
1  ""ֵאּלּו ְנָערֹות –מסכת כתובות פרק ג' 

"ֵאּלּו ְנָערֹות" –' גפרק כתובות מסכת   

  כט, א  .1
    ַמְתִניִתין    כט,א

ׁש ָלֶהן ְקָנס:  ּיֵ א  ֵאּלּו ְנָערֹות ׁשֶ ְמֶזֶרת  ַהּבָ    ,ַעל ַהמַּ
ִתיָנה     , ְוַעל ַהּנְ
    , ְוַעל ַהּכּוִתית

  

א ּיֹוֶרתַעל   ַהּבָ     ,ַהּגִ
בּוָיה ְ     , ְוַעל ַהׁשּ
ְפָחה ִ ְפּדוּ ,ְוַעל ַהׁשּ ּנִ     ,ׁשֶ

ירוּ וְ  ּיְ ְתּגַ ּנִ     , ׁשֶ
ְחְררוּ וְ  תַּ ׁשְ ּנִ     – ׁשֶ

ִנים ְויֹום ֶאָחד,  לֹׁש ׁשָ נֹות ׁשָ חּותֹות ִמּבְ   ּפְ
  

א    ַעל ֲאחֹותֹו    ַהּבָ
    ,ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו
    ,ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ 

ּתוֹ ְוַעל ֲאחֹות      ,ִאׁשְ
ת ָאִחיו     ,ְוַעל ֵאׁשֶ

ת ֲאִחי ָאִביו     ,ְוַעל ֵאׁשֶ
ה  ּדָ   ֵיׁש ָלֶהם ְקָנס,      - ְוַעל ַהּנִ

ֵרת ִהּכָ ֵהן ּבְ י ׁשֶ     –  ַאף ַעל ּפִ
ין ית ּדִ ֶהן ִמיַתת ּבֵ     .ֵאין ּבָ

  

    ְּגָמָרא
סּולֹות    ִאית ְלהּו ְקָנס,   -ָהֵני ְנָערֹות ּפְ

ירֹות  ׁשֵ   לֹא?!   -ּכְ
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ׁש ָלֶהם ְקָנס:  ּיֵ סּולֹות ׁשֶ א   ֵאּלּו ְנָערֹות ּפְ ְמֶזֶרת   ַהּבָ     ,ַעל ַהּמַ

ִתיָנה     ,ְוַעל ַהּנְ
  .. ְוַעל ַהּכּוִתית. 

  
  

 רש"י
 מתי'

. דוקא ערה אלו ערות
משהביאה שתי שערות עד 
שתבגר והם ששה חדשים שבין 
ערות לבגרות אבל קטה 

  ובוגרת אין להם קס:
. אם אסה אדם שיש להן קס

ותן לאביה חמשים כסף 
כדכתיב ותן האיש השוכב וגו' 

  (דברים כב):
. בגמרא פריך הבא על הממזרת

אבל כשירות לא ומשי פסולות 
 איצטריכא ליה לאשמועין:

. מן הגבעוים והיא תיה
אסורה לקהל דדוד גזר עליהם 
כדאמרין ביבמות (ד' עח:) ועל 
שם ויתם יהושע חוטבי עצים 
ושואבי מים וגו' (יהושע ט) קרי 

  להו תיים:
. קסבר גירי אריות הן כותית

ן בם וישן בלאו לא תתחת
 (דברים ז):

. ישראלית שפדית ועל השבויה
פחותה מבת שלש שים דבחזקת 
בתולה היא שאפי' בעלה בשביה 

  בתוליה חוזרים:
. שתקדשה לו ועל אשת אחיו

לאחיו וגירשה שאין בה מיתה 
  אלא כרת:

. שתקדשה ועל אשת אחי אביו
  לו וגירשה:

''פ שהן בהכרת הרי אין בהם אע
. וכרת לא פטר ליה מיתת ב''ד

 מן התשלומין:



2     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  ב -כט, א .2
ׁש ָלֶהן ְקָנס ֵאּלּו "[  ּיֵ   ]. ..."ְנָערֹות ׁשֶ

  
  ִאין,   -ַנֲעָרה 
ה      .לֹא – ְקַטּנָ

  
א?   ּנָ   ַמאן תַּ

  
  :  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

י ֵמִאיר ִהיא.    ַרּבִ
  

ַתְנָיא:     ּדְ
ה" ָערֹות   :ְקַטּנָ י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ תָּ ת יֹום ֶאָחד ְוַעד ׁשֶ     ,ֵיׁש ָלּה ֶמֶכר  - ִמּבַ

    .ְוֵאין ָלּה ְקָנס 
ֵגר  יּבָ תִּ ָערֹות ְוַעד ׁשֶ י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ תָּ ֶ     , ֵיׁש ָלּה ְקָנס  - ּוִמׁשּ

  ְוֵאין ָלּה ֶמֶכר,  
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

  
ָהָיה  י ֵמִאירׁשֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ׁש ֶמֶכר  ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ   ֵאין ְקָנס,   - ּכָ
ׁש ְקָנס  ּיֵ   ֵאין ֶמֶכר.   - ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ

  
  אֹוְמִרים:   ֲחָכִמיםוַ 

ה ֵגר  :ְקַטּנָ יּבָ תִּ ִנים ְויֹום ֶאָחד ְוַעד ׁשֶ לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ   .  "ֵיׁש ָלּה ְקָנס -ִמּבַ
  

  ִאין,   - ְקָנס
  לֹא?!   -ֶמֶכר 

  
  ֵאיָמא:  

ְמקֹום ֶמֶכר.    כט,ב   ַאף ְקָנס ּבִ
  
  
  

 רש"י
 גמ'

. כדמייתי ברייתא ר''מ היא
  לקמיה:

. יש לאביה בה זכייה יש לה מכר
  למכרה לשפחות:

. שהבא עליה איו ואין לה קס
  חייב קס:

. כדתיא (ערכין דף ואין לה מכר
:) יכול ימכור אדם את בתו כט

כשהיא ערה אמרת ק''ו מכורה 
כבר יוצאה עכשיו שאיה מכורה 

  איו דין שלא תמכר:
. שהיא מבת ג' שים ויום אחד

  ראויה לביאה:
 . בתמיה: מכר לא

. ומשום אף קס במקום מכר
קס קט בת שלש אבל למכר 
מבת יום אחד ועד שתביא שתי 

 שערות:
 



3  ""ֵאּלּו ְנָערֹות –מסכת כתובות פרק ג' 

  כט, ב  .3
ֵני ְקָנָסא ִניְנהּו?!   -ְוָהֵני    ּבְ

אן אי? ִאיְקֵרי ּכָ ה"  :ְוַאּמַ ָ ה ָהְראּוָיה לוֹ  - (דברים כב, כט) 1"ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ָ   !ִאׁשּ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ֲעָרה"-"ַנֲעָרה" )ח(דברים כב, כ 2"ַנֲעָרה"    , (דברים כב, כט) "ַהנַּ

  ְלגּוֵפיּה,   - ַחד 
יֵבי ָלאִוין,    -ְוַחד    ְלַאּתּוֵיי ַחּיָ
יֵבי כָּ   -ְוַחד    ֵריתֹות.  ְלַאּתּוֵיי ַחּיָ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

תּוָלה"  תּולֹת" (שמות כב, טו) 3"ּבְ תּולֹת" - "ּבְ     ,(שמות כב, טז) 4"ַהּבְ
  ְלגּוֵפיּה,   - ַחד 

יֵבי ָלאִוין,    -ְוַחד    ְלַאּתּוֵיי ַחּיָ
יֵבי כָּ   -ְוַחד    ֵריתֹות.  ְלַאּתּוֵיי ַחּיָ

  
א ּפָ ֵריׁש ָלִקיׁש?  ,ְוַרב ּפַ   ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ּכְ

  
ֵעי ֵליּה לְ  ֵיי,  ְד כִ ַההּוא ִמיּבָ   ַאּבַ

ָאַמר  ֵייּדְ   :  ַאּבַ
א ָעֶליָה ּוֵמָתה  טּור –ּבָ    ,ּפָ

ֱא  ּנֶ ֲעָרה"ַמר: ׁשֶ    ,(דברים כב, כט) "ְוָנַתן ַלֲאִבי ַהנַּ
  ְולֹא ַלֲאִבי ֵמָתה.   - ַלֲאִבי ַנֲעָרה

  
א?  ,ְוֵריׁש ָלִקיׁש  ּפָ ַרב ּפַ   ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ּכְ

  
ָוה.   ֵעי ֵליּה ִלְגֵזיָרה ׁשָ   ַההּוא ִמיּבָ

ַתְנָיא:     ּדְ
קֹ" ֶסף ִיׁשְ מֹ"ּכֶ תּולֹת"ל ּכְ תּולֹות,     - (שמות כב, טז) ַהר ַהּבְ מֹוַהר ַהּבְ ֵהא ֶזה ּכְ ּיְ   ׁשֶ

ֶזה תּולֹות ּכָ   .  "ּומֹוַהר ַהּבְ
  

ֵעי ֵליּה לְ  ,ְוֵריׁש ָלִקיׁש  ֵיי,  כִ ַנִמי ִמיּבָ   ְדַאּבַ
א ּפָ ָוה!   ,ְוַרב ּפַ ֵעי ֵליּה ִלְגֵזיָרה ׁשָ   ַנִמי ִמיּבָ

  
א    ,ֶאּלָ

א יתָּ ִתיִבי:  ׁשִ ֲעָרה"- "ַנֲעָרה" )ח(דברים כב, כ "ַנֲעָרה"  ְקָרֵאי ּכְ    ,(דברים כב, כט) "ַהנַּ
תּוָלה" תּולֹת" (שמות כב, טו) "ּבְ תּולֹת"- "ּבְ   ,  (שמות כב, טז) "ַהּבְ

ֵרי      ,ְלגּוַפְייהוּ  –תְּ
ֵייכִ לְ  – ַחד      ,ְדַאּבַ

ָוה,    -ְוַחד    ִלְגֵזיָרה ׁשָ
יְתרּו ֵליּה   ֵריִאּיַ יֵבי ָלאִוין - ַחד   :תְּ     ,ְלַאּתּוֵיי ַחּיָ

יֵבי כָּ   -ְוַחד    ֵריתֹות.  ְלַאּתּוֵיי ַחּיָ
  

 
ּה לֹא יּוכַ  1 ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ ה ּתַ ָ ֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ים כָּ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי ַהנַּ ֵֹכב ִעּמָ ל ָיָמיו ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ָחּה כָּ לְּ   ל ׁשַ
ּה  2 ַכב ִעּמָ ּה ְוׁשָ ה ּוְתָפׂשָ ר לֹא ֹאָרׂשָ י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתּוָלה ֲאׁשֶ   ְוִנְמָצאוּ כִּ
ה  3 ָ ה ּלֹו ְלִאׁשּ ּה ָמהֹר ִיְמָהֶרנָּ ַכב ִעּמָ ה ְוׁשָ ר לֹא ֹאָרׂשָ תּוָלה ֲאׁשֶ ה ִאיׁש ּבְ   ְוִכי ְיַפּתֶ
תּולֹת  4 מַֹהר ַהּבְ קֹל כְּ ֶסף ִיׁשְ ּה לֹו כֶּ   ִאם ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביָה ְלִתּתָ

 רש"י
. יש להן קס לערות ואמאי

  פסולות:
  . אמתי' מקשי:איקרי כאן כו'

. באוס ה''ג ערה ערה הערה
כתיב כי ימצא איש ערה בתולה 
וגו' וכתיב בתריה ותן האיש 
השוכב עמה לאבי הערה 
ודרשין ערה יתירה וה''א 
יתירה דהערה דמצי למיכתב 

  ותן לאביה:
  . לכשרה:חד לגופיה

. בתולה בתולות הבתולות
במפתה כתיב וכי יפתה איש 
בתולה וקרא אחריא בתריה 

לות כסף ישקול כמוהר הבתו
ומצי למיכתב כמוהר בתולות 
הא תלת דדרשין ה' יתירה 
ובתולות דמצי למיכתב כמוהר 

  ולשתוק:
. ההוא הערה ההוא מיבעי ליה

הא דלא כתיב ותן לאביה מיבעי 
ליה לכדאביי שאם לא הספיק 
האב להעמידו בדין עד שמתה 

  פטור:
. משמע שהיא לאבי הערה

  קיימת:
תיב . בתולה דכמיבעי ליה לג''ש

גבי מפתה מיבעי ליה לג''ש 
בתולה בתולה לג''ש מה כסף 
האמור באוס חמשים אף 
מפתה חמשים ומה מפתה 
שקלים דכתיב ביה ישקול אף 
חמשים של אוס שקלים 

  קאמר:
. חמשים כסף כמוהר הבתולות

המפורשים במאס את 
  הבתולה:

. חמשים כמוהר שיהא זה
 הבתולות:

. יהיו שקלים ומוהר הבתולות 
  כזה:

. ותהי מופה מצד וחד לג''ש
 אחד ולמידים הימה:



4     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  א  ל, – כט, ב   .4
ׁש ָלֶהן ְקָנס"[ ּיֵ   ]. ..." ֵאּלּו ְנָערֹות ׁשֶ
  
א,  וּ  ּנָ   ְלַאּפּוֵקי ֵמַהאי תַּ

ַתְנָיא:     ּדְ
ה" " ָ יְמִני  –  (דברים כב, כט) 5"ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ְמעֹון ַהתִּ   אֹוֵמר:   ׁשִ

ּה ֲהָוָיה ׁש ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ ָ     .ִאׁשּ
ן ְמַנְסָיא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יָמּה  ה ָהְראּוָיה ְלַקּיְ ָ   .  "ִאׁשּ
  

יַנְייהּו?     ַמאי ּבֵ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
יַנְייהּו.   א ּבֵ   ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ִאיּכָ

ָאַמר:  ּה ֲהָוָיה"ְלַמאן ּדְ ּה ֲהָוָיה  - "ֵיׁש ּבָ     ,ָהא ַנִמי ֵיׁש ּבָ
ָאַמר:  יָמּה "ְלַמאן ּדְ יָמּה.   - "ְראּוָיה ְלַקּיְ   ָהא ֵאיָנּה ְראּוָיה ְלַקּיְ

  
י ֲעִקיָבא    ,ּוְלַרּבִ

יֵבי ָלאִוין,   ַחּיָ ין ּתֹוְפִסין ּבְ ָאַמר: ֵאין ִקיּדּוׁשִ   ּדְ
יַנְייהּו?     ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ דֹול,  ַאְלָמָנה ְלכֹ   :ִאיּכָ   ֵהן ּגָ

י ִסיַמאי, כְּ    ַרּבִ
ַתְנָיא:     ּדְ

י ִסיַמאי "   אֹוֵמר:  ַרּבִ
י ֲעִקיָבא ַמְמֵזִרין,  ִמן ַהּכֹ ה ַרּבִ   ל עֹוׂשֶ
דֹול.  ַאְלָמָנה ְלכֹחּוץ ֵמ    ֵהן ּגָ

ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה:  ח ׁשֶ ל"  "לֹא ִיּקָ     - טו)- (ויקרא כא, יד 6... ְולֹא ְיַחּלֵ
ה ה ,ִחיּלּוִלין הּוא עֹוׂשֶ   .  "ַמְמֵזִרין ְוֵאין עֹוׂשֶ

  
י וּ  ָבב,  ְלַרּבִ   ְיׁשֵ

ָרֵאל ִיׂשְ יָאה ּבְ ֵאין לֹו ּבִ ל ׁשֶ ָהָיה אֹוֵמר: ּכָ ן יֹוֵסף ׁשֶ ָאַמר: ּבֹואּו ְוִנְצַוח ַעל ֲעִקיָבא ּבֶ ָלד ַמְמֵזר,   - ּדְ   ַהּוָ
יַנְייהּו?     ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ה   ל,א יֵבי ֲעׂשֵ    ,ִמְצִרי    :ַחּיָ
  ַוֲאדֹוִמי. 

  
י ִסיַמאי ָקָאֵתי ָהִניָחא ַרּבִ ֲעָמא ּדְ ָבב ִאי ְלַאּפּוֵקי ִמּטַ י ְיׁשֵ יר,  -  ְלַרּבִ ּפִ   ׁשַ

יּה ָקָאַמר ַנְפׁשֵ א ִאי ַטֲעָמא ּדְ ָרֵאל :ֶאּלָ ִיׂשְ יָאה ּבְ ֵאין לֹו ּבִ ל ׁשֶ ָלד ַמְמֵזר   -  ּכָ   ,ַהּוָ
הוַ  יֵבי ֲעׂשֵ     – ֲאִפיּלּו ַחּיָ

יַנְייהּו?     ַמאי ּבֵ
  

א  יַנְייהוּ ִאיּכָ    :ּבֵ
עּוָלה  דֹול.  כֹ לְ ּבְ   ֵהן ּגָ

  
ָנא   ?ּוַמאי ׁשְ

  
כֹּ  ֶוה ּבַ ֵאינֹו ׁשָ ה ׁשֶ ֲהָוה ֵליּה ֲעׂשֵ   ל. ּדַ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ם ְקָנס.  ַהּכֹ ּלֵ ׁשַ ּמְ ה ׁשֶ ּדָ ָבא ַעל ַהּנִ   ל מֹוִדים ּבְ
ָאַמר:  ּה ֲהָוָיה"ְלַמאן ּדְ ּה ֲהָוָיה,    - "ֵיׁש ּבָ   ָהא ַנִמי ֵיׁש ּבָ

ָאַמר יָמּה " :ְלַמאן ּדְ יָמּה.   - "ְראּוָיה ְלַקּיְ   ָהא ַנִמי ְראּוָיה ְלַקּיְ
 

5  ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי ַהנַּ ֵֹכב ִעּמָ ל ָיָמיו ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ָחּה כָּ לְּ ּה לֹא יּוַכל ׁשַ ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ ה ּתַ ָ ֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ   ים כָּ
ה ידידידיד 6 ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ י ִאם ּבְ ח כִּ ה לֹא ִיּקָ ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאלֶּ י ֲאִני  טוטוטוטו.  ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ יו כִּ ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ ׁשוֹ  ה'ְולֹא ְיַחלֵּ   ְמַקּדְ

 רש"י
. מתי' דקתי יש ולאפוקי מהאי תא

קס לממזרת ולאחותו לאפוקי מהאי 
  תא:

לו  . שקדושין תופסיןשיש בה הויה
בה פרט לאחותו ולכל חייבי כריתות 
דילפין בקדושין שאין קדושין 
תופסין בהן בפרק שלישי (דף סז:) 
ומשמע ליה תהיה לשון הוית קדושין 
ור''ש בן מסיא משמע ליה תהיה 

  לשון קיום:
. דקדושין הא מי אית בה הויה

  תופסין בחייבי לאוין והתם יליף לה:
קדושין תופסין ולר''ע דאמר אין 

. ביבמות בהחולץ (דף בחייבי לאוין
מד:) בברייתא המחזיר גרושתו ר''ע 

  אומר אין לו בה קדושין:
. משום ר''ש בן מסיא מאי ביייהו

קא פריך לה דאילו שמעון התימי 
שמעין ליה ביבמות (דף מט.) דפליג 
עליה דר''ע בהא דתן איזהו ממזר כל 

ר''ע  שאר בשר שהוא בלא יבא דברי
שמעון התימי אומר כל שחייבין עליו 
כרת בידי שמים אלא לר''ש בן מסיא 
קא בעין לה אי ס''ל כר''ע מאי איכא 
בין משמעותא דתהיה לשון קיום 
למשמעות דשמעון התימי אי מי 
משמע ליה לר''ש בן מסיא לשון 
הויה אימעיטא לה ממזר ומה בין 

  ראויה לקיימה ליש בה הויה:
. דמודה בה ר''ע לכהן גדולאלמה 

שקדושין תופסין לו בה ואע''פ שהיא 
בלאו וכרבי סימאי והוא הדין גרושה 

  להדיוט:
  . כל הולדים מחייבי לאוין:מן הכל
. וסמיך ליה ולא יחלל זרעו לא יקח

מדין כהוה הוא מחללו ולא שם 
  ממזרים עליהם:

. בואו וצוח על עקיבא בן יוסף
  ל חם:שמרבה ממזרים בישרא

שהוא אומר כל שאין לו ביאה 
. הבא על אשה שאין לו בה בישראל

היתר ביאה הולד ממזר אפי' אלמה 
 לכ''ג מי: 

. בתוך חייבי עשה מצרי ואדומי
שלשה דורות דכתיב (דברים כג) דור 
שלישי יבא להם דור שי לא ולאו 

  הבא מכלל עשה עשה:
. אי רבי ישבב האי כל שאין לו היחא
יאה דקאמר אליבא דר''ע לאו היתר ב

כללא כייל אלא לאפוקי מדרבי 
סימאי לחודיה אתא ואחייבי לאוין 
הוא דפליג לאוסופי חייבי לאוין 
בכהוה אבל שום חייבי עשה לא 

  הוסיף:
. מציו למימר איכא ביייהו שפיר

דשמעון התימי ור''ש בן מסיא 
  חייבי עשה:

. אי לאו אדרבי סימאי קאי אלא
דפשיה קאמר בשם ר''ע שכל וטעמא 

שאין לו היתר ביאה באשה זו הולד 
  ממזר מאי איכא למימר:

. שאין בה לאו דאלמות בעולה לכ''ג
וגירושין אלא עשה דבתולה יקח 
(ויקרא כא) ולא בעולה וא''ת יש כאן 
לאו דזוה לא אשכחן תא דאמר פוי 

זוה אלא ר'  הבא על הפויה עשאה
אלעזר ולית הלכתא כוותיה ואין זוה 
אלא הבעלת לפסול לה ובבעולה 
שלא כדרכה איירי דאי כדרכה תו 

  ליכא קס:
. האי עשה משאר עשה ומאי שא

  דמודה ביה ר''ע:
. דהוה ליה עשה שאיו שוה בכל

שאיו והג אלא בכ''ג אבל עשה 
 דמצרי ואדומי והג בכל הקהל:

. המקדש אשה הא מי יש בה הויה
 בימי דותה מקודשת:



5  ""ֵאּלּו ְנָערֹות –מסכת כתובות פרק ג' 

          לא, א  –ל, א   .5
ׁש ָלֶהן ְקָנס ֵאּלּו ְנָערֹות  "[  ּיֵ   ]. ..."ׁשֶ
   
ָנה.  וּ  ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ ַרּבִ   ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ
  

ַתְנָיא:     ּדְ
ָנה" ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ לּוִמין.   ַרּבִ ׁשְ ת ְלתַּ ּבָ ׁשַ ּפּוִרים ּכְ ה ֶאת יֹום ַהּכִ   ָהָיה עֹוׂשֶ

ת  ּבָ ַנְפׁשוֹ   - ַמה ׁשַ יב ּבְ     ,ִמְתַחּיֵ
לּוִמין,   ׁשְ   ּוָפטּור ִמן ַהתַּ

ּפּוִרים  ַנְפׁשוֹ   - ַאף יֹום ַהּכִ יב ּבְ     ,ִמְתַחּיֵ
לּוִמיןוּ  ׁשְ טּור ִמן ַהתַּ   .  "ּפָ

  
ָנה?   ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ ַרּבִ   ַמאי ַטֲעָמא ּדְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ
יֵדי ָאָדם (שמות כא, כב) 7"ָאסֹון"  :ֶנֱאַמר     ,ּבִ

ַמִים,  (בראשית מב, לח) 8"ָאסֹון" :ְוֶנֱאַמר יֵדי ׁשָ   ּבִ
יֵדי ָאָדם  "ָאסֹון"ָמה  לּוִמין,   - ָהָאמּור ּבִ ׁשְ טּור ִמן ַהתַּ   ּפָ
ַמִים  "ָאסֹון"ַאף  יֵדי ׁשָ לּוִמין.   -ָהָאמּור ּבִ ׁשְ טּור ִמן ַהתַּ   ּפָ

  
ר ַאֲהָבהַמְתִקיף ָלּה  א ּבַ   :  ַרב ַאּדָ

ִכי ָקא  אי ּדְ ים ּוַפִחים - ְלָבֵניּה   ַיֲעקֹבַמְזַהר ְלהּו ִמּמַ ַמִים ִניְנהּו?   ,ַעל ִציּנִ ִביֵדי ׁשָ   ּדְ
ְלָמא ֵבי ַעל ּדִ ִביֵדי ָאָדם ִניְנהּו!    ,ַאְרָיא ְוַגּנָ   ּדְ

  
  ַאְזַהר,   -ַאָהא  ַיֲעקֹבַאּטּו 

    !לֹא ַאְזַהר? -ַאָהא 
י ַאְזַהר.   - ַיֲעקֹב ל ִמיּלֵ   ַעל ּכָ

  
ִחים "וְ  ים ּפַ ַמִים ִניְנהוּ  -ִציּנִ יֵדי ׁשָ     !?"ּבִ

  ְוָהַתְנָיא: 
ַמִים ַהּכֹ" יֵדי ׁשָ     ,ל ּבִ

ִחים,   ים ּפַ יּנִ   חּוץ ִמּצִ
ֱאַמר: ּנֶ ׁש  ׁשֶ ֶדֶרְך ִעּקֵ ִחים ּבְ ים ּפַ   !  (משלי כב, ה) ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹו ִיְרַחק ֵמֶהם" , "ִצנִּ

  
ֵבי "ְותּו,  יֵדי ָאָדם ִניְנהוּ  -ַאְרָיא ְוַגּנָ   ?!  " ּבִ

ֵני  ,ַרב יֹוֵסףְוָהָאַמר  יאְוֵכן תָּ י ִחּיָ   :  ַרּבִ
ׁש,  " ְקּדָ ית ַהמִּ ָחַרב ּבֵ   ִמּיֹום ׁשֶ

ְטלּו ַסְנֶהְדִרין ּבָ י ׁשֶ     ,ַאף ַעל ּפִ
ע ִמיתֹות  ְטלוּ  -ַאְרּבַ     .לֹא ּבָ

  
ְטלוּ "   ?!  "לֹא ּבָ

ְטלּו ְלהּו!    ָהא ּבָ
   

א    ל,ב ע ִמיתֹות ^ :ֶאּלָ ין ַאְרּבַ ְטלּו.  -ּדִ   לֹא ּבָ
   

יב ְסִקיָלה ְתַחּיֵ ּנִ ג  -   ִמי ׁשֶ     ,אֹו נֹוֵפל ִמן ַהּגַ
ה ּדֹוַרְסּתֹו.     אֹו ַחּיָ

ֵריָפה יב ׂשְ ְתַחּיֵ ּנִ ְדֵליָקהאֹו   -  ּוִמי ׁשֶ     ,נֹוֵפל ּבִ
יׁשֹו.     אֹו ָנָחׁש ַמּכִ

יב ֲהִריָגה  ְתַחּיֵ ּנִ ְלכּות   - ּוִמי ׁשֶ     ,אֹו ִנְמָסר ַלמַּ
ִאין ָעָליו.     אֹו ִליְסִטים ּבָ

יב ֶחֶנק ְתַחּיֵ ּנִ ָנָהר  -  ּוִמי ׁשֶ     ,אֹו טֹוֵבַע ּבְ
י ְסרּוְנּכִ   !  "אֹו ֵמת ּבִ

 
ית  7 ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ ה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש כַּ ָ ים ְוָנְגפּו ִאׁשּ צּו ֲאָנׁשִ ְפִלִלים ְוִכי ִינָּ ה ְוָנַתן ּבִ ָ ַעל ָהִאׁשּ   ָעָליו ּבַ
ם ֶאת ׂשֵ ַוּיֹאֶמר לֹא ֵיֵרד בְּ  8 ְלכּו ָבּה ְוהֹוַרְדּתֶ ר ּתֵ ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ ָאר ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ּבַ י ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנׁשְ ֶכם כִּ אֹוָלה ִני ִעּמָ ָיגֹון ׁשְ   יָבִתי ּבְ

 רש"י
. מתי' ולאפוקי מדר' חויא

דמחייב תשלומין לבא על אחותו 
ואע''פ שמתחייב כרת בביאתו 

  מפקא מדר' חויא:
. לפטור את יום הכפורים כשבת

המדליק את הגדיש ביום 
  הכפורים כאילו הדליקו בשבת:

  . שהוא מיתת ב''ד:מה שבת
. כדתן פטור מן התשלומין

במתי' גבי בא על בתו ויליף לה 
 מולא יהיה אסון עוש יעש:

. שהוא בכרת אף יום הכפורים 
חיוב פש הוא זה ופטור מן 

  התשלומין:
. ולא יהיה אסון אסון בידי אדם

דמשתעי במיתת ב''ד למימר 
משלם  דהיכא דליכא מיתת ב''ד

  דמי ולדות:
. וקראהו אסון בידי שמים

  אסון:
  . קור וחום:ציים פחים
. אם באים פורעיות בידי שמים

 על האדם גזירת המלך הוא:
. שפעמים חוץ מציים ופחים

  שבאין בפשיעה:
. שלא מגזירת בידי אדם יהו

 מלך: 
  . עוש דוגמתם:דין ד' מיתות

. דומה לסקל ופל מן הגג
אותו מבית הסקילה שדוחפין 

לארץ דגבוה ב' קומות היה 
כדאמרי' בגמר הדין (סהדרין 

  דף מה.):
. ארי מפילו לארץ חיה דורסתו

  והורגו בדריסה:
  . והארס שורפו:חש מכישו

. והן מתיזין מסר למלכות
ראשו בסייף כי כן דרך המומתין 

 על ידיהן וזו היא מיתת סייף:
. אסכרא והוא בגרון סרוכי
 מל''ט:

 



6     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  
א, ֵאיּפּוְך:    ֶאּלָ

ֵבי  ַמִים, -ַאְרָיא ְוַגּנָ יֵדי ׁשָ   ּבִ
ים ּוַפִחים   יֵדי ָאָדם.   -ִציּנִ   ּבִ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ָנה  ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ ַרּבִ     –ַטֲעָמא ּדְ
ְרעֹו ַלּמֵֹמָהָכא:  ִתּתֹו ִמּזַ   ֶלְך.  "ְוִאם ַהְעֵלם ַיְעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ֵעיֵניֶהם ִמן ָהִאיׁש ַההּוא ּבְ

י ֲאִני ֶאת  ְמתִּ י אֹ ְוׂשַ ְחּתֹו ְוִהְכַרתִּ ּפַ ִאיׁש ַההּוא ּוְבִמׁשְ ַני ּבָ   , ה)- (ויקרא כ, ד 9תֹו" ּפָ
י ּלִ ֵרת ׁשֶ ֶכם,   -  ָאְמָרה ּתֹוָרה: ּכָ ּלָ ִמיָתה ׁשֶ   ּכְ

ֶכם  ּלָ יָתה ׁשֶ לּוִמין,  -ַמה ּמִ ׁשְ טּור ִמן ַהתַּ   ּפָ
י  ּלִ ֵרת ׁשֶ לּוִמין.   -ַאף ּכָ ׁשְ טּור ִמן ַהתַּ   ּפָ

  
א  ֵיי?  ַמאי ִאיּכָ ין ָרָבא ְלַאּבַ   ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

רּוָמה:  ָאַכל תְּ ֵיי   ָזר ׁשֶ טּור –ְלַאּבַ    ,ּפָ
יב.   -ּוְלָרָבא    ַחּיָ

  
טּור?!  וּ  ֵיי ּפָ   ְלַאּבַ

אְוָהָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ן  י ְנחּוְנָיא ּבֶ ָנה מֹוֶדה ַרּבִ     :ַהּקָ

ל ֲחֵבירֹו ַוֲאָכלֹו  גֹוֵנב ֶחְלּבֹו ׁשֶ יב,    - ּבְ הּוא ַחּיָ   ׁשֶ
א ִליֵדי ִאיּסּור ֵחֶלב.   ּבָ ְגֵניָבה קֹוֶדם ׁשֶ יב ּבִ ָבר ִנְתַחּיֵ ּכְ   ׁשֶ

יּה  :ַאְלָמא ַאְגּבֵ ָנא ּדְ ֵמִעיּדָ     ,ַקְנֵייּה  – ּדְ
ַנְפׁשֹו  יב ּבְ ָאֵכיל -ִמְתַחּיֵ   ֵליּה,   ָלא ֲהָוה ַעד ּדְ

יּה     :ָהָכא ַנִמי ַאְגּבֵ ָנא ּדְ ִעיּדָ     ,ַקְנֵייּה  –ּבְ
ַנְפׁשֹו  יב ּבְ ָאֵכיל ֵליּה!   -ִמְתַחּיֵ   ָלא ָהֵוי ַעד ּדְ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן     :ָהָכא ּבְ

יו.   ַחב לֹו ֲחֵבירֹו ְלתֹוְך ּפִ תָּ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

ְלָעֵסיּה    ,סֹוף סֹוף יָון ּדִ     ,ַקְנָייּה  –ּכֵ
יב ַנְפׁשֹו  ִמְתַחּיֵ ָבְלָעּה!   -ּבְ   ָלא ָהֵוי ַעד ּדְ

  
ִליָעה.   ית ַהּבְ ַחב לֹו ְלתֹוְך ּבֵ תָּ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
ֵמי?     ֵהיִכי ּדָ

  
ָמֵצי ְלַאֲהדּוָרּה    ִניֲהַדר,   - ִאי ּדְ

יב?   -ִאי לֹא ָמֵצי ְלַאֲהדּוָרּה  אי ַחּיָ   ַאּמַ
  

  לֹא ְצִריָכא, 
ָמֵצי ְלַאֲהדּוָרּה  ָחק.  ּדְ    ַעל ְיֵדי ַהּדְ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

יו.   רּוָמה ְלתֹוְך ּפִ ל תְּ ִקין ׁשֶ ַחב לֹו ֲחֵבירֹו ַמׁשְ תָּ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ּלֹו,   ֶ רּוָמה ִמׁשּ ָאַכל תְּ ָזר ׁשֶ   ּבְ

ל ֲחֵבירֹו.     לא,א יָרִאין ׁשֶ   ְוָקַרע ׁשִ

 
ְרעֹו ַלּמֹלֶ  דדדד  9 ִתּתֹו ִמּזַ י ָהִמית אֹתוֹ ְוִאם ַהְעֵלם ַיְעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ֵעיֵניֶהם ִמן ָהִאיׁש ַההּוא ּבְ   .  ְך ְלִבְלּתִ

ל ַהּזִֹנים ַאֲחָריו ִלְזנֹות ַאֲח  הההה     י אֹתֹו ְוֵאת כָּ ְחּתֹו ְוִהְכַרּתִ ּפַ ִאיׁש ַההּוא ּוְבִמׁשְ ַני ּבָ י ֲאִני ֶאת ּפָ ְמּתִ םְוׂשַ ֶרב ַעּמָ   ֵרי ַהּמֶֹלְך ִמּקֶ

 רש"י
. שהוא חייב מן האיש ההוא

  מיתת ב''ד:
. ושמתי אי את פי והכרתי

למדו שהכרת במקום מיתה 
  וחילופה:

מזיד הוא . בזר שאכל תרומה
במיתה בידי שמים ולא בכרת 
כרת הוא וזרעו עשין דכתיב 

 (ויקרא כ) ערירים יהיו:
. מתשלומין דפקא לאביי פטור

ליה מאסון בידי שמים וכל אסון 
  במשמע בין במיתה בין בכרת:

. בתמיה הי מי ולאביי פטור
דמיתה בידי שמים פוטרת 
מתשלומין אבל היכא דאכיל 

מיפטר הא תרומה דגזילה מי 
כיון דאגבהה קיה וחייב 
בתשלומין ואפילו תישרף 
ומתחייב בפשו לא הוי עד 

  דאכיל לה:
. דלא אגבהה ולא שתחב לו חברו

קיה ולא מיחייב בתשלומין 
אלא בבליעתו מתחייב דמי 
היית מעיו ולא דמי כולה 
ובההיא שעתא חיוב מיתה מי 

  איכא:
. וכי לא איבעי ליה לאהדורה

אהדרה מההיא שעתא איהו 
מזיק לה דראשון לאו מידי עבד 

  ולא תחייב לכהן כלום:
ואי דלא מצי לאהדורה אמאי 

  . מיתה אוס הוא:חייב
. דאי מי אהדרה ע''י הדחק

ממאסה ולא חזיא לבעלים 
הלכך מגזל לא גזלה אמאי קא 
 מחייבת ליה בתשלומין אהאת
גרוו ומעיו ההיא שעתא חיוב 

  מיתה איכא:
. ולא תדחקה משקין של תרומה

לשויה בבית הבליעה אלא 
מכיון שתחבה לתוך פיו 
אימאסא לה ולא מצית 
לאיחיובי משום גזילה דהא לא 
חזיא למידי אלא אהיית גרוו 
ומעיו מיחייב ומיתה ותשלומין 

