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 ו'התשע אב                                        בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

  "לא יומתו אבות על בנים ... איש בחטאו יומת"
 יונתן גרוסמן ויחזקאל מרגלית()על פי שיעור של הרב כי תצא  פרשתל

 
 : דברים כ"ד טז .1

"לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש 
 "בחטאו יומתו

 : וקרש"י בפירושו לפס .2
בעדות בנים. ואם תאמר בעוון  -"לא יומתו אבות על בנים 

בנים, כבר נאמר: 'איש בחטאו יומתו'. אבל מי שאינו 
מת בעוון אביו, הקטנים מתים בעוון אבותם בידי  -איש 

 שמים". 
 : ו-מלכים ב' י"ד, ה .3

הי כאשר חזקה הממלכה בידו, ויך את עבדיו המכים "וי
את המלך אביו. ואת בני המכים לא המית, ככתוב בספר 
תורת משה אשר צוה ה' לאמר: לא יומתו אבות על בנים, 
ובנים לא יומתו על אבות, כי אם איש בחטאו יומת )ימות 

 כתיב(". 
 :ט' כומלכים ב  .4
ֵמי" ֶאת דְּ ֵמי ָנבֹות וְּ ֻאם ה'  ִאם לֹא ֶאת דְּ ָבָניו ָרִאיִתי ֶאֶמׁש נְּ

ֻאם ה'" זֹאת נְּ ָקה הַּ ֶחלְּ ָך בַּ ִתי לְּ מְּ ִׁשלַּ   וְּ
 דברי הימים ב כ"ד כה: .5

ל  גֻהּו עַּ רְּ יַּהַּ ֹכֵהן וַּ הֹוָיָדע הַּ ֵני יְּ ֵמי בְּ רּו ָעָליו ֲעָבָדיו ִבדְּ שְּ קַּ "ִהתְּ
ָיֹמת"   ִמָטתֹו וַּ

 דברים כ"ג טז:  .6
אשר ינצל אליך מעם אדניו.  "לא תסגיר עבד אל אדניו

עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב 
 לו, לא תוננו"

 :, תרגום לבנון(16-17חוקי חמורבי ) )סעיפים  .7
כי יצפין איש בביתו עבד בורח או שפחה בורחת, "

שייכים להיכל המלך או לאזרח, ולא הוציא אותו)ה( אל 
המחסה מות יומת. מחוץ לביתו לקריאת הממונה, נותן 

כי יתפוס איש עבד בורח, או שפחה בורחת בשדה, 
והסגירו אל אדוניו, אדון העבד למסגיר שני שקלים 

 ."ישלם
 :(ן, תרגום לבנו229-230חוקי חמורבי )סעיפים  .8
כי יבנה בנאי בית לאיש, ולא עשה מלאכתו באמונה, "

מות יומת  -ונפל הבית אשר בנה והמית את בעה"ב 

את בן הבנאי הזה  -ואם את בן בעה"ב המית  הבנאי הזה.
 ."ימיתו

 דברים כ"ד, יז:  .9
 "לא תטה משפט גר יתום " 

 גרוסמן:הרב יונתן  .10
תורתנו מעלה על נס את הרגישות המוסרית החובקת כל 
אדם וכל עמדה. אך באופן מיוחד היא מדגישה את 
הנורמות המוסריות הנדרשות בעולם משפטי, שבו 

בני אדם. מתוך השוואת נורמות נחרצים חייהם של 
המוסר העולות מתוך התורה לנורמות המוסר המקובלות 
במשפטי עמי הסביבה, מתחדדות עוד יותר הדרישות 
המוסריות העדינות של התורה, והעובדה שהכתוב אינו 

