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

ב.מכות באלו מקרי� עדי� זוממי� לא נענשי� "ַ&ֲאֶ%ר ָזַמ� ַלֲע��ת ְל�ִחיו", ומני�?

).ולא לזרעו' ועשית� לו'(או ב� חלוצה  ב	 גרושההעידו על כה� שהוא  .א
).ולא זוממי�' הוא ינוס'( גלותהעידו על אד� שהרג בשוגג וחייב  .ב
).לאו בני כפרא נינהו( כופראי� משלמי� , העידו על שור מועד של אחר שהרג אד� .ג
).ולא בזממו' ונמכר בגנבתו'( עבד עבריאי� נמכרי� ב, אי� לו ולא לה� לשל�' אפי, העידו על אחר שגנב .ד
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ב: חיוב עדי� זוממי� "ַ&ֲאֶ%ר ָזַמ� ַלֲע��ת ְל�ִחיו" -  קנס או ממו�? מה ההשלכה ההלכתית הנובעת מכ)?

, ד אֵחר שהוזמו קוד� שנתבעו על כ "פ עצמ� וא� אחרי שהוזמו הודו בב"ולכ� אי� משלמי� ע, חיוב עדי� זוממי� הוא קנס ולא ממו� � ע"ר
.'מודה בקנס פטור'פטורי� מלשל� ממו� שה

.)חולק יהודה' רלפי אחת האפשרויות  � :ד(

2

ג. עדי� שהעידו על ראוב� שחייב לפרוע לשמעו� 1,000 ש"ח בעוד שבוע והוזמו, א) הלוה מודה שחייב לשל� את החוב אבל
רק בעוד שנה, 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 כספי בס  הנ � העדי� זוממי	
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ג: באר באמצעות דוגמאות את הכללי� הבאי�: א. כל תנאי שבממו� קיי�, ב. מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל.

:שמואלדעת 
תנאו  �' עלי אונאה) הקונה( ל�מ שאי� "ע'או מכר לחברו ' בשביעית) הלוה(מ שלא תשמטני "ע'הלווה לחברו  :כל תנאי שבממו	 קיי�. א

.ואי� החוב נשמט בשביעית והקונה לא יכול לתבוע אונאתו, קיי�
תנאו בטל  �' אונאה) במקח( בומ שאי� "ע'או מכר לחברו ' שביעיתמ שלא תשמטני "ע'הלוה לחברו  :מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. ב

.והחוב נשמט בשביעית והקונה יכול לתבוע אונאתו, כיו� שהתנה כנגד מצוות התורה
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ד. מה המקור בתורה לאיסור עדות שקר? הא� לוקי� על לאו זה במקרי� השוני�, ומדוע?

].'והנשארי� ישמעו ויראו ולא יוסיפו עוד' �מ "ר[', לא תענה ברע  עד שקר' :המקור לאיסור עדות שקר
:'כאשר זמ�'חיוב מלקות מלבד 

.משלמי� ואי� לוקי� � חכמי�, לוקי� ומשלמי� � מ"ר: ממו	עדי� זוממי� שנתחייבו  .א
.לוקי� פע� אחת � חכמי�, 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
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ד: הא� לוקי� על לאו שאי� בו מעשה? מני�?

]הלכה כמותו). [חו% מנשבע ממיר ומקלל � .טז', לא תחסו� שור בדישו'משו� שאינו דומה ללאו דחסימה  � :יג(אי� לוקי�  � עקיבא' ר
).אלא דיבור(פ שאי� בה� מעשה "מעדי� זוממי� ומוציא ש� רע שלוקי� אע' מה מצינו'ב, לוקי� � יהודה' ר
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ה. 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"
אבל ', ועשית� לו כאשר זמ� לעשות לאחיו'ממו� מצטר& ונית� למי שהעידו כנגדו ומתקיי�  ":מלקות לא מצטר�, ממו	 מצטר�" �הטע� 

.מלקות שה� עונש לעדי� לא מצטר& עונש האחד לעונשו של השני

7

ה. מה החידוש בדי� עדי� זוממי�? מתי חידשה התורה די� זה ומתי לא?

.אי� אנו מאמיני� לכת אחת יותר מלכת 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�

).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� שהעידו על אחד שהרג את הנפש, ובאו עדי� אחרי� והזימו� א) העידו בעצמ� שאכ� הנאש� הרג אבל ביו� אחר,
מה די� הנאש� והעדי� הראשוני�? פרט המקרי� השוני� והטע�.

