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  :"ומשל	 לוקה אי�"

  עונשי� בדיני כלל של וגלגוליו לידתו

  מאת

  *פרידמ	 שמא יהודה

יכול יהא . "2; ספרי דברי�. 1; בספרי דברי� ובתוספתא מסכת מכות" אי� לוקה ומשל�. "א. הקדמה

 ;לוקה אינו משל�/משל� אינו לוקה. 4; תוספתא מסכת מכות. 3; "יכול יהא לוקה ומשל�"; "לוקה ומת

מאיר וחכמי� ' מחלוקת ר. ב. "רי�אומ וחכמי�". 8 ;"משו�. "7; כדי רשעתו. 6; צוב סגנוניעי. 5

,  מת אינו משל�–" כדי רשעתו: "'וחכמי� או. 2; מאיר בתוספתא' מבנה דברי ר. 1; בתוספתא ובמשנה

ברייתות . ג. מאיר לבי� חכמי�' בי� ר" כדי רשעתו"דרשת . 4; תנא דמתניתי�. 3; לוקה אינו משל�

  ; הסוגיה הגדולה. 2; המש� סוגיית הירושלמי. 1; מאיר'  במה חולקי� חכמי� ור–י בירושלמ" ֶ�ֵ��"

זמניות מול �בו. 1; מלקות ותשלומי� לאור מיתה ותשלומי�. ד. גנב וטבח ביו� הכיפורי�. 4; חוס�. 3

היישו� . 4 ? מעשה אחד או שני מעשי�–ל חברו המדליק את גדישו ש. 3; שני מעשי�. 2; אופי האיסור

" מעשה אחד"מאיר וחכמי� לאור הפרש מובנו של ' סיכו� שיטות ר. 5; זמניות�דקדק של עקרו� הבוהמ

; )גנב וטבח בשבת (?מת ומשל� לית ליה... מאיר' ר. 6; "מלקות ותשלומי�"לבי� " מיתה ותשלומי�"בי� 

י "כ, יז�טז, ות המכ, תוספתא. 1; סיכו� כולל. יו� הכפורי� הרי הוא כשבת לתשלומי�: 'נחוניא או' ר. 7

  ; )439–438מהדורת צוקרמנדל (י וינה "כ, ז, מכות א, תוספתא. 2; )445מהדורת צוקרמנדל (וינה 

נספח ב ). 49 להערה(משו� רשעה אחת / רשעה אחת : נספח א. מסקנות. 4; סוגיית הגמרא במכות. 3

  .ותיו בה�וחזר, "אינו לוקה ומשל�"� בעניי� "פסקיו של הרמב: נספח ג). 145להערה (

  

  

 
 לפרק פרשנותי במסגרת נכתב המאמר. למדע הלאומית הקר� ידי על נתמ	) 1671/13' מס (זה מחקר   *

 המובאי� ל"חז ספרות מקורות נוסח. האיגוד תלמוד בסדרת לאור לצאת העומדת, "הפועלי� את השוכר"
: העברית ללשו� האקדמיה של ההיסטורי המילו�, "מאגרי�"ב המצוי הנוסח על מבוסס במאמר

http://hebrew-treasures.huji.ac.il על – והמכילתא התוספתא נוסח; אחדי� קיצורי� של קלה הרחבה ע� 
 – הבבלי ושל; www.biu.ac.il/JS/tannaim: איל��בר אוניברסיטת של התנאית לספרות הנוסח עדי אוצר

 עמוקות תודות. http://liebermaninstitute.org: רמ�ליב שאול ש"ע התלמוד לחקר המכו� מאגר על
 וכ� פלוני יד תבכ מתו	 שהנוסח שמצוי� במקומות. היד�כתבי תצלומי את לפרס� רשות� על לספריות

 א	, בטקסט התמצאות לש� אלא בא אינו והעמודי� המהדורה ציו�, עמודי� ומספרי מהדורה מצוינת
 הסיכו� ואת המסקנות את ולקרוא להקדי�, כזה יזדמ� א�, אלקור מומל�. היד כתב מתו	 לקוח הנוסח
 .המאמר בסו� שניה�, הכללי
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  הקדמה

 תיעוד ובצדה, "ומשל	 לוקה אינו" – רווחת הלכה מוצאי	 אנו, התלמודי	 של ההלכתית בתשתית
 כמה. "ומשל	 לוקה אד	" אמנ	 מאיר' ר ולדעת, וחכמי	 מאיר' ר במחלוקת מוטל זה שדבר לכ� נרחב
 נית�? הנידו� כללה יחול בו אשר כלשהו מסוי	 מצב מוגדר כיצד. מכא� עולות יסוד שאלות וכמה

 עברות ריבוי בגי� ואפילו, וממו� מלקות זמנית�בו המתחייב: רולאמ, הזמ� במרחב העניי� את להעמיד
 זה וחישוב, שנעשו המעשי	 במספר מהתחשבות ההגדרה שתצמח אפשר או; ומשל	 לוקה אינו –

. מעשיו תוצאות מבחינת או, העושה מבחינת "מעשי	 ריבוי" או "מעשה": ראשי	 לשני מתחלק עצמו
 שני יצירת של ההלכתי ההקשר כגו�, זו עשייה של ההלכתי בטיבה הקשורה, אחרת דר� ג	 ויש

  .החיובי	
, זו מחלוקת שנויה היכ� – וחכמי	 מאיר' ר למחלוקת בנוגע היא עצמה בפני העומדת אחרת שאלה

  ?הנושא בהגדרת הנזכרות היסוד שאלות על החלוקות העמדות שתי מקרינות וכיצד, גדריה מה�
 דברי	 של יחס	 מהו? וספרותית עניינית השתלשלות מבחינת הדעות שתי נוצרו כיצד, הכול ומעל
 אלו דברי	 זכו וכיצד, ובתוספתא במשנה ההלכות לעומת ההלכה במדרשי הכתובי	 בדרשת שנאמרו
 ומת� משא תבתפאר והמהודרת הגדולה הבסוגי אנו נוגעי	 זה אגב? התלמודי	 בשני חזק כה להדהוד
 בזיקה מכות ומשנת כתובות משנת בהתנגשות הדנה התלמודי	 בשני המרכזית ההסוגי היא, ופלפולו

  .משנה של פשוטה שאלת בעצ	 וכ�, כולו ס"לש כמפתח שהיא הסוגי, זה לכלל
 מימרות לייחס והרבו, הללו בנושאי	 והתחבטויות התלבטויות מוכרות בתלמודי	 הקשרי	 במספר

 לוקה בה ודש הפרה את החוס	, רבנ� תנו: "א"ע צא מציעא בבא, בבליב כגו�, אירמ' לר תנאי	

' דאמ, היא מאיר' ר, מני הא: אביי' אמ 1'?ומשל	 לוקה אינו', 'ומת לוקה אינו 'הא? ואמאי .ומשל�
  2.ברייתא של מפשוטה ה	 א� הרחוקי	, נוספי	 תירוצי	 וש	"! ומשל	 לוקה

, "ומשל	 מת אי�", הנידו� הכלל של ִלְתאומו ג	 מקומות בכמה פונות עינינו זה בירור במהל�
  .האחרת על האחת המערכת והשפעת
 מסכת ובתוספתא דברי	 בספרי הנידו� הכלל של שורשיו אחר מתחקה המאמר של הראשו� חלקו

 והמינוח המושגי	, המזל למרבה, וש	, השני בחלק נידונת "וחכמי	 מאיר' ר מחלוקת". מכות
 בפענוח לנדרש שלמה והתאמה לשימוש	 טבעי מקו	 מוצאי	 הראשו� החלק ל�במה שהוטבעו
 חולקי	 במה להבהיר שבירושלמי" ֶ%ֵ#� "ברייתות באות השלישי בחלק. ובתוספתא במשנה המקומות

 את לבטא נרחב כר החלקי	 בשני בה שהשתמשנו המינוח מערכת מוצאת בזאת ג	. מאיר' ור חכמי	

 
 ואינו משל� והתניא: "117 וטיק� י"בכ. http://liebermaninstitute.org: באתר סינופסיס ראו. 'וכו ואמאי  1

 את השוכר קפר פרידמ� 'שמא י ראו, לעצמו ענ��תת אלה שני היות על; 115 וטיק� י"כ והשווה" (לוקה
 כ	. לוקה ואינו משל� והתנ�: "ד"רי בתוספות). 1996, ערו	 תלמוד (67 כללי מבוא ע� הנוסח – האומני�
 גבי דמכות] מא['ק' פ בריש והתנ�. פירושא והכי� גרסינ� דהכי לי ונראה [!!] הספרי� בכל כתוב מצאתי

 ואפשר. בפרוטרוט להל� ראו, ל0ֶקה ֵאינ+ �ַהְמַ&$ֵ  ָ�ל: ב ,א מכות ,הבמשנ). סו' עמ(' וכו" זוממי� עדי�
 הקדי� י"רש. ובירור חקר להוסי� וראוי, הנזכר הענ��תת מטיפוס היו ובמקומו ד"הרי שלפני שהספרי�

 ".ג"ה: "זה לדיבור
 איחייב משיכה בשעת: 'אמ פפא רב: "זמ� בהפרשי הנעוצה הידועה האוקימתות כשיטת, מה� ואחד  2

 .בפרוטרוט להל� ראו זו שיטה לתולדות". חסימה שעת עד לקי לא ומלקא במזונותיה
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 הנידוני	 המקורות כל של תשתית	 להבנת מציעי	 שאנו המושגי	 ליכוד את ולחזק, הברייתות כוונת
  .החלקי	 בשלושת

  מכות מסכת ובתוספתא דברי� בספרי "ומשל� לוקה אי�". א

  דברי� ספרי. 1

  :מכות בעניי� כתוב מקרא

 ֶאת ְוִהְרִ%יע* ַה1ִ2ַיק ֶאת ְוִהְצ1ִיק* *ְ%ָפט*	 ַהִ/ְ%ָ-ט ֶאל ְוִנְ+%* ֲאָנִ%י	 ֵ&י� ִריב ִיְהֶיה ִ#י
 דברי	 (ְ&ִמְסָ-ר ִרְ�ָעת� ְ�ֵדי ְלָפָניו ְוִהָ�ה� ַה8ֵֹפט ְוִהִ-יל6 ָהָרָ�ע ַה��ת ִ�� ִא� ְוָהָיה. ָהָרָ%ע

  ).1�2 כה

   ):3"מאגרי	 ("303�302' עמ, רפו פיסקא ,דברי	 בספרי שנינו זאת על

 פעמי	, "הרשע הכות ב� א	 והיה "ל"ת? לוקי� יהו רשיעי�מ כל יכל. 'וגו" והצדיקו" 
 כה דברי	 ("תחסו	 לא "ל"ת, הלוקי� ה� אילו יודע איני ועד�. לוקה אינו פעמי	, לוקי�

' תעש לא מצות כל כ�, לוקה הוא והרי תעשה לא מצות מיוחדת שור חסימת מה, )4
 לא: "ל"ת? לוקה יהא עשה קו	 בה	 שיש תעשה לא מצות כל או. לוקה הוא הרי

 כ�, לוקה הוא והרי עשה קו	 בה שאי� מיוחדת שור חסימת מה, "בדישו שור תחסו	
  .לוקה הו הרי עשה קו	 בה שאי� תעשה לא מצות כל

  .ילקה שלא כדי צדקהו, "הצדיק את והצדיקו: "אומר שמעו�' ר

  4.לוקה אינו פעמי	, לוקה פעמי	, "הרשע הכות ב� א	 והיה"

  .מעומד מלקי� שאי� מלמד ,"השופט והפילו"

  .מאחוריו ידות ושתי מלפניו שליש אתו מלקה, "והכהו"

  .אחר בדבר ועיניו לוקה שיהא ולא בו ועיניו לוקה שיהא". לפניו"

 ל"ת? ומשל	 לוקה יהא יכל 5.ומת לוקה אי�, "רשעתו כדי "ל"ת? ומת לוקה יהא יכול
  .ומשל	 לוקה אי�, "רשעתו כדי"

 
3  � מדרשי קטעי כהנא מנח� (עיניי לנגד עמד Westminster College Tal. I 32' קמברידג גניזה קטע וא

 ).)ה"תשסה (86 סימ� ,298 הגניזה מ� הלכה
' שו, 303' עמב, )ש"ת רלי�ב (פינקלשטיי� במהדורת ראו פסקה באותה זה דיבור כפל על. 'וכו לוקה פעמי�  4

 ב� א� והיה", "והצדיקו" נדרשו) ואיל	 למטה 302' עמב (בראשונה. ש� הגרסאות ובאפרט, 7' ושו 1
. 'וכו" פעמי�: "הסגנו� המקומות ובשני, שמעו�' ר מפי ונדרשו חזרו המקראות שני ובשנייה, "הכות

 ).להל� נועיי (בשניה� נידו� "לוקה אינו מי" הנושא, התוכ� מבחינת
 ".ומת לוקה דאינו: "ב"ע יג מכות ,בבבלי זה כלשו�  5
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. ומת לוקה אי�, רשעתו כדי: ל"ת? ומת לוקה יהא יכול: "האחרו� בדיבור היא שלנו ההתמקדות נקודת
 מ� קטע איזה של דרשתו על, לברר ראוי". ומשל	 לוקה אי�, רשעתו כדי: ל"ת? ומשל	 לוקה יהא יכול

 "יכול" ולפיה, יחידאית שיטה ד"לראב המיוחס בפירוש. שבכא� "...יכול... יכול" מוסב הפסוקי	
  :לשונו וזה. המכות בגלל ימות שאד	 לאפשרות קשורה והיא, במקומה שתמתפר ראשונה

 יודעי� ואנו, חלש יהיה>ו <אחת חסר ארבעי	 ילקה כלומר. ומת לוקה יהא> יכול<
' עמ, סופרי	 מכו� הוצאת (אומדנא בעי והשתא] רשעתו כדי [לומר תלמוד, מה� שימות

  ).תקע

, ענישה לכפל שתיה� מכוונות "יכול... יכול", כא� תברתהמס בוודאי והיא, המקובלת השיטה לפי ואילו
 כדי לומר תלמוד "מסקנת באה זאת ועל, הכתוב שהזכיר� מלקות על אחר עונש תוס�ימ כאשר

" לוקה אינו פעמי	 "על מוסב' וכו "יכול", הנראה ככל 6.ומשל	 לוקה אינו, ומת לוקה אינו": רשעתו
: אחריו עונה "יכול" של זה ולשו�. "הרשע הכות ב� א� הוהי" מדרשת היוצא 7,דלעיל שמעו�' ר של

 והסבר הרחבה כא� הרואה, זו פרשנות לפי". ומשל	 לוקה אי�... ומת לוקה אי�"?> לוקה אינו כיצד<
, מת – אלא, "ומת לוקה אי�: "השלילה מ� לדייק שעלי� החיובי הצד ג	 מוב�, "לוקה אינו פעמי	 "של

 לטובת זכות� על מוותרות והמלקות יש 8.לוקה ואינו, משל	 – אלא, "	ומשל לוקה אי�"; לוקה ואינו
 אפשרות נרמזת, "א	 "במילת, כא�. ָהָרָ�ע ַה��ת ִ�� ִא� ְוָהָיה: המילי	 נדרשות וכ�. אחר עונש

 ויש, הכות�ב� שהוא יש –") א	 ("מותנה הדבר אלא". הכות�ב� "איננו" רשע "כשהוא ג	 שפעמי	
  .תשלומי	�ב� או מוות�ב� שהוא כגו�, הכות�ב� שאינו

  "ומשל� לוקה יהא יכול"; "ומת לוקה יהא יכול". 2

 זה הוא מי? הכות�ב� הוא היה מוות חיוב ללא אבל ,מוות�ב� שהוא בגלל הכות�ב� שאיננו זה הוא מי
 שני מקור מה? הכות�ב� היה התשלומי	 חיוב ללא אבל, תשלומי	�ב� שהוא בגלל הכות�ב� שאיננו

 חיוב אצלו יוצרת מה� אחת כל אשר, זמנית� בו עברות שתי בביצוע מדובר הא	? עליו החלי	 בי	החיו
 חיובי שני אצלו היוצרת אחת עברה בביצוע או 9,ותשלומי	 מיתה של במקרה המשנה כדג	, אחר עונש
 נדו� המאמר של זה בחלק? שלה דרכה אחת ולכל, בזאת שוות אינ� הכלל צלעות שתי ושמא? עונש

  ."ומשל	 לוקה אי�" – העיקרי ושאנובנ

 
 בעברה הנידו� של כגורלו ומיתה מלקות למנוע שהכוונה, ד"לראב המיוחס בדברי הארה יש, מקו� מכל  6

 .אחת
 כמות ד"לראב המיוחס בפירוש לביטוי בא זה דיבור מוסב מה על בקביעה הקושי. 4 ש"ה לעיל ראו  7

 ).10' שו" (לפניו "דרשת כהמש	' וכו "יכול" שנקבע במה, פינקלשטיי� רתבמהדו וא�, שראינו
 מפני נדחות שהמלקות, הדרשה מבנה ניתוח את תואמת שבפני� האפשרות. משל� ואינו לוקה שמא או  8

 באיזה לנו נאמר לא א	, עונשי� בשני נענש שאינו, השלילה בדר	 ניסוח לפנינו: "כתב דור. אחר עונש
 על יעלה לא שהרי. החמורה במיתה שנידו�', ומת לוקה אי� 'שדרשו מה כי, מאליו מוב�. שולהעני יש מה�

 נחייבו רשעה איזו על יודעי� אנו אי� עדיי� א	. נשכר יהא, כאחד ומיתה מלקות בעוו� שחוטא דעתנו
: להל� ()ד"התשכ(קכ ,  נדסיני" עונשי ממו� ומלקות בספרות התלמוד"דור ' צ" (ומלקות בממו� כשנתחייב

 ניתוח פי על אול�, עצמו הפיסקא לשו� מבחינת דבריו ע� הצדק בוודאי"). ומלקות ממו� עונשי "דור
 .כאמור, "לוקה אינו פעמי� "על עונה שכא� מסתבר המדרש מבנה

 ).י ,ג קמא בבא, משנה (ְ?ַנְפ&0 ִני�0B ֶ&ה+א ִמְפֵני Aָט+ר ַ?ַ@ָ?ת ַהָ<ִדי& ֶאת ֶ&ִהְדִליק ְוה+א  9
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  :כ� ותשלומי	 מלקות בעניי� הספרי בפירוש כתב ד"לראב במיוחס

  .תגנוב לא משו	 בו והתרו שני	 בפני גנב א	 כגו�, ומשל	 לוקה> יהא יכול<

 10ותשלומי	, "תגנוב לא "של לאו על מלקות: חיובי	 שני בה יש מהותה שמעצ	, עשה אחת רשעה
  :כתב לפסוקנו 13"חכמה מש�" בספר וכ� 12.ונוקב פשוט פירוש 11).3 כב שמות (ְיַ%Eֵ	 ְ%ַנִי	: משו	

 א	, מיתה עו� על קאי רק... נפרדי	 דברי	 שני על קאי דלא הספרי פשטיות ומורה
 קאי ומשל	 לוקה אי� וכ�... ומת לוקה אד	 שאי� מטע	 לוקה דאינו, למיתה בו התרו

  14.בזה וכיוצא גזל וכמו, לתשלומי� שנית� לאו על

  מכות מסכת תוספתא. 3

 על, לוקה ואינו משל	 אלא: לפרש ביקשנו אשר, "ומשל	 לוקה אי�", דברי	 שבספרי השלילי הסגנו�
 מפוענח, "לוקה אינו פעמי	 "שמעו�' ר דברי של כהרחבה משמש הוא שלפיו הדרשה מבנה פי

 אינו משל	): "שונות לכותה בשתי הספרי דרשת משתקפת בה אשר (ה פרק מכות מסכת בתוספתא
  .בנידו� לבירור זקוקה אשר, "משל	 ואינו לוקה: "א בפרק ההלכה עומדת זו הלכה לעומת". לוקה
  

  יז�טז, ה מכות, תוספתא

  )445 צוקרמנדל מהדורת (וינה יד כתב
  ז, א מכות, תוספתא

  )439�438 צוקרמנדל מהדורת (וינה יד כתב
 מצות על עברוש תעשה לא עוברי כל? לוקי� ה� אילו

  .עשה קו� בה 15שיש תעשה לא
 חלבו שגנב פלוני באיש אנו מעידי�: שאמרו העדי�

 ולא חבירו של נבלתו גנב, אכלו ולא חבירו של
 מנת שעל, ומשלמי� לוקי� – זוממי� ונמצאו, אכלה

  .וישלי� שילקה על, העידוהו כ�
, שמי� בידי וכרת שמי� בידי מיתה שחייבי� פ"ואע

  16.אותו' מלקי
  

 
, הגנבה עצ� על במלקות רק אלא בתשלומי� מתחייב אינו כ	 ומשו�, פרוטה שווה בגנבה אי� ואפילו  10

 ראו החיובי� הפרדת לעניי� (העברה של מהותה מעצ� התשלומי� חיוב הפרדת בדווקא בכ	 שאי� דומה
 ).ג פרק להל�

, תעשה לא על עובר ומעלה פרוטה משוה ממו� הגונב כל: "א הלכה, א פרק ,גנבה ,תורה משנה, �"רמב  11
 הרי". לשל� תורה אותו חייבה שהגנב, לתשלומי� נית� שהרי, זה לאו על לוקי� ואי�, תגנבו לא: שנאמר

� אלא, וללקות לשל� היה וראוי, חיובי� שני בה יש מהותה שמעצ� אחת רשעה היא גנבה �"לרמב שא
 .שבספרי" רשעתו כדי "כדרשת', וכו" לתשלומי� נית� שהרי, זה לאו על לוקי� אי�"ש

 שהקשו למה תירוצ� במהל	, מאיר' ר לשיטת, )א"ע צא מציעא בבא (התוספות. 189 ש"ה ליד להל� ראוו  12
 בששניה� אלא רשעיות' ב משו� מחייבו אתה דואי קרא לאוקמי ל� דלית ל"וי: "כותבי� ש� הבסוגי

, ומשל� לוקה שקר עדות מחמת רשעיות שתידב, ומלקות בממו� מתוקמא לא ולהכי, שקר עדות מחמת
 ".ומלקות במיתה אלא מתוקמא לא ולהכי

 ).ו"תרפה�ג"תרה (מדווינסק הכה� שמחה מאיר' לר  13
 )"'מיניה מדרבה ליה ק� 'הלכת של מקורה לשאלת(? ומשל� מת אד� האי� "ליפשי� ברכיהו אצל והובא  14

 נראה כ	, ואכ�: "וכתב. ") ומשל� מת "שי�ליפ: להל� ()א"תשמה (216, 153 ח העברי המשפט שנתו�
 שנית� ובלאו די� בית מיתת לאזהרת שנית� לאו של במקרה עוסקי� וה�, המדרש דברי של פשוט�

 ).5 הערהבו 155�154' עמב ,224 הערהב ,ש� נוועיי, 217' עמב, ש�" (לתשלומי�
 שלפנינו הנוסח את. "עשה קו� הב שאי�": להיות שצרי	 ונראה. הנוסח עדי בכל כזה. עשה קו� בה שיש  15

 בתוספתא יא מהלכה כאשגרה כא� זה לשו� בא שמא". מעשה בו שאי� לאו לאפוקי: "דוד בחסדי פירש
 !תקי� וש�, )ה פרק (ש�
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  יז�טז, ה מכות, תוספתא

  )445 צוקרמנדל מהדורת (וינה יד כתב
  ז, א מכות, תוספתא

  )439�438 צוקרמנדל מהדורת (וינה יד כתב
 חבירו של נבלתו גנב, ואכלו חבירו של חלבו גנב  

 שבעסקי, בתשלומי� וחייב לוקה זה הרי – ואכלה
 כ שמות (קרש עד ברע	 תענה לא: 'או הוא ממו�

 כאשר לו ועשית�: 'אומ הוא מכות שבעסקי, )12
  .מאיר' ר דברי, )19 יט דברי� (לאחיו לעשות זמ�

    17,מלקי� אי� – די� בית בידי מיתה
  ,רשעתו כדי: 'או וחכמי�  ,)2 כה דברי� (רשעתו כדי: 'שנ
  ,משל� אינו – מת  ,לוקה אינו – מת

  19.משל� אינו – לוקה  .לוקה אינו – 18משל�
  

  
 ב� שהוא העידוהו שא� מאיר' לר חכמי� מודי�
 את לוקי� שה�, וממזר נתי�, חלוצה ב� או גרושה

  20.הארבעי�

  
 את לפרש ראוי כיצד. הסגנוני בעיו� נפתח ראשית. השני לקבח להל� א פרק לתוספתא ממצה ביאור

 היגד כולו הא	? א שבפרק" משל	 אינו לוקה"ו, ה שבפרק" לוקה אינו משל	 "כגו�, Y אינו X התבנית
 ללא היגד, משל	 אינו לקה א	 או לוקה אינו שיל	 א	 ולכ�, העונשי	 בשני נענש אינו: לאמר, שלילי

 אינו]ו [לוקה] ותשלומי� מלקות בה שיש עברה עבר: "[חיובי כהיגד לפרשו יש שמא או 21;הכרעה
 לפני ומלקות מיתה בעניי� ש	 שנאמר מה פי על ה בפרק הסגנו� את להעמיד שנית� וכפי, "משל	

  :הדרשה שהובאה

  )כדלעיל, ה פרק (לוקה אינו מת, רשעתו כדי' שנ, אות� מלקי� אי� די� בית בידי מיתה

 
 .Or. fol, ערפורט י"וכ ,199 ד�, Heb. 20, וינה י"בכ. להיות ראוי וכ	, ראשו� בדפוס הוא �כ. אותו' מלקי  16

1220 (59) ,� לעייפות עדות יש וינה י"בכ המסכת סו� בגרסת כא� בכלל. אות� מלקי� אי�: 404 ד
ש "הב ראו, "עשה קו� בה יש" של התקי� המוב� אחרי הגרס� נגרר שמא, כא� לחלופי�. המעתיקי�

 .הקודמת
 הכניגוד בוודאי. אות� מלקי�: ש�, וערפורט וינה י"בכ. להיות ראוי וכ	, ראשו� בדפוס הוא �כ. מלקי� אי�  17

 .הקודמת) המוטעית (ההגהה של
 .עו>ש פירוק ידי על, "מעול�: "היד בכתב. משל�  18
 ותוספתא משנה "פריס� דה" (לוקה אינו משל�: "הגיה פריס� דה. הנוסח עדי בכל הוא �כ. משל� אינו לוקה  19

 בקכ' עמב, 8 ש"ה לעיל, "ומלקות ממו� עונשי" דור ובעקבותיו; ))1957 (256 ,255 כו תרבי�" מכות
" לוקה ואינו משל� חכמי� לדעת, במשנה ג� שכ	] פריס�דה ע� [= עמו והדי�: "ש� וכתב. 10 הערה

 וינה( 138' עמב, קטז סימ� תורה של דרכה פיניליש 'מבי צ אצל כבר הוגה וכ	 ;)ב, א למכות הכוונה(
 תיקוני� עוני�ט ש� ודבריו (223 ש"ה 217�216' עמב ,14 ש"ה לעיל ,"ומשל� מת" ליפשי� ראוו. )1863

 פירש, תרמח' עמב, דוד בחסדי. למשנה זו תוספתא לכופ� צור	 שאי�, בפרוטרוט להל� ראוו). אחדי�
 .בכבדות

 כאשר לו ועשית�"ל "תענה לא" שמצרפי�, לעיל מאיר' ר שאמר מה על כמחלוקת מובאי� חכמי� דברי  20
 ).מסכתי� ריש משנה ראוו ("תענה לא" משו� לוקי�, כלל "זמ� כאשר" לקיי� נית� כשלא אול�. "זמ�

 והמדרשות המקראות תופעת איפיו�: במקרא המשנה של שימושה? קאי אקרא תנא רביב ניאלד וכ	  21
 .)ה"תשנה ,אוניברסיטת בר איל�, מוסמ	 עבודת (36 מכות במשנת
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" משל	 אינו]ו [לוקה "נפרש זו ובדר�. לוקה אינו]ו [מת ולכ�, אותו מלקי� �אי ומלקות מיתה החייב
 ו"אובו, "משל	 ואינו לוקה: "ערפורט י"בכ ה פרק בסו� הגרסה היא כ� ובאמת, )דלעיל א פרק(

  23.מתוכו מתברר א� והוא, )ואינו = אינו (זה ניתוח לפי נערו� דלהל� הבירור את 22.החיבור
 השקוע דברי	 ספרי ללשו� בחלקה צמודה שבתוספתא זו הלכה. ה בפרק חנפת הענייני הדיו� את
  .ספרי מפרשת תוספתא נמצאת כ� ידי ועל, בתוכה

  
  ,רפו פיסקא, דברי� ספרי

  ")מאגרי� ("303
  יז�טז, ה מכות, תוספתא

  )445 צוקרמנדל מהדורת (וינה יד כתב

    יודע איני ועד�
  לוקי� ה� אילו  ...הלוקי� ה� אילו

    ...עשה קו� בה� שיש תעשה לא מצות כל או
 הו הרי עשה קו� בה שאי� תעשה לא מצות כל

  .לוקה
 תעשה לא מצות על שעברו תעשה לא עוברי כל

  עשה קו� בה 24>שאי�: ל"צ <שיש
    ...אומר שמעו�' ר

 שמי� בידי וכרת שמי� בידי מיתה שחייבי� פ"ואע  
  ,אות� מלקי�

  אות� מלקי� אי� די� תבי בידי מיתה  .ומת לוקה יהא יכול
  "רשעתו כדי: "'שנ  "רשעתו כדי: "ל"ת

  לוקה אינו מת  ומת לוקה אי�
    "רשעתו כדי: "ל"ת, ומשל� לוקה יהא יכל

  לוקה אינו משל�  ומשל� לוקה אי�

  
 לשו� כולל, הספרי סת	 של זו, דברי	 בספרי דרשות שתי של היקפ� את חופפת שבתוספתא ההלכה

 של וזו, "יודע איני עד�"ש למה בהכרעה, "תחסו	 לא "מפסוק ש	 והנלמד" וקי�הל ה� אילו "הפתיחה
 כלל בצורת הבא, "לוקה אינו פעמי	 "בחינת ממנה והנלמד, "רשעתו כדי "דרשת כולל, שמעו�' ר

 כיצד יודע אתה אי וא	. "ה� שומע אתה לאו מכלל" בדר� רמוזה ההלכתית המסקנה בספרי. הלכתי
 לתו� התוספתא לשו� את לשלב ג	 תוכל 25.בתוספתא מפורשי	 אלה הספרי דברי באו, זה "ה�" לדייק
  :כ�, הספרי דברי

 
 מקו�ב "בירושלמי השוו. כ	 אחר שהתקבל הסגנו� לפי הנכונה המשמעות את המבהיר לשו� תיקו� והוא  22

 ,ג כתובות, ירושלמי; 241�240' עמב, ג"ע מד, א ,ז תרומות, ירושלמי" (לוקה ואינו משל� ותשלומי� מכות
, בבלי" (לקי לא מילקא, משל� ממונא ומלקות ממו� דאיכא היכא כל "בבבלי; )968�967' עמב, ב"ע כז, א

 ).א"ע לב כתובות
 .25 ש"ה ליד, להל� ראו  23
 .15 ש"ה לעיל ראו  24
 נית� שתמיד כפי, או (דברי� מספרי ישירה ספרותית כהשתלשלות אפוא ניכרת שבתוספתא זו ההלכ  25

 שוב: 'אמורא ש� בה שנזכר הוספה על תתמה אל' "פרידמ� ' שמא יראו( לו דומה ממקור, להזהיר
 119 ש"ה 95�94, 57 הבבלי התלמוד בחקר סוגיות" הבבלי בסוגיות התלמוד וסת� האמוראי� למימרות

 מדרש מקבילות של משמעותי אחוז. הכתוב מ� הדרשה בשמירת ה�, בלשו� ה�, במבנה ה�, ))א"עתשה(
 אלה תיאורי� להפו	 הצדקה ולא צור	 אי� ספרותיות בתופעות כרגיל. זה לאפיו� שות� תוספתא�הלכה
. כרעתווה ניתוחו, עיונו לפי מקו� כל אלא, שיי	 שאינו למקומות מוכתב להיות ראוי כאילו, גור� לכלל

 במקו� בו להתחשב הצדקה ויש טע� יש, מקרי� של מבוטל לא למספר מתאי� זה שדג� אנו כשרואי�
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 יהא יכול 26.לוקה אינו – מת, ומת לוקה אי�, רשעתו כדי ל"ת, ומת לוקה יהא יכול
  !לוקה אינו – משל�, ומשל	 לוקה אי�, רשעתו כדי ל"ת, ומשל	 לוקה

  :וז בדר� הפרשנית ההתפתחות את להציג אפשר
  

  )דברי� ספרי(   ומשל� לוקה אי�  ...ומת לוקה אי�
  ]אלא[

�  
  ]אלא[ 

�  
   

 )ה פרק מכות תוספתא(  לוקה אינו]ו [משל�  לוקה אינו]ו [מת

  
 בהיק� אבל, דברי	 ספרי של השתקפות מוצאי	 אנו בה ג	. א פרק שבתוספתא בהלכה נדו� כעת

: שלה בעניינה ההלכה עוסקת א בפרק כא�, ה קבפר שראינו למה בניגוד. בלבד אחד בדיבור, מצומצ	
 של מובאה אלא איננה מאיר' ר על" חכמי	 "של מחלוקת	. זוממי	 עדי	 בעונשי מאיר' ר של שיטתו
 א שבפרק זו. ה פרק מכות ובתוספתא דברי	 כבספרי, קצר כלל בליווי, "רשעתו כדי" דרשת אותה

  .ה שבפרק מזו יותר א� הספרי מ� מתרחקת
 ללוואי" לוקה "תיבת את ההלכתי בהיגד ומקדימה, "והכהו "על מוסבת דברי	 ספרי רשתד, כזכור

 את הופכת ה פרק תוספתא". ומשל	 לוקה אי�", "ומת לוקה אי�: "לוקה אינו מתי לקבוע כדי, שלה
 – משל	", "לוקה אינו – מת: "חיובית להוראה דברי	 שבספרי הכלל הפיכת אגב הללו המילי	 סדר
 ספרי די� הפ�, "משל	 27אינו]ו [לוקה" כעת: בסיפא הדי� את הופכת א פרק תוספתא". לוקה אינו

  .ה פרק בתוספתא א� נתפרש כמוהו אשר, המסתבר פירושו לפי דברי	
 הדג	 מ� א פרק מכות שבתוספתא הסגנו� סוֶטה") משל	 אינו מת ("חכמי	 דברי של ברישא ג	

 עוסקת איננה זו הלכה; ענישה כפל בתחו	 אחרת לכהה לנקוט כדי, המלקות בעניי� המדבר, שראינו
 היא. ה פרק תוספתא > ספרי: שלפנינו הספרותי בדג	 כמצוי, )לשלילה בי� לחיוב בי� (כלל במלקות
, "משל	", "מת: "שה	, ה פרק ובתוספתא בספרי "לוקה" ע	 הבאי	 הלוואי לשונות שני את מצרפת

 די� שישנו כש	, אפוא אמור"! משל	 אינו מת: "קובעת ,כלל – "לוקה" – המרכזי בנושא דיו� וללא
 צמוד הספרי"! משל	 אינו מת: "ברישא א� בדג	 שינוי בוצע, "משל	 אינו]ו [לוקה "בסיפא מחודש
 או "מת" הלוואי בצירו�, "לוקה": בלבד במלקות עוסק בו שנאמר והכלל, "ְוִהָ#ה*... ַה6#ת ִ&�" לכתוב
 אינו מת: "ויצרה (הלוואי	 שני את צירפה א פרק תוספתא. ה פרק ספתאבתו וכ�, "משל	" הלוואי
 לכתוב הצמוד, אחר דבר בצירו� מלקות של התחו	 לא, אחר בתחו	 פרק ללמדנו כדי") משל	

 והוא, ")משל	 אינו מת ("הנשלל "משל	" הלוואי הוא, אחר ודבר מיתה של התחו	 אלא, "והכהו"

 
 לי מתבררי� הדברי�. קיומו את השוללי� מנגד גורפי� מכללי� להיבהל ולא, פרטני ניתוח לפי שיי	 שהוא

 מסכת – תיקתאע תוספתא פרידמ� 'ימא ש ראו .מקומות בכמה התופעה את תיארתי; האחרונות בשני�
 תוספתא פרידמ�: להל� ()ג"תשסה( 77�75 כללי ומבוא פירוש, והתוספתא המשנה מקבילות, ראשו� פסח

�ח" פרטי ש� אחרי' רבי בי 'המונח "פרידמ� 'ימא ש; )עתיקתאָ ��ח מָ � בספרות ומינוח לשו� מחקרי: ְרִביעַ  מ
 שיש ופשיטא, לפנינו עומד עוד זה רבירו של רובו ).ד"תשעה (588 ש"וה 344�343 , 225 התלמודית
 בשימוש בשוני חוקרי� שהעלו וכפי, עקיבא' ר ודבי ישמעאל' ר דבי, מדרש בית כל של בדרכו להתחשב

 דברי� ספרי בי� המגע נקודות על עמד ,8 ש"ה לעיל, "ומלקות ממו� עונשי "דור. הבתי� בשני רבי במשנת
 ."תנאי תרי"ל מעבר ישירה השתלשלות של סברה להעלות מבלי, כא� הנידוני� ה פרק ותוספתא

 .להל� ראו. לוקה אינו]ו[, כלומר  26
 .לעיל ראו  27
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 להכללה מגמתו את זה תנא מגלה בכ� 28.ולמדרשיה	 אחרי	 לפסוקי	 הצמוד, שונה הלכתי תחו	
 שהוא ומדרשו מכות במקרי המסוי	 המקרא מעוג� התרחקות ידי על, הנושא להרחבת וא�, הלכתית

  29".רשעתו כדי"
  :כ�, )30בכול	 או השינויי	 ברוב (ועניינית ספרותית השתלשלות על מעמידי	 אנו זו בדר�

  
  )דברי� ספרי(  משל�ו לוקה אי�  ...ומת לוקה אי�

�   �    
 )ה פרק מכות תוספתא(  לוקה אינו משל�   לוקה אינו מת

�   �     
 )א פרק מכות תוספתא(  משל� אינו לוקה  משל� אינו מת

  
 עד, ה פרק בתוספתא וכ�, הפרשה כתוכ�, מלקות הסובבי	 דיני	 שני ה	, דברי	 ספרי, המוצא בנקודת

 פרשיות עירוב". משל	 אינו מת: "למלקות עניי� לו שאי�, אחר תחו	� מתת די� נכנס א פרק שבתוספתא
 וממו� מלקות טיפוס�ואב") אסו� יהיה ולא ("וממו� למיתה טיפוס�כשאב, בבבלי ומתגבר הול� זה
  :מתמזגי	") רשעתו כדי("

 מהת	? ]וממו� מיתה, כלומר [נפקא מהכא והא. 'וכו יענש ענוש אסו� יהיה ולא: 'שנא
 שתי משו	 מחייבו אתה ואי, מחייבו אתה אחת רשעה משו	, שעתור כדי: נפקא

 דיו� ורא, א"ע לז כתובות"! (וממו� במלקות וחדא, וממו� במיתה חדא! רשעיות
  31).ש	 ההמש�

 אלה שוני	 להיות עשויי	 דיניה� ופרטי, שונות מערכות שתי הצמיחו אלה פרשיות ששתי נראה להל�
  .מאלה

  משל� נואי לוקה/לוקה אינו משל�. 4

 בדבר, א שבפרק וזו ה שבפרק שבהלכה זו, בתוספתא המנוגדות הדעות בשתי לדו� בזאת אנו באי	
  ".משל	 אינו לוקה"/"לוקה אינו משל	"

 
שאול ; 14 ש"ה לעיל, "ומשל� מת" ליפשי� ראו זה תחו� על). 22 כא שמות" (אסו� יהיה ולא "בעיקר  28

 )א"התשס, ניו יורק ( 52�51 'שול, 103' עמב, קמא בבא,  סדר נזיקי�–חלק ט תוספתא כפשוטה ליברמ� 
 ).בפרוטרוט להל� ראו(

 מת דמסיימי ומאי: "להעיר ש� לתוספתא דוד חסדי פירוש בעל את הביאה ההכללה להרחבת זו גלישה  29
 .הגמרא סוגיות פי על ההלכתית סברתו ש� ועיי�". אבעלמא אלא, קאי אדהכא לאו', וכו משל� אינו

 .להל� ראו  30
 ק"ב (החובל דבריש תימה! "הגמרא של טעות כא� ויש" ממו�ו למלקות אתא רשעתו כדי "התוספות ולפי  31

 מכדי ההוא ומשני, ותקטליה ממונא מיניה תשקול דלא כופר תקחו דלא קרא ליה מיבעי הא פרי	) ב"ע ,פג
 דהת� ל"וי .וממו� למלקות אתא רשעתו דכדי נפקא אסו� יהיה מלא ההוא למימר ליה הוה, נפקא רשעתו

 ראוו; חדא ה"ד ,א"ע לז כתובות" (וממו� מיתה נפקא רשעתו דמכדי לומר יקראמע הכא דטעי היכי כי טעי
 ה"ד ,ב"רע לז כתובות ,בתוספות). )רנג� רנב' עמב( תשקול לא ה"ד ,ב"ע פג קמא לבבא פר� רבינו תוספות

' ר ,ב"ע יג במכות הגמרא לפי"! רשעתו מכדי נפקי תרוייהו ומלקות ומיתה וממו� מלקות ורבנ�: "וחדא
 .ומלקות במיתה" רשעתו כדי "מעמיד באעקי
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 ניסחה, וחכמי	 מאיר' ר מחלוקת, א פרק שבתוספתא הדיו� למהל� המקבילה, ה ,א במכות המשנה
 32,דווקא" לוקה אינו משל	 "ה פרק תוספתא לנוסח בהתא	, ל6ֶקה ֵאינ* ַהְמַ%Eֵ	 ָ#ל חכמי	 עמדת את

