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מסכת כתובות פרק ג' – "אֵ לּוּ ְנﬠָרוֹת"

רש"י

 .1כט ,א

מתי'
אלו ערות .דוקא ערה
משהביאה שתי שערות עד
שתבגר והם ששה חדשים שבין
ערות לבגרות אבל קטה
ובוגרת אין להם קס:
שיש להן קס .אם אסה אדם
ותן לאביה חמשים כסף
כדכתיב ותן האיש השוכב וגו'
)דברים כב(:
הבא על הממזרת .בגמרא פריך
אבל כשירות לא ומשי פסולות
איצטריכא ליה לאשמועין:
תיה .מן הגבעוים והיא
אסורה לקהל דדוד גזר עליהם
כדאמרין ביבמות )ד' עח (:ועל
שם ויתם יהושע חוטבי עצים
ושואבי מים וגו' )יהושע ט( קרי
להו תיים:
כותית .קסבר גירי אריות הן
וישן בלאו לא תתחתן בם
)דברים ז(:
ועל השבויה .ישראלית שפדית
פחותה מבת שלש שים דבחזקת
בתולה היא שאפי' בעלה בשביה
בתוליה חוזרים:
ועל אשת אחיו .שתקדשה לו
לאחיו וגירשה שאין בה מיתה
אלא כרת:
ועל אשת אחי אביו .שתקדשה
לו וגירשה:
אע''פ שהן בהכרת הרי אין בהם
מיתת ב''ד .וכרת לא פטר ליה
מן התשלומין:

יתין
כט,א ַמ ְתנִ ִ
ֵאלּ ּו נְ ָערוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהן ְקנָ סַ :ה ָ ּבא ַעל ַה ַּמ ְמזֶ ֶרת,
וְ ַעל ַה ְ ּנ ִתינָ ה,
וְ ַעל ַהכּ ו ִּתית,
ַה ָ ּבא ַעל ַה ִ ּג ּיוֹ ֶרת,
וְ ַעל ַה ׁ ּ ְשבוּיָ ה,
וְ ַעל ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְפדּ ּו,
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ְ ּייר ּו,
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ְח ְרר ּו –
ּ ְפחוּתוֹ ת ִמ ְ ּבנוֹ ת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד,
ַה ָ ּבא ַעל ֲאחוֹ תוֹ
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ָא ִביו,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ּמוֹ ,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
וְ ַעל ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו,
וְ ַעל ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָא ִביו,
וְ ַעל ַה ִ ּנדָּ ה  -יֵ ׁש ָל ֶהם ְקנָ ס,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵהן ְ ּב ִה ָ ּכ ֵרת –
יתת ֵ ּבית דִּ ין.
ֵאין ָ ּב ֶהן ִמ ַ

גְּ ָמ ָרא
ָהנֵי נ ְָערוֹ ת ּ ְפסוּלוֹ ת ִ -אית לְ ה ּו ְקנָס,
ְּכ ׁ ֵשירוֹ ת  -לֹא?!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ֵאלּ ּו נ ְָערוֹ ת ּ ְפסוּלוֹ ת ׁ ֶש ּי ֵׁש לָ ֶהם ְקנָסַ :ה ָ ּבא ַעל ַה ּ ַמ ְמזֶ ֶרת,
וְ ַעל ַה ְ ּנ ִתי ָנה,
וְ ַעל ַהכּ ו ִּתית...
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2כט ,א-ב
]" ֵאלּ ּו נְ ָערוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהן ְקנָ ס.["...
נ ֲַע ָרה ִ -אין,
ְק ַט ּנָה – לֹא.
ַמאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
ש ָערוֹ ת  -יֵ ׁש ָל ּה ֶמ ֶכר,
" ְק ַט ָ ּנהִ :מ ַ ּבת יוֹ ם ֶא ָחד וְ ַעד ׁ ֶש ָּת ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
וְ ֵאין ָל ּה ְקנָ ס.
יבגֵ ר  -יֵ ׁש ָל ּה ְקנָ ס,
ש ָערוֹ ת וְ ַעד ׁ ֶש ִּת ָ ּ
ו ִּמ ׁ ּ ֶש ָּת ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
וְ ֵאין ָל ּה ֶמ ֶכר,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶמ ֶכר ֵ -אין ְקנָ ס,
וְ ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְקנָ ס ֵ -אין ֶמ ֶכר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יבגֵ ר  -יֵ ׁש ָל ּה ְקנָ ס".
ְק ַט ָ ּנהִ :מ ַ ּבת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד וְ ַעד ׁ ֶש ִּת ָ ּ
ְקנָס ִ -אין,
ֶמכֶ ר  -לֹא?!
ֵא ָימא:
כט,ב ַאף ְקנָס ִ ּב ְמקוֹ ם ֶמכֶ ר.

רש"י
גמ'
ר''מ היא .כדמייתי ברייתא
לקמיה:
יש לה מכר .יש לאביה בה זכייה
למכרה לשפחות:
ואין לה קס .שהבא עליה איו
חייב קס:
ואין לה מכר .כדתיא )ערכין דף
כט (:יכול ימכור אדם את בתו
כשהיא ערה אמרת ק''ו מכורה
כבר יוצאה עכשיו שאיה מכורה
איו דין שלא תמכר:
מבת ג' שים ויום אחד .שהיא
ראויה לביאה:
מכר לא .בתמיה:
אף קס במקום מכר .ומשום
קס קט בת שלש אבל למכר
מבת יום אחד ועד שתביא שתי
שערות:
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 .3כט ,ב
וְ ָהנֵי ּ ְ -בנֵי ְק ָנ ָסא נִי ְנהוּ?!
וְ ַא ּ ַמאי? ִא ְיק ֵרי ָּכאן" :וְ לוֹ ִת ְהיֶ ה לְ ִ ָ

א ּׁשה" ) 1דברים כב ,כט(  -א ׁ ּשה הראויָה לוֹ !
ִ ָ

ְָ ּ

ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
"ה ּנ ֲַע ָרה" )דברים כב ,כט(,
ה"
ר
ַע
נ
"
(
ח
כ
כב,
"נ ֲַע ָרה" ) 2דברים
ַ
ֲָ
ַחד  -לְ גוּפֵ ּיה,
וְ ַחד  -לְ ַא ּת ּויֵי ַח ּיָיבֵ י לָ אוִ ין,
וְ ַחד  -לְ ַא ּת ּויֵי ַח ּיָיבֵ י ָּכ ֵריתוֹ ת.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ְּ
ְ ּ
"בתוּלָ
ַחד  -לְ גוּפֵ ּיה,
ּ
וְ ַחד  -לְ ַא ּת ּויֵי ַחיָיבֵ י לָ אוִ ין,
וְ ַחד  -לְ ַא ּת ּויֵי ַח ּיָיבֵ י ָּכ ֵריתוֹ ת.

ה" ) 3שמות כב ,טו( ּ
"בתול ֹת""-ה ּבתול ֹת" ) 4שמות כב ,טז(,
ַ ְ ּ

וְ ַרב ּ ַפ ּ ָפאַ ,מאי ַט ֲע ָמא לֹא ָא ַמר ְּכ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש?
ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַא ַ ּביֵי,
דְּ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָ ּבא ָעלֶ ָיה ו ֵּמ ָתה – ּ ָפטוּר,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ נ ַָתן לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָרה" )דברים כב ,כט(,
לַ ֲאבִ י נ ֲַע ָרה  -וְ לֹא לַ ֲאבִ י ֵמ ָתה.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁישַ ,מאי ַט ֲע ָמא לֹא ָא ַמר ְּכ ַרב ּ ַפ ּ ָפא?
ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לִ גְ זֵ ָירה ׁ ָשוָ ה.
דְּ ַת ְניָא:
" ֶּ
"כ ֶסף יִ ׁ ְשקֹל ְּכמֹ ַהר ַה ְ ּבת ּול ֹת" )שמות כב ,טז( ֶ ׁ -ש ְ ּי ֵהא זֶ ה ְ ּכמוֹ ַהר ַה ְ ּבתוּלוֹ ת,
וּמוֹ ַהר ַה ְ ּבתוּלוֹ ת ָ ּכזֶ ה".
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ,נ ִַמי ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַא ַ ּביֵי,
וְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא ,נ ִַמי ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לִ גְ זֵ ָירה ׁ ָשוָ ה!
ֶא ָּלא,
"ה ּנ ֲַע ָרה" )דברים כב ,כט(,
ׁ ִש ָּיתא ְק ָר ֵאי ְּכ ִתיבִ י" :נ ֲַע ָרה" )דברים כב ,כח( "נ ֲַע ָרה"ַ -
ּ
"בתוּלָ ה" )שמות כב ,טו( ְ ּ
ְּ
"ה ְבת ּול ֹת" )שמות כב ,טז(,
"בת ּול ֹת"ַ -
ְּת ֵרי – לְ גוּפַ יְיה ּו,
ַחד – לְ כִ ְד ַא ַ ּביֵי,
וְ ַחד  -לִ גְ זֵ ָירה ׁ ָשוָ ה,
ַיתר ּו לֵ ּיה ְּת ֵריַ :חד  -לְ ַא ּת ּויֵי ַח ּיָיבֵ י לָ אוִ ין,
ִא ּי ְ
וְ ַחד  -לְ ַא ּת ּויֵי ַח ּיָיבֵ י ָּכ ֵריתוֹ ת.

 1וְ ַנָתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָרה ֲח ִמ ּׁ ִשים ָּכ ֶסף וְ ל ֹו ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ָּנ ּה ל ֹא יוּכַ ל ׁ ַש ְּל ָח ּה ָּכל יָ ָמיו
ש ּה וְ ׁ ָשכַ ב ִע ּ ָמ ּה וְ נִ ְמצָ א ּו
שה ו ְּתפָ ָ ׂ
ִּ 2כי יִ ְמצָ א ִא ׁיש ֲנַע ָרה ְבתוּלָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא א ָֹר ָ ׂ
שה וְ ׁ ָשכַ ב ִע ּ ָמ ּה ָמהֹר יִ ְמ ָה ֶר ָּנה לּ ֹו לְ ִא ּׁ ָשה
 3וְ כִ י יְ פַ ֶּתה ִא ׁיש ְ ּבתוּלָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא א ָֹר ָ ׂ
ִ 4אם ָמ ֵאן יְ ָמ ֵאן ָא ִב ָיה לְ ִת ָּת ּה ל ֹו ֶּכ ֶסף יִ ׁ ְשקֹל ְּכמ ַֹהר ַה ְ ּבת ּול ֹת

רש"י
ואמאי .יש להן קס לערות
פסולות:
איקרי כאן כו' .אמתי' מקשי:
ה''ג ערה ערה הערה .באוס
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:
חד לגופיה .לכשרה:
בתולה בתולות הבתולות.
במפתה כתיב וכי יפתה איש
בתולה וקרא אחריא בתריה
כסף ישקול כמוהר הבתולות
ומצי למיכתב כמוהר בתולות
הא תלת דדרשין ה' יתירה
ובתולות דמצי למיכתב כמוהר
ולשתוק:
ההוא מיבעי ליה .ההוא הערה
הא דלא כתיב ותן לאביה מיבעי
ליה לכדאביי שאם לא הספיק
האב להעמידו בדין עד שמתה
פטור:
לאבי הערה .משמע שהיא
קיימת:
מיבעי ליה לג''ש .בתולה דכתיב
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:
כמוהר הבתולות .חמשים כסף
את
במאס
המפורשים
הבתולה:
שיהא זה .חמשים כמוהר
הבתולות:
ומוהר הבתולות .יהיו שקלים
כזה:
וחד לג''ש .ותהי מופה מצד
אחד ולמידים הימה:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

 .4כט ,ב – ל ,א
]" ֵאלּ ּו נְ ָערוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהן ְקנָ ס.["...
ּולְ ַא ּפו ֵּקי ֵמ ַהאי ַּת ּנָא,
דְּ ַת ְניָא:
5
ימנִ י אוֹ ֵמר:
""וְ לוֹ ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה" )דברים כב ,כט( – ׁ ִש ְמעוֹ ן ַה ִּת ְ
ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ֲהוָ יָ ה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנַ ְסיָ א אוֹ ֵמר:
ימ ּה".
ִא ׁ ּ ָשה ָה ְראוּיָ ה ְל ַק ְ ּי ָ
ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ַמ ְמזֶ ֶרת ּו ְנ ִתינָה ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיהוּ.
לְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :יֵ ׁש ָ ּב ּה ֲהוָ יָ ה" ָ -הא נ ִַמי י ֵׁש ָ ּב ּה ֲהוָ יָה,
ְימ ּה.
ימ ּה" ָ -הא ֵאינ ָּה ְרא ּויָה לְ ַק ּי ָ
לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְ " :ראוּיָ ה ְל ַק ְ ּי ָ
וּלְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א,
ּ
דְּ ָא ַמרֵ :אין ִקידּ ו ׁ ִּשין ּתוֹ פְ ִסין ְ ּב ַחיָיבֵ י לָ אוִ ין,
ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּוַ :אלְ ָמנָה לְ כֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל,
ְּכ ַר ִ ּבי ִס ַימאי,
דְּ ַת ְניָא:
ימאי אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ִס ַ
יבא ַמ ְמזֵ ִרין,
ִמן ַהכּ ֹל עוֹ ֶ ׂ
שה ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
חוּץ ֵמ ַא ְל ָמנָ ה ְלכֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל.
ׁ ֶש ֲה ֵרי ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה" :ל ֹא יִ ָ ּקח  ...וְ ל ֹא יְ ַח ֵּלל" ) 6ויקרא כא ,יד-טו( -
שה ַמ ְמזֵ ִרין".
שה ,וְ ֵאין עוֹ ֶ ׂ
ִחילּ ו ִּלין הוּא עוֹ ֶ ׂ
ּולְ ַר ִ ּבי י ׁ ְֵשבָ ב,
דְּ ָא ַמר :בּ וֹ א ּו וְ נִצְ וַ ח ַעל ֲע ִקיבָ א ֶ ּבן יוֹ ֵסף ׁ ֶש ָהיָה אוֹ ֵמרָּ :כל ׁ ֶש ֵאין לוֹ ִ ּב ָיאה ְ ּב ִי ְׂש ָר ֵאל ַ -ה ָ ּולָ ד ַמ ְמזֵ ר,
ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
ל,א

ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
ַח ּיָיבֵ י ֲע ֵׂשהִ :מצְ ִרי,
וַ ֲאדוֹ ִמי.
ִיחא לְ ַר ִ ּבי י ׁ ְֵשבָ ב ִאי לְ ַא ּפו ֵּקי ִמ ּ ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ִס ַימאי ָק ָא ֵתי ַ ׁ -ש ּ ִפיר,
ָהנ ָ
ֶא ָּלא ִאי ַט ֲע ָמא דְּ נַפְ ׁ ֵש ּיה ָק ָא ַמרָּ :כל ׁ ֶש ֵאין לוֹ ִ ּב ָיאה ְ ּב ִי ְׂש ָר ֵאל ַ -ה ָ ּולָ ד ַמ ְמזֵ ר,
וַ ֲאפִ ילּ ּו ַח ּיָיבֵ י ֲע ֵׂשה –
ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
ְ ּבעוּלָ ה לְ כֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל.
ו ַּמאי ׁ ְשנָא?
דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ֲע ֵׂשה ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ָשוֶ ה ַ ּבכּ ֹל.
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ְ ּבבָ א ַעל ַה ִ ּנדָּ ה ׁ ֶש ּ ְמ ׁ ַש ֵּלם ְק ָנס.
לְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :יֵ ׁש ָ ּב ּה ֲהוָ יָ ה" ָ -הא נ ִַמי י ֵׁש ָ ּב ּה ֲהוָ יָה,
ְימ ּה.
ימ ּה" ָ -הא נ ִַמי ְרא ּויָה לְ ַק ּי ָ
לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְ " :ראוּיָ ה ְל ַק ְ ּי ָ

ולאפוקי מהאי תא .מתי' דקתי יש
קס לממזרת ולאחותו לאפוקי מהאי
תא:
שיש בה הויה .שקדושין תופסין לו
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:
הא מי אית בה הויה .דקדושין
תופסין בחייבי לאוין והתם יליף לה:
ולר''ע דאמר אין קדושין תופסין
בחייבי לאוין .ביבמות בהחולץ )דף
מד (:בברייתא המחזיר גרושתו ר''ע
אומר אין לו בה קדושין:
מאי ביייהו .משום ר''ש בן מסיא
קא פריך לה דאילו שמעון התימי
שמעין ליה ביבמות )דף מט (.דפליג
עליה דר''ע בהא דתן איזהו ממזר כל
שאר בשר שהוא בלא יבא דברי ר''ע
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:
אלמה לכהן גדול .דמודה בה ר''ע
שקדושין תופסין לו בה ואע''פ שהיא
בלאו וכרבי סימאי והוא הדין גרושה
להדיוט:
מן הכל .כל הולדים מחייבי לאוין:
לא יקח .וסמיך ליה ולא יחלל זרעו
מדין כהוה הוא מחללו ולא שם
ממזרים עליהם:
בואו וצוח על עקיבא בן יוסף.
שמרבה ממזרים בישראל חם:
שהוא אומר כל שאין לו ביאה
בישראל .הבא על אשה שאין לו בה
היתר ביאה הולד ממזר אפי' אלמה
לכ''ג מי:
חייבי עשה מצרי ואדומי .בתוך
שלשה דורות דכתיב )דברים כג( דור
שלישי יבא להם דור שי לא ולאו
הבא מכלל עשה עשה:
היחא .אי רבי ישבב האי כל שאין לו
היתר ביאה דקאמר אליבא דר''ע לאו
כללא כייל אלא לאפוקי מדרבי
סימאי לחודיה אתא ואחייבי לאוין
הוא דפליג לאוסופי חייבי לאוין
בכהוה אבל שום חייבי עשה לא
הוסיף:
שפיר .מציו למימר איכא ביייהו
דשמעון התימי ור''ש בן מסיא
חייבי עשה:
אלא .אי לאו אדרבי סימאי קאי
וטעמא דפשיה קאמר בשם ר''ע שכל
שאין לו היתר ביאה באשה זו הולד
ממזר מאי איכא למימר:
בעולה לכ''ג .שאין בה לאו דאלמות
וגירושין אלא עשה דבתולה יקח
)ויקרא כא( ולא בעולה וא''ת יש כאן
לאו דזוה לא אשכחן תא דאמר פוי
הבא על הפויה עשאה זוה אלא ר'
אלעזר ולית הלכתא כוותיה ואין זוה
אלא הבעלת לפסול לה ובבעולה
שלא כדרכה איירי דאי כדרכה תו
ליכא קס:
ומאי שא .האי עשה משאר עשה
דמודה ביה ר''ע:
דהוה ליה עשה שאיו שוה בכל.
שאיו והג אלא בכ''ג אבל עשה
דמצרי ואדומי והג בכל הקהל:
הא מי יש בה הויה .המקדש אשה
בימי דותה מקודשת:

 5וְ ַנָתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָרה ֲח ִמ ּׁ ִשים ָּכ ֶסף וְ ל ֹו ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ָּנ ּה ל ֹא יוּכַ ל ׁ ַש ְּל ָח ּה ָּכל יָ ָמיו
 6יד ַאלְ ָמנָה וּגְ רו ׁ ָּשה וַ ֲחלָ לָ ה זֹנָ ה ֶאת ֵא ֶּלה ל ֹא יִ ָ ּקח ִּכי ִאם ְ ּבתוּלָ ה ֵמ ַע ּ ָמיו יִ ַ ּקח ִא ּׁ ָשה .טו וְ ל ֹא יְ ַח ֵּלל זַ ְרע ֹו ְ ּב ַע ּ ָמיו ִּכי ֲאנִי ה' ְמ ַקדְּ ׁש ֹו
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 .5ל ,א – לא ,א
]" ֵאלּ ּו נְ ָערוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהן ְקנָ ס.["...
ּולְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי נְח ּו ְניָא ֶ ּבן ַה ָ ּקנָה.
דְּ ַת ְניָא:
שה ֶאת יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ְ ּכ ׁ ַש ָ ּבת ְל ַּת ׁ ְשלו ִּמין.
" ַר ִ ּבי נְ חוּנְ יָ א ֶ ּבן ַה ָ ּקנָ ה ָהיָ ה עוֹ ֶ ׂ
ַמה ׁ ַש ָ ּבת ִ -מ ְת ַח ֵ ּייב ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ,
ו ָּפטוּר ִמן ַה ַּת ׁ ְשלו ִּמין,
ַאף יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ִ -מ ְת ַח ֵ ּייב ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ,
ּו ּ ָפטוּר ִמן ַה ַּת ׁ ְשלו ִּמין".
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי נְח ּו ְניָא ֶ ּבן ַה ָ ּקנָה?
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ִ ֵ ָָ
ָ
ֱ ַ
"אסוֹן") 8בראשית מב ,לח( ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמיִם,
וְ נ ֱֶא ַמרָ :
"אסוֹ ן" ָה ָאמוּר ִ ּב ֵידי ָא ָדם ָ ּ -פטוּר ִמן ַה ַּת ׁ ְשלו ִּמין,
ָמה ָ
"אסוֹ ן" ָה ָאמוּר ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמיִם ָ ּ -פטוּר ִמן ַה ַּת ׁ ְשלו ִּמין.
ַאף ָ

נֶאמר" :אסוֹ ן") 7שמות כא ,כב( ּבידי אדם,

ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה:
ֵיה ַ -על צִ י ּנִים וּפַ ִחים ,דְּ בִ ֵידי ׁ ָש ַמיִם נִינְהוּ?
ִמ ּ ַמאי דְּ כִ י ָקא ַמזְ ַהר לְ ה ּו י ֲַעקֹב לְ בָ נ ּ
דִּ לְ ָמא ַעל ַא ְריָא וְ גַ ּנָבֵ י ,דְּ בִ ֵידי ָא ָדם נִי ְנהוּ!
ַא ּט ּו י ֲַעקֹב ַא ָהא ַ -אזְ ַהר,
ַא ָהא  -לֹא ַאזְ ַהר?!
י ֲַעקֹב ַ -על ָּכל ִמ ֵּילי ַאזְ ַהר.
וְ "צִ י ּנִים ּ ַפ ִחים ּ ִ -ב ֵידי ׁ ָש ַמיִם נִי ְנה ּו"?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַהכּ ֹל ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמיִ ם,
חוּץ ִמ ִּצי ִ ּנים ּ ַפ ִחים,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :צִ ּנִים ּ ַפ ִחים ְ ּב ֶד ֶר ְך ִע ֵ ּק ׁשׁ ,שוֹ ֵמר נ ְַפ ׁשוֹ יִ ְר ַחק ֵמ ֶהם" )משלי כב ,ה(!