 באים כאחד: 
. בשעה שבולעה וקרע שיראים

דמיתה לאו משום ממוא ואע''ג 
דיזק אתיא ליה מיפטר וסבירא 
ליה לרב אשי מיתה לזה 

 ותשלומין לזה פטור:
 
 



7  "ְנָערֹות "ֵאּלּו –מסכת כתובות פרק ג' 

          לא, א .6
   :ּגּוָפא

אָאַמר "   :ַרב ִחְסּדָ
י ְנחּוְנָיא ָנה מֹוֶדה ַרּבִ ן ַהּקָ     :ּבֶ

ל ֲחֵבירֹו ַוֲאָכלֹו  גֹוֵנב ֶחְלּבֹו ׁשֶ יב  - ּבְ הּוא ַחּיָ     ,ׁשֶ
בֹ  ּיָ ְגֵנָבה קֹוֶדם ׁשֶ יב ּבִ ָבר ִנְתַחּיֵ ּכְ   .  "א ִליֵדי ִאיּסּור ֵחֶלב ׁשֶ

  
י ָאִבין.   ַרּבִ ִליָגא ּדְ   ֵליָמא ּפְ

ָאַמר  י ָאִביןּדְ   :  ַרּבִ
ֲהִליָכתֹו  יָרִאין ּבַ ע ְוָקַרע ׁשִ ע ְלסֹוף ַאְרּבַ ת ַאְרּבַ ִחיּלַ טּור    –ַהזֹּוֵרק ֵחץ ִמתְּ    ,ּפָ

ָחה ִהיא,   ֲעִקיָרה צֹוֶרְך ַהּנָ   ׁשֶ
ָהה צֹוֶרְך ֲאִכיָלה ִהיא.    - ָהָכא ַנִמי   ַהְגּבָ

  
א?!   תָּ   ָהִכי ָהׁשְ

לֹא ֲעִקיָרה,   -ָהָתם  ָחה ּבְ ר ְלַהּנָ   ִאי ֶאְפׁשָ
ָהה,      -א ָהכָ  לֹא ַהְגּבָ ר ַלֲאִכיָלה ּבְ   ֶאְפׁשָ

ֵעי ִאי ּבָ ֵחין ְוָאֵכיל.   ,ּדְ   ּגָ
  

  ִאי ַנִמי, 
ֵעי ְלַאֲהדּוָרּה  -ָהָתם    לֹא ָמֵצי ַמֲהַדר ָלּה,    ,ִאי ּבָ
  ָמֵצי ַמֲהַדר ָלּה.   -ָהָכא 

  
ָנא?   ָ ָנא ְלַהאי ִליׁשּ ָ ין ַהאי ִליׁשּ א ּבֵ   ַמאי ִאיּכָ

  
א  יַנְייהוּ ִאיּכָ    :ּבֵ

ֲהִליָכתֹו.   יָרִאין ּבַ ים ְוָקַרע ׁשִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ין ּבִ ֲעִביר ַסּכִ   ַהּמַ
ָאְמַרתְּ  ָנא ּדְ ָ לֹא ֲעִקיָרה"  :ְלַהְך ִליׁשּ ָחה ּבְ ר ְלַהּנָ לֹא ֲעִקיָרה,    - " ִאי ֶאְפׁשָ ָחה ּבְ ר ְלַהּנָ   ָהָכא ַנִמי ִאי ֶאְפׁשָ
ָאְמַרתְּ  ָנא ּדְ ָ   ָהָכא ָמֵצי ַמֲהַדר ָלּה.   -"  א ָמֵצי ַמֲהַדר ָלּה לֹ "  :ְלַהְך ִליׁשּ

  
  
  

 רש"י
. הלכך שעקירה צורך החה היא

אע''ג דחיוב ממון מקמי החה 
אתיא ליה פטור הואיל ובין 
עקירה והחה אתיא ליה מיתה 
ותשלומין באין כאחד שעקירה 
צורך החה היא ומההיא שעתא 

  אתחלה לה מלאכה:
. למטה מג' טפחים דאי בעי גחין

ואכיל ובציר מג' לאו הגבהה 
  היא:

את  . משזרקלא מצי לאהדורה
החץ הלכך משעת עקירה סופו 

  לקרוע לו שיראין:
. הלכך לא הכא מצי מהדר ליה

אמרי' משעת הגבהה אתחלה לה 
  אכילה:

 . בידו בהליכה:המעביר סכין
 



8     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  ב -לא, א .7
   :ּגּוָפא

י ָאִביןָאַמר "   : ַרּבִ
ֲהִליָכתֹו  יָרִאין ּבַ ע ְוָקַרע ׁשִ ע ְלסֹוף ַאְרּבַ ת ַאְרּבַ ִחּלַ טּור    –ַהזֹּוֵרק ֵחץ ִמתְּ    ,ּפָ

ָחה ִהיא ֲעִקיָרה צֹוֶרְך ַהּנָ   .  "ׁשֶ
  

ֵייְמִתיב  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   :  ַרב ּבֵ
ת " ּבָ ׁשַ יס ּבְ יב  – ַהּגֹוֵנב ּכִ     ,ַחּיָ

בֹ ּיָ ְגֵניָבה קֹוֶדם ׁשֶ יב ּבִ ָבר ִנְתַחּיֵ ּכְ   א ִליֵדי ִאיּסּור ְסִקיָלה.  ׁשֶ
  

    ,ָהָיה ְמָגֵרר ְויֹוֵצא
טּור,    - ְמָגֵרר ְויֹוֵצא    ּפָ

ִאין   ת ּוְגֵניָבה ּבָ ּבָ ֲהֵרי ִאיּסּור ׁשַ ֶאָחדׁשֶ   . "ּכְ
אי?    ְוַאּמַ
ָהה צֹוֶרְך הֹוָצָאה ִהיא!   :ֵליָמא  - ָהָכא ַנִמי   ַהְגּבָ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן     :ָהָכא ּבְ

גֹון יהֹו ַעל ְמָנת ְלַהְצִניעוֹ  :ּכְ ִהְגּבִ   ְוִנְמָלְך ָעָליו ְוהֹוִציאֹו.   ,ׁשֶ
  

ְווָנא יב?!   - ְוִכי ַהאי ּגַ   ִמי ַחּיָ
י ַאִמיָאַמר  ַרב ִסימֹוןְוָהָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ִוית ְלָזִוית  ה ֲחָפִצים ִמזָּ טּור,     -ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהם ְוהֹוִציָאן  ,ַהְמַפּנֶ   ּפָ
ּלֹ  ָעה ִראׁשֹוָנה ְלָכְך!  ׁשֶ ָ   א ָהְיָתה ֲעִקיָרה ִמׁשּ

  
יָמא   ַעל ְמָנת ְלַהְצִניעֹו,  :ָלא תֵּ

א ֵאיָמא   ַעל ְמָנת ְלהֹוִציאֹו.  :ֶאּלָ
ַמאי ָעְסִקיַנן ָעַמד.  : ָהָכא ּבְ ׁשֶ   ּכְ

  
  ְלַמאי?   "ָעַמד"

ף      !אֹוְרֵחיּה הּוא -ִאי ְלַכתֵּ
  

עֹוֵמד ָלפּוׁש.   א ּבְ   ֶאּלָ
  

ף    ַמאי?  -ֲאָבל ְלַכתֵּ
טּור  לא,ב    .ּפָ

ָתֵני טּור" -ְמָגֵרר ְויֹוֵצא   , "ָהָיה ְמָגֵרר ְויֹוֵצא :ַאּדְ   , ּפָ
ִדיָדּה:     ִנְפלֹוג ְוִניְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ עֹוֵמד ָלפּוׁש,  :ּבַ   ּבְ

ף  טּור -ֲאָבל ְלַכתֵּ    !ּפָ
  

י א: ָהא ַמּנִ     ?ֶאּלָ
אי ִהיא,   ן ַעזַּ   ּבֶ

ֵמי.   עֹוֵמד ּדָ ְך ּכְ ָאַמר: ְמַהּלֵ   ּדְ
  

    ?ַמאי - ֲאָבל זֹוֵרק
טּור    .ּפָ

ִדיָדּה:   ִניְפלֹוג    ְוִניְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ְך,  ּבִ  :ּבַ   ְמַהּלֵ

טּור –ֲאָבל זֹוֵרק      !ּפָ
  
    ,ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  "ְמָגֵרר ְויֹוֵצא"

ְך ָאִמיָנא ְעתָּ ָכְך,   :ָסְלָקא ּדַ ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ   ֵאין ּדֶ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  ְבַמאי? וּ 

ַרְבְרֵבי      !אֹוְרֵחיּה הּוא -ִאי ּבְ

 רש"י
. הגביהו ברשות הגוב כיס בשבת

  הבעלים והוציאו לרה''ר:
  . בתשלומין אף על פי שהרג:חייב

. לשלם שכבר תחייב בגיבה
דהגבהה קוה בכל מקום וקמה 

אף להתחייב  לה ברשותיה
  באוסים:

. שלא הגביהו היה מגרר ויוצא
ברשות הבעלים ולא קאו אלא 
בהוצאה מרשות הבעלים פטור 

  שאיסור שבת כו':
. כי הגביהו ברשות הבעלים ואמאי

וקאו אמאי חייב ימא משעת 
  הגבהה אתחלה לה הוצאה:

  . משום שבת:וכה''ג מי חייב
  . להוציאו:לכך

בהגביהו ע''מ להציעו  לא תימא
. אלא הגביהו ע''מ להוציאו

ודקשיא לך ימא הגבהה צורך 
  הוצאה היא:

. הכא במאי עסקין כשעמד
ועמידתו היא החה לעקירה 
ראשוה ואין חיוב שבת באה לו 
ע''י עקירת חפץ הראשוה אלא 
ע''י עקירת גופו שעוקר עצמו אחר 
העמידה על מת להוציא ועקירת 

  ת חפץ:גופו כעקיר
. ואין עמידתו החה אורחיה הוא

לבטל עקירה ראשוה ממלאכת 
 שבת: 
. מתשלומין דאתי עליה חיוב פטור

שבת מחמת הגבהה ראשוה שבה 
קה לו הכיס ומיתה ותשלומין 

  באין כאחד:
. במגביה עצמו יכול יפלוג בדידה

  לשות בו חיוב ופטור:
. לא תוקמה כשעמד ואפ''ה אלא

ירה לאו מחמת חיוב שבת דעק
עקירה ראשוה דהגבהה אתיא 
ליה אלא בעקירת גופו של פסיעה 
אחרוה כשיוצא מן הבית ובן 

  עזאי היא:
  . בפ''ק דשבת:דאמר

. ועקירת כל מהלך כעומד דמי
פסיעה הויא עקירה והחת הרגל 
היא החה הלכך קיה משעת 
הגבהה וחיוב מיתה בפסיעה 

  בתרייתא קא אתיא ליה:
  . הגביהו וזרקו:מאיאבל זורק 

. מתשלומין דאתיא ליה פטור
חיוב שבת ע''י חיוב הגבהה דתו 

  ליתא עקירה אחריתי:
. ואין כאן אין דרך הוצאה בכך

  חיוב שבת:
. איצטריך לאשמועין ובמאי

  דדרך הוצאה בכך:
. כיס גדול שיש בו משוי אי ברברבי
  להגביהו:

. לגררו ופשיטא אורחיה הוא
היא: לאו אורחיה הוא  דהוצאה

 ואמאי חייב משום שבת:
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זּוְטֵרי    ָלאו אֹוְרֵחיּה הּוא!   -ִאי ּבְ
  

ִמיְצֵעי.  א ּבְ   ֶאּלָ
  

ֵקיּה ְלֵהיָכא?     ּוְדַאּפְ
ֵקיּה  ַאּפְ ים ִאי ּדְ א    - ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ת ִאיּכָ ּבָ     ,ִאיּסּור ׁשַ

א ֵניָבה ֵליּכָ     !ִאיּסּור ּגְ
ִחיד   ֵקיּה ִלְרׁשּות ַהּיָ ַאּפְ ֵניָבה  - ִאי ּדְ א ִאיּסּור ּגְ     ,ִאיּכָ

א!   ת ֵליּכָ ּבָ   ִאיּסּור ׁשַ
  

  לֹא ְצִריָכא, 
ֵקיּה  ַאּפְ ים.  ּדְ י ְרׁשּות ָהַרּבִ    ְלִציּדֵ

  
  ְכַמאן? וּ 

ָאַמר י ֱאִליֶעֶזר ּדְ ַרּבִ מוּ  :ִאי ּכְ ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ים ּכִ י ְרׁשּות ָהַרּבִ א    -  ִציּדֵ ת ִאיּכָ ּבָ     ,ִאיּסּור ׁשַ
א!   ֵניָבה ֵליּכָ   ִאיּסּור ּגְ

ָאְמִרי ַנן ּדְ ַרּבָ מוּ  :ִאי ּכְ ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ים ָלאו ּכִ י ְרׁשּות ָהַרּבִ א,    - ִציּדֵ ֵניָבה ִאיּכָ   ִאיּסּור ּגְ
א!   ת ֵליּכָ ּבָ   ִאיּסּור ׁשַ

  
י ֱאִליֶעֶזר,  ַרּבִ   ְלעֹוָלם ּכְ
י ֱאִליֶעֶזר ים  :ְוִכי ָאַמר ַרּבִ י ְרׁשּות ָהַרּבִ מּו,  -ִציּדֵ ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּכִ

י לְ  ת ָהֵני ִמיּלֵ ּבָ ׁשַ ים ְוַעְייֵלי ְלָהָתם,    ,ִעְנַין ִחּיּוָבא ּדְ ָדְחֵקי ַרּבִ ִזיְמִנין ּדְ   ּדְ
  ָקֵני.   - ֲאָבל ְלִעְנַין ִמיְקָנא 

  ַמאי ַטֲעָמא? 
ים.   ִכיִחי ַרּבִ ָהא ָלא ׁשְ   ּדְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

לוֹ  ה ְוִקיּבְ לֹׁשָ ְ ה ִמׁשּ יַרף ָידֹו ְלַמּטָ ּצֵ     .ְכגֹון ׁשֶ
  
  ְדָרָבא, כִּ 

ָאַמר    :  ָרָבאּדְ
ל ָאָדם  ָעה.  כְּ ֲחׁשּוָבה לֹו   -ָידֹו ׁשֶ ָעה ַעל ַאְרּבָ   ַאְרּבָ

  
  . ַמְתֵני ָהִכי ַרב ַאָחא

  
  ַמְתֵני:   ָרִביָנא 

ים,   ֵקיּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ַאּפְ   ְלעֹוָלם ּדְ
ים    ַנִמי ָקָנה.   -ּוִבְרׁשּות ָהַרּבִ

  
ָהא ִדּיּוָקא ּדְ ְלִגי,   ַמְתִניִתין  ְוַתְרַוְייהּו ּבְ   ָקִמיּפַ

ְתַנן:     ּדִ
כֹו ְויֹוֵצא" ָעִלים  ,ָהָיה מֹוׁשְ ְרׁשּות ּבְ טּור.   -  ּוֵמת ּבִ   ּפָ

יהוֹ      ,ִהְגּבִ
ָעִלים הֹוִציאֹו ֵמְרׁשּות ּבְ יב -  ּוֵמת , אֹו ׁשֶ   .  "ַחּיָ

א,  - ָרִביָנא יק ֵמֵריׁשָ ּיֵ   ּדִ
יָפא.   - ַרב ַאָחא יק ִמּסֵ ּיֵ   ּדִ

  
א:  יק ֵמֵריׁשָ ּיֵ   ָרִביָנא ּדִ

כֹו ְויֹוֵצא" ָעִלים   ,ָהָיה מֹוׁשְ ְרׁשּות ּבְ טּור – ּוֵמת ּבִ   .  "ּפָ
ָעִלים,   - ַטֲעָמא ְרׁשּות ּבְ ֵמת ּבִ   ּדְ

ָעִלים יב.   -ּוֵמת   ,ָהא הֹוִציאֹו ֵמְרׁשּות ּבְ   ַחּיָ
  

יָפא:   יק ִמּסֵ ּיֵ   ַרב ַאָחא ּדִ
יהוֹ "     ,ִהְגּבִ

הֹוִציאוֹ    .  "אֹו ׁשֶ
ָהה,  הֹוָצָאה ּדּוְמָיא ּדְ    ַהְגּבָ

 רש"י
. דמשיכה איסור גיבה ליכא

בלא הגבהה קס''ד דלא קיא 
  ברה''ר:

. לרשותו שהיתה לרשות היחיד
  חצירו סמוכה לחצר הבעלים:

. סמוך לבתים צידי רה''ר
שותין להלן מן הבתים אבים 

להרחיק חיכוך  ומכשולין
העגלות ומאותן חיפופי ולפים 
קרי צידי רה''ר: פלוגתא דרבי 
אליעזר ורבן בעירובין בפרק כל 

  גגות:
. והוי ליה דהא לא שכיחי רבים

  כסימטא דתיקון בה משיכה:
. מגרר ויוצא רב אשי אמר

דקאמר פטור לעולם ברשות 
הרבים ודקשיא לך איסור גיבה 

  ליכא:
השיה לפחות  .כגון שצירף ידו

משלשה סמוך לקרקע ובידו 
אחת גיררה ופלה לתוך חברתה 

  וידו קיא ליה:
כדרבא דאמר רבא ידו של אדם 

. לעין החת שבת חשובה
כמקום ארבעה על ארבעה וכי 
היכי דלעין שבת חשוב מקום 
לעין מיקא מי חשוב מקום 
למיקי כאילו הגביהה למעלה 
 משלשה ומיהו ברשות היחיד לא
אגבהה דתיקי ליה מקמי דליתי 
חיוב שבת עליה וביאתה לרה''ר 
וקייתה באין כאחד ולהכי משי 
כשצירף דלא תיהוי הגבהה 
ברשות היחיד כדקתי מגרר 

  ויוצא:
. כדאמרן רב אחא מתי הכי

דמשיכה ברשות הרבים לא קי 
ומוקים לה כשצירף ידו וקיבלה 

  לתוכה:
. בגוב בהמה ברשות היה מושכו

  עלים קאי בפרק מרובה:ב
  . השור:ומת

. הגב ברשות הבעלים פטור
מלשלם כלום דלא קי להתחייב 

  באוסין:
 . אפי' ברשות הבעלים:הגביהו

. כל היכא דאפקיה הא הוציאו
 ואפי' לרה''ר:
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ָהה   ָאֵתי ִלְרׁשּוֵתיה,  ּדְ   - ַמה ַהְגּבָ
ָאֵתי ִלְרׁשּוֵתיּה.    - ַאף הֹוָצָאה ַנִמי   ּדְ

  
א -ְלַרב ַאָחא  ָיא ֵריׁשָ     !ַקׁשְ

ָיא ֵסיָפא!   - ְלָרִביָנא   ַקׁשְ
  

ָיא:   א ְלַרב ַאָחא ָלא ַקׁשְ   ֵריׁשָ
לֹא ָאֵתי ִלְרׁשּוֵתיּה  ה ּדְ ּמָ יּה  -  ּכַ ָעִלים ָקֵריָנא ּבֵ     .ְרׁשּות ּבְ

  
ָיא:    ֵסיָפא ְלָרִביָנא לֹא ַקׁשְ

ָהה ּדְ הֹוָצָאה ּדּוְמָיא   .  ָלא ָאְמִריַנן  -ַהְגּבָ
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  , א ג ל –לא, ב   .8
א "     ,ַעל ֲאחֹותוֹ  ַהּבָ

    ,ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו
    ,ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ [

ּתוֹ      ,ְוַעל ֲאחֹות ִאׁשְ
ת ָאִחיו     ,ְוַעל ֵאׁשֶ

ת ֲאִחי ָאִביו     ,ְוַעל ֵאׁשֶ
ה  ּדָ   . ]" ֵיׁש ָלֶהם ְקָנס    - ְוַעל ַהּנִ

  
  ּוְרִמיְנהּו:  

א "     ,ַעל ֲאחֹותוֹ     ֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקין: ַהּבָ
    ,ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו
    ,ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ 

ּתוֹ      ,ְוַעל ֲאחֹות ִאׁשְ
ת ָאִחיו     ,ַעל ֵאׁשֶ

ת ֲאִחי ָאִביווְ      ,ַעל ֵאׁשֶ
הוְ  ּדָ    .(מכות יג.) "ַעל ַהּנִ

ם!      לב,א ּלֵ ֵאינֹו לֹוֶקה ּוְמׁשַ   ְוַקְייָמא ָלן ּדְ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן     ,ֲאחֹותֹו ַנֲעָרהּבַ  -ּכָ
אן    ֲאחֹותֹו ּבֹוֶגֶרת.  ּבַ  -ּכָ

  
  ֲאחֹותֹו ּבֹוֶגֶרת ַנִמי,  

ת ּוְפָגם!   א ּבֹוׁשֶ   ָהא ִאיּכָ
  

ׁשֹוָטה.     ּבְ
  

א ַצֲעָרא!    ְוָהא ִאיּכָ
  

ה.   ְמפּותָּ   ּבִ
  

ָאֵתית ְלָהִכי,   א ּדְ תָּ   ָהׁשְ
יָמא   ֲאחֹותֹו ַנֲעָרה,   :ֲאִפיּלּו תֵּ

יתֹוָמה וּ  ה.  ּבִ   ְמפּותָּ
  

א:    ַאְלָמא ָקָסַבר עּוּלָ
א ָממֹון וּ  ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ ם -ָממֹוָנא     :ַמְלקֹות ּכָ ּלֵ    ,ְמׁשַ

  ָלא ָלֵקי.   -ִמיְלָקא 
  

א ָהא?     ְמָנא ֵליּה ְלעּוּלָ
  

ַמר ֵמ  ֲחֵבירוֹ ּגָ    :חֹוֵבל ּבַ
ֲחֵבירוֹ  א ָממֹון ְוַמְלקֹות  ,ַמה חֹוֵבל ּבַ ִאיּכָ ם,  -ָממֹוָנא     :ּדְ ּלֵ   ְמׁשַ

    ,ָלא ָלֵקי -ִמיְלָקא 
א ָממֹון ּוַמְלקֹות  ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ ם,  -ָממֹוָנא   :ַאף ּכָ ּלֵ   ְמׁשַ

  ָלא ָלֵקי.   -ִמיְלָקא 
  

ֲחֵבירוֹ  חֹוֵבל ּבַ ָבִרים!   ,ַמה ּלְ ה ּדְ ָ ֲחִמׁשּ יב ּבַ ן ַחּיָ ּכֵ   ׁשֶ
א ין!   - ְוִאי ָממֹוָנא ְלקּוּלָ ֵבית ּדִ ָללֹו ּבְ ר ִמּכְ ן הּותַּ ּכֵ   ׁשֶ

  
א    ,ֶאּלָ

ַמר ֵמֵעִדים זֹוְמִמין    :ּגָ
א ָממֹון ְוַמְלקֹות  ,ָמה ֵעִדים זֹוְמִמין ִאיּכָ ם,  -ָממֹוָנא   :ּדְ ּלֵ   ְמׁשַ

  ָלא ָלֵקי,   -ִמיְלָקא 

 רש"י
  . אם התרו בהן:אלו הן הלוקין

. וקיימא לן דאין לוקה ומשלם
דפקא לן לקמן מכדי רשעתו 
משום רשעה אחת אתה מחייבו 
ואי אתה מחייבו משום שתי 

 רשעיות: 
. דאיכא מתי' באחותו ערה

משלם  קס וסבירא ליה דממוא
ולא לקי וההיא דמכות בבוגרת 

  דאין לה קס:
. דגבי קס הוא בושת ופגם

דבעין ערה אבל בושת ממוא 
  הוא:
. כאילו היא שפחה מכרת ופגם

בשוק כמה פיחתה מדמיה 
להשיאה לעבד שיש לרבו קורת 
רוח הימו כדלקמן (דף מ:) והא 

  בבוגרת מי איתא:
. שאין לה בושת ודמים בשוטה
  בשוק מי אין לה: למכור

. דהכי תן והא איכא צערא
במתיתין המפתה ותן בושת 
ופגם וקס מוסיף עליו האוס 

  שותן את הצער:
. דאין לה צער כדאמרי' במפותה

לקמן בפירקין (ד' לט:) פקחות 
שבהן אומרות מפותה אין לה 

  צער:
. שקסה ובושתה ופגמה ביתומה

  שלה:
 . כיון שהכל שלה איןומפותה

כאן חיוב ממון דהא עבדא 
מדעתה ואחולי אחלה גביה: 
שוטה לא גרסי' דבפקחת מי 
אין שום חיוב ממון במפותה 

  יתומה:
. דאוקי מתי' קסבר עולא

דמכות בבוגרת ולא אוקמה 
למתי' דהכא בשלא התרו בו 
שמעת מיה אפי' אתרו ביה מי 

  ממוא משלם ולא לקי:
. איכא מלקות דלא חובל בחבירו

סיף (דברים כה) וממוא יו
משלם כדכתיב (שמות כא) 
שבתו יתן ואפילו אתרו ביה מי 
מרבי ליה לקמן בשמעתין 

  בהדיא לתשלומין:
. דין הוא מה לחובל בחבירו

לידון בממון שהוא חמור 
  ממלקות שכן יש בו חומר אחר:

. זק צער שחייב בחמשה דברים
  ריפוי שבת ובושת:

וא''ת . ואי ממוא לקולא הוא
ממון קל מן המלקות ואין זו 
תשובה שהשבו דכ''ש בעלמא 
מה זה שחמור להתחייב בחמשה 
דברים דון בקלה שבשי חיובין 
שבהן ק''ו לשאר חייבי ממון 
הקלין שידוו בממון הקל איכא 
למיפרך מה לחובל בחבירו שכן 
הותר מכללו בב''ד דיתן רשות 
לב''ד להלקותו תאמר בשאר 

כגון קס דאוס חייבי ממון 
ומפתה שלא הותרו מכללן 

 בב''ד:
. במה אלא גמר מעדים זוממים

  מציו:
  . דכאשר זמם:דאיכא ממון

  . דלא תעה:ומלקות
. לקמן יליף לה משלם ממוא

  בשמעתין:
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א ָממֹון ּוַמְלקֹות  ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ ם,  - ָממֹוָנא    :ַאף ּכָ ּלֵ   ְמׁשַ
  ָלא ָלֵקי.   - ִמיְלָקא

  
ֵעִדים זֹוְמִמין ן ֵאיָנן ְצִריִכים ַהְתָרָאה!   ,ַמה ּלְ ּכֵ   ׁשֶ

א הּואוְ  ה!   - ִאי ָממֹוָנא ְלקּוּלָ ן לֹא ָעׂשּו ַמֲעׂשֶ ּכֵ   ׁשֶ
  

א    ,ֶאּלָ
ַמר  ְרַוְייהוּ ּגָ    :ִמתַּ

ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ א ָממֹון ּוַמְלקֹות  ,ַמה ַהּצַ ִאיּכָ ם,  - ָממֹוָנא  : ּדְ ּלֵ   ְמׁשַ
  ָלא ָלֵקי,   - ִמיְלָקא

א ָממֹון ּוַמְלקֹות  ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ ם,  -ָממֹוָנא   :ַאף ּכָ ּלֵ   ְמׁשַ
  ָלא ָלֵקי.   -ִמיְלָקא 

  
ֶוה ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ֶהן ַמה ּלְ ּבָ ֶהן ַצד ָחמּור!   ,ׁשֶ ן ֵיׁש ּבָ ּכֵ   ׁשֶ

א הּוא ל!   - ְוִאי ָממֹוָנא ְלקּוּלָ ֶהן ַצד ַהּקַ ן ֵיׁש ּבָ ּכֵ   ׁשֶ
  

א   לב,ב    ,ֶאּלָ
א  ַחת" עּוּלָ ַחת"  (דברים כב, כט) 10"תַּ ַמר  (שמות כא, כד) 11"תַּ    :ּגָ

ִתיב ָהָכא ּה" :ּכְ ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ   ,(דברים כב, כט) "תַּ
ַחת ַעִין" :ּוְכִתיב ָהָתם   ,  (שמות כא, כד) "ַעִין תַּ

ם,  -ָממֹוָנא   :  ָמה ָהָתם ּלֵ   ְמׁשַ
  ָלא ָלֵקי,   -ִמיְלָקא 

א ָממֹוָנא ּוַמְלקֹות  ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ ם,  -ָממֹוָנא   :ַאף ּכָ ּלֵ   ְמׁשַ
  ָלא ָלֵקי.   -ִמיְלָקא 

  
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
יָמא   ֲאחֹותֹו ַנֲעָרה,   :ֲאִפיּלּו תֵּ

אן  ִהְתרּו ּבֹו,  -ּכָ   ׁשֶ
אן  ּלֹ  -ּכָ   א ִהְתרּו ּבֹו.  ׁשֶ

  
י יֹוָחָנן:     ַאְלָמא ָקָסַבר ַרּבִ

א ָממֹון  ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ יּה וּ ּכָ   ָלֵקי,   -ִמיְלָקא   : ַמְלקֹות ְוַאְתרּו ּבֵ
ם.   - ָממֹוָנא ּלֵ   לֹא ְמׁשַ

  
י יֹוָחָנן ָהא?     ְמָנא ֵליּה ְלַרּבִ

  
ָעתֹו" :ָאַמר ְקָרא ֵדי ִרׁשְ   ,  (דברים כה, ב) 12"ּכְ

יבוֹ  ה ְמַחּיְ ָעה ַאַחת ַאתָּ ּום ִרׁשְ     ,ִמׁשּ
ָעיֹות.  י ִרׁשְ תֵּ ּום ׁשְ יבֹו ִמׁשּ ה ְמַחּיְ   ְוִאי ַאתָּ

ּנּו"   :ּוְסִמיְך ֵליּה  ִעים ַיּכֶ   .  (דברים כה, ג) 13"ַאְרּבָ
  

ֲחֵבירוֹ  א ָממֹון ְוַמְלקֹות  ,ַוֲהֵרי חֹוֵבל ּבַ ִאיּכָ ם,  - ָממֹוָנא    :ּדְ ּלֵ   ְמׁשַ
  ָלא ָלֵקי!   - ִמיְלָקא

  
יָמא יּה,   :ְוִכי תֵּ לֹא ַאְתרּו ּבֵ י ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ

יּה    ָלֵקי,  :ִמיְלָקא  -  ֲאָבל ַאְתרּו ּבֵ
ם  :ָממֹוָנא ּלֵ י ַאִמיְוָהָאַמר   -לֹא ְמׁשַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   :  ַרּבִ

רּוָטה ֶוה ּפְ ּה ׁשָ ֵאין ּבָ ָאה ׁשֶ הּו ַהּכָ   לֹוֶקה.   -  ִהּכָ
ֵמי?     ֵהיִכי ּדָ

יּה  לֹא ַאְתרּו ּבֵ אי לֹוֶקה?   -ִאי ּדְ   ַאּמַ
יָטא ׁשִ א ּפְ ַאְתרוּ  :ֶאּלָ יּה,  ּדְ    ּבֵ

 
ּה לֹא יּוכַ  10 ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ ה ּתַ ָ ֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ים כָּ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי ַהנַּ ֵֹכב ִעּמָ ל ָיָמיו ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ָחּה כָּ לְּ  ל ׁשַ

ַחת ָרֶגל  11 ַחת ָיד ֶרֶגל ּתַ ן ָיד ּתַ ַחת ׁשֵ ן ּתַ ַחת ַעִין ׁשֵ   ַעִין ּתַ
ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ  12 ר ְוָהָיה ִאם ּבִ ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ הּו ְלָפָניו כְּ ֵֹפט ְוִהכָּ ילֹו ַהׁשּ   ע ְוִהּפִ
ה ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ  13 ה ַרּבָ ה ַמכָּ ן יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַעל ֵאלֶּ ּנּו לֹא יִֹסיף ּפֶ ִעים ַיכֶּ   ַאְרּבָ

 רש"י
. ועשין שכן אין צריכין התראה

במיתה או במלקות או בממון 
ודין הוא שידוו בחמורה כי 

  איכא תרתי:
. אשכחן ואי ממוא קולא הוא

בהן צד הקל ודין הוא שידוו 
  בקלה:

. אלא שכן לא עשו מעשה
  בדיבורא בעלמא מיעשי:

. כי פרכת מה לחובל מתרוייהו
בחבירו שכן חייב בחמשה 
דברים עדים זוממין יוכיחו מה 
לעדים זוממין שכן אין צריכין 
 התראה חובל יוכיח וחזר הדין:

. וגזירה שוה תחת תחת גמר
  מופה היא ולמדין ואין משיבין:

. ההיא דמכות אפי' תימא
באחותו ערה וכשהתרו בו 
דאיכא ממון ומלקות ואשמעין 

ולא משלם ומתיתין  דלקי
דכתובות בשלא התרו בו דליכא 

  מלקות:
. דהיכא וסמיך ליה ארבעים יכו

דאיכא שתי רשעיות יעבד ביה 
   הכאה:
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רּוָטה,   - ְוַטֲעָמא ֶוה ּפְ ּה ׁשָ ֵלית ּבָ   ּדְ
רּוָטה ֶוה ּפְ ּה ׁשָ ם,   - ָממֹוָנא :ָהא ִאית ּבָ ּלֵ   ְמׁשַ

  ָלא ָלֵקי!   - ִמיְלָקא
  
י ֶאיְלָעאְדָאַמר כִּ    :  ַרּבִ

לּוִמין,   ָתה ּתֹוָרה ֵעִדים זֹוְמִמין ְלַתׁשְ ֵפירּוׁש ִריּבְ   ּבְ
לּוִמין.   -ָהָכא ַנִמי  ֲחֵבירֹו ְלַתׁשְ ָתה ּתֹוָרה חֹוֵבל ּבַ ֵפירּוׁש ִריּבְ   ּבְ

  
י ֶאיְלָעא?   ַרּבִ ַמר ּדְ   ְוֵהיָכא ִאיתְּ

  
לֹוִני""ַאָהא:      , ְמִעיִדין ָאנּו ֶאת ִאיׁש ּפְ

יב ַלֲחֵבירֹו ָמאַתִים זּוז ַחּיָ   ,  "ׁשֶ
    ,לֹוִקין  –  ְוִנְמְצאּו זֹוְמִמין

ִמין,   ּלְ   ּוְמׁשַ
ּלֹ  לּוִמין,  ׁשֶ ׁשְ ם ַהְמִביָאן ִליֵדי ַמּכֹות ְמִביָאן ִליֵדי תַּ ֵ   א ַהׁשּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ
  אֹוְמִרים:   ֲחָכִמיםוַ 

ם  ּלֵ ל ַהְמׁשַ   .  (מכות ד.) "ֵאינֹו לֹוֶקה - ּכָ
ל ַהּלֹוֶקה :ְוֵניָמא ם!   -  ּכָ ּלֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ

  
י ֶאיְלָעאָאַמר    :  ַרּבִ

לּוִמין.   ָתה ּתֹוָרה ֵעִדים זֹוְמִמין ְלַתׁשְ ֵפירּוׁש ִריּבְ   ּבְ
  

ָתה ּתֹוָרה?     ֵהיָכן ִריּבְ
  

ִתיב ִדי ּכְ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו"   :ִמּכְ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ   , (דברים יט, יט) 14"ַוֲעׂשִ
ָיד"  ה ִלי?   - (דברים יט, כא) 15"ָיד ּבְ   ָלּמָ

ד ְלָיד,   ן ִמּיָ יתָּ ָבר ַהּנִ   ּדָ
   ?ּוַמאי ִניהוּ 

  ָממֹון. 
  

ֲחֵבירֹו ַנִמי,    חֹוֵבל ּבַ
ִתיב:   ִדי ּכְ ה ּלֹו" ִמּכְ ן ֵיָעׂשֶ ה ּכֵ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ   ,  (ויקרא כד, יט) 16"ּכַ
ֵתן ּבֹו"  ן ִינָּ ה ִלי?   - (ויקרא כד, כ) 17"ּכֵ   ָלּמָ

ׁש ּבֹו ְנִתיָנה,   ּיֵ ָבר ׁשֶ   ּדָ
   ?ּוַמאי ִניהוּ 

  ָממֹון. 
  