". משל	 אינו לוקה "– וחכמי	 מאיר' ר במחלוקת העוסקת שבתוספתא א בפרק המקבילה כנוסח ולא
 כנגד, כעת לנו שידוע וכפי, ה שבפרק לזה להשוותו א פרק לשו� והגיהו 33החוקרי	 הסתמכו זאת על
 בעל (א שבפרק בהלכה הלשו�. הכרחית איננה ג	 אבל, שריתאפ�בלתי איננה זו עמדה. הנוסח עדי כל

  .אמוראי	 מתורת תמיכה לו חסרה לא, ואדרבה, וביה מיניה פסול אינו) מאוחר פיתוח סימני כמה

 דנת� דעתיה על"; "34משל� ואינו לוקה ותשלומי� מכות במקו	 מימר יוחנ�' ר סבר"
 בו התרו א	' אמ דו יוחנ�' דר הדעתי על, ניחא לוקה ואינו משל�' אמ דו הושעיה בר

 הגדולה ההסוגי, ירושלמי" (בהתרייה בלא מזיד לה פתר, משל	 בו התרו לא וא	 לוקה
 קסבר"; )968�967' עמ, ב"ע כז, א ,ג כתובות; 241�240' עמ, ג"ע מד, א ,ז תרומות –

" משל� לא ממונא, לקי מילקא ביה ואתרו ומלקות ממו� דאיכא היכא כל: יוחנ� רבי
  ; )ב"ע לב כתובות ,בבלי(

" לקי לא מילקא, משל� ממונא ומלקות ממו� דאיכא היכא כל עולא קסבר אלמא"
  35).א"ע לב כתובות ,בבלי(

 משל	", ה שבפרק ההלכה כלשו� עולה, בבבלי עולא בש	 וכמותו, בירושלמי הושעיה בר נת� שיטת
 לוקה "– א בפרק שלפנינו ההלכה �כלשו עולה ובבבלי בירושלמי יוחנ�' ר שיטת ואילו, "לוקה אינו
  .להאי דמסייע ותניא להאי דמסייע תניא". משל	 אינו

 שהמלקות, "ומשל	 לוקה אי� ...לוקה אינו פעמי	 "הספרי דברי את פירשנו לעיל
 הושעיה בר נת� עמדת את פירשו שבה כשיטה, משל	 אלא לוקה אינו. מוותרות

  36.ועולא

 שיטה" (משל	 לא ממונא, לקי מילקא "יוחנ�' לר המיוחסת שיטהל הכתובי	 מ� מקור דרשו ש	 בבבלי
 אמר? הא יוחנ�' לר ליה מנא: "ודרשו, )מוותרות המכות שבה, דברי	 ספרי מדרשת נסתרת שלדעתנו

 ליה וסמי�, רשעיות שתי משו	 מחייבו אתה ואי, מחייבו אתה אחת רשעה משו	, רשעתו כדי: קרא
 המכות מצד ויתור במקו	 37.בבבלי חידשוה אלא, תנאי	 מדברי עהידו זו דרשה ואי�". יכנו ארבעי	

 .זכות� את לחזק פרשיות סמיכת באה, הספרי פשט לפי

 
 .הלכתי לכלל יאה סגנוני ניסוח המשנה והוסיפה  32
 .19 ש"ה לעיל ראו  33
 ".לוקה ואינו משל�: "שלפנינו בירושלמי. המשכו ראה, ל"כצ. משל� ואינו לוקה  34
 .ג נספח להל� ראו אלה שיטות כנגד �"הרמב של לפסקיו  35
 עולא לשיטת מקור להביא האריכו בבבלי וש�, ב"ע�א"ע לב ובותכת ,בבבלי הובא לא זה דברי� ספרי  36

 .ביניה� השווה והצד זוממי� ועדי� מחובל
 מני�: עזריה ב� אלעזר רבי משו� ששת רב אמר: "א"ע כג מכות, בבלי פי על שחידשוה לומר וקרוב  37

 ב� אלעזר' ר שו�מ" ("בדישו שור תחסו� לא: ליה וסמי	, יכנו ארבעי�: דכתיב? עגל של שהיא לרצועה
 א	, ליתא הרצוג הרב יד י"בכ; ונציה ובדפוס T-S F1 (1) 26' קמברידג קטע, מינכ� י"בכ איתא" עזריה
 המימרות ובשאר, ע"ראב משו� ששת רב של מימרות של רצ� זהו שכ�, השמטה בשל שזאת לוודאי קרוב

 !).איתא ש�
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  סגנוני עיצוב. 5

 כיאה, ש	 ההלכתי להקשר בהתא	, א פרק מכות בתוספתא הכלל של הסגנוני לעיצוב ג	 לב לשי	 יש
 אינו, לוקה: "חכמי	 של כלל עונה זה על. "ומשלמי� לוקי�: "נאמר ש	 מאיר' ר בדברי. משני לשימוש

 ההלכה את התוספתא מעצב ציר� לזאת. משל	 אינו אבל, לוקה כדברי� אמנ	, כלומר, "משל	
 הצמודה, ה בפרק ההלכה ואילו". משל	 אינו ,מת": "משל	 אינו "של נוס� מקרה המוסיפה, הנוספת

: התוספתא של ההלכה באותה שנוס� הפירוש והשווה, "לוקה אינו פעמי	 "מהדהדת, דברי	 לספרי
 אינו "הריהו בסיפא ה� ברישא ה� כפזמו� החוזר ההד ולכ�, "אות� מלקי� אי� די� בית בידי מיתה"

  ".לוקה אינו ,משל	; לוקה אינו ,מת: "כבספרי" לוקה

  רשעתו כדי. 6

 חדשות פני	 ולה� בתוספתא הלכות בשתי וחוזרי	, בספרי המוזכרי	 ענישה כפל בכללי עסקנו כה עד
 כלימוד הכללי	 באו הללו המקורות בשלושת. החדש שיבוצ� לרגל, בתוכנ� במקצת וא�, בסגנונ�
 להכליל הבאי	, המה תנאי	 סו� בה	 שמדובר שהכללי	 דומה". רשעתו כדי "המילי	 מ� דרשני

 סתו	 ניסוח	; ואיל� דברי	 בספרי ההלכה מ� מקי� באופ� החכמי	 אצל בשלו שטר	 עקרונות
  38.במפורש פורט לא יישומ	ו

 השגורה הדרשה את עתה לעת בצד לשי	 עלי�, "רשעתו כדי "דרשת של פשוטה על לעמוד כדי
 משו	 מחייבו אתה ואי, מחייבו אתה אחת רשעה משו	: "הספרי	 ברוב שלפנינו בגרסתה בתלמודי	

 אתה אי אבל ,רשעיות שתי בו יש: להתפרש עשויה התלמודי	 נוסח הדרשה אותה 39".רשעיות שתי
 אתה אמוראי	 לשו� אותו וללא, דברי	 ספרי מלשו� חסרה זו מורכבות. מה� אחת בגי� אלא מחייבו
 אלא, עונשי	 שני בגינ	 מחייבו אתה אי חיובי	 שני בה שיש וא�, בלבד אחת רשעה בו יש: מפרש
  40.ועונשה רשעה רשעה, עונשי	 שני מחייבו אתה, רשעיות שתי בו יש אבל; אחד עונש

 ברשעה מדברת" רשעתו כדי "הכתוב שגזרת, ובתוספתא בספרי זה לפירוש ראיה גופה ומהתוספתא
 ,ה מכות ,התוספתא לשו� את שוב נביא. מורכב במעשה ולא, עונשי	 שני עליו שיש פשוט לאו, אחת

  :יז�טז

 
 LEIB MOSCOVITZ, TALMUDIC REASONING 50-62 (2002) ראו, חקר� וכיווני התנאי� בדברי לכללי� אשר  38

 .ש� והנסמ�
 בבבלי" משו� "תיבת בעניי� הסגנו� שינוי את נפרט להל�. השגור הסגנו� מתו	 כא� נאמרי� הדברי�  39

 .לענייננו וההשלכה, ובירושלמי
, א פרק, מעילה, תורה משנהב �"הרמב דברי את לתר� שכתב שמח אור בעל בדברי הכלל ניסוח השוו  40

 הכלל את הפ	 א� והוא, השגור לסגנו� כא� שייחסנו כמה הוא הרי, )134 ש"ה להל� ראו עליה� (ג הלכה
 היכי דוקא, משל� ואינו לוקה דאד� רשעתו כדי קרא דגלי דהא, לנו והנראה: "הירושלמי דברי ליישוב

 דבר על באי� �שניה המלקות ע� שהתשלומי� היכי אבל ...אחד דבר על באי� אי� המלקות ע� שהממו�
 ודבר אחד מש� ושניה�, תשלומי� בלא מלקיות דליכא כיו�, ומשל� ולוקה, הוי רשעה חד ג"בכה אחד
 אתה אחת רשעה משו�: "המאוחר בסגנונו בבבלי הנפו� הנוסח מ� להסיק אפשר כ	". ומשל� לוקה אחד

 אלו ריש שבירושלמי י"ואעפ: "שמח האור כתב לירושלמי ואשר. זו שלפני בהערה ראו', וכו" מחייבו
 דלא זוממי� עדי� גבי ורק, ומשל� לוקה אחד דבר שאינו דהיכי, איפכא משמע) א"ה ,ג"פ כתובות (נערות
 קאי לא ולמסקנא, תמ� ביה דהדר דמסיק ש"עיי, חכמי� פליגי שקר שיעידו בלעדי תשלומי� חיוב נמצא

 פלוגתא דמפרש) ב, יג מכות (קמא מלישנא הנראה כפי ובאמת [ד"בס שפרשנו כמו הבבלי ושיטת, בה
 כדי ה	 קאי אחד דבר דעל הרי, רשעתו מכדי ומת לוקה דאינו ק"רע וסבר, למיתה בו בהתרו ק"ורע ש"דרי

 ]".ודוק, הירושלמי שיטת כפי והוא, רשעתו
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 בה 41]שאי�: ל"צ [שיש תעשה לא מצות על שעברו תעשה לא עוברי כל, לוקי� ה� אילו
 מיתה 42,אות� מלקי� שמי� בידי וכרת שמי� בידי מיתה שחייבי� פ"ואע. העש קו	
 אינו 44משל	, לוקה אינו מת –" רשעתו כדי"' שנ, אות� 43מלקי� אי� די� בית בידי

  .לוקה

 ַעל ַהָ&א ַה6Eִקי� ֵה� ֵאE*: לוקה עליה	 שהעובר י�ולאו מפרטת, שלישי פרק ראש, מכות במסכת המשנה
 ושייר דתנא דוקא לאו אלו, הלוקי� ה� אלו: "י"רש ופירש', וכו ִא/6 ֲאח6ת ְוַעל Jִביו ֲאח6ת ְוַעל ֲאח6ת6
  ".כריתות בחייבי מלקות דיש לאשמועינ� כריתות חייבי תנא אלא, טובא לוקי�

, ")אות� מלקי� שמי	 בידי כרת... שחייבי� פ"ואע ("כרתות לחייבי מלקות קובעת התוספתא
 מיתות חייבי את התוספתא פוטרת במקביל". הלוקי� ה� אלו "מכות במסכת המשנה השונ לכ� ובהתא	

 ממדרש התוספתא שמוציאה הדי� זה; ")אות� מלקי� אי� די� בית בידי מיתה ("ממלקות די� בית
 די� בית בידי מיתה "הכלל דוגמת אלא איננו" לוקה אינו מת", מעתה אמור". לוקה אינו מת: "הכתוב

 המורכב מעשה שביצע מי ולא, כרת בה	 שיש י�ולאו חייבי ה	 כרתות שחייבי כש	". ת�או מלקי� אי�
 שיש אחד לאו על שעבר במי המדובר –" לוקה אינו משל	 "וכ�" לוקה אינו מת "כ� 45,רשעיות משתי

 במקרה אלא, הלאו על לוקה אינו שבאלו התוספתא ומלמדת, תשלומי	 בו שיש אחד לאו או מיתה בו
 כדי "מדרשת הנלמד וזהו. בלבד בתשלומי	 נידו� השני ובמקרה, בלבד די� בית במיתת דו�ני הראשו�
  ".רשעתו
 שבהטלת זו דרשה מלמדת האלה הדברי	 לפי. שבספרי" רשעתו כדי "לדרשת מחזירנו זה כל

 את יספוג להורג שנוציאו לפני: הדי� בית יאמר אל". לוקה אינו – מת. "במידתיות לנהוג ראוי עונשי	

 
 .15 ש"ה לעיל ראו  41
 .16 ש"ה לעיל ראו  42
 .17 ש"ה לעיל ראו  43
 .18 ש"ה לעיל ראו  44
 מובהק א� הלשו� וש�, ה פרק לתוספתא החופפת עקיבא' ר בש� ברייתא מובאת ב"ע יג מכות ,בבבלי  45

  ".ארבעי� מלקות בכלל ישנ� כריתות חייבי: "יותר
  יז�טז, ה מכות, תוספתא

  )445 צוקרמנדל מהדורת (וינה יד כתב
  ב"ע יג מכות, בבבלי ברייתא

 על שעברו תעשה לא עוברי כל, לוקי� ה� אילו
 עשה קו� בה] שאי�: ל"צ[ שיש תעשה לא מצות

  'אומ עקיבה' ר

 בידי וכרת שמי� בידי מיתה שחייבי� פ"ואע
  אות� מלקי� שמי�

  ,ארבעי� מלקות בכלל ישנ� כריתות חייבי

 ;לה� מוחלי� שלמעלה די� בית תשובה עשו שא�  
 ,ארבעי� מלקות בכלל אינ� די� בית מיתות חייבי  אות� מלקי� אי� די� בית בידי מיתה

 מוחלי� שלמטה די� בית אי� תשובה עשו שא�  
  .לה�

    –" רשעתו כדי"' שנ
    .לוקה אינו משל�, לוקה אינו מת

 אינו מת" הדרשנית והמסקנה הפסוק הבאת ידי על שבספרי הדרשה את התוספתא משקפת צורנית מבחינה  
. 'וכו" תשובה שוע שא�: "ההלכות פירושי של דיבורי� שני ונוספו, אלה הוסרו בברייתא. 'וכו "לוקה
 נציע להל�. ההלכה לצורת כיאה, הלכתית לסברה הוסבה הכתובי� לשו� פי על מקורית דרשה, אומר הווה

 רשעה שבידו במי המדובר שבכול�, לוקה אינו משל� / נכרת אינו לוקה / לוקה אינו מת: צורנית משוואה
 .רשעיות שתי ולא, אחת
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 תאמר אל! ימות כ� ואחר ילקה קוד	; די� בית מיתת בו יש ואפילו, לאו כל על מלקות ונקיי	 הארבעי	
 משל	 אלא, וילקה ישל	 – תרתי ביה נעביד תאמר אל". לוקה אינו – משל	 "בכלל הדי� והוא 46.כ�

  .לוקה ואינו
 שעל דעת� על להע הפרשיות מסמיכת א	. אחת רשעה על עונשי	 שני תחייבו אל –" רשעתו כדי"

 מחייבו הלאו אותו א	; לוקה ואינו מת, די� בית מיתת מחייבו הלאו אותו א	. כ� אינו, לוקי� לאו כל
 אל, אחת רשעה אלא עשה לא: ובמשורה במידה רשעתו די אותו ענוש. לוקה ואינו משל	, תשלומי	

 מחייבו אתה ואי, אחת רשעה על מחייבו אתה אחת ענישה – "רשעתו כדי". עונשי	 שני עליו תטיל
  .אחת רשעה על ענישות שתי

, אול	". ועונשה רשעה רשעה, עונשי	 שני מחייבו אתה, רשעיות שתי בו יש אבל: "כתבנו לעיל
 במקורות והוברר פ*תח זה עניי�? רשעיות שתי או אחת רשעה יש אחד במעשה א	 יודע אתה כיצד

 אבל, עונשי	 שני מחייבו המעשה שא	 משמע ולפיה	, המאמר של השלישי בחלק בה	 שנעסוק
, שמות שני, ענייני	 שני ה	 אלו אזי, השניי	 מתו� אחד עונש רק מחייבו מעשה אותו מסוימי	 בתנאי	

  47.עונשי	 שני נענש ובהתא	, רשעיות שתי

  "משו�". 7

 זהאופרפר תמצית מעי� הוא אשר, בבבלי הנוסח עדי ברוב השגור מ� מהותי שינוי שונה זה פירוש
 שתי משו	 מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה משו	 – רשעתו כדי: "דברי	 בספרי לנאמר

 במורכבות כשמדובר, פשעי	 שני משמעו" רשעיות שתי"ש, השיטה את משק� זה ניסוח". רשעיות
 אחת עברה משו	 אלא, עברות שתי משו	 מחייבו אתה שאי מורה" משו	. "הרשעות ריבוי, מעשה
 אי, רשעיות שתי ביצע כשהנידו� א�. אחת רשעה כדי, יחיד לשו�, "רשעתו "אמרה ורההת באשר, בלבד
 לפי והתוספתא דברי	 ספרי את לפרש הבא אול	 48.אחת רשעה") משו	 ("על אלא אותו עונש אתה

 
 ).3 כה דברי� (יִֹסי� לֹא ַיֶ�G +Hְרָ?ִעי� :עצמ� במלקות ומשורה מידה שמצינו כפי  46
 חייב בזמ� ובו, שגזל סכו� כל להשיב חייב גזל� כל שהרי, אחת רשעה הוא גזל: הדגמה ידי על נבהיר  47

 יש, בה ודש חברו פרת החוס�. לוקה ואינו משל� ולכ�, )הישבו� בו שיש לאו בכל וכ	 (הלאו על מלקות
 ואפילו. הוא א� לוקה בפרתו הדש שכ�, ומשל� לוקה, בזה זה קשורי� ינ�א והעונשי�, רשעיות שתי בו

 ִמֵ@� ָעָליו ְוַחKָיב ֶאָחד Jֶֶל� ח0ֵר& ֶי&: כול� על לוקה, משלה מלקות בה יש אחת שכל הרבה רשעיות
 רשעה על �עונשי שני ה�, "לוקה אינו מת"). בפרוטרוט להל� ראו, ט ,ג מכות, משנה(' וכו ָלִוי� ְ&מ0ָנה

 .העונשי� שני חיוב ללא מקו� בשו� זו רשעה ואי�, אחת
" משו� "שסגנו� להבי� והשכיל, הגמרא של הכלל את לצמצ� בכורח הרגיש) כא שמות (תמימה תורה בעל  48

 ֶי&: כאמור הקלאסי האזכור (ס"בש רבי� ממקומות לידוע בסתירה, וי�ולא ריבוי על מכות ריבוי מונע
 הזה הכלל שאי� כשיטתו לתר� בא תוספות על ובהסתמ	). ָלִוי� ְ&מ0ָנה ִמֵ@� ָעָליו ְוַחKָיב ֶאָחד Jֶֶל� ח0ֵר&
 אתה אחת רשעה דמשו� זה דבכלל ודע: "לשונו וזה. "שמוני� לוקי�" כגו�, אחד ממי� עונשי� ריבוי מונע

 לפרש אי�, כלומר [אוי�ל שני משו� מלקות חיוב הוי לא רשעיות שתי משו� מחייבו אתה ואי מחייבו
 מיני הרבה או שמוני� מלקות חייב דאינו לומר, ]פ"שי – וי�ולא שני משו� מלקות חיובי למנוע בא שהוא

 לאוי� כמה משו� מלקות חיובי בעני� ס"הש בכל ידינו מצינו לא ה"דאל משו�, אחת עבירה משו� קרבנות
 בטע� ל"וצ, ...'ד לוקה פוטיתא אכל' ב ט"י כותובמ, לאוי� בשני עליו לעבור לומר שרגילי� וכמו, כאחד
 נקראי� אינ� אחד ממי� דעונשי� משו�, רשעיות שתי משו� מחייבו אתה אי בזה שיי	 דלא משו� הדבר
 הא קשיא ואי: "ב"ע ב קט� מועד, בבליב" שתי� חייב "על, לו שרמז בתוספות". רשעיות שתי משו�

 משו� מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה משו�) א"ע לז כתובות, בבלי (אחריתי בדוכתא דאמרינ�
 מלקיות בשתי להדדי דדמיי� דאסיר� מילי תרתי אבל ומלקות מיתה דאיכא כגו� הכי תרי� רשעיות שתי

 חרי� התוספות תירו� ואכ�". הוא רשעה חד מלקות ש� דכל, מרשעתו ממעטי ולא הוא רשעה חד תרוייהו
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 מא�" רשעיות שתי "שכ�". רשעיות שתי משו	 מחייבו אתה אי "לפירוש להגיע מאוד יקשה, פשוט	
 אחת רשעה באותה הנידו� על מטיל אתה שאי, יחיד לשו�, אחת ברשעה מדובר ה	ב הלא? שמיה דכר
 לוקה אי� ולכ�, ביצע אשר האחת רשעתו כלפי במידתיות –" רשעתו כדי "לו עשה אלא, עונשי	 שני
  .שתיי	 לחייבו רשאי אתה רשעיות שתי משו	 הוא כשהחיוב ודווקא. ומשל	 לוקה אי�, ומת

 רשעה משו	: "כאמור הוא הנוסח רבי	 יד כתבי בתו� וא�, הבבלי יבדפוס שגור ההוא הדיבור
 יד כתבי בי�, אול	. פעמיי	" משו	 "תיבת, "רשעיות שתי משו	 מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת
 אתה אחת רשעה: "כגו�, "משו	 "תיבת ללא, החסר הנוסח את למצוא נית� מדויקת מסורת בעלי

 ד מכות, בבלי; ועוד 165 המבורג י"כ, ב"ע פג קמא בבא, בבלי" (ותרשעי שתי מחייבו אתה ואי מחייבו
 מילת, "משו	 "ללא, זה בסגנו� 49).ועוד; ֶמלק קטע, ב"ע לב כתובות, בבלי; הרצוג הרב יד י"כ, ב"ע
 אי: הנזכרי	 התנאיי	 למקורות להתאי	 עשוי זה וניסוח, עונש אלא עברה מתפרשת אינה' "רשעה"

  .'וכו אחת עברה על ומשל	 מת אינו = עונשי	 שני = תרשעיו שתי מחייבו אתה
 שבירושלמי הגדולה ההסוגי מקבילות בי� ג	 בא) 'אחת רשעה משו	'/'אחת רשעה' (זה הפרש

  ":משו	 "תיבת ללא שבתרומות וזו, "משו	 "גורסת שבכתובות זו, שלפנינו בספרי	
  

  תרומות, ירושלמי
  )241�240' עמ (ג"ע מד, א, ז

 אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה ,"רשעתו כדי"
  רשעיות שתי מחייבו

...  
 אתה ואי 50מחייבו אתה אחת רשעה, "רשעתו כדי"

  .רשעיות שתי מחייבו

  כתובות, ירושלמי
  )967' עמ (ב"ע כז, א, ג

 ואי מחייבו אתה אחת רשעה משו�, "רשעתו כדי"
  רשעיות שתי משו� מחייבו אתה

...  
 ואי חייבומ אתה אחת רשעה משו�, "רשעתו כדי"

  .רשעיות שתי משו� מחייבו אתה

  
 לשו� על") משו	 "מילת ללא (הזה הדיבור את הרכיב) תקנח' עמ (ה ,כה לדברי	 הגדול מדרש בעל

 מיכ�, רשעיות שתי מחייבו אתה ואי� מחייבו אתה אחת רשעה', רשעתו כדי 'א"ד: "ויצא, דברי	 ספרי
, כאמור התנאי	 דברי למקורות מתאי	 זה נו�סג". ומת לוקה ולא ומשל	 לוקה אד	 אי�: אמרו

 המיוחס שיטת לעיל כאמור וכ� (רשעיות שתי מחייבו אתה אי, גזל כגו�, אחד לאו על: ויתפרש
 בו לראות הצדקה ואי�, הוא הרכבה מעשה הגדול במדרש זה שקטע ברור, מקו	 מכל אבל). ד"לראב
  51.תנאי מקור
  
  

 
 הרב של בדבריו! מחייבו אכ� אתה" רשעיות שתי משו�", בלשוננו, רכלומ! רשעה חד תרוייהו: יותר

 מפני אלא מזהירני אינ	 שכאילו, "משו� "לשו� גמגו� על יפה העמיד, טז' הע, 2 כה דברי� להל�, המחבר
 דהא, כ	 כל מבואר אינו ומשו� משו� הלשו�: "לשונו וזה! לחייבו מה מזהירני אתה ואי, מחייבו אתה מה
� "?ובממו� במלקות, בשתי� יענשוהו שלא ההכרח איפה פ"עכ אבל מחייבו אתה אחת שעהר דמפני א

 .54 ש"הב להל� הבאנו לשונו המש	 את. )פ"שי – הוספה הדגשהה(
 .ופרובנס ספרד חכמי אצל כגו�, הראשוני� אצל ג� מתועד" משו� "חיסור. א בנספח בפרוטרוט ראוו  49
 תיבת תוספת. "מחייבו אתה אחת רשעה כדי": כא� גורס 133 וטיק� יד�כתב. מחייבו אתה אחת רשעה  50

  .היא מוטעית שהכפלה לומר וקרוב, מגומגמת נראית כא� "כדי"
 .תנאי� דברי מכא� לשחזר) 163' עמב ,ח"תרסה ברלי� ,דברי� ספר על תנאי� מדרש (הופמ� שביקש כפי  51
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 "אומרי� וחכמי�". 8

" אומרי	 וחכמי	 "הדיבור על מעט נוסי�, לגופה וחכמי	 מאיר' ר במחלוקת עיי�ל אנו ניגשי	 טר	
". משל	 אינו לוקה, משל	 אינו מת, רשעתו כדי' או וחכמי	: "א פרק מכות שבתוספתא זו במחלוקת

 ציטוט, משני שימוש אלא אינ	 כא� חכמי	 שדברי לזכור עלינו, ולבארה זו מחלוקת להגדיר בבואנו
 אינו הדברי	 של המקורי שעיצוב	 מתו�. דברי	 שבספרי" רשעתו כדי "דרשת פי על יי	שינו כדי תו�

 מאיר' ר על חכמי	 חולקי	 מה ועל כיצד במדויק לעמוד בכ� אתגר יהיה, אחר במקו	 אלא זה בהקשר
  .ש	 בתוספתא

52ובמשנה בתוספתא וחכמי� מאיר' ר מחלוקת. ב
  

  ז, א מכות, תוספתא
  )439�438 (וינה יד כתב

  ג�ב, א מכות, משנה

 של חלבו שגנב פלוני באיש אנו מעידי�: שאמרו העדי�
  ,אכלה ולא חבירו של נבלתו גנב 53,אכלו ולא חבירו

 ַלֲחֵביר0 ַחKָיב ֶ&ה+א AְלM ִאי& ֶאת Lנ+ ְמִעיִדי�
  ,ז+ז ָמאַתי�

 העידוהו כ� מנת שעל, ומשלמי� לוקי� – זוממי� ונמצאו
  .וישלי� שילקה על

  ,+ְמַ&ְ$ִמי� ל0ִקי� – ז0ְמִמי� ִנְמְצא+וְ 

 ואכלה חבירו של נבלתו גנב, ואכלו חבירו של חלבו גנב
  ,בתשלומי� וחייב לוקה זה הרי –

  

, שקר עד ברע	 תענה לא: 'או הוא ממו� שבעסקי
 לעשות זמ� כאשר לו ועשית�: 'אומ הוא מכות שבעסקי

  .מאיר' ר דברי, לאחיו

 ִליֵדי ְמִבי�L ַמ�0ת ִליֵדי ְמִבי�L 54ַהֵ@� ֶ&0$א
  .ֵמִאיר רBִ MְבֵרM, ַתְ&ל+ִמי�

 
 רביב דניאל של שני לתואר עבודה עומדת מכות תוספתא�משנה יחס בעניי� כא� הדברי� של ביסוד�  52

 המחקר פרי, משמעותיי� ובשינויי� בהוספות הדברי� באי� כא�. 44�19' עמב, 21 ש"ה לעיל, בהדרכתי
 .הנוכחי

 .דלהל� דברינו נועיי, ובהמש	 כא�, והפכו הגיהו המפרשי�  53
 גו� בעלות למילי�: רדב שו� "פרידמ� 'ימא ש בפרוטרוט ראו. החיוב: ובנידו�, העניי�, הדבר" = הש�"  54

 ראוו ").דבר שו� "פרידמ�: להל�) (ו"תשנה( 79 חכמי� בלשו� עיוני�" ל"חז בלשו� נויטראלי משמע
 מקרה בכל. )ב"תשנה (129 ש"וה 302, 277 ו�ה בלשו� מחקרי� "והמילו� הדקדוק גבול על "נאה למהש

 שמחייבו מה המחייבו בתורה מורהא "החיוב" על מוסב הוא כא�. ההקשר מ� המדויק המוב� נלמד ומקרה
: כגו�, )בתורה איסורי� כמה על עברה בו שיש (שעשה "המעשה" על מוסב שהוא ויש. שעשה המעשה על
 ַ?ֶ�ֶר� ִ�ְלGִי� מ+ְקBִָ&י� ְוֵה� +ַבֲחמ0ר ְ?&0ר ַהח0ֵר&, ָלִוי� ְ&מ0ָנה ִמֵ@� ָעָליו ְוַחKָיב ֶאָחד Jֶֶל� ח0ֵר& ֶי&

� ְוָנִזיר ְוכֵֹה� ט0ב ְוי�0 +ְ&ִביִעיתGה ֵ?ית ְוLֲחִכיַנִיי ֶב� ֲחַנְנָיה. ט+ְמ M0א �G &ִי� ַה0$ֵבGְל�ְמר+. ִL 0ל :$� ֵאי
�: ָלֶה� LַמM. ַהֵ&�G ִזיר לֹא� בתל� החרישה מעשה אינו" = הש� אינו ").ט, ג מכות, משנה (ַהֵ&� ה$א ַהָ

 ֶאת ֶ&Lַכל ָטֵמא, ֶאָחד ְוLָ&� ַחOָא0ת Gְרַ?ע ָעֶליהָ  ְוַחKָיב Gַחת ֲאִכיָלה א0ֵכל ֵי&; שעטנז לבישת על שמחייבו
 נ$ֵאי לL 0ְמר+, ַבַ@ָ?ת ְוה0ִציא0 ַ&ָ?ת ַהְיָתה א� אM0 ֵמִאיר רM. ַהִ�יA+ִרי� ְ?י�0 ַהמ+ְקBִָ&י� ִמ� נ0ָתר ְוָהָיה ַהֵחֶלב
). הש� מ� אינו: הבהרה לש� תוספת אחרי� בנוסחי� (האכילה ממעשה אינו) = ד ,ג כריתות, משנה( ָהֵ&�
" אחת רשעה משו�/מש� "וכ�, ָהֵ&� ֵאינ$ יד על ָלִוי� ְ&מ0ָנה ִמֵ&� הרואה הנה, "מש�", "הש�"ל אשר

. שווה שניה� שמשמע ולומר להתפתות עלול �0תמַ  ִליֵדי ְמִבי�L ַהֵ&� ֶ&0$א יד על) 68 ש"ה להל� ראו(
 ובאור, ומש� מש� ל"צ ומשו� משו� דבמקו� ל"י ואולי ":וכתב, כ� לומר תמימה תורה בעל ביקש וכבר
 זוממי� ונמצאו זוז מאתי� לחבירו שחייב פלוני באיש אנו מעידי� המשנה על מוסבת זו דדרשה, העני�
 שלה� חיוב דש� הוא והבאור, תשלומי� לידי מביא� מכות יליד המביא� הש� שלא, ומשלמי� לוקי�

� ועל, זמ� כאשר מ� ילפינ� תשלומי� חיוב וש�, תענה מלא נפקא שלה� מלקות חיוב דש�, משני� מסתע
, רשעתו כדי כ"כמש שעשה הרשעה ש� פ"ע אלא העונשי� שמות פי על לחייבו לנו דאי� חכמי� פליגי זה

 שתי עשה וא� אחד בעונש אותו מענישי� אז אחת רשעה א	 עשה א� ואי�ר ולכ�, העונש גבי כתיב וזה
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  ז, א מכות, תוספתא
  )439�438 (וינה יד כתב

  ג�ב, א מכות, משנה

 אינו לוקה, משל� אינו מת, "רשעתו כדי: "'או וחכמי�
  .משל�

Mַוֲחָכִמ Mל: או�ל0ֶקה ֵאינ+ ַהְמַ&ֵ$� ָ.  

 גרושה ב� שהוא העידוהו שא� מאיר' לר חכמי� מודי�
  .הארבעי� את קי�לו שה�, וממזר נתי� חלוצה ב� או

  

, Gְרָ?ִעי� ַמְלק+ת ַחKָיב ֶ&ה+א AְלM ֶאת Lנ+ ְמִעיִדי�  
 ַתֲעֶנה לֹא ִמֵ@�, ְ&מ0ִני� ל0ִקי� – ז0ְמִמי� ִנְמְצא+
 ָזַמ� ַ�ֲאֶ&ר ל0 ַוֲעPִיֶת� +ִמֵ@� ָ&ֶקר ֵעד ְבֵרֲע	ָ 

 ֵאיָנ�: א0ְמM ַוֲחָכִמM. ֵמִאיר רBִ MְבֵרM, ְלLִחיו ַלֲע0Pת
  .Gְרָ?ִעי� ֶאָ$א ל0ִקי�

  
. הפשוטה משמעותה תו� אל לחדור אפשר אול	, מעורפלת ולפעמי	 מורכבת זו בתוספתא הלשו�
 הבבות שתי 55".ואכלו "ובסיפא, "אכלו ולא "ברישא, "חבירו של חלבו גנב "של בבות שתי שנינו

  56.השנייה הבבא בסו� שבא כפי, ה�" מאיר' ר דברי"
 יט דברי	, ְלJִחיו ַלֲע6Kת ָזַמ� ַ�ֲאֶ�ר ל6 ַוֲעKִיֶת	 (זממו בעצ	 זומ	 עד של חטאו את תולה התורה

, בו העד את להאשי	 שזממו מה פי על זוממי	 עדי	 של חטא	 ונשקל נמדד מאיר' ר בדברי וכ�). 19
 לוקי�: "בהתא	 די	הע נענשי	, עונשי	 שני בנאש	 הטיחו א	 ולכ�, דברי	 שני וא	 אחד דבר א	

 תוצאות ולא, זממ	 כא� נמדד, כאמור). רישא" (וישל	 שילקה על, העידוהו כ� מנת שעל, ומשלמי�
 גנבה, אחד לאו ש	 על אותו האשימו שהרי. פיה על הנידו� את לענוש די� לבית גרמה אילו השקר עדות

 כל 57,ותשלומי	 מלקות, שי	עונ שני זה בלאו שיש פי על וא�, ")אכלו ולא חבירו של חלבו שגנב("
 מלא ובהתא	, אחת ורשעה אחד ש	 אלא שאינו, לוקה ואינו משל	 די� בבית בזאת שהורשע נאש	

 זאת ובכל 58;גנבה די�, ממש ש	 ד"לראב המיוחס כפירוש וא�, דברי	 שבספרי" רשעתו כדי "לדרשת
 מלקות דהיינו, ידוהושהע במה כוונת	 על נמדדי	 גנבה בעברת בעדות	 אד	 להאשי	 שזממו עדי	

  !ומשלמי	 לוקי	 וה	, ותשלומי	
 לוקה עצמו הנידו�, הרישא מ� בשונה, שכא� ללמדנו, שמות שני. אכלו וג	 חלב שגנב העידו בסיפא

, אחד עונש) הנידו� את, כלומר (מחייבו אתה) גנבה, ברישא (אחת רשעה משו	. בתשלומי	 וחייב

 
 ולא רשעה מש� ל"ר', וכו אחת רשעה מש� הלשו� מבואר ז"ולפי, עונשי� בשני אותו מענישי� רשעיות

. מש� = משו� אכ�. לחוד ומשמע לחוד גיזרו�, הנה אול�). טז הערה, 2 כה לדברי�". (ק"ודו, העונש מש�
 כגו� בהקשר" משו�/מש� "תיבת משמע ואי�, משמעות בידול יצר, הכתיבי� בשני, �"במ זה שימוש אול�
 הפני� מ� "למשמע" מפני "להשוות שאי� כפי, "הש� מ� "משמע עליה להטעי� ואי�, סיבה לשו� אלא אלה
 כי, התקני לכתיב בניגוד עממי/הפונטי הכתיב לקיו� הגור� הוא זה ובידול. גיזרונה הוא שכ� א� על, "של

לעיל , "אחרי ש� פרטי' בי רבי'המונח " במאמריי שכתבתי מה והשווה. אחרת מילה זו המעתיקי� בעיני
 ו�ה בלשו� מחקרי�" אזדא): ד (התלמודי למילו� ערכי� תיקוני "פרידמ� 'ימא ש ;�7ו 2 סעיפי� ,25ש "ה
 .)ב"תשנה, עור	אשר �בר' מ (327) ייבי� לישראל היובל ספר(

 לכפל טע� בלבד" גנבו "בעדות ראו שלא, האלה הלשונות שני את והחליפו הגיהו חוקרי�וה האחרוני�  55
 בדברינו. בפרוטרוט 65 ש"ה להל� ראו. בלבד הרישא על חולקי� שחכמי� ופירשו, ומשלמי� לוקי�, עונש

 .האחרוני� הגהת נגד הוכחה להל�. הגהה ללא התוספתא תתפרש
 .138' עמב ,קטז סימ�, 19ש "לעיל ה, לישפיני כגו�, האחרוני� חלקו בזאת ג�  56
 בו והתרו שני� בפני גנב א� כגו�? ומשל� לוקה> יהא יכול<: "לעיל כמובא ד"לראב המיוחס דברי השוו  57

 ".תגנוב לא משו�
 .להל� ראו! "ומשל� לוקה אי�" של הכללי� את מקיי� מאיר' ר שג�  58
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 מוסב שבסיפא יחיד לשו�. עונשי	 שני מחייבו אתה) אכילהו גנבה, בסיפא (רשעיות שתי משו	 ואילו
 מה 59:וחומר מקל ומשלמי	 לוקי	 העדי	 ג	 זה במקרה". בתשלומי� וחייב לוקה זה הרי: "הנידו� על

 וכמה כמה אחת על, )שניי	 לחייבו זממ	 על (ומשלמי	 לוקי	 ה	 לוקה ואינו משל	 כשהנידו�
 ואי�, אפוא תקי� והסיפא הרישא לשו� 60.ומשלמי	 קי	לו ה	 בתשלומי	 וחייב לוקה כשהנידו�

  ."אכלו ולא"/"ואכלו" המחליפה בהגהה הצדקה
 זממ	 פי על להעניש גזרה והתורה, וממו� מלקות, עונשי	 שני הנידו� כנגד זממו אמנ	, תקשה וא	
? משלמי	ו לוקי� זוממי	 עדי	 כיצד, מקו	 מכל; ")וישל	 שילקה מנת על: "הייתה וכוונת	 (וכוונת	

 לוקה אי� "הרי, "שקר עד ברע� תענה לא", אחד ש	 על אלא עברו לא השקרית בעדות	 ה	 א	
 מאפשרי	 השמות שני. "לו ועשית	" וג	 "תענה לא"! שמות שני על עברו ה	 – תשובת�". ומשל	

 ממו� שבעסקי "לומר אפשר זאת על. עברה ש	 אותו של רשעתו כדי היא ענישה כשכל, ענישה כפל
" לאחיו לעשות זמ	 כאשר לו ועשית	: 'אומ הוא מכות שבעסקי, שקר עד ברע� תענה לא: 'או אהו

 לעשות זמ	 כאשר לו ועשית	: אומר הוא ממו� שבעסקי: "בהיפו� לומר אפשר או, הספרי	 כגרסת
 שאי�, אחד הכול – 61הראשוני	 כגרסת, "שקר עד ברע� תענה לא: אומר הוא מכות ובעסקי, לאחיו

 ומכות אחד ש	 כנגד ממו�, ענישה ַמLֵָני שני להטיל אפשר ולכ� 62,שמות שני שיש אלא לומר הכוונה
  .השני כנגד

 ארבעי	 לוקי	 ולכ�, ותשלומי	 מכות לחייבו זממו גרידא גנבה על, מאיר' ר לדעת, ברישא א	
 63,	שמוני ילקו לא תשלומי	ה לע נוס� מדוע, חלב אכילת עברת כשנוספה, בסיפא הרי, ומשלמי	

 של לאו בגי� עליו להביא שזממו וארבעי	, גנבה של לאו בגי� הנידו� על להביא שזממו ארבעי	 כנגד
, "תענה לא" (ה	 שעברו השמות שני כנגד, עונש ַמLֵָני לשני מוגבלי	 העדי	, התשובה? חלב אכילת

  .ארבעי	 אלא להלקות	 נית� ולא, )"ועשית	"
 זוממי	 עדי	 של השמות שני באי	 אזי. עונשי	 ריבוי ו�לניד זממו א	 רק כפול עדי	 של עונש	

 לא לעול	, דתוספתא מאיר' ר לפי, אול	. עונש	 כפל את ומאפשרי	) "לו ועשית	", "תענה לא"(

 
 אחרי בא" מאיר' ר דברי "והציו�, ה� אחת הלכה האל וסיפא רישא ובעצ�, ובסיפא ברישא חולקי� חכמי�  59

 את מלמדת הסיפא). במשנה הדברי� וכהקבלת (הסיפא על וה� הרישא על ה� חולקי� חכמי� וכ�, הסיפא
 העדי� אי�, שעשה דברי� שני על במלקות וחייב משל� בעצמו שהנידו� במקרה אפילו: חכמי� של כוח�

 לוקי� הנידו� של אחד מעשה על ג�: מאיר' ר של כוחו מלמדת הרישא. הכתוב בגזרת, אחת אלא חייבי�
 את לחייב מכוונת� נוצר העדי� חיוב. הבבות שתי על מוסב ברישא מאיר' ר טע�. ומשלמי� העדי�
 והעידו, שלנו בהלכה מתחשבי� אינ� העדי� הרי, ישל� רק אלא, שניי� הנידו� ייענש לא ואפילו. הנידו�

 ג�, כבסיפא, א� וכמה כמה אחת ועל. ומשלמי� ולוקי�, תשלומי� בו ויש לאו בו שיש דבר על הנידו� את
, לומר מקו� יש הנידו� בדי� כי, זוממי� עדי� בדי� כא� האמור וכל. כ� העדי� א�, ומשל� לוקה הנידו�

 .בפרוטרוט להל� ראו". מאיר' לר חכמי� מודי�: "בירושלמי לברייתא במקצת ובדומה
 מעי�, "ומשלמי� לוקי� זוממי� נמצאו: "להוסי� ויש, הדומות מפאת בו שהושמט או, קצר התוספתא ולשו�  60

 .ברישא אשר הלשו�
 לו ועשית� אומר הוא ממו� שבעסקי בתוספתא מפורשת וכ	: "א"ע ,ד מכות, בבליל �"הרמב בחידושי  61

 ,לבבלי א"הריטב חידושי; "שקר עד ברע	 תענה לא אומר הוא מכות ובעסקי, לאחיו לעשות זמ� כאשר
 הוא מלקות ובעסקי זמ� כאשר לו ועשית� אומר הוא ממו� בעסקי בתוספתא מפורש וכ�: "א"ע ד מכות
 ".ברע	 תענה לא אומר

 הסגנו� בהיפו	 אפוא צור	 אי�. בהתאמה האלה י�והלאו מ� לאחד העונשי� מ� אחד כל בשיו	 צור	 ללא  62
 יותר מיושב סדר לגרוס הראשוני� שרצו ברור �מקו מכל. החוקרי� שהפכו כפי התוספתא של הנוסח בעדי

 .הסדר היפו	 מאשר יותר ורגיל יותר שכיח הגרסאות שינויי סוגי בכל ל	 אי� כידוע. סברת� לפי
 .60 ש"ה לעיל ראו, התוספתא כוונת כ	 אכ� א�  63
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 לא ולכ�, אחד עונש רק בה שיש הנידו� של פשוטה אחת עברה על העידו א	 שתיי	 העדי	 יתחייבו
 שהרי, בעונש	 להרבות מועילי	 אינ	 זוממי	 עדי	 של תהשמו שני כא� 64.אחת זמימה אלא לו זממו

  .ריק ונשאר, מבוזבז אחד ש	. אחד עונש הטלת אלא זממו לא

  בתוספתא מאיר' ר דברי מבנה. 1

 את ביררנו כבר. ובסיפא ברישא מאיר' ר דברי מבנה בנושא קצת להעמיק יש, דלעיל הדברי	 לפי
 כ� מנת שעל "ברישא, לדבריו מאיר' ר שנת� בטע	 קלעסו יש כא�". אכלו"ל" אכלו לא "בי� ההבדל

 תענה לא' או הוא ממו� שבעסקי: "ובסיפא, כוונת	 לפי לוהכ: כלומר, "וישלי	 שילקה על העידוהו
 שני הצדקת: כלומר, "לאחיו לעשות זמ	 כאשר לו ועשית	' אומ הוא מכות שבעסקי, שקר עד ברע�

 בשתי. הסיפא על ה� הרישא על ה� מוסב האלה עמי	הט מ� אחד שכל דומה. זוממי	 לעדי	 עונשי	
, מלקות ועסקי ממו� עסקי, ומשלמי	 לוקי� בשתיה� וכ�, כוונת	 פי על זוממי	 עדי	 נענשי	 הבבות

  ."לו ועשית	" וכ�, "תענה לא": שמות שני בעקבות
 מדברי וא� 65,המפרשי	 מדברי הרבה חורגי	 כא� שניתנו שבתוספתא מאיר' ר דעת פירושי

 עד אלא לה שאי� כיצירה לתוספתא התייחסו הלשו� את ששיבשו האחרוני	. להל� שנציע כפי, משנהה
, לנו בר	. בלבד אחד בספר אלא אליה	 התוספתא הגיעה לא האמת פי על ואכ�, והגיהו אחד נוסח

 הרי, כול	 בי� מוסכמת הגרסה ובנידו�, משלושה ביותר ובחלקה, נוסח עדי בשלושה אלינו שהגיעה
  .הספרי	 כל את לשבש שהק

  משל� אינו לוקה, משל� אינו מת –" רשעתו כדי: "'או וחכמי�. 2

 חכ	 ולא 66,"חכמי	" של גרונ	 מתו� כא� המדברת היא תנאי	 סו� של המאוחרת שההלכה דומה
, משני בשימוש כא� ושיבוצו, )דברי	 ספרי (אחר במקו	 הכלל ניסוח. מאיר' ר של דורו ב� מסוי	

 אינו לוקה': הדברי	 שמשמעות ואפשר. מאיר' ר על חכמי	 מחלוקת של המדויקת גדרתהה על מקשי	
 שהוא, זוממי	 עדי	 על אלא אמורי	 הדברי	 שאי� ואפשר! הזוממי	 העדי	 ולא הנידו� לא', משל	

  .בפרוטרוט להל� וורא. כא� הדיו� נושא הוא
  
  

 
 .להל� ראו, דמתניתי� מאיר' לר בניגוד  64
 לא/אכלו לשונות את הפ	, "מיתניא ואפכא, היא שתאמשב כרחי� על: "זו תוספתא על כתב דוד חסדי בעל  65

 שאול יוס� רבי; 138' עמב, 19ש "לעיל ה, פיניליש אצל ג� זו הגהה; בכבדות הכול את ופירש, אכלו
 מצאתי ק"פ במכות דבתוספתא תמה ואני: "קכו סימ� ,ב"ח ,א מהדורה ,ומשיב שואל ת"שו בספרו נתנזו�
 נבלתו או חלבו שגנב העידו שא� ש"במ כל לעי� נגלה ס"הט והנה ...'כלשונ אעתיק ס"ט בה שיש ומפני

 רק אכלו שלא העידו אדרבא שהרי, העידו כ� מ"שע ומשל� דלוקי� זוממי� ונמצאו אכלו ולא חברו של
 הדבר וביאר וישל� שילקה העידו כ� מ"שע אמר ולזה ואכלו שגנבו שמעידי� ל"ר באמת א	, לבד גנבו

 לידי המביאו הש� שלא משו� ואכלו חברו של נבלתו או חלבו שגנב העידו �א ומשל� לוקה הוא דלכ	
 אצל ג� זה היפו	. אתר על יחזקאל חזו� בספר פיו ועל, אברה� מג� הגהות; "תשלומי� לידי מביאו מכות

 .)ב"תשכה (181, 159 בבבל ישראל אר� תורת דור' צ
 .38 ש"ה יד על לעיל ראו  66
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  דמתניתי� תנא. 3

 רב דמיו� המגלי	 ,מבנה וא� ועניי� לשו� בסממני ,במשנתנו ג	 באה וחכמי	 מאיר' ר מחלוקת
 השוואה מתו�. להל� פרוטרוט ביתר שנדגי	 וכפי, אהדדי וקרבה זיקה קיימות ובוודאי, לתוספתא

  67.דרכה פי ועל לצרכיה שבתוספתא ההלכה את מעבדת זו שמשנה הסברה מתחזקת מדויקת
 תפס לא, אחד מעשה על עדות לשנות בבואו. התוספתא של הרישא את פישט דמתניתי� תנא

 חיוב עליו להטיל העדי	 באי	 בזה – הפרש אול	". זוז מאתי	 לחבירו חייב שהוא "אלא" שגנב"
. התשלומי	 על נוס� תגנוב לא של הלאו על מלקות כבתוספתא ולא, זוז מאתיי	 החזר: ויחיד פשוט

 של זה במקרה. אחת פשוטה זמימה על ענישה כפל להתחייב עדי	 יוכלו לא דתוספתא מאיר' ר לפי
' ר לפי ואילו. לא ותו זוז מאתיי	 בתשלו	 דתוספתא מאיר' ר לפי הזוממי	 ייענשו זוז מאתיי	 חייב
 זמימה, בתוספתא הרישא כלשו� תפס דמתניתי� שתנא הרואות עינינו! ומשלמי	 לוקי� דמתניתי� מאיר
 ַה8ֵ	 6E%ֶא נימוקו את וקבע, "והוהעיד כ� מנת שעל "הנימוק את השמיט, )דעתו לפי שעיבדה (אחת

�Jַמ6#ת ִליֵדי ְמִבי �Jַתְ%ל*ִמי� ִליֵדי ְמִבי ,�: בתוספתא מאיר' ר של השני הנימוק את בבירור המשק
 זמ	 כאשר לו ועשית	' אומ הוא מכות שבעסקי, שקר עד ברע� תענה לא' או הוא ממו� שבעסקי"

, עונשי	 ריבוי לנידו� זממו א	 רק כפול עדי	 של עונש	 ספתאבתו: גדול בשינוי אבל, "לאחיו לעשות
 דווקא והוא, זוממי	 עדי	 די� של שמות בכפל לעדי	 זה כפול עונש מאיר' ר מנמק מקרה ובאותו

 עסקי"ו "ממו� עסקי", הענישה מתני שני ציוני את משמיט דמתניתי� תנא. עונש ַמLֵָני שני להצדקת
 המביאי	 שמות שני להיות הופכי	 ואלו, "לו ועשית	" וכ� "תענה לא", המקראות בשני ונאחז, "מכות

 אלא, עונשי	 שני לנידו� זממו שה	 במקרה רק לא. שהיא שקר עדות בכל כפולה לענישה העדי	 את
 לא השני הש	 במשנה! זוז 	ימאתי תשלו	, פשוט ויחיד אחד עונש כשזממו, בפירוש וכא�, אפילו
 לעונש הנידו� את להביא אלא מתחילה העדי	 כיוונו כשלא ג	 ָלח*ל ולוגב את פרM אלא, ריק נשאר
, איננו השמות שני תפקיד. בוטלה והגבלתו, ננטש" העידוהו כ� מנת שעל "של העיקרו�. אחד

 עצ	 על למכות להביא	 מזומ� "תענה לא" הש	 וכעת, זמימה כפל על ענישה כפל להצדיק, כבתוספתא
 .השקרית עדות	

 ִנְמְצא*, Pְרָ&ִעי	 ַמְלק*ת ַחOָיב ֶ%ה*א ְ-לN ֶאת Jנ* ְמִעיִדי�: בסיפא בא שבמשנה זו מגמה המש�
, ְלJִחיו ַלֲע6Kת ָזַמ	 ַ#ֲאֶ%ר ל6 ַוֲעKִיֶת	 *ִמ8ֵ	 ָ%ֶקר ֵעד ְבֵרֲע�ָ  ַתֲעֶנה לֹא 68ִמ8ֵ	, ְ%מ6ִני	 ל6ִקי� ז6ְמִמי�

 
 ,עתיקתא תוספתא פרידמ� ראו. לגופו מקרה כל שכמוב� אלא, הרבה ומותבמק זו הסתברות שמצאנו כפי  67

 הקדש כתבי כל, ]א [והתוספתא המשנה מקבילות ליחס: עתיקתא תוספתא": ומאמריי ,25 ש"ה לעיל
 –] ב [והתוספתא המשנה מקבילות ליחס – עתיקתא תוספתא" ;)ג"תשנה (313 סב תרבי�)" א, טז שבת(
 שטיינפלד א"צ, גילת' ד יצחק' פרופ לכבוד מוגש (277 כז�כו איל��בר" 'י�וזקנ גמליאל ברב� מעשה'

 אסופת: תנאי� של לתורת� "מקבילות בהלכות המשנה כלפי התוספתא של ראשוניותה" ;)ה"תשנה, עור	
 .)ג"תשעה (122 ועיוניי� מתודולוגיי� מחקרי�

 שורוק תנועת, עממי�פונטי בכתי שמר יחס כמילת המשמעות כשבידוד, "מש� "אלא איננו" משו�"  68
 ראוו, )ס"תשה (534–533, 1263 המשנה לנוסח מבוא אפשטיי� 'נעקב י ראו. פ"בומ לאותיות הנמשכת
 )'המגרש' (תשיעי פרק גיטי�: האיגוד תלמוד פרידמ� 'ימא ש וכ� ,54ש "לעיל ה, "שו� דבר"פרידמ� 

 ְ&מ0ִני� ל0ִקי�... ַמ�0ת ִליֵדי ְמִבי�L ַהֵ&� 0אֶ&$: כא� ברצ� במשניות. החמישית הלסוגי בנספח, )בדפוס(
, "דבר" שפירושו, "ש�. "ְלLִחיו ַלֲע0Pת ָזַמ� ַ�ֲאֶ&ר ל0 ַוֲעPִיֶת� $ִמֵ&� ָ&ֶקר ֵעד ְבֵרֲע	ָ  ַתֲעֶנה לֹא ִמֵ&�

 שבו ובהקהמ המקרה היא שלפנינו ההקשה"). משו�" (= "מש� "היחס במילת מרכיב נעשה, "עניי�"
 היה שלא, תמימה תורה בעל. ש�, "שו� דבר"פרידמ�  ראו. בולטת האלה הצורות שתי בי� ההידברות

 שהקשה הקושי ואגב, הגהה ידי על ביניה� לקשר זאת בכל הצליח, "מש�" מתו	" משו�" לצמיחת מודע
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N1ְִבֵר Nֵמִאיר ר .Nַוֲחָכִמ Nא ל6ִקי� ֵאיָנ� א6ְמEֶָא 	ְרָ&ִעיP) ). ג ,א מכות	ההאשמה של מופשט דיווח כא� ג ,
 על ישירות עולי	 השמות שני. שעבר עליו שהעידו העברה אזכור ללא, Pְרָ&ִעי	 ַמְלק*ת ַחOָיב ֶ%ה*א

 דתוספתא מאיר 'לר ואילו. שקר עדות כנגד וארבעי	, זממ	 דכנג ארבעי	 – שמוני	 ולוקי	, העדי	
 לוקי	 אינ	 שבמשנה כזה ובמקרה, וזממ	 כוונת	 פי על ובראשונה בראש נקבע זוממי	 עדי	 עונש
  .הפסוקי	 שני את מגייסי	 אנו, כפול כשזממ	 רק. ארבעי	 שילקה העידוהו כ� מנת שעל, ארבעי	 אלא

  חכמי� לבי� מאיר' ר בי� "רשעתו כדי" דרשת. 4

. מאיר' ר כנגד "רשעתו כדי" לכתוב הדרשה את המגייסי	 ה	" חכמי	", בה	 שעסקנו המקורות ברוב
 מ�. מחכמי	 פחות לא, ממנה הנלמד ולעיקרו� הזאת לדרשה נאמ� הוא א� מאיר' שר דומה אול	

 פי על נענשי	 זוממי	 שעדי	 למדנו) 19 יט דברי	 (ְלJִחיו ַלֲע6Kת ָזַמ	 ַ#ֲאֶ%ר ל6 ַוֲעKִיֶת	 הפסוק
 אי�: "רשעתו כדי"מ הנלמד מול זה עונש יתקיי	 אי�. וישלמו ילקו, וישל	 שילקה זממו וא	, זממ	
 הוא מאיר' ר! רשעיות שתי על אלא עונשי	 שני לחייב ואי�, מדבר הכתוב אחת ברשעה? ומשל	 לוקה

 באה זו מגמה. זוממי	 לעדי	 רשעיות שתי גייס אות� ליישב וכדי, הללו הפרשיות שתי בי� שקישר זה
 שקר עד ברע� תענה לא' או הוא ממו� שבעסקי: "בתוספתא מאיר' ר בדברי ומובהקת בולטת ורהבצ

 בדבריו ביאור בתוספת ומהדהדת, "לאחיו לעשות זמ	 כאשר לו ועשית	' אומ הוא מכות שבעסקי
 ִמ8ֵ	 ְ%מ6ִני	 ל6ִקי�; י�ַתְ%ל*ִמ  ִליֵדי ְמִבי�J ַמ6#ת ִליֵדי ְמִבי�J ַה8ֵ	 6E%ֶא: דמתניתי� תנא של בניסוחו

 הורחבה כאמור שבמשנה אלא. ְלJִחיו ַלֲע6Kת ָזַמ	 ַ#ֲאֶ%ר ל6 ַוֲעKִיֶת	 *ִמ8ֵ	 ָ%ֶקר ֵעד ְבֵרֲע�ָ  ַתֲעֶנה לֹא
  69.אחת זממה על ג	 שתיי	 לחייב	 מאיר' ר של עמדתו

 יותר ונאמ� יותר קשור אשהו דומה, ואדרבה, הדרשה מ� מנותק אינו מאיר' ר, דבר של סיכומו
 ִליֵדי ְמִבי�J ַמ6#ת ִליֵדי ְמִבי�J ַה8ֵ	 6E%ֶא, מאיר' ר דברי ע	 במשנה הבא הנימוק. דרשה של לפשוטה
, רשעתו כדי; אחד עונש מחייבו אתה אחד ש	 משו	. "רשעתו כדי" דרשת את משק� בוודאי, ַתְ%ל*ִמי�

. ומשל	 לוקה אינו ולכ�, בלבד אחד עונש מחייבו אתה חדא ש	 יש א	: נאש	 לכל וכ�. יחיד לשו�
 הנאש	 עבר. יותר ולא, רשעתו כדי: הכתוב גזר שעליו ונידו� נידו� כל של פרט אלא זוממי	 עדי	 ואי�
 אי�, אחד אלא נענש אינו, )ותשלומי	 מכות (עונשי	 שני בו ויש, )חברו של חלבו גנב (אחד ש	 על

 
 הנפוצה זו רשהד, לשיטתו. החדה בפקחותו לחדש בא, )48 ש"ה לעיל(' וכו" אחת רשעה משו� "לנוסחה

 ומשו� משו� דבמקו� ל"י ואולי: "כתב וכ	. חולקי� וחכמי�, בלבד מאיר' לר מיוחסת בתלמודי� כ	 כל
 לחבירו שחייב פלוני באיש אנו מעידי� המשנה על מוסבת זו דדרשה, העני� ובאור, ומש� מש� ל"צ

 והבאור, תשלומי� לידי יא�מב מכות לידי המביא� הש� שלא, ומשלמי� לוקי� זוממי� ונמצאו זוז מאתי�
 תשלומי� חיוב וש�, תענה מלא נפקא שלה� מלקות חיוב דש�, משני� מסתע� שלה� חיוב דש� הוא

). 54 ש"ה לעיל ההמש	 ראו; טז הערה, 2 כה לדברי�(' וכו" חכמי� פליגי זה ועל, זמ� כאשר מ� ילפינ�
 ש"ה לעיל ,נאה ראו, "ש� "מ� ותההשתלשל אגב "מש�" של מסוימות בהיקרויות שדבקו משמע גוני על
 אגב "משו�" במילה טמונות במשמעויות להגזי� אי� ידנו על הנידוני� בהקשרי�. 130 רההע ,54

 סמנטי לניתוק זכתה יחס כמילת מקי� לשימוש משנכנסה, אלה שימושי� לגבי. "ש�" מ� השתלשלותה
�העממי הכתיב לקיו� כאמור גר� זה בידוד. ָ&Qֵ	ְ  תָכQַ  אָֹת	ְ  ה+ֶ$ֶדת ְ?י�0: לה ואומרי�, לעצמה ובידוד
 .ֵ&� של כצורה המילה זוהתה לא כשכבר, הפונטי

 .בלבד שהעידוהו מה על המחייב� בתוספתא מאיר' כר שלא  69
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 זה הרי "– עונשי	 שני שניה	 בי� שיש, )ואכלו חברו של חלבו גנב (ותשמ שני על עבר; ומשל	 לוקה
  70".בתשלומי� וחייב לוקה

  .להל� שנפרט כפי, "רשעתו כדי" של לדרישה להתאי	 צרי� הזוממי	 העדי	 של עונש	 ג	

  מאיר' ור חכמי� חולקי� במה – בירושלמי" ֶ�ֵ�� "ברייתות. ג

 על די� בית ועשו העדי	 הוזמו לא אילו נאש	 של דינו: דיני	 שני נרמזו בתוספתא מאיר' ר של בהלכה
 של חלבו שגנב העידוהו. ה	 זהי	 דיני	 שני דווקא ולאו. שהוזמו לאחר עדי	 של ודינ	, עדות	 פי

 איזה מאיר' לר יודע אתה ואי (אחד אלא הנאש	 נענש אינו, וישל	 שילקה לו בזממ	, אכלו ולא חברו
 מלקות לידי המביאו הש	 ולא, שמות שני שהרי, ומשל	 לוקה הנאש	, כלוא שגנב העידוהו!). מה	

 על שהרי, המקרי	 בשני ומשלמי	 לוקי	, לעדי	 אשר, מקו	 מכל). גנבה (תשלומי	 לידי מביאו) חלב(
  .בשניה	 העידוהו כ� מנת

 אי� שהרי, להכריע קשה זאת את? זוממי	 עדי	 ודי� נידו� די�, אלה דיני	 בשני חכמי	 דעת מהי
' ר של הדיני	 שני על כתגובה, בלבד זוממי	 עדי	 די� כנגד אלא מפורט באופ� מכוו� דבריה	 סגנו�
 הוא שא� לומר, בסיפא נידו� של בדינו א� או, זוממי	 עדי	 של בדינ	 רק ה	 חולקי	 הא	. מאיר

' ר שיטת ייתדח – זו ברייתא של אתר�על לצורכי מתחילה נוסחה לא ִאמרת	 הרי? "משל	 אינו לוקה"
 כללי	 בצורת) דברי	 ספרי (אחר במקו	 הנאמר של משני שימוש דר� כא� נקבעה היא אלא – מאיר

 כדי, החדש להקשר הצור� די מכווני	 הלשו� פרטי שאי� לקרות עשוי, משני שימוש וככל; רחבי	
, כאמור, 	אול. מאיר' ר מול "חכמי	" עמדת את המסדר ראה כיצד משמעית�חד בצורה אלינו להעביר

, מאליו המוב� כדבר מאיר' ר בדברי המובלע נאש	 של בדינו חכמי	 חולקי	 שאי� סביר בתוספתא
  .זו לאפשרות סיוע להל� וורא

 הגדולה הבסוגי השנויה ברייתא. אחר במקו	 ה	 עשירי	 הרי, במקומ	 עניי	 תורה דברי א	
  :לשונה וזה, זה לעניי� מתייחסת שבירושלמי

  
  תתרומו, ירושלמי

  )242' עמ (ג"ע מד, א, ז
  כתובות, ירושלמי

  )968' עמ (ב"ע כז, א, ג
 71שלחבירו חלבו בגונב מאיר' לר' חכמ מודי� והתני
  .לוקה חלבו האוכל שכ�, ומשל� לוקה שהוא

 חבירו חלב בגונב מאיר' לר' חכמ מודי� והתני
  .לוקה חלבו האוכל שכ�, ומשל� שלוקה ואכלו

 
  :שלה מינוחה לפי, יוחנ�' ר לשיטת, בירושלמי הגדולה ההסוגי השוו  70

  תרומות, ירושלמי
  )241�240' עמ (ג"ע מד, א, ז

  כתובות, מיירושל
  )967' עמ (ב"ע כז, א, ג

' הכת רשעיות שתי במחייבי, ילקה ולא וישל�
 כדי לפניו והכהו השופט והפילו, מדבר

  .במספר רשעתו

' הכת רשעיות שתי בו שיש במי, ילקה ולא וישל�
 רשעתו כדי לפניו והכהו השופט והפילו, מדבר

  .במספר
 רשעתו מדכתיב. מדבר הכתוב רשעיות שתי בו שיש מיב ומשני, ילקה ולא וישל�: "משה בפני ופירש  

 דאיכא דהיכא' וגו והכהו השופט והפילו רחמנא ואמר, ממו� והיינו אחד חיוב עוד כא� שיש מ"ש למיעוטא
 ".הכאה ביה נעביד תרוייהו

 .כתובות במסכת וכגרסה, ההקשר פי על, "ואכלו: "כא� להשלי� יש  71
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 הברייתות שתי של �נושא. אחיד במבנה המסודרות ברייתות שלוש של בMקו בתו� שנויה זו ברייתא

 האוכל שכ� ("כא� לשנוי המקביל, "שכ� "של דיבור. חברו פרת חוס	, חברו תרומת גונב: האחרות
 מנמקי	 הללו הדיבורי	. בה הנידו� ללאו בהתאמה הברייתות מ� אחת בכל ונשנה חוזר, ")לוקה חלבו
 לא רמוז שאליה המחלוקת עיקר מקו	. הנידוני	 הדברי	 מ� אחד בכל מאיר' לר חכמי	 מודי	 מדוע
 שבה, הנידונה מכות במשנת וחכמי	 מאיר' ר למחלוקת מכוו� שהכול קובעי	 המפרשי	; ש	 פורש

, זו א� זו לא. לתוספתא ג	 אפוא דרכנו פי ועל, ל6ֶקה ֵאינ* ַהְמַ%Eֵ	 ָ#ל: מאיר' ר כנגד חכמי	 הפטירו
 גונב ("בלשו� ממש משתלבי	 וה	, למשנה התאמת	 על בהרבה עולה לתוספתא הדברי	 התאמת

  ):בסיפא, נידו� של דינו (ובעניי�") ואכלו חברו של חלבו
  

  כתובות, ירושלמי
  )968' עמ (ב"ע כז, א, ג

  מכות, תוספתא
  )מאיר' ר (א פרק

    מאיר' לר' חכמ מודי� והתני
  ואכלה חבירו של נבלתו גנב ואכלו חבירו של חלבו גנב  ואכלו חבירו חלב בגונב

  .בתשלומי� וחייב לוקה זה הרי  ,ומשל� שלוקה
    .לוקה חלבו האוכל שכ�

  
 שבמעשה קובעי	 ה	, פשוט	 לפי. המפרשי	 ואצל הירושלמי בדברי נהנידו 72"שכ� "דיבורי משמעות

 שכ�: "מלקות חייבהמ לאו איסור יש אחר לאד	 ההפסד גרימת ללא ג	 שהרי, שמות שני יש הפשע
' ר על חכמי	 חלקו לא בזה. כא� באי	 אכילה ועסקי גנבה עסקי כ� וא	, "לוקה] שלו [חלבו האוכל

 מ� שלמה הפרדה מבצעת לוקה שלו חלבו את שהאוכל העובדה"! ומשל	 לוקה "שניה	 ולדעת, מאיר
  .אחד ש	 היאש, אחת רשעה על מוסבת' ומשל	 לוקה אי� 'הכתוב וגזרת, ה	 שמות שני. הגנבה

 של דינו לגבי מאיר' ר על חכמי	 חולקי	 א	 מפורשת קביעה אי�, כאמור, שבתוספתא בהלכה
. ומשל	 שלוקה מאיר' לר חכמי	 מודי	: שבירושלמי בברייתא המפורש הדבר והוא, בסיפא זה נאש	
, בדבל זוממי	 עדי	 של בדינ	 אלא חולקי	 שאי� לומר אפשר בתוספתא ההלכה לפי? חולקי	 במה
 ללא קיי	 אחד מרכיב שבו מצב לגייס נית� ולא, שוני	 שמות בי� הפרדה של סברה אי� בזאת שכ�

 להטיל זוממי	 עדי	 של לעונש	 מאיר' ר קינא קנוא. מחמירה נועזת שיטה שנקט הוא מאיר' ר. חברו
 ועשית	" וכ� "תענה לא", יסודות שני בפלפולו מאיר' ר ציר� כ� לעשות כדי. שזממו מה כל עליה	

 אי שלושה העידוהו וא	, שמות שני אלא לנו שאי�, מבוקשו כל את מאיר' ר השיג לא בזאת וא�. "לו
  !שניי	 אלא בעדי	 לעשות אפשר

 הוציא מאיר' שר בכ� חכמי	 חלקו זאת ועל, זוממי	 עדי	 בדי� ממוקדת מכות בתוספתא ההלכה
 מחלוקת כא� אי�, נאש	 של לדינו אשר. ת	הבנ לפי "ומשל	 לוקה אי�" של הכלל מ� זוממי	 עדי	 את

 
 מקדי� הוא שכ�, התלמוד דברי את הללו בדיבורי� ראה משה פני. "לוקה> מסוימת עברה עובר<ה שכ�"  72

: קפל� כתב וכ	. דלעיל ומת� למשא מחוברי� שה� כשיטתו, תירו� לשו�, "ומשני "המונח את לה�
 שארב ש� נועיי; )ל"תשה (פז' עמ א תלמוד דברי קפל� 'אברה� א" (אותה דמפרש הוא דגמרא וסתמא"

 מגו� ה� הסגנו� מתו	 אול�. קכג�קכב' עמב ,8 ש"ה לעיל ,"ומלקות מו�מ עונשי" דור  ראוכ� .)דבריו
, 28ש "לעיל ה, מציעא בבא, הברייתא מובאת בתו	 הללו המילי� את ליברמ� ש"הגר הביא וכ	. הברייתות

 .264' עמב
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, ברישא זה גנב של כדינו, להפרדה ניתני	 אינ	 החיובי	 א	. בסיפא ולא ברישא לא, וחכמי	 מאיר' ר
, בסיפא. "ומשל	 לוקה אי�" לכלל בהתא	, בלבד אחד די� בבית הנאש	 של עונשו יהיה עלמא לכולי
, בשניי	 הנאש	 נענש עלמא לכולי, ")לוקה בוחל האוכל שכ� ("להפרדה ניתני	 שהחיובי	 בשעה
 עדי	 של בדינ	 קיימת אפוא המחלוקת". רשעתו כדי "נענש רשעה ולכל, רשעה לכל אחד עונש

  .בלבד זוממי	

  הירושלמי סוגיית המש�. 1

 ממו� הפסד לו בהצטר� דינו יהיה מה בשאלה וד�, בבידודו ג	 קיו	 לו שיש בלאו עוסק הירושלמי
  :הפרה את ובחוס	 חברו תרומת בגונב ג	 ש	 הודג	 הז דג	. לחברו
  

  תרומות, ירושלמי
  )242' עמ (ג"ע מד, א, ז

  כתובות, ירושלמי
  )968' עמ (ב"ע כז, א, ג

 חבירו תרומת בגונב מאיר' לר חכמי� מודי� והתני[
 תרומתו האוכל שכ�, ומשל� לוקה שהוא 73>ואכלה<

  ].לוקה

 חבירו ומתתר בגונב מאיר' לר' חכמ מודי� ותני
 תרומה האוכל שכ� ומשל� לוקה שהוא ואכלה

  .לוקה
 שלחבירו פרתו בחוס� מאיר' לר' חכמ מודי� והתני
 קבי� וארבעת לפרה קבי� ששת ומשל� לוקה שהוא

  .לוקה פרתו החוס� שכ�, לחמור

 לפרה קבי� ששת משל� הפרה את החוס� והתני
  .לוקה פרתו החוס� שכ�, לחמור קבי� וארבעה

  
 וכל, פעמי	 שלוש מאיר' לר חכמי	 של הודאת	 חזרת של זה ברייתות בקובM לפנינו מיוחדת תופעה

  ":שכ� "של בנימוק אחת
 .לוקה חלבו האוכל שכ�, ומשל	 לוקה שהוא ואכלו שלחבירו חלבו בגונב מאיר' לר' חכמ מודי�  .א
 .לוקה תרומתו האוכל שכ�, ומשל	 לוקה שהוא ואכלה חבירו תרומת בגונב מאיר' לר' חכמי מודי�  .ב
 קבי� וארבעת לפרה קבי� ששת ומשל	 לוקה שהוא שלחבירו פרתו בחוס	 מאיר' לר' חכמ מודי�  .ג

  .לוקה פרתו החוס	 שכ�, לחמור
 רב עניי� יש. המקורות לשאר וזיקתו זה קובM של מחצבתו מקור בהבנת הגלוי על הסתו	 רב

 חוס	 והלכת, כנזכר מכות תוספתא: אחרי	 תמקורו לבי� בינו התאמה או חפיפה שקיימת בעובדה
 באוקימתא אלא, התנאי	 בדברי מוזכר מאיר' ר של שמו אי� שבה, )להל� ורא (חברו של פרתו

 מאשר יותר רחב בהיק� מאיר' לר חכמי	 בי� ְלמחלוקת מודע זה שקובM אפוא משתמע. שבתלמוד
 כבר מוצאי	 אנו זה קובM ברקע. 	זוממי לעדי	 קשר ללא, הפרט של בדינו ודווקא, זוממי	 עדי	

 א�. בתלמודי	 פעמי	 כמה המובעת לזו בדומה, "ומשל	 לוקה" בדי� מאיר' ר לדעת מודעות
 לאחת הגדרה ונותני	, )חכמי	 הודאות (אותה מצמצמי	, זו מחלוקת במהות הקובM בעלי מתחבטי	
  ").שכ� ("מסברותיה

  
  

 
 .ליתא לייד� יד בכתב. 133 וטיק� יד כתב פי על כ	. ואכלה  73
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  הגדולה ההסוגי. 2

 שראו סתירות על ובבבלי בירושלמי שנויה, ס"לש מפתח כעי� והיא, די	בתלמו ומרכזית גדולה הסוגי
, וקשה. תשלומי	 ואחת מכות קובעת מה� אחת עברה ולאותה, מזו זו רחוקות משניות בי� האמוראי	

  :הללו המשניות שבי� ביחס בעיקר המדובר 74!"ומשל	 לוקה אד	 אי�" ל� קיימא הלא

*Eְנָער6ת ֵאי %Oֵ%ֶ 	ִתיָנה ְוַעל ַהַ/ְמֶזֶרת ַעל ַהָ&א: ָנסְק  ָלֶהQְ6ֶרת ַעל ַהָ&א, ַה#*תית ְוַעל ַהO+ִַה 
 ָ%ל%6 ִמְ&נ6ת ְ-ח*ת6ת ֶ%Lַ%ְQְִחְרר* אQִ%ֶ 6ְתַ+Oְירו אQִ%ֶ 6יְפ1* ַה8ְִפָחה ְוַעל ַה8ְב*ָיה ְוַעל

 ְוַעל ִאְ%6L ֲאח6ת ְוַעל ִא/6 ֲאח6ת ְוַעל Jִביו ֲאח6ת ְוַעל ֲאח6ת6 ַעל ַהַ&א, ֶאָחד ְוי6	 ָ%ִני	
 ָ�ֶה� ֵאי� ַ�ִהָ�ֵרת ֶ�ֵה� ִ&י ַעל %$ ְקַנס ָלֶה� ֵי� – ַה1ַQִה ְוַעל Jִביו ֲאִחי ֵאֶ%ת ְוַעל Jִחיו ֵאֶ%ת

 ַ&ת ְוַעל ְ&נ6 ַ&ת ְוַעל ִ&6L ַ&ת ְוַעל L&ִ6 ַעל ַהָ&א ...ְקַנס ָלֶה	 ֶ%ֵאי� ְוֵאE*. ִ)י� ֵ�ית ִמיַתת
6L%ְת ְוַעל ִא&ַ RLָ&ִ ת ְוַעל&ַ Rֵאי� – ְ&ָנ 	יב ֶ%ה*א ִמְ-ֵני ְקַנס ָלֶהOֵיָתת6 ְ&ַנְפ6% ִמְתַח/ִ%ֶ 

 ֵיָעֵנ� ָענ�� /ס�� ִיְהֶיה ְולֹא ֶ�ֶנ, ָממ�� ְמַ�ֵ+� ֵאי� ְ�ַנְפ�� ַהִ*ְתַחֵ(יב ֶ�ָ�ל, 1ִי� ֵבית ִביֵדי
 )ב�א ,ג כתובות(

*E6ִקי� ֵה� ֵאEִביו ֲאח6ת ְוַעל ֲאח6ת6 ַעל ַהָ&א: ַהJ 6 ֲאח6ת ְוַעל ִא/6 ֲאח6ת ְוַעלL%ְְוַעל ִא 
 ְלכֵֹה� ַוֲחל*ָצה ָ%הְ+ר* ָ+ד6ל ְלכֵֹה� Pְלָמָנה, ַהQִי1ָה ְוַעל Jִביו ֲאִחי ֵאֶ%ת ְוַעל Jִחיו ֵאֶ%ת

  )א ,ג מכות (...ֶהְדי6ט

, ומשל	 נכרת אד	: ובה מינה מנומקת 75,ומפתה אונס של כס� חמישי	 בקנס העוסקת, כתובות משנת
�: ומשל	 מת אד	 ואי�P יב ֶ%ָ#ל... 1ִי� ֵ&ית ִמיַתת ָ&ֶה� ֵאי� ַ&ִהָ#ֵרת ֶ%ֵה� ִ-י ַעלOֵי�אֵ  ְ&ַנְפ6% ַהִ/ְתַח 	Eֵ%ְַמ 

 הא	. ומשל	 נכרת, בהיכרת שה	, אפוא שברישא י	וללאו. ֵיָעֵנ% ָענJ %6ס�6 ִיְהֶיה ְולֹא ֶ%ֶנN ָממ�6
 משנת אבל, לזאת מתייחסת כתובות משנת אי�? ולוקה משל	, נכרת אלא, ומשל	 נכרת רק לא עליה	
  76!לוקי	 א� הנכרתי	 שאלו קובעת מכות
  

  א, ג מכות, נהמש  א, ג כתובות, משנה
 ֲאח0ת ְוַעל ֲאח-ת- ַעל ַהַ+א ...ְקָנס ָלֶה� ֶ&Kֵ& ְנָער0ת ֵאי$+
 ְוַעל Lִחיו ֵאֶ&ת ְוַעל ִאְ&0J ֲאח0ת ְוַעל ִא0R ֲאח0ת ְוַעל Lִביו
  ...ַהBַHִה ְוַעל Lִביו ֲאִחי ֵאֶ&ת

 ְוַעל Lִביו תֲאח0 ְוַעל ֲאח-ת- ַעל ַהָ+א ַה0$ִקי� ֵה� ֵא$+
 ְוַעל Lִחיו ֵאֶ&ת ְוַעל ִאְ&0J ֲאח0ת ְוַעל ִא0R ֲאח0ת
  ...ַהHִיBָה ְוַעל Lִביו ֲאִחי ֵאֶ&ת

  
  :ההסוגי של המוצא בנקודת הקשו וכ�

 
, .M.A תואר קבלת לש� גמר עבודת (49 בבבלי נערות אלו פרק י�ליפש רכיהוב ראו זו גדולה הסוגי על  74

 המחלקות השיטות על דיוני� וש� )נערות אלו ליפשי�: להל�) (ט"תשלה ירושלי�, העברית האוניברסיטה
 .ממו� לבי� קנס בי�

 ַהHֲַערָ  ַלֲאִבי ִעSRָ ַה@ֵֹכב ָהִאי& ְוָנַת�, ְמָצא+ְונִ  ִעSRָ ְוָ&ַכב +ְתָפSPָ אָֹרPָה לֹא ֲאֶ&ר ְבת+ָלה ַנֲערָ  ִאי& ִיְמָצא ִ�י"  75
 ִעSRָ ְוָ&ַכב אָֹרPָה לֹא ֲאֶ&ר ְ?ת+ָלה ִאי& ְיַפJֶה ְוִכי"; )29�28 כב דברי� ("...ְלִאָ@ה ִתְהֶיה ְול0 ָ�ֶס� ֲחִמִ@י�

 ).16�15 כב שמות ("ַהְ?ת+לֹת ְ�מַֹהר ִיְ&קֹל ֶ�ֶס� ל0 ְלִתL SJִָביהָ  ְיָמֵא� ָמֵא� ִא�, ְלִאָ@ה 0$ ִיְמָהֶרHָה ָמהֹר
 ֲחַנְנָיה רBִ MְבֵרM ְכLִחי	ָ  ה+א ֲהֵרי ֶ@ָ$ָקה ִמי ְלֵעיֶני	ָ  Lִחי	ָ  ְוִנְקָלה שנM ָכֵריָת� ְיֵדי ִניְפָטר+ ֶ&ָ$ק+ ָכֵרית0ת ַחְייֵבי ָ�ל"  76

 .)304' עמב( רפו 'פס ,דברי� ספרי השוו ;)טו ,ג מכות, משנה ("ַ<ְמִליאֵ  ֶב�
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 את הכא, )א ,ג כתובות (נערות אילו: והתנינ�, )א ,ג מכות (הלוקי� ה� אילו: תנינ� תמ�
  )240' עמ, ג"ע מד, א ז תרומות ירושלמי! (?"משל	 אמר את והכא לוקה אמר

 ועל, אחותו על הבא: הלוקי� ה� אלו, ורמינהו. 'כו אביו אחות ועל אחותו על הבא
 ועל, אביו אחי אשת ועל, אחיו אשת ועל, אשתו אחות ועל, אמו אחות ועל, אביו אחות
  77).ב"ע ,לא כתובות ,בבלי! (ומשל	 לוקה דאינו ל� וקיימא; הנדה

 חייב שהרי, כרת באיסור לו האסורות את פיתה או שאנס למי קנס תשלו	 כתובות משנת קובעת יצדכ
 ?מכות ג	 ביאת� על הוא

 שלוקה חכמי	 מודי	, להפרדה החיובי	 ניתני	 שא	 למדנו מה�". שכ� "לברייתות עתה נשוב
 את ומבטלת, Mמשוב זה דיו� שבה הגדולה ההסוגי מ� הקרקע את משמיטה זו הבנה אול	. ומשל	
  !כולה ההסוגי מוסבת שעליה ההקושי

 אול	? כתובות לפי קנס משל	 וא�, מכות משנת לפי לוקה כיצד, נערה אחותו על הבא על הקשינו
  :בירושלמי הקשו וכ�! משל	 ואינו לוקה בוגרת אחותו על הבא שכ�, להפריד נית� הלא

  
  תרומות, ירושלמי

  )242' עמ (ג"ע מד, א, ז
  ובותכת, ירושלמי

  )968' עמ (ב"ע כז, א, ג
 אחותו על הבא מעתה: יוסי' ר קומי מנא' ר' אמ

 79קטנה אחותו על הבא שכ�, וישל� ילקה 78בוגרת
  .לוקה

 אחותו על הבא מעתה: יוסי' ר קומי מנא' ר' אמ
 בוגרת אחותו על הבא שכ�, וישל� ילקה 80קטנה
  .לוקה