רש"י
ולאפוקי מדר' חויא .מתי'
דמחייב תשלומין לבא על אחותו
ואע''פ שמתחייב כרת בביאתו
מפקא מדר' חויא:
את יום הכפורים כשבת .לפטור
המדליק את הגדיש ביום
הכפורים כאילו הדליקו בשבת:
מה שבת .שהוא מיתת ב''ד:
פטור מן התשלומין .כדתן
במתי' גבי בא על בתו ויליף לה
מולא יהיה אסון עוש יעש:
אף יום הכפורים .שהוא בכרת
חיוב פש הוא זה ופטור מן
התשלומין:
אסון בידי אדם .ולא יהיה אסון
דמשתעי במיתת ב''ד למימר
דהיכא דליכא מיתת ב''ד משלם
דמי ולדות:
אסון בידי שמים .וקראהו
אסון:
ציים פחים .קור וחום:
בידי שמים .אם באים פורעיות
על האדם גזירת המלך הוא:
חוץ מציים ופחים .שפעמים
שבאין בפשיעה:
בידי אדם יהו .שלא מגזירת
מלך:
דין ד' מיתות .עוש דוגמתם:
ופל מן הגג .דומה לסקל
שדוחפין אותו מבית הסקילה
לארץ דגבוה ב' קומות היה
כדאמרי' בגמר הדין )סהדרין
דף מה:(.
חיה דורסתו .ארי מפילו לארץ
והורגו בדריסה:
חש מכישו .והארס שורפו:
מסר למלכות .והן מתיזין
ראשו בסייף כי כן דרך המומתין
על ידיהן וזו היא מיתת סייף:
סרוכי .אסכרא והוא בגרון
מל''ט:

וְ תוַּ " ,א ְריָא וְ גַ ּנָבֵ י ּ ִ -ב ֵידי ָא ָדם נִינְה ּו"?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ,וְ כֵ ן ָּתנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
" ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּב ְטל ּו ַסנְ ֶה ְד ִרין,
ַא ְר ַ ּבע ִמיתוֹ ת  -לֹא ָ ּב ְטל ּו.
"לֹא ָ ּב ְטל ּו"?!
ָהא ָ ּב ְטל ּו לְ הוּ!
ל,ב

ֶא ָּלא^ :דִּ ין ַא ְר ַ ּבע ִמיתוֹ ת  -לֹא ָ ּב ְטלוּ.
ילה  -אוֹ נוֹ ֵפל ִמן ַה ַ ּגג,
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּייב ְס ִק ָ
ּ
אוֹ ַח ָיה דּ וֹ ַר ְס ּתוֹ .
יקה,
ו ִּמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּייב ְ ׂ
יפה  -אוֹ נוֹ ֵפל ִ ּב ְד ֵל ָ
ש ֵר ָ
אוֹ נָ ָח ׁש ַמ ִ ּכ ׁישוֹ .
ו ִּמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּייב ֲה ִריגָ ה  -אוֹ נִ ְמ ָסר ַל ַּמ ְלכוּת,
יס ִטים ָ ּב ִאין ָע ָליו.
אוֹ ִל ְ
ו ִּמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּייב ֶחנֶ ק  -אוֹ טוֹ ֵב ַע ְ ּבנָ ָהר,
אוֹ ֵמת ִ ּב ְסרוּנְ ִ ּכי"!
נָשים וְ נָגְ פ ּו ִא ּׁ ָשה ָה ָרה וְ יָ צְ א ּו יְ לָ ֶד ָיה וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָאסוֹן ָענ ֹו ׁש יֵ ָע ׁנֵש ַּכ ֲא ׁ ֶשר יָ ׁ ִשית ָעלָ יו ַ ּב ַעל ָה ִא ּׁ ָשה וְ ַנָתן ִ ּבפְ לִ לִ ים
 7וְ כִ י יִ ָּנצ ּו ֲא ׁ ִ
ְ
ש ָיב ִתי ְ ּביָ ג ֹון ׁ ְשא ֹולָ ה
נִש ָאר ו ְּק ָר ָאה ּו ָאס ֹון ַ ּבדֶּ ֶרך ֲא ׁ ֶשר ֵּתלְ כ ּו ָב ּה וְ ה ֹו ַר ְד ֶּתם ֶאת ֵ ׂ
ֹאמר ל ֹא יֵ ֵרד ְ ּבנִי ִע ּ ָמכֶ ם ִּכי ָא ִחיו ֵמת וְ הוּא לְ ַבדּ ֹו ׁ ְ
 8וַ ּי ֶ
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ
ֶא ָּלאֵ ,א ּיפו ְּך:
ַא ְריָא וְ גַ ּנָבֵ י ּ ִ -ב ֵידי ׁ ָש ַמיִם,
צִ י ּנִים וּפַ ִחים ּ ִ -ב ֵידי ָא ָדם.
ָרבָ א ָא ַמר:
ּ
ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי נְח ּו ְניָא ֶ ּבן ַה ָקנָה –
ֵיהם ִמן ָה ִא ׁיש ַההוּא ְ ּב ִת ּתוֹ ִמ ַּז ְרעוֹ לַ ּמֹלֶ ְך.
ֵמ ָהכָ א" :וְ ִאם ַה ְעלֵ ם יַ ְעלִ ימ ּו ַעם ָה ָא ֶרץ ֶאת ֵעינ ֶ
ש ְמ ִּתי ֲאנִי ֶאת ּ ָפנַי ָ ּב ִא ׁיש ַההוּא ו ְּב ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ וְ ִהכְ ַר ִּתי אֹתוֹ " ) 9ויקרא כ ,ד-ה(,
וְ ַ ׂ
ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרהָּ :כ ֵרת ׁ ֶש ִּלי ְּ -כ ִמ ָיתה ׁ ֶש ָּלכֶ ם,
ַמה ּ ִמ ָיתה ׁ ֶש ָּלכֶ ם ָ ּ -פטוּר ִמן ַה ַּת ׁ ְשלו ִּמין,
ַאף ָּכ ֵרת ׁ ֶש ִּלי ָ ּ -פטוּר ִמן ַה ַּת ׁ ְשלו ִּמין.
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ָרבָ א לְ ַא ַ ּביֵי?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
זָ ר ׁ ֶש ָאכַ ל ְּתרו ָּמה :לְ ַא ַ ּביֵי – ּ ָפטוּר,
וּלְ ָרבָ א ַ -ח ּיָיב.
ּולְ ַא ַ ּביֵי ּ ָפטוּר?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי נְח ּו ְניָא ֶ ּבן ַה ָ ּק ָנה:
ְ ּבגוֹ נֵב ֶחלְ בּ וֹ ׁ ֶשל ֲחבֵ ירוֹ וַ ֲאכָ לוֹ ֶ ׁ -שהוּא ַח ּיָיב,
ׁ ֶש ְּכבָ ר ִנ ְת ַח ּיֵיב ִ ּבגְ נֵיבָ ה קוֹ ֶדם ׁ ֶש ָ ּבא לִ ֵידי ִא ּיסוּר ֵחלֶ ב.
ֵיה,
ַאלְ ָמא :דְּ ֵמ ִעידָּ נָא דְּ ַאגְ ֵ ּב ּיה – ַק ְני ּ
ִמ ְת ַח ּיֵיב ְ ּב ַנפְ ׁשוֹ  -לָ א ֲהוָ ה ַעד דְּ ָאכֵ יל לֵ ּיה,
ֵיה,
ָהכָ א נ ִַמיּ ְ :ב ִעידָּ נָא דְּ ַאגְ ֵ ּב ּיה – ַק ְני ּ
ִמ ְת ַח ּיֵיב ְ ּב ַנפְ ׁשוֹ  -לָ א ָהוֵ י ַעד דְּ ָאכֵ יל לֵ ּיה!
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְ
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָּת ַחב לוֹ ֲחבֵ ירוֹ לְ תוֹ ך ּ ִפיו.
ָיה,
סוֹ ף סוֹ ףֵּ ,כיוָ ן דִּ לְ ָע ֵס ּיה – ַק ְני ּ
ִמ ְת ַח ּיֵיב ְ ּב ַנפְ ׁשוֹ  -לָ א ָהוֵ י ַעד דְּ בָ לְ ָע ּה!
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָּת ַחב לוֹ לְ תוֹ ְך ֵ ּבית ַה ְ ּבלִ ָיעה.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִיה ַדר,
ִאי דְּ ָמצֵ י לְ ַא ֲהדו ָּר ּה  -נ ֲ
ִאי לֹא ָמצֵ י לְ ַא ֲהדו ָּר ּה ַ -א ּ ַמאי ַח ּיָיב?
לֹא צְ ִריכָ א,
דְּ ָמצֵ י לְ ַא ֲהדו ָּר ּה ַעל ְי ֵדי ַהדְּ ָחק.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָּת ַחב לוֹ ֲחבֵ ירוֹ ַמ ׁ ְש ִקין ׁ ֶשל ְּתרו ָּמה לְ תוֹ ְך ּ ִפיו.

ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ְ ּבזָ ר ׁ ֶש ָאכַ ל ְּתרו ָּמה ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ ,
לא,א וְ ָק ַרע ׁ ִש ָיר ִאין ׁ ֶשל ֲחבֵ ירוֹ .

ינֵיהם ִמן ָה ִא ׁיש ַההוּא ְ ּב ִת ּת ֹו ִמ ַ ּז ְרע ֹו לַ ּמֹלֶ ְך לְ ִבלְ ִּתי ָה ִמית אֹת ֹו.
 9ד וְ ִאם ַה ְעלֵ ם יַ ְעלִ ימ ּו ַעם ָה ָא ֶרץ ֶאת ֵע ֶ
ְ
ש ְמ ִּתי ֲאנִי ֶאת ּ ָפנַי ָ ּב ִא ׁיש ַההוּא ו ְּב ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּת ֹו וְ ִהכְ ַר ִּתי אֹת ֹו וְ ֵאת ָּכל ַה ּזֹנִים ַא ֲח ָריו לִ זְ נוֹת ַא ֲח ֵרי ַה ּמֹלֶ ך ִמ ֶ ּק ֶרב ַע ּ ָמם
ה וְ ַ ׂ

רש"י
מן האיש ההוא .שהוא חייב
מיתת ב''ד:
ושמתי אי את פי והכרתי.
למדו שהכרת במקום מיתה
וחילופה:
זר שאכל תרומה .במזיד הוא
במיתה בידי שמים ולא בכרת
כרת הוא וזרעו עשין דכתיב
)ויקרא כ( ערירים יהיו:
לאביי פטור .מתשלומין דפקא
ליה מאסון בידי שמים וכל אסון
במשמע בין במיתה בין בכרת:
ולאביי פטור .בתמיה הי מי
דמיתה בידי שמים פוטרת
מתשלומין אבל היכא דאכיל
תרומה דגזילה מי מיפטר הא
כיון דאגבהה קיה וחייב
בתשלומין ואפילו תישרף
ומתחייב בפשו לא הוי עד
דאכיל לה:
שתחב לו חברו .דלא אגבהה ולא
קיה ולא מיחייב בתשלומין
אלא בבליעתו מתחייב דמי
היית מעיו ולא דמי כולה
ובההיא שעתא חיוב מיתה מי
איכא:
איבעי ליה לאהדורה .וכי לא
אהדרה מההיא שעתא איהו
מזיק לה דראשון לאו מידי עבד
ולא תחייב לכהן כלום:
ואי דלא מצי לאהדורה אמאי
חייב .מיתה אוס הוא:
ע''י הדחק .דאי מי אהדרה
ממאסה ולא חזיא לבעלים
הלכך מגזל לא גזלה אמאי קא
מחייבת ליה בתשלומין אהאת
גרוו ומעיו ההיא שעתא חיוב
מיתה איכא:
משקין של תרומה .ולא תדחקה
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:
וקרע שיראים .בשעה שבולעה
ואע''ג דמיתה לאו משום ממוא
דיזק אתיא ליה מיפטר וסבירא
ליה לרב אשי מיתה לזה
ותשלומין לזה פטור:

מסכת כתובות פרק ג' – "אֵ לּוּ ְנ ָﬠרוֹת"
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 .6לא ,א
ּגוּפָ א:
" ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי נְח ּו ְניָא ֶ ּבן ַה ָ ּק ָנה:
ְ ּבגוֹ נֵב ֶחלְ בּ וֹ ׁ ֶשל ֲחבֵ ירוֹ וַ ֲאכָ לוֹ ֶ ׁ -שהוּא ַח ּיָיב,
ׁ ֶש ְּכבָ ר ִנ ְת ַח ּיֵיב ִ ּבגְ ֵנבָ ה קוֹ ֶדם ׁ ֶש ָ ּיבֹא לִ ֵידי ִא ּיסוּר ֵחלֶ ב".
לֵ ָימא ּ ְפלִ יגָ א דְּ ַר ִ ּבי ָאבִ ין.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ָאבִ ין:
ּ
ַהזּוֹ ֵרק ֵחץ ִמ ְּת ִח ַילת ַא ְר ַ ּבע לְ סוֹ ף ַא ְר ַ ּבע וְ ָק ַרע ׁ ִש ָיר ִאין ַ ּב ֲהלִ יכָ תוֹ – ּ ָפטוּר,
ׁ ֶש ֲע ִק ָירה צוֹ ֶר ְך ַה ּנ ָָחה ִהיא,
ָהכָ א נ ִַמי ַ -הגְ ָ ּב ָהה צוֹ ֶר ְך ֲאכִ ילָ ה ִהיא.
ָהכִ י ָה ׁ ְש ָּתא?!
ָה ָתם ִ -אי ֶאפְ ׁ ָשר לְ ַה ּנ ָָחה ְ ּבלֹא ֲע ִק ָירה,
ָהכָ א ֶ -אפְ ׁ ָשר לַ ֲאכִ ילָ ה ְ ּבלֹא ַהגְ ָ ּב ָהה,
דְּ ִאי ָ ּב ֵעיּ ָ ,ג ֵחין וְ ָאכֵ יל.
ִאי נ ִַמי,
ָה ָתם ִ -אי ָ ּב ֵעי לְ ַא ֲהדו ָּר ּה ,לֹא ָמצֵ י ַמ ֲה ַדר לָ ּה,
ָהכָ א ָ -מצֵ י ַמ ֲה ַדר לָ ּה.
ישנָא?
ישנָא לְ ַהאי לִ ׁ ּ ָ
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ַהאי לִ ׁ ּ ָ
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
ַה ּ ַמ ֲעבִ יר ַס ִּכין ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וְ ָק ַרע ׁ ִש ָיר ִאין ַ ּב ֲהלִ יכָ תוֹ .
ישנָא דְּ ָא ְמ ַר ְּתִ " :אי ֶאפְ ׁ ָשר לְ ַה ָ ּנ ָחה ְ ּבלֹא ֲע ִק ָירה" ָ -הכָ א נ ִַמי ִאי ֶאפְ ׁ ָשר לְ ַה ּנ ָָחה ְ ּבלֹא ֲע ִק ָירה,
לְ ַה ְך לִ ׁ ּ ָ
ישנָא דְּ ָא ְמ ַר ְּת" :לֹא ָמצֵ י ַמ ֲה ַדר לָ ּה" ָ -הכָ א ָמצֵ י ַמ ֲה ַדר לָ ּה.
לְ ַה ְך לִ ׁ ּ ָ

רש"י
שעקירה צורך החה היא .הלכך
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:
דאי בעי גחין .למטה מג' טפחים
ואכיל ובציר מג' לאו הגבהה
היא:
לא מצי לאהדורה .משזרק את
החץ הלכך משעת עקירה סופו
לקרוע לו שיראין:
הכא מצי מהדר ליה .הלכך לא
אמרי' משעת הגבהה אתחלה לה
אכילה:
המעביר סכין .בידו בהליכה:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .7לא ,א-ב
ּגוּפָ א:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ָאבִ ין:
ַהזּוֹ ֵרק ֵחץ ִמ ְּת ִח ַּלת ַא ְר ַ ּבע לְ סוֹ ף ַא ְר ַ ּבע וְ ָק ַרע ׁ ִש ָיר ִאין ַ ּב ֲהלִ יכָ תוֹ – ּ ָפטוּר,
ׁ ֶש ֲע ִק ָירה צוֹ ֶר ְך ַה ּנ ָָחה ִהיא".
ְמ ִתיב ַרב ֵ ּביבָ י ַ ּבר ַא ַ ּביֵי:
" ַה ּגוֹ נֵ ב ִ ּכיס ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת – ַח ָ ּייב,
ילה.
יבה קוֹ ֶדם ׁ ֶש ָ ּיבֹא ִל ֵידי ִא ּ
יסוּר ְס ִק ָ
ׁ ֶש ְ ּכ ָבר נִ ְת ַח ֵ ּייב ִ ּבגְ נֵ ָ
ָהיָ ה ְמגָ ֵרר וְ יוֹ ֵצא,
ְמגָ ֵרר וְ יוֹ ֵצא ָ ּ -פטוּר,
יבה ָ ּב ִאין ְ ּכ ֶא ָחד".
ו
ת
ב
ּ
ש
ׁ
ּר
ו
יס
ּ
א
ַ ָ ּגְ נֵ ָ
ׁ ֶש ֲה ֵרי ִ
וְ ַא ּ ַמאי?
ָהכָ א נ ִַמי  -לֵ ָימאַ :הגְ ָ ּב ָהה צוֹ ֶר ְך הוֹ צָ ָאה ִהיא!
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְ
ְּכגוֹ ןֶ ׁ :ש ִהגְ ִ ּביהוֹ ַעל ְמ ָנת לְ ַהצְ נִיעוֹ  ,וְ נ ְִמלָ ך ָעלָ יו וְ הוֹ צִ יאוֹ .
וְ כִ י ַהאי ַ ּגוְ ונָא ִ -מי ַח ּיָיב?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב ִסימוֹ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ַה ְמפַ ּנֶה ֲחפָ צִ ים ִמ ָּזוִ ית לְ זָ וִ ית ,וְ נ ְִמלַ ְך ֲעלֵ ֶיהם וְ הוֹ צִ ָיאן ָ ּ -פטוּר,
אשוֹ נָה לְ כָ ְך!
ׁ ֶשלּ ֹא ָה ְי ָתה ֲע ִק ָירה ִמ ׁ ּ ָש ָעה ִר ׁ
לָ א ֵּת ָימאַ :על ְמ ָנת לְ ַהצְ נִיעוֹ ,
ֶא ָּלא ֵא ָימאַ :על ְמ ָנת לְ הוֹ צִ יאוֹ .
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַןְּ :כ ׁ ֶש ָע ַמד.
" ָע ַמד" לְ ַמאי?
ִאי לְ כַ ֵּתף  -אוֹ ְר ֵח ּיה הוּא!
ֶא ָּלא ְ ּבעוֹ ֵמד לָ פו ּׁש.
ֲאבָ ל לְ כַ ֵּתף ַ -מאי?
לא,ב ּ ָפטוּר.
"היָ ה ְמגָ ֵרר וְ יוֹ ֵצאְ ,מגָ ֵרר וְ יוֹ ֵצא ָ ּ -פטוּר",
ַאדְּ ָתנֵיָ :
ִיתנֵי ְ ּב ִד ָיד ּה:
נִפְ לוֹ ג וְ נ ְ
ַ ּב ּ ֶמה דְּ בָ ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :בעוֹ ֵמד לָ פו ּׁש,
ֲאבָ ל לְ כַ ֵּתף ָ ּ -פטוּר!
ֶא ָּלאָ :הא ַמ ּנִי?
ֶ ּבן ַע ַּזאי ִהיא,
דְּ ָא ַמרְ :מ ַה ֵּל ְך ְּכעוֹ ֵמד דָּ ֵמי.
ֲאבָ ל זוֹ ֵרק ַ -מאי?
ּ ָפטוּר.
ִיתנֵי ְ ּב ִד ָיד ּה:
נִיפְ לוֹ ג וְ נ ְ
ַ ּב ּ ֶמה דְּ בָ ִרים ֲאמו ִּריםּ ִ :ב ְמ ַה ֵּל ְך,
ֲאבָ ל זוֹ ֵרק – ּ ָפטוּר!
" ְמגָ ֵרר וְ יוֹ ֵצא" ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה,
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָאֵ :אין דֶּ ֶר ְך הוֹ צָ ָאה ְ ּבכָ ְך,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ּובְ ַמאי?
ִאי ְ ּב ַרבְ ְרבֵ י  -אוֹ ְר ֵח ּיה הוּא!

רש"י
הגוב כיס בשבת .הגביהו ברשות
הבעלים והוציאו לרה''ר:
חייב .בתשלומין אף על פי שהרג:
שכבר תחייב בגיבה .לשלם
דהגבהה קוה בכל מקום וקמה
לה ברשותיה אף להתחייב
באוסים:
היה מגרר ויוצא .שלא הגביהו
ברשות הבעלים ולא קאו אלא
בהוצאה מרשות הבעלים פטור
שאיסור שבת כו':
ואמאי .כי הגביהו ברשות הבעלים
וקאו אמאי חייב ימא משעת
הגבהה אתחלה לה הוצאה:
וכה''ג מי חייב .משום שבת:
לכך .להוציאו:
לא תימא בהגביהו ע''מ להציעו
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
גופו כעקירת חפץ:
אורחיה הוא .ואין עמידתו החה
לבטל עקירה ראשוה ממלאכת
שבת:
פטור .מתשלומין דאתי עליה חיוב
שבת מחמת הגבהה ראשוה שבה
קה לו הכיס ומיתה ותשלומין
באין כאחד:
יפלוג בדידה .במגביה עצמו יכול
לשות בו חיוב ופטור:
אלא .לא תוקמה כשעמד ואפ''ה
חיוב שבת דעקירה לאו מחמת
עקירה ראשוה דהגבהה אתיא
ליה אלא בעקירת גופו של פסיעה
אחרוה כשיוצא מן הבית ובן
עזאי היא:
דאמר .בפ''ק דשבת:
מהלך כעומד דמי .ועקירת כל
פסיעה הויא עקירה והחת הרגל
היא החה הלכך קיה משעת
הגבהה וחיוב מיתה בפסיעה
בתרייתא קא אתיא ליה:
אבל זורק מאי .הגביהו וזרקו:
פטור .מתשלומין דאתיא ליה
חיוב שבת ע''י חיוב הגבהה דתו
ליתא עקירה אחריתי:
אין דרך הוצאה בכך .ואין כאן
חיוב שבת:
ובמאי .איצטריך לאשמועין
דדרך הוצאה בכך:
אי ברברבי .כיס גדול שיש בו משוי
להגביהו:
אורחיה הוא .לגררו ופשיטא
דהוצאה היא :לאו אורחיה הוא
ואמאי חייב משום שבת:
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ִאי ְ ּבזו ְּט ֵרי  -לָ או אוֹ ְר ֵח ּיה הוּא!
ֶא ָּלא ְ ּב ִמיצְ ֵעי.
ו ְּד ַא ּ ְפ ֵק ּיה לְ ֵהיכָ א?
ִאי דְּ ַא ּ ְפ ֵק ּיה לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ִ -א ּיסוּר ׁ ַש ָ ּבת ִא ָּיכא,
ִא ּיסוּר ְ ּגנֵיבָ ה לֵ ָּיכא!
ִאי דְּ ַא ּ ְפ ֵק ּיה לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ִ -א ּיסוּר ְ ּגנֵיבָ ה ִא ָּיכא,
ִא ּיסוּר ׁ ַש ָ ּבת לֵ ָּיכא!
לֹא צְ ִריכָ א,
דְּ ַא ּ ְפ ֵק ּיה לְ צִ ידֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ּוכְ ַמאן?
ִאי ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר דְּ ָא ַמר :צִ ידֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ִּכ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים דָּ מ ּו ִ -א ּיסוּר ׁ ַש ָ ּבת ִא ָּיכא,
ִא ּיסוּר ְ ּגנֵיבָ ה לֵ ָּיכא!
ִאי ְּכ ַר ָ ּבנַן דְּ ָא ְמ ִרי :צִ ידֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לָ או ִּכ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים דָּ מ ּו ִ -א ּיסוּר ְ ּגנֵיבָ ה ִא ָּיכא,
ִא ּיסוּר ׁ ַש ָ ּבת לֵ ָּיכא!
לְ עוֹ לָ ם ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
וְ כִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר :צִ ידֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ִּ -כ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים דָּ מוּ,
ָהנֵי ִמ ֵּילי לְ ִע ְניַן ִח ּיוּבָ א דְּ ׁ ַש ָ ּבת ,דְּ זִ ְימנִין דְּ ָד ְח ֵקי ַר ִ ּבים וְ ַעיְילֵ י לְ ָה ָתם,
ֲאבָ ל לְ ִע ְניַן ִמ ְיקנָא ָ -קנֵי.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
דְּ ָהא לָ א ׁ ְשכִ ִיחי ַר ִ ּבים.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
כְ גוֹ ן ׁ ֶש ֵ ּצ ַירף יָדוֹ לְ ַמ ּ ָטה ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה וְ ִק ְ ּיבלוֹ .
ִּכ ְד ָרבָ א,
דְּ ָא ַמר ָרבָ א:
יָדוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ֲ -ח ׁשוּבָ ה לוֹ ְּכ ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה.
ַרב ַא ָחא ַמ ְתנֵי ָהכִ י.
ָרבִ ינָא ַמ ְתנֵי:
לְ עוֹ לָ ם דְּ ַא ּ ְפ ֵק ּיה לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
וּבִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים  -נ ִַמי ָק ָנה.
ִיתין ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
וְ ַת ְרוַ יְיה ּו ְ ּב ִד ּיו ָּקא דְּ ָהא ַמ ְתנ ִ
דִּ ְתנַן:
" ָהיָ ה מוֹ ׁ ְשכוֹ וְ יוֹ ֵצא ,ו ֵּמת ִ ּב ְר ׁשוּת ְ ּב ָע ִלים ָ ּ -פטוּר.
ִהגְ ִ ּביהוֹ ,
אוֹ ׁ ֶשהוֹ ִציאוֹ ֵמ ְר ׁשוּת ְ ּב ָע ִלים ,ו ֵּמת ַ -ח ָ ּייב".
ישא,
ָרבִ ינָא  -דִּ ּיֵיק ֵמ ֵר ׁ ָ
ַרב ַא ָחא  -דִּ ּיֵיק ִמ ּ ֵסיפָ א.
ישא:
ָרבִ ינָא דִּ ּיֵיק ֵמ ֵר ׁ ָ
ּ
" ָהיָ ה מוֹ ׁ ְשכוֹ וְ יוֹ ֵצא ,ו ֵּמת ִ ּב ְר ׁשוּת ְ ּב ָע ִלים – ָפטוּר".
ַט ֲע ָמא  -דְּ ֵמת ִ ּב ְר ׁשוּת ְ ּב ָעלִ ים,
ָהא הוֹ צִ יאוֹ ֵמ ְר ׁשוּת ְ ּב ָעלִ ים ,ו ֵּמת ַ -ח ּיָיב.
ַרב ַא ָחא דִּ ּיֵיק ִמ ּ ֵסיפָ א:
" ִהגְ ִ ּביהוֹ ,
אוֹ ׁ ֶשהוֹ ִציאוֹ ".
הוֹ צָ ָאה דּ ו ְּמיָא דְּ ַהגְ ָ ּב ָהה,
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רש"י
איסור גיבה ליכא .דמשיכה
בלא הגבהה קס''ד דלא קיא
ברה''ר:
לרשות היחיד .לרשותו שהיתה
חצירו סמוכה לחצר הבעלים:
צידי רה''ר .סמוך לבתים
שותין להלן מן הבתים אבים
ומכשולין להרחיק חיכוך
העגלות ומאותן חיפופי ולפים
קרי צידי רה''ר :פלוגתא דרבי
אליעזר ורבן בעירובין בפרק כל
גגות:
דהא לא שכיחי רבים .והוי ליה
כסימטא דתיקון בה משיכה:
רב אשי אמר .מגרר ויוצא
דקאמר פטור לעולם ברשות
הרבים ודקשיא לך איסור גיבה
ליכא:
כגון שצירף ידו .השיה לפחות
משלשה סמוך לקרקע ובידו
אחת גיררה ופלה לתוך חברתה
וידו קיא ליה:
כדרבא דאמר רבא ידו של אדם
חשובה .לעין החת שבת
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:
רב אחא מתי הכי .כדאמרן
דמשיכה ברשות הרבים לא קי
ומוקים לה כשצירף ידו וקיבלה
לתוכה:
היה מושכו .בגוב בהמה ברשות
בעלים קאי בפרק מרובה:
ומת .השור:
ברשות הבעלים פטור .הגב
מלשלם כלום דלא קי להתחייב
באוסין:
הגביהו .אפי' ברשות הבעלים:
הא הוציאו .כל היכא דאפקיה
ואפי' לרה''ר:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ
ַמה ַהגְ ָ ּב ָהה  -דְּ ָא ֵתי לִ ְר ׁשו ֵּתיה,
ַאף הוֹ צָ ָאה נ ִַמי  -דְּ ָא ֵתי לִ ְר ׁשו ֵּת ּיה.
ישא!
לְ ַרב ַא ָחא ַ -ק ׁ ְשיָא ֵר ׁ ָ
לְ ָרבִ ינָא ַ -ק ׁ ְשיָא ֵסיפָ א!
ישא לְ ַרב ַא ָחא לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ֵר ׁ ָ
ַּכ ּ ָמה דְּ לֹא ָא ֵתי לִ ְר ׁשו ֵּת ּיה ְ -ר ׁשוּת ְ ּב ָעלִ ים ָק ֵרינָא ֵ ּב ּיה.
ֵסיפָ א לְ ָרבִ ינָא לֹא ַק ׁ ְשיָא:
הוֹ צָ ָאה דּ ו ְּמיָא דְּ ַהגְ ָ ּב ָהה  -לָ א ָא ְמ ִרינַן.
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 .8לא ,ב – לג ,א
" ַה ָ ּבא ַעל ֲאחוֹ תוֹ ,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ָא ִביו,
]וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ּמוֹ ,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
וְ ַעל ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו,
וְ ַעל ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָא ִביו,
וְ ַעל ַה ִ ּנדָּ ה  -יֵ ׁש ָל ֶהם ְקנָ ס"[.
ו ְּר ִמינְהוּ:
" ֵאלּ ּו ֵהן ַהלּ וֹ ִקיןַ :ה ָ ּבא ַעל ֲאחוֹ תוֹ ,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ָא ִביו,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ּמוֹ ,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
ַעל ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו,
וְ ַעל ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָא ִביו,
וְ ַעל ַה ִ ּנדָּ ה" )מכות יג.(.
ְימא לָ ן דְּ ֵאינוֹ לוֹ ֶקה ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם!
לב,א וְ ַקי ָ
ָא ַמר עו ָּּלא:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ּ ַ -ב ֲאחוֹ תוֹ נ ֲַע ָרה,
ָּכאן ּ ַ -ב ֲאחוֹ תוֹ בּ וֹ גֶ ֶרת.
ֲאחוֹ תוֹ בּ וֹ גֶ ֶרת נ ִַמי,
ָהא ִא ָּיכא בּ וֹ ׁ ֶשת וּפְ גָ ם!
ְ ּב ׁשוֹ ָטה.
וְ ָהא ִא ָּיכא צַ ֲע ָרא!
ִ ּב ְמפו ָּּתה.
ָה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ֵתית לְ ָהכִ י,
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימאֲ :אחוֹ תוֹ נ ֲַע ָרה,
ִ ּביתוֹ ָמה ּו ְמפו ָּּתה.
ַאלְ ָמא ָק ָסבַ ר עו ָּּלא:
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ָממוֹ ן ּו ַמלְ קוֹ תָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ִמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי.
ְמנָא לֵ ּיה לְ עו ָּּלא ָהא?
ָ ּג ַמר ֵמחוֹ בֵ ל ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ :
ּ
ַמה חוֹ בֵ ל ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ  ,דְּ ִא ָּיכא ָממוֹ ן וְ ַמלְ קוֹ תָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ֵלם,
ִמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי,
ַאף ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ָממוֹ ן ו ַּמלְ קוֹ תָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ִמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי.
ַמה ְּלחוֹ בֵ ל ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ַח ּיָיב ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דְּ בָ ִרים!
וְ ִאי ָממוֹ נָא לְ קו ָּּלא ֶ ׁ -ש ֵּכן הו ַּּתר ִמ ְּכלָ לוֹ ְ ּבבֵ ית דִּ ין!
ֶא ָּלא,
ָ ּג ַמר ֵמ ֵע ִדים זוֹ ְמ ִמין:
ָמה ֵע ִדים זוֹ ְמ ִמין ,דְּ ִא ָּיכא ָממוֹ ן וְ ַמלְ קוֹ תָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ִמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי,

