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Concerning False Testimony –' לא תענה'בעניין 

 

  כ פרק שמות

  

 : ָׁשֶקר ֵעד ְבֵרֲעךָ  ַתֲעֶנה אל בִּתְגנ אל 

 

  ה פרק דברים

  

  :ָׁשְוא ֵעד ְבֵרֲעךָ  ַתֲעֶנה אְול בִּתְגנ אְול

 

Contradicting Talmudic Passages – סתירה בסוגיות 
 

   ב עמוד ב דף מכות מסכת בבלי תלמוד .1

  

 אחריני עדים ואתו, הצדיק את שהרשיעו עדים, אלא ...? מילי הני מנא. 'כו גלות חייב שהוא פלוני באיש אנו מעידין 

! תענה מלא+ 'כ שמות+ ליה ותיפוק. הרשע הכות בן אם והיה -  רשעים להני ושוינהו דמעיקרא הצדיק את והצדיקו

   עליו לוקין אין מעשה בו שאין לאו וכל, מעשה בו שאין לאו דהוי משום

 

  ב עמוד - א עמוד ד דף מכות מסכת בבלי תלמוד .2

  

 לידי המביאן השם שלא, ומשלמין לוקין - זוממין ונמצאו, זוז מאתים לחבירו שחייב פלוני באיש אנו מעידין. 'מתני

 מלקות חייב שהוא פלוני באיש אנו מעידין. לוקה אינו המשלם כל: א"וחכ; מאיר' ר דברי, תשלומין לידי מביאן מכות

 ועשיתם+ ט"י דברים+ ומשום, שקר עד ברעך תענה לא+ 'כ שמות+ משום, שמונים לוקין - זוממין ונמצאו, ארבעים

  . ארבעים אלא לוקין אין: א"וחכ; מאיר' ר דברי, זמם כאשר לו

  

 שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה משום, כתיב רשעתו כדי+ ה"כ דברים+ לרבנן בשלמא - ' גמ

  …רשעיות

  

   א עמוד יט דף סנהדרין המאור בעל .3

  

 לאו משום לקי ואינהו לקי לא דאיהו גלות חייב שהוא או חלוצה ובן גרושה בן שהוא פלוני באיש אמעידנו דהוה מידי

  ' וכו הצדיק את והצדיקו מדכתיב עליו שלוקין רחמנא ביה כדגלי תענה דלא

  

   רפה תעשה לא מצות ם"לרמב המצוות ספר .4

  

 זה נכפל וכבר. שקר עד ברעך תענה לא) יתרו(' ית אמרו והוא שקר עדות מהעיד שהזהירנו היא ה"הרפ והמצוה

   מלקות כן גם הלאו ובזה ...שוא עד) ואתחנן( ואמר אחר ובלשון אחר במקום

  

  ה המשנה החמישית"ד. מכות ד, מאירי .5

כל המשלם  –וחכמים אומרים . 'כאשר זמם'סובר שלוקין על לאו שאין בו מעשה והתשלומין מ) מאיר' ר(והוא ... 

וכן , רשעיות שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה משום, כתיב "רשעתו כדי"שנאמר , אינו לוקה

הרי אין בו ' לא תענה'אבל ... שאין לאו שבו במעשה –כל שכן בזה , ו היה שם מלקות מצד הלאולואפי. הלכה

   וכן הלכה, וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, מעשה
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 Eiduthe Essence of T –לב העדות 

 

in Testimonynconsistencies I 

 

   א עמוד לב דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד .6

  

  . לכם יהיה אחד משפט+ ד"כ ויקרא+ שנאמר, ובחקירה בדרישה נפשות דיני ואחד ממונות דיני אחד. משנה

 

   ב עמוד ל דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד .7

  

   ממונות בדיני כשרה - בבדיקות זו את זו המכחשת עדות: יהודה רב אמר

 

Combination of Individual Witnesses 

  

   ב עמוד ל דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד .8

  

 – הודאה אחר הלואה בין, הלואה אחר הלואה בין, הלואה אחר הודאה בין, הודאה אחר הודאה בין: אמרי נהרדעי

1מצטרפות
 

  