  
  :עולא לשיטת בבבלי אמרו לכ� ובדומה

 מלקות ולא ממו� לעונשו שוה גזירה דגמר: "י"רש (כעולא אמר לא ט"מ יוחנ� ורבי
 לאו בטלת ממלקות אחותו על בא דפטרת: "י"רש (כ� א	? ")ומלקות ממו� חייבי לכל

 כ"א, נמי בחבירו חובל! תגלה לא אחות� ערות בטלת, ")במלקות לאו שעונש שבה

 
 שתי בי� הסתירה מתו	 ההקושי אותה להקשות מקו� יש ומשלמי� לוקי� כרתות מחייבי ההקושי מלבד  77

 ְוַעל ַהRְַמֶזֶרת ַעל ַהָ?א בכתובות. ומשלמי� לוקי� כריתות חייבי שאינ� י�ולאו מחייבי א� אלה משניות
. י�ולאו חייבי, ֶהְדי0ט ְלכֵֹה� ַוֲחל+ָצה ְ<ר+ָ&ה ָ<ד0ל ְלכֵֹה� Gְלָמָנה הלוקי� ה� וובאל, קנס לה� יש ַהHְִתיָנה

 לנתי� ישראל בת לישראל ונתינה ממזרת: "הלוקי� בי� נוספת בבא שלפנינו מכות מסכת במשניות
 לוקה "הממזרת על הבא: "לשו� בזיהוי ממנה הסתירה את להעמיד א� זאת לפי היה ונית�". ולממזר
 – אחותו על הבא הלוקי� ה� אלו ורמינהי): "ב"ע ,לא כתובות, בבלי (בתוספות כ	 הקשו וכבר. ומשל�
 נטר אלא עלה דלקי קתני והת� קנס לה יש הממזרת על הבא דקתני למיפר	 מצי הוה דמתניתי� ארישא

 והיה כריתות חייבי בתר ש� שנויי� לאוי� דחייבי דהת� דמתניתי� מרישא למיפר	 אחותו על הבא עד הכא
 תוספת והיא, המהימני� הנוסח בעדי חסרה זאת בבא אול�". הממזרת על הבא עד המשנה כל להביא צרי	

 חייבי על ההקושי, מקו� מכל. )1888 וינה( 22 הערה 34 מכות מסכת שלו� איש אירמ ראו. מאוחרת
 עונשי� שמש הר�א ראו, כרתות יביחי לבי� גרידא מלקויות חייבי כניסת על. עומדת בעינה גרידא י�ולאו

 אלו רשימת של הכללי המבנה על; )6 הערה ש� ראוו ()ג"תשסה (184 ל"חז לספרות המקרא מ�: וחטאי�
 .204�178' עמב ,ש�  ראוהלוקי� ה�

 .ש� עיי�, משה בפני הגיה וכ	. בכתובות כבמקבילה, קטנה: ל"צ. בוגרת  78
 .הקודמת בהערה ראו .בוגרת: ל"צ. קטנה  79
 .נערה=   80
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! הרשע הכות ב� א	 והיה בטלת כ"א, נמי זוממי� עדי	! יוסי� פ�, יוסי� לא בטלת
 איכא נמי בחבירו חובל. חלוצה וב� גרושה בב� לקיומה אפשר זוממי� עדי	, אלא

 באחותו לקיומה איכא, נמי אחותו! פרוטה שוה בה שאי� הכאה שהכהו כגו�, לקיומה

 לישל	 נערה אבל בבוגרת דידה מלקות לאוקמי מצית באחותו נמי והכא: י"רש (בוגרת
 ב"ע ,לב כתובות ,בבלי")! (לתשלומי� תחת דתחת שוה גזירה וריבתה הואיל לילקי ולא

  )א"ע ,לג –

 לחזור מנא' ר את הביא זה איו	. כולה ההסוגי של יסודה את להשמיט שבכוחו איו	 גלו	 בזאת הלא
 כל את ולהציל האיו	 את לדחות כ� ידי ועל, זמניות�הבו במבח� הנידוני	 המקורות את ולבחו�, בו

  :ההסוגי של הצדקתה
  

  תרומות, ירושלמי
  )242' עמ (ד"ע מד, א, ז

  כתובות, ירושלמי
  )968' עמ (ג"ע כז, א, ג

 ותשלומי� מיתה עליו חל תמ�: 'ואמ מנא' ר חזר
 נתחייב הראשונה מהחסימה הכא בר� 81,כאחת

  .לתשלומי� ואיל	 ומיכ�, מלקות

 ומיתה תשלומי� עליו חל אחותו גבי: ומר חזר
 מיכ�, מכות נתחייב שחס� יו�מכ הכא בר�, כאחת
  .בתשלומי� ואיל	

  
 בקובM. ומשל	 לוקה אד	 ואי�, זמני�בו פעמי�חד מעשה אלא איננו אחותו על הבא של מעשהו

 הזמ� הפרשי אות	 וללא, זמ� הפרשי ביצוע	 בי� לנעוM שאפשר י�ולאו בשני עסקו" שכ� "ברייתות
  :מנא' ר של תלמידו, עזרא' ר רמערע זאת על. מאיר' לר חכמי	 שמודי	 מוכח אינו

  
  תרומות, ירושלמי

  )242' עמ (ד"ע מד, א, ז
  כתובות, ירושלמי

  )968' עמ (ג"ע כז, א, ג
 שלחבירו גדישו המצית: מנא' ר קומי עזרא' ר התיב

 והיל	 מיכ�, מיתה נתחייב הראשונה משיבולת, בשבת
 שיבולת כל על אלא, הכי� אמר את ולית, לתשלומי�

, תשלומי� והתריית 82מיתה התריית בה יש ושיבולת
� והתריית מכות התריית בה יש חסימה כל על הכא ואו

  .תשלומי�

 גדישו המצית הרי: מנא' ר קומי זעירא' ר התיב
 חייב הראשו� שיבולת על, בשבת שלחבירו

 על כ� אמר ולית, בתשלומי� והיל	 מיכ�, !מכות!
 על וכא, מיתה התריית בה יש ושיבולת שיבולת כל
  .מכות התרייה בה יש וחסימה חסימה כל

  
 ,ג ק"ב ("ְ&ַנְפ6% ִני�61 ֶ%ה*א ִמְפֵני ָ-ט*ר ַ&8ַָ&ת ַהָ+ִדי% ֶאת ֶ%ִהְדִליק ְוה*א...": שנינו. עזרא' ר טוע� וכ�

 יש"! לתשלומי� והיל� מיכ�, מיתה נתחייב הראשונה משיבולת "הרי זמ� בהפרשי התחשבנו ואילו). י
 הפרשי יש, מקו	 מכל, תקשה וא	. זו משנה על קשה, כ� שאילו, הזמ� הפרשי שיטת את לנטוש פואא

 סברה המעניקה 83,משפטית פיקציה, תשובת�? "כאחד באי	" העונשי	 שני חיובי וכיצד, זמ�
 הלא". תשלומי� והתריית מכות התריית בה יש ושיבולת שיבולת כל על: "משנתנו של להלכה משפטית

 הפעולות שתי חלות זמני של הלכתית חפיפה וליצור, קטני	 זמ� מהפרשי להתעל	 שיש וכחמ מכא�

 
 דבשעת הקנס ע� ומלקות כרת כלומר כאחת ותשלומי� מיתה עליו חל דתמ� אחותו גבי דשאני: "משה פני  81

 ".בשתיה� נתחייב ביאה
 .מכות: לייד� יד�בכתב. משה פני ראוו, בכתובות כבמקבילה, ל"כצ. מיתה  82
 ).העדה קרב�" (מיתה חייב היה בו התרו אלו ששור� שיבולת כל דעל"  83
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 לומר נית� כ� הרי אבל. התהלי� של ורגע רגע בכל החיובי	 שני חלות מיזוג של פיקציה ידי על
 יש חסימה כל על הכא ואו�: "זמניות�בו כא� יש המשפטית החשיבה שמבחינת', שכ� 'של בברייתות

 של ההפרדה בוטלה הרי, מאיר' לר חכמי	 מודי	 וכיצד, "תשלומי� והתריית מכות תהתריי בה
 אי� – וקשה, "שכ� "של בטע	 ונשארנו" לתשלומי� ואיל� ומיכ� מלקות נתחייב הראשונה מהחסימה"

 על הבא שכ� וישל	 ילקה בוגרת אחותו על הבא מעתה: "לדוכתה קושיא הדרא הרי, ומשל	 לוקה
  ".לוקה קטנה אחותו

, לגמרי ברייתות של פשוט� על מוותרי	, אמוראי	 של ומשמ	, בירושלמי כא� הבאי	 התירוצי	
 משנת מסתירת ההקושי את ולקיי	 לשמר ובלבד, במפורש בה� הנאמר מ� הרחוקות אוקימתות דר�

  .בתירוצה האמוראי	 ראשוני מש	 המובא ושל, כולה ההסוגי של המוצא נקודת, מכות ומשנת כתובות
 ידי על מכות ומשנת כתובות משנת סתירות את לסלק דר� קיימת א	. הנותנת היא מבחינתנו 	אול

, ובוגרת נערה של כאוקימתות, דחיקי כשינויי שבמשנה אלה הלכות להעמיד לנו למה, "שכ� "סברת
 על פליגא' מתני: "בלבד מאיר' כר המשנה העמדת, הללו התירוצי	 ובי�. תנאי וכתרי, התרו ולא התרו

 רבי דו, מאיר כרבי לה פתר? לוקה אינו בו התרו ואלו קנס לה� שיש נערות אלו לקיש ב� שמעו�' ר
 מאיר רבי? מני הא אמר לקיש ריש: "כתובות למשנת בבבלי וכ�). ירושלמי" (ומשל	 לוקה אמר מאיר

  ).ב"ע ,לג כתובות" (ומשל	 לוקה 84:דאמר, היא
 קשה. וביה מיניה סתירה של אחר דג	 לה� אבל, �תלמידי ושני תברא שדינ� משניות ישנ� אמנ	

 מתכונת על השומרי	 ארוכי	 משנה גושי על הללו התירוצי	 מ� העולי	 ההפרשי	 סדרת את להטיל
  .ולעניינו במקומו אחד כל, העונשי	 שני את וקובעי	, משותפת סגנונית

 המשניות. כפשוט� וכתובות מכות משניות את וא�, כפשוט�" שכ� "ברייתות את שנקיי	 מוטב
 ומוהר אסורה ביאה, לפנינו רשעיות שתי": שכ� "ברייתות של ההפרדה דרכי פי על יפה מתיישבות

 ולא. עונשי	 שני מחייבו אתה רשעיות ולשתי, משל	 ואינו לוקה בוגרת אחותו על הבא שכ�, בתולה
  85!הסוגי שהולידה הקושי על אלא, כלו	 על ויתרנו

  חוס�. 3

  עאמצי בבא, תוספתא
  )105' עמ (יב, ח

  מציעא בבא, בבלי
  א"ע צא

  תרומות, ירושלמי
  )242' עמ (ג"ע מד, א, ז

  הפרה את החוס�
, קבי� מששת לה יפחות לא

  .קבי� משלשת, חמור

 הפרה את החוס� רבנ� תנו
 ארבעת ומשל� לוקה בה ודש
 קבי� ושלשת לפרה קבי�

  .לחמור

 פרתו בחוס� מאיר' לר' חכמ מודי� והתני
 קבי� ששת ומשל� לוקה שהוא שלחבירו

 החוס� שכ�, לחמור קבי� וארבעת לפרה
  .לוקה פרתו

  
 ומת לוקה אינו הא ואמאי: "מידית הקושי מזמי� הזה הסגנו�"! ומשל	 לוקה: "הבבלי של בברייתא

". ומשל	 לוקה' דאמ היא מאיר' ר מני הא אביי אמר: "התירוM ובעקבותיה, "ומשל� לוקה אינו
 א�, בבבלי שעשו כמו יישובה לשאלת מתייחסת וא�, שבבבלי כזו הלכה מכירה למישבירוש הברייתא

 
 את השוכר פרק פרידמ� ראו. אליו המיוחסת סברה מציינת אלא, אמרה המתעד מונח איננה" דאמר "תמיל  84

 .438�436' עמב, 1 ש"ה לעיל, האומני�
 .139�138' עמב, 19ש "לעיל ה, פיניליש ראוו  85
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 מודי	. בלבד מאיר' ר לשיטת זו הלכה לצמצ	 צור� אי�: בבבלי אביי עמדת של ניגודה היא עמדתה
' ר'" ומשל	 לוקה "כל לראות המגמה גברה בבבלי ואילו! ומשל	 שלוקה בזאת א� מאיר' לר חכמי	

  .חולקי	 חכמי	ו, דווקא' מאיר

  הכיפורי� ביו� וטבח גנב. 4

  ַוֲחִמ8ָה Pְרָ&ָעה Lְַ%ל*ֵמי ְמַ%ֵל	 ...ַהִ#י-*ִרי	 ְ&י6	 *ָמַכר ְוָטַבח ָ+ַנב

 בבא (וֲחִמ8ָה Pְרָ&ָעה Lְַ%ל*ֵמי ְמַ%Eֵ	 ְוֵאינ* ֶכֶפל Lְַ%ל*ֵמי ְמַ%Eֵ	 ...ַ&8ַָ&ת ְוָטַבח ָ+ַנב
  )ד ,ב ,ז קמא

 על' וה' ד ותשלומי שבת חילול על מיתה התחייב בשבת הנגנב השור את או השה את הגנב כשטבח
  .לשל	 עליו, מיתה ולא כרת חייב חילולו שעל הכיפורי	 ביו	 ואילו, ומשל	 מת אד	 ואי�, הטביחה
" אות� קי�מל שמי	 בידי וכרת שמי	 בידי מיתה שחייבי� פ"ואע ("לוקי	 כרתות חייבי הרי, אול	

 הכלל מתו� בבבלי והקשו). 86)בבבלי ברייתא(" ארבעי	 מלקות בכלל ישנ� כריתות חייבי"; )תוספתא(
  :מאיר' כר המשנה את והעמידו, "ומשל	 לוקה אי�" המופשט

, איכא מיהא מלקות, ליכא דקטלא נהי? אמאי: אמרי. 'וכו הכפורי	 ביו	 וטבח גנב
 קמא בבא (ומשל	 לוקה: דאמר, היא מ"ר? מני הא: אמרי! ומשל	 לוקה דאינו ל"וקי
  87).ב"ע ,לג כתובות = א"ע ,עא

 תוספת קמא בבא במשנת לראות עדי� בוודאי. הגדולה ההסוגי של התירוצי	 את שוב מיישמי	 נמצאנו
, ה	 שמות שני שהרי, "ומשל	 לוקה אינו" כגו� מחייב לכלל סתירה בכ� ראה לא משנתנו שמסדר ראיה
, כפשוטה לפרשה יש, וליכודה סגנונה, משנתנו ולכבוד. לוקה הכיפורי	 ביו	 וKיו ושור השוחט שכ�
 בדברי רווחת כהלכה שאיננה יחיד כדעת הרבה משניות להעמיד ולא, האוקימתות בשיטת להרבות ולא

 כל לקיש ב� שמעו�' ר יסבור ואי�, מנא' ר קומי חיננא' ר' אמ "88:עצמו בירושלמי נאמר וכבר. תנאי	
  89!".'וגו בשגגה קודש יאכל כי ואיש' כת והא? מאיר' דר קרייא, מאיר' דר' ימתנ

  
  

 
 כדי: יצחק רב בר שמואל' ר בש� חייה בר בו�' ר": "רשעתו כדי "לפסוק זו הלכה הוסמכה ובירושלמי  86

 לשמי� שמסור דבר יצא, ]פ"שי – מלקות כגו� [מה� אחד התופש די� לבית מסורי� דברי� שני, שעתור
 ). 1205' עמב, ד"ע ה, ב ,ז קמא בבא, ירושלמי]" (כרת[

 אלא הבבלי של כאוקימתא לא) ב ,ז קמא בבא (לירושלמי פירושו אגב למשנה פירש משה הפני ואילו  87
 חילוק אי� הכפורי� דביו�. הכיפורי� ביו� ומכר וטבח: "הגדולה וגיאבס יוחנ�' כר ביה אתרו לא בשיטת

 שוגגי� מלקות חייבי ל� דקיימא לקי ולא ביה אתרו דלא וכגו� כרת אלא זדונו דאי� משל� בטבח' ואפי
 ".התשלומי� מ� פטורי� שוגגי�' אפי די� בית מיתות חייבי אבל בתשלומי� חייבי�

 .241' עמב, ג"ע מד, א ,ז תרומות, ירושלמי  88
, מ"כר הכל ודתרומות דהכא' למתני דאוקי, מאיר דרבי מתניתא כל לקיש ב� שמעו� רבי יסבור ואפילו"  89

 כי איש דהכתיב מאיר דרבי אליבא כ� ג� המקרא לתר� יכול וכי, בתמיה. מאיר דרבי קרייה – קשה אכתי
 משה פני!" (מתשלומי� ורי�פט שוגגי�' אפי מלקיות חייבי כל הא ל"ולר, ישל� בשגגה קדש יאכל

 ).968' עמב, ב"ע כז, א ,ג כתובות, ירושלמיל
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  ותשלומי� מיתה לאור ותשלומי� מלקות. ד

  י"דרשב מכילתא
  )130' עמ (כג, כא

  קמא בבא, תוספתא
  )46' עמ (יז, ט

 הרג יכול. )23 כא שמות( נפש ונתתה יהיה אסו� וא�
 שלזה ואצבעו שלזה ראשו וקטע כאחד ובהמה אד�

 תחת נפש ל"ת? ותשלומי� מיתה חייב יהא יכול כאחד
 נפש ולא ובהמה נפש תחת נפש ולא, )יח כד ויקרא( נפש
, בהמה הרג כ	 ואחר אד� הרג אבל 90.ועי� נפש תחת
' שנ, חייב שלזה אצבעו קטע כ	 ואחר שלזה ראש קטע
, הכלל זה. ועי� נפש תחת נפש ובהמה נפש תחת נפש

 במיתה נידו�, כאחד תשלומי�ו מיתה עו� בו שיש כל
  .התשלומי� מ� ופטור

 ידו את וקיטע הרגו, כאחד בהמתו את והרג הרגו
 ולא' שנ, פטור כאחד עינו את וסימא הרגו, כאחד
 אי� אסו� יש א� 91הא, יענש ענוש אסו� יהיה
 קיטע, הרגו כ	 ואחר בהמתו את הרג אבל. נענש

 כ	 ואחר עינו את סימא, הרגו כ	 ואחר ידו את
 כל, הכלל זה. ישל� של� לו דמי�' שנ, חייב הרגו

 מיתה, פטור כאחד ותשלומי� מיתה עליו שחלה
 הרי, מיתה כ	 ואחר תשלומי�, תשלומי� כ	 ואחר

  .חייב זה

  האיסור אופי מול זמניות�בו. 1

 מלקות של החלש התיעוד לעומת ותשלומי� מיתה די� של התנאי	 בדברי מורחב לתיעוד זכינו
 מיתה לגבי זמניות� בו של המושג יש התנאי	 בדברי שאמנ	 רעיו� עולה במקורות עיו� אגב .ותשלומי�
 המושג אי� א�, ותשלומי	 למיתה המיוחדי	 והפסקי	 הדרשות במערכת מעורה ג	 והוא, ותשלומי	

 של הפסוקי	 בדרשות כלשהו צמיחה מקו	 לו אי� שג	 כפי, ותשלומי	 במלקות כ� כל משמש הזה
) ב ,ג (כתובות במשנת וכ�, לעיל שהובאו ובתוספתא י"דרשב במכילתא נעיי�. ומי�ותשל מלקות

  :כדלהל�

 ָלֶה	 ֵאי� ְ&ָנR ַ&ת ְוַעל ִ&RLָ ַ&ת ְוַעל ִאְ%6L ַ&ת ְוַעל ְ&נ6 ַ&ת ְוַעל ִ&6L ַ&ת ְוַעל ִ&6L ַעל ַהָ&א
 ֵאי� ְ&ַנְפ6% ַהִ/ְתַחOֵיב ֶ%ָ#ל 1ִ92י� ֵבית ִביֵדי ִ/יָתת%ֶ6  ְ&ַנְפ6% ִמְתַחOֵיב ֶ%ה*א ִמְ-ֵני ְקַנס

	Eֵ%ַָממ�6 ְמ Nס�6 ִיְהֶיה ְולֹא ֶ%ֶנJ %6ֵיָעֵנ% ָענ.  

  :ליברמ� ש"הגר וכתב

 במעשה וממו� מיתה נתחייב שא	 שלהל� הפסוק מ� למדי	 ב"מ ג"פ כתובות במשנת
 אנו] פ"שי – בתוספתא, כלומר [שלנו יתאובברי, מתשלומי� פטור אחד לאד	 אחד

 ובמכילתא. 'א ח"ל כתובות בבלי עיי�, מעשי	 בשני הדי� שהוא זה מפסוק למדי	

 
) = 165 המבורג י"כ (ב"ע פד קמא בבא, בבלי, "עי� תחת ונפש עי� ולא עי� תחת עי� חזקיה דבי מדתנא"  90

 .א"ע לח כתובות
 ראו .)179 רההע 207' עמב ,14 ש"ה לעיל ,"ומשל� מת" ליפשי� (כארמית זו" הא "לראות הכרח אי�  91

 ).כתוב והא" = והכתוב "אגב (5 הערה 275' עמב ,25 ש"ה לעיל ,עתיקתא תוספתא פרידמ�
 מת" ליפשי�; רסו' עמב, לכתובות השל� ס"דק ראו הנוסח בעדי זה לשו� חיסור על. 'וכו שמיתתו  92

 היה לא העור	 לפני שהיה במקור כי ("163�162' עמב, ש�; 26 הערה 160' עמב ,14 ש"ה לעיל ,"ומשל�
 ארבע לתוספת הפשוט שהטע� דומה אול�. 174' בעמ, ש� ,זו משנה בדבר ומסקנתו; ")עיקר כל הסיפא
: לכרת א� שימושו את מצינו. די� בית למיתת משמעי�חד אינו' בנפשו מתחייב 'שהמונח הוא אלה מילי�

 וכהערה, )א ,א חולי� ("ְכֵ&יָרה ְ&ִחיָטת0 ְ?ַנְפ&0 ְתַחKֵיבִמ  ֶ&ה+א Aִי Gְפַעל ַהִ�יA+ִרי� +ְבי�0 ַ?ַ@ָ?ת ַה@0ֵחט"
 ליפשי� אצל אחרת דעה ראוו). משמעותו את להבהיר הדח� ומכא�, אבות במסכת שכיח (גרידא מוסרית

 .ש� ,"ומשל� מת"
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 א	 שאפילו 93,ח"י, ד"כ שבויקרא הכתוב מ� למדי	, 176' עמ, ג"כ, א"כ י"דרשב
  94.הממו� מ� פטור, לזה ונפשות לזה ממו�, אד	 בני לשני מתחייב

 אסו� יהיה לא וא	 "כתוב מקרא של אלה דרשות בשלוש הטמו� הגיוו� בנתבה אותנו מנחה ליברמ�
... שלזה" (אד	 בני בשני מדבר שבמדרש" כאחד שלזה ואצבעו שלזה ראשו וקטע "הרי". ייענש ענוש
 מקורית המקבילות משתי איזו. אחד באד	 שבתוספתא" כאחד ידו את וקיטע הרגו "ואילו, )"שלזה
 כ� אחר ומשתקפת והולכת, ההלכה במדרשי שתחילתה הכתובי	 דרשת 95תמקומו בכמה ראינו? יותר

 בני שני דימוי העדי� שהמדרש אפשר. הלכה בצורת אותה וקובעת, הדרשה את המשמרת, בתוספתא
 הגדול החידוש. העובר הפלת על וממו� האישה הריגת על נפש הרי, ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצא* לפסוק בצמוד אד	

  .להל� ורא, "מעשי	 שני "משמעות על"! מעשי	 שני "הוא כאחד ובתוספתא שבמדרש
  :כלל בצורת זה די� מוסרות התוספתא ה� המשנה ה�, המדרש לעומת

  )משנה (ֵיָעֵנ% ָענJ %6ס�6 ִיְהֶיה ְולֹא ֶ%ֶנN, ָממ�6 ְמַ�ֵ+� ֵאי� ְ&ַנְפ6% ַהִ/ְתַחOֵיב ֶ%ָ#ל

  )תוספתא( פטור אחדכ ותשלומי� מיתה עליו שחלה כל: הכלל זה

. זה אחר זה ולא, "כאחד "דהיינו, המדרש לשו� את ג	 התוא	 דגש, שלה הדגש על שוקדת התוספתא
. כאחד מתרחשי	 ששניה	 להבהיר כורח ויש, עסיקינ� מעשי	 בשני שהרי, ייאמר זה שתנאי הוא הכרח
 אחד במעשה הריש, מהלכה את תוא	 הזה התנאי אבל, במפורש זה דגש הוזכר לא במשנה ואילו

 מלפרש מונע� מקרא של פשוטו ג	 96.אפשרי בלתי הוא" זה אחר זה"ו – "אחותו על הבא" – עסיקינ�
 אפוא זמניות�בו. אחת פעולה, הדברי	 פני על, ָהָרה ִא8ָה ְוָנְגפ* אנשי	 בי� ריב אירע שהרי, זה אחר זה

  97."אסו� יהיה ולא" ודרשת "ותשלומי� מיתה" די� של שורשית תכונה היא

  שני מעשי�. 2

ויש לומר ". בשני מעשי	"ש ליברמ� "פירש הגר")  וקיטע את ידו כאחדהרגו: "כגו�(את התוספתא 
. א� מעשה המבצע אחד הוא', שני מעשי	'שאמנ	 התוצאות שתיי	 ה� ומבחינת התוצאות אפוא 

 
 כתובה, יח� יז כד' שבויק' נפש תחת נפש 'זהו: "ש� ומלמד אפשטיי� מהדורת ,י"דרשב למכילתא בהערות  93

 ז' בעמ כמוסבר( עצמו אפשטיי� הערת, כלומר, גרשיי� מוקפת ההערה" ('ישלמנה בהמה נפש ומכה 'אצל
 לשו�). 218' עמב ,14 ש"ה לעיל ,"ומשל� מת" ליפשי�; כב' עמב, ש� אפשטיי� של מבואוב נוועיי ).ש�

 מכל. "ָנֶפ& Jַַחת ֶנֶפ& ְיַ&ְ$ֶמHָה ְ?ֵהָמה ֶנֶפ& ה+ַמ�ֵ . י+ָמת מ0ת Lָד� ֶנֶפ& ָ�ל ַיֶ�ה ִ�י ְוִאי&": ש� הכתובי�
. ָנֶפ/ Jַַחת ֶנֶפ& ְוָנַתJָה ִיְהֶיה Lס�0 ְוִא�": כא� ממקומו הראיה שעיקר דומה, לש� קריצה יש א� ג�, מקו�

 ָיד Jַַחת ָיד ש� וכ�". ועי� נפש תחת נפש ולא "י"דרשב במכילתא ומכא�, )24�23 כא שמות ("ַעִי� Jַַחת ַעִי�
 וקטע: "במדרש וא�, "כאחד ידו את וקיטע הרגו", מדרשנו פי על הנאמרת, שבתוספתא בהלכה וכזה

 ".כאחד שלזה ואצבעו שלזה ראשו
 .103' עמב, 28ש "לעיל ה, מאק באב, ליברמ�  94
 .25 ש"ה לעיל ראו  95
 הביאה בשעת ("משה פני ושופיר") כאחת ותשלומי� מיתה עליו חל תמ� ("מנא' ר של סברתו השווה  96

 ").בשתיה� נתחייב
. מוכחת הפרדת�, לא שא�, כאחד הבאי� חיובי� בשני אלא הדיו� אי� ותשלומי� מלקות בתחו� ג�  97

; )ג בנספח להל� מובא, גנבה הלכות ,תורה משנה, �"רמב" (אחת בבת ומלקות תשלומי� שנתחייב "השווה
 .יותר ההלכות הגדרת על המקרינה התכונה אווה, החיובי� יחס הוא זה כלל של מחצבתו מקור, מקו� מכל
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באה מתו� המעשה זמניות �ובו, זמניות�י והתוספתא אומר בו"ובאמת כל הדגש	 של המכילתא דרשב
' שני מעשי	'ליברמ� תלה את האפיו� . 'שני מעשי	'ולא , פעמי הגור	 לתוצאות סימולטניות�החד

עיי� בבלי כתובות ,  אנו למדי	 מפסוק זה שהוא הדי� בשני מעשי	שלנו ובברייתא: "בבבלי כתובות
  :וש	". 'ח א"ל

אבל , ינו והרגו בהמ היכא דסימא את ע"ד אמינא ה"אמר רמי בר חמא איצטרי� ס...
הא נמי ל רבא "א,  אימא נישקול ממונא מיניהדסימא את עינו והרגו בדבר אחרהיכא 

  .ולא עי� ונפש תחת עי�דתנא דבי חזקיה עי� תחת עי� ,  תנא דבי חזקיה נפקאמאיד2

ומעשה אחד מבחינת האד	 , שני מעשי	 ה	 מבחינות התוצאות, כאמור, אשר לפשוטה של התוספתא
הפושע עשוי להיעזר ,  ממש ולא בזה אחר זה"כאחד", " וקיטע את ידו כאחדהרגו"כדי לבצע . המבצע

ובאשר לפעולה ולזמני	 הוא מעשה , בכלי הדומה לשני סכיני גיליוטינה המופעלי	 במשיכת חבל אחת
  .אחד

, ולא הש	 המביאו לידי חיוב ממו� מביאו לידי חיוב מיתה, שתי התוצאות משני שמות ה�, והנה
שלפיו א	 נית� להפריד את , ואילו נהגנו לפי עקרו� ההפרדה שראינו לעיל בעניי� לוקה ומשל	

מכל מקו	 הרי ָ-ט*ר המתחייב ! א� כא� היה ראוי לחייבו מיתה ותשלומי	, החיובי	 ילקה וישל	
". כאחד"כשהפטור מותנה באופ� בלעדי בכ� שהפעולות נעשו על ידיו , בנפשו מתשלומי	 במעשה זה

וא	 יהיה אסו� מתחייב בנפשו על , דינו נלמד מ� הפסוק ְולֹא ִיְהֶיה Jס�6 ָענ%6 ֵיָעֵנ%, במקרה שכזה
זמניות בלבד �הפטור הוא פועל יוצא מ� הבו, הווה אומר). לעיל במכילתא(נפשות ופטור מממו� 

שמות שוני	 הג	 ששני מעשי האיסור הנובעי	 מפעולתו משני , )הנלמד ממעשה נגיפת אישה הרה(
  !ה	

הבה נתייחס למי שמדליק את גדישו , "מת ואינו משל	"כדי להדגי	 עוד את העקרונות של הדי� 
ומדוע כא� אי� אנו מפרידי	 את . ודינו במיתה ופטור מממו�, של חברו בשבת ובכ� עבר על שני שמות
רה שאמרנו בברייתות הרי נית� להפריד	 על ידי אותה הסב? שני השמות ונחייבו ג	 ממו� וג	 נפשות

ולפי מבח� זה אתה למד שה	 , ונאמר שג	 המדליק את גדישו שלו בשבת א� הוא נידו� במיתה, "ֶ%ֵ#�"
  ?מדוע לא יתחייב בשניה	, וא	 שני שמות ה	; שני שמות

או א	 ניתני	 , אלא שבדי� מיתה ותשלומי� אי� אנו מתחשבי	 בכ� א	 הוא ש	 אחד או שני שמות
, אלא בכ� ששניה	 באי	 כאחד, כפי ששמענו בדי� מלקות ותשלומי	, "שכ�" סברת להפרדה על פי

די� לוקה : לכל אחד משני הכללי	 האלה בית אב לעצמו. הרי הוא קנה המידה לדי� מיתה ותשלומי	
די� מת ומשל	 מ� ְוָנְגפ* ִא8ָה ; הרי לוקה ומשל	, וא	 ה� שתי רשעיות, "כדי רשעתו"ומשל	 מדרשת 

  .פטור מתשלומי	,  וא� שה� משני שמות98,מעשה חד פעמי ושתי תוצאות ממנו,  ְוָיְצא* ְיָלֶדיהָ ָהָרה

 
 אשה ונגפו, אומר אליעזר' ר משו� חני� אבא. ילדיה ויצאו הרה אשה ונגפו: "ח פרשה ,נזיקי� במכילתא  98

 על הכה שא�, הרה לומר תלמוד ומה, הרה שהיא למדנו הא, ילדיה ויצאו שנאמר לפי, נאמר למה הרה
 במקו� שיכנה עד חייב שאינו מגיד, הרה לומר תלמוד, חייב יהא אני שומע מאיבריה אחד על או ראשה
 ).א"ע מט קמא בבא, בבלי השוו" (עוברה
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 נעשו שני – מקו	 שאינו מקומו – 99"כדי רשעתו" לדרשת "אינו מת ומשל	"במידה והוכנס 
  .שלא בטובת	, הכללי	 משפיעי	 זה על זה

  ?מעשי� שני או אחד מעשה – חברו של גדישו את המדליק. 3

 א	, דהיינו. אחד מעשה שהוא בכ� מותנה) משל	 ואינו מת (ותשלומי	 מיתה שדי� קבענו בסמו� עילל
 לעיי� עלינו זה לעיקרו� בקשר. ומשל	 מת אזי, זה אחר בזה שנעשו מעשי	 שני שה	 להוכיח תוכל
 �די כא� הופעל התנאי	 דברי ושאר המפורשת המשנה שלפי, בשבת חברו של גדישו את המדליק בדי�

 הא	, השאלה ועולה. בנפשו נידו� שהוא מפני מתשלומי	 פטור ולכ�, משל	 ואינו מת ותשלומי	 מיתה
 משיבולת שהרי, מנא' ר לפני בירושלמי הקשו שכבר וכפי, כא� תופס באמת אחד מעשה של העיקרו�
 אמר את לית: עזרא' ר דברי באות	 בצדה ותשובתה! בתשלומי	 ואיל� מיכ� במיתה נתחייב ראשונה

 כל על: מופשטת משפטית סברה מפעילי	 אלא, מעשי	 לשני הפרדה כא� מפעילי	 לא אנו, הכי�
  .ותשלומי	 מיתה התראת ושיבולת שיבולת

 והיל� מיכ� מיתה נתחייב הראשונה משיבולת"ש לומר שבירושלמי הדקי	 הדיוקי	 למרות
 אינה לחברו ההפסד וגרימת, זמניות�הבו דרישת את סותרת אינה התנאי	 דברי פשטות, "לתשלומי�

  :בזמנה�בו אלא, שבת חילול עברת אחר כחלה נתפסת

  )י ,ג ק"ב, משנה (ְ&ַנְפ6% ִני�61 ֶ%ה*א ִמְפֵני ָ-ט*ר ַ&8ַָ&ת ַהָ+ִדי% ֶאת ֶ%ִהְדִליק ְוה*א

  )ה ,ו ק"ב, משנה (ָ-ט*ר ִע/6 ְוִניKְַר� ל6 ָסמ*�ְ  *ְגִדי ל6 ָ#פ*ת ֶעֶבד

,  כד,ק ו" ב,תוספתא(שוגג פטור מפני שנידו� בנפשו ' היה אד	 יש� בתוכו ודלק אפי
  )27' עמ

 ְוֶ%ִהְדִליק ֶאת ְ+ִדיִ%י ְבי6	 ַהִ#י-*ִרי	 ֲהֵרי ...	 לֹא ָתב6א* *ְתִעיד*ִני ֲאִני ֲעֵליֶכ	 ִא ַמְ%ִ&ַיע
 ֶ%ֵאי� ַחOָיִבי� ַעל Lְִביַעת ָממ�6 ...ָ&ת ֲהֵרי ֵאיE* ֶפט*ִרי� ְוֶ%ִהְדִליק ְ+ִדי6% ַב8ַ ...ֵאE* ַחOָיִבי�

  ).ח� ו,שבועות ד, משנה(ְ#ִפיSָד�6 

פרט .  הרי אילו מיעוטי	–" מכל", "בהנה", "בה", "אחת". "על אחת מכל אשר יעשה"
 אילו  מה ראיתה לרבות את...לא הדלקתי' והוא או,  הדלקתה את גדישי בשבת...לאומר

נידו� ] הוא) [אינו(מרבה אני את אילו ש. אחר שריבה הכתוב מיעט? ולהוציא את אילו
 דבורא ,ספרא (100נידו� עליה	 בנפשו] אינו)[הוא(ומוציא את אילו ש, עליה	 בנפשו

  ).214' עמ,  פרשה יב,דחובה

שהוא נידו� עליה	 "בגדיש כ� קובע הספרא כא� )  ֶ%ה*א ִמְתַחOֵיב ְ&ַנְפ6%ִמְ-ֵני(כבמשנת כתובות 
")  שיש בו עו� מיתה ותשלומי� כאחדכל("י "הנאמר במכילתא דרשב" כאחד"ללא אזכור , "בנפשו

הלא פשוט מדברי הספרא ומ� , מכל מקו	").  שחלה עליו מיתה ותשלומי� כאחדכל("ובתוספתא 

 
, בבלי" (וממו� במלקות וחדא, וממו� במיתה חדא"; בפרוטרוט א חלק לעיל ראו, א מכות ,בתוספתא  99

 . ש� לעיל נועיי, )א"ע ,לז כתובות
 .297' עמב, א; 39' לשו, 214' עמב, ג, פינקלשטיי� מהדורת ראו  100
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 לנו עניי� בדיוק  ואי�101,המשניות דלעיל שמעשה אחד של הדלקת הגדיש הוא המחייבו שני חיובי	
שלפיו , או כבירושלמי, ב"וכיו, דק או מפולפל המפריד בי� חיוב שבת לבי� חיוב ממו� על הגדיש כולו

 הראשונה נתחייב מיתה ומיכ� משיבולת("חיוב זה אמור לחול רק לאחר כילוי הגדיש כולו בשרפה 
אמנ	 ג	 בירושלמי (? הלא מעשה ההדלקה הוא הוא שכילה את הגדיש, אדרבה"). ואיל� לתשלומי�

 אלא שבאו ותירצו בסברה המשפטית המתוחכמת שההתראה מוסבת על כל ,השתחררו מתפיסה זו
  ).שיבולת ושיבולת

  זמניות�הבו עקרו� של המדקדק היישו�. 4

 מיתה של למקרה וממהות	 מתחילת	 שייכי	 בו וההקפדה 102זמניות�בו של העיקרו�, דברינו לפי
 הוא הלא, )23 כא שמות (ִיְהֶיה Jס�6 ְוִא	 הפסוק מ� המשתמע עיקרו� ואה שהרי, דווקא ותשלומי	

  .ותשלומי	 מיתה דיני של מחצבת	 מקור
  :שנינו 103)46' עמ (יט ,ט קמא בבא ,בתוספתא

 עד הכיס בגניבת נתחייב שכבר, חייב זה הרי, בשבת והוציאו חבירו של כיסו הגונב
  104.טורפ, ויוצא בו מגריר היה א	. שבת תבוא שלא

  .ותשלומי	) שבת חילול על (למיתה הדקה ההפרדה שיטת יישו	 אפוא יאה
 :שנינו בבבלי

 שהוא – ואכלו חבירו של חלבו בגונב הקנה ב� נחוניא רבי מודה: חסדא רב אמר, גופא
  ).105א"ע לא כתובות (חלב איסור לידי שיבא קוד	 בגנבה נתחייב שכבר, חייב

  :זו היא, ס"הש בכל והידועה השכיחה, הקנה ב� נחוניא' ר שיטת

' עמ, יח ,ז קמא בבא ,תוספתא (לתשלומי� כשבת הוא הרי הכפורי	 יו	' או נחוניא' ר
  ).106ומקבילות, 34

 
 כיסו הגונב: "כדלהל�, חיובי� שני כל בי� זמני� הפרשי בנעיצת תנאי� בדברי ש� זעיר נחלשה זו עמדה  101

 בו מגריר היה א�. שבת תבוא שלא עד הכיס בגניבת נתחייב שכבר חייב זה הרי בשבת והוציאו חבירו של
 הגונב: אביי בר ביבי רב מתיב: "שבבבלי במקבילה. )46' עמב, יט ,ט קמא בבא ,תוספתא" (פטור ויוצא

, פטור ויוצא מגרר ויוצא מגרר היה; סקילה איסור לידי שיבא קוד� בגניבה נתחייב שכבר, חייב בשבת כיס
 שהקשו מה, ש� הבסוגי ראוו; ומקבילות א"ע לא כתובות, בבלי" (כאחד באי� וגניבה שבת איסור שהרי

 בתוספתא בהלכה הרגיל מ� חריגה, 121 ש"ה להל�  ג�ראו). א"ע עב דרי�סנה, בבלי'; וכו שתירצו ומה
 .לנו הידועות התנאי� למסורות התאמת� מידת מה ההלכות רצ� לאותו ע"וצ, זו להלכה הסמוכה

 ליפשי� ראו – בה המשמשות השיטות ושתי א"ע ,לא – ב"ע ל כתובות ,בבלי בסוגיית זמניות�הבו לעקרו�  102
 .37–36' בעמ ובייחוד, 37–30' עמב ,74 ש"ה לעיל ,נערות אלו

 .ובמקבילות  103
 .42–39' עמב ,74 ש"ה לעיל ,נערות אלו ליפשי� ראו וגלגוליה זו להלכה  104
105  � ."חסדא רב והאמר": בלשו� ב"ע ל ובד
 ריש כתובות בסוגיית הקנה ב� נחוניא' ר דברי של המקבילה מיקו� ביותר לנו חשוב. בפרוטרוט להל� ראו  106

