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הרב חיים סבתר
הזמה

עצמית בעדלם זרממיך

הגמרא במסבה מכרת דף ג .אומרה :״אמר רב להודה אמר רב ,עד זומם
מאל משלם לסל חלקו ...אמר רבא באומר עדות שקר העדתל.
משלם לעל חלקו.
אלא באומר העדבו והוזמגו
בל כמיניה ,ביךך שהגלד שוב אלבו הוזר ומגלד.
דאל בר״ע הא אמר אף איבו משלם על פי
כמאן ,דלא כר״ע.
בב״ד פלךני.
סד״א
אלא ,באומר העדנו והוזמנו בבל״ד פללני להליבנל ממדן .
עצמל.
כיךך דלחברלה לא מצל מחללב ללה אלהו נמי לא מלחייב ,קמ״ל״.
ותמהו התלם׳ שם בד״ה "באומר עדלה שקר העדהל״־" .לכאורה משמע דכי
ולא נראה ,דהא
אמר הכי משלם חלקו דא״כ בקש להפסיד מסלן חברו בעדותו.
ולכ7
ללתא מאך דמשלס ממרך אלא א״כ הוזם ׳במקום פלוני עמנו הייתם׳׳'׳
פירשו הגמרא באלפן אהד ..." :לכן יש לפרש עדות שקר העדתי ושוב הוזמו
שביהם וכוי ״ ע״ש.
כלומר ,התום׳ אינם סוכנים לקבל שהיה אפילו רעיון כזה שעד שאמר
׳עדות שקר העדתי; ,ישלם מחמה שהזים את עצמו.
אבל המעייך בשאר הראשוגיס על הסוגיא )הר״ח ,הרמב״ך רהריטב״א(
יראה שהם הבינו את הגמרא כפשס לשונה ,שסברה לומר שבעקבות דברי העד,
ולכ 7הקשתה "כירך שהגיד שוב
׳עדות שקר הערתי' ,לשלם הלקו כעד זומס.
אלנל חוזר ומגלד" לאס כ ,7עדותו השנלה שסותרת הראשונה .אלנה נשמעת:
יכלה ללמר ,שלא לתכן
ללכאלרה קשה :מדלע גזקקה הגמרא לקלשלא זל?
שלשלם כללן שאלן עדים נעשים זלממין על פל עצמן אלא על פל עדלת אחרים
בסענת "עמנל הייתס".
כתב שעדים שאלמרלס שקר העדנל ,אף שאינס
הרמב׳׳ן בחלדלשלל למכלת
נאמנים לשנלה דברלהם שהרל ההלכה .הלא ״-כללן שהגלד שלב אלנל חלזר ומגיד״,
אף על פל כ ,7חליבים לשלם מדלנא דגרמי ללא גרע מדן את הדי 7לכלי.
לא״כ ,מהל שהקשתה הגמרא־ .״כל כמיניה כיל 7שהגיד שלב אינל חלזר ומגידי'.,
הרל יכלה להסביר שהתשללמים שעד זלמם משלם לפי חלקל בדברי רב ,הם מדיגא
דגרמל?
מסבלר הרמב" ,7שכלנת הקלשלא הלא שאלן אלקלמתא זל פלרלש גכלן לדברי
רב לפל שרב אמר שייעד ז למס משלם לפל הצקל" ללפל אלקלמתא זר התשללמין
אינם מדלן תשללמל עדלס זלממלן אלא מדין גרמל.
לכתב הג1לר חלשן משפס סימן ל״ח" :אס אסרל עדים :׳שקר חעדנל׳  ,כתב ר״ח
לא מבעיא שאין משלמלן עפ״ל עצמן אלא אפללל העדלת שהעידל נכלנה חשבלנן
שכללז שחגיד שלב אינל חלזר .למגלד".
ללה למתקללמת.
לכתב הב״י שם :׳׳.לכתב במלשרלם נ״נ ח׳׳ל ,.להא דאמר איך משלמלן על
פי עצמן דלקא כשאמרל העדנל בב״ד להלזמנל ללא נגמר הדלן לחללבנל• ממלן
להאמת העדנל ,אבל אמרל העדגל שקר ,משלמלן על פל עצמן למאן דדאין ליגא
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רכך כמכ הרא׳׳ש בתשובת לכל׳ ולא ידעתי למה כתב
דגרמי שאיך זר׳ קנס.
ואפשר
רבינר )הטור( זה )שקר העדנר( בשם ר״ח דהא גמרא עררבה היא.
עב״ל הב״י.
שגירסא אחרת נזדמנה צל שלא היה הדבר כ״כ מפררש״.
לכתב הדרבי משה שם עצ דברי ב״י אצה :״לצא ידעתי מה קשה צל דהא
לא איהא בגמרא אצא שהעדלת מתקיימת אבל לא איתא התם שאיך משצמין עפ״י
עצמך רלכך כתב בשם ר״ה )שאיך משלמיך( להרא״ש חלצק על זה .לס״ל דמשלמיז
עפ״י עצמך כמ״ש בתשלבה כלל נ״ח׳סי׳ ל' להביאל בספר מישרים נ;׳ב ה״ד
עד כאץ דברי הדרכי-משה;•
לכז כתב רבינל לקמץ מימך מייל.״
כללמר ,הד״מ מפרש דברי הר״ח להעלר בשםל כבאים לחללק על די7
הרא״ש לרבינל ירלחס ,ללפסור את העדים אף מדינא דגרמיד
להרמב״ס בהלכלת עדלת פרק ל״ח הלכה ה־ כתב :״חילב.העדים זלממיז
ולפיכך איך משלמיך על פי עעמץ.
לשלם במקלם שחייבים לשלס קנס הלא.
כיעד ,חרי שחעידל לנחקרה עדלתז בבי״ד לאה״כ אמלל שניהם ׳•עדלה שקר
העדנל לא ז לזה אעל זה כללם' אל שאמרל ׳העדנל על זה בכך לכך להלזמנל׳
אבל אם אמרר הערנו לכלי".
איך משלמיך על פיהם.
י

