קידושין דף מ"ג למסקנא

דף מ"ג ע"א

א .הגונב שור או שה ,וטבחו או מכרו על ידי שליח ,חייב .אע"פ שעבירה היא,
למדים טביחה ממכירה ,מה מכירה אינה אלא על ידי אחר ,כך גם טביחה על ידי
אחר חייב .וי"א ש'או' או 'תחת' מרבה שליח.
ג .שנים האוחזים בסכין ושוחטים בשחוטי חוץ ,פטורים ,שנאמר דם יחשב לאיש
'ההוא' .ואין חיוב שחוטי חוץ באנוס או שוגג או מוטעה ,שנאמר ונכרת 'האיש
ההוא'.
ד .האומר לשלוחו צא הרוג את הנפש ,הוא חייב ושולחיו פטור ,שאין שליח
לדבר עבירה .לשמאי הזקן שולחו חייב .וטעמו :י"א שלמד ממעילה וטביחה
ומכירה שיש שליח לדבר עבירה .וי"א שהשולח חייב עונש גדול בידי שמים
)כהורג עצמו .ולת"ק אין לו אלא עונש קטן כגורם( .וי"א שלענין רציחה למדים
מ'ואותו הרגת כחרב בני עמון' ,ששלוחו של אדם כמותו.
ה .גם לסובר יש שליח לדבר עבירה )שמאי ,לפירוש הראשון( ,אם אמר לשלוחו
צא בעול את הערוה ,ואכול את החלב ,השליח חייב ושולחיו פטור ,שלא מצינו
בכל התורה זה נהנה וזה מתחייב.
ו .שליח לקידושין או לגירושין או לממון ,י"א שנעשה עד .וי"א שאינו נעשה עד,
שחשוב כגופו .ולהלכה שליח נעשה עד.
ז .אמר לשלשה :צאו וקדשו לי את האשה ,י"א שלבית שמאי אחד נעשה שליח
ושנים יהיו עדים ,ולבית הלל כולם שלוחים ואין נעשים עדים ,ובשנים ,הכל
מודים שאין שניהם עדים ,כי אין שליח נעשה עד .וי"א שבשלשה ,לבית שמאי

יהיה אחד שליח ושנים עדים ,אבל השליח עצמו לא נעשה עד .ולבית הלל
השליח עצמו נעשה עד ,ולפיכך די בשנים.
ח .קידש אשה בפני שנים ולא אמר להם אתם עדיי ,הרי הן קידושין.

דף מ"ג ע"ב

א .לוה ששלח חוב למלוה על ידי שנים ,מעידים לו שפרע )כי שליח נעשה עד(.
לסובר שהמלוה את חבירו בעדים אין צריך לפרוע בעדים ,כי מתוך שיכולים
לומר החזרנוהו ללוה ,נאמנים לומר פרענום למלוה .ולאחר שתקנו חכמים
שבועת היסת ,צריכים לישבע שפרעו למלוה )כי גם אם היו אומרים החזרנוהו
ללוה ,היו צריכים שבועה( .והמלוה ישבע ללוה שלא קיבל ממנו כלום ,ויפרענו.
ב .לסובר שהמלוה את חבירו בעדים צריך לפרוע בעדים ,אינם נאמנים להעיד
שפרעו למלוה ,שהם נוגעים בדבר ,כי אם היו אומרים לא פרענו לו ,היו צריכים
להביא עדים שהחזירום ללוה.
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