
מכות
א א א א - - - - כיצד העדי�כיצד העדי�כיצד העדי�כיצד העדי� משנהפרקפרקפרקפרק

אמכות מבנה המסכת:

.עדי� זוממי� :א
.רוצח בשוגג :ב
.מלקות :ג

1

א מה די� עדי� זוממי�? מה� המקרי� היוצאי� מ� הכלל?

".ַוֲעִ�יֶת� ל� ַ ֲאֶ�ר ָזַמ� ַלֲע��ת ְל�ִחיו" :די� עדי� זוממי�
:יוצאי� מ� הכלל

, לוקי� ואי� נפסלי�, א� העדי� כהני� בעצמ�' אפי, או ב� חלוצה ובאו לפסול אותו ואת זרעו לכהונה והוזמו ב� גרושההעידו על כה� שהוא  .א
.לו ולא לזרעו )' ועשית� לו' 'שנא

.ולא עדי� זוממי�) הרוצח בשוגג(' הוא ינוס שמה' 'שנא, אי� העדי� גולי� אלא לוקי�, והוזמו גלותהעידו על אד� שהרג בשוגג וחייב  .ב

2

א עדי� שהעידו על בעל שגרש את אשתו וטר� פרע את כתובתה והוזמו, מה הדי�?

.הבעל פטור מתשלו� הכתובה, במקרה שמתה האשה בחיי בעלה. כתובה באה לכלל מימוש במקרה של גירושי� או מות הבעל
.בגלל הסיכוני� הקיימי� בגבייתה, יכולה לקבל סכו� חלקי בלבד מהסכו� הנקוב בכתובה, לפיכ, הבאה למכור כתובתה בחייה לאד� אחר

אלא רק את שוויה בשוק , אינ� באי� להפסידו את מלוא סכו� הכתובה, עדי� זוממי� הבאי� לחייב בעל לשל� את כתובת אשתו שלא כדי�
:לפיכ, אי� לחייב� לשל� לבעל אלא את מה שבאו להפסידו, בנסיבות הקיימות באותו הזמ�

.את ההפרש בי� סכו� הכתוב בכתובה לשווי שלה א� היתה מועמדת למכירה כשעת העדות ) י"רש
.את שוויה למכירה כשעת העדות ) ב"רע, �"רמב

3

א עדי� שהעידו על ראוב� שחייב לפרוע לשמעו� 1,000 ש"ח בעוד שבוע, והלוה מודה שחייב לשל� אבל רק בעוד שנה והוזמו
העדי�, מה די� הלוה והעדי�?

.פ הודאתו בעוד שנה"חייב לשל� ע ) הלוה
.ל מעוד שבוע לעוד שנה"משלמי� ללוה את הער, הכספי ששווה דחית פרעו� חוב בס, הנ ) העדי� הזוממי�

4

ב-ג מה המקור לאיסור להעיד שקר? הא� לוקי� על לאו זה במקרי� השוני�, ומדוע?

).עשרת הדברות(' לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָ, ֵעד ָ�ֶקר' :המקור לאיסור עדות שקר
:'כאשר זמ�'חיוב מלקות מלבד 

.משלמי� ואי� לוקי� ) חכמי�, לוקי� ומשלמי� ) מ"ר: ממו�עדי� זוממי� שנתחייבו  .א
).'מ(לוקי� פע� אחת  ) חכמי�, )'פ(לוקי� פעמיי�  ) מ"ר: מלקותעדי� זוממי� שנתחייבו  .ב
.]'קי� ליה בדרבה מיניה'משו�  )נהרגי� ולא לוקי�  :מיתהעדי� זוממי� שנתחייבו  .ג[

:הטע�
.משו� רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משו� שתי רשעיות' כדי רשעתו' :חכמי�

.'ועשית� לו'ומשו� ' לא תענה'לוקה משו�  ) מלקות, כמוציא ש� רע שלוקה ומשל� ) ממו� :מ"ר

5

ג באר: "משלשי� בממו� ואי� משלשי� במכות", ונמק!

