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  [יח]

ַיד ָּכל ָהָעם ָּבַאֲחֹרָנה יז, ז) ַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיה ּבוֹ ָבִראֹׁשָנה ַלֲהִמיתוֹ וְ (

                                                 
ַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיה ּבֹו ָבִראֹׁשָנה ַלֲהִמיתֹו ְוַיד ָּכל "דברים יז, ז) על הפסוק ([יח]  1

יד העדים דאם נקטעה  ," אמר שמואלִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָהָעם ָּבַאֲחֹרָנה ּו

וכיון  ,והוא מעכב ,דצריך לקיים המצוה כמו שכתוב בתורה ,פטור ממיתה

דאי אפשר לקיים "ויד העדים תהיה בו  ,ממיתה פטורשנקטעה יד העדים 

דמשמע שאחר  ,מדוע אמר שמואל נקטעה, בראשונה". והקשה הש"ס

והרי לפי האמור  ,אבל עדים שאין להם יד כשרים להעיד ,שהעידו נקטעה

שאי אפשר לקיים מיתה על ידי יד  ,גם עדים שאין להם יד פסולים להעיד

שאני התם, וז"ל הגמ' " .ה פסוליםדדוקא אם נקטע ,ומתרץ הש"ס .העדים

 -יד העדים וז"ל "רש"י ופירש  ." ע"כשהיתה כבר -דאמר קרא יד העדים 

מישתמעו תהיה להם בשעת מיתה, אבל גידמין מעיקרא לא  ,יד שהיתה להם

 ,לפי רש"י הלשון יד העדים ,פירוש ." עכ"לדזו היא יד שלהם -מיניה 

אבל  ,בשעת מיתהצריכה להיות היא  ,משמע יד שכבר היתה להם לפני כן

  .יד שלא היתה להם מעולם לא מעכבת

שהוא יד שהיתה  ",יד העדים"דאיך משמע מלשון  ,והיה קשה למשך חכמה

היא על העדים שכתוב לפני כן  ,ה"א הידיעהד הכתוב והרי פשט ,להם

ָׁשה ֵעִדים יּוַמת ַהּמֵ "ו)  (פסוק א יַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁש ּוַמת ַעל ִּפי ֵעד ת 

לחלק  למדנוומהיכן  ,תהיה להמיתו ,ב יד העדים הללו, ועל זה כתו"ֶאָחד

  .או לא היה להם יד לפני כן ,בין היה להם יד

דלכאורה הקדים  ,סדר הכתוביםבדהנה יש לדקדק  ,ומבאר המשך חכמה

יהיה  ז דגמר הדין-פסוקים ודהוה לכתוב להקדים  ,המאוחר ואיחר המוקדם

ולאחר מכן לפרש  ,שני עדים כו' ויד העדים תהיה בראשונה להמיתו על פי

כיון דהקדים וסתם שיוציאוהו ויסקלוהו ולא על ידי יד  ,ועוד קשה .סקילתו

ולשון  ,איך כתב לאחר מכן יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ,העדים

  .להמיתו הוא לשון עתיד

 )שמות כא, כט( תובשור שהרג ונסקל כעל דהנה  ,אבל הביאור בכל זה

א ִיְׁשְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו " ְוִאם ׁשֹור ַנָּגח הּוא ִמְּתֹמל ִׁשְלֹׁשם ְוהּוַעד ִּבְבָעָליו ְו

דרשו חז"ל (בבא קמא מד, ב) דהשור ו ,"ִיָּסֵקל ְוַגם ְּבָעָליו יּוָמתִאָּׁשה ַהּׁשֹור 

ן כאן המקום [ואי ,גמר דין לסקילה לא סקילה ממש, אלא היינו ,יסקל

דבאמת על כורחך  ,ועל פי זה יתיישב היטב הכל .להאריך בטעם דרשה זו]