.העדי� המזימי� נאמני� והנאש� נהרג על פיה�
:העדי� שהוזמו

�אי�  �) קוד� הזמ� שהעידו הראשוני� שהרג נגמר דינושהרג ו(הנאש� היה כבר מחוייב מיתה , כשהזוממי� העידו, א� ג� לדברי המזימי�
).'בעידנא דקא מסהדי גברא בר קטלא הוא'(הזוממי� נהרגי� 

�.הזוממי� נהרגי� �ל "ל אבל נגמר עדותו אחר הזמ� הנ"קוד� הזמ� הנ' א� הזוממי� העידו שהנאש� הרג אחר הזמ� שהעידו המזימי� או אפי
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ה. עדי� שהזימו כת אחר כת, מה דינ� של העדי� שהוזמו לפי האמור במשנה ולפי הסברו של רבא?

).גזירת הכתוב שהמזימי� נאמני�(כול� יהרגו , מאה' אפי � חכמי�
:יהודה' ר

.ואי� נהרגי� אלא כת ראשונה, איסטטית היא זו �לפי המשנה 
.אי� נהרגי�) א& הכת הראשונה(כול�  �) יהודה' בביאור דברי ר( רבא
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ה: 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�
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ה: באר את הכלל "אי� עונשי� מ� הדי�", והבא דוגמאות!

לא יכול להחשב ו "ק.בכדי להעניש אד� על מעשה עבירה צרי  מקור מפורש בתורה או ללמוד זאת באחת מהמידות שהתורה נדרשת בה�
.כמקור לחיוב עונש

:דוגמאות
לחייב על אחותו שהיא ) 'ערות אחותו גילה'(מביאה מקור נפרד ' הגמ. 'בת אביו או בת אמו אחותואיש אשר יקח את 'התורה מחייבת כרת  .א

.'אי� עונשי� מ� הדי�'ו משו� ש"ואי� למדי� אותה בק, בת אמו וג�בת אביו 
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פ "ואע, ד כבר הרגו את הנאש�"ואי� ה� נהרגי� א� ב, )שלא הרגוהו(נהרגי� כאשר זממו לעשות לאחיה� ועדיי� הוא קיי�  עדי� זוממי	. ב
.'אי� עונשי� מ� הדי�, 'ו"שהיה אפשר להורג� מק

.]ע אי� מזהירי� מ� הדי�"אבל לכו, יש מחלוקת א� עונשי� מ� הדי� � :יז[

ה: מדוע קיבל ר' יהודה ב� טבאי על עצמו שלא להורות אלא לפני שמעו� ב� שטח?

.אי� העדי� זוממי� נהרגי� עד שיזומו שניה� �אמרו חכמי� 
.קיבל על עצמו שאינו מורה הוראה אלא לפניו, שטעה שמעו	 ב	 שטחוכששמע מ, טעה והרג עד אחד שהוז� לבדו � יהודה ב	 טבאי' ר
.]ד"מי שימש כנשיא ומי כאב ב, מ וחכמי� לגבי שמעו� ב� שטח ויהודה ב� טבאי"ר' מח �: חגיגה טז[
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ה: מה למדי� התנאי� השוני� מהפסוק "ַעל 4ִי ְ%ַנִי� ֵעִדי� א� ְ%לָֹ%ה ֵעִדי� י2ַמת ַה1ֵת"?

.א& השני� מזימי� את השלשה, כש� ששלשה מזימי� את השני� � ק"ת. א
.א& שלשה אי� נהרגי� עד שיהיו שלשת� זוממי�, כש� ששני� אי� נהרגי� עד שיהיו שניה� זוממי� � ש"ר. ב
.נענש) הנטפל לעוברי עבירה(וכש� שהשני� נענשי� א& השלישי , די� השלישי כדי� השני� � ע"ר. ג
.א& שלשה עדות� בטלה, כש� ששני� א� נמצא אחד מה� קרוב או פסול עדות� בטלה .ד
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ה: כת עדי� שנמצא א' מה� קרוב או פסול, מה די� עדות שאר העדי�? פרט!

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

.ג� בממונות נפסלי� השאר � רבי
.ב

אבל א� לא התרה אי� מצטר& לעדות ולא , י התראה שהתרה בנאש�"דוקא כשהפסול הצטר& לעדות ע, בנפשות פוסלי� את כל הכת � רבי
.פוסל השאר

)ה שראו"ד: י סנהדרי� ט"פ רש"ע. (חולק � יוסי' ר
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ו: מהי "עדות מיוחדת" והא� היא כשרה?