אלא מחלקי� , אי� מתחייבי� לשל� כל אחד בפני עצמו את כל הסכו�, עדי� זוממי� שנתחייבו ממו� למי שהעידו כנגדו ":משלשי� בממו�"
.ביניה� את התשלו�

.כל אחד מהעדי� לוקה ארבעי�, עדי� זוממי� שנתחייבו מלקות ":אי� משלשי� במכות"
�הטע�  "�', ועשית� לו כאשר זמ� לעשות לאחיו'ממו� מצטר2 ונית� למי שהעידו כנגדו ומתקיי�  :)'הגמ( "מלקות לא מצטר�, ממו� מצטר

.אבל מלקות שה� עונש לעדי� לא מצטר2 עונש האחד לעונשו של השני
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ד מה החידוש בדי� עדי� זוממי�? מתי חידשה התורה די� זה ומתי לא?

.אי� אנו מאמיני� לָכת אחת יותר מלָכת השניה, וכשעדי� מכחישי� אלו את אלו, "תרי כמאה"כלל הוא בידינו 
 "עמנו היית�"דוקא כאשר המזימי� מעידי� על גופ� של עדי� , בעדי� זוממי� חידשה התורה שהעדי� המזימי� נאמני� יותר מהזוממי�

).באותו הזמ� שאת� מעידי� במקו� פלוני(
).ועדות שתי הכיתות מוכחשות ובטלות(אי� העדי� הראשוני� נעשי� זוממי� ולא נענשי� , ב"אבל א� אמרו עמנו היה הנרצח או הרוצח וכיו
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ה עדי� שהזימו כת אחר כת, מה די� העדי� שהוזמו?

).גזירת הכתוב שהמזימי� נאמני�(כול� יהרגו , מאה' אפי ) חכמי�
).'גמ )לא הראשונה ' אפי(ואי� המזימי� נאמני� ולא הורגי� א2 כת שהוזמה על יד� , היא זו) כנופיית קושרי�(איסטסית  ) יהודה' ר

8

ו עדי� שהעידו על אחד שהרג את הנפש והוזמו, אימתי מקיימי� בה� "ַ,ֲאֶ+ר ָזַמ� ַלֲע&%ת ְל#ִחיו" ומתי לא?

).'נפש תחת נפש'שנאמר (נהרגי� רק א� כבר הרגו את הנאש�  )הצדוקי� 
).הרי אחיו קיי� )' ועשית� לו כאשר זמ� לעשות לאחיו'שנאמר (עדיי� לא הרגוהו  .ב, נגמר די� הנאש� למיתה .א: נהרגי� רק א� ) חכמי�
:הטע� )ד כבר הרגו את הנאש� אי� העדי� הזוממי� נהרגי� "א� ב

השופטי� הצדיקי� ' ועוד שלא ית� ה... ביד�' ואילו היה צדיק לא יעזבנו ה... נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשוני� ) �"רמב
...העומדי� לפניו לשפו, ד� נקי

.מפני כבוד בית הדי� שלא יאמרו כל הע� שדנו נפש למיתה בהפ, האמת ) אברבנאל

9

ז-ח מה למדי� ה2ָנאי� השוני� מהפסוק "ַעל 1ִי ְ+ַנִי� ֵעִדי� א% ְ+לָֹ+ה ֵעִדי� י/ַמת ַהֵ.ת"?

).מאה' או אפי(א2 שניי� מזימי� את השלשה , כש� ששלשה מזימי� את השניי� ) ק"ת. א
.)ק"ש מוסי2 על ת"ר). (וכ� א� ה� מאה(א2 שלשה אי� נהרגי� עד שיוזמו שלשת� , כש� ששניי� אי� נהרגי� עד שיוזמו שניה� ) ש"ר. ב
, י"רש. (נענש) נטפל לעוברי עבירה(וכש� ששניי� שהוזמו שניה� נענשי� א2 השלישי שהוז� עמה� , די� השלישי כדי� השניי� ) ע"ר. ג

 א2 השלישיבמקרה שהוזמו שניי�  ) מ"וי, נהרגי� ה�הוזמו רק שניי� ' ש ולדעתו אפי"ע חולק על ר"ר ) מ"י, ש"ע מוסי2 על ר"ר ) �"רמב
.)נהרג כנטפל לעוברי עבירה

.עדות� בטלה) מאה' או אפי(א2 שלשה , כש� ששניי� א� נמצא אחד מה� קרוב או פסול עדות� בטלה .ד

10

ח כת עדי� שנמצא א' מה� קרוב או פסול, מה די� עדות שאר העדי�? פרט!