רש"י
אלו הן הלוקין .אם התרו בהן:
וקיימא לן דאין לוקה ומשלם.
דפקא לן לקמן מכדי רשעתו
משום רשעה אחת אתה מחייבו
ואי אתה מחייבו משום שתי
רשעיות:
מתי' באחותו ערה .דאיכא
קס וסבירא ליה דממוא משלם
ולא לקי וההיא דמכות בבוגרת
דאין לה קס:
בושת ופגם .דגבי קס הוא
דבעין ערה אבל בושת ממוא
הוא:
ופגם .כאילו היא שפחה מכרת
בשוק כמה פיחתה מדמיה
להשיאה לעבד שיש לרבו קורת
רוח הימו כדלקמן )דף מ (:והא
בבוגרת מי איתא:
בשוטה .שאין לה בושת ודמים
למכור בשוק מי אין לה:
והא איכא צערא .דהכי תן
במתיתין המפתה ותן בושת
ופגם וקס מוסיף עליו האוס
שותן את הצער:
במפותה .דאין לה צער כדאמרי'
לקמן בפירקין )ד' לט (:פקחות
שבהן אומרות מפותה אין לה
צער:
ביתומה .שקסה ובושתה ופגמה
שלה:
ומפותה .כיון שהכל שלה אין
כאן חיוב ממון דהא עבדא
מדעתה ואחולי אחלה גביה:
שוטה לא גרסי' דבפקחת מי
אין שום חיוב ממון במפותה
יתומה:
קסבר עולא .דאוקי מתי'
דמכות בבוגרת ולא אוקמה
למתי' דהכא בשלא התרו בו
שמעת מיה אפי' אתרו ביה מי
ממוא משלם ולא לקי:
חובל בחבירו .איכא מלקות דלא
יוסיף )דברים כה( וממוא
משלם כדכתיב )שמות כא(
שבתו יתן ואפילו אתרו ביה מי
מרבי ליה לקמן בשמעתין
בהדיא לתשלומין:
מה לחובל בחבירו .דין הוא
לידון בממון שהוא חמור
ממלקות שכן יש בו חומר אחר:
שחייב בחמשה דברים .זק צער
ריפוי שבת ובושת:
ואי ממוא לקולא הוא .וא''ת
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
חייבי ממון כגון קס דאוס
ומפתה שלא הותרו מכללן
בב''ד:
אלא גמר מעדים זוממים .במה
מציו:
דאיכא ממון .דכאשר זמם:
ומלקות .דלא תעה:
ממוא משלם .לקמן יליף לה
בשמעתין:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ
ַאף ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ָממוֹ ן ו ַּמלְ קוֹ תָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ִמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי.
ַמה ְּל ֵע ִדים זוֹ ְמ ִמיןֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵאי ָנן צְ ִריכִ ים ַה ְת ָר ָאה!
ש ּו ַמ ֲע ֶׂשה!
וְ ִאי ָממוֹ נָא לְ קו ָּּלא הוּא ֶ ׁ -ש ֵּכן לֹא ָע ׂ
ֶא ָּלא,
ָ ּג ַמר ִמ ַּת ְרוַ יְיה ּו:
ַמה ַה ַ ּצד ַה ׁ ּ ָשוֶ ה ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ,דְּ ִא ָּיכא ָממוֹ ן ו ַּמלְ קוֹ תָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ִמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי,
ַאף ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ָממוֹ ן ו ַּמלְ קוֹ תָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ִמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי.
ַמה ְּל ַה ַ ּצד ַה ׁ ּ ָשוֶ ה ׁ ֶש ָ ּב ֶהןֶ ׁ ,ש ֵּכן י ֵׁש ָ ּב ֶהן צַ ד ָחמוּר!
וְ ִאי ָממוֹ נָא לְ קו ָּּלא הוּא ֶ ׁ -ש ֵּכן י ֵׁש ָ ּב ֶהן צַ ד ַה ַ ּקל!

לב,ב ֶא ָּלא,
"ת ַחת" ) 11שמות כא ,כד( ָ ּג ַמר:
"ת ַחת" ) 10דברים כב ,כט( ַּ
עו ָּּלא ַּ
"ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ּנ ָּה" )דברים כב ,כט(,
ְּכ ִתיב ָהכָ אַּ :
"עיִ ן ַּת ַחת ַעיִ ן" )שמות כא ,כד(,
וּכְ ִתיב ָה ָתםַ :
ָמה ָה ָתםָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ִמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי,
ַאף ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ָממוֹ נָא ו ַּמלְ קוֹ תָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ִמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימאֲ :אחוֹ תוֹ נ ֲַע ָרה,
ָּכאן ֶ ׁ -ש ִה ְתר ּו בּ וֹ ,
ָּכאן ֶ ׁ -שלּ ֹא ִה ְתר ּו בּ וֹ .
ַאלְ ָמא ָק ָסבַ ר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ָממוֹ ן ּו ַמלְ קוֹ ת וְ ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיהִ :מילְ ָקא  -לָ ֵקי,
ָממוֹ נָא  -לֹא ְמ ׁ ַש ֵּלם.
ְמנָא לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָהא?
ָא ַמר ְק ָראְּ :
"כ ֵדי ִר ׁ ְש ָעתוֹ ") 12דברים כה ,ב(,
ִמ ׁ ּשוּם ִר ׁ ְש ָעה ַא ַחת ַא ָּתה ְמ ַח ּיְיבוֹ ,
וְ ִאי ַא ָּתה ְמ ַח ּיְיבוֹ ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְש ֵּתי ִר ׁ ְש ָעיוֹ ת.
"א ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכ ּנוּ" ) 13דברים כה ,ג(.
ו ְּס ִמ ְיך לֵ ּיהַ :
וַ ֲה ֵרי חוֹ בֵ ל ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ  ,דְּ ִא ָּיכא ָממוֹ ן וְ ַמלְ קוֹ תָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ִמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ לֹא ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה,
ֲאבָ ל ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה ִ -מילְ ָקא :לָ ֵקי,
ָממוֹ נָא :לֹא ְמ ׁ ַש ֵּלם  -וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ִה ָּכה ּו ַה ָּכ ָאה ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה  -לוֹ ֶקה.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי דְּ לֹא ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה ַ -א ּ ַמאי לוֹ ֶקה?
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא :דְּ ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה,
 10וְ ַנָתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָרה ֲח ִמ ּׁ ִשים ָּכ ֶסף וְ ל ֹו ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ָּנ ּה ל ֹא יוּכַ ל ׁ ַש ְּל ָח ּה ָּכל יָ ָמיו
ַ 11עיִ ן ַּת ַחת ַעיִ ן ׁ ֵשן ַּת ַחת ׁ ֵשן יָ ד ַּת ַחת יָ ד ֶרגֶ ל ַּת ַחת ָרגֶ ל
 12וְ ָהיָ ה ִאם ִ ּבן ַהכּ וֹת ָה ָר ׁ ָשע וְ ִה ּ ִפיל ֹו ַה ּׁשֹפֵ ט וְ ִה ָּכה ּו לְ פָ נָיו ְּכ ֵדי ִר ׁ ְש ָעת ֹו ְ ּב ִמ ְס ּ ָפר
ַ 13א ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכנּ ּו ל ֹא י ִֹסיף ּ ֶפן י ִֹסיף לְ ַהכּ ֹת ֹו ַעל ֵא ֶּלה ַמ ָּכה ַר ָ ּבה וְ ְנִקלָ ה ָא ִח ָיך לְ ֵעינֶיךָ

רש"י
שכן אין צריכין התראה .ועשין
במיתה או במלקות או בממון
ודין הוא שידוו בחמורה כי
איכא תרתי:
ואי ממוא קולא הוא .אשכחן
בהן צד הקל ודין הוא שידוו
בקלה:
שכן לא עשו מעשה .אלא
בדיבורא בעלמא מיעשי:
מתרוייהו .כי פרכת מה לחובל
בחבירו שכן חייב בחמשה
דברים עדים זוממין יוכיחו מה
לעדים זוממין שכן אין צריכין
התראה חובל יוכיח וחזר הדין:
תחת תחת גמר .וגזירה שוה
מופה היא ולמדין ואין משיבין:
אפי' תימא .ההיא דמכות
באחותו ערה וכשהתרו בו
דאיכא ממון ומלקות ואשמעין
דלקי ולא משלם ומתיתין
דכתובות בשלא התרו בו דליכא
מלקות:
וסמיך ליה ארבעים יכו .דהיכא
דאיכא שתי רשעיות יעבד ביה
הכאה:
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וְ ַט ֲע ָמא  -דְּ לֵ ית ָ ּב ּה ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה,
ָהא ִאית ָ ּב ּה ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטהָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ִמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי!
ִּכ ְד ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאילְ ָעא:
ְ ּבפֵ ירו ּׁש ִר ְ ּיב ָתה ּתוֹ ָרה ֵע ִדים זוֹ ְמ ִמין לְ ַת ׁ ְשלו ִּמין,
ָהכָ א נ ִַמי ּ ְ -בפֵ ירו ּׁש ִר ְ ּיב ָתה ּתוֹ ָרה חוֹ בֵ ל ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ לְ ַת ׁ ְשלו ִּמין.
וְ ֵהיכָ א ִא ְּית ַמר דְּ ַר ִ ּבי ֶאילְ ָעא?
ַא ָהאְ "" :מ ִע ִידין ָאנ ּו ֶאת ִא ׁיש ּ ְפלוֹ נִ י,
אתיִ ם זוּז",
ׁ ֶש ַח ָ ּייב ַל ֲח ֵבירוֹ ָמ ַ
וְ נִ ְמ ְצא ּו זוֹ ְמ ִמין – לוֹ ִקין,
ו ְּמ ׁ ַש ְ ּל ִמין,
יאן ִל ֵידי ַּת ׁ ְשלו ִּמין,
יאן ִל ֵידי ַמכּ וֹ ת ְמ ִב ָ
ׁ ֶשלּ ֹא ַה ׁ ּ ֵשם ַה ְמ ִב ָ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ַה ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ֵ -אינוֹ לוֹ ֶקה" )מכות ד.(.
ֵימאָּ :כל ַהלּ וֹ ֶקה ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם!
וְ נ ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאילְ ָעא:
ְ ּבפֵ ירו ּׁש ִר ְ ּיב ָתה ּתוֹ ָרה ֵע ִדים זוֹ ְמ ִמין לְ ַת ׁ ְשלו ִּמין.
ֵהיכָ ן ִר ְ ּיב ָתה ּתוֹ ָרה?
ש ֶיתם לוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ַמם לַ ֲעשׂוֹ ת לְ ָא ִחיו" ) 14דברים יט ,יט(,
ִמ ְּכ ִדי ְּכ ִתיב" :וַ ֲע ִ ׂ
"יָ ד ְ ּביָ ד" ) 15דברים יט ,כא(  -לָ ּ ָמה לִ י?
ִיתן ִמ ּיָד לְ יָד,
דָּ בָ ר ַה ּנ ָּ
ו ַּמאי נִיה ּו?
ָממוֹ ן.
חוֹ בֵ ל ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ נ ִַמי,
ּ
ִמ ְּכ ִדי ְּכ ִתיבַּ :
שה
שה ֵכן יֵ ָע ֶ ׂ
"כ ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
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"כן יִ ּנ ֵָתן בּ וֹ " )ויקרא כד ,כ(  -לָ ּ ָמה לִ י?
ּ
דָּ בָ ר ׁ ֶשי ֵׁש בּ וֹ ְנ ִתינָה,
ו ַּמאי נִיה ּו?
ָממוֹ ן.

ּלוֹ " ) 16ויקרא כד ,יט(,

וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
ַמאי ַט ֲע ָמא לֹא ָא ַמר ְּכעו ָּּלא?
"ע ְרוַ ת ֲאחוֹ ְת ָך  ...ל ֹא ְתגַ ֶּלה" ) 18ויקרא יח ,ט(.
ִאם ֵּכןּ ִ ,ב ּ ַטלְ ָּתֶ :
לג,א חוֹ בֵ ל ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ נ ִַמי,
ִאם ֵּכןּ ִ ,ב ּ ַטלְ ָּת" :ל ֹא יֹ ִסיף ֶ ּ ...פן ִ
ֵע ִדים זוֹ ְמ ִמין נ ִַמי,
20
ִאם ֵּכןּ ִ ,ב ּ ַטלְ ָּת" :וְ ָהיָ ה ִאם ִ ּבן ַהכּ וֹ ת ָה ָר ׁ ָשע" )דברים כה ,ב(!
ֶא ָּלא,
ֵע ִדים זוֹ ְמ ִמיןֶ ,אפְ ׁ ָשר לְ ַק ּיו ָּמ ּה ְ ּבבֶ ן ְ ּגרו ׁ ָּשה וּבֶ ן ֲחלוּצָ ה,
יֹסיף" ) 19דברים כה ,ג(!

שוֹת לְ ָא ִחיו ו ִּב ַע ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶ ּב ָך
ש ֶיתם ל ֹו ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ַמם לַ ֲע ׂ
 14וַ ֲע ִ ׂ
ָ
 15וְ ל ֹא ָתחוֹס ֵעינֶ ך נֶ פֶ ׁש ְ ּבנֶ פֶ ׁש ַעיִ ן ְ ּב ַעיִ ן ׁ ֵשן ְ ּב ׁ ֵשן יָ ד ְ ּביָ ד ֶרגֶ ל ְ ּב ָרגֶ ל
שה לּ ֹו
שה ֵּכן יֵ ָע ֶ ׂ
 16וְ ִא ׁיש ִּכי יִ ֵּתן מוּם ַ ּב ֲע ִמית ֹו ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ֶ ׁ 17ש ֶבר ַּת ַחת ׁ ֶש ֶבר ַעיִ ן ַּת ַחת ַעיִ ן ׁ ֵשן ַּת ַחת ׁ ֵשן ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ֵּתן מוּם ָ ּב ָא ָדם ֵּכן יִ ּנ ֶָתן בּ ֹו
ֶ 18ע ְרוַ ת ֲאחו ְֹת ָך ַבת ָא ִב ָיך א ֹו ַבת ִא ּ ֶמ ָך מ ֹולֶ ֶדת ַ ּביִ ת א ֹו מוֹלֶ ֶדת חוּץ ל ֹא ְתגַ ֶּלה ֶע ְרוָ ָתן
ַ 19א ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכנּ ּו ל ֹא י ִֹסיף ּ ֶפן י ִֹסיף לְ ַהכּ ֹת ֹו ַעל ֵא ֶּלה ַמ ָּכה ַר ָ ּבה וְ ְנִקלָ ה ָא ִח ָיך לְ ֵע ָ
ינֶיך
 20וְ ָהיָ ה ִאם ִ ּבן ַהכּ וֹת ָה ָר ׁ ָשע וְ ִה ּ ִפיל ֹו ַה ּׁשֹפֵ ט וְ ִה ָּכה ּו לְ פָ נָיו ְּכ ֵדי ִר ׁ ְש ָעת ֹו ְ ּב ִמ ְס ּ ָפר

רש"י
בפירוש ריבתה .לקמיה מפרש
היכא:
שלא השם המביאו לידי מכות
כו' .המקרא המביאו לידי
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:
יד ביד .דסמיך ליה לא תחוס
עיך פש בפש וגו':
כן יתן .כאשר יתן מום באדם
וגו':
מאי טעמא לא אמר כעולא.
דגמר גזירה שוה לעושו ממון
ולא מלקות לכל חייבי ממון
ומלקות:
אם כן .דפטרת בא על אחותו
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:
והיה אם בן הכות .במסכת
מכות )דף ב (:מוקמין לה
בעדים זוממין:
אלא .על כרחך כיון דרבייה קרא
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
דברים שבה כגון שלא פיחתו
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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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ
חוֹ בֵ ל ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ נ ִַמיִ ,א ָּיכא לְ ַק ּיו ָּמ ּה ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִה ָּכה ּו ַה ָּכ ָאה ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה.
ֲאחוֹ תוֹ נ ִַמיִ ,א ָּיכא לְ ַק ּיו ָּמ ּה ַ ּב ֲאחוֹ תוֹ בּ וֹ גֶ ֶרת!
ָא ַמר לָ ְך ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
"ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ּנ ָּה" ) 21דברים כב ,כט( ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַא ַ ּביֵי,
ַהאי ַּ
דְּ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
"ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ּנ ָּה" )דברים כב ,כט(,
ָא ַמר ְק ָראַּ :
"ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ּנ ָּה",
ַהאי ַּ -
ִמ ְּכלָ ל :דְּ ִא ָּיכא בּ וֹ ׁ ֶשת וּפְ גָ ם.
וְ עו ָּּלא?
נָפְ ָקא לֵ ּיה ִמדְּ ָרבָ א,
דְּ ָא ַמר ָרבָ א:
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ נ ַָתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָרה ֲח ִמ ּׁ ִשים ָּכ ֶסף" )דברים כב ,כט(,
ֲהנ ַָאת ׁ ְשכִ יבָ ה – ֲח ִמ ׁ ּ ִשים,
ִמ ְּכלָ ל :דְּ ִא ָּיכא בּ וֹ ׁ ֶשת וּפְ גָ ם.

 21וְ ַנָתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָרה ֲח ִמ ּׁ ִשים ָּכ ֶסף וְ ל ֹו ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ָּנ ּה ל ֹא יוּכַ ל ׁ ַש ְּל ָח ּה ָּכל יָ ָמיו

רש"י
לכדאביי .בשילהי פירקין
דפרכין ואימא חמשים אמר
רחמא מכל מילי ושי אביי
חמשים כסף תחדשו תחת קס
העיוי אבל בושת ופגם שהוא
בשאר חובלים לא כלל כאן:
השוכב עמה .קרא יתירא הוא
לדרשה ימא ותן לאבי הערה
חמשים כסף:
מכלל דבושת ופגם .דלאו מחמת
האת שכיבה יהו שהרי ישן
בשאר חובלים לא כייליהו
בגוייהו דהי:

מסכת כתובות פרק ג' – "אֵ לּוּ ְנ ָﬠרוֹת"
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 .9לא ,ב – לג ,א
]" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאילְ ָעא:
ְ ּבפֵ ירו ּׁש ִר ְ ּיב ָתה ּתוֹ ָרה ֵע ִדים זוֹ ְמ ִמין לְ ַת ׁ ְשלו ִּמין"[.
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר  22אוֹ ֵמר:
ֵע ִדים זוֹ ְמ ִמיןָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ְּל ֵמי,
ו ִּמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ לָ או ְ ּבנֵי ַה ְת ָר ָאה נִי ְנהוּ.
ָא ַמר ָרבָ א:
ִית ִרי ְ ּבה ּו ֵא ַימת?
ֵּת ַדע ,נ ְ
ּ
יש ַּתלְ יָן.
ִית ִרי ְ ּבה ּו ֵמ ִע ָיק ָרא ָ -א ְמ ִריִ :א ׁ ְ
נ ְ
ִית ִרי ְ ּבה ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת ַמ ֲע ֶׂשה ָ ּ -פ ְר ׁ ִשי וְ לֹא ְמ ַס ֲה ֵדי.
נ ְ
ִית ִרי ְ ּבה ּו לְ בַ ּסוֹ ף ַ -מאי דַּ ֲהוָ ה ֲהוָ ה.
נ ְ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַא ַ ּביֵי:
ִית ִרי ְ ּבה ּו ְ ּבתוֹ ְך ְּכ ֵדי ִדבּ וּר!
וְ נ ְ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
ִית ִרי ְ ּבה ּו ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ,וְ נ ְִר ַמז ְ ּבה ּו ְרמוּזֵ י!
וְ נ ְ
ֲה ַדר ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לָ או ִמ ְּיל ָתא ִהיא דַּ ֲא ָמ ִרי,
ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךֵ :ע ִדים זוֹ ְמ ִמין צְ ִריכִ ין ַה ְת ָר ָאה ִּ -כי לֹא ַמ ְת ִרינַן ְ ּבה ּו ,לָ א ָק ְטלִ ינַן לְ הוּ?!
ִמי ִא ָּיכא ִמ ֵידי דְּ ִאינְה ּו ָ ּבע ּו ָק ֵטיל ְ ּבלִ י ַה ְת ָר ָאה,
וְ ִאינְה ּו ָ ּבע ּו ַה ְת ָר ָאה?!
ש ֶיתם לוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ַמם לַ ֲעשׂוֹ ת לְ ָא ִחיו" ) 23דברים יט ,יט( ,וְ לֵ ָּיכא!
ָהא ָ ּב ֵעינַן" :וַ ֲע ִ ׂ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַס ּ ָמא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב י ְִר ְמיָה:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה,
ֶ ּבן ְ ּגרו ׁ ָּשה ּובֶ ן ֲחלוּצָ ה ,דְּ לֹא ִמ ַּ
"כ ֲא ׁ ֶשר זָ ַמם" ָקא ִמ ְית ַר ִ ּבי  -לִ ָ ּיב ֵעי ַה ְת ָר ָאה!
"מ ׁ ְש ּ ַפט ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם" ) 24ויקרא כד ,כב(,
ָא ַמר ְק ָראִ :
ִמ ׁ ְש ּ ַפט ַה ׁ ּ ָשוֶ ה לְ כו ְּּלכֶ ם.

