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Ki Tetze 5725 “Children should not die on account of their fathers” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=200&Guidance=1  

 דברים פרק כד
תּו:)טז(  ֹו יּוָמֹֽ יׁש ְבֶחְטאִ֖ ִ֥ ים לֹא־יּוְמ֣תּו ַעל־ָא֑בֹות א  ִ֖ ים ּוָבנ  א־יּוְמ֤תּו ָאבֹו֙ת ַעל־ָבנ ִ֔ ֹֹֽ  ל

 
 פרשת כי תצא

 שנת תש"ט

 "לא יומתו אבות על בנים"

 דברים פרק כד, טז

 

 השוואת פסוקים   .א

 

 פסוק ט"ז

 "ָאבֹות ִאיׁש ְבֶחְטאֹו יּוָמתּולֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָבִנים ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל "

  :השווה לפסוקנו

 :'שמות פרק כ' פסוק ד

   "ן ָאֹבת ַעל ָבִניםֹפֵקד ֲעֹו"
 (!מהי הדרך ליישוב הסתירה שבין שני הפסוקים? )ועיין גם גיליון יתרו תש"ו 

 

 "...לא יומתו "  .ב

 

 פסוק ט"ז

 "יּוְמתּו ַעל ָאבֹות ִאיׁש ְבֶחְטאֹו יּוָמתּולֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָבִנים ּוָבִנים לֹא "

  :רש"י

 ."ד"ה לא יומתו אבות על בנים: בעדות בנים, ואם תאמר בעוון בנים, כבר נאמר "איש בחטאו יומתו

  :ספורנו

ד"ה לא יומתו אבות על בנים: אפילו על חטא המורד במלכות, שמנהג המלכים הקדמונים היה להרוג גם את בניהם שלא 

מו לשונאים למלכות. כעניין "הכינו לבניו מטבח בעוון אבותם בל יקומו ויירשו ארץ ומלאו פני תבל ערים." פירוש יקו

אסרה תורה למלכי ישראל להרוג זה בשביל זה בחמלת ה' על עמו. וזה קיים  שונאים כמו "ויהי ערך". מכל מקום

רוג את עבדיו המכים את המלך אביו ואת בניהם לא אמציהו מלך יהודה, כאמרו "ויהי כאשר חזקה הממלכה עליו ויה

 ."המית כי ככתוב בתורה בספר משה אשר ציוה ה' לאמר לא ימותו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות
 ?מה קשה לרש"י  .1 

 ?התוכל ליישב את הקושי בדרך הפשט, שלא כדברי רש"י  .2 

 ?מה בין רש"י לבין פירוש הספורנו  .3 

 ?לשם מה נעזר הספורנו כאן בדברי ישעיה י"ד כ"א  .4 

 
 - לפי איזו משתי הדרכים תרגם אונקלוס  .5

 :לא ימותון אבהן על פום בנין ובנין לא ימותון על פום אבהן אנש בחובה ימותון

  -תרגום ירושלמיולפי איזו מהן תרגם בעל 

http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=200&Guidance=1
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יתקטלון לא בסהדות ולא בחובי אבהן איש בחובי על לא יתקטלון אבהן לא בסהדות ולא בחובי בנין ובנין לא 

 ?סהדין כשירין יתקטלון

 

 דברי חז"ל   .ג

 

 :סנהדרין כז ע"ב

אבות, הרי כבר נאמר  בעווןבנים ובנים  בעווןמה תלמוד לומר? ללמדנו שלא יומתו אבות  –לא יומתו אבות על בנים" "

 .בעדות אבות –בעדות בנים; "ובנים לא יומתו על אבות"  –"איש בחטאו יומתו"? אלא "לא יומתו אבות על בנים" 

 :יבמות עט ע"א

ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול: את אדמוני ואת מפיבשת ואת חמשת בני " (שמואל ב' כ"א)...

ויפלו שבעתים יחד...".  'ה לעדריאל המחולתי... ויתנם ביד הגבעונים ויוקיעום בהר לפני המיכל בת שאול אשר ילד

 ?"והא כתיב: "לא יומתו אבות על בנים

 :על ספר המצוות להרמב"ם שורש שני" ,בעל "מגילת אסתרלדברי הגמרא סנהדרין דלעיל כתב 

ם לומר: אי ללמדנו בלבד שלא יומתו אבות בעוון לא יומתו... רצונ ולפי דעתו כי כשאמרו בגמרא "מה תלמוד לומר"

 !הרי כבר נאמר "איש בחטאו יומתו", אבל אין כוונת חז"ל, שלא יהיה לו פשט אחר זולתי זה של עדות ,בנים
 ?מהי הסתירה בין דברי הגמרא בסנהדרין ובין דבריה ביבמות  .1 

 ?"...בסנהדרין את המילה "אי ללמדנו לבד שלא ימותומה תיקן בעל מגילת אסתר בהוסיפו לדברי הגמרא   .2 

 

התוכל ליישב את הסתירה שבין דברי הגמרא בסנהדרין ובין דבריה בכתובות באופן אחר, שלא על דרך בעל   .3

 ?מגילת אסתר

 

 טעם לאסור קבלת עדות קרובים   .ד

 

  :ספר החינוך

בעדות אנשים, רצה המקום שנעשה דין בני אדם רק בעדות חזק  משורשי המצוה לפי שעיקר כל ענייני בני אדם תלויים

