
 "עמנו הייתם"
 . כז סנהדרין

  !אהני סמוך? אהני דסמכת חזית מאי: הוא חידוש זומם עד -רבא 

 יט,יח( )דבריםעל התורה  ן"רמב

 מאה יבואו אפילו, הדבר על שמעידין עדים בשני הענין בהיות כי, שקר עד שהוא דעיו   איך הכתוב פירש לא - העד שקר עד והנה היטב השפטים ודרשו
 ופירשה, הנאמנת הקבלה באה כן ועל. 'היטב השופטים ודרשו' בזה יאמר לא כי, ברגליו הרוג באש לומר נוכל ולא. ענו ששקר יתברר לא אותם ויכחישו

 לומר עצמם על נאמנים אינם והם, עדים של גופם על היא הזו שהעדות מפני, והטעם(. .ה מכות) הייתם עמנו פלוני ביום והלא כשיאמרו תהיה ההזמה כי
 .השבת את שחללו או הנפש את שהרגו עליהם לומר הללו יכולים שהרי, כך עשינו לא

 עשר( האחד )הדרוש ן"הר דרשות
 ששם, ז"ע העובד ביחיד שנכתב כאותו שוה לשון נכתב זוממים ובעדים

 חומר מפני זה שאין, למה טעם וצריך... היטב' השופטים 'ודרשו נאמר

 כמו הטעם אבל, כזו חמורות שבתורה עבירות כמה שהרי, העבירה

 . שאומר

 5 שהוא בדבר משקר להיות רגיל אינו, בשקר שמוחזק מי שאפילו הוא ידוע
 דעבידא דמלתא( :צג יבמות) ל"ז רבותינו אמרו ולפיכך. להתברר עשוי

 המשקרים שרוב הוא וידוע. בכך נאמנין אשה ואפילו קרוב אפילו, לגלויי

, שנעשה אחר במעשה אבל, כלל היה שלא חדש דבר מלבם בודים היו לא

, להתברר עשוי בו שישקרו הדבר שאין מפני, ותכונתו צורתו וישנו ישקרו

 10 מעשה מלבו בודה שיהיה מכזב ימצא ואם. נעשה המעשה אשר אחר
 כל בשיקרותו שיפליג מכזב ימצא לא אבל. מאד זר זה יהיה, לגמרי חדש

 בזמן, מקום באותו כלל היה לא והוא, אחד במקום שהיה בדבר שיעיד, כך

 תכלית צד על זה שיזדמן לא אם, ההוא המעשה שנעשה מעיד שהוא

 במקום שראוהו אדם בני מאותן לנפשו ירא שהמכזב לפי, הגמור הזרות

, הצד זה על הוא זוממים עדים שענין הוא וידוע. חרפתו עליו שיוכיחו, אחר 15 
 באין המזימיןו, פלוני ובזמן פלוני במקום שנעשה אחד בדבר מעידים שהם

, בזה בכיוצא מכזב והמצא, זמן באותו כלל ההוא במקום היו שלא ואומרים

, העדים שנעניש שקודם התורה צותה, זה מציאות רוחק ומפני. מאד רחוק

 . בזה כיוצא לשקר שהפליגו אפשר הוא אם היטב נדרוש

, טובה דרישה לאחר שנאמין התורה שצותה הוא, בעצמו הענין זה ומפני 20 
 רבותינו שאמרו כמו, נינהו ותרי דתרי פי על ואף, מהמוזמין יותר, המזימין

 המזימין שישקרו רחוק שיותר לפי, בזה והסיבה(. .כז סנהדרין) ל"ז

 אף, להתברר הראוי בדבר עצמן מכניסין ששניהם פי על שאף. מהמוזמין

 אולי המוזמין כי, מהמוזמין יותר בזה עצמן מכניסין המזימין כן פי על

 25 עצמן הכניסו ולכן, זמן באותו אחר במקום אדם שום ראם שלא חשבו
 לא איך, כדבריהם אמת אין אם, המזימין אבל, זר היותו עם, שקר באותו