א� רואי� אלו את אלו או שעד נוס& רואה אות� וה� , כשעד אחד או כת עדי� רואה מזוית אחת ועד אחר או כת נוספת רואה מזוית אחרת
).ולהזמה, קרוב או פסול' לפוסלה א� נמצא א, לצירו& עדות� לנפשות(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
)תניא נמי הכי, רב. (אי� מצטרפי� � נפשות
)רב נחמ�. (מצטרפי� � ממונות
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ו: מה למדי� מהפסוק "ַעל 4ִי ְ%ַנִי� ֵעִדי�"? הא� הדיני� הנ"ל מוסכמי�?

:ְ,ַנִי� ֵעִדי� ִ#יַעל 
)חולק � ק"ת. (עדיו מתרי� בו שניאי� הנידו� נהרג עד שיהו  � יוסי' ר. א
ג� א� אינו יודע להשיב לה� אלא באמצעות , מספיק שהדיי� מבי� את לשו� העדי� � רבא. [לא תהא סנהדרי� שומעת מפי התורגמ� .ב

.]תורגמ�
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ז. אד� שנגמר דינו בב"ד למיתה וברח ונתפס, מה דינו?

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

.י שמא תועיל למצוא לו זכות"דינו ודני� אותו שוב מפני זכותה של א
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ב ב ב ב - - - - אלו ה� הגולי�אלו ה� הגולי�אלו ה� הגולי�אלו ה� הגולי� משנהפרקפרקפרקפרק

ז.מכות רוצח בשוגג, מתי גולה ומתי לא? הבא דוגמאות!

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

.אינו גולה �עולה בסול� ונפלו , דולה בחבית, מוש  במעגילה :שלא בדר� ירידתוו
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ז: באר את הפסוק "ְוָנַ%ל ַה6ְַרֶזל ִמ� ָהֵע5", לרבי ולחכמי�!

)אינו גולה :חכמי�. (גולה �מ� הע% המתבקע ) חתיכה(נישל הברזל  :רבי
)אינו גולה :רבי.    (גולה �) ידית הע% שלו(נשל הברזל מקתו  :חכמי�
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ח. רצח בשוגג בתו) חצרו או רב שהרג את תלמידו, מה דינ� ומני�?

יצא חצר בעל הבית שאי� , א& כל רשות לניזק ולמזיק להכנס לש�, מה יער רשות לניזק ולמזיק ליכנס לש�' ביערואשר יבא את רעהו ' .א
.ואינו גולה �רשות לניזק ליכנס לש� 

.אי� גולי� �ד "יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב, מה חטיבת עצי� רשות א& כל רשות' עצי� לחטוב' .ב
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ח: מה די� ב� המכה אביו בשוגג או במזיד, במקרי� הבאי�: א. מכה ללא חבורה, ב. פצעו, ג. הרגו?

.פטור �בי� בשוגג ובי� במזיד  :מכה ללא חבורה. א
).ואינו גולה �רבא (פטור  � בשוגג:). סנהדרי� פד(מיתתו בחנק  � במזיד: מכה ע� חבורה. ב
.גולה � בשוגג). ככל רוצח במזיד(מיתתו בסיי&  חכמי�ל, )'קי� ליה בדרבה מיניה'(מיתתו בחנק  ש"רל � במזיד: הרגו. ג

22

ט. מהו "גר תושב"? מה הדי� במקרי� הבאי�: א. ישראל שהרגו בשוגג, ב. הוא שהרג ישראל בשוגג, ג. הרג גר תושב אחר
בשוגג?

.י"והוא מורשה לגור בא, מצוות בני נח' קיבל על עצמו קיו� ז �) להבדיל מגר צדק( גר תושב
.פטור מגלות �ישראל שהרגו בשוגג  .א
.נהרג �הרג ישראל בשוגג  .ב
.גולה �הרג גר תושב בשוגג  .ג
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ט: מה די� עוור או שונא שהרג בשוגג?

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

:שונא
.אינו גולה � ק"ת
.נהרג � יוסי' ר
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.גולה �שלא לדעת הרג , אינו גולה �כל שהוא יכול לומר לדעת הרג  :ש"ר

ט: מה� 6 ערי מקלט? מי הבדיל�? מאימתי היו קולטות?

