-Брака
Раввин общины «Зихрон Меир» в районе Пардес Кац Бней-Брака
Даян раввинского суда «Ханихей ешивот»
Член раввинского совета издательства «Кеилат Москва»
בס״ד
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адостное событие произошло в мире Торы: издательством
«Кеилат Москва» выпущен в свет первый из запланированных
им к переводу трактат Вавилонского Талмуда на русском языке.
Как известно, еврейство России из-за гонений коммунистического
режима было более семидесяти лет оторвано от наследия предков и
от изучения Торы. И вот сегодня великодушные жертвователи и уважаемые меценаты решили создать издательство с целью выпустить
Талмуд на русском языке, что, несомненно, облегчит русскоговорящим евреям во всем мире понимание мудрости нашей Торы и приобщение к ней.
Я хочу поблагодарить и поддержать всех, кто занимается этой
святой работой – переводом Талмуда. Они достойно справились с
первым этапом работы и перевели трактат Макот четким и понятным
языком, прояснив целый ряд важных и сложных концепций. Пусть Всевышний поможет им реализовать их замыслы и издать русский перевод всего Талмуда, чтобы приблизить еще больше людей к Всевышнему, прославить и возвеличить Тору!

Р

Пинхас Бронфман

Рав Бен-Цион Зильбер

Руководитель организации «Толдот Йешурун»
Глава ешивы «Толдот Йешурун»
Член раввинского совета издательства «Кеилат Москва»
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алмуд – это книга, на основе которой строится жизнь каждого еврея и еврейского народа в целом. Детали выполнения заповедей, моральные принципы и взгляд Торы на разные вопросы жизни – все исходит из Талмуда. К сожалению, еврейство России
было насильно оторвано от этого живого источника. И потому сегодня многим из тех, кто хочет изучать Талмуд, мешает незнание языка
Талмуда, формы изложения и т. д.
Слава Б-гу, группа русскоязычных знатоков Торы под руководством
гаона рава Игаля Полищука, шлита, и гаона рава Шимона Швальба,
шлита, перевела трактат «Макот» на русский язык. Была проделана
большая работа, чтобы по этой книге мог изучать Талмуд и человек,
совершенно незнакомый с ним прежде. Надеюсь, что эта книга поможет многим войти в великое море Талмуда и научиться плавать в нем.

Т

Бен-Цион Зильбер

Рав Зеев Вайсбейн

Глава колеля «Нетивот а-хохма»
Раввин русскоязычной религиозной общины города Офаким
Член раввинского совета издательства «Кеилат Москва»
בס״ד
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ДМы находимся в самом начале осуществления грандиозноорогие друзья, изучающие Талмуд!

го проекта по переводу Вавилонского Талмуда на русский язык.
Хочу воспользоваться случаем, чтобы выразить свое восхищение и
благодарность всем принимающим участие в этом важном проекте, в
особенности его инициаторам и руководителям.
Я принимал некоторое участие в этом проекте и видел, как основательно, тщательно и профессионально делается эта сложнейшая
работа. Для ее выполнения были отобраны лучшие русскоязычные
талмидей хахамим.
Я хотел бы выразить свою благодарность коллективу сотрудников
за ту пользу, которую лично я получаю от этого перевода, а также от
очень грамотных пояснений и кратких сводок основных комментариев.
Реализация проекта начата с трактата Макот неслучайно. Трактат
содержит целый ряд тем, связанных со многими другими темами Талмуда, и потому может служить успешным введением в изучение Талмуда.
Мне кажется уместным здесь поделиться своим опытом и рассказать о трудностях в изучении Талмуда, с которыми я столкнулся и
сталкиваюсь до сих пор. Случается, что человек, пустившийся в плавание по океану талмудической мудрости, впадает в отчаяние. У него
возникает чувство, что он пытается выпить океан, глотая в день по
капле. Чтобы помочь вам справиться с этой психологической проблемой, хочу пересказать совет, который содержится в самом Талмуде.
В трактате Бава меция (21а) Талмуд рассматривает следующую ситуацию. Человек обнаруживает в поле один кав плодов, разбросанных
на площади в четыре амы (2,5 л примерно на 1 м2). Талмуд утверждает, что нашедший может считать их бесхозными и взять себе, сколько пожелает, так как предполагается, что хозяин плодов не вернется,
чтобы собрать их, потому что сочтет это слишком трудоемким занятием. Он предпочтет оставить плоды там, отказываясь от владения
ими. Талмуд спрашивает: а что, если разбросана половина этого количества на половине площади, т. е. половина кава на двух амах? Количество плодов уменьшилось. Значит ли это, что хозяину еще меньше
смысла возвращаться, или же наоборот: так как плоды разбросаны
на меньшей площади, их легче будет собрать и потому хозяин решит
вернуться?

Тосафот возражают на это: если Талмуд допускает, что владелец
будет готов вернуться ради половины кава, разбросанного на двух
амах, как может быть, что он не вернется ради целого кава, разбросанного на четырех амах? Ведь четыре амы можно разбить на две
равные части, и тогда на одной из них, т. е. на площади в две амы,
будет, как минимум, не меньше половины кава, а Талмуд допускает,
что в таком случае хозяин решит вернуться за плодами. Получается, что решение Талмуда относительно одного кава плодов, разбросанных на площади в четыре амы, противоречит его решению в случае половины кава, разбросанного на площади в две амы. Тосафот
отвечают на свой вопрос: собрать половину кава с площади в две
амы легче, чем собрать один кав с площади в четыре амы. Поэтому
в первом случае хозяин вернется, а во втором – нет.
И все-таки: почему бы в случае, когда один кав разбросан на
площади в четыре амы, хозяину не вернуться и не собрать хотя бы
половину кава? Это уже не так много работы! Почему он этого не
сделает?
Тосафот раскрывают нам здесь скрытый психологический механизм человеческого сознания: если человек может заработать много, но это требует объема работы, который кажется ему непосильным, он готов отказаться от всего, хотя мог бы, приложив меньше
усилий, получить половину.
Нечто похожее происходит с человеком, который приступает к
изучению Талмуда. С одной стороны, это его привлекает. Но, с другой стороны, видя перед собой непочатый край работы, он пугается
и в результате остается ни с чем.
Чтобы этого не произошло, важно знать: не надо думать о неохватности Талмуда и о великом труде, потребном для его постижения. Надо сосредоточить внимание на том трактате, на той странице и даже на том предложении, которое вы в эту минуту изучаете.
И если вам удастся этот отрывок понять – радуйтесь, потому что это
действительно большое достижение. Если человек сумеет создать
у себя такой настрой, то, с Б-жьей помощью, будет учить трактат за
трактатом, пока не завершит весь Талмуд. А это одна из самых важных целей, стоящих в жизни перед евреем. Я хочу пожелать, чтобы
цель эта была достигнута как можно большим числом евреев.
Этой цели и служит грандиозный проект по переводу Талмуда на
русский язык!

С благословением Торы
Зеев Вайсбейн

Пинхас Швальб
Директор издательства «Кеилат Москва»
בס״ד
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лава Всевышнему, удостоившему нас чести выпустить в свет в русском переводе трактат
«Макот» Вавилонского Талмуда с пояснениями и комментариями. Мы от души надеемся, что это,
с Б-жьей помощью, позволит каждому желающему приблизиться к высшей мудрости, открыв для себя мир Талмуда.
В свое время английский перевод Талмуда с пояснениями и комментариями буквально совершил переворот
в англоязычной диаспоре, дав возможность изучать Талмуд сотням тысяч евреев по всему миру.
В двадцатые годы прошлого века была выдвинута идея и началось осуществление программы даф-йоми,
предусматривающей изучение одного листа Талмуда ежедневно. По этой программе изучение всего Талмуда завершается в течение семи лет и пяти месяцев. И если в настоящее время сотни тысяч наших собратьев с полным
правом регулярно празднуют завершение этого цикла, то во многом именно благодаря тому, что доступный и
понятный перевод Талмуда на английский язык позволяет англоязычным евреям принимать участие в этой программе.
Я мечтаю о том, чтобы, с Б-жьей помощью, и у русскоязычных евреев была возможность погрузиться в мир
Талмуда и со временем прийти к тому, чтобы изучить все его трактаты. Кто знает, может быть, через несколько
десятков лет и в Москве будут собираться тысячи евреев, празднуя очередное окончание цикла изучения Вавилонского Талмуда. Да будет на то воля Всевышнего!
Не имея честолюбивых притязаний, но только ради чистой и истинной Торы мы решились выполнить сложнейшую задачу – передать смысл Талмуда русскоязычному читателю.
Язык Талмуда очень своеобразен, насыщен специфическими оборотами, древний иврит в нем чередуется с
арамейским языком, а высказывания мудрецов Мишны и Гемары намеренно лаконичны. Каждый, кто когда-либо
изучал Талмуд, знает, какая глубина скрыта в каждом его слове. Неточный перевод всего одного слова может исказить смысл и помешать верному пониманию материала. Сложность состоит не только в необходимости найти
в одном языке адекватные понятия для передачи смысла понятий другого языка, не уходя слишком далеко от их
буквального значения, но и в необходимости найти максимально точную формулировку самой мысли, поскольку, как известно, перевод – это в какой-то степени и комментарий, а это налагает на издателей дополнительную
ответственность.
Для того, чтобы свести к минимуму возможные ошибки, мы решили взять за основу «Метивту» – прекрасно
себя зарекомендовавшее издание Талмуда с пояснениями и комментариями издательства «Оз ве-адар». Приобретя права на его перевод, мы существенно доработали это издание, адаптировав его для начинающего читателя
с помощью лучших сотрудников издательства «Метивта». Материал книги проходил несколько этапов проверки – научными редакторами, главным и ответственным редакторами, членами раввинского совета издательства.
Многоуровневая проверка материала, литературное редактирование текста, целью которого было, сохраняя
по мере возможности интонацию Талмуда, передать его содержание ясным и понятным языком, графическое
оформление книги, которое требовало безупречного совмещения разноязычных текстов, – все это вылилось в
весьма трудоемкий процесс. И я хочу выразить глубокую благодарность нашим переводчикам, редакционной
коллегии, графикам за их самоотверженный труд!
От лица всех сотрудников издательства «Кеилат Москва» я хочу поблагодарить господина Владислава Матусовича Резника, да продлит Всевышний его дни, человека необыкновенной широты души, который не только
взял на себя весомую ношу по финансированию перевода и издания двух наших первых книг: «Пиркей авот.
Собрание комментариев» и трактата «Макот» – но и сыграл ключевую роль в создании издательства «Кеилат
Москва», заложив этим фундамент многолетнего проекта по изданию на русском языке всего Вавилонского Талмуда.
Мы глубоко благодарны гаону раву Пинхасу Гольдшмидту, шлита, – главному раввину Москвы, главе раввинского суда Москвы, президенту Совета раввинов Европы, президенту издательства «Кеилат Москва». Его мудрость и прозорливость сделали возможным осуществление этого грандиозного проекта.
Мы выражаем искреннюю благодарность гаону раву Моше Лебелю, шлита, – главе ешивы «Торат хаим» в
Москве, вице-президенту издательства «Кеилат Москва», взявшему на себя нелегкую роль организатора проекта. Именно он воспитал и вырастил, в числе многих русскоязычных религиозных евреев, и тех выпускников
ешивы, которые работают сегодня в нашем издательстве.
Нам выпала честь работать с большими мудрецами Торы – членами раввинского совета издательства «Кеилат Москва»: гаоном равом Пинхасом Бронфманом, шлита, который является раввином общины «Ханихей ешивот» в Западном районе Бней-Брака и раввином общины «Зихрон Меир» в районе Пардес Кац Бней-Брака, даяном раввинского суда «Ханихей ешивот», гаоном равом Игалем Полищуком, шлита, который возглавляет Фонд
«Беерот Ицхак» и руководит русскоязычным отделением ешивы «а-Ран», гаоном равом Бен-Ционом Зильбером,
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шлита, который руководит организацией «Толдот Йешурун» и возглавляет ешиву «Толдот Йешурун», гаоном
равом Зеевом Вайсбейном, шлита, главой колеля «Нетивот а-хохма» и раввином русскоязычной религиозной
общины города Офаким. Мы очень благодарны им за поддержку, советы и наставления, за то, что они взяли на
себя труд проверить нашу работу, за ценные замечания и поправки.
Отдельная благодарность гаону раву Игалю Полищуку, шлита, который, помимо того, что состоит в раввинском совете издательства и активно участвует в его деятельности, является также ответственным редактором
нашего издательства и детально проверяет выпускаемые нами книги, обеспечивая максимальную точность перевода и объяснений.
И, конечно же, огромная благодарность раву Шимону Швальбу, шлита, – главному редактору издательства
«Кеилат Москва», долгое время работавшему в издательстве «Оз ве-адар» над изданием Талмуда с пояснениями
и комментариями «Метивта». Без его знаний и уникального опыта нам было бы не по силам справиться с задачей,
которую мы поставили перед собой, на том уровне, на котором нам удалось это сделать.
Я благодарю Всевышнего за то, что Он подарил мне возможность участвовать в таком большом и важном
деле. Пусть Всевышний всем членам нашей команды даст силы и понимание, а наших спонсоров благословит материальным достатком и мудростью в его использовании, чтобы вместе мы могли перевести весь Вавилонский
Талмуд на русский язык и тем освятить Его великое Имя!
Надеюсь, что эта книга появится во многих домах и что ее читателям спустя некоторое время весьма пригодится специальный раздел, помещенный нами в конце книги и содержащий правила празднования «сиюма» – завершения изучения трактата Талмуда!
С уважением и благословением
Пинхас Швальб

От редакции
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волнением и радостью представляем читателям первый переведенный нами на русский язык
трактат Вавилонского Талмуда.
Задавшись целью перевести Талмуд и размышляя о принципах осуществления этой идеи, мы
должны были прежде всего найти решение основного рабочего вопроса – вопроса о формате
издания. Он предполагал несколько возможностей: перевод оригинала без каких-либо дополнений,
ввод в текст оригинала связок и пояснений и, наконец, создание основательного комментария.
Суть Талмуда – анализ положений Устной Торы. Простое чтение его текста, пусть даже при этом
возникает какое-то понимание, – занятие малополезное. Едва ли можно даже назвать его озна–
комлением с Талмудом. Талмуд записан чрезвычайно сжато; его язык имеет свои коды и правила
прочтения; его логические выкладки нередко опускают отдельные звенья, очевидные для знатока;
зачастую его текст рассчитан на глубокое знакомство с темами, освещенными в других местах
Талмуда или в Пятикнижии. Самостоятельное понимание незнакомого талмудического текста
возможно только после долгого предшествующего изучения Талмуда под руководством опытного
учителя. Только тогда изучающий способен самостоятельно разобраться, о чем говорит новый
для него отрывок, как сказанное согласуется с уже известным материалом, какие вопросы следует
здесь поставить и где искать ответы на них.
Стремясь по-настоящему помочь желающим учить Устную Тору по первоисточнику – Талмуду, мы
пришли к решению, что перевод Талмуда должен быть сопровожден основательным пояснением.
Существует множество комментариев к Талмуду, записанных величайшими мудрецами
еврейского народа последнего тысячелетия. Вопрос о том, какой из комментариев является
основным, решен предыдущими поколениями: основной комментарий к пшату (базовому пони–
манию) Талмуда – комментарий Раши. Естественно, что и в нашем издании пшат разъясняется
по Раши, и это обстоятельство в каждом отдельном случае не оговаривается. В тех местах,
где требовалось дополнительное пояснение, оно строилось на основе других классических
комментариев, анализирующих тот или иной затруднительный момент. В таких местах дается
ссылка на источник.
Одна из основных установок издания – в пояснениях опираться исключительно на классические
комментарии. Однако часто эти комментарии, записанные предельно лаконично, требуют
дополнительных разъяснений, и эти разъяснения носят уже, так сказать, «авторский» характер.
Они составлены нами, и их уровень ограничен нашим пониманием.
Во избежание смысловых ошибок материал книги проходил многоэтапную проверку. Заключительная проверка была выполнена известным знатоком Торы гаоном равом Игалем Полищуком,
шлита.
Несмотря на все приложенные усилия, мы не претендуем на безукоризненность работы,
слишком хорошо сознавая сложность задачи и пределы своих возможностей.
При работе над книгой использовалась «Метивта» – издание Талмуда с пояснениями на иврите,
выпущенное издательством «Оз ве-адар», имеющее структуру, аналогичную избранной нами, и
уже многие годы занимающее почетное место среди книг – пособий по Талмуду. Речь, однако,
идет не о переводе издания «Метивта», но об использовании его материала. Лучшие авторы и
научные редакторы «Метивты», сегодня – члены нашего издательского коллектива, проделали
существенную работу по ее адаптации и улучшению, готовя ее для издания на русском языке.
Кроме самого текста «Метивты», использовался и опыт ее издателей, выработавших ценные
приемы и принципы работы над изданием такого рода.
Текст книги состоит из четырех частей: (1) оригинальный текст Талмуда на иврите, (2) перевод
оригинала на русский язык, (3) основное пояснение, (4) примечания в сносках. Перевод Талмуда
выделен жирным шрифтом; основное пояснение в виде связки между словами Талмуда дано обычным шрифтом и интегрировано в текст перевода. При чтении важно различать, где слова Талмуда,
а где – пояснения, и стараться понять, как пояснения вытекают из первоисточника.

Мы старались сделать перевод, с одной стороны, как можно более близким к тексту оригинала
(чтобы читатель, который начал изучать язык оригинала, мог сопоставить перевод с оригиналом
и понять, что означает каждое слово Талмуда), а с другой – понятным для прочтения и состав–
ляющим единое целое с основным пояснением. Примечания в сносках содержат расширения
к пояснениям; вопросы, которые могут (или должны) возникнуть у внимательного ученика, и
ответы на них; указания на источники; общую информацию, которая позволяет понять контекст
вопроса. Если в примечаниях приводятся комментарии, дополнительные к комментариям Раши,
это делается не с тем, чтобы представить читателю спектр различных мнений, а лишь с тем, чтобы
основное понимание вопроса раскрылось полнее. Список авторов используемых комментариев
приведен в конце книги.
Слова и термины, не имеющие точного аналога в русском языке, оставлены без перевода, даны
курсивом и пояснены в примечаниях. Основные термины пояснены в словаре в конце книги.
Каждая страница перевода с пояснениями помещена против оригинальной страницы Талмуда.
Главы поколения придают большое значение именно такому формату изданий Талмуда с
пояснениями, поскольку это побуждает человека изучать сам оригинал, все реже прибегая за
помощью к странице пояснений.
Одной оригинальной странице Талмуда соответствуют несколько страниц пояснения, поэтому
одна и та же страница Талмуда повторяется на нескольких разворотах. На каждом развороте
анализируемый в пояснениях отрывок Талмуда помечен сбоку вертикальной чертой серого цвета.
Мы благодарим и благословляем инициатора проекта гаона рава Пинхаса Гольдшмидта, шлита,
раввина и главу раввинского суда Москвы, президента Совета раввинов Европы, президента
издательства «Кеилат Москва».
Мы глубоко благодарны господину Владиславу Резнику, да продлятся его годы, который
возложил на свои плечи это огромное предприятие и заслугами которого не только выходит в свет
эта книга, но основано издательство и сформирована система работы, подготовившие путь для
издания этого и последующих трактатов.
Мы выражаем искреннюю благодарность гаону раву Моше Лебелю, шлита, главе ешивы «Торат хаим», вице-президенту издательства, воспитавшему целую плеяду знатоков Торы, многие из
которых стали членами нашей команды, и прилагающему все усилия для успеха проекта, а также
членам раввинского совета издательства: гаону раву Пинхасу Бронфману, шлита, гаону раву
Бен-Циону Зильберу, шлита, гаону раву Игалю Полищуку, шлита, гаону раву Зееву Вайсбину,
шлита, взявшим на себя важную задачу – контролировать работу над проектом, обеспечивая ее
соответствие правилам передачи Устной Традиции.
Мы благодарим также гаона рава Йеошуа Лайфера, шлита, президента издательства «Оз ве-адар», и гаона рава Менахема Менделя Поморанца, шлита, главного редактора издательства «Оз
ве-адар», за неоценимую помощь и участие. И, наконец, мы благодарим и благословляем всех
сотрудников издательства «Кеилат Москва», самоотверженная работа которых – решающий
фактор успеха издания.
Наши глаза устремлены к Небесам в мольбе и надежде, что помощь Небес, которая сопутст
вовала нам при работе над этим трактатом, будет сопровождать нас и далее и Всевышний удостоит
нас высокой чести в качестве посланцев общины продолжить и завершить этот великий проект.
Шимон Швальб

Предисловие

М

акот (Удары) – пятый трактат в разделе Незикин (Ущербы), посвященном имущественным
законам и законам судопроизводства.
Трактат Макот, в сущности, является продолжением трактата Санедрин, который рассматривает законы о назначении судей, правила ведения судебного процесса и законы о смертной
казни.
Трактат Макот состоит из трех глав. Каждая глава занимается определенной темой из области
наказаний.
В первой главе обсуждаются законы о лжесвидетелях (эдим зомемин) и их наказании.
Во второй главе обсуждаются законы изгнания, которому подвергается человек, совершивший
непреднамеренное убийство.
В третьей главе обсуждаются законы о наказании бичеванием за нарушение запрещающих
заповедей.
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Глава первая
Введение
Свидетельство в судопроизводстве Торы
Единственным бесспорным аргументом в судопроизводстве Торы в сфере как имущественных
отношений, так и уголовного права являются [за некоторыми исключениями] показания, данные
двумя свидетелями о событии, которое они видели своими глазами.
Показания двух свидетелей имеют максимальный вес; показания сколь угодно большего числа свидетелей не имеют большего веса, чем показания двоих.
Существует несколько условий пригодности человека к свидетельству. Пригодным свидетелем является: еврей-мужчина, совершеннолетний и в здравом уме, который не извлечет личной выгоды
из своего свидетельства и который не является близким родственником людей, стоящих перед
судом. Есть дополнительный ряд ограничений: не принимаются показания глухого, немого, слепого; человека, определяемого законом как «нечестивец»; человека, чье публичное поведение не
заслуживает уважения.
Помимо этого, существует ряд правил, касающихся порядка дачи показаний в бейт-дине [еврейском суде], допроса свидетелей, противоречия в показаниях и т. п.
Детали этих законов рассматривает в основном трактат Санедрин.

Свидетели-злоумышленники
Одной из областей законов о свидетелях является сфера наказания эдим зомемин – свидетелей-злоумышленников. Человек, дающий ложные показания, нарушает запрещающую заповедь
Торы (Шмот 20:13): «Не отзывайся о ближнем твоем ложным свидетельством». О наказании, положенном лжесвидетелям, в Торе сказано (Дварим 19:16-21): «Если выступит злонамеренный свидетель против
человека свидетельствовать о нем неправду, то пусть предстанут оба эти человека, у которых тяжба, пред Г-сподом, перед священнослужителями и судьями, которые будут в те дни. И расследуют
судьи хорошо; и если оказалось: свидетель этот – ложный свидетель, ложно свидетельствовал он
против брата своего, – то сделайте ему то, что он злоумышлял сделать брату своему; и искорени
зло из среды твоей. А оставшиеся услышат и убоятся, и не станут более делать подобного зла в
среде твоей. И да не пощадит глаз твой: жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога
за ногу».
Настоящая глава главным образом сосредоточена на деталях этого наказания.

Основы законодательства о злоумышленном свидетельстве
Определение статуса свидетелей как злоумышленников
Свидетелей признают злоумышленниками, если другая пара свидетелей показывает, что в то время, когда, по словам первых свидетелей, происходило событие, о котором они дали показания,
они не находились на месте предполагаемого события, но присутствовали в другом месте, где их
видели уличающие свидетели.

Наказание свидетелей-злоумышленников
Суд, принявший свидетельство об отсутствии первой пары свидетелей на месте события, отвергает их показания, придает им статус лжесвидетелей и, в соответствии с предписанной бейт-дину
заповедью, применяет к ним те санкции, какие должны были быть применены к человеку, признанному виновным по их показаниям.
Положение о том, что показания второй пары свидетелей полностью перечеркивают показания
первой, является исключительным предписанием Торы. Ведь, согласно человеческой логике, показания одной пары свидетелей не должны иметь бо́ льшего веса, чем показания другой.
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Противоречащее свидетельство, не определяющее свидетелей как злоумышленников
Предписание, отдающее безоговорочное предпочтение показаниям второй пары свидетелей перед показаниями первой пары, действительно только в вышеописанной ситуации, когда показания
второй пары свидетелей относятся не к самому событию, которое фигурирует в показаниях первых, а к местонахождению первой пары свидетелей в то время, как происходило предполагаемое
событие. В случае же, когда вторая пара свидетелей прямо противоречит первой в показаниях
относительно самого события, оба свидетельства имеют одинаковый вес и возможность вынести
вердикт соответственно какому-либо из них исключается. Разумеется, в этом случае на первую
пару свидетелей не накладывают санкций, положенных злоумышленникам. О дальнейшей пригодности обеих пар как свидетелей существует разногласие между законоучителями.

Этап судопроизводства, на котором опровержение свидетельских показаний
приводит к наказанию свидетелей
Наказание применяется к свидетелям-злоумышленникам только в случае, когда их показания
были опровергнуты после оглашения приговора, вынесенного в соответствии с этими показаниями, но до того, как приговор был приведен в исполнение. Если же их показания были опровергнуты
до вынесения приговора или наоборот, после того как приговор уже был приведен в исполнение, –
несмотря на то, что показания уличающих свидетелей принимаются и в этих случаях, а первые объявляются лжесвидетелями, к ним не применяются санкции, полагающиеся свидетелям-злоумышленникам.

Основные темы главы
Разделы права, в области которых лжесвидетели не подвергаются санкциям, обычно применяющимся к свидетелям-злоумышленникам.
Расчет выплат в сфере имущественных отношений, налагаемых на лжесвидетелей в случаях, когда
размер ущерба, который они злоумышляли нанести одному из тяжущихся, не поддается точному
определению.
Вопрос о наказании свидетелей-злоумышленников бичеванием, положенным нарушителям запрещающих заповедей.
Распределение наказания между свидетелями-злоумышленниками.
Обстоятельства, при которых свидетелей объявляют злоумышленниками и соответственно наказывают.
Признание свидетелей злоумышленниками и присуждаемое им наказание в случае, когда их больше двух, а также остальные правила о подобных группах свидетелей.
В конце главы разбираются некоторые дополнительные законы, касающиеся малого Санедрина
[судебного органа, обладающего полномочием выносить смертный приговор] и правил наказания.

рактат
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2а1

ишна

Мишна рассматривает ситуации, когда к лжесвидетелям [эдим
зомемин], в отличие от общего правила, не применяют ту меру
наказания, к которой вследствие их показаний был приговорен подсудимый.
 – ּ ֵכיצַ ד ָה ֵע ִדים נַעֲ שִׂ ים ֹזו ְמ ִמיןКак эдим становятся зомемин? Свидетели заявили в суде:
לונִ י
ֹ יש ּ ְפ
ׁ ידין ָאנ ּו ְ ּב ִא
ִ  – ְמ ִעмы свидетельствуем о таком-то человеке, который считается кашерным коэном1, או ֶּבן חֲ לוּצָ ה
ֹ ּשה
ָ ׁ שהוּא ֶּבן ְּגרו
ֶ ׁ – что на самом деле он сын разведенной
2
3
женщины или сын халуцы . Вследствие их показаний этот коэн получил статус халаль4,
что лишает его всех полагающихся коэну привилегий. Затем явились другие свидетели
и опровергли первое свидетельство: «Как, на каком основании, вы даете такие показания? В то время, когда, по вашим словам, происходили развод или халица, вы находились с нами в другом месте, а не там, где, по вашим словам, это происходило!» В таком
ֹ  – ֵאיןне говорят, что או ֶּבן חֲ לוּצָ ה ּ ַת ְח ּ ָתיו
ֹ ּשה
ָ ׁ שה זֶ ה ֶּבן ְּגרו
ׂ ֶ  – י ֵָעэтот лжесвидетель5,
случае או ְמ ִרים
если он коэн, получит статус сына разведенной или, соответственно, сына халуцы вместо него, то есть вместо жертвы его злого умысла, в соответствии со сказанным о таком
свидетеле в Торе: «Сделайте ему то, что он злоумышлял сделать брату своему» (Дварим 19:19).
לו ֶקה ַא ְר ָּב ִעים
ֹ  – ֶא ּ ָלאНо его наказывают сорока6 ударами плетью7.

1. Коэн – священнослужитель, потомок Аарона
по мужской линии. Коэнам дан, помимо общих,
ряд особых заповедей, и у них имеются также
особые обязанности и привилегии [например,
право на получение трумы (букв.: возношения,
отделенной специально для них части урожая),
некоторых частей жертвоприношений и др.].
2. Коэну запрещено вступать в брак с определенными категориями женщин, в частности, с женщиной, бывшей замужем и получившей гет [разводное письмо].
3. В случае смерти еврея, не оставившего потомства, один из его братьев должен вступить с вдовой в левиратный брак – ибум. Если все братья
покойного отказываются от такого брака, обряд
халица [букв.: разувание] освобождает их от этой
обязанности. В процессе халицы вдова снимает
ботинок с ноги отказавшегося брата, чем и объясняется название обряда. Прошедшая халицу женщина называется халуца.
Поскольку отказ от левиратного брака подобен
по сути разводу, мудрецы приравняли статус халуцы к статусу разведенной, что делает ее также
запрещенной коэну.
4. Дети, рожденные коэном в браке с женщиной,
запрещенной ему по закону, имеют статус халалим [сын – халаль, дочь – халала]. Этот статус наследуют все потомки халаля по мужской
линии. На халаля не распространяются права и
обязанности коэна, и фактически он не является
коэном. Халала также относится к категории

женщин, с которыми коэнам запрещено вступать
в брак.
5. Мишна говорит о свидетеле в единственном
числе, поскольку именно так Тора формулирует
закон о свидетелях-злоумышленниках (Дварим 19:19):
«Сделайте ему то, что он злоумышлял сделать
брату своему» (Тосафот рабейну Перец, )ד״ה כיצד.
6. Речь идет о тридцати девяти ударах, определенных законом о бичевании. Обычно Талмуд условно называет это наказание «сорок ударов», опираясь на буквальное прочтение источника закона:
«сорок ударов нанесет» (Дварим 25:3). На самом деле,
согласно трактовке мудрецов, стих подразумевает тридцать девять ударов. Данная тема разъясняется в конце трактата (22а); (Ритва).
7. Рамбан ( )ד"ה והא דתנןпишет, что на самом деле данный закон не относится к случаю, когда свидетели показали, что коэн является сыном халуцы.
Бичеванием наказываются лишь лжесвидетели,
показавшие, что коэн – сын разведенной. Запрет
коэну жениться на халуце – постановление мудрецов, и по закону Торы дети от такого брака не
являются халалим. Следовательно, с точки зрения закона Торы такие показания не влияют на
статус коэна и не причиняют ему вреда, поэтому лжесвидетели в такой ситуации не подлежат
бичеванию. Мишна же использовала выражение
«сын разведенной и сын халуцы» как устоявшуюся формулировку, обозначающую единый статус
этих категорий женщин относительно законов,
связанных с коэнами. 
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אמו ג( קודם שנולד והרי הוא חלל ופסול ד( :אין אומרים .אם הוזמו גרושה וחלוצה א"כ גם בשלא יוזמו איך יעשה על פיהם בן גרושה )א(
והן כהנים יעשה זה בן גרושה וחלוצה ה[ לקיים בו כאשר זמם ,אלא דהכי הוא האמת ואמאי הא הויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה
ואין זה עדות ו( ° .וי"ל כיון דלוקין
סופג את הארבעים .ובגמרא מפרש
הוי כאשר זמם והוי שפיר אתה יכול
טעמא :שחייב גלות .שהרג את
הנפש בשוגג :גמ' ה"ג האי כיצד
להזימה .וקשה דא"כ מאי קאמר
אין העדים נעשין זוממין מיבעי ליה,
פרק היו בודקין )סנהדרין מא (.גבי
ועוד דקתני לקמן )דף ה (.אבל אמרו
עדי נערה המאורסה דאיהי לא
להם כו' :כיצד אין העדים נעשין
מיקטלא דכיון דאינהו לא מיקטלי
זוממין מיבעי ליה .דהא לא מקיימת
משום שיכולין לומר לאסרה על
בהו כאשר זמם :ועוד .מאי קא בעי
בעלה באנו והויא לה עדות שאי אתה
תנא כיצד נעשין זוממין הא קתני
יכול להזימה ומאי קאמר והא מ"מ
לה לקמן כיצד דין זוממין ,דקתני העדים נעשים זוממין מעידין אנו באיש לוקין .וי"ל דהתם כיון שבאין לחייבה
במתני' אבל אמרו להם המזימים פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין מיתה וזממו להרוג את הנפש לא
היאך אתם מעידים עדות זה והלא אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה מיקיים כאשר זמם במלקות דהא
הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני תחתיו א אלא לוקה ארבעים מעידין אנו בהדיא כתיב ז( נפש בנפש גבי הזמה
כו' :התם קאי .מסנהדרין סליק ,באיש פלוני שהוא חייב לגלות אין אומרים דעדות נפשות ולא חשיב יכול להזימה
דתנן בשילהי אלו הן הנחנקין דהוא יגלה זה תחתיו אלא לוקה ארבעים :גמ' הא במלקות אבל הכא שלא כוון אלא
לשווייה בן גרושה ובן חלוצה דליכא
סיומא דסנהדרין דיש זוממין שנשתנו
במקצת מדין הזמה ,כדקתני כל כיצד אין העא[דים נעשים אז(וממין מיבעי ליה כי אם לאו בעלמא כיון שלקו חשיב
הזוממין מקדימים לאותה מיתה ועוד מדקתני לקמן אבל אמרו להם היאך שפיר עדות שאתה יכול להזימה.
כלומר אין להם לצפות מיתה אחרת אתם מעידין שהרי באותו היום אתם הייתם  °ועי"ל דגבי עדות דבן גרושה וחלוצה
אלא משכימין לאותה מיתה שנגמר עמנו במקום פלוני הרי אלו זוממין )מכלל לא חיישינן כלל באתה יכול להזימה
בה דינו של נדון :חוץ מזוממי בת דאלו אין זוממין ב[( תנא התם קאי ב( ב כל הזוממין דמהיכא נפקא לן דבעינן עדות שאתה
כהן .נשואה שאע"פ שנגמר דינה מקדימין לאותה מיתה ג חוץ מזוממי בת כהן יכול להזימה מכאשר זמם והא מוכח
לשריפה על פיהם הם בחנק ,כדילפינן ובועלה שאין מקדימין לאותה מיתה אלא בגמרא דכאשר זמם לא נכתב לגבי
עדות דבן גרושה )ב( ולא קאי כלל
התם )דף צ (.היא בשריפה ואין
בועלה בשריפה אלא בחנק כשאר למיתה אחרת ויש עדים זוממין אחרים שאין עליה בשום צד שבעולם אבל התם
אשת איש ,והזוממין משכימין למיתה עושין בהן דין הזמה כל עיקר אלא מלקות גבי נערה המאורסה ודאי כאשר זמם
שחייבו את הבועל דכתיב כאשר זמם ארבעים כיצד מעידין אנו באיש פלוני שהוא קאי נמי עליהן דאם ו[ התרו בה מיקטלי
לעשות לאחיו ולא לאחותו )שם( ,בן גרושה או בן חלוצה אין אומרים יעשה אינהו בשהוזמו ואילו איהי בלא
וקאמר הכא עוד יש זוממין אחרים זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו אלא הוזמו )והתם מיירי בלא התרו וכיון
שאין מקיימין בהן דין הזמה כלל לוקה את הארבעים .מנהני מילי א"ר יהושע דכאשר זמם קאי עלייהו ז[( לכך בעינן
אלא מלקות ,ועלה מפרש כיצד אותן בן לוי )אמר ר"ש בן לקיש ג[( דאמר קרא אתה יכול להזימה .ויש לדקדק אמאי
העדים שאין מקיימין בהן דין הזמה א( ועשיתם לו כאשר זמם לו ולא לזרעו לא נקט מעידין אנו באיש פלוני
נעשין זוממין מעידים אנו כו' :ולא
שהוא ממזר כו' דזה הוה שייך בין
לזרעו .ואם תעשהו חלל והוא כהן וליפסלוהו לדידיה ולא ליפסלו לזרעיה בעינן בישראל בין בכהנים ובן גרושה לא
פסלת את זרעו לעולם :בעינן כאשר כאשר זמם לעשות וליכא בר פדא אומר פסיל אלא בכהנים .ויש ליישב דנקטיה
זמם .והוא זמם לפסול את הנדון ק"ו ומה המחלל אינו מתחלל הבא לחלל משום דקאי אזוממי בת כהן כדאיתא
ואת זרעו :המחלל אינו מתחלל .ולא חילל אינו דין שלא יתחלל מתקיף לה בגמרא ולכך נקט מידי דשייך בכהונה:
אנו באיש פלוני שחייב
כהן הנושא את הגרושה שמחלל את רבינא אם כן בטלת תורת עדים זוממין
גלות .וא"ת היאך הם
זרעו אין הוא עצמו מתחלל מן
ומה
יכולים לחייבו גלות בעדותן והא יכול
הכהונה ה( :הבא לחלל ולא חילל.
עד זומם שרצה לחלל ולא חיללו אינו דין כו' :אם כן .אם לומר מזיד הייתי כדאמר גבי אכלת חלב בפ"ק דבבא מציעא )דף ג.(:
באת לדרוש ק"ו זה בעדים זוממים בטלת תורת הזמתם :וי"ל דמיירי כשראו בו רגלים לדבר שנשמט הברזל מקתו ואיכא
למימר דלא ח[ נתכוין .אבל קשה מהא דתנן פרק אלו הן הגולין )לקמן
ומה
דף ט (:דשונא אינו גולה לאו כי האי גוונא דומיא דאוהב גולה ואמאי אינו גולה כיון דראו דהוי רגלים לדבר .וי"ל דשאני שונא דיש לנו לומר
ט[
טפי דבשנאה הכהו .ועוד י"ל דמיירי שפיר דליכא רגלים לדבר והשתא ניחא משונא ומ"מ אוהב גולה כגון דשתיק כשאמרו לו העדים בודאי
הזוממין
אי הוה אמר לא הרגתיו יכול לתרץ ולומר לא הרגתיו שוגג אלא מזיד כמו ח( בלא אכלתי חלב אבל כיון דשתק כהודאה דמיא ט(:
מקדימין לאותה מיתה .י[ פי' הקונטרס שאין להם נס והמלטה .וקשה דמאי קמ"ל פשיטא .ובכתובות י( פירש כ[ שרוצה לומר מקדימין שלא יענו
הדין .וגם זה קשה דמאי קמ"ל פשיטא .לכך פירש ר"י מקדימין הכי פירושו ודאי אתה צריך להמיתן במיתה )ג( שהמיתו אבל ודאי אם אינו
יכול אפ"ה נמיתם בכל מיתה שנוכל כדתניא הכה תכה ל[ )ב"מ דף לא .(:וקשה דאמרינן פרק נגמר הדין )סנהדרין דף מה (:דרוצח וגואל
הדם הוו ב' כתובין הבאין כאחד .וכן קשה דבתוספתא )פי"ב דסנהדרין( תניא אבל הזוממין שאין מ[ אתה יכול להמיתן במיתה הכתובה
בהן אתה ממיתם בכל מיתה ודריש ליה מן קרא דובערת הרע מקרבך ואמאי )ד( הוי רוצח וגואל הדם ב' כתובין הבאים כאחד .ותירץ
ה"ר יוסף דרוצח וגואל הדם הוו ב' כתובים הבאין כאחד לענין שלא נלמוד שאר מומתין מהם להמיתם אף במיתה שאינה מד' מיתות ב"ד
בת כהן ובועלה שאין מקדימין לאותה מיתה אלא למיתה אחרת .בועלה
אבל מד' מיתות ב"ד פשיטא נמיתם נ[ ככל חייבי מיתות:
דדרשינן היא ולא בועלה וזוממי בת כהן דכתיב לאחיו )ה( דדרשינן לאחיו ולא לאחותו .וא"ת למה לי דרשא דלאחיו ולא לאחותו תיפוק
ליה מהיא ס[ דנפקא לן דדרשינן )סנהדרין נא (.את אביה היא מחללת היא ולא בועלה היא ולא זוממיה .וי"ל הואיל וזוממיה באו לחייבה שריפה
לא יבא לאוקומי מיעוטא דהיא אלא בבועלה ולא ממעטינן זוממין )אלא מן )ו( אחיו ע[( אבל כיון דכתיב אחיו דרשינן נמי מהיא
למעוטי זוממיה .אבל קשה כיון דכתיב אחיו אמאי איצטריך למעוטי זוממין מהיא .וי"ל דאי מאחיו הוה אמינא דה"מ כשהבועל
היה נדון קרינן ביה לאחיו אבל אם לא היה נדון על פי עדותן כגון שהיה קטן בן ט' שנים ויום אחד כ( או שלא הכירו הבועל לא
קרינן ביה לאחיו קמ"ל היא ולא )ז( זוממין למעוטי זוממין בכל ענין ומתחלה היה ר"י מסופק בהאי מילתא ושוב פשטה מפרק נגמר הדין
)סנהדרין דף מו (.דקאמר מיתה אחת מעין שתי מיתות כגון בת כהן ובועלה או בת כהן וזוממי )ח( זוממין והשתא למה ליה זוממי זוממין
תיפוק ליה דאיכא שתי מיתות בלא זוממי זוממין משום הבועל שהוא בחנק אלא שמע מינה דאיירי כגון דליכא דין מיתה בבועלה כגון
שהוא קטן כדפירשתי ואפ"ה קאמרי פ[ זוממי זוממין בחנק אלמא דהוה זוממין בחנק אע"פ דליכא דין מיתה בבועל :צ[
מדקתני
לקמן .פיר' ק[ הקונטרס דמאי בעי כיצד וכו' הא קתני )ט( לקמן וכו' .ועוד יש לפרש ועוד כלומר ואם תמצא לומר דלשון הזמה הוא זה אינו
דעל כרחך דין הזמה קאמר כדקתני ולאלומי קושייתא קמייתא:
כאשר זמם וליכא .קשיא היכא שמעידין שהוא מצרי שני דאינן
באין לפסול זרעו כי אם לפסלו א"כ נפסול ° .וי"ל דמ"מ אשתו נפסלת דפסלה בביאתו וכתיב ועשיתם לו כאשר זמם לו ולא לאשתו:
ומה

כיצד

מעידין

עין משפט
נר מצוה
א א מיי' פ"כ מהל' עדות
הלכה ח סמג עשין קי
טוח"מ סי' לח:
ב ב מיי' שם פי"ח הל' א
סמג שם:
ג ג מיי' שם פ"כ הל' י
סמג שם:

=
רבינו חננאל

כיצד העדים נעשין
זוממין מעידין
אנו באיש פלוני שהוא
בן גרושה או בן חלוצה
כו' .ואקשינן ]הא כיצד

וכו'[ היאך אתם מעידים
ביום פלוני שהרג פלוני
את פלוני במקום פלוני
ואתם הייתם עמנו במקום
פלוני הרי אלו זוממין.