 זה ויעידו, אתם שהאמת שיוכיחו, בעצמם האמת שיודעים מהמוזמין יראו

, ההוא המעשה שנעשה ושאמר זמן באותו שם שראום המקום אותו אנשי

 לא שהמוזמים זמן כלש, ספק אין הנה. היה לא או ההוא המעשה היה

 30 . יותר המזימין להאמין שראוי, כדבריהם שהאמת יבררו

, הוא חידוש זוממין דעדים( שם) ל"ז רבותינו שאמרו מה זה יסתור ולא

 על לסמוך התורה דרך שאין לומר רוצים דהם, אהני דסמכת חזית דמאי

 שהרי, עדים שני עדות על אם כי, לאו אם אמת הוא אם מהמעשה הנראה

 כמשה, להעיד פסולים יהו שלא זמן כל עולם קלי שני התורה האמינה

, כן אם הנה. קלה בשיחה אפילו דבר שום ישנו שלא בהם שידענו ושמואל 35 
, המזימין דברי היות מפני, מהמוזמין יותר המזימין על כאן שנסמוך זה

 .המקומות בשאר התורה מדרך ויציאה חידוש הוא, אמת שיהו נראין יותר

 )הל' עדות פר' יח( "םרמב

רא  קֶׁ שֶׁ ֵהִעיד בְּ רִמי שֶׁ קֶׁ שֶׁ ֵהִעיד בְּ ֵעִדים שֶׁ נֹוַדע בְּ א  - , וְּ ר  ֵעד 'זֶׁה הּוא ַהִנקְּ
ה  ,'זֹוֵמם ֵעדּותֹו: ִאם ַבֲעֵבר  ה ַלֲעשֹות בְּ צ  ר  מֹו שֶׁ ַות ֲעֵשה ַלֲעשֹות לֹו כְּ ּוִמצְּ

מּו הּוזְּ ה ֵהִעידּו וְּ ִקיל  יה  סְּ לֶׁ ִבין ע  ַחי  ִלין כֻּל   - שֶׁ ק  ה  ;ןִנסְּ ֵרפ  ִאם שְּ ִפין.  -וְּ ר  ִנשְּ
ָאר ַהִמיתֹות. ֵכן שְּ  וְּ

קּו ַמלְּ ִאם ֵהִעידּו בְּ קּו - תוְּ ֵבי ַמלְּ יְּ חֻּ ָאר מְּ ן ִכשְּ ד ֵמהֶׁ ח  ל אֶׁ ה כ  ִדין  :תלֹוקֶׁ אֹומְּ 5 
מֹוןֹכחֹו ּוַמִכין אֹותוֹ  בֹו מ  ַחיְּ יו לְּ ל  ִאם ֵהִעידּו ע  ם  - . וְּ מֹון ֵביֵניהֶׁ ִשין ַהמ  ַשלְּ מְּ

ֵעִדיםלְּ  ַין ה  ק ַהַמִגיַע לֹו.  ,ִפי ִמנְּ ד ֵחלֶׁ ח  אֶׁ ד וְּ ח  ל אֶׁ קֹום כ  ֵאינ ן לֹוִקין ִבמְּ וְּ
לּוִמין  .ַתשְּ

מּוב  הּוזְּ ֵעִדים שֶׁ ִרים ֲאמּוִרים? בְּ ב  ה דְּ ִחישֹות  .ַבמֶׁ ֵתי ִכֵתי ֵעִדים ַהַמכְּ ל שְּ ֲאב 
ת זֹו  ִשין  -זֹו אֶׁ ֵאין עֹונְּ אן ֵעדּות, וְּ ֵאין ָאנּו ֵאין כ  ִפי שֶׁ ן, לְּ ת ַאַחת ֵמהֶׁ אֶׁ 10 

ִנית. ר  ִעים ִמי ִהיא ַהַכת ַהַשקְּ  יֹודְּ

ה ה ַלֲהַזמ  ש  ח  ה ? ּוַמה ֵבין ַהכְּ ש  ח  ּה -ַהַהכְּ מ  ֵעדּות ַעצְּ ת אזֹ : ב  רֶׁ י ה 'ת אֹומֶׁ ה 
ה ר ַהזֶׁ ב  ת אזֹ וְּ  ',ַהד  רֶׁ י ה'ת אֹומֶׁ יה  שֶׁ  ',ֹלא ה  רֶׁ ב  ַלל דְּ י ה. ֹּלאֹו י בֹוא ִמכְּ א ה 
ה  ַהֲהַזמ  ן -וְּ מ  ֵעִדים ַעצְּ ֱהזִ , ב  ֵעִדים שֶׁ ֵאלּו ה  י ה יוְּ ִעים ִאם ִנהְּ מּום ֵאינ ם יֹודְּ

