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 ד ישהו את דינו"ממרא שנתחייב גם בסקילה אם ב זקן

פט.( )סנהדמבואר בגמרא   עולי הרגלים את מותו,   רין  שיראו כל  דינו עד החגים כדי  שזקן ממרא משהים את 

ע. הוא לא  "פסק כר   )ממרים ג, ח( ם  "ו, הרמבולמרות שרבי יהודה חולק על דין זה וסובר שאין משהים את דינ

בערב שבת וערב  שלא דנים    )סנהדרין יא, ב( ם  "וברמב  )סנהדרין לה.( ן מבואר בגמרא  מו, שכוצא להורג בחג עצמ

ם שבת  ")עיין יבמות ו: ורמבט מפני שאין אפשרות להוציא להורג בשבת, וכל שכן שאין לדון בשבת או חג ממש "יו

ז(  ועיין במנכד,  ז דח  ".  ועד( ")מצווה תצו אות  ם  "הורג כמבואר ברמבד  "ז במ מפני שא"שזקן ממרא נהרג בחוה  ה 

מ היו ימי תשלומים והרבה מישראל  "מ מ "והפ שאין ח"חרי, שאע , וגם בשבועות המתינו ליום א)סנהדרין יג, ה( 

 עוד נשארו בירושלים. 

במנ" ועיי ודע( ")דח  "ש  תפסו,    ה  קידושיה  אם  אשה  לגבי  הסנהדרין  עם  שנחלק  ממרא  זקן  לגבי  שהסתפק 

נויה, ועשה מעשה ובא עליה בעדים והתראה שחייב סקילה מדין  היא פ   שלשיטתם היא מקודשת ולשיטתו 

ו את דינו לרגל שכן זקן ממרא דינו בחנק וכאן לא ניכר שהוא ממרא מפני שנסקל,  ד ישה"אורסה, אם בנערה מ

ד מכריז על המוצא להורג הם מכריזים גם "ח לא הכריע. והעיר לי חבר שלכאורה הנידון תלוי אם כשב"והמנ

 לה יותר שהנידון נתחייב בה או שמכריזים רק על הסיבה שנסקל. יתה הקעל המ

שאין איסור חל על איסור, ומקשה הגמרא שלפי זה מה   )איסורי ביאה יז, ח( ם  "וברמב  ב:( )יבמות לאר בגמרא  ומבו

אר מ אם לקוברו בין רשעים גמורים או לא. ומבו "מ בין חיוב מיתה אחד לכמה חיובים, ותירצו שיש נפק "הנפק

מא לא שייך עונש על  בורה אבל לכולי עלמ לענין ק"שיש נפק  ה ובענין נדרים( ")סי' יב סודת אבני מילואים  "בשו

)סנהדרין שלא שייך לחייב ב' מיתות. ועיין בגמרא    )ביאת מקדש ב, ב( שניהם. וגם לענין מיתות עיין במשנה למלך  

ה נהרג כדי שיוכלו לבוא ולהזים את העדים, ועוד יתה שבד היו מכריזים על המ"שב  )סנהדרין יג, א( ם  "וברמב  מג.( 

נועדה לט כ בזקן  "להורג כדי שתהיה אפשרות להצילו ולא כדי לביישו בפרהסיא. אובת המוצא  שההכרזה 

 ז יוצא שבאמת אין ענין להשהות את דינו."גם לא שייך לפרסם שהוא זקן ממרא, ולפ ממרא שלא שייך הזמה

אין בזה וביניהם זקן ממרא,    שארבעה צריכים הכרזה  )ממרים ג, ח( ם  "וברמב  ( ין פט.)סנהדרומה שמבואר בגמרא  

י שפלוני הומת על שעשה כך וכך וכמו שלא ממתינים לשאר "ם לחכות לרגל כיון ששולחים מודעה בכל אטע

 המומתים עד לרגל כך גם אצלו. 

