בס"ד
מראה מקומות ,שיעור מאת הג"ר מאיר קפלן שליט"א

סנהדרין פא - .בענין גונב את הקסוה ,וקנאים פוגעים בו
נקודות שנידונו בשיעור זה:
•

•
•

•
•
•
•

במשנה מבואר שהגונב את ה"קסוה" ,קנאים פוגעים בו .יש לעיין ,למה הזכירו את
ה"קסוה" יותר משאר כל כלי השרת?
האם איסור גניבת כלי שרת נמנה לאחד מתרי"ג מצוות או לא  -ולמה?
ברמב"ן כתב דהברייתא בסנהדרין פג ,.שמונה והולך כל חייבי מיתות בידי שמים ,אינו
מזכיר אלה שנאמר בהם קנאים פוגעים בו כיון שיש בהם עונש גם בידי אדם .וצ"ע,
דבברייתא הזכיר כהן ששימש בטומאה ,אף שמבואר במשנה דאחיו הכהנים פוצעין את
מוחו!
בגמרא סוטה לה .דנו למה נענשו האנשים שהסתכלו בארון הקודש כשחזר מארץ פלישתים.
וצ"ע ,למה לא אמרו בפשיטות ,שנענשו מפני שעברו על "ולא יבואו לראות כבלע את הקודש
ומתו" ,וכמבואר ביומא נד?.
בגמרא מבואר שאין קנאים פוגעים בעבריין אלא בשעת מעשה החטא .ויש לעיין ,אם כן
האיך התירו לפרחי כהונה להוציא מי ששימש בטומאה מהעזרה ולפצוע את מוחו בגיזרין -
הא בשעה שהם הורגים אותו כבר פסק ממעשה החטא!
ההורג את מי שבועל ארמית ,ולא נתכוון לדין של קנאים פוגעים בו  -האם הוא נענש על כך?
הבא במחתרת ,ובא אחד להורגו ,ונהפך הבא במחתרת והרגו  -האם הוא נענש על כך?

 .1משנה סנהדרין פא ,:וז"ל" ,הגונב את הקסוה ,והמקלל בקוסם ,והבועל ארמית -
קנאין פוגעין בו .כהן ששמש בטומאה  -אין אחיו הכהנים מביאין אותו לבית דין
אלא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה ומפציעין את מוחו בגזירין".
וגמרא שם ,וז"ל" ,מאי קסוה? אמר רב יהודה כלי שרת ,וכן הוא אומר )במדבר ד'(
ואת קשות הנסך .והיכא רמיזא )במדבר ד'( ולא יבאו לראות כבלע את הקדש
ומתו".
ורש"י ד"ה קנאין פוגעין בו ,וז"ל" ,בני אדם כשרין המתקנאין קנאתו של מקום
פוגעין בו בשעה שרואין את המעשה ,אבל לאחר מיכן אין מיתתו מסורה לבית דין,
והלכה למשה מסיני הוא".
 .2רמב"ם הלכות סנהדרין פרק י"ט הלכה ב' ,וז"ל" ,כל מחוייבין מיתה בידי
שמים שהן בלא תעשה ויש בהן מעשה שלוקין עליהן שמונה עשר ,ואלו הן ....כהן
טמא ששמש".
 .3רמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק ד' הלכה א' -ב' ,וז"ל" ,א טמא שעבד במקדש
חילל עבודתו וחייב מיתה בידי שמים על עבודתו אע"פ שלא שהה שם ,שנאמר וינזרו
מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי ,ה"ז אזהרה לעובד בטומאה ,ולהלן
הוא אומר ומתו בו כי יחללוהו ,מה חילול האמור ]שם[ חייב מיתה בידי שמים אף
כאן מיתה בידי שמים ,וכל לאו שחייבין עליו מיתה בידי שמים לוקין עליו.
ב אע"פ שאם עבד בטומאה אינו חייב בבית דין אלא מלקות ,אחיו הכהנים לא היו
מביאין אותו לבית דין אלא מוציאין אותו לחוץ ופוצעין את מוחו ואין ממחין עליהן
בכך".

