
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Â¯È·ÁÏ ˙Â„Ú „È‚‰Ï ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰  

˙Â„Ú „È‚‰Ï ‡·È˘ Â�ÓÓ Ú·Â˙ Â�È‡ Â¯È·Á˘Î?  

 Ô˙˘¯Ù·א' ה'Â�ÂÚ ‡˘�Â „È‚È ‡Ï Ì‡ „Ú ‡Â‰Â ‡ËÁ˙ ÈÎ ˘Ù�Â .  
  

‰ ·˙Î ‰�‰·Ó¯"Ì העד מצווה להעיד בבית דין 'הלכות עדות פרק א 

בין בעדות שיחייב בה את חבירו בין בעדות , בכל עדות שיודע

 שנאמר והוא עד ˘Â�ÂÓÓ È�È„· „ÈÚ‰Ï Â�Ú·˙È˙והוא , יזכהו בוש

  .או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עונו
  

·Â ‰�˘Ó ÛÒÎÌ˘ם מהא דאיתא בגמ'' כתב דמקורו של הרמב '

 דכל שלא שמעו מפיו שאמר להם בואו והעידוני ב'' עא"ת לושבוע

  ומשמע דהוא הדין, ובפקדון חייבים,אינם חייבים קרבן שבועה

ם לא נמי בנשיאות עון בלא שבועה בעינן שישמעו מפיו דא

 ליפלוג בעדות גופה בין היכא דאיכא שבועה להיכא תאמר כן

חזינן להדיא דבדיני ממונות ליכא חיוב להעיד אם אינו , דליכא

  .תובע אותו
  

ÓÒ·Â'' Úדכמו משום:  כתב הטעם דבעינן תביעה'ק ו" סח''מ סימן כ''חו 

יב קרבן על שמעו קול אלה הכי נמי לענין דבלא תביעה אינו חי

  . נשיאות עון אינו בלא תביעה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:מדוע אם אין תובע אותו להעיד ליכא חיוב להעיד  ,

ל ומנין שאם אתה יודע לו " וז'ח'  דרקשים פוקדספרא ב הרי איתא

ל לא תעמוד על דם "ת, שאין אתה רשאי לשתוק עליו, עדות

 ז"מצוה רצל בספר המצות " הספרא הנאם גופיה הבי''רמבוה, רעך

 מוכיחין "שאין אתה רשאי לשתוק"והמשמעות הדברים דשל 

או ה וכמו בטובע בנהר וחי, דחייב להעיד אפילו בלא תבעו

  שיש חיוב להציל אפילו של הספראדבסיפא , באים עליו לסטים 

 ת'''שוב וכן, ב"סקח ''מ סימן כ''חו בספר שער משפט כך מקשה, אינו תובע אותו

   .ב"י' מ סי"משכנות יעקב חו
  

·˙ÎÂËÙ˘Ó‰ ¯Ú˘‰ : ע הייתי אומר"והסמ  ית יוסףלולא הבד ,

 והוא שיתבענו 'סעיף ג והטור א"א מעדות ה"פם " הרמבה שכתבדמ

היינו לאפוקי כשאדם יודע עדות לחבירו והבעלי , שיעיד לו

ו או שדנין זה עם זה אלא שאינ, דינים עדיין אין דנין זה עם זה

,  להעידית דיןאינו מחויב לילך לב, יודע אם הדבר תלוי בעדותו

אבל , כ בדבר איסור או דיני נפשות מחויב לילך מעצמו"משא

ד דנין "פשיטא אף בדיני ממונות מחויב להעיד כשיודע שהבע

ועיין עוד בספר תפארת ע " והסמית יוסף דלא כהב,ביחד והדבר תלוי בו

  .'ט אות ב" השאלתות פרשת ויקרא שאילתא סוגם בספר העמק שאלה על, יעקב
  

ÍÂ�ÈÁ ˙Á�Ó· ÔÎÂ ב''מצוה קכ ·Ó¯‰ ÏÚ ‰Ó˙''Ì :ע ''ל ולדידי צ''וז

ם דבכל דיני ממונות ובכל עדות הוא בכלל ''דנראה מדברי הרמב

ואם תלוי בקרבן שבועה הלא יש הרבה עדות , נשיאת עוון

קעות אפילו בדיני ממונות דאינו חייב קרבן שבועה כגון בקר

כ בכל עדיות הללו אינו בכלל נשיאת עוון ''עבדים ושטרות א

אין נראה לי ואין משמעות , ולא יהיה מצוה עליו מפסוק זה

   .  ל''הפוסקים הנ
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע לא יהא חיוב להעיד בדיני ממונות אפילו 

י זה שמעיד משיב ''דע, משום השבת אבידה, בלא תביעה

  .ב''ם שיק על המצוות מצוה קכ''וכן במהר, ח''מ סימן כ''חוכך מקשה בערך שי , אבידתו

  

