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 פתיחה

במאמר נעסוק בסוגיית עדים זוממין. נברר מדוע הם נחשבים לאב נזיקין, היאך אפשר להגדיר את היזקם 

'ממונא' ועוד. מתוך כך נכריע בחקירה האם המזיק חייב על מעשה ההיזק או על חיסור הממון וכן נבוא 

 ממונא. להגדרה מה זה קנסא ומה זה 

 

 הצגת הסוגיה

הגמרא בדף ד: מביאה ברייתא של רבי חייא המונה כ"ד אבות נזיקין ואחד מהם זה 'עדים זוממין' שזממו  

על אדם רעה והעידו עליו שקר שהוא חייב לשלם כסף למישהו, ובאו עדים אחרים והעידו שהעדים 

 ם יט, יט()דברי הזוממין היו איתם בשעת ההלואה ושהעדות על ההלואה שקרית. במקרה כזה התורה אמרה 

"ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" וחייבה את העדים הזוממין לשלם לנאשם את סכום הכסף שזממו 

לחייבו, מידה כנגד מידה. דין עדים זוממין באופן כללי מתייחס גם לעדות על עבירה שצריך ליהרג עליה  

 אבל בסוגייתנו הנידון הוא נזיקין.

 

 ות הנזיקין?מדוע עדים זוממין נמנים יחד עם אב

, כיצד שייך להגדיר עדים זוממין בתור אב נזיקין? הרי הם לא הזיקו שום דבר. אדרבה,  1נשאלת השאלה 

אם הם ממש הזיקו והנאשם שילם את הכסף, הרי הם פטורים מלשלם כיון שהתורה אמרה "ועשיתם לו 

ק הדין העדים הזוממין שאם הנאשם ביצע את פס  -כאשר זמם" ודרשו חז"ל "כאשר זמם ולא כאשר עשה"  

 .2פטורים

 
 נשאל במהר"ם, בתפארת שמואל ועוד.  1
אין נהרגין" ורק אם הרגו את הנאשם על פי העדים הזוממין אבל אם עוד לא הרגו בפועל,    - מזה יצא הדין של "הרגו    2

הורגים אותם, אבל   -רק אז עושים להם כאשר זממו. דבר זה נראה במבט ראשון הפוך מההגיון, שהרי אם לא הרגו 
לדבר ומסבירים שלבית  אז לא הורגים אותם! הרמב"ן עה"ת וספר החינוך נותנים טעם  -אם הם ממש הרגו בפועל 

זה היה דין אמת וצריך   -הדין יש סיעתא דשמיא מיוחדת לדין אמת, ואם הקב"ה גילגל שבית הדין יהרגו מישהו 
להניח שהוא עשה משהו שהוא חייב עליו מיתה בידי שמים והקב"ה הוציא את דינו לפועל דרך בית הדין. לכן העדים  

בו רק בלאו של "לא תענה ברעך עד שקר" אבל לא בדין עדים זוממין.  לא גרמו פה לדין לא מוצדק וממילא יתחיי
אבל כל עוד זה לא נעשה בפועל והדבר עדיין בתחום בית דין של מטה, אזי מלוא האחריות מוטלת על העדים  

 הזוממין והם יבואו על ענשם מידה כנגד מידה. 
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באים לתרץ קושיה זו ומביאים את דברי ריב"א האומר שבממון לא שייך  )ד: ד"ה ועדים זוממין(התוספות 

'כאשר זמם ולא כאשר עשה' כיון שאפשר להחזיר את הכסף. לכן אפילו אם הנאשם כבר נתן כסף על פי 

 הדין מחזירים לנאשם את כספו אשר נתן. העדים, יתחייבו העדים לשלם לו, וזאת על אף שבית

ועדיין לא ברור בתוספות, מדוע אין זה נחשב כאשר עשה? הרי בפועל הוא שילם על פי עדים זוממין ומה 

 בכך אם אפשר להחזיר תשלום זה? 