פן יתפשט הרגל עדותם זה על זה, לקבלו  ,אף בחיוב ,אמתי נקי מכל חשד, ולחיזוק עניין זה הרחיק כל עדות הקרובים

זק אף לזכות. והעניין הזה הוא מדרכי התורה השלימה, שהרחיק לעולם המכשולות והדברים הקרובים להימצא בהם הי

 .אצל בני אדם

ועוד נמצא לנו תועלת אחר בדבר, כי מהיות הקרובים שוכנים תמיד זה אצל זה ושיבתם וקימתם יחד, אי אפשר להם 

להינצל שלא יתקוטטו זה עם זה לפעמים, ואלו יאמינו בעדותם זה על זה, אולי בכעסם תמיד אלו עם אלו תעלה חמתם 

ראשם למלך. וכשוך החימה כמעט שיחנוק עצמו הקרוב מדאגתו על קרובו ועל לפי שעה, ויבואו לפני הדיין, וחייבו את 

 .ישרים 'מעשהו אשר עשה לו. וכל דרכי ה
 ?מה ההבדל בין שני הטעמים הניתנים בספר החינוך לאסור קבלת עדות קרובים   

Alef.  

1.  The implication of Shemot 20:8 is that there is vicarious atonement, whereby the ensuing 

generations will be punished for the iniquities committed by their ancestors, which flies in 

the face of Devarim 24:16 which categorically states that this is not the case! 

2.  Certainly both the Midrash Tannaim and RaShBaM use the same term that represents the 

Jewish people, as opposed to God, i.e., “Beit Din.” But it would appear that even Ibn Ezra, 

who employs the term “Yisrael” still means the Beit Din since this is the punitive arm of the 

Jewish people, The only possibility that Ibn Ezra has something else in mind is if we posit that 

he was entertaining the possibility of vigilante justice, the position of R. Nachman who 

contends “Avid Inish Dina LeNafshai”:  

 עמוד בתלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף כז 
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שלש עשרה,  -חמש, ולסנוקרת  -שלש, ולבעיטה  -שלח ליה רב חסדא לר"נ, הרי אמרו: לרכובה 

לפנדא דמרא ולקופינא דמרא מאי? שלח ליה: חסדא, חסדא, קנסא קא מגבית בבבל? אימא לי גופא 

א דלי דעובדא היכי הוה? שלח ליה, דההוא גרגותא דבי תרי דכל יומא הוה דלי חד מנייהו, אתא חד ק

ביומא דלא דיליה, א"ל: יומא דידי הוא! לא אשגח ביה, שקל פנדא דמרא מחייה. א"ל: מאה פנדי 

בפנדא למחייה, אפילו למ"ד לא עביד איניש דינא לנפשיה, במקום פסידא עביד איניש דינא לנפשיה. 

; היכא לנפשיהרב נחמן אמר: עביד איניש דינא דאתמר, רב יהודה אמר: לא עביד איניש דינא לנפשיה, 

היכא דליכא פסידא, רב יהודה  -כ"ע לא פליגי דעביד איניש דינא לנפשיה, כי פליגי  -דאיכא פסידא 

אמר: לא עביד איניש דינא לנפשיה, דכיון דליכא פסידא ליזיל קמיה דיינא; ר"נ אמר: עביד איניש דינא 

 ..לנפשיה, דכיון דבדין עביד לא טרח.

 הלכה יב רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ב
יש לאדם לעשות דין ה לעצמו אם יש בידו כח הואיל וכדת וכהלכה הוא עושה אינו חייב לטרוח ולבוא 

לבית דין, אף על פי שלא היה שם הפסד בנכסיו אילו נתאחר ובא לבית דין, לפיכך אם קבל עליו בעל 

 רין את דינו.דינו והביאו לבית דין ודרשו ומצאו שעשה כהלכה ודין אמת דן לעצמו אין סות

3.    

 דברים פרק כד
תּו: ס ֹו יּוָמֹֽ יׁש ְבֶחְטאִ֖ ִ֥ ים לֹא־יּוְמ֣תּו ַעל־ָא֑בֹות א  ִ֖ ים ּוָבנ  א־יּוְמ֤תּו ָאבֹו֙ת ַעל־ָבנ ִ֔ ֹֹֽ  )טז( ל

ה: ֶגד ַאְלָמָנֹֽ ל ֶבִ֖ א ַתֲחֹבִ֔ ֹ֣ ֣ר ָי֑תֹום ְול ט ג  ְׁשַפִ֖ ה מ  א ַתֶטִ֔ ֹ֣  )יז( ל
Since the next verse deals with judges bending justice in order to favor the poor, by 

implication the previous verse must also be addressing the justices with regard to their 

power to punish, i.e., they are not empowered to give a punishment earned by a parent to a 

child.  

4.  Yirmiyahu 31:26-9 “{S} 26 Behold, the days come, Saith the LORD, that I will sow the house of 

Israel and the house of Yehuda with the seed of man, and with the seed of beast. 27 And it 

shall come to pass, that like as I have Watched over them to Pluck up and to Break down, and 

to Overthrow and to Destroy, and to Afflict; so will I Watch over them to Build and to Plant, 

Saith the LORD. 28 In those days they shall say no more: The fathers have eaten sour grapes, 

and the children's teeth are set on edge.  29 But everyone shall die for his own iniquity; every 

man that eateth the sour grapes, his teeth shall be set on edge. {S} 

 Ibn Ezra is quoting verses to demonstrate that when God Punishes, He can Engage in vicarious 

atonement; yet in the verse in Yirmiyahu, He is Declaring that a time will come when that will 

no longer occur! 