 .4רמב"ם הלכות סנהדרין פרק י"ח הלכה ו' ,וז"ל" ,הגונב כלי שרת מן המקדש
והמקלל בקוסם והבועל ארמית אין בית דין נזקקין להן ,אלא הקנאין פוגעין בהן
וכל שהורגן זכה ,וכן כהן ששמש בטומאה לא היו אחיו הכהנים מביאין אותו לבית
דין אלא פרחי כהונה היו מוציאין אותו חוץ לעזרה ופוצעין את מוחו בגזירין".
ָמתוּ ְבּ ִג ְשׁ ָתּם
 .5במדבר פרק ד' פסוקים יט  -כ ,וז"ל" ,יט וְ זֹאת עֲשׂוּ ָל ֶהם וְ ָחיוּ וְ לֹא י ֻ
אוֹתם ִאישׁ ִאישׁ ַעל ֲעב ָֹדתוֹ וְ ֶאל ַמ ָשּׂאוֹ :כ
וּבנָיו ָיבֹאוּ וְ ָשׂמוּ ָ
אַהרֹן ָ
ֶאת ק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲ
ָמתוּ".
וְ לֹא ָיבֹאוּ ִל ְראוֹת ְכּ ַב ַלּע ֶאת ַהקּ ֶֹדשׁ ו ֵ
 .6גמרא סנהדרין פב ,.וז"ל" ,בעא מיניה רב אחא בר הונא מרב ששת כהן ששימש
בטומאה חייב מיתה בידי שמים או אין חייב מיתה בידי שמים? אמר ליה תניתוה,
כהן ששימש בטומאה אין אחיו הכהנים מביאין אותו לבית דין אלא פירחי כהונה
מוציאין אותו חוץ לעזרה ופוצעין את מוחו בגיזרין ,ואי סלקא דעתך מחייב בידי
שמים לישבקיה דליקטול בידי שמים .אלא מאי אינו חייב? מי איכא מידי דרחמנא
פטריה ואנן ניקום וניקטול ליה? ולא? והתנן מי שלקה ושנה בית דין מכניסין אותו
לכיפה ,רחמנא פטריה ואנן קטלינן ליה! האמר רבי ירמיה אמר ריש לקיש במלקות
של כריתות עסקינן ,דגברא בר קטלא הוא .והא גונב הקסוה! האמר רב יהודה בכלי
שרת עסקינן ,ורמיזא )במדבר ד'( לא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו".
 .7מנחת חינוך ,תחילת ספר במדבר ,וז"ל,
"לחשבוננו אין בה מצווה וכו' .כוונתו דלבעל
הלכות גדולות לאוין קנ"ו יש מצווה ,היינו
לא תעשה דהגונב את הקסוה ,היינו כלי
שרת ,והלאו הוא ולא יבואו לראות כבלע את
הקודש ]סוף פרשת במדבר[ ,עיין סנהדרין
פ"א ע"ב דפסוק זה רמז לגונב כלי שרת,
והדין הוא דקנאים פוגעין בו ,כן הוא במשנה
שם ובר"מ פח"י מסנהדרין ה"ו.
אך הר"מ בספר המצוות שלו בשורש
השלישי השיג עליו ואינו מכניס זה במנין,
עי"ש ברמב"ן ובמגילת אסתר ,על כן כתב

הרב המחבר "דלחשבוננו" ,היינו להנמשכים
אחר הר"מ כהרב המחבר ,אין בסדר הזה
מצווה להמנות ,אבל לבעל הלכות גדולות יש.
ונראה דלהר"מ עובר ג"כ בלאו דלא תגנובו,
כי זה גם כן בכלל לא תגנובו ,דמה לי הדיוט
או גבוה ,אך העונש דקנאים פוגעין בו הלכה
למשה מסיני ,וגם החיוב מיתה בידי שמים
כמבואר בר"מ הוא הלכה למשה מסיני .אך
לבעל הלכות גדולות כיון דמחולקים
בעונשים אין נכלל ,או אפשר שעובר בשני
לאוין".