 

 זקן ממרא שנתחייב גם משום כישוף

ד הגדול לגבי  "שתי מיתות שאחת מהן היא כישוף כגון שנחלק עם בתחייב  עוד יש לחקור בענין זקן ממרא שנ 
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מ  דבר  הבשלשיטתו  ולדעת  לסברא "ותר  לרגל  עד  דינו  להשהות את  מותר  אם  שנסקל,  כישוף  בכלל  הוי  ד 

ת כל יום שלא הורגים  "ד עוברים בעשה ול"ששייך להשהות את דינו למרות שנסקל ולא נחנק, או שמא כיון שב

אם שייך  יש להסתפק  אסור להשהות את דינו. ואם נאמר שהם עוברים  ו  )סנהדרין יד, ג( ם  "ר ברמבאותו כמבוא

 ד להוציאו להורג. "ת גם בשבתות וחגים שבהם אסור לב"לעבור בעשה ול

ל שאם בכל מקרה של ב' מיתות היו ממתינים בכל זאת למועד כדי להורגו, היה צריך לעשות כך גם במכשף  "וי

תין  א צריך להמת, אך למסקנה של"מ אם צריך לדחות רק עשה או גם ל"הכתוב ואין נפקגזירת מפני שכך היא 

י  " בזקן ממרא שנתחייב בב' מיתות ודאי שאין להמתין למכשף וכל שכן שיש להורגו בהקדם כדי שלא יברח ע

 כישוף. 

רשלנות, כמו עשו ב  ט שלא הרגו את המכשף אם "ד חייב גם על שבת ויו"ד פשוט שב"ולגבי הספק השני נלענ

יא ברגל הקרוב עובר בעשה, ואם עברו ג' שאם לא הב  )מעשה הקרבנות יד, יג( ם  "שמצינו בבל תאחר שכתב הרמב

שבכל יום עוברים    ה והנה בכור( ")מצווה יח אות ז דח  "וכתב המנ  . ה ד.( ")ררגלים עובר בלא תעשה, ומקורו בגמרא  

מ הוא עובר. וגם כאן כיון שיכלו להורגו קודם ולא עשו  "לחג מ  בבל תאחר, ואף שאי אפשר להביא קרבן בין חג

 ת."בשבת עוברים בעשה ולגם כן ממילא 

 

 מי שנתחייב שתי מיתות דין הזמה ב

והסתפקתי לגבי מי שנתחייב ב' מיתות ולאחר שמת הוזמו העדים שחייבוהו במיתה קלה, אם יש להרוג את  

שלאחר מיתה הזוממים פטורים כמבואר בגמרא   'עשהכאשר   כאשר זמם ולא'הזוממים או שיש לפוטרם מדין 

 . שסוף סוף לא הם גרמו למותו ואולי לא שייך כאן כאשר עשה מפני שלא הם עשו. דות כ, ב( )ע  ם "וברמב  )מכות ה:( 

  לגבי עדים  ד( "ח סק"ה בקצה")סי' לח דשהביא את דעת המשובב נתיבות    ה שוב ראיתי( ")מצווה נב אות יב דח  "ועיין במנ

ה  ")שם דעצמו ח  "המנ. דופסים על שור הנסקל שכאשר זמם תלוי בתוצאה שהבעלים הפקיר את השור והזוממי

ד יסקלו את השור ולא שהבעלים יפקירו ואחרים יתפסו  "שהב) סובר שרק פעולת ההזמה הוי כאשר זמם  והנה( 

פטורים   בב נתיבות הם ת המשוד ולאחר מכן הוזמו עדיו, שלדע"י ב"מ במי שנידון למוות ומת שלא ע"ונפק (בו

ל שלפי המשובב נתיבות אין להורגם כיון  "שר עשה. וגם כאן יכאח חייבים מפני שאין כאן  "ממיתה ולדעת המנ

 ח חייבים מיתה.  "דהוי כאילו הם הרגוהו ולפי המנ

 :)עדות כא, ד( ם "וכתב הרמב

  שסימא   העידו,  עינו  ודמי   העבד   מיד  אדוןל  משלמין ,  והוזמו   עינו  סימא  כ" ואח  עבדו  שן  שהפיל  פלוני  על  "העידו