:עדות� בטלהא2 שלשה , כש� ששני� שנמצא אחד מה� קרוב או פסול עדות� בטלה
.א
.אבל בדיני ממונות לא נפסלי� השאר, דוקא בדיני נפשות ) יוסי' ר

.ג� בממונות נפסלי� השאר ) רבי
.ב
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ולא התכוו� (אבל א� לא התרה בו , )והתכוו� להעיד(י התראה שהתרה בנאש� "דוקא כשהפסול הצטר2 לעדות ע, בנפשות נפסלי� כול� ) רבי
.]שואלי� את העדי� א� בשעה שראו את העדות התכוונו להעיד או לא )א2 בממונות . [אי� מצטר2 לעדות ואינו פוסל את השאר) להעיד

)]ה שראו"ד: י סנהדרי� ט"פ רש"ע. (חולק ) יוסי' ר[

ט מהי "עדות מיוחדת" והא� היא כשרה?

א� רואי� אלו את אלו או שעד נוס2 רואה אות� וה� , כשעד אחד או כת עדי� רואה מזוית אחת ועד אחר או כת נוספת רואה מזוית אחרת
).ולהזמה .ג, קרוב או פסול' לפוסלה א� נמצא א .ב, לצירו2 עדות� לנפשות .א(כל העדי� מצטרפי� להחשב ככת אחת , רואי� אותו

.מובדלת ואי� מצטרפי� זה לזה=כל עד או כת נחשבי� כעדות מיוחדת, אבל א� אי� אלו רואי� את אלו
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ט מה למדי� מהפסוק "ַעל 1ִי ְ+ַנִי� ֵעִדי�"? הא� הדיני� הנ"ל מוסכמי�?

�ַנִי� ֵעִדי� ִ!יַעל ְ:
)חולק ) ק"ת. (עדיו מתרי� בו שניאי� הנידו� נהרג עד שיהו  ) יוסי' ר. א
.לא תהא סנהדרי� שומעת מפי התורגמ� .ב

13

י אד� שנגמר דינו בב"ד למיתה וברח ונתפס, מה דינו?

.אי� סותרי� את דינו אלא ממיתי� אותו )ד שנגמר דינו "הובא לפני אותו ב .א
 י"ל לא"מחוכ ברח "אא, אי� סותרי� את דינו וממיתי� אותו )ד פלוני "עדי� שמעידי� שנגמר דינו בפני ב' א� באו ב: ד אחר"הובא לפני ב .ב

.י שמא תועיל למצוא לו זכות"שסותרי� את דינו ודני� אותו שוב מפני זכותה של א

14

י מתי סנהדרי� רשאית לדו� דיני נפשות? מהי "סנהדרי� חבלנית"?

.דוקא בזמ� שסנהדרי� גדולה יושבת בלשכת הגזית, ל"באר4 ובחו ג נוהגת"סנהדרי� של כ
:המוציאה להורג ) "סנהדרי� חבלנית"

.שני�' פע� בז ) ק"ת
.שני�' פע� בע ) ע"ראב

.'אילו היינו בסנהדרי� לא נהרג אד� מעול�' ) ע"ט ור"ר
.שזהירות יתר מלדו� למיתה גור� לריבוי רוצחי� שאינ� מפחדי� מ� הדי�, א2 ה� מרבי� שופכי דמי� בישראל ) ג"רשב
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ב ב ב ב - - - - אלו ה� הגולי�אלו ה� הגולי�אלו ה� הגולי�אלו ה� הגולי� משנהפרקפרקפרקפרק

אמכות רוצח בשוגג, מתי גולה ומתי לא? הבא דוגמאות!

:זה הכלל
.יורד בסול�, משלשל בחבית, מעגל במעגילה :גולה �כל שבדר" ירידתו 

.עולה בסול�, דולה בחבית, מוש, במעגילה :)וקשה להזהר, לא שכיח )קרוב לאונס ( אינו גולה �ושלא בדר" ירידתו 
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א באר את הפסוק "ְוָנַ+ל ַה5ְַרֶזל ִמ� ָהֵע4", לרבי ולחכמי�!