ı¯˙Ó˘ ˘È: בדרך כלל מי שיודע שחבירו יודע עליו עדות תובע 

ואם אינו תובע מסתמא מוחל והויא אבידה , ממנו שיבא להעיד

מ ''וכן בערך שי חו, ב''ם שיק מצוה קכ''כך תירץ במהר, מדעת שפטור מלהשיבו

  .ח''סימן כ
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˘Î ÍÈ‡ ˙Â„Ú ¯ÓÂÏ Ì„‡ ¯  

ÔÓÊ Â˙Â‡· ‰˜„ˆ ˙˙Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡˘ ÁÈÂ¯Ó„ Ú‚Â� ‡Â‰ È¯‰?  

ÓÈ˜'' Ïעדותו , כל מי שנוטל שכר להעיד א''ח ברמ''ק י'' סד'' סימן למ''חו

  .בטלה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :שהרי , למה לא יחשב כל עד כנוטל שכר להעיד

 העדאת כ''א ,מצוה להעידד עדות' מהל' בפרק אל "ם ז"הרמב כתב

מרויח שאינו צריך לתת צדקה בעת כ " א, הוא מצוהעדות

 ואם כן ב"ו ע"ב ובבא קמא נ"ג ע"נדרים ל' כמבואר בגמ ,הליכתו לעדות

 ל הנאה בהעדאתו והוי כלוקח שכר להעיד וכמה פוסקים"הו

ואם תשאלני , סבירא להו דלוקח שכר להעיד פסול מדאורייתא

מת אם יזדמן  זה בא,אפילו נימא שהוי נוטל שכר ופסול לעדות

לו עני באותה שעה יהיה בעל דבר ופסול לעדות ורק משכחת 

 אבל כל זה רחוק ,עדות אם לא יזדמן לו עני באותה שעה

שיפסול עדות אם יזדמן לו עני באותה שעה ולא יהיה נזכר 

  .א''ת דברי חים השמות סימן ל''כך מקשה בשו, בשום פוסק

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

שאינו נוטל דבר רק שמרויח פרוטה דרב אולי בכהאי גוונא  .‡

 ואולי , ורק שפטור ממצות צדקה,יוסף לא מיקרי נוטל שכר

 מה אני בחנם א"ט ע"בכורות ככיון דאסור נטילת שכר ממצות 

אם כן בודאי נטילת שכר כזה לא מיקרי נטילת שכר דאם כן 

 ליקוטים והשמטות סימןת דברי חיים ''כך מתרץ בשו, לא יעשה שום מצוה

   .א''ל

ח בהגה בשם "ד סעיף י"ל' מ סי"חוכמו הנוטל שכר לילך לראות א הוי .·

כך מתרץ ,  דזה הוי דבר שחוץ ממנו ואינו לעדות כללא"הרשב

   .א''ליקוטים והשמטות סימן לת דברי חיים ''בשו

  

 ÌÈ„ÚÏ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â„ÂÚÒ ˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡  

˙Â„Ú‰ ÏÚ ¯Î˘ ÏÂËÈÏ ¯ÂÒ‡ È¯‰ „ÈÚ‰Ï Â‡·È˘ È„Î?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:חצר גדולה  ' במ''ג ע'' כהראש השנ  מהא דאיתא במשנה

ולשם כל העדים , היתה בירושלים ובית יעזק היתה נקראת

ÔÈ˘ÂÚ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â„ÂÚÒÂ  ,ובית דין בודקין אותם שם, מתכנסין