מעשה התשלום כלל   -שכיון שאפשר להחזיר את הממון  )שיטה מקובצת ד: ד"ה ועדים זוממין(  מסביר המהרי"ט  

 חשב מעשה. אך שוב חוזרת השאלה שאם זה לא נחשב מעשה, למה עדים זוממין נחשבים לאב נזיקין?לא נ

 כדי לענות על תסבוכת זו נעיין בהמשך הגמרא. 

 

 עדים זוממין דממונא הוא

הגמרא בהמשך הסוגיה מסבירה שההבדל בין רב אושעיא, שמנה י"ג אבות נזיקין, לבין רבי חייא, שהוסיף 

הוא מונה כ"ד אבות נזיקין, הוא בכך שרב אושעיא מכניס רק תשלומים הנכנסים להגדרה עוד י"א, כך ש

שנקראת "ממונא" ורבי חייא מכניס לרשימה גם אבות שנכנסים להגדרה "קנסא". הגמרא שואלת על כמה  

מתוך י"א אבות הנזיקין שרבי חייא הוסיף, מדוע רב אושעיא לא הוסיף אותם. אחת השאלות של הגמרא 

ליתני", כלומר, מדוע רב אושעיא לא מנה "עדים זוממין" ברשימת אבות   -א "עדים זוממין דממונא הוא  הי

 הנזיקין שלו, הרי עדים זוממין זה ממונא!

על זה עונה הגמרא שרב אושעיא לא מנה עדים זוממין כיון שהוא סבר כרבי עקיבא שעדים זוממין זה לא 

א מונה ברשימתו "קנסא". הגמרא מוכיחה שרבי עקיבא סבר ממונא אלא קנסא, וכאמור, רב אושעיא ל

שעדים זוממין זה קנסא מזה שאמר ש"אין משלמין על פי עצמן". כלומר, אם הודו במעשה נפטרים כדין 

מצייר מקרה לדוגמה, כגון שהעדים הוזמו בבית דין  )ד"ה סבר לה כר"ע(כל מודה בקנס שהוא פטור. רש"י 

להעמידם בדין ולתבוע אותם ובין כך הלכו לבית דין אחר והודו בפניהם  אחד ולא הספיק בעל הדין 

 שהזימו אותם בית הדין הראשון. הדין הוא שנפטרים מלשלם על אותה עדות. עד כאן מהלך הגמרא. 

ליתני" עולה תמיהה, היאך הגמרא מגדירה בהנחת   -כבר על קושית הגמרא "עדים זוממין דממונא הוא 

מין זה ממונא, הרי הפשט הוא להגדיר אותם כקנסא, משום שהם לא עשו דבר ואנו היסוד שלה שעדים זומ

 רק מענישים אותם.

 בא לומר לנו מדוע הגמרא הניחה שעדים זוממין זה ממונא.  )ד"ה עדים זוממין דממונא הוא(רש"י 

רקין "דכל המשלם יותר על מה שהזיק, כגון כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, קרי קנס, כדלקמן בהך פי

  - )דף טו:(. וכגון כל דבר קצוב האמור בתורה כגון חמשים של אונס ומפתה ומאה של מוציא שם רע 

 כולהו הוי קנסא, אבל מידי אחרינא ממונא". 

אם "נשלים" את המשפט של רש"י, נאמר ש"כל המשלם יותר על מה שהזיק קרי קנס, וכל המשלם כמו 

השאלה, הייתכן שעדים זוממין משלמים כמו שהזיקו? הרי כמו  שהזיק זהו ממונא". אבל מיד תעלה 

 שביארנו לעיל, הם לא הזיקו כלל.

לכן, על פי רש"י צריך לומר שבאמת עדים זוממין בהחלט כן הזיקו והתשלומים שלהם נכללים בגדר 

 ממונא, זאת על אף שבפועל לא נחסר מהנתבע ממון. הכיצד? זאת נסביר על פי המשך הגמרא. 