 .מוכן להתפשר ביחס לעניינים אלו
 יחזקאל י"ח:  .11

ה לָ  י ֵלאֹמר: )ב( מַּ ר ה' ֵאלַּ בַּ ִהי דְּ יְּ ִלים ")א( וַּ ֶתם ֹמׁשְּ ֶכם אַּ
לּו ֹבֶסר  ָרֵאל ֵלאֹמר ָאבֹות יֹאכְּ ת ִישְּ מַּ דְּ ל אַּ ֶזה עַּ ָמָׁשל הַּ ֶאת הַּ
ֻאם ה' אלוקים ִאם  י ָאִני נְּ ֶהיָנה: )ג( חַּ ָבִנים ִתקְּ ִׁשֵני הַּ וְּ
ָרֵאל: )ד( ֵהן ָכל  ִישְּ ֶזה בְּ ָמָׁשל הַּ ֹׁשל הַּ ֶיה ָלֶכם עֹוד מְּ ִיהְּ

ָפׁשֹות ִלי ֵהָנה  נְּ ֶנֶפׁש הַּ ֵבן ִלי ֵהָנה הַּ ֶנֶפׁש הַּ ֶנֶפׁש ָהָאב ּוכְּ כְּ
ֹחֵטאת ִהיא ָתמּות:   הַּ

ָדָקה: )ו( ֶאל  ָפט ּוצְּ ָעָשה ִמׁשְּ ִדיק וְּ ֶיה צַּ ִאיׁש ִכי ִיהְּ )ה( וְּ
ֵעיָניו לֹא ָנָשא ֶאל ִגלּוֵלי ֶאת  ֶהָהִרים לֹא ָאָכל וְּ ָרֵאל וְּ ֵבית ִישְּ

ִאיׁש לֹא  ָרב: )ז( וְּ ֶאל ִאָשה ִנָדה לֹא ִיקְּ ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו לֹא ִטֵמא וְּ
ֵעיֹרם  ָרֵעב ִיֵתן וְּ מֹו לְּ חְּ ֹזל לַּ ֵזָלה לֹא ִיגְּ יֹוֶנה ֲחֹבָלתֹו חֹוב ָיִׁשיב גְּ

ִבית לֹא ִיָקח ֵמָעוֶ  רְּ תַּ ֶנֶׁשְך לֹא ִיֵתן וְּ ֶסה ָבֶגד: )ח( בַּ כַּ ל ָיִׁשיב יְּ
ֵלְך  הַּ י יְּ ֻחקֹותַּ ִאיׁש: )ט( בְּ ֲעֶשה ֵבין ִאיׁש לְּ ט ֱאֶמת יַּ פַּ ָידֹו ִמׁשְּ
ֻאם ה'  ִדיק הּוא חיה יחיה  נְּ ֲעשֹות ֱאֶמת צַּ ר לַּ י ָׁשמַּ ָפטַּ ּוִמׁשְּ

 אלוקים: 
ד ֵמֵאֶלה: )יא(  חַּ ָעָשה ָאח ֵמאַּ הֹוִליד ֵבן ָפִריץ ֹׁשֵפְך ָדם וְּ )י( וְּ

הּוא ֶאת כָ  ֶאת וְּ ל וְּ ם ֶאל ֶהָהִרים ָאכַּ ל ֵאֶלה לֹא ָעָשה ִכי גַּ
ֵזלֹות ָגָזל ֲחֹבל לֹא  יֹון הֹוָנה גְּ ֶאבְּ ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ִטֵמא: )יב( ָעִני וְּ
ן  ֶנֶׁשְך ָנתַּ ִגלּוִלים ָנָשא ֵעיָניו תֹוֵעָבה ָעָשה: )יג( בַּ ֶאל הַּ ָיִׁשיב וְּ

ח ָוָחי לֹא יחיה ֵאת כָ  ִבית ָלקַּ רְּ תַּ תֹוֵעבֹות ָהֵאֶלה ָעָשה וְּ ל הַּ
ֶיה:  מֹות יּוָמת ָדָמיו בֹו ִיהְּ
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טֹאת ָאִביו ֲאֶׁשר ָעָשה  א ֶאת ָכל חַּ יַּרְּ ִהֵנה הֹוִליד ֵבן וַּ )יד( וְּ
ֵעיָניו לֹא  ל ֶהָהִרים לֹא ָאָכל וְּ ֲעֶשה ָכֵהן: )טו( עַּ לֹא יַּ ֶאה וְּ ִירְּ וַּ