 .8רמב"ם ספר המצוות ,שורש השלישי ,וז"ל" ,וכבר טעה גם כן זולתנו בשרש הזה
ומנה בעבור שהצר לו היכולת ולא יבאו לראות כבלע את הקדש )ס"פ במדבר( ,ומנה
לא יעבוד עוד )בהעלותך ח( בלוים ,ואלו גם כן אינן נוהגות לדורות כי אם במדבר.
ואף על פי שאמרו )סנה' פא ב( רמז לגונב את הקסוה לא יבואו לראות ,יש די ספוק
באמרם "רמז" ושפשטיה דקרא אינו כן ,ואינו גם כן מכלל מחוייבי מיתה בידי
שמים כמו שהתבאר בתוספתא )זבחים ספי"ב וכריתות פ"א ה"ב( ובסנהדרין )פג א(.
ואני נפלא מזה שמנה אלו הלאוין למה לא מנה אמרו במן )בשלח טז( איש אל יותר
ממנו עד בקר ,ואמרו יתעלה )דברים ב( אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה,
וכן האזהרה שבאה בבני עמון )שם( אל תצורם ואל תתגר בם ,וכן ימנה גם כן בכלל
מצות עשה אמרו )חוקת כא( עשה לך שרף ושים אותו על נס ,ואמרו )בשלח טז( קח
צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן ,כמו שמנה תרומת המכס )מטות לא( וחנוכת
המזבח ,וכן ימנה היו נכונים לשלשת ימים".
ובהשגות הרמב"ן שם ,וז"ל" ,וכיון שעלו דברי רב ששת בתיובתא עמדה ההלכה
כמו שאמרנו דליכא מידי דרחמנא פטריה ואנן קטלינן ליה ,ושהגונב את הקסוה
חייב מיתה הוא בידי שמים שאם לא היה חייב מיתה בידי שמים לא היה מיתתו
בידי הקנאין".
 .9אבי עזרי הלכות סנהדרין פרק י"ח הלכה ג'  -מופיע להלן בסוף הרשימה.

 .10שמואל א' פרק ו' פסוקים י"ב  -כ' ,וז"ל" ,יב וַיִּ ַשּׁ ְרנָה ַה ָפּרוֹת ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַעל ֶדּ ֶר ְך ֵבּית
וּשׂמֹאול וְ ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ה ְֹל ִכים
ָמין ְ
אַחת ָה ְלכוּ ָהל ְֹך וְ גָעוֹ וְ לֹא ָסרוּ י ִ
ֶשׁ ֶמשׁ ִבּ ְמ ִס ָלּה ַ
יהם ַעד ְגּבוּל ֵבּית ָשׁ ֶמשׁ.
אַח ֵר ֶ
ֲ
ֵיהם וַיִּ ְראוּ ֶאת ָהאָרוֹן וַיִּ ְשׂ ְמחוּ
וּבית ֶשׁ ֶמשׁ ק ְֹצ ִרים ְק ִציר ִח ִטּים ָבּ ֵע ֶמק וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת ֵעינ ֶ
יג ֵ
ִל ְראוֹת.
הוֹשׁ ַע ֵבּית ַה ִשּׁ ְמ ִשׁי ו ַ
ָלה ָבּאָה ֶאל ְשׂ ֵדה יְ ֻ
יד וְ ָה ֲעג ָ
דוֹלה וַיְ ַב ְקּעוּ ֶאת
ַתּ ֲעמֹד ָשׁם וְ ָשׁם ֶא ֶבן ְגּ ָ
ָלה וְ ֶאת ַה ָפּרוֹת ֶהעֱלוּ ע ָֹלה ַליקֹוָק.
ֲצי ָה ֲעג ָ
עֵ
טו וְ ַה ְלוִ יִּ ם ִ
ָשׂמוּ ֶאל
ָהב ַויּ ִ
אַרגַּז ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ֲא ֶשׁר בּוֹ ְכ ֵלי ז ָ
הוֹרידוּ ֶאת ֲארוֹן יְ קֹוָק וְ ֶאת ָה ְ
דוֹלה וְ אַנְ ֵשׁי ֵבית ֶשׁ ֶמשׁ ֶהעֱלוּ עֹלוֹת וַיִּ ְז ְבּחוּ ְז ָב ִחים ַבּיּוֹם ַההוּא ַליקֹוָק.
ָה ֶא ֶבן ַה ְגּ ָ
ַך ָבּ ָעם ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ ֲח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף ִאישׁ
ַך ְבּאַנְ ֵשׁי ֵבית ֶשׁ ֶמשׁ ִכּי ָראוּ ַבּ ֲארוֹן יְ קֹוָק ַויּ ְ
יט ַויּ ְ
דוֹלה.
אַבּלוּ ָה ָעם ִכּי ִה ָכּה יְ קֹוָק ָבּ ָעם ַמ ָכּה ְג ָ
וַיִּ ְת ְ
יוּכל ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ָה ֱא-לֹקים ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּה וְ ֶאל ִמי
ֹאמרוּ אַנְ ֵשׁי ֵבית ֶשׁ ֶמשׁ ִמי ַ
כ ַויּ ְ
ֲלה ֵמ ָע ֵלינוּ".
ַיע ֶ
 .11גמרא סוטה לה ,.וז"ל" ,ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון ,משום דראו ויך
)א-לקים(? רבי אבהו ורבי אלעזר ,חד אמר קוצרין ומשתחוים היו ,וחד אמר מילי
נמי אמור ,מאן אמריך )להא( דאימריית ומאן אתא עלך דאיפייסת".
ורש"י שם ,וז"ל" ,קוצרין ומשתחוים היו .לא בטלו ממלאכתן לכבדו ,והאי ראו
לשון בזיון כמו אל תראוני שאני שחרחורת )שיר השירים א(".
 .12גמרא יומא נד ,.וז"ל" ,אמר רב קטינא בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין
להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה ,ואומרים להן
ראו חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה .מתיב רב חסדא )במדבר ד( ולא יבאו
לראות כבלע את הקדש ,ואמר רב יהודה אמר רב בשעת הכנסת כלים לנרתק שלהם!
אמר רב נחמן משל לכלה ,כל זמן שהיא בבית אביה צנועה מבעלה ,כיון שבאתה
לבית חמיה אינה צנועה מבעלה .מתיב רב חנא בר רב קטינא מעשה בכהן אחד שהיה
מתעסק וכו'! אמר ליה נתגרשה קא אמרת ,נתגרשה חזרו לחיבתה הראשונה".
 .13משנה למלך הלכות רוצח פרק א' הלכה ט"ו ,וז"ל,
"נסתפקתי ברוצח בשגגה שיש רשות לגואל
הדם להורגו אם נתאמץ הרוצח והרג לגואל
הדם אם נהרג עליו .ומסתברא דאינו נהרג
עליו וסמך לדברי זמרי דאמרינן ]סנהדרין
פ"ב [.נהפך זמרי והרג לפנחס אין נהרג עליו,
ועדיין אין בידי ראיה מכרחת לזה.
וכן נסתפקתי ברודף אחר חבירו להורגו וכן
רודף אחר הערוה שניתן להצילו בנפשו אם
נתאמץ הרודף והרג את המציל אם נהרג
עליו .ונראה דבאלו נהרג עליו ,דדוקא גבי
זמרי דליכא מצוה גבי פנחס אלא רשות