Beit.  

1.  Sifrei pits against one another the two halves of Devarim 24:16 (see above), i.e., the Reisha 

(Lo Yumtu Avot Al Banim VeLo Banim Al Avot”) with the Seifa of the verse, i.e., “Ish BeCheto 

Yumatu”. The assumption of the question is that there should not be superfluity, and it 

appears that the ground covered in the Reisha is done so more efficiently, i.e., with less 

words, in the Seifa. Consequently, why doesn’t the Seifa appear alone?  

 The question could have been addressed more directly than the innovation of claiming that 

we are referring in the Reisha to the testimony of the close relative as not being able to indict 

the accused, by stating: the Reisha is providing the guideline that the Beit Din that is judging 

an individual cannot include the accused’s close relative, e.g., father, because we are 

suspicious regarding his ability to be objective in his deliberations about the case. Then the 

Seifa is talking about the rejection of vicarious atonement that the Reisha had not as yet 

discussed.  
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2.  The Sifrei is understanding “Al” as “Al Yedai”, i.e., by means of, in this case the testimony, of 

the other party who happens to be a close relative.  

 A similar usage is found in the verse:  

 ים פרק חדבר

ַען הֹו יך ְלַמ֣ ּון ֲאֹבֶת֑ א ָיְדעִ֖ ִֹ֥ ְעָת ְול ר לֹא־ָיַדִ֔ ְל֤ך ֶאת־ַהָמ֙ן ֲאֶׁש֣ ֹֽ ֲאכ  ֶבךָ֒ ַוַיֹֽ ְַֽיַעְנךָ֘ ַוַיְרע  א )ג( ַוֹֽ ֹ֣ י ל יֲעךָ֗ כ ִּ֠ ֹֽ ֶחם ַעלד  ־ַהֶל֤

ם: ְחֶיִ֥ה ָהָאָדֹֽ י־ְיֹקָוִ֖ק י  ֹֽ א פ  י ַעל־ָכל־מֹוָצִ֥ ִּ֛ ם כ  ָאָדִ֔ ְחֶי֣ה ָהֹֽ  ְלַבּדֹ֙ו י 

3.    

 דברים פרשת כי תצא פרק כד פסוק טז רש"ר הירש
בנים" וגו', ועצם הדין הזה כבר נלמד מן ההוראה  בחטאאולם לא נאמר כאן "לא יומתו אבות ...

אין להמית  -בנים" וגו'  -יומתו אבות על  -החיובית: איש בחטאו יומתו; אלא נאמר כאן דרך כלל: "לא 

מבחינה משפטית יש רק דרך אחת שאדם , ולא בנים בגרימת אבות. בגרימת בניםבנים",  -אבות "על 

; משום כך למדו מכאן את ההלכה יכול לגרום בה למותו של אחר בידי בית דין, ואין זו אלא דרך העדות

שכבר הובאה לעיל, שעדות הבנים איננה יכולה לחייב את האבות ועדות האבות איננה יכולה לחייב 

וכיחה )שם( מן הפסוק שלנו שלא רק אב ובנו פסולים להעיד זה על זה אולם ההלכה מאת הבנים. 

, עד לדרגה מסויימת של קורבה. ואין קרובים פסולים אלא פסול קורבה נוהג גם בקרובים אחרים

להעיד רק לחובת קרוביהם אלא גם לזכותם, ואין הם פסולים רק בדיני נפשות אלא גם בדיני ממונות; 

עיד רק זה על זה אלא שני קרובים פסולים להעיד גם "לעלמא": לזכותו או ואין קרובים פסולים לה

 ..לחובתו של אדם שלישי.

Gimel.  

1.  a) According to RaLBaG, the institution of “Goeil HaDam” in a case of accidental 

death is the basis of disqualifying close relatives from testifying:  
ר:)ט(  אֹמֹֽ ה ל  ר ְיֹקָוִ֖ק ֶאל־ֹמֶׁשִ֥ ִ֥  וְַיַדב 

ַען: ְרָצה ְכָנֹֽ ן ַאִ֥ ִ֖ ים ֶאת־ַהַיְרּד  ִ֥ ם ֹעְבר  י ַאֶתִּ֛ ִ֥ ם כ  ֶה֑ ל ְוָאַמְרָתִ֖ ֲאל  ְשָרא ִ֔ ֣י י  ֙ר ֶאל־ְבנ   )י( ַּדב 
ָמ֙ה  ְהֶי֣יָנה ָלֶכ֑ם ְוָנִ֥ס ָׁש֙ ְקָלִ֖ט ת  י מ  ִ֥ ים ָער  ִ֔ ם ָלֶכ֙ם ָער  יֶת֤ ְקר  ה:)יא( ְוה  ְׁשָגָגֹֽ ה־ֶנִֶ֖פׁש ב  ַח ַמכ   ֹרצ ִ֔

ט  ְקָלִ֖ ים ְלמ  ִּ֛ ל)יב( ְוָה֨יּו ָלֶכֶ֧ם ֶהָער  ֑ ֹגא  ט: מ  ְׁשָפֹֽ ה ַלמ  ָדִ֖ ִ֥י ָהע  ְפנ  ֹו ל  ַח ַעד־ָעְמדִּ֛ א יָמּו֙ת ָהֹרצ ִ֔ ֹ֤  ְול
ם: ְהֶיִ֥יָנה ָלֶכֹֽ ְקָלִ֖ט ת  י מ  ִ֥ ׁש־ָער  נּו ׁש  ֑ ת  ר ת  ים ֲאֶׁש֣ ִ֖  )יג( ְוֶהָער 

