
  ב"ה 

 כ"א-דברים פרק י"ט פסוקים י"ד גבולות היחידה: 

 איסור הסגת גבול ודיני עדות : נושא היחידה 

 נדב טחוברכותב:  

י"ג, מביאה התורה מקרים נוספים שעלולים -לאחר שהובאו דיני רוצח בפסוקים א'הסבר כללי:  

, כמו מריבה על קרקעות, הסגת גדר הקרקע שלך פסוק י"ד(על להביא לידי רציחה )ראב"ע 

 על מנת להרוג אדם.לכיוון השטח השייך לחברך, ועדות של עדים זוממים 

  

ונספר לכיתה בקצרה את סיפור כרם נבות  -דיני רוצח  - נזכיר את הנושא הקודםפתיחה:  

 ט"ז(:-)מלכים א, פרק כ"א פסוקים א

אלא ַוְיִהי, ַאַחר ַהְדָבִרים ָהא   ר ְבִיְזְרעֶּ אִלי, ֲאשֶּ ם ָהָיה ְלָנבֹות ַהִיְזְרע  רֶּ ה, כֶּ ְך --לֶּ לֶּ יַכל ַאְחָאב, מֶּ ל ה  צֶּ א 

ל ר ַאְחָאב אֶּ ְמרֹון.  ב ַוְיַדב  ר ְתָנה-שֹׁ אמֹׁ ת-ָנבֹות ל  ל -ִלי ְלַגן-ַכְרְמָך ִויִהי-ִלי אֶּ צֶּ ָיָרק, ִכי הּוא ָקרֹוב א 

ְתָנה ְלָך ַתְחָתיו, יִתי, ְואֶּ ְתָנה ב  ינֶּיָך, אֶּ ּנּו; ִאם טֹוב ְבע  ם טֹוב ִממֶּ רֶּ ר -כֶּ ֹׁאמֶּ ה.  ג ַוי ף ְמִחיר זֶּ סֶּ ְלָך כֶּ

ל ת-ָנבֹות, אֶּ ְיהָוה, ִמִתִתי אֶּ ל-ַאְחָאב:  ָחִליָלה ִלי מ  ַתי ָלְך.  ד ַוָיבֹׁא ַאְחָאב אֶּ ף, -ַנֲחַלת ֲאבֹׁ יתֹו ַסר ְוָזע  ב 

ר-ַעל ָליו ָנב-ַהָדָבר ֲאשֶּ ר א  ר, לֹׁאִדבֶּ ֹׁאמֶּ אִלי, ַוי ת-ֹות ַהִיְזְרע  ן ְלָך אֶּ ת  -ַנֲחַלת ֲאבֹוָתי; ַוִיְשַכב, ַעל-אֶּ

ת ב אֶּ ָליו, ַמה-ָפָניו, ְולֹׁא-ִמָטתֹו, ַוַיס  ר א  ל ִאְשתֹו; ַוְתַדב  בֶּ ָליו, ִאיזֶּ ם.  ה ַוָתבֹׁא א  ה רּוֲחָך -ָאַכל ָלחֶּ זֶּ

ם.  ו ַוְידַ  ל ָלחֶּ כ  יְנָך, אֹׁ יָה, ִכיָסָרה, ְוא  לֶּ ר א  ל-ב  ר אֶּ ַמר לֹו ְתָנה-ֲאַדב  אִלי ָואֹׁ ת-ָנבֹות ַהִיְזְרע  ַכְרְמָך -ִלי אֶּ

ף, אֹו ִאם סֶּ ְתָנה-ְבכֶּ ץ ַאָתה, אֶּ ֹׁא-ָחפ  ר, ל ֹׁאמֶּ ם ַתְחָתיו; ַוי רֶּ ת-ְלָך כֶּ ן ְלָך אֶּ ת  ָליו, -אֶּ ר א  ַכְרִמי.  ז ַותֹׁאמֶּ

ל ִאְשתֹו, ַאָתה, ַעָתה תַ  בֶּ ה ְמלּוָכה ַעלִאיזֶּ ל; קּום ֱאָכל-ֲעשֶּ ָך-ִיְשָרא  ם, ְוִיַטב ִלבֶּ חֶּ ת--לֶּ ן ְלָך, אֶּ ת  -ֲאִני אֶּ

ָתמֹו; ַוִתְשַלח הספרים )ְסָפִרים( ם ְבחֹׁ ם ַאְחָאב, ַוַתְחתֹׁ ב ְסָפִרים ְבש  אִלי.  ח ַוִתְכתֹׁ ם ָנבֹות ַהִיְזְרע  רֶּ , כֶּ