י ה ר אֹו ֹלא ִנהְּ ב   15 .ַהד 

רּו ָאמְּ אּו וְּ ב  ת זֶׁה' ֵכיַצד? ֵעִדים שֶׁ ַרג אֶׁ ה  ה שֶׁ ִאינּו זֶׁ ה'אֹו  'ר  ה ִמזֶׁ ו  יֹום ' 'ל  בְּ
לֹוִני קֹום פְּ מ  לֹוִני בְּ ַנִים  ,'פְּ אּו שְּ קּו, ב  דְּ ִנבְּ ֵהִעידּו וְּ ַאַחר שֶׁ ֲאֵחִרים ֵעִדים וְּ

רּו ָאמְּ קֹום זֶׁה '1 וְּ מ  יֹום זֶׁה ּובְּ ִעם ֵאלּובְּ ם וְּ כֶׁ ִיינּו ִעמ  יּו  ה  ֹלא ה  ל ַהיֹום, וְּ כ 
ם ִרים ֵמעֹול  ב  ה' ',דְּ ת זֶׁ ַרג אֶׁ ה'וְּ  'ֹלא זֶׁה ה  ת זֶׁ ה אֶׁ ו  ֲהֵרי זֹו  - 'ֹלא זֶׁה ִהלְּ

ה. ש  ח   20 ַהכְּ

ם הֶׁ רּו ל  ֵכן ִאם ָאמְּ זֶׁה  'ֵהיַאְך2 וְּ ְך, וְּ ִעיִדים כ  ם מְּ ג'אֹו  'ַההֹוֵרגַאתֶׁ אֹו  'ַהנֱֶׁהר 
ה' ה'אֹו  'ַהלֹווֶׁ וֶׁ נּו' - 'ַהַמלְּ י ה ִעמ  ִדינ ה ַא ה  יֹום זֶׁה ִבמְּ תבְּ רֶׁ ֲהֵרי זֹו ֵעדּות  - ?'חֶׁ

ָאַמר ִמי שֶׁ ה כְּ זֶׁ ת, שֶׁ שֶׁ חֶׁ כְּ ת זֶׁה' מֻּ ַרג אֶׁ ה'וְּ  'ֹלא זֶׁה ה  ת זֶׁ ה אֶׁ ו  , 'ֹלא זֶׁה ִהלְּ
ר זֶׁה' ב  י ה ד  ֹלא ִנהְּ יּו, וְּ נּו ה  ֲהֵרי ִעמ  ִרים ֵאלּו. '.שֶׁ ב  ל ַכיֹוֵצא ִבדְּ ֵכן כ   וְּ

ם הֶׁ רּו ל  ל ִאם ָאמְּ ִעיםָאנּו '3 ֲאב  יֹום זֶׁה  ֵאין ָאנּו יֹודְּ ַרג זֶׁה בְּ ִאם זֶׁה ה  25 
ַלִיםבִ  מֹו שֶׁ  ירּוש  ִעיִדים שֶׁ כְּ ָאנּו מְּ גֹו, וְּ ִרין אֹו ֹלא ֲהר  ם אֹומְּ כֶׁם ַאתֶׁ מְּ ם ַעצְּ ַאתֶׁ

נּו ם ִעמ  ל ֱהִייתֶׁ בֶׁ ב  יֹום זֶׁה בְּ ִמין,  - 'בְּ ַשלְּ ִגין אֹו מְּ נֱֶׁהר  ִמים, וְּ ֲהֵרי ֵאלּו זֹומְּ
ֵהזִ  ֵעִדים שֶׁ ה  ֵעדּות יהֹוִאיל וְּ ל  ּה שֶׁ מ  ִגיחּו ַעל ַעצְּ ם ֹלא ִהשְּ למּו אֹות  ל  ִאם  ,כְּ
ר קֶׁ ת אֹו שֶׁ ַאחֲ ג  .ִהיא ֱאמֶׁ ה ֵעִדים ה  ֱאִמינ ה תֹור  הֶׁ זֶׁה שֶׁ ֵעִדים וְּ רֹוִנים ַעל ה 