ת׀  ֣ ְקָלִ֖ט)יד( א  י מ  ִ֥ ֶרץ ְכָנַ֑ען ָער  ּו ְבֶא֣ ְתנִ֖ ים ת  ִ֔ ָער  ֙ת ְׁש֣לׁש ֶהֹֽ ן ְוא  ֶבר ַלַיְרּד ִ֔ ֣ ע  ְתנּ֙ו מ  ים ת  ָ֗ ְהֶיֹֽיָנה: ְׁש֣לׁש ֶהָער   ת 
ְקָל֑ט ָל֣נּו ֶלה ְלמ  ִ֖ ים ָהא  ִ֥ ׁש־ֶהָער  ְהֶיִּ֛יָנה ׁש  ם ת  ר ְוַלתֹוָׁש֙ב ְבתֹוָכִ֔ ֤ ל ְוַלג  ְשָרא ָ֗ ֣י י  ְבנ  ה:)טו( ל  ְׁשָגָגֹֽ ָמה ָכל־ַמכ ה־ֶנִֶ֖פׁש ב   ס ָׁשִ֔

ַח: ֹֽ ת ָהֹרצ  ֹות יּוַמִ֖ ַח ֑הּוא מִ֥ ֣ ת ֹרצ  ָכִּ֛הּו ַוָיֹמִ֖ ל׀ ה  י ַבְרֶזֶ֧ ְכל ֨ ם־ב   )טז( ְוא 
ַח: ֹֽ ת ָהֹרצ  ֹות יּוַמִ֖ ַחֹֽ ֑הּוא מִ֥ ֣ ת ֹרצ  ָכִּ֛הּו וַָיֹמִ֖ ּה ה  ֶבן ָי֩ד ֲאֶׁשר־ָי֨מּות ָבִ֥ ם ְבֶא֣  )יז( ְוא ִ֡

ֹו ב   ַח:)יח( אִ֡ ֹֽ ת ָהֹרצ  ֹות יּוַמִ֖ ַחֹֽ ֑הּוא מִ֥ ֣ ת ֹרצ  ָכִּ֛הּו וַָיֹמִ֖ ֹו ה  ץ־ָי֩ד ֲאֶׁשר־ָי֨מּות בִ֥ ֹֽ י ע  ֣  ְכל 
ם)יט(  ל ַהָּדִ֔ ֣ נּו: ֹגא  ֶתֹֽ ּוא ְימ  ֹו הִ֥ ְגעֹו בִ֖ ַח ְבפ  ֑ ית ֶאת־ָהֹרצ  ִ֖ ּוא ָימ   הִ֥

ָיִ֖  ְצד  יו ב  יְך ָעָלִּ֛ ִ֥ ְׁשל  ֹו־ה  נּו אֹֽ ה ֶיְהָּדֶפ֑ ְנָאִ֖ ם־ְבש  ת:)כ( ְוא   ה ַוָיֹמֹֽ
ַחֹֽ ֑הּוא  ֣ ת ַהַמֶכִ֖ה ֹרצ  ֹות־יּוַמִ֥ ת מֹֽ הּו ְבָידֹ֙ו ַוָיֹמִ֔ ָכ֤ ה ה  יָבָ֞ ם)כא( ֣אֹו ְבא  ל ַהָּדָ֗ ֣ ֹו: ֹגא  ְגעֹו־בֹֽ ַח ְבפ  ִ֖ ית ֶאת־ָהֹרצ  ִּ֛  ָימ 

 

ָיֹֽ  א ְצד  ִֹ֥ י ְבל ִ֖ יו ָכל־ְכל  יְך ָעָלִּ֛ ִ֥ ְׁשל  ה ֲהָד֑פֹו אֹו־ה  יָבִ֖ ַתע ְבלֹא־א  ם־ְבֶפִ֥  ה:)כב( ְוא 
א ְמבַ  ִֹ֥ ֹו ְול ֣ב לִ֔ ת ְוהּו֙א לֹא־אֹוי  יו ַוָיֹמ֑ ל ָעָלִ֖ ִ֥ ֹות ַוַיפ  א ְראִ֔ ֹ֣ ּות ָבּ֙ה ְבל ֶבן ֲאֶׁשר־ָימִ֥ ֹו:)כג( ֣אֹו ְבָכל־ֶאֶ֜ ׁש ָרָעתֹֽ ִ֖  ק 

ין  ִ֖ ה ּוב  ין ַהַמֶכִ֔ ה ב ֵּ֚ ָדִ֔ ע  ְפטּ֙ו ָהֹֽ ם)כד( ְוָׁשֹֽ ל ַהָּד֑ ֣ ֶלה: ֹגא  ֹֽ ים ָהא  ִ֖ ְׁשָפט  ל ַהמ   ַעִ֥
ַידָ֘ )כה(  ַח מ  ה ֶאת־ָהֹרצ ָ֗ ָדֶ֜ ילּו ָהע  צ ֨ ל ַהָּדםָ֒ ְוה  ֣ ָמה ְוָיַׁ֣שב  ֹגא  ֹו ֲאֶׁשר־ָנ֣ס ָׁש֑ ְקָלטִ֖ יר מ  ִ֥ ה ֶאל־ע  ָדִ֔ ע  יבּו ֹאתֹ֙ו ָהֹֽ ֤ ׁש  ְוה 