  בעל דין כמאה עדים דמי VS אין אדם משים עצמו רשע הודאת

‘A man cannot pronounce himself evil’ vs. ‘An Individual’s Self-Admittance is worth 100 witnesses’ 

Three Options 

  

   ד ק"ס לד סימן משפט חושן החושן קצות

  

 בין לזכות בין פסול קרוב דהא נאמן אמאי לחוב כ"א קרוב משום פסול נוגע דאם, לב' ן י"במהר שם התשובה ל"וז

 לחייב אדם דיכול כיון, מתנה ומתורת חיוב מתורת עלה דאתינן משום היינו לחוב דכשר דהא שם והעלה, לחוב

 … עצמו לחייב ויכול מנה לך אני חייב אמר כאילו הוי שחייב שמודה וזה חייב כשאינו עצמו

 על נאמן אדם שיהא הכתוב גזירת משום היינו עצמו אל קרוב שהוא י"אעפ עצמו על אדם דנאמן דהא נראה ולכן

 עדים שני התורה דהאמין היכי כי כ"וא... בקידושין י"רש ולםהע מאור עינינו האיר וכבר. בו שיש הפסולין בכל עצמו

 אחרים על אלא התורה פסלה לא דקרוב, לעצמו קרוב דהוא ג"אע עצמו על אדם לכל התורה האמין כן אחרים על

  .נאמן אינו הכי משום אחרים על להעיד דבא לזכות כ"משא, נאמן עצמו על אבל

 

   א עמוד ג דף מכות מסכת א"הריטב חידושי .9

  

 בממון אבל בלחוד שבגופו בחיוב דההיא ל"י, רשע עצמו משים אדם דאין עצמו על אפילו נאמן והיאך תימא וכי

 ממון לחבירו שיש מודה שהוא מדבריו יוצא שהרי, עצמו פ"ע קרן שמשלם גזלתי או גנבתי כאומר דיבוריה פלגינן

  אצלו

                                                           
1
 הודה בפני: אומר וזה, בשבת באחד מנה הלוהו בפני: אומר זה - הלואה אחר הודאה  ב עמוד ל דף סנהדרין מסכת י"רש 

  .לקמן וכדמוקי, קמסהדי מנה בחד למימר דאיכא - מצטרפי.בשבת בשני מנה לו
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   טז פסוק ה פרק דברים ן"רמב .10

  

 בבית כלום בו יתחייב ולא כלום שאינו דבר אפילו חברו על להעיד לאסור -  שוא עד ברעך תענה ולא וביאור) טז(

  :בטל דבר" שוא" כי, מידו קנה ולא מנה לזה ליתן פלוני אמר שיעיד כגון, דין

  

  Bearing False Witnessלא תענה

Does it have lashes? (Contradiction between sugyot) 

 

Yes: Makkot 4a  (Ba’al HaMaor)       No: Makkot 2b (Meiri) 

עליו לוקין אין מעשה בו שאין לאו כל   

 

  

  

 The Heart of Testimony –לב העדות 

 

Testimony viewed as telling a story    Testimony viewed as Halachic bottom line 

R borrowed £2000 from S        R owes $2000 to S 

 

Witnesses simply as information source      Witnesses ‘make the decision’ 

  

  Capital cases דיני נפשות       Financial cases דיני ממונות

 

Inconsistencies in testimony )בדיקות(   

Impermissible in דיני נפשות        Permitted in דיני ממונות 

 

Combination of single witnesses 

Impermissible in דיני נפשות        Permitted in דיני ממונות 

 

Self-Incrimination 

Impermissible in דיני נפשות        Permitted in דיני ממונות 

Because one can distinguish between the person 

being spoken about and his property ( א"ריטב ) 

 

The testimony is simply speech and no action    The testimony is an ACTION (decides) 

No possibility of lashes        Thus possibility of lashes 

  )דברים( :ָׁשְוא ֵעד ְבֵרֲעךָ  ַתֲעֶנה אְול       )שמות( ָׁשֶקר ֵעד ְבֵרֲעךָ  ַתֲעֶנהלא 

Makkot 2b ) נפשות(          Makkot 4a )ממון(  

 

 