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

.א& אחת לא היתה קולטת עד שנבחרו כול�

25

י. א. תלמיד שגלה מה די� רבו, ומדוע? ב. רב שגלה מה די� ישיבתו?

מכא� שלא ישנה אד� לתלמיד שאינו  � זעירא' ר. [עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא' וחי'שנאמר , מגלי� רבו עמו �תלמיד שגלה  :תנא. א
.]הגו�

.מגלי� ישיבתו עמו �הרב שגלה  :יוחנ	' ר. ב

26

י. השל�: "הרבה תורה למדתי מ..."!

.ומתלמידי יותר מכול�, ומחבירי יותר מה�, הרבה תורה למדתי מרבותי � רביאמר 

27

י: מה הקושי בפסוק "ַוֲאֶ%ר לֹא ָצָדה ְוָהֱאלִֹהי� ִא8ָה ְלָיד�"? כיצד מבארו ר"ש ב� לקיש?

?ויש להבי� מדוע, הוא שזימ� את הנהרג לרוצח בשוגג' משמע מהפסוק שה
ה מזמינ� "הקב. לזה אי� עדי� ולזה אי� עדי�. אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד, הכתוב מדבר בשני בני אד� שהרגו את הנפש � ש ב	 לקיש"ר

.וזה שהרג בשוגג גולה, זה שהרג במזיד נהרג. וזה שהרג בשוגג יורד בסול� ונפל עליו והרגו, זה שהרג במזיד יושב תחת הסול�, לפונדק אחד

28

י: באר את הכלל "בדר) שאד� רוצה ליל) בה מוליכי� אותו", והבא דוגמא!

.מאפשרי� לו משמי� ללכת בה, אפילו שאינה טובה לו בסופה, המתעקש ללכת בדר 
א  הדבר גר� בסו& למותו ' קו� ל  את�'לבסו& הותר לו ללכת , אבל הוא התעקש) ע� זקני מואב ומדי�(' לא תל  עמה�' בלע�ציוה את ' ה

.של בלע� בחרב

29

י: גואל ד� שהרג את הרוצח בשוגג בשעה שברח לעיר מקלט, מה דינו?

:'ולו אי	 משפט מות'
.מיתה חייבולכ� גואל הד� ההורגו , וכיו� שהרג בשוגג לא מגיע לו מיתה אלא גלות, הפסוק מדבר ברוצח � 'ברייתא א
)רב הונא. (פטורוקובע שכיו� שהוא גואל ד� קרובו א� הרג את הרוצח הוא , הפסוק מדבר בגואל הד� � 'ברייתא ב

30

יא. מתי יכול רוצח בשוגג שגלה לעיר מקלט לשוב לעירו? מה הטע� לציווי התורה על כ)?

:'ְוָיַ-ב ָ,+ ַעד מ*ת ַה(ֵֹה	 ַהָ&דֹל'
.עבר ממשיחותו .ג, מרובה בגדי� .ב, משוח בשמ� המשחה .א: ק"ת
.א& משוח מלחמה .ד: יהודה' ר

.שהיה לה� לבקש רחמי� על דור� ולא בקשו :הטע�

31

יא: 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"נגמר דינו ומת הכ �פטור מגלות  .א
.ג שהרג"כ .ג, ג"הרג כ .ב, ג"נגמר דינו בלא כ .א: אינו יוצא לעול� .ב
.מוליכי� עצמותיו וקוברי� אות� בעיר מקלט �נגמר דינו ומת  .ג
.מוליכי� עצמותיו אל קברי אבותיו �מת בעיר מקלטו  .ד

32

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

.ורשות ביד כל אד�, מצוה ביד גואל הד� להורגו � רבי יוסי הגלילי
.וכל אד� חייבי� עליו, רשות ביד גואל הד� להורגו � רבי עקיבא

).ד"שאוסר להורגו עד שיתרו בו ב �אליעזר ' כר(גואל הד� חייב ) 'אפי(הרגו  � מר זוטרא בר טוביה אמר רב
.נהרג, יצא בי� בשוגג בי� במזיד � 'ברייתא א
.בשוגג גולה, במזיד נהרג � 'ברייתא ב

.שלא יהא סופו חמור מתחלתו, שבשוגג גולה' מסתברא כברייתא ב � אביי

33

יב: רוצח שרצו לכבדו בעיר מקלטו, מה עליו לעשות? מני�?