ופרקינן תנא התם קאי

כל הזוממין מקדימין
לאותה מיתה חוץ מזוממי
בת כהן ובועלה .ויש
עדים אחרים שאין בהם
הזמה כל עיקר אלא
מלקות בעלמא כיצד
מעידין אנו באיש פלוני
שהוא בן גרושה כו' אין
אומרים יעשה זה בן
גרושה כו' שנאמר
ועשיתם לו כאשר זמם לו
ולא לזרעו .וליפסליה

ליה לדידיה לחודיה.
בעינן כאשר זמם
וליכא .כלומר הוא לא

בא אלא לפסול לו ולזרעו
ואם באת לפוסלו לו לבדו
הנה לא נעשה כאשר זמם
לעשות .בר פדא אמר

ק"ו

המחלל

אינו

מתחלל פי' כהן גדול
א( שבא על אלמנה
וחיללה הוא אינו מתחלל
העד שבא לחלל והעיד
עליו שהוא בן גרושה
ונתכוין לחללו ולא חיללו
אינו דין שלא יתחלל.
ומתקיף רבינא אי הכי
בטלת תורת עדים זוממין
דאיכא למימר לדבריך

חשק שלמה על ר"ח
א( ע' רש"י ורבינו נקט לה
בכ"ג דכתיב להדיא בקרא וע'
קדושין עז ב' סוטה כג ב':

=
הגהות וציונים

גירסת מהר"ם
א[
)גליון(
דקתני
ג ור ס
ובריטב"א
כדקתני עיי"ש ,וכ"ה
בכת"י אחד :ב[ מהר"ם
מ"ז )גליון( וכן ליתא
בכת"י:
ג[ ]ליתא
בילקוט[ )גליון( ,ועיי'
מהר"ץ חיות בילק"מ:
ד [ ברש" י ע ל הר י" ף
גירש הבעל ,והוא
מדויק יותר )ערוך לנר(:
ליתא
ה[ "וחלוצה"
ברש"י על הרי"ף וכת"י
ור"י מלוניל ומרדכי
ונמ"י וברטנורה )והוא
מיותר דרש"י ממשיך
הקודם(:
מ ד ב ור
ו[ רש"א דהא אם
)גליון( :ז[ רש"ל מ"ז
)גליון( ונראה שאין
למחקו )ב"ש( .ומהרש"ל
)וכן המהרש"א( התכוין
למחוק כפל מלים שהיה
לפניו בדפוס ויניציאה:
ח[ נדצ"ל וליכא למימר
דנתכוין )אוצר חיים,
וכ"ה בתוס' רבינו פרץ(:
דודאי
ט [ נ ד צ" ל
המים(:
)בארות
י[ בדפוס ויניציאה ר"פ
נוסף בכתובות ,וכ"ה
בתוס' שאנץ ובתוס'
רבינו פרץ :כ[ נדצ"ל
ויש מי שפירש )ב"ש
ע"פ תוס' שאנץ(:
ל[ רש"ל כדתניא מות
יומת כו' ]עיין רש"א[
)גליון( :מ[ צ"ל תניא
כל חייבי מיתות שאי
אתה יכול כו' ועיין רש"א )גליון( :נ[ בד' מיתות ב"ד פשיטא דנמיתם ככל חייבי מיתות .מהר"ם )גליון( :ס[ דפו"י
מהא .ומהר"ם הגיה תיפוק ליה דנפקא לן מהכא דדרשינן ,והבאה"מ וב"ש הגיהו הדפוס שלפנינו "תיפוק ליה דנפקא
לן מהיא" :ע[ רש"א מ"ז )גליון( בדפו"י "אלא מן האחין" ומהרש"ל הגיה כלפנינו .בתוס' רבינו פרץ אי לאו
מאחיו :פ[ צ"ל קאמר )באה"מ( :צ[ דבור זה שייך לפני ד"ה כל הזוממין :ק[ רש"ל הוא כפירוש הקונט'
)גליון( בדפו"י "הוא פירש הקונטריס" ,ורש"ל הגיה שצ"ל "כפירוש" במקום "פירש":

כל

זוממי

ועוד

בעינן

דליכא לאוקמי כאשר זמם
ולומר יהא הוא בן גרושה
תחתיו אלא סופג את
הארבעים ]כתובות לג .[.לאותה מיתה .שהיו מחייבין בו את הנדון .ובועלה .כלומר וכל הבועלים נידונין כמיתת
הנבעלת חוץ מבועל בת כהן ]סנהדרין צ .[.זוממי בת כהן ובועלה .לעשות לאחיו .מה תלמוד לומר לאחיו למד על
זוממי בת כהן נשואה שאינן בשריפה אלא כמיתת הבועל שהוא בחנק שנאמר )ויקרא כא ט( היא באש תשרף היא ולא
בועלה לכך נאמר כאן באחיו כאשר זמם לעשות לאחיו ולא כאשר זמם לעשות לאחותו אבל בכל שאר מיתות השוה הכתוב
אשה לאיש וזוממי אשה נהרגין כזוממי איש כגון שהעידוה שהרגה את הנפש ,שחללה את השבת .נהרגין במיתתה שלא
מיעט כאן אחותו אלא במקום שיש לקיים בהן הזמה במיתת הבועל ]דברים יט ,יט[ .בת כהן .ארוסה או נשואה:
ובועלה .דהיא בשריפה אבל בועלה נידון כאשר בועל בת ישראל דבועל ארוסה בסקילה ובועל נשואה בחנק דכתיב )ויקרא כא ט( היא באש תשרף היא ולא בועלה היא ולא זוממיה ]סנהדרין מו .[.ומה המחלל אינו מתחלל .ואין
מתחלל .דהא לא יחלל זרעו כתיב ולא את עצמו ]קידושין עז .[.לא יחלל זרעו .בכהן הנושא פסולה לכהונה כתיב ודרשינן בקידושין )דף עז (.לא יחלל שני חילולין אחד לה ואחד לזרעו שהכהן מחלל את שתיהן אבל הוא אין מתחלל ]סוטה כג.[:

рактат

акот

глава первая

2a2

Другой случай, когда к лжесвидетелям не применяется наказание, которое они замышляли
навлечь на подсудимого своим свидетельством.
לות
ֹ ְשהוּא חַ ּיָיב לִ ג
ֶ ׁ לונִ י
ֹ יש ְּפ
ׁ ידין ָאנ ּו ְ ּב ִא
ִ  – ְמ ִעМы свидетельствуем о некоем человеке, что он обязан
уйти в изгнание в город-убежище, поскольку совершил неумышленное убийство8. Затем
другие свидетели опровергают это свидетельство таким образом, что первые становятся
зомемин. В этом случае או ְמ ִרים
ֹ  – ֵאיןне говорят, что  – יִ גְ לֶ ה זֶה ּ ַת ְח ּ ָתיוэтот лжесвидетель уйдет
в изгнание вместо него, то есть вместо жертвы его злого умысла. לו ֶקה ַא ְר ָּב ִעים
ֹ  – ֶא ּ ָלאНо его
наказывают сорока ударами плетью.
анализ миш
емара Начиная
ны, Гемара задает два

вопроса о смысле ее первой фразы [«как
эдим становятся зомемин?»].
יה
ָּ – ָהא ּ ֵכיצַ ד ֵאין ָה ֵע ִדים נַעֲ שִׂ ים ֹזו ְמ ִמין ִמ
ּ ֵיב ֵעי ל
Но ведь, на первый взгляд, ему [автору
мишны] следовало сказать «как эдим НЕ
становятся зомемин?», поскольку мишна
описывает ситуации, когда к лжесвидетелям не применяется наказание, которого
они добивались для подсудимого, то есть
по отношению к ним не выполняют предписание «что злоумышлял [замам]».
עוד
ֹ ְ – וКроме того,  – (מ) ְ ּד ָק ּ ָתנֵי לְ ַק ּ ָמןучили
в мишне далее (5а):  – אֲ בָ לно если вторые
свидетели  – ָא ְמר ּו לָ הֶ םсказали им [первым]:
ידין
ִ יא ְך ַא ּ ֶתם ְמ ִע
ָ ֵ – הкак вы даете такие показаֹ או
ֹ יתם ִע ּ ָמנ ּו
ֶ ִ– הֱ י
ния,  – ׁ ֶשהֲ ֵרי ַא ּ ֶתםведь вы תו ַהי ֹּום
были с нами в тот день, когда, по вашим
словам, произошло убийство, לונִ י
ֹ קום ְּפ
ֹ – ְ ּב ָמ
в таком-то, совершенно другом, месте, в
таком случае  – הֲ ֵרי ֵאלּ ּו ֹזו ְמ ִמיןэтих свидетелей

определяют как зомемин. То есть условия,
при которых свидетелей признают зомемин,
разъясняются в другой мишне, и непонятно,
почему эта тема поднимается дважды!
Гемара отвечает на оба вопроса.
 – ּ ַת ּנָאТана [автор мишны]  – ָה ָתם ָק ֵאיпродолжает тему, на которой он остановился там, в конце последней мишны предыдущего трактата
9
(Санедрин 89а) . Там разъясняется, что есть лжесвидетели, которых наказывают не совсем так, как
наказали бы их жертву на основании их показаний. И говорится, что או ָת ּה
ֹ ְימין ל
ִ ָּכל הַ זּ ֹו ְמ ִמין ַמ ְק ִ ּד
יתה
ָ  – ִמвсе эдим зомемин непременно подвергаются той же казни, к какой приговорена жертֹ – חוּץ ִמזּ ֹו ְמ ֵמי ַּבת כּ ֹהֵ ן ו
ва по их показаниям, ּבועֲ לָ ּה
кроме эдим зомемин, давших показания о прелюбодеянии, совершенном замужней дочерью
ָ או ָת ּה ִמ
ִ ש ֵאין ַמ ְק ִ ּד
ֶׁ –
коэна и ее партнером, יתה
ֹ ְימין ל
которых не подвергают той же казни, к
какой была приговорена дочь коэна, то
есть сожжению10, יתה ַאחֶ ֶרת
ָ  – ֶא ּ ָלא לְ ִמно другой казни, удушению, как ее партнера11.

Но, по мнению Рамбама ()עדות פ"כ ה"ח, этот закон приложим и к давшим ложные показания о коэне как о
сыне халуцы. Его мнение объясняется следующим
образом. Несмотря на то, что сын халуцы является
халалем только по постановлению мудрецов, если
бы свидетельство об этом было принято, оно нанесло бы подсудимому реальный ущерб, ведь в результате он утратил бы все привилегии коэна. Следовательно, эти лжесвидетели нарушили запрет Торы и
подлежат бичеванию (раби Акива Эгер, )ד"ה שהוא בן גרושה.
8. По закону Торы, тот, кто неумышленно убил
человека, подлежит изгнанию в один из городов-убежищ, как сказано (Шмот 21:12-13): «Кто ударит
человека так, что тот умрет, будет предан смерти.
Но если кто не подстерегал, а Б-г подвел ему под
руку, то Я назначу тебе место, куда ему бежать».

9. В издании Талмуда, которое распространено сегодня, глава, где находится эта мишна, является
предпоследней. Однако в стандартном издании Мишны это действительно последняя глава трактата.
10. Обычной женщине за прелюбодеяние полагается удушение (Санедрин 84б). Но дочь коэна подлежит сожжению, как сказано: «А дочь коэна, если
начнет блудить, отца своего она позорит, да будет
в огне сожжена» (Ваикра 21:9). Это относится только к
ней самой, а ее партнер подлежит удушению, как
за прелюбодеяние с обычной женщиной. Учат
это из «лишнего» слова «она» в стихе «отца своего она позорит»: она подлежит сожжению, но не
ее партнер.
11. Этот закон выводят из стиха об эдим зомемин
(Дварим 19:19): «Сделайте ему то, что он злоумышлял
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אשתו

דב"ג .קשה לי בזה
מסוגיא דכתובות דף לג
ע"א רא"א עדים זוממין
ממונא משלם מלקי לא
לקי משום דלאו בני
התראה נינהו .משמע דאי
בני התראה ראוי לומר
יותר דמלקי לקי והא אם
יהיה הדין דממונא לא
משלם בטלה כל העדות
דהוי עדות שאי אתה יכול
להזימה דבזה אין דומה
לב"ג דהא קרא דהזמה
קאי על הממון דהא
משכחת בלא אתרו .וא"כ
אדרבה אם ל"צ התראה
אפשר לומר יותר דמלקי
לקי ולא יהיה בממון כלל
דין הזמה ולא קאי עלה
ועשיתם כאשר זמם.
עכ"פ אם צריכין התראה
א"כ משכחת בממון כאשר
זמם בלא אתרו .ובאתרו
אם לא ישלמו ממון יהיה
בכלל עדות שאי אתה יכול
להזימה :ד"ה בעינן כו'
וי"ל

נפסלת .לכאורה עדיין
קשה לר"י ביבמות דף סח
דמצרי שני אינו פוסל את
אשתו:

=

תורה אור השלם
א( וֲַעשִֹיֶתם לֲַk Bא ֶLר
זַָמם לֲַעשֹBת לְָאִחיו
eבִַעְרָָ zהָרע ִמְִwר:Eֶa
]דברים יט ,יט[

=
ליקוטי רש"י
מעידין אנו באיש
פלוני שהוא בן
גרושה ובן חלוצה.

כיצד העדים

פרק ראשון

כיצד

ב.

מכ ו ת

מעידין

אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין
העדים נעשין זוממין כו' .בגמרא מפרש מאי קאמר:
את איש פלוני .כהן :שהוא בן גרושה .בפנינו נתגרשה ד[
אומרים כו' .תימה כיון דאם הוזמו אינן נעשין בן
אמו ג( קודם שנולד והרי הוא חלל ופסול ד( :אין אומרים .אם הוזמו גרושה וחלוצה א"כ גם בשלא יוזמו איך יעשה על פיהם בן גרושה )א(
והן כהנים יעשה זה בן גרושה וחלוצה ה[ לקיים בו כאשר זמם ,אלא דהכי הוא האמת ואמאי הא הויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה
ואין זה עדות ו( ° .וי"ל כיון דלוקין
סופג את הארבעים .ובגמרא מפרש
הוי כאשר זמם והוי שפיר אתה יכול
טעמא :שחייב גלות .שהרג את
הנפש בשוגג :גמ' ה"ג האי כיצד
להזימה .וקשה דא"כ מאי קאמר
אין העדים נעשין זוממין מיבעי ליה,
פרק היו בודקין )סנהדרין מא (.גבי
ועוד דקתני לקמן )דף ה (.אבל אמרו
עדי נערה המאורסה דאיהי לא
להם כו' :כיצד אין העדים נעשין
מיקטלא דכיון דאינהו לא מיקטלי
זוממין מיבעי ליה .דהא לא מקיימת
משום שיכולין לומר לאסרה על
בהו כאשר זמם :ועוד .מאי קא בעי
בעלה באנו והויא לה עדות שאי אתה
תנא כיצד נעשין זוממין הא קתני
יכול להזימה ומאי קאמר והא מ"מ
לה לקמן כיצד דין זוממין ,דקתני העדים נעשים זוממין מעידין אנו באיש לוקין .וי"ל דהתם כיון שבאין לחייבה
במתני' אבל אמרו להם המזימים פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין מיתה וזממו להרוג את הנפש לא
היאך אתם מעידים עדות זה והלא אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה מיקיים כאשר זמם במלקות דהא
הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני תחתיו א אלא לוקה ארבעים מעידין אנו בהדיא כתיב ז( נפש בנפש גבי הזמה
כו' :התם קאי .מסנהדרין סליק ,באיש פלוני שהוא חייב לגלות אין אומרים דעדות נפשות ולא חשיב יכול להזימה
דתנן בשילהי אלו הן הנחנקין דהוא יגלה זה תחתיו אלא לוקה ארבעים :גמ' הא במלקות אבל הכא שלא כוון אלא
לשווייה בן גרושה ובן חלוצה דליכא
סיומא דסנהדרין דיש זוממין שנשתנו
במקצת מדין הזמה ,כדקתני כל כיצד אין העא[דים נעשים אז(וממין מיבעי ליה כי אם לאו בעלמא כיון שלקו חשיב
הזוממין מקדימים לאותה מיתה ועוד מדקתני לקמן אבל אמרו להם היאך שפיר עדות שאתה יכול להזימה.
כלומר אין להם לצפות מיתה אחרת אתם מעידין שהרי באותו היום אתם הייתם  °ועי"ל דגבי עדות דבן גרושה וחלוצה
אלא משכימין לאותה מיתה שנגמר עמנו במקום פלוני הרי אלו זוממין )מכלל לא חיישינן כלל באתה יכול להזימה
בה דינו של נדון :חוץ מזוממי בת דאלו אין זוממין ב[( תנא התם קאי ב( ב כל הזוממין דמהיכא נפקא לן דבעינן עדות שאתה
כהן .נשואה שאע"פ שנגמר דינה מקדימין לאותה מיתה ג חוץ מזוממי בת כהן יכול להזימה מכאשר זמם והא מוכח
לשריפה על פיהם הם בחנק ,כדילפינן ובועלה שאין מקדימין לאותה מיתה אלא בגמרא דכאשר זמם לא נכתב לגבי
עדות דבן גרושה )ב( ולא קאי כלל
התם )דף צ (.היא בשריפה ואין
בועלה בשריפה אלא בחנק כשאר למיתה אחרת ויש עדים זוממין אחרים שאין עליה בשום צד שבעולם אבל התם
אשת איש ,והזוממין משכימין למיתה עושין בהן דין הזמה כל עיקר אלא מלקות גבי נערה המאורסה ודאי כאשר זמם
שחייבו את הבועל דכתיב כאשר זמם ארבעים כיצד מעידין אנו באיש פלוני שהוא קאי נמי עליהן דאם ו[ התרו בה מיקטלי
לעשות לאחיו ולא לאחותו )שם( ,בן גרושה או בן חלוצה אין אומרים יעשה אינהו בשהוזמו ואילו איהי בלא
וקאמר הכא עוד יש זוממין אחרים זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו אלא הוזמו )והתם מיירי בלא התרו וכיון
שאין מקיימין בהן דין הזמה כלל לוקה את הארבעים .מנהני מילי א"ר יהושע דכאשר זמם קאי עלייהו ז[( לכך בעינן
אלא מלקות ,ועלה מפרש כיצד אותן בן לוי )אמר ר"ש בן לקיש ג[( דאמר קרא אתה יכול להזימה .ויש לדקדק אמאי
העדים שאין מקיימין בהן דין הזמה א( ועשיתם לו כאשר זמם לו ולא לזרעו לא נקט מעידין אנו באיש פלוני
נעשין זוממין מעידים אנו כו' :ולא
שהוא ממזר כו' דזה הוה שייך בין
לזרעו .ואם תעשהו חלל והוא כהן וליפסלוהו לדידיה ולא ליפסלו לזרעיה בעינן בישראל בין בכהנים ובן גרושה לא
פסלת את זרעו לעולם :בעינן כאשר כאשר זמם לעשות וליכא בר פדא אומר פסיל אלא בכהנים .ויש ליישב דנקטיה
זמם .והוא זמם לפסול את הנדון ק"ו ומה המחלל אינו מתחלל הבא לחלל משום דקאי אזוממי בת כהן כדאיתא
ואת זרעו :המחלל אינו מתחלל .ולא חילל אינו דין שלא יתחלל מתקיף לה בגמרא ולכך נקט מידי דשייך בכהונה:
אנו באיש פלוני שחייב
כהן הנושא את הגרושה שמחלל את רבינא אם כן בטלת תורת עדים זוממין
גלות .וא"ת היאך הם
זרעו אין הוא עצמו מתחלל מן
ומה
יכולים לחייבו גלות בעדותן והא יכול
הכהונה ה( :הבא לחלל ולא חילל.
עד זומם שרצה לחלל ולא חיללו אינו דין כו' :אם כן .אם לומר מזיד הייתי כדאמר גבי אכלת חלב בפ"ק דבבא מציעא )דף ג.(:
באת לדרוש ק"ו זה בעדים זוממים בטלת תורת הזמתם :וי"ל דמיירי כשראו בו רגלים לדבר שנשמט הברזל מקתו ואיכא
למימר דלא ח[ נתכוין .אבל קשה מהא דתנן פרק אלו הן הגולין )לקמן
ומה
דף ט (:דשונא אינו גולה לאו כי האי גוונא דומיא דאוהב גולה ואמאי אינו גולה כיון דראו דהוי רגלים לדבר .וי"ל דשאני שונא דיש לנו לומר
ט[
טפי דבשנאה הכהו .ועוד י"ל דמיירי שפיר דליכא רגלים לדבר והשתא ניחא משונא ומ"מ אוהב גולה כגון דשתיק כשאמרו לו העדים בודאי
הזוממין
אי הוה אמר לא הרגתיו יכול לתרץ ולומר לא הרגתיו שוגג אלא מזיד כמו ח( בלא אכלתי חלב אבל כיון דשתק כהודאה דמיא ט(:
מקדימין לאותה מיתה .י[ פי' הקונטרס שאין להם נס והמלטה .וקשה דמאי קמ"ל פשיטא .ובכתובות י( פירש כ[ שרוצה לומר מקדימין שלא יענו
הדין .וגם זה קשה דמאי קמ"ל פשיטא .לכך פירש ר"י מקדימין הכי פירושו ודאי אתה צריך להמיתן במיתה )ג( שהמיתו אבל ודאי אם אינו
יכול אפ"ה נמיתם בכל מיתה שנוכל כדתניא הכה תכה ל[ )ב"מ דף לא .(:וקשה דאמרינן פרק נגמר הדין )סנהדרין דף מה (:דרוצח וגואל
הדם הוו ב' כתובין הבאין כאחד .וכן קשה דבתוספתא )פי"ב דסנהדרין( תניא אבל הזוממין שאין מ[ אתה יכול להמיתן במיתה הכתובה
בהן אתה ממיתם בכל מיתה ודריש ליה מן קרא דובערת הרע מקרבך ואמאי )ד( הוי רוצח וגואל הדם ב' כתובין הבאים כאחד .ותירץ
ה"ר יוסף דרוצח וגואל הדם הוו ב' כתובים הבאין כאחד לענין שלא נלמוד שאר מומתין מהם להמיתם אף במיתה שאינה מד' מיתות ב"ד
בת כהן ובועלה שאין מקדימין לאותה מיתה אלא למיתה אחרת .בועלה
אבל מד' מיתות ב"ד פשיטא נמיתם נ[ ככל חייבי מיתות:
דדרשינן היא ולא בועלה וזוממי בת כהן דכתיב לאחיו )ה( דדרשינן לאחיו ולא לאחותו .וא"ת למה לי דרשא דלאחיו ולא לאחותו תיפוק
ליה מהיא ס[ דנפקא לן דדרשינן )סנהדרין נא (.את אביה היא מחללת היא ולא בועלה היא ולא זוממיה .וי"ל הואיל וזוממיה באו לחייבה שריפה
לא יבא לאוקומי מיעוטא דהיא אלא בבועלה ולא ממעטינן זוממין )אלא מן )ו( אחיו ע[( אבל כיון דכתיב אחיו דרשינן נמי מהיא
למעוטי זוממיה .אבל קשה כיון דכתיב אחיו אמאי איצטריך למעוטי זוממין מהיא .וי"ל דאי מאחיו הוה אמינא דה"מ כשהבועל
היה נדון קרינן ביה לאחיו אבל אם לא היה נדון על פי עדותן כגון שהיה קטן בן ט' שנים ויום אחד כ( או שלא הכירו הבועל לא
קרינן ביה לאחיו קמ"ל היא ולא )ז( זוממין למעוטי זוממין בכל ענין ומתחלה היה ר"י מסופק בהאי מילתא ושוב פשטה מפרק נגמר הדין
)סנהדרין דף מו (.דקאמר מיתה אחת מעין שתי מיתות כגון בת כהן ובועלה או בת כהן וזוממי )ח( זוממין והשתא למה ליה זוממי זוממין
תיפוק ליה דאיכא שתי מיתות בלא זוממי זוממין משום הבועל שהוא בחנק אלא שמע מינה דאיירי כגון דליכא דין מיתה בבועלה כגון
שהוא קטן כדפירשתי ואפ"ה קאמרי פ[ זוממי זוממין בחנק אלמא דהוה זוממין בחנק אע"פ דליכא דין מיתה בבועל :צ[
מדקתני
לקמן .פיר' ק[ הקונטרס דמאי בעי כיצד וכו' הא קתני )ט( לקמן וכו' .ועוד יש לפרש ועוד כלומר ואם תמצא לומר דלשון הזמה הוא זה אינו
דעל כרחך דין הזמה קאמר כדקתני ולאלומי קושייתא קמייתא:
כאשר זמם וליכא .קשיא היכא שמעידין שהוא מצרי שני דאינן
באין לפסול זרעו כי אם לפסלו א"כ נפסול ° .וי"ל דמ"מ אשתו נפסלת דפסלה בביאתו וכתיב ועשיתם לו כאשר זמם לו ולא לאשתו:
ומה

כיצד

מעידין

עין משפט
נר מצוה
א א מיי' פ"כ מהל' עדות
הלכה ח סמג עשין קי
טוח"מ סי' לח:
ב ב מיי' שם פי"ח הל' א
סמג שם:
ג ג מיי' שם פ"כ הל' י
סמג שם:

=
רבינו חננאל

כיצד העדים נעשין
זוממין מעידין
אנו באיש פלוני שהוא
בן גרושה או בן חלוצה
כו' .ואקשינן ]הא כיצד

וכו'[ היאך אתם מעידים
ביום פלוני שהרג פלוני
את פלוני במקום פלוני
ואתם הייתם עמנו במקום
פלוני הרי אלו זוממין.

ופרקינן תנא התם קאי

כל הזוממין מקדימין
לאותה מיתה חוץ מזוממי
בת כהן ובועלה .ויש
עדים אחרים שאין בהם
הזמה כל עיקר אלא
מלקות בעלמא כיצד
מעידין אנו באיש פלוני
שהוא בן גרושה כו' אין
אומרים יעשה זה בן
גרושה כו' שנאמר
ועשיתם לו כאשר זמם לו
ולא לזרעו .וליפסליה

ליה לדידיה לחודיה.
בעינן כאשר זמם
וליכא .כלומר הוא לא

בא אלא לפסול לו ולזרעו
ואם באת לפוסלו לו לבדו
הנה לא נעשה כאשר זמם
לעשות .בר פדא אמר

ק"ו

המחלל

אינו

מתחלל פי' כהן גדול
א( שבא על אלמנה
וחיללה הוא אינו מתחלל
העד שבא לחלל והעיד
עליו שהוא בן גרושה
ונתכוין לחללו ולא חיללו
אינו דין שלא יתחלל.
ומתקיף רבינא אי הכי
בטלת תורת עדים זוממין
דאיכא למימר לדבריך

חשק שלמה על ר"ח
א( ע' רש"י ורבינו נקט לה
בכ"ג דכתיב להדיא בקרא וע'
קדושין עז ב' סוטה כג ב':

=
הגהות וציונים

גירסת מהר"ם
א[
)גליון(
דקתני
ג ור ס
ובריטב"א
כדקתני עיי"ש ,וכ"ה
בכת"י אחד :ב[ מהר"ם
מ"ז )גליון( וכן ליתא
בכת"י:
ג[ ]ליתא
בילקוט[ )גליון( ,ועיי'
מהר"ץ חיות בילק"מ:
ד [ ברש" י ע ל הר י" ף
גירש הבעל ,והוא
מדויק יותר )ערוך לנר(:
ליתא
ה[ "וחלוצה"
ברש"י על הרי"ף וכת"י
ור"י מלוניל ומרדכי
ונמ"י וברטנורה )והוא
מיותר דרש"י ממשיך
הקודם(:
מ ד ב ור
ו[ רש"א דהא אם
)גליון( :ז[ רש"ל מ"ז
)גליון( ונראה שאין
למחקו )ב"ש( .ומהרש"ל
)וכן המהרש"א( התכוין
למחוק כפל מלים שהיה
לפניו בדפוס ויניציאה:
ח[ נדצ"ל וליכא למימר
דנתכוין )אוצר חיים,
וכ"ה בתוס' רבינו פרץ(:
דודאי
ט [ נ ד צ" ל
המים(:
)בארות
י[ בדפוס ויניציאה ר"פ
נוסף בכתובות ,וכ"ה
בתוס' שאנץ ובתוס'
רבינו פרץ :כ[ נדצ"ל
ויש מי שפירש )ב"ש
ע"פ תוס' שאנץ(:
ל[ רש"ל כדתניא מות
יומת כו' ]עיין רש"א[
)גליון( :מ[ צ"ל תניא
כל חייבי מיתות שאי
אתה יכול כו' ועיין רש"א )גליון( :נ[ בד' מיתות ב"ד פשיטא דנמיתם ככל חייבי מיתות .מהר"ם )גליון( :ס[ דפו"י
מהא .ומהר"ם הגיה תיפוק ליה דנפקא לן מהכא דדרשינן ,והבאה"מ וב"ש הגיהו הדפוס שלפנינו "תיפוק ליה דנפקא
לן מהיא" :ע[ רש"א מ"ז )גליון( בדפו"י "אלא מן האחין" ומהרש"ל הגיה כלפנינו .בתוס' רבינו פרץ אי לאו
מאחיו :פ[ צ"ל קאמר )באה"מ( :צ[ דבור זה שייך לפני ד"ה כל הזוממין :ק[ רש"ל הוא כפירוש הקונט'
)גליון( בדפו"י "הוא פירש הקונטריס" ,ורש"ל הגיה שצ"ל "כפירוש" במקום "פירש":

כל

זוממי

ועוד

בעינן

דליכא לאוקמי כאשר זמם
ולומר יהא הוא בן גרושה
תחתיו אלא סופג את
הארבעים ]כתובות לג .[.לאותה מיתה .שהיו מחייבין בו את הנדון .ובועלה .כלומר וכל הבועלים נידונין כמיתת
הנבעלת חוץ מבועל בת כהן ]סנהדרין צ .[.זוממי בת כהן ובועלה .לעשות לאחיו .מה תלמוד לומר לאחיו למד על
זוממי בת כהן נשואה שאינן בשריפה אלא כמיתת הבועל שהוא בחנק שנאמר )ויקרא כא ט( היא באש תשרף היא ולא
בועלה לכך נאמר כאן באחיו כאשר זמם לעשות לאחיו ולא כאשר זמם לעשות לאחותו אבל בכל שאר מיתות השוה הכתוב
אשה לאיש וזוממי אשה נהרגין כזוממי איש כגון שהעידוה שהרגה את הנפש ,שחללה את השבת .נהרגין במיתתה שלא
מיעט כאן אחותו אלא במקום שיש לקיים בהן הזמה במיתת הבועל ]דברים יט ,יט[ .בת כהן .ארוסה או נשואה:
ובועלה .דהיא בשריפה אבל בועלה נידון כאשר בועל בת ישראל דבועל ארוסה בסקילה ובועל נשואה בחנק דכתיב )ויקרא כא ט( היא באש תשרף היא ולא בועלה היא ולא זוממיה ]סנהדרין מו .[.ומה המחלל אינו מתחלל .ואין
מתחלל .דהא לא יחלל זרעו כתיב ולא את עצמו ]קידושין עז .[.לא יחלל זרעו .בכהן הנושא פסולה לכהונה כתיב ודרשינן בקידושין )דף עז (.לא יחלל שני חילולין אחד לה ואחד לזרעו שהכהן מחלל את שתיהן אבל הוא אין מתחלל ]סוטה כג.[:

рактат

акот

глава первая

[Удушение – менее суровая казнь, чем сожжение12. В других ситуациях человека, который
заслуживает двух видов казни, подвергают
более суровой из них13.[ Здесь, в начале нашего трактата, тана завершает эту тему описанием ситуации, когда приговор лжесвидетелям
не отчасти, но совершенно не совпадает с тем,
которого они добивались для своей жертвы.
Тана говорит:  – וְ י ֵׁש ֵע ִדים ֹזו ְמ ִמין אֲ חֵ ִריםА есть друּ ָ עושִׂ ין ָּבהֶ ן ִ ּדין הַ ָזּ ָמה ָּכל ִע
гие эдим зомемин, יקר
ֹ ש ֵאין
ֶׁ –
к которым вообще не применяется общий
закон об эдим зомемин, – ֶא ּ ָלא ַמלְ קוּת ַא ְר ָּב ִעים
но их наказывают бичеванием в сорок ударов.  – ּ ֵכיצַ דВ какой ситуации это происходит?
Если свидетели сказали: לונִ י
ֹ יש ְּפ
ׁ ְמ ִע ִידין ָאנ ּו ְ ּב ִא
או ֶּבן חֲלוּצָ ה
ֹ ּשה
ָ ׁ שהוּא ֶּבן ְּגרו
ֶ ׁ – мы свидетельствуем о таком-то человеке, который считается
кашерным коэном, что на самом деле он сын
разведенной женщины или сын халуцы, то в
ֹ  – ֵאיןне говорят, что שה זֶה
ׂ ֶ י ֵָע
этом случае או ְמ ִרים
או ֶּבן חֲלוּצָ ה ּ ַת ְח ּ ָתיו
ֹ ּשה
ָ ׁ  – ֶּבן ְּגרוэтот лжесвидетель,
если он коэн, получит статус сына разведенной или сына халуцы вместо него, то есть вместо его жертвы, לו ֶקה ֶאת ָה ַא ְר ָּב ִעים
ֹ  – ֶא ּ ָלאно его
наказывают сорока ударами плетью14.

2a3

ילי
ֵ ּ ָהנֵי ִמ
ָ  – ְמנОткуда выводят этот закон?
ש ַע ֶּבן לֵ וִ י
ֻ ׁ הו
ֹ ְ – ָא ַמר ַר ִ ּבי יСказал раби Йеошуа
бен Леви:  – ְ ּד ָא ַמר ְק ָראиз того, что Тора ска-

зала о наказании лжесвидетелей (Дварим 19:19):

שר זָ ַמם
ֶ ׁ ֲלו ַּכא
ֹ יתם
ֶ ִׂ« – וַ עֲ שи сделайте ему то, что
ֹ – наказание полагается
он злоумышлял», לו
«ему» עו
ֹ  – וְ לֹא לְ זַ ְרи не должно затрагивать

Гемара переходит к выяснению, каков
источник, на котором основан закон мишны о неприменении предписания «что
злоумышлял» к лжесвидетелям, которые
добивались признания коэна халалем.

его потомков. Но если признать коэна-лжесвидетеля халалем, наказанным окажется
и его потомство, поскольку дети халаля –
халалим.
Гемара возражает:
ְ ִיה וְ לָ א ל
ְ ִ – וְ לпусть приיה
ֵ יפ ְסלוּה ּו לְ ִד
ּ יפ ְסל ּו לְ זַ ְר ֵע
ּ יד
знают непригодным только его, а его потомство пусть не будет признано непригодным! Ведь в данном случае статус халаля
налагается на него в качестве штрафа, так
что на его потомков, в отличие от потомков
настоящего халаля, не обязательно распространять этот статус15.
Гемара отвечает на это возражение:
שר זָ ַמם לַ עֲ שׂ ֹות
ֶ ׁ ֲ – ָּב ִעינַן ַּכאнаказывая лжесвидетелей, необходимо выполнить предписание
«что злоумышлял», יכא
ָּ ֵ – וְ לа этого не происходит, если халалем признают только самого лжесвидетеля, но не его потомков. Ведь
лжесвидетели добивались, чтобы халалем
стал не только сам коэн, о котором они дали
показания, но и его потомки16.
Гемара приводит еще один аргумент, почему наказание «что злоумышлял» не следует

сделать брату своему» – брату, но не сестре.
[Уточнение толкования см. в Тосафот.]
Тосафот считают, что этот закон распространяется даже на случай, когда партнера дочери коэна
нельзя было приговорить к смерти по какой-то
причине [например, он был несовершеннолетним
или его не удалось задержать].
12. См. Санедрин (50а).
13. Санедрин (81а).
14. Другими словами, говоря здесь о том, «как
эдим становятся зомемин», мишна имеет в виду
тех свидетелей, по отношению к которым не применяется общий закон о лжесвидетелях.
15. Ритва ()ד״ה וליפסלוהו.
16. Из этого объяснения, на первый взгляд, следует, что в случаях, когда свидетельство влияет
лишь на статус самого подсудимого, но не его

потомков, к лжесвидетелям надо применить общий закон об эдим зомемин, то есть придать лжесвидетелям тот статус, которого они добивались
для подсудимого. Например, если свидетели дали
ложные показания о том, что некий человек является сыном ]вторым поколением[ египетского прозелита и ему запрещено вступать в брак с
обычным евреем, такое свидетельство не затрагивает его детей, так как на третье поколение таких
прозелитов это ограничение не распространяется. В этом случае было бы логично придать лжесвидетелям тот статус, которого они добивались
для подсудимого, поскольку данное наказание не
затронет их детей. То же было бы справедливо и
по отношению к лжесвидетелям, у которых нет и
не может быть детей.
Однако из того, что этот вопрос не освещается в Талмуде, комментаторы заключили, что



מסורת הש"ס
עם הוספות
א( ]לקמן דף
ב( סנהדרין פט.
ג( ]עי' תוס'

ה ,[ .
ע"ש,
יו"ט[,
פה,.