Ì‰Ï ,‡·Ï ÔÈÏÈ‚¯ Â‰È˘ ÏÈ·˘·, איך היה מותר לעשות סעודה כדי 

ק " מהדודע ביהודהנות '' מקשה בשוכך, שיבאו הרי זה הויא שכר על העדות

  .ב''ג ע''וכן בשפתי חכמים ראש השנה כ, ט"אבן העזר סימן כ

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

, דנוטל שכר להעיד פסול רק מדרבנן מכח קושיא זו ראיה .‡

, והם אמרו שכדי שיהא רגילים לבא מותר להם ליטול שכר

  .ט"ק אבן העזר סימן כ" מהדודע ביהודהנות ''בשו

גם אם לא , סעודות גדולות היו נעשות לכל הבאים להעיד .·

וכיון שכן אינן , תמצא עדותם נכונה או שלא יצטרכו להם

 חושן משפט 'ת משפטי עוזיאל כרך ד"שוכך תירץ ב, בגדר נוטל שכר להעיד

  . ו''סימן ט

זאת אומרת , סעודות אלה מכוונות כדי שיהיו רגילים לבוא .‚

וזה מותר וכמו שכתוב , ד עדותםשכר הליכה לבית דין להגי

ואם היה זקן מרכיבו על החמור ונותן לו שכרו "במתניתין 

ז דשכר הליכה לבית " הטן כתב וכא''ט ע'' כבכורות" כפועל בטל

  .ו''חושן משפט סימן ט' ת משפטי עוזיאל כרך ד"שוכך תירץ ב, דין מותר ליטול

,  אחר לכן הביאו להם דווקא שכר זה של סעודות ולא שכר.„

וסעודות לא נראה , כדי שלא יהא נראה שכר על העדות

כשכר על העדות משום דבראש חודש בעינן לעשות סעודת 

  .ב''ג ע''כך תירץ בשפתי חכמים ראש השנה כ, ראש חודש

 ÌÈÈ˜� Ì�È‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó Ì˘ ˘È˘ Í¯„· ÌÈ‡¯ÂÓ‡ ÂÎÏ‰ ÍÈ‡  

˙ÎÏÏ ¯ÂÒÈ‡ ˘È ˙¯Á‡ Í¯„ ˘È˘Î È¯‰?  

Ô˙˘¯Ù· ‰ '‡'˙ ÈÎ ˘Ù�Â ‰Ï‡ ÏÂ˜ ‰ÚÓ˘Â ‡ËÁ.   
  

· ‡˙È‡‡˙ÙÒÂ˙ אין ראלעזר בן מתיא אומ'  רשבועות פרק ג הלכה ד 

 כי תחטא אמראדם מתחייב לשמוע אלא אם כן חטא שנ

 הרואה עוברי עבירה ר בן מתיא אומראלעז'  וכן היה ר,ושמעה

פירוש מזה חזינן ,  מצוה זכה לראותי הרואה עוש,נתחייב לראות

וע דברים רעים שזה גורם לחטא וכן שצריך ליזהר שלא לשמ

  .שלא לראות שזה יגרום שיראה עוד

  

‡˙È‡ ‰�‰דרבי חנינא ורבי יונתן קאזלי באורחא א"ז ע''ז י"ע'  בגמ 

 ואחד ,מטו להנהו תרי שבילי אחד פתוח לפתח עבודת כוכבים

אמר חד לחבריה ניזיל , למקום שאינו צנועפתוח לפתח 

ששחטו את יצרו ותש כוחו כמבואר ריה אפיתחא דעבודת כוכבים דנכיס יצ

 ונכפיה ,שאינו צנועל אידך ניזיל אפיתחא " אי"א רש"סנהדרין סד ע' בגמ

מקום וכן עשו ללכת בשביל שיש בו פתח ל, ליצרן ונקבל אגרא

  .שאנשים אינם צנועים
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:דאי איכא ב''ז ע''נב "ב' הרי אמרינן בגמ,  איך עשו כן 

ואם , ת במקום שיש בו מראות אסורותדרכא אחרינא אין ללכ

כ היכי הלכו הני רבנן בשביל הזה שיש בו "וא, הולך הויא רשע

 ושבקו לדרכא אחרינא של  של מראות אסורותאת פתח הבית

ב ''וכן בספר ישרש יעקב ב, ב"ז ע''ב נ" עיני כל חי בפרי בס'ח פלאג" הגרכך מקשה, ז"הע