י יֹוָחָנן    ,ְוַרּבִ
א?  עּוּלָ   ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ּכְ

  
ן ְלתָּ  ,ִאם ּכֵ ּטַ ה"  "ֶעְרַות ֲאחֹוְתךָ   :ּבִ     (ויקרא יח, ט). 18... לֹא ְתַגּלֶ

  
ֲחֵבירֹו ַנִמי,     לג,א   חֹוֵבל ּבַ

ן ְלתָּ  ,ִאם ּכֵ ּטַ ן יֹ ...  ִסיף"לֹא יֹ   :ּבִ   !  (דברים כה, ג) 19ִסיף" ּפֶ
  ֵעִדים זֹוְמִמין ַנִמי, 

ן ְלתָּ  ,ִאם ּכֵ ּטַ ע"   :ּבִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ   !  (דברים כה, ב) 20"ְוָהָיה ִאם ּבִ
א    ,ֶאּלָ

ה ּוֶבן ֲחלּוָצה,   ,ֵעִדים זֹוְמִמין רּוׁשָ ֶבן ּגְ ר ְלַקּיּוָמּה ּבְ   ֶאְפׁשָ

 
ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּוִבַעְרּתָ ָהָר  14 ֲאׁשֶ יֶתם לֹו כַּ ךָ ַוֲעׂשִ ְרּבֶ   ע ִמּקִ
ָרֶגל 15 ָיד ֶרֶגל ּבְ ן ָיד ּבְ ׁשֵ ן ּבְ ַעִין ׁשֵ ֶנֶפׁש ַעִין ּבְ   ְולֹא ָתחֹוס ֵעיֶנָך ֶנֶפׁש ּבְ
ה ּלוֹ  16 ן ֵיָעׂשֶ ה כֵּ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ֲעִמיתֹו כַּ ן מּום ּבַ י ִיּתֵ   ְוִאיׁש כִּ
ר ִיּתֵ  17 ֲאׁשֶ ן כַּ ַחת ׁשֵ ן ּתַ ַחת ַעִין ׁשֵ ֶבר ַעִין ּתַ ַחת ׁשֶ ֶבר ּתַ ֶתן ּבוֹ ׁשֶ ן ִינָּ ָאָדם כֵּ   ן מּום ּבָ
ה ֶעְרָוָתן  18 ִית אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ לֹא ְתַגלֶּ ָך מֹוֶלֶדת ּבַ   ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת ָאִביָך אֹו ַבת ִאּמֶ
ה ְוִנְקָלה ָאִחיָך  19 ה ַרּבָ ה ַמכָּ ן יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַעל ֵאלֶּ ּנּו לֹא יִֹסיף ּפֶ ִעים ַיכֶּ   ְלֵעיֶניךָ ַאְרּבָ
ר  20 ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ הּו ְלָפָניו כְּ ֵֹפט ְוִהכָּ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ   ְוָהָיה ִאם ּבִ

 רש"י
. לקמיה מפרש בפירוש ריבתה

  היכא:
שלא השם המביאו לידי מכות 

. המקרא המביאו לידי כו'
מלקות איו מביאו לתשלומין 
מלקות מלא תעה תשלומין 
מכאשר זמם וכיון דשי שמות 

  הן חייב על שיהם:
. ימא כל הלוקה איו משלם

וידיייה במלקות מאי שא 
  ממון דפשיטא להו:

. דסמיך ליה לא תחוס יד ביד
  עיך פש בפש וגו':

. כאשר יתן מום באדם כן יתן
  וגו':

. מאי טעמא לא אמר כעולא
דגמר גזירה שוה לעושו ממון 
ולא מלקות לכל חייבי ממון 

  ומלקות:
. דפטרת בא על אחותו אם כן

ממלקות בטלת לאו שבה שעוש 
 לאו במלקות: 

ופרכין חובל בחבירו דעל כרחך 
בממון ידון תקשי בטלת לאו 
דלא יוסיף פן יוסיף שהוא 

 אזהרה למכה את חבירו: 
. במסכת והיה אם בן הכות

מכות (דף ב:) מוקמין לה 
  בעדים זוממין:

דרבייה קרא . על כרחך כיון אלא
לתשלומין איכא לאוקמא לעוש 
מלקות דלאו דידיה במעידין או 
את איש פלוי כהן שהוא בן 
גרושה דליכא לאוקמי כאשר 
זמם ולומר יהא הוא בן גרושה 
תחתיו אלא סופג את הארבעים 
והכי תן במסכת מכות וחובל 
בחבירו מי מוקמין ליה בשאין 
בה שוה פרוטה בכל חמשה 

כגון שלא פיחתו דברים שבה 
מכספו וממלאכתו וריפוי לא 
הוצרך ולא צער היה בה ובשוטה 
שאין לה בושת והכא מי 
באחותו מצית לאוקמי מלקות. 
דידה בבוגרת אבל ערה לישלם 
ולא לילקי הואיל וריבתה גזירה 

  שוה דתחת תחת לתשלומין:
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ֲחֵבירֹו ַנִמי רּוָטה ,חֹוֵבל ּבַ ֶוה ּפְ ּה ׁשָ ֵאין ּבָ ָאה ׁשֶ הּו ַהּכָ ִהּכָ גֹון ׁשֶ א ְלַקּיּוָמּה ּכְ     .ִאיּכָ
א ְלַקּיּוָמּה ּבַ  ,ֲאחֹותֹו ַנִמי   ֲאחֹותֹו ּבֹוֶגֶרת!  ִאיּכָ

  
י יֹוָחָנן:     ָאַמר ָלְך ַרּבִ

ּה" ַהאי  ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ ֵעי ֵליּה לְ  (דברים כב, כט) 21"תַּ ֵיי,  ְד כִ ִמיּבָ   ַאּבַ
ָאַמר  ֵייּדְ     :ַאּבַ

ּה"ָאַמר ְקָרא:  ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ   ,(דברים כב, כט) "תַּ
ּה" - ַהאי ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ     ,"תַּ

ָלל ת ּוְפָגם.   :ִמּכְ א ּבֹוׁשֶ ִאיּכָ   ּדְ
  

א    ?ְועּוּלָ
  

ָרָבא,     ָנְפָקא ֵליּה ִמּדְ
ָאַמר    :  ָרָבאּדְ

ֹ ָאַמר ְקָרא:  ֶסף""ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ים ּכָ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי ַהנַּ   , (דברים כב, כט) ֵכב ִעּמָ
ִכיָבה ים –  ֲהָנַאת ׁשְ ִ     ,ֲחִמׁשּ

ָלל ת ּוְפָגם.   :ִמּכְ א ּבֹוׁשֶ ִאיּכָ   ּדְ
  
  
  

 
ּה לֹא יּוכַ  21 ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ ה ּתַ ָ ֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ים כָּ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי ַהנַּ ֵֹכב ִעּמָ חָ ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ לְּ ל ָיָמיו ל ׁשַ   ּה כָּ

 רש"י
. בשילהי פירקין לכדאביי

דפרכין ואימא חמשים אמר 
י ושי אביי רחמא מכל מיל

חמשים כסף תחדשו תחת קס 
העיוי אבל בושת ופגם שהוא 

  בשאר חובלים לא כלל כאן:
. קרא יתירא הוא השוכב עמה

לדרשה ימא ותן לאבי הערה 
  חמשים כסף:

. דלאו מחמת מכלל דבושת ופגם
האת שכיבה יהו שהרי ישן 
בשאר חובלים לא כייליהו 

   בגוייהו דהי:
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  לג, א  –לא, ב   .9
י ֶאיְלָעאָאַמר ["   :  ַרּבִ

לּוִמין ָתה ּתֹוָרה ֵעִדים זֹוְמִמין ְלַתׁשְ ֵפירּוׁש ִריּבְ   . "] ּבְ
  

י    אֹוֵמר:   22ר זָ ָע לְ ֶא ַרּבִ
ֵמי - ָממֹוָנא  : ֵעִדים זֹוְמִמין ּלְ    ,ְמׁשַ

  ָלא ָלֵקי,   - ּוִמיְלָקא
ֵני ַהְתָרָאה ִניְנהּו.   ָלאו ּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

הּו ֵאיַמת?   ַדע, ִניְתִרי ּבְ   תֵּ
ָרא הּו ֵמִעיּקָ ְלָין.   - ִניְתִרי ּבְ תַּ   ָאְמִרי: ִאיׁשְ

ה ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ הּו ּבִ י ְולֹא ְמַסֲהֵדי.   - ִניְתִרי ּבְ ְרׁשִ   ּפָ
הּו ְלַבּסֹוף ֲהָוה ֲהָוה.   - ִניְתִרי ּבְ   ַמאי ּדַ

  
ֵייַמְתִקיף ָלּה     :  ַאּבַ

ֵדי ִדּבּור!   תֹוְך ּכְ הּו ּבְ   ְוִניְתִרי ּבְ
  

ַרב ִאיָקאַמְתִקיף ָלּה  ֵריּה ּדְ    :ַרב ַאָחא ּבְ
הּו ְרמּוֵזי!   ָרא, ְוִנְרַמז ּבְ הּו ֵמִעיּקָ   ְוִניְתִרי ּבְ

  
ֵייֲהַדר ָאַמר    :  ַאּבַ

ֲאָמִרי,  ָתא ִהיא ּדַ   ָלאו ִמיּלְ
ךְ  ְעתָּ הוּ  - זֹוְמִמין ְצִריִכין ַהְתָרָאה ֵעִדים  :ִאי ָסְלָקא ּדַ י לֹא ַמְתִריַנן ּבְ   ָלא ָקְטִליַנן ְלהּו?!   ,ּכִ

א ִמיֵדי  ִלי ַהְתָרָאה,   ִמי ִאיּכָ עּו ָקֵטיל ּבְ ִאיְנהּו ּבָ   ּדְ
עּו ַהְתָרָאה?!     ְוִאיְנהּו ּבָ

ֵעיַנן ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו"  :ָהא ּבָ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ א!  ,(דברים יט, יט) 23232323"ַוֲעׂשִ   ְוֵליּכָ
  

ַרב ִיְרְמָיהַמְתִקיף ָלּה  ֵריּה ּדְ א ּבְ   : ַרב ַסּמָ
ה,   א ֵמַעתָּ   ֶאּלָ

ה  רּוׁשָ ן ּגְ לֹא ִמ וּ ּבֶ ר ָזַמם"ֶבן ֲחלּוָצה, ּדְ ֲאׁשֶ י "ּכַ ֵעי ַהְתָרָאה!   -  ָקא ִמיְתַרּבִ   ִליּבָ
  

ט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם"ָאַמר ְקָרא:  ּפַ   , (ויקרא כד, כב) 24242424"ִמׁשְ
ֶכם.   ֶוה ְלכּוּלְ ָ ט ַהׁשּ ּפַ   ִמׁשְ

   

 
י ֱאִליֶעֶזר מסורת הש"ס. גירסת וילא:  22   ַרּבִ
ךָ  23 ְרּבֶ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּקִ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו כַּ   ַוֲעׂשִ
ה ֱאלֵֹהיֶכם  24 י ֲאִני ְיהֹוָ ֶאְזָרח ִיְהֶיה כִּ ר כָּ ּגֵ ט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם כַּ ּפַ   ִמׁשְ

 רש"י
רבי אלעזר אומר עדים זוממין 

. לא דממוא משלמי ולא לקו
צריכי קרא דסברא היא 

  דמלקות לא שייך בהו:
. קודם דלאו בי התראה יהו

עדות כדמפ' רבא ואזיל הלכך אי 
איכא למעשיהו לא תעשיהו 
אלא ממון דאין עוש הגוף בלא 
התראה ואע''ג דגבי בן גרושה 
ובן חלוצה עשין להו מלקות 
בלא התראה התם גזירת הכתוב 
 דאשכחן בהו מלקות בהדיא
והיה אם בן הכות ומוקמין 
לקרא במידי דלא מצית 
למעשיהו מכאשר זמם אבל 
היכא דמצית למיעבד בהו הזמה 

  לא שייך בהו מלקות:
  . שאי אפשר להתרות בהם:תדע

. יום או שעה קודם מעיקרא
  שיעידו העדות:

. שכחו אמרי אישתלין
ההתראה הרי שבטלה 

  ההתראה:
. אפילו אמת פרשי ולא מסהדי

ואיל ואו חשודים בעייכם מה ה
  לו ולצרה:

  . לאחר שהעידו:לבסוף
. דכיון שהגיד מאי דהוה הוה

איו חוזר ומגיד ואין יכולין 
  לחזור:

. ויתרי בהו בתוך כדי דבור
לאחר שהעידו דתוך כדי דבור 

  כדבור דמי ויכולים לחזור:
. כדי שאילת תוך כדי דבור

  שלום:
 . בשעת העדותורמז רמוזי

רמוז להם רמזים על ההתראה 
להזכירם ובלשון רך שלא 

  יקפידו:
. שיהו לאו מילתא היא דאמרי

 עדים זוממין צריכין התראה: 
ה''ג דאיהו בעו למיקטל בלא 
  התראה ואיהו בעו התראה כו':

. והם זממו להרוג כאשר זמם
את זה בעדותן שלא היה ולא 
ברא ולא התרו בו ההתראה 

  שהעידו עליה:
. דהאי דלא בעו לא מעתהא

התראה משום כאשר זמם הוא 
מלקות של זוממי עדות בן 

  גרושה ובן חלוצה:
. עוש דלאו מכאשר זמם אתי

דידהו שהרי לא זממו להלקותו 
  אלא לחללו:

. וכיון דרוב משפט השוה
זוממין לאו בי התראה יהו 

   הי מי לא בעו התראה:
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  לג, ב  - לג, א  .10
י ֶאיְלָעאְדָאַמר כִּ ["   :  ַרּבִ

לּוִמין,   ָתה ּתֹוָרה ֵעִדים זֹוְמִמין ְלַתׁשְ ֵפירּוׁש ִריּבְ   ּבְ
לּוִמין -ָהָכא ַנִמי  ֲחֵבירֹו ְלַתׁשְ ָתה ּתֹוָרה חֹוֵבל ּבַ ֵפירּוׁש ִריּבְ   . "]ּבְ

  
ֵריּה  א ּבְ יׁשָ   ָאַמר:  ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ

ֲחֵבירֹו ַנִמי ם - ָממֹוָנא   :חֹוֵבל ּבַ ּלֵ    ,ְמׁשַ
    ,ָלא ָלֵקי - ּוִמיְלָקא
ה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה"ֵמָהָכא:  ָ ים ְוָנְגפּו ִאׁשּ צּו ֲאָנׁשִ   ,  (שמות כא, כב) 25252525"ְוִכי ִינָּ

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר  ר  : ַרּבִ תּוב ְמַדּבֵ ִמיָתה ַהּכָ ּבְ ַמּצּות ׁשֶ    ,ּבְ
ְכִתיב:       – "ְוִאם ָאסֹון ִיְהֶיהּדִ

ַחת נָ  ה ֶנֶפׁש תַּ   .  (שמות כא, כג) ֶפׁש"ְוָנַתתָּ
ֵמי?     ֵהיִכי ּדָ

יּה  לֹא ַאְתרּו ּבֵ אי ִמיְקִטיל?   - ִאי ּדְ   ַאּמַ
יָטא ׁשִ א ּפְ יּה,     :ֶאּלָ ַאְתרּו ּבֵ   ּדְ

ל,    - ּומּוְתֶרה ְלָדָבר ָחמּור   ָהֵוי מּוְתֶרה ְלָדָבר ַהּקַ
  .  (שמות כא, כב) ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש" - "ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון :ָאַמר ַרֲחָמָנאוְ 

  
יַמְתִקיף ָלּה    :  ַרב ַאׁשִ

ל?   מּוְתֶרה ְלָדָבר ָחמּור ָהֵוי מּוְתֶרה ְלָדָבר ַהּקַ אי ּדְ   ִמּמַ
ְלָמא ָלא ָהֵוי!     ּדִ

ְמָצא לֹוַמר ִמיָתה ֲחמּוָרה?      - ָהֵוי :ִאם תִּ אי ּדְ   ִמּמַ
ְלָמא                                  לג,ב    ַמְלקֹות ָחמּור,  ּדִ

ָאַמר  ֵאל ַוֲעַזְרָיהלַ : ִאיְלָמֵלי ַנְגדּוּה  ַרבּדְ ְלחּו ְלַצְלָמא!  - ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ   ּפָ
  

ַרב ַאִסיָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ א ּבְ ילְ   ַרב ַסּמָ   ,  ַרב ַאׁשִ
יְוָאְמִרי ָלּה  ַרב ַאׁשִ ֵריּה ּדְ א ּבְ ילְ  ַרב ַסּמָ   :  ַרב ַאׁשִ

ֵני ָלְך ּבֵ  ה?!  ְוָלא ׁשָ ֵאין ָלּה ִקְצּבָ ָאה ׁשֶ ה ְלַהּכָ ׁש ָלּה ִקְצּבָ ּיֵ ָאה ׁשֶ   ין ַהּכָ
  

קֹוד ַיֲעקֹבַרב ַמְתִקיף ָלּה  ַהר ּפְ   : ִמּנְ
ָאְמִרי ַנן ּדְ ׁש,  ֶנֶפׁש  :ָהִניָחא ְלַרּבָ   ַמּמָ

ָאַמר י ּדְ א ְלַרּבִ א ְלֵמיַמר?   - ָממֹון :ֶאּלָ   ַמאי ִאיּכָ
  

א ָאַמר  קֹוד ַיֲעקֹבַרב ֶאּלָ ַהר ּפְ ֵמיּה ּדְ  ִמּנְ ְ   : ָרָבאִמׁשּ
ַעְנּתוֹ ֵמָהָכא:  חּוץ ַעל ִמׁשְ ְך ּבַ ה" - "ִאם ָיקּום ְוִהְתַהּלֵ ּכֶ ה ַהּמַ   ,  (שמות כא, יט) 26262626ְוִנּקָ

ךָ  ְעתְּ ֲעֶלה ַעל ּדַ ה  ,ְוִכי תַּ זֶּ ּוק - ׁשֶ ׁשּ ְך ּבַ    ,ְמַהּלֵ
  ֶנֱהָרג?!   - ְוֶזה

א ין אֹותֹו, ֶאּלָ חֹוְבׁשִ ד ׁשֶ     ,ָקְטִליַנן ֵליּה  - ְוִאי ִמית   ְמַלּמֵ
ן ְוַרּפֹ  - ְוִאי לֹא ִמית  ְבּתֹו ִיתֵּ א" "ׁשִ   .  (שמות כא, יט) א ְיַרּפֵ

ֵמי?     ֵהיִכי ּדָ
יּה  לֹא ַאְתרּו ּבֵ אי ִמיְקִטיל?   - ִאי ּדְ   ַאּמַ

יָטא ׁשִ א ּפְ יּה    :ֶאּלָ ַאְתרּו ּבֵ     ,ּדְ
ל,   - ָחמּור ּומּוְתֶרה ְלָדָבר   מּוְתֶרה ְלָדָבר ַהּקַ

ן ְוַרּפֹ :ְוָאַמר ַרֲחָמָנא ְבּתֹו ִיתֵּ א""ׁשִ   .  א ְיַרּפֵ
  

יַמְתִקיף ָלּה    :  ַרב ַאׁשִ
ל?   מּוְתֶרה ְלָדָבר ָחמּור ָהֵוי מּוְתֶרה ְלָדָבר ַהּקַ אי ּדְ   ִמּמַ

ְלָמא ָלא ָהֵוי!     ּדִ
ְמָצא לֹוַמר ִמיָתה ֲחמּוָרה?      - ָהֵוי :ְוִאם תִּ אי ּדְ   ִמּמַ

ְלָמא ַמְלקֹות ָחמּור,    ּדִ
ָאַמר ֵאל ַוֲעַזְרָיהלַ : ִאיְלָמֵלי ַנְגדּוּה  ַרב    ּדְ ְלחּו ְלַצְלָמא!  - ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ   ּפָ

  
ַרב ַאִסיָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ א ּבְ ילְ   ַרב ַסּמָ     ,ַרב ַאׁשִ

 
צּו ֲאנָ   25 ָ ְוִכי ִינָּ ַעל ָהִאׁשּ ית ָעָליו ּבַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ ה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש כַּ ָ ים ְוָנְגפּו ִאׁשּ ְפִלִלים ׁשִ   ה ְוָנַתן ּבִ
ן ְוַרּפֹא ְיַר  26 ְבּתֹו ִיּתֵ ה ַרק ׁשִ כֶּ ה ַהּמַ ַעְנּתֹו ְוִנּקָ חּוץ ַעל ִמׁשְ ְך ּבַ א ִאם ָיקּום ְוִהְתַהלֵּ   ּפֵ

 רש"י
. שמתכוין היה במצות שבמיתה

  להורגו:
. דכתיב אם אסון הכתוב מדבר

יהיה שמתה האשה ותת פש 
ואע''פ שלא תכוון אלא לחבירו 
ואשמעין תכוון להרוג את זה 

  והרג את זה חייב:
. אם תמיתו אי דלא אתרו ביה

  תהרג:
  . מיתה:לדבר חמור

. שאם יכו הוי מותרה לדבר הקל
ולא ימות ילקה ואפילו הכי אמר 
רחמא דכי אין שם חיוב מיתה 
יעש דמי ולדות ואף על גב דאיכא 
התראה למלקות אלמא משלם 

 ואיו לוקה: 
 . יסורין:גדוה

. יסורי המלכות ולא שי לך כו'
בל הכאה שאין לה קצבה היא א
  מלקות יש לה קצבה ארבעים:

. בסהדרין היחא לרבן דאמרי
באלו הן השרפים (עט.) תכוון 
להרוג את זה והרג את זה חייב 
והאי ותת פש ממש קאמר אית 
לן למידק ואוקמי קרא בשהתרו 
בו ולמילף דאע''ג דאיכא התראה 

  יעש ממון כשאין שם מיתה:
. התם תכוון אלא לרבי דאמר

להרוג את זה והרג את זה איו 
הרג אלא משלם דמי האשה 
ליורשיה אם כן אפשר לאוקמי 
קרא בשלא התרו בו ומשום הכי כי 
אין אסון משלם דמי ולדות וכי יש 
אסון משלם דמי אשה אבל אתרו 
 ביה אימא לך לוקה ואיו משלם:

. מהיכא תיתי מאי איכא למימר
אף חובל בחבירו לתשלומין ו

  כשהתרו בו:
. כדמתרגמין על בוריו על משעתו

  ששב לכחו ולאיתו הראשון:
. לא אלא מלמד שחובשין אותו

אמר מקרא זה אלא ללמדך 
דהיכא דהכהו ולא מת ופל 
למשכב יחבשו את המכה ההוא 
בבית האסורין עד שראה אם 
יקום והתהלך בחוץ אז וקה 
המכה מכלל דעד השתא לא יצא 

  ין אלא חבש:מידי בית ד
. [כיון ואי מיית קטלין ליה

דאמרת חובשין מכלל דאי מיית 
יזק קטלין ליה להאי דאי לאו 

  לקטלא למאי חבשין ליה:
  . מיתה:לדבר חמור
. מלקות דלא יוסיף לדבר הקל

  דחובל ולא מת]:
. להיכא דלא מת ואמר רחמא

דאיכא ממון ומלקות ידון בממון 
  דכתיב שבתו יתן:

. דהאי והכה איש את רעהו יממא
במזיד קא משתעי והאי וקה 
דילפין מייה חבישה וקה 
מקטלא קאמר דתשמע מיה דאי 
מיית קטלין ליה ועל כרחין 

 בהתרו בו:
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יְוָאְמִרי ָלּה  ַרב ַאׁשִ ֵריּה ּדְ א ּבְ ילְ  ַרב ַסּמָ   :  ַרב ַאׁשִ
ה?!   ֵאין ָלּה ִקְצּבָ ָאה ׁשֶ ה ְלַהּכָ ׁש ָלּה ִקְצּבָ ּיֵ ָאה ׁשֶ ין ַהּכָ ֵני ָלְך ּבֵ   ְוָלא ׁשָ

  
  : ַרב ָמִריִקיף ָלּה ַמְת 

אי ּדִ  ה"ְבֵמִזיד, ִמּמַ ָטָלא?   "ְוִנּקָ   ִמּקְ
ׁשֹוֵגג, ְלָמא ּבְ ה" ּדִ לּות  "ְוִנּקָ     !ִמּגָ

  
ָיא.     ַקׁשְ

 רש"י
. משתעי ולא התרו דלמא בשוגג

בו וחבישה לאו לקטלא וקה 
מי לאו לקטלא אלא מגלות 
דערי מקלט וחבישה דילפין 
מיה לגלות קאמר ומשום הכי 
כי קה מגלות ישלם ממון אבל 
היכא דאתרו ביה אימא לך דכי 

משלם:  לא מיית לוקה ואיו
ריש לקיש מהדר אשיויא 
דרומיא דרמין בריש שמעתין 

 מתי' דמכות אדכתובות:
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  לד, ב  -לג, ב   .11
א""[     ,ַעל ֲאחֹותוֹ    ַהּבָ

    ,ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו
    ,ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ 

ּתוֹ      ,ְוַעל ֲאחֹות ִאׁשְ
ת ָאִחיו     ,ְוַעל ֵאׁשֶ

ת ֲאִחי ָאִביו     ,ְוַעל ֵאׁשֶ
ה  ּדָ   . "ְקָנסֵיׁש ָלֶהם     - ְוַעל ַהּנִ

  
  ּוְרִמיְנהּו:  

א "     ,ַעל ֲאחֹותוֹ     ֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקין: ַהּבָ
    ,ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו
    ,ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ 

ּתוֹ      ,ְוַעל ֲאחֹות ִאׁשְ
ת ָאִחיו     ,ַעל ֵאׁשֶ

ת ֲאִחי ָאִביווְ      ,ַעל ֵאׁשֶ
הוְ  ּדָ    .(מכות יג.) "ַעל ַהּנִ

ֵאינֹו לֹוֶקה  ם!ְוַקְייָמא ָלן ּדְ ּלֵ     "]. ּוְמׁשַ
 

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
י?     ָהא ַמּנִ

י ֵמִאיר ִהיא,    ַרּבִ
ם.   ּלֵ ָאַמר: לֹוֶקה ּוְמׁשַ   ּדְ

  
י ֵמִאיר ּתֹו ַנִמי!  ,ִאי ַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּבִ

  
יָמא י ֵמִאיר :ְוִכי תֵּ ם    ,ַרּבִ ּלֵ   ִאית ֵליּה,   -  לֹוֶקה ּוְמׁשַ

ם ּלֵ   ֵלית ֵליּה,    - ֵמת ּוְמׁשַ
    !ְוָלא?

  ְוָהַתְנָיא: 
ת,  " ּבָ ׁשַ ַנב ְוָטַבח ּבְ   ּגָ

ַנב ְוָטַבח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,     ּגָ
ְסָקל ּוְטָבחוֹ  ַנב ׁשֹור ַהּנִ ה    -  ּגָ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ם תַּ ּלֵ     ,ְמׁשַ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ     .ַרּבִ
    !"ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 

  
ַמר ֲעָלּה ָהא      :ִאיתְּ

י ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַיֲעקֹבַרּבִ   ,  ַרּבִ
י ִיְרְמָיהְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ,ַרּבִ

י ָאִבין י ֶאיְלָעאוְ  ַרּבִ ֵמיּה ּדְ  ָכל ֲחבּוָרָתאוְ  ַרּבִ ְ י יֹוָחָנןִמׁשּ   ָאְמִרי:  ַרּבִ
טֹוֵבַח ַעל ְיֵדי    ַאֵחר. ּבְ

   
    ,חֹוֵטא –ֶזה    ,ְוִכי

יב? -ְוֶזה    ! ִמְתַחּיֵ
   

  : ָרָבאָאַמר 
  ,  (שמות כא, לז) 27"ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו"ָאַמר ַרֲחָמָנא: 

ִכיָרה   ַעל ְיֵדי ַאֵחר,   - ַמה ּמְ
  ַעל ְיֵדי ַאֵחר.   -  ַאף ְטִביָחה

  
ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא:   ַרּבִ   תָּ

ִליַח  - "אֹו"" ָ   . "ְלַרּבֹות ֶאת ַהׁשּ
  

ֵבי  הּדְ ָנא:   ִחְזִקּיָ   תָּ

 
27  ֶ ַחת ַהׂשּ ע צֹאן ּתַ ֹור ְוַאְרּבַ ַחת ַהׁשּ ם ּתַ לֵּ ה ָבָקר ְיׁשַ ָ ה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ֲחִמׁשּ י ִיְגֹנב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ׂשֶ     הכִּ

 רש"י
. מתיתין דקתי בא על הא מי

אחותו ותן קס ר''מ היא דאמר 
לעיל לוקה ומשלם שלא השם 
מביאו לידי מכות מביאו לידי 

  תשלומין:
. דמיקטיל עלה אפי' בתו מי

לישלם דהא לא סבירא ליה 
מייה  לר''מ דפטור משום דרבה

ואמאי תן מתי' הבא על בתו 
  פטור מן הקס:

. איכא חיוב מיתה וטבח בשבת
  וכן לעבודת כוכבים:

. לקמן פריך הא לא שור הסקל
  שוה מידי:

. הגב צוה בטובח על ידי אחר
  לשלוחו לשחוט:

. שליח חוטא ושולח מתחייב וכי
קס דארבעה וחמשה והא 
קיימא לן בקדושין (מב:) אין 

לדבר עבירה: מכירה אי שליח 
אפשר אלא ע''י אחר שהלוקח 

 לוקחו ממו:
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ַחת" " ִליַח  - "תַּ ָ   . "ְלַרּבֹות ֶאת ַהׁשּ
  

  :  ָמר זּוְטָראַמְתִקיף ָלּה 
א ִמיֵדי  ִאיּלּו ֲעַבד ִאיהוּ  ִמי ִאיּכָ יב - ּדְ     ,לֹא ִמיַחּיַ

ִליַח  יב?!   -  ְוָעֵביד ׁשָ   ּוִמַחּיַ
  

יב    - ִאיהוּ  ָלא ִמיַחּיַ ּום ּדְ     ,ָלאו ִמׁשּ
יּה.  ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ ָקם ֵליּה ּבִ ּום ּדְ א ִמׁשּ   ֶאּלָ

   
טֹוֵבַח ַעל ְיֵדי ַאֵחר ָפְטִרי?   - ִאי ּבְ ַנן ּדְ ַרּבָ   ַמאי ַטֲעַמְייהּו ּדְ

  
  ? ַמאן ֲחָכִמים

ְמעֹון ִהיא,   לד,א   י ׁשִ   ַרּבִ
ֵאיָנּה  ִחיָטה ׁשֶ ָאַמר: ׁשְ ִחיָטה.   -  ְראּוָיהּדְ ָמּה ׁשְ   לֹא ׁשְ

  
ְסָקל,     ָהֵתיַנח ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוׁשֹור ַהּנִ

ת ּבָ ִחיַטת ׁשַ א ׁשְ ִחיָטה ְראּוָיה ִהיא,     - ֶאּלָ   ׁשְ
ְתַנן:     ּדִ

ֹוֵחט " ת  ַהׁשּ ּבָ ׁשַ     ,ּבְ
ּפּוִרים,     ּוְביֹום ַהּכִ

ַנְפׁשוֹ  יב ּבְ ְתַחּיֵ מִּ י ׁשֶ ָרה - ַאף ַעל ּפִ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ   !  "ׁשְ
  

ָלר ְנּדְ י יֹוָחָנן ַהּסַ ַרּבִ     ,ָסַבר ָלּה ּכְ
ַתְנָיא:     ּדְ

ת" ּבָ ׁשַ ל ּבְ ֵ ׁשֹוֵגג    :ַהְמַבׁשּ   אַכל,  יֹ - ּבְ
ֵמִזיד     , אַכללֹא יֹ - ּבְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ׁשֹוֵגג ת,  יֹ - ּבְ ּבָ   אַכל ְלמֹוָצֵאי ׁשַ
ֵמִזיד   אַכל עֹוָלִמית.  לֹא יֹ - ּבְ

ָלר ְנּדְ י יֹוָחָנן ַהסַּ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ׁשֹוֵגג ת - ּבְ ּבָ   , ַלֲאֵחִרים    ,ֵיָאֵכל ְלמֹוָצֵאי ׁשַ

  ְולֹא לֹו,  
ֵמִזיד     ,לֹא לוֹ  לֹא ֵיָאֵכל עֹוָלִמית,  - ּבְ

  . "ֲאֵחִריםְולֹא ַל 
  

ָלר?   ְנּדְ י יֹוָחָנן ַהּסַ ַרּבִ   ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
  

ְדָדֵריׁש  יאּכִ י ִחּיָ יָאה ַרּבִ ֵבי ְנׂשִ יְתָחא ּדְ     :ַאּפִ
י קֹ ת ּכִ ּבָ ַ ם ֶאת ַהׁשּ ַמְרתֶּ   ,  (שמות לא, יד) 28282828ֶדׁש ִהיא ָלֶכם" "ּוׁשְ

ֲאִכיָלה - ַמה ּקֹוֶדׁש      ,ָאסּור ּבַ
ת  ּבָ ה ׁשַ ֲאכִ  - ַאף ַמֲעׂשֵ   יָלה.  ֲאסּוִרין ּבַ

ֲהָנָאה - ַמה ּקֹוֶדׁש    ,ִאי     ,ָאסּור ּבַ
ת  ּבָ ה ׁשַ ֲהָנָאה  - ַאף ַמֲעׂשֵ     ?ָאסּור ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֶכם ְיֵהא.   - (שמות לא, יד) "ָלֶכם"תַּ ּלָ   ׁשֶ
ׁשֹוֵגג      ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר:  י ְלךָ  - (שמות לא, יד) "ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת"תַּ ֵמִזיד ָאַמְרתִּ ׁשֹוֵגג.   ,ּבְ   ְולֹא ּבְ
  

ּה  ִליִגי ּבָ   ,  ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחא ּפְ
ת  ּבָ ה ׁשַ אֹוַרְייָתא,   -  ַחד ָאַמר: ַמֲעׂשֵ   ּדְ

ַנן.   ַרּבָ   ְוַחד ָאַמר: ּדְ
  

ָאַמר אֹוַרְייָתא :ַמאן ּדְ ַדֲאָמַרן.   - ּדְ   ּכְ
ָאַמר ַנן :ַמאן ּדְ ַרּבָ   , ֶדׁש ִהיא""קֹ :ָאַמר ְקָרא    - ּדְ

 
ה ָבּה ְמָלאָכה  28 ל ָהעֹׂשֶ י כָּ י קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת כִּ ת כִּ ּבָ ַ ם ֶאת ַהׁשּ ַמְרּתֶ יהָ ּוׁשְ ֶרב ַעּמֶ ֶפׁש ַהִהוא ִמּקֶ   ְוִנְכְרָתה ַהנֶּ

 רש"י
. מצי למכתב ישלם תחת השור

  בשור:
. דהא עבד איהו לא מיחייב

  מיקטיל:
. לאו משום דלא מיחייב הוא

דחיובא רמיא עליה אלא משום 
 דקם ליה בדרבה מייה: 

. בפרק מרובה רבי שמעון
  ובכסוי הדם ובאותו ואת בו:

. דזבחי עבודת כוכבים התיח
מתים אסורים וכן שור הסקל 
דמשגמר דיו אסור בהאה 
כדאמרין בב''ק (דף מא.) 
ובפסחים (דף כב:) ממשמע 
שאמר סקול יסקל איי יודע 

  שהוא בילה ובילה כו':
  . אפי' בו ביום:בשוגג יאכל

. הוא לעולם אבל במזיד לא יאכל
  אחרים ישראלים אוכלים:

. יהודה אומר בשוגג יאכלר' 
הוא למוצאי שבת ולא בו ביום 

  דקסין שוגג אטו מזיד:
. הוא עולמית במזיד לא יאכל

אלא אחרים: בדרבי יוחן 
  הסדלר גרסין יאכל:

  . לישראל:לאחרים
. ישראל אבל לא לו ולא לאחרים

  מוכרו וותו לעובדי כוכבים:
. דאמר מ''ט דר' יוחן הסדלר

  סורין באכילה:מעשה שבת א
. תאסר יכול אפילו בשוגג

באכילה אם שגג בבישול שלא 
  ידע שהוא שבת:

. היכא דאיכא חיוב מחלליה וגו'
  מיתה אסירי באכילה כי קודש:

. שהוא אסור במזיד אמרתי
כקודש דהא גבי חיוב מיתה 

  כתיב ולא בשוגג:
. במזיד אסורין מן מעשה שבת

התורה באכילה לר' יוחן 
 הסדלר:
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    ,קֹוֶדׁש  - ִהיא
יָה קֹוֶדׁש.    ְוֵאין ַמֲעׂשֶ

  
ָאַמר ַנן,   :ּוְלַמאן ּדְ ַרּבָ   ּדְ

ָפְטִרי?   ַנן ּדְ ַרּבָ   ַמאי ַטֲעַמְייהּו ּדְ
  

י ָקא ַנן ּכִ ְטִרי ַרּבָ ָאָרא.  -  ּפָ ְ   ַאׁשּ
  
  

  טֹוֵבַח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,  
א יּה ּפּוְרתָּ ַחט ּבֵ ׁשָ יָון ּדְ ַסר ֵליּה,   - ּכֵ   ִאיתְּ