ֶדׁש: ֶמן ַהֹקֹֽ ֹו ְבֶׁשִ֥ ח ֹאתִ֖ ל ֲאֶׁשר־ָמַׁשִ֥ ן ַהָגֹדִ֔ ֣ ּה ַעד־ מֹו֙ת ַהֹכה   ָבָ֗
א ָהֹרצ ֑  ִ֖ א י צ  ִֹ֥ ם־ָיצ ָמה:)כו( ְוא  ּוס ָׁשֹֽ ר ָינִ֖ ֹו ֲאֶׁשִ֥ ְקָלטִ֔ יר מ  ֣  ַח ֶאת־ְגבּו֙ל ע 

א ֹאתֹ֙ו  ם)כז( ּוָמָצ֤ ל ַהָּדִ֔ ֣ ח  ֹגא  ְקָל֑טֹו ְוָרַצָ֞ יר מ  ֣ ּול ע  ְגבִ֖ ֕חּוץ ל  ל ַהָּדם֙ מ  ֤ ם: ֹגא  ֹו ָּדֹֽ ין לִ֖ ִ֥ ַח א  ֹרצ ִ֔  ֶאת־ָה֣
ן ַהָגֹד֑  ֣ ֹות ַהֹכה  ב ַעד־מִ֖ ְקָלטֹ֙ו י ׁש ִ֔ יר מ  ֤ י ְבע  ֣ ֹו:)כח( כ  ֶרץ ֲאֻחָזתֹֽ ַח ֶאל־ֶאִ֖ ל ָיׁשּו֙ב ָהֹרצ ִ֔ ן ַהָגֹדִ֔ ֣ י מֹו֙ת ַהֹכה  ִ֥  ל ְוַאֲחר 

ם: יֶכֹֽ ל מֹוְׁשֹבת  יֶכ֑ם ְבֹכִ֖ ט ְלֹדֹרת  ְׁשָפִ֖ ת מ  ֶלה ָלֶכִּ֛ם ְלֻחַקִ֥ ֶ֧  )כט( ְוָה֨יּו א 

Just as being a relative provides enough impetus to kill the murderer despite his not 

having done anything that incurs the death penalty, so too a witness who is closely 

related will find it difficult to be truly objective in terms of his testimony.  

b) The degree of closeness that is sufficient to disqualify one from testifying is derived from 

Parashat BeHar: 
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 ויקרא פרק כה
 ִ֖ ֹו ְלע  ְך אִ֥ ָמִ֔ ר תֹוָׁש֙ב ע  ֤ ר ְלג  ְמַכָ֗ ֑מֹו ְונ  יך ע  ִ֖ ְך ָאח  ְך ּוָמִ֥ ָמִ֔ ר ְותֹוָׁש֙ב ע  ֤ יג ַי֣ד ג  י ַתש ָ֗ ֣ ר:)מז( ְוכ  ֹֽ ַחת ג  ְׁשַפִ֥  ֶקר מ 

ְהֶיה־֑לֹו  ה ת  ר ְגֻאָלִ֖ ְמַכִ֔ י נ  ֣ יו )מח( ַאֲחר  ֶאָחִ֖ ד מ  נּוֶאָחִ֥ ְגָאֶלֹֽ  :י 
ֹו)מט( אֹו־ נּו  ֶבן־ֹּדדֹו֙ ֤אֹו  ֹדדָ֞ ְגָאֶלִ֔ ֹוי  ְׁשַפְחתִ֖ מ  ֹו מ  ר ְבָשרִּ֛ ֶ֧ ְשא  ֹו־מ  ל: אֹֽ ְגָאֹֽ ֹו ְונ  יָגה ָידִ֖ ִ֥ ש  ֹו־ה  נּו אֹֽ ְגָאֶל֑  י 

  אלשיך 
אחד מאחיו יגאלנו כי יחזירנו בתשובה כי הכל ערבים זה לזה. )מט( ומשום פגם משפחה הקרוב 

 קודם. תחלה אחד מאחיו ואם אין לו אח ראוי לכך או דודו כו'.קרוב 
The furthest distant relation that is disqualified is the son of an uncle. 

 

c) One might think that the Parasha of Ihr HaNidachat would provide a precedent of the 

Beit Din to replicate HaShem’s Description of Holding accountable later generations for 

the sins of their fathers:  

 דברים פרק יג
ק ֱאל יך ֲאֶׁש֩ר ְיֹקָו֨ ת ָעֶרָ֗ ע ְבַאַח֣ ְׁשַמָ֞ י־ת  ֹֽ ר:ק)יג( כ  אֹמֹֽ ם ל  ֶבת ָׁשִ֖ ן ְלךִּ֛ ָלֶׁשִ֥ ִ֥  יך ֹנת 

ך ְרֶבִ֔ ק  ַע֙ל מ  ַי֙ י־ְבל  ֹֽ ים ְבנ  ֤ ּו ֲאָנׁש  ים  )יד( ָיְצאָ֞ ִ֖ ר  ים ֲאח  ִ֥ ה ֱאלה  ה ְוַנַעְבָדִּ֛ ְלָכָ֗ ר נ  אֹמ֑ ם ל  יָרִ֖ י ע  ִ֥ יחּו ֶאת־ֹיְׁשב  ִּ֛ ַוַיּד 