.)לאונסאינו גולה כיו� שהוא קרוב  :חכמי�. (גולה )מ� הע4 המתבקע ] חתיכה) [הגרז�(=הברזל ) ִהתיז(ִנישל  :רבי
.)למזידאינו גולה כיו� שהוא קרוב  :רבי. (גולה )) ידית הע4 שלו(הברזל ִמקת� ) נשמט(ָנשל  :חכמי�
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ב זרק אב� ופגעה באד� שהופיע פתאו�, רצח בשוגג בתו6 חצרו או רב שהרג את תלמידו, מה דינ� ומני�?

).י"ראב(שפטור מגלות כיו� שהוא אנוס , ב"פרט לממציא את עצמו לאחר שחברו זרק אב� וכיו )' את רעהו ומת ומצא' .א
יצא חצר בעל הבית שאי� , א2 כל רשות לניזק ולמזיק להכנס לש�, מה יער רשות לניזק ולמזיק ליכנס לש� )' ביערואשר יבא את רעהו ' .ב

.ופטור מגלות )רשות לניזק ליכנס לש� 
המלקה את (ד "והרב הרודה את תלמידו ושליח ב) לחנכו(יצא האב המכה את בנו , מה חטיבת עצי� רשות א2 כל רשות )' עצי� לחטוב' .ג

).אבא שאול(שפטורי� מגלות  )) ד"החייב מלקות או מכה בעל די� המסרב לבוא לפני ב
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ג מהו "גר תושב"? מה הדי� במקרי� הבאי�: א. ישראל שהרגו בשוגג, ב. הוא שהרג ישראל בשוגג, ג. הרג גר תושב אחר
בשוגג? מה די� ההורג עבד כנעני?

.י"והוא מורשה לגור בא, מצוות בני נח בלבד' קיבל על עצמו קיו� ז )) להבדיל מגר צדק( גר תושב
.פטור מגלות ) ט"תוי, גולה ) �"רמב: ישראל שהרגו בשוגג .א
.נהרג )הוא שהרג ישראל בשוגג  .ב
.גולה )הוא שהרג גר תושב אחר בשוגג  .ג

.גולה )בשוגג  עבד כנעניההורג 
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ג מה די� עוור או שונא שהרגו בשוגג?

:סומא
.אינו גולה ) יהודה' ר
.גולה ) מ"ר

:שונא
.אינו גולה ) ק"ת
).כמ5תרה(מפני שהוא כמועד , נהרג ) יוסי בר יהודה' ר
.גולה )שלא לדעת הרג , אינו גולה )כל שהוא יכול לומר לדעת הרג  :ש"ר
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ד,ח מה� ערי המקלט? מי הבדיל�? מאימתי היו קולטות?

).במדבר(בצר , )גלעד(רמות , )בש�(גול�  :משה
).יהודה(חברו� , )הר אפרי�(שכ� , )הר נפתלי(קדש  :יהושע

.א2 אחת לא היתה קולטת עד שנבחרו כול�
.שהיו קולטות ערי הלויי� 42היו , בנוס2

.ואי� הגולי� צריכי� להעלות שכר ליושבי העיר, קולטות א2 שלא מדעת :ערי מקלט
.אינ� צריכי� ) מ"ר, צריכי� להעלות שכר ללויי� ) יהודה' ר: והגולי�, קולטות רק מדעת :ערי הלויי�
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ו מתי יכול רוצח בשוגג שגלה לעיר מקלט לשוב לעירו? מה הטע� לציווי התורה על כ6?

:'ְוָיַ,ב ָ+* ַעד מ(ת ַה)ֵֹה� ַהָ%דֹל'
).ג א� נטמא"מחלי2 הכ(עבר ממשיחותו  .ג, )בימי בית שני(מרובה בגדי�  .ב, משוח בשמ� המשחה .א: ק"ת
.א2 משוח מלחמה .ד: יהודה' ר

.שהיה לה� לבקש רחמי� על דור� ולא בקשו :הטע�
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ו-ז א. באיזה מקרה רוצח בשוגג יפטר מגלות? ב. באלו מקרי� אינו יוצא מעיר מקלטו לעול�? ג. מה הדי� כשנגמר דינו ומת
קוד� שגלה? ד. מה הדי� כשמת בעיר מקלטו קוד� שמת הכ"ג?