ד( יבמות דף
ה( סוטה כג ,.ו( פסחים
יב ,.ז( דברים יט כא,
ח( ]כריתות יב ,[.ט( כמו
ביבמות פח .ועיי"ש
בתוד"ה מה ,י( ]דף מה.
ע"ש[ ,כ( נדה מה ע"א.

=
הגהות הב"ח

)א( תוס' ד"ה מעידין
וכו' בן גרושה וחלוצה
דהכי) :ב( בא"ד גרושה
וחלוצה ולא) :ג( ד"ה
כל כו' במיתה שרצו
להמית אותו אבל
אם ודאי שאינן
יכולים להמיתן באותה
מיתה אפ"ה נמיתם:
)ד( בא"ד ואמאי הא
הוי) :ה( ד"ה זוממי כו'
לאחיו ודרשינן לאחיו:
)ו( בא"ד מן לאחיו
אבל כיון דכתיב לאחיו
וכו' אבל קשה כיון
דכתיב לאחיו וכו' וי"ל
דאי מלאחיו הוה:
)ז( בא"ד ולא זוממיה
)ח( בא"ד
למעוטי:
וזוממי זוממיה והשתא
למה ליה זוממי זוממיה
וכו' זוממי זוממיה
בחנק) :ט( ד"ה ועוד
וכו' קתני לה לקמן:

=
גליון הש"ס

תוס' ד"ה מעידין כו'

וי"ל כיון דלוקין .עי'
שיטה מקובצת ב"ק דף
עה ע"ב ד"ה עדות ש]אי[
אתה יכול להזימה :בא"ד
ועי"ל

דגבי

עדות

דמ"מ

אשתו

דב"ג .קשה לי בזה
מסוגיא דכתובות דף לג
ע"א רא"א עדים זוממין
ממונא משלם מלקי לא
לקי משום דלאו בני
התראה נינהו .משמע דאי
בני התראה ראוי לומר
יותר דמלקי לקי והא אם
יהיה הדין דממונא לא
משלם בטלה כל העדות
דהוי עדות שאי אתה יכול
להזימה דבזה אין דומה
לב"ג דהא קרא דהזמה
קאי על הממון דהא
משכחת בלא אתרו .וא"כ
אדרבה אם ל"צ התראה
אפשר לומר יותר דמלקי
לקי ולא יהיה בממון כלל
דין הזמה ולא קאי עלה
ועשיתם כאשר זמם.
עכ"פ אם צריכין התראה
א"כ משכחת בממון כאשר
זמם בלא אתרו .ובאתרו
אם לא ישלמו ממון יהיה
בכלל עדות שאי אתה יכול
להזימה :ד"ה בעינן כו'
וי"ל

נפסלת .לכאורה עדיין
קשה לר"י ביבמות דף סח
דמצרי שני אינו פוסל את
אשתו:

=

תורה אור השלם
א( וֲַעשִֹיֶתם לֲַk Bא ֶLר
זַָמם לֲַעשֹBת לְָאִחיו
eבִַעְרָָ zהָרע ִמְִwר:Eֶa
]דברים יט ,יט[

=
ליקוטי רש"י
מעידין אנו באיש
פלוני שהוא בן
גרושה ובן חלוצה.

כיצד העדים

פרק ראשון

כיצד

ב.

מכ ו ת

מעידין

אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין
העדים נעשין זוממין כו' .בגמרא מפרש מאי קאמר:
את איש פלוני .כהן :שהוא בן גרושה .בפנינו נתגרשה ד[
אומרים כו' .תימה כיון דאם הוזמו אינן נעשין בן
אמו ג( קודם שנולד והרי הוא חלל ופסול ד( :אין אומרים .אם הוזמו גרושה וחלוצה א"כ גם בשלא יוזמו איך יעשה על פיהם בן גרושה )א(
והן כהנים יעשה זה בן גרושה וחלוצה ה[ לקיים בו כאשר זמם ,אלא דהכי הוא האמת ואמאי הא הויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה
ואין זה עדות ו( ° .וי"ל כיון דלוקין
סופג את הארבעים .ובגמרא מפרש
הוי כאשר זמם והוי שפיר אתה יכול
טעמא :שחייב גלות .שהרג את
הנפש בשוגג :גמ' ה"ג האי כיצד
להזימה .וקשה דא"כ מאי קאמר
אין העדים נעשין זוממין מיבעי ליה,
פרק היו בודקין )סנהדרין מא (.גבי
ועוד דקתני לקמן )דף ה (.אבל אמרו
עדי נערה המאורסה דאיהי לא
להם כו' :כיצד אין העדים נעשין
מיקטלא דכיון דאינהו לא מיקטלי
זוממין מיבעי ליה .דהא לא מקיימת
משום שיכולין לומר לאסרה על
בהו כאשר זמם :ועוד .מאי קא בעי
בעלה באנו והויא לה עדות שאי אתה
תנא כיצד נעשין זוממין הא קתני
יכול להזימה ומאי קאמר והא מ"מ
לה לקמן כיצד דין זוממין ,דקתני העדים נעשים זוממין מעידין אנו באיש לוקין .וי"ל דהתם כיון שבאין לחייבה
במתני' אבל אמרו להם המזימים פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין מיתה וזממו להרוג את הנפש לא
היאך אתם מעידים עדות זה והלא אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה מיקיים כאשר זמם במלקות דהא
הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני תחתיו א אלא לוקה ארבעים מעידין אנו בהדיא כתיב ז( נפש בנפש גבי הזמה
כו' :התם קאי .מסנהדרין סליק ,באיש פלוני שהוא חייב לגלות אין אומרים דעדות נפשות ולא חשיב יכול להזימה
דתנן בשילהי אלו הן הנחנקין דהוא יגלה זה תחתיו אלא לוקה ארבעים :גמ' הא במלקות אבל הכא שלא כוון אלא
לשווייה בן גרושה ובן חלוצה דליכא
סיומא דסנהדרין דיש זוממין שנשתנו
במקצת מדין הזמה ,כדקתני כל כיצד אין העא[דים נעשים אז(וממין מיבעי ליה כי אם לאו בעלמא כיון שלקו חשיב
הזוממין מקדימים לאותה מיתה ועוד מדקתני לקמן אבל אמרו להם היאך שפיר עדות שאתה יכול להזימה.
כלומר אין להם לצפות מיתה אחרת אתם מעידין שהרי באותו היום אתם הייתם  °ועי"ל דגבי עדות דבן גרושה וחלוצה
אלא משכימין לאותה מיתה שנגמר עמנו במקום פלוני הרי אלו זוממין )מכלל לא חיישינן כלל באתה יכול להזימה
בה דינו של נדון :חוץ מזוממי בת דאלו אין זוממין ב[( תנא התם קאי ב( ב כל הזוממין דמהיכא נפקא לן דבעינן עדות שאתה
כהן .נשואה שאע"פ שנגמר דינה מקדימין לאותה מיתה ג חוץ מזוממי בת כהן יכול להזימה מכאשר זמם והא מוכח
לשריפה על פיהם הם בחנק ,כדילפינן ובועלה שאין מקדימין לאותה מיתה אלא בגמרא דכאשר זמם לא נכתב לגבי
עדות דבן גרושה )ב( ולא קאי כלל
התם )דף צ (.היא בשריפה ואין
בועלה בשריפה אלא בחנק כשאר למיתה אחרת ויש עדים זוממין אחרים שאין עליה בשום צד שבעולם אבל התם
אשת איש ,והזוממין משכימין למיתה עושין בהן דין הזמה כל עיקר אלא מלקות גבי נערה המאורסה ודאי כאשר זמם
שחייבו את הבועל דכתיב כאשר זמם ארבעים כיצד מעידין אנו באיש פלוני שהוא קאי נמי עליהן דאם ו[ התרו בה מיקטלי
לעשות לאחיו ולא לאחותו )שם( ,בן גרושה או בן חלוצה אין אומרים יעשה אינהו בשהוזמו ואילו איהי בלא
וקאמר הכא עוד יש זוממין אחרים זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו אלא הוזמו )והתם מיירי בלא התרו וכיון
שאין מקיימין בהן דין הזמה כלל לוקה את הארבעים .מנהני מילי א"ר יהושע דכאשר זמם קאי עלייהו ז[( לכך בעינן
אלא מלקות ,ועלה מפרש כיצד אותן בן לוי )אמר ר"ש בן לקיש ג[( דאמר קרא אתה יכול להזימה .ויש לדקדק אמאי
העדים שאין מקיימין בהן דין הזמה א( ועשיתם לו כאשר זמם לו ולא לזרעו לא נקט מעידין אנו באיש פלוני
נעשין זוממין מעידים אנו כו' :ולא
שהוא ממזר כו' דזה הוה שייך בין
לזרעו .ואם תעשהו חלל והוא כהן וליפסלוהו לדידיה ולא ליפסלו לזרעיה בעינן בישראל בין בכהנים ובן גרושה לא
פסלת את זרעו לעולם :בעינן כאשר כאשר זמם לעשות וליכא בר פדא אומר פסיל אלא בכהנים .ויש ליישב דנקטיה
זמם .והוא זמם לפסול את הנדון ק"ו ומה המחלל אינו מתחלל הבא לחלל משום דקאי אזוממי בת כהן כדאיתא
ואת זרעו :המחלל אינו מתחלל .ולא חילל אינו דין שלא יתחלל מתקיף לה בגמרא ולכך נקט מידי דשייך בכהונה:
אנו באיש פלוני שחייב
כהן הנושא את הגרושה שמחלל את רבינא אם כן בטלת תורת עדים זוממין
גלות .וא"ת היאך הם
זרעו אין הוא עצמו מתחלל מן
ומה
יכולים לחייבו גלות בעדותן והא יכול
הכהונה ה( :הבא לחלל ולא חילל.
עד זומם שרצה לחלל ולא חיללו אינו דין כו' :אם כן .אם לומר מזיד הייתי כדאמר גבי אכלת חלב בפ"ק דבבא מציעא )דף ג.(:
באת לדרוש ק"ו זה בעדים זוממים בטלת תורת הזמתם :וי"ל דמיירי כשראו בו רגלים לדבר שנשמט הברזל מקתו ואיכא
למימר דלא ח[ נתכוין .אבל קשה מהא דתנן פרק אלו הן הגולין )לקמן
ומה
דף ט (:דשונא אינו גולה לאו כי האי גוונא דומיא דאוהב גולה ואמאי אינו גולה כיון דראו דהוי רגלים לדבר .וי"ל דשאני שונא דיש לנו לומר
ט[
טפי דבשנאה הכהו .ועוד י"ל דמיירי שפיר דליכא רגלים לדבר והשתא ניחא משונא ומ"מ אוהב גולה כגון דשתיק כשאמרו לו העדים בודאי
הזוממין
אי הוה אמר לא הרגתיו יכול לתרץ ולומר לא הרגתיו שוגג אלא מזיד כמו ח( בלא אכלתי חלב אבל כיון דשתק כהודאה דמיא ט(:
מקדימין לאותה מיתה .י[ פי' הקונטרס שאין להם נס והמלטה .וקשה דמאי קמ"ל פשיטא .ובכתובות י( פירש כ[ שרוצה לומר מקדימין שלא יענו
הדין .וגם זה קשה דמאי קמ"ל פשיטא .לכך פירש ר"י מקדימין הכי פירושו ודאי אתה צריך להמיתן במיתה )ג( שהמיתו אבל ודאי אם אינו
יכול אפ"ה נמיתם בכל מיתה שנוכל כדתניא הכה תכה ל[ )ב"מ דף לא .(:וקשה דאמרינן פרק נגמר הדין )סנהדרין דף מה (:דרוצח וגואל
הדם הוו ב' כתובין הבאין כאחד .וכן קשה דבתוספתא )פי"ב דסנהדרין( תניא אבל הזוממין שאין מ[ אתה יכול להמיתן במיתה הכתובה
בהן אתה ממיתם בכל מיתה ודריש ליה מן קרא דובערת הרע מקרבך ואמאי )ד( הוי רוצח וגואל הדם ב' כתובין הבאים כאחד .ותירץ
ה"ר יוסף דרוצח וגואל הדם הוו ב' כתובים הבאין כאחד לענין שלא נלמוד שאר מומתין מהם להמיתם אף במיתה שאינה מד' מיתות ב"ד
בת כהן ובועלה שאין מקדימין לאותה מיתה אלא למיתה אחרת .בועלה
אבל מד' מיתות ב"ד פשיטא נמיתם נ[ ככל חייבי מיתות:
דדרשינן היא ולא בועלה וזוממי בת כהן דכתיב לאחיו )ה( דדרשינן לאחיו ולא לאחותו .וא"ת למה לי דרשא דלאחיו ולא לאחותו תיפוק
ליה מהיא ס[ דנפקא לן דדרשינן )סנהדרין נא (.את אביה היא מחללת היא ולא בועלה היא ולא זוממיה .וי"ל הואיל וזוממיה באו לחייבה שריפה
לא יבא לאוקומי מיעוטא דהיא אלא בבועלה ולא ממעטינן זוממין )אלא מן )ו( אחיו ע[( אבל כיון דכתיב אחיו דרשינן נמי מהיא
למעוטי זוממיה .אבל קשה כיון דכתיב אחיו אמאי איצטריך למעוטי זוממין מהיא .וי"ל דאי מאחיו הוה אמינא דה"מ כשהבועל
היה נדון קרינן ביה לאחיו אבל אם לא היה נדון על פי עדותן כגון שהיה קטן בן ט' שנים ויום אחד כ( או שלא הכירו הבועל לא
קרינן ביה לאחיו קמ"ל היא ולא )ז( זוממין למעוטי זוממין בכל ענין ומתחלה היה ר"י מסופק בהאי מילתא ושוב פשטה מפרק נגמר הדין
)סנהדרין דף מו (.דקאמר מיתה אחת מעין שתי מיתות כגון בת כהן ובועלה או בת כהן וזוממי )ח( זוממין והשתא למה ליה זוממי זוממין
תיפוק ליה דאיכא שתי מיתות בלא זוממי זוממין משום הבועל שהוא בחנק אלא שמע מינה דאיירי כגון דליכא דין מיתה בבועלה כגון
שהוא קטן כדפירשתי ואפ"ה קאמרי פ[ זוממי זוממין בחנק אלמא דהוה זוממין בחנק אע"פ דליכא דין מיתה בבועל :צ[
מדקתני
לקמן .פיר' ק[ הקונטרס דמאי בעי כיצד וכו' הא קתני )ט( לקמן וכו' .ועוד יש לפרש ועוד כלומר ואם תמצא לומר דלשון הזמה הוא זה אינו
דעל כרחך דין הזמה קאמר כדקתני ולאלומי קושייתא קמייתא:
כאשר זמם וליכא .קשיא היכא שמעידין שהוא מצרי שני דאינן
באין לפסול זרעו כי אם לפסלו א"כ נפסול ° .וי"ל דמ"מ אשתו נפסלת דפסלה בביאתו וכתיב ועשיתם לו כאשר זמם לו ולא לאשתו:
ומה

כיצד

מעידין

עין משפט
נר מצוה
א א מיי' פ"כ מהל' עדות
הלכה ח סמג עשין קי
טוח"מ סי' לח:
ב ב מיי' שם פי"ח הל' א
סמג שם:
ג ג מיי' שם פ"כ הל' י
סמג שם:

=
רבינו חננאל

כיצד העדים נעשין
זוממין מעידין
אנו באיש פלוני שהוא
בן גרושה או בן חלוצה
כו' .ואקשינן ]הא כיצד

וכו'[ היאך אתם מעידים
ביום פלוני שהרג פלוני
את פלוני במקום פלוני
ואתם הייתם עמנו במקום
פלוני הרי אלו זוממין.

ופרקינן תנא התם קאי

כל הזוממין מקדימין
לאותה מיתה חוץ מזוממי
בת כהן ובועלה .ויש
עדים אחרים שאין בהם
הזמה כל עיקר אלא
מלקות בעלמא כיצד
מעידין אנו באיש פלוני
שהוא בן גרושה כו' אין
אומרים יעשה זה בן
גרושה כו' שנאמר
ועשיתם לו כאשר זמם לו
ולא לזרעו .וליפסליה

ליה לדידיה לחודיה.
בעינן כאשר זמם
וליכא .כלומר הוא לא

בא אלא לפסול לו ולזרעו
ואם באת לפוסלו לו לבדו
הנה לא נעשה כאשר זמם
לעשות .בר פדא אמר

ק"ו

המחלל

אינו

מתחלל פי' כהן גדול
א( שבא על אלמנה
וחיללה הוא אינו מתחלל
העד שבא לחלל והעיד
עליו שהוא בן גרושה
ונתכוין לחללו ולא חיללו
אינו דין שלא יתחלל.
ומתקיף רבינא אי הכי
בטלת תורת עדים זוממין
דאיכא למימר לדבריך

חשק שלמה על ר"ח
א( ע' רש"י ורבינו נקט לה
בכ"ג דכתיב להדיא בקרא וע'
קדושין עז ב' סוטה כג ב':

=
הגהות וציונים

גירסת מהר"ם
א[
)גליון(
דקתני
ג ור ס
ובריטב"א
כדקתני עיי"ש ,וכ"ה
בכת"י אחד :ב[ מהר"ם
מ"ז )גליון( וכן ליתא
בכת"י:
ג[ ]ליתא
בילקוט[ )גליון( ,ועיי'
מהר"ץ חיות בילק"מ:
ד [ ברש" י ע ל הר י" ף
גירש הבעל ,והוא
מדויק יותר )ערוך לנר(:
ליתא
ה[ "וחלוצה"
ברש"י על הרי"ף וכת"י
ור"י מלוניל ומרדכי
ונמ"י וברטנורה )והוא
מיותר דרש"י ממשיך
הקודם(:
מ ד ב ור
ו[ רש"א דהא אם
)גליון( :ז[ רש"ל מ"ז
)גליון( ונראה שאין
למחקו )ב"ש( .ומהרש"ל
)וכן המהרש"א( התכוין
למחוק כפל מלים שהיה
לפניו בדפוס ויניציאה:
ח[ נדצ"ל וליכא למימר
דנתכוין )אוצר חיים,
וכ"ה בתוס' רבינו פרץ(:
דודאי
ט [ נ ד צ" ל
המים(:
)בארות
י[ בדפוס ויניציאה ר"פ
נוסף בכתובות ,וכ"ה
בתוס' שאנץ ובתוס'
רבינו פרץ :כ[ נדצ"ל
ויש מי שפירש )ב"ש
ע"פ תוס' שאנץ(:
ל[ רש"ל כדתניא מות
יומת כו' ]עיין רש"א[
)גליון( :מ[ צ"ל תניא
כל חייבי מיתות שאי
אתה יכול כו' ועיין רש"א )גליון( :נ[ בד' מיתות ב"ד פשיטא דנמיתם ככל חייבי מיתות .מהר"ם )גליון( :ס[ דפו"י
מהא .ומהר"ם הגיה תיפוק ליה דנפקא לן מהכא דדרשינן ,והבאה"מ וב"ש הגיהו הדפוס שלפנינו "תיפוק ליה דנפקא
לן מהיא" :ע[ רש"א מ"ז )גליון( בדפו"י "אלא מן האחין" ומהרש"ל הגיה כלפנינו .בתוס' רבינו פרץ אי לאו
מאחיו :פ[ צ"ל קאמר )באה"מ( :צ[ דבור זה שייך לפני ד"ה כל הזוממין :ק[ רש"ל הוא כפירוש הקונט'
)גליון( בדפו"י "הוא פירש הקונטריס" ,ורש"ל הגיה שצ"ל "כפירוש" במקום "פירש":

כל

זוממי

ועוד

בעינן

דליכא לאוקמי כאשר זמם
ולומר יהא הוא בן גרושה
תחתיו אלא סופג את
הארבעים ]כתובות לג .[.לאותה מיתה .שהיו מחייבין בו את הנדון .ובועלה .כלומר וכל הבועלים נידונין כמיתת
הנבעלת חוץ מבועל בת כהן ]סנהדרין צ .[.זוממי בת כהן ובועלה .לעשות לאחיו .מה תלמוד לומר לאחיו למד על
זוממי בת כהן נשואה שאינן בשריפה אלא כמיתת הבועל שהוא בחנק שנאמר )ויקרא כא ט( היא באש תשרף היא ולא
בועלה לכך נאמר כאן באחיו כאשר זמם לעשות לאחיו ולא כאשר זמם לעשות לאחותו אבל בכל שאר מיתות השוה הכתוב
אשה לאיש וזוממי אשה נהרגין כזוממי איש כגון שהעידוה שהרגה את הנפש ,שחללה את השבת .נהרגין במיתתה שלא
מיעט כאן אחותו אלא במקום שיש לקיים בהן הזמה במיתת הבועל ]דברים יט ,יט[ .בת כהן .ארוסה או נשואה:
ובועלה .דהיא בשריפה אבל בועלה נידון כאשר בועל בת ישראל דבועל ארוסה בסקילה ובועל נשואה בחנק דכתיב )ויקרא כא ט( היא באש תשרף היא ולא בועלה היא ולא זוממיה ]סנהדרין מו .[.ומה המחלל אינו מתחלל .ואין
מתחלל .דהא לא יחלל זרעו כתיב ולא את עצמו ]קידושין עז .[.לא יחלל זרעו .בכהן הנושא פסולה לכהונה כתיב ודרשינן בקידושין )דף עז (.לא יחלל שני חילולין אחד לה ואחד לזרעו שהכהן מחלל את שתיהן אבל הוא אין מתחלל ]סוטה כג.[:

рактат

акот

глава первая
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применять к лжесвидетелям, которые добивались признания коэна халалем.
או ֵמר
ֹ  – ַּבר ּ ַפ ָדאБар Пада говорит: то, что в
данном случае лжесвидетелям не придают
статус халалим, можно вывести по принциֹ ָ – ַקל וкаль ва-хомер [тем более]17: ו ָּמה
пу חו ֶמר
ינו ִמ ְתחַ ּ ֵלל
ֹ  – ַה ְמחַ ּ ֵלל ֵאпоскольку тот, кто делает других халалим [женясь на запрещенной
ему женщине, коэн делает детей от этого
брака халалим], сам не становится халалем
и не теряет своего статуса коэна18, тем более
 – ַה ָּבא לְ חַ ּ ֵללтот, кто только пытался сделать

другого халалем [лжесвидетель, который
добивался признания коэна халалем], וְ לֹא
ילל
ֵ ּ  – ִחно в итоге не сделал его халалем, так
ֹ  – ֵאразве не
как был уличен, ינו ִ ּדין ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְתחַ ּ ֵלל
логично, что сам он не станет халалем?
Гемара выдвигает возражение на суждение
Бар Пады.
 – ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַר ִבינָאРавина оспаривает этот довод Бар Пады:  – ִאם ּ ֵכןесли так, то ִ ּב ּ ַטלְ ּ ָת ּת ֹו ַרת
 – ֵע ִדים ֹזו ְמ ִמיןты упраздняешь весь закон об
эдим зомемин, поскольку аналогично можно сделать и следующий вывод:

лжесвидетели никогда не наказываются изменением личного статуса. Ритва объясняет это
тем, что Тора не просто освобождает потомство лжесвидетеля от наказания, а исключает из
правила «что злоумышлял» любые свидетельства, связанные с проблемами происхождения
(см. также Тосафот, Арух ла-нер, Шиурей раби Шмуэль п. 75).
17. Каль ва-хомер – один из принципов толкования Торы, основанный на логическом

у мозаключении от легкого к строгому: запрещающий закон, сформулированный в приложении
к легкому случаю, тем более будет относиться
к строгому. И наоборот [как в рассуждении Бар
Пады]: если запрет не применим к тяжелому случаю, он тем более не применим к л егкому.
18. Как сказано (Ваикра 21:15): «Да не опорочит он
свое потомство» – то есть опороченным является
его потомство, но не он сам (Сота 23б).

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( ]לקמן דף
ב( סנהדרין פט.
ג( ]עי' תוס'

ה ,[ .
ע"ש,
יו"ט[,
פה,.

ד( יבמות דף
ה( סוטה כג ,.ו( פסחים
יב ,.ז( דברים יט כא,
ח( ]כריתות יב ,[.ט( כמו
ביבמות פח .ועיי"ש
בתוד"ה מה ,י( ]דף מה.
ע"ש[ ,כ( נדה מה ע"א.

=
הגהות הב"ח

)א( תוס' ד"ה מעידין
וכו' בן גרושה וחלוצה
דהכי) :ב( בא"ד גרושה
וחלוצה ולא) :ג( ד"ה
כל כו' במיתה שרצו
להמית אותו אבל
אם ודאי שאינן
יכולים להמיתן באותה
מיתה אפ"ה נמיתם:
)ד( בא"ד ואמאי הא
הוי) :ה( ד"ה זוממי כו'
לאחיו ודרשינן לאחיו:
)ו( בא"ד מן לאחיו
אבל כיון דכתיב לאחיו
וכו' אבל קשה כיון
דכתיב לאחיו וכו' וי"ל
דאי מלאחיו הוה:
)ז( בא"ד ולא זוממיה
)ח( בא"ד
למעוטי:
וזוממי זוממיה והשתא
למה ליה זוממי זוממיה
וכו' זוממי זוממיה
בחנק) :ט( ד"ה ועוד
וכו' קתני לה לקמן:

=
גליון הש"ס

תוס' ד"ה מעידין כו'

וי"ל כיון דלוקין .עי'
שיטה מקובצת ב"ק דף
עה ע"ב ד"ה עדות ש]אי[
אתה יכול להזימה :בא"ד
ועי"ל

דגבי

עדות

דמ"מ

אשתו

דב"ג .קשה לי בזה
מסוגיא דכתובות דף לג
ע"א רא"א עדים זוממין
ממונא משלם מלקי לא
לקי משום דלאו בני
התראה נינהו .משמע דאי
בני התראה ראוי לומר
יותר דמלקי לקי והא אם
יהיה הדין דממונא לא
משלם בטלה כל העדות
דהוי עדות שאי אתה יכול
להזימה דבזה אין דומה
לב"ג דהא קרא דהזמה
קאי על הממון דהא
משכחת בלא אתרו .וא"כ
אדרבה אם ל"צ התראה
אפשר לומר יותר דמלקי
לקי ולא יהיה בממון כלל
דין הזמה ולא קאי עלה
ועשיתם כאשר זמם.
עכ"פ אם צריכין התראה
א"כ משכחת בממון כאשר
זמם בלא אתרו .ובאתרו
אם לא ישלמו ממון יהיה
בכלל עדות שאי אתה יכול
להזימה :ד"ה בעינן כו'
וי"ל

נפסלת .לכאורה עדיין
קשה לר"י ביבמות דף סח
דמצרי שני אינו פוסל את
אשתו:

=

תורה אור השלם
א( וֲַעשִֹיֶתם לֲַk Bא ֶLר
זַָמם לֲַעשֹBת לְָאִחיו
eבִַעְרָָ zהָרע ִמְִwר:Eֶa
]דברים יט ,יט[

=
ליקוטי רש"י
מעידין אנו באיש
פלוני שהוא בן
גרושה ובן חלוצה.

כיצד העדים

פרק ראשון

כיצד

ב.

מכ ו ת

מעידין

אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין
העדים נעשין זוממין כו' .בגמרא מפרש מאי קאמר:
את איש פלוני .כהן :שהוא בן גרושה .בפנינו נתגרשה ד[
אומרים כו' .תימה כיון דאם הוזמו אינן נעשין בן
אמו ג( קודם שנולד והרי הוא חלל ופסול ד( :אין אומרים .אם הוזמו גרושה וחלוצה א"כ גם בשלא יוזמו איך יעשה על פיהם בן גרושה )א(
והן כהנים יעשה זה בן גרושה וחלוצה ה[ לקיים בו כאשר זמם ,אלא דהכי הוא האמת ואמאי הא הויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה
ואין זה עדות ו( ° .וי"ל כיון דלוקין
סופג את הארבעים .ובגמרא מפרש
הוי כאשר זמם והוי שפיר אתה יכול
טעמא :שחייב גלות .שהרג את
הנפש בשוגג :גמ' ה"ג האי כיצד
להזימה .וקשה דא"כ מאי קאמר
אין העדים נעשין זוממין מיבעי ליה,
פרק היו בודקין )סנהדרין מא (.גבי
ועוד דקתני לקמן )דף ה (.אבל אמרו
עדי נערה המאורסה דאיהי לא
להם כו' :כיצד אין העדים נעשין
מיקטלא דכיון דאינהו לא מיקטלי
זוממין מיבעי ליה .דהא לא מקיימת
משום שיכולין לומר לאסרה על
בהו כאשר זמם :ועוד .מאי קא בעי
בעלה באנו והויא לה עדות שאי אתה
תנא כיצד נעשין זוממין הא קתני
יכול להזימה ומאי קאמר והא מ"מ
לה לקמן כיצד דין זוממין ,דקתני העדים נעשים זוממין מעידין אנו באיש לוקין .וי"ל דהתם כיון שבאין לחייבה
במתני' אבל אמרו להם המזימים פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין מיתה וזממו להרוג את הנפש לא
היאך אתם מעידים עדות זה והלא אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה מיקיים כאשר זמם במלקות דהא
הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני תחתיו א אלא לוקה ארבעים מעידין אנו בהדיא כתיב ז( נפש בנפש גבי הזמה
כו' :התם קאי .מסנהדרין סליק ,באיש פלוני שהוא חייב לגלות אין אומרים דעדות נפשות ולא חשיב יכול להזימה
דתנן בשילהי אלו הן הנחנקין דהוא יגלה זה תחתיו אלא לוקה ארבעים :גמ' הא במלקות אבל הכא שלא כוון אלא
לשווייה בן גרושה ובן חלוצה דליכא
סיומא דסנהדרין דיש זוממין שנשתנו
במקצת מדין הזמה ,כדקתני כל כיצד אין העא[דים נעשים אז(וממין מיבעי ליה כי אם לאו בעלמא כיון שלקו חשיב
הזוממין מקדימים לאותה מיתה ועוד מדקתני לקמן אבל אמרו להם היאך שפיר עדות שאתה יכול להזימה.
כלומר אין להם לצפות מיתה אחרת אתם מעידין שהרי באותו היום אתם הייתם  °ועי"ל דגבי עדות דבן גרושה וחלוצה
אלא משכימין לאותה מיתה שנגמר עמנו במקום פלוני הרי אלו זוממין )מכלל לא חיישינן כלל באתה יכול להזימה
בה דינו של נדון :חוץ מזוממי בת דאלו אין זוממין ב[( תנא התם קאי ב( ב כל הזוממין דמהיכא נפקא לן דבעינן עדות שאתה
כהן .נשואה שאע"פ שנגמר דינה מקדימין לאותה מיתה ג חוץ מזוממי בת כהן יכול להזימה מכאשר זמם והא מוכח
לשריפה על פיהם הם בחנק ,כדילפינן ובועלה שאין מקדימין לאותה מיתה אלא בגמרא דכאשר זמם לא נכתב לגבי
עדות דבן גרושה )ב( ולא קאי כלל
התם )דף צ (.היא בשריפה ואין
בועלה בשריפה אלא בחנק כשאר למיתה אחרת ויש עדים זוממין אחרים שאין עליה בשום צד שבעולם אבל התם
אשת איש ,והזוממין משכימין למיתה עושין בהן דין הזמה כל עיקר אלא מלקות גבי נערה המאורסה ודאי כאשר זמם
שחייבו את הבועל דכתיב כאשר זמם ארבעים כיצד מעידין אנו באיש פלוני שהוא קאי נמי עליהן דאם ו[ התרו בה מיקטלי
לעשות לאחיו ולא לאחותו )שם( ,בן גרושה או בן חלוצה אין אומרים יעשה אינהו בשהוזמו ואילו איהי בלא
וקאמר הכא עוד יש זוממין אחרים זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו אלא הוזמו )והתם מיירי בלא התרו וכיון
שאין מקיימין בהן דין הזמה כלל לוקה את הארבעים .מנהני מילי א"ר יהושע דכאשר זמם קאי עלייהו ז[( לכך בעינן
אלא מלקות ,ועלה מפרש כיצד אותן בן לוי )אמר ר"ש בן לקיש ג[( דאמר קרא אתה יכול להזימה .ויש לדקדק אמאי
העדים שאין מקיימין בהן דין הזמה א( ועשיתם לו כאשר זמם לו ולא לזרעו לא נקט מעידין אנו באיש פלוני
נעשין זוממין מעידים אנו כו' :ולא
שהוא ממזר כו' דזה הוה שייך בין
לזרעו .ואם תעשהו חלל והוא כהן וליפסלוהו לדידיה ולא ליפסלו לזרעיה בעינן בישראל בין בכהנים ובן גרושה לא
פסלת את זרעו לעולם :בעינן כאשר כאשר זמם לעשות וליכא בר פדא אומר פסיל אלא בכהנים .ויש ליישב דנקטיה
זמם .והוא זמם לפסול את הנדון ק"ו ומה המחלל אינו מתחלל הבא לחלל משום דקאי אזוממי בת כהן כדאיתא
ואת זרעו :המחלל אינו מתחלל .ולא חילל אינו דין שלא יתחלל מתקיף לה בגמרא ולכך נקט מידי דשייך בכהונה:
אנו באיש פלוני שחייב
כהן הנושא את הגרושה שמחלל את רבינא אם כן בטלת תורת עדים זוממין
גלות .וא"ת היאך הם
זרעו אין הוא עצמו מתחלל מן
ומה
יכולים לחייבו גלות בעדותן והא יכול
הכהונה ה( :הבא לחלל ולא חילל.
עד זומם שרצה לחלל ולא חיללו אינו דין כו' :אם כן .אם לומר מזיד הייתי כדאמר גבי אכלת חלב בפ"ק דבבא מציעא )דף ג.(:
באת לדרוש ק"ו זה בעדים זוממים בטלת תורת הזמתם :וי"ל דמיירי כשראו בו רגלים לדבר שנשמט הברזל מקתו ואיכא
למימר דלא ח[ נתכוין .אבל קשה מהא דתנן פרק אלו הן הגולין )לקמן
ומה
דף ט (:דשונא אינו גולה לאו כי האי גוונא דומיא דאוהב גולה ואמאי אינו גולה כיון דראו דהוי רגלים לדבר .וי"ל דשאני שונא דיש לנו לומר
ט[
טפי דבשנאה הכהו .ועוד י"ל דמיירי שפיר דליכא רגלים לדבר והשתא ניחא משונא ומ"מ אוהב גולה כגון דשתיק כשאמרו לו העדים בודאי
הזוממין
אי הוה אמר לא הרגתיו יכול לתרץ ולומר לא הרגתיו שוגג אלא מזיד כמו ח( בלא אכלתי חלב אבל כיון דשתק כהודאה דמיא ט(:
מקדימין לאותה מיתה .י[ פי' הקונטרס שאין להם נס והמלטה .וקשה דמאי קמ"ל פשיטא .ובכתובות י( פירש כ[ שרוצה לומר מקדימין שלא יענו
הדין .וגם זה קשה דמאי קמ"ל פשיטא .לכך פירש ר"י מקדימין הכי פירושו ודאי אתה צריך להמיתן במיתה )ג( שהמיתו אבל ודאי אם אינו
יכול אפ"ה נמיתם בכל מיתה שנוכל כדתניא הכה תכה ל[ )ב"מ דף לא .(:וקשה דאמרינן פרק נגמר הדין )סנהדרין דף מה (:דרוצח וגואל
הדם הוו ב' כתובין הבאין כאחד .וכן קשה דבתוספתא )פי"ב דסנהדרין( תניא אבל הזוממין שאין מ[ אתה יכול להמיתן במיתה הכתובה
בהן אתה ממיתם בכל מיתה ודריש ליה מן קרא דובערת הרע מקרבך ואמאי )ד( הוי רוצח וגואל הדם ב' כתובין הבאים כאחד .ותירץ
ה"ר יוסף דרוצח וגואל הדם הוו ב' כתובים הבאין כאחד לענין שלא נלמוד שאר מומתין מהם להמיתם אף במיתה שאינה מד' מיתות ב"ד
בת כהן ובועלה שאין מקדימין לאותה מיתה אלא למיתה אחרת .בועלה
אבל מד' מיתות ב"ד פשיטא נמיתם נ[ ככל חייבי מיתות:
דדרשינן היא ולא בועלה וזוממי בת כהן דכתיב לאחיו )ה( דדרשינן לאחיו ולא לאחותו .וא"ת למה לי דרשא דלאחיו ולא לאחותו תיפוק
ליה מהיא ס[ דנפקא לן דדרשינן )סנהדרין נא (.את אביה היא מחללת היא ולא בועלה היא ולא זוממיה .וי"ל הואיל וזוממיה באו לחייבה שריפה
לא יבא לאוקומי מיעוטא דהיא אלא בבועלה ולא ממעטינן זוממין )אלא מן )ו( אחיו ע[( אבל כיון דכתיב אחיו דרשינן נמי מהיא
למעוטי זוממיה .אבל קשה כיון דכתיב אחיו אמאי איצטריך למעוטי זוממין מהיא .וי"ל דאי מאחיו הוה אמינא דה"מ כשהבועל
היה נדון קרינן ביה לאחיו אבל אם לא היה נדון על פי עדותן כגון שהיה קטן בן ט' שנים ויום אחד כ( או שלא הכירו הבועל לא
קרינן ביה לאחיו קמ"ל היא ולא )ז( זוממין למעוטי זוממין בכל ענין ומתחלה היה ר"י מסופק בהאי מילתא ושוב פשטה מפרק נגמר הדין
)סנהדרין דף מו (.דקאמר מיתה אחת מעין שתי מיתות כגון בת כהן ובועלה או בת כהן וזוממי )ח( זוממין והשתא למה ליה זוממי זוממין
תיפוק ליה דאיכא שתי מיתות בלא זוממי זוממין משום הבועל שהוא בחנק אלא שמע מינה דאיירי כגון דליכא דין מיתה בבועלה כגון
שהוא קטן כדפירשתי ואפ"ה קאמרי פ[ זוממי זוממין בחנק אלמא דהוה זוממין בחנק אע"פ דליכא דין מיתה בבועל :צ[
מדקתני
לקמן .פיר' ק[ הקונטרס דמאי בעי כיצד וכו' הא קתני )ט( לקמן וכו' .ועוד יש לפרש ועוד כלומר ואם תמצא לומר דלשון הזמה הוא זה אינו
דעל כרחך דין הזמה קאמר כדקתני ולאלומי קושייתא קמייתא:
כאשר זמם וליכא .קשיא היכא שמעידין שהוא מצרי שני דאינן
באין לפסול זרעו כי אם לפסלו א"כ נפסול ° .וי"ל דמ"מ אשתו נפסלת דפסלה בביאתו וכתיב ועשיתם לו כאשר זמם לו ולא לאשתו:
ומה

כיצד

מעידין

עין משפט
נר מצוה
א א מיי' פ"כ מהל' עדות
הלכה ח סמג עשין קי
טוח"מ סי' לח:
ב ב מיי' שם פי"ח הל' א
סמג שם:
ג ג מיי' שם פ"כ הל' י
סמג שם:

=
רבינו חננאל

כיצד העדים נעשין
זוממין מעידין
אנו באיש פלוני שהוא
בן גרושה או בן חלוצה
כו' .ואקשינן ]הא כיצד

וכו'[ היאך אתם מעידים
ביום פלוני שהרג פלוני
את פלוני במקום פלוני
ואתם הייתם עמנו במקום
פלוני הרי אלו זוממין.