 22מסורת הש"ס .גירסת וילאַ :ר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר
שוֹת לְ ָא ִחיו ו ִּב ַע ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶ ּבךָ
ש ֶיתם ל ֹו ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ַמם לַ ֲע ׂ
 23וַ ֲע ִ ׂ
ִ 24מ ׁ ְש ּ ַפט ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ַּכ ֵ ּגר ָּכ ֶאזְ ָרח יִ ְהיֶ ה ִּכי ֲאנִי יְ ה ָ ֹוה ֱאל ֵֹהיכֶ ם

רש"י
רבי אלעזר אומר עדים זוממין
דממוא משלמי ולא לקו .לא
צריכי קרא דסברא היא
דמלקות לא שייך בהו:
דלאו בי התראה יהו .קודם
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:
תדע .שאי אפשר להתרות בהם:
מעיקרא .יום או שעה קודם
שיעידו העדות:
שכחו
אישתלין.
אמרי
שבטלה
הרי
ההתראה
ההתראה:
פרשי ולא מסהדי .אפילו אמת
הואיל ואו חשודים בעייכם מה
לו ולצרה:
לבסוף .לאחר שהעידו:
מאי דהוה הוה .דכיון שהגיד
איו חוזר ומגיד ואין יכולין
לחזור:
ויתרי בהו בתוך כדי דבור.
לאחר שהעידו דתוך כדי דבור
כדבור דמי ויכולים לחזור:
תוך כדי דבור .כדי שאילת
שלום:
ורמז רמוזי .בשעת העדות
רמוז להם רמזים על ההתראה
להזכירם ובלשון רך שלא
יקפידו:
לאו מילתא היא דאמרי .שיהו
עדים זוממין צריכין התראה:
ה''ג דאיהו בעו למיקטל בלא
התראה ואיהו בעו התראה כו':
כאשר זמם .והם זממו להרוג
את זה בעדותן שלא היה ולא
ברא ולא התרו בו ההתראה
שהעידו עליה:
אלא מעתה .דהאי דלא בעו
התראה משום כאשר זמם הוא
מלקות של זוממי עדות בן
גרושה ובן חלוצה:
דלאו מכאשר זמם אתי .עוש
דידהו שהרי לא זממו להלקותו
אלא לחללו:
משפט השוה .וכיון דרוב
זוממין לאו בי התראה יהו
הי מי לא בעו התראה:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .10לג ,א  -לג ,ב
]" ִּכ ְד ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאילְ ָעא:
ְ ּבפֵ ירו ּׁש ִר ְ ּיב ָתה ּתוֹ ָרה ֵע ִדים זוֹ ְמ ִמין לְ ַת ׁ ְשלו ִּמין,
ָהכָ א נ ִַמי ּ ְ -בפֵ ירו ּׁש ִר ְ ּיב ָתה ּתוֹ ָרה חוֹ בֵ ל ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ לְ ַת ׁ ְשלו ִּמין"[.
ישא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי ָא ַמר:
ַרב ׁ ֵש ׁ ָ
חוֹ בֵ ל ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ נ ִַמיָ :ממוֹ נָא ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ו ִּמילְ ָקא  -לָ א לָ ֵקי,
ֵמ ָהכָ א" :וְ כִ י יִ ּנָצ ּו ֲאנ ׁ ִָשים וְ נָגְ פ ּו ִא ּׁ ָשה ָה ָרה וְ יָ צְ א ּו יְ לָ ֶד ָיה" ) 25שמות כא ,כב(,
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָרּ ְ :ב ַמ ּצוּת ׁ ֶש ְ ּב ִמ ָיתה ַה ָּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ִאם ָאסוֹ ן יִ ְהיֶ ה –
וְ נ ַָת ָּתה נ ֶֶפ ׁש ַּת ַחת ָנ ֶפ ׁש" )שמות כא ,כג(.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי דְּ לֹא ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה ַ -א ּ ַמאי ִמ ְיק ִטיל?
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא :דְּ ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה,
וּמו ְּת ֶרה לְ ָדבָ ר ָחמוּר ָ -הוֵ י מו ְּת ֶרה לְ ָדבָ ר ַה ַ ּקל,
נוֹש יֵ ָענ ֵׁש" )שמות כא ,כב(.
וְ ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא" :וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָאסוֹן ָ -ע ׁ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ׁ ִשי:
ִמ ּ ַמאי דְּ מו ְּת ֶרה לְ ָדבָ ר ָחמוּר ָהוֵ י מו ְּת ֶרה לְ ָדבָ ר ַה ַ ּקל?
דִּ לְ ָמא לָ א ָהוֵ י!
ִאם ִּת ְמצָ א לוֹ ַמרָ :הוֵ י ִ -מ ּ ַמאי דְּ ִמ ָיתה ֲחמו ָּרה?
דִּ לְ ָמא ַמלְ קוֹ ת ָחמוּר,
לג,ב
יש ֵאל וַ ֲעזַ ְריָה ָ ּ -פלְ ח ּו לְ צַ לְ ָמא!
דְּ ָא ַמר ַרבִ :אילְ ָמלֵ י ַנגְ דו ּּה לַ ֲח ַנ ְנ ָיה ִמ ׁ ָ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַס ּ ָמא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַא ִסי לְ ַרב ַא ׁ ִשי,
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ַרב ַס ּ ָמא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַא ׁ ִשי לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ לָ א ׁ ָשנֵי לָ ְך ֵ ּבין ַה ָּכ ָאה ׁ ֶש ּי ֵׁש לָ ּה ִקצְ ָ ּבה לְ ַה ָּכ ָאה ׁ ֶש ֵאין לָ ּה ִקצְ ָ ּבה?!
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב י ֲַעקֹב ִמ ּנ ְַהר ּ ְפקוֹ ד:
ִיחא לְ ַר ָ ּב ַנן דְּ ָא ְמ ִרי :נֶפֶ ׁש ַמ ּ ָמ ׁש,
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי דְּ ָא ַמרָ :ממוֹ ן ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב י ֲַעקֹב ִמ ּנ ְַהר ּ ְפקוֹ ד ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א:
"אם יָ קוּם וְ ִה ְת ַה ֵּל ְך ַ ּבחוּץ ַעל ִמ ׁ ְש ַענ ְּתוֹ  -וְ נ ָ ִּקה ַ ַ ֶ
ֵמ ָהכָ אִ :
וְ כִ י ַּת ֲעלֶ ה ַעל דַּ ְע ְּת ָךֶ ׁ ,ש ֶּזה ְ -מ ַה ֵּל ְך ַ ּב ׁ ּשוּק,
וְ זֶ ה  -נ ֱֶה ָרג?!
ֶא ָּלא ְמלַ ּ ֵמד ׁ ֶשחוֹ בְ ׁ ִשין אוֹ תוֹ  ,וְ ִאי ִמית ָ -ק ְטלִ י ַנן לֵ ּיה,
"ש ְב ּתוֹ יִ ֵּתן וְ ַר ּפֹא יְ ַר ּ ֵפא" )שמות כא ,יט(.
וְ ִאי לֹא ִמית ִ ׁ -
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי דְּ לֹא ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה ַ -א ּ ַמאי ִמ ְיק ִטיל?
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא :דְּ ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה,
וּמו ְּת ֶרה לְ ָדבָ ר ָחמוּר  -מו ְּת ֶרה לְ ָדבָ ר ַה ַ ּקל,
"ש ְב ּתוֹ יִ ֵּתן וְ ַר ּפֹא יְ ַר ּ ֵפא".
וְ ָא ַמר ַר ֲח ָמנָאִ ׁ :
ה ּמ ּכה" ) 26שמות כא ,יט(,

ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ׁ ִשי:
ִמ ּ ַמאי דְּ מו ְּת ֶרה לְ ָדבָ ר ָחמוּר ָהוֵ י מו ְּת ֶרה לְ ָדבָ ר ַה ַ ּקל?
דִּ לְ ָמא לָ א ָהוֵ י!
וְ ִאם ִּת ְמצָ א לוֹ ַמרָ :הוֵ י ִ -מ ּ ַמאי דְּ ִמ ָיתה ֲחמו ָּרה?
דִּ לְ ָמא ַמלְ קוֹ ת ָחמוּר,
יש ֵאל וַ ֲעזַ ְריָה ָ ּ -פלְ ח ּו לְ צַ לְ ָמא!
דְּ ָא ַמר ַרבִ :אילְ ָמלֵ י ַנגְ דו ּּה לַ ֲח ַנ ְנ ָיה ִמ ׁ ָ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַס ּ ָמא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַא ִסי לְ ַרב ַא ׁ ִשי,
 25וְ כִ י יִ ָּנצ ּו ֲאנָ ׁ ִשים וְ נָגְ פ ּו ִא ּׁ ָשה ָה ָרה וְ יָ צְ א ּו יְ לָ ֶד ָיה וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָאס ֹון ָענו ֹׁש יֵ ָע ׁנֵש ַּכ ֲא ׁ ֶשר יָ ׁ ִשית ָעלָ יו ַ ּב ַעל ָה ִא ּׁ ָשה וְ ַנָתן ִ ּבפְ לִ לִ ים
ִ 26אם יָ קוּם וְ ִה ְת ַה ֵּל ְך ַ ּבחוּץ ַעל ִמ ׁ ְש ַע ּנְת ֹו וְ ָ ּנִקה ַה ּ ַמ ֶּכה ַרק ׁ ִש ְב ּת ֹו יִ ֵּתן וְ ַר ּפֹא יְ ַר ּ ֵפא

רש"י
במצות שבמיתה .שמתכוין היה
להורגו:
הכתוב מדבר .דכתיב אם אסון
יהיה שמתה האשה ותת פש
ואע''פ שלא תכוון אלא לחבירו
ואשמעין תכוון להרוג את זה
והרג את זה חייב:
אי דלא אתרו ביה .אם תמיתו
תהרג:
לדבר חמור .מיתה:
הוי מותרה לדבר הקל .שאם יכו
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:
גדוה .יסורין:
ולא שי לך כו' .יסורי המלכות
הכאה שאין לה קצבה היא אבל
מלקות יש לה קצבה ארבעים:
היחא לרבן דאמרי .בסהדרין
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:
אלא לרבי דאמר .התם תכוון
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:
מאי איכא למימר .מהיכא תיתי
חובל בחבירו לתשלומין ואף
כשהתרו בו:
על משעתו .כדמתרגמין על בוריו
ששב לכחו ולאיתו הראשון:
אלא מלמד שחובשין אותו .לא
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
מידי בית דין אלא חבש:
ואי מיית קטלין ליה] .כיון
דאמרת חובשין מכלל דאי מיית
יזק קטלין ליה להאי דאי לאו
לקטלא למאי חבשין ליה:
לדבר חמור .מיתה:
לדבר הקל .מלקות דלא יוסיף
דחובל ולא מת[:
ואמר רחמא .להיכא דלא מת
דאיכא ממון ומלקות ידון בממון
דכתיב שבתו יתן:
ממאי .דהאי והכה איש את רעהו
במזיד קא משתעי והאי וקה
דילפין מייה חבישה וקה
מקטלא קאמר דתשמע מיה דאי
מיית קטלין ליה ועל כרחין
בהתרו בו:

מסכת כתובות פרק ג' – "אֵ לּוּ ְנ ָﬠרוֹת"

וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ַרב ַס ּ ָמא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַא ׁ ִשי לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ לָ א ׁ ָשנֵי לָ ְך ֵ ּבין ַה ָּכ ָאה ׁ ֶש ּי ֵׁש לָ ּה ִקצְ ָ ּבה לְ ַה ָּכ ָאה ׁ ֶש ֵאין לָ ּה ִקצְ ָ ּבה?!
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ָמ ִרי:
ִמ ּ ַמאי דִּ בְ ֵמזִ יד" ,וְ נ ָ ִּקה" ִמ ְּק ָטלָ א?
דִּ לְ ָמא ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג" ,וְ נ ָ ִּקה" ִמ ָ ּגלוּת!
ַק ׁ ְשיָא.
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רש"י
דלמא בשוגג .משתעי ולא התרו
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
לא מיית לוקה ואיו משלם:
ריש לקיש מהדר אשיויא
דרומיא דרמין בריש שמעתין
מתי' דמכות אדכתובות:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11לג ,ב  -לד ,ב
]"" ַה ָ ּבא ַעל ֲאחוֹ תוֹ ,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ָא ִביו,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ּמוֹ ,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
וְ ַעל ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו,
וְ ַעל ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָא ִביו,
וְ ַעל ַה ִ ּנדָּ ה  -יֵ ׁש ָל ֶהם ְקנָ ס".
ו ְּר ִמינְהוּ:
" ֵאלּ ּו ֵהן ַהלּ וֹ ִקיןַ :ה ָ ּבא ַעל ֲאחוֹ תוֹ ,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ָא ִביו,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ּמוֹ ,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
ַעל ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו,
וְ ַעל ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָא ִביו,
וְ ַעל ַה ִ ּנדָּ ה" )מכות יג.(.
ְימא לָ ן דְּ ֵאינוֹ לוֹ ֶקה ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם!"[.
וְ ַקי ָ
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ָהא ַמ ּנִי?
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא,
דְּ ָא ַמר :לוֹ ֶקה ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם.
ִאי ַר ִ ּבי ֵמ ִאירֲ ,אפִ ילּ ּו ִ ּב ּתוֹ נ ִַמי!
וְ כִ י ֵּת ָימאַ :ר ִ ּבי ֵמ ִאיר ,לוֹ ֶקה ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם ִ -אית לֵ ּיה,
ֵמת ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם  -לֵ ית לֵ ּיה,
וְ לָ א?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ָ ּגנַ ב וְ ָט ַבח ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
ָ ּגנַ ב וְ ָט ַבח ַל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
ָ ּגנַ ב ׁשוֹ ר ַה ִ ּנ ְס ָקל ו ְּט ָבחוֹ ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם ַּת ׁ ְשלו ֵּמי ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרין"!
ָהא ִא ְּית ַמר ֲעלָ ּה:
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש,
ַר ִ ּבי ָאבִ ין וְ ַר ִ ּבי ֶאילְ ָעא וְ כָ ל ֲחבו ָּר ָתא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָא ְמ ִרי:
ְ ּבטוֹ בֵ ַח ַעל ְי ֵדי ַא ֵחר.
וְ כִ י ,זֶ ה – חוֹ ֵטא,
וְ זֶ ה ִ -מ ְת ַח ּיֵיב?!
ָא ַמר ָרבָ א:
ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא" :ו ְּט ָבחוֹ אוֹ ְמכָ
ַמה ּ ְמכִ ָירה ַ -על ְי ֵדי ַא ֵחר,
ַאף ְטבִ ָיחה ַ -על י ְֵדי ַא ֵחר.

רוֹ ") 27שמות כא ,לז(,

דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָּתנָא:
יח".
ל
ש
""אוֹ " ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ׁ ּ ָ ִ ַ
דְּ בֵ י ִח ְז ִק ּיָה ָּתנָא:
שה
שה ו ְּט ָבח ֹו א ֹו ְמכָ ר ֹו ֲח ִמ ּׁ ָשה ָב ָקר יְ ׁ ַש ֵּלם ַּת ַחת ַה ּׁש ֹור וְ ַא ְר ַ ּבע צֹאן ַּת ַחת ַה ּ ֶ ׂ
ִּ 27כי יִ גְ נֹב ִא ׁיש ׁש ֹור א ֹו ֶ ׂ

רש"י
הא מי .מתיתין דקתי בא על
אחותו ותן קס ר''מ היא דאמר
לעיל לוקה ומשלם שלא השם
מביאו לידי מכות מביאו לידי
תשלומין:
אפי' בתו מי .דמיקטיל עלה
לישלם דהא לא סבירא ליה
לר''מ דפטור משום דרבה מייה
ואמאי תן מתי' הבא על בתו
פטור מן הקס:
וטבח בשבת .איכא חיוב מיתה
וכן לעבודת כוכבים:
שור הסקל .לקמן פריך הא לא
שוה מידי:
בטובח על ידי אחר .הגב צוה
לשלוחו לשחוט:
וכי .שליח חוטא ושולח מתחייב
קס דארבעה וחמשה והא
קיימא לן בקדושין )מב (:אין
שליח לדבר עבירה :מכירה אי
אפשר אלא ע''י אחר שהלוקח
לוקחו ממו:

מסכת כתובות פרק ג' – "אֵ לּוּ ְנ ָﬠרוֹת"
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יח".
"ת ַחת" ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ׁ ּ ָש ִל ַ
" ַּ

רש"י

ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָמר זו ְּט ָרא:
ּ
ִמי ִא ָּיכא ִמ ֵידי דְּ ִאילּ ּו ֲעבַ ד ִאיה ּו  -לֹא ִמ ַיחיַיב,
וְ ָעבֵ יד ׁ ָשלִ ַיח  -ו ִּמ ַח ּיַיב?!
ִאיה ּו  -לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ִמ ַיח ּיַיב,
ֵיה.
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָקם לֵ ּיה ִ ּב ְד ַר ָ ּבה ִמי ּנ ּ
ִאי ְ ּבטוֹ בֵ ַח ַעל ְי ֵדי ַא ֵחר ַ -מאי ַט ֲע ַמיְיה ּו דְּ ַר ָ ּבנַן דְּ פָ ְט ִרי?
ַמאן ֲחכָ ִמים?
לד,א ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ָא ַמרְ ׁ :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה.
ָה ֵתינַח ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה וְ ׁשוֹ ר ַה ּנ ְִס ָקל,
ֶא ָּלא ׁ ְש ִח ַיטת ׁ ַש ָ ּבת ְ ׁ -ש ִח ָיטה ְרא ּויָה ִהיא,
דִּ ְתנַן:
" ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
ו ְּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים,
יטתוֹ ְ ּכ ׁ ֵש ָרה"!
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ֵ ּייב ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ְ ׁ -ש ִח ָ
ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַה ּ ַסנְדְּ לָ ר,
דְּ ַת ְניָא:
אכל,
ֹ
י
ג
וֹ
ש
ׁ
ב
ּ
:
ת
ב
ּ
ש
ׁ
ב
ּ
ל
ש
ַ
ְ גֵ
" ַה ְמ ַב ׁ ּ ֵ ְ ַ ָ
אכל,
ְ ּב ֵמזִ יד  -לֹא יֹ ַ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
אכל ְלמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג  -יֹ ַ
אכל עוֹ ָל ִמית.
ְ ּב ֵמזִ יד  -לֹא יֹ ַ
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ַה ַּסנְ דְּ ָלר אוֹ ֵמר:
ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג  -יֵ ָא ֵכל ְלמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבתַ ,ל ֲא ֵח ִרים,
וְ לֹא לוֹ ,
ְ ּב ֵמזִ יד  -לֹא יֵ ָא ֵכל עוֹ ָל ִמית ,לֹא לוֹ ,
וְ לֹא ַל ֲא ֵח ִרים".
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַה ּ ַסנְדְּ לָ ר?
ִּכ ְד ָד ֵר ׁיש ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַא ּ ִפ ְית ָחא דְּ בֵ י ְנ ִׂש ָיאה:
"ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ִּכי קֹ ֶד ׁש ִהיא לָ כֶ
ַמה ּקוֹ ֶד ׁש ָ -אסוּר ַ ּב ֲאכִ ילָ ה,
ַאף ַמ ֲע ֵׂשה ׁ ַש ָ ּבת ֲ -אסו ִּרין ַ ּב ֲאכִ ילָ ה.
ִאיַ ,מה ּקוֹ ֶד ׁש ָ -אסוּר ַ ּב ֲהנ ָָאה,
ַאף ַמ ֲע ֵׂשה ׁ ַש ָ ּבת ָ -אסוּר ַ ּב ֲהנ ָָאה?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :לָ כֶ ם" )שמות לא ,יד( ֶ ׁ -ש ָּלכֶ ם י ְֵהא.
יָכוֹ ל ֲאפִ ילּ ּו ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג?
ָ
"מ ַחלֲ לֶ ָיה מוֹ ת יו ָּמת" )שמות לא ,יד( ּ ְ -ב ֵמזִ יד ָא ַמ ְר ִּתי לְ ך ,וְ לֹא ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג.
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרְ :
ם" ) 28שמות לא ,יד(,

ּ ְפלִ יגִ י ָ ּב ּה ַרב ַא ָחא וְ ָרבִ י ָנא,
ְיתא,
ַחד ָא ַמרַ :מ ֲע ֵׂשה ׁ ַש ָ ּבת  -דְּ אוֹ ַרי ָ
וְ ַחד ָא ַמר :דְּ ַר ָ ּבנַן.
ְיתא ְּ -כ ַד ֲא ָמ ַרן.
ַמאן דְּ ָא ַמר :דְּ אוֹ ַרי ָ
ַמאן דְּ ָא ַמר :דְּ ַר ָ ּבנַן ָ -א ַמר ְק ָרא" :קֹ ֶד ׁש ִהיא",
שה ָב ּה ְמלָ אכָ ה וְ נִכְ ְר ָתה ַה ֶּנפֶ ׁש ַה ִהוא ִמ ֶ ּק ֶרב ַע ּ ֶמ ָיה
 28ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ִּכי ק ֶֹד ׁש ִהוא לָ כֶ ם ְמ ַחלְ לֶ ָיה מוֹת יו ָּמת ִּכי ָּכל ָהעֹ ֶ ׂ

תחת השור .מצי למכתב ישלם
בשור:
עבד איהו לא מיחייב .דהא
מיקטיל:
לאו משום דלא מיחייב הוא.
דחיובא רמיא עליה אלא משום
דקם ליה בדרבה מייה:
רבי שמעון .בפרק מרובה
ובכסוי הדם ובאותו ואת בו:
התיח עבודת כוכבים .דזבחי
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':
בשוגג יאכל .אפי' בו ביום:
במזיד לא יאכל .הוא לעולם אבל
אחרים ישראלים אוכלים:
ר' יהודה אומר בשוגג יאכל.
הוא למוצאי שבת ולא בו ביום
דקסין שוגג אטו מזיד:
במזיד לא יאכל .הוא עולמית
אלא אחרים :בדרבי יוחן
הסדלר גרסין יאכל:
לאחרים .לישראל:
לא לו ולא לאחרים .ישראל אבל
מוכרו וותו לעובדי כוכבים:
מ''ט דר' יוחן הסדלר .דאמר
מעשה שבת אסורין באכילה:
יכול אפילו בשוגג .תאסר
באכילה אם שגג בבישול שלא
ידע שהוא שבת:
מחלליה וגו' .היכא דאיכא חיוב
מיתה אסירי באכילה כי קודש:
במזיד אמרתי .שהוא אסור
כקודש דהא גבי חיוב מיתה
כתיב ולא בשוגג:
מעשה שבת .במזיד אסורין מן
התורה באכילה לר' יוחן
הסדלר:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ
ִהיא  -קוֹ ֶד ׁש,
וְ ֵאין ַמ ֲע ֶׂש ָיה קוֹ ֶד ׁש.
וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמר :דְּ ַר ָ ּבנַן,
ַמאי ַט ֲע ַמיְיה ּו דְּ ַר ָ ּבנַן דְּ פָ ְט ִרי?
ִּכי ָקא ּ ָפ ְט ִרי ַר ָ ּבנַן ַ -א ׁ ּ ְש ָא ָרא.
טוֹ בֵ ַח לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
ֵּכיוָ ן דְּ ׁ ָש ַחט ֵ ּב ּיה ּפו ְּר ָּתא ִ -א ְּית ַסר לֵ ּיה,
ִא ָיד ְך ִּכי ָקא ָטבַ ח  -לָ או דְּ ָמ ֵר ּיה ָקא ָטבַ ח!
ָא ַמר ָרבָ א:
ְ ּבאוֹ ֵמרּ ִ :בגְ ַמר זְ בִ ָיחה הוּא עוֹ בְ ָד ּה.
ׁשוֹ ר ַה ּנ ְִס ָקל,
לָ או דִּ ֵיד ּיה הוּא דְּ ָק ָטבַ ח!
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ּ ְמ ָסרוֹ לְ ׁשוֹ ֵמר,
וְ ִה ִּזיק ְ ּבבֵ ית ׁשוֹ ֵמר,
ֵיה ְ ּבבֵ ית ׁשוֹ ֵמר,
וְ ִנגְ ַמר דִּ ינ ּ
וּגְ נָבוֹ ַ ּג ּנָב ִמ ֵ ּבית ׁשוֹ ֵמר.
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאירָ ,סבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב,
וְ ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב ,דְּ ָא ַמרַ :אף ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנגְ ַמר דִּ ינוֹ ֶ ,ה ֱחזִ ירוֹ ׁשוֹ ֵמר לִ בְ ָעלָ יו  -מו ְּחזָ ר,
וְ ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,דְּ ָא ַמר :דָּ בָ ר ַהגּוֹ ֵרם לְ ָממוֹ ן ְּ -כ ָממוֹ ן דָּ ֵמי.