י ָקא ָטַבח ָמֵריּה ָקא ָטַבח!   -  ִאיָדְך ּכִ   ָלאו ּדְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
אֹוֵמר ְגַמר ְזִביָחה הּוא עֹוְבָדּה.   :ּבְ   ּבִ

  
ְסָקל   ,  ׁשֹור ַהּנִ

ָקָטַבח!   יֵדיּה הּוא ּדְ   ָלאו ּדִ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ַמאי ָעְסִקיַנן     :ָהָכא ּבְ
ָסרֹו ְלׁשֹוֵמ  ּמְ גֹון ׁשֶ   ר, ּכְ
ֵבית ׁשֹוֵמר,   יק ּבְ   ְוִהזִּ

ֵבית ׁשֹוֵמרוְ  יֵניּה ּבְ    ,ִנְגַמר ּדִ
ית ׁשֹוֵמר.   ב ִמּבֵ ּנָ   ּוְגָנבֹו ּגַ

י ֵמִאירוְ  י     ,ַרּבִ ַרּבִ     ,ַיֲעקֹבָסַבר ָלּה ּכְ
ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   ְוָסַבר ָלּה ּכְ

י  ַרּבִ ינוֹ  ,ַיֲעקֹבָסַבר ָלּה ּכְ ְגַמר ּדִ ּנִ ֶ ָאַמר: ַאף ִמׁשּ   מּוְחָזר,  - ׁשֹוֵמר ִלְבָעָליו ֶהֱחִזירוֹ  ,ּדְ
ְמעֹוןָסַבר ָלּה  וְ  י ׁשִ ַרּבִ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ,ּכְ ָאַמר: ּדָ ֵמי.    - ּדְ ָממֹון ּדָ   ּכְ
  
  

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
טֹוֵבַח ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו,    ְלעֹוָלם ּבְ

י ֵמִאיר   לד,ב ם    ,ְוַרּבִ ּלֵ     ,ִאית ֵליּה  -  לֹוֶקה ּוְמׁשַ
ם ּלֵ   ֵלית ֵליּה,    - ֵמת ּוְמׁשַ

אֵני ָהֵני ְקָנס,   ,ְוׁשָ ה ּתֹוָרה ּבִ ׁשָ ִחיּדְ ִחיּדּוׁש הּוא ׁשֶ   ּדְ
ִמיְקִטיל ב ּדְ ם.   - ַאף ַעל ּגַ ּלֵ   ְמׁשַ

  
ה ְלַטֲעֵמיּה      ,ְוָאְזָדא ַרּבָ

ָאַמר  הּדְ   : ַרּבָ
נּוב לוֹ  ִדי ּגָ ת  ,ָהָיה ּגְ ּבָ ׁשַ יב    - ּוְטָבחֹו ּבְ     ,ַחּיָ

בֹ  ּיָ ְגֵניָבה קֹוֶדם ׁשֶ יב ּבִ ָבר ִנְתַחּיֵ ּכְ ת.  ׁשֶ ּבָ   א ִליֵדי ִאיּסּור ׁשַ
ת  ּבָ ׁשַ ַנב ְוָטַבח ּבְ טּור,     - ּגָ   ּפָ

ֵניָבה ִאם ֵאין ּגְ   ְוֵאין ְמִכיָרה.   ,ֵאין ְטִביָחה -  ׁשֶ
  

הְוָאַמר    :  ַרּבָ
נּוב לוֹ  ִדי ּגָ ֶרת  ,ָהָיה ּגְ ְחתֶּ ּמַ יב,      - ּוְטָבחֹו ּבַ   ַחּיָ

ְגֵניָבה קֹוֶדם  יב ּבִ ָבר ִנְתַחּיֵ ּכְ בֹ ׁשֶ ּיָ ֶרת.  ׁשֶ   א ִליֵדי ִאיּסּור ַמְחתֶּ
ֶרת  ְחתֶּ ּמַ ַנב ְוָטַבח ּבַ טּור,     -  ּגָ   ּפָ

ֵניָבה ִאם ֵאין ּגְ   ֵאין ְטִביָחה ְוֵאין ְמִכיָרה.   -  ׁשֶ
  

  ּוְצִריָכא, 
ת  ּבָ ַמִעיַנן ׁשַ ִאי ַאׁשְ ִאיּסּוָרּה ִאיּסּור עֹוָלם,  -  ּדְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ֶרת  ָעה הּוא ,ֲאָבל ַמְחתֶּ ִאיּסּור ׁשָ   לֹא.   :ֵאיָמא - ּדְ
ֶרת  ַמִעיַנן ַמְחתֶּ ְרּתֹו זֹו ִהיא ַהְתָרָאתֹו,  - ְוִאי ַאׁשְ ַמְחתַּ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ת  ּבָ ָבֲעָיא ַהְתָרָאה ,ֲאָבל ׁשַ     .לֹא :ֵאיָמא -  ּדְ

 רש"י
מאיר ופטרי  . דפליגי אדרבימ''ט דרבן

מקס ארבעה וחמשה הואיל ובטובח על 
ידי אחר אוקימתא הא שחיטה ראויה 

  היא מדאורייתא:
. אעבודת כוכבים ואשור אשארא
  הסקל:

. כיון דשחט ביה פורתא איתסר ליה
דאמר מר (חולין דף מ.) היתה בהמת 
חבירו רבוצה לפי עבודת כוכבים כיון 

  ששחט בה סימן אחד אסרה:
. דהא איתסרא יה קא טבחלאו דמר

עליה וחיובא דתשלומי ארבעה וחמשה 
טביחה כתיב בהו ועד גמר שחיטה לא 
מיחייב ומקמי דמטי גמר שחיטה 
איתסרא בהאה על בעליה ומההיא 
שעתא אפסדה מייה דאי איתא לא 

  הדרא בעיא ולאו דמריה היא:
. באומר בגמר זביחה הוא עובדה

דת לעבודת כוכבים איו עובד לעבו
כוכבים עד גמר זביחה: פלוגתא דר' 

  יעקב בבבא קמא:
. דאמר ליה החזירו שומר לבעליו מוחזר

  תורא אשלמת לי תורא אשלימית לך:
. והאי מי אע''ג דלא שוי כממון דמי

מידי גורם לממון הוא דכי ליתא בעי 
לשלומי ליה תורא מעליא: דר' שמעון 

קמא בפרק מרובה קדשים שחייב  בבבא
באחריותן משלם ארבעה וחמשה משום 
דגורם לממון הוא ואע''ג דהקדש לאו 
ממון בעלים הוא ובהקדש לא שייך קס 
דרעהו כתיב: רבה גרסין בכולהו ותדע 
מדאמר לקמן א''ל רב פפא לאביי לרבה 
דאמר חידוש הוא כו' ואם איתא דרבא 

בא היה גרסין הא רב פפא תלמידו של ר
כדאמר לקמן אמר ליה רב פפא לרבא 
הי מכה מאי שא דשבקיה לרבא ולא 
שייליה [לתרוצי שמעתיה] ושייליה 
לאביי [שמעתא דרבא] אלא רבה גרסין 
ורב פפא לא היה בימיו ושייל לאביי 

  שהיה תלמידו של רבה:
רבה אמר לעולם בטובח בעצמו ור' 

. בעלמא בתשלומי ממון לית ליה מאיר
מת ומשלם והכא תשלומי ארבעה 
וחמשה קס הם וכל משפט קס חידוש 
הוא הלכך אע''ג דמיקטיל מי לא 
מיפטר מייה ולקמן פריך לרבה אליבא 
דרבי מאיר קשיא בתו דמתיתין מי 

  קס הוא וקא פטר ליה אבתו:
. גב גדי בחול ותחייב היה גדי גוב לו

בחו בשבת דלא אתי עליה הקרן וט
חיובא דממון באיסור שבת אלא חיוב 

  קס:
. ד' וה' דקס חידוש הוא ורבה חייב

  סבירא ליה כרבי מאיר:
. דחיוב ממון דקרן גב וטבח בשבת

  אתא עליה באיסור שבת:
. דקיימא לן אין מת ומשלם וכיון פטור

דאקרן לא מיחייב קס מי לא משלם 
מא ולא דתשלומי ד' וה' אמר רח

תשלומי שלשה וארבעה ולא סבירא לן 
כרבי תן דאמר (שבת דף צד) חי ושא 

  את עצמו אי מי בכפות:
. כלומר שמאחר שפטור שאם אין גיבה

  על הקרן משום מיתה:
. איו מחויב אין טביחה ואין מכירה

קס כדפירשתי דתשלומי ארבעה 
וחמשה כתיב ולא תשלומי שלשה 

  וארבעה:
  ר בית והוציאו:. שחתמחתרת

. עצמה דההיא שעתא וטבחו במחתרת
בר קטלא הוא אי הוה אשכחיה בעל 
  הבית כדכתיב (שמות כב) אין לו דמים:

. כל זמן משום דאסוריה איסור עולם
שיעידו עליו שחילל שבת ימיתוהו בית 
דין הלכך חמירא מיתה דילה לפוטרו 

  מממון:
. אי לא משכח ליה ההיא דאיסור שעה

 ו לא מיקטיל:שעתא ת
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  ְצִריָכא. 

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

נּוָבה לוֹ  ָרה ּגְ ת  ,ָהְיָתה ּפָ ּבָ ׁשַ יב    -  ּוְטָבָחּה ּבְ     ,ַחּיָ
בֹ  ּיָ ְגֵניָבה קֹוֶדם ׁשֶ יב ּבִ ָבר ִנְתַחּיֵ ּכְ ת.  ׁשֶ ּבָ   א ִליֵדי ִאיּסּור ׁשַ

אּוָלה לוֹ  ָהְיָתה ָרה ׁשְ ת ,ּפָ ּבָ ׁשַ טּור.   - ּוְטָבָחּה ּבְ   ּפָ
  

ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ   ַרב ַאָחא ּבְ   :  ַרב ַאׁשִ
א ּפָ מּוִעיַנן?! ,ַרב ּפַ ָרה ֲאָתא ְלַאׁשְ   ּפָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א ּפָ מּוִעיַנן.  ,ַרב ּפַ אּוָלה ֲאָתא ְלַאׁשְ   ׁשְ
ְך ָאִמיָנא ְעתָּ א    :ָסְלָקא ּדַ ּפָ ְמזֹונֹוֶתיָה,   :הֹוִאיל ְוָאַמר ַרב ּפַ יב ֵליּה ּבִ ִאְתַחּיַ יָכה הּוא ּדְ ַעת ְמׁשִ ְ   ִמׁשּ

אֹוָנֶסיָה,   - ָהָכא ַנִמי יב ּבְ ֵאָלה ִאְתַחּיַ ַעת ׁשְ ְ   ִמׁשּ
ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ

   
  : ָרָבאָאַמר 

אּוָלה ָרה ׁשְ יַח ָלֶהן ֲאִביֶהן ּפָ ֵאָלָתּה,      - ִהּנִ ל ְיֵמי ׁשְ ּה ּכָ ין ּבָ ׁשִ ּמְ תַּ   ִמׁשְ
אֹוְנָסּה,   - ֵמָתה יִבין ּבְ   ֵאין ַחּיָ

ל ֲאִביֶהם ִהיא ְסבּוִרין ׁשֶ ֵמי ּבָ  - ּוְטָבחּוָה ַוֲאָכלּוָה  ,ּכִ ִמין ּדְ ּלְ זֹול. ְמׁשַ ר ּבְ   ׂשָ
יַח ָלֶהן ֲאִביֶהן ַאֲחָריּות ְנָכִסים ם.    - ִהּנִ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   ַחּיָ

  
אִא  ַמְתֵני ָלּה ַאֵריׁשָ א ּדְ     ,יּכָ

יָפא.   ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ א ּדְ   ְוִאיּכָ
  

א ַמְתֵני ָלּה ַאֵריׁשָ יָפא    - ַמאן ּדְ ן ַאּסֵ ּכֵ ל ׁשֶ     ,ּכָ
א,  ּדְ ְפִליָגא וּ  ּפָ   ַרב ּפַ

יָפא ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ א לֹא,      -  ּוַמאן ּדְ   ֲאָבל ַאֵריׁשָ
א. ּדְ ְוַהְיינּו  ּפָ   ַרב ּפַ

   

 רש"י
היתה פרה שאולה לו וטבחה 

. דההיא שעתא בשבת פטור
דקא טבח לה גזיל לה ממרה 
ומיתה וממון באין כאחד ולא 
גרסין שאם אין גיבה אין 
טביחה ואין מכירה דגבי שואל 
לא שייך לא כפל ולא ארבעה 
וחמשה שהרי חייב בקרן לעולם 

ען טעת גב ואין קס אפילו טו
אלא או בגב או בשומר חם 
הפוטר עצמו בטוען טעת גב 

  שאומר גבה:
. בתמיה פרה אתא לאשמועין

מה למדו ממה שלא למדו 
  מגדי דקאמר רבה:

. שאולה אתא לאשמועין
  דטובחה בשבת פטור:

ס''ד אמיא הואיל ואמר רב 
  . בהשוכר את הפועלים:פפא

ימא משעת שאלה . הכא מי
רמיא עליה חיוב קרן וכי טבחה 

  בשבת ליחייב:
. כיון דכל כמה דאיתא קמ''ל

הדרא בעיא ההיא שעתא דקא 
  טבח לה קא גזיל לה:

. כל ימי משך כל ימי שאלתה
הזמן ששאלה אביהן מן 

  הבעלים:
. דאיהו לאו אין חייבין באוסה
  שואלין יהו עלה:

חשבין . כל זוזא דמי בשר בזול
בארבעה דקי הכי אמרין בפרק 
מי שמת (ב''ב קמו:) והעור 

  יחזירו לבעלים:
  . קרקעות:אחריות כסים

. להאי איכא דמתי ארישא
היח להן אביהן אחריות כסים 
חייבין לשלם ואמרין דחייבין 
באוסין דאישתעבוד כסים 

  דאבוהון מחיים משעת שאלה:
. כשטבחוה כ''ש אסיפא

  ואכלוה:
. דאמר לעיל ופליגא דרב פפא

ההיא שעתא דמטו לה אוסין 
הוא דאתי חיובא עליה ולא 

  משעת שאלה:
. היכא ואיכא דמתי לה אסיפא

דטבחוה אם היח להן אביהן 
אחריות כסים משלמין תשלומי 
מעליא ולא בזול דאיבעי להו 

  למידק:
. אם מתה לא אבל ארישא

מיחייבי לשלומי ולא אמרין 
כסי דאבוהון משעת  אישתעבוד

  שאלה:
. דאמר לעיל לא והייו דרב פפא

אמרין משעת שאלה רמו עליה 
תשלומין אלא משעת אוסין 
ואילך וההיא שעתא ליתיה 

 לשואל דליחייב:
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    לה, ב - לד, ב  .12
י יֹוָחָנן["   ָאַמר:  ַרּבִ

יָמא   ֲאחֹותֹו ַנֲעָרה,   :ֲאִפיּלּו תֵּ
אן  ִהְתרּו ּבֹו,  -ּכָ   ׁשֶ
אן  ּלֹ  -ּכָ   א ִהְתרּו ּבֹו.  ׁשֶ

  
י יֹוָחָנן:     ַאְלָמא ָקָסַבר ַרּבִ

א ָממֹון  ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ יּה וּ ּכָ   ָלֵקי,   -ִמיְלָקא   : ַמְלקֹות ְוַאְתרּו ּבֵ
ם - ָממֹוָנא ּלֵ   . "לֹא ְמׁשַ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש "

י?     ָהא ַמּנִ
י ֵמִאיר ִהיא,    ַרּבִ

ם ּלֵ ָאַמר: לֹוֶקה ּוְמׁשַ   ]. "ּדְ
  

ֵריׁש ָלִקיׁש  י יֹוָחָנן לֹא ָאַמר ּכְ ָלָמא ַרּבִ ׁשְ ַנן,    - ּבִ ַרּבָ ָקא מֹוִקים ָלּה ּכְ   ּדְ
א ֵריׁש ָלִקיׁש  י יֹוָחָנן?   - ֶאּלָ ַרּבִ   ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ּכְ

  
  ָאַמר ָלְך: 

יָון  יּה ִאיּלּו ּדְ ּכֵ טּור,  - ַאְתרּו ּבֵ   ּפָ
יּה  י לֹא ַאְתרּו ּבֵ טּור.  - ּכִ   ַנִמי ּפָ

  
  ְוָאְזדּו ְלַטֲעַמְייהּו, 

ִכי ֲאָתא  יִמיּדְ   ָאַמר:   ַרב ּדִ
יֵבי ִמיתֹות ׁשֹוְגִגין     ,ַחּיָ

יֵבי ַמְלֻקּיֹות ׁשֹוְגִגיןוְ  י יֹוָחָנן    -  ְוָדָבר ַאֵחר ,ַחּיָ יב,   ַרּבִ   ָאַמר: ַחּיָ
טּור.  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ    ָאַמר: ּפָ

  
י יֹוָחָנן" יב ַרּבִ יּה "ָאַמר: ַחּיָ ָהא לֹא ַאְתרּו ּבֵ     ., ּדְ
טּור ֵריׁש ָלִקיׁש " יּה   , "ָאַמר: ּפָ ִאיּלּו ַאְתרּו ּבֵ יָון ּדְ טּור - ּכֵ    ,ּפָ

יּה  י לֹא ַאְתרּו ּבֵ טּור.  - ּכִ   ַנִמי ּפָ
  

י יֹוָחָנןלְ  ִקיׁש ֵריׁש לָ ֵאיִתיֵביּה    : ַרּבִ
  ,  (שמות כא, כב) 29292929ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש" - "ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון

ׁש  ,ַמאי ָלאו    לה,א    !ָאסֹון ַמּמָ
  

  לֹא, 
ין ָאסֹון.     ּדִ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה    :  ֵריׁש ָלִקיׁש לְ   ַרּבִ
  ,  (שמות כא, כב) ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש" - "ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון

ין ָאסֹון ,ַמאי ָלאו     !ּדִ
  

  לֹא, 
ׁש.    ָאסֹון ַמּמָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

א ְלַמאן ְדָאַמר יֵבי ִמיתֹות ׁשֹוְגִגין :ּוִמי ִאיּכָ יִבים?!   -  ַחּיָ   ַחּיָ
ֵבי  ָנא ּדְ הְוָהא תָּ   : ִחְזִקּיָ

ה ָאָדם" "" ה בְ וּ "ַמּכֵ    ,(ויקרא כד, כא) 30ֵהָמה" ַמּכֵ
ֵהָמהַמה  ה ּבְ ּכֵ ְקתָּ ּבֹו   - מַּ ֵמִזיד,    לֹא ִחיּלַ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ   ּבֵ

ין,   ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ין ְלׁשֶ ּוֵ ין ִמְתּכַ   ּבֵ

 
ית  29 ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ ה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש כַּ ָ ים ְוָנְגפּו ִאׁשּ צּו ֲאָנׁשִ ְפִלִלים ְוִכי ִינָּ ה ְוָנַתן ּבִ ָ ַעל ָהִאׁשּ   ָעָליו ּבַ
ה ְבֵהָמה  30 ה ָאָדם יּוָמתּוַמכֵּ ה ּוַמכֵּ ֶמנָּ לְּ   ְיׁשַ

 רש"י
. דמוקי בשלמא רבי יוחן

  מתיתין בשלא התרו בו:
. דאוקמיה לא אמר כריש לקיש

  כר' מאיר:
. כי לא אתרו ביה מי פטור

 הואיל ואיכא צד מלקות:
  . שלא התרו בהן:שוגגין

. ממון ואכולה מילתא ודבר אחר
קאי כלומר חייבי מיתות שוגגין 
וממון או חייבי מלקיות שוגגין 

  וממון:
  . בתשלומין:וחן אומר חייבר' י

. ואין אתה דהא לא אתרו ביה
מחייבו אלא משום רשעה אחת 

  דממון:
. כי לא אתרו ביה מי פטור

 ולקמן יליף טעמא: 
. אם לא מאי לאו אסון ממש

מתה האשה יעש הוגף בדמי 
ולדות הא אם מתה לא יעש 
ואפי' לא התרו בו וקשיא לר' 

 יוחן:
. הכי קאמר קרא לא דין אסון 

אם אין משפט מות לוגף כגון 
שלא מתה האשה או מתה ולא 

  התרו בו עוש יעש:
. מכה מכה אדם ומכה בהמה

בהמה ישלמה ומכה אדם לא 
ישלם אלא יומת הקיש פטור 
ממון דמכה אדם לחיוב ממון 
דמכה בהמה מה מכה בהמה אין 
לך בו חילוק לחיוב אף מכה 

בו חילוק לפטור אדם אין לך 
מכה בהמה לעולם חייב דאמרי' 
בב''ק (דף כו:) פצע תחת פצע 
לחייב על השוגג כמזיד ואוס 

  כרצון:
. אין בו חיוב מיתה שאין מתכוין

 באדם:
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יה ֶרְך ְיִריָדה ְלֶדֶרְך ֲעִלּיָ ין ּדֶ   מֹון,  ְלפֹוְטרֹו ָמ    ,ּבֵ
יבֹו ָממֹון,   א ְלַחּיְ   ֶאּלָ

ה ָאָדם ֲחלֹוק ּבֹו   - ַאף ַמּכֵ ֵמִזיד,    לֹא תַּ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ   ּבֵ
ין,   ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ין ְלׁשֶ ּוֵ ין ִמְתּכַ   ּבֵ
יה ֶרְך ְיִריָדה ְלֶדֶרְך ֲעִלּיָ ין ּדֶ יבֹו ָממֹון,     ,ּבֵ   ְלַחּיְ

א ְלפֹוְטרֹו ָממֹון     !"ֶאּלָ
  

י ֲאָתא  א, ּכִ   ָאַמר:   ָרִביןֶאּלָ
יֵבי ִמיתֹות ׁשֹוְגִגין ִליִגי ּדִ כּ  -  ַחּיָ י ָעְלָמא ָלא ּפְ     .ְפטּוִריןּוּלֵ

ִליִגי  י ּפְ יֵבי ַמְלקֹות ׁשֹוְגִגין - ּכִ ַחּיָ   ְוָדָבר ַאֵחר,   ,ּבְ
י יֹוָחָנן יב,    ָאַמר:  ַרּבִ   ַחּיָ

יֵבי ִמיתֹות      ,ִאיְתקּוׁש  -  ַחּיָ
יֵבי ַמְלֻקּיֹות     ,לֹא ִאיְתקּוׁש  -  ַחּיָ

טּור,   ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש    ּפָ
יֵבי ִמיתֹות.   ַחּיָ יֵבי ַמְלֻקּיֹות ּכְ ָתה ּתֹוָרה ַחּיָ ֵפירּוׁש ִריּבְ   ּבְ

  
ָתה ּתֹוָרה?     ֵהיָכן ִריּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ע" ָאְתָיא  31"ָרׁשָ
ע" (במדבר לה, לא)  32"ָרׁשָ

    .(דברים כה, ב) 
  

   :ָאַמר ָרָבא
ה"ָאְתָיא  ה" "ַמּכֵ   .  "ַמּכֵ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ   : ָרָבאלְ   ַרב ּפַ

ה"ֵהי    ?  "ַמּכֵ
ה ְבֵהָמה :ִאיֵליָמא ה - "ּוַמּכֵ ֶמנָּ ּלְ ה ָאָדם , ְיׁשַ ִתיב!   - (ויקרא כד, כא) יּוָמת" - ּוַמּכֵ ְקָטָלא ּכְ   ַהאי ּבִ

א ַהאי  ה"ֶאּלָ ה ֶנֶפׁש     :"ַמּכֵ ֵהָמה"ַמּכֵ ה - ּבְ ֶמנָּ ּלְ ַחת ָנֶפׁש" , ְיׁשַ    ,יח) ,כד (ויקרא ֶנֶפׁש תַּ
ֲעִמיתוֹ   :ּוְסִמיְך ֵליּה  ן מּום ּבַ י ִיתֵּ    - "ְוִאיׁש ּכִ

ה ּלֹו" ן ֵיָעׂשֶ ה ּכֵ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ה"ְוַהאי ָלאו  - (ויקרא כד, יט) ּכַ   ִהיא!   "ַמּכֵ
  

ָאה" ָקָאְמִריַנן.   ָאה" "ַהּכָ   ֲאַנן "ַהּכָ
  

ִתיב  י ּכְ ְכִתיב,   - ְוָהא ּכִ ֲחֵבירֹו הּוא ּדִ חֹוֵבל ּבַ   ּבְ
ֲחֵבירוֹ  לּוִמין הּוא!   - ְוחֹוֵבל ּבַ ׁשְ ר תַּ   ּבַ

  
רּוָטה ֶוה ּפְ ּה ׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ָאה ׁשֶ ֵאין ּבָ   - ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלַהּכָ ָאה ׁשֶ ֵנהּו ִעְנָין ְלַהּכָ רּוָטה. תְּ ֶוה ּפְ   ּה ׁשָ

  
לּוִמין הּוא!   ,סֹוף סֹוף  לה,ב  ׁשְ ר תַּ   ָלאו ּבַ

  
יֵליה.  יָרִאין ּדִ ַמְחֵייּה ָקַרע ׁשִ ַבֲהֵדי ּדְ     לֹא ְצִריָכא, ּדְ

   

 
י מֹות יּוָמת  31 ע ָלמּות כִּ ר הּוא ָרׁשָ  ְולֹא ִתְקחּו ֹכֶפר ְלֶנֶפׁש ֹרֵצַח ֲאׁשֶ

ר  32 ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ הּו ְלָפָניו כְּ ֵֹפט ְוִהכָּ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ   ְוָהָיה ִאם ּבִ

 רש"י
. שהכהו בהגבהת ידו דרך עלייה

או שחתכו בחרבו מלמטה 
  למעלה:

. בין דרך ירידה לדרך עלייה
בשוגג  משום דגבי גלות דהורג

איכא חילוק בין דרך ירידה 
לדרך עלייה כדאמרי' במכות 
(דף ז:) כל שבדרך ירידתו גולה 
דכתיב ויפל עליו עד שיפול כדרך 

  פילה:
. כולי עלמא לא פליגי דפטור

  מדתא דבי חזקיה:
. למכה חייבי מיתות איתקוש

  בהמה:
. אמר בחייבי אתיא רשע רשע

מיתות אשר הוא רשע למות 
חייבי מלקות והיה אם ואמר ב

  בן הכות הרשע:
. רבא אמר אתיא מכה מכה

דמלקות מי איתקוש למכה 
בהמה ולאו מגזרה שוה דחייבי 

  מיתות ילפין:
ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר 

. והאי יעשה לו עשה כן יעשה לו
מלקות קאמר ולקמן פריך והא 
חובל בחבירו בתשלומין ולא 

 מלקות:
כתיב  . מלקות לאו מכהוהאי

אלא כי יתן מום ומאי אתיא 
  מכה מכה דקאמר רבא:
. ומום הכאה הכאה קאמרין

  ע''י הכאה הוא יתן:
. וחובל בחבירו בר תשלומין הוא

והיכי מוקמת ליה את במלקות 
  ופטור ממון:
  . האי קרא:אם איו עין

. להכאה שיש בה שוה פרוטה
ולתשלומין דהא מקרא דבתריה 

ן יתן בו דבר ילפין דכתיב ביה כ
 היתן מיד ליד:

  . להאי כן יעשה לו:תהו עין
. להכאה שאין בה שוה פרוטה

ולמלקות ואיתקיש למכה בהמה 
 שלא תחלוק בו: 

. האי לא תחלוק בו סוף סוף
לחייבו ממון טעמא משום דאין 
בו כדי תשלומין ולא משום 
 היקישא אבל היכא דיש בה שוה

  פרוטה אימא תחלוק:
  . להכי איתקש:לא צריכא

דבהדי דמחייה קרע שיראין 
. כלומר ואשמועין דלוקה וכו'

משום חבלה ופטור מתשלומי 
קריעה לא שא התרו בו ולא 
שא לא התרו דלא לקי פטור 
מתשלומין מהיקישא דלא 

 תחלוק:
 
 



24     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  לה, ב  .13
יא ַרב ָאַמר ֵליּה    :  ָרָבאלְ  ִחּיָ

הלְ וּ  ֵבי ִחְזִקּיָ א ּדְ ָאַמר ,ַתּנָ ה ָאָדם" :ּדְ ה ְבֵהָמה"" "ַמּכֵ   ,  ּוַמּכֵ
אי  ִתיבּדִ ִמּמַ א ְלִאיְפלּוֵגי  ,ְבחֹול ּכְ     ?ְוֵליּכָ

ִתיב ת ּכְ ּבָ ׁשַ ְלָמא ּבְ א ְלִאיְפלּוֵגי ,ּדִ ִבְבֵהָמה ּגּוָפּה ִאיּכָ     !ּדְ
  

ךְ  ְעתָּ     , לֹא ָסְלָקא ּדַ
ְכִתיב:   ה ְבֵהָמהּדִ ה - "ּוַמּכֵ ֶמנָּ ּלְ     , ְיׁשַ

ה ָאָדם   ,  (ויקרא כד, כא) יּוָמת" - ּוַמּכֵ
ֵמי?     ֵהיִכי ּדָ

יּה  לֹא ַאְתרּו ּבֵ ה ָאָדם"  - ִאי ּדְ אי  "ַמּכֵ   ?  " יּוַמת" ַאּמַ
יָטא ׁשִ א ּפְ יּה,   :ֶאּלָ ַאְתרּו ּבֵ   ּדְ

ת  ּבָ ׁשַ ה"  - ְוִאי ּבְ ֶמנָּ ּלְ ֵהָמה ְיׁשַ ה ּבְ   ?! "ַמּכֵ
א ָלאו חֹול.   ,ֶאּלָ   ּבְ

   

 רש"י
. דפשיטא ממאי דבחול כתיב

ליה דמכה בהמה בין שוגג בין 
  מזיד חייב לשלם:

. ועל כרחך דלמא בשבת כתיב
כתיב קרא דאי במזיד  אשוגג

הו''ל מתחייב בפשו ופטור מן 
  התשלומין:

. בין שוגג איכא לאיפלוגי
  למזיד:

  . דבשבת כתיב ובשוגג:לא ס''ד
. ואי בשבת מכה בהמה ישלמה

  בתמיה:
. דליכא לפלוגי אלא לאו בחול

ואיתקש לה מכה אדם שלא 
תחלוק בו ואפי' איו חייב 

 מיתה:



25  "ּו ְנָערֹות"ֵאּל  –מסכת כתובות פרק ג' 

  לה, ב  .14
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ   ַרב ּפַ   : ַאּבַ

ה ָאַמר ,ְלַרּבָ ְקָנס,      :ּדְ ה ּתֹוָרה ּבִ ׁשָ ִחיּדְ   ִחיּדּוׁש הּוא ׁשֶ
ִמיְקִטיל  ב ּדְ ם, - ְוַאף ַעל ּגַ ּלֵ       ְמׁשַ

ַמאן מֹוִקים ָלּה?   ַמְתִניִתין   ּכְ
י ֵמִאיר ַרּבִ ָיא  - ִאי ּכְ ּתוֹ "ַקׁשְ   ! "ּבִ

ָנה ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ ָיא  -  ִאי כַרּבִ   !  "ֲאחֹותוֹ "ַקׁשְ
י ִיְצָחק ַרּבִ ָיא  - ִאי ּכְ   !  "ַמְמֶזֶרת"ַקׁשְ

י יֹוָחָנן ַרּבִ י יֹוָחָנן -  ָהִניָחא ִאי ָסַבר ָלּה ּכְ ַרּבִ     ,הּוא ַנִמי ְמָתֵרץ ָלּה ּכְ
ֵריׁש ָלִקיׁש  א ִאי ָסַבר ּכְ   ֵהיִכי ְמָתֵרץ ָלּה?  - ֶאּלָ

   
ְרָחךְ  י יֹוָחָנן ְסִביָרא ֵליּה.   ,ַעל ּכָ ַרּבִ   ּכְ

  
  

ָנאָאַמר ֵליּה  ֵיילְ   ַרב ַמתָּ   : ַאּבַ
ָתה ּתֹוָרה ַחיָּ  ,ְלֵריׁש ָלִקיׁש  ֵפירּוׁש ִריּבְ ָאַמר: ּבְ יֵבי ִמיתֹות,  ּדְ ַחּיָ   יֵבי ַמְלֻקּיֹות ּכְ

ָנה?   ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ ַרּבִ ָפֵליג ֲעֵליּה ּדְ א ּדְ ּנָ   ַמאן תַּ
  

י ֵמִאיר -ִאי     ,ַרּבִ
י ִיְצָחק.   -ִאי    ַרּבִ

   

 רש"י
. לרבי מאיר חדוש הוא לרבה דאמר

  כו':
. לשויי מתיתין כמאן מוקים

רומיא דרמין עלה דאלו הן הלוקין 
  וקיימא לן דאין לוקה ומשלם:

. דאמר לוקה ומשלם אי כר' מאיר
  וכדשיהו ריש לקיש:

דבשלמא לריש לקיש . קשיא בתו
דאוקמה לההיא דגב וטבח בשבת 
בטובח על ידי אחר אבל בטובח על 
ידי עצמו לא משלם לא קשיא דמת 
ומשלם לית ליה לר' מאיר אפי' 
בקס אלא לרבה קשיא בתו דקס 

  הוא וקתי מתיתין פטור:
. דאית ליה ואי כר' חויא בן הקה

מי לוקה ומשלם כר' מאיר 
ורים כשבת יה''כ מדקאמר יום הכפ

הוא דפטור מתשלומין ומשום כרת 
דאית ביה ומג''ש דאסון אסון אבל 
משום לאו ומלקות דאית ביה לא 
פטר ומתיתין מי דאית ליה לוקה 
ומשלם דידיה הוא ומת ומשלם לית 

  ליה אפי' בקס:
. הי מי דמשום קשיא אחותו

מלקות לא פטר ליה ליפטריה משום 
  כרת:

. תוקמה דאמר ואי כרבי יצחק
במסכת מכות (דף יד.) אין חייבי 
כריתות בכלל מלקות מ' ולית ליה 
האי דאלו הן הלוקין הבא על 
אחותו ומשום הכי חייבין 

  בתשלומין:
. דהכל מודים שהוא קשיא ממזרת

  במלקות וקתי אית לה קס:
. רבה כר' יוחן היחא אי סבר

כשלא התרו בו דמשלם דחייבי 
  דבר אחר חייב:מלקיות שוגגין ו

. מוקי למתי' בשלא התרו איהו מי
  בו כר' יוחן:

. בממון ומלקות אלא אי סבר לה
דאפי' לא התרו בו פטור מממון 
ופליג אדרבי יוחן וכל שכן אדעולא 
דאמר אפילו התרו בו משלם ממון 

  ואיו לוקה:
. לא כר' יוחן ולא היכי מתרץ לה

  כעולא ולא כריש לקיש:
י סבירא ליה בממון . אעל כרחך

ומלקות דלוקה ואיו משלם כרבי 
יוחן סבירא ליה בשוגגים דמשלם 

  ממון ומוקי לה בשלא התרו בו:
לריש לקיש דאמר בפירוש ריבתה 

. דחייבי מלקיות שוגגין תורה כו'
  פטורין מלשלם:

. מאן תא דפליג אדר' חויא
בחייבי כריתות  ומחייב תשלומין

כגון ההיא דשבועות ושהדליק גדיש 
ביה''כ חייבין בפרק שבועת העדות 
(שבועות לג.) ומתי' דהכא דקסה 
באחותו והי מי דלית ליה אסון 
אסון למיפטריה משום כרת 
ליפטריה משום לאו בין התרו בו בין 
לא התרו בו דאין כרת בלא לאו חוץ 
מפסח ומילה דבשלמא ר' יוחן 

י לה אפילו כרבן דפליגי עליה מוק
דרבי מאיר דאמרי אין לוקה 
ומשלם והי בשלא התרו בו אלא 

  לריש לקיש כמאן מוקי לה:
  . דאמר לוקה ומשלם:אי רבי מאיר

. דאמר לא שייך אי רבי יצחק
מלקות בחייבי כריתות וג''ש דאסון 
אסון לית ליה ובמאי ליפטר הילכך 
 מתיתין דהכא על כרחך ר''מ היא
ולא רבי יצחק משום דקשיא 
ממזרת אבל ההיא דשבועות בין 

 כר''מ בין כרבי יצחק:
 



26     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  לו, א  - לה, ב  .15
ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ

   ,ֲעָריֹות"
ִנּיֹות ַלֲעָריֹותוּ      ,לֹא ְקָנס   :ֵאין ָלֶהן - ׁשְ

יּתּוי.     ְולֹא ּפִ
    ,לֹא ְקָנס   :ֵאין ָלּה  - ַהְמָמֶאֶנת

יּתּוי.     ְולֹא ּפִ
    ,לֹא ְקָנס  :ֵאין ָלּה  - ַאְיילֹוִנית

יּתּוי     . ְולֹא ּפִ
ם ַרע ּום ׁשֵ     ,לֹא ְקָנס  : ֵאין ָלּה  -  ְוַהּיֹוֵצאת ִמׁשּ