ופרקינן תנא התם קאי

כל הזוממין מקדימין
לאותה מיתה חוץ מזוממי
בת כהן ובועלה .ויש
עדים אחרים שאין בהם
הזמה כל עיקר אלא
מלקות בעלמא כיצד
מעידין אנו באיש פלוני
שהוא בן גרושה כו' אין
אומרים יעשה זה בן
גרושה כו' שנאמר
ועשיתם לו כאשר זמם לו
ולא לזרעו .וליפסליה

ליה לדידיה לחודיה.
בעינן כאשר זמם
וליכא .כלומר הוא לא

בא אלא לפסול לו ולזרעו
ואם באת לפוסלו לו לבדו
הנה לא נעשה כאשר זמם
לעשות .בר פדא אמר

ק"ו

המחלל

אינו

מתחלל פי' כהן גדול
א( שבא על אלמנה
וחיללה הוא אינו מתחלל
העד שבא לחלל והעיד
עליו שהוא בן גרושה
ונתכוין לחללו ולא חיללו
אינו דין שלא יתחלל.
ומתקיף רבינא אי הכי
בטלת תורת עדים זוממין
דאיכא למימר לדבריך

חשק שלמה על ר"ח
א( ע' רש"י ורבינו נקט לה
בכ"ג דכתיב להדיא בקרא וע'
קדושין עז ב' סוטה כג ב':

=
הגהות וציונים

גירסת מהר"ם
א[
)גליון(
דקתני
ג ור ס
ובריטב"א
כדקתני עיי"ש ,וכ"ה
בכת"י אחד :ב[ מהר"ם
מ"ז )גליון( וכן ליתא
בכת"י:
ג[ ]ליתא
בילקוט[ )גליון( ,ועיי'
מהר"ץ חיות בילק"מ:
ד [ ברש" י ע ל הר י" ף
גירש הבעל ,והוא
מדויק יותר )ערוך לנר(:
ליתא
ה[ "וחלוצה"
ברש"י על הרי"ף וכת"י
ור"י מלוניל ומרדכי
ונמ"י וברטנורה )והוא
מיותר דרש"י ממשיך
הקודם(:
מ ד ב ור
ו[ רש"א דהא אם
)גליון( :ז[ רש"ל מ"ז
)גליון( ונראה שאין
למחקו )ב"ש( .ומהרש"ל
)וכן המהרש"א( התכוין
למחוק כפל מלים שהיה
לפניו בדפוס ויניציאה:
ח[ נדצ"ל וליכא למימר
דנתכוין )אוצר חיים,
וכ"ה בתוס' רבינו פרץ(:
דודאי
ט [ נ ד צ" ל
המים(:
)בארות
י[ בדפוס ויניציאה ר"פ
נוסף בכתובות ,וכ"ה
בתוס' שאנץ ובתוס'
רבינו פרץ :כ[ נדצ"ל
ויש מי שפירש )ב"ש
ע"פ תוס' שאנץ(:
ל[ רש"ל כדתניא מות
יומת כו' ]עיין רש"א[
)גליון( :מ[ צ"ל תניא
כל חייבי מיתות שאי
אתה יכול כו' ועיין רש"א )גליון( :נ[ בד' מיתות ב"ד פשיטא דנמיתם ככל חייבי מיתות .מהר"ם )גליון( :ס[ דפו"י
מהא .ומהר"ם הגיה תיפוק ליה דנפקא לן מהכא דדרשינן ,והבאה"מ וב"ש הגיהו הדפוס שלפנינו "תיפוק ליה דנפקא
לן מהיא" :ע[ רש"א מ"ז )גליון( בדפו"י "אלא מן האחין" ומהרש"ל הגיה כלפנינו .בתוס' רבינו פרץ אי לאו
מאחיו :פ[ צ"ל קאמר )באה"מ( :צ[ דבור זה שייך לפני ד"ה כל הזוממין :ק[ רש"ל הוא כפירוש הקונט'
)גליון( בדפו"י "הוא פירש הקונטריס" ,ורש"ל הגיה שצ"ל "כפירוש" במקום "פירש":

כל

זוממי

ועוד

בעינן

דליכא לאוקמי כאשר זמם
ולומר יהא הוא בן גרושה
תחתיו אלא סופג את
הארבעים ]כתובות לג .[.לאותה מיתה .שהיו מחייבין בו את הנדון .ובועלה .כלומר וכל הבועלים נידונין כמיתת
הנבעלת חוץ מבועל בת כהן ]סנהדרין צ .[.זוממי בת כהן ובועלה .לעשות לאחיו .מה תלמוד לומר לאחיו למד על
זוממי בת כהן נשואה שאינן בשריפה אלא כמיתת הבועל שהוא בחנק שנאמר )ויקרא כא ט( היא באש תשרף היא ולא
בועלה לכך נאמר כאן באחיו כאשר זמם לעשות לאחיו ולא כאשר זמם לעשות לאחותו אבל בכל שאר מיתות השוה הכתוב
אשה לאיש וזוממי אשה נהרגין כזוממי איש כגון שהעידוה שהרגה את הנפש ,שחללה את השבת .נהרגין במיתתה שלא
מיעט כאן אחותו אלא במקום שיש לקיים בהן הזמה במיתת הבועל ]דברים יט ,יט[ .בת כהן .ארוסה או נשואה:
ובועלה .דהיא בשריפה אבל בועלה נידון כאשר בועל בת ישראל דבועל ארוסה בסקילה ובועל נשואה בחנק דכתיב )ויקרא כא ט( היא באש תשרף היא ולא בועלה היא ולא זוממיה ]סנהדרין מו .[.ומה המחלל אינו מתחלל .ואין
מתחלל .דהא לא יחלל זרעו כתיב ולא את עצמו ]קידושין עז .[.לא יחלל זרעו .בכהן הנושא פסולה לכהונה כתיב ודרשינן בקידושין )דף עז (.לא יחלל שני חילולין אחד לה ואחד לזרעו שהכהן מחלל את שתיהן אבל הוא אין מתחלל ]סוטה כג.[:

עין משפט
נר מצוה
ד א מיי' פ"כ מהל' עדות
הל' ט סמג עשין קי:
ה ב מיי' פי"ח מהל'
סנהדרין הלכה ב:
ו ג ד מיי' פ"כ מהל'
עדות הלכה ח סמג עשין
שם:
ז ה מיי' פ"י מהל' נזקי
ממון הלכה ד סמג עשין
סז:
ח ו ז מיי' שם פי"א הל' א
סמג שם:
ט ח מיי' פי"ח מהל'
עדות הלכה ח סמג
עשין קי טוח"מ סי' לח:

=
הגהות וציונים

א[ גי' יעב"ץ מזדבן
)גליון( :ב[ מהר"ם מ"ז
)גליון( :ג[ מהר"ם הכי
)גליון(:
איתמר
ד[ הוסיפו המהרש"א
) ד ק" ס ( .
מרש" י
ובראשונים "ונהרגין"
בלבד ול"ג "ומשלמין"
)ב"ש( :ה[ ראשונים
וכת"י בעליו :ו[ צ"ל
את הצדיק )כת"י(:
ז[ יש להוסיף הרשע
וגו' )כת"י( :ח[ יש
להוסיף על )באה"מ(:
ט[ צ"ל יסקלו )בארות
רש"א
המים( :י[
והיכי קאמר לעיל
דעבדינן ק"ו בכה"ג
)גליון( ועיי' מראה כהן
בילק"מ:

=
רבינו חננאל

ומה הסוקל אינו נסקל
כדקי"ל לא הרגו נהרגין
הרגו אין נהרגין א( הבא
לסקול ולא סקלו אינו
דין שלא יסקל .אלא
מחוורתא כדשנין מעיקר'
ועשיתם לו ולא לזרעו.

מעידנו באיש פלוני
שחייב גלות ונמצאו
זוממין אין אומרים
יגלה זה תחתיו אלא
לוקין ארבעים .מנא לן

אמר ריש לקיש דאמר
קרא הוא ינוס הוא ולא
זוממין .ר' יוחנן אמר
ק"ו ומה הוא אם עשה
במזיד בלא התראה אינו
נהרג ואינו גולה הן
שאע"פ שהן במזיד לא
עשו מעשה אינו דין
שלא יגלו .ודחי' היא
הנותנת כלומר מדבריך
ראוי הוא שיגלו כדי
שתהיה להן כפרה מאחר
שלא עשו מעשה אבל
הוא שעשה מעשה במזיד
לא תהיה כפרה בגלות.
ונדחו דברי ר' יוחנן
ועמדו דברי ריש לקיש:

אמר עולא רמז לעדים
זוממין שלוקין מן

התורה מנין שנאמר
והצדיקו את הצדיק
והרשיעו את הרשע והיה
אם בן הכות הרשע
משום והצדיקו את
הצדיק והרשיעו את
הרשע ילקה .אלא כגון
דאתו עדים והרשיעו
הצדיק והצדיקו הרשע.
ואתו שהדי אחריני
והצדיקו את הצדיק
דמעיקרא והרשיעו את
הרשע כלומר שוינהו
להנהו שהדי קמאי
רשעים והיה אם בן הכות
הרשע .אבל מלאו דלא
תענה אין לוקין משום
דהוה ליה לאו שאין בו
מעשה :ת"ר ד' דברים

ב:
ומה

כיצד העדים

פרק ראשון

מכ ו ת

הסוקל אינו נסקל .פי' הקונטרס כשהרגו אין נהרגין דין ומה הסוקל אינו נסקל .עדים שלא הוזמו עד שנהרג הנדון ואח"כ
הוא דבאו להרוג ולא הרגו דאין נהרגין .וקשה טובא חדא הוזמו אין נהרגין ,כדאמרינן בפרקין )דף ה (:הרגו אין נהרגין דכתיב
דה"ל למימר כדאמרינן לקמן )דף ה (:הרגו אין נהרגין .ועוד מאי כאשר זמם ולא כאשר עשה :הבא לסקול ולא סקל .שהוזם עד שלא
פריך שאני הכא דגלי קרא בהדיא דהבא לסקול ולא סקל דנסקל נהרג הנדון :הוא שעשה מעשה במזיד אינו גולה .ההורג שעשה
בההוא קרא גופיה דחזינן דהסוקל
מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
אינו נסקל כדכתיב כאשר זמם ולא ומה הסוקל אינו נסקל הבא לסקול ולא ואפילו בזמן שאינו נהרג כגון במזיד
כאשר עשה אבל לעולם אימא לך סקל אינו דין שלא יסקל אלא מחוורתא בלא התראה :הם שלא עשו מעשה.
דאית לך שפיר ק"ו דלעיל דלענין כדשנינן מעיקרא :מעידין אנו באיש פלוני אלא דיבור בעלמא ,ובמזיד העידו,
חילול דהא לא גלי קרא בשום מקום שהוא חייב גלות כו' :מנא הני מילי אמר אינו דין שלא יגלו על המזיד :ומקשינן
לרבי יוחנן והיא הנותנת .המדה
דשייך בדבר הזה שיתחלל הזמה .ועוד
א(
קשה דהוה ליה לתרץ דהתם ודאי ר"ל דאמר קרא הוא ינוס אל אחת הערים הזאת שהבאת לפטרן היא הנותנת
לא עבדינן ק"ו משום דא"כ בטלת הוא ולא זוממין ר' יוחנן אומר ק"ו ומה הוא להם חובת גלות ,הוא לפי שעושה
תורת עדים זוממין לגמרי ולא משכחת שעשה מעשה במזיד אינו גולה הן שלא מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
לה כאשר זמם אבל לעיל דלא בטלת עשו מעשה במזיד אינו דין שלא יגלו והיא דלא תהוי ליה כפרה :הם שלא עשו
תורת עדים זוממין שייך שפיר נותנת )והלא דין הוא( הוא שעשה מעשה מעשה יגלו .על זדונן כי היכי כו':
למיעבד ק"ו .לכך פירש ר"ת דה"ק במזיד לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה רמז לעדים זוממין שלוקין .עדי בן
ומה הסוקל אינו נסקל פירוש אדם כפרה הן שלא עשו מעשה במזיד נמי גרושה או עדי גלות שפטרם הכתוב
שסוקל חבירו באבנים ומת דנדון
מדין הזמה מנין שהן לוקין .ולקמיה
בסייף ולא בסקילה הבא ליסקל ולא ליגלו כי היכי דא(ליהוי להו כפרה אלא פריך תיפוק ליה מלא תענה:
נסקל עדים שמעידין ח[ איש פלוני מחוורתא כדר"ל .אמר עולא רמז לעדים משום דהצדיקו את הצדיק כו'.
שמחויב סקילה ולא נסקל על ידם זוממין מן התורה מנין רמז לעדים זוממין והא בתמיה ,אי והצדיקו והרשיעו בדיינין
אינו דין שלא יסקלנו ט[ והשתא לא כתיב ב( ועשיתם לו כאשר זמם אלא רמז קאמר וצדיק ורשע בבעלי דינין למה
בטלת לגמרי דאיכא לאוקומי קרא לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין דכתיב לי והצדיקו צדיק ו[ כו' ,ליכתוב כי יהיה
דועשיתם כאשר זמם כשהן מעידין ג( והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט
שמחויב שאר מיתות ב"ד שאינו ד( והיה אם בן הכות הרשע משום והצדיקו ושפטום והיה אם בן הכות ז[ ,למה
הוזכרה כאן צדקת צדיק ,וכי כל
בסקילה ואפ"ה לא עבדינן האי
ק"ו )ג( דהכי קאמר לו לעיל דלא את הצדיק ואהרשיעו את הרשע והיה אם בן מקום שהצדיקו ב"ד את הזכאי
הכות הרשע אלא עדים שהרשיעו את הצדיק וחייבו את החייב יש מלקות דאתא
עבדינן י[ ק"ו בכהאי גוונא ו( :
ואתו עדים אחריני )א( והצדיקו את הצדיק קרא למיתלי מלקות בוהצדיקו
באומר
דמעיקרא ושוינהו להני רשעים והיה אם בן והרשיעו ,אלא על כרחך בעדים
הכות הרשע ותיפוק ליה ה( מלא תענה ב( משום דהוי לאו שאין בו מעשה משתעי ,עדים שקרים שהרשיעו
ב וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו .ת"ר ד' דברים נאמרו בעדים זוממין צדיק ,ובאו אחרים והזימום והצדיקו
אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ג ואין משלמין את את הנדון שהוא צדיק והרשיעו את
הכופר ד ואין נמכרין בעבד עברי משום ג( ר"ע אמרו אף אין משלמין ע"פ העדים הרשעים ,והיה אם בן הכות
את הרשע אם הזמה זו בת מלקות
עצמן אין נעשין בן גרושה ובן חלוצהה כדאמרן ואין גולין לערי מקלט היא שאינו יכול לקיים בה דין הזמה
כדאמרן ואין משלמין את הכופר קסברי כופרא כפרה והני לאו בני כפרה גמורה כגון בעדי בן גרושה או גלות
נינהו מאן תנא כופרא כפרה אמר רב חסדא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן והפילו השופט והכהו :ותיפוק ליה
בן ברוקה היא דתניא ד( ו( ונתן פדיון נפשו ו דמי ניזק רבי ישמעאל בנו של ר' מלא תענה .כל עונשי לאוין מלקות
יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר כופרא אלא במקום שפירש לך בו עונש,
ממונא ומר סבר כופרא כפרה אמר רב פפא לא דכולי עלמא כופרא כפרה וכאן שאינו יכול לענשן בעונש
והכא בהא קא מיפלגי מר סבר ז בדניזק שיימינן ומר סבר בדמזיק שיימינן הכתוב בהן ילקו :לאו שאין בו
מעשה אין לוקין עליו .לקמן יליף
מאי טעמייהו דרבנן נאמר השתה )ב(
למטה ונאמר השתה למעלה מה לה בפרק ג' )דף יג :(:ואין משלמין
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להלן בדניזק אף כאן בדניזק ורבי יש
כופר .אם העידו בשור המועד
אין פדיון נפשו כתיב מיהו כי שיימינן בדניזק שיימינן ואין נמכרין בעבד שהרג את האדם והוזמו והיו מחייבין
עברי סבר רב המנונא למימר ה"מ היכא דאית ליה לדידיה דמיגו דאיהו את הבעלים כופר דכתיב )שמות כא(
לא נזדבן א[ אינהו נמי לא מיזדבנו אבל היכא דלית ליה לדידיה אע"ג אם כופר יושת עליו וגו' :ואין
דאית להו לדידהו מיזדבנו )א"ל רבא ב[( ולימרו ליה אי אנת הוה לך מי נמכרין .אם העידוהו שגנב ואין לו
הוה מיזדבנת אנן נמי לא מיזדבנינן אלא ג[ סבר רב המנונא למימר מה לשלם ונגמר דינו לימכר כדכתיב
ונמכר בגנבתו :אין משלמין ע"פ
ה"מ היכא דאית ליה או לדידיה או לדי זד(הו אבל היכא דלית ליה לא עצמן .אם הוזמו בב"ד ,ולא הספיק
ה(לדידיה ולא לדידהו מזדבני א"ל רבא ונמכר בגנבתו אמר רחמנא בעל דין להעמידן בדין על הזמתן עד
בגנבתו ולא בזממו :משום ר"ע אמרו וכו' :מאי טעמא דר"ע קסבר שברחו ובאו בב"ד אחר והודו שהוזמו
ח קנסא הוא וקנס אין משלם ע"פ עצמו אמר רבה תדע שהרי לא עשו מעשה בב"ד פלוני .ולקמן מפרש טעמא:
]ונהרגים ד[[ ומשלמין אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעלים ה[ ומשלמים כופרא כפרה .לכפר על זה שהרג
שורו את האדם ,והני לאו בני כפרה
מאי
נינהו שלא הרג שורם אדם :ומר סבר כופרא ממונא .שהזיק גופו של זה ונתחייב ליורשיו דמי ההרוג :כופרא כפרה .לכפר
על עצמו שחייב מיתה בידי שמים ,לפיכך יתן דמי עצמו :בדניזק שיימינן .בהכי הויא ליה כפרה כי יהיב דמי ניזק ,ולקמיה
מפרש טעמיה :מאי טעמייהו דרבנן .דאילו ר' ישמעאל מסתבר טעמיה ,כיון דכופרא כפרה דמי עצמו בעי למיתב :נאמר השתה
למעלה .בנוגף אשה הרה כאשר ישית עליו בעל האשה )שם( :ונאמר השתה למטה .בכופר אם כופר יושת עליו :מה להלן בדניזק.
שמשלם דמי וולדות שנזוקו :פדיון נפשו .דנותן את הכופר :ורבנן .אמרי לך אין ודאי פדיון נפשו הוא דכופרא כפרה ,מיהו בדניזק שיימינן ובהכי
הויא למזיק פדיון נפשו :דאית ליה לדידיה .שיש לו לגנב ממון לשלם דמי הגניבה אם לא הוזמו ולהם אין מה לשלם ,דמיגו 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 :(:תדע .דקנסא הוא ,שהרי המעידים בנפש לא הרגו אדם ולא נהרג אדם על פיהם ונהרגין ומשלמין ממון:
מאי

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( סנהדרין י ,.ב( ]עי'
תוס' שבת קנד .ד"ה בלאו
וכו' פלפלו בסוגיא דהכא
ועי' תוספות סנהדרין י.
ד"ה וכל ותוס' כתובות
מה :ד"ה ר' יהודה[,
ג( ]לקמן ג .ד :ב"ק ה,[.
ד( ב"ק כז .מ,.
ה( ]קדושין יח .ע"ש[,
ו( ]וע"ע מ"ש תוס'
מנחות טו .ד"ה המפגל[.

=
הגהות הב"ח

)א( גמ' והצדיקו כו' .נ"ב
וליכא לאוקמי הך מלקות
במקום שאפשר לקיים בו
דין הזמה דמכדי רשעתו
נפקא לן באלו נערות
משום רשעה אחת אתה
מחייבו ואי אתה מחייבו
משום שתי רשעיות ואי
לאו הני קראי יתירא דגלי
גבי בן גרושה ובגלות
הו"א דקרא דוהצדיקו
וכו' לא אתי אלא לעדי בן
גרושה שהן ישראלים
דהתם לא אפשר לקיים בו
דין הזמה הלכך חייבים
מלקות אבל כשהן כהנים
אפשר לקיים בהו דין
הזמה קמ"ל קראי:
)ב( שם השתה למעלה
ונאמר השתה למטה מה.
נ"ב אינה גז"ש מופנה
ולא היקשא אלא גילוי
מלתא בעלמא למטה
כלמעלה) :ג( תוס' ד"ה
ומה וכו' ק"ו והכי נמי
קאמרינן לעיל:

=

תורה אור השלם
א( וֲַא ֶLר יָבֹא ֶאת ֵרֵעהe
בַַַiער לְַחטֹב ֵעצִים
וְנְִָcחה יָד Bבְַַbרזֶן לִכְרֹת
ָהֵעץ וְנַָLל ַהְַaרזֶל ִמן
ָהֵעץ ָeמצָא ֶאת ֵרֵעהe
וֵָמת הeא יָנeס ֶאל ַאַחת
ֶהָעִרים ָהֵאֶlה וָָחי:
]דברים יט ,ה[

ב( וֲַעשִֹיֶתם לֲַk Bא ֶLר
זַָמם לֲַעשֹBת לְָאִחיו
eבִַעְרָָ zהָרע ִמְִwר:Eֶa
]דברים יט ,יט[

ג( ִkי יְִהיֶה ִריב ֵaין
ֲאנִָLים וְנִֶ eLְbאל
Lְ eפָטeם
ַהִָtLְ nט
וְִהצְִcיקֶ eאת ַהִcַvיק
וְִהְר ִLיעֶ eאת ָהָר ָLע:
]דברים כה ,א[

ד( וְָהיָה ִאם ִaן ַהBkת
ָהָר ָLע וְִהִtילַ BהֹMפֵט
וְִהָkה eלְפָנָיו ְkדֵי
ִר ְָLעתְִa Bמְסָtר:
]דברים כה ,ב[

ה( Gא ִתְרצַח Gא ִתנְָאף
Gא ִתגְנֹב Gא ַתֲענֶה
בְֵרֲעֵ Eעד ָLקֶר:
]שמות כ ,יג[

ו( ִאם ֹkפֶר יLַ eת ָעלָיו
וְנַָתן ִtדְיֹן נַפְְk BLכֹל
ֲא ֶLר יLַ eת ָעלָיו:
]שמות כא ,ל[

ז( ִאם זְָרָחה ַה ֶֶMמL
ָעלָיו ִָcמים לֵlLַ Bם
יְֵַlLם ִאם ֵאין ל Bוְנְִמַkר
ִaגְנֵב
ָת] :Bשמות כב ,ב[

=
ליקוטי רש"י

ומה הסוקל
נאמרו בעדים זוממין
נסקל .הרגו .שלא הוזמו
אין נעשין בן גרושה או
בן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ואין משלמין את הכופר ואין נמכרין לעבד עברי .משום ר' עקיבא אמרו אף אין עד שנהרג הנידון על פיהם ]לקמן ה .[:רמז לעדים זוממין שלוקין .היכא דאין הזמה יכולה להתקיים בהם כגון מעידין
משלמין ]על פי עצמן .אין נעשין בן גרושה וכו'[ ואין גולין לערי מקלט שנאמר הוא ינוס הוא ולא זוממין .אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ונמצאו זוממין והרי הם כהנים אין אומרים יעשה זה בן גרושה תחתיו אלא סופג את
ואין משלמין כופר מאי טעמא כופרא כפרה הוא והני לאו בני כפרה נינהו כיצד כגון שהעידו כי שורו של הארבעים מנלן ]סנהדרין י .[.משום .דבית דין הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות את הרשע צדקת
פלוני הרג פלוני שמחייבין אותו כופר ונמצאו זוממין אין משלמין את הכופר .ואין נמכרין בעבד עברי .מאי צדיק למה הוזכרה כאן וכי משום צדקת צדיק מתחייב רשע מלקות אלא ודאי עדים זוממין רמיזי הכא דאעדים קאי האי והיה
טעמא אמר רבא דאמר קרא אם אין לו ונמכר בגנבתו בגנבה נמכר ולא בזממו .משום ר' עקיבא אמרו אף אין אם בן הכות והכי קאמר עדים שהרשיעו צדיק והוזמו והצדיקו עדים אחרונים את הצדיק והרי נעשו רשעים אלו העדים
הראשונים וילקו ואם אינו ענין לעדות ממון דהא אין לוקין ומשלמין תניהו ענין לבן גרושה וכיוצא בו ]שם[ .לאו שאין בו
משלמין על פי עצמן .מאי טעמא קסבר ר' עקיבא עדים זוממין קנסא הוא ואין אדם משלם קנס על פי עצמו.
אמר רבא תדע שהרי לא עשו מעשה ונהרגין .וכן אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין מעשה אין לוקין עליו .דומיא דלאו דחסימה .שהוא כתוב אצל פרשת מלקות ]לקמן יג .[:אין משלמין על פי עצמן.
כגון אם הוזמו בבית דין זה ולא הספיק בעל דין להעמידן בדין ולתובען והלכו למקום אחר והודו שם בבית דין ואמרו
הנה
חשק שלמה על ר"ח א( כפרש"י וכבר הקשו הראשונים על זה הפי':
הוזמנו בבית דינו של פלוני פטורין .דמודה בקנס פטור ]בבא קמא ה .[.בדניזק שיימינן .בגופו של מת ובהכי מכפר
מזיק ]ב"ק מ .[.נאמר השתה למעלה .לענין דמי ולדות כאשר ישית עליו בעל האשה .ונאמר השתה למטה .במועד שהמית אם כופר יושת עליו ]שם[ .בזממו .אם העיד בחבירו שגנב והוזם ואין לו במה לשלם אינו נמכר ]קידושין יח.[.
אינו

2б1

глава первая

 – ו ָּמה ַה ּס ֹו ֵקלесли побивающий камнями –

рактат

акот



Гемара приступает к обсуждению следующего отрывка мишны.
ׁ ידין ָאנ ּו ְ ּב ִא
ִ ְמ ִע
Свидетели показали в суде: יש
לות כו׳
ֹ ְשהוּא חַ ּיָיב לִ ג
ֶ ׁ לונִ י
ֹ  – ְּפмы свидетельствуем о некоем человеке, что он обязан уйти
в изгнание в город-убежище, поскольку
совершил неумышленное убийство. Затем
другие свидетели опровергли первое свидетельство таким образом, что первые свидетели приобрели статус зомемин. В этом
случае суд не говорит, что лжесвидетель
должен уйти в изгнание вместо жертвы своего умысла, но приговаривает его к сорока
ударам плетью.
ילי
ֵ ּ  – ְמנָא ָהנֵי ִמОткуда выводят этот закон?
יש
ׁ יש לָ ִק
ׁ  – ָא ַמר ֵרСказал Реш Лакиш: – ְ ּד ָא ַמר ְק ָרא
из того, что говорит стих о человеке, совершившем неумышленное убийство (Дварим 19:5):
« – הוּא יָנוּס ֶאל ַאחַ ת הֶ ָע ִריםон убежит в один из
городов[-убежищ]». Словом «он» Тора подчеркивает:  – הוּא וְ לֹא ֹזו ְמ ִמיןименно он должен
уйти в изгнание, а не эдим зомемин.
Раби Йоханан предлагает другой источник,
позволяющий заключить, что эдим зомемин
не должны уходить в изгнание.
או ֵמר
ֹ  – ַר ִ ּבי ֹיוחָ נָןРаби Йоханан говорит, что ַקל
חו ֶמר
ֹ ָ – וэтот закон можно вывести по принциׂ ֶ ֲשה ַמע
ׂ ָ ש ָע
ֶ ׁ – ו ָּמה הוּא
пу каль ва-хомер. שה ְ ּב ֵמזִ יד
Если тот, кто совершил умышленное дейֹ – ֵא
ствие, сознательно убив человека, ינו ג ֹּולֶ ה
не уходит в изгнание в город-убежище3,
так как изгнанию подлежит только убивший

1. Данное правило разъясняется в гемаре далее (5б).
Оно основано на словах Торы о лжесвидетеле (Дварим 19:19): «И сделайте ему то, что он злоумышлял
сделать брату своему…» – то, что злоумышлял,
но не то, что уже сделал (Раши).
2. Такова трактовка Раши. У Тосафот имеется
ряд возражений к такому объяснению гемары, в
частности: почему гемара строит свои рассуждения именно на казни скила? Ведь ниже (5б) речь
идет о всякой казни.
Тосафот предлагают следующее прочтение гемары:
«Если тот, кто убил другого, бросив в него камень, не подлежит побиванию камнями, т. е. скиле, но, как и другие убийцы, обезглавливанию, то
разве не логично, что эд зомем, который только
намеревался навлечь на свою жертву скилу, но
не преуспел в задуманном, так как был уличен

п режде, чем приговор привели в исполнение, –
разве не логично, что и он не подлежит скиле?!»
Поскольку мы знаем, что это не так [лжесвидетель подлежит именно той казни, к которой хотел
привести свою жертву], следовательно, логическое построение Бар Пады неприемлемо.
3. К такому убийце изгнание неприменимо даже в
случае, когда по той или иной причине он не подлежит смертной казни, например, перед совершением убийства не получил предупреждения (Раши).
[По закону Торы преднамеренное убийство карается смертной казнью. Однако существует правило, согласно которому к смертной казни и бичеванию можно приговорить только преступника,
который непосредственно перед преступлением
был предупрежден, что совершает запрещенное
действие.]

лжесвидетель, на основе показаний которого невинный человек был казнен казнью
ֹ  – ֵאне подлежит скиле [учискила, – ינו נִ ְס ָקל
ли мудрецы, что лжесвидетели не подлежат смертной казни, если к моменту, когда
лжесвидетельство выявлено, приговор, вынесенный жертве лжесвидетельства, уже
приведен в исполнение]1, то тем более ַה ָּבא
קול
ֹ  – לִ ְסсвидетель, который намеревался навлечь скилу на свою жертву,  – וְ לֹא ָס ַקלно не
добился скилы, так как был уличен во лжи
прежде, чем приговор привели в исполнеֹ  – ֵאразве не логично, что
ние, ינו ִ ּדין ׁ ֶשלּ ֹא יִ ּ ָס ֵקל
и он не подлежит скиле2?!
Если следовать логике Бар Пады, окажется,
что закон Торы об эдим зомемин не применим ни при каких обстоятельствах: ни тогда,
когда жертву уже казнили, ни тогда, когда
приговор еще не был приведен в исполнение. Поэтому гемара отвергает рассуждение Бар Пады.
Гемара подводит итог.
ּ ָ ש ִ ּנינַן ֵמ ִע
יק ָרא
ַ ׁ  – ֶא ּ ָלא ְמחַ ַּו ְור ּ ָתא ִּכ ְדОднако верно
именно то, как мы объяснили вначале. То
есть единственно верно объяснение раби
Йеошуа бен Леви: лжесвидетелю не придают статус сына разведенной женщины потому, что Тора исключает из правила «что злоумышлял» те случаи, в которых наказание
коснулось бы и потомков свидетеля.

עין משפט
נר מצוה
ד א מיי' פ"כ מהל' עדות
הל' ט סמג עשין קי:
ה ב מיי' פי"ח מהל'
סנהדרין הלכה ב:
ו ג ד מיי' פ"כ מהל'
עדות הלכה ח סמג עשין
שם:
ז ה מיי' פ"י מהל' נזקי
ממון הלכה ד סמג עשין
סז:
ח ו ז מיי' שם פי"א הל' א
סמג שם:
ט ח מיי' פי"ח מהל'
עדות הלכה ח סמג
עשין קי טוח"מ סי' לח:

=
הגהות וציונים

א[ גי' יעב"ץ מזדבן
)גליון( :ב[ מהר"ם מ"ז
)גליון( :ג[ מהר"ם הכי
)גליון(:
איתמר
ד[ הוסיפו המהרש"א
) ד ק" ס ( .
מרש" י
ובראשונים "ונהרגין"
בלבד ול"ג "ומשלמין"
)ב"ש( :ה[ ראשונים
וכת"י בעליו :ו[ צ"ל
את הצדיק )כת"י(:
ז[ יש להוסיף הרשע
וגו' )כת"י( :ח[ יש
להוסיף על )באה"מ(:
ט[ צ"ל יסקלו )בארות
רש"א
המים( :י[
והיכי קאמר לעיל
דעבדינן ק"ו בכה"ג
)גליון( ועיי' מראה כהן
בילק"מ:

=
רבינו חננאל

ומה הסוקל אינו נסקל
כדקי"ל לא הרגו נהרגין
הרגו אין נהרגין א( הבא
לסקול ולא סקלו אינו
דין שלא יסקל .אלא
מחוורתא כדשנין מעיקר'
ועשיתם לו ולא לזרעו.

מעידנו באיש פלוני
שחייב גלות ונמצאו
זוממין אין אומרים
יגלה זה תחתיו אלא
לוקין ארבעים .מנא לן

אמר ריש לקיש דאמר
קרא הוא ינוס הוא ולא
זוממין .ר' יוחנן אמר
ק"ו ומה הוא אם עשה
במזיד בלא התראה אינו
נהרג ואינו גולה הן
שאע"פ שהן במזיד לא
עשו מעשה אינו דין
שלא יגלו .ודחי' היא
הנותנת כלומר מדבריך
ראוי הוא שיגלו כדי
שתהיה להן כפרה מאחר
שלא עשו מעשה אבל
הוא שעשה מעשה במזיד
לא תהיה כפרה בגלות.
ונדחו דברי ר' יוחנן
ועמדו דברי ריש לקיש:

אמר עולא רמז לעדים
זוממין שלוקין מן

התורה מנין שנאמר
והצדיקו את הצדיק
והרשיעו את הרשע והיה
אם בן הכות הרשע
משום והצדיקו את
הצדיק והרשיעו את
הרשע ילקה .אלא כגון
דאתו עדים והרשיעו
הצדיק והצדיקו הרשע.
ואתו שהדי אחריני
והצדיקו את הצדיק
דמעיקרא והרשיעו את
הרשע כלומר שוינהו
להנהו שהדי קמאי
רשעים והיה אם בן הכות
הרשע .אבל מלאו דלא
תענה אין לוקין משום
דהוה ליה לאו שאין בו
מעשה :ת"ר ד' דברים

ב:
ומה

כיצד העדים

פרק ראשון

מכ ו ת

הסוקל אינו נסקל .פי' הקונטרס כשהרגו אין נהרגין דין ומה הסוקל אינו נסקל .עדים שלא הוזמו עד שנהרג הנדון ואח"כ
הוא דבאו להרוג ולא הרגו דאין נהרגין .וקשה טובא חדא הוזמו אין נהרגין ,כדאמרינן בפרקין )דף ה (:הרגו אין נהרגין דכתיב
דה"ל למימר כדאמרינן לקמן )דף ה (:הרגו אין נהרגין .ועוד מאי כאשר זמם ולא כאשר עשה :הבא לסקול ולא סקל .שהוזם עד שלא
פריך שאני הכא דגלי קרא בהדיא דהבא לסקול ולא סקל דנסקל נהרג הנדון :הוא שעשה מעשה במזיד אינו גולה .ההורג שעשה
בההוא קרא גופיה דחזינן דהסוקל
מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
אינו נסקל כדכתיב כאשר זמם ולא ומה הסוקל אינו נסקל הבא לסקול ולא ואפילו בזמן שאינו נהרג כגון במזיד
כאשר עשה אבל לעולם אימא לך סקל אינו דין שלא יסקל אלא מחוורתא בלא התראה :הם שלא עשו מעשה.
דאית לך שפיר ק"ו דלעיל דלענין כדשנינן מעיקרא :מעידין אנו באיש פלוני אלא דיבור בעלמא ,ובמזיד העידו,
חילול דהא לא גלי קרא בשום מקום שהוא חייב גלות כו' :מנא הני מילי אמר אינו דין שלא יגלו על המזיד :ומקשינן
לרבי יוחנן והיא הנותנת .המדה
דשייך בדבר הזה שיתחלל הזמה .ועוד
א(
קשה דהוה ליה לתרץ דהתם ודאי ר"ל דאמר קרא הוא ינוס אל אחת הערים הזאת שהבאת לפטרן היא הנותנת
לא עבדינן ק"ו משום דא"כ בטלת הוא ולא זוממין ר' יוחנן אומר ק"ו ומה הוא להם חובת גלות ,הוא לפי שעושה
תורת עדים זוממין לגמרי ולא משכחת שעשה מעשה במזיד אינו גולה הן שלא מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
לה כאשר זמם אבל לעיל דלא בטלת עשו מעשה במזיד אינו דין שלא יגלו והיא דלא תהוי ליה כפרה :הם שלא עשו
תורת עדים זוממין שייך שפיר נותנת )והלא דין הוא( הוא שעשה מעשה מעשה יגלו .על זדונן כי היכי כו':
למיעבד ק"ו .לכך פירש ר"ת דה"ק במזיד לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה רמז לעדים זוממין שלוקין .עדי בן
ומה הסוקל אינו נסקל פירוש אדם כפרה הן שלא עשו מעשה במזיד נמי גרושה או עדי גלות שפטרם הכתוב
שסוקל חבירו באבנים ומת דנדון
מדין הזמה מנין שהן לוקין .ולקמיה
בסייף ולא בסקילה הבא ליסקל ולא ליגלו כי היכי דא(ליהוי להו כפרה אלא פריך תיפוק ליה מלא תענה:
נסקל עדים שמעידין ח[ איש פלוני מחוורתא כדר"ל .אמר עולא רמז לעדים משום דהצדיקו את הצדיק כו'.
שמחויב סקילה ולא נסקל על ידם זוממין מן התורה מנין רמז לעדים זוממין והא בתמיה ,אי והצדיקו והרשיעו בדיינין
אינו דין שלא יסקלנו ט[ והשתא לא כתיב ב( ועשיתם לו כאשר זמם אלא רמז קאמר וצדיק ורשע בבעלי דינין למה
בטלת לגמרי דאיכא לאוקומי קרא לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין דכתיב לי והצדיקו צדיק ו[ כו' ,ליכתוב כי יהיה
דועשיתם כאשר זמם כשהן מעידין ג( והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט
שמחויב שאר מיתות ב"ד שאינו ד( והיה אם בן הכות הרשע משום והצדיקו ושפטום והיה אם בן הכות ז[ ,למה
הוזכרה כאן צדקת צדיק ,וכי כל
בסקילה ואפ"ה לא עבדינן האי
ק"ו )ג( דהכי קאמר לו לעיל דלא את הצדיק ואהרשיעו את הרשע והיה אם בן מקום שהצדיקו ב"ד את הזכאי
הכות הרשע אלא עדים שהרשיעו את הצדיק וחייבו את החייב יש מלקות דאתא
עבדינן י[ ק"ו בכהאי גוונא ו( :
ואתו עדים אחריני )א( והצדיקו את הצדיק קרא למיתלי מלקות בוהצדיקו
באומר
דמעיקרא ושוינהו להני רשעים והיה אם בן והרשיעו ,אלא על כרחך בעדים
הכות הרשע ותיפוק ליה ה( מלא תענה ב( משום דהוי לאו שאין בו מעשה משתעי ,עדים שקרים שהרשיעו
ב וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו .ת"ר ד' דברים נאמרו בעדים זוממין צדיק ,ובאו אחרים והזימום והצדיקו
אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ג ואין משלמין את את הנדון שהוא צדיק והרשיעו את
הכופר ד ואין נמכרין בעבד עברי משום ג( ר"ע אמרו אף אין משלמין ע"פ העדים הרשעים ,והיה אם בן הכות
את הרשע אם הזמה זו בת מלקות
עצמן אין נעשין בן גרושה ובן חלוצהה כדאמרן ואין גולין לערי מקלט היא שאינו יכול לקיים בה דין הזמה
כדאמרן ואין משלמין את הכופר קסברי כופרא כפרה והני לאו בני כפרה גמורה כגון בעדי בן גרושה או גלות
נינהו מאן תנא כופרא כפרה אמר רב חסדא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן והפילו השופט והכהו :ותיפוק ליה
בן ברוקה היא דתניא ד( ו( ונתן פדיון נפשו ו דמי ניזק רבי ישמעאל בנו של ר' מלא תענה .כל עונשי לאוין מלקות
יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר כופרא אלא במקום שפירש לך בו עונש,
ממונא ומר סבר כופרא כפרה אמר רב פפא לא דכולי עלמא כופרא כפרה וכאן שאינו יכול לענשן בעונש
והכא בהא קא מיפלגי מר סבר ז בדניזק שיימינן ומר סבר בדמזיק שיימינן הכתוב בהן ילקו :לאו שאין בו
מעשה אין לוקין עליו .לקמן יליף
מאי טעמייהו דרבנן נאמר השתה )ב(
למטה ונאמר השתה למעלה מה לה בפרק ג' )דף יג :(:ואין משלמין
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להלן בדניזק אף כאן בדניזק ורבי יש
כופר .אם העידו בשור המועד
אין פדיון נפשו כתיב מיהו כי שיימינן בדניזק שיימינן ואין נמכרין בעבד שהרג את האדם והוזמו והיו מחייבין
עברי סבר רב המנונא למימר ה"מ היכא דאית ליה לדידיה דמיגו דאיהו את הבעלים כופר דכתיב )שמות כא(
לא נזדבן א[ אינהו נמי לא מיזדבנו אבל היכא דלית ליה לדידיה אע"ג אם כופר יושת עליו וגו' :ואין
דאית להו לדידהו מיזדבנו )א"ל רבא ב[( ולימרו ליה אי אנת הוה לך מי נמכרין .אם העידוהו שגנב ואין לו
הוה מיזדבנת אנן נמי לא מיזדבנינן אלא ג[ סבר רב המנונא למימר מה לשלם ונגמר דינו לימכר כדכתיב
ונמכר בגנבתו :אין משלמין ע"פ
ה"מ היכא דאית ליה או לדידיה או לדי זד(הו אבל היכא דלית ליה לא עצמן .אם הוזמו בב"ד ,ולא הספיק
ה(לדידיה ולא לדידהו מזדבני א"ל רבא ונמכר בגנבתו אמר רחמנא בעל דין להעמידן בדין על הזמתן עד
בגנבתו ולא בזממו :משום ר"ע אמרו וכו' :מאי טעמא דר"ע קסבר שברחו ובאו בב"ד אחר והודו שהוזמו
ח קנסא הוא וקנס אין משלם ע"פ עצמו אמר רבה תדע שהרי לא עשו מעשה בב"ד פלוני .ולקמן מפרש טעמא:
]ונהרגים ד[[ ומשלמין אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעלים ה[ ומשלמים כופרא כפרה .לכפר על זה שהרג
שורו את האדם ,והני לאו בני כפרה
מאי
נינהו שלא הרג שורם אדם :ומר סבר כופרא ממונא .שהזיק גופו של זה ונתחייב ליורשיו דמי ההרוג :כופרא כפרה .לכפר
על עצמו שחייב מיתה בידי שמים ,לפיכך יתן דמי עצמו :בדניזק שיימינן .בהכי הויא ליה כפרה כי יהיב דמי ניזק ,ולקמיה
מפרש טעמיה :מאי טעמייהו דרבנן .דאילו ר' ישמעאל מסתבר טעמיה ,כיון דכופרא כפרה דמי עצמו בעי למיתב :נאמר השתה
למעלה .בנוגף אשה הרה כאשר ישית עליו בעל האשה )שם( :ונאמר השתה למטה .בכופר אם כופר יושת עליו :מה להלן בדניזק.
שמשלם דמי וולדות שנזוקו :פדיון נפשו .דנותן את הכופר :ורבנן .אמרי לך אין ודאי פדיון נפשו הוא דכופרא כפרה ,מיהו בדניזק שיימינן ובהכי
הויא למזיק פדיון נפשו :דאית ליה לדידיה .שיש לו לגנב ממון לשלם דמי הגניבה אם לא הוזמו ולהם אין מה לשלם ,דמיגו 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 :(:תדע .דקנסא הוא ,שהרי המעידים בנפש לא הרגו אדם ולא נהרג אדם על פיהם ונהרגין ומשלמין ממון:
מאי

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( סנהדרין י ,.ב( ]עי'
תוס' שבת קנד .ד"ה בלאו
וכו' פלפלו בסוגיא דהכא
ועי' תוספות סנהדרין י.
ד"ה וכל ותוס' כתובות
מה :ד"ה ר' יהודה[,
ג( ]לקמן ג .ד :ב"ק ה,[.
ד( ב"ק כז .מ,.
ה( ]קדושין יח .ע"ש[,
ו( ]וע"ע מ"ש תוס'
מנחות טו .ד"ה המפגל[.