.ג קוד� שגלה"כשנגמר דינו ומת הכ )פטור מגלות  .א

23
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, א"ריטב, ג אחר"נגמר דינו לפני שמינו כ )) 3(ו ) 2(א2 ב  ) �"רמב. (ג שהרג"כ )3(, ג"הרג כ )2(, ג"נגמר דינו בלא כ )1(: אינו יוצא לעול� .ב
.)ג אחר"א2 א� מינו כ) 2(ב  ) מאירי

.ג"מוליכי� עצמותיו וקוברי� אות� בעיר מקלט עד מות הכ )נגמר דינו ומת  .ג
.מוליכי� עצמותיו אל קברי אבותיו )מת בעיר מקלט  .ד

ז רוצח שיצא מעיר מקלטו קוד� מות הכ"ג בשוגג או במזיד, מה דינו?

:רוצח שיצא במזיד מעיר מקלטו
.ורשות ביד כל אד�, מצוה ביד גואל הד� להורגו ) רבי יוסי הגלילי

.חייבי� עליו) אי� )יש גורסי� (וכל אד� , רשות ביד גואל הד� להורגו ) רבי עקיבא
.שלא יהא סופו חמור מתחילתו, אסור להורגו :יצא בשוגג
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ח רוצח שרצו לכבדו בעיר מקלטו, מה עליו לעשות? מני�?

.'הרוצח דברוזה 'שנאמר ', רוצח אני'צרי, לומר לה� , רוצח בשוגג שגלה לעיר מקלט ורצו אנשי העיר לכבדו
.יכול לקבל מה�', א2 על פי כ�'אמרו לו 
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ג ג ג ג - - - - ואלו ה� הלוקי�ואלו ה� הלוקי�ואלו ה� הלוקי�ואלו ה� הלוקי� משנהפרקפרקפרקפרק

א-חמכות מה הדוגמאות המופיעות במשנה לחייבי מלקויות?

:חייבי מלקויות
.נדה, אשת אחי אביו, אשת אחיו, אחות אשתו, אחות אמו, אחות אביו, אחותו: הבא על ) חייבי כריתות
.לישראל וההיפ,) מהגבעוני�(ממזרת ונתינה , לכה� הדיוט) לוקה מדרבנ� מכת מרדות )וחלוצה (גרושה , אלמנה לכה� גדול: איסורי לאוי�
, )אינו בכרת אלא בלאו(בשר קודש שנטמא , פיגול, נותר, ד�, חלב: האוכל, טמא שנכנס למקדש, טמא שאכל בשר קודש: חייבי כריתות

המפט� דוגמת שמ� המשחה שהיה , האוכל או עושה מלאכה ביו� הכפורי�, האוכל חמ4 בפסח, קרב� בחו4) מקטיר(השוחט או מעלה 
.הס, משמ� המשחה שהיה במקדש, המפט� דוגמת הקטורת שהיתה במקדש, במקדש

, או הקדש שלא נפדו) שנטמא(מעשר שני , טבל או מעשר ראשו� שלא נטלה תרומתו, שקצי� ורמשי�, טריפות, נבילות: האוכל )איסורי לאוי� 
חו4 ) חטאת ואש�(קדשי קדשי� , )'לפני שהניח� לפני ה )חכמי� , ש"ע ור"כדעת ר(ביכורי� שנכנסו לירושלי� ולא קרא עליה� במקדש 

.חו4 לחומה) טהור שנכנס לירושלי� ויצא(או מעשר שני ) מעשר בהמה ופסח, בכור, תודה ושלמי�(קדשי� קלי� , לקלעי�
משווה צדעיו (מקי2 פאת ראשו , )על מת(קורח קרחה בראשו , )יהודה' כר(הנוטל א� על הבני� , השובר עצ� בקרב� פסח טהור: איסורי לאוי�
, נזיר השותה יי� או המטמא למתי� או המגלח שערו, כותב כתובת קעקע, שורט שריטה על מת, )בתער(משחית פאת זקנו , )לאחורי אזנו

.הלובש כלאי�
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ב מהו השיעור המינימלי למלקות על מאכלות אסורי�?