ַר ָ ּבה ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם ְ ּבטוֹ בֵ ַח ַעל י ְֵדי ַעצְ מוֹ ,
לד,ב וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ,לוֹ ֶקה ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם ִ -אית לֵ ּיה,
ֵמת ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם  -לֵ ית לֵ ּיה,
וְ ׁ ָשאנֵי ָהנֵי ,דְּ ִחידּ ו ּׁש הוּא ׁ ֶש ִחידְּ ׁ ָשה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְק ָנס,
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִמ ְיק ִטיל ְ -מ ׁ ַש ֵּלם.
וְ ָאזְ ָדא ַר ָ ּבה לְ ַט ֲע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ָהיָה ְ ּג ִדי ָ ּגנוּב לוֹ  ,ו ְּטבָ חוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ -ח ּיָיב,
ׁ ֶש ְּכבָ ר ִנ ְת ַח ּיֵיב ִ ּבגְ נֵיבָ ה קוֹ ֶדם ׁ ֶש ָ ּיבֹא לִ ֵידי ִא ּיסוּר ׁ ַש ָ ּבת.
ָ ּגנַב וְ ָטבַ ח ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ָ ּ -פטוּר,
ׁ ֶש ִאם ֵאין ְ ּגנֵיבָ ה ֵ -אין ְטבִ ָיחה ,וְ ֵאין ְמכִ ָירה.
וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ָהיָה ְ ּג ִדי ָ ּגנוּב לוֹ  ,ו ְּטבָ חוֹ ַ ּב ּ ַמ ְח ֶּת ֶרת ַ -ח ּיָיב,
ׁ ֶש ְּכבָ ר ִנ ְת ַח ּיֵיב ִ ּבגְ נֵיבָ ה קוֹ ֶדם ׁ ֶש ָ ּיבֹא לִ ֵידי ִא ּיסוּר ַמ ְח ֶּת ֶרת.
ָ ּגנַב וְ ָטבַ ח ַ ּב ּ ַמ ְח ֶּת ֶרת ָ ּ -פטוּר,
ׁ ֶש ִאם ֵאין ְ ּגנֵיבָ ה ֵ -אין ְטבִ ָיחה וְ ֵאין ְמכִ ָירה.
וּצְ ִריכָ א,
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ׁ ַש ָ ּבת ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ִא ּיסו ָּר ּה ִא ּיסוּר עוֹ לָ ם,
ֲאבָ ל ַמ ְח ֶּת ֶרת ,דְּ ִא ּיסוּר ׁ ָש ָעה הוּא ֵ -א ָימא :לֹא.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ַמ ְח ֶּת ֶרת ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ַמ ְח ַּת ְר ּתוֹ זוֹ ִהיא ַה ְת ָר ָאתוֹ ,
ֲאבָ ל ׁ ַש ָ ּבת ,דְּ בָ ֲעיָא ַה ְת ָר ָאה ֵ -א ָימא :לֹא.

רש"י
מ''ט דרבן .דפליגי אדרבי מאיר ופטרי
מקס ארבעה וחמשה הואיל ובטובח על
ידי אחר אוקימתא הא שחיטה ראויה
היא מדאורייתא:
אשארא .אעבודת כוכבים ואשור
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:
לאו דמריה קא טבח .דהא איתסרא
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.
לעבודת כוכבים איו עובד לעבודת
כוכבים עד גמר זביחה :פלוגתא דר'
יעקב בבבא קמא:
החזירו שומר לבעליו מוחזר .דאמר ליה
תורא אשלמת לי תורא אשלימית לך:
כממון דמי .והאי מי אע''ג דלא שוי
מידי גורם לממון הוא דכי ליתא בעי
לשלומי ליה תורא מעליא :דר' שמעון
בבבא קמא בפרק מרובה קדשים שחייב
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
גרסין הא רב פפא תלמידו של רבא היה
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'
מאיר .בעלמא בתשלומי ממון לית ליה
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:
היה גדי גוב לו .גב גדי בחול ותחייב
הקרן וטבחו בשבת דלא אתי עליה
חיובא דממון באיסור שבת אלא חיוב
קס:
חייב .ד' וה' דקס חידוש הוא ורבה
סבירא ליה כרבי מאיר:
גב וטבח בשבת .דחיוב ממון דקרן
אתא עליה באיסור שבת:
פטור .דקיימא לן אין מת ומשלם וכיון
דאקרן לא מיחייב קס מי לא משלם
דתשלומי ד' וה' אמר רחמא ולא
תשלומי שלשה וארבעה ולא סבירא לן
כרבי תן דאמר )שבת דף צד( חי ושא
את עצמו אי מי בכפות:
שאם אין גיבה .כלומר שמאחר שפטור
על הקרן משום מיתה:
אין טביחה ואין מכירה .איו מחויב
קס כדפירשתי דתשלומי ארבעה
וחמשה כתיב ולא תשלומי שלשה
וארבעה:
מחתרת .שחתר בית והוציאו:
וטבחו במחתרת .עצמה דההיא שעתא
בר קטלא הוא אי הוה אשכחיה בעל
הבית כדכתיב )שמות כב( אין לו דמים:
משום דאסוריה איסור עולם .כל זמן
שיעידו עליו שחילל שבת ימיתוהו בית
דין הלכך חמירא מיתה דילה לפוטרו
מממון:
דאיסור שעה .אי לא משכח ליה ההיא
שעתא תו לא מיקטיל:

מסכת כתובות פרק ג' – "אֵ לּוּ ְנ ָﬠרוֹת"

צְ ִריכָ א.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָה ְי ָתה ּ ָפ ָרה ְ ּגנוּבָ ה לוֹ  ,ו ְּטבָ ָח ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ -ח ּיָיב,
ׁ ֶש ְּכבָ ר ִנ ְת ַח ּיֵיב ִ ּבגְ נֵיבָ ה קוֹ ֶדם ׁ ֶש ָ ּיבֹא לִ ֵידי ִא ּיסוּר ׁ ַש ָ ּבת.
ָה ְי ָתה ּ ָפ ָרה ׁ ְשאוּלָ ה לוֹ  ,ו ְּטבָ ָח ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ָ ּ -פטוּר.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ַרב ּ ַפ ּ ָפאָ ּ ,פ ָרה ֲא ָתא לְ ַא ׁ ְשמו ִּעינַן?!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַרב ּ ַפ ּ ָפאְ ׁ ,שאוּלָ ה ֲא ָתא לְ ַא ׁ ְשמו ִּעינַן.
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וְ ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפאִ :מ ׁ ּ ְש ַעת ְמ ׁ ִשיכָ ה הוּא דְּ ִא ְת ַח ּיַיב לֵ ּיה ִ ּב ְמזוֹ נוֹ ֶת ָיה,
ָהכָ א נ ִַמי ִ -מ ׁ ּ ְש ַעת ׁ ְש ֵאלָ ה ִא ְת ַח ּיַיב ְ ּבאוֹ נ ֶָס ָיה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָא ַמר ָרבָ א:
ִיח לָ ֶהן ֲאבִ ֶיהן ּ ָפ ָרה ׁ ְשאוּלָ ה ִ -מ ׁ ְש ַּת ּ ְמ ׁ ִשין ָ ּב ּה ָּכל י ְֵמי ׁ ְש ֵאלָ ָת ּה,
ִה ּנ ַ
ֵמ ָתה ֵ -אין ַח ּיָיבִ ין ְ ּבאוֹ נ ְָס ּה,
ִּכ ְסבו ִּרין ׁ ֶשל ֲאבִ ֶיהם ִהיא ,ו ְּטבָ חו ָּה וַ ֲאכָ לו ָּה ְ -מ ׁ ַש ְּל ִמין דְּ ֵמי ָ ּב ָׂשר ְ ּבזוֹ ל.
ִיח לָ ֶהן ֲאבִ ֶיהן ַא ֲח ָריוּת נְכָ ִסים ַ -ח ּיָיבִ ין לְ ׁ ַש ֵּלם.
ִה ּנ ַ
ישא,
ִא ָּיכא דְּ ַמ ְתנֵי לָ ּה ַא ֵר ׁ ָ
וְ ִא ָּיכא דְּ ַמ ְתנֵי לָ ּה ַא ּ ֵסיפָ א.
ישא ָּ -כל ׁ ֶש ֵּכן ַא ּ ֵסיפָ א,
ַמאן דְּ ַמ ְתנֵי לָ ּה ַא ֵר ׁ ָ
ּופְ לִ יגָ א דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא,
ישא לֹא,
ו ַּמאן דְּ ַמ ְתנֵי לָ ּה ַא ּ ֵסיפָ א ֲ -אבָ ל ַא ֵר ׁ ָ
וְ ַהיְינ ּו דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא.
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רש"י
היתה פרה שאולה לו וטבחה
בשבת פטור .דההיא שעתא
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
אפילו טוען טעת גב ואין קס
אלא או בגב או בשומר חם
הפוטר עצמו בטוען טעת גב
שאומר גבה:
פרה אתא לאשמועין .בתמיה
מה למדו ממה שלא למדו
מגדי דקאמר רבה:
שאולה אתא לאשמועין.
דטובחה בשבת פטור:
ס''ד אמיא הואיל ואמר רב
פפא .בהשוכר את הפועלים:
הכא מי .ימא משעת שאלה
רמיא עליה חיוב קרן וכי טבחה
בשבת ליחייב:
קמ''ל .כיון דכל כמה דאיתא
הדרא בעיא ההיא שעתא דקא
טבח לה קא גזיל לה:
כל ימי שאלתה .כל ימי משך
הזמן ששאלה אביהן מן
הבעלים:
אין חייבין באוסה .דאיהו לאו
שואלין יהו עלה:
דמי בשר בזול .כל זוזא חשבין
בארבעה דקי הכי אמרין בפרק
מי שמת )ב''ב קמו (:והעור
יחזירו לבעלים:
אחריות כסים .קרקעות:
איכא דמתי ארישא .להאי
היח להן אביהן אחריות כסים
חייבין לשלם ואמרין דחייבין
באוסין דאישתעבוד כסים
דאבוהון מחיים משעת שאלה:
כשטבחוה
אסיפא.
כ''ש
ואכלוה:
ופליגא דרב פפא .דאמר לעיל
ההיא שעתא דמטו לה אוסין
הוא דאתי חיובא עליה ולא
משעת שאלה:
ואיכא דמתי לה אסיפא .היכא
דטבחוה אם היח להן אביהן
אחריות כסים משלמין תשלומי
מעליא ולא בזול דאיבעי להו
למידק:
אבל ארישא .אם מתה לא
מיחייבי לשלומי ולא אמרין
אישתעבוד כסי דאבוהון משעת
שאלה:
והייו דרב פפא .דאמר לעיל לא
אמרין משעת שאלה רמו עליה
תשלומין אלא משעת אוסין
ואילך וההיא שעתא ליתיה
לשואל דליחייב:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .12לד ,ב  -לה ,ב
]" ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימאֲ :אחוֹ תוֹ נ ֲַע ָרה,
ָּכאן ֶ ׁ -ש ִה ְתר ּו בּ וֹ ,
ָּכאן ֶ ׁ -שלּ ֹא ִה ְתר ּו בּ וֹ .
ַאלְ ָמא ָק ָסבַ ר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ָממוֹ ן ּו ַמלְ קוֹ ת וְ ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיהִ :מילְ ָקא  -לָ ֵקי,
ָממוֹ נָא  -לֹא ְמ ׁ ַש ֵּלם".
" ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ָהא ַמ ּנִי?
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא,
דְּ ָא ַמר :לוֹ ֶקה ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם"[.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לֹא ָא ַמר ְּכ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש  -דְּ ָקא מוֹ ִקים לָ ּה ְּכ ַר ָ ּבנַן,
ֶא ָּלא ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ַ -מאי ַט ֲע ָמא לֹא ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן?
ָא ַמר לָ ְך:
ֵּכיוָ ן דְּ ִאילּ ּו ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה ָ ּ -פטוּר,
ִּכי לֹא ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה  -נ ִַמי ּ ָפטוּר.
וְ ָאזְ ד ּו לְ ַט ֲע ַמיְיהוּ,
דְּ כִ י ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר:
ַח ּיָיבֵ י ִמיתוֹ ת ׁשוֹ גְ גִ ין,
וְ ַח ּיָיבֵ י ַמלְ ֻק ּיוֹ ת ׁשוֹ גְ גִ ין ,וְ ָדבָ ר ַא ֵחר ַ -ר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָא ַמרַ :ח ּיָיב,
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמרָ ּ :פטוּר.
" ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָא ַמרַ :ח ּיָיב" ,דְּ ָהא לֹא ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה.
" ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמרָ ּ :פטוּר"ֵּ ,כיוָ ן דְּ ִאילּ ּו ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה ָ ּ -פטוּר,
ִּכי לֹא ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה  -נ ִַמי ּ ָפטוּר.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
"וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָאסוֹ ן ָ -ענוֹ ׁש יֵ ָענ ֵׁש" ) 29שמות כא ,כב(,
לה,א ַמאי לָ אוָ ,אסוֹ ן ַמ ּ ָמ ׁש!
לֹא,
דִּ ין ָאסוֹ ן.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
"וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָאסוֹ ן ָ -ענוֹ ׁש יֵ ָענ ֵׁש" )שמות כא ,כב(,
ַמאי לָ או ,דִּ ין ָאסוֹ ן!
לֹא,
ָאסוֹ ן ַמ ּ ָמ ׁש.
ָא ַמר ָרבָ א:
ו ִּמי ִא ָּיכא לְ ַמאן ְד ָא ַמרַ :ח ּיָיבֵ י ִמיתוֹ ת ׁשוֹ גְ גִ ין ַ -ח ּיָיבִ ים?!
וְ ָהא ָּתנָא דְּ בֵ י ִחז ְִק ּיָה:
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"מ ֵּכה ָא ָדם" " ּו ַמ ֵּכה ְב ֵה ָמה" )ויקרא כד ,כא(,
" ַ
יל ְק ָּת בּ וֹ ֵ ּבין ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ֵ ּבין ְ ּב ֵמזִ יד,
ַמה ַּמ ֵ ּכה ְ ּב ֵה ָמה  -לֹא ִח ַ ּ
ֵ ּבין ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין ְל ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין,
נָשים וְ נָגְ פ ּו ִא ּׁ ָשה ָה ָרה וְ יָ צְ א ּו יְ לָ ֶד ָיה וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָאסוֹן ָענ ֹו ׁש יֵ ָע ׁנֵש ַּכ ֲא ׁ ֶשר יָ ׁ ִשית ָעלָ יו ַ ּב ַעל ָה ִא ּׁ ָשה וְ ַנָתן ִ ּבפְ לִ לִ ים
 29וְ כִ י יִ ָּנצ ּו ֲא ׁ ִ
 30ו ַּמ ֵּכה ְב ֵה ָמה יְ ׁ ַש ְּל ֶמ ָּנה ו ַּמ ֵּכה ָא ָדם יו ָּמת

רש"י
בשלמא רבי יוחן .דמוקי
מתיתין בשלא התרו בו:
לא אמר כריש לקיש .דאוקמיה
כר' מאיר:
כי לא אתרו ביה מי פטור.
הואיל ואיכא צד מלקות:
שוגגין .שלא התרו בהן:
ודבר אחר .ממון ואכולה מילתא
קאי כלומר חייבי מיתות שוגגין
וממון או חייבי מלקיות שוגגין
וממון:
ר' יוחן אומר חייב .בתשלומין:
דהא לא אתרו ביה .ואין אתה
מחייבו אלא משום רשעה אחת
דממון:
כי לא אתרו ביה מי פטור.
ולקמן יליף טעמא:
מאי לאו אסון ממש .אם לא
מתה האשה יעש הוגף בדמי
ולדות הא אם מתה לא יעש
ואפי' לא התרו בו וקשיא לר'
יוחן:
לא דין אסון .הכי קאמר קרא
אם אין משפט מות לוגף כגון
שלא מתה האשה או מתה ולא
התרו בו עוש יעש:
מכה אדם ומכה בהמה .מכה
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
אדם אין לך בו חילוק לפטור
מכה בהמה לעולם חייב דאמרי'
בב''ק )דף כו (:פצע תחת פצע
לחייב על השוגג כמזיד ואוס
כרצון:
שאין מתכוין .אין בו חיוב מיתה
באדם:
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ֵ ּבין דֶּ ֶר ְך יְ ִר ָידה ְל ֶד ֶר ְך ֲע ִל ָ ּייהְ ,לפוֹ ְטרוֹ ָממוֹ ן,
ֶא ָ ּלא ְל ַח ְ ּייבוֹ ָממוֹ ן,
ַאף ַמ ֵ ּכה ָא ָדם  -לֹא ַּת ֲחלוֹ ק בּ וֹ ֵ ּבין ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ֵ ּבין ְ ּב ֵמזִ יד,
ֵ ּבין ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין ְל ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין,
ֵ ּבין דֶּ ֶר ְך יְ ִר ָידה ְל ֶד ֶר ְך ֲע ִל ָ ּייהְ ,ל ַח ְ ּייבוֹ ָממוֹ ן,
ֶא ָ ּלא ְלפוֹ ְטרוֹ ָממוֹ ן"!
ֶא ָּלאִּ ,כי ֲא ָתא ָרבִ ין ָא ַמר:
ַח ּיָיבֵ י ִמיתוֹ ת ׁשוֹ גְ גִ ין  -כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגִ י דִּ פְ טו ִּרין.
ִּכי ּ ְפלִ יגִ י ּ ְ -ב ַח ּיָיבֵ י ַמלְ קוֹ ת ׁשוֹ גְ גִ ין ,וְ ָדבָ ר ַא ֵחר,
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָא ַמרַ :ח ּיָיב,
ַח ּיָיבֵ י ִמיתוֹ ת ִ -א ְיתקו ּׁש,
ַח ּיָיבֵ י ַמלְ ֻק ּיוֹ ת  -לֹא ִא ְיתקו ּׁש,
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמרָ ּ :פטוּר,
ְ ּבפֵ ירו ּׁש ִר ְ ּיב ָתה ּתוֹ ָרה ַח ּיָיבֵ י ַמלְ ֻק ּיוֹ ת ְּכ ַח ּיָיבֵ י ִמיתוֹ ת.
ֵהיכָ ן ִר ְ ּיב ָתה ּתוֹ ָרה?
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָ ָ
ָ ְ

אתיָא "ר ׁשע" ) 31במדבר לה ,לא( "ר ׁשע"32

ָ ָ

)דברים כה ,ב(.

ָרבָ א ָא ַמר:
"מ ֵּ
"מ ֵּכה".
ה"
כ
ַ
ָא ְתיָא ַ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ָרבָ א:
"מ ֵּכה"?
ֵהי ַ
ִאילֵ ָימא" :ו ַּמ ֵּכה ְב ֵה ָמה  -יְ ׁ ַש ְּל ֶמ ּנָה ,ו ַּמ ֵּכה ָא ָדם  -יו ָּמת" )ויקרא כד ,כא( ַ -האי ִ ּב ְק ָטלָ א ְּכ ִתיב!
"מ ֵּכה נ ֶֶפ ׁש ְ ּב ֵה ָמה  -יְ ׁ ַש ְּל ֶמ ּנָה ,נ ֶֶפ ׁש ַּת ַחת נ ֶָפ ׁש" )ויקרא כד ,יח(,
"מ ֵּכה"ַ :
ֶא ָּלא ַהאי ַ
ְ
ּ
ּ
ו ְּס ִמיך לֵ ּיה" :וְ ִא ׁיש ִכי יִ ֵּתן מוּם ַב ֲע ִמיתוֹ -
"מ ֵּכה" ִהיא!
שה ֵּכן יֵ ָע ֶ ׂ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
שה ּלוֹ " )ויקרא כד ,יט(  -וְ ַהאי לָ או ַ
"ה ָּכ ָאה" ָק ָא ְמ ִרינַן.
"ה ָּכ ָאה" ַ
ֲאנַן ַ
וְ ָהא ִּכי ְּכ ִתיב ּ ְ -בחוֹ בֵ ל ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ הוּא דִּ כְ ִתיב,
וְ חוֹ בֵ ל ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ ּ ַ -בר ַּת ׁ ְשלו ִּמין הוּא!
ִאם ֵאינוֹ ִע ְניָן לְ ַה ָּכ ָאה ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּב ּה ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה ְּ -תנֵה ּו ִע ְניָן לְ ַה ָּכ ָאה ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה.
לה,ב סוֹ ף סוֹ ף ,לָ או ַ ּבר ַּת ׁ ְשלו ִּמין הוּא!
ֵיה ָק ַרע ׁ ִש ָיר ִאין דִּ ילֵ יה.
לֹא צְ ִריכָ א ,דְּ בַ ֲה ֵדי דְּ ַמ ְחי ּ

 31וְ ל ֹא ִת ְקח ּו כֹפֶ ר לְ נֶ פֶ ׁש רֹצֵ ַח ֲא ׁ ֶשר הוּא ָר ׁ ָשע לָ מוּת ִּכי מוֹת יו ָּמת
 32וְ ָהיָ ה ִאם ִ ּבן ַהכּ וֹת ָה ָר ׁ ָשע וְ ִה ּ ִפיל ֹו ַה ּׁשֹפֵ ט וְ ִה ָּכה ּו לְ פָ נָיו ְּכ ֵדי ִר ׁ ְש ָעת ֹו ְ ּב ִמ ְס ּ ָפר

רש"י
23
דרך עלייה .שהכהו בהגבהת ידו
או שחתכו בחרבו מלמטה
למעלה:
בין דרך ירידה לדרך עלייה.
משום דגבי גלות דהורג בשוגג
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:
חייבי מיתות איתקוש .למכה
בהמה:
אתיא רשע רשע .אמר בחייבי
מיתות אשר הוא רשע למות
ואמר בחייבי מלקות והיה אם
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
עשה כן יעשה לו .והאי יעשה לו
מלקות קאמר ולקמן פריך והא
חובל בחבירו בתשלומין ולא
מלקות:
והאי .מלקות לאו מכה כתיב
אלא כי יתן מום ומאי אתיא
מכה מכה דקאמר רבא:
הכאה הכאה קאמרין .ומום
ע''י הכאה הוא יתן:
וחובל בחבירו בר תשלומין הוא.
והיכי מוקמת ליה את במלקות
ופטור ממון:
אם איו עין .האי קרא:
להכאה שיש בה שוה פרוטה.
ולתשלומין דהא מקרא דבתריה
ילפין דכתיב ביה כן יתן בו דבר
היתן מיד ליד:
תהו עין .להאי כן יעשה לו:
להכאה שאין בה שוה פרוטה.
ולמלקות ואיתקיש למכה בהמה
שלא תחלוק בו:
סוף סוף .האי לא תחלוק בו
לחייבו ממון טעמא משום דאין
בו כדי תשלומין ולא משום
היקישא אבל היכא דיש בה שוה
פרוטה אימא תחלוק:
לא צריכא .להכי איתקש:
דבהדי דמחייה קרע שיראין
וכו' .כלומר ואשמועין דלוקה
משום חבלה ופטור מתשלומי
קריעה לא שא התרו בו ולא
שא לא התרו דלא לקי פטור
מתשלומין מהיקישא דלא
תחלוק:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13לה ,ב
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ִח ּיָיא לְ ָרבָ א:
"מ ֵּכה ָא ָדם" "ו ַּמ ֵּכה ְב ֵה ָמה",
ּולְ ַת ּנָא דְּ בֵ י ִחזְ ִק ָ ּיה ,דְּ ָא ַמרַ :
ִמ ּ ַמאי דִּ בְ חוֹ ל ְּכ ִתיב ,וְ לֵ ָּיכא לְ ִאיפְ לוּגֵ י?
דִּ לְ ָמא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְּכ ִתיב ,דְּ בִ בְ ֵה ָמה ּגוּפָ ּה ִא ָּיכא לְ ִאיפְ לוּגֵ י!
לֹא ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך,
דִּ כְ ִתיב" :ו ַּמ ֵּכה ְב ֵה ָמה  -יְ ׁ ַש ְּל ֶמ ּנָה,
ו ַּמ ֵּכה ָא ָדם  -יו ָּמת" )ויקרא כד ,כא(,
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי דְּ לֹא ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה ַ " -מ ֵּכה ָא ָדם" ַא ּ ַמאי "יו ַּמת"?
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא :דְּ ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה,
וְ ִאי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ " -מ ֵּכה ְ ּב ֵה ָמה יְ ׁ ַש ְּל ֶמ ּנָה"?!
ֶא ָּלא לָ אוּ ְ ,בחוֹ ל.