 



 עדים זוממין / ה.   206

 רא דאית ביה מעשהדיבו

. היא אומרת 3הגמרא בהמשך העמוד מסבירה מה בא למעט המנין "כ"ד אבות נזיקין" שאמר רבי חייא

שהוא בא למעט מוסר ומפגל. מפגל לא שנה התנא כיון שבקדשים לא קמיירי, ומוסר לא שנה התנא כיון 

שנה התנא מוציא שם רע, הרי גם שזהו דיבורא ובדיבורא לא קמיירי. שואלת על זה הגמרא, א"כ מדוע כן 

זה דיבורא, ועונה שזהו דיבורא דאית ביה מעשה. אך גם על זה שואלת הגמרא, א"כ מדוע שנו "עדים 

זוממין" הרי זה דיבורא שאין בו מעשה, ועונה "אע"ג דלית ביה מעשה רחמנא קרייה מעשה, דכתיב 

 'ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו'". עד כאן מהלך הגמרא. 

למה מתכוונת הגמרא כשהיא אומרת שעדים זוממין זה דיבורא שאין בו מעשה? האם הכוונה היא 

שהדיבור שלהם עצמו, כלומר העדות, אינו מעשה או שמא הכוונה היא שלא נלווה לדיבור העדים מעשה 

  כלשהו? הנפק"מ היא שאח"כ הגמרא אומרת שאע"ג שאין בו מעשה רחמנא קרייה מעשה, ובשני הצדדים 

 האם לדיבור או למעשה אחר בסיפור. -המוצגים לעיל תלוי למה רחמנא קרייה מעשה 

ונראה כפי הצד השני בשאלה, שדיבורא דלית ביה מעשה הכוונה שלא נלווה לדיבורם מעשה. וזאת יש 

 להוכיח משני כיוונים: 

א. כפי שהצגנו לעיל, הגמרא אומרת את הביטוי דיבורא דאית ביה מעשה לגבי מוציא שם רע. על זה 

שהמעשה שיש במוציא שם רע הכוונה למעשה הבעילה. דבר זה לא מסביר )ד"ה מוציא שם רע( מסביר רש"י 

 רע נלווה מעשה. -שם-למה הדיבור בעצמו הוא מעשה, אלא רק מוסיף שלהוצאת

, הרי זה לאו שאין בו מעשה. לאורך כל  4ת דף ד: דנה בשאלה מדוע עדים זוממין לוקיםב. הגמרא במכו

הסוגיה שם הגמרא לא מזכירה כלל את מסקנת הסוגיה אצלנו שרחמנא קרייה מעשה, והרי זה היה פותר 

את השאלה בקלות, שאע"ג שאין בו מעשה, רחמנא קרייה לדיבורם מעשה ולכן לוקים! אלא מוכח מכך  

 נא קרייה מעשה מוסב על מעשה אחר ולא על דיבורם. שרחמ

 א"כ, אחר ההוכחה נותרה השאלה לְמה רחמנא קרייה מעשה?

 

 כאשר זמם

 בשלב זה נותרנו עם שתי שאלות שתכף נענה עליהן בתשובה אחת. 

 א. מדוע עדים זוממין נחשבים אב נזיקין הרי לא עשו מעשה?

 לְמה?  -ב. רחמנא קרייה מעשה 

 לומר שרחמנא קרא מעשה למחשבת הזמימה של העדים. נראה 

 
אין הכוונה שהתנא לא סובר את מה שמיעט   -יצויין שתוס' מבהירים שכל הדיון של הגמרא מה בא המנין למעט  3

במניינו, אלא רק שהוא לא כלל אותו בתוך הרשימה כיון שיש בו איזה שוני משאר הדברים. ר"ת בספר הישר )תשובה  
מינה,  -כט)ב(, מובא ב'ליקוט ראשונים על בבא קמא' על אתר( שואל את השאלה המתבקשת, א"כ למאי נפקא-כח

דברים מסוימים כי הם שונים? ר"ת עונה שמה שרצה התנא ללמדנו זה את ההבדלים הללו  רק לומר שהוא לא הכניס  
 גופא. התנא לא מנה אותם כדי שנשאל מדוע ונגיע להבדלים האמורים בגמרא. 

