בס"ד

ד מקורות2

מהי 'גזירת הכתוב'?
רי" תחילת ב"ק

וש ורגל ברשות הרבי פטורי משו דאורחייהו הוא:

רא"ש בתחילת בבא קמא

וש ורגל פטורי ברה"ר דאורחיה הוא תמיה לי מה הוצר לפרש טעמא דפטירי משו דאורחייהו
הוא הא קרא כתיב ובער בשדה אחר ודרשינ ולא ברה"ר .ואפשר שבא לפרש טע הפסוק למה
פטרתו תורה ברה"ר לפי שדרכו ליל ברה"ר ואי אפשר שילכו הבעלי אחריה תמיד .אבל קר
חייבת ברה"ר אע"פ שדרכו ליל ש דכיו דאיועד ויודע שהוא נגח הוה ליה למריה לנטוריה
)והכי( קי"ל דקנסא הוא כי היכי דלינטריה לתוריה ונפקא מינה מטע זה שא היה ע ארו מונח
מקצתו ברה"ר ומקצתו ברה"י ודרסה עליו ברה"ר ושברה ברה"י כלי כיו שדרכה ליל ולדרוס
עליו פטורי ור' יצחק בר' שמואל לא פירש כ לקמ גבי שור יוכיח שברשות:
סוגיית בבא קמא ב#ג

/מתני' ./ארבעה אבות נזיקי :השור ,והבור ,והמבעה ,וההבער .לא הרי השור כהרי המבעה ,ולא
הרי המבעה כהרי השור .ולא זה וזה שיש בה רוח חיי ,כהרי האש שאי בו רוח חיי .ולא זה וזה
שדרכ ליל ולהזיק ,כהרי הבור שאי דרכו ליל ולהזיק .הצד השוה שבה  #שדרכ להזיק
ושמירת עלי .וכשהזיק ,חב המזיק לשל תשלומי נזק במיטב האר .
גמ' .מדקתני אבות  #מכלל דאיכא תולדות ,תולדותיה כיוצא בה או לאו כיוצא בה? גבי שבת
תנ :אבות מלאכות ארבעי חסר אחת; אבות  #מכלל דאיכא תולדות ,תולדותיה כיוצא בה ,לא
שנא אב  #חטאת ,ולא שנא תולדה  #חטאת ,לא שנא אב  #סקילה ,ולא שנא תולדה  #סקילה...גבי
טומאות תנ ,אבות הטומאות :השר  ,והשכבת זרע ,וטמא מת; תולדותיה לאו כיוצא בה ,דאילו
אב מטמא אד וכלי ,ואילו תולדות  #אוכלי ומשקי מטמא ,אד וכלי לא מטמא.
הכא מאי? אמר רב פפא :יש מה כיוצא בה ,ויש מה לאו כיוצא בה.
ת"ר ,ג' אבות נאמרו בשור :הקר ,והש ,והרגל...
נשיכה  #תולדה דש היא! לא ,ש יש הנאה להזיקה ,הא אי הנאה להזיקה .רביצה ובעיטה #
תולדה דרגל היא! לא ,רגל הזיקה מצוי ,הני אי הזיק מצוי.
אלא תולדותיה לאו כיוצא בה דאמר רב פפא ,אהייא? אילימא אהני ,מאי שנא קר? דכוונתו
להזיק וממונ ושמירתו עלי ,הני נמי כוונת להזיק וממונ ושמירת עלי! אלא ,תולדה דקר
כקר ,וכי קאמר רב פפא  #אש ורגל...
תולדה דש מאי היא? נתחככה בכותל להנאתה ,וטינפה פירות להנאתה .מאי שנא ש? דיש הנאה
להזיקו וממונ ושמירתו עלי ,הני נמי יש הנאה להזיק וממונ ושמירת עלי! אלא ,תולדה דש
כש ,וכי קאמר רב פפא  #אתולדה דרגל .תולדה דרגל מאי היא? הזיקה בגופה דר הילוכה ,בשערה
דר הילוכה ,בשלי שעליה ,בפרומביא שבפיה ,בזוג שבצוארה .מאי שנא רגל? דהזיקו מצוי
וממונ ושמירתו עלי ,הני נמי הזיק מצוי וממונ ושמירת עלי! אלא ,תולדה דרגל כרגל ,וכי
קאמר רב פפא  #אתולדה דבור...
אי לשמואל ,דאמר כול מבורו למדנו ,היינו בור! ואי לרב ,דאמר כול משורו למדנו ,היינו שור!
מאי שנא בור? שכ תחלת עשייתו לנזק וממונ ושמירתו עלי ,הני נמי תחלת עשיית לנזק וממונ
ושמירת עלי! אלא ,תולדה דבור כבור ,וכי קאמר רב פפא  #אתולדה דמבעה.
מאי ניהו? אי לשמואל ,דאמר מבעה זו ש ,הא אוקימנא תולדה דש כש! אי לרב ,דאמר מבעה זה
אד ,מאי אבות ומאי תולדות אית ביה? וכי תימא ,אב  #ניעור ,תולדה  #יש ,והתנ :אד מועד
לעול ,בי ער בי יש! אלא ,אכיחו וניעו .היכי דמי? אי בהדי דאזלי קמזקי ,כחו הוה! אי בתר
דנייח ,בי לרב בי לשמואל היינו בור! אלא ,תולדה דמבעה כמבעה ,וכי קאמר רב פפא  #אתולדה
דאש.
תולדה דאש מאי ניהו? אילימא אבנו סכינו ומשאו שהניח בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו,
היכי דמי? אי בהדי דאזלו קא מזקי ,היינו אש! מ"ש אש? דכח אחר מעורב בה וממונ ושמירתו
עלי ,הני נמי כח אחר מעורב בה וממונ ושמירת עלי! אלא ,תולדה דאש כאש ,וכי קאמר רב
פפא  #אתולדה דרגל .רגל? הא אוקימנא תולדה דרגל כרגל!
בחצי נזק צרורות ,דהלכתא גמירי לה .ואמאי קרי לה תולדה דרגל? לשל מ העלייה .והא מבעיא
בעי רבא! דבעי רבא :חצי נזק צרורות ,מגופו משל או מ העלייה משל! לרבא מבעיא ליה ,לרב
פפא פשיטא ליה .לרבא דמבעיא ליה ,אמאי קרי לה תולדה דרגל? לפוטרה ברה"ר.