יּתּוי   .  "ְולֹא ּפִ
  

ִנּיֹות ַלֲעָריֹות"ּוַמאי  ,"ֲעָריֹות"ַמאי    ?"ׁשְ
   

ׁש, ^ - "ֲעָריֹות"   :ִאיֵליָמא    לו,א   ֲעָריֹות ַמּמָ
ִנּיֹות" ְבֵרי סֹוְפִרים,   - "ׁשְ   ִמּדִ

יָון  אֹוַרְייָתא ַחְזָיא ֵליּה ּכֵ ִמּדְ אי ֵאין ָלֶהן ְקָנס?   -  ּדְ   ַאּמַ
  

א:  ין,   - "ֲעָריֹות"ֶאּלָ ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ   ַחּיָ
ִנּיֹות" יֵבי כָּ   - "ׁשְ   ֵריתֹות,  ַחּיָ

יֵבי ָלאִוין     . ֵיׁש ָלֶהן ְקָנס - ֲאָבל ַחּיָ
יוּ     ?ַמּנִ

יְמִני ִהיא.   ְמעֹון ַהתִּ   ׁשִ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
ין  - "ֲעָריֹות" ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ     ,ַחּיָ

יֵבי כָּ    ֵריתֹות,  ְוַחּיָ
ִנּיֹות" יֵבי ָלאִוין.    - "ׁשְ   ַחּיָ

י    ?ַמּנִ
ן ְמַנְסָיא ִהיא.  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ַרּבִ

   

 רש"י
  . לקמן מפרש להו:עריות ושיות

  . דאוסה:קס
  . דמפותה:פיתוי

. בבעלה כגון יתומה הממאת
קטה שהשיאתה אמה ומיאה 

  בבעלה:
. שאיה בחזקת אין לה קס

  בתולה הואיל ויסת:
. שאין לה סימי ערות איילוית

לעולם ואיה יולדת לשון איל 
זכר דוכריתא דלא ילדה (לעיל 

  דף יא.):
. לפי שאין קס אלא אין לה קס

לערה וזו שלא תביא שערות 
שה היא בחזקת לעולם כל כ' 

  קטה ומשם ואילך בוגרת:
. קס''ד והיוצאת משום שם רע

שלא מצא לה בעלה בתולים 
 ולקמן פריך בת סקילה היא: 

. המפורש באחרי עריות ממש
  מות והן בכריתות:

. שגזרו חכמים על שיות שיות
להן להרחיק מן העבירה כגון 

ואם אביו ושאר עריות  אם אמו
השויות בפרק ב' דיבמות (דף 

  כא.):
כיון דשיות חזיין ליה 

. קרין ביה ולו מדאורייתא
  תהיה לאשה:

. בשלמא אמאי אין לה קס
בעריות איכא למימר כשמעון 
התימי דלית ליה ערה ערה 

  הערה אלא שיות קשיא:
. בריש פירקין שמעון התימי

 ה:דאמר אשה שיש בה הוי
. דאמר אשה ר''ש בן מסיא
 הראויה לקיימה:

 
 



27  ""ֵאּלּו ְנָערֹות –מסכת כתובות פרק ג' 

    לו, א .16
    ,לֹא ְקָנס  :ֵאין ָלּה  - ַהְמָמֶאֶנת"

יּתּויְולֹא    .  "ּפִ
  

ָעְלָמא ה ּבְ   ִאית ָלּה.   - ָהא ְקַטּנָ
י    ?ַמּנִ

  
ַנן ִהיא,     ַרּבָ

ה ָאְמִרי: ְקַטּנָ   ֵיׁש ָלּה ְקָנס.   - ּדְ
  

  ֵאיָמא ֵסיָפא: 
    ,לֹא ְקָנס   :ֵאין ָלּה  - ַאְיילֹוִנית"

יּתּוי   . "ְולֹא ּפִ
י ֵמִאיר,    ֲאָתא ְלַרּבִ

ה ָאַמר: ְקַטּנָ   ֵאין ָלּה ְקָנס,   - ּדְ
ְטנּוָתּה ָיְצָתה ְלֶבֶגר.   - ְוָהא   ִמּקַ

א ַנן - ֵריׁשָ י ֵמִאיר - ְוֵסיָפא ,ַרּבָ   !  ?ַרּבִ
  

יָמא ּה    :ְוִכי תֵּ י ֵמִאיר ִהיא - ּכּוּלָ     ,ַרּבִ
י ְיהּוָדה,   - ִבְמָמֶאֶנת וּ  ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ

  ּוִמי ָסַבר ָלּה?!  
  ְוָהַתְנָיא: 

  ת ְמָמֶאֶנת? ַעד ָמַתי ַהּבַ "
ָערֹות,   י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ תָּ   ַעד ׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָבן חֹור ַעל ַהּלָ ה ׁשָ ְרּבֶ ּיִ   ! "ַעד ׁשֶ
  

א י ְיהּוָדה ִהיא,   :ֶאּלָ   ַרּבִ
הוּ  י ֵמִאיר  - ִבְקַטּנָ ַרּבִ     ,ָסַבר ָלּה ּכְ

  ּוִמי ָסַבר ָלּה?!  
  :  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 

י ֵמִאיר.  ְבֵרי ַרּבִ   זֹו ּדִ
י ְיהּוָדה' - ְוִאם ִאיָתא י ֵמִאיר ְוַרּבִ ְבֵרי ַרּבִ ֵעי ֵליּה!   'זֹו ּדִ   ִמיּבָ

  
א ּנָ ֲחָדא    -  ַהאי תַּ י ֵמִאיר ּבַ ַרּבִ     ,ָסַבר ָלּה ּכְ

ֲחָדא.     ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ
  

  ָאַמר:  ַרְפָרם
   ?"ְמָמֶאֶנת"ַמאי 

  ָהְראּוָיה ְלָמֵאן.  
  

ה ' :ְוִליְתֵני   !  'ְקַטּנָ
  

ָיא.    ַקׁשְ
   

 רש"י
. דפליגי אדר''מ בריש רבן היא

  פירקין:
. ובממאת סבר לה כר' יהודה

דאמר ערה ממאת והכי תידוק 
מיה ערה ממאת אין לה קס 

  הא ערה בעלמא יש לה קס:
. עד שתביא שתי שערות

ומשהביאה איה ממאת ואפילו 
  לא בעל לאחר מיכן:

. אם לא בעל רבי יהודה אומר
  לאחר שגדלה ממאת:

. עד שירבה שחור על הלבן
ערות ובדה מפרש שתי ש

שוכבות וראה כמו שירבה 
  השחור:

. ובממאת אלא ר' יהודה היא
ערה אשמעין דאין לה קס ולא 
תדוק הא קטה יש לה קס וגבי 
אילוית דתא מי אין לה קס 
משום דבקטה סבר כר''מ וזו 

  מקטותה יצאת לבגר:
. לקמן בפרקין (דף זו דברי כו'

  מ:):
. דקטה אין סבר לה כר' מאיר

ה קס משום הכי אין קס ל
  באילוית:

. בממאת ואמר עד ופליג עליה
שירבה השחור וכי תא 
הממאת אין לה קס הא 
הראויה למאן יש לה קס בערה 

  קאמר:
. מאי ממאת הראויה למאן

כלומר כל קטה קאמר וכולה 
 ר''מ היא:

 



28     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  ב - לו, א .17
    ,לֹא ְקָנס   :ֵאין ָלּה  - ַאְיילֹוִנית"

יּתּוי     ."ְולֹא ּפִ
  

  ּוְרִמיְנִהי:  
ת"    ,ַהֵחֶרׁשֶ

ֹוָטה     ,ְוַהׁשּ
    ,ֵיׁש ָלֶהן ְקָנס -  ְוָהַאְיילֹוִנית

תּוִליםְוֵיׁש ָלֶהן     .  "ַטֲעַנת ּבְ
  

    ְוָהא, ַמאי רּוְמָיא?
י ֵמִאיר,  - ָהא   ַרּבִ
ַנן.   - ָהא   ַרּבָ

  ּוְדָקָאֵרי ָלּה, ַמאי ָקָאֵרי ָלּה?  
  

ִאית ֵליּה ְלִמיְרָמא ַאֲחִריֵתי ִעיָלֵויּה:  ּום ּדְ   ִמׁשּ
ת"    ,ַהֵחֶרׁשֶ

ֹוָטה     ,ְוַהׁשּ
    ,ְוַהּבֹוֶגֶרת

ת ֵעץ תּוִלים  -  ּומּוּכַ   . ֵאין ָלֶהן ַטֲעַנת ּבְ
   

   ,ַהּסּוָמא
תּוִלים.   -  ְוַאְיילֹוִנית   ֵיׁש ָלֶהן ַטֲעַנת ּבְ

ּום  סּוָמכֹוס  י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ
תּוִלים - סּוָמא     !"ֵאין ָלּה ַטֲעַנת ּבְ

  
תָאַמר  ׁשֶ   :  ַרב ׁשֵ

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ְמִליֵאל - ָהא ן ּגַ     ,ַרּבָ

ַע.   - ְוָהא י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ
  

ְמַעתְּ ֵליּה   ׁשָ ְמִליֵאללְ ֵאיַמר ּדְ ן ּגַ ָקא ָטֲעָנה ִאיִהי,   -  ַרּבָ   ֵהיָכא ּדְ
ָלא ָקא ָטֲעָנה ִאיִהי ְמַעתְּ ֵליּה? - ֵהיָכא ּדְ     !ִמי ׁשָ

  
  ִאין, 

ְמִליֵאל ן ּגַ ָאַמר ַרּבָ יָון ּדְ   ְמֵהיְמָנא,  :ּכֵ
גֹון זוֹ  ם"   - ּכְ יָך ְלִאּלֵ ַתח ּפִ   הּוא. (משלי לא, ח) 33333333"ּפְ

  
  
תּוִלים - ַהּבֹוֶגֶרתוְ "   .  "ֵאין ָלּה ַטֲעַנת ּבְ
  

  : ַרבְוָהָאַמר 
  נֹוְתִנין ָלּה ַלְיָלה ָהִראׁשֹון!   - ּבֹוֶגֶרת 

  
ִמים  לו,ב  ָקא ָטֵעין ַטֲעַנת ּדָ    ,ָהִכי ַנִמי -  ִאי ּדְ

ַמאי      :ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ
ָקָטֵעין ַטֲעַנת  תּוַח 'ּדְ ַתח ּפָ   .  'ּפֶ

  
  
ּום  סּוָמכֹוס " י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ

תּוִלים - סּוָמא   .  "ֵאין ָלּה ַטֲעַנת ּבְ
  

סּוָמכֹוס?     ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
 

ם ֶאל  33 יָך ְלִאלֵּ ַתח ּפִ ֵני ֲחלֹוף ּפְ ל ּבְ ין כָּ   ּדִ

 רש"י
. ויש להן טעת בתולים

  להפסידה כתובה:
. דאמר קטה אין לה הא ר''מ

קס ואילוית מקטותה יצתה 
  לבגר:

. מי ודקארי לה מאי קארי לה
שהשיב תשובה זו בבית המדרש 
מה עלתה על רוחו ולא סבירא 
ליה דאיכא לאוקמיהו כר''מ 

  ורבן:
משום דאית ליה למירמא 

. לא הביאה לבית אחריתא עליה
המדרש אלא לפי שיש להשיב 
אחרת על זו חרשת ושוטה 

  אחרשת ושוטה:
  . בתוליה כלים מאיליהן:בוגרת

. דאמר בפ''ק הא רבן גמליאל
ף יב:) היא אומרת (ד

משאירסתי אסתי אמת 
הכא מי אין לה טעת בתולים 
להפסידה כתובתה דאמרין אי 
הוה פקחת לטעון הוה טעה 

  משאירסתי אסתי ומהימא:
. דאמר לא מפיה הא רבי יהושע

או חיין הכא יש לה טעת 
בתולים דאי מי הוה. טעה קמן 

  לא מהימין לה:
. ובועל הראשוןותין לה לילה 

כמה בעילות ותלין כל דמים של 
אותו הלילה בדם בתולים 
אלמא. אית לה דם בתולים 
לבוגרת דאי לא לא הוה בעי 
למיתב לה אלא בעילת מצוה 
וכיון דאית לה בתולים היכא 
דבעל ולא מצא דם תפסיד 
כתובתה דהא כסה בחזקת 

 בתולה ומצאה בעולה: 
ה''ג אי דקא טעין טעת דמים 

י מי הב''ע דקטעין טעת הכ
. אי דקאמר בעלתי פתח פתוח

ולא מצאתי דם ודאי טעה 
מעלייתא היא והכא דקתי אין 
לה טעת בתולים דקטעין ואמר 
פתח פתוח מצאתי ודם לא 
בדקתי אם מצא בה אם לאו 
בערה וקטה טעה היא 
כדאמרין בפ''ק ואע''פ שאין 
יכול לברר דבריו בפיו אמרין 

ין אדם טורח בסעודה חזקה א
ומפסידה אבל משבגרה אין 
רחמה צר כבתחילה ודומה לו 

 כאילו פתח פתוח:
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י ַקְרַקע.   ּבֵ ֶטת ַעל ּגַ ֶנְחּבֶ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

הוּ  ִטי!   - ּכּוּלְ   ַנִמי ַחּבּוִטי ִמיַחּבְ
  

הוּ      ,רֹואֹות     - ּכּוּלְ
ן,    ּוַמְראֹות ְלִאּמָ

   ,ֵאיָנּה רֹוָאה  - זוֹ 
ּה.  וְ    ֵאיָנּה ַמְרָאה ְלִאּמָ

   

 רש"י
  . ובתוליה ושרין:שחבטה

. אם שרו בתוליהן כולהו רואות
  [רואות דם]:

. ופוסקות עליהן לאמןומראות 
שאין בתולות ואם לא הודיעתו 

  הטעתו:
וזו איה רואה ואיה מראה 

. וזה שכסה בחזקת לאמה
חבטת כסה ואין אדם פוסק 

 עליה ולאו טעות הוא:
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  לו, ב  .18
ם ַרע" ּום ׁשֵ     ,לֹא ְקָנס    :ֵאין ָלּה  -  ְוַהּיֹוֵצאת ִמׁשּ

יּתּוי   . "ְולֹא ּפִ
  

ם ַרע ּום ׁשֵ ת ְסִקיָלה ִהיא!   - ַהּיֹוֵצאת ִמׁשּ   ּבַ
  

תָאַמר  ׁשֶ   :  ַרב ׁשֵ
   :ָהִכי ָקָאַמר

ַיְלדּוָתּה  ם ַרע ּבְ ָצא ָעֶליָה ׁשֵ ּיָ     ,לֹא ְקָנס   :ֵאין ָלּה  - ִמי ׁשֶ
יּתּוי.     ְולֹא ּפִ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ּה  ַמע ִמיּנָ ָטָרא ִריָעא :ׁשְ יּה.   - ַהאי ׁשְ יַנן ּבֵ   ָלא ַמְגּבִ
  

ֵמי?     ֵהיִכי ּדָ
ַזְייָפא הּוא :ִאיֵליָמא ָטָרא ּדְ ׁשְ ָנַפק ָקָלא ֲעֵליּה ּדִ ְכָווָתּה ָהָכא    - ּדְ ְזַנאי :ּדִ ָנַפק ֲעָלּה ָקָלא ּדִ   ,ּדְ

ִעיר  :ָרָבאְוָהא ָאַמר  ה ּבָ ם ְמַזּנָ    – ָיָצא ָלּה ׁשֵ
ין ָלּה!   ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ

א ֵרי ְוָאְמִרי:   :ֶאּלָ י תְּ ָאתּו ּבֵ   ּדְ
ִאיּסּוָרא ַבֲעַתְנִהי ּבְ ְכָווָתּה ָהָכא    - ְלִדיְדהּו תְּ ֵרי ְוָאְמִרי:      :ּדִ י תְּ ָאתּו ּבֵ   ּדְ

יפּו ִלי"ְלִדיְדהּו ָאַמר ְלהּו:      ,"ַזּיְ
ָלָמא ָהָתם ׁשְ רּוִצין,   - ּבִ ִכיִחי ּפְ   ׁשְ

א ָהָכא     ,ִאם הּוא הּוְחַזק  -  ֶאּלָ
ָרֵאל ִמי הּוְחְזקּו? ל ִיׂשְ     ! ּכָ

  
ּיּוָפא - ָהָכא ַנִמי ָקא ַמֲהַדר ַאזִּ יָון ּדְ    ,ּכֵ

יף ְוָכַתב.   :ֵאיַמר   ִזּיּוֵפי ַזּיֵ
   

 רש"י
  . שיצא עליו שם זיוף:ריעא

  לכהוה:. אפי' אין חוששין לה
. יצא עליה שם רע היכי דמי אלא

כגון בעדים ולא שאמרו עליה 
שבעלה דא''כ מאי למימרא הא 
לאו בתולה היא אלא אמרי 
לדידהו תבעתהו לאיסורא 
הפקירה עצמה לכך ולא שמעו 

  לה:
. היכי גמר רב בשלמא התם כו'

פפא מיה דלא מגבין בשטרא 
כי האי בשלמא התם שכיחי 

שיש עדים שהיתה  פרוצין וכיון
מחזרת אחר הזות הרבה מצאה 
לה משום הכי אין לה קס לאחר 

  זמן דלאו בחזקת בתולה הואי:
  . לגבי שטר:אלא

. לחזור אחר עידי אם הוא הוחזק
  שקר:

. להיות כל ישראל מי הוחזקו
  שומעין לו לזייף:
. הוא עצמו למד אימר זיופי זייף

לכוין כתב הדומה לכתב ידי 
 ם בו:עדים שחת
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  לז, א  - לו, ב  .19
    ַמְתִניִתין

ֵאין ָלֶהן ְקָנס:     ְוֵאּלּו ׁשֶ
א  ּיֹוֶרת  ַהּבָ     ,ַעל ַהּגִ

בּוָיהוְ  ְ     , ַעל ַהׁשּ
ְפָחהוְ  ִ ְפּדוּ     ,ַעל ַהׁשּ ּנִ     , ׁשֶ

ְתגַּ וְ  ּנִ ירוּ ׁשֶ     , ּיְ
ְחְררוּ וְ  תַּ ׁשְ ּנִ ִנים ְויֹום ֶאָחד.   ,ׁשֶ לֹׁש ׁשָ נֹות ׁשָ   ְיֵתירֹות ַעל ּבְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ית ְפּדֵ ּנִ בּוָיה ׁשֶ ָתּה     - ׁשְ ָ ְקדּוׁשּ    ,ֲהֵרי ִהיא ּבִ

דֹוָלה.   ּגְ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
  

א  ּתוֹ   ַהּבָ     ,ַעל ּבִ
ּתוֹ  ת ּבִ     ,ַעל ּבַ
נוֹ  ת ּבְ     ,ַעל ּבַ

ּתוֹ  ת ִאׁשְ     ,ַעל ּבַ
ת ּבְ      , ָנּה ַעל ּבַ

ּה  תָּ ת ּבִ     , ֵאין ָלֶהן ְקָנס    - ַעל ּבַ
ַנְפׁשוֹ  יב ּבְ ְתַחּיֵ מִּ ֵני ׁשֶ     , ִמּפְ

יֵדי ּבֵ  יָתָתן ּבִ מִּ ין.  ׁשֶ   ית ּדִ
ַנְפׁשוֹ  יב ּבְ ְתַחּיֵ ם ָממֹון,      -  ְוָכל ַהמִּ ּלֵ   ֵאין ְמׁשַ

ֱאַמר:  ּנֶ     – ִיְהֶיה ָאסֹון אם לֹ ִא "וְ ׁשֶ
  . (שמות כא, כב) ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש"

   

  ְּגָמָרא  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ָבר ֶאָחד,   י ּדֹוָסא ָאְמרּו ּדָ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ   ַרּבִ
י ְיהּוָדה ֲאָמַרן -  ַרּבִ    ,ָהא ּדַ
י ּדֹוָסא ַתְנָיא:    -  ַרּבִ   ּדְ

בּוָיה" ְתרּוָמה,   -  ׁשְ   אֹוֶכֶלת ּבִ
ְבֵרי  י ּדֹוָסאּדִ   .  ַרּבִ
י ּדֹוָסאָאַמר    : ַרּבִ

זְוִכי ֶמה  ה ָלּה ֲעָרִבי ַהּלָ     ,ָעׂשָ
יָה  ּדֶ ין ּדַ יֵעְך ָלּה ּבֵ מִּ ֵני ׁשֶ ה? -  ְוִכי ִמּפְ הּוּנָ ָסָלּה ִמן ַהּכְ     .!"ּפְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ְלָמא לֹא ִהיא,     ּדִ
י ְיהּוָדה ָהָכא אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ּלֹ  - ַעד ּכָ א ׁשֶ ר,  ֶאּלָ ּכָ   א ְיֵהא חֹוֵטא ִנׂשְ

ַנן ְסִביָרא ֵליּה  -  ֲאָבל ָהָתם ַרּבָ     !ּכְ
  

   ,ִאי ַנִמי
י ּדֹוָסא ָהָתם אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ א ּבִ  -  ַעד ּכָ ַנןֶאּלָ ַרּבָ     ,ְתרּוָמה ּדְ

אֹוַרְייָתא ַנן ְסִביָרא ֵליּה  - ֲאָבל ְקָנס ּדְ ַרּבָ     .ּכְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
י ְיהּוָדה ָהָכאּדְ ְוַטֲעֵמיּה  ּלֹ  - ַרּבִ ר הּוא?ׁשֶ ּכָ     !א ְיֵהא חֹוֵטא ִנׂשְ

ְנָיא:     ְוָהא תַּ
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ית ּבֵ ׁשְ ּנִ בּוָיה ׁשֶ ָתּה,     -  ׁשְ ָ ְקדּוׁשּ   ֲהֵרי ִהיא ּבִ
ִנים ר ׁשָ ת ֶעׂשֶ ָתּה ָמאַתִים -  ֲאִפיּלּו ּבַ תּוּבָ   .  "ּכְ

ּלֹ  -  ְוָהָתם א?  ַמאי ׁשֶ ר ִאיּכָ ּכָ   א ְיֵהא חֹוֵטא ִנׂשְ
  

ְלָמא ִמיְמְנִעי ְולֹא ָנְסִבי ָלּה.   - ָהָתם ַנִמי   ּדִ
  

י ְיהּוָדה יָמה?!    :ְוָסַבר ַרּבִ ָתּה ַקּיְ ָ ְקדּוׁשּ   ּבִ
  ְוָהַתְנָיא: 

 רש"י
 מתי' 

. שלש שיםיתירות על בות 
דכיון דראויות לביאה בחזקת 
הפקר הן ובעלות בכריותן 

  והשבויה בשבויתה:
. הא ולא יהיה אסון עוש יעש

  אם יהיה אסון לא יעש:
 

 גמ' 
  . בת כהן:שבויה

. ולא מחזקין אוכלת בתרומה
לה בחזקת בעולה לפסול לה 

  המחללה בביאתו:
. כלומר אין מפי שמיעך לה
קר לאוסן והגין בהן הפ

  בבעילה אלא לשחק עמהן:
. פליגי אדרבי דוסא ואמרו [רבן

יש שבויה אוכלת ויש שאיה 
אוכלת כיצד האשה שאמרה 
שביתי וטהורה אי אוכלת ואם 
יש עדים ששבית והיא אומרת 
טהורה אי איה אוכלת במסכת 

  עדיות]:
. אלא בתרומה בזמן הזה דרבן

דכיון דאפילו בעלה איסורא 
ן בעלמא הוא לא גזרו על דרב

ספיקה אבל קס דאפוקי ממוא 
הוא אימא לך ספק בעולה היא 

  ומספיקא לא מפקין ממוא:
. אי דלמא ממעי ולא סבי לה

פחתת כתובתה משוית לה 
בחזקת בעולה ומרחקי לה 

 אפילו ישראל:
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בּוָיה" ְ ה,   - ַהּפֹוֶדה ֶאת ַהׁשּ ֶאּנָ ָ   ִיׂשּ
ּה  ה.   - ֵמִעיד ּבָ ֶאּנָ ָ   לֹא ִיׂשּ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ךְ  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ה - ּבֵ ֶאּנָ ָ     !"לֹא ִיׂשּ

  
ָיא    :ָהא ּגּוָפּה ַקׁשְ

בּוָיה" :ָאַמְרתָּ  ְ ה - ַהּפֹוֶדה ֶאת ַהׁשּ ֶאּנָ ָ   , "ִיׂשּ
ָנא ּה " :ַוֲהַדר תָּ הלֹא  -  ֵמִעיד ּבָ ֶאּנָ ָ     ,"ִיׂשּ

ּום  ה?!  ּדְ ִמׁשּ ֶאּנָ ָ ּה לֹא ִיׂשּ   ֵמִעיד ּבָ
  

ָיא,     ָהא ָלא ַקׁשְ
ּה ָהִכי ָקָאַמר:  בּוָיה ּוֵמִעיד ּבָ ְ ה,   - ַהּפֹוֶדה ֶאת ַהׁשּ ֶאּנָ ָ   ִיׂשּ

ִדי ּה ּכְ ה.    - ֵמִעיד ּבָ ֶאּנָ ָ   לֹא ִיׂשּ
  

ל ָמקֹום ָיא ,ִמּכָ י ְיהּוָדה!   ַקׁשְ   ְלַרּבִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר:   ֵאיָמא:     ַרּבִ

ךְ  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ה.   -  ּבֵ ֶאּנָ ָ   ִיׂשּ
  

ַע  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ   אֹוֵמר:  ַרב הּוָנא ּבְ
ְדָקָתֵני     ,ְלעֹוָלם ּכִ

ַנן ָקָאַמר ְלהוּ  ַרּבָ י ְיהּוָדה ְלִדְבֵריֶהם ּדְ    :ַרּבִ
ךְ   ,ְלִדיִדי ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ה,   - ּבֵ ֶאּנָ ָ   ִיׂשּ

א ְלִדיְדכוּ  ךְ ' ,ֶאּלָ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ה  - ּבֵ ֶאּנָ ָ ֵעי ֵליּה  ' לֹא ִיׂשּ     !ִמּבָ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

ּה  בּוָיה ּוֵמִעיד ּבָ ְ ה,    - ַהּפֹוֶדה ֶאת ַהׁשּ ֶאּנָ ָ   ִיׂשּ
ְכִדי ֵדי ִאיִניׁש זּוֵזי ּבִ     .ָלא ׁשָ

ּה  ִדיֵמִעיד ּבָ ה    - ּכְ ֶאּנָ ָ     ,לֹא ִיׂשּ
ּה.   א ֵעיָניו ָנַתן ּבָ ּמָ   ׁשֶ

  
מּוֵאלָרֵמי ֵליּה  ר ׁשְ א ּבַ ּפָ   : ַרב יֹוֵסףלְ  ַרב ּפַ

י ְיהּוָדה  לז,א   ָתּה ַקְייָמא?  :ְוָסַבר ַרּבִ ָ ְקדּוׁשּ     !ּבִ
  ְוָהַתְנָיא: 

יָרה  " ּיְ ְתּגַ ּנִ ּיֹוֶרת ׁשֶ ם  ַהּגִ י   - ְוָרֲאָתה ּדָ   אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ
ּה.   ְעתָּ ּה ׁשַ ּיָ   ּדַ

י יֹוֵסי    אֹוֵמר:  ַרּבִ
ים ׁשִ ָכל ַהּנָ     ,ֲהֵרי ִהיא ּכְ

ָאה     ,ֵמֵעת ְלֵעת   ּוְמַטמְּ
ִקיָדה ִלְפִקיָדהוּ      .ִמּפְ

  
יםוּ  ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ין ׁשְ     ,ְצִריָכה ְלַהְמתִּ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   .  ַרּבִ
י יֹוֵסי  יר  ַרּבִ דַמתִּ א ִמּיָ ׂשֵ     !"ֵליָאֵרס ְוִליּנָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

בּוָיה ָקא ָרֵמית?!  ַא ִגּיֹוֶרת    ׁשְ
ּיֹוֶרת  ּה,   - ּגִ ָרא ַנְפׁשָ   ָלא ְמַנּטְ

בּוָיה ּה.   - ׁשְ ָרא ַנְפׁשָ   ְמַנּטְ
  
בּוָיהוְ  בּוָיה ׁשְ    :ָרֵמי ׁשְ

ַתְנָיא:     ּדְ
ּיֹוֶרת"    ,ַהּגִ

בּוָיה ְ     ,ְוַהׁשּ

 רש"י
. קא סלקא דעתין מעיד בה

דאפודה קאי שאם היה מעיד בה 
שלא בעלה לעובד כוכבים לא 

  ישאה אם כהן הוא:
. והא משום דמעיד בה וכו'

אמרו הפודה את השבויה 
  ישאה:

הפודה את השבויה ומעיד בה 
. דאי לאו דקים ליה בגוה ישאה

לא שדי זוזי בכדי שהרי לישאה 
 פדאה:

. שמא מעיד בה כדי לא ישאה
 עייו תן בה: 

  . בו ביום:וראתה דם
. ולא גזרו בה טומאת דיה שעתה

מעת לעת לטמא טהרות שגעה 
שעת בהן משעת טבילה עד 

ראייה דהא אפי' יצא דם זה 
מאתמול והעמידוהו כותלי בית 
הרחם שזהו הטעם של מעת לעת 
בבות ישראל הלא דם כעית 
כדם בהמה ואם תאמר יחוש 
שמא משטבלה עקר ויצא מיד 
טומאה למפרע דרבן היא 
והיכא דאיכא למיגזר מעת לעת 
שלם גזור מפקידה לפקידה 
והיכא דלא גזור מעת לעת לא 

  זור מפקידה לפקידה:ג
. שלא וצריכה להמתין ג' חדשים

תשא להבחין בין זרע הזרע 
בקדושה לזרע הזרע שלא 

  בקדושה:
. לקמיה מפרש רבי יוסי מתיר

 טעמא:
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ְפָחה ִ ְפּדוּ    ,ְוַהׁשּ ּנִ     , ׁשֶ
ירוּ וְ  ּיְ ְתּגַ ּנִ     , ׁשֶ
ְחְררוּ וְ  תַּ ׁשְ ּנִ     ,ׁשֶ

ִנים ְויֹום ֶאָחד לֹׁש ׁשָ נֹות ׁשָ ים - ְיֵתירֹות ַעל ּבְ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ין ׁשְ     ,ְצִריכֹות ְלַהְמתִּ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ     .ַרּבִ

י יֹוֵסי  ירַרּבִ ד ַמתִּ א ִמּיָ ׂשֵ     !"ֵליָאֵרס ְוִליּנָ
   

יק.   תִּ   ִאׁשְ
  ָאַמר ֵליּה: 

ָהא?   ִמיַע ָלְך ּבְ   ִמיִדי ׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
תָהִכי ָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ְבֲעָלה.   ּנִ ָראּוָה ׁשֶ   ׁשֶ
  

י יֹוֵסי?   ,ִאי ָהִכי ַרּבִ   ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
י יֹוֵסי:     ָקָסַבר ַרּבִ

ה ה ְמַזּנָ ָ ּלֹ  -  ִאׁשּ מֹוְך ׁשֶ ת ּבְ ׁשֶ ּמֶ ר.  ְמׁשַ ְתַעּבֵ   א תִּ
  

ּיֹוֶרת  ָלָמא ּגִ ׁשְ ּיּוֵרי -  ּבִ ּה ְלִאיּגַ ַדְעתָּ יָון ּדְ ּה,   ,ּכֵ ָרא ַנְפׁשָ   ְמַנּטְ
בּוָיה ַנִמי ָלא ָיְדָעה ֵהיָכא ַמְמטּו ָלּה,    - ׁשְ   ּדְ
ְפָחה ַנִמי י ָמָרּה  -  ׁשִ ְמָעה ִמּפִ ׁשָ     ,ּדְ

ן ְוַעִין ׁשֵ א יֹוְצָאה ּבְ א ְלֵמיַמר?   -  ֶאּלָ   ַמאי ִאיּכָ
  

יָמא יָלאכָּ  :ְוִכי תֵּ י יֹוֵסי,  לֹא  - ל ִמּמֵ   ָאַמר ַרּבִ
ה יָלא,   ,ֲהֵרי ֲאנּוָסה ּוְמפּותָּ ִמּמֵ   ּדְ

  ְוַתְנָיא: 
    ,ֲאנּוָסה"

ה ים  -  ּוְמפּותָּ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ין ׁשְ     ,ְצִריכֹות ְלַהְמתִּ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   .  ַרּבִ

י יֹוֵסי  ד ַרּבִ א ִמּיָ ׂשֵ יר ֵליָאֵרס ְוִליּנָ   !  "ַמתִּ
  

א ָאַמר  הֶאּלָ   : ַרּבָ
י יֹוֵסי:     ָקָסַבר ַרּבִ

ה ה ְמַזּנָ ָ ּלֹ  -  ִאׁשּ ֵדי ׁשֶ ֶכת ּכְ ר.  ִמְתַהּפֶ ְתַעּבֵ   א תִּ
  

  ְוִאיָדְך?  
  

א לֹא ֶנֶהְפָכה ָיֶפה ָיֶפה.   ּמָ יַנן ׁשֶ   ָחְייׁשִ
   

 רש"י
. ואף על פי צריכות להמתין

שקטה איה מתעברת גזירה 
  קטה אטו גדולה:

מוך . ותת משמשת במוך
  לאחר בעילה ושואבת הזרע:

  . ומזמת לה מוך:מטרא פשה
. דלא ידעה היכא ממטו לה

שבאים למוכרה וסברה דלמא 
ממטו לה לגבי ישראל ופרקו לה 

  ומטרא פשה לשמש במוך:
. שפחה אלא יוצאה בשן ועין

שסימא אדויה את עיה ויצאה 
לחירות מא הות ידעה מעיקרא 
דתיפוק לחירות דמטרא פשה 

  לזמן מוך לשימושה:
. מידי דליכא כל ממילא

לאיזדהורי ביה מעיקרא 
  דתיפוק לחירות מודה רבי יוסי:

. דלא הות הרי אוסה דממילא
ידעה דליסליק בה הכי ותזמן לה 

  מוך:
ולא  . שיצא הזרעמתהפכת

יקלוט והא אפילו במידי 
דממילא מצו למיעבד וכולן 

 עושות כן:



34     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  לח, א  - לז, א  .20
ֱאַמר: " ּנֶ     ."(שמות כא, כב)        34ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש" - "ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹוןׁשֶ
  

    !ֵמָהָכא ָנְפָקא? - ְוָהא
ָעתֹו" ֵמָהָתם ָנְפָקא:  ֵדי ִרׁשְ יבֹו,     - (דברים כה, ב) 35353535"ּכְ ה ְמַחּיְ ָעה ַאַחת ַאתָּ ּום ִרׁשְ   ִמׁשּ

ָעיֹות!  י ִרׁשְ תֵּ ּום ׁשְ יבֹו ִמׁשּ ה ְמַחּיְ   ְוִאי ַאתָּ
  

ִמיָתה ּוָממֹון  - ֲחָדא    ,ּבְ
ַמְלקֹות ּוָממֹון.  - ַוֲחָדא   ּבְ

  
  ּוְצִריָכא, 

ַמִעיַנן ִמיָתה ּוָממֹון ִאי ַאׁשְ א - ּדְ ִאיּכָ ּום ּדְ ָמה,   ִמׁשּ   ִאיּבּוד ְנׁשָ
ָמה  ,ֲאָבל ַמְלקֹות ּוָממֹון א ִאיּבּוד ְנׁשָ ֵליּכָ   לֹא.   :ֵאיָמא - ּדְ

ַמִעיַנן ַמְלקֹות ּוָממֹון ָלא ֲחִמיר ִאיּסּוֵריּה,   - ְוִאי ַאׁשְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ֲחִמיר ִאיּסּוֵריּה  ,ֲאָבל ִמיָתה ּוָממֹון   . לֹא :ֵאיָמא - ּדַ

  
  ְצִריָכא. 

