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פרק ט"ו
(ב) פרשת ההסגרה (ט-טז)
 .1משנה מסכת תרומות פרק ח משנה יב
וכן נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו אחת מכם
ונטמא ואם לאו הרי אנו מטמאים את כולכם יטמאו
את כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל:
.2






תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ז הלכה כ
סיעה של בני אדם שאמרו להם גוים תנו לנו אחד
מכם ונהרגהו ואם לאו הרי אנו הורגין את כולכם
יהרגו כולן ואל ימסרו להן נפש אחת מישראל אבל
אם ייחדוהו להם כגון שייחדו לשבע בן בכרי יתנו
להן ואל יהרגו כולן
אמ' ר' יהודה במי דברים אמו' בזמן שהוא
מבפנים והן מבחוץ אבל בזמן שהוא מבפנים והן
מבפנים הואיל והוא נהרג והן נהרגין יתנוהו להן
ואל יהרגו כולן וכן הוא אומ' ותבא האשה אל כל
העם בחכמתה וגו' אמרה להן הואיל והוא נהרג
ואתם נהרגין תנוהו להם ואל תהרגו כולכם
ר' שמעון או' כך אמרה להם כל המורד במלכות
בית דוד חייב מיתה

 .3תלמוד בבלי מסכת עירובין דף פב עמוד א
גופא ,אמר רבי יהושע בן לוי :כל מקום שאמר רבי
יהודה ,אימתי ובמה במשנתינו  -אינו אלא לפרש דברי
חכמים .ורבי יוחנן אמר :אימתי  -לפרש ,ובמה -
לחלוק.
 .4רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ה
נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחת מכן
ונטמא אותה ואם לאו נטמא את כולכן יטמאו כולן
ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל ,וכן אם אמרו להם
עובדי כוכבים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג
כולכם ,יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת
מישראל,
ואם יחדוהו להם ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את
כולכם ,אם היה מחוייב מיתה כשבע בן בכרי יתנו
אותו להם ,ואין מורין להם כן לכתחלה ,ואם אינו חייב
מיתה יהרגו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל.
 .5ירושלמי מסכת תרומות פרק ח הלכה ד
תני סיעות בני אדם שהיו מהלכין בדרך ופגעו להן גוים
ואמרו תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו ואם לאו הרי אנו
הורגין את כולכ' אפילו כולן נהרגין לא ימסרו נפש
אחת מישראל ייחדו להן אחד כגון שבע בן בכרי ימסרו
אותו ולא ייהרגו אמר רבי שמעון בן לקיש והוא שיהא
חייב מיתה כשבע בן בכרי ורבי יוחנן אמר אף על פי
שאינו חייב מיתה כשבע בן בכרי
 .6רמ"א שולחן ערוך יורה דעה סימן קנז סעיף א

עובדי כוכבים שאמרו לישראל :תנו לנו אחד מכם ונהרגנו,
לא יתנו להם אחד מהם אלא א"כ יחדוהו ואמרו :תנו לנו

פלוני( .משנה פ' ח' דתרומות והרמב"ם פ"ה מהלכות יסודי
התורה).
ויש אומרים דאפילו בכה"ג אין למסרו ,אא"כ חייב מיתה
כשבע בן בכרי( .ב"י בשם רש"י ור"ן)

 .7רד"ק שמואל ב פרק כ פסוק כב
(כב) בחכמתה  -לפי שהיתה העיר מבני בנימן היתה
צריכה לפתותם בדברי חכמה שיהרגו שבע בן בכרי
לבדו ואל יהרגו כלם אמרה להם הנה העיר קרובה
להכבש ויואב יחשוב אותנו כלנו כמורדים במלכות
ואחר שיכבוש העיר בחזקה ולא נשלם עמו יהרוג כלנו
כי המורד במלכות חייב מיתה שנאמר כָּ ל ִאיׁש אֲ ׁשֶׁ ר
י ְַמ ֶׁרה אֶׁ ת פִ יָך (וְ ֹלא יִ ְׁשמַ ע ֶׁאת ְדבָּ ֶׁריָך לְ כֹל אֲ ֶׁׁשר ְתצַ וֶׁ ּנו)
יומָּ ת (יהושע א') וכן אמרו וְ עַ ָּתה ְתנו אֶׁ ת הָּ אֲ נ ִָּׁשים (בְ נֵי
בְ לִ יַעַ ל אֲ ֶׁׁשר בַ גִ בְ עָּ ה) ו ְנ ִמיתֵ ם (שופ' כ:יג)...
ובדברי רז"ל סיעה של בני אדם שאמרו להם תנו לנו
אחד מכם ונהרוג אותו ואם לאו הרי אנו הורגים את
כלכם יהרגו כלם ואל ימסרו להם נפש אחת ואם
ייחדוהו להם כגון שייחדו לשבע בן בכרי יתנוהו להם
ואל יהרגו כולם אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהוא
מבפנים והם מבחוץ כמו שעשו בני יהודה בשמשון פי'
שהיה יכול להמלט שמשון שהיה מבפנים בסלע
לפיכך לא נתנוהו אלא מדעתו אבל הוא והם מבפנים
הואיל והוא נהרג והם נהרגין יתנוהו להם ואל יהרגו
כולם כגון שהוא אומר וַ ָּתבוֹא הָּ ִא ָּשה ֶׁאל כָּ ל הָּ עָּ ם
בְ חָּ כְ מָּ תָּ ּה (שמ"ב כ') אמרה להם הואיל והוא נהרג והם
נהרגין תנוהו להם ואל תהרגו כלכם רבי שמעון אומר
כך אמרה להם כל המורד במלכות בית דוד חייב מיתה,
נוסחא אחרינא ר' שמעון אומר והוא שנתחייב מיתה
כשבע בן בכרי
 .8רמב"ם הלכות רוצח א:ו
במה דברים אמורים בשעבר ועשה העון שחייב עליו
מיתת בית דין ,אבל הרודף אחר חבירו להרגו אפילו
היה הרודף קטן הרי כל ישראל מצווין להציל הנרדף
מיד הרודף ואפילו בנפשו של רודף.