ָרֵאל  )טז(  ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו לֹא ִטֵמא:ָנָשא ֶאל ִגלּוֵלי ֵבית ִישְּ
ָרֵעב ָנָתן  מֹו לְּ חְּ ֵזָלה לֹא ָגָזל לַּ ִאיׁש לֹא הֹוָנה ֲחֹבל לֹא ָחָבל ּוגְּ וְּ
ִבית לֹא ָלָקח  רְּ תַּ ֵערֹום ִכָסה ָבֶגד: )יז( ֵמָעִני ֵהִׁשיב ָידֹו ֶנֶׁשְך וְּ וְּ

ֲעֹו י ָהָלְך הּוא לֹא ָימּות בַּ ֻחקֹותַּ י ָעָשה בְּ ָפטַּ ן ָאִביו חיה ִמׁשְּ
ֲאֶׁשר לֹא טֹוב  ל ֵגֶזל ָאח וַּ ק ֹעֶׁשק ָגזַּ יחיה: )יח( ָאִביו ִכי ָעׁשַּ
ֻדעַּ לֹא  ֶתם מַּ רְּ ֲאמַּ ֲעֹונֹו: )יט( וַּ ִהֵנה ֵמת בַּ ָמיו וְּ תֹוְך עַּ ָעָשה בְּ
ָדָקה ָעָשה ֵאת ָכל  ָפט ּוצְּ ֵבן ִמׁשְּ הַּ ֲעֹון ָהָאב וְּ ֵבן בַּ ָנָשא הַּ

ר  י ָׁשמַּ ֹחֵטאת ֻחקֹותַּ ֶנֶפׁש הַּ ֲעֶשה ֹאָתם חיה יחיה: )כ( הַּ יַּ וַּ
ֵבןִהיא ָתמּות  ֲעֹון הַּ ָאב לֹא ִיָשא בַּ ֲעֹון ָהָאב וְּ  ֵבן לֹא ִיָשא בַּ

ֶיה:  ת ָהָרָׁשע ָעָליו ִתהְּ עַּ ִרׁשְּ ֶיה וְּ ִדיק ָעָליו ִתהְּ צַּ ת הַּ קַּ  ִצדְּ
טֹאָתיו ֲאֶׁשר  ָהָרָׁשע ִכי ָיׁשּוב ִמָכל חַּ ר ֶאת )כא( וְּ ָׁשמַּ ָעָשה וְּ

ָדָקה חיה יחיה לֹא ָימּות: )כב(  ָפט ּוצְּ ָעָשה ִמׁשְּ י וְּ ָכל ֻחקֹותַּ
ָקתֹו ֲאֶׁשר ָעָשה  ִצדְּ רּו לֹו בְּ ָׁשָעיו ֲאֶׁשר ָעָשה לֹא ִיָזכְּ ָכל פְּ
ֻאם ה' אלוקים ֲהלֹוא  ֹפץ מֹות ָרָׁשע נְּ יחיה: )כג( ֶהָחֹפץ ֶאחְּ

ָרָכיו: )כד ׁשּובֹו ִמדְּ ֹכל בְּ ָעָשה ָעֶול כְּ ָקתֹו וְּ ִדיק ִמִצדְּ ׁשּוב צַּ ( ּובְּ
ֹקָתיו ֲאֶׁשר  ֲעֶשה ָוָחי ָכל ִצדְּ תֹוֵעבֹות ֲאֶׁשר ָעָשה ָהָרָׁשע יַּ הַּ
ָטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא  חַּ ל ּובְּ ֲעלֹו ֲאֶׁשר ָמעַּ מַּ ָנה בְּ רְּ ָעָשה לֹא ִתָזכַּ

 ָבם ָימּות: 
ֶתם לֹא ִיָתֵכן ֶדֶרְך רְּ ֲאמַּ ָרֵאל  )כה( וַּ עּו ָנא ֵבית ִישְּ ֲאֹדָני ִׁשמְּ

ִדיק  ׁשּוב צַּ ֵכיֶכם לֹא ִיָתֵכנּו: )כו( בְּ רְּ ִכי לֹא ִיָתֵכן ֲהלֹא דַּ רְּ ֲהדַּ
לֹו ֲאֶׁשר ָעָשה ָימּות:  וְּ עַּ ָעָשה ָעֶול ּוֵמת ֲעֵליֶהם בְּ ָקתֹו וְּ ִמִצדְּ