ל ל-אֶּ ִנים ְואֶּ ר-ַהְזק  ִרים ֲאשֶּ ת ַהחֹׁ ְשִבים, אֶּ ר:  ִקְראּו-ְבִעירֹו, ַהיֹׁ אמֹׁ ב ַבְסָפִרים, ל  צֹום, -ָנבֹות.  ט ַוִתְכתֹׁ

ת ִשיבּו אֶּ ַרְכָת -ָנבֹות ְברֹׁאש ָהָעם.  י ְוהֹוִשיבּו ְשַנִים ֲאָנִשים ְבנ י-ְוהֹׁ ר, ב  אמֹׁ ְבִלַיַעל, נְֶּגדֹו, ִויִעֻדהּו ל 

ְך; ְוהֹוִציֻאהּו  לֶּ ְשִבים ְבִעירֹו, ֱאֹלִהים ָומֶּ ר ַהיֹׁ ִרים, ֲאשֶּ ִנים ְוַהחֹׁ י ִעירֹו ַהְזק  ת.  יא ַוַיֲעשּו ַאְנש  ְוִסְקֻלהּו, ְוָימֹׁ

ל ם, ִאיָזבֶּ יהֶּ ר ָשְלָחה ֲאל  ִשיבּו --ַכֲאשֶּ ם.  יב ָקְראּו, צֹום; ְוהֹׁ יהֶּ ר ָשְלָחה ֲאל  ר ָכתּוב ַבְסָפִרים, ֲאשֶּ ַכֲאשֶּ

ת אּו ְשנ י ָהֲאָנִשים ְבנ י ָנבֹות, ְברֹׁאש-אֶּ ת-ָהָעם.  יג ַוָיבֹׁ י ַהְבִלַיַעל אֶּ -ְבִלַיַעל, ַוי ְשבּו נְֶּגדֹו, ַוְיִעֻדהּו ַאְנש 

ת.  ִצֻאהּו ִמחּוץ ָלִעיר, ַוִיְסְקֻלהּו ָבֲאָבִנים ַוָימֹׁ ְך; ַויֹׁ לֶּ ַרְך ָנבֹות ֱאֹלִהים ָומֶּ ר, ב  אמֹׁ ד ָהָעם ל  יד  ָנבֹות נֶּגֶּ

לַויִ  ל, ִכי-ְשְלחּו, אֶּ בֶּ ַע ִאיזֶּ ת.  טו ַוְיִהי ִכְשמֹׁ ר:  ֻסַקל ָנבֹות, ַוָימֹׁ אמֹׁ ל ל  בֶּ ר -ִאיזֶּ ת; ַותֹׁאמֶּ ֻסַקל ָנבֹות ַוָימֹׁ

ל ל אֶּ בֶּ ת-ִאיזֶּ ש אֶּ ת-ַאְחָאב, קּום ר  ן ָלתֶּ א  ר מ  אִלי ֲאשֶּ ם ָנבֹות ַהִיְזְרע  רֶּ ף-כֶּ סֶּ ין ָנבֹות ַחי, --ְלָך ְבכֶּ ִכי א 

ל-ִכי ת אֶּ דֶּ ת ָנבֹות; ַוָיָקם ַאְחָאב, ָלרֶּ ַע ַאְחָאב, ִכי מ  ת.  טז ַוְיִהי ִכְשמֹׁ אִלי-מ  ם ָנבֹות ַהִיְזְרע  רֶּ  ְלִרְשתֹו. --כֶּ

 

כיצד זה  יג בסוף את מבוקשו?שמה רצה אחאב מנבות? כיצד הוא הנשאל את התלמידים: 

 מתקשר לנושא שבתחילת הפרק?



נחלת אבותיו של נבות, ולשם כך שכר עדי שקר, שהעידו שלנבות נסכם: אחאב חשק וחמד את 

 מגיע עונש מוות, ולאחר שבית הדין הרג את נבות, אחאב לוקח את השדה שלו.

גנבת נחלה, והאיסור של עדות  -איסור הסגת גבול  –ביחידה שלנו למדנו על שני האיסורים 

 שקר.

 איסור רציחה.  –שניהם חוברים יחד לנושא שלמדנו בתחילת הפרק 

 

 עיון בפסוקים: 

 נקרא את פסוק י"ד ונכתוב אותו על הלוח. נשאל את התלמידים: מהו האיסור המופיע בפסוק?