רש"י
ממאי דבחול כתיב .דפשיטא
ליה דמכה בהמה בין שוגג בין
מזיד חייב לשלם:
דלמא בשבת כתיב .ועל כרחך
אשוגג כתיב קרא דאי במזיד
הו''ל מתחייב בפשו ופטור מן
התשלומין:
איכא לאיפלוגי .בין שוגג
למזיד:
לא ס''ד .דבשבת כתיב ובשוגג:
ואי בשבת מכה בהמה ישלמה.
בתמיה:
אלא לאו בחול .דליכא לפלוגי
ואיתקש לה מכה אדם שלא
תחלוק בו ואפי' איו חייב
מיתה:

מסכת כתובות פרק ג' – "אֵ לּוּ ְנ ָﬠרוֹת"
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 .14לה ,ב
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ַא ַ ּביֵי:
לְ ַר ָ ּבה ,דְּ ָא ַמרִ :חידּ ו ּׁש הוּא ׁ ֶש ִחידְּ ׁ ָשה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְק ָנס,
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִמ ְיק ִטיל ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ִיתין ְּכ ַמאן מוֹ ִקים לָ ּה?
ַמ ְתנ ִ
ִאי ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַ -ק ׁ ְשיָא " ִ ּב ּתוֹ "!
כר ִ ּבי נְח ּו ְניָא ֶ ּבן ַה ָ ּקנָה ַ -ק ׁ ְשיָא " ֲאחוֹ תוֹ "!
ִאי ַ
ִאי ְּכ ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ַ -ק ׁ ְשיָא " ַמ ְמזֶ ֶרת"!
ִיחא ִאי ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן  -הוּא נ ִַמי ְמ ָת ֵרץ לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
ָהנ ָ
ֶא ָּלא ִאי ָסבַ ר ְּכ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ֵ -היכִ י ְמ ָת ֵרץ לָ ּה?
ַעל ָּכ ְר ָח ְךְּ ,כ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַמ ָּתנָא לְ ַא ַ ּביֵי:
ּ
ּ
ּ
לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ,דְּ ָא ַמרּ ְ :בפֵ ירו ּׁש ִר ְ ּיב ָתה ּתוֹ ָרה ַח ָייבֵ י ַמלְ ֻקיוֹ ת ְּכ ַחיָיבֵ י ִמיתוֹ ת,
ַמאן ַּת ּנָא דְּ פָ לֵ יג ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי נְח ּו ְניָא ֶ ּבן ַה ָ ּק ָנה?
ִאי ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ִאי ַ -ר ִ ּבי יִצְ ָחק.

רש"י
לרבה דאמר .לרבי מאיר חדוש הוא
כו':
מתיתין כמאן מוקים .לשויי
רומיא דרמין עלה דאלו הן הלוקין
וקיימא לן דאין לוקה ומשלם:
אי כר' מאיר .דאמר לוקה ומשלם
וכדשיהו ריש לקיש:
קשיא בתו .דבשלמא לריש לקיש
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:
ואי כר' חויא בן הקה .דאית ליה
מי לוקה ומשלם כר' מאיר
מדקאמר יום הכפורים כשבת יה''כ
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:
קשיא אחותו .הי מי דמשום
מלקות לא פטר ליה ליפטריה משום
כרת:
ואי כרבי יצחק .תוקמה דאמר
במסכת מכות )דף יד (.אין חייבי
כריתות בכלל מלקות מ' ולית ליה
האי דאלו הן הלוקין הבא על
אחותו ומשום הכי חייבין
בתשלומין:
קשיא ממזרת .דהכל מודים שהוא
במלקות וקתי אית לה קס:
היחא אי סבר .רבה כר' יוחן
כשלא התרו בו דמשלם דחייבי
מלקיות שוגגין ודבר אחר חייב:
איהו מי .מוקי למתי' בשלא התרו
בו כר' יוחן:
אלא אי סבר לה .בממון ומלקות
דאפי' לא התרו בו פטור מממון
ופליג אדרבי יוחן וכל שכן אדעולא
דאמר אפילו התרו בו משלם ממון
ואיו לוקה:
היכי מתרץ לה .לא כר' יוחן ולא
כעולא ולא כריש לקיש:
על כרחך .אי סבירא ליה בממון
ומלקות דלוקה ואיו משלם כרבי
יוחן סבירא ליה בשוגגים דמשלם
ממון ומוקי לה בשלא התרו בו:
לריש לקיש דאמר בפירוש ריבתה
תורה כו' .דחייבי מלקיות שוגגין
פטורין מלשלם:
מאן תא דפליג אדר' חויא.
ומחייב תשלומין בחייבי כריתות
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
מוקי לה אפילו כרבן דפליגי עליה
דרבי מאיר דאמרי אין לוקה
ומשלם והי בשלא התרו בו אלא
לריש לקיש כמאן מוקי לה:
אי רבי מאיר .דאמר לוקה ומשלם:
אי רבי יצחק .דאמר לא שייך
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:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15לה ,ב  -לו ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ֲע ָריוֹ ת,
ּו ׁ ְשנִ ּיוֹ ת ַל ֲע ָריוֹ ת ֵ -אין ָל ֶהן :לֹא ְקנָ ס,
יתוּי.
וְ לֹא ּ ִפ ּ
ַה ְמ ָמ ֶאנֶ ת ֵ -אין ָל ּה :לֹא ְקנָ ס,
יתוּי.
וְ לֹא ּ ִפ ּ
ַאיְ ילוֹ נִ ית ֵ -אין ָל ּה :לֹא ְקנָ ס,
יתוּי.
וְ לֹא ּ ִפ ּ
וְ ַה ּיוֹ ֵצאת ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֵשם ַרע ֵ -אין ָל ּה :לֹא ְקנָ ס,
יתוּי".
וְ לֹא ּ ִפ ּ
"שנִ ּיוֹ ת ַל ֲע ָריוֹ ת"?
"ע ָריוֹ ת" ,ו ַּמאי ׁ ְ
ַמאי ֲ
"ע ָריוֹ ת" ֲ ^ -ע ָריוֹ ת ַמ ּ ָמ ׁש,
לו,א ִאילֵ ָימאֲ :
"שנִ ּיוֹ ת" ִ -מדִּ בְ ֵרי סוֹ פְ ִרים,
ְׁ
ְיתא ַחזְ יָא לֵ ּיה ַ -א ּ ַמאי ֵאין לָ ֶהן ְקנָס?
י
ר
אוֹ
מ
ן
ֵּכיוָ דְּ ִ דְּ ַ ָ
"ע ָריוֹ ת" ַ -ח ּיָיבֵ י ִמיתוֹ ת ֵ ּבית דִּ ין,
ֶא ָּלאֲ :
"שנִ ּיוֹ ת" ַ -ח ּיָיבֵ י ָּכ ֵריתוֹ ת,
ְׁ
ּ
ֲאבָ ל ַחיָיבֵ י לָ אוִ ין  -י ֵׁש לָ ֶהן ְקנָס.
ּו ַמ ּנִי?
ׁ ִש ְמעוֹ ן ַה ִּת ְימנִי ִהיא.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
"ע ָריוֹ ת" ַ -ח ּיָיבֵ י ִמיתוֹ ת ֵ ּבית דִּ ין,
ֲ
ּ
וְ ַחיָיבֵ י ָּכ ֵריתוֹ ת,
"שנִ ּיוֹ ת" ַ -ח ּיָיבֵ י לָ אוִ ין.
ְׁ
ַמ ּנִי?
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנ ְַסיָא ִהיא.

רש"י
עריות ושיות .לקמן מפרש להו:
קס .דאוסה:
פיתוי .דמפותה:
הממאת .בבעלה כגון יתומה
קטה שהשיאתה אמה ומיאה
בבעלה:
אין לה קס .שאיה בחזקת
בתולה הואיל ויסת:
איילוית .שאין לה סימי ערות
לעולם ואיה יולדת לשון איל
זכר דוכריתא דלא ילדה )לעיל
דף יא:(.
אין לה קס .לפי שאין קס אלא
לערה וזו שלא תביא שערות
לעולם כל כ' שה היא בחזקת
קטה ומשם ואילך בוגרת:
והיוצאת משום שם רע .קס''ד
שלא מצא לה בעלה בתולים
ולקמן פריך בת סקילה היא:
עריות ממש .המפורש באחרי
מות והן בכריתות:
שיות .שגזרו חכמים על שיות
להן להרחיק מן העבירה כגון
אם אמו ואם אביו ושאר עריות
השויות בפרק ב' דיבמות )דף
כא:(.
כיון דשיות חזיין ליה
מדאורייתא .קרין ביה ולו
תהיה לאשה:
אמאי אין לה קס .בשלמא
בעריות איכא למימר כשמעון
התימי דלית ליה ערה ערה
הערה אלא שיות קשיא:
שמעון התימי .בריש פירקין
דאמר אשה שיש בה הויה:
ר''ש בן מסיא .דאמר אשה
הראויה לקיימה:
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 .16לו ,א
" ַה ְמ ָמ ֶאנֶ ת ֵ -אין ָל ּה :לֹא ְקנָ ס,
יתוּי".
וְ לֹא ּ ִפ ּ
ָהא ְק ַט ּנָה ְ ּב ָעלְ ָמא ִ -אית לָ ּה.
ַמ ּנִי?
ַר ָ ּבנַן ִהיא,
דְּ ָא ְמ ִריְ :ק ַט ּנָה  -י ֵׁש לָ ּה ְקנָס.
ֵא ָימא ֵסיפָ א:
" ַאיְ ילוֹ נִ ית ֵ -אין ָל ּה :לֹא ְקנָ ס,
יתוּי".
וְ לֹא ּ ִפ ּ
ֲא ָתא לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
דְּ ָא ַמרְ :ק ַט ּנָה ֵ -אין לָ ּה ְקנָס,
וְ ָהא ִ -מ ַ ּק ְטנו ָּת ּה יָצְ ָתה לְ בֶ גֶ ר.
ישא ַ -ר ָ ּבנַן ,וְ ֵסיפָ א ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר?!
ֵר ׁ ָ
וְ כִ י ֵּת ָימא :כּ ו ָּּל ּה ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא,
ּובִ ְמ ָמ ֶא ֶנת ָ -סבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ו ִּמי ָסבַ ר לָ ּה?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַעד ָמ ַתי ַה ַ ּבת ְמ ָמ ֶאנֶ ת?
ש ָערוֹ ת,
ַעד ׁ ֶש ָּת ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶ ּבה ׁ ָשחוֹ ר ַעל ַה ָ ּל ָבן"!
ֶא ָּלאַ :ר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא,
ּובִ ְק ַט ּנָה ָ -סבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ו ִּמי ָסבַ ר לָ ּה?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
זוֹ דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וְ ִאם ִא ָיתא ' -זוֹ דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ַהאי ַּת ּנָא ָ -סבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַ ּב ֲח ָדא,
וּפָ לֵ יג ֲעלֵ ּיה ַ ּב ֲח ָדא.
ַרפְ ָרם ָא ַמר:
"מ ָמ ֶאנֶ ת"?
ַמאי ְ
ָה ְרא ּויָה לְ ָמ ֵאן.
וְ לִ ְיתנֵיְ ' :ק ַט ּנָה'!
ַק ׁ ְשיָא.

רש"י
רבן היא .דפליגי אדר''מ בריש
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:
רבי יהודה אומר .אם לא בעל
לאחר שגדלה ממאת:
עד שירבה שחור על הלבן.
ובדה מפרש שתי שערות
שוכבות וראה כמו שירבה
השחור:
אלא ר' יהודה היא .ובממאת
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:
זו דברי כו' .לקמן בפרקין )דף
מ:(:
סבר לה כר' מאיר .דקטה אין
לה קס משום הכי אין קס
באילוית:
ופליג עליה .בממאת ואמר עד
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:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17לו ,א-ב
" ַאיְ ילוֹ נִ ית ֵ -אין ָל ּה :לֹא ְקנָ ס,
יתוּי".
וְ לֹא ּ ִפ ּ
ו ְּר ִמינ ְִהי:
" ַה ֵח ֶר ׁ ֶשת,
וְ ַה ׁ ּשוֹ ָטה,
וְ ָה ַאיְ ילוֹ נִ ית  -יֵ ׁש ָל ֶהן ְקנָ ס,
וְ יֵ ׁש ָל ֶהן ַט ֲענַ ת ְ ּבתו ִּלים".
וְ ָהאַ ,מאי רו ְּמיָא?
ָהא ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ָהא ַ -ר ָ ּבנַן.
ו ְּד ָק ָא ֵרי לָ ּהַ ,מאי ָק ָא ֵרי לָ ּה?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִאית לֵ ּיה לְ ִמ ְיר ָמא ַא ֲח ִר ֵיתי ִעילָ וֵ ּיה:
" ַה ֵח ֶר ׁ ֶשת,
וְ ַה ׁ ּשוֹ ָטה,
וְ ַהבּ וֹ גֶ ֶרת,
וּמו ַ ּּכת ֵעץ ֵ -אין ָל ֶהן ַט ֲענַ ת ְ ּבתו ִּלים.
ַה ּסו ָּמא,
וְ ַאיְ ילוֹ נִ ית  -יֵ ׁש ָל ֶהן ַט ֲענַ ת ְ ּבתו ִּלים.
סו ָּמכוֹ ס אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
סו ָּמא ֵ -אין ָל ּה ַט ֲענַ ת ְ ּבתו ִּלים"!
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ַ -ר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל,
וְ ָהא ַ -ר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע.
ֵא ַימר דְּ ׁ ָש ְמ ַע ְּת לֵ ּיה לְ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ֵ -היכָ א דְּ ָקא ָט ֲענָה ִא ִיהי,
ֵהיכָ א דְּ לָ א ָקא ָט ֲענָה ִא ִיהי ִ -מי ׁ ָש ְמ ַע ְּת לֵ ּיה?!
ִאין,
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאלְ :מ ֵה ְימנָא,
"פ ַתח ּ ִפ ָיך לְ ִא ֵּלם" ) 33משלי לא ,ח( הוּא.
ְּכגוֹ ן זוֹ ְ ּ -
"וְ ַהבּ וֹ גֶ ֶרת ֵ -אין ָל ּה ַט ֲענַ ת ְ ּבתו ִּלים".
וְ ָה ָא ַמר ַרב:
אשוֹ ן!
בּ וֹ גֶ ֶרת  -נוֹ ְתנִין לָ ּה לַ יְלָ ה ָה ִר ׁ
לו,ב ִאי דְּ ָקא ָט ֵעין ַט ֲע ַנת דָּ ִמים ָ -הכִ י נ ִַמי,
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
דְּ ָק ָט ֵעין ַט ֲע ַנת ' ּ ֶפ ַתח ּ ָפתו ַּח'.
"סו ָּמכוֹ ס אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
סו ָּמא ֵ -אין ָל ּה ַט ֲענַ ת ְ ּבתו ִּלים".
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ סו ָּמכוֹ ס?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְ ּ 33פ ַתח ּ ִפ ָיך לְ ִא ֵּלם ֶאל דִּ ין ָּכל ְ ּבנֵי ֲחלוֹף

רש"י
בתולים.

ויש להן טעת
להפסידה כתובה:
הא ר''מ .דאמר קטה אין לה
קס ואילוית מקטותה יצתה
לבגר:
ודקארי לה מאי קארי לה .מי
שהשיב תשובה זו בבית המדרש
מה עלתה על רוחו ולא סבירא
ליה דאיכא לאוקמיהו כר''מ
ורבן:
משום דאית ליה למירמא
אחריתא עליה .לא הביאה לבית
המדרש אלא לפי שיש להשיב
אחרת על זו חרשת ושוטה
אחרשת ושוטה:
בוגרת .בתוליה כלים מאיליהן:
הא רבן גמליאל .דאמר בפ''ק
אומרת
היא
יב(:
)דף
משאירסתי אסתי אמת
הכא מי אין לה טעת בתולים
להפסידה כתובתה דאמרין אי
הוה פקחת לטעון הוה טעה
משאירסתי אסתי ומהימא:
הא רבי יהושע .דאמר לא מפיה
או חיין הכא יש לה טעת
בתולים דאי מי הוה .טעה קמן
לא מהימין לה:
ותין לה לילה הראשון .ובועל
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
הכי מי הב''ע דקטעין טעת
פתח פתוח .אי דקאמר בעלתי
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
חזקה אין אדם טורח בסעודה
ומפסידה אבל משבגרה אין
רחמה צר כבתחילה ודומה לו
כאילו פתח פתוח:

מסכת כתובות פרק ג' – "אֵ לּוּ ְנ ָﬠרוֹת"

ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשנ ְֶח ֶ ּב ֶטת ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע.
כּ ו ְּּלה ּו  -נ ִַמי ַחבּ ו ִּטי ִמ ַיח ְ ּב ִטי!
כּ ו ְּּלה ּו  -רוֹ אוֹ ת,
ו ַּמ ְראוֹ ת לְ ִא ּ ָמן,
זוֹ ֵ -אינ ָּה רוֹ ָאה,
וְ ֵאינ ָּה ַמ ְר ָאה לְ ִא ּ ָמ ּה.
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רש"י
שחבטה .ובתוליה ושרין:
כולהו רואות .אם שרו בתוליהן
]רואות דם[:
ומראות לאמן .ופוסקות עליהן
שאין בתולות ואם לא הודיעתו
הטעתו:
וזו איה רואה ואיה מראה
לאמה .וזה שכסה בחזקת
חבטת כסה ואין אדם פוסק
עליה ולאו טעות הוא:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18לו ,ב
"וְ ַה ּיוֹ ֵצאת ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֵשם ַרע ֵ -אין ָל ּה :לֹא ְקנָ ס,
יתוּי".
וְ לֹא ּ ִפ ּ
ַה ּיוֹ צֵ את ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֵשם ַרע ּ ַ -בת ְס ִקילָ ה ִהיא!
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ִמי ׁ ֶש ּיָצָ א ָעלֶ ָיה ׁ ֵשם ַרע ְ ּביַלְ דו ָּת ּה ֵ -אין לָ ּה :לֹא ְקנָס,
וְ לֹא ּ ִפ ּיתוּי.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהַ :האי ׁ ְש ָט ָרא ִר ָיעא  -לָ א ַמגְ ִ ּבינַן ֵ ּב ּיה.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא :דְּ נָפַ ק ָקלָ א ֲעלֵ ּיה דִּ ׁ ְש ָט ָרא דְּ זַ יְיפָ א הוּא  -דִּ כְ וָ ָות ּה ָהכָ א :דְּ נָפַ ק ֲעלָ ּה ָקלָ א דִּ זְ נַאי,
וְ ָהא ָא ַמר ָרבָ א :יָצָ א לָ ּה ׁ ֵשם ְמזַ ּנָה ָ ּב ִעיר –
ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לָ ּה!
ֶא ָּלא :דְּ ָאת ּו ֵ ּבי ְּת ֵרי וְ ָא ְמ ִרי:
לְ ִד ְידה ּו ְּתבַ ֲע ַתנ ְִהי ְ ּב ִא ּיסו ָּרא  -דִּ כְ וָ ָות ּה ָהכָ א :דְּ ָאת ּו ֵ ּבי ְּת ֵרי וְ ָא ְמ ִרי:
ּ
לְ ִד ְידה ּו ָא ַמר לְ הוּ" :זַ יְיפ ּו לִ י",
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ָה ָתם ְ ׁ -שכִ ִיחי ּ ְפרוּצִ ין,
ֶא ָּלא ָהכָ א ִ -אם הוּא הו ְּחזַ ק,
ָּכל ִי ְׂש ָר ֵאל ִמי הו ְּחזְ קוּ?!
ָהכָ א נ ִַמי ֵּ -כיוָ ן דְּ ָקא ַמ ֲה ַדר ַא ִּז ּיוּפָ א,
ֵא ַימר :זִ ּיוּפֵ י זַ ּיֵיף וְ כָ ַתב.

רש"י
ריעא .שיצא עליו שם זיוף:
אין חוששין לה .אפי' לכהוה:
אלא .יצא עליה שם רע היכי דמי
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:
בשלמא התם כו' .היכי גמר רב
פפא מיה דלא מגבין בשטרא
כי האי בשלמא התם שכיחי
פרוצין וכיון שיש עדים שהיתה
מחזרת אחר הזות הרבה מצאה
לה משום הכי אין לה קס לאחר
זמן דלאו בחזקת בתולה הואי:
אלא .לגבי שטר:
אם הוא הוחזק .לחזור אחר עידי
שקר:
כל ישראל מי הוחזקו .להיות
שומעין לו לזייף:
אימר זיופי זייף .הוא עצמו למד
לכוין כתב הדומה לכתב ידי
עדים שחתם בו:
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 .19לו ,ב  -לז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהן ְקנָ ס:
ַה ָ ּבא ַעל ַה ִ ּג ּיוֹ ֶרת,
וְ ַעל ַה ׁ ּ ְשבוּיָ ה,
וְ ַעל ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְפדּ ּו,
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ְ ּייר ּו,
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ְח ְרר ּו ,יְ ֵתירוֹ ת ַעל ְ ּבנוֹ ת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ׁ ְשבוּיָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְפדֵּ ית ֲ -ה ֵרי ִהיא ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּש ָת ּה,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּגדוֹ ָלה.
ַה ָ ּבא ַעל ִ ּב ּתוֹ ,
ַעל ַ ּבת ִ ּב ּתוֹ ,
ַעל ַ ּבת ְ ּבנוֹ ,
ַעל ַ ּבת ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
ַעל ַ ּבת ְ ּבנָ ּה,
ַעל ַ ּבת ִ ּב ָּת ּה ֵ -אין ָל ֶהן ְקנָ ס,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ֵ ּייב ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ,
ית ָתן ִ ּב ֵידי ֵ ּבית דִּ ין.
ׁ ֶש ִּמ ָ
וְ ָכל ַה ִּמ ְת ַח ֵ ּייב ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ֵ -אין ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ָממוֹ ן,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִאם ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָאסוֹ ן –
ָענוֹ ׁש יֵ ָענ ֵׁש" )שמות כא ,כב(.