 יו� את עושה היה הקנה ב� נחוניא רבי :דתניא, הקנה ב� נחוניא מדרבי ולאפוקי" ):א"ע ,ל (לישיש פרק
 בנפשו מתחייב הכפורי� יו� א�, התשלומי� מ� ופטור בנפשו מתחייב שבת מה, לתשלומי� כשבת הכפורי�
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 א� אלא, )"ומשל	 מת אי�" (מתשלומי� פטור, בנפשו המתחייב, שבת המחלל רק לא, אומר הווה
 לנעוM נית� שא	 מוסי� זאת על. "ומשל	 נכרת אי�" – מתשלומי� פטור הכיפורי	 יו	 את המחלל
 לידי שיבא קוד	 בגנבה נתחייב שכבר: "בשניה	 חייב הכרת לחיוב התשלומי� חיוב בי� זמ� הפרשי
 רב אי�, הרווחת השיטה לפי לוקה, בכרת שהוא, חלב שהאוכל פי על א�. בכרת שהוא, "חלב איסור
 זמ� והפרשי היות. מיתה של יההראי מזווית אלא, מלקות של הראייה מזווית לנושא מתייחס חסדא

 –" חייב זה הרי בשבת והוציאו חבירו של כיסו הגונב (""ומשל	 מת אי�" של הפטור את מבטלי	
  ."ומשל	 נכרת אי�" של הפטור את מבטלי	 זמ� הפרשי כ�, )יט ,ט ק"ב ,תוספתא

  :בירושלמי" ֶ%ֵ#� "לברייתת חסדא רב דברי דמיו� על להעיר עלינו
  

  ומותתר, ירושלמי
 )242' עמ (ג"ע מד, א, ז

  כתובות, בבלי
 א"ע לא

  והתני
  מאיר' לר' חכמ מודי�
  ומשל� לוקה שהוא 107שלחבירו חלבו בגונב

  .לוקה חלבו האוכל שכ�

  חסדא רב אמר
  הקנה ב� נחוניא רבי מודה
  חייב שהוא ואכלו חבירו של חלבו בגונב
 חלב איסור לידי שיבא קוד� בגנבה נתחייב שכבר

  
, בתשלומי	 ומחייבי	 כשבת הכיפורי	 יו	 עושי	 שאי� הקנה ב� נחוניא' ר מודה, חסדא בר במאמר
 המטילה', וכו" נתחייב שכבר "של השיטה הרי. ומשל	 שנכרת מודה אני זמ� הפרש יש א	, ואומר
 ֵיָעֵנ% ָענJ %6ס�6 ִיְהֶיה ְולֹא מ� כנלמד, ותשלומי� מיתה בדיני כא� באה, החיובי	 כהפרדת זמני	 הפרש

  ).א"ע לה לכתובות י"רש" (יענש לא מתה א	 הא, ולדות בדמי הנוג� יענש האשה מתה לא א	 "–
 הראשונה מהחסימה: "למלקות ג	 הזמ� הפרשי לייש	 ביקשו בירושלמי, שראינו כפי אמנ	

 כל לע: "ואמרו שדחו אלא, )242' עמ, ד"ע מד, א ,ז תרומות" (לתשלומי� ואיל� ומיכ�, מלקות נתחייב
 התריית בה יש חסימה כל על הכא ואו�, תשלומי� והתריית מכות התריית בה יש ושיבולת שיבולת

  108.מתוחכמת משפטית סברה –" תשלומי� והתריית מכות

 
 ְוָנְגפ+ ֲאָנִ&י� ִיHָצ+ יְוכִ  [אד� בידי 'אסו�' נאמר: אביי אמר? הקנה ב� נחוניא' דר ט"מ. התשלומי� מ� ופטור
 כא שמות (ִ?ְפִלִלי� ְוָנַת� ָהִאָ@ה ַ?ַעל ָעָליו ָיִ&ית ַ�ֲאֶ&ר ֵיָעֵנ& ָענ0& >ס-� ִיְהֶיה ְולֹא ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצא+ ָהָרה ִאָ@ה

 ַ?Bֶֶר	ְ  >ס-� +ְקָרLה+ ִנְ&Lר ְלַב0B ְוה+א ֵמת Lִחיו ִ�י ִעRֶָכ� ְ?ִני ֵיֵרד לֹא ַוKֹאֶמר [שמי� בידי" אסו� "ונאמר)] 22
 מ� פטור אד� בידי האמור אסו� מה, )]38 מב בראשית (ְ&א0ָלה ְ?ָיגPֵ �0יָבִתי ֶאת ְוה0ַרְד�Jֶ ָבJֵ Sְלכ+ ֲאֶ&ר

 ב� ניאנחו' מדר") ולאפוקי (""מוציא" מה". התשלומי� מ� פטור שמי� בידי האמור אסו� א�, התשלומי�
 שמתחייב פ"ואע אחותו על לבא תשלומי� דמחייב' מתני – נחוניא' מדר ולאפוקי: "י"רש פירש? הקנה
 בקנס העוסקת, כתובות ממשנת) 75 ש"ה ליד לעיל (הוער וכבר"!! נחוניא' מדר מפקא בביאתו כרת

 ֵאי$+": �ומשל מת אד� ואי�, ומשל� נכרת אד�: ובה מינה המנומקת, ומפתה אונס של כס� חמישי�
�... ְקָנס ָלֶה� ֶ&Kֵ& ְנָער0תG י ַעלAִ ֵרת ֶ&ֵה��י� ֵ?ית ִמיַתת ָ?ֶה� ֵאי� ַ?ִהָBִ ...ל�יב ֶ&ָKְֵתַחRְִמַ&ֵ$� ֵאי� ְ?ַנְפ&0 ַה 
 ."ֵיָעֵנ& ָענL &0ס�0 ִיְהֶיה ְולֹא ֶ&ֶנM ָממ�0

 .71 ש"ה לעיל ראו ."ואכלו: "כא� להשלי� יש  107
: אבי� רבי דאמר: "הזמ� הפרשי את לבטל כדי הלכתי בתחכו� מיתה בחיובי פלפלו הבבלי בסוגיית ג�  108

, בבלי" (היא הנחה צור	 שעקירה, פטור – בהליכתו שיראי� וקרע ארבע לסו� ארבע מתחילת ח� הזורק
 ).א"ע לא כתובות
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 מיתה" בי�" אחד מעשה "של מובנו הפרש לאור וחכמי� מאיר' ר שיטות סיכו�  . 5

  "ותשלומי� מלקות" לבי� "ותשלומי�

, חכמי	 עמדת. מכות במסכת המשנה מדברי גזורות בתלמודי	 המחלוקת עלילב המיוחסות השיטות
' ר של לדבריו התלמוד בעלי של פרשנות	 על השפיעה, "לוקה אינו המשל	 כל: "גור� ככלל המנוסחת

 ממו� שמתחייב מצב בכל, "ומשל	 לוקה] אד	: "[נגדי גור� ככלל לפרש	, "ומשל	 לוקה" מאיר
 משנה, התנאי	 דברי חטיבת פי על זו מחלוקת של הפשוטה ההבנה. שעשה מעשה בגי� ומלקות

. במקומ	 הדברי	 כתוכ�, בלבד זוממי	 עדי	 לענייני בעיקרה זו מחלוקת לצמצו	 מוליכה, ותוספתא
: דברי	 שבספרי הדרשה את מקבל מאיר' ר ג	. פליגי לא עלמא כולי, זוממי	 עדי	 של המקרה מלבד

 אי�, רשעתו כדי ל"ת, ומשל	 לוקה יהא יכל. ומת לוקה אי�, רשעתו כדי ל"ת, ומת לוקה יהא יכול"
, אחד עונש אלא להטיל אי� אחד שבש	, לחכמי	 ה� מאיר' לר ה�, מתפרשת זו דרשה". ומשל	 לוקה
  ."רשעתו כדי" אחד כל, עונשי	 שני להטיל נית� שמות בשני ואילו

: בסת	 מובא, מכות משנת של לתהמקבי, "הלוקי� ה� אילו"ב העוסקת, ה פרק מכות ,בתוספתא
: ההלכתי ותרגומו, אחת רשעה על מוסב זה דיבור". לוקה אינו משל	 לוקה אינו מת, רשעתו כדי' שנ"

 את שוני	 אנו ,א פרק מכות ,בתוספתא. אחד עונש נענש, וש	 ש	 כל על, דהיינו, ורשעה רשעה כל על
 לוקה, משל	 אינו מת, רשעתו כדי' או כמי	וח: "נאמר וש	, זוממי	 בעדי	 וחכמי	 מאיר' ר מחלוקת

 ג	 זה כלל שקבע, המשנה מסדר וכ�. הוא אחד ש	 זוממי	 עדי	 שג	 טועני	 חכמי	". משל	 אינו
 נית� ולא, הוא אחד ש	 זוממי	 עדי	 די� שג	) מאיר' ר של דעתו נגד (טוע�, "חכמי	 "ובש	, כא�

  .לנאש	 עונשי	 שני שזממו הג	, עונשי	 שני להעניש	
 בגי� מתחייב אחותו על הבא. זו בשיטה הולכת מכות ובמסכת כתובות במסכת שלפנינו משנה סת	

 אמנ	 109."אסו� יהיה ולא" מ� הנלמד, ותשלומי� במיתה כ� שאי� מה, ומשל	 לוקה ולכ�, שמות שני
 מכא�. בתשלומי	 חייב, שמות בשני וממו� מלקות אבל, התשלומי	 מ� פטור יש וממו� במיתה

 מלקות מזכירה אינה אבל, טעמו ומפרטת במיתה התשלומי	 מ� פטור מציינת עצמה השהמשנ
 לטעו� ואי�. ומשל	 לוקה, ה	 שמות שני שכ�, בתשלומי	 א� שחייב בפשטות להבי� ויש, ותשלומי	

 של חלבו בגונב מאיר לרבי חכמי	 מודי� "הרי. חולקי	 וחכמי	 110,בלבד היא מאיר' ר משנה שסת	
 מלקות מדי� ותשלומי� מיתה די� שונה בזה". לוקה חלבו האוכל שכ� ומשל	 קהלו' שהו חבירו

 שמות שני כשיש ג	, )"רשעתו כדי" מ� דברי	 בספרי נלמד שאינו (ותשלומי� מיתה בדי�. ותשלומי�
  .מתשלומי	 פטור, הפושע מצד אחד במעשה נעשה הדבר א	, )כאחד ובהמה אד	 המית כגו�(

  )בשבת וטבח גנב(? ליה לית ומשל� מת... מאיר' ר. 6

 ממקורות לדייק שנית� הדיני	 לפרטי ירידה ללא, גור� באופ� "ומשל	 לוקה אי�" בכלל הדבקות ,אכ�
 מייחסי	, ישיר מושא אלא, "של "ללא ל"נ <של מאיר' לר ייחוס, תאו	 לצמיחת הוליכה, התנאי	 דברי

, "משל	 אינו מת" הכלל על א� אלא, "ומשל	 לוקה אי�" הכלל על רק לא החולקת דעה> דעה) לו(
 אינו "בשבת וטבח גנב" שהלשו� ברור זו בבלית ברייתא של המקבילות מ� אול	. דלהל� כבברייתא

 
 .והטקסט שלידה 99 ש"ה לעיל ראו, "רשעתו כדי" מ� ולא  109
 ".ומשל� לוקה דאמר, היא מאיר רבי? מני הא אמר לקיש ריש"; "ומשל� לוקה' אמ מאיר 'ר דו"  110
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 אול	. אלה מילי	 ליתא שבתוספתא במקבילה ואילו, ל"הנ הנטייה בהשפעת, בבלאה תנא תוספת אלא
  .להל� שנראה כפי, בכ� די אי�

  
  קמא בבא, תוספתא

  )34�33 'עמ (יח, ז
  111א"ע עא קמא בבא; ב"ע לג כתובות, בבלי

 עגלה, וטבחו הנסקל שור, וטבחה טריפה הגונב
 תשלומי משל� – ז"לע והטובח, וטבחה ערופה
 עד' אומ וחכמי�. מאיר' ר דברי, וחמשה ארבעה
  .באכילה מותרת זביחה שתהא

, זרה לעבודה וטבח גנב, בשבת וטבח גנב והתניא
 ארבעה תשלומי משל� – וטבחו הנסקל שור גנב

  .פוטרי� וחכמי�. מאיר רבי דברי, וחמשה

 כשבת הוא הרי הכפורי� יו�' או נחוניא' ר
  .לתשלומי�

  

  
' ר חולק הא	"! בשבת וטבח גנב"ב וחמישה ארבעה תשלומי מחייב מאיר' ר הנה, בבבלי הברייתא לפי

 מאיר' ר, תימא וכי: "ש	 ליבבב שאלו וכ�? ומשל	 מת אד	 שאי� הקובעת הרווחת ההלכה על מאיר
, זרה לעבודה וטבח גנב, בשבת וטבח גנב והתניא? ולא, ליה לית ומשל	 מת, ליה אית ומשל	 לוקה

 גנב "ליתא בתוספתא אמנ	". מאיר רבי דברי, וחמשה ארבעה תשלומי משל	 וטבחו הנסקל שור גנב
 שחייב, "זרה לעבודה וטבח בגנ"ב וחמישה ארבעה חיוב ג	 שהרי, מזור בכ� אי� אבל, "בשבת ומכר

 להקשות בבבלי הכוונה ובוודאי, ומשל	 מת סובר מאיר' שר ללמדנו עשוי, זרה עבודה על בנפשו
 שור על ג	 חלה שהיא מבהיר שבבבלי הזאת ההלכה בהיק� עיו� אול	. יחד ג	 זרה ומעבודה משבת
 לדינו ההלכתי שהנושא �מכא משתמע. ערופה עגלה ועל הטרפה על בתוספתא זאת על ונוס�, הנסקל

 זביחה שתהא עד' אומ וחכמי	 ("שבתוספתא בצורת	 חכמי	 דברי פי על וכ�. אחר הוא מאיר' ר של
 נקראת לאכילה ראויה שאינה שחיטה הא	 היא וחכמי	 מאיר' ר שמחלוקת מתברר, ")באכילה מותרת
 עגלה, וטבחו הנסקל שור ,וטבחה טריפה הגונב ("שבתוספתא הסדר מ� וכ� 112.לא או, לענייננו שחיטה
 שחייב זרה לעבודה הטובח הוזכר בסו� ורק, הטע	 עיקר שזה משמע") ז"לע והטובח, וטבחה ערופה
  113!?ומשל	 מת סובר מאיר' שר" זרה לעבודה הטובח "מהכללת שמענו הלא, מקו	 מכל. בנפשו

 Pְרָ&ָעה Lְַ%ל*ֵמי ְמַ%Eֵ	 ַ&ֲעָזָרה י	ח*Eִ  ַה8וֵחט ְטֵרָפה ְוִניְמָצא ַה68ֵחט): ...ב ,ז קמא בבא (במשנה
 וחכמי	 מאיר' ר מחלוקת היא היא שמעו�' ור חכמי	 מחלוקת. ֵאE* ִ&ְ%ֵני -6ֵטר ִ%ְמע�6 רN, ַוֲחִמ8ָה

 ).בעזרה וחולי� טרפה (ֵאE* לְ%ֵני מצומצמת היא וכא� 114,בתוספתא
  115:בתוספתא חכמי	=שמעו�' ר כדעת שהיא, )191' עמ, לז ,כא (י"דרשב במכילתא

 
 .ש� בסוגיות יפה נועיי  111
 שחיטה א� היא וחכמי� מ"ר שמחלוקת ספק אי� שלפנינו התוספתא לשו� לפי: "אלבק ח"ר כתב וכ	  112

 ;ד"תשה( 105 דלתלמו ויחס� ובתוספתא בברייתא מחקרי� אלבק נו	ח" (שחיטה שמה ראויה שאינה
 ).)ל"תשה

 .188' עמב ,14 ש"ה לעיל ,"ומשל� מת" ליפשי� של דבריו ראו  113
 .28ש "לעיל ה, חלק טתוספתא כפשוטה ליברמ�  השוו  114
 חו� מכירה מה, לטובח ומוכר למוכר טובח הקיש א"ד: "291' עמב ,יב פרשה ,נזיקי� מכילתא השוו  115

 מותרת מכירה מה, באכילה מותרת טביחה א� באכילה מותרת מכירה מה, לרשותו חו� טביחה א� לרשותו
 מה, לחזור יכולה שאינה מכירה א� לחזור יכולה שאינה טביחה מה, בהנאה מותרת טביחה א� בהנאה
, קמא בבא מסכת לתוספתא ואנליטי מבני פירוש גולדברג ברה�א נוועיי". כולה מכירה א� כולה טביחה

 .המכילתא המש	 על ש� שכתב ומה )א"תשסה (149 והתוספתא המשנה נוסחי של מקבילות לוח רו<בצי



  עונשי� בדיני כלל של וגלגוליו לידתו :"ומשל� לוקה אי	"  ספר מנח� אלו�

479  

 מכירה, מכרו או וטבחו] ל"ת[', וה' ד תשלומי משל	 יהא וטבחה טרפה הגונב יכול
 הנסקל שור הגונב יכול. אכילה לטביחתה שאי� טרפה יצאת, אכילה לה שיש

 שיש טביחה, מכרו או וטבחו ל"ת', וה' ד תשלומי משל	 יהא בפני	 חולי� 116והשוחט
  .מכירה טביחת�]ל שאי� [אלו יצאו, מכירה לה

 שריד לא א�ו רמז אי�. בפני	 וחולי� הנסקל שור, טרפה: י"דרשב במכילתא; חולי�, טרפה: במשנה
 שאי�, אחד טע	 על עולה לווהכ). ברייתא (בשבת לשוחט לא וכלל, )תוספתא (זרה לעבודה לשוחט

  .ראויה השחיטה
 מגמתה אשר, כתוספת שבתוספתא "רהז לעבודה השוחט" את מלראות מנוס שאי� אפוא דומה

. בשבת השוחט): בנפשו שחייב (שבנידו� המובהק המעשה את הנוקטת, בברייתא ונמשכת הולכת
 ְמַ%Eֵ	... ָזָרה ַלֲעב6ָדה ְוָטַבח] *ָמַכר [ָ+ַנב ַ&8ַָ&ת ְוָטַבח ָ+ַנב) ד ,ז, ש	 (המשנה פי על היא התוספת מקור

 בנפשו שהמתחייב מקו	 בכל הרווחת כדעה וש	 – ַוֲחִמ8ָה Pְרָ&ָעה Lְַ%ל*ֵמי ְמַ%Eֵ	 נ*ְוֵאי ֶכֶפל Lְַ%ל*ֵמי
  .מתשלומי	 פטור

; פטור/חייב ראויה שאינה שחיטה: למחלוקת הטעמי	 שני מבוכת את שיצרה היא התוספת
 מת אומר מאיר' ר", ידועה בלתי חדשה לעמדה' תיעוד 'נוצר כ� ידי ועל 117,פטור/חייב בנפשו מתחייב
, גור� באופ� ומשל	 לוקה אומר מאיר' שר האמוראי	 בתקופת שהתפתחה לדעה תאו	 118,"ומשל	

  .זוממי	 בעדי	 רק ולא

  לתשלומי� כשבת הוא הרי הכפורי� יו�: 'או נחוניא' ר. 7

 יו	' או נחוניא' ר: "קמא בבא בתוספתא הנזכרת ההלכה של" סיפא"ה על לנו אומר זה כל ומה
 שבלשו�" בשבת שוחט"ל 119דוד חסדי בעל חזר כבר ממנה? "לתשלומי� כשבת הוא הרי 	הכפורי

  :ומשל	 ומת ראויה שאינה שחיטה, הטעמי	 שני ולצירו�, בבבלי הברייתא

 ראויה שאינה דשחיטה טעמא ההוא דמלבד הנ� אפילו אלא, דאמר� הני דבר סו� ולא
, בשבת הטובח כא� להוסי$ ישש ונראה. מחייב מ"ר, בנפשו דמתחייב טעמא נמי איכא

 דיו	 נחוניא' ר דקאמר בסיפא מדחזינ� דהא, ]א"ע א"ע ד�[' שבגמ בברייתא וכדאיתא
  !!בשבת איירו קמאי דתנאי מכלל, כשבת הכפורי	

 נחוניא' ר דברי לשיבוM אחר הסבר ללמדנו עשוי חוזר עיו� אול	, עמו שהצדק היה נדמה ראשו� במבט
 מעמידי	 אלא, לפניה	 ש	 לנאמר מתקשרי	 אינ	 בכול	. בתוספתא ותמקומ בשלושה אלה הקנה ב�

 
: ומלמד אפשטיי� במהדורת. 28ש "לעיל ה, חלק טתוספתא כפשוטה ליברמ�  השוו .ונמחק, בנ: נוס� וש�  116

 .בני
 מתרת הזביחה שאי� לפי הטע� אמרו ולמה, ומשל� מת שאינו לפי פטור הוא ז"לע בשוחט הלא"  117

 אינה הבעיה כל"...; )ההסוגי של ומת� במשא דבריו את ושילב, ש� ,112 ש"ה לעיל, אלבק" (באכילה
 המובאות הדוגמאות שבכל הדעת על מתקבל ...לפטור הנימוקי� בי� האפשרי הכפל בשל אלא מתעוררת
 לחזק באי� ש� דבריו). 14 ש"ה לעיל ,"ומשל� תמ" ליפשי�" (שני� ולא, אחד הוא ובתוספתא בברייתא

   מת אינו "הכללית העמדה את מכירה טר� זו ותוספתא, "ומשל� מת "סובר אכ� מאיר' שר טיעונו את
 ".ומשל�

 .75–61' עמב ,74 ש"ה לעיל ,נערות אלו ליפשי�; 192–186' עמב ,ש� ראו הזאת הפרשה בכל נרחב לדיו�  118
 .קא' עמב, ש� לתוספתא  119
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 וכא� 120.שבמשנה השיטה מול כשבת הכיפורי	 שיו	 הקנה ב� נחוניא' ר של המיוחדת שיטתו את
 ָ+ַנב: ש	 במשנה; )77' עמ" (ב"מ ז"פ משנתנו על חולק נחוניא' ר: "ליברמ� ש"הגר כתב קמא בבבא
 יו	: "הקנה ב� נחוניא' ר אומר וכא�. ַוֲחִמ8ָה Pְרָ&ָעה Lְַ%ל*ֵמי ְמַ%ֵל	... ִ#י-*ִרי	הַ  ְ&י6	 *ָמַכר ְוָטַבח

 סת	 נגד "בהיות	 מובאי	 הקנה ב� נחוניא' ר ודברי, "לתשלומי� כשבת הוא הרי הכפורי	
 ,מקו	 מכל. דרשני כאומר שבתוספתא הזה ההקשר כל המקובלת ההלכה של ממבטה הרי 121".משנתנו
 להגיהו ראוי ואי�, היסודית ההלכה מ� נפרד בלתי כחלק" בשבת וטבח גנב "לראות צור� אי�, לענייננו

  .מאיר' ר מפי "ומשל	 מת" לכלל תיעוד כולל איננו זו הלכה של עיקרה. התוספתא תו� אל

  כולל סיכו�

 122.ומת לוקה אי� ',רשעתו כדי 'ל"ת? ומת לוקה יהא יכול): "303–302' עמ, רפו (דברי	 בספרי שנינו
  ".ומשל	 לוקה אי�', רשעתו כדי 'ל"ת? ומשל	 לוקה יהא יכל

 מגמה (ביניה	 לשרור הראויה ובמידתיות, ובעונשו בחטא דיו� דברי	 ספרי של זו בפיסקא לפנינו
 אחת עברה כא� יש Let the punishment fit the crime”.(123“ היו	 וכאמר	, משפטני	 בי� מאז הפועלת

 
 א�' אומ יהודה' ר, בלבד נפש אוכל אלא לשבת טוב יו� בי� אי�: "345' עמב, ז ,א מגילה ,בתוספתא  120

 נדמה עי� למראית". לתשלומי� כשבת הוא הרי הכפורי� יו�' אומ הקנה ב� נחוניה' ר. נפש אוכל מכשירי
 זו הלכה שהסב �ליברמ ש"הגר ע� הצדק ודאי אבל. בתוספתא במקומ� עומדי� הקנה ב� נחוניא' ר שדברי

" בכרת זדונו וזה אד� בידי זדונו שזה אלא הכפורי� ליו� שבת בי� אי�: ה"מ א"פ במשנתנו: "המשנה על
 פשט בעניי� ש� בדבריו היטב נוועיי). 1133' עמב, 28ש "לעיל ה, חלק טתוספתא כפשוטה ליברמ� (

 ועל אביו' אחו ועל אחותו על הבא אומר הקנה ב� נחוניא' ר: "[64' עמב, ה ,ג כתובות ,בתוספתא. המשנה
 נחוניא' ר היה וכ�] קנס לה� אי� הנדה ועל אביו אחי אשת ועל אחיו אשת ועל אשתו אחות ועל אמו' אחו

שאול  ראו וינה י"בכ הראשונה ההלכה חיסור על". לתשלומי� כשבת הוא הרי הכפורי� יו�' אומ הקנה ב�
... נח' ר: נשרדו נ"ובקג: "ש� וכתב, )ז"התשכ, ניו יורק (226  סדר נשי�–חלק ו פתא כפשוטה תוסליברמ� 

.. ... <נח' ר: "'קנס 'מתיבת נוספת אות התנאית לספרות הנוסח עדי באוצר וכעת(" ס) תיבות כחמש קרוע(
 התוספתא בריבד משתלבי� כשה�, נחוניא' ר דברי של המקורי מקומ� להיות עשוי במגילה כא�. )"נס>.

 על. ההלכות שתי על אחרת שיטה שקל ליברמ�, מקו� מכל". וכ� "במילת לה� ומחוברי�, שלפניה�
 גמור וודאי אבל: "כתב, )הדומות בהשמטת זאת תלה הראשו� שיקולו ולפי (וינה י"בכ החסרה הראשונה

 נחוניא' ר שלה� מסורתה שלפי מפני הבבליות בישיבות ושנאוה, בבלית ברייתא שלפנינו ואפשר, כא� אי�
" זו בבא לפניה� היתה שלא מוכח בסוגיי� הירושלמי מתו	 אבל, כריתות חייבי כל מקנס פוטר הקנה ב�

 שכתבנו מה ולפי: "כתב, ידנו על הנידוני� נחוניא' ר דברי, השנייה ולבבא). 227�226' עמב ,ש�(' וכו
 ַ?ת ְוַעל ִ?0J ַ?ת ְוַעל ִ?0J ַעל ַהָ?א["' וכו קנס �לה אי� ב"למ סמוכה הברייתא) ו"כי גירסת על (בסמו	 לעיל

 Bִי� ֵבית ִביֵדי ֶ&Rִיָתת0 ְ?ַנְפ&0 ִמְתַחKֵיב ֶ&ה+א ִמAְֵני ְקַנס ָלֶה� ֵאי� ְ?ָנS ַ?ת ְוַעל ִ?SJָ ַ?ת ְוַעל ִאְ&0J ַ?ת ְוַעל ְ?נ0
', וכו היה וכ� אמרו ז"וע, ]פ"שי". ֵיָעֵנ& ָענL &0ס�0 ִיְהֶיה ְולֹא ֶ&ֶנM ָממ�0 ְמַ&ֵ$� �ֵאי ְ?ַנְפ&0 ַהRְִתַחKֵיב ֶ&ָ�ל

). 227' עמב, ש�" (התשלומי� מ� כריתות חייבי בכל פוטר אלא, בעריות בקנס פטר דווקא שלאו, כלומר
 שהוא כפי, הקנה ב� נחוניא' ר של לשונו סגנו�. 177�175' עמב ,14 ש"ה לעיל ,"ומשל� מת" ליפשי� ראוו

 ". לתשלומי� כשבת הכפורי� יו� את עושה היה הקנה ב� נחוניא' ר: "הוא הרי בבבלי שגור
 מפני פטור שוגג' אפי הכפורי� ביו� חבירו של גדישו הדליק: "46' עמב, יח ,ט קמא בבא ,בתוספתא  121

 פוטר והוא ...ח"הי ז"פ לעיל הקנה ב� נחוניא' כר היא זו ברייתא: "כפשוטה ובתוספתא, "בנפשו שנידו�
� כא� משנתנו סת� ונגד יחיד דעת שהיא ופשיטא ...לשמי� בנפש� נידוני� שה� משו� כריתות בחייבי א

 ).104' עמב(' וכו" ג"מ ח"פ, ב"מ ז"פ
 ".ומת לוקה דאינו: "ב"ע יג מכות ,בבבלי זה כלשו�  122
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 מת אלא, עונשי	 שני, ומת לוקה אי� ולכ�, עונשי	 שני עליו שיוטלו ראוי אי� ולכ� 124,")רשעתו("
. המכות ויתרו בספרי: אומר הווה. לוקה ואינו משל	 אלא, עונשי	 שני, ומשל	 לוקה ואי�, לוקה ואינו

 לוואי, ")רשעתו ("אחת בעברה זה כל, לומר ויש. ומלקות ממו� עברה באותה יש א	 לוקה אינו פעמי	
  .זו על ומשל	 זו על שלוקה להיות יכול עברות בשתי

  )445 צוקרמנדל מהדורת (וינה י"כ, יז�טז ,ה מכות ,תוספתא. 1

 לוקי� ה� אילו

 עשה קו	 בה 125>שאי�: ל"צ <שיש תעשה לא מצות על שעברו תעשה לא עוברי כל

 ,אות� מלקי� שמי	 בידי וכרת שמי	 בידי מיתה שחייבי� פ"ואע

  : 'שנ אות� מלקי� אי� די� תבי בידי מיתה

 .לוקה אינו – 126משל	, לוקה אינו מת" רשעתו כדי"

� שיבוצה ידי על לפרשנות זוכה המובאה". רשעתו כדי "על דברי	 ספרי דרשת מובאת זו תוספתא בסו
 שיש תעשה לא מצוות על העובר: חיובית הוראה קובעת התוספתא של הרישא. התוספתא הלכת בתו�

 העונשי	 וצמצו	, שמי	 בידי כרת עונש שהרי, עונשי	 שני אבל, אחת עברה. אותו מלקי�, כרת בה
: העברות מניי� מבחינת הסיפא א� אפוא תתפרש הרישא כפרשנות 127.די� לבית שמסור במה רק נאמר

 משל	, תשלומי� בו שיש לאו על העובר וכ�, לוקה אינו די� בית מיתת בה שיש אחת הומצו על העובר
 צירו� ידי על. עברה אותה על" לוקה אינו משל	", עברה אותה על" לוקה אינו מת "– לוקה ואינו

 נאמרו קובעת שהיא הכללי	 ששני לומר, הספרי לפרשנות זכינו התוספתא של לרישא הספרי מובאת
  .ותשלומי	 מלקות או, ומלקות מיתה, עונשי	 שני בה שיש, אחת עברה העובר על אחד כל

 שהדבר רמז כל אי�, "רשעתו כדי" נדרש שבשניה	, ה פרק מכות ,בתוספתא ובי� דברי	 בספרי בי�
 כדי" דורש, מאיר' ר א� כלומר, עלמא שכולי לומר יש אלא, וחכמי	 מאיר' ר בי� במחלוקת כרו�

  .במחלוקת הדברי	 אות	 הועמדו ,א פרק מכות ,בתוספתא אול	. זו בדרשה "רשעתו

 
123  “The aphorism ‘Let the punishment fit the crime’ is a principle that means that the severity of 

penalty for a misdeed or wrongdoing should be reasonable and proportionate to the severity of the 
infraction” (Wikipedia, Retributive justice) .  אי� אחת רשעה על: כאומרת "רשעתו כדי" של המידתיות 

 ואיננו מידתי איננו אחת רשעה כנגד תשלומי� וג� מלקות ג�. ומשל� לוקה אי� – כפול עונש שיהא ראוי
 Let the punishment“ (הנזכר המידתיות עקרו� את שקבעו משפט שיטות כמה מקדי� זה דברי� ספרי .הוג�

fit the crime”" .(העברה היא" רשעתו) דלעיל בפתג� crime .(העונש ה� והתשלומי� המלקות 
)punishment (המידתיות עקרו� לפי לעברה להתאי� האמור. 

 למה, שני� שמונה רשעתי� כוש� את ישראל בני ויעבדו' אומ מהו: "לדבר סימ�, עברה לשו�" רשעה"  124
" השבועה על שעבר ואחת, בישראל בה� שנתעבד אחת, רשעיות שתי שעשה, רשעתי� כוש� שמו נקרא

 ).221' עמב, י ,יא סוטה ,תוספתא(
 .15 ש"ה לעיל ראו  125
 .עו>ש פירוק ידי על, "מעול�: "היד בכתב. משל�  126
 .170 ש"ה ולהל� 86 ש"ה לעיל ראו  127
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  )439–438 צוקרמנדל רתמהדו (וינה י"כ, ז ,א מכות ,תוספתא. 2

 נבלתו גנב, אכלו ולא חבירו של חלבו שגנב פלוני באיש אנו מעידי�: שאמרו העדי	
 על, העידוהו כ� מנת שעל, ומשלמי� לוקי� – זוממי� ונמצאו, אכלה ולא חבירו של

 .וישלי	 שילקה

 וחייב לוקה זה הרי – ואכלה חבירו של נבלתו גנב, ואכלו חבירו של חלבו גנב
 שבעסקי, )יב כ שמות (שקר עד ברע� תענה לא: 'או הוא ממו� שבעסקי, ומי�בתשל
 .מאיר' ר דברי, )יט יט דברי	 (לאחיו לעשות זמ	 כאשר לו ועשית	: 'אומ הוא מכות

 128.משל	 אינו – לוקה, משל	 אינו – מת, "רשעתו כדי": 'או וחכמי	

 שה�, וממזר נתי�, לוצהח ב� או גרושה ב� שהוא העידוהו שא	 מאיר' לר חכמי	 מודי	
 .הארבעי	 את לוקי�

 הגדרה לא. אחר בלבוש אול	, א בפרק 129באה ה פרק מכות ,תוספתא של בסיפא הספרי כמוָבPת
 והחייב ילקה לא אחת עברה על מיתה שהחייב וללמדנו, אחת עברה על די� בית עונשי חיובי של כללית

 על כמחלוקת א בפרק כא� אלא, הכול דברי ההנרא ככל וה	, ילקה לא אחד עברה מעשה על תשלומי�
 .ומשל	 לוקה שמות בשני שאומר מאיר' ר

 של לסתמיות	 שהגור	 ופשיטא. מתוכה מובנת ואינה מוסברת אינה א שבפרק" מחלוקת "אותה
' ר על" מחלוקת"כ ושלישית שנייה ביד ושימוש	 העיקרי ממקומ	" חכמי	 דברי "העברת הוא דברי	
' ר מול" חכמי	 "עמדת והבהרת, החדש במקומ	 משמעות	 את לשרת העשוי חדשמ ניסוח ללא, מאיר
 קריאה ידי על נית� שבה	, מקוריי	 הקשרי	 לעומת במקומ	 שלא פרשנות	 אתגר אפוא שונה. מאיר

 להביע שביקש, המסדר של מחשבתו את להערי� מתבקש אתה כא�. דברי	 של לעומק	 לרדת צמודה
  .זו הצמדה ידי על משהו

 לוקי� ("לה	 שפסק זוממי	 די� של ברקע אול	 130,זוממי	 עדי	 די� על מוסבי	 מאיר' ר רידב
 לוקה אי�", אחד מעשה על עונשי	 מריבוי הימנעות של לכלל התייחסות ג	 מובלעת") ומשלמי�

 
 .19 ש"ה לעיל ראו  128
 ).ואיל	 26 ש"ה ליד, לעיל ראו (ידוע בשינוי  129
 מרווח דר	 לעצמי וסלותי האלה האמוראי� כל מדעת נטיתי כ� על אשר: "כתב, 19ש "לעיל ה, פיניליש  130

 כש� המדה והשוו זומ� בעד א� כי מ"ר על נחלקו שלא, והוא, החכמי� לדעת הסתירות אלה כל ביישוב
 זמ� כאשר לו ועשית [= ל"ועלכז לעונש שנית� לאו על לוקי� אי� כ	 להשבו� הנית� לאו כל על לוקי� שאי�

 מ"ר ע� �מחלוקת נשנית לא ולכ� ...'וכו אחת רשעה משו� רשעתו כדי דרשת על זו סברא וסמכו, ]לעשות
, תורה של דרכה" (רשעיות הרבה משו� אותו שמחייבי� מ"לר מודי� כולה התורה בכל כי זומ� בעד רק

 בעד "רשעתו כדי" כהעמיד, משלו שיטות על הדברי� את והסמי	, )139' עמב, )56 ש"ה לעיל( קטז סימ�
 דווקא מאיר' ר על רבנ� פליגי דאימתי): "ז פרק ,תרומות (כתב ז"רידב. ועוד, האמוראי� כדעת, זומ�

 מחייבו אתה ואי הוא אחד עני� כ"וע לחבירו הפסד בלא דמלקות ת"הל ל"משכח דלא משו� זוממי� בעדי�
 משו� רק ז"ע רחמנא וגזר דחבירו הפסד תמיד לה דמקושר דמלקות אחת רשעה כשעשה רשעיות' ב משו�
 מקושר ואינו ממו� הפסד בלא תדמלקו ת"הל ל"דמשכח חבירו של חלבו בגונב כ"משא לבד אחת רשעה

 ולא ממו� ג� הזה במקו� הפסיד מ"מ הא דלוקה מה ל� איכפת ולא ה� עניני�' ב כ"וע ממו� בהפסד ת"הל
 ".לחבירו מפסיד הזו דברשעה במקו� דווקא אלא' כו אחת רשעה משו� ז"ע רחמנא גזר
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 של שמו את מצאנו לא אול	. חולקי	 יש ועליה	 ה	 יחיד דעת מאיר' ר דברי, המסדר לפי". ומשל	
 מעוצבי	 שיהיו תנאי	 דברי, לעניי� ישר הנאמר ניסוח מצאנו לא" חכמי	 "בש	 וא�, הוכלש חולק

 זו" מחלוקת "תחושת להביע ממה המסדר בידי היה לא. מאיר' ר לדברי בתנגודת לעמוד מתחילת	
, מתבטל ומה מתקיי	 מה עונשי	 ריבוי כלל בהגדרת שורשיי	 דברי	, אחר מהקשר דברי	 לקחת אלא

  .יפרש המפרש או, יבי� המבי�, המחלוקת לתוכ� ואשר. מאיר' ר על" חכמי	 מחלוקת"כ ולהעביר	
, "ומשל	 לוקה אי� "לכלל המנוגדת דעה מאיר' לר מיוחסות שבסופו, תהלי� תחילת היא זו העברה

  .זה כלל הקובעת דרשה, "רשעתו כדי "מלדרוש והימנעות
 הוא מכות שבעסקי... שקר עד ברע� ענהת לא: 'או הוא ממו� שבעסקי ("בתוספתא מאיר' ר דברי

 רק אמורי	 שה	 ודומה, זוממי	 עדי	 בהקשר נאמרי	") לאחיו לעשות זמ	 כאשר לו ועשית	: 'אומ
 ככל, כלומר, "זמ	 כאשר "לקיי	 אלא באו ולא, לה	 סני� או עונשי	 בדיני כלל ואינ	, זה בהקשר
 שני ריבוי מכוח עונשי	 שני נענש – ונשי	ע שני להטיל בשקרו העד התכוו�, ובכ�. העד של כוונתו
 של ההגבלה את, בלבד זוממי	 עדי	 לש	, לעקו� מאיר' ר הצליח כ� ידי על. ומשל	 ולוקה, שמות

 שני כנגד העדי	 ונענשי	, "רשעתו כדי "את מכריעה" זמ	 כאשר "הכתוב גזרת". ומשל	 לוקה אי�"
  .אחד שבמעשה חיוב מרכיבי

 שני זממו א	. ה	 ריבוי כמי� השמות שני: כ� מתפרשי	 ,א פרק מכות ,בתוספתא מאיר' ר דברי
 כאשר"ל קיו	 לתת כדי זאת וכל. בזה זה תלויי	 בלתי ונעשי	 מזה זה השמות שני מתנתקי	, דברי	

". זמ	 כאשר "מלא מקרא ביטלת, ומשל	 לוקה שאי� כא� היסודי הכלל את תקיי	 א	 שהרי". זמ	
. ומשל	 לוקה אי�: פשוט לאו לגבי ממנה והנלמד "רשעתו כדי" לדרשת מאיר' ר נאמ� לעול	

 עד ברע� תענה לא: 'או הוא ממו� שבעסקי: "זוממי	 די� של ייחודו את מדגישה שבדבריו הרטוריקה
 פורM הכתובי	 שני של גיוס	". לאחיו לעשות זמ	 כאשר לו ועשית	: 'אומ הוא מכות שבעסקי, שקר

 המתוארת ההפרדה את ג	 לו לשיי� שיש הטוע� תהלי� תחילת כ�וב, "רשעתו כדי "של ההגבלה את
 הנדרש, במינו יחיד בודד מקרה אלא אינו כא� מאיר' ר בדברי אול	. שבירושלמי "ֶ%ֵ#�" בברייתות

 דרישה בוודאי. ְלJִחיו ַלֲע6Kת ָזַמ	 ַ#ֲאֶ%ר ל6 ַוֲעKִיֶת	: זוממי	 עדי	 של דופ� יוצא עונש לקיי	
  .ִרְ%ָעת6 ְ#ֵדי מפני להתבטל אמורה אינה זו מוקדתומ מפורשת

 התכוו�, מאיר' ר על החולקי	" חכמי	 "כדעת "רשעתו כדי" על הדרשה לשו� לכא� שהעביר מי
 על להג� מאיר' ר של תחבולתו ודחיית" לוקה אינו משל	 "היסודי לכלל חזרה" חכמי	"ל לייחס

, מאיר' ר בשיטת דלעיל ההצעה לפי. ברמז לא וא�, שופור לא זו דחייה של הסברה פרטי". זמ	 כאשר"
 הגדול הכלל מ� זוממי	 עדי	 די� את תוציא ואל ריבוי לנו תדרוש אל: לומר כאילו חכמי	 דברי באי	

 לפי, מקו	 מכל. בלבד זוממי	 בעדי	 היא המחלוקת. ומשל	 לוקה שאי�, מקו	 בכל בידנו הנקוט
 לוקה אי� "דברי	 שבספרי הכלל בדבר וחכמי	 מאיר' ר בי� קתמחלו אי� זוממי	 עדי	 מלבד, זה מקור

  ".ומשל	
 עשויה א בפרק מאיר' ר דברי על כמחלוקת ה פרק בתוספתא וכמותו הספרי כלשו� הצמדת אול	
 עדי	 של השמות שני שבגלל עמדתו בעצ	 מאיר' ר על חכמי	 חולקי	: אחרת בשיטה ג	 להתפרש

 זו שיטה ג	 אמנ	! ומשל	 לוקה אי� לעול	 שמות בשני שא� 	ה וקובעי	, ומשלמי	 לוקי	 זוממי	
 ש	 בי� ההפרש לביטול ביטוי שו	 בו אי� שהרי, כלל א פרק בתוספתא הלשו� מתו� משתמעת אינה
 תנא הדברי	 את פירש שכ� דומה אול	. מאיר' לר כתגובת	 חכמי	 בדברי שמות שני לבי� אחד

  .שמות שני �יב אחד ש	 בי�, "כל "כלומר, "לוקה אינו המשל	 כל: "וניסח, דמתניתי�
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 ג�ב, א מכות, משנה )439�438' עמ (וינה י"כ, ז, א מכות, תוספתא
 חלבו שגנב פלוני באיש אנו מעידי�: שאמרו העדי�

 ,אכלה ולא חבירו של נבלתו גנב, אכלו ולא חבירו של
 ַתי�ָמא ַלֲחֵביר0 ַחKָיב ֶ&ה+א AְלM ִאי& ֶאת Lנ+ ְמִעיִדי�

 ,ז+ז
 כ� מנת שעל, ומשלמי� לוקי� – זוממי� ונמצאו

 .וישלי� שילקה על העידוהו
 ,+ְמַ&ְ$ִמי� ל0ִקי� – ז0ְמִמי� ְוִנְמְצא+

 חבירו של נבלתו גנב, ואכלו חבירו של חלבו גנב
 ,בתשלומי� וחייב לוקה זה הרי – ואכלה

 

, שקר עד ברע	 תענה לא: 'או הוא ממו� שבעסקי
 זמ� כאשר לו ועשית�: 'אומ הוא מכות קישבעס

 .מאיר' ר דברי, לאחיו לעשות

 ִליֵדי ְמִבי�L ַמ�0ת ִליֵדי ְמִבי�L 131ַהֵ@� ֶ&0$א
 .ֵמִאיר רBִ MְבֵרM, ַתְ&ל+ִמי�

 לוקה, משל� אינו מת, "רשעתו כדי: "'או וחכמי�
 .משל� אינו

Mַוֲחָכִמ Mל: או�הל0קֶ  ֵאינ+ ַהְמַ&ֵ$� ָ. 