=
הגהות הב"ח

)א( גמ' והצדיקו כו' .נ"ב
וליכא לאוקמי הך מלקות
במקום שאפשר לקיים בו
דין הזמה דמכדי רשעתו
נפקא לן באלו נערות
משום רשעה אחת אתה
מחייבו ואי אתה מחייבו
משום שתי רשעיות ואי
לאו הני קראי יתירא דגלי
גבי בן גרושה ובגלות
הו"א דקרא דוהצדיקו
וכו' לא אתי אלא לעדי בן
גרושה שהן ישראלים
דהתם לא אפשר לקיים בו
דין הזמה הלכך חייבים
מלקות אבל כשהן כהנים
אפשר לקיים בהו דין
הזמה קמ"ל קראי:
)ב( שם השתה למעלה
ונאמר השתה למטה מה.
נ"ב אינה גז"ש מופנה
ולא היקשא אלא גילוי
מלתא בעלמא למטה
כלמעלה) :ג( תוס' ד"ה
ומה וכו' ק"ו והכי נמי
קאמרינן לעיל:

=

תורה אור השלם
א( וֲַא ֶLר יָבֹא ֶאת ֵרֵעהe
בַַַiער לְַחטֹב ֵעצִים
וְנְִָcחה יָד Bבְַַbרזֶן לִכְרֹת
ָהֵעץ וְנַָLל ַהְַaרזֶל ִמן
ָהֵעץ ָeמצָא ֶאת ֵרֵעהe
וֵָמת הeא יָנeס ֶאל ַאַחת
ֶהָעִרים ָהֵאֶlה וָָחי:
]דברים יט ,ה[

ב( וֲַעשִֹיֶתם לֲַk Bא ֶLר
זַָמם לֲַעשֹBת לְָאִחיו
eבִַעְרָָ zהָרע ִמְִwר:Eֶa
]דברים יט ,יט[

ג( ִkי יְִהיֶה ִריב ֵaין
ֲאנִָLים וְנִֶ eLְbאל
Lְ eפָטeם
ַהִָtLְ nט
וְִהצְִcיקֶ eאת ַהִcַvיק
וְִהְר ִLיעֶ eאת ָהָר ָLע:
]דברים כה ,א[

ד( וְָהיָה ִאם ִaן ַהBkת
ָהָר ָLע וְִהִtילַ BהֹMפֵט
וְִהָkה eלְפָנָיו ְkדֵי
ִר ְָLעתְִa Bמְסָtר:
]דברים כה ,ב[

ה( Gא ִתְרצַח Gא ִתנְָאף
Gא ִתגְנֹב Gא ַתֲענֶה
בְֵרֲעֵ Eעד ָLקֶר:
]שמות כ ,יג[

ו( ִאם ֹkפֶר יLַ eת ָעלָיו
וְנַָתן ִtדְיֹן נַפְְk BLכֹל
ֲא ֶLר יLַ eת ָעלָיו:
]שמות כא ,ל[

ז( ִאם זְָרָחה ַה ֶֶMמL
ָעלָיו ִָcמים לֵlLַ Bם
יְֵַlLם ִאם ֵאין ל Bוְנְִמַkר
ִaגְנֵב
ָת] :Bשמות כב ,ב[

=
ליקוטי רש"י

ומה הסוקל
נאמרו בעדים זוממין
נסקל .הרגו .שלא הוזמו
אין נעשין בן גרושה או
בן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ואין משלמין את הכופר ואין נמכרין לעבד עברי .משום ר' עקיבא אמרו אף אין עד שנהרג הנידון על פיהם ]לקמן ה .[:רמז לעדים זוממין שלוקין .היכא דאין הזמה יכולה להתקיים בהם כגון מעידין
משלמין ]על פי עצמן .אין נעשין בן גרושה וכו'[ ואין גולין לערי מקלט שנאמר הוא ינוס הוא ולא זוממין .אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ונמצאו זוממין והרי הם כהנים אין אומרים יעשה זה בן גרושה תחתיו אלא סופג את
ואין משלמין כופר מאי טעמא כופרא כפרה הוא והני לאו בני כפרה נינהו כיצד כגון שהעידו כי שורו של הארבעים מנלן ]סנהדרין י .[.משום .דבית דין הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות את הרשע צדקת
פלוני הרג פלוני שמחייבין אותו כופר ונמצאו זוממין אין משלמין את הכופר .ואין נמכרין בעבד עברי .מאי צדיק למה הוזכרה כאן וכי משום צדקת צדיק מתחייב רשע מלקות אלא ודאי עדים זוממין רמיזי הכא דאעדים קאי האי והיה
טעמא אמר רבא דאמר קרא אם אין לו ונמכר בגנבתו בגנבה נמכר ולא בזממו .משום ר' עקיבא אמרו אף אין אם בן הכות והכי קאמר עדים שהרשיעו צדיק והוזמו והצדיקו עדים אחרונים את הצדיק והרי נעשו רשעים אלו העדים
הראשונים וילקו ואם אינו ענין לעדות ממון דהא אין לוקין ומשלמין תניהו ענין לבן גרושה וכיוצא בו ]שם[ .לאו שאין בו
משלמין על פי עצמן .מאי טעמא קסבר ר' עקיבא עדים זוממין קנסא הוא ואין אדם משלם קנס על פי עצמו.
אמר רבא תדע שהרי לא עשו מעשה ונהרגין .וכן אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין מעשה אין לוקין עליו .דומיא דלאו דחסימה .שהוא כתוב אצל פרשת מלקות ]לקמן יג .[:אין משלמין על פי עצמן.
כגון אם הוזמו בבית דין זה ולא הספיק בעל דין להעמידן בדין ולתובען והלכו למקום אחר והודו שם בבית דין ואמרו
הנה
חשק שלמה על ר"ח א( כפרש"י וכבר הקשו הראשונים על זה הפי':
הוזמנו בבית דינו של פלוני פטורין .דמודה בקנס פטור ]בבא קמא ה .[.בדניזק שיימינן .בגופו של מת ובהכי מכפר
מזיק ]ב"ק מ .[.נאמר השתה למעלה .לענין דמי ולדות כאשר ישית עליו בעל האשה .ונאמר השתה למטה .במועד שהמית אם כופר יושת עליו ]שם[ .בזממו .אם העיד בחבירו שגנב והוזם ואין לו במה לשלם אינו נמכר ]קידושין יח.[.
אינו

2б2

глава первая

непреднамеренно, то שה
ׂ ֶ ֲשלּ ֹא ָעשׂ ּו ַמע
ֶ ׁ  – הֵ ןэти
[лжесвидетели], которые не совершали физического действия, а согрешили, пользуясь
исключительно речью4, при том, что, подобно убийце, действовали  – ְ ּב ֵמזִ ידумышленно5,
שלּ ֹא יִ גְ ל ּו
ֶ ׁ ינו ִ ּדין
ֹ  – ֵאразве не логично, что и они
не уходят в изгнание?!
Гемара удивляется логике раби Йоханана.
 – וְ ִהיא ֹנו ֶתנֶתЭтот тезис [что грех, совершенный речью, легче, чем грех, совершенный
действием] ведет к обратному выводу: лжесвидетели подлежат изгнанию! שה
ׂ ָ ש ָע
ֶ ׁ הוּא
שה ְ ּב ֵמזִ יד
ׂ ֶ ֲ – ַמעЕсли того, кто совершил умышленное действие, сознательно убив человека,  – לֹא לִ יגְ לֵ יне изгоняют в город-убежище,
יה ַּכ ּ ָפ ָרה
ִ ֵ – ִּכי הчтобы это не стаּ ֵיכי ְ ּדלֹא ּ ֶתיהֱ וֵ י ל
ло для него искуплением за убийство6, то הֵ ן
שה
ׂ ֶ ֲשלּ ֹא ָעשׂ ּו ַמע
ֶ ׁ – эти [лжесвидетели], которые не совершили физического действия,
а осуществляли свои замыслы с помощью
речи,  – ְ ּב ֵמזִ ידхотя и действовали умышленно,  – נ ִַּמי לִ יגְ ל ּוлогично предположить, что
они изгоняются в город-убежище, יכי
ִ ִֵּכי ה
 – ְ ּדלֶ יהֱ וֵ י לְ ה ּו ַּכ ּ ָפ ָרהчтобы это стало искуплением для них.
Отвергнув точку зрения раби Йоханана, гемара подводит итог.
יש
ׁ יש לָ ִק
ׁ  – ֶא ּ ָלא ְמחַ ַּו ְור ּ ָתא ִּכ ְד ֵרОднако верно
именно то, как объяснил Реш Лакиш: правило, что эдим зомемин не уходят в изгнание,
выводим из слова «он» в стихе об убившем
неумышленно.



В мишне сказано, что свидетелей, по отношению к которым невозможно выполнить
«что злоумышлял», наказывают бичеванием. Гемара выясняет источник этого тезиса.

4. Обычно нарушение, совершенное без физического действия [а только речью или бездействием], наказывается менее сурово.
5. Гемара считает, что предумышленность исключает наказание изгнанием. И если к тяжкому
преступлению, совершенному намеренно, не применимо изгнание, тем более оно не применимо
к более легкому преступлению, совершенному
намеренно (Раши  ;ד"ה הםШиурей раби Шмуэль п. 80).

рактат

акот

 – ַָא ַמר עו ּ ָּלאСказал Ула: ֶר ֶמז לְ ֵע ִדים ֹזו ְמ ִמין ִמן
 – ַה ּת ֹו ָרה ִמ ּנַיִ ןгде в Торе содержится намек на

наказание, положенное эдим зомемин?
Гемара прерывает слова Улы и удивляется
его вопросу:
 – ֶר ֶמז לְ ֵע ִדים ֹזו ְמ ִמיןнамек на эдим зомемин?!
שר זָ ַמם
ֶ ׁ ֲלו ַּכא
ֹ יתם
ֶ ִׂ – וְ ָהא ְּכ ִתיב וַ עֲ שДа об этом
сказано открытым текстом: «И сделайте
ему то, что он злоумышлял сделать брату
своему…» (Дварим 19:19)!
Гемара поясняет:
שלּ ֹו ִקין ִמן ַה ּת ֹו ָרה ִמ ּנַיִ ן
ֶ ׁ  – ֶא ּ ָלא ֶר ֶמז לְ ֵע ִדים ֹזו ְמ ִמיןно
на деле вопрос Улы следует трактовать иначе: где в Торе содержится намек на то, что
эдим зомемин подлежат бичеванию в случае, когда к ним неприменимо наказание,
идентичное их умыслу?
Переосмыслив вопрос Улы, гемара приводит его ответ:
 – ִ ּד ְכ ִתיבкак написано в Торе (Дварим 25:1-2): וְ ִה ְצ ִ ּדיק ּו
שע
ָ ׁ שע וְ ָהיָה ִאם ִ ּבן ַהכּ ֹות ָה ָר
ָ ׁ – ֶאת ַה ַּצ ִ ּדיק וְ ִה ְר ׁ ִשיע ּו ֶאת ָה ָר
«Когда будет раздор между людьми, и придут в суд, и рассудят их, и оправдают правого, и обвинят виновного. То будет: если
виновный подлежит бичеванию, велит по
валить его судья и велит бить его…» На первый взгляд, логическая связь между первым
и вторым стихом неясна: ִמ ּׁשוּם וְ ִה ְצ ִ ּדיק ּו ֶאת
שע
ָ ׁ שע וְ ָהיָה ִאם ִ ּבן ַהכּ ֹות ָה ָר
ָ ׁ – ַה ַּצ ִ ּדיק וְ ִה ְר ׁ ִשיע ּו ֶאת ָה ָר
разве из «и оправдают правого, и обвинят
виновного» следует «то будет: если виновный подлежит бичеванию…»? Почему
Тора не говорит о преступлении виновного, за которое он подлежит бичеванию,
но находит нужным сказать о тяжбе между сторонами и оправдании одной из сторон? Как связаны бичевание и оправдание?

6. Наказание, присуждаемое земным судом, призвано искупить вину грешника, избавив его этим
от наказания Небес или от наказания в Будущем
мире (см. далее, 23а). Поэтому, говорит гемара, логично, что к убийце, действовавшему умышленно, не
применяют наказание изгнанием: только более
тяжелое наказание может помочь такому убийце
искупить вину.
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ומה הסוקל אינו נסקל
כדקי"ל לא הרגו נהרגין
הרגו אין נהרגין א( הבא
לסקול ולא סקלו אינו
דין שלא יסקל .אלא
מחוורתא כדשנין מעיקר'
ועשיתם לו ולא לזרעו.

מעידנו באיש פלוני
שחייב גלות ונמצאו
זוממין אין אומרים
יגלה זה תחתיו אלא
לוקין ארבעים .מנא לן

אמר ריש לקיש דאמר
קרא הוא ינוס הוא ולא
זוממין .ר' יוחנן אמר
ק"ו ומה הוא אם עשה
במזיד בלא התראה אינו
נהרג ואינו גולה הן
שאע"פ שהן במזיד לא
עשו מעשה אינו דין
שלא יגלו .ודחי' היא
הנותנת כלומר מדבריך
ראוי הוא שיגלו כדי
שתהיה להן כפרה מאחר
שלא עשו מעשה אבל
הוא שעשה מעשה במזיד
לא תהיה כפרה בגלות.
ונדחו דברי ר' יוחנן
ועמדו דברי ריש לקיש:

אמר עולא רמז לעדים
זוממין שלוקין מן

התורה מנין שנאמר
והצדיקו את הצדיק
והרשיעו את הרשע והיה
אם בן הכות הרשע
משום והצדיקו את
הצדיק והרשיעו את
הרשע ילקה .אלא כגון
דאתו עדים והרשיעו
הצדיק והצדיקו הרשע.
ואתו שהדי אחריני
והצדיקו את הצדיק
דמעיקרא והרשיעו את
הרשע כלומר שוינהו
להנהו שהדי קמאי
רשעים והיה אם בן הכות
הרשע .אבל מלאו דלא
תענה אין לוקין משום
דהוה ליה לאו שאין בו
מעשה :ת"ר ד' דברים

ב:
ומה

כיצד העדים

פרק ראשון

מכ ו ת

הסוקל אינו נסקל .פי' הקונטרס כשהרגו אין נהרגין דין ומה הסוקל אינו נסקל .עדים שלא הוזמו עד שנהרג הנדון ואח"כ
הוא דבאו להרוג ולא הרגו דאין נהרגין .וקשה טובא חדא הוזמו אין נהרגין ,כדאמרינן בפרקין )דף ה (:הרגו אין נהרגין דכתיב
דה"ל למימר כדאמרינן לקמן )דף ה (:הרגו אין נהרגין .ועוד מאי כאשר זמם ולא כאשר עשה :הבא לסקול ולא סקל .שהוזם עד שלא
פריך שאני הכא דגלי קרא בהדיא דהבא לסקול ולא סקל דנסקל נהרג הנדון :הוא שעשה מעשה במזיד אינו גולה .ההורג שעשה
בההוא קרא גופיה דחזינן דהסוקל
מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
אינו נסקל כדכתיב כאשר זמם ולא ומה הסוקל אינו נסקל הבא לסקול ולא ואפילו בזמן שאינו נהרג כגון במזיד
כאשר עשה אבל לעולם אימא לך סקל אינו דין שלא יסקל אלא מחוורתא בלא התראה :הם שלא עשו מעשה.
דאית לך שפיר ק"ו דלעיל דלענין כדשנינן מעיקרא :מעידין אנו באיש פלוני אלא דיבור בעלמא ,ובמזיד העידו,
חילול דהא לא גלי קרא בשום מקום שהוא חייב גלות כו' :מנא הני מילי אמר אינו דין שלא יגלו על המזיד :ומקשינן
לרבי יוחנן והיא הנותנת .המדה
דשייך בדבר הזה שיתחלל הזמה .ועוד
א(
קשה דהוה ליה לתרץ דהתם ודאי ר"ל דאמר קרא הוא ינוס אל אחת הערים הזאת שהבאת לפטרן היא הנותנת
לא עבדינן ק"ו משום דא"כ בטלת הוא ולא זוממין ר' יוחנן אומר ק"ו ומה הוא להם חובת גלות ,הוא לפי שעושה
תורת עדים זוממין לגמרי ולא משכחת שעשה מעשה במזיד אינו גולה הן שלא מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
לה כאשר זמם אבל לעיל דלא בטלת עשו מעשה במזיד אינו דין שלא יגלו והיא דלא תהוי ליה כפרה :הם שלא עשו
תורת עדים זוממין שייך שפיר נותנת )והלא דין הוא( הוא שעשה מעשה מעשה יגלו .על זדונן כי היכי כו':
למיעבד ק"ו .לכך פירש ר"ת דה"ק במזיד לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה רמז לעדים זוממין שלוקין .עדי בן
ומה הסוקל אינו נסקל פירוש אדם כפרה הן שלא עשו מעשה במזיד נמי גרושה או עדי גלות שפטרם הכתוב
שסוקל חבירו באבנים ומת דנדון
מדין הזמה מנין שהן לוקין .ולקמיה
בסייף ולא בסקילה הבא ליסקל ולא ליגלו כי היכי דא(ליהוי להו כפרה אלא פריך תיפוק ליה מלא תענה:
נסקל עדים שמעידין ח[ איש פלוני מחוורתא כדר"ל .אמר עולא רמז לעדים משום דהצדיקו את הצדיק כו'.
שמחויב סקילה ולא נסקל על ידם זוממין מן התורה מנין רמז לעדים זוממין והא בתמיה ,אי והצדיקו והרשיעו בדיינין
אינו דין שלא יסקלנו ט[ והשתא לא כתיב ב( ועשיתם לו כאשר זמם אלא רמז קאמר וצדיק ורשע בבעלי דינין למה
בטלת לגמרי דאיכא לאוקומי קרא לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין דכתיב לי והצדיקו צדיק ו[ כו' ,ליכתוב כי יהיה
דועשיתם כאשר זמם כשהן מעידין ג( והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט
שמחויב שאר מיתות ב"ד שאינו ד( והיה אם בן הכות הרשע משום והצדיקו ושפטום והיה אם בן הכות ז[ ,למה
הוזכרה כאן צדקת צדיק ,וכי כל
בסקילה ואפ"ה לא עבדינן האי
ק"ו )ג( דהכי קאמר לו לעיל דלא את הצדיק ואהרשיעו את הרשע והיה אם בן מקום שהצדיקו ב"ד את הזכאי
הכות הרשע אלא עדים שהרשיעו את הצדיק וחייבו את החייב יש מלקות דאתא
עבדינן י[ ק"ו בכהאי גוונא ו( :
ואתו עדים אחריני )א( והצדיקו את הצדיק קרא למיתלי מלקות בוהצדיקו
באומר
דמעיקרא ושוינהו להני רשעים והיה אם בן והרשיעו ,אלא על כרחך בעדים
הכות הרשע ותיפוק ליה ה( מלא תענה ב( משום דהוי לאו שאין בו מעשה משתעי ,עדים שקרים שהרשיעו
ב וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו .ת"ר ד' דברים נאמרו בעדים זוממין צדיק ,ובאו אחרים והזימום והצדיקו
אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ג ואין משלמין את את הנדון שהוא צדיק והרשיעו את
הכופר ד ואין נמכרין בעבד עברי משום ג( ר"ע אמרו אף אין משלמין ע"פ העדים הרשעים ,והיה אם בן הכות
את הרשע אם הזמה זו בת מלקות
עצמן אין נעשין בן גרושה ובן חלוצהה כדאמרן ואין גולין לערי מקלט היא שאינו יכול לקיים בה דין הזמה
כדאמרן ואין משלמין את הכופר קסברי כופרא כפרה והני לאו בני כפרה גמורה כגון בעדי בן גרושה או גלות
נינהו מאן תנא כופרא כפרה אמר רב חסדא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן והפילו השופט והכהו :ותיפוק ליה
בן ברוקה היא דתניא ד( ו( ונתן פדיון נפשו ו דמי ניזק רבי ישמעאל בנו של ר' מלא תענה .כל עונשי לאוין מלקות
יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר כופרא אלא במקום שפירש לך בו עונש,
ממונא ומר סבר כופרא כפרה אמר רב פפא לא דכולי עלמא כופרא כפרה וכאן שאינו יכול לענשן בעונש
והכא בהא קא מיפלגי מר סבר ז בדניזק שיימינן ומר סבר בדמזיק שיימינן הכתוב בהן ילקו :לאו שאין בו
מעשה אין לוקין עליו .לקמן יליף
מאי טעמייהו דרבנן נאמר השתה )ב(
למטה ונאמר השתה למעלה מה לה בפרק ג' )דף יג :(:ואין משלמין
ן
נ
ב
ר
ו
ב
י
ת
כ
ו
ש
פ
נ
ן
ו
י
ד
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ן
ת
נ
ו
ל
א
ע
מ
להלן בדניזק אף כאן בדניזק ורבי יש
כופר .אם העידו בשור המועד
אין פדיון נפשו כתיב מיהו כי שיימינן בדניזק שיימינן ואין נמכרין בעבד שהרג את האדם והוזמו והיו מחייבין
עברי סבר רב המנונא למימר ה"מ היכא דאית ליה לדידיה דמיגו דאיהו את הבעלים כופר דכתיב )שמות כא(
לא נזדבן א[ אינהו נמי לא מיזדבנו אבל היכא דלית ליה לדידיה אע"ג אם כופר יושת עליו וגו' :ואין
דאית להו לדידהו מיזדבנו )א"ל רבא ב[( ולימרו ליה אי אנת הוה לך מי נמכרין .אם העידוהו שגנב ואין לו
הוה מיזדבנת אנן נמי לא מיזדבנינן אלא ג[ סבר רב המנונא למימר מה לשלם ונגמר דינו לימכר כדכתיב
ונמכר בגנבתו :אין משלמין ע"פ
ה"מ היכא דאית ליה או לדידיה או לדי זד(הו אבל היכא דלית ליה לא עצמן .אם הוזמו בב"ד ,ולא הספיק
ה(לדידיה ולא לדידהו מזדבני א"ל רבא ונמכר בגנבתו אמר רחמנא בעל דין להעמידן בדין על הזמתן עד
בגנבתו ולא בזממו :משום ר"ע אמרו וכו' :מאי טעמא דר"ע קסבר שברחו ובאו בב"ד אחר והודו שהוזמו
ח קנסא הוא וקנס אין משלם ע"פ עצמו אמר רבה תדע שהרי לא עשו מעשה בב"ד פלוני .ולקמן מפרש טעמא:
]ונהרגים ד[[ ומשלמין אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעלים ה[ ומשלמים כופרא כפרה .לכפר על זה שהרג
שורו את האדם ,והני לאו בני כפרה
מאי
נינהו שלא הרג שורם אדם :ומר סבר כופרא ממונא .שהזיק גופו של זה ונתחייב ליורשיו דמי ההרוג :כופרא כפרה .לכפר
על עצמו שחייב מיתה בידי שמים ,לפיכך יתן דמי עצמו :בדניזק שיימינן .בהכי הויא ליה כפרה כי יהיב דמי ניזק ,ולקמיה
מפרש טעמיה :מאי טעמייהו דרבנן .דאילו ר' ישמעאל מסתבר טעמיה ,כיון דכופרא כפרה דמי עצמו בעי למיתב :נאמר השתה
למעלה .בנוגף אשה הרה כאשר ישית עליו בעל האשה )שם( :ונאמר השתה למטה .בכופר אם כופר יושת עליו :מה להלן בדניזק.
שמשלם דמי וולדות שנזוקו :פדיון נפשו .דנותן את הכופר :ורבנן .אמרי לך אין ודאי פדיון נפשו הוא דכופרא כפרה ,מיהו בדניזק שיימינן ובהכי
הויא למזיק פדיון נפשו :דאית ליה לדידיה .שיש לו לגנב ממון לשלם דמי הגניבה אם לא הוזמו ולהם אין מה לשלם ,דמיגו 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 :(:תדע .דקנסא הוא ,שהרי המעידים בנפש לא הרגו אדם ולא נהרג אדם על פיהם ונהרגין ומשלמין ממון:
מאי

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( סנהדרין י ,.ב( ]עי'
תוס' שבת קנד .ד"ה בלאו
וכו' פלפלו בסוגיא דהכא
ועי' תוספות סנהדרין י.
ד"ה וכל ותוס' כתובות
מה :ד"ה ר' יהודה[,
ג( ]לקמן ג .ד :ב"ק ה,[.
ד( ב"ק כז .מ,.
ה( ]קדושין יח .ע"ש[,
ו( ]וע"ע מ"ש תוס'
מנחות טו .ד"ה המפגל[.

=
הגהות הב"ח

)א( גמ' והצדיקו כו' .נ"ב
וליכא לאוקמי הך מלקות
במקום שאפשר לקיים בו
דין הזמה דמכדי רשעתו
נפקא לן באלו נערות
משום רשעה אחת אתה
מחייבו ואי אתה מחייבו
משום שתי רשעיות ואי
לאו הני קראי יתירא דגלי
גבי בן גרושה ובגלות
הו"א דקרא דוהצדיקו
וכו' לא אתי אלא לעדי בן
גרושה שהן ישראלים
דהתם לא אפשר לקיים בו
דין הזמה הלכך חייבים
מלקות אבל כשהן כהנים
אפשר לקיים בהו דין
הזמה קמ"ל קראי:
)ב( שם השתה למעלה
ונאמר השתה למטה מה.
נ"ב אינה גז"ש מופנה
ולא היקשא אלא גילוי
מלתא בעלמא למטה
כלמעלה) :ג( תוס' ד"ה
ומה וכו' ק"ו והכי נמי
קאמרינן לעיל:

=

תורה אור השלם
א( וֲַא ֶLר יָבֹא ֶאת ֵרֵעהe
בַַַiער לְַחטֹב ֵעצִים
וְנְִָcחה יָד Bבְַַbרזֶן לִכְרֹת
ָהֵעץ וְנַָLל ַהְַaרזֶל ִמן
ָהֵעץ ָeמצָא ֶאת ֵרֵעהe
וֵָמת הeא יָנeס ֶאל ַאַחת
ֶהָעִרים ָהֵאֶlה וָָחי:
]דברים יט ,ה[

ב( וֲַעשִֹיֶתם לֲַk Bא ֶLר
זַָמם לֲַעשֹBת לְָאִחיו
eבִַעְרָָ zהָרע ִמְִwר:Eֶa
]דברים יט ,יט[

ג( ִkי יְִהיֶה ִריב ֵaין
ֲאנִָLים וְנִֶ eLְbאל
Lְ eפָטeם
ַהִָtLְ nט
וְִהצְִcיקֶ eאת ַהִcַvיק
וְִהְר ִLיעֶ eאת ָהָר ָLע:
]דברים כה ,א[

ד( וְָהיָה ִאם ִaן ַהBkת
ָהָר ָLע וְִהִtילַ BהֹMפֵט
וְִהָkה eלְפָנָיו ְkדֵי
ִר ְָLעתְִa Bמְסָtר:
]דברים כה ,ב[

ה( Gא ִתְרצַח Gא ִתנְָאף
Gא ִתגְנֹב Gא ַתֲענֶה
בְֵרֲעֵ Eעד ָLקֶר:
]שמות כ ,יג[

ו( ִאם ֹkפֶר יLַ eת ָעלָיו
וְנַָתן ִtדְיֹן נַפְְk BLכֹל
ֲא ֶLר יLַ eת ָעלָיו:
]שמות כא ,ל[

ז( ִאם זְָרָחה ַה ֶֶMמL
ָעלָיו ִָcמים לֵlLַ Bם
יְֵַlLם ִאם ֵאין ל Bוְנְִמַkר
ִaגְנֵב
ָת] :Bשמות כב ,ב[

=
ליקוטי רש"י

ומה הסוקל
נאמרו בעדים זוממין
נסקל .הרגו .שלא הוזמו
אין נעשין בן גרושה או
בן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ואין משלמין את הכופר ואין נמכרין לעבד עברי .משום ר' עקיבא אמרו אף אין עד שנהרג הנידון על פיהם ]לקמן ה .[:רמז לעדים זוממין שלוקין .היכא דאין הזמה יכולה להתקיים בהם כגון מעידין
משלמין ]על פי עצמן .אין נעשין בן גרושה וכו'[ ואין גולין לערי מקלט שנאמר הוא ינוס הוא ולא זוממין .אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ונמצאו זוממין והרי הם כהנים אין אומרים יעשה זה בן גרושה תחתיו אלא סופג את
ואין משלמין כופר מאי טעמא כופרא כפרה הוא והני לאו בני כפרה נינהו כיצד כגון שהעידו כי שורו של הארבעים מנלן ]סנהדרין י .[.משום .דבית דין הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות את הרשע צדקת
פלוני הרג פלוני שמחייבין אותו כופר ונמצאו זוממין אין משלמין את הכופר .ואין נמכרין בעבד עברי .מאי צדיק למה הוזכרה כאן וכי משום צדקת צדיק מתחייב רשע מלקות אלא ודאי עדים זוממין רמיזי הכא דאעדים קאי האי והיה
טעמא אמר רבא דאמר קרא אם אין לו ונמכר בגנבתו בגנבה נמכר ולא בזממו .משום ר' עקיבא אמרו אף אין אם בן הכות והכי קאמר עדים שהרשיעו צדיק והוזמו והצדיקו עדים אחרונים את הצדיק והרי נעשו רשעים אלו העדים
הראשונים וילקו ואם אינו ענין לעדות ממון דהא אין לוקין ומשלמין תניהו ענין לבן גרושה וכיוצא בו ]שם[ .לאו שאין בו
משלמין על פי עצמן .מאי טעמא קסבר ר' עקיבא עדים זוממין קנסא הוא ואין אדם משלם קנס על פי עצמו.
אמר רבא תדע שהרי לא עשו מעשה ונהרגין .וכן אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין מעשה אין לוקין עליו .דומיא דלאו דחסימה .שהוא כתוב אצל פרשת מלקות ]לקמן יג .[:אין משלמין על פי עצמן.
כגון אם הוזמו בבית דין זה ולא הספיק בעל דין להעמידן בדין ולתובען והלכו למקום אחר והודו שם בבית דין ואמרו
הנה
חשק שלמה על ר"ח א( כפרש"י וכבר הקשו הראשונים על זה הפי':
הוזמנו בבית דינו של פלוני פטורין .דמודה בקנס פטור ]בבא קמא ה .[.בדניזק שיימינן .בגופו של מת ובהכי מכפר
מזיק ]ב"ק מ .[.נאמר השתה למעלה .לענין דמי ולדות כאשר ישית עליו בעל האשה .ונאמר השתה למטה .במועד שהמית אם כופר יושת עליו ]שם[ .בזממו .אם העיד בחבירו שגנב והוזם ואין לו במה לשלם אינו נמכר ]קידושין יח.[.
אינו
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рактат

глава первая

 – ֶא ּ ָלאНа самом деле обсуждаемый отры-

акот

יה ִמלּ ֹא ַתעֲ נֶה
ּ  – וְ ִתПусть бы вывел это из
ּ ֵיפוּק ל

вок следует понимать так: в первом из двух
стихов речь идет о действиях не судей, но
свидетелей. Это они «и оправдают… и обвинят…» Тора имеет в виду ситуацию, когда
сначала пришли  – ֵע ִדים ׁ ֶש ִה ְר ׁ ִשיע ּו ֶאת ַה ַּצ ִ ּדיקлживые свидетели, которые обвинили правого,
добившись того, что невинного человека
признали виновным.  – וַ אֲ ת ּו ֵע ִדים ַאחֲ ִרינֵיА затем пришли другие свидетели, показания
которых сделали первую группу зомемин,
ּ ָ  – וְ ִה ְצ ִ ּדיק ּו ֶאת ַה ַּצ ִ ּדיק ְ ּד ֵמ ִעи оправдали изיק ָרא
начально правого [то есть благодаря их
показаниям суд оправдал невинную жертву первых свидетелей]. – וְ ׁ ַש ִּוינְ ה ּו לְ ָהנֵי ְר ׁ ָש ִעים
А тех [лжесвидетелей] они сделали виновными [то есть на основе их показаний суд
признал первых свидетелей эдим зомемин].
О последствиях такой ситуации и говорит
Тора в следующем стихе (Дварим 25:2): וְ ָהיָה ִאם ִ ּבן
שע
ָ ׁ « – ַהכּ ֹות ָה ָרТо будет: если виновный подлежит бичеванию…» – если лжесвидетелю
полагается бичевание, а именно, тогда, когда к нему неприменимо наказание, которое
он злоумышлял причинить своей жертве,
то «велит повалить его судья и велит бить
его…»
На этот отрывок из Торы Ула и указывает
как на текст, позволяющий заключить, что
эдим зомемин, не подлежащие наказанию
«что злоумышлял», подлежат бичеванию7.
Гемару удивляет, что для такого вывода Уле
понадобился особый источник.

стиха «не отзывайся о ближнем твоем ложным свидетельством» (Шмот 20:13). Ложные показания в суде – нарушение этого запрета. А
нарушение всякого запрета Торы по закону
карается бичеванием [за исключением запретов, за нарушение которых Тора прямо
указывает иное наказание]. Поэтому в случаях, когда лжесвидетелям не положено
наказание «что злоумышлял», они должны
подвергнуться бичеванию.
Гемара отвечает:
שה
ׂ ֶ ֲש ֵאין בּ ֹו ַמע
ֶ ׁ  – ִמ ּׁשוּם ְ ּד ָהוֵ י לָ אוпоскольку лжесвидетельство – это нарушение запрета, в
котором нет действия8, שה
ׂ ֶ ֲש ֵאין בּ ֹו ַמע
ֶ ׁ וְ כָ ל לָ או
לו ִקין ָעלָ יו
ֹ  – ֵאיןа, согласно закону, обычно нарушение всякого запрета, в котором нет
действия, не карается бичеванием9, Уле
понадобился другой источник, на основе
которого можно заключить, что в упомянутых случаях эдим зомемин подлежат бичеванию.

7. Из слов Улы [«где в Торе находится намек на
наказание, положенное эдим зомемин] следует,
что в тексте Торы содержится лишь намек на
указанное правило, а не само правило. Поэтому
можно подумать, что наказание лжесвидетелей
бичеванием в подобных случаях не является законом Торы [но введено мудрецами]. Комментаторы объясняют, что это не так. Этот закон, наряду
с другими законами Торы, был получен Моше на

горе Синай и затем, как и вся Устная Тора, передавался из поколения в поколение. Ула замечает
только, что и в Письменной Торе содержится намек на это правило (Тора Тмима; см. также Пней Йеошуа).



Гемара приводит барайту, где дан еще ряд
ситуаций, когда эдим зомемин не подлежат
наказанию, идентичному их умыслу.
 – ּ ָתנ ּו ַר ָּבנָןМудрецы учили в барайте: ַא ְר ָּב ָעה
ֶ  – ְ ּדבָ ִרים נчетыре вещи скаֶא ְמר ּו ְ ּב ֵע ִדים ֹזו ְמ ִמין
заны об эдим зомемин. ֵאין נַעֲ שִׂ ין ֶּבן ְּגרו ׁ ָּשה וּבֶ ן
 – חֲלוּצָ הВо-первых, даже если они коэны, они
не получают статус сына разведенной женщины или сына халуцы за ложные показания
о порочном происхождении другого коэна.

8. Нарушение, которое совершается без физического действия – бездействием, речью или помыслом. В данном случае – речью.
9. Как объясняется в третьей главе (13б); (Раши )ד״ה לאו.

עין משפט
נר מצוה
ד א מיי' פ"כ מהל' עדות
הל' ט סמג עשין קי:
ה ב מיי' פי"ח מהל'
סנהדרין הלכה ב:
ו ג ד מיי' פ"כ מהל'
עדות הלכה ח סמג עשין
שם:
ז ה מיי' פ"י מהל' נזקי
ממון הלכה ד סמג עשין
סז:
ח ו ז מיי' שם פי"א הל' א
סמג שם:
ט ח מיי' פי"ח מהל'
עדות הלכה ח סמג
עשין קי טוח"מ סי' לח:

=
הגהות וציונים

א[ גי' יעב"ץ מזדבן
)גליון( :ב[ מהר"ם מ"ז
)גליון( :ג[ מהר"ם הכי
)גליון(:
איתמר
ד[ הוסיפו המהרש"א
) ד ק" ס ( .
מרש" י
ובראשונים "ונהרגין"
בלבד ול"ג "ומשלמין"
)ב"ש( :ה[ ראשונים
וכת"י בעליו :ו[ צ"ל
את הצדיק )כת"י(:
ז[ יש להוסיף הרשע
וגו' )כת"י( :ח[ יש
להוסיף על )באה"מ(:
ט[ צ"ל יסקלו )בארות
רש"א
המים( :י[
והיכי קאמר לעיל
דעבדינן ק"ו בכה"ג
)גליון( ועיי' מראה כהן
בילק"מ:

=
רבינו חננאל

ומה הסוקל אינו נסקל
כדקי"ל לא הרגו נהרגין
הרגו אין נהרגין א( הבא
לסקול ולא סקלו אינו
דין שלא יסקל .אלא
מחוורתא כדשנין מעיקר'
ועשיתם לו ולא לזרעו.