ם: ר לֹא־ְיַדְעֶתֹֽ  ֲאֶׁשִ֥
את בְ  ִֹ֖ ה ַהז ָבִ֥ ה ַהתֹוע  ר ֶנֶעְשָתִּ֛ ֤ה ֱאֶמ֙ת ָנ֣כֹון ַהָּדָבִ֔ נ  ב ְוה  ֑ יט  ך:)טו( ְוָדַרְׁשָתֶ֧ ְוָחַקְרָתֶ֧ ְוָׁשַאְלָתִ֖ ה  ְרֶבֹֽ  ק 

ֶרבהַ )טז(  י־ָח֑ וא ְלפ  ִ֖ יר ַהה  ִ֥ י ָהע  ִּ֛ ְׁשב  ה ֶאת־ֹיֹֽ ֣ה ַתֶכָ֗ י־ כ  ּה ְלפ  ּה ְוֶאת־ְבֶהְמָתִ֖ ּה ְוֶאת־ָכל־ֲאֶׁשר־ָבִּ֛ ם ֹאָתֶ֧ ֨ ַהֲחר 

ֶרב:  ָחֹֽ

   הכתב והקבלה
החרם אותה ואת כל אשר בה. אותה הם אנשים הנדחים, ואת כל אשר בה, הנשים 

זכרים ובנקבות אין ממיתין אותן, וכן אמרו הנגררות אחר האנשים, אבל הטף שהם קטנים ב

בספרי חנן אומר לא יומתו אבות על בנים וגו' ובעיר הנדחת הכתוב מדבר, אבל בתוספתא 

של מסכת סנהדרין )פ' בתרא( נחלקו בה, קטני בני אנשי עיר הנדחת שהודחו עמה אין 

תן לך רחמים ורחמך נהרגין, רבי אליעזר אומר נהרגין, אמר לו ר' עקיבא מה אני מקיים ונ

והרבך, אם לרחם על הגדולים הרי כבר נאמר החרם אותה ואת כל אשר בה ובהמתה, ומה 

אני מקיים ורחמך והרבך אלו קטנים שבתוכה )לשון הרמב"ן( והרמב"ם )פ"ד מעכו"ם( פסק 

דאף הטף הורגין. וכתב עליו בעל מגדל עז דטעמו מדגרסי' בספרי הכה תכה את יושבי 

אמרו חכמים אין מקיימין את הטפלים כלל שהורגין אותן דדרשינן את רבויה. העיר מכאן 

ועוד דבכריתות )צריך להיות בתוספתא( פלוגתא דר"א ור"ע, דר"א סבר קטני בני רשעי 

ישראל נהרגין, ור"ע סבר אין נהרגין, ופסק הרמב"ם כר"א משום דסתם ספרי ר"ש וקאי 

נהו לא דברי הרמב"ן ולא דברי בעל מג"ע. עכ"פ כר"א. ע"ש. הן אמת דבספרי שלפנינו לית

ברור הוא שגרסת בעל מג"ע לא היה בספרי שלעיני רמב"ן, גם השמיט בעל מג"ע רישא 

דתוספתא, שמבואר בה דעת ת"ק דקטנים אין נהרגין וכר"ע ור"א דאמר דנהרגין יחיד הוא, 

 ואמאי פסק הרמב"ם כיחידאי.
ּה  יל ַליֹקָוִ֖ק )יז( ְוֶאת־ָכל־ְׁשָלָלָ֗ יר ְוֶאת־ָכל־ְׁשָלָלּ֙ה ָכל ִ֔ ֤ ׁש ֶאת־ָהע  ְקֹבץָ֘ ֶאל־֣תֹוְך ְרֹחָבּהָ֒ ְוָשַרְפָת֨ ָבא ֶ֜ ת 

ֹוד:קֱאל ָבֶנִ֖ה עֹֽ א ת  ִֹ֥ ם ל ל עֹוָלִ֔ ֣  יך ְוָהְיָת֙ה ת 
ֲח֣רֹון ק מ  ֶרם ְלַמַע֩ן ָיׁ֨שּוב ְיֹקָוֶ֜ ֑ ן־ַהח  ּוָמה מ  ק ְבָיְדךִּ֛ ְמאִ֖ ְדַבֶ֧ א־י  ֹֹֽ ך  )יח( ְול ְרֶבִ֔ ַחְמ֣ך ְוה  ֹֽ י֙ם ְור  ַתן־ְל֤ך ַרֲחמ  ֹו ְוָנֹֽ ַאפָ֗

יך: ע ַלֲאֹבֶתֹֽ ְׁשַבִ֖ ר נ   ַכֲאֶׁשִ֥
ע ְבקֹו֙ל ְיֹקָו֣ק ֱאל ְׁשַמָ֗ י ת  ֣ ִ֖י ק)יט( כ  ינ  ר ְבע  י ְמַצְּוךִ֖ ַה֑יֹום ַלֲעשֹו֙ת ַהָיָׁשִ֔ ִ֥ ר ָאֹנכ  יו ֲאֶׁשִּ֛ ְצֹוָתִ֔ ְׁשֹמ֙ר ֶאת־ָכל־מ  יך ל 