  .ל''ת להגאון רבי מאיר שפירא זצוכן בספר זכרון פרשת בראשי, ב''ז ע''נ

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

דהיכא דאיכא דרכא אחרינא אסור ללכת '  הא דאמרינן בגמ.‡

אבל אם , דווקא כשדרך השני כשר לגמרי, בדרך שאינו צנוע

בדרך השני אינו לגמרי כשר ויש שם עבודה זרה לא מקרי 

  .ב''ז ע''ב נ''כך תירץ בספר עיני כל חי ב, דרכא אחרינא

 דווקא שם שזה היה חד פעמי וידעו בנפשם שיוכלו להתגבר .·

ב מיירי בקביעות שזה לא התירו ''ב' כ הגמ''היה מותר משא

כך תירץ בספר עיני , דאין אדם יכול להעיד עליו שבכל פעם יתגבר

  . כל חי

מותר לו ללכת אף במקום שאיכא דרכא ,  תלמיד חכם שאני.‚

ר מזימה תשמור עליך אחרינא דהתורה מגינה עליו שנאמ

אבל , ב''ז ע''ב נ''כך תירץ בישרש יעקב ב, כ בסתם בני אדם אסור''משא

  . ו בדברים אלו רק על פי מוראה הוראה גדול בישראל''להלכה אין להקל ח

¯˘‡ È�„ÚÓ: ראיתי פירוש בשם החות יאיר " ˘È‡‰ È¯˘‡

 Ì‡ ÈÎ „ÓÚ ‡Ï ÌÈ‡ËÁ Í¯„·Â ÌÈÚ˘¯ ˙ˆÚ· ÍÏ‰ ‡Ï ¯˘‡

‰ ˙¯Â˙· 'ÙÁÂˆ" דהיינו שלא הלך בדרך שיש חטאים אפילו 

אבל רק מי , כדי לכוף יצרו דמי אומר שיכול לעמוד בנסיון

  .חפצו התורה שומרת עליו' שבתורת ה

ומשכחת , שהיו שם ראיות אסורותהתם אזלו רק אפיתחא  .„

ב מיירי שהוא "דב' אולמ בגמ, לה דאינו רואה אותם כלל

והוא מקום מושב , ביסהעובר בזמן שהנשים עומדות על הכ

ר שולט אלא במה "ואין יצה, הנשים ובאותו הזמן מתגלה

  .ב''ז ע''ב נ''כך תירץ בספר עיני כל חי ב, שעיניו רואות



 „ÈÚ‰Ï ‡·È˘ ÌÈ�ÎÂÓ ÌÈ�È„ ÈÏÚ·‰ È�˘Â ˙Â„ÚÏ ÏÂÒÙ˘ ·Â¯˜  

„ÈÚ‰Ï ‡·Ï ·ÂÈÁ ÂÏ ˘È Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·א' ה'ÂÚ ‡˘�Â „È‚È ‡Ï Ì‡ „Ú ‡Â‰Â ‡ËÁ˙ ÈÎ ˘Ù�Â Â�.  
  

ÓÈ˜''Ï ויש   כל מי שיודע עדות לחבירו וראוי להעידוח''סימן כמ ''חו

ית בבחייב להעיד אם יתבענו שיעיד לו  ,לחבירו תועלת בעדותו

  .דין
  

¯Â˜ÁÏ ˘È אדם שפסול לעדות רק הבעלי דינים הסכימו וסמכו 

על עדותו האם יש לו נמי חיוב לבא ולהעיד או דילמא אינו חייב 

  .להעיד
  

È‡ ‰�‰Ó‚· ‡˙' אמר לשנים משביע אני עליכם והם ה"שבועות ל 

יודעים לו עדות עד מפי עד או שהיה אחד מהן קרוב או פסול 

 למה לי למתני הכי :ÎÂ"·Ó¯‰ Ì˘· Ô"Ô˙· ‰¯ .הרי אלו פטורין

פשיטא דאי משום קרובים או פסולים הא תנן ברישא דמתניתין 

ינן שאפילו ל דאתא לאשמע"ן ז" ותירץ הרמב,דאינה נוהגת בהן

ה פטורין " הנתבע על עצמו שאם יבואו ויעידו יתן אפוהאמינ

כיון דמן הדין אינם נאמנים וכענין שאמרו בירושלמי דגרסינן 

ל הרי אתה מקובל עלינו כשנים יכול יהא "התם עד אחד שא

  .ל והוא עד או ראה את הכשר להעיד עדות ממון"חייב ת
  

·ËÈ¯‰ ÔÎÂ"Ê ‡"ÂÈ˘Â„Á· Ïל דלא " וזל''ננה ה כתב על המש

ד עד מפי עד או קרוב או "נצרכה משנה זו אלא לשקבל עליו בע

ה פטורין דכי "ג דאיכא כפירת ממון אפ"פסול ואשמעינן דאע

כתיב ביה והוא עד או ראה בראויין להעיד לחייב ממון בכח 

עדותן משמע וכן פירשו בירושלמי להוציא אחד שאמרו לו הרי 

חזינן להדיא דעד שאינו כשר להעיד , אתה מקובל עלינו כשנים

  .רק הוא קיבל על עצמו שאין לו חיוב לבא ולהעיד
  

· ÔÎÂÂ˘"˙Â�Ë˜ ˙ÂÎÏ‰ ˙ מי שקבל עליו  נשאל בכ'' סימן ק'חלק א

קרוב או פסול והלה אומר שאינו רוצה להעיד אם עובר בואם 

  .לא יגיד
  

‰·Â˘˙: נראה דלאו כל כמיניה להכשירו לזה להעבירו על דת 

 והוי דומיא דמי שאינו ,ן שהתורה סילקו מי הכניסו בתגר זהוכיו

  .רוצה ללכת לראות בדבר כדי שלא יצטרך להעידו
  

¯ÂË‰ ÔÂ˘Ï ˜ÈÈ„ ÈÎ‰Â כל מי שיודע עדות לחבירו  ח''מ סימן כ''חו

 ÈÂ‡¯Âלהעידו.  
  