גְּ ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא ָא ְמר ּו דָּ בָ ר ֶא ָחד,
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָ -הא דַּ ֲא ָמ ַרן,
ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא  -דְּ ַת ְניָא:
" ׁ ְשבוּיָ ה  -אוֹ ֶכ ֶלת ִ ּב ְתרו ָּמה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא:
שה ָל ּה ֲע ָר ִבי ַה ָ ּלז,
וְ ִכי ֶמה ָע ָ ׂ
ְ
יה ְ ּ -פ ָס ָל ּה ִמן ַה ְ ּכה ּו ָ ּנה?!".
יעך ָל ּה ֵ ּבין דַּ דֶּ ָ
וְ ִכי ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּמ ֵ
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
דִּ לְ ָמא לֹא ִהיא,
ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָהכָ א ֶ -א ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ְי ֵהא חוֹ ֵטא ִנ ְׂש ָּכר,
ֲאבָ ל ָה ָתם ְּ -כ ַר ָ ּבנַן ְסבִ ָירא לֵ ּיה!
ִאי נ ִַמי,
ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא ָה ָתם ֶ -א ָּלא ִ ּב ְתרו ָּמה דְּ ַר ָ ּבנַן,
ְיתא ְּ -כ ַר ָ ּב ַנן ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
ֲאבָ ל ְקנָס דְּ אוֹ ַרי ָ
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
וְ ַט ֲע ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָהכָ א ֶ ׁ -שלּ ֹא י ְֵהא חוֹ ֵטא ִנ ְׂש ָּכר הוּא?!
וְ ָהא ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ׁ ְשבוּיָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֵ ּבית ֲ -ה ֵרי ִהיא ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּש ָת ּה,
אתיִ ם".
ֲא ִפילּ ּו ַ ּבת ֶע ֶ ׂ
שר ׁ ָשנִ ים ּ ְ -כתו ָ ּּב ָת ּה ָמ ַ
וְ ָה ָתם ַ -מאי ׁ ֶשלּ ֹא י ְֵהא חוֹ ֵטא ִנ ְׂש ָּכר ִא ָּיכא?
ָה ָתם נ ִַמי  -דִּ לְ ָמא ִמ ְימנ ְִעי וְ לֹא נ ְָסבִ י לָ ּה.
ְימה?!
וְ ָסבַ ר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהּ ִ :ב ְקדו ׁ ּ ָּש ָת ּה ַק ּי ָ
וְ ָה ַת ְניָא:

רש"י
מתי'
יתירות על בות שלש שים.
דכיון דראויות לביאה בחזקת
הפקר הן ובעלות בכריותן
והשבויה בשבויתה:
ולא יהיה אסון עוש יעש .הא
אם יהיה אסון לא יעש:
גמ'
שבויה .בת כהן:
אוכלת בתרומה .ולא מחזקין
לה בחזקת בעולה לפסול לה
המחללה בביאתו:
מפי שמיעך לה .כלומר אין
והגין בהן הפקר לאוסן
בבעילה אלא לשחק עמהן:
]רבן .פליגי אדרבי דוסא ואמרו
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
דרבן בעלמא הוא לא גזרו על
ספיקה אבל קס דאפוקי ממוא
הוא אימא לך ספק בעולה היא
ומספיקא לא מפקין ממוא:
דלמא ממעי ולא סבי לה .אי
פחתת כתובתה משוית לה
בחזקת בעולה ומרחקי לה
אפילו ישראל:

32

דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ
ש ֶא ָ ּנה,
" ַה ּפוֹ ֶדה ֶאת ַה ׁ ּ ְשבוּיָ ה  -יִ ּ ָ ׂ
ש ֶא ָ ּנה.
ֵמ ִעיד ָ ּב ּה  -לֹא יִ ּ ָ ׂ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ש ֶא ָ ּנה"!
ֵ ּבין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך  -לֹא יִ ּ ָ ׂ
ָהא ּגוּפָ ּה ַק ׁ ְשיָא:
ּ
ּ
ש ֶא ָ ּנה",
ָא ַמ ְר ָּתַ " :ה ּפוֹ ֶדה ֶאת ַה ׁ ְשבוּיָ ה  -יִ ָ ׂ
ש ֶא ָ ּנה",
וַ ֲה ַדר ָּתנָאֵ " :מ ִעיד ָ ּב ּה  -לֹא יִ ּ ָ ׂ
ש ֶא ּנָה?!
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֵמ ִעיד ָ ּב ּה לֹא ִי ּ ָ ׂ
ָהא לָ א ַק ׁ ְשיָא,
ש ֶא ָ ּנה,
ָהכִ י ָק ָא ַמרַ :ה ּפוֹ ֶדה ֶאת ַה ׁ ּ ְשב ּויָה ו ֵּמ ִעיד ָ ּב ּה ִ -י ּ ָ ׂ
ש ֶא ּנָה.
ֵמ ִעיד ָ ּב ּה ְּכ ִדי  -לֹא ִי ּ ָ ׂ
ִמ ָּכל ָמקוֹ םַ ,ק ׁ ְשיָא לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה!
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ֵא ָימאַ :ר ִ ּבי יְהו ָּדה אוֹ ֵמר:
ש ֶא ּנָה.
ֵ ּבין ָּכ ְך וּבֵ ין ָּכ ְך ִ -י ּ ָ ׂ
ַרב ה ּונָא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
לְ עוֹ לָ ם ִּכ ְד ָק ָתנֵי,
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לְ ִדבְ ֵר ֶיהם דְּ ַר ָ ּבנַן ָק ָא ַמר לְ ה ּו:
ש ֶא ּנָה,
לְ ִד ִידיּ ֵ ,בין ָּכ ְך וּבֵ ין ָּכ ְך ִ -י ּ ָ ׂ
ְ
ש ֶא ּנָה' ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה!
ֶא ָּלא לְ ִד ְידכ ּוּ ֵ ' ,בין ָּכ ְך וּבֵ ין ָּכך  -לֹא ִי ּ ָ ׂ
וְ ַר ָ ּבנַן?
ש ֶא ּנָה,
ַה ּפוֹ ֶדה ֶאת ַה ׁ ּ ְשב ּויָה ו ֵּמ ִעיד ָ ּב ּה ִ -י ּ ָ ׂ
לָ א ׁ ָש ֵדי ִאינ ִׁיש זוּזֵ י ִ ּבכְ ִדי.
ש ֶא ּנָה,
ֵמ ִעיד ָ ּב ּה ְּכ ִדי  -לֹא ִי ּ ָ ׂ
ׁ ֶש ּ ָמא ֵעינָיו ָנ ַתן ָ ּב ּה.

ָר ֵמי לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַרב יוֹ ֵסף:
ְימא?!
לז,א וְ ָסבַ ר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהּ ִ :ב ְקדו ׁ ּ ָּש ָת ּה ַקי ָ
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַה ִ ּג ּיוֹ ֶרת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ְ ּי ָירה וְ ָר ֲא ָתה דָּ ם ַ -ר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
דַּ ָ ּי ּה ׁ ַש ְע ָּת ּה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֲה ֵרי ִהיא ְ ּכ ָכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים,
ו ְּמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
ּו ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה.
ּו ְצ ִר ָיכה ְל ַה ְמ ִּתין ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֳח ָד ׁ ִשים,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ּ
שא ִמ ָיד"!
יא ֵרס וְ ִלי ָ ּנ ֵ ׂ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַמ ִּתיר ֵל ָ
ָא ַמר לֵ ּיה:
גִ ּיוֹ ֶרת ַא ׁ ְשב ּויָה ָקא ָר ֵמית?!
ִ ּג ּיוֹ ֶרת  -לָ א ְמנ ּ ְַט ָרא נַפְ ׁ ָש ּה,
ׁ ְשב ּויָה ְ -מנ ּ ְַט ָרא נַפְ ׁ ָש ּה.
וְ ָר ֵמי ׁ ְשב ּויָה ׁ ְשב ּויָה:
דְּ ַת ְניָא:
" ַה ִ ּג ּיוֹ ֶרת,
וְ ַה ׁ ּ ְשבוּיָ ה,

רש"י
מעיד בה .קא סלקא דעתין
דאפודה קאי שאם היה מעיד בה
שלא בעלה לעובד כוכבים לא
ישאה אם כהן הוא:
משום דמעיד בה וכו' .והא
אמרו הפודה את השבויה
ישאה:
הפודה את השבויה ומעיד בה
ישאה .דאי לאו דקים ליה בגוה
לא שדי זוזי בכדי שהרי לישאה
פדאה:
מעיד בה כדי לא ישאה .שמא
עייו תן בה:
וראתה דם .בו ביום:
דיה שעתה .ולא גזרו בה טומאת
מעת לעת לטמא טהרות שגעה
בהן משעת טבילה עד שעת
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
גזור מפקידה לפקידה:
וצריכה להמתין ג' חדשים .שלא
תשא להבחין בין זרע הזרע
בקדושה לזרע הזרע שלא
בקדושה:
רבי יוסי מתיר .לקמיה מפרש
טעמא:
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וְ ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְפדּ ּו,
ּ
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ְייר ּו,
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ְח ְרר ּו,
יְ ֵתירוֹ ת ַעל ְ ּבנוֹ ת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד ְ -צ ִריכוֹ ת ְל ַה ְמ ִּתין ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֳח ָד ׁ ִשים,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ּ
שא ִמ ָיד"!
יא ֵרס וְ ִלי ָ ּנ ֵ ׂ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַמ ִּתיר ֵל ָ
ִא ׁ ְש ִּתיק.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִמ ִידי ׁ ְש ִמ ַיע לָ ְך ְ ּב ָהא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָהכִ י ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ׁ ֶש ָראו ָּה ׁ ֶש ּנִבְ ֲעלָ ה.
ִאי ָהכִ יַ ,מאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי?
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ָק ָסבַ ר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ִא ׁ ּ ָשה ְמזַ ּנָה ְ -מ ׁ ַש ּ ֶמ ׁ ֶשת ְ ּבמוֹ ְך ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְת ַע ֵ ּבר.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ִ ּג ּיוֹ ֶרת ֵּ -כיוָ ן דְּ ַד ְע ָּת ּה לְ ִאי ַ ּג ּיו ֵּריְ ,מנ ּ ְַט ָרא נַפְ ׁ ָש ּה,
ׁ ְשב ּויָה נ ִַמי  -דְּ לָ א י ְָד ָעה ֵהיכָ א ַמ ְמט ּו לָ ּה,
ׁ ִשפְ ָחה נ ִַמי  -דְּ ׁ ָש ְמ ָעה ִמ ּ ִפי ָמ ָר ּה,
ֶא ָּלא יוֹ צְ ָאה ְ ּב ׁ ֵשן וְ ַעיִן ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
וְ כִ י ֵּת ָימאָּ :כל ִמ ּ ֵמילָ א  -לֹא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ֲה ֵרי ֲאנו ָּסה ו ְּמפו ָּּתה ,דְּ ִמ ּ ֵמילָ א,
וְ ַת ְניָא:
" ֲאנו ָּסה,
ו ְּמפו ָּּתה ְ -צ ִריכוֹ ת ְל ַה ְמ ִּתין ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֳח ָד ׁ ִשים,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ּ
שא ִמ ָיד"!
יא ֵרס וְ ִלי ָ ּנ ֵ ׂ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַמ ִּתיר ֵל ָ
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ָק ָסבַ ר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ִא ׁ ּ ָשה ְמזַ ּנָה ִ -מ ְת ַה ּ ֶפכֶ ת ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְת ַע ֵ ּבר.
וְ ִא ָיד ְך?
ְישינַן ׁ ֶש ּ ָמא לֹא ֶנ ֶהפְ כָ ה יָפֶ ה יָפֶ ה.
ָחי ׁ ִ
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רש"י
צריכות להמתין .ואף על פי
שקטה איה מתעברת גזירה
קטה אטו גדולה:
משמשת במוך .ותת מוך
לאחר בעילה ושואבת הזרע:
מטרא פשה .ומזמת לה מוך:
דלא ידעה היכא ממטו לה.
שבאים למוכרה וסברה דלמא
ממטו לה לגבי ישראל ופרקו לה
ומטרא פשה לשמש במוך:
אלא יוצאה בשן ועין .שפחה
שסימא אדויה את עיה ויצאה
לחירות מא הות ידעה מעיקרא
דתיפוק לחירות דמטרא פשה
לזמן מוך לשימושה:
כל ממילא .מידי דליכא
מעיקרא
ביה
לאיזדהורי
דתיפוק לחירות מודה רבי יוסי:
הרי אוסה דממילא .דלא הות
ידעה דליסליק בה הכי ותזמן לה
מוך:
מתהפכת .שיצא הזרע ולא
יקלוט והא אפילו במידי
דממילא מצו למיעבד וכולן
עושות כן:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .20לז ,א  -לח ,א
" ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָאסוֹ ן ָ -ענוֹ ׁש יֵ ָענ ֵׁש") 34שמות כא ,כב(".
וְ ָהא ֵ -מ ָהכָ א נָפְ ָקא?!
ֵמ ָה ָתם ָנפְ ָקאְּ :
"כ ֵדי ִ ְ ָ

ר ׁשעתוֹ " ) 35דברים כה ,ב( -

ִמ ׁ ּשוּם ִר ׁ ְש ָעה ַא ַחת ַא ָּתה ְמ ַח ּיְיבוֹ ,
וְ ִאי ַא ָּתה ְמ ַח ּיְיבוֹ ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְש ֵּתי ִר ׁ ְש ָעיוֹ ת!

ֲח ָדא ּ ְ -ב ִמ ָיתה ו ָּממוֹ ן,
וַ ֲח ָדא ּ ְ -ב ַמלְ קוֹ ת ו ָּממוֹ ן.
וּצְ ִריכָ א,
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ִמ ָיתה ו ָּממוֹ ן ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא ִאיבּ וּד נ ׁ ְָש ָמה,
ֲאבָ ל ַמלְ קוֹ ת ו ָּממוֹ ן ,דְּ לֵ ָּיכא ִאיבּ וּד נ ׁ ְָש ָמה ֵ -א ָימא :לֹא.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ַמלְ קוֹ ת ו ָּממוֹ ן ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ֲח ִמיר ִא ּיסו ֵּר ּיה,
ֲאבָ ל ִמ ָיתה ו ָּממוֹ ן ,דַּ ֲח ִמיר ִא ּיסו ֵּר ּיה ֵ -א ָימא :לֹא.
צְ ִריכָ א.
וּלְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ,דְּ ָא ַמר :לוֹ ֶקה ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם,
ַּת ְר ֵּתי  -לָ ּ ָמה לִ י?
ֲח ָדא ּ ְ -ב ִמ ָיתה ו ָּממוֹ ן,
לז,ב וַ ֲח ָדא ּ ְ -ב ִמ ָיתה ו ַּמלְ קוֹ ת.
וּצְ ִריכָ א,
ֵיה לָ א ָעבְ ִדינַן,
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ִמ ָיתה ו ָּממוֹ ן ִ -מ ׁ ּשוּם דַּ ֲח ָדא ְ ּבגוּפֵ ּיה וַ ֲח ָדא ְ ּב ָממוֹ נ ּ
ֲאבָ ל ְ ּב ִמ ָיתה ו ַּמלְ קוֹ ת ,דְּ ִא ִידי וְ ִא ִידי ְ ּבגוּפֵ ּיה ֵ -א ָימאִ :מ ָיתה ֲא ִריכְ ָּתא ִהיא ,וְ נ ֲַעבֵ יד ֵ ּב ּיה.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ִמ ָיתה ו ַּמלְ קוֹ ת  -דְּ ַת ְר ֵּתי ְ ּבגוּפֵ ּיה לָ א ָעבְ ִדינַן,
ֵיה ֵ -א ָימא :נ ֲַעבֵ יד ֵ ּב ּיה.
ֲאבָ ל ִמ ָיתה ו ָּממוֹ ן ,דַּ ֲח ָדא ְ ּבגוּפֵ ּיה וַ ֲח ָדא ְ ּב ָממוֹ נ ּ
צְ ִריכָ א.
"וְ ל ֹא ִת ְקח ּו ֹכ ֶפר לְ נ ֶֶפ ׁש רֹצֵ ַח" ) 36במדבר לה ,לא(  -לָ ּ ָמה לִ י?
ֵיה וְ ִתפְ ְט ֵר ּיה ִמ ְּק ָטלָ א.
דְּ ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא :לָ א ִּת ׁ ְשקוֹ ל ָממוֹ נָא ִמי ּנ ּ
"ל ֹא ִת ְקח ּו ֹכ ֶפר לָ נוּס ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ " ) 37במדבר לה ,לב(  -לָ ּ ָמה לִ י?
ֵיה וְ ִתפְ ְט ֵר ּיה ִמן ָ ּגלוּת.
דְּ ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא :לָ א ִּת ׁ ְשקוֹ ל ָממוֹ נָא ִמי ּנ ּ
ו ְּת ֵרי ְק ָר ֵאי  -לָ ּ ָמה לִ י?
ַחד ּ ְ -ב ׁשוֹ גֵ ג,
וְ ַחד ּ ְ -ב ֵמזִ יד.
וּצְ ִריכִ י,
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ֵמזִ יד ִ -מ ׁ ּשוּם דַּ ֲח ִמיר ִא ּיסו ֵּר ּיה,
ֲאבָ ל ׁשוֹ גֵ ג ,דְּ לָ א ֲח ִמיר ִא ּיסו ֵּר ּיה ֵ -א ָימא :לֹא.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ׁשוֹ גֵ ג ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ לֵ ָּיכא ִאיבּ וּד נ ׁ ְָש ָמה,
ֲאבָ ל ֵמזִ יד ,דְּ ִא ָּיכא ִאיבּ וּד נ ׁ ְָש ָמה ֵ -א ָימא :לֹא.

נָשים וְ נָגְ פ ּו ִא ּׁ ָשה ָה ָרה וְ יָ צְ א ּו יְ לָ ֶד ָיה וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָאסוֹן ָענ ֹו ׁש יֵ ָע ׁנֵש ַּכ ֲא ׁ ֶשר יָ ׁ ִשית ָעלָ יו ַ ּב ַעל ָה ִא ּׁ ָשה וְ ַנָתן ִ ּבפְ לִ לִ ים
 34וְ כִ י יִ ָּנצ ּו ֲא ׁ ִ
 35וְ ָהיָ ה ִאם ִ ּבן ַהכּ וֹת ָה ָר ׁ ָשע וְ ִה ּ ִפיל ֹו ַה ּׁשֹפֵ ט וְ ִה ָּכה ּו לְ פָ נָיו ְּכ ֵדי ִר ׁ ְש ָעת ֹו ְ ּב ִמ ְס ּ ָפר
 36וְ ל ֹא ִת ְקח ּו כֹפֶ ר לְ נֶ פֶ ׁש רֹצֵ ַח ֲא ׁ ֶשר הוּא ָר ׁ ָשע לָ מוּת ִּכי מוֹת יו ָּמת
 37וְ ל ֹא ִת ְקח ּו כֹפֶ ר לָ נוּס ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ ט ֹו לָ ׁשוּב לָ ׁ ֶש ֶבת ָ ּב ָא ֶרץ ַעד מוֹת ַהכּ ֵֹהן

רש"י
משום דאיכא איבוד שמה .יש
כאן עוש חמור ודיו בכך אם
עשתו לאבד שמה ליהרג:
אימא לא .אין זה עוש יתירה
וליעביד ביה תרתי:
דלא חמיר איסוריה .לא עבר
עבירה חמורה ודיו שתעשו
עוש אחד:
לא תקחו כופר .משמע מי אם
תהרגו לא תעשו ממון:
דאמר רחמא .שויא הוא
דמשין לאו לאשמעין דלא
תעביד ביה תרתי אלא
לאשמועין בחיוב מיתה לבדה
שלא יפדה בממון:
לא תקחו כופר לוס .קא ס''ד
לא תעביד ביה תרתי להורג
בשוגג גלות וממון:
וצריכי דאי אשמעין מזיד .דלא
ליפרוק פשיה בממון הוה
אמיא משום דחמיר איסוריה
אבל בשוגג ליפרוק פשיה בממון
מגלות:
ואי אשמעין שוגג .דמשום דאין
בגלותו איבוד שמה להכי לא
לפטריה בממון אלא ליגלי:
אבל מזיד .משום איבוד שמה
אימור ישקול ממוא וקיים
פש בישראל:
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צְ ִריכָ א.

רש"י

"וְ לָ ָא ֶרץ ל ֹא יְ כֻ ּ ַפר לַ דָּ ם ֲא ׁ ֶשר ׁ ֻש ּ ַפ ְך ָ ּב ּה ִּכי ִאם ְ ּב ַדם ׁשֹ ְפכוֹ " ) 38במדבר לה ,לג(  -לָ ּ ָמה לִ י?
ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַת ְניָא:
ְ
ּ
" ִמ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ִאם נִ ְת ָע ְר ָפה ֶעגְ ָלה ,וְ ַא ַחר ָ ּכך נִ ְמ ָצא ַההוֹ ֵרג ִ -מ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ֵאין פוֹ ְט ִרין אוֹ תוֹ ?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ לָ ָא ֶרץ ל ֹא יְ כֻ ּ ַפר לַ דָּ ם ֲא ׁ ֶשר ׁ ֻש ּ ַפ ְך ָ ּבה ] ִּכי ִאם ְ ּב ַדם ׁש ְֹפכוֹ "[ּ".
"וְ ַא ָּתה ְּת ַב ֵער ַהדָּ ם ַה ּנ ִָקי ִמ ִּק ְר ֶ ּב ָך" ) 39דברים כא ,ט(  -לָ ּ ָמה לִ י?
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַת ְניָא:
" ִמ ַ ּניִ ן ַל ּמו ָּמ ִתים ְ ּב ַסיִ יף ׁ ֶשהוּא ִמן ַה ַּצ ָּואר?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ַא ָּתה ְּת ַב ֵער ַהדָּ ם ַה ּנ ִָקי ִמ ִּק ְר ֶ ּב ָך",
הו ְּק ׁש ּו ָ ּכל ׁשוֹ ְפ ֵכי דָּ ִמים ְל ֶעגְ ָלה ֲערו ָּפה,
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ִ -מן ַה ַּצ ָּואר,
ַאף ׁשוֹ ְפ ֵכי דָּ ִמים ִ -מן ַה ַּצ ָּואר".
ִאיַ ,מה ְּל ַה ָּלן ּ ְ -בקוֹ פִ יץ ו ִּמ ּמוּל עוֹ ֶרף,
ַאף ָּכאן ּ ְ -בקוֹ פִ יץ ו ִּמ ּמוּל עוֹ ֶרף?
ָא ַמר ַרב נ ְַח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה:
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲע ָך ָ

ּכמוֹ ָך" ) 40ויקרא יט ,יח( ּ -ברוֹ ר לוֹ
ְ

ִמ ָיתה ָיפָ ה.

ָּ
"כל ֵח ֶרם ֲא ׁ ֶשר יָ ֳח ַרם ִמן ָה ָא ָדם  -ל ֹא יִ ּ ָפ ֶדה" )ויקרא כז ,כט(  -לָ ּ ָמה לִ י?
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַת ְניָא:
"ע ְרכּ וֹ ָע ַלי" ִ -מ ַ ּניִ ן ׁ ֶשלּ ֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם?
:
ד
ח
א
ר
מ
א
,
ג
ֶ
יה ֵר וְ ָ ַ ֶ ָ
" ִמ ַ ּניִ ן ְליוֹ ֵצא ֵל ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָּ :
"כל ֵח ֶרם ֲא ׁ ֶשר יָ ֳח ַרם ִמן ָה ָא ָדם  -ל ֹא יִ ּ ָפ ֶדה",
יָ כוֹ ל ַאף קוֹ ֶדם ׁ ֶש ִ ּנגְ ַמר דִּ ינוֹ ֵ ּכן?
"מן ָה ָא ָדם"  -וְ לֹא ָ ּכל ָה ָא ָדם".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
וּלְ ַר ִ ּבי ֲח ַנ ְניָא ֶ ּבן ֲע ַקבְ יָא,
דְּ ָא ַמר" :נֶ ֱע ָר ְךִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשדָּ ָמיו ְקצו ִּבין" )ערכין א ,ג(,
ַהאי ָּ
"כל ֵח ֶרם" ַ -מאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקה אוֹ ֵמר:
ְל ִפי ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ַל ּמו ָּמ ִתים ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין ָממוֹ ן ו ִּמ ְת ַ ּכ ּ ֵפר ָל ֶהן,
"אם כּ ֹ ֶפר יו ׁ ַּשת ָעלָ יו" ) 41שמות כא ,כט-ל(,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ :
יָ כוֹ ל ַאף ִ ּב ֵידי ָא ָדם ֵ ּכן?
"ח ֶרם ִמן ָה ָא ָדם  -ל ֹא יִ ּ ָפ ֶדה".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֵ :
יתנָ ה ׁ ִשגְ גָ ָתן ְל ַכ ּ ָפ ָרה,
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ִמיתוֹ ת ֲחמוּרוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּ
יתנָ ה ׁ ִשגְ גָ ָתן ְל ַכ ּ ָפ ָרה ִ -מ ַ ּניִ ן?
ִמיתוֹ ת ַקלּ וֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְּ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָּ :
"כל ֵח ֶרם"".