.'הרוצח דברוזה 'שנאמר ', רוצח אני'צרי  לומר לה� 
.יכול לקבל מה�', א& על פי כ�'אמרו לו 

34

ג ג ג ג - - - - ואלו ה� הלוקי�ואלו ה� הלוקי�ואלו ה� הלוקי�ואלו ה� הלוקי� משנהפרקפרקפרקפרק

יג.מכות מה הדוגמאות המופיעות במשנה לחייבי מלקויות?

:אלו ה	 הלוקי	 �. יג
.ועל הנדה, ועל אשת אחי אביו, ועל אשת אחיו, ועל אחות אשתו, ועל אחות אמו, ועל אחות אביו, הבא על אחותו: חייבי כריתות
.בת ישראל לנתי� ולממזר, ממזרת ונתינה לישראל, לכה� הדיוט) וחלוצה(גרושה , אלמנה לכה� גדול: איסורי לאוי�
, והשוחט ומעלה בחו%, )אי� בו כרת(וטמא , ופגול, ונותר, וד�, ואוכל חלב, והבא אל המקדש טמא, הטמא שאכל את הקדש: חייבי כריתות

.והס  בשמ� המשחה, והמפט� את הקטורת, והמפט� את השמ�, והאוכל והעושה מלאכה ביו� הכפורי�, והאוכל חמ% בפסח
.ומעשר שני והקדש שלא נפדו, אכל טבל ומעשר ראשו� שלא נטלה תרומתו, ורמשי�, שקצי�, וטריפות, האוכל נבילות: איסורי לאוי�

השובר את העצ� , קדשי� קלי� ומעשר שני חו% לחומה, קדשי קדשי� חו% לקלעי�, )ש"ע ור"כר(האוכל בכורי� עד שלא קרא עליה�  .:יז
).יהודה' כר(הנוטל א� על הבני� , בפסח הטהור

.והשורט שריטה אחת על מת, והמשחית פאת זקנו, והמקי& פאת ראשו, הקורח קרחה בראשו .:כ
.הכותב כתובת קעקע .:כא

.הלובש כלאי�. מגלח, מטמא למתי�, נזיר שהיה שותה יי�
הקוצ% , הנהנה מעצי אשירה, המסיר בדי הארו�, המזיח את החוש� מעל האפוד, הקוצ% בהרתו, המוחק את הש�, הזורע בנחל אית� .:כב[

.]אילנות טובות

35

יג. הא� נית� לחייב מלקות לאיסורי� שיש בה� עונש כרת או מיתת ב"ד? הבא דוגמאות!

:ז"עובד ע, מחלל שבת �ד "לאו שנית	 לאזהרת מיתת ב
.התרו בו למלקות לוקה � ישמעאל' ר
.אינו לוקה �) יצחק' ור( ע"ר

:פגול, נותר, ד�, חלב �חייבי כריתות 
.לוקה �) ישמעאל' ור( ע"ר
.אינו לוקה � יצחק' ר

36
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]ע"הלכה כר[

טו. הבא דוגמאות ל"לאו שקדמו עשה"! הא� לוקי� עליה�, ומדוע?

לאו 'אינו כ' לאו שקדמו עשה'כיו� ש, לוקי	 עליו �) ת"ל(' ולא יטמאו את מחניה�, ')עשה(' וישלחו מ� המחנה' :הבא אל המקדש טמא. א
).העשה בא לנתק הלאו מעונש מלקות �י "רש(' הניתק לעשה

שכל ימיו ' כל ימיו'כיו� שלמדי� מהמילי� , אי	 לוקי	 עליו �) ת"ל(' לא יוכל שלחה כל ימיו, ')עשה(' ולו תהיה לאשה' :אונס נערה בתולה. ב
.כ הוא לאו שקדמו עשה וג� לאו הניתק לעשה"וא, הוא בציווי עמוד והחזר א& א� גרשה

37

טו: א. באר: "בטל� ולא בטל�", "קיימ� ולא קיימ�"! ב. הבא דוגמאות ל"לאו הניתק לעשה", ופרט בכל דוגמא הא� נית� ללקות עליו
ובאיזה אופ�!