ִראשֹוִנים תּוב ִהיא - ה  ֵזַרת ַהכ   30 .גְּ

ֱהזִ  ַנִים וֶׁ אּו שְּ ִראשֹוִנים ֵמָאה, ּוב  ֵעִדים ה  יּו ה  ם ,מּוםיֲאִפלּו ה  הֶׁ רּו ל  ָאמְּ ָאנּו ' וְּ
ַאתֶׁ  ִעיִדים שֶׁ לֹוִנימְּ קֹום פְּ מ  ם בְּ נּו ֱהִייתֶׁ ם ִעמ  כֶׁ ֲהֵרי ֵאלּו נֱֶׁענ ִשין  - 'ם ַהֵמָאה כֻּלְּ
ם, שֶׁ  ַנִיםַעל ִפיהֶׁ ֵמָאה ּוֵמָאה ִכשְּ ַנִים כְּ ִחישֹות ַהשְּ ֵתי ִכֵתי ֵעִדים ַהַמכְּ ֵכן ִבשְּ . וְּ

ת זֹו  ִכין ַאַחר ה   -זֹו אֶׁ ת שְּ  ,ברֹ ֵאין הֹולְּ א דֹוִחין אֶׁ ל  ן.אֶׁ  ֵתיהֶׁ

ָאהד  ר  ִריִכין ַהתְּ ִמין ֵאינ ם צְּ מּו .ֵעִדים זֹומְּ ַבּסֹוף הּוזְּ ֲחשּו ּולְּ כְּ הֻּ ֵעִדים שֶׁ  35 - וְּ
הַ  ֵני שֶׁ ִמין, ִמפְּ ַשלְּ ִגין אֹו לֹוִקין אֹו מְּ הֲהֵרי ֵאלּו נֱֶׁהר  ִחַלת ֲהַזמ  ה תְּ ש  ח  ִהיא,  ַהכְּ

ה. ר  מְּ ֲעַדִין ֹלא ִנגְּ א שֶׁ ל   אֶׁ

זִ ה  ֵעִדים שֶׁ ִמייֵאין מְּ ת ה  ִחיִשין אֶׁ ם, ּוַמכְּ ֵניהֶׁ א ִבפְּ ל  ֵעִדים אֶׁ ת ה  א ֹּלן אֶׁ
ם. וְּ  ֵניהֶׁ ם ִבפְּ ֵניהֶׁ ֹּלא ִבפְּ מּו שֶׁ הּוזְּ ֲחשּו -ֵעִדים שֶׁ כְּ ְך ;ֲהֵרי הֻּ ִפיכ  ִאם ֵמתּו  ,לְּ

ֱהזִ  ֵעִדים שֶׁ זִ דֶׁ קֹ מּום יה  י  םים שֶׁ ֵניהֶׁ ם ִבפְּ ֲהֵרי  - מּו אֹות  אן ֵעדּות, שֶׁ ֵאין כ  40 
ת זֹו. ִחישּו זֹו אֶׁ  ִהכְּ

מּוו  ֹלא הּוזְּ ֲחשּו וְּ כְּ הֻּ שֹות שֶׁ פ  יוֲאִפלּו  - ֵעֵדי נְּ ל  ַרגְּ ג בְּ א ַהנֱֶׁהר  , ֵאינ ם לֹוִקין, ב 
ל ֵבית יו. ֲאב  ל  ֵאין לֹוִקין ע  ַרת ִמיַתת ֵבית ִדין, וְּ ה  ַאזְּ ִנַתן לְּ או שֶׁ הּוא ל  ֵני שֶׁ  ִמפְּ

ן ַמַכת  דּותִדין ַמִכין אֹות  אּו. ַמרְּ ִירְּ ִפי ַמה שֶׁ  (מהדורת מקבילי) כְּ

 (לחסי'  )חו"מ טור

 כי לוה שלא אנו יודעין' אומרים ואלו 'מפלוני לוה פלוני' אומרים שאלו אותן שמכחישין אלא העדים בגוף אינה הכחשה? להזמה הכחשה בין יש ומה