  דמי   משלמין  עינו את  סימא  כ"ואח  שנו   את  הפיל   שהאדון היפך  הדבר  ונמצא  והוזמו  שינו  את  הפיל   כ"ואח  עינו 

 . בזה" כיוצא כל וכן, לעבד  עין

ם שאם העידו בדבר שאין חיוב לשלם אך יש לניזק רשות לתפוס ששייך בהם דין  "מ בדעת הרמב"וכתב הכס

ל לדעת  "מ י"הכס  לפירושפני שקל לתפוס, והלחם משנה כתב בדעתו שהם פטורים מלשלם. וזמם מ  כאשר 

ר "ב ל. מדפה")בי  " ונימוק  מ( "ה ומ")מכות ב: דא  "עיין ריטב)הסוברים שגם בממון שייך כאשר זמם ולא כאשר עשה  

משלמין( "ד יהונתן    ה  בשיטמורבינו  ב")הובא  ד"ק  ד:  עדים( "ק  המנ  (ה  פ"שלסברת  מפח  ב טור  שלא  עשו"ני  ולפי    ,ד 

 )מצווה תקכד אות ה( ח "יש להעיר שהמנ ,אמנם . א הוי כאשר עשהי אחר ול"המשובב נתיבות חייב כיון שנעשה ע

מ בינו לבין המשובב נתיבות "ל ולא העיר שיש נפק "ם הנ"מ והלחם משנה בדעת הרמב"ציין למחלוקת הכס

 מ. "בדעת הכס

 

 דין זקן ממרא במי שלא סמוך 

אוי להורות גם מבלי שקיבל  זקן ממרא, הסתפקתי אם דין זה שייך רק בזקן שנסמך או בכל איש שר   ב דיני ואג
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סמיכה. וכמו כן מה הדין במי שקיבל סמיכה בעבר וכיום לא ראוי לסמיכה מפני שנשתכח קצת מתלמודו אם  

 שייך בו דין זקן ממרא.  

א בן מהללאל דין זקן ממרא, ואין ללמוד משם  בעקבי  הוגשדנו אם היה שייך לנ  )סנהדרין פח.( ומבואר בגמרא  

, ועוד שרצו למנותו "רבי"מפני שבזמן הזוגות לאף תנא לא היה תואר    ,א קיבל סמיכהשדין זה שייך בחכם של

שהזקן ממרא   )ממרים ג, ח( ם  ". ופסק הרמבז( -)עיין עדויות ה, וד מבלי לקבל סמיכה  "ד ואי אפשר להיות אב"לאב

כות עליונה יכול הסנהדרין. והסברא נוטה שכל מי שסמוך והציבור עדיין רואה בו כסמ וך מפי צריך להיות סמ

)סנהדרין יא,  ם "מ לרמב"להיות בגדר זקן ממרא גם אם שכח קצת מתלמודו, לפי שדבריו נשמעים כמבואר בפיה

פטור מפני שהמסית  ז  "לע  שהאומר לחברו לך עבוד  נות( ה והנה מלשו")מצווה תסב אות ז דח  ", וכעין זה כתב המנב( 

 י שנתפס כבעל סמכות ויש חשש שימשכו אחריו חייב.  עצמו לא עובד לה ולכן לא יגררו אחריו, שדוקא מ

שפשוט לו שסמוך שנפסל מחמת מום או ששכח תלמודו הסמיכה    ה ונראה( " )מצווה סט אות ה דח  "שוב ראיתי במנ

 ששכח   זקן   ל ציווה לבניו להיזהר בכבוד"שריב  :( רכות ח)ברה לדברינו, עיין בגמרא  מ אין סתי"שלו בטלה. ומ

. ואף שכדי להיות )מנחות צט.( ח ששכח תלמודו  ", וכן רב יוסף דרש שאין לנהוג בזיון בתאונסו  מחמת  תלמודו

מ כדי להיקרא "אך מ,  )ממרים ג, ח( ם  "וברמב  )חגיגה ז.( סמוך צריך להיות בקי בכל התורה כולה כמבואר בירושלמי  

שאיןח משמ"ת עיין בגמרא    ע  קיד.( חיוב לדעת את כל התורה,  בכל  ")די  "ורש  )שבת  ואפילו( ")דותוס'    מקום( ה  , ה 

 וממילא אם הזקן שכח קצת לא בטלה סמיכתו.  