דברי יט ,טז#כא:
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משנה ,מכות ה ע"א:

אי העדי נעשי זוממי עד שיזימו את עצמ .כיצד? אמרו :מעידי אנו באיש פלוני שהרג את
הנפש ,אמרו לה :היא את מעידי? שהרי נהרג זה או ההורג זה היה עמנו אותו היו במקו
פלוני  #אי אלו זוממי; אבל אמרו לה :היא את מעידי? שהרי את היית עמנו אותו היו
במקו פלוני  #הרי אלו זוממי ונהרגי על פיה.
גמרא ש:

גמ' .מנא הני מילי? אמר רב אדא ,דאמר קרא+ :דברי י"ט +והנה עד שקר העד שקר ענה ,עד
שתשקר גופה של עדות .דבי ר' ישמעאל תנא +דברי י"ט +לענות בו סרה ,עד שתסרה גופה של
עדות.
סנהדרי כז ע"א

עד זומ; אביי אמר :למפרע הוא נפסל ,ורבא אמר :מיכ ולהבא הוא נפסל .אביי אמר :למפרע
הוא נפסל ,מעידנא דאסהיד רשע הוא ,והתורה אמרה +שמות כ"ג +אל תשת יד ע רשע  #אל
תשת רשע עד .רבא אמר :מיכ ולהבא הוא נפסל; עד זומ חידוש הוא :מאי חזית דסמכת אהני?
סמו אהני! אי ל בו אלא משעת חידושו ואיל .איכא דאמרי ,רבא נמי כאביי סבירא ליה ,ומאי
טע קאמר מכא ולהבא  #משו פסידא דלקוחות .מאי בינייהו?  #איכא בינייהו דאסהידו בי תרי
בחד ,אי נמי דפסלינהו בגזלנותא .ואמר רבי ירמיה מדיפתי :עבד רב פפי עובדא כוותיה דרבא .מר
בר רב אשי אמר :הלכתא כוותיה דאביי .והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג".
רש"י ש:

חידוש הוא  #שנפסלי שני בשביל שני שאומרי עמנו היית ,דמאי חזית דסמכת אהני ,סמו
אהני  #אלא גזירת הכתוב הוא ,הלכ אי ל בו אלא משעת חידוש ואיל ,משעה שהוז.
ר' ניסי גאו ,ספר המפתח )ראה תשובות הגאוני ,אס  ,תשב ,עמ' : (195#6