:   ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב

  'לאחר שכבר כתוב הסקילה לעיל בפסוק ה ,כתוב פסוק זהמדוע 

(מה, ב)  1. בסנהדריןכו' נהוז) יד העדים תהיה בו בראשיז, (

ולאחר מכן מפרש  ,הכונה היא גמר דין לסקילה ,סקילההא דכתיב בפסוק ח 

ולאחר מכן (פסוק ז)  ,הכתוב (פסוק ו) דגמר הדין יהיה על פי שני עדים

  .דיד העידם תהיה בראשונה להמיתו ,מפרש הכתוב

, ומפורש שבשעת גמר הדין אין צריך ליד העדים ,רש בכתובהנה מפו

דזהו  ,לסקילה הוא שיוציאוהו אנשי העיר ולא העדים בכתוב דגמר הדין

דאם  ,מפרש שמואל ,זהכל וליישב  .ולאחר מכן כתוב יד העדים ,גמר הדין

ועל זה כתוב בסתם  ,יסקל על ידי אחרים ,אין לעדים יד בשעת גמר הדין

 ,ולאחר מכן כתוב יד העדים ,היינו שזה גמר הדין ,העיר שיוציאו אנשי

אז צריך להסקל דוקא על ידי  ,ם יד בשעת גמר הדיןיד, שאם היה לעלומר

שאם נקטעה יד העדים לאחר גמר הדין  ,ומכאן לומד שמואל ,םידיד הע

 ,יגמר דינו ויסקל על ידי אחרים ,אבל לא היה להם יד לפני גמר הדין ,פטור

  .הדקדוקים בס"דומיושב כל 

ויקרא (דהנה בטהרת המצורע כתוב  ,ועל פי זה יתיישב היטב עוד דבר נפלא

(יז) ּוִמֶּיֶתר ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו ִיֵּתן ַהֹּכֵהן ַעל ְּתנּו ֹאֶזן ַהִּמַּטֵהר " )יח-יד, יז

ת ַעל ַּדם ָהָאָׁשם: (יח) ַהְיָמִנית ְוַעל ֹּבֶהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַעל ֹּבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמִני

ֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ְוַהּנֹוָתר ַּבֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהֹּכֵהן ִיֵּתן ַעל ֹראׁש ַהִּמַּטֵהר ְוכִ 

 ,תיבכדדלמאן דאמר דבעינן קרא כ ,ואמרו בסוגיא בסנהדרין (שם) ",ה'

למצורע , אם אין דהיינו דצריך לקיים הכתוב כמו שהוא לעכב בכל פרטיו

ומשמע שאפילו לא היה לו מעולם  ,אין לו טהרה עולמית ,ניתבוהן יד ימ

אין לו תנן " , גם אין לו טהרה דסתםפני שנעשה מצורע, דהיינו לבוהן יד

 ,והקשו התוס' ." ע"כאין לו טהרה עולמית -אזן ימנית  בהן יד, בהן רגל,

עבודה זרה  מאי שנא עדים שאין להם יד מעיקרא דכשרים להעיד על עובד

י אפילו שמואל דסובר והר ,ן מעיקרא אין לו טהרה, ומי שאין לו בוהלהסקל

לכן נדחקו  ,מודה שאם מעיקרא לא היה לו יד כשר ,תיבכדשצריך קרא כ

היינו שנקטעה בוהן ידו  ,דבאמת הא דתנן אין לו בוהן יד ,התוס' לפרש

  .לאחר שהוזקק לטומאה

דאי  ,וכגון שנקטעה משנזקק לטומאה .אין לו בהן יד" (שם)וז"ל התוס' 

מודה בעדים גידמים  ,יבהא אפילו שמואל דבעי קרא כדכת ,קודם לכן

רי התוס' תמוהים בד ,והנה על פי פירוש רש"י בסוגיא .עכ"ל "כדאמר לעיל
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 ,דמשמע יד שהיתה להם מעיקרא ,דדוקא בעדים דכתיב "יד העדים" ,מאוד