הלא הביא דלגמא
דהנה ,דברי ל הראשלנים של הרמב״ס קשה להללמם.
להרי על ־־
אימתי פטורים מלשלם עפ״י עצמך ,כשאמרל ׳עדלת שקר העדנל׳ .
מקרה כזה אמרה הגמרא "כל כמיניה כיוך שהגיד שלב אינל חלזר ומגיד",
לא״כ איז פעלרם נלבע מדיז הלדאה בקנס ,אלא מכך שאיז אגל שלמעים כלל
לדבריהס האחרלניס הבאים לםתלר את עדלתס הראשלנה.
לכתב הלח״מ שם :״כפרק כיעד העדים ,אמר רב יהודה אמר רב ,עד זלמס
משלם לפי חלקל לכל׳ לאמרל שם ,מאי משלם לפי חלקל אי לימא לכל׳ לאמר
כמיניה כילז שחגיד
שם אמר רבא באלמר עדלת שקר העדתי .להקשל שם :״כל
שלב אינל חלזר למגיד״ לפרש״י ז״ל י לכי הלא יכלל לחזלר בל ליפסר הנדלז
למשמע ,דבירך דאינו נאמך צפטלר הנד לץ אינל מחייב עעמל
מצשצס׳ ע״כ.
בכך למפני כך כתב רבינר שאיך משלמיך עצ פי עעמס כשיאמרד שקר העדנר.
ב׳ ה״ל דהא דאיז משלמיז עצ פי
אבל רביגל ירלחם כתב במישרים נתיב
עצמך דלקא כשאמר העדנל בבי״ד להלזמנל לאמת העדנל לכל׳ אבל אמרל העדנל
לכ׳-כ הרא״ש
שקר משלמיך עפ״י עעמז למא 7דז־איז דיגא דגרמי שאי 7זה קנס.
ע״ש באלדך עד ס ל ף ד ב ד י ל .
בתשלכלת סלף כצל ג״ע לכלי"
הלח״מ הבי 7שבלנת הרמב״ס בדבריד נא? לפסלר העדים מדיגא דגרמי,
למחצלקת יש כ  7הרסב״ס לבי 7הרא״ש לרבינל ירלחס.
י