ם שפסק שאין לסמוך מי שלא בקי בכל התורה כולה,  "שהקשה על הרמב ה ואיני( ")מצווה תצא אות ב דח "ועיין במנ

ם  י חייא סמך את רב להכל חוץ מהתרת בכורות, ובגמרא שאלו אם זה משושרב  .( )סנהדרין המהמבואר בגמרא  

שלא היה בקי, ותירצו שהיה בקי ולא נסמך מפני כבודו של רבה בר בר חנה. ולכאורה מהגמרא משמע שניתן  

פ שרב בקי  "ש שתירץ שהגמרא אמרה כן לרבותא שאע"ות בקי בכל התורה, ועלקבל סמיכה חלקית מבלי להי

 פ הירושלמי. " ות הוא לא נסמך לזה, ועוד שכך פסק עת בכור בהתר 

 

 שאי לסמוך אם זקן ממרא ר

שצידד שצריך לסמוך דווקא ביום ולא בלילה ככל   )מצווה תצא אות ג( ח  "ואם זקן ממרא רשאי לסמוך, עיין במנ

שנתחייב  בלאו    כ זקן ממרא שעבר "שרק דיינים סמוכים נקראים אלהים. א )שם אות ה( ועוד כתב  ד.  "הדינים בב

שכל מי שעבר בלאו או מיתת   מ לד, ב( ")חוע  " ובשו  , ב( )עדות ים  "עליו מיתה ודאי לא יכול לסמוך שכן מבואר ברמב

שהמקלל את אביו ואמו רשעים    )ממרים ה, יב( ם  "וברמב  )סנהדרין פה.( ד נפסל לעדות ולדון. ומבואר בגמרא  "ב

כ ודאי לא  "ל דיין רשע מפני שאינו עושה מעשה עמך. אן למקלשהוא הדי  )מצווה סט אות ו( ח  "פטור, וכתב המנ

 אלהים ואין בסמכותו לסמוך. שייך בו דין 

ב  שאפשר לסמוך אחרים לזמן קצוב, והסתפקתי אם מותר למי שנסמך לזמן קצו  )חגיגה ז.( עוד מבואר בירושלמי  

ת  "הגבלת זמן. ועיין בשוו בלי  או שלא נסמך לדבר מסוים לסמוך אחר כדי שיסמוך אותו בחזרה לכל הדברים א

שדן לגבי מי שמינה שליח וביטלו ולאחר מכן מינה    ז קמא, מג( "הע)אוהובא בפתחי תשובה    )סי' כט( מוצל מאש  

שליח אחר, אם השליח השני יכול למנות את השליח שבוטל לעשות שליחותו או שמא אי אפשר כיון שהבעלים  

ז, ד( למלך  המשנה  ע. ו"גילה דעתו שלא נוח לו בו, ונשאר בצ כתב שמסברא נראה שהבעלים מקפיד    )גירושין 

 צא ראיה לדבריו. למנות אך לא מ ואינו יכול 

ד אין קפידא כיון שמי שסמך נתן לחבירו סמכות להכל כולל לסמוך אחרים ולא שייך להקפיד  "ולכאורה בנידו

או לחלק מהדברים רשאי  מוגבל  י אחר, ולמעשה ספק זה תלוי אם מי שנסמך לזמן  "שאת פלוני לא יסמכו ע

שכתב   )סנהדרין א, ג( מ  "ובפיה  )סנהדרין ד, יא( ם  "מבסמך. ועיין בר אחרים ליותר ממה שהוא בעצמו נ  םלסמוך אנשי

ד אין ללמוד משם כיון ששם  "י יסכימו ניתן לסמוך אחד מהם למרות שהם לא סמוכים, ולענ"שאם כל חכמי א
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ואילו כאן מי שאין לו סמכות לדון בתחומים מסוימים מסתבר יחדיו י  " אחד מקבל סמכות לסמוך מכל חכמי א

 כות לדון אין לו. ניק לאחרים סמשגם להע

 

 זקן ממרא טריפה או גוסס

ד יוציאוהו להורג מיד מפני שיש חשש שימות או שישהו  "עוד הסתפקתי לגבי זקן ממרא טריפה או גוסס אם ב

 זה. פידא באת דינו עד הרגל ואם ימות מעצמו קודם אין ק 

סיכוי שיישאר חי עד הרגל מועט,  וה  דושין עא:( )קיולגבי גוסס מסתבר שיהרגוהו מיד מפני שרוב גוססים למיתה  

שגוסס דינו כחי לכל דבר והמעצים עיני    ד שלט, א( ")יוע  "ובשו  )אבל ד, ה( ם  "וברמב  )שבת קנא:( ואף שמבואר בגמרא  

מו את מיתתו שיש בכך איסור, שכל הטעם שמותר ד יקדי"מ אין לומר שאם ב"המת הרי זה כשופך דמים, מ

העונש של זקן ממרא, אבל אין דין מיוחד שזקן ממרא נהרג דווקא ברגל,  כדי לפרסם את  להשהות את דינו הוא  

 וכמו שבזקן בממרא שנסקל לא מחכים הוא הדין בגוסס שלא יחכו. 

ה ")מצווה קס אות ג דח  "כמבואר במנ   מגוסס   אמנם יש להסתפק מה יעשו עם טריפה, שאף שהוא נחשב פחות חי 

ך  "שהובא בש א סי' צח( ")חא  "ולפעמים אף יותר כמו שמצינו ברשב  ב חודש "ם עד י , אך מצד שני רובם חייודגים( 

ב חודש אסורה באכילה מפני שהיא חיה בנס ואין זה מועיל כדי להכשירה " שטריפה שחיה יותר מי ד נז, מח( ")יו

שחיות  מיעוט  מ יש  "ב חודש, מ"שאף שטריפה אינה חיה יותר מי  )חולין ג, פ( ל  " רששם המהך כתב ב "הש. ובאכילה

ב חודש כיון שזה נס וקרוב "ב חודש ואין בכך כדי להכשירן. אמנם אין לסמוך על כך שיחיה יותר מי"יותר מי

ז קמא,  "ע)אהא  "לודאי שהוא ימות קודם, ובאחד כזה לכאורה אין להמתין עד לרגל. ובפרט לפי מה שכתב הרמ

 שטריפה דינו כגוסס לענין החשש למיתה.  סח( 

 

 יפהמרא טרזקן מניתוח 

יג, טז( ם  "ועיין ברמב יז, לב( ")אהעע  " ובשו  )גירושין  שמי שניטל ממנו אבר שבלעדיו אי אפשר לחיות, מתירים    ז 

וכתב    אי מת. ד, ולכאורה הוא הדין למי שנעשה טרפה שיש להתיר את אשתו מפני שווד"לאשתו להינשא בב

יש  ( ג  אות   כז'  סי  אישות) א  "החזו   למצוא  הצליח  שהבעל  ויתכן  מתקדמת  רפואהשה  משום  בזה  להחמיר   שכיום 

ד יכולים לנתח את הזקן ממרא כדי שלא ימות עד  "ב חודש, ומדבריו יוצא שב "למחלתו ולחיות יותר מי  תרופה

  שאין  בשבת,  הגל  מפקחים עליו את  ד"בב  למיתה  דינו  שנגמר   שמי  ( ד"סק  א"א  שכט  ח סי'"או) ג  "הרגל. ולדעת הפרמ