מדובר כאשר הם העידו על מישהו שהוא בן של גרושה או של חלוצה ובמקרה כזה ודאי לא אפשרי לעשות לעדים    4
 לוקים. כאשר זממו, ולכן 
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בכל התורה אין אדם חייב על מחשבה בלבד ודברים שבלב אינם דברים, אך בשל חומרת הענין, כאן 

, )מכות ה:(התורה חייבה על עצם הזמימה של העדים. כמובן, "אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין" 

 מוש אז הם מתחייבים. כלומר רק כאשר המחשבה באה לכדי מי

כעת מובן גם המהרי"ט המסביר את תוס' שהבאנו בריש המאמר. הם חייבים רק אם לא נעשה מעשה על 

אין נהרגין", אך במקרה שהוזמו, עצם מחשבת הזמימה שלהם נחשבת מעשה ומובן  -פיהם מדין "הרגו 

 .5מדוע נכנסו לרשימת הנזיקין

 

 ביאור הלימוד מהפסוק

 ש"רחמנא קרייה מעשה" ממה שכתוב "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו". הכיצד? הגמרא לומדת 

ויש לבאר הכוונה, שהיה לתורה לנקוט ועשיתם לו כאשר זמם להעיד, ומדוע נקטה "זמם לעשות"? אלא 

שהתורה אמרה שהוא לא רק התכוון במחשבתו להעיד על חבירו שחייב לשלם או ליהרג, אלא ממש עשה  

 ל כן חייב מידה כנגד מידה. לו את זה וע

אך מדוע התורה החמירה כ"כ בעדים זוממין, שהחשיבה את מחשבת הזמימה שלהם כמעשה, וחייבה 

 אותם מידה כנגד מידה כאשר זממו?

נראה להסביר שכל עיקר מערכת הדין, החיובים והעונשים, הכל בנוי בעיקר על עדות העדים. כל הקשר 

והם העיניים של הדיינים. ואולם, בשיטה זו יש פרצות רבות וקל מאד אל המציאות שהיתה עובר דרכם, 

לנצל אותן, לכן הצריכו דרישה וחקירה ועוד סך הגבלות ודרכים לסתום כמה שאפשר את הפרצה. ממילא 

מובנת החומרה הגדולה שנתנה התורה לעדים זוממין. אם האדם ידע שמה שהוא יחייב ברמאות את חבירו 

ת בעצמו, הוא יחשוב שוב אם הוא רוצה בזה. יתרה מזו, אם ידע שכאשר יעיד שקר לתת הוא יצטרך לת 

 יסקלוהו, הוא לא יעשה זאת. -על חבירו שחייב סקילה 

 

 החיוב על מעשה היזק או חיסור ממון?

. מעשה שאירע )מובא באהל ישעיהו עמוד תעח בגרסאות שונות(בשם ר' חיים מבריסק נשאלה שאלה מפורסמת 

ו לו שני בולים נדירים ובא חבירו וקרע אחד מהם. כעת הבול השני הפך נדיר יותר ומחירו קפץ באחד שהי

פי שניים, כך שלמעשה הקורע לא הפסידו לניזק ממון כלל, האם חייב לשלם או לא? בעצם, שאלה זו 

 תלויה בחקירה האם החיוב בא על מעשה ההיזק או על חיסור הממון.