ש ִמׁשְּ  יַּעַּ ָעתֹו ֲאֶׁשר ָעָשה וַּ ׁשּוב ָרָׁשע ֵמִרׁשְּ ָדָקה )כז( ּובְּ ָפט ּוצְּ
ָׁשָעיו ֲאֶׁשר  ָיָׁשב ִמָכל פְּ ֶאה וַּ ִירְּ ׁשֹו יחיה: )כח( וַּ פְּ הּוא ֶאת נַּ
ָרֵאל לֹא ִיָתֵכן  רּו ֵבית ִישְּ ָאמְּ ָעָשה ָחיֹו יחיה לֹא ָימּות: )כט( וְּ
ֵכיֶכם לֹא  רְּ ָרֵאל ֲהלֹא דַּ נּו ֵבית ִישְּ י לֹא ִיָתכְּ ָרכַּ דְּ ֶדֶרְך ֲאֹדָני הַּ

ֻאם  ִיָתֵכן: ָרֵאל נְּ ֶכם ֵבית ִישְּ ֹפט ֶאתְּ ָרָכיו ֶאׁשְּ )ל( ָלֵכן ִאיׁש ִכדְּ
ֶיה ָלֶכם  לֹא ִיהְּ ֵעיֶכם וְּ ָהִׁשיבּו ִמָכל ִפׁשְּ ה' אלוקים ׁשּובּו וְּ
ֵעיֶכם ֲאֶׁשר  ִליכּו ֵמֲעֵליֶכם ֶאת ָכל ִפׁשְּ ׁשְּ ׁשֹול ָעֹון: )לא( הַּ ִמכְּ לְּ

ֲעשּו ָלֶכם ֵלב ָחדָ  ֶתם ָבם וַּ עְּ ׁשַּ ָלָמה ָתֻמתּו פְּ רּוחַּ ֲחָדָׁשה וְּ ׁש וְּ
ֻאם ה'  ֵמת נְּ מֹות הַּ ֹפץ בְּ ָרֵאל: )לב( ִכי לֹא ֶאחְּ ֵבית ִישְּ

יּו:" ָהִׁשיבּו ִוחְּ  אלוקים וְּ
 :בראשית ד' י .12

י ִמן ָהֲאָדָמה" ֵמי ָאִחיָך ֹצֲעִקים ֵאלַּ יֹאֶמר ֶמה ָעִשיָת קֹול דְּ  "וַּ
 מאמרות:אבות דרבי נתן פרק לא ד"ה בעשרה  .13

"דם אחד שפך דמים רבים נאמר. אלא מלמד שדם בניו 
ובני בניו וכל תולדותיו עד סוף כל הדורות שעתידין לצאת 

 . ממנו כולם היו עומדין וצועקין לפני הקב"ה"
 :שמות כ' ד .14

ל -יָך ֵא ֶק "ִכי ָאֹנִכי ה' ֱאֹל ל ָבִנים עַּ ָנא ֹפֵקד ֲעֹון ָאֹבת עַּ ל קַּ
ל ִרבֵ  עַּ ָאי"ִׁשֵלִׁשים וְּ ֹשנְּ  . ִעים לְּ

 רות פרשה א ד"ה וימותו גם:  -מדרש זוטא  .15
" אמר ר' חייא בר אבא עד שלש עשרה שנה הבן לוקה 

 בעוון האב, מכאן ואילך איש בחטאו ימות" 
 
 

 סנהדרין דף כז ע"ב: .16
 -"כדתניא: )ויקרא כ"ו( ואף בעונות אבותם אתם ימקו 

מהן  כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם )ונפרעין
 רש"י(".-עונותיהן ועון אבותיהם 

 ד: ' כ שמות החזקוני .17
"'פוקד עוון אבות', אל תאמר אשכח את הפשע, כי 'אנכי 
פוקד עוון אבות על בנים', ולא משום שאהיה נפרע מן הבן 