.בקיו� העשה נפטרי� ממלקות על הלאו, לאו הניתק לעשה
.לוקה מיד �לא קיימ. , אינו לוקה �קיימ. : מציבי� בפניו בחירה לקיי� העשה או ללקות, העובר על לאו הניתק לעשה � ריש לקיש

.אינו לוקה �לא בטל. , לוקה �בטל. : כ ביטל בידיו את האפשרות לקיי� העשה"פטור ממלקות אא, העובר על לאו הניתק לעשה � יוחנ	' ר
:יוחנ	' לדעת ר

:דוגמאות שילקה
.כיו� שביטל העשה בידי�, לוקה �שחט הא� ): לחכמי� שהוא לאו הניתק לעשה( שילוח הק	. א
.כיו� שביטל העשה בידי�, לוקה �אכלה ): 'לעני ולגר תעזור אות�'( פאה. ב

:דוגמאות שלא ילקה
.בעמוד והחזר' כל ימיו'יכול להתירו לצור  מצות , הדירה ברבי�' אפי: אונס. א
.נית� להשיב בתשלומי�, אכלו או שרפו' אפי): 'השב תשיב לו את העבוט'( משכו	או ) 'והשיב את הגזילה'( גזל. ב

38

טו: א. מהי "התראת ספק" ומה הדי� בה? ב. הבא דוגמאות ופרט הדי� בכל מקרה! ג. מה הקשר בי� התראת ספק ללאו הניתק
לעשה?

:בשעה שמתרי� בו אי� ודאות שיעשה העבירה לבסו& � התראת ספק
.שמה התראה ולוקי� עליה � יוחנ	' ר

.לא שמה התראה ואי� לוקי� עליה � ריש לקיש
:דוגמאות

משו� שהוא , יוחנ�' א& לר(אי� לוקי� עליו : הדי�. שמא יאכלנו, לא נית� להתרות בו התראת ודאי �נשבע לאכול ככר זו היו� ולא אכלה  .א
).לאו שאי� בו מעשה

, יוחנ�' א& לר(אי� לוקי� עליו : הדי�. שמא לא יותיר ממנו, לא נית� להתרות בו התראת ודאי �' עד בקר) מקרב� הפסח(לא תותירו ממנו ' .ב
).משו� שהוא לאו שאי� בו מעשה

' ר, )יוחנ�' כר(חייב  �חכמי� : הדי�. מה� הוי התראת ספק' כשהתרו בו על כל א �בזה אחר זה , מה� ודאי אביו' אנשי� שא' הכה ב .ג
).כריש לקיש(פטור  �יהודה 

בטל. ולא ( יוחנ�' לר. וכשהתרו בו הוי התראת ודאי, אי� גמר הלאו תלוי בקיו� העשה) קיימ. ולא קיימ.( לריש לקיש: כל לאו הניתק לעשה .ד
.וכשהתרו בו בשעה שעבר על הלאו הוי התראת ספק שמא לא יבטל העשה, גמר הלאו תלוי בביטול האפשרות לקיי� העשה) בטל.

39

טז: מה כלול באיסור טבל? מהו דמאי, והא� צרי) להפריש ממנו מעשר עני, ומדוע?

:מה שצרי  להפריש כלגידולי קרקע החייבי� בתרומות ומעשרות שלא הופרשו מה�  :טבל
�,לכה� �תרומה גדולה 
�,)המעשר ראשו� טבל ביד הלוי עד שיפריש ממנו תרומת מעשר לכה�(ללוי  �מעשר ראשו� 
�.נאכל בקדושה בירושלי� או נית� לעני �) ו,בשני� ג(או מעשר עני ) ה,ד,ב,בשני� א(מעשר שני 

מעשר ראשו� אי� צרי  ליתנו . פירות של ע� האר% שגזרו עליה� חכמי� שלא לאוכל� לפני שמפרישי� מה� מעשר ראשו� ומעשר שני :דמאי
.מעשר שני צרי  לאוכלו בקדושה בירושלי�. אבל צרי  להפריש ממנו תרומת מעשר וליתנו לכה�, ללוי שהמוציא מחברו עליו הראיה

:מעשר עני מדמאי
.כיו� שאי� בו קדושה והוא רק ממו� עניי�, כי סומכי� על ע� האר% שהפריש והשאירו בידו, אי� צרי  להפריש � א"ר

.כי לא סומכי� על ע� האר% שהפריש משו� שזו טירחה בשבילו, צרי  להפריש � חכמי�

40

יז. מהו השיעור המינימלי למאכלות אסורי�, למלקות ולקרב�?