˜ÈÈ„ ÈÓ� ‡¯˜Â: והוא עד או ראה שיהא ראוי להיות עד מטעם 

  .ראיה
  

„ÈÁ‰ ‰�‰Â''‡ כתב דהלכות קטנות כתב ג''ק י''ס' ן זוכר מערכת עבספרו עי 

מ הוא ירושלמי מפורש דאיתא בירושלמי ''מ, דין זה מסברא

 אמרו לו הרי את מקובל עלינו כשנים יכול יהא א"ד ה"שבועות פ

 והוא למוד לומר ת, על העונש של ואם לא יגיד ונשא עוונוחייב

   .ירושלמיופלא שלא ראה את ה, עד כשכשר להעיד עדות תורה
  

· ÔÎÂÔ˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜ קצת דיינין נוהגין ל ''כתב וז ח''סימן כמ ''חו

כשמקבלין בעלי דינין עליהם קרוב או פסול לעד אז שואלים את 

 ונותנין טעם לדבריהם כיון ,העד בעונש אם לא יגיד ונשא עונו

  . דמקבלין עליהם לעד הרי הוא עד
  

‰È˙ÈÏÂ:עד א"ד ה"שבועות פ  דאין עליו שם עד וכדאיתא בירושלמי 

אחד שאמרו לו הרי את מקובל עלינו כשנים יכול הוא חייב 

ן בפרק שבועת העדות שבועות "כ הר"וכ, 'תלמוד לומר והוא עד או ראה כו

  .'אמ ''עה ''שם ל ן"בשם הרמב ף"ב בדפי הרי, טו
  

Ô˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜‰ ˜ÈÒÓÂ:ג דאינו חייב משום לא " מיהו נראה דאע

  . איכא להעיד ומשום השבת אבידה מצוהילו הכי אפ,יגיד

‰Ê ÏÎ ÏÚ ˜ÏÂÁ˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚Ó „Á‡Ï Â�‡ˆÓ ‰�‰Â : דהנה

‡˙ „·¯È·‰  ˙Â�Ë˜ ˙ÂÎÏ‰‰ È‡ ו'' סימן קמ'חלק את שבות יעקב "שוב

ÂÈÏÚ ˜ÏÂÁÂכיון ,אכן כד דייקינן שפיר נראה דחייב להגידל '' וז 

שהכשירהו מקרי ראוי להעיד אם לא יגיד כיון שגרם להפסיד 

 הטור וראוי להעיד היינו לאפוקי קרוב או ה שכתב ומ,ממונו

הו שפסול להעיד דאפילו אם יגיד אינו וריפסול שלא הכש

ש " להדיא על מח" כמןסיחושן משפט  י"כ הב"מחייבו ממון וכ

 יגיד לוהטור וראוי להעיד היינו לאפוקי קרוב או פסול כיון דאפי

  .אינו מחייבו ממון אינו בכלל נשיאות עון
  

ÂÚÓ˘Ó ÔÎÂ˙ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎ ÔÂ˘Ï :דכל שאם יגיד מחייבו ממון , 

 דאם :ÊÏ ‰¯Â¯· ‰È‡¯Â‰ ,הוא בכלל נשיאות עון דאם לא יגיד

 אכ היכ" נתמעט ג, וראוי להעידנןאיתא דבכלל מה שאמרי

 על א"א ע" לותשבוע 'גמכ מה מקשה ה" א,שהכשירוהו קרוב או פסול

הגת אלא בראוי  העדות אינו נוות שבועינן במשנההא דאמר

א בר יעקב " ור, לאפוקי מאי אמר רב פפא לאפוקי מלך,להעיד

פ " ולא קאמר לאפוקי קרוב או פסול אע,לאפוקי משחק בקוביא

‡È‡„Â ‡Ï  , בכל עניןנןשהכשירהו והיה המעוט דומה למתני

 ·ÈÈÁÓÂ ‡Â‰ ‰„‚‰ ¯·Â „ÈÚ‰Ï ÈÂ‡¯ È¯˜Ó Â‰¯È˘Î‰˘ ÏÎ ËÂ˘Ù

ÔÎ Ì‚ ‰ÚÂ·˘ Ô·¯˜.  
  