 יך:קלְיֹקָוִ֥ק אֱ 
One might have thought that just as the children of the Ihr HaNidachat are put to death as 

a result of grown-ups’ actions, the same might be true in other cases of punishments meted 

out by Beit Din. Ka Mashma Lan, we learn that this is not the case. 

d) One more case suggesting by the juxtaposition of its verses with those of not punishing 

someone for something that he didn’t do written in the Tora immediately next to one 
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another, that might serve as the basis for members of a Beit Din to also think, just like in 

the case of fathers and children not suffering for what one another might have done 

wrong,  that it is incumbent upon the court to mete out punishments, when in fact this is 

not the case:  

 דברים פרק כד
יך: ְׁשָעֶרֹֽ ר ְבַאְרְצךִ֖ ב  ְרךִּ֛ ֲאֶׁשִ֥ ג  ֹו מ  יך אֶ֧ ַאֶח֕ י ְוֶאְב֑יֹון מ  ֣ יר ָענ  ִ֖ ק ָשכ   )יד( לֹא־ַתֲעֹׁשִ֥

ּוא נֹ  יו הִ֥ ָל֕ ּוא ְוא  ֙י הִ֔ י ָענ  ֤ ֶמׁש כ  יו ַהֶשָ֗ ֹוא ָעָל֣ לֹא־ָתבֶ֧ ֹו ְוֹֽ ן ְשָכרֶ֜ ת ֨ י֙ך ֶאל־)טו( ְביֹומֹו֩ ת  א ָעֶל֨ ְקָר֤ א־י  ֹֹֽ א ֶאת־ַנְפׁ֑שֹו ְול ִ֖ ש 

ְטא: ֹֽ ק ְוָהָיִ֥ה ְבךִ֖ ח   ְיֹקָוִ֔
You might have thought that since the sin is so serious, it led to the poor individual calling 

out to HaShem for redress, resulting in a serious sin being committed by the one who hired 

him, nevertheless it is not something for which the offending individual should be punished 

by Beit Din.  

 

RaShI gives no indication that a Semichut HaParashiot interpretation applies, as does RaLBaG, 

but rather simply quotes the Rabbinic interpretation that we are dealing with giving 

testimony.  

2.  See Gimel 1b above.  

3.  See Gimel 1d above.  

Daled.  

1.  Zaleucus (Ancient Greek: Ζάλευκος; fl. 7th century BC) was the Greek lawgiver of 

Epizephyrian Locri, in Italy, said to have devised the first written Greek law code, the Locrian 

Code. Although the Locrian code distinctly favored the aristocracy, Zaleucus was famous for 

his conciliation of societal factions. No other facts of his life at all are certain. According to 

legends, he punished adultery with the forfeiture of sight. When his own son was condemned 

of this, he refused to exonerate him, instead submitting to the loss of one of his own eyes 

instead of exacting the full penalty of the culprit. Another law that he established forbade 

anyone from entering the Senate House armed. Faced with an emergency, he did so anyway, 

but when he was reminded of the law, he immediately fell upon his sword as a sacrifice to the 

sovereignty of the claims of social order. A similar story is told of Charondas. Anyone who 

proposed a new law, or the alteration of one already existing, had to appear before the 

Citizen's Council with a rope round his neck. If the Council voted against the proposal the 

proposer was immediately strangled… https://en.wikipedia.org/wiki/Zaleucus   

Devarim 24:16 would appear to mitigate against the idea of “shared punishment” between 
father and son due to the two clauses of the Reisha: 1) “Lo Yumut Avot Al Banim”; 2) 
“U’Banim Lo Yumtu Al Avot”. If it was a case of shared punishment, why is there need for two 
clauses when one would have sufficed?  

2.  II Melachim 14:4-6 
4 Howbeit the high places were not taken away; the people still sacrificed and offered in the 
high places. 5 And it came to pass, as soon as the kingdom was established in his (Amatzya’s) 
hand, that he slew his servants who had slain the king his father; 6 But the children of the 
murderers he put not to death; according to that which is written in the book of the law of 
Moshe, as the LORD Commanded saying: “The fathers shall not be put to death for the 
children, nor the children be put to death for the fathers; but every man shall be put to death 
for his own sin.”  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Locri
https://en.wikipedia.org/wiki/Adultery
https://en.wikipedia.org/wiki/Sword
https://en.wikipedia.org/wiki/Charondas
https://en.wikipedia.org/wiki/Zaleucus
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ShaDaL’s Kal VeChomer assumes the following: If the verse is saying that one cannot take the 
place of the other when punishments are doled out, that would nevertheless result in only 
one member of the pair suffering the punishment. Amatzyahu was going to kill those 
responsible for the murder of his father one way or the other. Were he also to kill the 
children of these individuals, then two people would end up being punished when only a 
single transgression was committed, something that he deemed far more unfair as compared 
to when, e.g., a child would take the place of the father to receive punishment.  

Heh.  
1.  Both RaDaK and RaLBaG note that the verse in II Melachim is not dealing with giving 

testimony, as the Rabbinic interpretation renders Devarim 24:16, but literally not vicariously 
punishing a later generation for something that they hadn’t done. Does this undermine the 
validity of the Rabbinic interpretation?  

2.  They both agree that the simple meaning of Devarim 24:16 is that children should not be 
punished for the sins of their fathers. What they appear to dispute is the validity of the 
Rabbinic interpretation regarding giving testimony.  
RaDaK states that included in the Peshat is the prohibition against giving testimony against a 
close relative.  
RaLBaG does not mention the Rabbinic interpretation, suggesting that he feels that the verse 
in II Melachim is a strong proof against it.  

