
 

 'ח, 'כפרק  עדות|  ם"רמבב. 

 מלקות לא בו שאין רשע והרשיעוהו אחד על שהעידו עדים
 אף לוקין אלו הרי, הוזמו כך ואחר ממון חיוב ולא מיתה ולא
 העידו כיצד, ממון לחייבו ולא זה להלקות זממו שלא פי על
 או אמו נתגרשה בפנינו שהעידו כגון חלל שהוא כהן על

 וכן, לוקין הן הרי והוזמו פלוני ביום פלוני במקום נחלצה
, גולין ואינן לוקין והוזמו בשגגה שהרג אדם על העידו אם

 לוקין הן הרי, והוזמו הנפש שהרג זה של שורו על העידו
 עברי בעבד שנמכר עליו העידו, הכופר את משלמין ואין

 .הן הקבלה מפי אלו דברים וארבעה, לוקין והוזמו

 

 'ט, 'יפרק  נזקי ממון|  ם"רמב. ד

 למי להזיק שתתכוון עד המיתה אם נסקלת הבהמה אין
 להרוג מתכוון שהיה שור אבל, סקילה עליו חייבת שהיא

, ישראל בן והרג לנכרי נתכוון, האדם את והרג הבהמה את
 היה ואם, המיתה מן פטור קיימה בן והרג לנפלים נתכוון
 אף, עבד המית אם בקנס או, בכופר חייבין הבעלים מועד

 .לזה מועד והוא הואיל כוונה בלא שהרג פי על

 'ב, 'כפרק  עדות|  ם"רמב. ט

 כאשר שנאמר, הדין מן נהרגין אינן הוזמו כך ואחר עליו שהעידו זה נהרג
 זה לקה אם אבל, הקבלה מפי זה ודבר עשה לא ועדיין לעשות זמם

 לבעליו חוזר בעדותן זה ליד זה מיד הממון יצא אם וכן, לוקין עליו שהעידו
 .זה הוא שבוש א"א'. וכו עליו שהעידו זה נהרג ד"הראב השגת .לו ומשלמין

 

 סימן א'|  שו"ע חו"מ. יא

 שאינם דיינים אותו דנין, לאנסין המוסר דין וכן, דגרמי דיניד. 

 על ממון והוציאו, והוזמו שקר עדות שהעידו עדים: הגה. י"בא סמוכים

 ריש מרדכי) לשלם אותם ומחייבין אותם דנין, למיהדר אפשר ואי פיהם

 '.ב סעיף ט"כ סימן לקמן ועיין(. החובל פרק

 'י, "אכפרק  עדות|  ם"רמב. יב

 ואין נהרגין והוזמו המאורסה נערה על שבא זה על שהעידו שנים וכן... 
 פלוני, לאביה הקנס ומשלמין נהרגין והוזמו פלוני של בתו על בא, משלמין

 ומשלמין נסקלין פלוני של שורו, משלמין ואין נסקלין והוזמו השור רבע
 .בזה כיוצא כל וכן, השור לבעל השור דמי
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