 ב� שהוא העידוהו שא� מאיר' לר חכמי� מודי�
 את לוקי� שה�, וממזר נתי� חלוצה ב� או גרושה

 .הארבעי�

 

, Gְרָ?ִעי� ַמְלק+ת ַחKָיב ֶ&ה+א AְלM ֶאת Lנ+ ְמִעיִדי� 
 ַתֲעֶנה לֹא ִמֵ@�, ְ&מ0ִני� ל0ִקי� – ז0ְמִמי� ִנְמְצא+
 ַלֲע0Pת ָזַמ� ַ�ֲאֶ&ר ל0 ַוֲעPִיֶת� +ִמֵ@� ָ&ֶקר ֵעד ְבֵרֲע	ָ 

 ֶאָ$א ל0ִקי� ֵאיָנ�: א0ְמM ַוֲחָכִמM. ֵמִאיר רBִ MְבֵרM, ְלLִחיו
 .Gְרָ?ִעי�

  
 את נימק מאיר' ר. לוקה אינו המשל	 כל חכמי	 אומרי	 מאיר' ר של ומשלמי� לוקי� כנגד, במשנה
 שמות ובשני 132,)ַתְ%ל*ִמי� ִליֵדי ְמִבי�J ַמ6#ת ִליֵדי ִבי�Jְמ  ַה8ֵ	 6E%ֶא (שמות שני שה	 בכ� שיטתו
  .לוקה אינו המשל	 שכל, ומשל	 לוקה אי� שמות בשני ג	: חכמי	 חולקי	 זאת על. ומשלמי� לוקי�

 פלוני על שהעידו במה, עצמה העדות כלשו� ממשי באופ� בתוספתא הודגמה זוממי	 של עדות	
 לפי ונמדד נקבע עדי	 של עונש	, דתוספתא מאיר' ר לפי. אכלו לא וא ואכלו חברו של חלבו שגנב
 שילקה על, העידוהו כ� מנת שעל, ומשלמי� לוקי�: "בטיב	 ה� העונשי	 במניי� ה�, עדות	 תוכ�

 דבר, זממה כוונות ריבוי כנגד עונש קיו	 לש	 באי	) "זמ	 כאשר", "תענה לא" (השמות שני". וישלי	
 על שהעידו זוממי	. ממו� או מלקות לחייב מיועדת היא א	, העדות תוכ� גדכנ ולא, בלבד שבמניי�

, מלקות, מלקות א	, אחד עניי� ה	 א� יתחייבו, ענייני	 שני ולא בלבד אחד עניי� בו שיש בדבר פלוני
  .עונשי	 כפל ולא, ממו�, ממו� וא	

 ולענוש "זמ	 כאשר" לקיי	 הכורח מ� נובעת אינה היא. אחר באופ� מאיר' ר שיטת הוצגה במשנה
 הזוממי	 העדי	 את כ� ידי על מפרידה אשר, כבתוספתא לנידו� לעשות כוונותיה	 לפי זוממי	 עדי	

 לעדות א� אלא, דווקא כוונות לריבוי מתייחסת אינה היא. ומשל	 לוקה אי� של היסודי הכלל מ�
 שחברו שהעיד, מופשטת לעדות וא�, חייב נעשה כיצד נמסר ולא, זוז מאתיי	 לחברו חייב, פשוטה

 עדות כל על, במשנה מאיר' ר דעת לפי. ומהותה העברה ש	 את לנקוב בלא, ארבעי	 מלקות חייב

 
 .54 ש"ה לעיל ראו  131
 מאשר יותר הדברי� מפורשי� ובכ	, השנייה בבבא אחר בלשו�) חכמי� שיטת וכ� (הוכפלה מאיר' ר שיטת  132

 הבבא על ג� אות� להסב יבי� והמבי�, השנייה הבבא אחרי רק באי� החכמי� שנימוקי, בתוספתא
 .הראשונה
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 עדות ועל; "לו ועשית	 "כנגד ומשלמי	, )דווקא" (תענה לא "כנגד לוקי�, ומשלמי� לוקי� ממו� בענייני
  .זה ש	 על' ומ זה ש	 על' מ, שמוני	 לוקי�" מלקות חייב "של

 בתיאור) ואכלו חברו של חלבו גנב: כגו� (שבתוספתא הממשית העדות את החליפה ההמשנ
, חייב נעשה כיצד נמסר ולא, ז*ז ָמאַתי	 ַלֲחֵביר6 ַחOָיב ֶ%ה*א ְ-לN ִאי% ֶאת Jנ* ְמִעיִדי	: יותר מופשט
  .ומהותה העברה ש	 את נקבו ולא, Pְרָ&ִעי	 ַמְלק*ת ַחOָיב ֶ%ה*א ְ-לN ֶאת Jנ* ְמִעידי�
 נובע אינו העונשי	 ריבוי כורח כעת. תוספאה תנא לעומת מאיר' ר בשיטת דמתניתי� תנא שינה עוד
 אפילו, שקר עדות כל מזה יוצא כפועל. גרידא") השמות ("הפסוקי	 מריבוי אלא, הזממות מריבוי
" תענה לא "כנגד לק*תמ. בשתיי	 נענשת, בלבד אחד עניי� בו שיש בדבר פלוני על שהעידו זוממי	
 בדיני העידו א	 תשלומי	 והוא, "זמ	 כאשר "פי על עונש יתוס� עליה. ממקומה תזוז לא לעול	

 כנגד עדות דתוספתא מאיר' ר לפי ואילו! שמוני	 וילקו, העידו כ� על א	 ארבעי	 ומלקות, ממונות
 מלקות ייענשו, ארבעי	 מלקות וא	, מלקות ללא, ממו� ממו� א	, אחד בעניי� תיענש אחד עניי�

  .ארבעי	 של נוס� מער� לצר� מקו	 ואי�, ארבעי	
 מקו	 יש אול	; ומשל	 לוקה, דווקא שמות שני: דמתניתי� מאיר' ר לשיטת אומר אתה מכא�

 שבאו במה בתוספות וכ�; ומשל	 לוקה אינו, דברי	 כבספרי מחזקתו יצא לא אחד ש	 שדי� להסיק
 לוקה אינו קרא חד אלא ליכא דאי משמע"): "המביאו הש	"ל ושופיר פי על (י"רש מפירוש לדייק

  ".ומשל	
 עונשי	 הגבלת דברי	 ספרי של בדינו ואי�, שמות שני זוממי	 בעדי	 יש: כ� יתפרש החדש הכלל

 שהגבילוהו אחד וש	. מה	 אחד על ומשל	 מה	 אחד על לוקה – שמות בשני אבל, אחד בש	 אלא
 133,ותשלומי	 מלקות, עונשי	 שני זה בלאו שיש פי על וא�, גנבה כגו� הוא, אחד לעונש דברי	 בספרי

 שני אשר, אחת ורשעה אחד ש	 אלא שאינו, לוקה ואינו משל	 די� בבית בזאת שהורשע נאש	 כל
 בתורה האמורי	 בעונשי	 נידוני	 העדי	 – להפריד נית� שמות בשני ואילו; מכוחו חלי	 העונשי	

 כדי היא ענישה כשכל, ענישה כפל מאפשרי	 השמות שני. "לו ועשית	" וג	 "תענה לא"! שמות בשני
  ."לו ועשית	"ל ותשלומי� "תענה לא"ל מלקות לקשר ההכרח נוצר כא�. עברה ש	 אותו של רשעתו

" ֶ%ֵ#� "משיטת לנו המוכרת זו כעי�, הפרדה מבצע במשנה מאיר' ר שיטת לפי הפסוקי	 כפל
 עונש אותו לחייב "לו ועשית	" בכוח כשאי� ג	 מכות לחייב ראוי "תענה לא" של לאו שכ�. בירושלמי

  134.ומשל	 לוקה אפוא ובזאת, כלשהו

 
 והתרו שני� בפני גנב א� כגו�? ומשל� לוקה> יהא יכול<: "לעיל כמובא ד"לראב המיוחס דברי השווה  133

 ".תגנוב לא משו� בו
 הלכות, שמח אור (לשונו זה. האיחוד כוח לעומת ההפרדה כוח בעניי� הפוכה לסברה הגיע שמח אור בעל  134

, בבלי (ש�' בתוס רבנ� ז"ע עמדו וכבר, קנסות גבי ומשל� לוקה אד� דאי� תמ� קאמר ומאי): "ג ,א מעילה
 דוקא, משל� ינווא לוקה דאד� רשעתו כדי קרא דגלי דהא, לנו והנראה, ש"יעו, )סבר ה"ד ,ב"ע ד מכות
 בוגרת אחותו על בא שכ�, ואחותו הממזרת על בא כמו, אחד דבר על באי� אי� המלקות ע� שהממו� היכי

 על הוא והתשלומי�, האסורה הביאה על הוא שהמלקות, לוקה ז"ובכ, וממו� קנס לה אי� ויתומה ומפותה
 לו שזכתה מה שהפסידו מה על הוא שהתשלומי�, פרה פי בחוס� וכ�, וצער ופג� ובושת בתוליה מוהר
 לוקה פ"מש פחות חבל כי הלא, בחובל וכ�, הפקר של או עצמו של פרתו בחוס� א� הוא והמלקות, תורה

 מעשה עושה באינו וכ�, ב"וכיו ממו� שהפסידו על אינו המלקות כ"א, בפרוטה רק אינו תשלומי� אבל, כ"ג
 שפלוני מעידי� דכי, התשלומי� שבא מה על מלקותה אי� זוממי� בעדי� וכ�, משל� וממו�, ליכא לאו עמ	

 שרצו הממו� על הוא והתשלומי�, ד"ב בפני שקר עדות� על רק דהמלקות נמצא, לוקי� כ"ג גרושה ב�
 על באי� שניה� המלקות ע� שהתשלומי� היכי אבל, לוקה כ"ג עצמו תרומת אכל א�, תרומה וכ�. להפסידו
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, )תוספתא (בלבד זוממי	 עדי	 בדיני להיאמר המקורי מהקשר	 שיצאו שמות כפל, מקו	 מכל
 ודהיינ, במשנה מאיר' לר שיוחסה בשיטה מעמיק עיו� מחייבי	) משנה (עונשי� דיני בכלל סני� ונעשו
, "קרא חד אלא ליכא "שאפילו, דברי	 שבספרי" ומשל	 לוקה אי� "של לכלל זו שיטה תתייחס כיצד
 לא ומדוע, ומשל	 לוקה אי� של הכלל לולא הנידו� על לבוא האורבי	 עונשי	 שני נמצאי	 עדיי�

. תזא לידי מביאו זאת לידי המביאו הש	 לא מאיר' ר ואמר 135שמות כשני האלה העונשי	 שני ייחשבו
 לוקה אי� "הכלל נגד מקו	 בכל הכרעה להיחשב במשנה מאיר' ר עמדת בכוח שטמו� הרואות עיני�

! ומשל	 לוקה אד	: חזיתית החולקת שיטה מאיר' לר וייחסו באו כזה עיו� ידי על בוודאי". ומשל	
 כדרשה" רשעתו כדי "דורש ואינו, דברי	 ספרי על חולק מאיר' שר לומר יתבקש מכ� כתוצאה

 ומשל	 לוקה ליה דסבירא "משמע ב"ע–א"ע ,לז כתובות ,בבבלי וכ�. ומשל	 לוקה שאי� קובלתהמ
  136".מקו	 בכל

, י"רש מפירוש וכדיוק, ומשל	 לוקה אינו אחד שבש	 הדעה את מאיר' לר לקיי	 הנואש הניסיו�
 זו עמדה אבל, בה י"רש ובפירוש במשנה עומדי	 שאנו זמ� כל אתר על הראשוני	 בפרשנות נעשה

 דרשה שו	 דורש מאיר' ר שאי� ,ב"ע–א"ע ,לז כתובות, בבליב הנאמר מול ולהיבטל להידחות עתידה
 בהעלאת ב"ע ,ד במכות הגמרא דברי מול וא�, "רשעתו כדי "הכתוב מלשו� ומשל	 לוקה בעניי�

  .אחד בש	 א� ומשל	 לוקה הרי, )אֹת6 ְוָעְנ%* אֹת6 ְוִיTְר* (רע ש	 ממוציא למד מאיר' שר האפשרות
 אתה אחת רשעה משו	, כתיב' רשעתו כדי, 'לרבנ� בשלמא) "ב"ע ,ד מכות (בגמרא מהנאמר

 מה, רע ש	 ממוציא גמר: עולא אמר? ט"מ מאיר' ר אלא, רשעיות שתי משו	 מחייבו אתה ואי מחייבו
 ו�לממ דרשה שו	 דורש אינו מאיר' שר משתמע" ומשל� לוקה כל א$, ומשל	 לוקה רע ש	 מוציא

  137.אחד לש	 לא וא�, "רשעתו כדי"מ ומלקות
 נעשתה מאיר' ר לשיטת" ומשל	 לוקה כל א� "לבי� חכמי	 של ל6ֶקה ֵאינ* ַהְמַ%Eֵ	 ָ�ל בי�

 קרא חד אלא ליכא דאי משמע "מאיר' לר לדייק מקו	 הגמרא השאירה ולא, ושלמה חזיתית מחלוקת	
 נותק כ� ידי ועל, רשעתו דכדי מקרא ומלקות ממו� תדרש שו	 דורש מאיר' ר ואי�" ומשל	 לוקה אינו

  .דברי	 ספרי ממסורת לגמרי מאיר' ר
 "רע ש	 מוציא"ו כתובות (הדברי	 בשני הבבלי לשיטת שהתייחסו אתר על במכות התוספות וכ�
 שאלת העלו ולא, רשעתו מכדי ומלקות ממו� דרשת שו	 מאיר' ר דרש לא מדוע לנמק באו) במכות

  ":ש	 חד"

 כדי כתיב הא, פירוש? טעמא מאי מאיר' ר אלא... 'כו רשעתו כדי כתיב לרבנ� מאבשל
 בכתובות והא פרי� ומאי ת"וא' וכו מחייבו אתה אחת רשעה משו	 דמשמע רשעתו

' לר אלא: הפירכא מ� זה דכל ל"וי ולמיתה ללוקי� קרא האי] מאיר' ר מוקי	 [= מוקי

 
 ודבר אחד מש� ושניה�, תשלומי� בלא מלקיות דליכא כיו�, משל�ו ולוקה, הוי רשעה חד ג"בכה אחד דבר
 ".ומשל� לוקה אחד

 ש� נועיי"! ומלקות בממו� אחד ש� לה משכחת לא דלעול�: "א"ע ד למכות �"הרמב בחידושי  135
 .להל� נוועיי, בפרוטרוט

 .להל� ראו, �"רמב  136
' עמב, פר� רבינו תלמידי לתוספות וגלפ י"ר במהדורת") מאיר רבי אלא ("הגמרא על ישירות שהקשה וכפי  137

, קראי תרי דהוי משו�', וכו מביאו הש� שלא מ"ר טע� שביאר לעיל י"רש לשיטת ק"וק: "241 רההע 107
 כשיטת ותיר�, "'אחת רשעה משו�, רשעתו כדי'ל יודה מאיר' ר דג�... אחד ש� רק דהוי במקו� כ"א

 .שמות שני יש לכול�
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 ללוקי� ולא רשעיות שתי משו	 מחייבו אתה שאי� רשעתו ולומר למדרש ליה הוה מאיר
' ב משו	 מחייבו אתה שאי� ל"הל והכי בדבריה	 קצת קצרו: "א"מהרש [ולמיתה
  ).ב"ע ,ד מכות ,תוספות] (ל"וק' כו ללוקי� ולא וממו� למלקות רשעיות

 והאי תאמר וא	. ולמלקות למיתה ליה מוקי רשעתו דכדי וקרא 138.רע ש	 ממוציא גמר
 דאי לומר יש ולמלקות למיתה רשעתו כדי דמוקי נימא טעמא אימ מאיר רבי דקאמר

, שאנM תוספות (ולמלקות לממו� לקרא מוקמינ� כרח� על רע ש	 ממוציא דגמר לאו
  )231' עמ

 כדי דמוקי	 משו	 מאיר דרבי דטעמא לישני תאמר וא	 טעמיה מאי מאיר רבי אלא
 מוקי לא טעמא מאי מרקא דהכי לומר ויש נערות ואלו בפרק ומלקות במיתה רשעתו

  ).107' עמ, פרM רבינו תוספות (וממו� במלקות אפילו רשעיות שתי מחייבו אתה ואי

 והרטוריקה הסגנו� את הופ� נמצא אחד בש	 ג	 ומשל	 לוקה סובר מאיר' שר משנתנו את שיפרש מי
 הלא, ַתְ%ל*ִמי� ִליֵדי ְמִבי�J ַמ6#ת ִליֵדי ְמִבי�J ַה8ֵ	 6E%ֶא דמתניתי� מאיר' ר כשאומר. לגמגו	 שבה
 לוקה אינו המשל	 כל, לחכמי	 וכאומר? דווקא 	מוגדרי שמות שני במציאת שיטתו את הוא עוג�

 בתוספתא שמות שני מהדגשת שנבעה ,זו רטוריקה. שמות בשני ולא אחד בש	 אלא אינו שאמרת	
, לזוממי	 מיוחד די�, "זמ	 כאשר "קיו	 לאפשר נועדו במקור	 אשר, )מלקות ועסקי ממו� עסקי(

  . משמעותית ובלתי מגומגמת בדר� ענישה כפל לכלל מיתרגמת נמצאת

  במכות הגמרא סוגיית. 3

 ִליֵדי ְמִבי�J ַמ6#ת ִליֵדי ְמִבי�J ַה8ֵ	 6E%ֶא (שלפנינו מכות במשנת וחכמי	 מאיר' ר מחלוקת על
 הנוסח עדי פי על (בגמרא גרסינ�) ל6ֶקה ֵאינ* ַהְמַ%Eֵ	 ָ#ל: אוN ַוֲחָכִמN. ֵמִאיר רN 1ְִבֵרN, ַתְ%ל*ִמי�

 139".רשעיות שתי מחייבו אתה ואי� מחייבו אתה אחת רשעה רשעתו כדי לרבנ� בשלמא): "המהימני	
 בי�, ]"מחייבו אתה אחד עונש [= מחייבו אתה אחת רשעה: "לומר יש, מילולית זה דיבור כשנפרש

  . עונש = "רשעה"; עברות שתי משו	 בי� אחת עברה משו	
  :ודעמ	 הדפוסי	 בגרסת

 משו� מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה משו� כתיב רשעתו כדי לרבנ� בשלמא
  ).ב"ע ד מכות (רשעיות שתי

 שסגנו� ספק אי�. חיוב מקור, עברה = "רשעה"ו, מאיר' ר שאמר השמות שני ה	 כא� רשעיות שתי
 לידי אות	 המביאי	 השמות שני כנגד. מאיר' ר על חכמי	 לוקתמח כהסבר בהרבה עדי� זה גרסה
 העדי	 גרסת". רשעיות שתי משו� מחייבו אתה אי "חכמי	 אומרי	, מאיר' ר לפי ותשלומי	 מכות

 
 ה"לד שצור�, 231' עמב, פוגל' י כמהדורת ולא, מאיר' לר ש� הגמרא לשו� על ומוסב דיבור תחילת זוהי  138

 .טע� לו ואי�, ]"דגמר "[והגיהו, "לרבנ� בשלמא"
. אחד עונש" = אחת רשעה", בזאנו בקטע הוא וכ�, הרצוג הרב יד י"כ פי על הוא כא� המובא הגמרא נוסח  139

 משו�, לומר רוצה שהרי, יפה כא� מתפרש שאינו ,"אחת רשעה משו�: "בסגנו� ונציה ובדפוס מינכ� י"בכ
 .אחת עברה
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 א"רשב, �"רי (כא� ראשוני	 גרסו וכ� 140,אחרי	 כבמקומות כא� המקורית בוודאי היא המהימני	
 מקומה איננה זו מכות שסוגיית אפוא מוכח). 144ש"רא 143,ד"רי 142,�"הרי על יהונת� רבינו 141,משמו

, )ל"הנ בנספח ורא (כתובות כגו�, אחר ממקו	 והובאה, בבבלי זו" רשעתו כדי "דרשת של הראשוני
 המשמעות מ� כמתבקש, "משו	 "תיבות בתוספת, מחדש סוגננה המאוחרי	 הנוסח שבעדי אלא

  .כא� במכות המדויקת
 מפשוטה וא� הספרי מפשט לעולה בניגוד זו הבסוגי מתפרשת במשנה חכמי	 ששיטת, מכא� אמור

 מקור להעלות בבואה, הגמרא. שמות בשני ג	 ומשל	 לוקה שאי� הסברה לה	 ומיוחסת, זו משנה של
 וענשו אותו וייסרו", רע ש	 ממוציא לומד מאיר' שר עולא מש	 מציעה, במשנה מאיר' ר לשיטת

, מאיר' ר שיטת את ה� חכמי	 שיטת את ה� מרחיבה הגמרא בכ� 145.ומשל	 לוקה, כלומר, "אותו
 הורחבה, אחד ש	, רע ש	 במוציא, וכא�, שמות בשני אלא ומשל	 לוקה אמר לא המשנה לפי שהרי
 הגמרא העלאת וא�. הספרי לפשט מנאמנותו מאיר' ר א� בזאת וסולק, ומשל	 לוקה לכל הכתוב גזרת

 הספרי לשו� של במובאה לדייק הנית� מ� חורגת משל	ו לוקה אי� שמות בשני שא� לחכמי	 סברה
 זו גזרה שאי� להבי� תוכל דברי	 של ומכלל	, אחת בעברה המדובר שש	, ה פרק מכות בתוספתא

  .שמות שני על מוסבת
 בי� אלא, "רשעתו כדי "מפסוק וממו� מלקות של די� שו	 דורש מאיר' ר שאי� הבבלי לפי יוצא

, )ב"ע� א"ע לז כתובות (146"ומלקות במיתה וחדא וממו� במיתה חדא ""�אסו" של פסוק לבי� זה פסוק
 ואי, שמות בשני ובי� אחד בש	 בי� "ומשל	 לוקה" מאיר' ר מקיי	 הבבלי של האוקימתא לפי שהרי
  147.רשעתו כדי של מקרא וממו� מלקות על די� שו	 לשיטתו לדרוש רשאי אתה

 
 .א נספח ראו  140
 אלפסי הרב בדברי שהתמה אלא): "...רפח סימ� ,ב חלק (א"הרשב ת"בשו ש� משמו וכ�, אתר על במכות  141

 שתי מחייבו אתה ואי, מחייבו אתה אחת דרשעה משו�, דרבנ� טעמא כתב במתניתי� ואילו... ל"ז
 ".רשעיות

 אתה אחת רשעה כדי רשעתו ליה סבירא דלא כלומר', וכו מביאו הש� שלא: "מאיר' ר שיטת ושבפיר  142
 ".ומשל� לוקה סבר אלא רשעיות שתי מחייבו אתה ואי מחייבו

 שתי מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה, רשעתו כדי דרשי' וחכמ: "א"ע ד למכות ד"רי פסקי  143
 ".רשעיות

 ליה דרשינ� כ"וע רשעתו כדי כתיב זוממי� ובעדי�): "למכות ומתייחס (א"ע ,לב לכתובות ש"הרא תוספות  144
 ".ומלקות ממו� היינו רשעיות שתי מחייבו אתה ואי

 זו שסוגיא יראה ביאור לעני�: "ב"ע ד מכות, למאירי הבחירה בית והשווה. "לה סבר" ה"ד ,תוספות נוועיי  145
� עדי� דאמר עקיבא' כר לה סבר עליו שאמרו כמו של�ומ לוקה אד� אי� מיהא שבממו� מודה מאיר' ר שא

 ארבעת שמשל� בה ודש חברו פרת החוס� בעני� פועלי� פרק במציעא לשאול וראוי. הוא קנסא זוממי�
 שאי� הת� דשאני בה תירצו מ"ומ, ומשל� לוקה שהוא מאיר' ר ש� אמר, לחמור ושלש לפרה קבי�

 במזונותיה נתחייב שמשכה שמשעה, תשלומי� לידי ביאומ החסימה היא שזו מלקות לידי המביאו המעשה
 אבל, הפרה לבעל גוזל שהוא גזילה מדי� בתשלומי� מחייבתו דישתו או משיכתו האכילה ולא בה וכשדש
 לא הוא דקנסא לאו ואי, ותשלומי� מכות לידי מביאו שהעיד שקר עדות והוא אחד מעשה זוממי� בעדי�

 ומשל� לוקה אמר לא מאיר' שר בדעה המאירי נשאר כתוספות שלא יי�לצ ויש". מאיר' ר לדעת חייב היה
 .זו בעמדה כרו	 הכללי� של ויישומ�, רע ש� כבמוציא בקנס אלא

 .ומלקות במיתה רשעתו כדי מעמיד עקיבא' ר ב"ע יג מכות, בבליב הגמרא לפי  146
 דאמר מ"ולר) 'א ז"ל (כתובות' במס' דאמרי: "א"ע ד למכות �"הרמב בחידושי ש� מכתובות במובאה  147

, )32' והע רעא' עמב, לש� ס"דק (גניזה בקטע ש� בכתובות וכזה, "לה עביד מאי רשעתו כדי ומשל� לוקה
 לתו	 זו גרסה ג� הבליע �"הרמב(" לי למה תרתי ומשל� לוקה דאמר מאיר ולרבי: "הידועה הגרסה לעומת
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 מקיי	 דתוספתא מאיר' שר דבר, משל	ו לוקה אינו אחד שבש	 הספרי מפשט שנותקנו לאחר
 מאיר' ר נותק, ומשל	 לוקה שבכל כללית שיטה בעל הבבלי לפי מאיר' ר ונעשה, כמשמעו פשוטו
 לפי שהרי, במשנה' וכו" הש	 שלא "מאיר' ר אומר מדוע טע	 נשאר ולא. רשעתו כדי מדרשת לגמרי
  .מוריד ולא מעלה לא זה אי� כבר הבבלי סוגיית

 שלא להדגיש טרח מדוע 148,ומשל	 לוקה מאיר' ר סובר אחד בש	 ג	 א	: בלילב לתהות ויש
, ומשל	 לוקה מקו	 בכל לדידי – החכמי	 את לשדל אלא כ� אמר לא כאילו ויוצא', וכו המביאו הש	
 זו ואריכות 149,הראשוני	 והאריכו, כ� הקשו התוספות והנה. שמות בשני מיהת לי אודו את	 אול	

 לאתגר הוא היכר וסימ�, למשנה התוספתא ומ�, לתוספתא הספרי מ� הענייני	 מהשתלשלות היא תולדה
  150.ממנו שנדרש ומה" רשעתו כדי "לכתוב שבמשנה השיטות שתי יישוב

  מסקנות. 4

. ומפרשיו לבבלי ועד דברי	 ספרי מ� מעניינת השתלשלות מגלי	 ומשל	 לוקה בעניי� ל"חז דברי
  :הכתוב לשו� הוא דברי	 של מיקוד	

 ֶאת ְוִהְרִ%יע* ַה1ִ2ַיק ֶאת ְוִהְצ1ִיק* *ְ%ָפט*	 ַהִ/ְ%ָ-ט ֶאל ְוִנְ+%* ֲאָנִ%י	 ֵ&י� ִריב ִיְהֶיה י#ִ 
, ְ&ִמְסָ-ר ִרְ%ָעת6 ְ#ֵדי ְלָפָניו ְוִהָ#ה* ַה8ֵֹפט ְוִהִ-יל6 ָהָרָ%ע ַה6#ת ִ&� ִא	 ְוָהָיה, ָהָרָ%ע

 דברי	 (ְלֵעיֶני�ָ  Jִחי�ָ  ְוִנְקָלה ַרָ&ה ַמָ#ה ֵאEֶה ַעל ְלַה#ֹת6 יִֹסי� ֶ-� יִֹסי� לֹא ַיֶ#P *Qְרָ&ִעי	
  ).3�1 כה

 יעבור שלא אלא, חיובו לכובד מידתי בהתא	 השופט ידי על נקבע המכות מספר מקרא של פשוטו לפי
  :עזרא אב� א"ר פירש וכ�. הארבעי	 את

 ופחות עשרי	 ג	 עשר עליו שיוכה עו� שיש, לנו אהנר היה. המכות במספר רשעתו כדי
  151.ארבעי	 על יוסי� לא רק, רשעתו כדי: והעד. ויותר

 בסוגי אלא, המכות בכמות לא" רשעתו כדי "הכתוב בגזרת הנדרשת המידתיות את העמיד דברי	 ספרי
 אבל, ישל	 או ויומת, המכות" מוותרות", המכות על תשלו	 חובת או מיתה עונש יתוס� שא	, העונש

  ".ומשל	 לוקה אי� רשעתו כדי... ומת לוקה אי�... רשעתו כדי. "ילקה לא

 
 ומאי, לה עביד מאי רשעתו כדי ומשל� קהלו דאמר מ"ולר) 'א ז"ל (כתובות' במס' דאמרי ועוד: "דבריו

 !))כב' עמ" (לי למה מקשה להכי למימר ואיכא, אחד מש� דאתו בכגו� לה לוקי� קושיא
 לוקה כל א�, ומשל� לוקה רע ש� מוציא מה, רע ש� ממוציא גמר, עולא אמר: "ב"ע ד מכות, בבלי  148

 ".ומשל�
 .בפרוטרוט ב נספח להל� ראו  149
 .הראשו� הנוסח; עשירית הסוגיא "הפועלי� את השוכר" פרידמ� 'ימא ש השוו  150
151  � כ�") לנו נראה היה "בלשו� (ל"הנ וכפירושו. ש� ועיי�, "האמת לבדו והוא הקבלה דברי לולי: "והוסי

 JPS: “If the guilty one is to be flogged, the magistrate shall have him lie down and be בתרגו� תורג�
given lashes in his presence, by count, as his guilt warrants. He may be given up to forty lashes, but 

not more…” .צבי דוד הרב ידי על מפורש דברי� ספר הופמ�' דוד צ �פירוש דחה ,)א"תשכה (תעא הופמ 
 .עזרא אב� הזכרת ללא זה
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 מלקות עונשי או ומלקות מיתה עונשי בה שחלי	 ,מסוימת אחת עברה שעל הוא ספרי של פשוטו
 ולא, תשלו	 השני ובמקרה מיתה הראשו� במקרה, כלומר, אחד חיוב אלא עליו יוטל לא, ותשלומי	

  :ה פרק מכות ,בתוספתא דברי	 ספרי כלשו� לשו� מצירו� מתחזקת זו פרשנות. ילקה

 כדי: "'שנ אות� מלקי� אי� די� בית בידי מיתה... שחייבי�... תעשה לא עוברי כל
  .לוקה אינו משל	, לוקה אינו מת, "רשעתו

  .לוקה ואינו, מלקות ה�) תשלומי� או (מיתה ה� בה שיש, מסוימת אחת בעברה מדובר הרי
 בעניי� מאיר' ר על במחלוקת	" חכמי	 "כדברי, א פרק מכות ,בתוספתא הספרי כלשו� ר�צו שוב

 כדברי הובא, "ומשלמי� לוקי�, זוממי� ונמצאו "...מסוימת עדות על מאיר' ר דברי כנגד. זוממי	 עדי	
 ידבר בהיות". משל	 אינו – לוקה, משל	 אינו – מת, רשעתו כדי: 'או וחכמי	": "חכמי	 "בפי הספרי
, שהוא כמות כמעט חכמי	 בפי והוש	 הנה והועבר, אחר הקשר לש	 מעיקרו שנוסח טקסט חכמי	

 נתו� יצרה זו העברה אול	. החדש במקומו לו להעניק התכוו� שהמסדר המשמעות את לקבוע קשה
 חכמי	 לבי� מאיר' ר בי� מחלוקת שקיימת דהיינו, עונשי� כפל בענייני ומרכזי יסודי להיות שהפ�

 כפל על בטענתו והסתמ�, ותשלומי	 מלקות זוממי	 עדי	 לחייב מאיר' ר שביקש למצב יבמסב
: 'אומ הוא מכות שבעסקי, )12 כ שמות (שקר עד ברע� תענה לא: 'או הוא ממו� שבעסקי: "פסוקי	
 בדי� שורשית כמחלוקת נתפרשה זו מחלוקת)". 19 יט דברי	 (לאחיו לעשות זמ	 כאשר לו ועשית	
  ".רשעתו כדי "מפסוק מדהנל עונשי�

, א פרק מכות בתוספתא זו כעי� הלכה פי על נוסחה בענייננו מכות במסכת שהמשנה להניח סביר
 המחוספסי	 והרצ� הסגנו� לעומת ניכר באופ� והוחלק שופר המשנה לשו�. וחכמי	 מאיר' ר מחלוקת

 מובאה בצורת סתו	 וחמניס הועברה חכמי	 ודעת, מאיר' ר בעמדת פישוט חל. שבתוספתא והמוקשי	
 אינו המשל	 כל: הלכתי כלל של וקולע קצר ניסוח להיות החדש קשהילה מותאמת בלתי דרשה של

, שקר עד ברע� תענה לא: 'או הוא ממו� שבעסקי ("שבתוספתא מאיר' ר שבדברי הרטוריקה. לוקה
 ֶ%6Eא (במשנה יפה משתקפת עדיי�") לאחיו לעשות זמ	 כאשר לו ועשית	: 'אומ הוא מכות שבעסקי

 *ִמ8ֵ	 ָ%ֶקר ֵעד ְבֵרֲע�ָ  ַתֲעֶנה לֹא ִמ8ֵ	, ְ%מ6ִני	 ל6ִקי�... ַתְ%ל*ִמי� ִליֵדי ְמִבי�J ַמ6#ת ִליֵדי ְמִבי�J ַה8ֵ	
  ).ְלJִחיו ַלֲע6Kת ָזַמ	 ַ#ֲאֶ%ר ל6 ַוֲעKִיֶת	

 מאיר' ר סובר שמות בשני: בפשטות כאומר לחכמי	 מאיר' ר שבי� בדברי	 זו רטוריקה של מטענה
 מאיר' ר שווי	 אחד בש	. לוקה אינו המשל	 שמות בשני שג	 ואומרי	 חולקי	 וחכמי	, ומשל	 לוקה

 והתפרקה וטושטשה הלכה המשנה מלשו� בפשטות המשתמעת זו מסקנה. ומשל	 לוקה שאי� וחכמי	
 שאינו חכמי	 שסוברי	 כפי. 	המצבי בשני מאוזנת בתנגודת הועמדו שבמשנה שהדעות עד, בבבלי
 ובי� שמות בשני בי� ומשל	 שלוקה סובר מאיר' ר כ�, שמות בשני ובי� אחד בש	 בי� ומשל	 לוקה
 כדי "לכתוב ומשל	 לוקה בעניי� דרשה שו	 מאיר' לר לייחס אי�: תוצאות שתי ומזה. אחד בש	

  !היא מאיר' ר: לתרM יש, "ומשל	 לוקה" של עמדה לכאורה בו רואי	 שאנו מקור כל וכ�, "רשעתו
  .ומשל	 לוקה אד	: מאיר' לר בתלמודי	 המיוחסת הדעה נולדה, זו ובהשתלשלות, זו בדר�
 בלבד מאיר' לר ולייחס	 עלמא כולי מֶחזקת רבי	 מקורות להוציא המרבה לבבלי בניגוד, אול	

: מאיר' ר דעתל מסוימי	 במקרי	 חכמי	 את המצרפת עמדה בירושלמי קמה, "ומשל	 לוקה" הסובר
 אחד הפרדת היא בה� הפועלת הסברה. בירושלמי "ֶ%ֵ#�" ברייתות ה� אלו! מאיר' לר חכמי	 מודי	

. מאיר' לר מודי	 שחכמי	 טיעו� כ� ידי ועל, האחר הלאו בשיתו� שלא ג	 קיו	 בו שיש כלאו הלאווי	
 לוקה אי� חכמי	 	אומרי לאווי� בשני שג	 ממשנתנו המשתמע מ� הפו� לכיוו� מושכת זו מגמה
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 מאיר' ר ששווי	 ואכלו חברו של חלבו בגונב הטוענת לברייתא הגענו זו הסוגי במהל�. ומשל	
 שהרי, שלמה רבותא כא� הרווחנו. השני מ� אחד לאו של עצמאותו מפאת, ומשל	 שלוקה בזה וחכמי	
, ומשלמי� לוקי� כ� שהעידו זוממי	 שעדי	 מאיר' ר סובר אמנ	 שש	, א פרק מכות ,בתוספתא בעיוננו

 של ברייתא ועתה; ומשל	 לוקה אינו עצמו שהגונב הפרשנית האפשרות את שקלנו לנידו� אשר אול	
  !ומשל	 לוקה, מאיר' לר שכ� וכל, לחכמי	 ואפילו, הנידו� שאפילו, ברורה עמדה בזאת נוקטת שכ�

 האוכל כ�ש, ומשל	 שלוקה ואכלו חבירו חלב בגונב מאיר' לר' חכמ מודי� והתני...
 ).968' עמ; ב"ע כז, א ,ג כתובות ,ירושלמי (לוקה חלבו

 מאיר' ר הלכה שאותה וממו� מלקות שיש מקו	 בכל מלקבוע לבבלי אלטרנטיבה מספקת זו ברייתא
 נקודת וא� (התוספות בעלי דיוני של המוצא נקודת שהייתה בהלכה וא�, משנה של פשוטה נגד היא

  ):שלנו המוצא
  

  242' עמ; ג"ע מד, א, ז תרומות, ירושלמי  )המבורג י"כ (א"ע צא אמציע בבא, בבלי
 ומשל� לוקה בה ודש הפרה את החוס� רבנ� תנו

, ואמאי. לחמור קבי� ושלשת לפרה קבי� ארבעת
: אביי' אמ? ומשל� לוקה אינו ומת לוקה אינו] הא[

  .ומשל� לוקה' דאמ היא מאיר' ר, מני הא

 שלחבירו פרתו �בחוס מאיר' לר' חכמ מודי� והתני
 קבי� וארבעת לפרה קבי� ששת ומשל� לוקה שהוא

 .לוקה פרתו החוס� שכ�, לחמור

  )49 להערה (אחת רשעה משו� / אחת רשעה: א נספח

  :סגנונות בשני בתלמודי	 באה" רשעתו כדי "דרשת
 .רשעיות שתי מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה  .א
  .רשעיות שתי משו� מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה משו�. ב

 הנידו� את לחייב אמור שאתה מה מייצגת, לבדה העומדת, "רשעה "המילה דלעיל הראשו� בניסוח
 "רשעה" כתיבת ושלא (עונש = רשעה, כלומר. פעמיי	 לחייבו רשאי ואינ�, )אחת רשעה (אחת פע	 רק

  ).העברה ש	 על המוסבת, "]ִרְ%ָעת6 ְ#ֵדי ["בפסוק
 אתה שבגללה עברה המייצג "אחת רשעה משו	" לגרוס כדי, "משו	" התוספת השני בניסוח

  .עונש מחייבו
 מסוימת תוצאה אשר הלכתית קטגוריה או עברה ש	 בציו� שכיחה 152")מש	" (= "משו	 "תיבת
  :כגו�. מופעלת אינה או, מכוחה מופעלת

  )ד ,ח תרומות (ִ+יE*ִיי ִמ8ֵ	 ֲאס*ִרי� ַמְ%ִקי� ְ%לָֹ%ה

  )ה ,ז יבמות (ֶזַרע ִמ8*	 פ6ֵסל ְוֵאינ* ִ&יJה ִמ8ֵ	 -6ֵסל ָהֶעֶבד

  )ז ,ד גיטי� (ַיְחִזיר לֹא ֶנֶדר ִמ8ֵ	 ַיְחִזיר לֹא ַרע 8ֵ	 ִמ8ֵ	 ִאְ%6L ֶאת ַה/6ִציא