ים" ֹנִּ אש  לּו רִּ בְּ ר ּגָ ֶׁ בּול ֵרֲעָך, ֲאש  יג ּגְּ ר --לֹא ַתּסִּ ֶׁ ץ, ֲאש  ָארֶׁ ַחל, ּבָ נְּ ר ּתִּ ֶׁ ָך, ֲאש  ַנֲחָלתְּ יָך ֹנֵתן קֱאלֹ ה'ּבְּ

ָך  הּ לְּ ּתָ ש ְּ רִּ  ". לְּ

ככניסה  - בלשון ימינו סנתפשהוא נסביר לתלמידים, כי איסור הסגת גבול בתורה איננו כמו 

ן ית את הגבול ביזמשמעו בפסוק שלנו הוא להסיט פי אלאאחר,  ללא רשות לשטח של אדם

 וכדברי רש"י: להרחיב את נחלתו, שכנו כדי האדם לבין

שמחזיר סימן חלוקת הקרקע לאחור לתוך שדה חברו למען  ,)ישעיהו מב( 'נסוגו אחור'לשון "

 ."הרחיב את שלו

 נשאל: 

 ( ?לא תגזול"איזה עוד איסור עובר אדם שעושה מעשה שכזה") 

 ?אם כן, מדוע יש צורך באיסור נוסף 

 נמשיך בקריאת רש"י:

למד על העוקר תחום חברו שעובר  '?לא תסיגלמוד לומר: 'מה ת '.לא תגזול' מר:והלא כבר נא"

בארץ ישראל עובר  ,בנחלתך אשר תנחל וגו'' למוד לומר:ת ?יכול אף בחוצה לארץ .בב' לאוין

 '.לא תגזול'בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום  ,בשני לאוין

 

נבאר כי התורה אסרה על הסגת הגבול בארץ ישראל בשני איסורים, מפני החשיבות של חלוקת 

 בארץ באופן מדויק לכל אדם ולכל שבט.הנחלות 

 נשאל: מנין למד רש"י שהאיסור הוא רק בארץ ישראל?

ר " תשובה:  ֶׁ ץ, ֲאש  ָארֶׁ ַחל, ּבָ נְּ ר ּתִּ ֶׁ ָך, ֲאש  ַנֲחָלתְּ הּ קֱאלֹ ה'ּבְּ ּתָ ש ְּ רִּ ָך לְּ נדגיש מילים אלו  - " . יָך ֹנֵתן לְּ

 על הלוח.

 



יש איסור נוסף בנטילת קרקע שאינה שלך, דווקא בארץ ישראל, מלבד איסור הגזלה,  נסכם:

 מפאת מעלתה הגדולה של ארץ ישראל, שדורשת הקפדה גדולה יותר מהיושבים בה. 

 

 נקרא את פסוק ט"ו, ונבקש מהתלמידים לבארו:

ָכל-לֹא" , לְּ יש  אִּ ָחד ּבְּ ָכל ןָֺעו-ָיקּום ֵעד אֶׁ את-ּולְּ ָכל, ַחּטָ אחֵ -ּבְּ ר, טְּ ֶׁ י-ַעל:  יֱֶׁחָטא ֲאש  ֵני ּפִּ ים ש ְּ , ֵעדִּ

י-ַעל אוֹ  ה ּפִּ ָ לֹש  ים-ש ְּ ָבר.--ֵעדִּ  "ָיקּום ּדָ

 יש צורך לפחות בשני עדים. ,בשביל לחייב אדם בדין נרשום את הביאור על הלוח: 

לימוד   - "ין אביבנ"המושג המדבר על   - "דעד אח")אם יש זמן, ניתן להתייחס לרש"י ד"ה: 

כאן: רק במקומות  .יופיע בתורההוא לכל מקום אחר בו  ,של מילה או מושג ממקום אחדביאור 

עדים, כמו שמובא בפסוק  שנימדובר ב – בכל השארו, מדובר באחד, "עד אחד"שכתוב במפורש 

 ט"ז: "כי יקום עד חמס באיש", שהכוונה היא לשני עדים.(

 

 

 

 כ"א:-נמשיך בקריאת פסוקים ט"ז

י" ֵני-ָיקּום ֵעד-טז ּכִּ דוּ ש ְּ ָעמְּ , ַלֲענֹות ּבֹו, ָסָרה.  יז וְּ יש  אִּ ר-ָחָמס, ּבְּ ֶׁ ים ֲאש  ֵני -ָהֲאָנש ִּ פְּ יב, לִּ ם ָהרִּ ָלהֶׁ