החלוק שבי הכחשה והזמה הוא שבהכחשה תפול הסתירה שבי שתי כתות העדי על גופה של
העדות...והדי בזה לבטל עדות שתיה לפי שלא נדע את מי משתיה האמת .והזמה...הדי הוא
להרוג...והכחשת של ראוב ושמעו לא תועיל כלו ,לפי שהעדות מוסבת עליה ונעשו בגדר בעלי
הדיני ,שכשמעידי עליה לא תועיל הכחשת מאומה נגד העדי המעידי עליה ,ובהכחשה
שבי העדי תפול רק על גופה של העדות ש המה בגדר העדות ועל כ מבטלי שתי העדויות.
רמב" ,דברי יט ,יח:

ודרשו השפטי היטב והנה עד שקר העד  #לא פירש הכתוב אי יודע שהוא עד שקר ,כי בהיות
העני בשני עדי שמעידי על הדבר ,אפילו יבואו מאה ויכחישו אות לא יתברר ששקר ענו .ולא
נוכל לומר שבא הרוג ברגליו ,כי לא יאמר בזה ודרשו השופטי היטב .ועל כ באה הקבלה
הנאמנת ,ופירשה כי ההזמה תהיה כשיאמרו והלא ביו פלוני עמנו היית )מכות ה א( .והטע,
מפני שהעדות הזו היא על גופ של עדי ,וה אינ נאמני על עצמ לומר לא עשינו כ ,שהרי
יכולי הללו לומר עליה שהרגו את הנפש או שחללו את השבת:
טור ,חו"מ סי' לח:

ומה יש בי הכחשה להזמה הכחשה אינה בגו העדי אלא שמכחישי אות שאלו אומרי פלוני
לוה מפלוני ואלו אומרי יודעי אנו שלא לוה כי היינו אצלו כל היו וראינו שלא לוה והזמה בגו
העדי שאומר באותו שעה שאת אומרי שלוה היית עמנו :ומפני זה האחרוני נאמני כיו
שמעידי על גופ של העדי והוי כאלו העידו עליה שהרגו הנפש או שחללו שבת וה אינ נאמני
על עצמ לומר לא עשינו כ וכ :ואפי' היו הראשוני ק' נאמני אלו עליה להורג בי א העידו
המאה בבת אחת בי א העידו בזה אחר זה שני אחר שני ואלו המזימי הזימו כל כת וכת בזה
אחר זה:
רמב" ,הל' עדות פי"ח ה"ג:

וזו שהאמינה תורה עדות האחרוני על העדי הראשוני גזירת הכתוב הוא ,אפילו היו העדי
הראשוני מאה ובאו שני והזימו ואמרו לה אנו מעידי שאת המאה כולכ עמנו היית
ביו פלוני במקו פלוני הרי אלו נענשי על פיה ,שהשני כמאה ומאה כשני ,וכ בשתי כיתי
עדי המכחישות זו את זו אי הולכי אחר הרוב אלא דוחי את שתיה.
רמב" בפסוק שאחרי זה )דברי יט ,יט(:

כאשר זמ  #ולא כאשר עשה ,מכא אמרו הרגו אי נהרגי ,לשו רש"י מדברי רבותינו )מכות ה
ב( .והטע בזה ,בעבור כי משפט העדי המוזמי בגזרת השליט ,שה שני ושני ,והנה כאשר
יבואו שני ויעידו על ראוב שהרג את הנפש ויבואו שני אחרי ויזימו אות מעדות צוה
הכתוב שיהרגו ,כי בזכותו של ראוב שהיה נקי וצדיק בא המעשה הזה אילו היה רשע ב מות לא
הצילו הש מיד ב"ד ,כאשר אמר )שמות כג ז( כי לא אצדיק רשע .אבל א נהרג ראוב ,נחשוב
שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשוני ,כי הוא בעונו מת ואילו היה צדיק לא יעזבנו ה' ביד,
כמו שאמר הכתוב )תהלי לז לג( ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו .ועוד שלא ית ה'
השופטי הצדיקי העומדי לפניו לשפו ד נקי ,כי המשפט לאלהי הוא ובקרב אלהי
ישפוט .והנה כל זה מעלה גדולה בשופטי ישראל ,וההבטחה שהקב"ה מסכי על יד ועמה
בדבר המשפט .וזה טע ועמדו שני האנשי אשר לה הריב לפני ה' )פסוק יז( ,כי לפני ה' ה
עומדי בבוא לפני הכהני והשופטי ,והוא ינח בדר אמת ,וכבר הזכרתי מזה בסדר ואלה
המשפטי )שמות כא ו(:
החינו ,מצווה סט:

שלא לקלל הדייני ,שנאמר ]שמות כ"ב ,כ"ז[ אלהי לא תקלל ,ופירושו לדייני כמו ]ש כ"ב,
ח'[ אשר ירשיעו אלהי .והוציא הכתוב בלשו אלהי כדי שיהא נכלל ע הלאו הזה לאו אחר,
והוא לאו דברכת הש יתבר ,כמו שאמרו זכרונ לברכה במכילתא ובספרי אזהרה לברכת הש
מדכתיב אלהי לא תקלל ,ומה שכתוב במקו אחר ]ויקרא כ"ד ,ט"ז[ ונוקב ש ה' מות יומת,
זהו העונש ,אבל האזהרה היא מכא ,כי לא יספיק לנו הזכרת העונש במצוה מבלי אזהרה .וזהו
שיאמרו רבותינו ז"ל תמיד עונש שמענו אזהרה מני ,והעני הוא מפני שא לא תבוא לנו בדבר
מניעת האל ,אלא שיאמר עושה דבר פלוני יענש בכ ,היה במשמע שיהיה רשות ביד כל הרוצה
לקבל העונש ולא יחוש לצערו לעבור על המצוה ולא יבוא בזה כנגד חפ הש יתבר ומצותו,
ויחזור דבר המצוה כעי מקח וממכר ,כלומר הרוצה לעשות דבר פלוני ית כ וכ ויעשהו או ית
שכמו לסבול כ ויעשהו ,ואי הכוונה על המצוות בכ ,אלא שהאל לטובתנו מנענו בדברי
והודיענו במקצת העונש המגיע לנו מיד מלבד העברת רצונו שהיא קשה מ הכל .וזהו אמר ז"ל
בכל מקו לא ענש אלא א כ הזהיר ,כלומר לא יודיע האל העונש הבא עלינו על העברת המצוה
אלא א כ הודיענו תחילה שרצונו הוא שלא נעשה אותו הדבר שהעונש בא עליו.
שו"ע חו"מ סי' לג סק"י )וראה ג רמב" הל' עדות פי"ג הט"ו(:

זה שפסלה תורה עדות הקרובי ,לא מפני שה בחזקת אוהבי זה את זה ,שהרי פסולי להעיד
לו בי לזכותו בי לחובתו ,ואפילו משה ואהר אינ כשרי להעיד זה לזה ,אלא גזירת הכתוב
הוא.
ב"ב קנט ע"א:

ומאי קושיא? דלמא גזירת מל היא דאיהו לא מהימ ואחריני מהימני ,ולאו משו דמשקר! דאי
לא תימא הכי ,משה ואהר לחותנ משו דלא מהימני הוא? אלא גזירת מל הוא שלא יעידו
לה ,ה"נ גזירת מל הוא שלא יעיד על כתב ידו לחותנו!
בבלי סנהדרי מד ע"ב:

תנו רבנ :מעשה באד אחד שיצא ליהרג ,אמר :א יש בי עו זה  #לא תהא מיתתי כפרה לכל
עונותי ,וא אי בי עו זה  #תהא מיתתי כפרה לכל עונותי ,ובית די וכל ישראל מנוקי ,והעדי
לא תהא לה מחילה לעול .וכששמעו חכמי בדבר ,אמרו :להחזירו  #אי אפשר ,שכבר נגזרה
גזירה .אלא :יהרג ,ויהא קולר תלוי בצואר עדי # .פשיטא! כל כמיניה?  #לא צריכא ,דקא הדרי
בהו סהדי # .וכי הדרי בהו מאי הוי? כיו שהגיד  #שוב אינו חוזר ומגיד!  #לא צריכא ,דא על גב
דקא יהבי טעמא למילתייהו) ,כי ההוא מעשה דבעיא מיכסא(.
ירושלמי סנהדרי פ"ו ה"ג:

שמעו ב שטח היו ידיו חמומות אתא סיעת ליצני אמרי הבו עיצה ניסהוד על בריה וניקטליניה
אסהידו עלוי ונגמר דינו ליהרג מי נפק למיתקטלא אמרי ליה מרי שיקרי אנ בעא אבוי מחזרתיה
אמר ליה אבא א ביקשתה לבוא תשועה על יד עשה אותי כאסקופה.