ÔÎÂ¯ ‰‡¯� ‰È‡ ‰ÓÓ‚' תניא היודע עדות לחבירו ואינו א'' עו" נק''ב 

 במאי ' בגמ ופריך, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים,מעיד לו

עסקינן אלימא בבי תרי פשיטא דאורייתא הוא אם לא יגיד 

י דאורייתא הוא דאם לא יגיד בתרי "ונשא עונו אלא בחד ופרש

 ה וקש,ממוןמשתעי דקפיד אהגדה שהם מגידים מתחייב זה 

 שהם קרובים או ם אלא בחד ולא קמוקי בשנירלמה קאמ

 אלא ,פסולין והכשירהו ופטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים

י "כ נכלל בכלל עונש התורה דאם לא יגיד וכפרש"ודאי שזה ג

  .כיון שאלו העידו היה זה מתחייב ממון
  

‰È‡¯ „ÂÚÂ:תשובת  בשם ז"ל' חושן משפט סי ית יוסף בבא ממה שאית

 הקהל מקבלין עידי ת ותקנותא שבענין הסכמו"ש והרשב"הרא

 ואם , לקרוביהם דהוי כקבלו עליהם קרוב או פסוללוהעיר אפי

איתא דלא יענשו בעונש אם לא יגיד אכתי מה הועילו חכמים 

בתקנתם כיון שאם לא ירצו להעיד אין שום עונש שמים עליהם 

   .ו שכתבתיאלא ודאי פשוט כמ
  

˜„Ó˘ ‰ÓÂÏ‰· Ì˘ ˜„˙ÂÎ˙Â�Ë˜  מקרא דהוא עד או ראה או 

 לא ידעתי דהלא הרבה ,הידע שיהא ראוי להעיד מטעם ראי

  .ש"ב יע"ג ע" לתשבועו' גמדרשות נדרש על לשון פסוק זה וכדאיתא ב
  

 ‡˙È‡„ ‰ÓÂÈÓÏ˘Â¯È·:שאמרו לו הרי את מקובל עלינו '  עד א

ד דבר מה שכשר להעי' ל והוא עד וגו"כשני עדים יהא חייב ת

 באמת אין ראיה מירושלמי כיון ,שאינו כשר להעיד' תורה יצא א

ס "ס דידן ודרשא דהאי קרא דרשינן בש"שהוא נגד משמעות ש

   .דידן לדרשא אחרינא
  

‰�‰ÂÌÈÓÂ˙‰  דברי ירושלמי וביחוד דברי ל ''זכתב ו ח''מ סימן כ''חו

 שנכנס בזה שבות יעקבן היה בעלם דבר מן ה"ן ורמב"הר

  .ל מה בכך והדבר מבואר בספרים קדמוניםבפלפול ש
  

Â‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù· שנעלם התומים  ה שכתב מבכת ח''מ סימן כ''חו

ל עצמו נזכר " שהוא זת יעקבממנו הירושלמי עיין בשבו

  .אבל פלא עליו מה שלא הזכיר את הראשונים, מהירושלמי הזה
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ: רוב הפוסקים סבירא להו דקרוב ופסול אין חיוב 

מ מצות השבת אבידה איכא כמו שכתב בקצות ''מ,  עדותהגדת

  .ב''וכן במנחת חינוך מצוה קכ, א''משנה י' ט שבועות פרק ד''יו' עיין תוס, החושן



  
  

úåçåìá íéçðåî åéäù åîë äáéëùá äøåú øôñä úà íéçéðî ïéà òåãî  
 íéðåøçàå íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîä ãéîòäì åâäð äîìøôñãîåòî ,åî àìå  áëù

ùã÷îä úéáá ïåøàá äáéëùá çðåî äéäù åîë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

ïåàâä èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ò''åùá àúéàã äî ô'' àî÷ äãåäéá òãåð úøåà''è ïîéñ ç ' éëä íåùîã

àä êåúì äøåú øôñä ïéøéæçî äàéø÷ òöîàá äøåú øôñá ìåñô íéàöåîùë ùãå÷ ïåø
äðúî ïéã úéá áìã , óåâ ìò àìå äðúî ïéã úéá áì êééù äùåã÷ éùéîùú ìò ÷ø äðäå

äùåã÷ ,äùåã÷ éùéîùúì åãçééîù äòùá äùåã÷ éùéîùú àîìùáã  ìëåéù úåðúäì éàðú ìéòåî

äðúî ïéã úéá áì êééùå íéøáã ãåò úåùòì , äðúî éðà øîåì êééù àì åîöòî ùåã÷ã äøåú øôñ ìáà

ãåò úåùòì äøåú øôñä íò øáã  ìåñô àöîð äéä íà äøåú øôñä íéáéëùî äéä íà ïë ìò
 äøåú éøôñ øàù ìò ïéáéëùîå äøåú øôñä íéøéæçî åéäå äàéø÷ä òöîàá éçéëùã
 øôñ ãéì ÷ø ãîåòî äøåú øôñä ïéãéîòî ïë ìò äðúî ïéã úéá áì êééù àì íéøéùë

àùî øùëä äøåú'' ãçà äøåú øôñ ÷ø äéäù ùã÷îä úéáá ë øôñä áéëùäì ùùç ïéà
äøåú .  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
áãøä íùá ãçà õåøú íúàáäù äî'' ïëåî àäéù éãë ãîåòî àäéù ïðéòá ïëìã æ

àåø÷ì ,îã øéòäì ùé''ìéòîä úà ãéøåäì êéøöã äàéø÷ì ïëåî åðéà î .  
  

äáä''éòùé ç 'éð íéåáñåð'' åøé àæìòá úáéùéíéìùå  
òåãéë áëùåî ïéçðåî äøåú øôñä àæìòáá åðìöà ïëàã ïééöì ùé.  