מעידנו באיש פלוני
שחייב גלות ונמצאו
זוממין אין אומרים
יגלה זה תחתיו אלא
לוקין ארבעים .מנא לן

אמר ריש לקיש דאמר
קרא הוא ינוס הוא ולא
זוממין .ר' יוחנן אמר
ק"ו ומה הוא אם עשה
במזיד בלא התראה אינו
נהרג ואינו גולה הן
שאע"פ שהן במזיד לא
עשו מעשה אינו דין
שלא יגלו .ודחי' היא
הנותנת כלומר מדבריך
ראוי הוא שיגלו כדי
שתהיה להן כפרה מאחר
שלא עשו מעשה אבל
הוא שעשה מעשה במזיד
לא תהיה כפרה בגלות.
ונדחו דברי ר' יוחנן
ועמדו דברי ריש לקיש:

אמר עולא רמז לעדים
זוממין שלוקין מן

התורה מנין שנאמר
והצדיקו את הצדיק
והרשיעו את הרשע והיה
אם בן הכות הרשע
משום והצדיקו את
הצדיק והרשיעו את
הרשע ילקה .אלא כגון
דאתו עדים והרשיעו
הצדיק והצדיקו הרשע.
ואתו שהדי אחריני
והצדיקו את הצדיק
דמעיקרא והרשיעו את
הרשע כלומר שוינהו
להנהו שהדי קמאי
רשעים והיה אם בן הכות
הרשע .אבל מלאו דלא
תענה אין לוקין משום
דהוה ליה לאו שאין בו
מעשה :ת"ר ד' דברים

ב:
ומה

כיצד העדים

פרק ראשון

מכ ו ת

הסוקל אינו נסקל .פי' הקונטרס כשהרגו אין נהרגין דין ומה הסוקל אינו נסקל .עדים שלא הוזמו עד שנהרג הנדון ואח"כ
הוא דבאו להרוג ולא הרגו דאין נהרגין .וקשה טובא חדא הוזמו אין נהרגין ,כדאמרינן בפרקין )דף ה (:הרגו אין נהרגין דכתיב
דה"ל למימר כדאמרינן לקמן )דף ה (:הרגו אין נהרגין .ועוד מאי כאשר זמם ולא כאשר עשה :הבא לסקול ולא סקל .שהוזם עד שלא
פריך שאני הכא דגלי קרא בהדיא דהבא לסקול ולא סקל דנסקל נהרג הנדון :הוא שעשה מעשה במזיד אינו גולה .ההורג שעשה
בההוא קרא גופיה דחזינן דהסוקל
מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
אינו נסקל כדכתיב כאשר זמם ולא ומה הסוקל אינו נסקל הבא לסקול ולא ואפילו בזמן שאינו נהרג כגון במזיד
כאשר עשה אבל לעולם אימא לך סקל אינו דין שלא יסקל אלא מחוורתא בלא התראה :הם שלא עשו מעשה.
דאית לך שפיר ק"ו דלעיל דלענין כדשנינן מעיקרא :מעידין אנו באיש פלוני אלא דיבור בעלמא ,ובמזיד העידו,
חילול דהא לא גלי קרא בשום מקום שהוא חייב גלות כו' :מנא הני מילי אמר אינו דין שלא יגלו על המזיד :ומקשינן
לרבי יוחנן והיא הנותנת .המדה
דשייך בדבר הזה שיתחלל הזמה .ועוד
א(
קשה דהוה ליה לתרץ דהתם ודאי ר"ל דאמר קרא הוא ינוס אל אחת הערים הזאת שהבאת לפטרן היא הנותנת
לא עבדינן ק"ו משום דא"כ בטלת הוא ולא זוממין ר' יוחנן אומר ק"ו ומה הוא להם חובת גלות ,הוא לפי שעושה
תורת עדים זוממין לגמרי ולא משכחת שעשה מעשה במזיד אינו גולה הן שלא מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
לה כאשר זמם אבל לעיל דלא בטלת עשו מעשה במזיד אינו דין שלא יגלו והיא דלא תהוי ליה כפרה :הם שלא עשו
תורת עדים זוממין שייך שפיר נותנת )והלא דין הוא( הוא שעשה מעשה מעשה יגלו .על זדונן כי היכי כו':
למיעבד ק"ו .לכך פירש ר"ת דה"ק במזיד לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה רמז לעדים זוממין שלוקין .עדי בן
ומה הסוקל אינו נסקל פירוש אדם כפרה הן שלא עשו מעשה במזיד נמי גרושה או עדי גלות שפטרם הכתוב
שסוקל חבירו באבנים ומת דנדון
מדין הזמה מנין שהן לוקין .ולקמיה
בסייף ולא בסקילה הבא ליסקל ולא ליגלו כי היכי דא(ליהוי להו כפרה אלא פריך תיפוק ליה מלא תענה:
נסקל עדים שמעידין ח[ איש פלוני מחוורתא כדר"ל .אמר עולא רמז לעדים משום דהצדיקו את הצדיק כו'.
שמחויב סקילה ולא נסקל על ידם זוממין מן התורה מנין רמז לעדים זוממין והא בתמיה ,אי והצדיקו והרשיעו בדיינין
אינו דין שלא יסקלנו ט[ והשתא לא כתיב ב( ועשיתם לו כאשר זמם אלא רמז קאמר וצדיק ורשע בבעלי דינין למה
בטלת לגמרי דאיכא לאוקומי קרא לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין דכתיב לי והצדיקו צדיק ו[ כו' ,ליכתוב כי יהיה
דועשיתם כאשר זמם כשהן מעידין ג( והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט
שמחויב שאר מיתות ב"ד שאינו ד( והיה אם בן הכות הרשע משום והצדיקו ושפטום והיה אם בן הכות ז[ ,למה
הוזכרה כאן צדקת צדיק ,וכי כל
בסקילה ואפ"ה לא עבדינן האי
ק"ו )ג( דהכי קאמר לו לעיל דלא את הצדיק ואהרשיעו את הרשע והיה אם בן מקום שהצדיקו ב"ד את הזכאי
הכות הרשע אלא עדים שהרשיעו את הצדיק וחייבו את החייב יש מלקות דאתא
עבדינן י[ ק"ו בכהאי גוונא ו( :
ואתו עדים אחריני )א( והצדיקו את הצדיק קרא למיתלי מלקות בוהצדיקו
באומר
דמעיקרא ושוינהו להני רשעים והיה אם בן והרשיעו ,אלא על כרחך בעדים
הכות הרשע ותיפוק ליה ה( מלא תענה ב( משום דהוי לאו שאין בו מעשה משתעי ,עדים שקרים שהרשיעו
ב וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו .ת"ר ד' דברים נאמרו בעדים זוממין צדיק ,ובאו אחרים והזימום והצדיקו
אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ג ואין משלמין את את הנדון שהוא צדיק והרשיעו את
הכופר ד ואין נמכרין בעבד עברי משום ג( ר"ע אמרו אף אין משלמין ע"פ העדים הרשעים ,והיה אם בן הכות
את הרשע אם הזמה זו בת מלקות
עצמן אין נעשין בן גרושה ובן חלוצהה כדאמרן ואין גולין לערי מקלט היא שאינו יכול לקיים בה דין הזמה
כדאמרן ואין משלמין את הכופר קסברי כופרא כפרה והני לאו בני כפרה גמורה כגון בעדי בן גרושה או גלות
נינהו מאן תנא כופרא כפרה אמר רב חסדא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן והפילו השופט והכהו :ותיפוק ליה
בן ברוקה היא דתניא ד( ו( ונתן פדיון נפשו ו דמי ניזק רבי ישמעאל בנו של ר' מלא תענה .כל עונשי לאוין מלקות
יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר כופרא אלא במקום שפירש לך בו עונש,
ממונא ומר סבר כופרא כפרה אמר רב פפא לא דכולי עלמא כופרא כפרה וכאן שאינו יכול לענשן בעונש
והכא בהא קא מיפלגי מר סבר ז בדניזק שיימינן ומר סבר בדמזיק שיימינן הכתוב בהן ילקו :לאו שאין בו
מעשה אין לוקין עליו .לקמן יליף
מאי טעמייהו דרבנן נאמר השתה )ב(
למטה ונאמר השתה למעלה מה לה בפרק ג' )דף יג :(:ואין משלמין
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להלן בדניזק אף כאן בדניזק ורבי יש
כופר .אם העידו בשור המועד
אין פדיון נפשו כתיב מיהו כי שיימינן בדניזק שיימינן ואין נמכרין בעבד שהרג את האדם והוזמו והיו מחייבין
עברי סבר רב המנונא למימר ה"מ היכא דאית ליה לדידיה דמיגו דאיהו את הבעלים כופר דכתיב )שמות כא(
לא נזדבן א[ אינהו נמי לא מיזדבנו אבל היכא דלית ליה לדידיה אע"ג אם כופר יושת עליו וגו' :ואין
דאית להו לדידהו מיזדבנו )א"ל רבא ב[( ולימרו ליה אי אנת הוה לך מי נמכרין .אם העידוהו שגנב ואין לו
הוה מיזדבנת אנן נמי לא מיזדבנינן אלא ג[ סבר רב המנונא למימר מה לשלם ונגמר דינו לימכר כדכתיב
ונמכר בגנבתו :אין משלמין ע"פ
ה"מ היכא דאית ליה או לדידיה או לדי זד(הו אבל היכא דלית ליה לא עצמן .אם הוזמו בב"ד ,ולא הספיק
ה(לדידיה ולא לדידהו מזדבני א"ל רבא ונמכר בגנבתו אמר רחמנא בעל דין להעמידן בדין על הזמתן עד
בגנבתו ולא בזממו :משום ר"ע אמרו וכו' :מאי טעמא דר"ע קסבר שברחו ובאו בב"ד אחר והודו שהוזמו
ח קנסא הוא וקנס אין משלם ע"פ עצמו אמר רבה תדע שהרי לא עשו מעשה בב"ד פלוני .ולקמן מפרש טעמא:
]ונהרגים ד[[ ומשלמין אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעלים ה[ ומשלמים כופרא כפרה .לכפר על זה שהרג
שורו את האדם ,והני לאו בני כפרה
מאי
נינהו שלא הרג שורם אדם :ומר סבר כופרא ממונא .שהזיק גופו של זה ונתחייב ליורשיו דמי ההרוג :כופרא כפרה .לכפר
על עצמו שחייב מיתה בידי שמים ,לפיכך יתן דמי עצמו :בדניזק שיימינן .בהכי הויא ליה כפרה כי יהיב דמי ניזק ,ולקמיה
מפרש טעמיה :מאי טעמייהו דרבנן .דאילו ר' ישמעאל מסתבר טעמיה ,כיון דכופרא כפרה דמי עצמו בעי למיתב :נאמר השתה
למעלה .בנוגף אשה הרה כאשר ישית עליו בעל האשה )שם( :ונאמר השתה למטה .בכופר אם כופר יושת עליו :מה להלן בדניזק.
שמשלם דמי וולדות שנזוקו :פדיון נפשו .דנותן את הכופר :ורבנן .אמרי לך אין ודאי פדיון נפשו הוא דכופרא כפרה ,מיהו בדניזק שיימינן ובהכי
הויא למזיק פדיון נפשו :דאית ליה לדידיה .שיש לו לגנב ממון לשלם דמי הגניבה אם לא הוזמו ולהם אין מה לשלם ,דמיגו 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 :(:תדע .דקנסא הוא ,שהרי המעידים בנפש לא הרגו אדם ולא נהרג אדם על פיהם ונהרגין ומשלמין ממון:
מאי

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( סנהדרין י ,.ב( ]עי'
תוס' שבת קנד .ד"ה בלאו
וכו' פלפלו בסוגיא דהכא
ועי' תוספות סנהדרין י.
ד"ה וכל ותוס' כתובות
מה :ד"ה ר' יהודה[,
ג( ]לקמן ג .ד :ב"ק ה,[.
ד( ב"ק כז .מ,.
ה( ]קדושין יח .ע"ש[,
ו( ]וע"ע מ"ש תוס'
מנחות טו .ד"ה המפגל[.

=
הגהות הב"ח

)א( גמ' והצדיקו כו' .נ"ב
וליכא לאוקמי הך מלקות
במקום שאפשר לקיים בו
דין הזמה דמכדי רשעתו
נפקא לן באלו נערות
משום רשעה אחת אתה
מחייבו ואי אתה מחייבו
משום שתי רשעיות ואי
לאו הני קראי יתירא דגלי
גבי בן גרושה ובגלות
הו"א דקרא דוהצדיקו
וכו' לא אתי אלא לעדי בן
גרושה שהן ישראלים
דהתם לא אפשר לקיים בו
דין הזמה הלכך חייבים
מלקות אבל כשהן כהנים
אפשר לקיים בהו דין
הזמה קמ"ל קראי:
)ב( שם השתה למעלה
ונאמר השתה למטה מה.
נ"ב אינה גז"ש מופנה
ולא היקשא אלא גילוי
מלתא בעלמא למטה
כלמעלה) :ג( תוס' ד"ה
ומה וכו' ק"ו והכי נמי
קאמרינן לעיל:

=

תורה אור השלם
א( וֲַא ֶLר יָבֹא ֶאת ֵרֵעהe
בַַַiער לְַחטֹב ֵעצִים
וְנְִָcחה יָד Bבְַַbרזֶן לִכְרֹת
ָהֵעץ וְנַָLל ַהְַaרזֶל ִמן
ָהֵעץ ָeמצָא ֶאת ֵרֵעהe
וֵָמת הeא יָנeס ֶאל ַאַחת
ֶהָעִרים ָהֵאֶlה וָָחי:
]דברים יט ,ה[

ב( וֲַעשִֹיֶתם לֲַk Bא ֶLר
זַָמם לֲַעשֹBת לְָאִחיו
eבִַעְרָָ zהָרע ִמְִwר:Eֶa
]דברים יט ,יט[

ג( ִkי יְִהיֶה ִריב ֵaין
ֲאנִָLים וְנִֶ eLְbאל
Lְ eפָטeם
ַהִָtLְ nט
וְִהצְִcיקֶ eאת ַהִcַvיק
וְִהְר ִLיעֶ eאת ָהָר ָLע:
]דברים כה ,א[

ד( וְָהיָה ִאם ִaן ַהBkת
ָהָר ָLע וְִהִtילַ BהֹMפֵט
וְִהָkה eלְפָנָיו ְkדֵי
ִר ְָLעתְִa Bמְסָtר:
]דברים כה ,ב[

ה( Gא ִתְרצַח Gא ִתנְָאף
Gא ִתגְנֹב Gא ַתֲענֶה
בְֵרֲעֵ Eעד ָLקֶר:
]שמות כ ,יג[

ו( ִאם ֹkפֶר יLַ eת ָעלָיו
וְנַָתן ִtדְיֹן נַפְְk BLכֹל
ֲא ֶLר יLַ eת ָעלָיו:
]שמות כא ,ל[

ז( ִאם זְָרָחה ַה ֶֶMמL
ָעלָיו ִָcמים לֵlLַ Bם
יְֵַlLם ִאם ֵאין ל Bוְנְִמַkר
ִaגְנֵב
ָת] :Bשמות כב ,ב[

=
ליקוטי רש"י

ומה הסוקל
נאמרו בעדים זוממין
נסקל .הרגו .שלא הוזמו
אין נעשין בן גרושה או
בן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ואין משלמין את הכופר ואין נמכרין לעבד עברי .משום ר' עקיבא אמרו אף אין עד שנהרג הנידון על פיהם ]לקמן ה .[:רמז לעדים זוממין שלוקין .היכא דאין הזמה יכולה להתקיים בהם כגון מעידין
משלמין ]על פי עצמן .אין נעשין בן גרושה וכו'[ ואין גולין לערי מקלט שנאמר הוא ינוס הוא ולא זוממין .אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ונמצאו זוממין והרי הם כהנים אין אומרים יעשה זה בן גרושה תחתיו אלא סופג את
ואין משלמין כופר מאי טעמא כופרא כפרה הוא והני לאו בני כפרה נינהו כיצד כגון שהעידו כי שורו של הארבעים מנלן ]סנהדרין י .[.משום .דבית דין הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות את הרשע צדקת
פלוני הרג פלוני שמחייבין אותו כופר ונמצאו זוממין אין משלמין את הכופר .ואין נמכרין בעבד עברי .מאי צדיק למה הוזכרה כאן וכי משום צדקת צדיק מתחייב רשע מלקות אלא ודאי עדים זוממין רמיזי הכא דאעדים קאי האי והיה
טעמא אמר רבא דאמר קרא אם אין לו ונמכר בגנבתו בגנבה נמכר ולא בזממו .משום ר' עקיבא אמרו אף אין אם בן הכות והכי קאמר עדים שהרשיעו צדיק והוזמו והצדיקו עדים אחרונים את הצדיק והרי נעשו רשעים אלו העדים
הראשונים וילקו ואם אינו ענין לעדות ממון דהא אין לוקין ומשלמין תניהו ענין לבן גרושה וכיוצא בו ]שם[ .לאו שאין בו
משלמין על פי עצמן .מאי טעמא קסבר ר' עקיבא עדים זוממין קנסא הוא ואין אדם משלם קנס על פי עצמו.
אמר רבא תדע שהרי לא עשו מעשה ונהרגין .וכן אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין מעשה אין לוקין עליו .דומיא דלאו דחסימה .שהוא כתוב אצל פרשת מלקות ]לקמן יג .[:אין משלמין על פי עצמן.
כגון אם הוזמו בבית דין זה ולא הספיק בעל דין להעמידן בדין ולתובען והלכו למקום אחר והודו שם בבית דין ואמרו
הנה
חשק שלמה על ר"ח א( כפרש"י וכבר הקשו הראשונים על זה הפי':
הוזמנו בבית דינו של פלוני פטורין .דמודה בקנס פטור ]בבא קמא ה .[.בדניזק שיימינן .בגופו של מת ובהכי מכפר
מזיק ]ב"ק מ .[.נאמר השתה למעלה .לענין דמי ולדות כאשר ישית עליו בעל האשה .ונאמר השתה למטה .במועד שהמית אם כופר יושת עליו ]שם[ .בזממו .אם העיד בחבירו שגנב והוזם ואין לו במה לשלם אינו נמכר ]קידושין יח.[.
אינו

2б4

глава первая

рактат

акот

 – וְ ֵאין ג ֹּולִ ין לְ ָע ֵרי ִמ ְקלָ טВо-вторых, они не ухо-

Гемара объясняет, на чем основаны законы,
перечисленные в барайте.
ּשה וּבֶ ן חֲלוּצָ ה
ָ ׁ  – ֵאין נַעֲ שִׂ ין ֶּבן ְּגרוОни не получают статус сына разведенной женщины или
сына халуцы,  – ְּכ ַדאֲ ָמ ָרןкак говорилось выше
(2а): такое наказание невозможно, поскольку
оно влияет на потомство наказанного.
 – וְ ֵאין ג ֹּולִ ין לְ ָע ֵרי ִמ ְקלָ טНе уходят в изгнание в
города-убежища,  – ְּכ ַדאֲ ָמ ָרןкак говорилось
выше (2б): сказано об убившем неумышленно, что «он убежит в один из городов…»
(Дварим 19:5), – «он», но не лжесвидетели.
ש ְּל ִמין ֶאת הַ כּ ֹופֶ ר
ַ ׁ  – וְ ֵאין ְמНе платят кофер. ָק ָס ְב ִרי
 – כּ ו ְּפ ָרא ַּכ ּ ָפ ָרהАвторы барайты считают, что
кофер – это искупление, то есть для хозяина
быка выплата служит искуплением за убийство человека, произошедшее по его халатности,  – וְ ָהנֵי לָ או ְ ּבנֵי ַּכ ּ ָפ ָרה נִ ינְ ה ּוа для этих лжесвидетелей такого рода искупление не имеет
места, поскольку их бык никого не убивал12.
Гемара исследует вопрос о сути кофера.
 – ַמאן ּ ָתנָא כּ ו ְּפ ָרא ַּכ ּ ָפ ָרהKто этот тана, считавший, что кофер имеет статус искупительной
выплаты?  – ָא ַמר ַרב ִח ְס ָ ּדאСказал рав Хисда:
רו ָקה ִהיא
ֹ של ַר ִ ּבי ֹיוחָ נָן ֶּבן ְ ּב
ֶ ׁ  – ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ֹנוэто
мнение раби Ишмаэля сына раби Йоханана бен Брока.  – ְ ּד ַתנְ יָאКак учили в барайте
о хозяине бодливого быка, убившего человека: « – וְ נ ַָתן ִּפ ְד ֹיון נ ְַפ ׁש ֹוкогда на него будет наложен кофер, то даст выкуп за свою душу –
все, что будет на него наложено» (Шмот 21:30).

10. Если хозяин быка, имеющего статус шор
муад [бодливый бык], не стерег его и бык забодал
насмерть человека, хозяин быка подлежит смерти от руки Небес; Тора предписывает ему выплату кофера, которая освобождает его от наказания
смертью. См. Шмот (21:28-30).
11. Сказано о воре (Шмот 22:2): «…он должен платить, а если нет у него [чем платить], то будет
продан [в рабство, чтобы уплатить] за свою кражу». Речь в этом стихе идет о ситуации, когда
суд обязал человека вернуть украденное либо
уплатить его денежный эквивалент. Если у вора
не оказалось на это средств, суд продает его

в качестве еврейского раба, а вырученные от
продажи деньги идут на оплату нанесенного им
ущерба.

дят в изгнание в города-убежища за ложное
свидетельство о непреднамеренном убийстве.  – וְ ֵאין ְמ ׁ ַש ְּל ִמין ֶאת ַהכּ ֹופֶ רВ-третьих, они не
платят кофер10 [букв. – искупление] за ложное свидетельство об убийстве человека
бодливым быком, что обязывает владельца
быка к выплате кофера. – וְ ֵאין נִ ְמ ָּכ ִרין ְ ּב ֶעבֶ ד ִע ְב ִרי
И, в-четвертых, их не продают в рабство в
качестве еврейского раба за ложные показания о краже, если по приговору суда их
жертва должна быть продана в рабство, поскольку ей нечем возместить украденное11.
 – ִמ ּׁשוּם ַר ִ ּבי עֲ ִקיבָ א ָא ְמר ּוОт имени раби Акивы
сказано, что к этому перечню присоединяется еще один случай: ַאף ֵאין ְמ ׁ ַש ְּל ִמין ַעל ִּפי
 – ַע ְצ ָמןэдим зомемин также не платят своей
жертве на основе их собственного признания. Речь идет о ситуации, когда свидетели показали, что некто должен кому-либо
деньги, а затем другие свидетели уличили
первых во лжи. Прежде чем жертва злого
умысла успела привлечь лжесвидетелей
к суду, чтобы взыскать с них выплату по
принципу «что злоумышлял», лжесвидетели сбежали. Потом они пришли в другой
суд и признались, что были уличены во лжи
в первом суде и получили статус эдим зомемин. В таком случае, по мнению раби Акивы, второй суд не обязывает лжесвидетелей платить.

12. Так объясняет позицию авторов барайты
Раши.
Слова Раши требуют пояснения, поскольку такой
аргумент может показаться правомерным и по
отношению к другим случаям лжесвидетельства.
Например, если свидетели дали ложные показания, что некто совершил убийство, они наказываются смертной казнью. Почему мы не говорим,
что раз они никого не убивали, такое наказание к
ним неприменимо? 
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)גליון( ועיי' מראה כהן
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=
רבינו חננאל

ומה הסוקל אינו נסקל
כדקי"ל לא הרגו נהרגין
הרגו אין נהרגין א( הבא
לסקול ולא סקלו אינו
דין שלא יסקל .אלא
מחוורתא כדשנין מעיקר'
ועשיתם לו ולא לזרעו.

מעידנו באיש פלוני
שחייב גלות ונמצאו
זוממין אין אומרים
יגלה זה תחתיו אלא
לוקין ארבעים .מנא לן

אמר ריש לקיש דאמר
קרא הוא ינוס הוא ולא
זוממין .ר' יוחנן אמר
ק"ו ומה הוא אם עשה
במזיד בלא התראה אינו
נהרג ואינו גולה הן
שאע"פ שהן במזיד לא
עשו מעשה אינו דין
שלא יגלו .ודחי' היא
הנותנת כלומר מדבריך
ראוי הוא שיגלו כדי
שתהיה להן כפרה מאחר
שלא עשו מעשה אבל
הוא שעשה מעשה במזיד
לא תהיה כפרה בגלות.
ונדחו דברי ר' יוחנן
ועמדו דברי ריש לקיש:

אמר עולא רמז לעדים
זוממין שלוקין מן

התורה מנין שנאמר
והצדיקו את הצדיק
והרשיעו את הרשע והיה
אם בן הכות הרשע
משום והצדיקו את
הצדיק והרשיעו את
הרשע ילקה .אלא כגון
דאתו עדים והרשיעו
הצדיק והצדיקו הרשע.
ואתו שהדי אחריני
והצדיקו את הצדיק
דמעיקרא והרשיעו את
הרשע כלומר שוינהו
להנהו שהדי קמאי
רשעים והיה אם בן הכות
הרשע .אבל מלאו דלא
תענה אין לוקין משום
דהוה ליה לאו שאין בו
מעשה :ת"ר ד' דברים

ב:
ומה

כיצד העדים

פרק ראשון

מכ ו ת

הסוקל אינו נסקל .פי' הקונטרס כשהרגו אין נהרגין דין ומה הסוקל אינו נסקל .עדים שלא הוזמו עד שנהרג הנדון ואח"כ
הוא דבאו להרוג ולא הרגו דאין נהרגין .וקשה טובא חדא הוזמו אין נהרגין ,כדאמרינן בפרקין )דף ה (:הרגו אין נהרגין דכתיב
דה"ל למימר כדאמרינן לקמן )דף ה (:הרגו אין נהרגין .ועוד מאי כאשר זמם ולא כאשר עשה :הבא לסקול ולא סקל .שהוזם עד שלא
פריך שאני הכא דגלי קרא בהדיא דהבא לסקול ולא סקל דנסקל נהרג הנדון :הוא שעשה מעשה במזיד אינו גולה .ההורג שעשה
בההוא קרא גופיה דחזינן דהסוקל
מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
אינו נסקל כדכתיב כאשר זמם ולא ומה הסוקל אינו נסקל הבא לסקול ולא ואפילו בזמן שאינו נהרג כגון במזיד
כאשר עשה אבל לעולם אימא לך סקל אינו דין שלא יסקל אלא מחוורתא בלא התראה :הם שלא עשו מעשה.
דאית לך שפיר ק"ו דלעיל דלענין כדשנינן מעיקרא :מעידין אנו באיש פלוני אלא דיבור בעלמא ,ובמזיד העידו,
חילול דהא לא גלי קרא בשום מקום שהוא חייב גלות כו' :מנא הני מילי אמר אינו דין שלא יגלו על המזיד :ומקשינן
לרבי יוחנן והיא הנותנת .המדה
דשייך בדבר הזה שיתחלל הזמה .ועוד
א(
קשה דהוה ליה לתרץ דהתם ודאי ר"ל דאמר קרא הוא ינוס אל אחת הערים הזאת שהבאת לפטרן היא הנותנת
לא עבדינן ק"ו משום דא"כ בטלת הוא ולא זוממין ר' יוחנן אומר ק"ו ומה הוא להם חובת גלות ,הוא לפי שעושה
תורת עדים זוממין לגמרי ולא משכחת שעשה מעשה במזיד אינו גולה הן שלא מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
לה כאשר זמם אבל לעיל דלא בטלת עשו מעשה במזיד אינו דין שלא יגלו והיא דלא תהוי ליה כפרה :הם שלא עשו
תורת עדים זוממין שייך שפיר נותנת )והלא דין הוא( הוא שעשה מעשה מעשה יגלו .על זדונן כי היכי כו':
למיעבד ק"ו .לכך פירש ר"ת דה"ק במזיד לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה רמז לעדים זוממין שלוקין .עדי בן
ומה הסוקל אינו נסקל פירוש אדם כפרה הן שלא עשו מעשה במזיד נמי גרושה או עדי גלות שפטרם הכתוב
שסוקל חבירו באבנים ומת דנדון
מדין הזמה מנין שהן לוקין .ולקמיה
בסייף ולא בסקילה הבא ליסקל ולא ליגלו כי היכי דא(ליהוי להו כפרה אלא פריך תיפוק ליה מלא תענה:
נסקל עדים שמעידין ח[ איש פלוני מחוורתא כדר"ל .אמר עולא רמז לעדים משום דהצדיקו את הצדיק כו'.
שמחויב סקילה ולא נסקל על ידם זוממין מן התורה מנין רמז לעדים זוממין והא בתמיה ,אי והצדיקו והרשיעו בדיינין
אינו דין שלא יסקלנו ט[ והשתא לא כתיב ב( ועשיתם לו כאשר זמם אלא רמז קאמר וצדיק ורשע בבעלי דינין למה
בטלת לגמרי דאיכא לאוקומי קרא לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין דכתיב לי והצדיקו צדיק ו[ כו' ,ליכתוב כי יהיה
דועשיתם כאשר זמם כשהן מעידין ג( והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט
שמחויב שאר מיתות ב"ד שאינו ד( והיה אם בן הכות הרשע משום והצדיקו ושפטום והיה אם בן הכות ז[ ,למה
הוזכרה כאן צדקת צדיק ,וכי כל
בסקילה ואפ"ה לא עבדינן האי
ק"ו )ג( דהכי קאמר לו לעיל דלא את הצדיק ואהרשיעו את הרשע והיה אם בן מקום שהצדיקו ב"ד את הזכאי
הכות הרשע אלא עדים שהרשיעו את הצדיק וחייבו את החייב יש מלקות דאתא
עבדינן י[ ק"ו בכהאי גוונא ו( :
ואתו עדים אחריני )א( והצדיקו את הצדיק קרא למיתלי מלקות בוהצדיקו
באומר
דמעיקרא ושוינהו להני רשעים והיה אם בן והרשיעו ,אלא על כרחך בעדים
הכות הרשע ותיפוק ליה ה( מלא תענה ב( משום דהוי לאו שאין בו מעשה משתעי ,עדים שקרים שהרשיעו
ב וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו .ת"ר ד' דברים נאמרו בעדים זוממין צדיק ,ובאו אחרים והזימום והצדיקו
אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ג ואין משלמין את את הנדון שהוא צדיק והרשיעו את
הכופר ד ואין נמכרין בעבד עברי משום ג( ר"ע אמרו אף אין משלמין ע"פ העדים הרשעים ,והיה אם בן הכות
את הרשע אם הזמה זו בת מלקות
עצמן אין נעשין בן גרושה ובן חלוצהה כדאמרן ואין גולין לערי מקלט היא שאינו יכול לקיים בה דין הזמה
כדאמרן ואין משלמין את הכופר קסברי כופרא כפרה והני לאו בני כפרה גמורה כגון בעדי בן גרושה או גלות
נינהו מאן תנא כופרא כפרה אמר רב חסדא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן והפילו השופט והכהו :ותיפוק ליה
בן ברוקה היא דתניא ד( ו( ונתן פדיון נפשו ו דמי ניזק רבי ישמעאל בנו של ר' מלא תענה .כל עונשי לאוין מלקות
יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר כופרא אלא במקום שפירש לך בו עונש,
ממונא ומר סבר כופרא כפרה אמר רב פפא לא דכולי עלמא כופרא כפרה וכאן שאינו יכול לענשן בעונש
והכא בהא קא מיפלגי מר סבר ז בדניזק שיימינן ומר סבר בדמזיק שיימינן הכתוב בהן ילקו :לאו שאין בו
מעשה אין לוקין עליו .לקמן יליף
מאי טעמייהו דרבנן נאמר השתה )ב(
למטה ונאמר השתה למעלה מה לה בפרק ג' )דף יג :(:ואין משלמין
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להלן בדניזק אף כאן בדניזק ורבי יש
כופר .אם העידו בשור המועד
אין פדיון נפשו כתיב מיהו כי שיימינן בדניזק שיימינן ואין נמכרין בעבד שהרג את האדם והוזמו והיו מחייבין
עברי סבר רב המנונא למימר ה"מ היכא דאית ליה לדידיה דמיגו דאיהו את הבעלים כופר דכתיב )שמות כא(
לא נזדבן א[ אינהו נמי לא מיזדבנו אבל היכא דלית ליה לדידיה אע"ג אם כופר יושת עליו וגו' :ואין
דאית להו לדידהו מיזדבנו )א"ל רבא ב[( ולימרו ליה אי אנת הוה לך מי נמכרין .אם העידוהו שגנב ואין לו
הוה מיזדבנת אנן נמי לא מיזדבנינן אלא ג[ סבר רב המנונא למימר מה לשלם ונגמר דינו לימכר כדכתיב
ונמכר בגנבתו :אין משלמין ע"פ
ה"מ היכא דאית ליה או לדידיה או לדי זד(הו אבל היכא דלית ליה לא עצמן .אם הוזמו בב"ד ,ולא הספיק
ה(לדידיה ולא לדידהו מזדבני א"ל רבא ונמכר בגנבתו אמר רחמנא בעל דין להעמידן בדין על הזמתן עד
בגנבתו ולא בזממו :משום ר"ע אמרו וכו' :מאי טעמא דר"ע קסבר שברחו ובאו בב"ד אחר והודו שהוזמו
ח קנסא הוא וקנס אין משלם ע"פ עצמו אמר רבה תדע שהרי לא עשו מעשה בב"ד פלוני .ולקמן מפרש טעמא:
]ונהרגים ד[[ ומשלמין אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעלים ה[ ומשלמים כופרא כפרה .לכפר על זה שהרג
שורו את האדם ,והני לאו בני כפרה
מאי
נינהו שלא הרג שורם אדם :ומר סבר כופרא ממונא .שהזיק גופו של זה ונתחייב ליורשיו דמי ההרוג :כופרא כפרה .לכפר
על עצמו שחייב מיתה בידי שמים ,לפיכך יתן דמי עצמו :בדניזק שיימינן .בהכי הויא ליה כפרה כי יהיב דמי ניזק ,ולקמיה
מפרש טעמיה :מאי טעמייהו דרבנן .דאילו ר' ישמעאל מסתבר טעמיה ,כיון דכופרא כפרה דמי עצמו בעי למיתב :נאמר השתה
למעלה .בנוגף אשה הרה כאשר ישית עליו בעל האשה )שם( :ונאמר השתה למטה .בכופר אם כופר יושת עליו :מה להלן בדניזק.
שמשלם דמי וולדות שנזוקו :פדיון נפשו .דנותן את הכופר :ורבנן .אמרי לך אין ודאי פדיון נפשו הוא דכופרא כפרה ,מיהו בדניזק שיימינן ובהכי
הויא למזיק פדיון נפשו :דאית ליה לדידיה .שיש לו לגנב ממון לשלם דמי הגניבה אם לא הוזמו ולהם אין מה לשלם ,דמיגו 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 :(:תדע .דקנסא הוא ,שהרי המעידים בנפש לא הרגו אדם ולא נהרג אדם על פיהם ונהרגין ומשלמין ממון:
מאי

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( סנהדרין י ,.ב( ]עי'
תוס' שבת קנד .ד"ה בלאו
וכו' פלפלו בסוגיא דהכא
ועי' תוספות סנהדרין י.
ד"ה וכל ותוס' כתובות
מה :ד"ה ר' יהודה[,
ג( ]לקמן ג .ד :ב"ק ה,[.
ד( ב"ק כז .מ,.
ה( ]קדושין יח .ע"ש[,
ו( ]וע"ע מ"ש תוס'
מנחות טו .ד"ה המפגל[.