Vav.  
1.   

ך  יגכא: יֶתִ֔ ְׁשָב֙ה ְבב  יָה ְוָיֹֽ ָעֶלָ֗ ֹֽ ּה מ  ְבָיֶ֜ ת ׁש  ְמַל֨ יָר֩ה ֶאת־ש  ס  ּה ְוה  ָמִ֖ יָה ְוֶאת־א  ִ֥ ה ֶאת־ָאב  ְכָתִּ֛ ּוָבִ֥
ים ֶיַַֽ֣רח ֑ ה׃ ָימ  ָשֹֽ ה ְלךִ֖ ְלא  ְיָתִ֥ ּה ְוָהֹֽ יָה֙ ּוְבַעְלָתִ֔ ֶל֨ ן ָת֤בֹוא א  ַחר כ ֶ֜  ְוַא֨

 

ַע  יחשם  יֶנ֣נּו ֹׁשמ ִ֔ ה א  ר ּומֹוֶרִ֔ ֣ ן סֹור  יׁש ב ֵּ֚ ְהֶי֣ה ְלא ָ֗ י־י  ֹֽ ֑מֹוכ  יו ּוְב֣קֹול א  ִ֖ ֹול ָאב  א  ְבקִ֥ ִֹ֥ ֹו ְול ְס֣רּו ֹאתִ֔ ְוי 

ם׃ יֶהֹֽ ע ֲאל  ְׁשַמִ֖  י 
 

ד כַ  טושם ה: ֤ ךב  ֶמִ֔ י֙ך ְוֶאת־א  ֨ ְּוךִ֖ יְ  ֶאת־ָאב  ר צ  ֲאֶׁשִ֥ ַעןקֱאל קָו֣ קַכֹֽ ַע֙ן  יך ְלַמ֣ יך ּוְלַמ֨ יֻכ֣ן ָיֶמָ֗ ֲאר  ׀ ַיֹֽ

ה ֲאֶׁשר־יְ  ֲאָדָמִ֔ ל ָהֹֽ ְך ַעֵּ֚ יַטב ָלִ֔ ֣ ְך׃קֱאל קָוִ֥ קי  ן ָלֹֽ ִ֥   יך ֹנת 
 

ד  יאשמות כ: ִ֥ ךַכב  ֶמ֑ יך ְוֶאת־א  ִ֖ ה ֲאֶׁשר־יְ  ֶאת־ָאב  ֲאָדָמִ֔ ל ָהֹֽ יך ַעֵּ֚ ֣כּון ָיֶמִ֔ ֲאר  ַע֙ן ַיֹֽ יך קֱאל קָוִ֥ קְלַמ֨

ְך׃ ן ָלֹֽ ִ֥  ֹנת 
In the first two cases, how the Eishet Yefat Toar and the Ben Sorer U’Moreh relate to their 
parents serves as criteria by which to qualify them for their respective stati. Therefore, when 
parents are mentioned in these verses, they are not presented as ends in themsevlce, but 
rather only means to an end.  
The cantillation on 21:13 of Mercha Tifcha under the words for mother and father 
demonstrate that they are ancillary to the idea of her crying for thirty days.  
Similarly, on 21:18, the Mercha Tifcha under “Bekol Aviv”, and the Meteg, Etnachta under 
“U’VeKol Imo” demonstrate that these words are ancillary to the voices of each of these 
individuals. When the child refuses to take heed of the instructions given him by his father 
and mother, there is a significant problem.  
In 5:15, respecting parents is the object of the entire Commandment. Therefore, the 
cantillation of Shenai Pashtin, Zakef Katan, duly draws attention to them as individual people, 
as opposed to something only associated with them. In Shemot 20:11, the same is true, 
although in this case the two notes are Tifcha, Etnachta. 
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2.   

֩י יְ  טו כג: ְךקֱאל קוָ֨ קכ  ֣ ְתַהל  ך  יך מ  ֲחֶנָ֗ ֶרב ַמֹֽ יְל֙ך ׀ ְבֶק֣ ֹֽ ֲחֶנִ֖יך ָק֑דֹוׁש ְלַהצ  יך ְוָהָיִ֥ה ַמֹֽ י֙ך ְלָפֶנִ֔ ְיֶב֨ ת ֹאֹֽ ֤ ְוָלת 

יך׃ ֲחֶרֹֽ ַאֹֽ ב מ  ר ְוָׁשִ֖ ה ְב֙ך ֶעְרַו֣ת ָּדָבִ֔ ְרֶא֤ א־י  ֹֹֽ  ְול
Since the word is separated from the phrase immediately following it, it seems to 
me that it would properly be called a Kadma. 

3.   

ְמךָ֞  יזשם  ְרְבךָ֗ ע  ב ְבק  ֣ נּו׃ י ׁש  א תֹוֶנֹֽ ִֹ֖ יך ַב֣טֹוב ֑לֹו ל ד ְׁשָעֶרִ֖ ר ְבַאַחִ֥ ְבַחִּ֛ ֹום ֲאֶׁשר־י   ַבָמקֶ֧
Whereas Targum Yonatan adds the phrase “and observes Mitzvot” between the words 
“Yeishev” and “BeKirbecha,” this would not be possible according to the cantillation since the 
combination of Meteg Revia binds the two words together without the possibility of inserting 
anything additional between them.  

 
 

 

 