  

íùâ ãøåéùë úáùá õåøì øúéä ùé íàä  
îé÷ã àäá íúðãù äî''øåà ì''ù ïîéñ ç'' íùâ ãøåéùë íàä úáùá õåøì øåñàã à

äñçî íù ùéù íå÷îì øäî òéâäì éãë õåøì åì øúåî íàä úáùá , äîë íúàáäå
éúîù åððîæ é÷ñåô íéðåøçàúáùá íùâä éðôî õåøì íéø.  

  

èéìù ïééã ïøäà áøä'' àãåãùà            èéìù ïäë ìàåé áøä'' à÷øá éðá  
øäã øéòäì äàøð''èéìù é÷ñáéð÷ ç'' åîë úáùá íéîùâä éðôî õåøì øñåàù à

íúàáäù , äáø ùøãîá àúéàã äæ ïéðòá ùøåôî ùøãî ïééöîé ïîéñ íéøáã''ç " àðéáà
éðôî úáùá õø åøéáçì äàøíéîùâä  ,à"úáùá õø äúàù úáùá äøéúä éî ì " ïðéæç

øåñàù àéãäì ,ñåú ïééòå 'åé'' èä ÷øô úåëøá 'îâ ïéàùë ùãøîäî ïéãîìã åôåñá 'êôéäì.  
  

îâ åãîìù íãå÷ íéøåîù úåàøåä éøåîá øåòâì êéøö íàä'  
ä íùá íúàáäù äîùøäî"à äèåñë ''æå á''ì äëìä íéøåîù íúåà åììä úåøåãáå 

ùä êåúî" ò øáãá äìçú å÷ã÷ãé àì íà øáã ìë ìù ïéðòä íòè íéòãåé ïéà íä éøäå
ú ùåîéù àåäù ãåîìúä êåúî"ïúàøåäá ìôð úåòè ç,íìåò éìáî ììëá ïä éøäå , ïëìå 

ïäá øåòâì ùé.  
  

äøä''èéìù ÷éù øùà áééì äéøà éáø â'' à÷øá éðá âøàã ììåë  
 äáåùú éçúôäã ïééöì ùéøåé''îø ïîéñ ã''ñ á''ç ÷ 'úëæå á'' ì áøä ïîæá à÷åãã øùôàå

ùøäî"ùä ìò øåáéç íåù ïééãò äéä àìù à"èä åøáçúðù àðãéàä ìáà ò"ùå æ" ê
âîå"ùä êåúî úåøåäì éîã øéôù åîå÷îá íòèä øàåáî ïéã ìëå íéðåøçà éøàùå à" ò

íéðåøçàäå.  
  

ùä úåúëñî àø÷ð òåãî''àúëñî ïåùìá ñ  
ùä úåúëñî òåãî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî''àúëñî ïåùìá íéàø÷ð ñ ,îâá åðéöîå '

 àúëñî àø÷ð äæù úåîå÷î äîëáâ úáù 'ò''à ,é÷ úáù''ò ã''à ,ð ïéáåøéò''ò â''î ïéùåã÷ à'' è

ò''á ,á''ö î'' èïë àø÷ð äî íù ìò ïéáäì êéøöå ,íéðôåà äòáùá íúöøúå.  
  

èéìù ïîùéô àâøù íééç áøä'' à÷øá éðá  
äøä éøáã ïééöì äàøð'' ïîçð éáø ÷éæ áìñøáî''äôñá ò''øäî éèå÷ì ÷'' ïñø äøåú'' á

æå'' úåëáì êéøö àåä ùîî íäá ùéù àúéøåàã ïéùåãç ùãçì äöåøù éî ïë ìò ì
íãå÷î , úðéçáá úëñî àø÷ð íéùåãéçäå úåëìää øåáéç ïë ìòå"éúëñî éëáá éå÷ùå "

÷ íéìéäú''é á 'íãå÷î úåëáì êéøö ïëì éëáá ä÷ùîä êåñîì êéøöù.  
  

äøä''éøð  éáø âèéìù ïåàéù ä'' àø''á÷òé ïåøëæ äáéùéá î  
íéãéîìúä éðôá íéøáãä úà éúéöøä ïåéìâá äìàùä úà éúéàøùë  úåáåùú éúìáé÷å

åðééðòîúíéãéîìúä ìù .  
  

ìàðúð áøäèéìù éùåðà '' à÷øá éðá            äáä''éð ïåèéá åëð ç''å á÷òé ïåøëæ äðè÷ äáéùé  
øîåì äàøð , ÷åñôä ïåùìî àåäã"÷ùð íåéá éùàøì äúåëñ "÷ íéìéäú''ç î' äøåúäù 

 óà àéä äðéâîã íãàä ìò àéä úëëåñî éë úëñî äàø÷ð êëìå íãàä ìò àìöîå àðâî
ãåîéìä úòùá àìù.  