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

.כזית � חכמי�
.כלשהו � מלקות, כזית � קרב	: ש"ר

41

יז. מאימתי חלה קדושה על ביכורי�? מאימתי ה� מותרי� באכילה לכה�?

)יצחק' ר �: יח. (משיראו פני הבית? )מיתה לזר האוכל�(בכורי� מאימתי חייבי� עליה� 
:נאכלי� לכה	

.הנחה מעכבת בה� � חכמי�, משראו פני הבית � יהודה' ר): אחר חג הסוכות(שאי� ראוי� לקרייה 
.קרייה מעכבת בה� � ש"ע ור"ר, אי� קרייה מעכבת בה� � חכמי�): קוד� חג הסוכות(הראוי� לקרייה 

42

יח: הבא דוגמאות ללאו הבא מכלל עשה. הא� לוקה עליה�?

:ואי� לוקי� עליו, עשה �לאו הבא מכלל עשה 
.'ואכלו אות� אשר כופר בה�' �כה� שאכל מחטאת ואש� לפני זריקת הד�  .א
)'את זה לא תאכלו'כי יש לאו מפורש  �לוקי� . ('אותה תאכלו... וכל בהמה מפרסת פרסה' �האוכל בהמה טמאה  .ב

43

יח: באר: "כל הראוי לבילה אי� בילה מעכבת בו...". מה הסבירה הגמ' באמצעות כלל זה?

.מצוה לבלול את המנחה בשמ�
בילה ) עשרוני� 60 �גדולה מ (וכל שאי� ראוי לבילה , אי� בילה מעכבת בו) עשרוני� או פחות 60מנחה בשיעור (כל הראוי לבילה  � זירא' ר

).וצרי  לחלקה לשני כלי�(מעכבת בו 
צרי  ) כדעת חכמי�(פ שאי� הקרייה מעכבת "שאע, ירקבו �ועבר עליה� החג , שהופרשו קוד� לחג הסוכות ונתחייבו בקרייה בכורי�, לפיכ 

.שיהיה ראוי לקרייה

44

יט. הא� מותר להעלות פירות מעשר שני לירושלי� ולאוכל� בזמ� הזה? מני�?

וכש� שאי� מקריבי� בכור בזמ� , הוקש מעשר שני לבכור' ...6ְָקְרָ  ְוצֹאֶנ ָ  0ְבכֹרֹת5ְָגְנָ  0ִירְֹ,ָ  ְוִיְצָהֶרָ   ַמְעַ/ר... ֱאלֶֹהי ָ ' ְו1ַכְל0ָ ִלְפֵני ה'בפסוק 
.אי� אוכלי� פירות מעשר שני בירושלי� אלא פודי� אות� ונאכלי� בכל מקו�, הזה

45

יט: באלו מקרי� האוכל מעשר שני לוקה? מתי מותר לפדות מעשר שני ומתי לא?

:לוקה
)'דאורייתא �מחיצה לאכול '). (ראה פני החומה(דוקא לאחר שנקלט במחיצות חומת ירושלי� , ש טהור חו% לירושלי�"האוכל מע .א
.ש או האד� האוכל"שנטמא המע) בתו  ירושלי�' אפי(ש "האוכל מע .ב
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:ש"מותר לפדות מע
.בפסיעה אחת חו% לחומה' אפי, לפני שקלטוהו מחיצות חומת ירושלי� .א
.בתו  ירושלי�' אפי, ש שנטמא"מע .ב
)'דרבנ� �מחיצה לקלוט '. (אסור �מדרבנ� , מותר לפדותו �' מדאו: ש טהור שנכנס לירושלי� ויצא"מע .ג

כא. העובר עבירה אחת כמה פעמי�, מתי מתחייב יותר ממלקות אחת ומתי לא?

.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� 
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כא: מהו "חילוק מלאכות"? מה הדי� בשבת וביו"ט?

.ט מלאכות"ט נאסרו ל"בשבת וביו
.סקילה �במזיד , חטאת �) שגג במלאכות והכיר ששבת היו�(בשוגג : חייב על כל אב מלאכה �אחת  שבתעשה כמה מלאכות ב

)בשוגג פטור מקרב�. (וחייב במזיד מלקות אחת על כל המלאכות, אי� חילוק מלאכות � ט"יוב
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כב. מהו "איסור כולל", והא� לוקי� עליו? הבא דוגמא!