=
הגהות הב"ח

)א( גמ' והצדיקו כו' .נ"ב
וליכא לאוקמי הך מלקות
במקום שאפשר לקיים בו
דין הזמה דמכדי רשעתו
נפקא לן באלו נערות
משום רשעה אחת אתה
מחייבו ואי אתה מחייבו
משום שתי רשעיות ואי
לאו הני קראי יתירא דגלי
גבי בן גרושה ובגלות
הו"א דקרא דוהצדיקו
וכו' לא אתי אלא לעדי בן
גרושה שהן ישראלים
דהתם לא אפשר לקיים בו
דין הזמה הלכך חייבים
מלקות אבל כשהן כהנים
אפשר לקיים בהו דין
הזמה קמ"ל קראי:
)ב( שם השתה למעלה
ונאמר השתה למטה מה.
נ"ב אינה גז"ש מופנה
ולא היקשא אלא גילוי
מלתא בעלמא למטה
כלמעלה) :ג( תוס' ד"ה
ומה וכו' ק"ו והכי נמי
קאמרינן לעיל:

=

תורה אור השלם
א( וֲַא ֶLר יָבֹא ֶאת ֵרֵעהe
בַַַiער לְַחטֹב ֵעצִים
וְנְִָcחה יָד Bבְַַbרזֶן לִכְרֹת
ָהֵעץ וְנַָLל ַהְַaרזֶל ִמן
ָהֵעץ ָeמצָא ֶאת ֵרֵעהe
וֵָמת הeא יָנeס ֶאל ַאַחת
ֶהָעִרים ָהֵאֶlה וָָחי:
]דברים יט ,ה[

ב( וֲַעשִֹיֶתם לֲַk Bא ֶLר
זַָמם לֲַעשֹBת לְָאִחיו
eבִַעְרָָ zהָרע ִמְִwר:Eֶa
]דברים יט ,יט[

ג( ִkי יְִהיֶה ִריב ֵaין
ֲאנִָLים וְנִֶ eLְbאל
Lְ eפָטeם
ַהִָtLְ nט
וְִהצְִcיקֶ eאת ַהִcַvיק
וְִהְר ִLיעֶ eאת ָהָר ָLע:
]דברים כה ,א[

ד( וְָהיָה ִאם ִaן ַהBkת
ָהָר ָLע וְִהִtילַ BהֹMפֵט
וְִהָkה eלְפָנָיו ְkדֵי
ִר ְָLעתְִa Bמְסָtר:
]דברים כה ,ב[

ה( Gא ִתְרצַח Gא ִתנְָאף
Gא ִתגְנֹב Gא ַתֲענֶה
בְֵרֲעֵ Eעד ָLקֶר:
]שמות כ ,יג[

ו( ִאם ֹkפֶר יLַ eת ָעלָיו
וְנַָתן ִtדְיֹן נַפְְk BLכֹל
ֲא ֶLר יLַ eת ָעלָיו:
]שמות כא ,ל[

ז( ִאם זְָרָחה ַה ֶֶMמL
ָעלָיו ִָcמים לֵlLַ Bם
יְֵַlLם ִאם ֵאין ל Bוְנְִמַkר
ִaגְנֵב
ָת] :Bשמות כב ,ב[

=
ליקוטי רש"י

ומה הסוקל
נאמרו בעדים זוממין
נסקל .הרגו .שלא הוזמו
אין נעשין בן גרושה או
בן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ואין משלמין את הכופר ואין נמכרין לעבד עברי .משום ר' עקיבא אמרו אף אין עד שנהרג הנידון על פיהם ]לקמן ה .[:רמז לעדים זוממין שלוקין .היכא דאין הזמה יכולה להתקיים בהם כגון מעידין
משלמין ]על פי עצמן .אין נעשין בן גרושה וכו'[ ואין גולין לערי מקלט שנאמר הוא ינוס הוא ולא זוממין .אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ונמצאו זוממין והרי הם כהנים אין אומרים יעשה זה בן גרושה תחתיו אלא סופג את
ואין משלמין כופר מאי טעמא כופרא כפרה הוא והני לאו בני כפרה נינהו כיצד כגון שהעידו כי שורו של הארבעים מנלן ]סנהדרין י .[.משום .דבית דין הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות את הרשע צדקת
פלוני הרג פלוני שמחייבין אותו כופר ונמצאו זוממין אין משלמין את הכופר .ואין נמכרין בעבד עברי .מאי צדיק למה הוזכרה כאן וכי משום צדקת צדיק מתחייב רשע מלקות אלא ודאי עדים זוממין רמיזי הכא דאעדים קאי האי והיה
טעמא אמר רבא דאמר קרא אם אין לו ונמכר בגנבתו בגנבה נמכר ולא בזממו .משום ר' עקיבא אמרו אף אין אם בן הכות והכי קאמר עדים שהרשיעו צדיק והוזמו והצדיקו עדים אחרונים את הצדיק והרי נעשו רשעים אלו העדים
הראשונים וילקו ואם אינו ענין לעדות ממון דהא אין לוקין ומשלמין תניהו ענין לבן גרושה וכיוצא בו ]שם[ .לאו שאין בו
משלמין על פי עצמן .מאי טעמא קסבר ר' עקיבא עדים זוממין קנסא הוא ואין אדם משלם קנס על פי עצמו.
אמר רבא תדע שהרי לא עשו מעשה ונהרגין .וכן אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין מעשה אין לוקין עליו .דומיא דלאו דחסימה .שהוא כתוב אצל פרשת מלקות ]לקמן יג .[:אין משלמין על פי עצמן.
כגון אם הוזמו בבית דין זה ולא הספיק בעל דין להעמידן בדין ולתובען והלכו למקום אחר והודו שם בבית דין ואמרו
הנה
חשק שלמה על ר"ח א( כפרש"י וכבר הקשו הראשונים על זה הפי':
הוזמנו בבית דינו של פלוני פטורין .דמודה בקנס פטור ]בבא קמא ה .[.בדניזק שיימינן .בגופו של מת ובהכי מכפר
מזיק ]ב"ק מ .[.נאמר השתה למעלה .לענין דמי ולדות כאשר ישית עליו בעל האשה .ונאמר השתה למטה .במועד שהמית אם כופר יושת עליו ]שם[ .בזממו .אם העיד בחבירו שגנב והוזם ואין לו במה לשלם אינו נמכר ]קידושין יח.[.
אינו
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Здесь имеется в виду  – ְ ּד ֵמי נִ י ָזּקстоимость потерпевшего [убитого]13. Так считает первый
тана барайты. ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ֹנו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֹיוחָ נָן ֶּבן
או ֵמר
ֹ רו ָקה
ֹ  – ְ ּבА раби Ишмаэль сын раби Йоханана бен Брока говорит, что имеется в виду
 – ְ ּד ֵמי ַמ ִזּיקстоимость нанесшего ущерб. То
есть что стих подразумевает: хозяин быка
должен выплатить свою собственную стоимость. יפלְ גֵ י
ְ  – ַמאי לָ או ְ ּב ָהא ָקא ִמРазве не в том
состоит их спор, מונָא
ֹ  – ְ ּד ַמר ָסבַ ר כּ ו ְּפ ָרא ָמчто
один из них [первый тана барайты] считал,
что кофер имеет статус имущественной
компенсации за нанесенный ущерб и поэтому сумма компенсации определяется стоимостью пострадавшего, – ו ַּמר ָסבַ ר כּ ו ְּפ ָרא ַּכ ּ ָפ ָרה
а другой тана [раби Ишмаэль] считал, что
кофер является искупительной выплатой,
которой хозяин быка выкупает свою жизнь:
за убийство человека ему положена смерть
от руки Небес, – и поэтому размер выкупа
определяется его собственной стоимостью?14
Гемара отвергает утверждение рава Хисды.
 – ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפאСказал рав Папа:  – לֹאнет! Спор
мудрецов можно объяснить и по-другому:
 – ְ ּדכו ּ ֵּלי ָעלְ ָמא כּ ו ְּפ ָרא ַּכ ּ ָפ ָרהпо всем мнениям кофер имеет статус искупительной выплаты,
יפלְ גֵ י
ְ  – וְ ָהכָ א ְ ּב ָהא ָקא ִמа здесь ]в барайте[ мудрецы спорили о том, как устанавливается

ִ ְשי
ַ ׁ – ַמר ָסבַ ר ִ ּב ְדנִ י ָזּק
размер этой выплаты. ימינַן
Один из них [первый тана барайты] считал,
что размер платежа определяется стоимостью пострадавшего и выплата этой суммы
служит искуплением для хозяина быка. ו ַּמר
ימינַן
ִ ְשי
ַ ׁ  – ָסבַ ר ִ ּב ְד ַמ ִזּיקА другой [раби Ишмаэль]
считал, что размер платежа определяется
стоимостью того, кто нанес ущерб, то есть
хозяина быка, и выплата этой суммы служит
выкупом за его жизнь и освобождает его от
смертной вины.
Рав Папа разъясняет причину этого разногласия.
 – ַמאי ַט ְע ַמיְ יה ּו ְ ּד ַר ָּבנָןКак понять точку зрения
мудрецов [то есть первого таны], согласно которой размер кофера определяется
стоимостью пострадавшего? Ведь они, так
же, как и раби Ишмаэль, считают, что суть
кофера – искупление для виновного. Поэтому было бы логично определять его размер
стоимостью того, кто платит, то есть виновного.
Рав Папа продолжает. Считая кофер искуплением, как и раби Ишмаэль, в определении его размера мудрецы исходят из стихов
Торы. « – נֶאֱ ַמר הֲ ׁ ָש ָתה לְ ַמ ְעלָ הНаложит» сказано
выше [перед стихом о быке]: «И если подерутся люди, и ударят беременную женщину, и та выкинет, но не случится несчастье

Чтобы ответить на этот вопрос, объясняет раби
Шмуэль Розовский (Шиурей раби Шмуэль 94), надо четко
сформулировать обязанности виновного в данной
ситуации. Возможны два варианта: 1) виновный
обязан выплатить деньги; 2) виновный обязан искупить свой грех, а выплата – единственный способ искупления. В данной ситуации верно второе
определение. И если обязанность здесь – искупить
вину за то, что погиб человек, то и на лжесвидетелей должна быть наложена та же обязанность –
искупить смертную вину. Но поскольку такой
вины на них нет, искупление не имеет места.
Ритва объясняет гемару иначе: мудрецы (Бава кама 40а)
сомневаются, можно ли принудить человека к
выплате кофера или он волен сказать, что не
заинтересован в искуплении. Это сомнение не
разрешено, поэтому, согласно правилам установления алахи, суд не может заставить человека
выплатить кофер. Конечно, человек, о котором

даны ложные показания, воспользуется этим и не
станет выплачивать кофер, поскольку точно знает, что на нем обязанности искупления нет. Получается, что оговор в такой ситуации не привел
бы жертву к выплатам, а потому лжесвидетели не
платят кофер.
13. Согласно этому мнению, выплата, о которой
говорит Тора, аналогична обычной компенсации
ущерба. Стоимость потерпевшего оценивается
как стоимость раба и выплачивается его наследникам.
14. Возникает вопрос. То, что кофер является искуплением, на первый взгляд, – очевидный факт: слово «кофер» и значит искупление.
На это указывают и слова стиха «когда на него
будет наложен кофер, то даст выкуп за свою
душу». Почему же первый тана оспаривает мнение раби Ишмаэля и утверждает, что кофер – не
искупление, а имущественная компенсация? 

עין משפט
נר מצוה
ד א מיי' פ"כ מהל' עדות
הל' ט סמג עשין קי:
ה ב מיי' פי"ח מהל'
סנהדרין הלכה ב:
ו ג ד מיי' פ"כ מהל'
עדות הלכה ח סמג עשין
שם:
ז ה מיי' פ"י מהל' נזקי
ממון הלכה ד סמג עשין
סז:
ח ו ז מיי' שם פי"א הל' א
סמג שם:
ט ח מיי' פי"ח מהל'
עדות הלכה ח סמג
עשין קי טוח"מ סי' לח:

=
הגהות וציונים

א[ גי' יעב"ץ מזדבן
)גליון( :ב[ מהר"ם מ"ז
)גליון( :ג[ מהר"ם הכי
)גליון(:
איתמר
ד[ הוסיפו המהרש"א
) ד ק" ס ( .
מרש" י
ובראשונים "ונהרגין"
בלבד ול"ג "ומשלמין"
)ב"ש( :ה[ ראשונים
וכת"י בעליו :ו[ צ"ל
את הצדיק )כת"י(:
ז[ יש להוסיף הרשע
וגו' )כת"י( :ח[ יש
להוסיף על )באה"מ(:
ט[ צ"ל יסקלו )בארות
רש"א
המים( :י[
והיכי קאמר לעיל
דעבדינן ק"ו בכה"ג
)גליון( ועיי' מראה כהן
בילק"מ:

=
רבינו חננאל

ומה הסוקל אינו נסקל
כדקי"ל לא הרגו נהרגין
הרגו אין נהרגין א( הבא
לסקול ולא סקלו אינו
דין שלא יסקל .אלא
מחוורתא כדשנין מעיקר'
ועשיתם לו ולא לזרעו.

מעידנו באיש פלוני
שחייב גלות ונמצאו
זוממין אין אומרים
יגלה זה תחתיו אלא
לוקין ארבעים .מנא לן

אמר ריש לקיש דאמר
קרא הוא ינוס הוא ולא
זוממין .ר' יוחנן אמר
ק"ו ומה הוא אם עשה
במזיד בלא התראה אינו
נהרג ואינו גולה הן
שאע"פ שהן במזיד לא
עשו מעשה אינו דין
שלא יגלו .ודחי' היא
הנותנת כלומר מדבריך
ראוי הוא שיגלו כדי
שתהיה להן כפרה מאחר
שלא עשו מעשה אבל
הוא שעשה מעשה במזיד
לא תהיה כפרה בגלות.
ונדחו דברי ר' יוחנן
ועמדו דברי ריש לקיש:

אמר עולא רמז לעדים
זוממין שלוקין מן

התורה מנין שנאמר
והצדיקו את הצדיק
והרשיעו את הרשע והיה
אם בן הכות הרשע
משום והצדיקו את
הצדיק והרשיעו את
הרשע ילקה .אלא כגון
דאתו עדים והרשיעו
הצדיק והצדיקו הרשע.
ואתו שהדי אחריני
והצדיקו את הצדיק
דמעיקרא והרשיעו את
הרשע כלומר שוינהו
להנהו שהדי קמאי
רשעים והיה אם בן הכות
הרשע .אבל מלאו דלא
תענה אין לוקין משום
דהוה ליה לאו שאין בו
מעשה :ת"ר ד' דברים

ב:
ומה

כיצד העדים

פרק ראשון

מכ ו ת

הסוקל אינו נסקל .פי' הקונטרס כשהרגו אין נהרגין דין ומה הסוקל אינו נסקל .עדים שלא הוזמו עד שנהרג הנדון ואח"כ
הוא דבאו להרוג ולא הרגו דאין נהרגין .וקשה טובא חדא הוזמו אין נהרגין ,כדאמרינן בפרקין )דף ה (:הרגו אין נהרגין דכתיב
דה"ל למימר כדאמרינן לקמן )דף ה (:הרגו אין נהרגין .ועוד מאי כאשר זמם ולא כאשר עשה :הבא לסקול ולא סקל .שהוזם עד שלא
פריך שאני הכא דגלי קרא בהדיא דהבא לסקול ולא סקל דנסקל נהרג הנדון :הוא שעשה מעשה במזיד אינו גולה .ההורג שעשה
בההוא קרא גופיה דחזינן דהסוקל
מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
אינו נסקל כדכתיב כאשר זמם ולא ומה הסוקל אינו נסקל הבא לסקול ולא ואפילו בזמן שאינו נהרג כגון במזיד
כאשר עשה אבל לעולם אימא לך סקל אינו דין שלא יסקל אלא מחוורתא בלא התראה :הם שלא עשו מעשה.
דאית לך שפיר ק"ו דלעיל דלענין כדשנינן מעיקרא :מעידין אנו באיש פלוני אלא דיבור בעלמא ,ובמזיד העידו,
חילול דהא לא גלי קרא בשום מקום שהוא חייב גלות כו' :מנא הני מילי אמר אינו דין שלא יגלו על המזיד :ומקשינן
לרבי יוחנן והיא הנותנת .המדה
דשייך בדבר הזה שיתחלל הזמה .ועוד
א(
קשה דהוה ליה לתרץ דהתם ודאי ר"ל דאמר קרא הוא ינוס אל אחת הערים הזאת שהבאת לפטרן היא הנותנת
לא עבדינן ק"ו משום דא"כ בטלת הוא ולא זוממין ר' יוחנן אומר ק"ו ומה הוא להם חובת גלות ,הוא לפי שעושה
תורת עדים זוממין לגמרי ולא משכחת שעשה מעשה במזיד אינו גולה הן שלא מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
לה כאשר זמם אבל לעיל דלא בטלת עשו מעשה במזיד אינו דין שלא יגלו והיא דלא תהוי ליה כפרה :הם שלא עשו
תורת עדים זוממין שייך שפיר נותנת )והלא דין הוא( הוא שעשה מעשה מעשה יגלו .על זדונן כי היכי כו':
למיעבד ק"ו .לכך פירש ר"ת דה"ק במזיד לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה רמז לעדים זוממין שלוקין .עדי בן
ומה הסוקל אינו נסקל פירוש אדם כפרה הן שלא עשו מעשה במזיד נמי גרושה או עדי גלות שפטרם הכתוב
שסוקל חבירו באבנים ומת דנדון
מדין הזמה מנין שהן לוקין .ולקמיה
בסייף ולא בסקילה הבא ליסקל ולא ליגלו כי היכי דא(ליהוי להו כפרה אלא פריך תיפוק ליה מלא תענה:
נסקל עדים שמעידין ח[ איש פלוני מחוורתא כדר"ל .אמר עולא רמז לעדים משום דהצדיקו את הצדיק כו'.
שמחויב סקילה ולא נסקל על ידם זוממין מן התורה מנין רמז לעדים זוממין והא בתמיה ,אי והצדיקו והרשיעו בדיינין
אינו דין שלא יסקלנו ט[ והשתא לא כתיב ב( ועשיתם לו כאשר זמם אלא רמז קאמר וצדיק ורשע בבעלי דינין למה
בטלת לגמרי דאיכא לאוקומי קרא לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין דכתיב לי והצדיקו צדיק ו[ כו' ,ליכתוב כי יהיה
דועשיתם כאשר זמם כשהן מעידין ג( והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט
שמחויב שאר מיתות ב"ד שאינו ד( והיה אם בן הכות הרשע משום והצדיקו ושפטום והיה אם בן הכות ז[ ,למה
הוזכרה כאן צדקת צדיק ,וכי כל
בסקילה ואפ"ה לא עבדינן האי
ק"ו )ג( דהכי קאמר לו לעיל דלא את הצדיק ואהרשיעו את הרשע והיה אם בן מקום שהצדיקו ב"ד את הזכאי
הכות הרשע אלא עדים שהרשיעו את הצדיק וחייבו את החייב יש מלקות דאתא
עבדינן י[ ק"ו בכהאי גוונא ו( :
ואתו עדים אחריני )א( והצדיקו את הצדיק קרא למיתלי מלקות בוהצדיקו
באומר
דמעיקרא ושוינהו להני רשעים והיה אם בן והרשיעו ,אלא על כרחך בעדים
הכות הרשע ותיפוק ליה ה( מלא תענה ב( משום דהוי לאו שאין בו מעשה משתעי ,עדים שקרים שהרשיעו
ב וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו .ת"ר ד' דברים נאמרו בעדים זוממין צדיק ,ובאו אחרים והזימום והצדיקו
אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ג ואין משלמין את את הנדון שהוא צדיק והרשיעו את
הכופר ד ואין נמכרין בעבד עברי משום ג( ר"ע אמרו אף אין משלמין ע"פ העדים הרשעים ,והיה אם בן הכות
את הרשע אם הזמה זו בת מלקות
עצמן אין נעשין בן גרושה ובן חלוצהה כדאמרן ואין גולין לערי מקלט היא שאינו יכול לקיים בה דין הזמה
כדאמרן ואין משלמין את הכופר קסברי כופרא כפרה והני לאו בני כפרה גמורה כגון בעדי בן גרושה או גלות
נינהו מאן תנא כופרא כפרה אמר רב חסדא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן והפילו השופט והכהו :ותיפוק ליה
בן ברוקה היא דתניא ד( ו( ונתן פדיון נפשו ו דמי ניזק רבי ישמעאל בנו של ר' מלא תענה .כל עונשי לאוין מלקות
יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר כופרא אלא במקום שפירש לך בו עונש,
ממונא ומר סבר כופרא כפרה אמר רב פפא לא דכולי עלמא כופרא כפרה וכאן שאינו יכול לענשן בעונש
והכא בהא קא מיפלגי מר סבר ז בדניזק שיימינן ומר סבר בדמזיק שיימינן הכתוב בהן ילקו :לאו שאין בו
מעשה אין לוקין עליו .לקמן יליף
מאי טעמייהו דרבנן נאמר השתה )ב(
למטה ונאמר השתה למעלה מה לה בפרק ג' )דף יג :(:ואין משלמין
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להלן בדניזק אף כאן בדניזק ורבי יש
כופר .אם העידו בשור המועד
אין פדיון נפשו כתיב מיהו כי שיימינן בדניזק שיימינן ואין נמכרין בעבד שהרג את האדם והוזמו והיו מחייבין
עברי סבר רב המנונא למימר ה"מ היכא דאית ליה לדידיה דמיגו דאיהו את הבעלים כופר דכתיב )שמות כא(
לא נזדבן א[ אינהו נמי לא מיזדבנו אבל היכא דלית ליה לדידיה אע"ג אם כופר יושת עליו וגו' :ואין
דאית להו לדידהו מיזדבנו )א"ל רבא ב[( ולימרו ליה אי אנת הוה לך מי נמכרין .אם העידוהו שגנב ואין לו
הוה מיזדבנת אנן נמי לא מיזדבנינן אלא ג[ סבר רב המנונא למימר מה לשלם ונגמר דינו לימכר כדכתיב
ונמכר בגנבתו :אין משלמין ע"פ
ה"מ היכא דאית ליה או לדידיה או לדי זד(הו אבל היכא דלית ליה לא עצמן .אם הוזמו בב"ד ,ולא הספיק
ה(לדידיה ולא לדידהו מזדבני א"ל רבא ונמכר בגנבתו אמר רחמנא בעל דין להעמידן בדין על הזמתן עד
בגנבתו ולא בזממו :משום ר"ע אמרו וכו' :מאי טעמא דר"ע קסבר שברחו ובאו בב"ד אחר והודו שהוזמו
ח קנסא הוא וקנס אין משלם ע"פ עצמו אמר רבה תדע שהרי לא עשו מעשה בב"ד פלוני .ולקמן מפרש טעמא:
]ונהרגים ד[[ ומשלמין אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעלים ה[ ומשלמים כופרא כפרה .לכפר על זה שהרג
שורו את האדם ,והני לאו בני כפרה
מאי
נינהו שלא הרג שורם אדם :ומר סבר כופרא ממונא .שהזיק גופו של זה ונתחייב ליורשיו דמי ההרוג :כופרא כפרה .לכפר
על עצמו שחייב מיתה בידי שמים ,לפיכך יתן דמי עצמו :בדניזק שיימינן .בהכי הויא ליה כפרה כי יהיב דמי ניזק ,ולקמיה
מפרש טעמיה :מאי טעמייהו דרבנן .דאילו ר' ישמעאל מסתבר טעמיה ,כיון דכופרא כפרה דמי עצמו בעי למיתב :נאמר השתה
למעלה .בנוגף אשה הרה כאשר ישית עליו בעל האשה )שם( :ונאמר השתה למטה .בכופר אם כופר יושת עליו :מה להלן בדניזק.
שמשלם דמי וולדות שנזוקו :פדיון נפשו .דנותן את הכופר :ורבנן .אמרי לך אין ודאי פדיון נפשו הוא דכופרא כפרה ,מיהו בדניזק שיימינן ובהכי
הויא למזיק פדיון נפשו :דאית ליה לדידיה .שיש לו לגנב ממון לשלם דמי הגניבה אם לא הוזמו ולהם אין מה לשלם ,דמיגו 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 :(:תדע .דקנסא הוא ,שהרי המעידים בנפש לא הרגו אדם ולא נהרג אדם על פיהם ונהרגין ומשלמין ממון:
מאי

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( סנהדרין י ,.ב( ]עי'
תוס' שבת קנד .ד"ה בלאו
וכו' פלפלו בסוגיא דהכא
ועי' תוספות סנהדרין י.
ד"ה וכל ותוס' כתובות
מה :ד"ה ר' יהודה[,
ג( ]לקמן ג .ד :ב"ק ה,[.
ד( ב"ק כז .מ,.
ה( ]קדושין יח .ע"ש[,
ו( ]וע"ע מ"ש תוס'
מנחות טו .ד"ה המפגל[.

=
הגהות הב"ח

)א( גמ' והצדיקו כו' .נ"ב
וליכא לאוקמי הך מלקות
במקום שאפשר לקיים בו
דין הזמה דמכדי רשעתו
נפקא לן באלו נערות
משום רשעה אחת אתה
מחייבו ואי אתה מחייבו
משום שתי רשעיות ואי
לאו הני קראי יתירא דגלי
גבי בן גרושה ובגלות
הו"א דקרא דוהצדיקו
וכו' לא אתי אלא לעדי בן
גרושה שהן ישראלים
דהתם לא אפשר לקיים בו
דין הזמה הלכך חייבים
מלקות אבל כשהן כהנים
אפשר לקיים בהו דין
הזמה קמ"ל קראי:
)ב( שם השתה למעלה
ונאמר השתה למטה מה.
נ"ב אינה גז"ש מופנה
ולא היקשא אלא גילוי
מלתא בעלמא למטה
כלמעלה) :ג( תוס' ד"ה
ומה וכו' ק"ו והכי נמי
קאמרינן לעיל:

=

תורה אור השלם
א( וֲַא ֶLר יָבֹא ֶאת ֵרֵעהe
בַַַiער לְַחטֹב ֵעצִים
וְנְִָcחה יָד Bבְַַbרזֶן לִכְרֹת
ָהֵעץ וְנַָLל ַהְַaרזֶל ִמן
ָהֵעץ ָeמצָא ֶאת ֵרֵעהe
וֵָמת הeא יָנeס ֶאל ַאַחת
ֶהָעִרים ָהֵאֶlה וָָחי:
]דברים יט ,ה[

ב( וֲַעשִֹיֶתם לֲַk Bא ֶLר
זַָמם לֲַעשֹBת לְָאִחיו
eבִַעְרָָ zהָרע ִמְִwר:Eֶa
]דברים יט ,יט[

ג( ִkי יְִהיֶה ִריב ֵaין
ֲאנִָLים וְנִֶ eLְbאל
Lְ eפָטeם
ַהִָtLְ nט
וְִהצְִcיקֶ eאת ַהִcַvיק
וְִהְר ִLיעֶ eאת ָהָר ָLע:
]דברים כה ,א[

ד( וְָהיָה ִאם ִaן ַהBkת
ָהָר ָLע וְִהִtילַ BהֹMפֵט
וְִהָkה eלְפָנָיו ְkדֵי
ִר ְָLעתְִa Bמְסָtר:
]דברים כה ,ב[

ה( Gא ִתְרצַח Gא ִתנְָאף
Gא ִתגְנֹב Gא ַתֲענֶה
בְֵרֲעֵ Eעד ָLקֶר:
]שמות כ ,יג[

ו( ִאם ֹkפֶר יLַ eת ָעלָיו
וְנַָתן ִtדְיֹן נַפְְk BLכֹל
ֲא ֶLר יLַ eת ָעלָיו:
]שמות כא ,ל[

ז( ִאם זְָרָחה ַה ֶֶMמL
ָעלָיו ִָcמים לֵlLַ Bם
יְֵַlLם ִאם ֵאין ל Bוְנְִמַkר
ִaגְנֵב
ָת] :Bשמות כב ,ב[

=
ליקוטי רש"י

ומה הסוקל
נאמרו בעדים זוממין
נסקל .הרגו .שלא הוזמו
אין נעשין בן גרושה או
בן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ואין משלמין את הכופר ואין נמכרין לעבד עברי .משום ר' עקיבא אמרו אף אין עד שנהרג הנידון על פיהם ]לקמן ה .[:רמז לעדים זוממין שלוקין .היכא דאין הזמה יכולה להתקיים בהם כגון מעידין
משלמין ]על פי עצמן .אין נעשין בן גרושה וכו'[ ואין גולין לערי מקלט שנאמר הוא ינוס הוא ולא זוממין .אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ונמצאו זוממין והרי הם כהנים אין אומרים יעשה זה בן גרושה תחתיו אלא סופג את
ואין משלמין כופר מאי טעמא כופרא כפרה הוא והני לאו בני כפרה נינהו כיצד כגון שהעידו כי שורו של הארבעים מנלן ]סנהדרין י .[.משום .דבית דין הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות את הרשע צדקת
פלוני הרג פלוני שמחייבין אותו כופר ונמצאו זוממין אין משלמין את הכופר .ואין נמכרין בעבד עברי .מאי צדיק למה הוזכרה כאן וכי משום צדקת צדיק מתחייב רשע מלקות אלא ודאי עדים זוממין רמיזי הכא דאעדים קאי האי והיה
טעמא אמר רבא דאמר קרא אם אין לו ונמכר בגנבתו בגנבה נמכר ולא בזממו .משום ר' עקיבא אמרו אף אין אם בן הכות והכי קאמר עדים שהרשיעו צדיק והוזמו והצדיקו עדים אחרונים את הצדיק והרי נעשו רשעים אלו העדים
הראשונים וילקו ואם אינו ענין לעדות ממון דהא אין לוקין ומשלמין תניהו ענין לבן גרושה וכיוצא בו ]שם[ .לאו שאין בו
משלמין על פי עצמן .מאי טעמא קסבר ר' עקיבא עדים זוממין קנסא הוא ואין אדם משלם קנס על פי עצמו.
אמר רבא תדע שהרי לא עשו מעשה ונהרגין .וכן אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין מעשה אין לוקין עליו .דומיא דלאו דחסימה .שהוא כתוב אצל פרשת מלקות ]לקמן יג .[:אין משלמין על פי עצמן.
כגון אם הוזמו בבית דין זה ולא הספיק בעל דין להעמידן בדין ולתובען והלכו למקום אחר והודו שם בבית דין ואמרו
הנה
חשק שלמה על ר"ח א( כפרש"י וכבר הקשו הראשונים על זה הפי':
הוזמנו בבית דינו של פלוני פטורין .דמודה בקנס פטור ]בבא קמא ה .[.בדניזק שיימינן .בגופו של מת ובהכי מכפר
מזיק ]ב"ק מ .[.נאמר השתה למעלה .לענין דמי ולדות כאשר ישית עליו בעל האשה .ונאמר השתה למטה .במועד שהמית אם כופר יושת עליו ]שם[ .בזממו .אם העיד בחבירו שגנב והוזם ואין לו במה לשלם אינו נמכר ]קידושין יח.[.
אינו

2б6

глава первая

рактат

акот

[с женщиной], то [виновный] будет наказан
[денежным взысканием], какое НАЛОЖИТ
на него муж той женщины…» (Шмот 21:22), וְ נֶאֱ ַמר
ש ָתה לְ ַמ ּ ָטה
ָ ׁ ֲ – הи «наложит» сказано ниже, в
стихе о быке: «Когда [суд] на него [на хозяина быка] НАЛОЖИТ кофер…» (Шмот 21:30). Отсюда вывод15:  – ַמה ְּל ַה ּ ָלן ִ ּב ְדנִ י ָזּקкак там, в случае
с беременной женщиной, размер компенсации определяется ущербом пострадавшего
[отцу выплачивается стоимость погибшего
зародыша]16,  – ַאף ָּכאן ִ ּב ְדנִ י ָזּקтак и здесь, в
случае с бодливым быком, размер искупительной выплаты определяется стоимостью
пострадавшего.
Теперь рав Папа разъясняет позицию раби
Ишмаэля, согласно которой размер платежа определяется стоимостью хозяина
быка.
 – וְ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלА раби Ишмаэль? На чем основана его позиция?  – וְ נ ַָתן ִּפ ְד ֹיון נ ְַפ ׁש ֹו ְּכ ִתיבПоскольку о хозяине быка написано: «даст выкуп за свою душу» – очевидно, что размер
выкупа должен определяться стоимостью
выплачивающего.
В завершение рав Папа возвращается к позиции мудрецов.

 – וְ ַר ָּבנָןА мудрецы? Что они ответят на довод
раби Ишмаэля?  – ִאין ִּפ ְד ֹיון נ ְַפ ׁש ֹו ְּכ ִתיבОни от-

вечают так: действительно, написано «даст
ִ ְשי
ַ ׁ ִמיה ּו ִּכי
выкуп за свою душу». ימינַן ִ ּב ְדנִ י ָזּק
ימינַן
ִ ְשי
ַ ׁ – Однако когда определяют размер
такого выкупа, его определяют по стоимости пострадавшего, как доказано выше17.
Гемара возвращается к барайте и продолжает разъяснение перечисленных в ней законов.
 – וְ ֵאין נִ ְמ ָּכ ִרין ְ ּב ֶעבֶ ד ִע ְב ִריИ не продают эдим
зомемин в рабство в качестве еврейского
раба, даже если они ложно свидетельствовали о человеке, что он совершил кражу, и
тот, в случае неплатежеспособности, подлежал бы продаже в рабство.
Гемара приводит мнение рава Амнуны.
ימר
ַ  – ָסבַ ר ַרב ַה ְמנ ּונָא לְ ֵמСперва считал рав Амֵ יה לְ ִד
нуна, что יה
ֵ ּ  – ָהנֵי ִמэти
ּ יד
ּ ֵילי הֵ יכָ א ְ ּד ִאית ל
слова [барайты] относятся только к случаю,
когда у него [у жертвы оговора] есть сумма, необходимая, чтобы вернуть стоимость
краденого.  – ְ ּד ִמיג ֹּו ְ ּד ִאיה ּו לֹא נִ זְ ַ ּד ַּבןПоскольку
в этом случае его не продали бы в рабство,
то есть лжесвидетельство не привело бы
к продаже,  – ִאינְ ה ּו נ ִַּמי לֹא ִמיזְ ַ ּד ְ ּבנ ּוони, эдим
зомемин, также не подлежат продаже18.

Ответ таков: несомненно, выплата кофера приводит к искуплению, однако тана считает, что и суть,
и формальное определение этой выплаты – имущественная компенсация; выплата компенсации искупает вину, наказуемую смертью от руки Небес.
15. По принципу гзера шава.
16. См. Бава кама (49а). Там же (48б) поясняется,
что стоимость зародыша определяется как разница между стоимостью беременной женщины [на
рынке рабов] и ее стоимостью после родов.
17. По мнению мудрецов, тот факт, что Тора
определяет статус кофера как выкуп за жизнь виновника, не содержит указаний на оценку его размера. Поэтому следует определять этот размер из
отрывка про выкидыш по правилу гзера шава. А
по мнению раби Ишмаэля, то, что выплата является выкупом за душу, однозначно указывает, что
ее размер определяется стоимостью виновника, и
гзера шава здесь неуместна (по Ритва )ד"ה נאמרה.
18. Возникает вопрос: если они не злоумышляли
привести подсудимого к продаже – очевидно, что
и их не продают. Зачем барайта упомянула этот
закон?

Ритва ( )ד״ה ה״מотвечает, что речь идет даже о случае, когда эдим зомемин были уверены, что у их
жертвы денег нет, или о ситуации, когда обвиняемый получил деньги незадолго до вынесения приговора [чего лжесвидетели не предвидели]. Даже
в этом случае [когда лжесвидетели, безусловно,
добивались для своей жертвы приговора о продаже] их не продают в рабство.
А рав Шмуэль Розовский (Шиурей раби Шмуэль, 106) отвечает, что можно было бы предположить, что приговор, который свидетели злоумышляли навлечь
на подсудимого, формулируется так: «заплатить
или быть проданным в рабство» [то есть возместить ущерб в любом случае, даже если для этого
надо быть проданным в рабство]. И не важно, как
этот приговор воплощается в конкретном случае, – лжесвидетелям выносят именно приговор
«заплатить или быть проданным в рабство». Поэтому, если они не платежеспособны, они должны
быть проданы. Согласно объяснению рава Амнуны, барайта сообщает, что это не так – наказание
лжесвидетелей должно соответствовать форме
наказания, которой подверглась бы их жертва.

עין משפט
נר מצוה
ד א מיי' פ"כ מהל' עדות
הל' ט סמג עשין קי:
ה ב מיי' פי"ח מהל'
סנהדרין הלכה ב:
ו ג ד מיי' פ"כ מהל'
עדות הלכה ח סמג עשין
שם:
ז ה מיי' פ"י מהל' נזקי
ממון הלכה ד סמג עשין
סז:
ח ו ז מיי' שם פי"א הל' א
סמג שם:
ט ח מיי' פי"ח מהל'
עדות הלכה ח סמג
עשין קי טוח"מ סי' לח:

=
הגהות וציונים

א[ גי' יעב"ץ מזדבן
)גליון( :ב[ מהר"ם מ"ז
)גליון( :ג[ מהר"ם הכי
)גליון(:
איתמר
ד[ הוסיפו המהרש"א
) ד ק" ס ( .
מרש" י
ובראשונים "ונהרגין"
בלבד ול"ג "ומשלמין"
)ב"ש( :ה[ ראשונים
וכת"י בעליו :ו[ צ"ל
את הצדיק )כת"י(:
ז[ יש להוסיף הרשע
וגו' )כת"י( :ח[ יש
להוסיף על )באה"מ(:
ט[ צ"ל יסקלו )בארות
רש"א
המים( :י[
והיכי קאמר לעיל
דעבדינן ק"ו בכה"ג
)גליון( ועיי' מראה כהן
בילק"מ:

=
רבינו חננאל

ומה הסוקל אינו נסקל
כדקי"ל לא הרגו נהרגין
הרגו אין נהרגין א( הבא
לסקול ולא סקלו אינו
דין שלא יסקל .אלא
מחוורתא כדשנין מעיקר'
ועשיתם לו ולא לזרעו.

מעידנו באיש פלוני
שחייב גלות ונמצאו
זוממין אין אומרים
יגלה זה תחתיו אלא
לוקין ארבעים .מנא לן

אמר ריש לקיש דאמר
קרא הוא ינוס הוא ולא
זוממין .ר' יוחנן אמר
ק"ו ומה הוא אם עשה
במזיד בלא התראה אינו
נהרג ואינו גולה הן
שאע"פ שהן במזיד לא
עשו מעשה אינו דין
שלא יגלו .ודחי' היא
הנותנת כלומר מדבריך
ראוי הוא שיגלו כדי
שתהיה להן כפרה מאחר
שלא עשו מעשה אבל
הוא שעשה מעשה במזיד
לא תהיה כפרה בגלות.
ונדחו דברי ר' יוחנן
ועמדו דברי ריש לקיש:

אמר עולא רמז לעדים
זוממין שלוקין מן

התורה מנין שנאמר
והצדיקו את הצדיק
והרשיעו את הרשע והיה
אם בן הכות הרשע
משום והצדיקו את
הצדיק והרשיעו את
הרשע ילקה .אלא כגון
דאתו עדים והרשיעו
הצדיק והצדיקו הרשע.
ואתו שהדי אחריני
והצדיקו את הצדיק
דמעיקרא והרשיעו את
הרשע כלומר שוינהו
להנהו שהדי קמאי
רשעים והיה אם בן הכות
הרשע .אבל מלאו דלא
תענה אין לוקין משום
דהוה ליה לאו שאין בו
מעשה :ת"ר ד' דברים

ב:
ומה

כיצד העדים

פרק ראשון

מכ ו ת

הסוקל אינו נסקל .פי' הקונטרס כשהרגו אין נהרגין דין ומה הסוקל אינו נסקל .עדים שלא הוזמו עד שנהרג הנדון ואח"כ
הוא דבאו להרוג ולא הרגו דאין נהרגין .וקשה טובא חדא הוזמו אין נהרגין ,כדאמרינן בפרקין )דף ה (:הרגו אין נהרגין דכתיב
דה"ל למימר כדאמרינן לקמן )דף ה (:הרגו אין נהרגין .ועוד מאי כאשר זמם ולא כאשר עשה :הבא לסקול ולא סקל .שהוזם עד שלא
פריך שאני הכא דגלי קרא בהדיא דהבא לסקול ולא סקל דנסקל נהרג הנדון :הוא שעשה מעשה במזיד אינו גולה .ההורג שעשה
בההוא קרא גופיה דחזינן דהסוקל
מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
אינו נסקל כדכתיב כאשר זמם ולא ומה הסוקל אינו נסקל הבא לסקול ולא ואפילו בזמן שאינו נהרג כגון במזיד
כאשר עשה אבל לעולם אימא לך סקל אינו דין שלא יסקל אלא מחוורתא בלא התראה :הם שלא עשו מעשה.
דאית לך שפיר ק"ו דלעיל דלענין כדשנינן מעיקרא :מעידין אנו באיש פלוני אלא דיבור בעלמא ,ובמזיד העידו,
חילול דהא לא גלי קרא בשום מקום שהוא חייב גלות כו' :מנא הני מילי אמר אינו דין שלא יגלו על המזיד :ומקשינן
לרבי יוחנן והיא הנותנת .המדה
דשייך בדבר הזה שיתחלל הזמה .ועוד
א(
קשה דהוה ליה לתרץ דהתם ודאי ר"ל דאמר קרא הוא ינוס אל אחת הערים הזאת שהבאת לפטרן היא הנותנת
לא עבדינן ק"ו משום דא"כ בטלת הוא ולא זוממין ר' יוחנן אומר ק"ו ומה הוא להם חובת גלות ,הוא לפי שעושה
תורת עדים זוממין לגמרי ולא משכחת שעשה מעשה במזיד אינו גולה הן שלא מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
לה כאשר זמם אבל לעיל דלא בטלת עשו מעשה במזיד אינו דין שלא יגלו והיא דלא תהוי ליה כפרה :הם שלא עשו
תורת עדים זוממין שייך שפיר נותנת )והלא דין הוא( הוא שעשה מעשה מעשה יגלו .על זדונן כי היכי כו':
למיעבד ק"ו .לכך פירש ר"ת דה"ק במזיד לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה רמז לעדים זוממין שלוקין .עדי בן
ומה הסוקל אינו נסקל פירוש אדם כפרה הן שלא עשו מעשה במזיד נמי גרושה או עדי גלות שפטרם הכתוב
שסוקל חבירו באבנים ומת דנדון
מדין הזמה מנין שהן לוקין .ולקמיה
בסייף ולא בסקילה הבא ליסקל ולא ליגלו כי היכי דא(ליהוי להו כפרה אלא פריך תיפוק ליה מלא תענה:
נסקל עדים שמעידין ח[ איש פלוני מחוורתא כדר"ל .אמר עולא רמז לעדים משום דהצדיקו את הצדיק כו'.
שמחויב סקילה ולא נסקל על ידם זוממין מן התורה מנין רמז לעדים זוממין והא בתמיה ,אי והצדיקו והרשיעו בדיינין
אינו דין שלא יסקלנו ט[ והשתא לא כתיב ב( ועשיתם לו כאשר זמם אלא רמז קאמר וצדיק ורשע בבעלי דינין למה
בטלת לגמרי דאיכא לאוקומי קרא לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין דכתיב לי והצדיקו צדיק ו[ כו' ,ליכתוב כי יהיה
דועשיתם כאשר זמם כשהן מעידין ג( והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט
שמחויב שאר מיתות ב"ד שאינו ד( והיה אם בן הכות הרשע משום והצדיקו ושפטום והיה אם בן הכות ז[ ,למה
הוזכרה כאן צדקת צדיק ,וכי כל
בסקילה ואפ"ה לא עבדינן האי
ק"ו )ג( דהכי קאמר לו לעיל דלא את הצדיק ואהרשיעו את הרשע והיה אם בן מקום שהצדיקו ב"ד את הזכאי
הכות הרשע אלא עדים שהרשיעו את הצדיק וחייבו את החייב יש מלקות דאתא
עבדינן י[ ק"ו בכהאי גוונא ו( :
ואתו עדים אחריני )א( והצדיקו את הצדיק קרא למיתלי מלקות בוהצדיקו
באומר
דמעיקרא ושוינהו להני רשעים והיה אם בן והרשיעו ,אלא על כרחך בעדים
הכות הרשע ותיפוק ליה ה( מלא תענה ב( משום דהוי לאו שאין בו מעשה משתעי ,עדים שקרים שהרשיעו
ב וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו .ת"ר ד' דברים נאמרו בעדים זוממין צדיק ,ובאו אחרים והזימום והצדיקו
אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ג ואין משלמין את את הנדון שהוא צדיק והרשיעו את
הכופר ד ואין נמכרין בעבד עברי משום ג( ר"ע אמרו אף אין משלמין ע"פ העדים הרשעים ,והיה אם בן הכות
את הרשע אם הזמה זו בת מלקות
עצמן אין נעשין בן גרושה ובן חלוצהה כדאמרן ואין גולין לערי מקלט היא שאינו יכול לקיים בה דין הזמה
כדאמרן ואין משלמין את הכופר קסברי כופרא כפרה והני לאו בני כפרה גמורה כגון בעדי בן גרושה או גלות
נינהו מאן תנא כופרא כפרה אמר רב חסדא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן והפילו השופט והכהו :ותיפוק ליה
בן ברוקה היא דתניא ד( ו( ונתן פדיון נפשו ו דמי ניזק רבי ישמעאל בנו של ר' מלא תענה .כל עונשי לאוין מלקות
יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר כופרא אלא במקום שפירש לך בו עונש,
ממונא ומר סבר כופרא כפרה אמר רב פפא לא דכולי עלמא כופרא כפרה וכאן שאינו יכול לענשן בעונש
והכא בהא קא מיפלגי מר סבר ז בדניזק שיימינן ומר סבר בדמזיק שיימינן הכתוב בהן ילקו :לאו שאין בו
מעשה אין לוקין עליו .לקמן יליף
מאי טעמייהו דרבנן נאמר השתה )ב(
למטה ונאמר השתה למעלה מה לה בפרק ג' )דף יג :(:ואין משלמין
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להלן בדניזק אף כאן בדניזק ורבי יש
כופר .אם העידו בשור המועד
אין פדיון נפשו כתיב מיהו כי שיימינן בדניזק שיימינן ואין נמכרין בעבד שהרג את האדם והוזמו והיו מחייבין
עברי סבר רב המנונא למימר ה"מ היכא דאית ליה לדידיה דמיגו דאיהו את הבעלים כופר דכתיב )שמות כא(
לא נזדבן א[ אינהו נמי לא מיזדבנו אבל היכא דלית ליה לדידיה אע"ג אם כופר יושת עליו וגו' :ואין
דאית להו לדידהו מיזדבנו )א"ל רבא ב[( ולימרו ליה אי אנת הוה לך מי נמכרין .אם העידוהו שגנב ואין לו
הוה מיזדבנת אנן נמי לא מיזדבנינן אלא ג[ סבר רב המנונא למימר מה לשלם ונגמר דינו לימכר כדכתיב
ונמכר בגנבתו :אין משלמין ע"פ
ה"מ היכא דאית ליה או לדידיה או לדי זד(הו אבל היכא דלית ליה לא עצמן .אם הוזמו בב"ד ,ולא הספיק
ה(לדידיה ולא לדידהו מזדבני א"ל רבא ונמכר בגנבתו אמר רחמנא בעל דין להעמידן בדין על הזמתן עד
בגנבתו ולא בזממו :משום ר"ע אמרו וכו' :מאי טעמא דר"ע קסבר שברחו ובאו בב"ד אחר והודו שהוזמו
ח קנסא הוא וקנס אין משלם ע"פ עצמו אמר רבה תדע שהרי לא עשו מעשה בב"ד פלוני .ולקמן מפרש טעמא:
]ונהרגים ד[[ ומשלמין אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעלים ה[ ומשלמים כופרא כפרה .לכפר על זה שהרג
שורו את האדם ,והני לאו בני כפרה
מאי
נינהו שלא הרג שורם אדם :ומר סבר כופרא ממונא .שהזיק גופו של זה ונתחייב ליורשיו דמי ההרוג :כופרא כפרה .לכפר
על עצמו שחייב מיתה בידי שמים ,לפיכך יתן דמי עצמו :בדניזק שיימינן .בהכי הויא ליה כפרה כי יהיב דמי ניזק ,ולקמיה
מפרש טעמיה :מאי טעמייהו דרבנן .דאילו ר' ישמעאל מסתבר טעמיה ,כיון דכופרא כפרה דמי עצמו בעי למיתב :נאמר השתה
למעלה .בנוגף אשה הרה כאשר ישית עליו בעל האשה )שם( :ונאמר השתה למטה .בכופר אם כופר יושת עליו :מה להלן בדניזק.
שמשלם דמי וולדות שנזוקו :פדיון נפשו .דנותן את הכופר :ורבנן .אמרי לך אין ודאי פדיון נפשו הוא דכופרא כפרה ,מיהו בדניזק שיימינן ובהכי
הויא למזיק פדיון נפשו :דאית ליה לדידיה .שיש לו לגנב ממון לשלם דמי הגניבה אם לא הוזמו ולהם אין מה לשלם ,דמיגו 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 :(:תדע .דקנסא הוא ,שהרי המעידים בנפש לא הרגו אדם ולא נהרג אדם על פיהם ונהרגין ומשלמין ממון:
מאי

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( סנהדרין י ,.ב( ]עי'
תוס' שבת קנד .ד"ה בלאו
וכו' פלפלו בסוגיא דהכא
ועי' תוספות סנהדרין י.
ד"ה וכל ותוס' כתובות
מה :ד"ה ר' יהודה[,
ג( ]לקמן ג .ד :ב"ק ה,[.
ד( ב"ק כז .מ,.
ה( ]קדושין יח .ע"ש[,
ו( ]וע"ע מ"ש תוס'
מנחות טו .ד"ה המפגל[.