  

äáä''éð õøô íééç ç'' åá÷òé ïåøëæ äðè÷ äáéùé  
ïîù úëéñ ïåùìî àåäã éì äàøð ,ò àåä ãåîéìäù åðéðòå'' äæ éãé ìòå éøîåç àåäù äôä é

äùôðä é÷îòîì úøãåç äøåú ,éðåöéç àåäù åéúåîöòá ïåîùëå äëéñ ìò íâ øîàð êë ,
åéúåîöò ìò øãåç ìáà.  

  

äáä''éð éñôìà ãòéáà ç'' åá÷òé ïåøëæ äðè÷ äáéùé äáä''éð øéîæ ìàéøà ç'' åá÷òé ïåøëæ äðè÷ äáéùé  
 ñî ïå÷éøèåð ïåùì àåäã äàøð– äøåúä ìîòì íééçøëä íéáéëø éðù åðééäù úë  äò÷ùä

ñî äæå ,äøåúá å÷ñòå úåúë åùò åáúëù åîë úë äæ íéøáç ÷åáéã úàæ íò ãçéå.  
  

äáä''éð éìàøùé ïðçìà ç'' åá÷òé ïåøëæ äðè÷ äáéùé  
 áåøéòå äâéæî ïåùìî àåäã äàøðñåúäî íúàáä åîë 'åé'' äéîòèî àìå è àéáî äøåúä åðééäù

á÷äì øáçúîå äùåã÷ íãàì''á÷å ìàøùé áåúëã åîë ä''å äàåä ãç àúééøåà.  
  

äáä''éð éáøá íéñéð ç'' åá÷òé ïåøëæ äðè÷ äáéùé     äáä''éð éìéìâ éáà ç'' åá÷òé ïåøëæ äðè÷ äáéùé  
äëñî ïåùìî àåäã äàøð ,îâä äàáå íéñåëîå íéîåúñ íéøáãäã 'ùåøô úà ùøôì.  

  

äáä''éð åèéåè íééç óñåé ç'' åá÷òé ïåøëæ äðè÷ äáéùé  
 ìëä êñ ïåùìî àåäã äàøðîâù íåëéñ 'äðùîäî íéãîåìù íéðéãä éèøô úà úîëñî.  

  
 øö íéùð úøæòù úñðëä úéá  

íéùð úøæòä úà áéçøäì éãë íéøáâ úøæòî çèù ãéøåäì øúåî íàä 
ò íå÷îä úà áéçøäì øúåî íàä ìéëäìî øö íéùð úøæòäù úñðë úéáá íúðãù äî'' é

áâ úøæòî ãéøåäì øåñà àîìéã åà íéøáâ úøæòäî çèù íéç÷åìù úøæò êøåöì íéø
äúåçô íéùð úøæò úùåã÷ã äùåã÷î äãøåä àéåäã íåùî íéùð , íé÷ñåôä ìëã íúàáäå

äùåã÷î äãøåä àéåäã íéøñåà.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
 íéçéðî ÷øå íéùð úøæò íù ïéà ìåçä úåîéáù íéùøãî éúá ùé äðäã øéòäì äàøð

íéùð úøæò úåùòì éãë äöéçî úáùá ,ì íéùð úøæò ïéã ïàë ïéà àðååâ éàäëá äøåàë
êøåö ùé íà úáùì äáéçøäì øúåîå ììë.  

  

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   il.net.017@levib: או למייל  7961607-570:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøìéî ïåéö ïá èéìù'' à  
íéìùåøé  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

à ìëá çéìöéåäðôé øù  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøä øù÷ä íäøáà èéìù'' à  
íéìùåøé  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è   
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''é åðéãéãé  

 áøäøáééøù äùî èéìù'' à  
÷øàô àøàá  

úåááø éåëéæì  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

\ åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  

 áãåð äæ ïåéìâ úîùð éåìéòì  
 àøé÷éå àáø àøáâ éàä  
úéãøçä úåãäéä éèéðáø÷î  

ìù íðåîà ùéàøåãä øåàîå éìåãâ   
 áøäùåøô íçðî  áøä ïáäùî æ''ì  
áìð"òç  'ùú øãà''ú ò.ð.ö.á.ä  
 çöðåäò'' é åðáåðéãéãé ïðáøã àçåìù   
 áøäùåøô øéàî èéìù'' àíéìùåøé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø âøãðìâðà òùåäé á÷òé èéìù'' à  

äøåú éãîåì úáéùé ùàø  

åðá éñåøéà úçîù ìâøì  

äáä '' çñçðô éð''áò å'' â  

ë úá''åîãàä ïøî ÷''èéìù ìòéååæî ø''à  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé    

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïåòîù ÷çöé èéìù'' à÷øàô àøàá  

 åãëð éàåùð úçîù ìâøì  

äáä'' ç êåøá äîìùéð'' å åðáì ïá  

 áøääãåäé äùî èéìù''à áò''æîá â''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  