.אי� מתחייב אלא עונש אחד, ולכ� א� יש כמה איסורי� במעשה אחת � "אי	 איסור חל על איסור"
:ביניה�, ל יש יוצאי� מ� הכלל"לכלל הנ

ט לוקה שני� ג� "וא� חרש ביו, ט"מתו  שחלה השבועה על יו� חול חלה ג� על יו, ט"כגו� נשבע שלא לחרוש בי� בחול בי� ביו � איסור כולל
.משו� שבועתו
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כב. 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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כג. מדוע משתמשי� דוקא בעור של חמור לרצועות שמלקי� בה�?

:''ישראל לא ידע וגו, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו'
.ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו, יבא מי שמכיר אבוס בעליו �ה "אמר הקב
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כג. חייבי כריתות שלקו, הא� נפטרי� מהכרת?

.אחר שלקה הרי הוא כאחי ' ונקלה אחי  לעיני 'שנאמר , נפטרי� � חנניה ב	 גמליאל' ר
.חבריו חלוקי� עליו � יוחנ	' ר

.חנניה ב	 גמליאל' הלכה כר �רב 
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כג: כמה מצוות יש בתורה וכנגד מה? מה הרמז לכ) במקרא?

.כנגד איבריו של אד� �עשה  ח"רמו, כמני� ימות החמה �לאוי�  ה"שס: מצוות נאמרו לו למשה ג"תרי � רבי שמלאידרש 
.מפי הגבורה שמענו�' לא יהיה ל 'ו' אנכי'+ א "תורה בגימטריא תרי', ה צוה לנו משה מורשה"תור' � רב המנונא
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כד. מה הדוגמא המופיע בגמ' ל: א. פועל צדק, ב. דובר אמת בלבבו, ג. נבזה בעיניו נמאס, ד. את יראי ה' יכבד, ה. שוחד על
נקי לא יקח?

.).תענית כג �לא היה משיב שלו� בזמ� עבודתו כשכיר (כגו� אבא חלקיהו  � 'פועל צדק'. א
).י"רש' ע(כגו� רב ספרא  � 'ודובר אמת בלבבו'. ב
.זה חזקיהו המל  שגירר עצמות אביו במטה של חבלי� � 'נבזה בעיניו נמאס'. ג
זה יהושפט מל  יהודה שבשעה שהיה רואה תלמיד חכ� היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו רבי רבי מרי  � 'יכבד' ואת יראי ה'. ד

.מרי
כתובות  �שלא יראה כשוחד ויפסל להיות לו לדיי� , לא קיבל מאריס שלו את המגיע לו(יוסי ' ישמעאל בר' כגו� ר � 'ושוחד על נקי לא לקח'. ה

:).קה
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כד. השל�: א. בא מיכה והעמיד� על שלש... ב. בא חבקוק והעמיד� על אחת...

.'והצנע לכת ע� אלהי ) 3(ואהבת חסד ) 2(עשות משפט ) 1(דורש ממ  כי א� ' הגיד ל  אד� מה טוב ומה ה': והעמיד� על שלש מיכהבא  .א
.'וצדיק באמונתו יחיה': והעמיד� על אחת חבקוקבא  .ב
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כד: מדוע שחק ר"ע כשראה שועל יוצא מבית קדשי הקדשי� אחר חורב� הבית?

כיו� שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשי� , כיו� שהגיעו להר הצופי� קרעו בגדיה�, שוב פע� אחת היו עולי� לירושלי�
? מפני מה את� בוכי� �אמר לה� ? אמרו לו מפני מה אתה מצחק. מצחק ע"רבוכי� ו) ג ורבי אלעזר ב	 עזריה ורבי יהושע"ר(התחילו ה� 
ואעידה לי עדי� 'דכתיב , לכ  אני מצחק �אמר לה� ! ?ולא נבכה' שועלי� הלכו בו'ועכשיו ' והזר הקרב יומת'מקו� שכתוב בו  �אמרו לו 

אלא תלה ? אוריה במקדש ראשו� וזכריה במקדש שני, וכי מה עני� אוריה אצל זכריה', נאמני� את אוריה הכה� ואת זכריה בי� יברכיהו
עוד ישבו זקני� וזקנות 'בזכריה כתיב '', לכ� בגללכ� ציו� שדה תחרש וגו'באוריה כתיב , הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה

עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה , עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיי� נבואתו של זכריה', ברחובות ירושל�
.'עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו': בלשו� הזה אמרו לו. בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת
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