  
י ֵמ  ָאַמר ,ִאירּוְלַרּבִ ם,  :ּדְ ּלֵ   לֹוֶקה ּוְמׁשַ

י ְרתֵּ ה ִלי?    - תַּ   ָלּמָ
  

ִמיָתה ּוָממֹון  - ֲחָדא    ,ּבְ
ִמיָתה ּוַמְלקֹות.  - ַוֲחָדא   לז,ב   ּבְ

   
  ּוְצִריָכא, 

ַמִעיַנן ִמיָתה ּוָממֹון ִאי ַאׁשְ ָממֹוֵניּה ָלא  - ּדְ גּוֵפיּה ַוֲחָדא ּבְ ֲחָדא ּבְ ּום ּדַ   ָעְבִדיַנן,  ִמׁשּ
ִמיָתה ּוַמְלקֹות  גּוֵפיּה   ,ֲאָבל ּבְ ִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ א ִהיא :ֵאיָמא - ּדְ יּה.   ,ִמיָתה ֲאִריְכתָּ   ְוַנֲעֵביד ּבֵ

ַמִעיַנן  גּוֵפיּה ָלא ָעְבִדיַנן,    - ּוַמְלקֹות  ִמיָתהְוִאי ַאׁשְ י ּבְ ַתְרתֵּ   ּדְ
ֲחָדא ,ֲאָבל ִמיָתה ּוָממֹון ָממֹוֵניּה   ּדַ גּוֵפיּה ַוֲחָדא ּבְ יּה  :ֵאיָמא -  ּבְ     .ַנֲעֵביד ּבֵ

  
  ְצִריָכא. 

  
ה ִלי?   - (במדבר לה, לא)        36ֵצַח" ֶפר ְלֶנֶפׁש רֹ"ְולֹא ִתְקחּו ֹכ   ָלּמָ

  
ָטָלא.   יּה ְוִתְפְטֵריּה ִמּקְ קֹול ָממֹוָנא ִמיּנֵ ׁשְ ָאַמר ַרֲחָמָנא: ָלא תִּ   ּדְ

  
ה ִלי?   - (במדבר לה, לב) 37373737ָלנּוס ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו"ֶפר לֹא ִתְקחּו ֹכ"   ָלּמָ
  

לּות.   יּה ְוִתְפְטֵריּה ִמן ּגָ קֹול ָממֹוָנא ִמיּנֵ ׁשְ ָאַמר ַרֲחָמָנא: ָלא תִּ   ּדְ
  

ה ִלי?   - ּוְתֵרי ְקָרֵאי   ָלּמָ
  

ׁשֹוֵגג  -  ַחד     ,ּבְ
  ֵמִזיד.  ּבְ  - ְוַחד

  
  ּוְצִריִכי, 

ִאי  ַמִעיַנן ֵמִזידּדְ ֲחִמיר ִאיּסּוֵריּה,  - ַאׁשְ ּום ּדַ   ִמׁשּ
ָלא ֲחִמיר ִאיּסּוֵריּה   ,ֲאָבל ׁשֹוֵגג    לֹא.   :ֵאיָמא - ּדְ

ַמִעיַנן ׁשֹוֵגג  ָמה,   - ְוִאי ַאׁשְ א ִאיּבּוד ְנׁשָ ֵליּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ָמה ,ֲאָבל ֵמִזיד א ִאיּבּוד ְנׁשָ ִאיּכָ   . לֹא :ֵאיָמא -  ּדְ

  

 
ית  34 ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ ה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש כַּ ָ ים ְוָנְגפּו ִאׁשּ צּו ֲאָנׁשִ ְפִלִלים ְוִכי ִינָּ ה ְוָנַתן ּבִ ָ ַעל ָהִאׁשּ   ָעָליו ּבַ
ן ַהּכֹות 35 ר  ְוָהָיה ִאם ּבִ ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ הּו ְלָפָניו כְּ ֵֹפט ְוִהכָּ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ   ָהָרׁשָ
י מֹות יּוָמת  36 ע ָלמּות כִּ ר הּוא ָרׁשָ   ְולֹא ִתְקחּו ֹכֶפר ְלֶנֶפׁש ֹרֵצַח ֲאׁשֶ
ָאֶרץ ַעד מֹות ַהּכֵֹהן  37 ֶבת ּבָ   ְולֹא ִתְקחּו ֹכֶפר ָלנּוס ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ָלׁשּוב ָלׁשֶ

 רש"י
. יש משום דאיכא איבוד שמה

כאן עוש חמור ודיו בכך אם 
  עשתו לאבד שמה ליהרג:

. אין זה עוש יתירה אימא לא
  וליעביד ביה תרתי:

. לא עבר דלא חמיר איסוריה
עבירה חמורה ודיו שתעשו 

 עוש אחד: 
. משמע מי אם לא תקחו כופר

  תהרגו לא תעשו ממון:
. שויא הוא דאמר רחמא

דמשין לאו לאשמעין דלא 
תעביד ביה תרתי אלא 
לאשמועין בחיוב מיתה לבדה 

  :שלא יפדה בממון
. קא ס''ד לא תקחו כופר לוס

לא תעביד ביה תרתי להורג 
  בשוגג גלות וממון:

. דלא וצריכי דאי אשמעין מזיד
ליפרוק פשיה בממון הוה 
אמיא משום דחמיר איסוריה 
אבל בשוגג ליפרוק פשיה בממון 

  מגלות:
. דמשום דאין ואי אשמעין שוגג

בגלותו איבוד שמה להכי לא 
  לא ליגלי:לפטריה בממון א

. משום איבוד שמה אבל מזיד
אימור ישקול ממוא וקיים 

 פש בישראל:
 
 



35  ""ֵאּלּו ְנָערֹות –מסכת כתובות פרק ג' 

  ְצִריָכא. 
  

ר  ם ֲאׁשֶ ר ַלּדָ ַדם ׁשֹ "ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכּפַ י ִאם ּבְ ּה ּכִ ְך ּבָ ּפַ ה ִלי?   - (במדבר לה, לג) 38383838ְפכֹו" ׁשֻ   ָלּמָ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:    ִמּבָ
ִאם ִנְתָעְרָפה ֶעְגָלה" ִין ׁשֶ ְך ִנְמָצא ַההֹוֵרג ,ִמּנַ ֵאין ּפֹוְטִרין אֹותֹו?   - ְוַאַחר ּכָ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ה"ְוָלָאֶרץ לֹא ׁשֶ ְך ּבָ ּפַ ר ׁשֻ ם ֲאׁשֶ ר ַלּדָ ַדם ׁשְֹפכוֹ [ ְיֻכּפַ י ִאם ּבְ   .  "ּ ]"ּכִ
  

ָך"  ְרּבֶ ִקי ִמּקִ ם ַהנָּ ַבֵער ַהּדָ ה תְּ ה ִלי?   - (דברים כא, ט) 39393939"ְוַאתָּ   ָלּמָ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:    ִמיּבָ
אר?  " ּוָ הּוא ִמן ַהּצַ ַסִייף ׁשֶ ִין ַלּמּוָמִתים ּבְ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ָך"תַּ ְרּבֶ ִקי ִמּקִ ם ַהנָּ ַבֵער ַהּדָ ה תְּ     , "ְוַאתָּ
ל ׁשוֹ  ִמים ְלֶעְגָלה ֲערּוָפההּוְקׁשּו ּכָ     ,ְפֵכי ּדָ

ן ַהּלָ אר - ַמה ּלְ ּוָ     ,ִמן ַהּצַ
אר -  ִמיםַאף ׁשֹוְפֵכי ּדָ  ּוָ   . "ִמן ַהּצַ

  
ן   ,ִאי ַהּלָ קֹוִפיץ ּוִמּמּול עֹוֶרף -  ַמה ּלְ     ,ּבְ

אן קֹוִפיץ ּוִמּמּול עֹוֶרף?   - ַאף ּכָ   ּבְ
  

ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
מֹוָך" ָאַמר ְקָרא:  רֹור לֹו ִמיָתה ָיָפה.   - (ויקרא יט, יח) 40404040"ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך ּכָ   ּבְ

  
ר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ ֶדה" - "ּכָ ה ִלי?   - (ויקרא כז, כט) לֹא ִיּפָ   ָלּמָ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:    ִמיּבָ

ִין ְליֹוֵצא ֵליָהֵרג" ּלֹ  -  "ֶעְרּכֹו ָעַלי" :ְוָאַמר ֶאָחד ,ִמּנַ ִין ׁשֶ לּוםִמּנַ     ?א ָאַמר ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדםׁשֶ ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ ֶדה" - "ּכָ   , לֹא ִיּפָ
ןָיכֹול ַאף  ינֹו ּכֵ ְגַמר ּדִ ּנִ     ?קֹוֶדם ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל ָהָאָדם -  "ִמן ָהָאָדם"תַּ   ."ְולֹא ּכָ
   

ן ֲעַקְבָיא י ֲחַנְנָיא ּבֶ     ,ּוְלַרּבִ
ָאַמר:  ָמיו ְקצּוִבין ,ֶנֱעָרךְ "ּדְ ּדָ ֵני ׁשֶ   , (ערכין א, ג) " ִמּפְ

ל ֵחֶרם"ַהאי    ַמאי ָעֵביד ֵליּה?   -  "ּכָ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:    ִמיּבָ
רֹוָקה" ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ּנֹוְתִנין ָמ  ַמִים ׁשֶ יֵדי ׁשָ ִצינּו ַלּמּוָמִתים ּבִ מָּ ר ָלֶהן,  ְלִפי ׁשֶ ּפֵ   מֹון ּוִמְתּכַ
ֱאַמר:  ּנֶ ת ָעָליו" "ִאם ּכֹׁשֶ   ,  ל)- (שמות כא, כט 41ֶפר יּוׁשַ

ן?   יֵדי ָאָדם ּכֵ   ָיכֹול ַאף ּבִ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֶדה" - "ֵחֶרם ִמן ָהָאָדםתַּ   .  לֹא ִיּפָ

ּלֹ  א ִמיתֹות ֲחמּורֹות ׁשֶ ְגָגָתן ְוֵאין ִלי ֶאּלָ ָנה ׁשִ ָרה,   א ִניתְּ   ְלַכּפָ
ָרה ְגָגָתן ְלַכּפָ ָנה ׁשִ יתְּ ּנִ ִין?   - ִמיתֹות ַקּלֹות ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל ֵחֶרם"תַּ   .  ""ּכָ
  

יָלא ִמ  ֹ ְולֹא ִמּמֵ ּה  (במדבר לה, לא) 42424242ֶפר" א ִתְקחּו ֹכ"ּל ְמַעתְּ ִמיּנָ יּה ְוִתיְפְטֵריּה  :ׁשָ קֹול ָממֹוָנא ִמיּנֵ ׁשְ     ?!ָלא תִּ
ל ֵחֶרם"  ה ִלי?   - (ויקרא כז, כט) 43434343"ּכָ   ָלּמָ

  
ר ָחָמאָאַמר    :  ָרִמי ּבַ

 
ר ׁשֻ  38 ם ֲאׁשֶ ר ַלּדָ ם הּוא ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכּפַ י ַהּדָ ּה כִּ ם ּבָ ר ַאּתֶ ַדם ׁשְֹפכוֹ ְולֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ִאם ּבְ ּה כִּ ְך ּבָ   ּפַ
ֵעיֵני ְיהָֹוה 39 ר ּבְ ׁשָ ה ַהּיָ י ַתֲעׂשֶ ָך כִּ ְרּבֶ ִקי ִמּקִ ם ַהנָּ ַבֵער ַהּדָ ה ּתְ   ְוַאּתָ
ה 40 מֹוָך ֲאִני ְיהֹוָ ָך ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך כָּ ֵני ַעּמֶ   לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ
ֹור ִיסָּ  41 ה ַהׁשּ ָ ְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ מֹל ׁשִ ח הּוא ִמּתְ ָעָליו יּוָמת:  ִאם ּכֶֹפר ְוִאם ׁשֹור ַנּגָ ְדיֹן  ֵקל ְוַגם ּבְ ת ָעָליו ְוָנַתן ּפִ יּוׁשַ

ת ָעָליו ר יּוׁשַ ֹכל ֲאׁשֶ     :ַנְפׁשֹו כְּ
י מֹות יּוָמת  42 ע ָלמּות כִּ ר הּוא ָרׁשָ   ְולֹא ִתְקחּו ֹכֶפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח ֲאׁשֶ
ֶדה מֹות יּוָמת  43 ר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם לֹא ִיּפָ ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ   כָּ

 רש"י
. ולא בפדיון אם בדם שופכוכי 

ממון למה לי מלא תקחו כופר 
  פקא:

. לומר כבר שאין פוטרין אותו
תכפר בעודו ספק שהעגלה 

  מכפרת על הספק:
  . בתר עריפה כתיב:ואתה תבער

. בסייף ומצד מיתה יפה
  הסימים שימות מהר:

. משמע לשון חייבי כל חרם וגו'
מיתות כמו זובח לאלהים יחרם 

  ב):(שמות כ
. ואע''פ שערך איו לפי ערכו עלי

דמים אלא לפי שים לא אמר 
כלום דמעטיה קרא הכא והאי 

  חרם לשון הקדש הוא:
. בתורה לפי שים שדמיו קצובין

ולא דמי לאומר דמיו עלי דדמים 
  אין לו אבל ערך יש לו:
. כגון מי למומתין בידי שמים

שהרג שורו את הפש דכתיב ביה 
בית דין דפקא יומת ולא מיתת 

לן בסהדרין (דף טו:) מות יומת 
המכה רוצח הוא על רציחתו 
אתה הורגו ואי אתה הורגו על 
רציחת שורו והאי יומת בידי 

  שמים:
. חייבי מיתות ב''ד יפדו יכול אף
  בממון:

. אדם שמחויב חרם מן האדם
  חרם:

אלא מיתות חמורות שלא יתה 
. כיון דקרא לא שגגתן לכפרה

ל מיתות מיסתייך אי פריש כ
שדית הך חומרא דאין ממוו 
מצילו אמיתות חמורות ומאי 
יהו כגון העושה חבורה באביו 
או גוב פש מישראל שאין כפרה 
כתובה בשגגתו שאין כרת בזדוו 

  דליחייב חטאת בשגגתו:
. הייו כל מיתות מיתות קלות

האמורות בהן כרת על זדוו בלא 
התראה יש כפרה בשגגתה 

חטאת כגון עבודת כוכבים ב
ושבת ועריות א'' רוצח שיש 

  כפרה לשגגתו בגלות:
. שמעת לה מלא ולא ממילא

תקחו כופר הא גבי רוצח כתיבא 
ויתה כפרה לשגגתו ואשמעין 
קרא שלא יציל את עצמו בממון 

 ולמה לי תו כל חרם: 
 
 



36     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

  ִאיְצְטִריְך, 
ְך ָאִמיָנא:   ְעתָּ   ָסְלָקא ּדַ

י ֵהיָכא ּדַ    לח,א יהָהֵני ִמיּלֵ ֶרְך ֲעִלּיָ ּלֹ  ,ֲהָרגֹו ּדֶ ָרה,  ׁשֶ ְגָגתֹו ְלַכּפָ ָנה ׁשִ   א ִניתְּ
ֶרְך ְיִריָדה ָנה ּדְ  ,ֲאָבל ֲהָרגֹו ּדֶ ָרהִניתְּ ְגָגתֹו ְלַכּפָ יּה ְוִניְפְטֵריּה,  :ֵאיָמא -  ׁשִ קֹול ָממֹוָנא ִמיּנֵ   ִניׁשְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

  :  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ה ָנְפָקא,   - ָהא ֵבי ִחְזִקּיָ א ּדְ ָתּנָ   ִמּדְ

ֵבי  ָתָנא ּדְ הּדְ   :  ִחְזִקּיָ
ה ָאָדם"" ה ְבֵהָמה"וּ " "ַמּכֵ     ,(ויקרא כד, כא) ַמּכֵ

ה ּבְ ַמה  ּכֵ ין ׁשֹוֵגג ְלֵמִזיד,    לֹא ָחַלְקתָּ ּבֹו   - ֵהָמהמַּ   ּבֵ
ין,   ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ין ְלׁשֶ ּוֵ ין ִמְתּכַ   ּבֵ

יה,  ֶרְך ְיִריָדה ְלֶדֶרְך ֲעִלּיָ ין ּדֶ     ,ְלפֹוְטרֹו ָממֹון   ּבֵ
יבֹו ָממֹון,   א ְלַחּיְ   ֶאּלָ

ה ָאָדם ֲחלֹוק ּבֹו   - ַאף ַמּכֵ ין ׁשֹוֵגג ְלֵמִזיד,    לֹא תַּ   ּבֵ
ין,   ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ין ְלׁשֶ ּוֵ ין ִמְתּכַ   ּבֵ
ה ֶרְך ְיִריָדה ְלֶדֶרְך ֲעִלּיָ ין ּדֶ יבֹו ָממֹון   ,ּבֵ     , ְלַחּיְ

א ְלפֹוְטרֹו ָממֹון     !"ֶאּלָ
  

א ָאַמר  ר ָחָמאֶאּלָ   : ָרִמי ּבַ
  ִאיְצְטִריְך, 

ְך ָאִמיָנא:    ָסְלָקא ְעתָּ   ּדַ
ּה,   א ֶאת ֵעינֹו ַוֲהָרגֹו ּבָ ִסיּמֵ י ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ָדָבר ַאֵחר א ֶאת ֵעינֹו ַוֲהָרגֹו ּבְ ִסיּמֵ יּה.  :ֵאיָמא - ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ קֹול ָממֹוָנא ִמיּנֵ   ִניׁשְ
  

  :  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ה נָ  - ָהא ַנִמי ֵבי ִחְזִקּיָ א ּדְ ּנָ   ְפָקא,  ֵמִאיָדְך תַּ

ֵבי  ָתָנא ּדְ הּדְ   :  ִחְזִקּיָ
ַחת ַעִין" "   , (שמות כא, כד) 44"ַעִין תַּ

ַחת ַעִין     !"ְולֹא ַעִין ְוֶנֶפׁש תַּ
  

א ָא  יַמר ֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
  ִאיְצְטִריְך, 

ְך ָאִמיָנא:   ְעתָּ   ָסְלָקא ּדַ
ְקָנס,   ה ּתֹוָרה ּבִ ׁשָ ִחיּדְ   הֹוִאיל ְוִחיּדּוׁש הּוא ׁשֶ

ִמיְקִטילַאף ַע  ב ּדְ ם,  - ל ּגַ ּלֵ   ְמׁשַ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ה ָאַמר:  ,ּוְלַרּבָ ְקָנס,    ּדְ ה ּתֹוָרה ּבִ ׁשָ ִחיּדְ   ִחיּדּוׁש הּוא ׁשֶ

ִמיְקִטיל ב ּדְ ם,   - ַאף ַעל ּגַ ּלֵ   ְמׁשַ
ל ֵחֶרם"ַהאי    ַמאי ָעֵביד ֵליּה?   - (ויקרא כז, כט) "ּכָ

  
ן ֲעַקְבָיא.  י ֲחַנְנָיא ּבֶ ַרּבִ א ּדְ א ַקּמָ ַתּנָ   ָסַבר ָלּה ּכְ

   

 
ַחת   44 ן ּתַ ַחת ַעִין ׁשֵ ַחת ָרֶגל ַעִין ּתַ ַחת ָיד ֶרֶגל ּתַ ן ָיד ּתַ   ׁשֵ

 רש"י
. דלא תקחו כופר הי מילי

  לפטור רוצח מזיד מקטלא:
. במזיד דרך עלייה היכא דהרגו

בהפת ידו הכהו מאחריו 
דדכוותה בשוגג לא יתן לכפרת 

  גלות כדכתיב ויפל דרך פילה:
. שאין מדתא דבי חזקיה פקא

חילוק בין דרך עלייה לדרך 
  ירידה:

. והוא הדין לפדותו לחייבו ממון
ולא יהיה אסון מיהא איצטריך 
דאי מהיקישא הוה אמיא 
אדרבה לאידך גיסא מה מכה 
בהמה לעולם ישלם אף מכה 
אדם ישלם והשתא דפקא לן 
פטור תשלומין למזיד מלא יהיה 
אסון על כרחך היקישא לפטור 

  שוגג דרך עלייה:
הכי גרסין אלא אמר רמי בר 

מהי . איצטריך חד חמא כו'
קראי לאשמועין דלא ליעביד 
ביה תרתי ואף על גב דפקא לן 

  מולא יהיה אסון:
. דלא עשין ליה הי מילי

בתרתי היכא דסימא את עיו 
  והרגו בה באותה מכה ומת:

. במכה אחרת ובבת בדבר אחר
  אחת:
. יעשיה דמי עין ומיתה אימא

  בשביל ההריגה:
  . דסימא עיו והרגו בה:הא

. דלא דבי חזקיה פקא מאידך
  תיעשיה:

. מייה ולא עין ופש תחת עין
קיימא לן בהחובל דעין תחת עין 
לאו ממש דאי אמרת ממש 
דלמא בהדי דסמין לעייה מיית 
והוה ליה עין ופש תחת עין מיהו 
שמעין מיה דלא תעביד ביה 
תרתי לא שא מת באותה מכה 

  לא שא לא מת:
חידוש הוא  סלקא דעתך אמיא

. בכל תשלומי שחידשה תורה
קס שאיו דין אלא גזרת מלך 
בעלמא וכיון דחידוש הוא 
וגזירת חוק אימא אע''ג דאיכא 

  בהדיה מיתה לשלם:
. חד מהך קראי יתירא קמ''ל

שאיו עין לממון תיהו עין 
  לקס:

. ודריש ליה באומר כתא קמא
 ערכו של יוצא ליהרג עלי:

 



37  ""ֵאּלּו ְנָערֹות –מסכת כתובות פרק ג' 

    לח, ב  -לח, א  .21
    ַמְתִניִתין

ה ְרׁשָ ְתָאְרָסה ְוִנְתּגָ ּנִ ִליִלי   -  ַנֲעָרה ׁשֶ י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ֵאין ָלּה ְקָנס.  

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:   ַרּבִ
  ֵיׁש ָלּה ְקָנס,  

  . ּוְקָנָסּה ְלַעְצָמּה 
  

    ְּגָמָרא
ִליִלי?   י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ   ַמאי ַטֲעָמא ּדְ

  
ר לֹא אֹ ָאַמר ְקָרא:  ה" "ֲאׁשֶ   ,  (דברים כב, כח)    45ָרׂשָ
  ֵאין ָלּה ְקָנס.   - ָהא אֹוָרָסה

  
י ֲעִקיָבא    ?ְוַרּבִ

  
ר לֹא אֹ  ה""ֲאׁשֶ   ְלָאִביָה,    - ָרׂשָ

  ְלַעְצָמּה.    - ָהא אֹוָרָסה
  

ה,   א ֵמַעתָּ   ֶאּלָ
    !ְלַעְצָמּה?ָהִכי ַנִמי ּדִ  -  ְולֹא ּבֹוֶגֶרת  "ַנֲעָרה"

תּוָלה" עּוָלה "ּבְ     !ְלַעְצָמּה?ָהִכי ַנִמי ּדִ  -  ְולֹא ּבְ
א ְלַגְמֵרי,     ֶאּלָ

  ְלַגְמֵרי!    - ָהָכא ַנִמי
  

י ֲעִקיָבא: ָאַמר ָלְך    ַרּבִ
ה" "לֹא אֹ ַהאי  ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:  - ָרׂשָ   ִמיּבָ

ר לֹא אֹ " ה""ֲאׁשֶ     - ָרׂשָ
ה ְרׁשָ ְתָאְרָסה ְוִנְתּגָ ּנִ ָרט ְלַנֲעָרה ׁשֶ ֵאין ָלּה ְקָנס,    ,ּפְ   ׁשֶ

ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   .  ַרּבִ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:   ַרּבִ

  ֵיׁש ָלּה ְקָנס,  
  ּוְקָנָסּה ְלָאִביָה.  

ין נֹוֵתןוְ      :ַהּדִ
יָה הֹוִאיל וְ  ֶכֶסף ִקיּדּוׁשֶ אי ּבְ ֶכֶסף ְקָנָסּה,   ,ָאִביָה ַזּכַ אי ּבְ   ְוָאִביָה ַזּכַ

יָה  ֶסף ִקיּדּוׁשֶ ה  ,ַמה ּכֶ ְרׁשָ ְתָאְרָסה ְוִנְתּגָ ּנִ י ׁשֶ   ְלָאִביָה,  -ַאף ַעל ּפִ
ֶסף ְקָנָסּה  הַא  ,ַאף ּכֶ ְרׁשָ ְתָאְרָסה ְוִנְתּגָ ּנִ י ׁשֶ   ְלָאִביָה.   - ף ַעל ּפִ

ן ְלמּוד לֹוַמר ,ִאם ּכֵ ר לֹא אֹ  :ַמה תַּ ה""ֲאׁשֶ     ? ָרׂשָ
ָוה:   ֵזיָרה ׁשָ יׁש לֹו ְוָלדּון ֵהיֶמּנּו ּגְ   מּוְפֶנה ְלַהּקִ

אן ר לֹא אֹ  :ֶנֱאַמר ּכָ ה""ֲאׁשֶ     ,ָרׂשָ
ן ר לֹא אֹ  :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ה" "ֲאׁשֶ   ,  (שמות כב, טו) 46ָרׂשָ

אן ים   - ַמה ּכָ ִ   ֲחִמיׁשּ
ן ים - ַאף ְלַהּלָ ִ     ,ֲחִמיׁשּ

ן ַהּלָ ָקִלים  - ּוַמה ּלְ     ,ׁשְ
אן ָקִלים - ַאף ּכָ   .  "ׁשְ

  
י ֲעִקיָבא,  וְ    ַרּבִ

ר לֹא אֹ ּדַ   ַמאי ָחֵזית   ה""ֲאׁשֶ ָוה,   -  ָרׂשָ   ִלְגֵזיָרה ׁשָ
עּוָלה?    - "ְבתּוָלה"וּ    ְלַמעּוֵטי ּבְ

תּוָלה"    :ֵאיָמא  לח,ב  ָוה,   -  "ּבְ   ִלְגֵזיָרה ׁשָ
ר לֹא אֹוָרָסה"וַ  ה!   - "ֲאׁשֶ ְרׁשָ ְתָאְרָסה ְוִנְתּגָ ּנִ ָרט ְלַנֲעָרה ׁשֶ   ּפְ

  

 
ּה ְוִנְמָצאוּ   45 ַכב ִעּמָ ּה ְוׁשָ ה ּוְתָפׂשָ ר לֹא ֹאָרׂשָ י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָר ְבתּוָלה ֲאׁשֶ ַחת  : כִּ ה ּתַ ָ ֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ים כָּ ִ ֲעָר ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי ַהנַּ ֵֹכב ִעּמָ ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ

ּה לֹ  ר ִענָּ ל ָיָמיוֲאׁשֶ ָחּה כָּ לְּ     :א יּוַכל ׁשַ
ה 46 ָ ה ּלֹו ְלִאׁשּ ּה ָמהֹר ִיְמָהֶרנָּ ַכב ִעּמָ ה ְוׁשָ ר לֹא ֹאָרׂשָ תּוָלה ֲאׁשֶ ה ִאיׁש ּבְ   ְוִכי ְיַפּתֶ

 רש"י
 מתי' 

. דאילו שתארסה ותגרשה
ארוסה שלא תגרשה חייב 

  מיתה ואין שם קס:
. טעמא מפרש אין לה קס

אשת אחיו  בגמרא ורישא דקתי
ואשת אחי אביו דבתארסה 
ותגרשה עסקין וקתי יש להן 

  קס ר' עקיבא היא:
 

 גמ' 
. לר' עקיבא הא אלא מעתה

דכתיב ערה למעוטי בוגרת 
  ובתולה למעוטי בעולה:

. דלא ממעט לגמרי הכי מי
ותדרוש ערה לאביה הא בוגרת 
לעצמה הא לא אשכחן 
דאישתמיט תא ומתי בוגרת 

ס וימא רבי עקיבא יש לה ק
  היא:

. ולקמן מקשין וקסה לאביה
  דר''ע אדר''ע:

הואיל ואביה זכאי בכסף 
. שלו הוא בערותה קידושיה

ולקמן יליף לה בפרק ערה 
  שתפתתה (דף מו:):

מה כסף קידושיה אף על פי 
. מאחר שתארסה ותגרשה

כשחוזרת ומתקדשת בתוך 
  ערות:

. דהא כל קידושי לאביה הוי
ערות ילפין לאביה דגבי 
קידושין לא כתיב מיעוטא 

  דאשר לא אורסה כי הכא:
  . באוס:אמר כאן

  . במפתה:להלן
. במפתה שקלים מה להלן

 דכתיב ישקול: 
. ולאו אימא בתולה לגזירה שוה

למעוטי בעולה ויהא קס 
  לבעולה:
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ָרא ּבְ ר לֹא אֹוָרָסה"   :ִמְסתַּ ָוה,   - "ֲאׁשֶ   ִלְגֵזיָרה ׁשָ
ּה  ֲהֵרי ֲאִני קֹוֵרא ּבָ תּוָלה" :ׁשֶ   .  "ַנֲעָרה ּבְ

  
ה,   ַרּבָ   ַאּדְ
תּוָלה" ָוה -  "ּבְ     ,ִלְגֵזיָרה ׁשָ

ֲהֵרי ֲאִני  ּה ׁשֶ ר לֹא אֹוָרָסה" :קֹוֵרא ּבָ   !  "ֲאׁשֶ
  

ָרא ּבְ י ּגּוָפּה  - ָהא   :ִמְסתַּ ּנֵ תַּ     ,ִאיׁשְ
י ּגּוָפּה.   - ְוָהא ּנֵ תַּ   לֹא ִאיׁשְ

  
ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ   ְמָנא ֵליּה?   - ַהאי ְסָבָרא ,ְוַרּבִ

  
ַתְנָיא:     ָנְפָקא ֵליּה ִמּדְ

קֹ" ֶסף ִיׁשְ מֹ"ּכֶ תּולֹת" ַהר ל ּכְ תּולֹות,     - (שמות כב, טז) 47ַהּבְ מֹוַהר ַהּבְ ֵהא ֶזה ּכְ ּיְ   ׁשֶ
ֶזה תּולֹות ּכָ   . "ּומֹוַהר ַהּבְ

  
   

 
תּולֹת  47 מַֹהר ַהּבְ קֹל כְּ ֶסף ִיׁשְ ּה לֹו כֶּ   ִאם ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביָה ְלִתּתָ

 רש"י
מסתברא אשר לא אורסה 

. ואפי' אורסה אית לגזירה שוה
  לה קס:

שהרי אי קורא בה ערה 
. אע''פ שתארסה בתולה

ותגרשה דהא ערה בתולה היא 
קרא אבל בעולה שאין  כדכתיב

אי קורא בה ערה בתולה אין 
  לה קס:

. אדרבה בתולה לגזירה שוה
ולאו למעוטי בעולה בזות אלא 
יש לה קס לבעולה בזות שהרי 
אי קורא אותה ערה אשר לא 

  אורסה:
. ארוסה יש לה קס מסתברא

  ובעולה אין לה:
. ופגמה אין דהא אישתי גופה

  רב כל כך:
ארסה ותגרשה לא . דתוהא

  שתה גופה:
. דחמשים כסף דאוס הא סברא

שקלים הן וכסף ישקול דמפתה 
  יהו חמשים:

. מין המפורש כמוהר הבתולות
  אצל אוס דהייו חמשים:

  . יהיו שקלים:ומוהר הבתולות
 . שכתוב בו ישקול:כזה
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  לח, ב  .22
י ֲעִקיָבא "[   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ֵיׁש ָלּה ְקָנס,  
  ."ּוְקָנָסּה ְלַעְצָמּה 

  
י ֲעִקיָבא"   אֹוֵמר:   ַרּבִ

  ֵיׁש ָלּה ְקָנס,  
  ]. "ּוְקָנָסּה ְלָאִביָה 

  
ָיא י ֲעִקיָבא ַא  ַקׁשְ ַרּבִ י ֲעִקיָבא!  ּדְ ַרּבִ   ּדְ

  
י ֲעִקיָבא.   ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵאי ְוַאּלִ ּנָ ֵרי תַּ   תְּ

  
ֵטיּה ְלַגְמֵרי ׁשָ ָקא ֵליּה ִלְקָרא ִמּפְ ָוה ּוַמּפְ ֵזיָרה ׁשָ ַמְתִניִתין, לֹא ָאְתָיא ּגְ י ֲעִקיָבא ּדְ ָלָמא ַרּבִ ׁשְ   , ּבִ

ָב  י ֲעִקיָבא ּדְ א ְלַרּבִ ֵטיּה ְלַגְמֵרי?!  ֶאּלָ ׁשָ ָקא ִמּפְ ָוה ּוַמּפְ ֵזיָרה ׁשָ   ַרְייָתא, ָאְתָיא ּגְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    :  ַרב ַנְחָמן ּבַ
יּה  ר לֹא ֲארּוָסה".   :ְקִרי ּבֵ   "ֲאׁשֶ

  
ת ְסִקיָלה ִהיא!   - ֲארּוָסה   ּבַ

  
ְך ָאִמיָנא ְעתָּ ְקָנס,  הֹוִאיל ְוִחיּדוּ     :ָסְלָקא ּדַ ה ּתֹוָרה ּבִ ׁשָ ִחיּדְ   ׁש הּוא ׁשֶ

ִמיְקִטיל ב ּדְ ם.   - ַאף ַעל ּגַ ּלֵ   ְמׁשַ
  

ה ָאַמר:  ,ּוְלַרּבָ ְקָנס,    ּדְ ה ּתֹוָרה ּבִ ׁשָ ִחיּדְ   ִחיּדּוׁש הּוא ׁשֶ
ִמיְקִטיל ב ּדְ ם,   - ַאף ַעל ּגַ ּלֵ   ְמׁשַ

א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיּכָ
  

ַמְתִניִתין.   י ֲעִקיָבא ּדְ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ
  
  

ַנן:   נּו ַרּבָ   תָּ
  ְקָנָסּה ְלִמי?  "

  ְלָאִביָה. 
  :  ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

  . "ְלַעְצָמּה 
  
אי?   - "ְלַעְצָמּה "   ַאּמַ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ה ָעְסִקיַנן - ָהָכא ְרׁשָ ְתָאְרָסה ְוִנְתּגָ ּנִ ַנֲעָרה ׁשֶ     ,ּבְ

ַמְת  י ֲעִקיָבא ּדְ ַרּבִ א ּדְ ְפלּוְגתָּ ְלִגי ּבִ ָב ְוָקִמיּפַ י ֲעִקיָבא ּדְ   ַרְייָתא.ִניִתין ְוַרּבִ
   

 רש"י
. דברייתא קשיא דרבי עקיבא
  דאמר קסה לאביה:

  . דמתי':אדרבי עקיבא
לא אתיא גזירה שוה ומפקא 

. דאתא לקרא מפשטיה לגמרי
הא ארוסה  פשטיה לאשמועין

לעצמה וחד מתרוייהו לאפויי 
אי מי לא מופי ליכא למיפרך 
מידי: אלא לרבי עקיבא 
דברייתא וכי אתיא גזירה שוה 
ומפקא מפשטיה לגמרי. דלא 
דריש פשטא דאשר לא אורסה 
כלל ומשוי אורסה כלא אורסה 

  ואם כן מיעקר משמעותיה:
. בפשטיה אשר לא קרי ביה

  ארוסה למעוטי ארוסה:
. ומלא יהיה ת סקילה היאב

  אסון פקא פטורא מתשלומין:
. קא סלקא דעתך קסה למי

 בסתם אוסה קאי:
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    לט, א -לח, ב  .23
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

א ָעֶליָה  טּור,  - ּוֵמָתה  ,ּבָ   ּפָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֲעָרה" ׁשֶ   ְולֹא ַלֲאִבי ֵמָתה.   ,(דברים כב, כט) 48484848"ְוָנַתן ַלֲאִבי ַהנַּ

  
ֵיי  יָטא ֵליּה ְלַאּבַ ְפׁשִ ָתא ּדִ ֲעָיא ֵליּה ְלָרָבא.   - ִמּלְ   ִמיּבָ

ָבֵעי    :  ָרָבאּדְ
ֶגר  ֶברֵיׁש ּבֶ ּקֶ ֶבר?   ,ּבַ ּקֶ ֶגר ּבַ   אֹו ֵאין ּבֶ

  
ֶבר ּקֶ ֶגר ּבַ   ְבָנּה ָהֵוי, ִד וְ  ,ֵיׁש ּבֶ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ֶבר, וּ  ּקֶ ֶגר ּבַ     ?ְדָאִביָה ָהֵויֵאין ּבֶ

  
ָרא?  לט,א      !ּוִמי ִמַעּבְ

יָביְוָהָתֵני  יּה ּדְ  ַרב ּבֵ   :  ַרב ַנְחָמןַקּמֵ
מֹוְך,  " ׁשֹות ּבְ מְּ ים ְמׁשַ לֹׁש ָנׁשִ   ׁשָ

ה,   :ֵאּלּו ֵהן   ְקַטּנָ
ֶרת,     ְמעּוּבֶ
  ּוֵמִניָקה.  