או לא היתה להם יד  ,עיקרארק בזה מחלק שמואל בין היתה להם יד מ

ומאי  ,אין לחלק בזה ,בבוהן יד דכתיב סתם בתורה בוהן יד אבל ,מעיקרא

  .הקשה המהרש"ל בחכמת שלמה על התוס' ךכ ,קשיא להו

נ"ב לא  .תוס' בד"ה אין לו בהן יד וכגון שנקטעה כו'" :וזה לשון קדשו

למא גבי בש ,מה חילוק הכא בין נקטעה אחר כך כו' ,אוכל להבין דעתם

מה שאין כן הכא גבי בן סורר ומורה  ,שהיתה כבר ,עדים כתיב יד העדים

מדלא  ,גם לישנא דאין לו בהן לא משמע הכי וונא,גאי לא שייך לחלוקי בכה

על כן נראה דאין חילוק כלל בין נקטעה בהן ידו או  .אמר נקטעה בהן ידו

 ,סתמא ה ה, א)(מחוסרי כפר ומשום הכי פסק נמי הרמב"ם ,לא היה לו בהן

 (יד, ח) אף על פי שפסק בהלכות סנהדרין ,לא היה לו בהן יד אין לו תקנה

  ." עכ"להיו גידמין מעיקרא דכשרים ודו"ק שאם ,גבי עדים

לכן הוה קשיא  ,המהרש"ל הוה פשיטא ליה שהתוס' מפרשים כרש"יוהנה 

 שבבא ליי ,ע מעיקראמש, רש"י שמפרש דהעדים מובאמת ,ליה קושייתו

מע שדהעדים מלא סבירא להו כפירשו רש"י אבל התוס'  ,קושיית התוס'

עדים דאיך משמע ה ,קושיית המשך חכמה , דהיה קשה לתוס'מעיקרא

דלא  ,כפירוש רבינו חננאל ויד רמ"הלכן מפרשים התוס'  ,דמעיקרא

לא איירי ביה  ,דאם לא היה להם מעיקרא ידאלא  ,עות הכתוב הואמממש

 ,לומר על מי שאין לו יד שיסקול בידוהכתוב לא מסתבר שבא  ,כלומר ,קרא

לכן אלא בא הכתוב לומר על מישיש לו יד שיסקול ביד,  ,שהרי אין לו יד

ולא עליהם  ,לא איירי בהם קרא ,אם לא היה לעדים יד בשעת גמר הדין

על זה אומר הכתוב שיסקלוהו  ,הם ידהיה לש אבל מי ,םידכתוב יד הע

   .בידם

דלא תימא דוקא אם יש להן יד  ,שאפילו נקטעה פטור ,ומחדש שמואל

אלא  ,ן דאין להם ידוכי ,יסקלוהו אחריםנקטעה אם אבל  בידם, יסקלוהו

גם בדין  ,ולפי זה .ת גמר דיןעשכיון שהיה להם יד ב ,ן קרא כדכתיבבעינ

לא ביה איירי קרא שיתן על  נצטרע,אם לא היה לו בוהן יד לפני ש ,בוהן יד

מאי שנא בוהן  ,לתוס'ולכן שפיר קשיא להו  ,בוהן יד שהרי אין לו ,בוהן יד

אם לא היה לו  ,ם בבוהן ידולכן סוברים התוס' דבאמת ג ,יד מיד העדים

קא אם נקטע הבוהן ווד ,ויש לו טהרה ,בוהן יד לפני שנטמא אינו מעכב

אין לו בוהן  אבל הוא דוחק דסתם תנן .רק אז אין לו טהרה ,לאחר שנטמא

  יד אין לו טהרה.