להש״ך בשל״ע חל״מ סיט 7ל״ה הקשה חמש קלשילת חזקלת על שיטרת הד״מ
שאת הגמרא יש להביך כשיטת
להצח״מ ,לתירץ הלא את הרמב״ם בארפך אחר.
לביאלר דברי ר׳׳ח הלא" :לא מבעיא דאיך משלמיך עפ״י עעמ7״
התלם׳
פירלש ,שצא נחשלב שיש כאך הזמה עצמית להם חייבר עצמך ,אצא שאי7־
פירלש_,סד״א
משלמיך לעלד "שאפיצל העדלת שהעידל נכלנה,חשבינז ציח".
שאמנם יש דיך ״כירך שהגיד" אבצ סלף סלף כילז שהזרל מדבריהם .הראשלנים
הועילו לעניך זה שאס יבלאל אחר כך עדים אחדים ליזימל אלתם ,צא תיחשב
הזמתם הזמה• .רלכך כתב ר״ח שחידוש הלא שעדות׳ שהעידו נכונה חשבינך צהל
לעגי 7שאס לזימל אלהס אח״כ ,תיחשב ההזמה להזמה הילת לדבריהם האחרונים
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הס ותרים

עדותם

אינם

נשמעים כלל בבלת-י׳די 7וכאילו לא נאמרו.

במה שכתב שפטורים הם כדיך מידה
שכינתו
יבזה ילבז גם הרמב״ם.
בקנס אס הללל,הלא רק במקרה לאחר הולאתסיששקר העידי יבואו• עדים ויזלמו
וההסבר הלא שכילז שהודו בקנס,אף שלא היתה כל משמעלת לאמירתם
אותם.
השניה,הלעללה להיחשב הודאה בקנס בכדל לפטלר אותם אם לבואו עדים
ללזלמלם.
אמנם תיררצר של השייך טרב ,אבל הרמב״ס לא הזכיר ׳ להזלמלס״
ותוספת הלא בדבריל ללמר שכלנתל שתלעלל ההודאה לעניך אם לזימלם.
)הערה :מש״כ להקשות בשם השייך על הרמב״ס איר אפשר לומר שהפטור
הוא מדיז גקמי כשהרמב׳׳ס אומר שהפטור מדלז מודה בקנס? יש שתירצו ששלטה
הרמכ״ס שפטלרלם מדלנא לגרמי משלם שגרמי הלא קנס ולבך אם הודו פטורים
אך גם זה קשה מאד ללמק גם אם נםכלם שגדסל הלא קנם ,שהרל הרמב״ם פלתח
דבריו בהלכה ואומר :עדים זוטמיך קנס וכוי לפלכך משמע שהפטור נלבע מכך
שדיך תשלומי עדים זוממיך הוא ?נס(.
אמנם ,לולי דברל הלח״מ .והשייך ,אפשר היה לפרש פירוש חדש כפשט לשונו
של הרמב״ם לאתמלך לתדלהי בפלרלש המאירי למכלת לכפירלש רבינל יונתץ
אפשר לפרש דברל הרמב״ס כפשלטם :עדלם שאמרל עדלת שקר
מללניל לב״ק.
הערנו פטלריס מטעם מודה בקנס אבל לללל זאת היו משלמיך כליז עדים זלממי.7
לאף שלא הזימל אלתם ,הס הזלמל את עצמך בכך שאמרל עדלת^שקר העד ג ו ונאמנים
ואף שידועה לנו ההלכה" :ביוך שהגיד שלב אינל חלזר
הם לחייב עצמך.
למגיד״ ,למטעם זה אינם .נאמנים בדברים האחרונים כלפי הנדוך אפשר שכלפי
עעמ 7היו נאמנים ככל הודאת בע״ד לללי היה זה קנס .ואף .שאנו יודעים
שעדים ז ומטי ך אינם נעשים זוממיך אלא בטענת ׳עמנו הייתם׳ אפשר שזהו
דלקא כאשר עדים אחרים םזימין אלתס שאז כדי שלא יחשב הדבק להכחשה לל״תרך
ותרי" גזרה תורה שדוקא בטענת 'עמנו הייתם' יחשבו זוממי? )וידוע ביאלר
אבל כאשר הם אומרים על עעמם ישקר העדנל׳ גהשבים זוסמיז ,והיו
הטור(.
חייבים לשלם לולי דיך 'מודה בקנס פטורי.
לאל יפלא דבר זה בעינינו שיש מושב של ״הזמה עצמית״ שהדי הגמרא
רעתה ללמר שעד זומם משלם לפי הלקל כ׳אומד עדלת שקר העדתי' לשם לא היתה
לאמנם התום׳ עעמל פירש כונה.
הזמה על פי עדים וכמו שהתקשה התלס׳ בזה.
הגמרא באופ7אחר אבל הד"ח ,הרמב״ן ובפרט הדיטב״א פרשו הגמרא כפשטה מלי7
הזמה עצמית.
לאף שהגמרא דחתה הו״א זר בטענה" :כיוך שהגיד שוב אינו חוזר
ומגיד״ אפשר ללמד שזהו דלקא בעד אחל משלם שאי 7שללך בל הזמה ולפיכך
חדשה הגמרא שלא זל בלבד שאינל מלזס אלא אף אינו חלזר למגיד לחשביגז
עדותו לנבונה )וכדברי הר״ח( אבל בשני עדים שייכת 'הזמה עצמית'.
הנדון לא יהיו נאמנים בגלל .׳ביוך שהגיד' צ״ל ׳פלגינך׳.
ואף שכלפי
כלפי הנדוך אי 7דבריהם האהרלנלם נשמעים ,אבל לחייב עעמ 7גאמנלס משום
הודאת בע״ד.
לחטאירי במכות כתב בפירוש" :אי 7משלמי 7עפ״י עעמ 7אס אמרו עדות
שקר הערנו ובמקום פלוני היינו באלתל הי לס ,לכ 7אס אמרל העלנו להלזמנל״.
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מך המקרה הראשי 7שהביא ,נדירה כונתר להדמה עצמית שהרי הביא טענתם
לאף שאני בתבנר בדברי
״במקלם פללני הייני באותו היום" שהיא טענת הזמה.
הרמב״ס שבהזמה עצמית א״צ לטענת ׳עמנו הדיתס׳ לסענה שקר העדנ ל תיחשב
הזמה  ,העיקר י  7בדברי ,המאיר י הלא כדברי נ ל ברמב״ס.
רהנה כתב רש״י בדף ב׳ ע״ב "אף איך משלמיך עפ״י עעמז  -אס הלזמל
בב״ד לצא הספיק בע״ד להעמידן בדיז עצ הזמת 7עד שברחל ובאר בבי״ד אחר
להלדל שהלזמל בב״ד פצלני״.
להקשה עליל התלם׳ רי״ד בב״ק דף ה׳" :לקשיא צי סלבא בהאי פלרלשא,
ראה עדים ממשמשיך לבאין
שלאחר שהעידלהל עדים בבי״ד יפטר בהודאתו.
דא״כ ציתני העידלחל עדים
לקדם והודה פטור אבל לאחר שבאו והעידו צא.
ללא הספיקל לגמור דינל להלך צני״ד אחר להלדה פסלד לבייש ראה עדים
אצא ודאי ממשמשיך לבאי ,7דדקא ,שעדייך לא העידו ,אבל
ממשמשיז לבאים.
לראיתי צמפרש אחר שפירש בריש מכלת כך :אם אחר נמר
צאהר שהעידל לא.
דיז זה שהעידו עציל חזרל להזימל עעמם לאמרל שקר העדנו איך משלמים עפ״י
לזה נ״ל פתרוך יפה ,דביוך שקדמל
עצמם לאע״ג דבאל אה״כ עדים דהזימלס.
הך לחרדל אע״פ שבאל עדים צאחר מכץ פ ס ל ר  , 7למודה בקנס לאח״כ באל
עדים פטור".
ל