 כיון ,נאמנין האחרונים זה ומפני '.עמנו הייתם שלוה אומרים שאתם שעה באותו' שאומר העדים בגוף הזמהו לוה', שלא וראינו היום כל אצלו היינו

 וכך. כך עשינו לא לומר עצמן על נאמנין אינן והן שבת שחללו או הנפש שהרגו עליהן העידו כאלו והוי העדים של גופן על שמעידין



 ,ב(יח עדות )הל' משנה לחם
1

 הייתם עמנו שאמר וללוה ולמלוה לעדים הזים דאם לרבינו לו מניןד קשה

 עד אלא אמרו לא( ה.) דמכות ק"בפ הא ,הזמה הויא דלא ואלו אתם

 של גופן דהיינו עדות של גופה שתשקר עד או עדות של גופה שתסרה

 שאמר פי על ואף העדים הוסרו הרי הייתם עמנו להם דאמר וכיון ,עדים

 5 דלא כך בשביל שתאמר עד לן איכפת מאי עמהם שהיו ולמלוה ללוה כ"ג
 בין יש ומה שכתב ,כך משמע "חל סימן מ"בח הטור ומדברי .הזמה מיקרי

 העדים בגוף והזמה' כו העדים בגוף אינה הכחשה להזמה הכחשה

 לעדים דאמרו דכיון נראה ,'וכו אומרים שאתם שעה באותה שאומרים

 הזמה מ"מ עמהם שהיו ולמלוה ללוה כ"ג שאמרו פי על אף הייתם עמנו

 10 כיון נאמנים האחרונים זה ומפני שם שנתן מהטעם כן נראה ועוד .מיקרי
 עשינו לא לומר עצמם על נאמנים אינם והם עדים של גופן על שמעידים

 השבת את שחללו או הנפש את שהרגו עליהם העידו כאילו והוי וכך כך

 היו כ"ג והמלוה שהלוה להם שהכחישו' דאפי הטעם זה לפי משמע ,כ"ע

 .אחר בדבר או בגזלנותא פסלום כאילו הוי להם שהכחישו כיון עמהם
2

 גם

' דבגמ כיון זה טעם לתת הוצרך למה ל"ז הטור בדברי לי הונח לא שם 15 
 זה ופרק( :עבב"ק ) מרובה בפרק שנזכר כמו חידוש הוי דהזמה אמרו

 סבירא דהטור ל"י לזה מיהו .טעם לדבר דאין משמע( .זכסנהדרין ) בורר

 מכאן זומם עד דאמר רבאד אליבא הוא בגמרא כן שהוזכר דמה ליה

 נפסל הוא דלמפרע ליה דאית כוותיה ל"דקי אביי אבל ,נפסל הוא ולהבא

 20 .הטור שנתן הטעם והוא טעם זה בדבר דיש דסובר אלא חידוש ליה לית

 מודה אביי אפילוד ארבא אביי פליג לא דבהא אלא ,כן רבינו דעת אין אבל

 דבעינן ש"למ מקום יש כן סובר שהוא מפניו ,טעם בדבר ואין חידוש דהוי

 דבריו בסוף ש"וכמ ולמלוה ללוה עמהם שישתף ולא לבד לעדים הזמה

 סובר דהוא' כו כלל עדות של עצמה על השגיחו לא שהזימום שהעדים

 25 ולא לבד העדים שיוסרו פירושו עדות של גופה שתסרה עד' בגמ ש"דמ
 לך אין טעם בה ואין חידוש דההזמה דכיון אחר דבר עמהם שישתף

 דכפי ,ש"למ מקום אין הטור שכתב הטעם סובר היה דאילו .עליה להוסיף

 .הזמה מיקרי והמלוה הלוה העדים עם שישתף אפילו הטור של טעמו

 ראיתי כתבי אחרי. עליו שיסמוך כדי לרבינו נכון הכרח יודע איני מ"מו

 30 דהיכא לרבינו ליה דאית סובר ג"ס סימן' ב חלק ל"ז לב' ן י"מהר בפסקי
 רבינו ש"מ ולדעתו ,הזמה דהוי פלוני במקום והעדים הלוה היו עמנו דאמר