דהא דנקטעה יד העדים משמע  ,אבל לפי ביאור המשך חכמה לא קשיא מידי

 ,היינו מדכתב לעיל (פסוק ה) סקילה על ידי אחרים דין, דוקא לאחר גמר

ב בוהן יד מעיקרא וכת ,אבל בדין בהן יד .ורק לאחר גמר דין כתיב יד העדים

לכן אין לחלק בין היה לו בוהן  ,כתוב שיהיה לו בוהן , שםקודם הטהרה

 .ומיושב קושית התוס' בלא דוחק ,מכןאו לאחר  ,לפני שהוזקק לטומאה

לו לפני שנטמא  היה לא שיטת המשך חכמה באמת בדין בוהן יד אפילוולפי 

  ם בדרך אחרת."אין לו טהרה עולמית, ואתי שפיר פסקי הרמב

קשו השובזה יתיישב מה  ,דהתוס' בכתובות גם מפרשים כך וש להביא ראיה

   .עליהם

ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהַּנֲעָר " )דברים כב, כאנה בנערה המאורסה שזינתה כתוב (דה

ֶאל ֶּפַתח ֵּבית ָאִביָה ּוְסָקלּוָה ַאְנֵׁשי ִעיָרּה ָּבֲאָבִנים ָוֵמָתה ִּכי ָעְׂשָתה ְנָבָלה 

יש " )מד, א(כתובות ותנן ב ,"ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב ְּבִיְׂשָרֵאל ִלְזנֹות ֵּבית ָאִביהָ 

הרי זו  -לה אב ואין לה פתח בית האב, יש לה פתח בית האב ואין לה אב 

  כ."ע "ה, לא נאמר פתח בית אב אלא למצוהבסקיל

 ,תיבכדדלשמואל דבעינן קרא כ ,והקשו התוס' בכתובות (שם, ד"ה פתח)

כל הכתוב  ריוה סוקלין אותה, או אין לה פתח בית אב ,מדוע אם אין לה אב

דגיורת שהיתה הורתה שלא בקדושה  ,ה תנן התםנדה ,ותירצו .בכתוב מעכב

 ,דגיורת כתינוקת שנולדה דמי ,אפילו שאין לה אב ,ולידתה בקדושה נסקלת

לרבות מי שהורתה שלא  ,מדכתיב בכתוב "ומתה" )שם, ב(בגמ' ולמדוהו 

ב דלא בעינן בנערה שמע מינא דגזרת הכתו ,בקדושה ולידתה בקדושה

זו  ה פתח בית אב כו' הריאין ל' "תוסדז"ל ה .תיבכדהמאורסה קרא כ

נגמר הדין (סנהדרין דף  רקבפ אן דאמרדתיקשי מהכא למ ,תימה .בסקילה

דבעינן קרא כדכתיב וי"ל דשאני הכא דגלי  ,מה:) נקטעה יד העדים פטור

  .עכ"ל "והיינו נמי אין לה אב ,לרבות הורתה שלא בקדושה ,קרא ומתה

הרי לשיטתם בסנהדרין לא קשה ד ,אין להקשות ,יית התוס'שונה על קוה

כשהוזקק  ה לו בוהן ידתהישאו  ,קטעהנושהיה לו יד דדוקא מי  ,מידי

אם כן  ,אבל מי שלא היה לו מעולם ביה לא איירי קרא ,לטומאה אז מעכב

דיש לומר  ,לא קשה מידי מנערה שאין לה אב או אין לה פתח בית אביה

כיון דסתם  ,דמכל מקום אינו נכון,. זה דהיינו שלא היה לה עוד לפני שזינתה

 -יש לה פתח בית האב ואין לה אב  יש לה אב ואין לה פתח בית האב,תנן "

או שהיה לה  ,פתח בית אב כשזנתהלה משמע אפילו היה  ,"הרי זו בסקילה

לזה  אם מכל מקום, אבל .גם כן נסקלת ,ורק לאחר מכן אין לה ,אב כשזנתה

דהרי  ,לא מובן כלל הראייה שהביאו מגיורת ,קושייתםב התכונו התוס'