=
הגהות הב"ח

)א( גמ' והצדיקו כו' .נ"ב
וליכא לאוקמי הך מלקות
במקום שאפשר לקיים בו
דין הזמה דמכדי רשעתו
נפקא לן באלו נערות
משום רשעה אחת אתה
מחייבו ואי אתה מחייבו
משום שתי רשעיות ואי
לאו הני קראי יתירא דגלי
גבי בן גרושה ובגלות
הו"א דקרא דוהצדיקו
וכו' לא אתי אלא לעדי בן
גרושה שהן ישראלים
דהתם לא אפשר לקיים בו
דין הזמה הלכך חייבים
מלקות אבל כשהן כהנים
אפשר לקיים בהו דין
הזמה קמ"ל קראי:
)ב( שם השתה למעלה
ונאמר השתה למטה מה.
נ"ב אינה גז"ש מופנה
ולא היקשא אלא גילוי
מלתא בעלמא למטה
כלמעלה) :ג( תוס' ד"ה
ומה וכו' ק"ו והכי נמי
קאמרינן לעיל:

=

תורה אור השלם
א( וֲַא ֶLר יָבֹא ֶאת ֵרֵעהe
בַַַiער לְַחטֹב ֵעצִים
וְנְִָcחה יָד Bבְַַbרזֶן לִכְרֹת
ָהֵעץ וְנַָLל ַהְַaרזֶל ִמן
ָהֵעץ ָeמצָא ֶאת ֵרֵעהe
וֵָמת הeא יָנeס ֶאל ַאַחת
ֶהָעִרים ָהֵאֶlה וָָחי:
]דברים יט ,ה[

ב( וֲַעשִֹיֶתם לֲַk Bא ֶLר
זַָמם לֲַעשֹBת לְָאִחיו
eבִַעְרָָ zהָרע ִמְִwר:Eֶa
]דברים יט ,יט[

ג( ִkי יְִהיֶה ִריב ֵaין
ֲאנִָLים וְנִֶ eLְbאל
Lְ eפָטeם
ַהִָtLְ nט
וְִהצְִcיקֶ eאת ַהִcַvיק
וְִהְר ִLיעֶ eאת ָהָר ָLע:
]דברים כה ,א[

ד( וְָהיָה ִאם ִaן ַהBkת
ָהָר ָLע וְִהִtילַ BהֹMפֵט
וְִהָkה eלְפָנָיו ְkדֵי
ִר ְָLעתְִa Bמְסָtר:
]דברים כה ,ב[

ה( Gא ִתְרצַח Gא ִתנְָאף
Gא ִתגְנֹב Gא ַתֲענֶה
בְֵרֲעֵ Eעד ָLקֶר:
]שמות כ ,יג[

ו( ִאם ֹkפֶר יLַ eת ָעלָיו
וְנַָתן ִtדְיֹן נַפְְk BLכֹל
ֲא ֶLר יLַ eת ָעלָיו:
]שמות כא ,ל[

ז( ִאם זְָרָחה ַה ֶֶMמL
ָעלָיו ִָcמים לֵlLַ Bם
יְֵַlLם ִאם ֵאין ל Bוְנְִמַkר
ִaגְנֵב
ָת] :Bשמות כב ,ב[

=
ליקוטי רש"י

ומה הסוקל
נאמרו בעדים זוממין
נסקל .הרגו .שלא הוזמו
אין נעשין בן גרושה או
בן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ואין משלמין את הכופר ואין נמכרין לעבד עברי .משום ר' עקיבא אמרו אף אין עד שנהרג הנידון על פיהם ]לקמן ה .[:רמז לעדים זוממין שלוקין .היכא דאין הזמה יכולה להתקיים בהם כגון מעידין
משלמין ]על פי עצמן .אין נעשין בן גרושה וכו'[ ואין גולין לערי מקלט שנאמר הוא ינוס הוא ולא זוממין .אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ונמצאו זוממין והרי הם כהנים אין אומרים יעשה זה בן גרושה תחתיו אלא סופג את
ואין משלמין כופר מאי טעמא כופרא כפרה הוא והני לאו בני כפרה נינהו כיצד כגון שהעידו כי שורו של הארבעים מנלן ]סנהדרין י .[.משום .דבית דין הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות את הרשע צדקת
פלוני הרג פלוני שמחייבין אותו כופר ונמצאו זוממין אין משלמין את הכופר .ואין נמכרין בעבד עברי .מאי צדיק למה הוזכרה כאן וכי משום צדקת צדיק מתחייב רשע מלקות אלא ודאי עדים זוממין רמיזי הכא דאעדים קאי האי והיה
טעמא אמר רבא דאמר קרא אם אין לו ונמכר בגנבתו בגנבה נמכר ולא בזממו .משום ר' עקיבא אמרו אף אין אם בן הכות והכי קאמר עדים שהרשיעו צדיק והוזמו והצדיקו עדים אחרונים את הצדיק והרי נעשו רשעים אלו העדים
הראשונים וילקו ואם אינו ענין לעדות ממון דהא אין לוקין ומשלמין תניהו ענין לבן גרושה וכיוצא בו ]שם[ .לאו שאין בו
משלמין על פי עצמן .מאי טעמא קסבר ר' עקיבא עדים זוממין קנסא הוא ואין אדם משלם קנס על פי עצמו.
אמר רבא תדע שהרי לא עשו מעשה ונהרגין .וכן אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין מעשה אין לוקין עליו .דומיא דלאו דחסימה .שהוא כתוב אצל פרשת מלקות ]לקמן יג .[:אין משלמין על פי עצמן.
כגון אם הוזמו בבית דין זה ולא הספיק בעל דין להעמידן בדין ולתובען והלכו למקום אחר והודו שם בבית דין ואמרו
הנה
חשק שלמה על ר"ח א( כפרש"י וכבר הקשו הראשונים על זה הפי':
הוזמנו בבית דינו של פלוני פטורין .דמודה בקנס פטור ]בבא קמא ה .[.בדניזק שיימינן .בגופו של מת ובהכי מכפר
מזיק ]ב"ק מ .[.נאמר השתה למעלה .לענין דמי ולדות כאשר ישית עליו בעל האשה .ונאמר השתה למטה .במועד שהמית אם כופר יושת עליו ]שם[ .בזממו .אם העיד בחבירו שגנב והוזם ואין לו במה לשלם אינו נמכר ]קידושין יח.[.
אינו

2б7

глава первая

рактат

акот

יה
ֵ יה לְ ִד
ּ יד
ּ ֵ – אֲ בָ ל הֵ יכָ א ְ ּדלֵ ית לОднако в ситуации,

когда у него [у жертвы оговора] нет требуемой суммы и он должен быть продан в рабство, лжесвидетелей, – ַאף ַעל ַ ּגב ְ ּד ִאית לְ ה ּו לְ ִד ְידה ּו
несмотря на то, что у них есть необходимая
сумма,  – ִמיזְ ַ ּד ְ ּבנ ּוпродают в рабство, так как
именно эта участь ожидала их жертву. Гемара удивляется логике рава Амнуны.
Почему в последней ситуации лжесвидетели подлежат продаже? יה
ְ ֵ – וְ לПусть бы
ּ ֵימר ּו ל
сказали ему [жертве оговора]: – ִאי ַאנְ ְּת הֲ וָ ה לָ ְך
будь у тебя деньги,  – ִמי הֲ וָ ה ִמיזְ ַ ּד ְ ּבנַתразве ты
подлежал бы продаже? – אֲ נַן נ ִַּמי לָ א ִמיזְ ַ ּד ְ ּבנִ ינַן
И мы тоже не должны быть проданы, раз
можем заплатить!19
Этот аргумент приводит гемару к выводу,
что высказывание рава Амнуны приведено
неверно.
ימר
ַ  – ֶא ּ ָלא ָסבַ ר רב ַה ְמנ ּונָא לְ ֵמНа самом деле
рав Амнуна считал, что ילי
ֵ ּ  – ָהנֵי ִמэти слова
[барайты], что эдим зомемин не продают в
рабство, או לְ ִד ְידה ּו
ֹ יה
ֵ או לְ ִד
ֹ יה
ּ יד
ּ ֵ – הֵ יכָ א ְ ּד ִאית לотносятся только к случаям, когда есть необходимая сумма денег либо у него [у жертвы
оговора], либо у них [у лжесвидетелей]20.
ְ יה וְ לֹא לְ ִד
ידה ּו ִמזְ ַ ּד ְ ּבנִ י
ֵ יה לֹא לְ ִד
ּ יד
ּ ֵ– אֲ בָ ל הֵ יכָ א ְ ּדלֵ ית ל
Однако в ситуации, когда нужной суммы
нет ни у него, ни у них, эдим зомемин подлежат продаже в рабство, поскольку в таком

с лучае, с одной стороны, лжесвидетели своими действиями фактически приводят подсудимого к приговору о продаже в рабство,
с другой стороны, и сами не могут выплатить своей жертве сумму, к выплате которой замышляли ее привести.
Гемара отвергает трактовку барайты, предложенную равом Амнуной.
יה ָרבָ א
ּ ֵ – ָא ַמר לСказал ему [раву Амнуне]
Рава: תו ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא
ֹ ָ – וְ נִ ְמ ַּכר ִ ּבגְ נֵבв стихе (Шмот 22:2)
сказано «то будет продан за свою кражу»!
מו
ֹ תו וְ לֹא ִ ּבזְ ָמ
ֹ ָ – ִ ּבגְ נֵבИменно «за свою кражу»,
а не за свой умысел добиться, чтобы невинный человек был продан в рабство. Таким
образом, Тора полностью исключает возможность продажи в рабство для лжесвидетелей. Поэтому приведенное в барайте
правило [что эдим зомемин не продают]
действительно для всех ситуаций21.
Гемара возвращается к обсуждению барайты.
 – ִמ ּׁשוּם ַר ִ ּבי עֲ ִקיבָ א ָא ְמר ּו וכו׳От имени раби Акивы сказали, что также [эдим зомемин] не
платят своей жертве на основе собственного признания.
 – ַמאי ַטעֲ ָמא ְ ּד ַר ִ ּבי עֲ ִקיבָ אНа чем основано мнение раби Акивы? – ָק ָסבַ ר ְקנ ָָסא הוּא
Он считал, что наказание эдим зомемин по своей сути является штрафом22.

19. Логика гемары основана на том, что продажа
в рабство – не отдельный приговор, а способ осуществить выплату. Поэтому, если эдим зомемин
способны выплатить сумму «кражи», продажа в
рабство не имеет места.
20. Если у лжесвидетелей есть деньги, их не
продают, даже если у их жертвы не было денег
(см. предыдущую сноску).
Если деньги есть у жертвы оговора, свидетелей не
продают, даже если у них нет денег, поскольку их
умысел не привел жертву к приговору о продаже.
[И не говорят, что приговор жертве – «заплатить
или быть проданным в рабство»; поскольку жертва обладала необходимыми средствами, приговор
суда формулируется просто как «заплатить».]
21. Однако даже в случае, когда у подсудимого [у
жертвы оговора] не было денег и его приговорили
к продаже в рабство, на лжесвидетелях лежит обязанность выплатить их жертве стоимость украденного, поскольку продажа в рабство предпринимается для выплаты долга (Немукей Йосеф )ד״ה ואין נמכרים.

И даже если у лжесвидетелей нет денег, это не
меняет сути дела: на них лежит обязанность заплатить и им предстоит выполнять ее в будущем
по мере возможности (Гвурат ари).
Тур (Хошен мишпат, 38) считает иначе. По его мнению,
лжесвидетелей наказывают бичеванием (пояснение
см. в Шиурей раби Шмуэль 107).
22. Имущественные выплаты, предусмотренные
Торой, делятся на две категории: обычные выплаты и штрафы. Возмещение нанесенного ущерба
относится к первой категории, а выплаты как наказание виновного – к категории штрафа.
Обычно несложно определить, является ли та
или иная выплата, предписанная Торой, штрафом
или обычной выплатой. Обычная выплата равна размеру нанесенного ущерба, поэтому, когда
Тора говорит, что за совершение определенного
действия человека обязывают к фиксированной
выплате или выплате, превышающей размер нанесенного ущерба, можно понять, что речь идет
о штрафе. 

עין משפט
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הגהות וציונים
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)ב"ש( :ה[ ראשונים
וכת"י בעליו :ו[ צ"ל
את הצדיק )כת"י(:
ז[ יש להוסיף הרשע
וגו' )כת"י( :ח[ יש
להוסיף על )באה"מ(:
ט[ צ"ל יסקלו )בארות
רש"א
המים( :י[
והיכי קאמר לעיל
דעבדינן ק"ו בכה"ג
)גליון( ועיי' מראה כהן
בילק"מ:

=
רבינו חננאל

ומה הסוקל אינו נסקל
כדקי"ל לא הרגו נהרגין
הרגו אין נהרגין א( הבא
לסקול ולא סקלו אינו
דין שלא יסקל .אלא
מחוורתא כדשנין מעיקר'
ועשיתם לו ולא לזרעו.

מעידנו באיש פלוני
שחייב גלות ונמצאו
זוממין אין אומרים
יגלה זה תחתיו אלא
לוקין ארבעים .מנא לן

אמר ריש לקיש דאמר
קרא הוא ינוס הוא ולא
זוממין .ר' יוחנן אמר
ק"ו ומה הוא אם עשה
במזיד בלא התראה אינו
נהרג ואינו גולה הן
שאע"פ שהן במזיד לא
עשו מעשה אינו דין
שלא יגלו .ודחי' היא
הנותנת כלומר מדבריך
ראוי הוא שיגלו כדי
שתהיה להן כפרה מאחר
שלא עשו מעשה אבל
הוא שעשה מעשה במזיד
לא תהיה כפרה בגלות.
ונדחו דברי ר' יוחנן
ועמדו דברי ריש לקיש:

אמר עולא רמז לעדים
זוממין שלוקין מן

התורה מנין שנאמר
והצדיקו את הצדיק
והרשיעו את הרשע והיה
אם בן הכות הרשע
משום והצדיקו את
הצדיק והרשיעו את
הרשע ילקה .אלא כגון
דאתו עדים והרשיעו
הצדיק והצדיקו הרשע.
ואתו שהדי אחריני
והצדיקו את הצדיק
דמעיקרא והרשיעו את
הרשע כלומר שוינהו
להנהו שהדי קמאי
רשעים והיה אם בן הכות
הרשע .אבל מלאו דלא
תענה אין לוקין משום
דהוה ליה לאו שאין בו
מעשה :ת"ר ד' דברים

ב:
ומה

כיצד העדים

פרק ראשון

מכ ו ת

הסוקל אינו נסקל .פי' הקונטרס כשהרגו אין נהרגין דין ומה הסוקל אינו נסקל .עדים שלא הוזמו עד שנהרג הנדון ואח"כ
הוא דבאו להרוג ולא הרגו דאין נהרגין .וקשה טובא חדא הוזמו אין נהרגין ,כדאמרינן בפרקין )דף ה (:הרגו אין נהרגין דכתיב
דה"ל למימר כדאמרינן לקמן )דף ה (:הרגו אין נהרגין .ועוד מאי כאשר זמם ולא כאשר עשה :הבא לסקול ולא סקל .שהוזם עד שלא
פריך שאני הכא דגלי קרא בהדיא דהבא לסקול ולא סקל דנסקל נהרג הנדון :הוא שעשה מעשה במזיד אינו גולה .ההורג שעשה
בההוא קרא גופיה דחזינן דהסוקל
מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
אינו נסקל כדכתיב כאשר זמם ולא ומה הסוקל אינו נסקל הבא לסקול ולא ואפילו בזמן שאינו נהרג כגון במזיד
כאשר עשה אבל לעולם אימא לך סקל אינו דין שלא יסקל אלא מחוורתא בלא התראה :הם שלא עשו מעשה.
דאית לך שפיר ק"ו דלעיל דלענין כדשנינן מעיקרא :מעידין אנו באיש פלוני אלא דיבור בעלמא ,ובמזיד העידו,
חילול דהא לא גלי קרא בשום מקום שהוא חייב גלות כו' :מנא הני מילי אמר אינו דין שלא יגלו על המזיד :ומקשינן
לרבי יוחנן והיא הנותנת .המדה
דשייך בדבר הזה שיתחלל הזמה .ועוד
א(
קשה דהוה ליה לתרץ דהתם ודאי ר"ל דאמר קרא הוא ינוס אל אחת הערים הזאת שהבאת לפטרן היא הנותנת
לא עבדינן ק"ו משום דא"כ בטלת הוא ולא זוממין ר' יוחנן אומר ק"ו ומה הוא להם חובת גלות ,הוא לפי שעושה
תורת עדים זוממין לגמרי ולא משכחת שעשה מעשה במזיד אינו גולה הן שלא מעשה אם במזיד עשאו אינו גולה
לה כאשר זמם אבל לעיל דלא בטלת עשו מעשה במזיד אינו דין שלא יגלו והיא דלא תהוי ליה כפרה :הם שלא עשו
תורת עדים זוממין שייך שפיר נותנת )והלא דין הוא( הוא שעשה מעשה מעשה יגלו .על זדונן כי היכי כו':
למיעבד ק"ו .לכך פירש ר"ת דה"ק במזיד לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה רמז לעדים זוממין שלוקין .עדי בן
ומה הסוקל אינו נסקל פירוש אדם כפרה הן שלא עשו מעשה במזיד נמי גרושה או עדי גלות שפטרם הכתוב
שסוקל חבירו באבנים ומת דנדון
מדין הזמה מנין שהן לוקין .ולקמיה
בסייף ולא בסקילה הבא ליסקל ולא ליגלו כי היכי דא(ליהוי להו כפרה אלא פריך תיפוק ליה מלא תענה:
נסקל עדים שמעידין ח[ איש פלוני מחוורתא כדר"ל .אמר עולא רמז לעדים משום דהצדיקו את הצדיק כו'.
שמחויב סקילה ולא נסקל על ידם זוממין מן התורה מנין רמז לעדים זוממין והא בתמיה ,אי והצדיקו והרשיעו בדיינין
אינו דין שלא יסקלנו ט[ והשתא לא כתיב ב( ועשיתם לו כאשר זמם אלא רמז קאמר וצדיק ורשע בבעלי דינין למה
בטלת לגמרי דאיכא לאוקומי קרא לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין דכתיב לי והצדיקו צדיק ו[ כו' ,ליכתוב כי יהיה
דועשיתם כאשר זמם כשהן מעידין ג( והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט
שמחויב שאר מיתות ב"ד שאינו ד( והיה אם בן הכות הרשע משום והצדיקו ושפטום והיה אם בן הכות ז[ ,למה
הוזכרה כאן צדקת צדיק ,וכי כל
בסקילה ואפ"ה לא עבדינן האי
ק"ו )ג( דהכי קאמר לו לעיל דלא את הצדיק ואהרשיעו את הרשע והיה אם בן מקום שהצדיקו ב"ד את הזכאי
הכות הרשע אלא עדים שהרשיעו את הצדיק וחייבו את החייב יש מלקות דאתא
עבדינן י[ ק"ו בכהאי גוונא ו( :
ואתו עדים אחריני )א( והצדיקו את הצדיק קרא למיתלי מלקות בוהצדיקו
באומר
דמעיקרא ושוינהו להני רשעים והיה אם בן והרשיעו ,אלא על כרחך בעדים
הכות הרשע ותיפוק ליה ה( מלא תענה ב( משום דהוי לאו שאין בו מעשה משתעי ,עדים שקרים שהרשיעו
ב וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו .ת"ר ד' דברים נאמרו בעדים זוממין צדיק ,ובאו אחרים והזימום והצדיקו
אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ג ואין משלמין את את הנדון שהוא צדיק והרשיעו את
הכופר ד ואין נמכרין בעבד עברי משום ג( ר"ע אמרו אף אין משלמין ע"פ העדים הרשעים ,והיה אם בן הכות
את הרשע אם הזמה זו בת מלקות
עצמן אין נעשין בן גרושה ובן חלוצהה כדאמרן ואין גולין לערי מקלט היא שאינו יכול לקיים בה דין הזמה
כדאמרן ואין משלמין את הכופר קסברי כופרא כפרה והני לאו בני כפרה גמורה כגון בעדי בן גרושה או גלות
נינהו מאן תנא כופרא כפרה אמר רב חסדא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן והפילו השופט והכהו :ותיפוק ליה
בן ברוקה היא דתניא ד( ו( ונתן פדיון נפשו ו דמי ניזק רבי ישמעאל בנו של ר' מלא תענה .כל עונשי לאוין מלקות
יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר כופרא אלא במקום שפירש לך בו עונש,
ממונא ומר סבר כופרא כפרה אמר רב פפא לא דכולי עלמא כופרא כפרה וכאן שאינו יכול לענשן בעונש
והכא בהא קא מיפלגי מר סבר ז בדניזק שיימינן ומר סבר בדמזיק שיימינן הכתוב בהן ילקו :לאו שאין בו
מעשה אין לוקין עליו .לקמן יליף
מאי טעמייהו דרבנן נאמר השתה )ב(
למטה ונאמר השתה למעלה מה לה בפרק ג' )דף יג :(:ואין משלמין
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להלן בדניזק אף כאן בדניזק ורבי יש
כופר .אם העידו בשור המועד
אין פדיון נפשו כתיב מיהו כי שיימינן בדניזק שיימינן ואין נמכרין בעבד שהרג את האדם והוזמו והיו מחייבין
עברי סבר רב המנונא למימר ה"מ היכא דאית ליה לדידיה דמיגו דאיהו את הבעלים כופר דכתיב )שמות כא(
לא נזדבן א[ אינהו נמי לא מיזדבנו אבל היכא דלית ליה לדידיה אע"ג אם כופר יושת עליו וגו' :ואין
דאית להו לדידהו מיזדבנו )א"ל רבא ב[( ולימרו ליה אי אנת הוה לך מי נמכרין .אם העידוהו שגנב ואין לו
הוה מיזדבנת אנן נמי לא מיזדבנינן אלא ג[ סבר רב המנונא למימר מה לשלם ונגמר דינו לימכר כדכתיב
ונמכר בגנבתו :אין משלמין ע"פ
ה"מ היכא דאית ליה או לדידיה או לדי זד(הו אבל היכא דלית ליה לא עצמן .אם הוזמו בב"ד ,ולא הספיק
ה(לדידיה ולא לדידהו מזדבני א"ל רבא ונמכר בגנבתו אמר רחמנא בעל דין להעמידן בדין על הזמתן עד
בגנבתו ולא בזממו :משום ר"ע אמרו וכו' :מאי טעמא דר"ע קסבר שברחו ובאו בב"ד אחר והודו שהוזמו
ח קנסא הוא וקנס אין משלם ע"פ עצמו אמר רבה תדע שהרי לא עשו מעשה בב"ד פלוני .ולקמן מפרש טעמא:
]ונהרגים ד[[ ומשלמין אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעלים ה[ ומשלמים כופרא כפרה .לכפר על זה שהרג
שורו את האדם ,והני לאו בני כפרה
מאי
נינהו שלא הרג שורם אדם :ומר סבר כופרא ממונא .שהזיק גופו של זה ונתחייב ליורשיו דמי ההרוג :כופרא כפרה .לכפר
על עצמו שחייב מיתה בידי שמים ,לפיכך יתן דמי עצמו :בדניזק שיימינן .בהכי הויא ליה כפרה כי יהיב דמי ניזק ,ולקמיה
מפרש טעמיה :מאי טעמייהו דרבנן .דאילו ר' ישמעאל מסתבר טעמיה ,כיון דכופרא כפרה דמי עצמו בעי למיתב :נאמר השתה
למעלה .בנוגף אשה הרה כאשר ישית עליו בעל האשה )שם( :ונאמר השתה למטה .בכופר אם כופר יושת עליו :מה להלן בדניזק.
שמשלם דמי וולדות שנזוקו :פדיון נפשו .דנותן את הכופר :ורבנן .אמרי לך אין ודאי פדיון נפשו הוא דכופרא כפרה ,מיהו בדניזק שיימינן ובהכי
הויא למזיק פדיון נפשו :דאית ליה לדידיה .שיש לו לגנב ממון לשלם דמי הגניבה אם לא הוזמו ולהם אין מה לשלם ,דמיגו 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 :(:תדע .דקנסא הוא ,שהרי המעידים בנפש לא הרגו אדם ולא נהרג אדם על פיהם ונהרגין ומשלמין ממון:
מאי

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( סנהדרין י ,.ב( ]עי'
תוס' שבת קנד .ד"ה בלאו
וכו' פלפלו בסוגיא דהכא
ועי' תוספות סנהדרין י.
ד"ה וכל ותוס' כתובות
מה :ד"ה ר' יהודה[,
ג( ]לקמן ג .ד :ב"ק ה,[.
ד( ב"ק כז .מ,.
ה( ]קדושין יח .ע"ש[,
ו( ]וע"ע מ"ש תוס'
מנחות טו .ד"ה המפגל[.

=
הגהות הב"ח

)א( גמ' והצדיקו כו' .נ"ב
וליכא לאוקמי הך מלקות
במקום שאפשר לקיים בו
דין הזמה דמכדי רשעתו
נפקא לן באלו נערות
משום רשעה אחת אתה
מחייבו ואי אתה מחייבו
משום שתי רשעיות ואי
לאו הני קראי יתירא דגלי
גבי בן גרושה ובגלות
הו"א דקרא דוהצדיקו
וכו' לא אתי אלא לעדי בן
גרושה שהן ישראלים
דהתם לא אפשר לקיים בו
דין הזמה הלכך חייבים
מלקות אבל כשהן כהנים
אפשר לקיים בהו דין
הזמה קמ"ל קראי:
)ב( שם השתה למעלה
ונאמר השתה למטה מה.
נ"ב אינה גז"ש מופנה
ולא היקשא אלא גילוי
מלתא בעלמא למטה
כלמעלה) :ג( תוס' ד"ה
ומה וכו' ק"ו והכי נמי
קאמרינן לעיל:

=

תורה אור השלם
א( וֲַא ֶLר יָבֹא ֶאת ֵרֵעהe
בַַַiער לְַחטֹב ֵעצִים
וְנְִָcחה יָד Bבְַַbרזֶן לִכְרֹת
ָהֵעץ וְנַָLל ַהְַaרזֶל ִמן
ָהֵעץ ָeמצָא ֶאת ֵרֵעהe
וֵָמת הeא יָנeס ֶאל ַאַחת
ֶהָעִרים ָהֵאֶlה וָָחי:
]דברים יט ,ה[

ב( וֲַעשִֹיֶתם לֲַk Bא ֶLר
זַָמם לֲַעשֹBת לְָאִחיו
eבִַעְרָָ zהָרע ִמְִwר:Eֶa
]דברים יט ,יט[

ג( ִkי יְִהיֶה ִריב ֵaין
ֲאנִָLים וְנִֶ eLְbאל
Lְ eפָטeם
ַהִָtLְ nט
וְִהצְִcיקֶ eאת ַהִcַvיק
וְִהְר ִLיעֶ eאת ָהָר ָLע:
]דברים כה ,א[

ד( וְָהיָה ִאם ִaן ַהBkת
ָהָר ָLע וְִהִtילַ BהֹMפֵט
וְִהָkה eלְפָנָיו ְkדֵי
ִר ְָLעתְִa Bמְסָtר:
]דברים כה ,ב[

ה( Gא ִתְרצַח Gא ִתנְָאף
Gא ִתגְנֹב Gא ַתֲענֶה
בְֵרֲעֵ Eעד ָLקֶר:
]שמות כ ,יג[

ו( ִאם ֹkפֶר יLַ eת ָעלָיו
וְנַָתן ִtדְיֹן נַפְְk BLכֹל
ֲא ֶLר יLַ eת ָעלָיו:
]שמות כא ,ל[

ז( ִאם זְָרָחה ַה ֶֶMמL
ָעלָיו ִָcמים לֵlLַ Bם
יְֵַlLם ִאם ֵאין ל Bוְנְִמַkר
ִaגְנֵב
ָת] :Bשמות כב ,ב[

=
ליקוטי רש"י

ומה הסוקל
נאמרו בעדים זוממין
נסקל .הרגו .שלא הוזמו
אין נעשין בן גרושה או
בן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ואין משלמין את הכופר ואין נמכרין לעבד עברי .משום ר' עקיבא אמרו אף אין עד שנהרג הנידון על פיהם ]לקמן ה .[:רמז לעדים זוממין שלוקין .היכא דאין הזמה יכולה להתקיים בהם כגון מעידין
משלמין ]על פי עצמן .אין נעשין בן גרושה וכו'[ ואין גולין לערי מקלט שנאמר הוא ינוס הוא ולא זוממין .אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ונמצאו זוממין והרי הם כהנים אין אומרים יעשה זה בן גרושה תחתיו אלא סופג את
ואין משלמין כופר מאי טעמא כופרא כפרה הוא והני לאו בני כפרה נינהו כיצד כגון שהעידו כי שורו של הארבעים מנלן ]סנהדרין י .[.משום .דבית דין הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות את הרשע צדקת
פלוני הרג פלוני שמחייבין אותו כופר ונמצאו זוממין אין משלמין את הכופר .ואין נמכרין בעבד עברי .מאי צדיק למה הוזכרה כאן וכי משום צדקת צדיק מתחייב רשע מלקות אלא ודאי עדים זוממין רמיזי הכא דאעדים קאי האי והיה
טעמא אמר רבא דאמר קרא אם אין לו ונמכר בגנבתו בגנבה נמכר ולא בזממו .משום ר' עקיבא אמרו אף אין אם בן הכות והכי קאמר עדים שהרשיעו צדיק והוזמו והצדיקו עדים אחרונים את הצדיק והרי נעשו רשעים אלו העדים
הראשונים וילקו ואם אינו ענין לעדות ממון דהא אין לוקין ומשלמין תניהו ענין לבן גרושה וכיוצא בו ]שם[ .לאו שאין בו
משלמין על פי עצמן .מאי טעמא קסבר ר' עקיבא עדים זוממין קנסא הוא ואין אדם משלם קנס על פי עצמו.
אמר רבא תדע שהרי לא עשו מעשה ונהרגין .וכן אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין מעשה אין לוקין עליו .דומיא דלאו דחסימה .שהוא כתוב אצל פרשת מלקות ]לקמן יג .[:אין משלמין על פי עצמן.
כגון אם הוזמו בבית דין זה ולא הספיק בעל דין להעמידן בדין ולתובען והלכו למקום אחר והודו שם בבית דין ואמרו
הנה
חשק שלמה על ר"ח א( כפרש"י וכבר הקשו הראשונים על זה הפי':
הוזמנו בבית דינו של פלוני פטורין .דמודה בקנס פטור ]בבא קמא ה .[.בדניזק שיימינן .בגופו של מת ובהכי מכפר
מזיק ]ב"ק מ .[.נאמר השתה למעלה .לענין דמי ולדות כאשר ישית עליו בעל האשה .ונאמר השתה למטה .במועד שהמית אם כופר יושת עליו ]שם[ .בזממו .אם העיד בחבירו שגנב והוזם ואין לו במה לשלם אינו נמכר ]קידושין יח.[.
אינו
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מו
ֹ ש ּ ֵלם ַעל ִּפי ַע ְצ
ַ ׁ  – ו ְּקנָס ֵאין ְמА существует пра-

вило, что человек не выплачивает штраф на
основе собственного признания23.
Гемара приводит доказательства, подтверждающие мнение раби Акивы, что наказание лжесвидетелей является штрафом.
 – ָא ַמר ַר ָּבה ּ ֵת ַדעСказал Раба: знай, что это
штраф, שה
ׂ ֶ ֲשהֲ ֵרי לֹא ָעשׂ ּו ַמע
ֶ ׁ – ведь они, лжесвидетели, не совершили действия [то есть не
причинили своей жертве реального вреда],
так как их разоблачили прежде, чем вынесенный по их показаниям приговор был приведен в исполнение24;  – [וְ נֶהֱ ָרגִ ים] ו ְּמ ׁ ַש ְּל ִמיןтем
не менее их приговаривают к смертной

 азни, если в результате ложных показаний
к
их жертву ожидала смертная казнь, или к
выплате, – если их жертву приговорили к
выплате25.
 – ָא ַמר ַרב נ ְַח ָמן ּ ֵת ַדעСказал Рав Нахман: знай,
ֹ שהֲ ֵרי ָמ
ֶ ׁ – ведь
что это штраф, מון ְ ּביַד ְ ּב ָעלִ ים
имущество, о котором лжесвидетели давали показания, по-прежнему находится
в руках у своего хозяина, так как лжесвидетели были разоблачены прежде, чем суд
успел это имущество изъять;  – ו ְּמ ׁ ַש ְּל ִמיםи,
несмотря на это, эдим зомемин обязаны
уплатить своей жертве соответствующую
сумму.

Между двумя этими категориями есть существенное различие: обязанность выплатить штраф
устанавливается только постановлением суда,
а обязанность уплатить обычную выплату – по
факту совершения действия [например, по факту
нанесения ущерба]: здесь суд не устанавливает,
а выявляет существующую обязанность. [Так,
например, человек, нанесший ущерб ближнему,
даже если никто не знает об этом, – обязан заплатить. Однако человек, совершивший действие, за
которое он должен быть оштрафован, не обязан
платить все то время, пока нет судебного постановления.] Это принципиальное различие лежит
в основе особых законов штрафов, в частности,
обсуждаемого закона.
23. Данный принцип выводят из слов Торы о
воре (Шмот 22:8): «…кого обвинят судьи, выплатит
вдвое своему ближнему». Вор должен заплатить
пострадавшему сумму, в два раза превосходящую
стоимость украденного. Эта сумма состоит из
двух частей: возврат украденного [либо уплата
его денежного эквивалента] и штраф.

В трактате Бава кама (64б) мудрецы вывели из
этого стиха, что вторая часть выплаты, то есть
штраф, выплачивается, только если обвинение
исходило от судей [принявших свидетельские
показания]. Если же преступник сам признался в
краже, то он должен только вернуть украденное,
а штраф платить не должен (Раши )ד״ה וקנס.
24. См. ниже (5б), а также выше, в начале страницы.
25. Утверждение основано на следующем доводе: поскольку жертва лжесвидетельства не потерпела реального ущерба, очевидно, что денежное
обязательство, налагаемое на лжесвидетелей, –
не имущественная компенсация, а наказание, то
есть штраф.
Несмотря на то, что гемара обосновывает мнение
раби Акивы, мудрецы [оппоненты раби Акивы]
не согласны с ним. Рашба (Бава кама 5а) объясняет их
позицию так: поскольку лжесвидетели злоумышляли обязать жертву к обычным выплатам [а не к
штрафу], согласно принципу «что злоумышлял»
выплаты, налагаемые на них, имеют статус обычных выплат.