הרמב" פ"ז מהל' ממרי )וכ הוא בחינו(:

גזירת הכתוב היא ,שלא ייסקל אלא ב סורר ומורה; אבל הבת אינה נידונת בדי זה ,שאי דרכה
להימש באכילה ושתייה כאיש :שנאמר "ב סורר ומורה" )דברי כא ,יח(##ולא בת ,ולא
טומטו ,ואנדרוגינוס.
מאירי תחילת פרק ב סורר על המשנה הראשונה ,ד"ה 'וכ הוא דורש':

ר"ל שהבת אינה נדונית בדי סורר ומורה כלל ,שלא הקפידה תורה אלא על מי שדרכו להימש
אחר תאוותיו ולהשתקע בה ואי זה בבת אלא בב .שדברי אלו אע"פ שגזירת הכתוב ה כל
נמשכות לעני זה .ואע"פ שבתחילת העיו ייראה במקצת הפרטי היפ הדברי...
דרשות הר":

ולא יסתור מה שאמרו רז"ל דעדי זוממי חידוש הוא ,דמאי חזית דסמכת אהני סמו אהני.
רוצה לומר שאי דר התורה לסמו על הנראה מהמעשה א הוא אמת א לאו ,כי א על עדות
שני עדי ,שהרי האמינה התורה שני קלי עול כל זמ שלא יהיו פסולי להעיד ,כמשה ושמואל
שידענו בה שלא ישנו שו דבר אפילו בשיחה קלה.
הנה א כ נסמו יותר כא על המזימי יותר מהמוזמי ,מפני היות דברי המזימי יותר נראי
שיהו אמת ,הוא חידוש ויציאה מדר התורה בשאר המקומות .ומ"מ הדברי מראי כמו
שכתבנו...
רמב" ,הל' עדות פי"ח ה"ב:

כיצד עדי שבאו ואמרו ראינו זה שהרג את הנפש או לוה מנה לפלוני ביו פלוני במקו פלוני,
ואחר שהעידו ונבדקו באו שני אחרי ואמרו ביו זה ובמקו זה היינו עמכ וע אלו כל היו,
ולא היו דברי מעול לא זה הרג את זה ולא זה הלוה את זה הרי זו הכחשה ,וכ א אמרו לה
היא את מעידי כ וזה ההורג או הנהרג או הלוה או המלוה היה עמנו ביו זה במדינה אחרת,
הרי זו עדות מוכחשת שזה כמי שאמר לא הרג זה את זה ולא זה הלוה את זה שהרי עמנו היו ולא
נהיה דבר זה וכ כל כיוצא בדברי אלו ,אבל א אמרו לה אנו אי אנו יודעי א זה הרג זה
ביו זה בירושלי כמו שאת אומרי או לא הרגו ,ואנו מעידי שאת עצמכ היית עמנו ביו
זה בבבל ,הרי אלו זוממי ונהרגי או משלמי ,הואיל והעדי שהזימו לא השגיחו על עצמה של
עדות כלל א אמת היה או שקר.
רמב" הל' עדות פי"ח ה"ה:

אי מזימי את העדי אלא בפניה ומכחישי את העדי שלא בפניה ,ועדי שהוזמו שלא
בפניה הרי הוכחשו ,לפיכ א מתו העדי שהזימו קוד שיזימו אות בפניה אי כא עדות
שהרי הכחישו זה את זה.
טבלת סיכו
עניי/שיטה
הא יש סברא
הזמה והכחשה
הזמה שלא בפניה
הא חל למפרע

רמב"
לא
הכחשה
הכחשה
כ ????

רש"י כתובות כ רע"א ,ד"ה 'וכש':

טור
כ
הזמה
הכחשה ????
כ

וכש שאי מזימי העדי אלא בפניה  #שהרי ה באי לחייב כדי לעונש או נפש או ממו
והתורה אמרה והועד בבעליו יבא בעל השור ויעמוד על שורו )ב"ק ד קיב.(:

