
 

 

 ידידיה סופר 

 ח.  /מוציא שם רע 

 תוכן: 

 רע בעשרים ושלושה מוציא שם  - א. ביאור דעת חכמים 

 שיטת רש"י     

 שיטת ר"ת      

 שיטת הרמב"ן     

 ציא שם רע של מו ב. מחלוקת הראשונים בחיוב קנס

 המחייב בקנס     

 ג. שיטת התוספות בדינא אחרינא 

 

 1מוציא שם רע בעשרים ושלשה  -יאור דעת חכמים א. ב

 שיטת רש"י 

בטענת פתח פתוח להפסידה כתובתה )שנאמן מתקנת  בא  רש"י ביאר את המשנה בדיון על הכתובה. שהבעל  

כתב הר"ן דאיירי שהביא הבעל עדים שזינתה עדים,  חכמים בכתובות י.(. לדעת הסוברים שאינו נאמן אלא ב 

  - קושיית התוס' דלדעת ר"מ זינתה, ושוב אין כאן אלא תביעת כתובתה )ותירץ בזה אך אינם מעידים שתחתיו 

 כתובה דאורייתא, ואינו נאמן להפסידה מכח חזקה(. -שבשיטתו אנו עוסקים 

 : בר( ור"מ ס)ד"ה  'עולא אמר בחוששין ללעז קמיפלגי'. וביאר רש"י 

יבואו ויעידו שזינתה תחתיו ועכשיו אין הבעל  "אין חוששין שמא כשיבואו לבית דין ויצא הקול, ישמעו עדים ו

 חוששין".  -דשמא יבא לידי דיני נפשות. ורבנן סברי  -הן ותיבעי עשרים ושלשה יודע ב

א יבואו עדים, מפני מה ינן שמרש"י לא ביאר בדבריו מהו הצורך שיהיו כ"ג כבר מתחילת הדיון, דאפילו חייש

 ין לפנינו דיני ממונות?!בעינן כ"ג לדון בתביעת הבעל, כל זמן שעדי 

 ן שמא יגמרו השלושה דיינים את הדין של דיני נפשות משיבואו העדים. כתב דחיישינ  תוספות הרא"ש

הדין ומצוות   ך יבטלהר"ן מבאר דחיישינן שיבואו עדים מחמת הקול ולא ימצאו אז כ"ג מזומנין לדונם וע"י כ

 "ובערת הרע מקרבך". 

דיני ממונות לעניין    ישנן שתי השלכות:  - אם אכן התרחש    -הזנות של האשה  : למעשה  2באופן נוסף נראה לבאר 

הפסד הכתובה, ודיני נפשות לעניין חיוב מיתה. בכל דין מוציא שם רע הדיון הוא על מעשה שחייבים עליו  

כל זמן שיכול   - . ע"כ סברו חכמים  3אפשר לחייב את האשה נפשותים אי  מיתה, אמנם כל זמן שלא באו עד

פסד כתובתה נתייחס לדיון כדיני נפשות, שהרי  לבוא לידי נפשות, כבר מתחילה כשבא הבעל לתבוע ה  הדבר 

 .4יש במקרה זה דיני נפשות 

ן מוציא שם רע  דרת דילפי דרך זו, הצורך בכ"ג דיינים הוא אינו כדי למנוע בעיה שתתעורר, אלא מהותי בהג

הוזמו כמו ב  -בר לידי נפשות. אם לא קיימת אפשרות כזו  )'חיישינן ללעז' הוא תנאי, שתהיה התכנות שיבוא הד

אין נכון לומר שאנו דנים במקרה שיש בו חיוב מיתה(. ונפקא מינה, שלא רק כ"ג דיינים בעינן    -בהמשך הסוגיה  

 
 ם בפנים משלו הם. גדולה לחברותא היקר יהונתן שמרון על הלימוד המשותף. הרבה מהדבריתודה  1
 באופן דומה ביאר הרב אורי רותם שליט"א בשיעורים.  2
ידונו אחרלהמחשת הדברי  3 שוב  הדבר,  ויכריעו שאמת היה  בג'  זינתה  יתכן שידונו בשאלה אם  הגעת עדים בכ"ג    ם, 

 י נפשות(.  כך בעיה, אבל יש מקום לומר בעקבות כך שנתייחס לשאלה מעיקרא כדינויכריעו שלא זינתה )באמת אין ב
ל יש חשש שיבואו עדים, נמצא שדין הכתובה כיון שע"י שיצא הקו  -מעין ביאור זה ביאר הסנהדרי קטנה, אך בסגנון אחר    4

 גע הוא בנפשות, לכן מעתה יש בו כדיני נפשות.שדנים עתה מביא לדיני נפשות, ונו
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פתחות הדיון(, אלא דיני נפשות ממש ככל דיניהם המפורטים  ים להת)כמו לפי ביאור הר"ן שיהו כאן כ"ג מזומנ

 . )לב.( עי בפרק רבי 

שלא באו חכמים לחדש    - א"ש והר"ן בדברי רש"י. גם מחמת הסברא  ובאמת נראה פשוט יותר ביאורם של התור 

כ"ג,   כ"כ שדיני ממונות של כתובה הוו כדיני נפשות, וגם מתוך לשונו של רש"י דמשמע שמחמת חשש בעינן

 ולא דהוי מדינא. ולפי הביאור האחרון העיקר חסר מן הספר. 

 משיכה ומציגה את שיטת רבה:הגמרא מ

  - ונים קמיפלגי, והכא במאי עסקינן ללעז לא חיישינן, והכא בחוששין לכבודן של ראש"רבה אמר כולי עלמא 

 יהא דיני ממונות". ו לי מכגון דאיכניף בי עשרין ותלתא למידן דיני נפשות, ואיבדור, ואמר להו: דונ

א  על כ"ג לדון את אשתו שזינתה, ולא עלה בידו להבירש"י מבאר שרבה מעמיד את המשנה במקרה שאסף הב

עדים והלכו להם הדיינים. לדעת חכמים, כעת כשיבואו לדון בהפסד כתובתה מצווין לדון בכ"ג משום כבודם 

 של הדיינים שהתכנסו לדון. 

חוששין  ת החשש לכבודן של ראשונים שמביא רבה ואומר שב'דינא אחרינא' אין  צמצם אמ  )ח: ד"ה והזימום( רש"י  

שהביא הבעל עדים שזינתה והביא האב עדים   -גמרא לברייתא  לו. המקרה עליו מדבר רש"י הוא אוקימתת ה

  ות בג'והזימום, ועכשיו תובע האב את הקנס. כאן, אומר רש"י, תביעת האב את הקנס היא דיון חדש, ויכול להי

 ל רש"י וכתבו דדוחק לחלק בזה. פליגי בזה ע )ד"ה חוששין( שאין לחשוש בו לכבוד הראשונים. התוס' 

 

 שיטת ר"ת 

בי שזינתה  ר"ת  בעדים  אשתו  את  הבעל  שתבע  והיינו  המוש"ר.  שמתחייב  הקנס  על  בדיון  המשנה  את  אר 

 הקנס בג' או דבעינן כ"ג.  ת חיובוהוכחשו, שאז חייב בקנס. במקרה זה נחלקו ר"מ וחכמים אם ניתן לדון א

התורא"ש,    ובדברי  )סי' תרנח( במשנה, וכך מפורש בספר הישר    הר"ן מבאר בשיטתו של ר"ת בביאור המקרה

ע"י עדים אחרים שסתרו  נראה הבעל כמשקר. כשהוכחשו  בזה בחקירות, דאז  זה  ש'הוכחשו העדים' היינו 

. 5מתחייב בקנס, שיכול לומר שעדיו הם האמיתייםהבעל    עדותם, לעומת זאת, בכה"ג הוו להו תרי ותרי ואין

 שיטתו בחלק השני של המאמר.   אי"ה נעסוק בביאור 

מה שאמר עולא דפליגי בחוששין ללעז מבאר ר"ת שנחלקו אם חוששים שיבואו עדים נוספים )אחר שהוכחשו  

ונזקקו  ראויי  שאינם   על הדייניםהראשונים( ויעידו על נפשות וידונו כ"ג בדבר ובכך יצא לעז   ם לדון לבדם 

 לעזרתם של עשרים נוספים. 

שמדובר כגון שאסף    )ד"ה רבה אמר( שונים כתבו התוס' המחלוקת אם חוששין לכבוד רא  בדברי רבה שפירש את 

האב כ"ג להזים את עדי הבעל, והתפזרו מחמת איזו סיבה קודם שהספיקו לקבל את ההזמה. בלית ברירה בא  

  כה"פ את הקנס מיד הבעל, על זה אמרו חכמים שחוששין לכבוד הדיינים גבות ל האב להזים בשלושה כדי ל

וזה צריך ביאור, שהרי לכאורה כבוד ראשונים יש כאן בכל זאת משום    לה. הראשונים שנאספו להזמה מתחי

 הדיינים שדנו מתחילה בדין האשה, כשהביא הבעל עדים שזינתה. נעסוק בזה אי"ה בחלק האחרון. 

 

 שיטת הרמב"ן 

ולא    הרמב"ן קנס בהכחשה  ר"ת לחייב  בהזמה, ומאידך מעדיף את  )דבריו הובאו בר"ן( מחד חולק על דעת 

שו שהדיון במוש"ר הוא על הקנס שמתחייב הבעל. לכן מפרש הרמב"ן דאיירי שהביא הבעל עדים שזינתה פירו

 ובא האב עם עדים להזימם, ורוצה כעת להזים רק בג' כדי לגבות הקנס. 

 
ר בביאור התירוץ שהוכחשו בבדיקות )ט, ב אמנם מדברי התוס' נראה דאיירי גם כשהוכחשו בכת אחרת, ומפורש יות  5

 שר.ד"ה בפלוגתא(, וצ"ע דסותר לדברי ר"ת בספר הי
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מלבד חיוב ממון לבעל    נחלקו ר"מ ורבנן אם חוששין ללעז על הדיינים. שכיון שיש בהזמה זובכה"ג  לדעת עולא  

ב נפשות לעדי הבעל )שאמנם לא יצא לפועל כי אין הזמתם בפני כ"ג(, סברו רבנן דחיישינן ללעז על  גם חיו

 ג. שלושת הדיינים שידונו עכשיו את דין הקנס, לכשידונו את דין העדים הזוממין בכ"

דור.  ינים ורצה להזים, ולבסוף איב ת רבה נחלקו גם במקרה זה אלא שכבר הביא האב את עדיו בפני כ"ג דילדע

 המחלוקת היא אם חיישינן לכבוד הדיינים הראשונים שבפניהם בא להזים. 

 

 ב. מחלוקת הראשונים בחיוב קנס של מוציא שם רע 

ן ויתכן שתביעתו אמת, שהרי הכחשה  על שקר בדברי ר"ת מתחדש שמוציא שם רע הוא אף כשלא נמצא הב

מה אשמת האיש ששמע    -בר צריך ביאור  כך הוי מוש"ר וחייב קנס. והדאינה מבררת שהעדות שקר, וכבר ב

וכי משום    -מפי עדים שאשתו זינתה, והביאם לבית הדין לברר האמת ולבער הרע? ואף לפי הטעם שכתב הר"ן  

 עלילות שקר? בריו כ מה 'שנראה כמשקר' גרידא כבר נחזיק ד

ה, ועדים שהביא  מה שתובע ומעליל עליה שזינת  וביארו האחרונים בדעת ר"ת, שהמחייב במוש"ר הוא גופא

בזיגוד שהעיד יחידי על טוביה והלקוהו משום    )קיג:( על כך לא התקבלה עדותם. וכעין מה שאמרו בפסחים  

לחייב מכת מרדות   )סי' תקיא( שו"ת הרשב"ש  כתב ב   . וכעי"ז6שמוציא עליו שם רע, כיון שאין בדבריו משום עדות 

 , על שם רע שהוציא. מוש"ר אף שלא נמצא שקרן

, והוא אין בידו לדעת אם אמת היה  בודאותיאור אפ"ל, דחטאו של המוש"ר הוא בכך שמעליל עליה  וביתר ב

שמתו גדלה אהדבר. ולפי מה שביארו הראשונים שכל זה הוא כשלא כיונו עדותם, ומשום דנראה כמשקר,  

ה שאומר שמא משקר חייב, אלא מעצם מ  יותר שאמר דבריו על הספק אף שנראים כשקר )דהיינו, לא מהחשש

 דברים שנשמעים כשקר(. 

. רק בכה"ג כיון  )ח: ד"ה ובמקום דאיכא( רש"י חלק בזה על ר"ת, וסבר שאין מתחייב הבעל קנס אלא בהזמת עדיו  

 קנס. ר זה ב שנמצא שהיה שקרן בתביעתו, נענש על שק

א התרו בה וכדו'  יבים מיתה את האשה, כגון שלדגם כאשר בעדות עדיו אין מחי   )ד"ה אביי אמר( אמנם כתב רש"י  

 .7חייב קנס. והטעם דמ"מ נמצא שקרן במה שהעליל עליה, ודי בזה כדי לחייבו 

חיוב מיתה גרום לוהוזמו, דבעינן שי  המחייבים מיתהלדעת הרמב"ן, אין חייב קנס אלא דווקא בהביא עדים  

אז לא התקבלה עדותם כדברי ר"ת, אינו נענש, כי ממש בשקרו. ולכן אם נפסלו העדים במה שלא כיונו עדותן 

 ונמצא שלא היה גורם להורגה.

 

 המחייב בקנס 

 אומרת: )טו.( הגמרא במסכת ערכין אותנו לעיין בעיקרו של חיוב הקנס. מחלוקת הראשונים מביאה  

היה  העושה מעשה. ממאי? דלמא משום דקא גרים לה קטלא, דכתיב: ואם אמת  ור מן  "נמצא האומר בפיו חמ

 והוציאו את הנערה וגו'! אמר רבא, אמר קרא: כי הוציא שם רע, על שם רע שהוציא".הדבר וגו' 

'נמצא האומר בפיו חמור מהעושה מעשה'. כלומר,   -על השוואת מוציא שם רע לאונס ומפתה אמרו במשנה  

 שלם אלא חמשים. יה שזינתה נענש לשלם מאה כסף, ואילו האונס ועושה בה מעשה אינו מ אמר על מוש"ר שרק  

 
פא מסיים שם 'שם רע בעלמא קא מפקת שם אמנם יש שפירשו שלקה משום 'לא יקום עד אחד' דהוי לאו, ומ"מ רב פ  6

 ביה'.
ואם אמת היה... וסקלוה", ולכאורה הכא  שאמרו בכתובות )מד:( דהמוציא ש"ר על הקטנה פטור שלא מיקיים בה "ומה    7

 ט ואם אמת וגו' דווקא לקטנה דלאו בת עונשיו היא. נמי, הקשו כן בתוס' )ד"ה והביא( ותירצו דהמיעו



  מוציא שם רע / ח.  526

שהשוואת מוש"ר לאונס היא בעניין מה שאין לה בתולים. דאונס עשאה בפועל   )פיהמ"ש שם ג, ה( ופירש הרמב"ם  

סף על כך,  מאה כ בלתי בתולה ואינו משלם אלא חמשים כסף, והמוש"ר רק העליל עליה שאינה בתולה, ונענש 

 ". ולא מצאתי לה בתוליםוכדאמר קרא "ואקרב אליה 

הו פשט  וכן  בודאי  קשה  א  דהנה  בנערה   -המשנה.  הוא  מוש"ר  והרי  לאונס,  מוש"ר  את  להשוות  שייך  מה 

מאורסה, ועלילתו עליה שחייבת מיתה כי זינתה תחתיו, והאונס הוא בפנויה. אין החידוש בכך שהמוש"ר נענש  

 מעליל עליה הוא מעשה חמור הרבה יותר ממה שעושה האונס. ן מה שמאה כסף, שכ

ר, דהוצאת שם רע שעליה נענש אינה מה שאמר שזינתה תחתיו אלא מה שאומר הרמב"ם מבוא  ולפי דברי

שאינה בתולה עכשיו, ובאונס זהו גופא חטאו שעשאה בלתי בתולה ועל זה אמרו נמצא האומר בפיו חמור מן  

 .8העושה מעשה 

ום לה חיוב  יא עדים לגר מכל זה על דברי הרמב"ן הנ"ל, דחיוב קנס של מוש"ר הוא על מה שהב  רה קשהולכאו

מיתה. דבגמרא להדיא שאלו 'דלמא משום דקא גרים לה קטלא', ותירצו דעל שם רע שהוציא נענש. וביותר 

יך מידי  זה שי   קשה לפי דברי הרמב"ם המבוארים לעיל, שחיובו על מה שאמר שלא מצא לה בתולים, ואין 

 לחיוב מיתה שבדבר. 

בשם רע    השיעורהטעם לחיובו של מוש"ר, אלא את    ב"ן לבאר אתבאופן אחד אפשר לומר, שאין כוונת הרמ

שיוציא ע"מ שיתחייב בדבר. כלומר, המחייב הוא השם רע שהוציא, ובמה שאמר שאינה בתולה, אך בכל זה  

משום כך מיתה. בכה"ג דהוי שם רע גדול הרבה,    וחייבתאין די עד שיאמר עליה שנבעלה בעודה ארוסה לו  

 הרמב"ן. דוחק בדברי נקנס מאה כסף. וזה 

שהוציא הוא מה שהיא בלתי בתולה, היינו   רע  שכתב הרמב"ם דשם  זו, אולי יש לפרש את מה  שלא לדרך 

 . 9את בתוליה, ונבעלה לאחר שימרה לו 

,  על מה שזמם להביאה לידי מיתהש"ר הוא  של מו   ועוד יש לתרץ בדרך אחרת, דלעולם לדעת הרמב"ן חיובו

וכמו שאמרו בערכין דמסברא פשוטה על מה דגרם לה קטלא חייב,    . 10המחייבוושם רע שהוציא עליה אינו  

דזה חמור הרבה יותר ממה שסיפר גנותה בב"ד. ומה שתירצו שם דחיובו על ש"ר שהוציא, ר"ל דמה דתלה 

הוציא שם רע על בתולת ישראל', ולא אמר שנענש על שזמם   וב'כי  קרא במה שאמר 'לא מצאתי לה בתולים'

 .11ת חומרת איסור הוצאת ש"ר עוד יותר מהעושה מעשה ללמדנו א להרגה, בא

, ולכן חייב גם 12אמנם לדעת ר"ת, דברי המשנה בערכין כפשטן, וחיובו של מוש"ר הוא אכן על שם רע שהוציא 

ים כלל והוכחשו בחקירתם. ויש ליתן טעם לזה דאמנם  לו העדכשלא הביאה לידי מיתה, ואף כאשר לא התקב

 
 הגרי"ז הלוי על הגמרא שם. כך הקשה ותירץ בחידושי 8
 ב כמוציא עליה שם רע? ינה בתולה לבד אין שייך לחייבו, דאטו האומר מוכת עץ היא נמי נחש שהרי במה שאומר שא 9

יט( שפירש  10 כב,  )דברים  כפל מוהר הבתולות שזמם   ויש לציין לדברי הרמב"ן בפירושו עה"ת  דמאה כסף הוא עונש 
הש"ר, אמנם גם לא פירש שזה  תים זוז(. גם כאן נקט הרמב"ן שאין המחייב משום  להפסידה )חמשים שקל כסף שהן מא 

כתובתה. וזה צ"ע דלכאורה הטפל נעשה עיקר, ומה היא כתובתה במקום    משום גרמת המיתה, אלא משום גרמת הפסד
יעורו הוא כפל ת הרמב"ן לבאר בזה את שיעור הקנס שנקנס, דגוף הקנס הוא על שזמם להרגה, ושמיתתה? ונראה דכוונ

 עונש גרמת הפסד כתובתה. 
יותר וכמבואר, אך קושי יש בו מצד זה שמעתי מפי הרב שלמה שפירא שליט"א. אמנם מצד הסברא הוא מסתבר  ביאור    11

ים אלא כדי ללמד על איסור הוצאת שם רע ולא כטעם עיקרי פירוש פסוקי התורה, שלא כתבה את עניין מציאת הבתול
 בחיוב הקנס. 

מר דהיינו על שם רע שזינתה, ולא על מה דמשמע מפשט  גם לדעת ר"ת, שחיובו על שם רע, עדיין מסתבר יותר לו  12
דהוי שם כמו בשיטת רמב"ן, שבאה התורה ללמדנו חומ  המשנה  וכדי לבאר המשנה נאמר  רת  רע שהיא אינה בתולה. 

 ת. הוש"ר ולכן דיברה על מה שאמר שאינה בתולה בהקבלה לאונס שעשאה כזא
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תר ממה שהוציא גנותה בב"ד, אך מ"מ עונש מיתה שבא לחייבה לא יצא אל הפועל,  חמור יומה שזמם להרגה  

 . 13ואילו שם רע שהוציא כיון דנפק עלה כבר נתפרסמה גנותה בפי כל

 

 ג. שיטת התוספות בדינא אחרינא

ינים  מדוע הוצרך רבה להעמיד את המשנה כגון שאסף האב די  -בשיטת התוס'  הקשות  כפי שכתבנו לעיל, יש ל

ראשונים איכא כבר מחמת הדיינים שקיבלו את עדות הזנות מפי עדי  ל והלא כבוד  קבל את הזמת העדים, 

 הבעל? 

דינא  איברא דלשיטת רש"י הנ"ל, אין חשש כבוד ראשונים מחמת הדיינים הראשונים, כיון שהדיון בקנס הוא  

 הדיינים הראשונים.  ם כבודחרינא, אך התוס' חלקו בזה על רש"י כנ"ל, וא"כ שפיר מצו לפרש משוא

ובאמת הר"ן בפירוש שיטת רבה מבאר את דעת ר"ת שמשום כבוד הדיינים הראשונים שקיבלו את עדות עדי  

 וס' צ"ע. ברי התהבעל ובחקירתם הוכחשו, אין יכולים שלושה דיינים לדון ולחייב את הבעל קנס. ובד

ינא אחרינא חוששין לכבוד ראשונים  שאף בדקושיא זו הקשה המהרש"א, ותירץ דלא חלקו התוס' על רש"י  

אלא במקום שגם הדין השני יש לדון בו בדיני נפשות, אך במקום שאין בדין השני אלא תביעת ממון, מודים  

ר הר"ן, שהוכחשו העדים בפני כ"ג, שמציי התוס' שאין חשש לכבוד הדיינים שדנו בדין הראשון. לכן, במקרה

היעשות בשלושה. במקרה שנקטו התוס', עוד קיים הצורך לדון את דיני  יכול להדיון השני אינו אלא על הקנס ו

 . 14הנפשות של העדים הזוממין, ולכן בעינן כ"ג גם לחיוב הקנס 

 יד רמ"ה: כותב ה. בביאורו למחלוקת התנאים לפי רבה 15חילוק דומה מופיע בדברי היד רמ"ה

פשות ואבעל דיני ממונות ואיבדור ופשו להו תלתא  נ"כגון דאיכנוף בעשרים ותלתא למידן על עידי הבעל דיני  

ואמר להו אב להנהו תלתא דונו לי מיהת מבעל דיני ממונות. רבי מאיר סבר אין חוששין לכבודן של ראשונים  

 בודן של ראשונים ונטרינן להו". שין לכולא נטרינן להו ורבנן סברי כיון דהדרי ומיכנפי חוש 

החשש אליבא דרבנן לכבוד ראשונים    -קימתא של רבה, בתוספת ביאור  ובדבריו מבואר כביאור התוספות לא

תלוי בשאלה אם עתידים לחזור הדיינים ולדון בדין שלפנינו או לא. והסברא בזה משום שאז עוד קיים מקומם 

במקרה עליו דיברו התוס' שייכת סברא זו, אך במקרה של    בהם. זלזול  בדין זה וכשדנים בו בלעדיהם נראה כ

 כשהוכחשו כבר העדים, שוב אין כאן צורך בדיינים הראשונים ואינם עתידים לדון עוד בדבר.  הר"ן,

מה שאמרו התוס' שהחשש לכבוד ראשונים הוא גם   -באופן אחר כתב הצל"ח ליישב את קושית המהרש"א  

 הר"ן. אביי. לדעת רבה באמת אין מקום לחשוש במקרה עליו דיבר לדעת  בדינא אחרינא, הוא רק 

ר, דדוקא לאביי הוכרחו התוס' לדבר משום דלדעתו לכו"ע חוששין ללעז ולכבוד ראשונים, ואם חשש זה וביא

האחרון קיים רק באותו הדין, נמצא שאין לו נפק"מ, שהרי בהוכחשו לעולם חיישינן ללעז, וע"כ הוכרחו לומר 

חשש לעז. לרבה שאמר ז כבר אין  כשהוזמו העדים וא  -בוד ראשונים קיים גם בדינא אחרינא  חשש לכשה

 דכו"ע אין חוששין ללעז אין צורך בזה ושפיר יכול לחלק בין דינא אחרינא לדין עצמו. 

וקצת קשה בתירוץ הצל"ח שהתוס' כתבו על חילוקו של רש"י 'ודוחק', ומשמע שמסברא לא ניחא להו בזה 

 ילוק. הח

 
ה שם רע בעדים אף על פי שלא הוזמו כ"ש דהאלים וחיזק הקול  וז"ל התורא"ש בביאור דעת ר"ת: 'מאחר שהוציא עלי  13

עדותם כ"ש שיצא עליה ראוי הבעל לעונשו', והיינו מש"כ דמשום שם רע שיצא עליה נענש, וכיון שכן כשלא כיונו  יותר ו
 הקול כיון שלא בטלה עדותן בהזמה.

נוספת שמקשה( שגם במקום שאהמהרש"א בדב  14 ין דיני נפשות אך יש שם הזמה, כגון  ריו שם מוסיף )מחמת קושיא 
שאז אינם נהרגים, גם שם סברו התוס' שחוששין לכבוד הדיינים הראשונים. ויש לעיין  שהוזמו העדים קודם גמר דין,  

 הדבר.   בטעם
 "ה. ודו"ק.לפי המבואר בהערה הקודמת לא התכוין המהרש"א לחילוקו של הרמ 15