ד  "שמי שנגמר דינו למיתה בב  ה ודע( ")מצווה רצו אות כח דח  "המנ  כ"מפקחים, וכ  עה ש  ולחיי  שבת  דוחה  ד"ב  מיתת

ולכאורה כאן  .  אסור למוסרו לאנסים כדי להציל אחרים, ודאי מותר לשיטתם לנתח את הזקן כדי שלא ימות

להחיותו, שסובר שלא שייך לחלל שבת על מי שנתחייב מיתה יודה שכאן שייך  א( ה אל"ד)סי' שכט, ד ל "גם הביה

 ד ולא בשביל הנהרג."בשביל ב  היא שהרי סיבת ההחייאה

ד, ואולי במקרה "ואם הזקן ממרא שנעשה טריפה לא רוצה לעבור ניתוח ולהמתין עד לרגל אם יקשיבו לו הב

פ הטבע באמת אין  "את דינו יותר ממה שצריך ובפרט שע  הוולא יש  )סנהדרין פט.( כזה יעשו כדעת רבי יהודה  

ת את דינו מחמת שלא יחיה עד הרגל. וכל זה דווקא בטריפה, אבל בזקן ממרא בריא מסתבר שלא  צורך להשהו

ע  "יקשיבו לו וימתינו עד לרגל. ולגבי זקן ממרא שהוא גם זקן בגיל אם יש לחוש שימות עד הרגל, מבואר בשו

כתב   )ס"ק סח( והפתחי תשובה  כל מי שהלך לדרך בחזקת קיים אם אינו זקן, היינו בין פ' למאה,  ש  א, סח( ז קמ")אהע

ל שחוששים למיתה מגיל ע' ורוב הפוסקים חולקים עליו. ולכאורה משתיקת המפרשים משמע  "בשם מהרש

 ע. "ק', וצ ד  ל פ' עכ זקן ממרא בגי" עד הרגל, ואולי לא דנו בזה מפני שלא היה מצוי כ שאין לחוש שימות

מ כשהניתוח עולה ממון רב,  "י שיוכלו להורגו בחוהד יעשו ניתוח לזקן ממרא רק כד"ובכלל יש להסתפק אם ב
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מ ודאי שגם להם יש לחסוך איפה שאפשר. ואולי הניתוח "ד מ"ואף שלא שייך המושג לבזבז ממון רב אצל ב

שלא נוח לו להתבזות בפני כל ישראל. ועיין  י  וח מפנל שהזקן לא ישלם על הנית"יהיה על חשבון הזקן ממרא. וי

ד הטעם לכך "ד, ולענ"י המלך או בבית הכיפה ולא בב" שאנשים מעדיפים למות ע  אות סא(   )מכות א יכיןי  "בתפא

ד, ועיין בגמרא "יותר מאשר בכל המיתות ב  ד הרבה יותר מבישה, שהרי בבית הכיפה סובלים"מפני שמיתת ב 

עם    סקלת נ מ אם אשה לאחר  "ונפק)עדיף לאנשים להתבזות כדי להתכפר מהר יותר  קו אם  שנחל  )סנהדרין מה.( 

 . (בגדים או בלי

 

 בתשובה זקן ממרא שחזר 

ועוד בענין זקן ממרא, יש להסתפק לגבי זקן ממרא שחזר בתשובה אם מתירים לו את נידויו, שאף שלענין  

ה עוד  ")מצווה תסד אות ד דח  "ובמנ  ה אלא( "לה ד   ח סי' ")אוי  " בכל מקרה כמבואר בנובויהרג  ועיל  תמיתה תשובה לא  

ועוד   (חולק  ד שלד, יב( ")יוך  "והש)אסור לו להניחם    ח לח, יג( ")אוע  "מ לגבי תפילין שלדעת השו"מ יש נפק", ומיש( 

 . ד שלד, ב( ")יוע "ובשו ת ז, ד( ")תם "וברמב ק טו.( ")מואיסורים שמובאים בגמרא 

ל ד בכ"רי הוא חזר בתשובה וגם לא שייך לומר שכיון שנתחייב מיתה בביו, שהשיתירו את נידוויותר מסתבר 