ּנֵה ֵעדה' הִּ ים, ֵהיֵטב; וְּ טִּ ֹפְּ ּו ַהש ּ ש  ָדרְּ ים ָהֵהם.  יח וְּ מִּ ּיָ יּו ּבַ הְּ ר יִּ ֶׁ ים, ֲאש  טִּ ֹפְּ ַהש ּ ים וְּ ֵני ַהּכֲֹהנִּ פְּ ר -, לִּ קֶׁ ֶׁ ש 

ָך.  כ  ָהֵעד, ּבֶׁ רְּ ּקִּ ּתָ ָהָרע, מִּ ַערְּ יו; ּובִּ ָאחִּ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות לְּ ֶׁ ֲאש  ם לֹו, ּכַ יתֶׁ יו.  יט ַוֲעׂשִּ ָאחִּ ר ָעָנה בְּ קֶׁ ֶׁ ש 

לֹא ָראּו; וְּ יִּ עּו וְּ מְּ ש ְּ ים, יִּ ָארִּ ש ְּ ַהּנִּ ָבר ָהָרע ַהזֶּׁה-וְּ ּדָ פּו ַלֲעׂשֹות עֹוד, ּכַ לֹא ָתחֹוס, --ֹיסִּ ָך.  כא וְּ ּבֶׁ רְּ קִּ ּבְּ

פֶׁ  ָך:  נֶׁ ל.ֵעינֶׁ ָרגֶׁ ל ּבְּ גֶׁ ָיד, רֶׁ ן, ָיד ּבְּ ֵ ש  ן ּבְּ ֵ ן ש  ַעיִּ ן ּבְּ , ַעיִּ ש  נֶׁפֶׁ  "ש  ּבְּ

 

נספר לתלמידים את המקרה המתואר בפסוקים, שבו שני עדים מעידים עדות שקר, ולאחר 

בירור עם עדים אחרים, נמצא שהם שיקרו, כי הם כלל לא היו מקום האירוע בזמן שבו הוא קרה, 

שבאו עדים אחרים שמעידים אחרת מהם  –הבדיל מעדים מוכחשים ובכך בסיס העדות נעקר )ל

 בפרטי המקרה(. עדים אלו מכונים: "עדים זוממים". נרשום זאת על הלוח!

 

 נבקש שהתלמידים יצטטו לנו את הדין במקרה זה, ונרשום אותו על הלוח:

ם לֹו, כַּ " יתֶׁ יוַוֲעׂשִּ ָאחִּ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות לְּ ֶׁ  ".ֲאש 



    

 

 לעדים את מה שהם ניסו לעשות לאדם שהעידו עליו, וניתן דוגמאות:נבאר שיש לעשות 

 הם משלמים את הממון. –אם רצו לחייב אותו ממון 

 ימותו העדים במקומו. –אם רצו לחייב אותו מיתה 

 

נחזור לסיפור כרם נבות שסיפרנו בתחילת השיעור, ונשאל את התלמידים: כיצד הקפדה על 

לה למנוע את המעשה הרע של איזבל ואחאב? האם יש קשר בין מצוות אלו שלמדנו בשיעור, יכ

מצוות אלו לבין תחילת הפרק? )אי הקפדה על מצוות אלו עלולה להביא את האדם למעשים 

 רעים עד כדי רצח.(

 

 

 הצעות להמחשה: 

 סיפור.

 סיכום על הלוח.

 

 

 מסרים והפנמה: 

 מעלת ארץ ישראל וההקפדה על גזלת קרקע בתוכה. .א

 כיצד עבירה קלה עלולה להביא לידי עבירה חמורה. –עבירה גוררת עבירה  .ב

 

 

 מבט שלם: 

 ..." )ראב"ע על פסוק י"ד(.גבול מביא לידי ריב ומכות ורציחהכי הסגת  ,ונסמכה פרשה זו"

 

 סיכום: 

ביחידה זו למדנו על האיסור להסיג גבול דווקא בארץ ישראל עקב מעלתה, וכן למדנו על איסור 

עדים זוממים ועונשם. מעשים אלו עלולים להביא לרצח, כמו שלמדנו מאחאב, שחשק בקרקע 

 והשיגּה על ידי משפט שקר ואף רצח את נבות. על כן, נסמכו פרשיות אלו לדיני רוצח.