 שאתם המקום באותו שאמרו ,המקום שנו דלא משום הוא אלו ועם עמכם

 אפילו עמנו הייתם אחר במקום ואמרו המקום שנו אבל .היינו שם אומרים

. ש"יע רבינו בלשון הרבה עצמו ודחק .הזמה הוי כן גם הלוה שיאמרו

 35 נ"ול. ואזמינהו דאפכינהו( :גע) מרובה בפרק דאמרינן ממאי כן והכריח
 הייתם עמנו יום אותו שאומר חלוקים דברים שהם התם שאניד לתרץ

 לחוד הוי ההזמהו בהפך והיה הדבר היה אחר וביום פלוני במקום

 הכחשה עמה שהיה פי על אף הזמה התם מהני ולכך לחוד וההכחשה

 ...להבין וקל כאן כ"משא

 ,ד(א מכות) טוב יום תוספות
.והרוג הורג על כ"ג העידו' ואפי' וכו נפש שהרגו אמרו וכאילו גופן על מעידים הם הרי הייתם עמנו שאמרו כל)של הטור(  דלסברתו ונראה...

 (לח)חו"מ סי'  השולחן ערוך
 ג סעיף

 מספיק טעם דזהו כוונתו ואין ...הטור כתב להזמה הכחשה בין וההפרש

 אמרינן ס"הש בכל דהרי ,להמזימים נאמנות התורה שנתנה מה על

 התורה גזירת והיא אהני סמוך אהני דסמכת חזית מאי הוא חידוש דהזמה

 5 במה דזהו שבת חללו או הנפש את שהרגו להעידו דמיון זה אין דבאמת
 תצרף לא אם כלל עבירה כאן אין הייתם בעמנו אבל ,עבירה יש שהעידו

 ועיקר זמן באותו מזה לוה שזה ראיתם לא כ"בע הייתם שעמנו כיון לומר

 אלא ,הכחשה ל"ה והדר ההלואה על אותם שמכחישים במה היא העבירה

 על כמעידים דינם יהיה העדים גוף את דכשמכחישים התורה גזירת דזהו

 10 הכחשה בין ההפרש עיקר לדעת מבאר והטור ,שבת חללו או שהרגו גופם
 .מעדות ח"פי מ"בלח' ועי עליו שהקשו מה שפיר ואתי ...והזמה

 ד סעיף

 דבהזמה מדבריו לכאורה ומשמע ...כתב מעדות ח"פי ל"ז ם"הרמבו

 שכתבו מי יש ולכן ,הזמה הוי לא המעשה מכחישים גם אם הייתם דעמנו

 15 אם לנו מה העדים גוף על שמעידים כיון הטור דלטעם בזה חולק דהטור
 סברתו על בזה התפלאו ורבים .[א"פ מכות ט"תוי] המעשה מכחישים גם

 מ"לח] המעשה מכחישים גם אם להזמה הוא קילקול דאיזה ם"הרמב של

[ שם
1

 להורגו מצטרפין ואחר הוא רבעני פלוני ל"דקיי מהא עליו והקשו

 יכול אתה שאי עדות ל"הו והא ,ד"ל' בסי ונתבאר מעדות ב"פי ש"כמ

 20 בעל הוא דהעד כיון המעשה גוף גם יכחישו כ"בע דכשיזימום להזימה
 ת"או] נפשות בדיני עדות אינה להזימה יכול אתה שאי עדות וכל זו מעשה

 .[י"רח בשם
2

 והפיל עבדו עין סימאש אחד על שהעידו משנים קשה ועוד

 דין בזה ויש עינו וסימא שנו שהפיל הדבר והפכו והזימום שנים ובאו שנו

 גם יודעים בזה והרי ט"י' בסעי ויתבאר א"בפכ עצמו ם"הרמב ש"כמ הזמה

 .המעשה מגוף
3

 25 בשבת באחדש שנים העידו דאם ל"דקיי ממה קשה ועוד
 ובשני הייתם עמנו בשבת באחד ואמרו שנים ובאו הנפש את ראובן הרג