ה ר ְוָתמּות,   - ְקַטּנָ ְתַעּבֵ א תִּ מָּ   ׁשֶ
ֶרת א תַּ  - ְמעּוּבֶ מָּ לׁשֶ ָרּה ַסְנּדָ ה עּוּבָ     , ֲעׂשֶ

א תִּ  - ֵמִניָקה מָּ ָנּה.  ׁשֶ   ְגמֹול ֶאת ּבְ
  

ה?     ְוֵאיזֹוִהי ְקַטּנָ
ָנה ְויֹום ֶאָחד,   ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ ָנה ְויֹום ֶאָחד ַעד ׁשְ ֵרה ׁשָ ת ַאַחת ֶעׂשְ   ִמּבַ

ן חֹות ִמיּכַ     ,ּפָ
ן וְ  ּה ְוהֹוֶלֶכת,   - ָיֵתר ַעל ּכֵ ַדְרּכָ ת ּכְ ׁשֶ מֶּ   ְמׁשַ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ
  אֹוְמִרים:   ֲחָכִמיםוַ 

ַדְרּכָ     - ַאַחת זֹו ְוַאַחת זוֹ  ת ּכְ ׁשֶ מֶּ   ּה ְוהֹוֶלֶכת,  ְמׁשַ
ַמִים ְיַרֲחמוּ  ָ     ,ּוִמן ַהׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ּום ׁשֶ ָתאִים ה'" "ׁשֹ ִמׁשּ    !"(תהלים קטז, ו) 49494949ֵמר ּפְ
  

יָמא ִהיא ַנֲעָרה   :ְוִכי תֵּ ׁשֶ ָרא ּכְ ִאיַעּבְ     ,ּדְ
ִהיא ַנֲעָרה,  ׁשֶ   ְואֹוִליָדה ּכְ

א ַיְרֵחי ִמי ָקא ָיְלָדה? יתָּ     ! ּוְבׁשִ
מּוֵאלְוָהָאַמר    : ׁשְ

ין ַנֲערּות לְ  ים!  ֵאין ּבֵ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ א ׁשִ   ַבְגרּות ֶאּלָ
יָמא א,    :ְוִכי תֵּ ֵליּכָ ִציר הּוא ּדְ   ּבְ

א,     ָהא ְטֵפי ִאיּכָ
א" ָקָאַמר!    ָהא "ֶאּלָ

  
ֲעָיא ֵליּה:  א, ָהִכי ָקִמיּבָ   ֶאּלָ

ֶבר ּקֶ ֶגר ּבַ   ּוָפַקע ָאב,   ,ֵיׁש ּבֶ
ְלָמאאֹו     :ּדִ

ַקע ָאב  ֶבר, ְולֹא ּפָ ּקֶ ֶגר ּבַ     ?ֵאין ּבֶ
  

י ר ַרב ַאׁשִ ֵעי ָלּה ָהִכי:   ָמר ּבַ   ּבָ
ְגרּות,      - ִמיָתה ה ּבַ   עֹוׂשָ

ְגרּות?   ה ּבַ   אֹו ֵאין עֹוׂשָ
  

  ֵתיקּו. 
   

 
ּה לַ  48 ֵֹכב ִעּמָ ל ָיָמיו ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ָחּה כָּ לְּ ּה לֹא יּוַכל ׁשַ ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ ה ּתַ ָ ֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ים כָּ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ   ֲאִבי ַהנַּ
יַע  49 ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ה ּדַ ָתאִים ְיהֹוָ   ׁשֵֹמר ּפְ

 רש"י
. לא הספיק האב בא עליה ומתה

  להעמידו בדין עד שמתה:
. אם מתה בערותה יש בגר בקבר

עד שלא עמדה בדין והגיע זמן 
בגרותה בקבר מי חשיב בגר או לא 
ולקמיה מפרש ואזיל למאי 

  הלכתא:
. וכי היכי דאם לא יש בגר בקבר

הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה 
תן לקמן בפרק ערה שתפתתה 
(דף מא:) דהרי הן לעצמה ולא 
לאביה והשתא מי בגר בקבר 

ה ירית לה אם מפקיע כח האב וב
 יש לה בן: 

. בקטות או בערות ומי מעברא
  כשהיא בת קס שתלד בערות:

. מותר להן לשמש משמשות במוך
  במוך ואין כמשחיתות זרע:

. שאם שמא יעשה עוברה סדל
תתעבר עובר שי פוחת השי את 
צורת הראשון ודומה לסדל 

  שהוא דג שבים:
. מפי שמא תגמול את בה

שהחלב עכר כשמתעברת ואיו 
טוב ליוק ותצטרך להעתיקו 

  משדים וימות:
. מבת אחת עשרה שה פחות מכאן

משמשת כדרכה לפי שלא 
  תתעבר:

. על בת שתים עשרה ויתר על כן
שה משמשת כדרכה שאם 
תתעבר לא תמות אלמא בקטות 
לא מיעברא שיבא לכלל לידה 

  דהא ותמות קתי:
עשרה ויום . מבת שתים וכי תימא

אחד שהגיעו ימי העורים 
תעברה וילדה בערות ומתה 
בערות הא מי ליתא דאמר 
שמואל אין בין ערות לבגרות 
אלא ששה חדשים משתביא שתי 
שערות הויא ערה באותן שתביא 
משתים עשרה שה והלאה 
ומשתביאם עד שתבגור ששה 
חדשים ותו לא ומתיתא דקתי 
מבת שתים עשרה ואילך אי 
מעברא לא מתה במביאה שתי 
שערות קודם שתתעבר קאמר 
אבל כל זמן שלא הביאה קטה 
היא והאי דקט מין שים משום 
דבבציר משתים עשרה ויום אחד 
אפילו הביאה שערות איו אלא 
שומא כדאמרין במסכת דה 

  ובקדושין:
. פקעה תביעת אב וזכה ופקע אב

הלה במה שבידו שאין בעל דיו 
לאו ממון הוא  קיים וקס

להורישו לאביה בתורת ירושה כל 
  כמה דלא גבתיה:

. לאפקועי או אין בגר בקבר
  תביעת אב:

. לא בעי לה בעיא מר בר רב אשי
דרבא משום בגר בקבר אלא אם 
מתה בערותה מי פקעה כי בגרות 
דמחיים או לא ולהאי לישא דמר 
בר רב אשי אליבא דרבא אמרו 

לאביי לעיל מילתא דפשיטא ליה 
מיבעיא ליה לרבא דאילו ללישא 
קמא מפשט פשיטא ליה לרבא 
דמיתה לא מפקעא ודלא כאביי 
כל זמן שלא בגרה וכי קא מיבעיא 
ליה בבגר בקבר קמבעיא ליה אבל 
במיתה כל זמן שלא בגרה פליג 

  אדאביי ואמר לא מפקעא וחייב:
. עושה דין מיתה עושה בגרות

 בגרות דמפקעא כח אב כי בגרות:
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  לט, א  .24
יּה  ֵעי ִמיּנֵ ֵייֵמ  ָרָבא ּבָ   :  ַאּבַ

א ָעֶליָה    ַמהּו?   - ְוִנְתָאְרָסה ,ּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִתיב ר לֹא ֲארּוָסה' :ִמי ּכְ ֲעָרה ֲאׁשֶ   ?!  ' ְוָנַתן ַלֲאִבי ַהּנַ

  
  ַטֲעִמיְך, ּולְ 

ַתְנָיא:    ָהא ּדְ
א ָעֶליָה " את ,ּבָ ֵ     ,"ְלַעְצָמּה  -  ְוִנׂשּ

ִתיב ר לֹא ְנׂשּוָאה' :ִמי ּכְ ֲעָרה ֲאׁשֶ   ?!  ' ְוָנַתן ַלֲאִבי ַהּנַ
  

א?!   תָּ   ָהִכי ָהׁשְ
ּוִאין מֹוִציִאין ֵמְרׁשּות ָאב,  ,הֹוִאיל ּוַבְגרּות מֹוִציָאה ֵמְרׁשּות ָאב    - ָהָתם    ְוִנׂשּ

א ָעֶליָה ּוָבְגָרה ,ְגרּות ַמה ּבַ    ְלַעְצָמּה,    - ּבָ
ּוִאין את  ,ַאף ִניׂשּ ֵ א ָעֶליָה ְוִנׂשּ   ְלַעְצָמּה.    - ּבָ

א ֵאירּוִסין ָאב ְלַגְמֵרי?ִמי ָקא     - ֶאּלָ ֵקי ֵמְרׁשּוָתא ּדְ     !ַמּפְ
ַנן:     ָהא תְּ

  . "ָאִביָה ּוַבְעָלּה ְמִפיִרין ָלּה ְנָדֶריָה  - ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה"
   

 רש"י
  . מי הוי לאביה או לעצמה:מהו

. דלא בגרות מוציאה מרשות אב
מציו שזיכתה לו תורה בבתו 
אלא מכר בקטות ושאר שבח 
כגון קסה ומעשה ידיה בערות 
כדילפין בפרק ערה (לקמן דף 
מו:) אבל בבגרות לא אשכחן 
וכיון דלא זיכתה לו תורה אן 

  מהיכא תיתי לן לזכותו בשלה:
. ושואין מוציאין מרשות אב

כדאשכחן בהפרת דרים דכל 
אביה מיפר זמן דלא יסת 

  ומשיסת אין יכול להפר:
  . כשהיא ערה ובגרה:בא עליה

. דכתיב ותן האיש לעצמה
השוכב עמה לאבי הערה אם 

  ערה היא בשעת תיה:
. ואיו מופר עד אביה ובעלה

 שיפרו שיהם:
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    ַמְתִניִתין

ה ָבִרים,   - ַהְמַפתֶּ ה ּדְ לֹׁשָ   נֹוֵתן ׁשְ
ָעה.   - ְוָהאֹוֵנס   ַאְרּבָ

ה נֹוֵתן ת    :ַהְמַפתֶּ     ,ּבֹוׁשֶ
    ,ּוְפָגם
    . ּוְקָנס

ַער.   , אֹוֵנסמֹוִסיף ָעָליו  ּנֹוֵתן ֶאת ַהּצַ   ׁשֶ
  

ה ין אֹוֵנס ִלְמַפתֶּ     ?ַמה ּבֵ
  

ַער - סָהאֹונֵ      ,נֹוֵתן ֶאת ַהּצַ
ה ַער - ְוַהְמַפתֶּ     . ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאת ַהּצַ

  

ד - ָהאֹוֵנס     , נֹוֵתן ִמּיָ
ה ּיֹוִציא - ְוַהְמַפתֶּ     .ִלְכׁשֶ

  

ֲעִציצוֹ  - ָהאֹוֵנס     , ׁשֹוֶתה ּבַ
ה   מֹוִציא.   ,ִאם ָרָצה ְלהֹוִציא - ְוַהְמַפתֶּ

  
יַצד  ֲעִציצוֹ "ּכֵ   ?  "ׁשֹוֶתה ּבַ

ֶרת,    ֲאִפיּלּו ִהיא ִחיּגֶ
    ,ֲאִפיּלּו ִהיא סּוָמא

ִחין.   ת ׁשְ   ַוֲאִפיּלּו ִהיא מּוּכַ
  

ַבר ֶעְרָוה ּה ּדְ     ,ִנְמָצא ּבָ
ֵאיָנּה ְראּוָיה ָלבֹ ָרֵאלאֹו ׁשֶ ִיׂשְ יָמּה,   - א ּבְ אי ְלַקּיְ ַ   ֵאינֹו ַרׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ה" ׁשֶ ָ ה ָהְראּוָיה לוֹ  - (דברים כב, כט) 50"ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ָ   . ִאׁשּ
        

  ְּגָמָרא  
ַמאי?   "ַצַער"   ּדְ
  

מּוֵאלּדִ ֲאבּוּה ָאַמר    : ׁשְ
י ַקְרַקע.  ּבֵ ֲחָבָטּה ַעל ּגַ   ַצַער ׁשֶ

  
י ֵזיָראַמְתִקיף ָלּה    :  ַרּבִ

ה,   א ֵמַעתָּ   ֶאּלָ
יָרִאין י ׁשִ ּבֵ ָפ   - ֲחָבָטּה ַעל ּגַ     !טּור?ָהִכי ַנִמי ּדְ

  
יָמא   ָהִכי ַנִמי,   :ְוִכי תֵּ
  ְוָהַתְנָיא: 

ן ְיהּוָדה" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ   : ַרּבִ
ַער    - אֹוֵנס ם ֶאת ַהּצַ ּלֵ     , ֵאינֹו ְמׁשַ

ֵני              לט,ב  ְעָלּה. ^ ִמּפְ ַחת ּבַ ּסֹוָפּה ְלִהְצַטֵער תַּ   ׁשֶ
  ָאְמרּו לֹו: 

ָרצֹון אֹוֶנס ְלִנְבֶעֶלת ּבְ     !"ֵאינֹו ּדֹוֶמה ִנְבֶעֶלת ּבְ
  

א ָאַמר  ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןֶאּלָ ה ּבַ   : ַרּבָ
יּסּוק ָהַרְגַלִים ל ּפִ     ,ַצַער ׁשֶ

ִקי ֶאת ַרְגַלִיְך ְלָכל עֹוֵבר" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  ְ ַפׂשּ   . (יחזקאל טז, כה) 51515151"ַותְּ
  

    ,ִאי ָהִכי
ה ַנִמי!     ְמפּותָּ

  
ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

 
ּה לֹא יּוכַ  50 ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ ה ּתַ ָ ֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ים כָּ ִ ֲעָר ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי ַהנַּ ֵֹכב ִעּמָ ל ָיָמיוְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ָחּה כָּ לְּ     ל ׁשַ
ִקי ֶאת ַרְגַלִיְך ְלָכל ע 51 ְ ַפׂשּ ַתֲעִבי ֶאת ָיְפֵיְך ַוּתְ ִנית ָרָמֵתְך ַוּתְ ֶרְך ּבָ ל ֹראׁש ּדֶ ְזנּוָתִיךְ ֶאל כָּ י ֶאת ּתַ ְרּבִ   ֹוֵבר ַוּתַ

 רש"י
 מתי' 

. במתי' לקמן מפרש בושת ופגם
  להו:

. לאביה אע''פ האוס ותן מיד
  שכוסה:

. בגמרא פריך אטו לכשיוציא
אשתו היא ומפרש לה לכשלא 
יכוס דאם כסה איו ותן קס 
כדכתיב מהר ימהרה לו ואם 
מאן ימאן וגו' כסף ישקול אבל 
אוס כתיב ותן חמשים כסף ולו 

  תהיה לאשה:
. בכלי שבחר לו שותה בעציצו

לשתות בו כלומר על כרחו 
ישאה כדכתיב לא יוכל לשלחה 

  (דברים כב):
 

 ' גמ
. ואי חיבוט שסופה להצטער כו'

על גבי קרקע הוא וכי סופה 
ליחבט על גבי קרקע תחת 

 בעלה:
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ל ּדִ  הָמׁשָ ָבר ּדֹוֶמה?   ,ְמפּותָּ   ְלָמה ַהּדָ
ֵטר.  י ְוִהּפָ ּלִ יָרִאין ׁשֶ ָאַמר ַלֲחֵבירֹו: ְקַרע ׁשִ   ְלָאָדם ׁשֶ

  
י" ּלִ   ?!  "ׁשֶ

ֲאבּוּה ִניְנהּו!     ּדַ
  

א ָאַמר  ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןֶאּלָ ה ּבַ   : ַרּבָ
ה ֶהן אֹוְמרֹות: ְמפּותָּ ּבָ ְקחֹות ׁשֶ   ַצַער.  ֵאין ָלּה  -  ּפִ

  
ִאית ָלּה    !  ְוָהא ָקא ָחֵזיַנן ּדְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָקְרָחא.   יּה ּדְ א ֲחִמיֵמי ַעל ֵריׁשֵ ַמּיָ   ָאְמָרה ִלי ֵאם: ּכְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
א.   כֹוִסיְלתָּ א ּדְ י ִריְבּדָ א: ּכִ ת ַרב ִחְסּדָ   ָאְמָרה ִלי ּבַ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ִחיְנֵכי.  א ּבְ י ַנֲהָמא ַאּקּוׁשָ א סּוָרָאה: ּכִ ת ַאּבָ   ָאְמָרה ִלי ּבַ
   

 רש"י
 . בתמיה:שלי

. דהא כל שבח דאבוה הוא
עורים ילפין לקמן (דף מו:) 
לאביה והיאך היא יכולה 

  למחול:
. פוצטוייר''א ריבדא דכוסילתא
  דפלמוא''ה בלע''ז:

  יקור:. ריבדא
. כלי אומן מקיז ואית כוסילתא

דגרסי כי תרפתא דסיכורי והיא 
  היא:

  . אומתו היתה:אמרה לי אם
  . אשתו של רבא:בת רב חסדא

. דביתהו דרב בת אבא סוראה
  פפא:

. כלחם המא אקושא בחיכי
 קשה שגורר את החיך:
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ד - ָהאֹוֵנס"     , נֹוֵתן ִמּיָ

ה ּיֹוִציא - ַהְמַפתֶּ   . "ִלְכׁשֶ
  
ּיֹוִציא"   ?!  "ִלְכׁשֶ

ּתֹו ִהיא?     !ִאׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ּלֹ  :ֵאיָמא   א ִיְכנֹוס.  ִלְכׁשֶ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:     תַּ

ָאְמרוּ " י ׁשֶ ה" :ַאף ַעל ּפִ ּלֹ  - ַהְמַפתֶּ   ,  " א ִיְכנֹוסנֹוֵתן ִלְכׁשֶ
ת ּוְפָגם ד.  -  ּבֹוׁשֶ   נֹוֵתן ִמּיָ

  
    ,ְוֶאָחד ָהאֹוֵנס

ה ין ִהיא - ְוֶאָחד ַהְמַפתֶּ ב ּבֵ   .  "ּוֵבין ָאִביָה ְיכֹוִלין ְלַעּכֵ
  

ה ָלָמא ְמפּותָּ ׁשְ ִתיב:     ,ּבִ     ,(שמות כב, טז) 52525252"ִאם ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביָה" ּכְ
א ָאִביָה, ִהיא ַעְצָמּה  ִין?   - ֵאין ִלי ֶאּלָ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל ָמקֹום.  "ְיָמֵאן"תַּ   , ִמּכָ
א אֹוֵנס,   ָלָמא ִאיִהי  ֶאּלָ ׁשְ ִתיב:    - ּבִ ְע  ,(דברים כב, כט) 53535353"ְולֹו ִתְהֶיה" ּכְ ּה, ִמּדַ   תָּ

א ָאִביָה      ְמָנַלן?  -  ֶאּלָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ּלֹ  ר.  ׁשֶ ּכָ   א ְיֵהא חֹוֵטא ִנׂשְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

   :ַקל ָוחֹוֶמר
ה ַפתֶּ ּלֹ  ,ּוַמה ּמְ ְלַבדׁשֶ ַעת ָאִביָה ּבִ א ַעל ּדַ ב,   -  א ָעַבר ֶאּלָ ין ִהיא ּוֵבין ָאִביָה ְיכֹוִלין ְלַעּכֵ   ּבֵ

ַעת ַעְצָמּה  ,אֹוֵנס ַעת ָאִביָה ְוַעל ּדַ ָעַבר ַעל ּדַ ן?!    - ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
  

ֵיי ַאּבַ ם ְקָנס - ָרָבא לֹא ָאַמר ּכְ ּלֵ ָקא ְמׁשַ יָון ּדְ ר הּוא ,ּכֵ ּכָ    .ָלאו חֹוֵטא ִנׂשְ
ָרָבא ֵיי לֹא ָאַמר ּכְ ה    - ַאּבַ ב  ,ְמַפתֶּ ִאיהּו ָמֵצי ְמַעּכֵ ב,   - ּדְ   ָאִביָה ַנִמי ָמֵצי ְמַעּכֵ

ב ,אֹוֵנס ִאיהּו ָלא ָמֵצי ְמַעּכֵ ב.   -  ּדְ   ָאִביָה ַנִמי ָלא ָמֵצי ְמַעּכֵ
  

  

ְנָיא ִאיָדְך:     תַּ
ָאְמרוּ " י ׁשֶ ד -  אֹוֵנס" :ַאף ַעל ּפִ   ,  "נֹוֵתן ִמּיָ

ּיֹוִציא הּוא ׁשֶ לּום  -  ּכְ     .ֵאין ָלּה ָעָליו ּכְ
  

ּיֹוִציא" ׁשֶ   ?!  "ּכְ
יק ָלּה?!     ִמי ָמֵצי ַמּפֵ

  

ֵצא ִהיא :ֵאיָמא תֵּ ׁשֶ לּום.   - ּכְ   ֵאין ָלּה ָעָליו ּכְ
  

ָתּה,   - ֵמת ְכתּוּבָ ֶסף ְקָנָסּה ּבִ   ָיָצא ּכֶ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ָמֶנה תּוּבָ   .  "ֵיׁש ָלּה ּכְ
  

ְלִגי?   ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ
  

ַנן ָסְבִרי:   ה  ַרּבָ תּוּבָ ַנן ּכְ ינּו ַרּבָ ּקִ ּלֹ  ?ַטֲעָמא ַמאי תַּ ֵדי ׁשֶ ֵעיָניו ְלהֹוִציָאּה, ּכְ ה ּבְ ֵהא ַקּלָ   א תְּ
יק ָלּה  - ְוָהא     ,ָלא ָמֵצי ַמּפֵ

י ְיהּוָדה ָסַבר: ָהא ַנִמי ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ָאְמָרה ִהיא -  ְוַרּבִ ֵעיָנא ָלְך"."ָלא   :ְמַצֵער ָלּה ַעד ּדְ     ּבָ

 
תּולֹת  52 מַֹהר ַהּבְ קֹל כְּ ֶסף ִיׁשְ ּה לֹו כֶּ   ִאם ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביָה ְלִתּתָ
ּה לֹ  53 ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ ה ּתַ ָ ֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ים כָּ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי (הנער) ַהנַּ ֵֹכב ִעּמָ ל ָיָמיו א יּוַכל ׁשַ ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ָחּה כָּ   לְּ

 רש"י
. וכי אשתו היא כבר אשתו היא

  דקאמר לכשיוציא:
. שתמאן היא או לכשלא יכוס

  אביה או המפתה עצמו:
  . שלא יכיסה:יכולין לעכב

. משמע היא מהוה את תהיה
  עצמה לו:
. שאם רצה איו כוס מצי מעכב

כדאמרין לקמן ימהרה לו 
  מדעתו:

. אי לאו אביה מי לא מצי מעכב
  שלא יהא חוטא שכר:

אע''פ שאמרו אוס ותן מיד 
. כשיוציאה אין לה עליו כלום

ולא אמרין אין קסה תחת 
כתובתה שהרי לאביה ותן מיד 
אלא כסף קסה הוא כתובתה 
וכן אם מת יצא כסף קסה 

  ובתה:בכת
. לא יוכל מי מצי מפיק לה

  לשלחה כתיב:
. אם יצתה מאליה כשתצא היא

  ותבעה הימו גט:
. טעמא מאי תקיו רבן כתובה

 לשאר שים:
 



45  ""ֵאּלּו ְנָערֹות –מסכת כתובות פרק ג' 

 מ, א  - לט, ב  .27

ֲעִציצוֹ  - אֹוֵנס"   , ׁשֹוֶתה ּבַ
ה[   .  ]"מֹוִציא ,ִאם ָרָצה ְלהֹוִציא - ְוַהְמַפתֶּ
  

ְרַזְקָיאָאַמר ֵליּה  ילְ   ָרָבא ִמּפַ   :  ַרב ַאׁשִ
ִדי ְמֵרי ֵמֲהָדֵדי,   ,ִמּכְ   ִמיְגַמר ּגָ

ָתא  מ,א     ֵמֲהָדֵדי!  ַנִמי ִליְגְמרוּ  - ְלָהא ִמיּלְ
  

ה""ָמהֹ  :ָאַמר ְקָרא ָ ה ּלֹו ְלִאׁשּ    ,(שמות כב, טו) 54545454ר ִיְמָהֶרנָּ
ְעּתֹו.   -  "לֹו"   ִמּדַ

  
  
יַצד " ֲעִציצוֹ "ּכֵ   "? ׁשֹוֶתה ּבַ
ֶרת,  [   ֲאִפיּלּו ִהיא ִחיּגֶ

    ,ֲאִפיּלּו ִהיא סּוָמא
ִחין.  ת ׁשְ   ַוֲאִפיּלּו ִהיא מּוּכַ

   
ַבר  ּה ּדְ     ,ֶעְרָוהִנְמָצא ּבָ

ֵאיָנּה ְראּוָיה ָלבֹ ָרֵאלאֹו ׁשֶ ִיׂשְ יָמּה  - א ּבְ אי ְלַקּיְ ַ   .  ]"...ֵאינֹו ַרׁשּ
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
יּה ּדְ  א ַקּמֵ ַמְעתָּ ָעאָאְמִריָתא ִלׁשְ ַהְרּדְ הֵניֵת  :ַרב ְזִביד ִמּנְ ֲעׂשֶ ה ְוִנְדֶחה לֹא תַּ   !  י ֲעׂשֵ

ה ְוִניְדֵחי לֹא תַּ  :ָאְמִריַנןֵהיָכא   ָאַמר ִלי:  הֵניֵתי ֲעׂשֵ     ? ֲעׂשֶ
ָצַרַעת  גֹון ִמיָלה ּבְ ר ְלַקּיּוֵמיּה    ,ּכְ ָלא ֶאְפׁשָ ה,  לַ ּדְ   ֲעׂשֵ

ֵעיָנא -  ֲאָבל ָהָכא ָלא ּבָ ה כְּ  ,ִאי ָאְמָרה ּדְ   ! ָלל?ִמי ִאיֵתיּה ַלֲעׂשֵ
   

 
ה  54 ָ ה ּלֹו ְלִאׁשּ ּה ָמהֹר ִיְמָהֶרנָּ ַכב ִעּמָ ה ְוׁשָ ר לֹא ֹאָרׂשָ תּוָלה ֲאׁשֶ ה ִאיׁש ּבְ   ְוִכי ְיַפּתֶ

 רש"י
. אוס מיגמר גמרי מהדדי

ממפתה לשקלים ומפתה מאוס 
 לחמשים: 

. שיהיה מפתה להא מילתא
. לו תהיה עשה ושא על כרחו:

  לאשה:
. דאיה ודחה את לא תעשה

ראויה לבא בישראל כגון 
  ממזרת:

. השתא מי איתיה לעשה כלל
אותה לומר איי  מי מלמדין

 רוצה:
 



46     ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

    מ, א .28
    ַמְתִניִתין

ה ְרׁשָ ְתָאְרָסה ְוִנְתּגָ ּנִ י ֶאְלָעָזר  -  ְיתֹוָמה ׁשֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יב - ָהאֹוֵנס     , ַחּיָ

ה טּור - ְוַהְמַפתֶּ   . ּפָ
   

    ְּגָמָרא
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

י  ת ַרּבִ יּטַ ׁשִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָאַמר:  ,ֲעִקיָבא ַרּבֹו ֲאָמָרּה ַרּבִ     , ֵיׁש ָלּה ְקָנס"  ּדְ
  . "ּוְקָנָסּה ְלַעְצָמּה 

אי?    ִמּמַ
ָקָתֵני     :ִמּדְ

    -...  ְיתֹוָמה"
י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יב - ָהאֹוֵנס     , ַחּיָ
ה טּור - ְוַהְמַפתֶּ   .  "ּפָ

יָטא!   - "ְיתֹוָמה" ׁשִ   ּפְ
א ָהא ָקא ַמע ָלן ֶאּלָ ה    :ַמׁשְ ְרׁשָ ְתָאְרָסה ְוִנְתּגָ ּנִ ַנֲעָרה ׁשֶ יתֹוָמה,   -  ּדְ   ּכִ

תֹוָמה     ,ְלַעְצָמּה  -  ַמה ּיְ
ה ְרׁשָ ְתָאְרָסה ְוִנְתּגָ ּנִ   ְלַעְצָמּה.   -  ַאף ַנֲעָרה ׁשֶ

  
י ֵזיָראָאַמר  יָלאָאַמר  ַרּבִ ר ׁשֵ ה ּבַ ר ַאֲהָבהַרב ָאַמר  ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ָאַמר  ַרּבָ א ּבַ   :  ַרבָאַמר  ַאּדָ

י ֶאְלָעָזר.   ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

י ֶאְלָעָזר:  ַרבָקֵרי  ַרּבִ יֵמי'ֲעֵליּה ּדְ ַחּכִ   .  'טֹוִביָנא ּדְ
   

 רש"י
 מתי' 

 יתומה שתארסה ותגרשה
. האוס חייב והמפתה פטור

דכיון דיתומה היא וקס שלה 
היא ואחילתיה דמדעתה 
תפתתה לו פטור ובגמרא מפרש 
דתארסה ותגרשה מילתא 
  אחריתי היא ולא איתומה קאי:

 
 גמ' 

. דאמר בשיטת ר''ע רבו אמרה
במתי' ערה שתארסה 
ותגרשה קסה לעצמה והך 
תארסה ותגרשה דר' אלעזר 

יים וקרי לה יתומה כשאביה ק
משום דפקע זכות אב מיה לגבי 

  קסא:
  . דכר''ע סבירא ליה:ממאי

מדקתי אוס חייב ומפתה 
. אלמא יש לה קס פטור

ולעצמה הלכך מפתה פטור 
דמדעתה עבד ואוס חייב ואפילו 
אביה קיים דאי יתומה כדקתי 
פשיטא דמפתה פטור אלא הא 

  קמ''ל כו':
. מסקא יתומה פשיטא

  מילתא דר' יוחן היא:ד
. מאושר טוביא דחכימי

שבחכמים אשרי מתרגמין 
טובאי. ר' אלעזר הוא ר' אלעזר 
בן שמוע ותלמידו של ר''ע היה 
כדאמרין ביבמות בהבא על 
יבמתו (דף סב:) והיה העולם 
שמם עד שבא ר''ע אצל רבותיו 
שבדרום ושה להם ר''מ ור' 
 יהודה ור' יוסי ור''ש ורבי אלעזר

 בן שמוע:
 



47  ""ֵאּלּו ְנָערֹות –ק ג' מסכת כתובות פר

  ב -מ, א .29
    ַמְתִניִתין

ת     ?ֵאיֶזהּו ּבֹוׁשֶ
  

יׁש   ל ְלִפי  ַהּכֹ     ,ַהְמַבּיֵ
יׁש.  ְוַהמִּ  ּיֵ   ְתּבַ

  
ָגם     ?ּפְ

  

ְפָחה נִ רֹוִאין אוֹ  ִאיּלּו ִהיא ׁשִ ֶרת ָתּה ּכְ ּוקְמּכֶ ׁשּ ה ָהְיָתה ָיָפה    - ּבַ מָּ    ,ּכַ
ה ִהיא ָיָפה.     ְוַכמָּ

  
    ?ְקָנס

  

ָכל ָאָדם ֶוה ּבְ   . ׁשָ
   

ה ִמן ַהּתֹוָרה ׁש לֹו ִקְצּבָ ּיֵ ָכל ָאָדם - ְוָכל ׁשֶ ֶוה ּבְ   . ׁשָ
  

    ְּגָמָרא
ים :ְוֵאיָמא ִ ל ִמיֵלי ֲחִמׁשּ     !ְסָלִעים ָאַמר ַרֲחָמָנא ִמּכָ

  
י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ

ת ְמָלִכים    אְמרּו:יֹ ַעל ּבַ ים -  ּבָ ִ     ,ֲחִמׁשּ
ת ֶהְדיֹוטֹות  ַעל ּבַ ים?!    - ּבָ ִ   ֲחִמׁשּ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

    ,ִאי ָהִכי
י ֶעֶבד ַנִמי,    ַגּבֵ

ִלּיֹותֶעֶבד נֹוֵקב     אְמרּו:יֹ ים,    - ַמְרּגָ לֹׁשִ   ׁשְ
ה              מ,ב  ה ַמַחט^ ֶעֶבד עֹוׂשֶ ים?!   -  ַמֲעׂשֵ לֹׁשִ   ׁשְ

  
א ָאַמר  י ֵזיָראֶאּלָ     :ַרּבִ

ַנִים,   אּו ָעֶליָה ׁשְ ּה   - ֶאָחד  ִאיּלּו ּבָ ַדְרּכָ     ,ּכְ
ּלֹ  - ְוֶאָחד ּה,  ׁשֶ ַדְרּכָ   א ּכְ

ֵליָמה    אְמרּו:יֹ ַעל ׁשְ ים,   -  ּבָ ִ   ֲחִמׁשּ
גּוָמה ַעל ּפְ ים?!   -  ּבָ ִ   ֲחִמׁשּ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

    ,ִאי ָהִכי
י ֶעֶבד ַנִמי,  ּבֵ   ּגַ

ִריא  אְמרּו:  יֹ ים,   - ֶעֶבד ּבָ לֹׁשִ   ׁשְ
ִחין  ה ׁשְ ים?!   - ֶעֶבד מּוּכֵ לֹׁשִ   ׁשְ

  
א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   :  ַאּבַ

ּה" ָאַמר ְקָרא:  ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ   ,  (דברים כב, כט) 55555555"תַּ
ּה   - ָהֵני ר ִעיּנָ ַחת ֲאׁשֶ     ,תַּ

ָלל ת ּוְפָגם.   :ִמּכְ א ּבֹוׁשֶ ִאיּכָ   ּדְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ֹ ָאַמר ְקָרא:  ֶסף""ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ים ּכָ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי ַהנַּ   , (דברים כב, כט) ֵכב ִעּמָ

ִכיָבה ים,   -  ֲהָנַאת ׁשְ ִ   ֲחִמׁשּ
ָלל ת ּוְפָגם.   :ִמּכְ א ּבֹוׁשֶ ִאיּכָ   ּדְ

  
    !ְלִדיָדּה  :ְוֵאיָמא

  

 
ים 55 ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי (הנער) ַהנַּ ֵֹכב ִעּמָ ל ָיָמיו  ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ָחּה כָּ לְּ ּה לֹא יּוַכל ׁשַ ר ִענָּ ַחת ֲאׁשֶ ה ּתַ ָ ֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ   כָּ

 רש"י
 מתי' 

. אדם ביוי הכל לפי המבייש
המבייש בושתו קשה מאדם 

  זולל ומאדם חשוב:
. לפי חשיבותו והמתבייש

  בושתו:
. בגמרא שפחהכאילו היא 

מפרש מאי גריעותא מחמת 
  בעילה:

 
 גמ' 

. והיכן הוא חילוק יאמרו כו'
שבייהן אצל בושת הלכך יהיב 

  בושת:
. שגחו שור שתה גבי עבד

 תורה קצבה ל' שקלים: 
  . חייט תופר:מעשה מחט

. מהכא אלא אמר רבי זירא
מסתברא שאין בושת בכלל 

דאם כן אין הפרש בין  חמשים
בעל שלימה לבעל פגומה 
שבעלה שלא כדרכה והיכן הוא 
הפרש שבייהם ש''מ גבי בושת 
כיון שפגמה כבר אין בושתה רב 

  כשלימה:
. גבי חמשים תחת אשר עיה

  כסף כתיב:
. שאים מכלל דבושת ופגם

משום עיוי שהרי ישן בשאר 
חובלין איו בכלל זה פגם הוא 

  מי בשאר חבלות: זק הישום
. דבשלמא ואימא לדידה הוי

קס כתיב ביה ותן לאבי הערה 
 אלא הי ליהוו לדידה:
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ית ָאִביָה" ָאַמר ְקָרא:  ְנֻעֶריָה ּבֵ   ,  (במדבר ל, יז) 56565656"ּבִ
ַבח ְנעּוֶריָה  ל ׁשֶ   ְלָאִביָה.   - ּכָ

  
ָאַמר  א ָהא ּדְ   :  ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאְוֶאּלָ

ת  ה ַהּבַ ֲעׁשֵ ּמַ ִין ׁשֶ     ?ְלָאִביָה ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ּתֹו ְלָאָמה" "ְוִכי ִיְמּכֹׁשֶ   ,  (שמות כא, ז) 57575757ר ִאיׁש ֶאת ּבִ
ּה  - ָמה ָאָמה ה ָיֶדיָה ְלַרּבָ     ,ַמֲעׂשֵ

ת  ה ָיֶדיָה ְלָאִביָה.   - ַאף ּבַ   ַמֲעׂשֵ
ה ִלי?     ָלּמָ

יּפֹוק ֵליּה ִמ  ית ָאִביָה"תֵּ ְנֻעֶריָה ּבֵ   ! (במדבר ל, יז) "ּבִ
  

א, ַהִהיא ְכִתיב.   -  ֶאּלָ ֲהָפַרת ְנָדִרים הּוא ּדִ   ּבַ
יָמא יּה,   :ְוִכי תֵּ   ֵניַלף ִמיּנֵ

  ָממֹוָנא ֵמִאיּסּוָרא ָלא ָיְלִפיַנן. 
יָמא ָנָסא,  :ְוִכי תֵּ   ֵניַלף ִמּקְ

ָנָסא   ָלא ָיְלִפיַנן.   ָממֹוָנא ִמּקְ
ָרא ּבְ א ִמְסתַּ ָאִביָה ָהֵוי    :ֶאּלָ    ,ּדְ

ִאי  ִחין. ּדְ ה ׁשְ ל ּומּוּכֵ ֵעי ָמַסר ָלּה ִלְמנּוּוָ   ּבָ
   

 
ית ָאִביהָ  56 ְנֻעֶריָה ּבֵ ין ָאב ְלִבּתֹו ּבִ ּתֹו ּבֵ ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ה ּבֵ ה ְיהָֹוה ֶאת מֹׁשֶ ר ִצּוָ ים ֲאׁשֶ ה ַהֻחּקִ   ֵאלֶּ
ּתֹו ְלָאָמה לֹא 57 ֵצאת ָהֲעָבִדים ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ   ֵתֵצא כְּ

 רש"י
. גבי דרים בעוריה בית אביה

כתיב ומיהו איכא למשמע מיה 
דבימי עוריה תלאה הכתוב 

  בבית אביה:
  . הקיש בת לאמה:בתו לאמה

. אלא על כרחך תיפוק ליה כו'
 מהתם לא מצי למילף דההוא

  בהפרת דרים כתיב:
. מה קסה לאביה ילף מקסא

אף שאר שבח ממון עורים 
  לאביה:

. דבושת ופגם אלא מסתברא
דאב הויא שהרי בידו לביישה 
בבושת בעילה ולפוגמה בפגם 

  בעילה:
. לקדשה דאי בעי מסר לה

  בביאה:
. כדתן למוול ומוכה שחין

לקמן האב זכאי בבתו בקידושי' 
יאה וכיון בכסף ובשטר ובב

דבידו ליטול ממון לפוגמה 
ולביישה בושה זו השתא 

 אפסדיה האי דפגמה:
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  מ, ב  .30
ָגם"     ?ּפְ

ֶרת ְפָחה ִנְמּכֶ ִאיּלּו ִהיא ׁשִ     ."רֹוִאין אֹוָתּה ּכְ
  

ְייִמיַנן ָלּה?     ֵהיִכי ׁשָ
  

מּוֵאלֲאבּוּה ּדִ ָאַמר    : ׁשְ
ׁשֹו.  אֹוְמִדין ּמְ עּוָלה ְלׁשַ ְפָחה ּבְ תּוָלה ְלׁשִ ְפָחה ּבְ ין ׁשִ ן ּבֵ ה ָאָדם רֹוֶצה ִליתֵּ ּמָ   ּכַ

  
ׁשוֹ " ּמְ עּוָלה ְלׁשַ ְפָחה ּבְ ּה?   -" ׁשִ   ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיּנָ
  

א יָאּה ְלַעְבּדֹו.   ,ֶאּלָ ִ עּוָלה ְלַהׂשּ ֵאיָנּה ּבְ ְפָחה ׁשֶ עּוָלה ְלׁשִ ְפָחה ּבְ ין ׁשִ   ּבֵ
  
ּה?   - " ַעְבּדוֹ לְ "וּ    ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיּנָ
  

ׁש לֹו ְלַרּבֹו קֹוַרת רּוַח ֵהיֶמּנּו.   ּיֵ ֶעֶבד ׁשֶ   ּבְ
   

 רש"י
. לכל אדם [מאי פקא ליה

בבעילתה אם בעולה היא הואיל 
  ולמלאכה קיימא]:

. למריה ולעבדו מאי פקא ליה
מיה אם בעולה היא מי קפיד 

  מריה אלא שיהו להן ולדות:
. שזהיר בעבודתו ואף קורת רוח

חת רוח הוא רוצה לעשות לו 
 להטעימו טעם בתולה:
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  מ, ב  .31
    ַמְתִניִתין

ׁש ֶמֶכר ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ   ֵאין ְקָנס,   -  ּכָ
ׁש ְקָנסְוָכל ָמקֹום  ּיֵ   ֵאין ֶמֶכר.   -  ׁשֶ

  
ה     ,ֵיׁש ָלּה ֶמֶכר    - ְקַטּנָ

    .ין ָלּה ְקָנס ְוֵא 
  

    , ֵיׁש ָלּה ְקָנס    - ַנֲעָרה
  ְוֵאין ָלּה ֶמֶכר.  