 
 .68 ש"ה לעיל ראו  152
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  ":חייב "למילה בהקשר וכ�

' או' יהוד' ר בי וסיי' ר. אב אשת בת ומשו	 אחותו 153משו	 עליה חייב אחותו על הבא
  ).וינה י"כ, ב ,י סנהדרי� ,תוספתא (בלבד אחותו 154משו� אלא חייב אינו

' ר. שלמת אשתו מש	 עליה חייבי� אבל שלחולM אשתו מש	 עליה חייבי� האחי� אי�...
 אי שלחול3 אשתו משו� אי מחייבו את מה מש� יודע את אי�' ואמ חזר ...בעא יוד�

  ).831 טור; ג"ע ב, א ,א יבמות ,ירושלמי (שלמת אשתו משו�

  )1354 טור (ג"ע לה, א, ד שבועות, ירושלמי  )1284 טור (ג"ע כא, ט, ג סנהדרי�, ירושלמי
 לחייב מהו 155אחד עד ישמעאל' ר תני אשכח

 ראוי אחר' לומ איפשר ביטוי שבועת משו� עליו
 מחייבו ואת עדות שבועת משו� ולחייבו לצרפו
 משו� עליו לחייב הומ קרוב ביטוי שבועת משו�

  .ביטוי שבועת

 חייבי� שיהו מהו אחד עדי� שני ישמעאל' ר תני אשכח
 לצורפו ראוי אחד' לומ איפשר ביטוי שבועת משו� עליו

 שבועת משו� מחייבו ואת עדות שבועת משו� לחייבו
 שיהו מהו קרוב ביטוי שבועת משו� מחייבו ואת עדות

  .ביטוי שבועת משו� עליו חייבי�

  
 רשעה (156ההלכתית הקטגוריה את לציי� אפוא אמור יהיה" רשעה משו	 "הצירו� דלעיל השני סוחבני

 את מציי�" רשעיות שתי משו	 "והצירו�, בהתא	 עונש מחייבו אתה קיומה שמפני) אחת עברה = אחת
 דר�, זה בהקשר (לה בהתא	 עונש מחייבו אתה קיומה מפני אשר) רשעיות שתי (ההלכתית הקטגוריה

  ).להשלי
 עיו�, הגרסאות לאור, לעיל שצוינו הסגנונות בשני בבבלי זה משפט של ההיקרויות את נבדוק להל�

  .הראשוני	 ודברי, פשוטו לפי בהקשר צמוד

157ב"ע פג קמא בבא, בבלי. 1
  

 לא רחמנא דאמר ליה מבעי האי? דאתא הוא אברי	 ראשי למעוטי רוצח לנפש כופר תקחו לא והאי

, מחייבו אתה אחת רשעה, נפקא רשעתו מכדי האי! ותקטליה ממו� מיניה תשקול לא, תרתי ביה תעביד
   158.רשעיות שתי מחייבו אתה ואי

 י"ובכ המבורג י"בכ הגרסה היא וכ�, "משו	" תיבת ללא, "אחת רשעה", הדפוסי	 גרסת כ�
  ".אחת רשעה משו�: "116 וטיק� י"וכ מינכ� י"כ, פירנצה י"בכ ואילו. אסקוריאל

  
  
  

 
 .מש�: ראשו� בדפוס  153
 .מש�: ראשו� בדפוס  154
' ר מדרשת מצינו כא� עד כלומר. בשבועות הוא וכ� ל"כצ. עדי� שני ישמעאל' ר תני אשכח: "משה פני  155

 ".העדות בשבועת דחייבינ� הוא עדי� בשני דדוקא ישמעאל
 ".מופשט ש� "הגדיר) ה"תשנה( 123 המשנה לשו� תחביר אזר שהמ; לה והדומה  156
; 165 המבורג = המ; 116 וטיק� = ו; 95 מינכ� = מ; II-I-8 ירנצהפ = פ: להל� בסינופסיס היד כתבי סימו�  157

 .שונצינו דפוס = דש; אסקוריאל = אס
 .31 ש"ה לעיל ראו  158
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ליה נפקא רשעתו מכדי  האי ותיקטליה  ממו� מיניה תישקול לא תרתי ביה תעביד לא  פ
 ליה 'נפק רשעתו מכדי  האי ותיקטליה מיניה ממונא תישקול לא תרתי ביה תעביד לא  מ
  נפקא רשעתו מכדי  ההוא  ותקטליה  ממו� מיניה  תשקול לא תרתי ביה תעביד לא  ו

  נפקא רשעתו מכדי י?א?ה  ותקטליה ו�ממ ניה)י(מ  תשקול לא תרי� ביה תעביד לא המ
  נפקא רשעתו מכדי  האי וניקטליה  ממו� מיניה  תשקול לא תרתי� ביה תעביד לא אס
  נפקא רשעתו מכדי  האי  'ותקטלי  ממו� מיניה תישקול לא תרתי ביה תעבוד לא דש

  
 רשעיות שתי משו�  מחייבו אתה  ואי מחייבו אתה אחת רשעה משו�  פ
 רשעיות שתי  'משו  מחייבו אתה  ואי ייבומח    'אח  'רשע  'משו  מ
 רשעיות שתי משו�  מחייבו אתה  ואי מחייבו אתה   רשעה  'משו  ו

 רשעיות שתי    מחייבו אתה  ואי מחייבו אתה אחת רשעה   המ
 רשעיות שתי   ]מחייבו אתה ואי[ מחייבו אתה אחת רשעה   אס
 רשעיות שתי    מחייבו אתה  ואי מחייבו אתה אחת רשעה   דש

  
 תעביד לא "ולכ�, אחת עברה עבר נפש ההורג. עונש = "רשעה". מדויקת ודעמיה המבורג י"כ גרסת

 כופר ה�, )אחד עונש = אחת רשעה (מיתה ה�, עונשי� שני אחת עברה על תחייבו אל, "תרתי ביה
 מכוו�, עונשי	 שני פירושו אשר, "תרתי ביה תעביד לא "הגמרא לשו� הנה). שני עונש = שנייה רשעה(

 שתי משו� "לגרוס אפוא אי�. רשעיות שתי מחייבו אתה אי = אחת עברה על עונשי� שניל משמ
 מקור על, כלומר, "רשעיות שתי "אלא, שוני	 חיוב מקורות שני כלומר, עברות שתי שפירושו" רשעיות

  .עונשי� שני מחייבו אתה אי אחד חיוב
 בשני כא� בגמרא מדובר שאי� נהלמסק הגיע, ופלפוליו קושיותיו אגב 159,פרM רבינו בתוספות

, ונזק רצח דהיינו, חיוב מקורות שני �שה עברות שתי על אלא, )רצח (אחד חיוב מקור על עונשי	
 ע	, והנה. נפשות די� לע נוס� נזקו דמי ונתחייב, יקר אריג החM קרע ובמהלכה, חM ביריית כשהרג

"! משו	 "ולגרוס להגיה יש החדש שולפירו הלשו� את להתאי	 שכדי ראה זו חדשה לאוקימתא הגיעו
  :לשונו וזה

 כגו�, מיתה בהדי עמו שהוי אחר בממו� אלא... רחמנא איירי בכופר דלאו לומר ויש...
 ביה תעביד דלא רשעתו דכדי קרא אצטרי� ולהכי... 160בהליכתו שיראי� וקרע חM זרק

' ב ו�מש מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה משו� קרא מידרש והכי, תרתי
  161.רשעיות

 החדשה לשיטתו כי, לו ונצר�"!! משו	 "המוסיפה, היא הגהה' וכו" קרא מידרש והכי "שכתב מה
, ובכ�, י�ולאו שני, עברות בשתי עניי� לנו יש" עמו שהוי אחר בממו� "אלא כופר איננו כא� שממו�
  ).עברות (= רשעיות שתי משו� מחייבו אתה ואי, מחייבו אתה אחת) עברה (= רשעה משו�

 
 .רנג�רנב' עמ, כא� קמא לבבא  159
 קמא בבא, בבלי" (פטור בהליכתו שיראי� וקרע ארבע לסו� ארבע מתחילת ח� זרק: "בבבלי הסגנו� פי על  160

 ). א"ע לא כתובות ,בבלי ;א"ע קיז
 ).תיקוני� מעט לו ודרושי� (לשונו כל ש� נועיי  161
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  162ב"ע לב כתובות, בבלי. 2

 ממונא, לקי מילקא – ביה ואתרו ומלקות ממו� דאיכא היכא כל: יוחנ� רבי קסבר אלמא
  , משל	 לא

 ואי, מחייבו אתה אחת רשעה משו�, רשעתו כדי: קרא אמר? הא יוחנ�' לר ליה מנא

  . יכנו ארבעי	 ליה וסמי�, רשעיות שתי משו� מחייבו אתה

  ! לקי לא מילקא, משל	 ממונא, ומלקות ממו� דאיכא רובחבי חובל והרי

  מחייבו  אתה  אחת  רשעה  משו�    רשעתו  כדי  אוק
  מחייבו  אתה  אחת  רשעה  משו�  במספר  רשעתו  כדי  מ

  מחייבו  אתה  אחת  רשעה  משו�  במספר  רשעתו  כדי  פט
  מחייבו  !דנה  אחת  רשעה  'משו    ]תו)[י�(רשע  כדי  112 ו
  מחייבו  אתה  אחת  רשעה  משו�    'רשעת  כדי  130 ו

  מחיבו  אתה  אחת  163רשעתו  משו�    רשעתו  כדי  וסט
  מחייבו  אתה  אחת  רשעה  משו�    רשעתו  כדי  דו

  מחייבו  אתה  אחת  'רשע  משו�    שעתו>..  ...<  מלק

  
  רשעיות  שתי  מש�  מחייבו  אתה  ואי  אוק

  רשעיות  שתי  ]משו[  מחייבו  אתה  ואי  מ
  ת?ו?רשע  שתי  משו�  יבו]י[מח  אתה  ואי  פט

  רשעיות  שתי  משו�  'מחי  אתה  ואי  112 ו
  רשעיות  שתי  משו�  מחייבו  אתה  ואי  130 ו

  רשעיות  שתי  משו�  מחיבו  אתה  ואי  וסט
  רשעיות  'ב  משו�  מחייבו  אתה  ואי  דו

  רשעיות  שתי    מחייבו  אתה  ואי  מלק

  
 ולא". משו	 "ללא הגרסה לפליטה שרדה שבו ,מלק קטע מלבד) מש	" (משו	 "גורסי	 הנוסח עדי כל
  .בעברות ולא בעונשי	 שמדובר הדברי	 מתוכ� ברור הרי, וגרסה סגנו� מבחינת הנותנת שהיא רק

 ממו� דאיכא היכא כל "כ�, מלקות ועונש ממו� עונש בו שיש אחד עניי� הוא בחברו שחובל כש	
 חובל והרי "הדיבור. מלקות עונש ה� ממו� עונש ה� אחד בעניי� שיש מקו	 בכל מדובר" ומלקות
 היכא כל "דלעיל על להקשות כדי נאמר" לקי לא מילקא, משל� ממונא, ומלקות ממו� דאיכא ובחביר

  ".משל	 לא ממונא, לקי מילקא ...ומלקות ממו� דאיכא

 
, פטרבורג סנט = פט; 95 מינכ� = מ; Bodl. heb. d. 62 (2850) 68-69, אוקספורד = אוק: היד כתבי סימו�  162

RNL Evr. I 187 ;קמברידג = וסט; 130 וטיק� = 130 ו; 112 וטיק� = 112 ו ,'Westminster College 
Library, Talm. 1.91 ;מלק; )א"רפ (ונציה דפוס = דו = Melk, Bibliothek des Benediktinerstifts, 
Fragm. IV.1-2 (76)) יואל לרב תודה � עזרתו על הרצוג הרב ש"ע השל� הישראלי התלמוד ממכו� שי

 ואה, 48ג ל"צ 35ג במקו�: 7–6' לשו ס"בשינו, )רלב' עמ( לכא� השל� ס"בדק לתק� ויש. זה קטע באיתור
 ).זה קטע

 .רשעתו כדי, הפסוק סגנו� אחר פשוטה גרירה להיות קרוב") רשעתו משו� ("זה נוסח  163
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164א"ע לז כתובות, בבלי. 3
  

  משנה

 ָלֶה	 ֵאי� ְ&ָנR ַ&ת ַעלוְ  ִ&RLָ ַ&ת ְוַעל ִאְ%6L ַ&ת ְוַעל ְ&נ6 ַ&ת ְוַעל ִ&6L ַ&ת ְוַעל ִ&6L ַעל ַהָ&א
 ְמַ%Eֵ	 ֵאי� ְ&ַנְפ6% ַהִ/ְתַחOֵיב ֶ%ָ#ל 1ִי� ֵבית ִביֵדי ֶ%ִ/יָתת6 ְ&ַנְפ6% ִמְתַחOֵיב ֶ%ה*א ִמְ-ֵני ְקַנס

  .ֵיָעֵנ% ָענJ %6ס�6 ִיְהֶיה ְולֹא ֶ%ֶנN ָממ�6

  גמרא

 מהת	? ]וממו� מיתה, כלומר [נפקא הכאמ והא. 'וכו יענש ענוש אסו� יהיה ולא: 'שנא
 שתי משו� מחייבו אתה ואי, מחייבו אתה אחת רשעה משו�, רשעתו כדי: נפקא

  165"!וממו� במלקות וחדא, וממו� במיתה חדא! רשעיות

  מחייבו  אתה  אחת  רשעה  משו�  במספר  רשעתו  כדי  מ
  מחייבו  אתה  אחת  רשעה  משו�    רשעתו  כדי  פט

  מחייבו  אתה  אחת  שעהרי  'משו    רשעתו  כדי  112 ו
  מחייבו  אתה  אחת  רשעה  משו�    רשעתו  כדי  130 ו
  מחייבו  אתה  אחת  רשעה  ]משו�[    רשעתו  כדי  487 ו

  מחייבו  אתה  אחת  'רשע  'משו    רשעתו  כדי  דש
  מחייבי  אתה  אחת  ]א)[תו(רישע  �?מישו    רישעתו  כדי  2081

  
  רשעיות  שתי  משו�  מחייבו  אתה  ואי  מ

  ות]י[רשע  שתי  �משו  מחייבו  אתה  ואי  פט
  רשעויות  שתי  'משו  מחייבו  אתה  ואי  112 ו
  רשעיות  שתי  משו�  'מחיי  אתה  ואי  130 ו
  רישעיות  שתי    מחייבו  אתה  ואי  487 ו

  רשעיות  שתי  'משו  מחייבו  אתה  ואי  דש
  רשעיות  שתי  משו�  מחייבי  אתה  ואי 2081

  :כהההל בכללי ה�, במדרשיה	 ה�, בכתובי	 ה�, לפנינו עונשי� פרשת

  כא שמות

 ַ#ֲאֶ%ר ֵיָעֵנ% ָענJ %6ס�6 ִיְהֶיה ְולֹא ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצא* ָהָרה ִא8ָה ְוָנְגפ* ֲאָנִ%י	 ִיQָצ* ְוִכי) 22(
) 24 (.ָנֶפ% Lַַחת ֶנֶפ% ְוָנַתLָה ִיְהֶיה Jס�6 ְוִא	) 23 (.ִ&ְפִלִלי	 ְוָנַת� ָהִא8ָה ַ&ַעל ָעָליו ָיִ%ית

 ָ-ַצע Lַַחת ֶ-ַצע ְ#ִוOָה Lַַחת ְ#ִוOָה) 25 (.ָרֶגל Lַַחת ֶרֶגל ָיד Lַַחת ָיד ֵ%� Lַַחת ֵ%� ַעִי� Lַַחת ַעִי�
  .ַח&*ָרה Lַַחת ַח&*ָרה

 
 = 130 ו; 112 וטיק�=  112 ו ;RNL Evr. I 187, פטרבורג סנט = פט; 95 מינכ� = מ: היד כתבי סימו�  164

 .JTS, ENA 2081.3, יורק ניו = 2081; שונצינו דפוס = דש; 487.11 וטיק� = 487 ו; 130 וטיק�
 .31 ש"ה לעיל ראוו. ש� בהמש	 הדיו� ראו  165
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  )276–275 הורובי3 ורתמהד (ח פרשה, )משפטי� (נזיקי�, ישמעאל דרבי מכילתא

  .מקו	 מכל, "הרה "ל"ת, אחד 'אפי ומני�, שני	 ולדות מעוט. ילדיה ויצאו

 לא, "אסו� יהיה לא"> אלא <אינו או; בולדות, "יענש ענוש", באשה, "אסו� יהיה לא"
 לא "ל"ת מה הא; חייה שכר לית� צרי� הוא, כ� אמרת א	 אלא. בולדות ולא באשה

  .בוולדות, "יענש ענוש", באשה, "אסו� יהיה

" ענוש "כא�' נאמ, ד� את הרי, מיתה לאא אינו או, ממו�' או' את. ממו�, "יענש ענוש"
  .ממו� כא� א�, ממו� להל� מה, "ענוש "להל�' ונא

 יהיה א	 הא: "י"רש. ֵיָעֵנ% ָענJ %6ס�6 ִיְהֶיה ְולֹא ֶ%ֶנN, ָממ�6 ְמַ�ֵ+� ֵאי� ְ&ַנְפ6% ַהִ/ְתַחOֵיב ֶ%ָ#ל: במשנה
  ".יענש לא אסו�

  ).תוספתא( פטור כאחד ומי�ותשל מיתה עליו שחלה כל: הכלל זה

 אסו� יהיה לא א	 "הכתוב מדיוק הנלמד ממו� משל	 אי� בנפשו המתחייב שכל הוא משנה של דינה
 שהרי, מיותר אלה מפסוקי	 זה שדיוק מקשה הגמרא. ממו� ייענש לא אסו� יהיה א	 הא, "יענש ענוש

  ":רשעתו כדי "הכתוב מ�, אחר ממקו	 לנו יצא זה די�

 ואי, מחייבו אתה אחת רשעה} משו	, {רשעתו כדי: נפקא מהת	? אנפק מהכא והא
  .רשעיות שתי} משו	 {מחייבו אתה

 כדי בדרשת מדובר בעונשי	 הרי, "אסו� יהיה לא "של ובפסוק במשנה המדובר הוא שבעונשי	 ומתו�
 תשיט את מוסר הוא שבו 166א"הריטב סגנו� כסימוכי� טול. עונשי	 שני ה�" רשעיות שתי"ו, רשעתו

  :כא� בכתובות שלפניו התוספות

 שלא רשעתו כדי דדריש מ"לר אשכח� לא) 'א ז"ל (נערות אלו' בפ דהא הקשו ועוד
 אפילו לה משכחת והא ואמאי וממו� מיתה או ומיתה במלקות אלא רשעיות שתי לחייב

 שתי לחייב שלא רשעתו כדי למידרש דלעני�... אחד מש	 כשה	 וממו� במלקות

  .רשעיות

  ".מש	"/"משו	 "ללא בסגנו� יפה נמסר בגמרא המדויק שהמשמע סמ� הרי

167ב"ע ד מכות, בבלי. 4
  

 רשעיות שתי   מחייבו אתה ואי� מחייבו אתהאחת רשעה    רשעתו כדי לרבנ� בשלמא ה
 רשעיות שתי   מחייבו אתה ואי מחייבו אתהאחת רשעה    >... ב
 'רשעיו שתי 'משו  מחייבו' את ואי יבוחי()' את 'אח' רשע  'משו רשעתו כדי לרבנ�' בשלמ]ו[ מ
 'רשעיו שתי 'משו  מחייבו' את ואי מחייבו אתהאחת רשעה  משו  רשעתו כדי לרבנ� בשלמא דו

 
 .192 ש"ה להל�  166
 .Bazzano, Archivio Storico Comunale Fr. ebr=  ב; 1 הרצוג הרב יד, ירושלי� = ה: היד כתבי סימו�  167

 .ונציה דפוס = דו; 95 מינכ�=  מ; 26-27
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 הגרסה כנראה היא זו"! משו	 "ללא גורסי	 המהימנות מ� שה� לקבוצות השייכי	 נוסח עדי שני
. שמות בשני ובי� אחד בש	 בי�, חדא עונש לעול	 יתפרש כא� "אחת רשעה" של ושימושה, המקורית

 השווה 168.כא� המדויקת לכוונתה הדרשה את להתאי	 כדי, "משו	 "הוסיפו המאוחרי	 הנוסח בעדי
  .ההקשר מ� "עברה" המשמע כשמתבקש פרM רבינו בידי "משו	" תוספת) 159 ש"ה ליד (לעיל

169ב"ע יג מכות, בבלי. 5
  

  משנה

*E6ִקי� ֵה� ֵאEִביו ֲאח6ת ְוַעל ח6ת6אֲ  ַעל ַהָ&א: ַהJ ִא/6 ֲאח6ת ְוַעל...  

  גמרא

 דתניא היא עקיבא רבי מני מתניתי� קתני לא ד"ב מיתות חייבי תני קא כריתות חייבי
 רבי דברי ארבעי	 מלקות בכלל ישנו די� בית מיתות חייבי ואחד כריתות חייבי אחד

 ד"ב תשובה עשו שא	 ארבעי	 מלקות בכלל ישנו כריתות חייבי אומר ע"ר ישמעאל
 תשובה עשו שא	 ארבעי	 מלקות בכלל אינו ד"ב מיתות חייבי לה� מוחלי� מעלה של
 אתה אחת רשעה משו�, רשעתו כדי? טעמא מאי ע"ור... לה� מוחלי� מטה של ד"ב אי�

 נמי כריתות חייבי הכי אי עקיבא ולרבי... רשעיות שתי משו� מחייבו אתה ואי, מחייבו
 ריבתה בפירוש אבהו רבי אמר עבדי לא מיהת השתא תשובה שוע שא	 אמרת מאי

 הכי אי ממל בר אבא' ר לה מתקי� מלעיני� לעיני דגמר למלקות כריתות חייבי תורה
 רב בר שמואל רבי מיניה קבלה... דני� מלעיני� מעיני נגמר	 נמי ד"ב מיתות חייבי
 שתי משו� ומחייב אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה משו� רשעתו כדי 170יצחק

  .מדבר הכתוב ד"לב המסורה ברשעה רשעיות

  רשעיות שתי  מחייבו  אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה    'כת רשעתו כדי ה
  'רשעיו שתי  'משו מחייבו  'את ואי מחייבו  'את  'אח  'רשע  'משו  רשעתו כדי מ
  'רשעיו שתי  'משו מחייבו  אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה משו�  רשעתו כדי דו

  
  רשעות שתי    מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת  171רשעה    יכד ה
  'רשעיו שתי  'משו  'מחיי אתה ואי מחייבו  'את  'אח  'רשע  'משו   מ
  רשעות שתי משו�  מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת  רשעה משו�  רשעתו כדי דו

 
 .בפרוטרוט 144 ש"לה בסמו	 לעיל ראו  168
 .167 ש"ה לעיל ורא היד כתבי לסימו�  169
 ד"לב המסורה ברשעה עלה ושני ממל בר אבא מרבי זו לתשובה – שמואל רבי מיניה קיבלה: "י"רש  170

 מיתה או ומלקות מיתה או ומלקות ממו� כגו� רשעיות שתי יחייבוהו לא שה� הוזהרו ד"ב מדבר הכתוב
 אתקפתא על זה תירו� אבהו מרבי שמואל רבי מיניה קיבלה לפרש ויש הוא ד"ב י"ע לא כרת אבל וממו�

 ".ממל בר אבא' דר
 הכתוב אחר גרירה שגרמה אפשר ג�. הדומות ידי על הושמטה זו תיבה לפני לעמוד האמורה" רשעתו"  171

 רשעתו כדי לפניו והכהו השפט והפילו קרא' דאמ הונא רב' אמ מלי הני מנא: "זה י"בכ א"ע ,כג בד� להל�
 ".אחוריומ רשעיות ושתי מלפניו אחת רשעה כדי
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 ללא הגרסה את מקיי	) הרצוג הרב יד י"כ (תימ� למסורת הנוסח שעד 172שוב רואי	 אנו
 או ה	 לוקי	 א	 כריתות בחייבי מדובר הרי. דברי	 של מתוכנ	 כ� מתבקש כא� וא�". מש	"/"שו	מ"

 עונש וה	, במשנה המוזכרות העברות מ� אחת על לעובר עונשי	 שני ה� הרשעיות שתי. לוקי	 אינ	
 המסור בעונש, לומר ורוצה, "מדבר הכתוב ד"לב המסורה ברשעה "הגמרא וכדברי, מלקות ועונש כרת

, כלומר, לשמי	 המסור בעונש ולא, שתיי	 בו עושי	 שאי� מדבר הכתוב, מיתה עונש הוא, די� לבית
  .כרת

 מוסבת" רשעתו כדי "שדרשת שלמה הוכחה הוא הלוקי� ה� אלו של זה הקשר, לעיל שכתבנו כמו
 ה	 ה	 העונשי	 ושני, כבתוספתא )ומכות מיתה (עונשי	 שני עליה לבוא שעשויי	 מסוימת עברה על

 ".רשעיות שתי "בלשו� בבבלי כא� הנדרש

  ביניי� סיכו�

 מזדמ�" מש	"/"משו	 "תיבת ללא הגרסה שסגנו� התברר דלעיל בסעיפי	 הדיוני	 חמשת מתו�
 היד וכתבי הגניזה קטעי כגו�, הנידו� כעי� לשו� בפרטי מקורי לנוסח כלל בדר� המהימני	 בעדי	

 שתי", "רשעה", זה סגנו� פי על 173.מינכ� י"כ כגו�, חרי	א בעדי	 א� שרד זה וסגנו�, תימ� במסורת
 התוכ� את א� תואמת זו שיטה. העונשי	 את שהצמיחו העברות על ולא, העונשי	 על מוסבות" רשעיות
 א� וה	, הראשוני	 פירושי מול אחד בקנה עולה והיא, לעיל ניתוח� לאור הסוגיות של והאמתי העמוק
  .ה	בדברי מפורשות זו שיטה נוקטי	

 ללא מקו	 בכל בו ומובאת, בבבלי השגורה' וכו" מחייבו אתה אחת רשעה, רשעתו כדי "הדרשה
  174.במילה מילה בירושלמי א� מזדמנת, ייחוס

  ירושלמי

  תרומות, ירושלמי
  )241�240 טורי� (ג"ע מד, א, ז

  כתובות, ירושלמי
  )967 טור (ב"ע כז, א, ג

 הכא ערותנ אילו והתנינ� הלוקי� ה� אילו תנינ� תמ�
 יוחנ�' ר' אמ, משל� אמר את והכא לוקה אמר את

 בו התרו לא א� לוקה בו התרו א�', מתני היא לצדדי�
 ותשלומי� מכות במקו� מימר יוחנ�' ר סבר. משל�

 רשעתו כדי, וישל� וילקה! לוקה !ואינו! משל�!
 שתי מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

  .רשעיות

 ואינו הקר� את משל� מזיד תרומה האוכל תנינ� תמ�
 את הכא הלוקי� ה� אילו ותנינ� החומש את משל�

 לצדדי� יוחנ�' ר' אמ, משל� אמר את וכא לוקה אמר
. משל� בו התרו לא לוקה בו התרו א�, מתניתה היא
 ותשלומי� מכות במקו� למימר יוחנ�' ר סבר

 רשעתו כדי, וישל� וילקה! לוקה !ואינו! משל�!
 מחייבו אתה ואי מחייבו האת אחת רשעה משו�
  .רשעיות שתי משו�

' הכת 175רשעיות שתי במחייבי. ילקה ולא וישל�
 רשעתו כדי לפניו והכהו השופט והפילו מדבר

  .במספר

' הכת רשעיות שתי בו שיש במי. ילקה ולא וישל�
 רשעתו כדי לפניו והכהו השופט והפילו מדבר

  .במספר

 
 .4 סעי� לעיל  172
 ".משו "תיבת חוזרת בכתיבה והושלמה חיסור היד תבכ בגו� שנשאר, 2 סעי� לעיל  173
 .לעצמה הרחבה וצריכה היא זוטרתי מילתא ולא  174
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  תרומות, ירושלמי
  )241�240 טורי� (ג"ע מד, א, ז

  כתובות, ירושלמי
  )967 טור (ב"ע כז, א, ג

...  ...  
 נערה, בבוגרת כא� הבנער כא�' אמ הושעיה בר נת�
 ולא מכר לא לה אי� בוגרת מכר לה ואי� קנס לה יש

 אמרי� דקיסרי� רבני�. ופג� בושת לה ואי� קנס
 הושעיה בר נת� סבר לו שמחלה או שפיתתו תיפתר
 וילקה. לוקה ואינו משל� ותשלומי� מכות למקו�
 ואי 176מחייבו אתה אחת רשעה רשעתו כדי ,וישל�

  .תרשעיו שתי מחייבו אתה
 זוממי� עדי� מה זוממי� עדי� מ�, ישל� ולא וילקה

' אמ. לוקה ואינו משל� הכא א� לוקי� ואינ� משלמי�
 והכהו השופט והפילו הושעיה בר דנת�' טעמ נת�' ר

 זה יצא רשעו ידי בו יוצאות שמכותיו את לפניו
 .ושל� עמוד לו' שאומ

 נערה, בבוגרת וכא� בנערה כא�' אמ הושעיה בר נת�
 ואי� מכות לה יש בוגרת מכות לה ואי� קנס לה יש
 אמרי� דקסרי� רבני�. ופג� בושת לה ואי� קנס לה

 בר נת� וסבר לו שמחלה או שהפיתתו תיפתר
. לוקה ואינו משל� ותשלומי� מכות במקו� הושעיה

 אתה אחת רשעה משו� רשעתו כדי ,וישל� וילקה
  .רשעיות שתי משו� מחייבו אתה ואי מחייבו
 תמ�' דתימ כמה זוממי� כעדי�, ילקה ולא וישל�
 ואינו משל� וכא לוקי� ואי� משלמי� זוממי� בעדי�

 כדי הושעיה בר נת�' דר' טעמ יונה' ר' אמ. לוקה
 זה יצא רשעתו כדי) לו (יוצאות שמכותיו את רשעתו
  .ושל� עמוד לו' שאומ

  
 שהרבינו 177,שלישי פרק בותכתו ,בבבלי הלסוגי מקביל, "הגדולה ההסוגי "מתו�, בירושלמי זה הקשר
  : ב"ע לב כתובות ,הבבלי לדברי למדי צמוד באופ� מקביל זה דיבור וא�, לעיל ממנה להביא

 אלמא. בו התרו שלא כא�, בו שהתרו כא�, נערה אחותו תימא' אפי: אמר יוחנ� רבי
 לא ממונא, לקי מילקא – ביה ואתרו ומלקות ממו� דאיכא היכא כל: יוחנ� רבי קסבר

, מחייבו אתה אחת רשעה משו	, רשעתו כדי קרא אמר? הא יוחנ�' לר ליה מנא, משל	
  .יכנו ארבעי	 ליה וסמי�, רשעיות שתי משו	 מחייבו אתה ואי

�") לוקה ואינו משל� ותשלומי� מכות במקו	 מימר יוחנ�' ר סבר ("בעונשי	 מדובר בירושלמי א
 כדר� בוודאי, "משו	 "ספג כתובות למיבירוש הנוסח 178.כבתרומות, "משו	 "ללא הגרסה ומתאימה

, כמוב� ,וכא� (הבבלי מ� הסופרי	 אצל המורגלי	 והכתיבי	 הצורות מ� לספוג כרגיל הירושלמי נוסחי
  ).בבבלי המאוחר הסגנו� הוא

 להטביע העלולה, "מש	"/"משו	 "בתיבת הגרסה וגברה הלכה הזמ� במרוצת, לעיל שנתברר כפי
 א	 כי העונשי	 מספר איננו שהמדובר לומר, אחרת פרשנות דלעיל ותבסוגי המוזכרי	 ההקשרי	 על

  ?המאוחרי	 היד ובכתבי הנדפס בנוסח הסוגיות את מילאה אשר, זו גרסה נבעה מניי�. העברות מספר

  ?מניי� "משו�" צמיחת

  :כדלהל� מהקשרי	 גרירה משקפת זו שתופעה לומר קרוב

 
 שתי בו שיש במי: "בכתובות. רשעיות שתי במחויבי ושיעורו, וטיק� י"בכ א� הוא כ�. 'וכו במחייבי  175

 מידה הוא כרגיל" בו שיש מי"ל המשלי� ובאמת (עיקר תרומות וגרסת ,אותיות דמיו� יש". רשויות
 ).וכדומה, "דעת "כגו�, מסוימת

 "כדי" תיבת תוספת. "מחייבו אתה אחת רשעה כדי": כא� גורס 133 וטיק� י"כ. מחייבו אתה אחת רשעה  176
 .היא מוטעית שהכפלה לומר וקרוב, מגומגמת נראית כא�

 ובירושלמי בבבלי דומי� ומת� משא רצ� בעלות סוגיות תופעת במסגרת ברי�בד לעיי� יש העניי� ולעצ�  177
 ).ה"אי אור לראות עתיד, התלמוד סת� על מחקרי ראוו(

178  � .ש� ליתא" משו�"/"מש� "וטיק� י"בכ וא



  ספר מנח� אלו�  פרידמ	יהודה  שמא

500 

 אתה אחות� משו	... אביו אשת בת 	משו מחייבו אתה ואי, מחייבו אתה אחותו משו	
  ).ב"ע כב יבמות, בבלי (אביו אשת בת משו	 מחייבו אתה ואי, מחייבו

 עברה ש	 הוא "אחות�". "מחייבו אתה אחות�" ולומר "משו	" ללא לנסח אפשר אי האלה בדיבורי	
  ".מחייבו "בהקשר" משו	 "לתיבת ונזקק

 ואי מחייבו אתה אחת ערוה משו� ערותה קרא' אמ איקא דרב בריה אחא רב' אמ אלא

 משו	 היא בנ� אשת תגלה לא כלת� ערות מעתה אלא עריות שתי משו� מחייבו אתה
 י"כ, ב"ע נג סנהדרי�, בבלי (עריות שתי משו	 מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת ערוה

  ).הרצוג הרב יד

 בי� תנגודת וורא). ש	" (ונינה איסורי דתרי: "המידי בהמש� הגמרא וכלשו�, עברות בשתי מדובר כא�
, )קרב� כגו� (בעונש אלא, "שתי	", "אחת", "מחייבו "נוקט הוא א�, דלהל� המקור פי על הסגנונות שני

  ".משו	 "סגנו� וללא

 מחיבו אתה אחת 179"מאלה לאחת "דתניא אמריתו מציתו לא תרתי אביי להו' אמ...
  180).140 וטיק� י"כ, ב"ע כה שבועות, בבלי (שתי	 מחייבו אתה> ואי ל"צ <דאי

 עצמ	 היו, הביניי	 בימי התלמוד מסכתות של היד כתבי את יצרה שפעולת	, המקצועיי	 המעתיקי	
 הקשרי	 אחרי שגרירה ויש, ס"הש מונחי ושל כתיב של להאחדה ותרמו, התלמוד בנוסח בקיאי	
 משו	/אחת הרשע בפרשת אירע הנראה ככל כ�. דקות הבחנות ולטשטוש, יתר להאחדת גרמה דומי	
 דיבורי	 של השפעת	 לע ונוס�, חיוב לשונות בהקשר" משו	 "של הכולל השימוש. אחת רשעה

 אתה אחת רשעה משו	 "ולגרוס, "משו	 "תיבת להוסי� לנטייה הביאו, לנידו� בסגנונ	 קרובי	
 אי� ',וכו" אחת רשעה] על עונש [משו	 "לעצמ	 שפירשו אלה מעתיקי	 בי� היו א	 ג	. 'וכו" מחייבו

 המעייני	 אצל ליצור היה עשוי "משו	" של הגובר שהסגנו� וסביר, הלשו� מתו� הגלויה הכוונה זו
  .עברות שתי משו	 או נענש הוא אחת עברה משו	 א	, העברות במניי� הוא שהמדובר פרשנות

  התנאי� דברי חטיבות

 אמנ	. שראיתי כמה דע, התנאי	 דברי בחטיבות מזדמ� אינו" מחייבו אתה X) מש	 (משו	 "הסגנו�
 אתה ואי מחייבו אתה אמו משו	, היא אמ�): "ב"ע צב, ט פרק ,קדושי	 (שלפנינו בדפוסי	 בספרא
 נוקטת והיא 182,מאוחרת הוספה שזוהי מוכח 181היד כתבי מתו� אול	". אב אשת משו	 מחייבו
  !הבבלי כסגנו�

 
 .13, 5�4 ה ויקרא  179
" ואחת חתא כל על לחייב: "הפוכה דרשה בספרא". משו� "סגנו� הגורס אחד אי� שראיתי הנוסח עדי בי�  180

 וכוסמי� ושעורי� חטי� פת אוכל שלא בשבועה מלאחת דריש כ"דבת תימה: "ש� בשבועות בתוספות(
 כפזמו�, פעמי� כמה ש� באה והיא, ")אחת אלא חייב דאינו מיניה דריש והכא ואחת אחת כל על דחייב

 ).144' עמב, ופירוש ראוו; )182�179' עמב, פינקלשטיי� מהדורת( טו�יד פרק, חובהד דבורא (חוזר
 .זו לשאלה ביחס היד כתבי שאר גרסת את לברר וראוי. אוקספורד י"בכ ליתא זה סיו� וכ�, כבסמו	  181
 .נכנסה דפוס באיזה לברר וראוי  182
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  66 וטיק� י"כ ספרא  )ווי� דפוס (ד"הראב פירוש ע� ספרא

 אשת שאינה אמו עשה להל� שנאמר אביו ערות מה
 אמו עשה כא� א� אביו אשת' שהי כאמו אביו

  ,אביו אשת שהיא כאמו אביו אשת שאינה

 אביו אשת שאינה אמו עשה להל�' שנ אבי	 ערות מה
 כ� שנאמר אבי	 ערות א� אביו אשת שהיא כאמו
 אביו אשת שהיא כאמו אביו אשת שאינה אמו נעשה

 מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אמו משו�, היא אמ	
  .אב אשת משו�

  ערותה תגלה לא היא אמ	

 ש� על עשו תבל כלתו את ישכב אשר ואיש) יג(
 שחיתו ש� על עשו תבל, /החטא /החוט את שתיבל

 .החטא את

 שתיבל שו� על עשו תבל כלתו את ישכב אשר ואיש
 .החט את שהיטה שו� על עשו תבל החט את

  
  :הבבלי פי על ספראב הוגה הנידו� הדיבור

 אב אשת משו	 מחייבו אתה ואי מחייבו אתה א	 משו	 היא אמ� קרא' אמ אביי' אמ
  183).הרצוג הרב יד י"כ, א"ע נד סנהדרי�(

  )145 להערה (ב נספח

, הספרי – לה הקודמי	 המקורות מ� המשנה שנחלה רטוריקה טבועה א פרק מכות במשנת, שראינו כפי
 עולי	 אינ	 זו מרטוריקה שיוצאי	 והדיוקי	 החדשי	 העיבודי	 א� – לתוספתא בעיקר הכוונה וכא�

, משני עיבוד וככל, קוד	 מקור של משני עיבוד הנה זו שמשנה מכיוו�, מסתבכת המשנה הבנת. מזה זה
 משני שחיובי	 כ�, החדשה למסגרת מתאימי	 תמיד לא הדברי	, נשמרי	 מקוריי	 לשו� שסממני בעוד

 לוקה אי� של הכללית ההוראה לקביעת במשנה ואילו, בלבד זוממי	 בעדי	 מויוש שבתוספתא פסוקי	
  .ומשל	
 לא, ומשל	 לוקה אינו קרא בחד מאיר' לר לדייק ותרצה, הסגנו� של לרטוריקה אוזנ� תטה א	
 ההכרח מ� הרי, ומשל	 לוקה א	 לברר מקו	 בו שיש קרא חד אותו שהרי, שכזה קרא חד כל תמצא

 שגר	 במקרה תשלומי� חובת בו יש ,מלקות חייב שעליו עצמו לאו לע נוס� כי, שמות לשני שידמה
 185)"ומשלמי� לוקי�" ה"ד א"ע ד מכות (184מבורגוני מאיר ר"ה בזה ופלפלו. לחברו ממו� הפסד

 בחד שג	 מדבריה	 ומשתמע). "המביאו הש	 שלא" ה"ד ב"ע לב כתובות (186ש"מדרויי שלמה ר"והר
 תענה לא צרי� היה א	 "אבל. שמות לשני אפוא ודומה, ומשלמי� וקי�ל אזהרות שתי בו יש א	 קרא

 למלקות דלא", "ומלקות ממו� ליה ענשינ� הוה לא לאו דמחד עליו לוקה היה לא אז ממו� לאזהרת
 וכשיש. ומשל	 לוקה אינו עלמא ולכולי, וחכמי	 מאיר' ר מחלוקת בזה ואי�, "לתשלומי� א	 כי אתא

 הוא, וממו� מלקות מחייב מאיר' ר ורק, וחכמי	 מאיר' ר חולקי	 התלמוד ילפ כ� פי על וא� לאו חד

 
 ".מחייבו אתה אמו משו� היא אמ	 יוחנ�' דר' טעמ): "1300 טור (ד"ע כד, ו, ז סנהדרי� ,ירושלמי והשווה  183
 65 ש"ה 659 ,*115 ש"ה 296 שיטת�, חיבוריה�, תולדותיה�: התוספות בעלי אורב	 'אפרי� א ראו  184

 חיי�' ר "להיות שצרי	, )כח' סי זרוע אור ח"ר ת"שו סמ	 ועל, גרוס בעקבות (קבע אורב	. )ו"תשלה(
 .231' עמב, שאנ� בתוספות") ה"מבונגיא חיי�' הר ("ה"שכ להוסי� ויש, "מבונגייה