.כלשהו' אפי )) כגו� נמלה(של�  בעל חיי�
:שאר מאכלות אסורי�

.כזית ) חכמי�
.כלשהו ) ש"ר
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ג-ד הבא דוגמאות ללאו הניתק לעשה. הא� לוקה במקרי� אלו?

)י,שמות יב. (ְוַה7ָֹתר ִמ578ֶ ַעד 6ֶֹקר 6ֵָא� 9ְִ�רֹפ5, ְולֹא ת�ִתיר5 ִמ578ֶ ַעד 6ֶֹקר :המותיר מבשר הפסח
)ז)ו,דברי� כב... (ַ�ֵ;ַח 9ְַ�ַ;ח ֶאת ָהֵא� ְוֶאת ַה6ִָני� 9ִַ:ח ָלְ, : לֹא ִתַ:ח ָהֵא� ַעל ַה6ִָני�... :)לדעת חכמי�( שילוח הק�

.אי� לוקי� עליו) 'ת שיש בה קו� עשה"ל'( לאו הניתק לעשה
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ז-ח העובר עבירה אחת כמה פעמי�, מתי מתחייב יותר ממלקות אחת ומתי לא? הבא דוגמאות!

.אינו חייב אלא מלקות אחת )התרו בו פע� אחת 
.לכל התראה כשיעורחייב מלקות על כל התראה והתראה א� עבר על האיסור ב )התרו בו כמה פעמי� 

:דוגמאות
התרו בנזיר שביי� שהוא רוצה לשתות יש בו שיעורי� רבי� וילקה על כל שיעור . [מיטמא למתי� או מגלח כל היו�, נזיר השותה יי� .א

.]ב"וכ� כל כיו, די בהתראה אחת למלקות הרבה, ושיעור
.לוקה על כל התראה והתראה, לא פשט ולבש אלא שהה כדי לפשוט וללבוש' אפי', אל תלבש'הלובש כלאי� והתרו בו  .ב
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י כמה מלקות מלקי� את המחוייב, והיכ�?

.שליש מלפניו ושני שליש מלאחריו, ט מלקויות"ל ) ק"ת
.אחת בי� כתפיו+ ק "כת, מלקויות' מ ) יהודה' ר
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יא מה די� המחוייב מלקות שאינו יכול לעמוד בל"ט מלקויות?

מלקי� אותו ס, מלקויות הראוי להשתלש הגבוה ביותר , ט מלקויות"וא� אינו יכול לקבל ל, אומדי� אותו כמה יכול לקבל, המחוייב מלקות )
.שהוא יכול לקבל

.פוטרי� אותו מיד, וראו לאחר שלקה מקצת שלא יכול לעמוד באומד� הראשו�, אמדוהו לס, מלקויות )
א� לא . (אי� מוסיפי� לו מלקות על האומד� הראשו�, ולאחר שלקה מה שאמדוהו ראו שיכול ללקות עוד, ט מלקויות"אמדוהו לפחות מל )

.)מותר לשנות את האומד� הראשו�, לקה עדיי�
:מלקויות' נתחייב ב

.אינו לוקה יותר מאותו אומד�, )ב מלקויות או יותר"כגו� שאמדוהו למ(אמדוהו אומד� אחד לשתי המלקויות  )
.לוקה ומתרפא וחוזר ולוקה למלקות השניה, )ט או פחות"ל(אמדוהו אומד� למלקות הראשונה  )
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יב-יד כיצד מלקי� את המחוייב מלקות?

.לאחר שמסירי� מעליו את בגדיו כנגד לבו, כופתי� את החייב מלקות לעמוד
ד מכה אותו כשהוא "ושליח ב, השני מונה את המלקויות והשלישי אומר הכהו', ...את מכות,' והפלה ה'הגדול שבדייני� קורא את הפסוקי� 

).כפו2 על העמוד(מוטה 
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טו חייבי כריתות שלקו, הא� נפטרי� מהכרת?

.אחר שלקה הרי הוא כאחי,' ונקלה אחי, לעיני,'שנאמר , נפטרי� ) חנניה ב� גמליאל' ר
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