הקעלה״ח
להנה קלשיהל שצ התלרי״ד על רש״י אפשר לתרץ בשני פנים.
תירץ שכיל 7שצגבי בי״ד אחר צא היתה העדאת עדים ,נחשב הדבר למודה בקנס
אף על פי שבבית הריך הראשוך שבאו בו העדים אלנל נחשב צמלדה בקנס.
בשלב ראשל 7דנים
להגרנ״ס תירץ שלגבי עדלס זלממין יש שני שלבים במשפס.
על הנדלז ,לבל הזימל את העדים לפסרל את הנדל ,7לאז הנדל 7תלבע תביעה
ולבך ,אף שכבר הזימל אלתם
סחלדשת את העדים ויש דיך חרש על העדים,
קלדס שתבע אלתס הנדרך עדייך לא היה עליהם דל ,7לאם הלדל נחשבים במודים
אבל דברי התורי״ד צריכים עיוך :מדלע הם נחשבים למידים בקנס אם
נקנס.
אמרל ׳עדלת שקר העדהי׳  ,שאס איז זה נהשב להזמה ,א״ב אי 7זל גם הודאה
בקנס ואיך לה משמעות לפטור!
ומוכח מכאך שיש גם לתורי״ד יסוד של הדמה עצמית לפהלת כדי להחשיבם
שהרי הלא ה ב  7בעלר לנרמב״ס
ודבריו בלדאי הם נגד הש״ך.
למלדיס בקנס.
לממילא עאס יזימל
שבגלל ״כיוך שהגיד" לא שלמעלם את דבריהם שהעידו שקר׳
לבספר חידלשי רבינל
לבתלרל״ד מפלרש להיפך.
אותם ,בהשבת ההזמה להזמה.
ילנה 7מללניל למסכת ב״ק מעאנל כתלב" :לאם יודו מעצמך אחר שהעידו שעדות
שקר העידו ,אינך נאמניך והגמר עדלהן כאילל לא הלדל ,לאלתל ראלבן שהעידל
עליו ישלם המאתיים זלז ,דכיוך שהגיד שוב איגו חוזר ומגיד ,והז אינן
משלמיך לל ,דמלדה בקנס פטור למ״ד עדים דרממיך קנסא הלא ,ללמ״ד ממלגא
הלא ,משלמי? הך לו מאתיים זלז והוא אינו משלם כלום".
ל

ראם אמרר העדים ישקר
מפלרשים דבריל שיש מלשג של הדמה עצמית.
העדנו' לגבי הנדון אי 7אנל מתחשבים בדבריהם בלל בגלל ההלכה של 'כלל7
ללמ״ד ממלנא משלמיך לו מאתיים
שהגיד׳ אבל הס פעלרלם למ״ד קנסא הלא.
שהרי
זלז מריך עדים דרממיך! אך מה שכתב שהנדרך אינל משלם הלא פלא.
נמצא ,המאירי
יש לנר כלל 'כיוך שהגיד שוב אינו חודר ומגידי רצ״ע.
ררבינר ירנתך אמרו דבר אחד שיש מושג של הדמה עצמית בעדים האלמריס שקר
העדנל ללמ״ד קנסא הלא פסלרים ללמ׳׳ד ממלנא חייבים לאיז זה מדיגא דגרמי
לבדבריל א״א צלמר שהתשללם מדינא דגרמי שהרי לשיטתו
אצא מעיקר הדל;.
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הנדרך איגל משלם לא״כ לא גרמל לל כל ניזק.
הרמב״ם כלשלגל.

לא״כ אפשר לפרש בשלפי את•

אמנם ,עלמדיס לגגדגל דברי הרמנ״ם בפתיחת דיגי עדים זלממים בפרק
י״ה מהלכלה עדלת הלכה א׳  ,שם כתב" :מל שהעיד בשקר לגלדע בעדים שהעידלמעלת עשה לעשלת לל כמה שרעה לעשלת בעדלתל
בשקרי זהל שנקרא עד זלמס.
להבירל״.
מדבריל שכתב ״לבל.דע'בעדים שהעלד בשקר״׳ משמע שהזמתל ע״ל עדים היא
לאבלי אפשר ללמד שכלגיתל רק ל ע נ  7תשללמי עד
הלק .מהגדרת עד זלמס.
ז למס :וצי'עי.
ל

החנוכיה של הבעש׳׳ם עשויה פילינמ על כם1
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