אלא אם לא היה לה ואין ראיה מגיורת להתיר  ,גיורת מעיקרא לא היה אב

ולאחר  ,אב או פתח בית אבזינתה כשהיה לה  כאשרבית אב מעיקרא, אבל 

יש הבדל בין  ,התוס' בסנהדרין והרי לשיטת , אין ראיה לסקול,מכן אין לה

  .ללא היה לה לאחר שזינתה ,לא היה לה מעיקרא

דהתוס' בכתובות אינם מפרשים  ,אבל לאור המבואר לעיל יתיישב היטב

דדוקא בעדים  ,אלא מפרשים כדברי המשך חכמה ,כדברי התוס' בסנהדרין

 הזרק ב ,ורק לאחר גמן דין כתוב יד העידם ,סתםדכתיב בגמר הדין סקילה ב



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

ש, ויד העדים שהיתה כבר. פירכו'  נקטעה יד העדים פטור

גמר דין [כמו דאמר  (פסוק ה) וסקלתם באבנים ומתו, זהדכתיב 

]. ולא נזכר יד העדים, דאף 'כווהא השור יסקל  בבבבא קמא מד, 

 והא נגמר דינו למות, משום דכיון דלא היה ,אם המה גידמים

אבל אחר גמר דין כתוב יד  ,להם יד מעיקרא יומת על פי אחרים

ו למות מעיקרא כמו דכתיב העדים תהיה, היינו שכיון שנגמר דינ

שאחר גמר דין נקטעה ידם  ,, ולסוף אין להעדים יד'כווסקלתם 

ן יאבל באין לו בוהן יד או רגל דבעינ ,דכתיבן קרא כי, דבעינפטור

אם  ,גבי דם שיתן על תנוך, לכן ,קרא כדכתיב, ושם כתוב מקודם

ה, אף אם לא היה מעכב הטהרה, שכתוב קודם הטהר ,אין לו בהן

ודלא כמו שנדחקו בתוספות. וזה נראה, דכך  ,לו בהן יד מעולם

, בהאית "ה אין לה פתח בד אפירשו בתוספות כתובות דף מד, 

דלא היה דלא בעי קרא כדכתיב, אף  ,כו'ודייקו מגיורת דאין לה 

כתוב פתח בית  רשנו, משום דשםוזה כמו שפ ,לה אב מעולם

בין אין לה מעיקרא  אז לא שנא ,ואם מעכב ,אביה קודם גמר דין

שמת האב אחר זה. ומיושב מה שמקשים עליהם,  לאין לה בסוף

  .2ל בסנהדרין שם"יין בחכמת שלמה לרשק היטב. ועו"וד

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

בוהן אבל ב ,בין נקטעה יד העדים לפני גמר הדין או לאחר גמר דין מחלקים

דכתיב  ,והוא הדין בפתח בית אביה ,בזה אין לחלק ,ר דיןמגיד דכתיב לאחר 

ָה ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהַּנֲעָר ֶאל ֶּפַתח ֵּבית ָאִבי" )דברים כב, כא(לפני גמר דין 

או לא לאחר  אין לחלק בין היה לה פתח בית אב לפני גמר דין "ּוְסָקלּוהָ 

שמע  ,רת שאין לה אב נסקלתיוגוכיון דחזינן ד ,מעכבאלא שלעולם  מכן,

שרק למצוה בעינן פתח בית  ,מינא דגזירת הכתוב היא בנערה המאורסה

אינם סוברים כהתוס' בסנהדרין  ומכאן מוכח דהתוס' בכתובות ,אביה

ב הכל שוומי ,סוברים כביאור המשך חכמה אלא בסנהדרין,בביאור הסוגיא 

   .שמיאד בסייעתא

  

ם ידה שהקדים הכתוב סקילה לדין יד העממ :דבריותמצית  2

למדנו שהסקילה האמורה לעיל אינה סקילה  ,תהיה בראשונה

 ,הנסקלגם בשור שכך מצאנו  ,אלא גמר דין לסקילה ,ממש

עדים שאין ולמדנו מזה ש ,והכונה גמר דין לסקילה ,שכתוב יסקל

לכן לא כתוב  ,תסקל על ידי אחרים ,להם יד לפני גמר דין

 ,ונקטעה לאחר גמר דין ,אבל אם היה להם יד .שיסקלוה העדים

ללמד שאם  ,כתוב יד העדיםאחר גמר דין לכן ל ,אינה נסקלת

  ת הנערה.לימעכבת ידם לסק ,לאחר גמר דין ידם נקטעה

  