אמרינן נהפך זמרי והרגו לפנחס אינו נהרג
אבל רודף אחר חבירו או אחר הערוה,
דאיכא מצוה להצילו וכמ"ש רבינו ,אם הרג
רודף למציל נהרג עליו .וכן יש לדקדק מדברי
רי"ו ז"ל במישרים נל"א ח"ב שכתב ואם
הבועל נהפך והרגו לקנאי אפילו בשעת
מעשה אינו נהרג כי רודף היה הקנאי כי אינו
מצוה להרגו אלא ברשות בעלמא ע"כ ,הרי
שתלה הדבר לפי שאינו מצוה להורגו ודוק.
ורוצח בשגגה דינו כדין בועל ארמית שהרי
רשות היא ביד גואל הדם ולא מצוה ודוק".

 .14דברי יחזקאל סי' כ"ג אות ב'  -ג' ,וז"ל

 .15רמב"ם הלכות גניבה פ"ט הלכה ז ,וז"ל" ,הבא במחתרת ,בין ביום בין בלילה,
אין לו דמים אלא אם הרגו בעל הבית או שאר האדם פטורין ,ורשות יש לכל להרגו
בין בחול בין בשבת בכל מיתה שיכולין להמיתו ,שנאמר )שמות כ"ב א'( אין לו
דמים".
והלכות רוצח פרק א' הלכה ו' ,וז"ל" ,אבל הרודף אחר חבירו להרגו אפילו היה
הרודף קטן הרי כל ישראל מצווין להציל הנרדף מיד הרודף ואפילו בנפשו של רודף".
 .16אפיקי ים חלק ב' סי' מ' ,וז"ל,

 .9אבי עזרי הלכות סנהדרין פרק י"ח הלכה ג'