ע וסיעתו שמנודה "מ רק לדעת השו"מקרה גם אם חזר בתשובה שהוא הדין לגבי נידוי. ולמעשה יש בזה נפק

רשאי להצטרף   מ כיון שלכולי עלמא מנודה"אסור בהנחת תפילין, אבל לסוברים שמנודה מותר להניח אין נפק 

ת ושאר המצוות. וכעין זה מצינו  "ר בתוכן מות  ד שלד, ב( ")יוע "שהובא בשו )סי' קעג( ש " יים כמבואר בריבמנין ק ל

לגבי מי שטמא בשתי טומאות שאחת יותר קלה   ג( -ד סי' רסד אות א")יולגבי טבילה במקווה, שנשאל האבני נזר  

כיון שאין קשר בין שתי הטומאות   לחצאיןב ששייך טבילה  פ לדבר הקל. והשי"מהשניה, אם הטבילה תועיל עכ

תב שם שמי שנטמא בטומאת מת וטומאת קרי לא חייב לטבול לקריו. ועיין  והביא מספר ראיות לדבריו, אף שכ

 מ יטבול לזובו. "לגבי זב שהוא גם מצורע שמ ה אלא( ")די "ורש )מגילה ח:( בגמרא 

שכל החולק על רבו כחולק על השכינה, ובגליון    רמב, ב(   ד")יו  ע"ובשו  ת ה, א( ")תם  "וברמב  )סנהדרין קי.( ומבואר בגמ'  

שמנדים מי שמחמיר ליד רבו בדבר שרבו מקיל אפילו אם עשה לשם שמים,    ק ז, מא( ")בש  " ן לישא ציי "מהרש

בתשובה רשאי  לכאורה זקן ממרא שחזר  . לפי"ז  א שחלק על חכמים"שנידו את ר   מ נט:( ")בז מצינו בסיפור  "וכעי

ע. ועיין בגמרא "מ צ"ר נידויו וגם חזר בתשובה על מעשיו והוי בכלל עושה מעשה עמך, ומן שהותלסמוך כיו

ז יש לצדד שגם "ד ולפי"ד רשות למחול לזקן ממרא לענין מיתת ב"שאין לב   )ממרים ג, ד( ם  "וברמב  )סנהדרין פח:( 

 ד. "לסמוך יהיה אסור לו כיון שאין בכך כבוד לב

 

 ם המאמר סיכו 

את דינו עד    זקן ממרא שנתחייב גם חנק וגם סקילה שנהרג בסקילה אם שייך להשהותלגבי    בהתחלה פלפלנו

לרגל או שכיון שאין היכר שנהרג מדין זקן ממרא אין להשהות את דינו. ועל הצד ששייך בכהאי גוונא להשהות 

ום שלא  וכל י  זקן ממרא שחייב סקילה  ד יעשו כן במי שעבר בכישוף חוץ מהיותו"את דינו יש להסתפק אם ב

 . (לים עשה כשהם לא מוציאים להורגד מבט"כ בשאר החייבי מיתות שב"משא )ד עוברים בלאו "נהרג ב

משם המשכנו לדון אם דין זקן ממרא נוהג רק בסמוכים או שגם בחכם שאינו סמוך, וגם אם זקן ממרא סמוך  

ד לרגל אם יוציאוהו להורג  יחיה עזקן או טריפה שיש חשש שלא  רשאי לסמוך אחרים. עוד עסקנו בזקן ממרא  

ימתינו עד לרגל ולא  שנתחייב מיתה  ניתוח עבזמן  לו  שייך לעשות  וגם אם  שיטת החזו",  א שמועיל כדי  "פ 

ד "שטריפה יחיה יותר משנה כדי שיחיה עד לרגל. ולבסוף הבאנו נידון לגבי זקן ממרא שעשה תשובה אם ב 

 הדין. ר גמר למרות שבכל מקרה יהרג לאח יתירו את נידויו,