 .231�230' עמב, שאנ� בתוספות שיטות שתי �כצירו נראית בתוספות זו ושיטה  185
 .ואיל	 337' עמב, 184ש "לעיל ה, אורב	  186
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, "אזהרה בעו לא דתשלומי�"/"אזהרה בעי לא דממו�", הלאו מתו� בא אינו ממו� שחיוב מפני
 דאינו דכיו�", "אזהרה בלא ישל	 של	 וכתיב 187ועי� בש� אזהרה דליכא", "נפקא ממילא דתשלומי�"

 ראויה שהיתה מה שישל	 פשיטא", "שעה באותה לאכול שראויה מה ל	שיש הוא די� לחסו	 רשאי
 מכל 189.המיוחדת שיטת	 פי על זו לסברה הגיעו אלה התוספות חכמי 188".בכ� גזלה שהרי לאכול
 אחד בדבר ותשלומי� מלקות מתאר דברי	 ספרי כיצד, דהיינו, משלנו רווח ממנה אנו מרוויחי	, מקו	
 החזר חיוב בה� יש ומשל	 לוקה של אוקימתות רוב שראינו וכפי, בו בהכתו תשלומי� אזהרת אי� אפילו
 פרת בחוס	 כגו�, שמות לשני הדבר ודומה. באו ממילא דתשלומי, ממו� הפסד לחברו כשגר	 ממו�
, "נפקא ממילא דתשלומי�", לאו ש	 הוא מה	 אחד רק אול	, חיובי	 שני כא� יש אכ�. בה ודש חברו

 מאיר' ולר ומשל	 לוקה אינו לחכמי	 190.לאווי� כשני מעשית אבל, אחד לאו אוה פורמלית דהיינו
  :התוספות לשו� וזה. ומשל	 לוקה

 מקרא' פי – תשלומי� לידי מביא� מכות לידי המביא� הש	 שלא ומשלמי� לוקי�
 לו ועשית	 מקרא אלא תשלומי� לידי מביא� אינו תענה מלא דהיינו מכות לידי דמביא�

  ,ומשל	 הלוק ה"ומש זמ	 כאשר

   191.ומשל	 לוקה אינו קרא חד אלא ליכא דאי משמע

 בה לדוש פרה פי החוס	) א"ע צא ד� מ"ב (192הפועלי	 את בהשוכר' אמרי הא וקשה
  .תחסו	 דלא לאו חד אלא דליכא גב על א� ומשל	 לוקה

 
 ועי� לש� כוונת� דא�, הבנתי לא. ועי� בש� אזהרה דליכא: "ש� וכתב, )א"ע ,ד מכות (לנר ערו	 עיי�  187

 כתיב הובז המועד בשור ל"וצ הוא ס"ט ועי� בש� דה	' בתוס מגיה הייתי דמסתפינא לולא ולכ�... דעבד
 ".לאינ	 ה"וה נקטו נזיקי� אבות מהני חד' דהתוס ש"א כ"וא, השור תחת שור ישל� של� שפיר

 .107' עמב, פר� רבינו תוספות  188
 משנת לשו� לתו	 זו שיטת� את ובנו. לוקה אינו תשלומי� אזהרות יוצאות תחסו� ומלא תענה מלא שאילו  189

' ר בדברי שמות בשני מדובר שאי� לומר) שנהמ של כפשוטה ושלא (י"רש כפירוש שלא לפרשה מכות
 להיות בא אינו' פי תשלומי� לידי מביאו תענה לא דהיינו מכות לידי המביאו הש� שלא "אלא כלל מאיר

 שמ� א"הריטב פי על התוספות כנגד) א"ע ,ד מכות (לנר ערו	 בעל הקשה וכבר". תשלומי� לענוש אזהרה
: חננאל לרבינו א� לציי� ויש (פסוקי� לשני שמכוו�, י"רש ושכפיר מוכח" המביאו הש� "משמע התוספתא

 שהביא ומהתוספתא"): "זמ� כאשר לו ועשית� מדכתיב ומשלמי� תענה לא על שעברו לוקי�' פי"
. ש� א"ריטב ראו; "ד"לענ ליישבה אפשר אי מבורגוני מ"הר דלשיטת, י"רש כפירוש' בפי מוכח א"הריטב

 מביא� מכות לידי המביא� הש� שלא' מתני): "בתוספות דיו� ללא (י"רש לפירוש �"הרמב הסמי	 וכבר
 לו ועשית� אומר הוא ממו� שבעסקי בתוספתא מפורשת וכ	 תענה מלא מלקות ל"ז י"פרש. תשלומי� לידי

 ".שקר עד ברע	 תענה לא אומר הוא מכות ובעסקי, לאחיו לעשות זמ� כאשר
 נמי דהת� ותירצו... בתוספות והקשו: "י�ולאו שני משמ נעשו א"הריטב בחידושי התוספות מ� במובאה  190

 דמתחייב מנל� תחסו� לא דכתיב ג"דאע, גזל אשר הגזלה את והשיב וחד תחסו� לא חד, ה� מקראות שני
 לעיל, פר� רבינו תוספות ראוו (תוספות בשו� כ� מצאתי ולא". הגזלה את והשיב דכתיב לאו אי לאהדורי

 גזל אשר הגזילה את מוהשיב ממו� תשלומי גופיה תחסו� לא דגבי: "�"מבהר בחידושי והשוו, )188 ש"ה
 ".נפקא

 לא, קרא מחד נפקי דהוו כגו� תשלומי� לידי מביאו מכות לידי המביאו הש� א� הא: "פר� רבינו בתוספות  191
 ".ומשל� לוקה מאיר רבי אמר

 כ	 ובאמת. ושל� ולוקה קרא חד והוא להל� רע ש� ממוציא מלימוד הקשה לא מדוע ברור אינו לכאורה  192
 גופא דשמעתי� מסוגיא בפשיטות לאקשויי להו הוי דטפי לי קשיא ז"דלפי אלא: "יהושע פני מקשה



  עונשי� בדיני כלל של וגלגוליו לידתו :"ומשל� לוקה אי	"  ספר מנח� אלו�

503  

 לידי מביאו [מכות לידי המביא� הש	 שלא ק"דה מבורגוני מאיר ר"ה פירש לכ�
 דאי אזהרה בעו לא דתשלומי� תשלומי� לידי להביא� צרי� אינו 193]כלומר. תשלומי�

 יג ד� לקמ� (כדאמרינ� לתשלומי� א	 כי אתא למלקות דלא לקי לא ודאי אזהרה בעו
 אזהרה דליכא אזהרה בעו לא אלא עליו לוקי� אי� ד"ב מיתת לאזהרת שנית� לאו) ב"ע

 דלא בה� וכ� אתא ותלמלק תענה לא הלכ� אזהרה בלא ישל	 של	 וכתיב ועי� בש�
 דכיו� נפקא ממילא דתשלומי� למלקות אלא אתיא לא תחסו	 דלא דאזהרה כ"ע תחסו	

 למימר דליכא שעה באותה לאכול שראויה מה שישל	 הוא די� לחסו	 רשאי דאינו
 בדישו שור האכל עשה בלשו� קרא לכתוב כ� דא	 למלקות ולא לממו� אתא דאזהרה
  .אתא למלקות אתא כי אזהרה כ"ע אלא ייבח האכיל לא דא	 שפיר ושמענא

 זה ולא קראי תרי וזה זה שלא, החוס	 לבי� זוממי	 עדי	 בי� להשוות כדי שתירצו מה התוספות ותירצו
 קרא בחד אול	. אתו ממילא ותשלומי	 קרא חד שניה	 אלא, ומכות ממו� על המורה קרא חד וזה

 אתר על עמדת שמי� דומה, כוונת	 כ� וא	. של	ומ לוקה שאינו מאיר' ר מודה ומכות ממו� על המורה
): ב"ע ,ד מכות (מיד המשנה על בגמרא. הבבלי לשיטת כ� לומר אפשר אי רחב בהיק� שהרי, הוא

 לוקה כל א�, ומשל	 לוקה רע ש	 מוציא מה, רע ש	 ממוציא גמר: עולא אמר? ט"מ מאיר רבי אלא"
 נחרצות נקבע כתובות במסכת 194כאמור ועוד". כל א� "ממנו ולמדו, קרא חד רע ש	 ומוציא, "ומשל	

  .רשעתו מכדי וממו� מלקות דרשת שו	 לו ואי�, מקו	 בשו	 ומשל	 לוקה אי� מאיר' לר שאי�
: וממו� מלקות של קרא חד שו	 קיו	 של מוחלטת הכחשה ידי על זו ממבוכה לצאת ביקש �"הרמב

 לוקי	 קושיא ומאי, לה עביד מאי רשעתו כדי ומשל	 לוקה דאמר מ"ולר כתובות' במס' דאמרי ועוד"...
 אחד ש� לה משכחת לא דלעול� משו	, לי למה מקשה להכי למימר ואיכא, אחד מש	 דאתו בכגו� לה

 האי נהירא לא ומיהו) "ל"הנ הבבלי כשיטת (והסיק �"הרמב מזה חזר אול	 195".ומלקות בממו�

 
 מכות לידי המביאו הש� שלא מ"ר דקאמר האי מאי כ"וא רע ש� ממוציא דגמר מ"דר טעמא עולא דמפרש

 ש� ובמוציא ומשל� לוקה אי� אחד מש� שהוא דהיכא משמע טעמא מהאי דאדרבה לי למה טעמא והאי
 נמי רע ש� במוציא דהת� כ"ע אלא, ומשל� לוקה ה"ואפ רע ש� הוצאת של אחד ש� אלא דליכא נראה רע

 הא שפיר אתי והשתא, כס� מאה אותו וענשו בהדיא דכתיב וממו� רכיל תל	 דלא לאו שמות תרי מיקרי
 כדי כרח	 על כ"וא רע ש� דמוציא דומיא דהוי גופא טעמא מהאי' כו המביאו הש� שלא מ"ר דקאמר
 בשמעתי� לקמ� התוספות ש"כמ ומלקות מיתה אלא זוממי� בעדי� וממו� מלקות למעוטי אתי לא רשעתו

 דה	 הפועלי� את בהשוכר הת� נמי אביי קאמר שפיר ז"לפי כ"וא, ע"כר לה סבר ה"ובד בשלמא ה"בד
 רשעתו דכדי גב על א� ומשל� לוקה ממי�זו דבעדי� דכיו� מ"כר היינו ומשל� דלוקה דהחוס� ברייתא
 סובר מקו� דבכל ממילא כ"א מיירי ומלקות במיתה רשעתו דכדי משו� היינו כ"וע כתיב זוממי� בעדי�

 ראוו. "אתר על" של יישוב בקצרה להל� ראוו". וממו� מלקות למעט קרא דליכא כיו� ומשל� דלוקה מ"ר
 . להל� פר� רבינו פותתוס פי על

). 231' עמ" (תשלומי� לידי להביאו צרי	 מכות לידי המביאו הש� שלא: "שאנ� בתוספות. ח"הב הגהת  193
, כלומר, הקודמת המילה הכפלת היא ואולי ("אינו" המילה במחיקת להסתפק יכול ח"הב היה זאת ולפי

 .התוספות של היד כתבי פי על בירור כא� אשלי� ועוד. "'מכו"
 .136 ש"ה ליד לעיל ראו  194
 לידי] להביאו כדי נצר	 [= מביאו מכות לידי המביאו הש� א�. התוספות מתירו� ג� יוצא כזהש ואפשר  195

". לתשלומי� א� כי אתא למלקות דלא לקי לא ודאי אזהרה בעו דאי "לוקה אינו התוספות לפי תשלומי�
 .הבאה הערה ראוו
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 לוקה ל"דס... מחייבו אתה אחת עהרש מ"לר ליה לית אי שמות שני לי מה אחד ש� לי דמה פירושא

  196".מקו� בכל ומשל�
 ,)י"רש פירוש לפי (המביאו הש	 לא מאיר' ר מדברי לדייק שנית� מה שקל פרM רבינו בתוספות ג	
 בזה י"רש פירוש את התוספות כשעזבו ולבסו�, בכתובות הנאמר כנגד ומשל	 לוקה אינו אחד שש	

  :לשונו וזה. אחד ש	 של הדיוק לו אזל, אחרת בשיטה ופירשו

 מביאו מכות לידי המביאו הש	 א	 הא' כו המביאו הש	 דשלא טעמא דמשמע וקשה
 חסימה והרי, ומשל	 לוקה מאיר רבי אמר לא קרא מחד נפקי דהוו כגו� תשלומי� לידי

 פי החוס	 הפועלי	 את בהשוכר ותניא תחסו	 מלא קרא מחד נפקי ותשלומי� דמכות
 מאיר לרבי לו דלמה קשה ועוד .נפקי קרא דמחד גב על �וא ומשל	 לוקה בה ודש פרה
 ממוציא דילי� משו	 לימא מתשלומי� מיפטר דלא למימרא' כו הש	 דשלא טעמא האי
 מאיר רבי לה מוקי הא ומשל	 לוקמה דאינו דמשמע רשעתו כדי משו	 ואי רע ש	

�  !ובמלקות במיתה נערות אלו פרק בסו

 
 ז"ל (נערות אלו' בפ אדה הקשו ועוד: "התוספות בש� מפורש �"הרמב של האלה כדברי� כתב א"הריטב  196

 וממו� מיתה או ומיתה במלקות אלא רשעיות שתי לחייב שלא רשעתו כדי דדריש מ"לר אשכח� לא) 'א
 אחד ש� לעול� לה משכחת דלא ותירצו, אחד מש� כשה� וממו� במלקות אפילו לה משכחת והא ואמאי

 למידרש דלעני� קשיא אכתי וומיה: "כ	 א"הריטב בחידושי כתוב �"הרמב דחיית ומעי�". וממו� במלקות
 הש� אי� אחד מש� דכשבאי� ל"וי, שמות שתי לי מה אחד ש� לי מה רשעיות שתי לחייב שלא רשעתו כדי

 מבטלי� אנו הרי ומשל� לוקה שאינו אומר אתה א� מקראות שני כשה� אבל משל� או שלוקה כיו� מתבטל
  ).לה' עמ" (ל"ז י"רש שיטת לפי לפרש יש כ	, שניה� לקיי� לנו ויש האחד המקרא

 אלא רשעיות שתי לחייב שלא רשעתו כדי דדריש מ"לר אשכח� לא נערות אלו' בפ דהא הקשו ועוד  
  .אחד מש� כשה� וממו� במלקות אפילו לה משכחת והא ואמאי וממו� מיתה או ומיתה במלקות

  וממו� במלקות אחד ש� לעול� לה משכחת דלא ותירצו – י"רש על קושיה –  
  .חולק הוא זה על כי רשעיות שתי לדרוש מ"לר א"א ולכ�, אחד ש� אי� לעול�. י"רש לטובת תירו� –  
 אחד ש� לי מה] עונשי� שני [= רשעיות שתי לחייב שלא רשעתו כדי למידרש דלעני� קשיא אכתי ומיהו  

  .שמות שתי לי מה
 דורשי� אנו אי� לעול�, תשמו שני בי�, אחד ש� שבי� חכמי� כשיטת ידרוש לא מדוע – י"רש על הקושי –  

  ].עונשי� שני ולא [= רשעיות שתי ולא] אחד עונש [= אחת רשעה
 כיו� מתבטל הש� אי� אחד מש� דכשבאי�] רשעתו מכדי לדרוש מ"לר א"שא י"רש שיטת לטובת [= ל"וי  

 המקרא מבטלי� אנו הרי ומשל� לוקה שאינו אומר אתה א� מקראות שני כשה� אבל משל� או שלוקה
  .ל"ז י"רש שיטת לפי לפרש יש כ	, שניה� לקיי� לנו ויש דהאח

 שני יש שא� הוא והטע�, אחת רשעה, רשעתו כדי לדרוש יכול אינו מאיר' ר מדוע – י"רש לשיטת מתר�  
. ומשל� שלוקה הוא הדי� ולכ�, אחד ש� ביטלת זאת עשית שא�, בלבד אחת רשעה לעונשו אסור שמות

 או אלא, ומשל� לוקה ואינו, אחד עונש, רשעתו כדי לקיי� אפשר אחד מש� העונשי� שני כשבאי� אבל
. "שלא" ה"ד תוספות ,ב"ע לב כתובות, בבלי והשווה. האחד הש� את ביטלת לא שבכ	, משל� או לוקה
 כ� מאיר' ר דרש לא מדוע תור� לא עדיי�, אחד בש� ומשל� לוקה לה שמשכחת זו לשיטה, תשאל וא�

 על לא, בעיקרו נסוב י"רש בשיטת בדיו� זה שמהל	 ש� כתובות מתוספות מסתבר אכ�, רשעתו מכדי
 לשו� וזה. ומש� לוקה אינו מאיר' לר אחד שבש� סברה יש כיצד ההקושי על אלא, דרש לא מדוע קושיית

 מועשית� וממו� תענה מלא מלקות קראי מתרי אתו ומלקות דממו� משו� בקונטרס פירש: "ש� התוספות
 יש שמא ומיהו ומשל� לוקה שהיה וישל� שילקה קרא בחד כתיבי הוו דאי ש"דכ וקשה זמ� כאשר לו

 א� אבל האחר ולקיי� לגמרי אחד פסוק לבטל לנו אי� קראי מתרי אתו ומלקות דממו� משו� ה"לפ לפרש
 לחייבו דבאי� אשתו על רע ש� שהוציא אחד על שהעידו כגו� זמ� כאשר לו מועשית� שניה� באי� היו

 ".ומשלמי� לוקי� אי� תומלקו ממו�
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  .דברי	 דספרי אדינ על חולק מאיר' ר נעשה בזה הרי

  בה� וחזרותיו, "ומשל� לוקה אינו" בעניי� �"הרמב של פסקיו: ג נספח

  :	"הרמב כתב ב ,א למכות המשנה בפירוש

 הכלל ל� יתבאר משל	 אינו הלוקה כל אמרו ולא לוקה אינו המשל	 כל שאמרו ממה
 ותשלו	 אחד מצד מלקות עליה חייב שהוא עברה האד	 עשה שא	 אצלינו הקבוע

 שנתבאר כמו 197בחברו וחובל זוממי� בעדי	 וזה. לוקה ואינו משל	 שני מצד ממו�
  ).רכז�רכו' עמ (כחכמי	 והלכה 198,בכתובות

 אול	, "לוקה ואינו משל	 ...אצלינו הקבוע הכלל "גיסא מחד. תמוה זה בדיבור 	"הרמב של סגנונו
" זה "יהיה כיצד, "נואצלי קבוע כלל "הוא א	"! בחברו וחובל זוממי� בעדי	 וזה "גיסא מאיד�

 של לחזרתו מובהק סימ� להיות עשוי זה מחוספס מעבר? בחברו וחובל זוממי	 בעדי	) 199!רק(
 הגדול שהכלל סבר מתחילה 200.בתרא במהדורא אחרת שיטה וקביעת, הראשונה משיטתו 	"הרמב

 מ� יוצאה אלא זה שאי� השיטה את ואימM בו חזר כ� ואחר, "לוקה ואינו משל	 "המשנה כלשו� הוא
 הגדול הכלל, בו שחזר לאחר, זה לפי, ואילו. בלבד בחברו ובחובל זוממי	 בעדי	 תק� והוא, הכלל
  ."משל	 ואינו לוקה'"להיות אמור

  :לשונו וזה, החזרה כשיטת כתב 201ג ,ח קמא לבבא בפירושו, והנה

 מעשה אד	 עשה א	 אלא, ומשל	 לוקה אד	 אי� אצלינו הכללי	 מ� כי ביארנו כבר
 הכפורי	 ביו	 בחברו מחובל חוM, משל	 ואינו לוקה ותשלומי� מלקות עליו חייבשמת

 
 .199 ש"ה להל� ראו  197
 .205 ש"ה להל� ראו  198
 בעדי� וזה '–" פקט בחברו וחובל זוממי� עדי� פי א'והד): "רכז' עמב (בערבית במקור �"הרמב לשו� וזה  199

 על ח� לאלנת� תודה (בתרגומו זו תיבה קאפח הרב שהשמיט הוא ולפלא! 'בלבד בחברו וחובל זוממי�
 ).זו הערה

: תורה משנה" פרידמ� 'שמא י; )ח"תשה (ו הירושלמי הלכות ליברמ� אולש ראו המשנה בפירוש לחזרות  200
. )בדפוס, עור	 פרידמ� ע"מ (61 ש"ה קהיר וגניזת �"הרמב" �"הרמב של ידו בכתיבת הראשו� הנוסח

 כתובה אבתר מהדורא שבו, �"הרמב של האוטוגר� יד כתב פי על החזרות את לציי� רגיל קאפח במהדורת
, 65�64 הדפי� בי� ד� חיסור בגי� ג הלכה ב פרק עד א הלכה א מפרק חסר הרי זה בנידו� אול�. בגיליו�

 הזכיר שלא אלא, 6�5' עמב, נזיקי� לסדר בהקדמה ראו. אחר יד מכתב החיסורי� הושלמו קאפח ובמהדורת
 כתב שבאמצעו אלא, )רלב�רכו' עמב (זה חיסור בגבולות במקומו לא וא� מכות במסכת החיסור את ש�

)� ק"במה שמא וחוששני...": לשונו וזה, )בתרא למהדורא קמא מהדורא בי� חזרה שהייתה שיער ש� וא
 ציוניו, "האוטוגר� "י"כ על). 30 רההע רלא' עמ" (זה ד� רבינו י"בכ חסר לצערנו כי, כ� היה

 קטעי� לפי הפירוש טיוטת: תשב למסכת �"הרמב פירוש הופקינס ימו�ס, ותולדותיו הביבליוגרפיי�
 פרידמ� 'ערדכי מ ;)א"תשסה( 19�16 לעברית תרגו� ע� הערבי המקור, קהיר מגניזת אוטוגראפיי�

מא ש ;)בדפוס, עור	 פרידמ� ע"מ (81 ש"ה קהיר וגניזת �"הרמב" �"הרמב לחקר הגניזה בתרומת עיוני�"
 פרידמ� ע"מ (קהיר וגניזת �"הרמב" �"הרמב של ידו בכתיבת הראשו� הנוסח: תורה משנה "פרידמ� 'י

 .)עתיד להתפרס� ,עור	
 .ְ?כ+ָ$� ַחKָיב ַהִ�יA+ִרי� ְבי�0 ַ?ֲחֵביר0 ַהח0ֵבל  201
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 והוא, דוקא משל	 שהוא בחובל הכתוב שבאר לפי, לוקה ואינו משל	 שהוא בלבד
 שזה לפי, ממו� ניהו ומאי ליד מיד הנת� דבר הפירוש ובא, )21 יט דברי	 (ביד יד אמרו

 וזהו 202,ביד יד אמרו במקו	 מספיק היה )19 כד ויקרא (לו יעשה כ� עשה כאשר' שנ
  .לתשלומי� בחברו חובל תורה רבתה בפירוש 203אמר	 עני�

 הכלל: "ואמר פתח במכות ואילו, "משל� ואינו לוקה... אצלינו הכללי	 מ�: "כותב קמא בבבא הרי
 במכות המשנה מ� נלמד זה שכלל כתב הפתיחה באותה וכ�". לוקה ואינו משל�... אצלינו הקבוע

 שיי� זה די� שאי� הבהיר קמא ובבבא, ")לוקה אינו המשל	 כל שאמרו ממה ("זוממי	 עדי	 ניי�בע
 שנראה וכפי, "בלבד הכפורי	 ביו	 בחברו מחובל חוM "שציי� במה, בלבד הכלל מ� ביוצאי	 אלא

  .בזאת יחד כרוכי	 זוממי	 ועדי	 חובל, להל�
 חזרתו בה לראות נוטי	 שאנו שיטה, )"משל	 ואינו לוקה" (קמא בבבא 	"הרמב של כשיטתו

  204.כתובות בפירוש כתב כ�, קודמת משיטה

 
 הנית� דבר, ביד יד: קרא אמר, תנא חייא רבי דבי ("א"ע פד קמא בבא, הבבלי פי על זה כל. 'וכו אמרו והוא  202

, דרשי קא יתירא קרא חייא רבי דבי: אמרי? הוא הכי נמי ברגל גלר, מעתה אלא. ממו�? ניהו ומאי, ליד מיד
 רגל. ממו� מ"ש? לי למה ביד יד, ממש דעת	 סלקא אי, לאחיו לעשות זמ� כאשר לו ועשית� כתיב מכדי
 הול	 הוא "לו יעשה כ�" בסו� שבהביאו אלא, ")ברגל רגל נמי כתב, ביד יד דכתיב איידי? לי למה ברגל

 הפסוקי� דלעיל קמא בבא של בגמרא). בפרוטרוט להל� והובאה (הבאה כבהערה בותכתו סוגיית פי על
. "ביד יד" ייענשו ולכ�, חברו של ידו את שקטע אחד על שהעידו וכגו�, זוממי� עדי� מפרשת מובאי�
 דבר של שבסופו �"הרמב על הקושי ואי�). כד ויקרא (חובל מדי� מובאי� הפסוקי� כתובות בסוגיית

 בדבריו טוב יו� תוספות בעל מפי ביקורת רבינו ספג מקו� מכל. הפרשיות משני מובאי�ה המקראות
 ביד יד לו יעשה כ� עשה כאשר כתיב מכדי. 'וכו תורה רבתה דבפירוש ב"הר' כ: "לשונו וזה, זו למשנה

 כתיב עשה דכאשר. בהדדי כתיבי דלא קראי תרי דנסבי להולמו קשה זה אבל ...�"הרמב כתב וכ	. ל"ל
 ולא ממו� לחייבו לחובל דמפיק מא� איכא) ד"פ ד� (דהכא ובגמרא. זוממי� בעדי� כתיב ביד ויד. בחובל

 כאשר כתיב מכדי ב"ל' ד דכתובות שלישי בפרק דרשינ� ביה בדאתרו אבל ...ביד דיד מקרא ממש אבר
". לכתוב לה� היה ההדרש וזו. ממו� נינהו ומאי נתינה בו שיש דבר. לי למה בו ינת� כ�. לו יעשה כ� עשה

' שנ לתשלומי� בחבירו חובל תורה רבתה בפירוש: "הזה הדבר כל את פישט עצמו �"הרמב תורה במשנה
 והשוו, )זו הלכה בדבר להל� ראוו; ט הלכה, ד פרק ,ומזיק חובל, תורה משנה" (ירפא ורפא ית� שבתו רק

  ' שו 176' עמב, כה ,כא לשמות י"דרשב ובמכילתא ש� משנה בלח� ועיי� (ה הלכה, א רקפ ש� דבריו
 ש� ומלמד אפשטיי� מהדורת י"דרשב שבמכילתא חוששני. תפא' עמב, ש� הגדול מדרש פי על, 24�21
 במדרש וכמות�" לתשלומי� הוא הרי... בכלל חבורה: "130' עמב, הופמ� במהדורת הבאות מילי� חסרו

  , ט"המבי( מטראני משה' ר(' ספר תקרי 'בעל). �"הרמב לדברי הפיסקא את מקרבת והכללת�, הגדול
 דכתיב שמו� כתב המשנה' ובפי ית� שבתו רק כדכתיב: "...ש� חובל בהלכות ד לפרק כתב) )1580�1500

 באלו מוב� אכ� ביד יד של מקרא. "בהחובל וכדאמרינ�" לומר וצרי	". נערות באלו וכדאמרינ�' וכו ביד יד
 .חובל לדי� ולא זוממי� עדי� לדי� אול�, ש� נערות

 .ב"ע לב כתובות, בבלי  203
 תהיה שלא כרת מחויבי ה� אשר אלו בכל ותנאי... קנס לה� שיש פסולות נערות ואלו, כ	 זו משנה עני�"  204

 ומ�. שיתבאר כמו לוקי� כרתות חייבי כל הוא שכלל לפי, מלקות יתחייב בו התרו שא� לפי, התראה ש�
 בלא, קנס משל� שאמרו וכא�, משל� ואינו לוקה אלא (ומשל� לוקה אד� אי� למעשה הלכה שה� הכללי�

' והע עג' עמב, ג משנה פירוש ועיי� .עב' עמב', א (...)פ"שי. ב"ע ,לב בכתובות יוחנ�' ר וכשיטת, התרו
 ומזיד שוגג לענייני כנוגע נראה, ש� בתרא למהדורא קמא מהדורא בי� וההפרש, בסו� ש� האמור). 10

 הובא (א הלכה ,ג פרק גנבה הלכות ראו. "משל� ואינו לוקה"/"לוקה וואינ משל�" השיטות לשתי ולא
 ).להל�
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, ב"ע ,לב כתובות ,לבבלי מכוו�" בכתובות שנתבאר כמו "מכות משנת בפירוש 	"הרמב שכתב מה
, "לתשלומי� בחברו חובל תורה רבתה בפירוש אמר	 עני� וזהו "קמא בבא משנת בפירוש שכתב כש	

" ב"מ�א"מ ג"פ: "ש	 מכות למשנת קאפח במהדורת שצוי� כפי ולא, ש	 ההסוגי לשו� את ג	 שהביא
: כולו העניי� על, ש	 קמא בבא לפירוש קאפח הרב כתב וא� 205.כתובות משנת כלומר, )ש	 9' הע(
 סוגיית פי על, יוחנ�' ר כשיטת 	"הרמב פסק כיצד עוד יובהר להל�". לי ברור אינו רבינו דברי ומקור"

  .הנזכרת כתובות
 מצאנו באמת כ�, )הראשונה משיטתו חזרה שהיא בה ששיערנו ("משל	 ואינו לוקה" טתכשי
 :תורה במשנה לרוחב

 אחותו כגו� כריתות מחייבי היתה א	, המפתה או האונס על אסורה זו בתולה היתה
 ואינו לוקה זה הרי בו התרו א	, לאוי� מחייבי שהיתה או בה� וכיוצא והנדה ודודתו
  ;)יא הלכה, א פרק בתולה נערה הלכות (ומשל� לוקה �אד שאי� קנס משל�

 ותשלומי� די� בית מיתת עו� בה שיש עבירה העושה שכל נערה בהלכות ביארנו כבר
 לוקה ותשלומי� מלקות בה שנתחייב עבירה והעושה, שוגג שהיה פ"אע משל	 אינו

 ואינו ל	מש בו התרו לא או שוגג היה א	 לפיכ�. ומשל	 לוקה אד	 שאי� משל� ואינו
 או כאחת די� בית מיתת עו� ע	 בתשלומי� בשנתחייב, אמורי	 דברי	 במה. לוקה

 נתחייב כ� ואחר בתשלומי� נתחייב א	 אבל. אחת בבת ומלקות תשלומי� שנתחייב
 נתחייב כ� ואחר די� בית מיתת או מלקות שנתחייב או במלקות או די� בית במיתת

  ;)א הלכה, ג פרק גנבה הלכות (ל	ומש ומת ומשל	 לוקה זה הרי, בתשלומי�

 ולוקה, יחללוהו כי בו ומתו שנאמר, שמי	 בידי מיתה חייב ...בזדו� תרומה שאכל זר
 ,ו פרק תרומות הלכות (ומשל� לוקה שאינו, שאכל מה דמי משל� ואינו, אכילתה על

  ).ו הלכה

 שנתבאר כמו בחברו וחובל זוממי� בעדי	 וזה "המשנה שבפירוש בחזרתו 	"הרמב כתב ואשר
 ובהלכות, "לוקה ואינו משל	", הראשונה בשיטה תורה במשנה נשארו אלו דיני	 שני אכ�, "בכתובות

  :הכלל מ� ליציאה הסבר ציר� א� חובל

 שהוא עבירה שעבר פ"אע בתשלומי� חייב במזיד אפילו הכפורי	 ביו	 בחבירו החובל
 אד	 שאי� משל� ואינו הלוק ותשלומי� מלקות המחוייב כל והלא, מלקות עליה חייב
 בפירוש שהרי, משל	 שהוא בחבירו מחובל חוM בכל הדברי	 ה	 כ�, ומשל	 לוקה
 ומזיק חובל הלכות (ירפא ורפא ית� שבתו רק' שנ לתשלומי� בחבירו חובל תורה רבתה

  ;)ט הלכה ,ד פרק

 בה יש א	 אבל, לוקה פרוטה שוה בה שאי� הכאה עבד הכה אפילו חבירו את המכה כל
 בכמה שביארנו כמו ולוקה משל	 אד	 אי�, ממו� לשל	 חייב והוא הואיל פרוטה והש

  ;)יב הלכה ,טז פרק סנהדרי� הלכות (מקומות

 
 �"הרמב עוסק פירוש באותו ובכ�. עצמה למשנה ולא, ש� �"הרמב של לפירושו קאפח הרב שכוונת סביר  205

 וכוונת, זוממי� עדי� אזכור ולא חובל אזכור ש� אי� אול�). בו דיוננו להל� ראוו ("ומשל� לוקה אי�"ב
 .כתובות לסוגיית היא מכות משנת בפירוש �"בהרמ
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 כל, העדי	 מני� לפי ביניה� הממו� משלשי� ממו� לחייבו העידו וא	 ...בשקר שהעיד מי
 הלכה ,יח פרק עדות הלכות (תשלומי� במקו� לוקי� ואי� לו המגיע חלק ית� ואחד אחד

  ).א

 ותשלומי� מלקות תרתי דאיכא היכא דכל רבינו מדברי ומשמע: "ש	 תרומות הלכותל ז"הרדב וכתב
 משל	 ומדקתני, לוקה אינו המשל	 כל א"וחכ דקתני איפכא משמע מכות ובמסכת, משל� ואינו לוקה
 ישל	 ולא לקהי אומרי	 אי� תרתי דאיכא היכא דכל משמע משל	 ואינו לוקה קתני ולא לוקה ואינו
 היכא רבינו דמודה ל"וי ...ל"וז סנהדרי� מהלכות ו"י פרק בסו� רבינו כתב וכ�, לוקה ואינו ישל	 אלא
 ואינו לוקה שמי	 בידי ומיתה כרת דאיכא היכא אבל, לוקה ואינו דמשל	 ותשלומי� גרידא לאו דהוי

 	"הרמב מדברי נסתר ז"הרדב של החילוק אול	". שמי	 בידי ממיתה או מהכרת אותו לפטור משל	
 משל� ואינו לוקה ותשלומי� מלקות בה שנתחייב עבירה והעושה: "גזלה מהלכות לעיל כמובא עצמו
  .משל	 ואינו לוקה, שמי	 בידי ומיתה כרת ללא ג	, רגיל ללאו כלומר, "ומשל	 לוקה אד	 שאי�

 ופסק, בלבד זוממי	 ולעדי	 בללחו ל6ֶקה ֵאינ* ַהְמַ%Eֵ	 ָ#ל מכות שבמשנת הכלל את ניתב 	"הרמב
 עמדת היא, "משל	 לא ממונא, לקי מילקא "כשיטת "משל	 ואינו לוקה"") מקומות בכמה ("כלל בדר�

 לא ממונא, לקי מילקא, ביה ואתרו ומלקות ממו� דאיכא היכא כל יוחנ� רבי קסבר אלמא: "יוחנ�' ר
' ר דשיטת אליבא ש	 שהובאו, ילעאא' ר כדברי זוממי	 ובעדי	, )ב"ע ,לב כתובות, בבלי" (משל	
  :יוחנ�

, זוז מאתי	 לחבירו שחייב פלוני איש את אנו מעידי�: אהא? אילעא' דר איתמר והיכא
, תשלומי� לידי מביא� מכות לידי המביא� הש	 שלא, ומשלמי� לוקי�, זוממי� ונמצאו

 ר"א! ל�מש אינו הלוקה כל ונימא; לוקה אינו המשל	 כל: אומרי	 וחכמי	, מ"ר דברי
: כתיב מכדי? תורה ריבתה היכ�. לתשלומי� זוממי� עדי	 תורה ריבתה בפירוש: אילעא

? ניהו ומאי, ליד מיד הנית� דבר? לי למה ביד יד, לאחיו לעשות זמ	 כאשר לו ועשית	
  ).ב"ע לב כתובות, בבלי (ממו�

�  :ש	 מובא חובל בדי� וא

 פרוטה שוה בה אית הא, טהפרו שוה בה דלית וטעמא, ביה דאתרו פשיטא אלא...
 זוממי� עדי	 תורה ריבתה בפירוש: אילעא רבי כדאמר! לקי לא מילקא, משל	 ממונא

 כאשר כתיב מכדי... לתשלומי� בחבירו חובל תורה ריבתה בפירוש נמי הכא, לתשלומי�
  .ממו�? ניהו ומאי, נתינה בו שיש דבר? לי למה בו ינת� כ�, לו יעשה כ� עשה

 רבתה בפירוש): "ט הלכה ,ד פרק ומזיק חובל הלכות, לעיל כמובא (	"הרמב דברי ני	מכוו זו הלסוגי
  ".לתשלומי� בחבירו חובל תורה

, )מכות משנת (לוקה אינו המשל	 כל אומרי	 וחכמי	: "...לעיל הובא אילעא' ר לדברי בהקשר
 כא�". מי�לתשלו זוממי� עדי	 תורה ריבתה בפירוש אילעא ר"א! משל� אינו הלוקה כל ונימא

 זה בהקשר ג	 המתפרש" (לוקה אינו המשל	 כל "מכות במשנת "כלל"שה לומר הדברי	 מתקרבי	
! התנאי	 מקורות על בדיוננו שהסקנו וכפי, בלבד זוממי	 עדי	 על כא� נאמר) 'לוקה ואינו משל	'

 אינוו לוקה" השאר וכל, לא ותו, זוממי	 בעדי	 הנאמר את חופ� חובל די� רק ש	 הגמרא לשיטת
  ."משל	
 ומדקאמרי: "	"הרמב של זו שיטה הפ� תפס ,ש	 מכות למשנת בפירושו ,מברטנורא עובדיה' ר
 מלקות, תרתי דאיכא היכא דכל מינה שמע, משל	 ואינו לוקה אמרי ולא לוקה ואינו משל	 רבנ�
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 והשווה( אלה ב"רע מדברי". הלכה וכ�. לוקה ואינו משל	 אלא ישל	 ולא ילקה אמרינ� לא, ותשלומי�
, ומלקות ממו� דאיכא היכא כל: עולא קסבר אלמא: "כעולא הפוסקת לשיטה דג	) לעיל ז"הרדב דברי

 המקרי	 כל על הול� מכות במשנת והכלל, )א"ע ,לב כתובות, בבלי" (לקי לא מילקא, משל	 ממונא
  .חזרתו טר	 	"הרמב שיטת כנראה תהיהי זו, להוסי� ונוכל. ומלקות ממו� של

  :	"הרמב של חזרתו וכשיטת, אלה דבריו הפ� ב"הרע כתב) ג ,ח (קמא בבא המשנב אול	

 עבירה העובר כולה התורה דבכל גב על וא� – חייב הכיפורי	 ביו	 בחבירו והחובל
 דבפירוש, לוקה ואינו משל	 הכא, משל	 ואינו לוקה ותשלומי� מלקות עליה שחייב
 מכדי, ממו� דהיינו, ביד יד דכתיבמ, למלקות ולא לתשלומי� בחבירו חובל תורה ריבתה

 ביו	 בחבירו חובל להביא אלא, לי למה ביד יד, לו יעשה כ� עשה כאשר כתיב
  .לוקה ואינו שמשל	 הכיפורי	

 ובשני, קמא מהדורא לפניו הייתה במכות ושמא. ממש בפירושו 	"הרמב לשו� את משקפי	 אלה דבריו
  206!שלפניו 	"הרמב כדברי כתב המקומות

  !�ומשל לוקה

  !ומשל	 לוקה 	"הרמב פסק ג הלכה ,א פרק מעילה בהלכות

 מזה מעילה של ואזהרה, בראשו הקדש מ� שפג	 מה ומשל� לוקה בזדו� המועל כל
  .ונדרי�' וגו דגנ� מעשר בשערי� לאכול תוכל לא שנאמר

 סי�מו ולא, "מלקות סופג זה הרי מזיד היה א	 במעילה: "...קמו תעשה לא ,שלו המצוות בספר והנה
  .למלקות תשלו	 והוסי� 	"הרמב בו שחזר לומר מטה הסבירות כא� ג	". משל	"

 207.הנקוט הכלל נגד, "ומשל	 לוקה" לומר נית� כיצד, תורה שבמשנה זה בדי� האריכו האחרוני	
  :לעיל שהובא "שכ�" של הברייתות קובM ע	 בירושלמי שנוי זה די�

  
  תרומות, ירושלמי

  )242' עמ (ג"ע מד, א, ז
  כתובות, ושלמייר

  )968' עמ (ב"ע כז, א, ג
 חבירו תרומת בגונב מאיר' לר חכמי� מודי� והתני[

 האוכל שכ�, ומשל� לוקה שהוא 208>ואכלה<
  ].לוקה תרומתו

...  
 תרומת גנב 209מיתות במחוייבי] שכ� [יוסי' ר אמר

 .ממו� הפסיד מקו� מכל ומשל� לוקה ואכלה הקדש

 חבירו תרומת בגונב מאיר' לר' חכמ מודי� ותני
 תרומה האוכל שכ� ומשל� לוקה שהוא ואכלה

  .לוקה
...  

 הקודש תרומת גנב מיתות מחוייבי שכ� יוסי' ר' אמ
 .ממו� הפסידו מקו� מכל ומשל� לוקה שהוא ואכלה

  

 
 דבהו זוממי� עדי� גבי כלומר' וכו היכא דכל מ"ש ב"הר ש"ומ: "כתב ש� מכות מסכת טוב יו� בתוספות  206

 ק"ה אלא. 'וכו מחובל חו� משל� ואינו לוקה כולה התורה דבכל כתב' ג משנה ק"דב ח"בפ דהא. קיימינ�
 ".בלבד בחברו והחובל. זוממי� בעדי� זהש �"הרמב לשו�. זוממי� עדי� בעני�

 .תתנז' עמב, לש� המפתח ספר, פרנקל במהדורת ציוני� ראו  207
  .73 ש"ה לעיל ראו  208
 . שמי� בידי, כלומר  209
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 אי�, גבוה שכלפי הסברה סייעה ושמא. זה בפסק 	"הרמב עיני לנגד שעמד הוא זה שירושלמי אפשר
  .ומשל	 לוקה אד	 אי�, שלנו הכלל עי�כ הק*לות את להנהיג

  