 והרי' י' בסעי ויתבאר ט"בפי ם"הרמב ופסקה הזמה דהוי הרגו בשבת

 .המעשה מגוף גם יודעים
4

 .זו סברא ם"להרמב לו יצא מאין קשה ועוד

 ה סעיף

 30 רק מברר ואינו הטור כדברי הוא ם"הרמב דכוונת ברור נראה ד"ולענ
 דהיוצא הוא כ"בע הזמה גםד ג"דאע ,להזמה הכחשה בין ההפרש

 עם עמם העדים היו בין הוא מ"נ איזו כ"דאל הכחשה לענין הוי מעדותם

 העדות בגוף שיש שבת שחללו עליהם להעידו דומה ואינו ,לא או הזוממים

 הייתם שעמנו כיון תצרף לא אם עבירה כאן אין הייתם בעמנו אבל עבירה

 35 אלא ,הכחשה ל"הו והדר הוא שקר מזה לוה שזה שהעדתם זה כ"בע
 שהעידו כמו נאמנים העדים גוף על רק מעידים כשאין היא התורה גזירתש

 העדים בכוונת תלוי הדבר עיקר ז"לפ .'ג' בסעי ש"וכמ שבת שחללו

 שמזכירים כגון המעשה גוף להכחיש זה בעדות כוונתם אם האחרונים

 דבריהם שמכלל אלא מזכירים אין אפילו או המעשה גוף הכחשת בעדותם

 40 ,היה שעמם המלוה או הלוה על שמעידים כגון המעשה גוף הכחשת בא
 או עמם היה בין יש מ"נ איזו כ"דאל המעשה גוף להכחיש כוונתם כ"ובע

 דגם גב על אף דעדים הייתם בעמנו אבל .הכחשה הוי ולכן עמם היה לא

 מ"מ ,בזה יש מ"נ איזו כ"דאל המעשה גוף להכחיש מזה היוצא כ"בע זה

 גוף להכחיש כוונתם אם יודעים אנו מאין ז"ולפ .ש"וכמ כן התורה גזרה

 והנה .בחינה בזה יש ,לאו אם זו בעדות באו המעשה
1

 45 מיבעיא לא
 ,כלל זה מזכירים אינם ובעדותם המעשה הכחשת מגוף יודעים כשבאמת

 גוף הכחשת על ולא העדים גוף הכחשת על כוונתם שעיקר פשיטא

 .מזה שיודעים כיון המעשה גוף הכחשת גם מזכירים היו כ"דאל ,המעשה
2

 כמו אחרת כעדות זה שמזכירים אלא המעשה גוף מזכירים אפילו אם וכן

 50 דבשני עוד ומוסיפין הייתם עמנו בשבת באחד כשאומרים' י' דסעי הך
 היה' ב ליום' א מיום המעשה גוף להכחיש כוונתם עיקר דאם ,הרגו בשבת

 ,הייתם עמנו להעיד להם ומה' ב ביום אלא הרגו' א ביום לא להעיד להם

 .ההזמה הוא כוונתם עיקר וודאי אלא
3

 בהך ש"וכ ט"י' דסעי בהך וכן

 והיה המעשה גוף מכחישים הייתם עמנו כשאומרים כ"דבע רבעני פלוניד

 55 ,שרבעך אמרת ואיך הייתם עמנו הלא כי עדותכם שקר ,כן להעיד להם
 אלא ,להזמה כוונתם שעיקר פשיטא מזכירים ואין שיודעים כיון אלא

4
 בההזמה כוונתם דעיקר ל"די המעשה גוף מהכחשת יודעים אינם אפילו

 מ"מ ,ש"כמ לא או עמהם היו בין יש מ"נ איזו כ"דאל המעשה גוף להכחיש

 וזהו הזמה הוי המעשה הכחשת גוף מזכירים שאין כיון התורה גזרה

 60 כוונתו אלא בפירוש זה שיאמרו ם"הרמב כוונת אין... ל"ז ם"הרמב שכתב
 כשידעו ש"כ... המעשה גוף להכחיש זה בעדות כוונתם שאין ברור לידע