בא על מעשה ההיזק, שהרי עדים זוממין לא חיסרו ממון כלל וכלל ואעפ"כ לפי סוגייתנו נראה שהחיוב 

 -התורה חייבה אותם על עצם המעשה. ואין להקשות שא"כ כל אדם שעשה מעשה שעלול לגרום היזק 

יתחייב גם אם בסוף לא הזיק. כגון מי שירה חץ על שור חבירו וברגע האחרון מישהו עצר את החץ, הייתכן 

ייב? אין זה קשה, שהציור שבו אנו מדברים אינו כמו המקרה הזה אלא כמו מקרה שאדם  לומר שהיורה ח

ירה חץ בשור חבירו והחץ פגע והזיק אותו, אך היתה מציאות מסוימת שגרמה שבעל השור לא הפסיד 

 
מרן הרב זצ"ל )אורח משפט, או"ח, סימן עח, עמוד פח( מדגיש את הנקודה שזה נחשב למעשה גמור, שמה שהתורה    5

החשיבה למעשה הרי זה מעשה גמור גם אם במציאות המוחשית אין נראה לנו כך. הוא מביא שכיוצ"ב לענין כיסוי  
( שאם הולך במדבר ואין לו עפר, יכול לשחוק מטבע  הדם שצריך שיכסה דוקא בעפר, אך הגמרא אומרת )חולין פח:

 זהב שיש לו שכן הכתוב אומר "ועפרות זהב לו" )איוב כח, ו(, ואם הכתוב מגדיר זהב כעפר, לדינא זה עפר.  
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כלום ולא נחסר ממנו ממון. רק במקרה כזה האדם באמת יהיה חייב. כך גם לגבי הבולים. אמנם קרה שבעל 

מחייב את חבירו לשלם תשלום מלא על   -ול לא הפסיד ממון אך עצם זה שחבירו עשה לו מעשה נזק הב

 הבול הקרוע. 

 

 ממונא וקנסא

)ד"ה עדים זוממין  עוד נוכל ללמוד מסוגייתנו את ההגדרה של קנסא וממונא. הבאנו לעיל את רש"י בדף ה. 

ן הגדרה שכל מה שמשלם לפי מה שהזיק זה האומר מהו קנס ומהו ממון. לכאורה רש"י נותדממונא הוא( 

ממונא ומה שלא זה קנסא. אך אם נדקדק ברש"י נראה שהוא לא הגדיר הגדרה אלא רק נתן סימני זיהוי 

 לקנסא, יותר על מה שהזיק וקצוב "קרי קנסא". אך מהי ההגדרה האמתית לממונא וקנסא?

ש שנועד להרתיע את מי שיזיק. אך זה בפשטות אפשר לומר שממונא זה תשלום על הנזק וקנסא זה עונ

אומרת שהתורה החמירה בגנב יותר   )עט:(קשה משני כיוונים. ראשית, יש קנס שלא נועד להרתעה, הגמרא  

מבגזלן כיון שהוא חושש מבני אדם ואינו חושש מהקב"ה. רואים מכאן שגנב משלם יותר על מה שהזיק 

ית, מסוגייתנו עצמה רואים שעדים זוממין זה לא במטרה להרתיע אלא מצד עצם חומרת מעשהו. שנ

ממונא אע"פ שיש בענשם ממד הרתעתי מובהק. מקרא ערוך הוא "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו 

ובערת הרע מקרבך: והנשארים ישמעו ויראו ולא יוסיפו עוד לעשות כדבר הרע הזה בקרבך". התורה 

שהסברנו מדוע התורה כה החמירה בעדות שקר,  במפורש מדברת על הרתעה, וזה מובן בפרט לאחר מה

 כדי להרתיע אחרים. 

לכן נראה לומר שההגדרה מה זה ממונא ומה קנסא זה שממונא הוא חיוב ישיר מתוך הנזק, לא משנה  

כך עדים זוממין זה ממונא כי  מאילו סיבות, וקנסא זה חיוב חיצוני לנזק, וגם כאן לא משנה מאילו סיבות.