, )מלכים ב, יד, ו(עוונותיו של אב, כי 'איש בחטאו יומת' 
אלא כך היא המידה: אדם חוטא, הקב"ה ממתין לו כל 
ימיו, אם ישוב; וכן בבנו ובבן בנו. אבל הרביעי, אם הוא 
עומד ברשעת אבותיו, הקב"ה טורדו מן העולם, וזהו: 

 . )=רצופים("'פוקד עוון אבות וגו'', בזמן שהם מסורגים 
רוש על פי 14בכור שור )"תורת חיים", הערה  .18

 : החזקוני(
ונותיו של עצמו, שכבר הוחזקו אבותיו. ולא גרמו לו "בעו

עוונות אבותיו אלא שאין הקב"ה ממתין לו. ומכל מקום, 
 אין הקב"ה נפרע ממנו אלא מה שהוא עצמו חוטא".

 תלמוד הירושלמי )שבועות פרק ד ה"א(:  .19
"מה תלמוד לומר לא יומתו אבות על בנים אלא שלא 
יומתו בנים בעדות אבות ואבות בעדות בנים מיכן שלא 

 יהו העדים קרובין של נידונין". 
 משנה תורה, הלכות עדות, פרק יג, הלכה א: .20

הקרובים פסולים לעדות מן התורה, שנאמר: "לא יומתו 
לא אבות על בנים". מפי השמועה למדו שבכלל לאו זה ש

יומתו אבות על פי בנים ולא בנים על פי אבות, והוא הדין 
 .לשאר קרובים

 רמב"ן על ויקרא כ"ז כט:  .21
"ולדעת רבותינו ז"ל יתכן שיהיה הכתוב הזה כולל 
דברים רבים, ..., וכמו לא יומתו אבות על בנים )דברים 
כד טז(, שהם דורשים אותו בפסול עדות הקרובים 

ב( והכתוב אומר בו עוד )מ"ב יד ו( ואת בני  )סנהדרין כז
המכים לא המית ככתוב בספר תורת משה אשר צוה ה' 
 לאמר לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות" 

 :המשנה בפרק שלישי של מסכת סנהדרין .22
ואחיו ואחי אביו ואחי אמו ובעל  ואלו הן הקרובין: אביו

אמו ובעל אמו וחמיו אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות 
וגיסו, הן ובניהן וחתניהן, וחורגו לבדו. אמר רבי יוסי: זו 

דודו ובן דודו וכל  : משנת רבי עקיבא. אבל משנה ראשונה
 .הראוי ליורשו וכל הקרוב לו באותה שעה

 רמב"ם, הלכות עדות, פרק יג, הלכה טו: .23
זה שפסלה תורה עדות הקרובים, לא מפני שהם בחזקת 

את זה, שהרי פסולין להעיד לו בין לזכותו בין אוהבים זה 
לחובתו, ואפילו משה ואהרן אינם כשרים להעיד זה לזה, 

 .אלא גזירת הכתוב הוא
 רמב"ם, הלכות סנהדרין, פרק כד, הלכה א: .24

יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה 
להן שהן אמת, והדבר חזק בלבו שהוא כן, אף על פי שאין 
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ראיה ברורה... אם כן, למה הצריכה תורה שני  שם
עדים? שבזמן שיבואו לפני הדיין שני עדים, ידון על פי 

 .עדותן, אף על פי שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר
 סנהדרין כח ע"ב  .25

 "הכא משום איקרובי דעתא הוא, והא איקרבא דעתיה
לגבה ]=טעם הפסול כאן הוא מפני קירוב הדעת, והרי 

 ה דעתו בעניינה["נתקרב
 :ספר החינוך, מצווה תקפט .26

"כי מהיות הקרובים שוכנים תמיד זה אצל זה, ישיבתם 
וקימתם יחד, אי אפשר להן להנצל שלא יתקוטטו זה עם 
זה לפעמים, ואילו יאמינו בעדותן זה על זה, אולי בכעסם 
תמיד אלו עם אלו, תעלה חמתם לפי שעה, ויבואו לפני 

 אשם למלך"הדיין, ויחייבו את ר