 אלו דינים וכל... ההזמה עיקר שהיא פשיטא הזכירוה ולא מהמעשה

 לדיוקא דרישא דיוקא וקשה... דתנן[ .ה] דמכות ממשנה להדיא מבואר

 הזמה זה אין לבד ההכחשה כשהזכירו דווקא משמע דברישא ,דסיפא

 65 משמע ובסיפא ,הזמה הוי וההזמה ההכחשה שניהם כשהזכירו אבל
 לא הדברים שני כשהזכירו אבל הזמה הוי לבד ההזמה כשהזכירו דדווקא

 אף לרבותא ברישא תני ...שפיר אתי שבארנו מה לפי אמנם ...הזמה הוי

... הנהרג או ההורג היה עמנו אלא דהכחשה עיקרא מזכירין שאין פי על

 אמרו אבל הזמה ולא הכחשה הוי ולכן... המעשה גוף להכחיש דכוונתם

 70 מזה היוצא כאן דגם גב על אף פלוני במקום עמנו הייתם אתם להם
 על מעידים ואין העדים גוף על שמעידים כיון מ"מ ,המעשה ששקר

 שני על וכשמעידים .הזמה שזהו התורה גזרה המעשה גוף הכחשת

 הצד מן ההכחשה כשמזכירין לא אם פעמים ברוב הכחשה הוי הדברים

 .שנתבאר כמו



 )סנהדרין סי' ח( קהילות יעקב

ז"ל דדעת הרמב"ם ז"ל  האחרוניםאכן בעיקר מה שתפסו רבונתינו 

, לא זכיתי להבין היטב. שהחא הוי אלא הכלהכחשה והזמה בב"א ד

ו עדים שבמזרח בירה הי' מעשה דשייך כגון שהעי הכחשה והזמה בב"אד

ם א"א לראות שובאו אחרים והזימם שאתם הייתם במערב הבירה ומ

במזרח, ואנחנו עמדנו באמצע וראינו שאתם הייתם במערב וגם ראינו  5 
שמזימים גוף העדים  זהו הזמה גמורהמזרח ולא הי' מעשה זו מעולם, דב

שלא היו יכולים לראות, ובין הי' המעשה בין לא הי' הם עכ"פ לא היו ראויין 

אפשר דבכה"ג ו ,אלא שהעידו עוד עדות שעצם המעשה לא היתה ,לראות

, מודה הרמב"ם ז"ל דהוי הזמה אע"פ שהוסיפו נמי להכחיש עצם המעשה

בל א וכן באומרים עמנו הייתם ועם המלוה .דמ"מ מזימין נמי גוף העדים 10 
ללו הדהא מעידים שהעדים  שפיר מחשבא הזמה ,הלוה לא הי' כלל שם

לא היו יכולין לראות את הלוה שנתחייב ואפילו אילו הי' הלואה, מ"מ הם 

ואע"פ דקאמרי  .עכ"פ לא יכלו לראות כיון שלא היו עם הלוה במקום אחד

מ"מ  ,שהמלוה הי' עמהן וראינו שלא הלוה לאותו לוה ואיכא הכחשה נמי

הזמה נמי איכא כיון שאפילו אילו לוה הלוה באמת, מ"מ אותן עדים עכ"פ  15 
ז"ל דהמזימים אומרים עמכם  בנדון הרמב"םאבל  .לא היו יכולין לראות

לפי דברי המזימין היינו ועם ההורג והנהרג ולא היו דברים מעולם, הרי 

וכל עדותן על העדים שלא  ן עדים יכולים לראות את המעשהתר היו אושפי

וא"כ אין  ,הוא רק מכח שהמעשה לא נעשית שם ממילא ע"כ שלא ראו ראו

זה רק הכחשה ומכח ההכחשה הם יודעים שהעדים לא ראו, והרי בכל  20 
הכחשה דעלמא כלול נמי בהכחשה זו עדות על העדים ראשונים שלא 

אין זה אלא הכחשה ומ"מ  ,המעשה ע"כ שהם לא ראו שכיון שלא הי' ,ראו

אלא שאומרים  כיון שאינם שוללים מהראשונים אפשרות התהותם עדים

אבל כל האחרונים ז"ל כולם  .וה"נ בנידון הרמב"ם ז"ל ,שהמעשה לא הי'

 25 לא תפסו כן וצ"ע.
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