 ישיר בעקבות מעשה הנזק שלהם. נראה גם שזה מה שרש"י רצה ללמדנו, כפי שנוכיח מיד. זה חיוב 

ז רש"י נקט דוקא דוגמאות אלו כדי " אמנם אמרנו שרש"י רק נתן דוגמאות לזיהוי קנס. אך נראה שבכ

ע " ללמדנו את הגדרים שאמרנו. שהרי ישנה עוד דוגמה לזיהוי קנס שהגמרא מיד אח"כ מביאה להוכיח שר

סובר שעדים זוממין קנסא הוא כיון שרבי עקיבא אמר שעדים זוממין אין משלמים על פי עצמן, כלומר  

נפטרים מתשלום מדין מודה בקנס שפטור. א"כ אפשר לזהות קנס גם לפי מה שאם מודים  -שאם הודו 

 זה חיוב ישיר.בו נפטרים. לכן נראה שרש"י בא ללמדנו את הגדרים שקנסא זה חיוב חיצוני לנזק וממונא 

. תוספות מדברים על מקרה ששור נגח שלוש פעמים אבל )כד. ד"ה השתא הוא דקמסהדו(כן משמע מתוספות 

בעליו הועד רק בפעם השלישית כך שלמאן דאמר שצריך שלוש פעמים "לייעודי גברא", כלומר להזהיר 

ו כמובן(. מקרה כזה יוצר את הבעלים, יוצא שרק בנגיחה החמישית השור יהיה מועד )אם יעידו בבעלי

מצב מיוחד שהשור יצא מחזקת שימור אחרי הנגיחה השלישית אך הוא מקבל דין מועד רק בנגיחה  

החמישית. ומקשה תוספות, לפי זה לא נכון מה שאמרה הגמרא שלמ"ד פלגא נזקא קנסא אין מקרה ששור 

ר שהוא לא בחזקת שימור, כלומר ישלם חצי נזק וזה יהיה ממונא )מלבד צרורות(. וקשה, כאן מצינו שו

 מתרצים: ' נ! תוס" צריך לשמור אותו יותר ואם לא שמר, תשלומיו מוגדרים כממונא ועדיין משלם רק ח

"ונראה לומר דאין חצי נזק חלוק כיון דהוי קנס בחד דוכתא הוי קנס בכל דוכתי. כדאשכחן גבי שלשים  

 מכל מקום הוי קנס ואי מודה ביה מיפטר". של עבד דאפי' העבד שוה שלשים, לא פחות ולא יותר, 
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הנה, יש להקשות על תוס' שאין הנידון דומה לראיה. שהרי עבד, גם אם הוא שוה שלשים, עדיין מראש 

קצבו שלשים, אבל אם השור בחזקת שימור אזי משלם כמו שהזיק ולא יותר ורש"י הגדיר שמה שמשלם 

 כמו שהזיק זה ממונא ולא קנסא!

פות מתכוונים לגדר שאמרנו בדיוק. גם אם השור בחזקת שימור, התשלום שלו הוא צריך לומר שתוס

חיצוני ולא קשור ישירות למעשה. ברגע שהגדרנו שהשור משלם קנס אז זה תמיד יהיה חיוב חיצוני, כפי 

 שקנס קצוב מראש גם אם זה יוצא בדיוק באותו מחיר, כי הוא לא בא בקשר לכמות הנזק. 

 

 סיכום

ם זוממין חייבים על עצם מחשבת הזמימה ולזה 'רחמנא קרייה מעשה' ומשום כך חיובם הוא ראינו שעדי

ישיר בעקבות המעשה שלהם ולכן תשלומם נחשב 'ממונא', אע"פ שבמציאות הם לא חיסרו ממון 

מהנאשם. מתוך כך ראינו שהחיוב על נזק בא על מעשה ההיזק ולא על חיסור הממון. וכן למדנו שהגדרת  

ה חיוב ישיר מתוך הנזק עצמו והגדרת קנסא זה חיוב חיצוני שהתורה מטילה על האדם מבלי  ממונא ז

 . 6להתחשב בחומרת הנזק

 
שנזכה להיות עדי אמת, ונקיים מאמר הפסוק )ישעיהו מג, יב( "אתם עדי נאם ה' ואני אל" ומתוך כך רבש"ע יבטל   6

 ינו אמן כן יהי רצון. מזימות שונא