  
   ,לֹא ֶמֶכר    :ֵאין ָלּה  - ַהּבֹוֶגֶרת

    .ְולֹא ְקָנס
  

  ְּגָמָרא  
  :  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

י  ְבֵרי ַרּבִ    ,ֵמִאירזֹו ּדִ
  ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: 

ְמקֹום ֶמֶכר.     ֵיׁש ָלּה ְקָנס ּבִ
  

ַתְנָיא:     ּדְ
ה" ָערֹות   :ְקַטּנָ י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ תָּ ת יֹום ֶאָחד ְוַעד ׁשֶ     ,ֵיׁש ָלּה ֶמֶכר    - ִמּבַ

  ְוֵאין ָלּה ְקָנס.  
ֵגר יּבָ תִּ ָערֹות ַעד ׁשֶ י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ תָּ ֶ     , ְקָנסֵיׁש ָלּה     -  ִמׁשּ

  ְוֵאין ָלּה ֶמֶכר,  
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

  
ָהָיה  י ֵמִאירׁשֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ׁש ֶמֶכר ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ   ֵאין ְקָנס,   -  ּכָ
ׁש ְקָנס ּיֵ   ֵאין ֶמֶכר.   -  ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ

  
  אֹוְמִרים:   ֲחָכִמיםוַ 

ה יּבָ  :ְקַטּנָ תִּ ִנים ְויֹום ֶאָחד ְוַעד ׁשֶ לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ   .  "ֵיׁש ָלּה ְקָנס - ֵגרִמּבַ
  

  ִאין,   - ְקָנס
  לֹא?!   - ֶמֶכר

  
ְמקֹום ֶמֶכר.  :ֵאיָמא   ַאף ְקָנס ּבִ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

י ֵמִאיר?  ַרּבִ   ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
ה"ָאַמר ְקָרא:  ָ    ,(דברים כב, כט) 58585858"ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ

ר.   תּוב ְמַדּבֵ ה ַעְצָמּה ַהּכָ ְמַהּוָ   ּבִ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָמע.  - 59595959"ַנֲעָר"ָאַמר ְקָרא:  ַמׁשְ ה ּבְ   ֲאִפיּלּו ְקַטּנָ

  
ָמָעּה  לֹוִחיתׁשְ י ּכְ ַרב ָחָנן ֵמּבֵ ֵריּה ּדְ א ּבְ ּפָ יּה ּדְ ַרב ּפַ י ַרב, ֲאַזל ֲאָמָרּה ַקּמֵ ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   . ׁשִ

   :ָאַמר ֵליּה 
  ַאָהא ַמְתִניתּו ָלּה,   - ַאּתּון

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר   ַאָהא ַמְתִניַנן ָלּה:  - ֲאַנן
 

ה ּובִ  58 ָ ה ְוָהִאׁשּ ָ ֵֹכב ִעם ָהִאׁשּ ֵניֶהם ָהִאיׁש ַהׁשּ ם ׁשְ ַעל ּוֵמתּו ּגַ ה ְבֻעַלת ּבַ ָ ֵצא ִאיׁש ׁשֵֹכב ִעם ִאׁשּ י ִיּמָ ָרֵאל כִּ ׂשְ   ַעְרּתָ ָהָרע ִמּיִ
  ֲַעָרה הגהות הב"ח. גירסת וילא:  59

 רש"י
 מתי' 

. לאב בבתו כ''מ שיש מכר
  דהייו בקטותה:

. דאין קס אין לו בה קס
  לקטה:

. משהיא כל מקום שיש קס
  ערה:

. דתיא (ערכין דף כט:) אין מכר
יכול ימכור אדם בתו כשהיא 
ערה אמרת מכורה כבר יוצאה 
עכשיו שאיה מכורה איו דין 

  שלא תימכר:
 

 גמ' 
. דאמר אין קס זו דברי ר''מ

  לקטה:
. שביאתה ביאה מבת ג' שים

  ואין בתוליה חוזרין:
  . בתמיה:מכר לא

. משתהא אף קס במקום מכר
ראויה לביאה עד שתביא שתי 

יהו ומשהביאה שערות הוו תרוי
שערות עד שתבגר קס ולא 

  מכר:
. דאמר קטה מאי טעמא דר''מ

  אין לה קס:
. גבי קס ולו תהיה דאמר קרא

  לאשה:
. במי שיש בידה במהוה עצמה

להקות עצמה לאישות הכתוב 
 מדבר:
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ה ַטּנָ ם ַרע ַעל ַהּקְ טּור  - ַהּמֹוִציא ׁשֵ    ,ּפָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֲעָרה"ׁשֶ   , (דברים כב, יט) 60606060"ְוָנְתנּו ַלֲאִבי ַהנַּ
תּוב.   "ַנֲעָרה" ר ַהּכָ יּבֵ   ָמֵלא ּדִ

  
ר ַאֲהָבהַמְתִקיף ָלּה  א ּבַ   :  ַרב ַאּדָ

ָכַתב ַרֲחָמָנא     ,"ַנֲעָרה" :ַטֲעָמא ּדְ
ה?!   :ָאִמיָנאֲהָוה   - ָהא ָלאו ָהִכי    ֲאִפיּלּו ְקַטּנָ
ִתיב:   ֲעָר.    ְוָהא ּכְ ה לֹא ִנְמְצאּו ְבתּוִלים ַלנַּ ָבר ַהּזֶ   "ְוִאם ֱאֶמת ָהָיה ַהּדָ

ית ָאִביהָ  ַתח ּבֵ ֲעָר ֶאל ּפֶ     , ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהנַּ
    ,כא) - (דברים כב, כ 61616161ּוְסָקלּוָה"

הוּ  ין ִהיא!    - ְקַטּנָ ת עֹוָנׁשִ   ָלאו ּבַ
  

א אן    :ֶאּלָ   ,  "ַנֲעָרה " - ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ָמע.  - "ַנֲעָר"  :ָהא ּכָ ַמׁשְ ה ּבְ   ֲאִפיּלּו ְקַטּנָ

   

 
ָחּה כָּ ְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף  60 לְּ ה לֹא יּוַכל ְלׁשַ ָ ָרֵאל ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ תּוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ י הֹוִציא ׁשֵ ֲעָרה כִּ   ל ָיָמיו ְוָנְתנּו ַלֲאִבי ַהנַּ
ֲעָרה ככככ 61 ה לֹא ִנְמְצאּו ְבתּוִלים ַלנַּ ָבר ַהּזֶ ית  כאכאכאכא  ְוִאם ֱאֶמת ָהָיה ַהּדָ ַתח ּבֵ ֲעָרה ֶאל ּפֶ ָתה  ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהנַּ י ָעׂשְ ֲאָבִנים ָוֵמָתה כִּ י ִעיָרּה ּבָ ָאִביָה ּוְסָקלּוָה ַאְנׁשֵ

ךָ  ְרּבֶ ית ָאִביָה ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּקִ ָרֵאל ִלְזנֹות ּבֵ ִיׂשְ   ְנָבָלה ּבְ

 רש"י
. להא דריש אהא מתיתו לה

לקיש דאמר כ''מ שכתב ער 
בלא ה' וקרין ערה ללמד על 

  הקטה בא:
. לא מצאתי לבתך שם רע
  בתולים:

. דועשו אותו מאה כסף פטור
  ותו לאבי הערה מלא כתיב:

 . האי דכתיבאלא כאן ערה
ערה מלא לאו לגלויי עליה אתא 
אלא על כל מקום שאמר ער 
חסר ויליף הכי כאן שאי אפשר 
אלא בערה כתיב ערה מלא 
וללמדך דכל מקום שאמר ער 

 אפילו קטה במשמע: 
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    ַמְתִניִתין  מא,א 

לֹוִני"  ל ּפְ ּתֹו ׁשֶ יִתי ֶאת ּבִ תִּ ת     - ָהאֹוֵמר: "ּפִ ם ּבֹוׁשֶ ּלֵ י ַעְצמוֹ  ְמׁשַ     ,ּוְפָגם ַעל ּפִ
ם ְקָנס.   ּלֵ   ְוֵאין ְמׁשַ

  
י" ַנְבתִּ י    - ָהאֹוֵמר: "ּגָ ֶרן ַעל ּפִ ם ֶאת ַהּקֶ ּלֵ     , ַעְצמוֹ ְמׁשַ

ם   ּלֵ לּוֵמי ּכֵ ְוֵאין ְמׁשַ ׁשְ     ,ֶפל תַּ
ה.   ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ   ְוַתׁשְ

  
לֹוִני" "ֵהִמית ׁשֹוִרי ֶאת      ,ּפְ

לֹוִני"                     אֹו: " ל ּפְ י ַעְצמֹו.   - ׁשֹורֹו ׁשֶ ם ַעל ּפִ ּלֵ   ֲהֵרי ֶזה ְמׁשַ
לֹוִני" ל ּפְ י ַעְצמֹו.   - "ֵהִמית ׁשֹוִרי ַעְבּדֹו ׁשֶ ם ַעל ּפִ ּלֵ   ֵאין ְמׁשַ

  
ָלל:    ֶזה ַהּכְ

יק  ִהּזִ ֶ ם ָיֵתר ַעל ַמה ׁשּ ּלֵ ל ַהְמׁשַ י ַעְצמוֹ  -ּכָ ם ַעל ּפִ ּלֵ   . ֵאינֹו ְמׁשַ
  

  ְּגָמָרא  
י" :ְוִליְתֵני     !"ָאַנְסתִּ

  
ֲעָיא'   ָקָאַמר,  'לֹא ִמּבָ

י" ֲעָיא "ָאַנְסתִּ ָלא ָקא ,לֹא ִמּבָ ֵגים ָלּה  ּדְ י ַעְצמֹו, ּדִ  -  ּפָ ת ּוְפָגם ַעל ּפִ ם ּבֹוׁשֶ ּלֵ   ְמׁשַ
יִתי" תִּ ֵגים ָלּה  ,ֲאָבל "ּפִ ָקא ּפָ י ַעְצמֹו,   :ֵאיָמא - ּדְ ם ַעל ּפִ ּלֵ   לֹא ְמׁשַ

ַמע ָלן.                 ָקא ַמׁשְ
        
        

א,    ַמְתִניִתין ּנָ י ַהאי תַּ לֹא ּכִ   ּדְ
ַתְנָיא:     ּדְ

ן " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ְיהּוָדהַרּבִ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ   : ַרּבִ
ת ּוְפָגם י ַעְצמֹו,   - ַאף ּבֹוׁשֶ ם ַעל ּפִ ּלֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ

לֹוִני ל ּפְ ּתֹו ׁשֶ ְפּגֹום ּבִ ּיִ ל ֵהיֶמּנּו ׁשֶ   .  "לֹא ּכָ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ   ַרב ּפַ   : ַאּבַ
  ַמאי?   -ִניָחא ָלּה ְלִדיָדּה 

  
ְלָמא לֹא ִניָחא ֵליּה     ְלָאִביָה.  ּדִ

  
  ַמאי?   - ִניָחא ֵליּה ְלָאִביָה 

  
ָחה.   ּפָ ְלָמא לֹא ִניָחא ְלהּו ִלְבֵני ִמׁשְ   ּדִ

  
ָחה ּפָ   ַמאי?   -  ִניָחא ְלהּו ִלְבֵני ִמׁשְ

  
לֹא ִניָחא ֵליּה.  ם ּדְ ְמִדיַנת ַהּיָ א ַחד ּבִ ֵליּכָ ר ּדְ   ִאי ֶאְפׁשָ

   

 רש"י
 מתי' 
. בגמ' מפרש אמאי לא פתיתי

  תא אסתי:
קמא  . בבבאואיו משלם קס

פקא לן מודה בקס פטור 
מאשר ירשיעון אלהים פרט 

  למרשיע את עצמו:
. והריי המית שורי את פלוי

  חייב בכופר:
. קסבר הרי זה משלם ע''פ עצמו

  כופרא ממוא:
. והריי חייב עבדו של פלוי

  שלשים סלע:
. דקס יהו שאפי' איו משלם

  אין יפה דיר ותן שלשים:
 

 גמ' 
. אין לעז של ם להדלא פגי

אוסה גדול כלעז של מפותה 
וכיון דלאו פגם דילה הוא 
מהימין ליה למשקל מייה 

  בושת ופגם על פיו:
. הימיה להחזיק את אימא לא

  הלעז:
. שיוציא עליה לעז לא כל הימו

  מזה בעיר:
. לשאת את יחא לה לדידה

  הלעז כדי להשתכר הממון:
. לא יחא להו לבי משפחה

וב''ד אין עליהם לעשות דבר 
 להחזיק בושתם:
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י" :ָהאֹוֵמר" ַנְבתִּ ֶרן    - "ּגָ ם ֶאת ַהּקֶ ּלֵ י ַעְצמוֹ [ ְמׁשַ     ,ַעל ּפִ

ם ּלֵ ֶפל     ְוֵאין ְמׁשַ לּוֵמי ּכֵ ׁשְ     ,תַּ
ָעה ְוַתׁשְ  הלּוֵמי ַאְרּבָ ָ   .  ]"ַוֲחִמׁשּ

  
ַמר:    ִאיתְּ

א ִניְזָקאּפַ      ,ְלּגָ
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

א ִניְזָקא ְלּגָ    .ָממֹוָנא -  ּפַ
ַע  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ   ָאַמר:  ַרב הּוָנא ּבְ

א ִניְזָקא ְלּגָ   ְקָנָסא.   -  ּפַ
  
א" ּפָ א ִניְזָקא :ָאַמר ַרב ּפַ ְלּגָ   , "ָממֹוָנא -  ּפַ

ָווִריםְסַתם   ָקָסַבר:  יּמּור ַקְייֵמי  - ׁשְ ֶחְזַקת ׁשִ    ,ָלאו ּבְ
יּה,   ם ּכּוּלֵ ּלֵ ְמׁשַ   ּוְבִדין הּוא ּדִ

ַעד ּתֹוָרא.   י לֹא ִאּיַ תִּ ַאּכַ ֵויּה, ּדְ ָחֵייס ִעּלָ   ְוַרֲחָמָנא הּוא ּדְ
  
ַע " ֵריּה ַרב ְיהֹוׁשֻ א ִניְזָקא :ָאַמר ַרב הּוָנא ּבְ ְלּגָ   ,  "ְקָנָסא  -  ּפַ

ָווִרים  ָקָסַבר:  יּמּור ַקְייֵמי  - ְסַתם ׁשְ ֶחְזַקת ׁשִ    ,ּבְ
ָלל,   ם ּכְ ּלֵ לֹא ִליׁשַ   ּוְבִדין הּוא ּדְ

ְקָנֵסיּה  ִניְנְטֵריּה ְלתֹוֵריּה.    ,ְוַרֲחָמָנא הּוא ּדִ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
  
   )היזיק, מה, והמית, כלל :ִסיָמן(
  

ַנן:     תְּ
יק" ּזִ ק ְוַהמַּ יּזָ לּוִמין - ַהּנִ ַתׁשְ   .  (בבא קמא יד:) "ּבְ

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ א ִניְזָקא" :ּבִ ְלּגָ ׁשַ  -" ָממֹוָנא -  ּפַ לּוִמיןַהְיינּו ּדְ ַתׁשְ ק ּבְ יְך ִניזָּ     ,ּיָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ א ִניְזָקא" :ֶאּלָ ְלּגָ ֵקיל  -" ְקָנָסא -  ּפַ יֵדיּה ָקא ׁשָ ָלאו ּדִ א ּדְ תָּ לּוִמין ִאיֵתיּה?!   ,ָהׁשְ ַתׁשְ   ּבְ

  
א ִלְפַחת ְנֵביָלה.     לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

  
ַחת ְנֵביָלה"   ?! " ּפְ

ֵניָנא:    תְּ
לּוֵמי ֶנֶזק"" ׁשְ ֵביָלה -  "תַּ ּנְ ִלין ּבַ ָעִלים ְמַטּפְ ַהּבְ ד ׁשֶ     !"ְמַלמֵּ
  

    ,םָת ּבְ   - ֲחָדא
  מּוָעד.  ּבְ  - ַוֲחָדא

  
  ּוְצִריָכא, 

ִאי  םּדְ מּוִעיַנן תָּ ַעד - ַאׁשְ י לֹא ִאּיַ תִּ ַאּכַ ּום ּדְ     ,ִמׁשּ
ַעד ,ֲאָבל מּוָעד ִאּיַ     .לֹא :ֵאיָמא - ּדְ

מּוִעיַנן מּוָעד יּה  - ְוִאי ַאׁשְ ם ּכּוּלֵ ּלֵ ָקא ְמׁשַ ּום ּדְ     ,ִמׁשּ
ם   . לֹא :ֵאיָמא - ֲאָבל תָּ

  
  ְצִריָכא. 

  
ַמע:  א ׁשְ   תָּ

ם ְלמּוָעד " ין תָּ     ?ַמה ּבֵ
  

ם ַהתָּ ם ֲחִצי ֶנֶזק ִמּגּופוֹ  - ׁשֶ ּלֵ     ,ְמׁשַ
יה -  ּומּוָעד ֵלם ִמן ָהֲעִלּיָ ם ֶנֶזק ׁשָ ּלֵ   .  "ְמׁשַ

ם '    :ְולֹא ָקָתֵני ַהתָּ י ַעְצמוֹ  - ׁשֶ ם ַעל ּפִ ּלֵ    ,ֵאינֹו ְמׁשַ
י ַעְצמוֹ  - ּומּוָעד ם ַעל ּפִ ּלֵ   !  'ְמׁשַ

  
יר.  ּיֵ ָנא ְוׁשִ   תָּ

  

 רש"י
. שחייבה תורה שור פלגא יזקא

  תם:
  . ומשלם ע''פ עצמו]:ממוא[

. אם לאו בחזקת שימור קיימי
לא ישמרום בעלים שלא יזיקו 
[אים בחזקת משתמרים 
מאליהם שלא יזיקו] אלא 
מזיקין אפי' יזקא דלאו 
אורחיה הלכך על מרייהו רמיא 
לטוריהו וזה שלא שמרו בדין 
הוא דלישלם כולה אלא 
דרחמא חס עליה ומיהו מה 

  ם:שמשלם בדין משל
. שיוסיף כי היכי דיטריה

  שמירה על שמירתו:
  . בבבא קמא:תן

. היזק והמזיק בתשלומין
שיהם מפסידין בדבר ס''ד דהכי 
קאמר תרוייהו מטי להו בהאי 
פסידא דיזק מפסיד פלגא 

  ומזיק פלגא:
. הייו דשייך יזק בתשלומין

  דמפסיד פלגא בממויה:
. דמה שוטל דלאו דידיה שקיל

וטל:בח ם  
  . בתמיה:בתשלומין איתיה

. לא צרכא אלא לפחת בילה
הא דקתי יזק בתשלומין לאו 
בפלגא דקא שביק קאמר אלא 
בההוא פלגא יזקא מי דקי 
ליה רחמא מפסיד כל פחת 
שפחתה בילה מדמיה משעת 
מיתה עד שעת העמדה בדין 
ששמין את הבלה כמה היה יפה 

ה השור בחייו וכמה היתה ביל
יפה בשעת מיתה ומשלם החצי 
אבל מה שהוזלו דמי בילה 
משעת מיתה עד שעת מכירה אין 
המזיק משלם כלום באותו פחת 
ובבבא קמא (דף י:) יליף לה 
מקראי ואשמעין האי תא 

  דפחת בילה דיזק הוי:
תשלומי זק מלמד שהבעלים 

. תא דברייתא מטפלין בבילה
דריש לישא דמתיתין דתן 

קמא משלם תשלומי זק  בבבא
במיטב הארץ ותא עלה 
בברייתא דהאי דקט תא 
דמתי' תשלומי זק ולא תא 
משלם את הזק לאשמועין 
אתא שהיזק וטל את בילתו 
ומטפל בה ומוכרה והמזיק 
משלים עליה מה שחייבתו תורה 
אם תם חצי ואם מועד הכל 
ותרתי למה ליה לרבי למיסתם 

ן במתי' דבעלים מטפלי
  בבילה:

. ודיו בהפסד דקא משלם כוליה
  זה:

. איו גובה אלא מגוף מגופו
השור ואם אין בו כדי חצי זקו 

  יפסיד המותר:
. מן המיטב שבכסי מן העלייה

מזיק דגבי תם כתיב (שמות כא) 
וחצו את כספו מגופו ובמועד 
כתיב (שם) שלם ישלם שור ואם 
איתא דפלגא יזקא קסא יתי 

איו משלם על פי  מי שהתם
עצמו ומועד משלם על פי עצמו 
דמועד ודאי בדין משלם שהרי 

 התרו והעידו בו לשמור שורו:
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יר?   ּיֵ ַהאי ׁשִ יר ּדְ ּיֵ   ַמאי ׁשִ
  

יר ֲחִצי ּכֹוֶפר.  ּיֵ   ׁשִ
  

ּום ֲחִצי כּ  ּיּוָרא הּוא,  ,ֹוֶפרִאי ִמׁשּ   ָלאו ׁשִ
י   מא,ב      ?ָהא ַמּנִ

ִליִלי ִהיא,   י יֹוֵסי ַהּגְ   ַרּבִ
ם ָאַמר: תָּ ם ֲחִצי כּ  - ּדְ ּלֵ   ֹוֶפר. ְמׁשַ

  
ַמע:  א ׁשְ   תָּ

לֹוִני"  "ֵהִמית ׁשֹוִרי ֶאת "   , ּפְ
לֹוִני"                       אֹו: " ל ּפְ י ַעְצמוֹ  - ׁשֹורֹו ׁשֶ ם ַעל ּפִ ּלֵ     ."ֲהֵרי ֶזה ְמׁשַ

ָת  ,ַמאי ָלאו     !םּבְ
  

מּוָעד.    לֹא, ּבְ
  

ָתם   ַמאי?   - ֲאָבל ּבְ
י ַעְצמוֹ  ם ַעל ּפִ ּלֵ     .ֵאינֹו ְמׁשַ

ָתֵני ֵסיָפא:    ַאּדְ
לֹוִני" " ל ּפְ י ַעְצמוֹ  - "ַעְבּדֹו ׁשֶ ם ַעל ּפִ ּלֵ   ,  "ֵאינֹו ְמׁשַ

ִדיָדּה:     ִניְפלֹוג ְוִניְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ מּוָעד,  : ּבַ   ּבְ

ם י ַעְצמֹו!   - ֲאָבל תָּ ם ַעל ּפִ ּלֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ
  

ּה  מּוָעד ָקַמְייֵרי.   - ּכּוּלָ   ּבְ
  

ַמע:  א ׁשְ   תָּ
ָלל: "   ֶזה ַהּכְ

יק ִהּזִ ֶ ם ָיֵתר ַעל ַמה ׁשּ ּלֵ ל ַהְמׁשַ י ַעְצמוֹ  - ּכָ ם ַעל ּפִ ּלֵ    ."ֵאינֹו ְמׁשַ
יק ִהזִּ ֶ ה ׁשּ חֹות ִמּמַ י ַעְצמֹו!   -  ָהא ּפָ ם ַעל ּפִ ּלֵ   ְמׁשַ

  
יק,   :יָמאָלא תֵּ  ִהזִּ ֶ ה ׁשּ חֹות ִמּמַ   ָהא ּפָ

א ֵאיָמא יק :ֶאּלָ ִהזִּ ֶ ַמה ׁשּ י ַעְצמֹו.   -  ָהא ּכְ ם ַעל ּפִ ּלֵ   ְמׁשַ
  

חֹות    ַמאי?   - ֲאָבל ּפָ
י ַעְצמוֹ  ם ַעל ּפִ ּלֵ     .ֵאינֹו ְמׁשַ

ָלל'  ִליְתֵני:     : ֶזה ַהּכְ
יק ִהזִּ ֶ ַמה ׁשּ ם ּכְ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ל ׁשֶ י ַעְצמוֹ  -  ּכָ ם ַעל ּפִ ּלֵ    ',ֵאינֹו ְמׁשַ

ַמע ַמׁשְ חֹות,  :ּדְ   ּפָ
ַמע    ָיֵתר!  :ּוַמׁשְ

  
א.   יּוְבתָּ   תְּ

  
    :ְוִהְלְכָתא

א ִניְזָקא ְלּגָ   ְקָנָסא.   -  ּפַ
  

א ְוִהְלְכָתא? יּוְבתָּ     !תְּ
  

  ִאין, 
    ?ַטֲעָמא ַמאי ִאיּתֹוַתב

ָלא ָקָתֵני ּום ּדְ יק' :ִמׁשּ ִהזִּ ֶ ַמה ׁשּ   ,  'ּכְ
ִסיָקא ֵליּה      ,ָלא ּפְ

א ֲחִצי ֵנֶזק ְצרֹורֹות  ִאיּכָ יָון ּדְ    ,ּכֵ
ָממֹוָנא הּוא,  ִמיִרי ָלּה ּדְ ִהְלְכָתא ּגְ   ּדְ

ּום ָהִכי לֹא ָקָתֵני.     ִמׁשּ
  

 רש"י
. לא שה כל שייר חצי כופר

החילוקים שבייהם שהרי אף יש 
חילוק זה בייהם שהמועד 
שהמית את האדם משלם כופר 
שלם ותם שהמית אפילו חצי כופר 
כדיו ביזקין לא משלם דכתיב 
בעל השור קי ודרשין (ב''ק דף 

 מא:) קי מחצי כופר: 
הא מי ר' יוסי הגלילי היא דאמר 

. דדריש תם משלם חצי כופר
 קי לדרשה אחריתי לדמי להאי

ולדות אם גח אשה ויצאו ילדיה 
הלכך לא הוה ליה לפלוגי ביייהו 
בכופר וכי תימא הוה ליה לפלוגי 
דהאי פלגא והאי כוליה ההיא 
בכלל רישא היא דקתי תם משלם 
חצי זק ומועד זק שלם ותא 

  ביזקין והוא הדין לכופר:
. ואי משום דקתי מאי לאו בתם
רי את פלוי דחיובו בה המית שו

כופר ותם לאו בר כופר הוא הא 
  מי רבי יוסי הגלילי היא:

. דלא אדתי עבדו של פלוי כו'
אשכח פטור על פי עצמו אלא 

  בעבד:
. בבן חורין ובבהמה יפלוג בדידה

מי הוה מצי לשויי חילוק 
ולמיתי דאיכא דלא משלם על פי 

  עצמו:
. דמשלם ע''פ עצמו במועד בד''א

  ו':כ
. במועד אתא כולה במועד קמיירי

לאשמועי' דאף הוא יש בו חילוק 
דאיכא ביה מידי דלא משלם על פי 
עצמו ומאי יהו גיחת עבד ואי 
הוה תי כדקאמרת הוה שביק מי 
לאורחיה דרישא איירי במועד 
וסיפא יתי תם ומה לי שבקה 
תא לאורחיה גבי יזק לדלג מבן 

במזיק חורין לעבד מה לי שבקה 
  ולדלג ממועד לתם:

. כגון גיחת יתר על מה שהזיק
עבד וכן אוס ומפתה ומוציא שם 
רע ותשלומי כפל ותשלומי ארבעה 

  וחמשה:
. כגון חצי הא פחות ממה שהזיק

זק דתם: הכי גרסין ליתי כל 
שאיו משלם כמה שהזיק איו 

  משלם ע''פ עצמו:
. והלכתא פלגא יזקא קסא

זק איו אלא  דהואיל וכל חצי
ביזקא דלאו אורחיה לאו על 
מריה הוה רמיא למיטריה בהכי 
אלא קסא הוא כי היכי דלוסיף 

  ביה טירותא:
. כלומר טעמא מאי איתותב

  תיובתא מאי היא:
משום דלא קתי כל שאיו משלם 
כמה שהזיק איו משלם על פי 

. דלישתמע מיה מי חצי עצמו
  זק הא לאו תיובתא היא:

. דמשתלם כיון דאיכא חצי זק
בזקי בהמה במהלכת והתיזה 
צרורות מתחת רגליה והזיקה 
דתן בבבא קמא (דף יז.) 
דמשלמת חצי זק ובההוא חצי 
זק קיימא לן בב''ק דהלכתא 
גמירי לה מסיי שהוא תולדה של 
רגל ופטורה ברה''ר כי רגל ויזקי 
רגל לאו קסא יהו אלא ממוא 

ילתה וגבי שהרי מועדת מתח
צרורות הוא דאקיל רחמא וכיון 
דממוא הוא משלם ע''פ עצמו 
משום הכי לא פסיקא ליה למיתי 
כל שאיו משלם כמה שהזיק דהא 

 איכא האי:
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ָאְמַרתְּ  א ּדְ תָּ א ִניְזָקא :ְוָהׁשְ ְלּגָ   ְקָנָסא,   -  ּפַ
ֲאַכל ִאיְמֵרי א ּדַ ְלּבָ    ,ַהאי ּכַ

ְרְנגֹוֵלי ַרְבְרֵבי ָאֵכיל תַּ ה הּוא -  ְוׁשּוְנָרא ּדְ ָבֶבל,  , ְמׁשּוּנֶ יַנן ּבְ   ְוָלא ַמְגּבִ
יַנן.  ,אֹוְרֵחיּה הּוא - ֲאָבל זּוָטֵרי   ּוַמְגּבִ

ַפסוְ  יּה  -  ִאי תָּ ִקיַנן ִמיּנֵ     ,ָלא ַמּפְ
ָרֵאל" :ְוִאי ָאַמר עּו ִלי ִזיְמָנא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִעי -" ַאְקּבְ   ַנן ֵליּה,  ַמְקּבְ

יַנן ֵליּה.   - ְוִאי לֹא ָאֵזיל ְמתִּ   ְמׁשַ
ךְ  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ יַנן ֵליּה     -  ּבֵ ְמתִּ     ,ְמׁשַ

ָאְמִריַנן ֵליּה:  יָקךְ " ּדְ י ָנָתן, ִמ "ָסֵליק ֶהזֵּ ַרּבִ     ,ּדְ
ַתְנָיא:     ּדְ

י ָנָתן"   אֹוֵמר:   ַרּבִ
ִין   ּלֹ   ִמּנַ ֶלב ַרע ׁשֶ ל ָאָדם ּכֶ יתוֹ א ְיַגּדֵ תֹוְך ּבֵ     ,ּבְ

יתֹו?   תֹוְך ּבֵ ם ָרעּוַע ּבְ   ְולֹא ַיֲעִמיד סּוּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵביֶתָך" ׁשֶ ִמים ּבְ ים ּדָ   ."(דברים כב, ח) 62626262"ְולֹא ָתׂשִ

  
    הדרן עלך אלו נערות הדרן עלך אלו נערות הדרן עלך אלו נערות הדרן עלך אלו נערות 

  
  

 
י ִיּפֹל ַהּנֹ 62 ֵביֶתָך כִּ ִמים ּבְ ים ּדָ ָך ְולֹא ָתׂשִ יָת ַמֲעֶקה ְלַגּגֶ ִית ָחָדׁש ְוָעׂשִ י ִתְבֶנה ּבַ ּנוּ כִּ   ֵפל ִמּמֶ

 רש"י
. שחק טלאים דאכיל אימרי
  חיים ואכלם:

. אין דרכו בכך וכל משוה הוא
זק משוה בבהמה הוי תולדה 
דקרן תמה שאף היא משוה 
שאין דרכה בכך וחצי זק הוא 
דמשלם וכיון דקסא הוא לא 
מגבין ליה בדייי בבל שאין שם 
סמיכה בזקים ולא מקרו 
מומחים וגבי קס כתיב (שמות 

  כב) ירשיעון אלהים:
. והוו להו זקי דשן אורחיה הוא

מת זק שלם וממוא ושן משל
  הוא וגובין אותו בבבל:

. יזק ממוא דמזיק גבי ואי תפס
קסא דחצי זקו דאין צריך 

  לצעוק לפיו:
. וגבי פלגא לא מפקין מייה

  זקיה:
. לא תפיס ואמר קמן קבעו ואי

לי זמא בארעא דישראל 
השיאוהו לילך עמי לדון לפי 

  דייי ארץ ישראל קבעין ליה:
. בין שרוצה יזק ובין כך בין כך

לילך לארץ ישראל בין שאיו 
  רוצה:

. למזיק מיהא משמתין ליה
להרוג אותו כלב ולסלק 

 היזיקיה: 
 
 