כי אם בדם שופכו .ולא בפדיון
ממון למה לי מלא תקחו כופר
פקא:
שאין פוטרין אותו .לומר כבר
תכפר בעודו ספק שהעגלה
מכפרת על הספק:
ואתה תבער .בתר עריפה כתיב:
מיתה יפה .בסייף ומצד
הסימים שימות מהר:
כל חרם וגו' .משמע לשון חייבי
מיתות כמו זובח לאלהים יחרם
)שמות כב(:
ערכו עלי .ואע''פ שערך איו לפי
דמים אלא לפי שים לא אמר
כלום דמעטיה קרא הכא והאי
חרם לשון הקדש הוא:
שדמיו קצובין .בתורה לפי שים
ולא דמי לאומר דמיו עלי דדמים
אין לו אבל ערך יש לו:
למומתין בידי שמים .כגון מי
שהרג שורו את הפש דכתיב ביה
יומת ולא מיתת בית דין דפקא
לן בסהדרין )דף טו (:מות יומת
המכה רוצח הוא על רציחתו
אתה הורגו ואי אתה הורגו על
רציחת שורו והאי יומת בידי
שמים:
יכול אף .חייבי מיתות ב''ד יפדו
בממון:
חרם מן האדם .אדם שמחויב
חרם:
אלא מיתות חמורות שלא יתה
שגגתן לכפרה .כיון דקרא לא
פריש כל מיתות מיסתייך אי
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:
מיתות קלות .הייו כל מיתות
האמורות בהן כרת על זדוו בלא
התראה יש כפרה בשגגתה
בחטאת כגון עבודת כוכבים
ושבת ועריות א'' רוצח שיש
כפרה לשגגתו בגלות:
ולא ממילא .שמעת לה מלא
תקחו כופר הא גבי רוצח כתיבא
ויתה כפרה לשגגתו ואשמעין
קרא שלא יציל את עצמו בממון
ולמה לי תו כל חרם:

וְ לֹא ִמ ּ ֵמילָ א ִמ ּ
ֵיה וְ ִתיפְ ְט ֵר ּיה?!
"ל ֹא ִת ְקח ּו ֹכ ֶפר" ) 42במדבר לה ,לא( ׁ ָש ְמ ַע ְּת ִמי ּנ ָּה :לָ א ִּת ׁ ְשקוֹ ל ָממוֹ נָא ִמי ּנ ּ
ָּ
"כל ֵח ֶרם" ) 43ויקרא כז ,כט(  -לָ ּ ָמה לִ י?
ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
 38וְ ל ֹא ַת ֲחנִיפ ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם ָ ּב ּה ִּכי ַהדָּ ם הוּא יַ ֲחנִיף ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ לָ ָא ֶרץ ל ֹא יְ כֻ ּ ַפר לַ דָּ ם ֲא ׁ ֶשר ׁ ֻש ּ ַפ ְך ָ ּב ּה ִּכי ִאם ְ ּב ַדם ׁשֹפְ כ ֹו
שה ַה ָ ּי ׁ ָשר ְ ּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה
 39וְ ַא ָּתה ְּת ַב ֵער ַהדָּ ם ַה ּנ ִָקי ִמ ִּק ְר ֶ ּב ָך ִּכי ַת ֲע ֶ ׂ
ָ
ָ
 40ל ֹא ִת ּקֹם וְ ל ֹא ִת ּטֹר ֶאת ְ ּבנֵי ַע ּ ֶמ ָך וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעך ָּכמ ֹוך ֲאנִי יְ ה ָ ֹוה
 41וְ ִאם ׁש ֹור ָ ּנַגח הוּא ִמ ְּתמֹל ׁ ִשלְ ׁשֹם וְ הו ַּעד ִ ּב ְב ָעלָ יו וְ ל ֹא יִ ׁ ְש ְמ ֶרנּ ּו וְ ֵה ִמית ִא ׁיש א ֹו ִא ּׁ ָשה ַה ּׁש ֹור יִ ָּס ֵקל וְ גַ ם ְ ּב ָעלָ יו יו ָּמתִ :אם כּ ֹפֶ ר יו ׁ ַּשת ָעלָ יו וְ ַנָתן ּ ִפ ְדיֹן
נַ פְ ׁש ֹו ְּככֹל ֲא ׁ ֶשר יו ׁ ַּשת ָעלָ יו:
 42וְ ל ֹא ִת ְקח ּו כֹפֶ ר לְ נֶ פֶ ׁש רֹצֵ ַח ֲא ׁ ֶשר הוּא ָר ׁ ָשע לָ מוּת ִּכי מוֹת יו ָּמת
ָּ 43כל ֵח ֶרם ֲא ׁ ֶשר יָ ֳח ַרם ִמן ָה ָא ָדם ל ֹא יִ ּ ָפ ֶדה מוֹת יו ָּמת
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ָא ִמינָא:
ְ
ּ
לּ
ִית ָנה ׁ ִשגְ גָ תוֹ לְ כַ ּ ָפ ָרה,
נ
א
ֹ
ש
ׁ
,
ָיה
י
ע
ך
ר
לח,א ָהנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דַּ ֲה ָרגוֹ דֶּ ֶ ֲ לִ
ְּ
ֶ
ֵיה וְ נִיפְ ְט ֵר ּיה,
ִישקוֹ ל ָממוֹ נָא ִמי ּנ ּ
ִיתנָה ׁ ִשגְ גָ תוֹ לְ כַ ּ ָפ ָרה ֵ -א ָימא :נ ׁ ְ
ֲאבָ ל ֲה ָרגוֹ דֶּ ֶר ְך י ְִר ָידה ,דְּ נ ְּ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
ָהא ִ -מדְּ ָת ּנָא דְּ בֵ י ִחזְ ִק ָ ּיה נָפְ ָקא,
דְּ ָתנָא דְּ בֵ י ִח ְז ִק ּיָה:
"מ ֵּכה ָא ָדם" " ּו ַמ ֵּכה ְב ֵה ָמה" )ויקרא כד ,כא(,
" ַ
ַמה ַּמ ֵ ּכה ְ ּב ֵה ָמה  -לֹא ָח ַל ְק ָּת בּ וֹ ֵ ּבין ׁשוֹ גֵ ג ְל ֵמזִ יד,
ֵ ּבין ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין ְל ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין,
ֵ ּבין דֶּ ֶר ְך יְ ִר ָידה ְל ֶד ֶר ְך ֲע ִל ָ ּייהְ ,לפוֹ ְטרוֹ ָממוֹ ן,
ֶא ָ ּלא ְל ַח ְ ּייבוֹ ָממוֹ ן,
ַאף ַמ ֵ ּכה ָא ָדם  -לֹא ַּת ֲחלוֹ ק בּ וֹ ֵ ּבין ׁשוֹ גֵ ג ְל ֵמזִ יד,
ֵ ּבין ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין ְל ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין,
ֵ ּבין דֶּ ֶר ְך יְ ִר ָידה ְל ֶד ֶר ְך ֲע ִל ָ ּיהְ ,ל ַח ְ ּייבוֹ ָממוֹ ן,
ֶא ָ ּלא ְלפוֹ ְטרוֹ ָממוֹ ן"!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ָא ִמינָא:
ָהנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ ִס ּ ֵימא ֶאת ֵעינוֹ וַ ֲה ָרגוֹ ָ ּב ּה,
ֵיה.
ִישקוֹ ל ָממוֹ נָא ִמי ּנ ּ
ֲאבָ ל ֵהיכָ א דְּ ִס ּ ֵימא ֶאת ֵעינוֹ וַ ֲה ָרגוֹ ְ ּב ָדבָ ר ַא ֵחר ֵ -א ָימא :נ ׁ ְ
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
ְ
ָהא נ ִַמי ֵ -מ ִא ָידך ַּת ּנָא דְּ בֵ י ִחזְ ִק ּיָה ָנפְ ָקא,
דְּ ָתנָא דְּ בֵ י ִח ְז ִק ּיָה:
44
"עיִ ן ַּת ַחת ַעיִ ן" )שמות כא ,כד(,
" ַ
וְ לֹא ַעיִ ן וְ נֶ ֶפ ׁש ַּת ַחת ַעיִ ן"!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא:
הוֹ ִאיל וְ ִחידּ ו ּׁש הוּא ׁ ֶש ִחידְּ ׁ ָשה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְקנָס,
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִמ ְיק ִטיל ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וּלְ ַר ָ ּבה ,דְּ ָא ַמרִ :חידּ ו ּׁש הוּא ׁ ֶש ִחידְּ ׁ ָשה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְק ָנס,
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִמ ְיק ִטיל ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ַהאי ָּ
"כל ֵח ֶרם" )ויקרא כז ,כט( ַ -מאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַת ּנָא ַק ּ ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֲח ַנ ְניָא ֶ ּבן ֲע ַקבְ יָא.

ַ 44עיִ ן ַּת ַחת ַעיִ ן ׁ ֵשן ַּת ַחת ׁ ֵשן יָ ד ַּת ַחת יָ ד ֶרגֶ ל ַּת ַחת ָרגֶ ל

רש"י
הי מילי .דלא תקחו כופר
לפטור רוצח מזיד מקטלא:
היכא דהרגו .במזיד דרך עלייה
בהפת ידו הכהו מאחריו
דדכוותה בשוגג לא יתן לכפרת
גלות כדכתיב ויפל דרך פילה:
מדתא דבי חזקיה פקא .שאין
חילוק בין דרך עלייה לדרך
ירידה:
לחייבו ממון .והוא הדין לפדותו
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
חמא כו' .איצטריך חד מהי
קראי לאשמועין דלא ליעביד
ביה תרתי ואף על גב דפקא לן
מולא יהיה אסון:
הי מילי .דלא עשין ליה
בתרתי היכא דסימא את עיו
והרגו בה באותה מכה ומת:
בדבר אחר .במכה אחרת ובבת
אחת:
אימא .יעשיה דמי עין ומיתה
בשביל ההריגה:
הא .דסימא עיו והרגו בה:
מאידך דבי חזקיה פקא .דלא
תיעשיה:
ולא עין ופש תחת עין .מייה
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:
סלקא דעתך אמיא חידוש הוא
שחידשה תורה .בכל תשלומי
קס שאיו דין אלא גזרת מלך
בעלמא וכיון דחידוש הוא
וגזירת חוק אימא אע''ג דאיכא
בהדיה מיתה לשלם:
קמ''ל .חד מהך קראי יתירא
שאיו עין לממון תיהו עין
לקס:
כתא קמא .ודריש ליה באומר
ערכו של יוצא ליהרג עלי:
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 .21לח ,א  -לח ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
נַ ֲע ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָא ְר ָסה וְ נִ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה ַ -ר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי אוֹ ֵמר:
ֵאין ָל ּה ְקנָ ס.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יֵ ׁש ָל ּה ְקנָ ס,
ו ְּקנָ ָס ּה ְל ַע ְצ ָמ ּה.

גְּ ָמ ָרא
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּגלִ ילִ י?
שה") 45דברים כב ,כח(,
"א ׁ ֶשר ל ֹא אֹ ָר ָ ׂ
ָא ַמר ְק ָראֲ :
ָהא אוֹ ָר ָסה ֵ -אין לָ ּה ְקנָס.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א?
שה"  -לְ ָאבִ ָיה,
"א ׁ ֶשר ל ֹא אֹ ָר ָ ׂ
ֲ
ָהא אוֹ ָר ָסה  -לְ ַעצְ ָמ ּה.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה,
"נ ֲַע ָרה" וְ לֹא בּ וֹ גֶ ֶרת ָ -הכִ י נ ִַמי דִּ לְ ַעצְ ָמ ּה?!
ְּ
"בתוּלָ ה" וְ לֹא ְ ּבעוּלָ ה ָ -הכִ י נ ִַמי דִּ לְ ַעצְ ָמ ּה?!
ֶא ָּלא לְ גַ ְמ ֵרי,
ָהכָ א נ ִַמי  -לְ גַ ְמ ֵרי!
ָא ַמר לָ ְך ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א:
שה" ִ -מ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַת ְניָא:
ַהאי "ל ֹא אֹ ָר ָ ׂ
שה" -
"א ׁ ֶשר ל ֹא אֹ ָר ָ ׂ
" ֲ
ּ ְפ ָרט ְלנַ ֲע ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָא ְר ָסה וְ נִ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ֵאין ָל ּה ְקנָ ס,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יֵ ׁש ָל ּה ְקנָ ס,
יה.
ו ְּקנָ ָס ּה ְל ָא ִב ָ
וְ ַהדִּ ין נוֹ ֵתן:
יה זַ ַ ּכאי ְ ּב ֶכ ֶסף ְקנָ ָס ּה,
ב
א
,
יה
ּש
ׁ
ו
ק
ף
ס
כ
ב
ּ
אי
כ
ּ
יה
ידּ
ֶ ָ וְ ָ ִ ָ
הוֹ ִאיל וְ ָא ִב ָ זַ ַ ְ ֶ ֶ ִ
יה,
יהַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָא ְר ָסה וְ נִ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה ְ -ל ָא ִב ָ
ַמה ֶ ּכ ֶסף ִקידּ ו ׁ ֶּש ָ
ּ
ּ
יה.
ב
א
ל
ה
ש
ׁ
ר
ג
ת
ה
ס
ר
א
ת
נ
ּ
ש
ׁ
י
פ
ל
ע
ף
א
ְ ָ ִ ָ
ַאף ֶ ּכ ֶסף ְקנָ ָס ּה ָ ְ ָ ְ ִ ֶ ִ ַ ַ ,וְ נִ ְ ָ ְ ָ
שה"?
"א ׁ ֶשר ל ֹא אֹ ָר ָ ׂ
ִאם ֵ ּכןַ ,מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֲ :
ימ ּנ ּו ְ ּגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה:
מו ְּפנֶ ה ְל ַה ִ ּק ׁיש לוֹ וְ ָלדוּן ֵה ֶ
שה",
"א ׁ ֶשר ל ֹא אֹ ָר ָ ׂ
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאןֲ :
שה" ) 46שמות כב ,טו(,
"א ׁ ֶשר ל ֹא אֹ ָר ָ ׂ
וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלןֲ :
ישים
ַמה ָ ּכאן ֲ -ח ִמ ׁ ּ ִ
ּ
ישים,
ַאף ְל ַה ָ ּלן ֲ -ח ִמ ׁ ִ
ו ַּמה ְ ּל ַה ָ ּלן ְ ׁ -ש ָק ִלים,
ַאף ָ ּכאן ְ ׁ -ש ָק ִלים".

רש"י
מתי'
שתארסה ותגרשה .דאילו
ארוסה שלא תגרשה חייב
מיתה ואין שם קס:
אין לה קס .טעמא מפרש
בגמרא ורישא דקתי אשת אחיו
ואשת אחי אביו דבתארסה
ותגרשה עסקין וקתי יש להן
קס ר' עקיבא היא:
גמ'
אלא מעתה .לר' עקיבא הא
דכתיב ערה למעוטי בוגרת
ובתולה למעוטי בעולה:
הכי מי .דלא ממעט לגמרי
ותדרוש ערה לאביה הא בוגרת
לעצמה הא לא אשכחן
דאישתמיט תא ומתי בוגרת
יש לה קס וימא רבי עקיבא
היא:
וקסה לאביה .ולקמן מקשין
דר''ע אדר''ע:
הואיל ואביה זכאי בכסף
קידושיה .שלו הוא בערותה
ולקמן יליף לה בפרק ערה
שתפתתה )דף מו:(:
מה כסף קידושיה אף על פי
שתארסה ותגרשה .מאחר
כשחוזרת ומתקדשת בתוך
ערות:
לאביה הוי .דהא כל קידושי
ערות ילפין לאביה דגבי
קידושין לא כתיב מיעוטא
דאשר לא אורסה כי הכא:
אמר כאן .באוס:
להלן .במפתה:
מה להלן .במפתה שקלים
דכתיב ישקול:
אימא בתולה לגזירה שוה .ולאו
למעוטי בעולה ויהא קס
לבעולה:

וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א,
שה"  -לִ גְ זֵ ָירה ׁ ָשוָ ה,
"א ׁ ֶשר ל ֹא אֹ ָר ָ ׂ
ַמאי ָחזֵ ית דַּ ֲ
"בתוּלָ ה"  -לְ ַמעו ֵּטי ְ ּבעוּלָ ה?
ּו ְ
לח,ב ֵא ָימאּ ְ :
"בתוּלָ ה"  -לִ גְ זֵ ָירה ׁ ָשוָ ה,
"א ׁ ֶשר ל ֹא אוֹ ָר ָסה" ְ ּ -פ ָרט לְ נ ֲַע ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָא ְר ָסה וְ ִנ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה!
וַ ֲ

ש ּה וְ ׁ ָשכַ ב ִע ּ ָמ ּה וְ נִ ְמצָ א ּו :וְ ַנָתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָר ֲח ִמ ּׁ ִשים ָּכ ֶסף וְ ל ֹו ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת
שה ו ְּתפָ ָ ׂ
ִּ 45כי יִ ְמצָ א ִא ׁיש ֲנַע ָר ְבתוּלָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא א ָֹר ָ ׂ
ֲא ׁ ֶשר ִע ָּנ ּה ל ֹא יוּכַ ל ׁ ַש ְּל ָח ּה ָּכל יָ ָמיו:
שה וְ ׁ ָשכַ ב ִע ּ ָמ ּה ָמהֹר יִ ְמ ָה ֶר ָּנה לּ ֹו לְ ִא ּׁ ָשה
 46וְ כִ י יְ פַ ֶּתה ִא ׁיש ְ ּבתוּלָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא א ָֹר ָ ׂ
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"א ׁ ֶשר ל ֹא אוֹ ָר ָסה"  -לִ גְ זֵ ָירה ׁ ָשוָ ה,
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָראֲ :
ׁ ֶש ֲה ֵרי ֲאנִי קוֹ ֵרא ָ ּב ּה" :נ ֲַע ָרה ְ ּבתוּלָ ה".
ַאדְּ ַר ָ ּבה,
ְּ
"בתוּלָ ה"  -לִ גְ זֵ ָירה ׁ ָשוָ ה,
"א ׁ ֶשר ל ֹא אוֹ ָר ָסה"!
ׁ ֶש ֲה ֵרי ֲאנִי קוֹ ֵרא ָ ּב ּהֲ :
יש ַּת ּנֵי ּגוּפָ ּה,
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָראָ :הא ִ -א ׁ ְ
יש ַּת ּנֵי ּגוּפָ ּה.
וְ ָהא  -לֹא ִא ׁ ְ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּגלִ ילִ יַ ,האי ְסבָ ָרא ְ -מנָא לֵ ּיה?
נָפְ ָקא לֵ ּיה ִמדְּ ַת ְניָא:
" ֶּ
"כ ֶסף יִ ׁ ְשקֹל ְּכמֹ ַהר ַה ְ ּבת ּול ֹת" ) 47שמות כב ,טז( ֶ ׁ -ש ְ ּי ֵהא זֶ ה ְ ּכמוֹ ַהר ַה ְ ּבתוּלוֹ ת,
וּמוֹ ַהר ַה ְ ּבתוּלוֹ ת ָ ּכזֶ ה".

ִ 47אם ָמ ֵאן יְ ָמ ֵאן ָא ִב ָיה לְ ִת ָּת ּה ל ֹו ֶּכ ֶסף יִ ׁ ְשקֹל ְּכמ ַֹהר ַה ְ ּבת ּול ֹת

רש"י
מסתברא אשר לא אורסה
לגזירה שוה .ואפי' אורסה אית
לה קס:
שהרי אי קורא בה ערה
שתארסה
בתולה .אע''פ
ותגרשה דהא ערה בתולה היא
כדכתיב קרא אבל בעולה שאין
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:
מסתברא .ארוסה יש לה קס
ובעולה אין לה:
דהא אישתי גופה .ופגמה אין
רב כל כך:
והא .דתארסה ותגרשה לא
שתה גופה:
הא סברא .דחמשים כסף דאוס
שקלים הן וכסף ישקול דמפתה
יהו חמשים:
כמוהר הבתולות .מין המפורש
אצל אוס דהייו חמשים:
ומוהר הבתולות .יהיו שקלים:
כזה .שכתוב בו ישקול:
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 .22לח ,ב
יבא אוֹ ֵמר:
]" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יֵ ׁש ָל ּה ְקנָ ס,
ו ְּקנָ ָס ּה ְל ַע ְצ ָמ ּה".
יבא אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יֵ ׁש ָל ּה ְקנָ ס,
יה"[.
ב
ו ְּקנָ ָס ּה ְל ָא ִ ָ
ַק ׁ ְשיָא דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ַאדְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א!
ְּת ֵרי ַּת ּנ ֵָאי וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א.
ִיתין ,לֹא ָא ְתיָא ְ ּגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה ו ַּמ ּ ְפ ָקא לֵ ּיה לִ ְק ָרא ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵט ּיה לְ גַ ְמ ֵרי,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א דְּ ַמ ְתנ ִ
ְיתאָ ,א ְתיָא ְ ּגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה ו ַּמ ּ ְפ ָקא ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵט ּיה לְ גַ ְמ ֵרי?!
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א דְּ בָ ַרי ָ
ָא ַמר ַרב נ ְַח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
"א ׁ ֶשר לֹא ֲארו ָּסה".
ְק ִרי ֵ ּב ּיהֲ :
ֲארו ָּסה ּ ַ -בת ְס ִקילָ ה ִהיא!
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וְ ִחידּ ּו ׁש הוּא ׁ ֶש ִחידְּ ׁ ָשה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְקנָס,
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִמ ְיק ִטיל ְ -מ ׁ ַש ֵּלם.
וּלְ ַר ָ ּבה ,דְּ ָא ַמרִ :חידּ ו ּׁש הוּא ׁ ֶש ִחידְּ ׁ ָשה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְק ָנס,
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִמ ְיק ִטיל ְ -מ ׁ ַש ֵּלם,
ַמאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ִיתין.
ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א דְּ ַמ ְתנ ִ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ְקנָ ָס ּה ְל ִמי?
יה.
ְל ָא ִב ָ
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים:
ְל ַע ְצ ָמ ּה".
" ְל ַע ְצ ָמ ּה" ַ -א ּ ַמאי?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ָהכָ א ּ ְ -בנ ֲַע ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָא ְר ָסה וְ ִנ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה ָע ְס ִקינַן,
ְיתא.
ִיתין וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א דְּ בָ ַרי ָ
וְ ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י ִ ּבפְ לוּגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א דְּ ַמ ְתנ ִ

רש"י
קשיא דרבי עקיבא .דברייתא
דאמר קסה לאביה:
אדרבי עקיבא .דמתי':
לא אתיא גזירה שוה ומפקא
לקרא מפשטיה לגמרי .דאתא
פשטיה לאשמועין הא ארוסה
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:
קרי ביה .בפשטיה אשר לא
ארוסה למעוטי ארוסה:
בת סקילה היא .ומלא יהיה
אסון פקא פטורא מתשלומין:
קסה למי .קא סלקא דעתך
בסתם אוסה קאי:
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 .23לח ,ב  -לט ,א
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָ ּבא ָעלֶ ָיה ,ו ֵּמ ָתה ָ ּ -פטוּר,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ נ ַָתן לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָרה" ) 48דברים כב ,כט( ,וְ לֹא לַ ֲאבִ י ֵמ ָתה.
ִמ ְּל ָתא דִּ פְ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה לְ ַא ַ ּביֵי ִ -מ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה לְ ָרבָ א.
דְּ בָ ֵעי ָרבָ א:
י ֵׁש ֶ ּבגֶ ר ַ ּב ֶ ּקבֶ ר ,אוֹ ֵאין ֶ ּבגֶ ר ַ ּב ֶ ּקבֶ ר?
י ֵׁש ֶ ּבגֶ ר ַ ּב ֶ ּקבֶ ר ,וְ ִדבְ ָנ ּה ָהוֵ י,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֵאין ֶ ּבגֶ ר ַ ּב ֶ ּקבֶ רּ ,ו ְד ָאבִ ָיה ָהוֵ י?
לט,א ו ִּמי ִמ ַע ְ ּב ָרא?!
וְ ָה ָתנֵי ַרב ֵ ּביבָ י ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ַרב נ ְַח ָמן:
" ׁ ָשל ֹׁש נָ ׁ ִשים ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ת ְ ּבמוֹ ְך,
ֵאלּ ּו ֵהןְ :ק ַט ָ ּנה,
ְמעו ֶ ּּב ֶרת,
יקה.
ו ֵּמנִ ָ
ְק ַט ָ ּנה ֶ ׁ -ש ָּמא ִּת ְת ַע ֵ ּבר וְ ָתמוּת,
שה עו ָ ּּב ָר ּה ַסנְ דָּ ל,
ְמעו ֶ ּּב ֶרת ֶ ׁ -ש ָּמא ַּת ֲע ֶ ׂ
יקה ֶ ׁ -ש ָּמא ִּתגְ מוֹ ל ֶאת ְ ּבנָ ּה.
ֵמנִ ָ
וְ ֵאיזוֹ ִהי ְק ַט ָ ּנה?
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד,
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד ַעד ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ִמ ַ ּבת ַא ַחת ֶע ְ ׂ
יכן,
ּ ָפחוֹ ת ִמ ַ ּ
וְ יָ ֵתר ַעל ֵ ּכן ְ -מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּכ ַד ְר ָ ּכ ּה וְ הוֹ ֶל ֶכת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ַא ַחת זוֹ וְ ַא ַחת זוֹ ְ -מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּכ ַד ְר ָ ּכ ּה וְ הוֹ ֶל ֶכת,
ו ִּמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם יְ ַר ֲחמ ּו,
"שֹ ֵמר ּ ְפ ָתאיִ ם ה'" ) 49תהלים קטז ,ו("!
ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרׁ :
וְ כִ י ֵּת ָימא :דְּ ִא ַיע ְ ּב ָרא ְּכ ׁ ֶש ִהיא נ ֲַע ָרה,
וְ אוֹ לִ ָידה ְּכ ׁ ֶש ִהיא נ ֲַע ָרה,
וּבְ ׁ ִש ָּיתא י ְַר ֵחי ִמי ָקא יָלְ ָדה?!
וְ ָה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵאין ֵ ּבין נ ֲַערוּת לְ בַ גְ רוּת ֶא ָּלא ׁ ִש ׁ ּ ָשה ֳח ָד ׁ ִשים!
וְ כִ י ֵּת ָימאּ ְ :בצִ יר הוּא דְּ לֵ ָּיכא,
ָהא ְטפֵ י ִא ָּיכא,
"א ָּלא" ָק ָא ַמר!
ָהא ֶ
ֶא ָּלאָ ,הכִ י ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה:
י ֵׁש ֶ ּבגֶ ר ַ ּב ֶ ּקבֶ ר ,וּפָ ַקע ָאב,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ּ
ֵאין ֶ ּבגֶ ר ַ ּב ֶקבֶ ר ,וְ לֹא ּ ָפ ַקע ָאב?
ָמר ַ ּבר ַרב ַא ׁ ִשי ָ ּב ֵעי לָ ּה ָהכִ י:
ִמ ָיתה  -עוֹ ָׂשה ַ ּבגְ רוּת,
אוֹ ֵאין עוֹ ָׂשה ַ ּבגְ רוּת?
ֵתיקוּ.

 48וְ ַנָתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָרה ֲח ִמ ּׁ ִשים ָּכ ֶסף וְ ל ֹו ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ָּנ ּה ל ֹא יוּכַ ל ׁ ַש ְּל ָח ּה ָּכל יָ ָמיו
ׁ 49ש ֵֹמר ּ ְפ ָתאיִ ם יְ ה ָ ֹוה דַּ לּ ו ִֹתי וְ לִ י יְ ה ֹו ׁ ִש ַיע

רש"י
בא עליה ומתה .לא הספיק האב
להעמידו בדין עד שמתה:
יש בגר בקבר .אם מתה בערותה
עד שלא עמדה בדין והגיע זמן
בגרותה בקבר מי חשיב בגר או לא
ולקמיה מפרש ואזיל למאי
הלכתא:
יש בגר בקבר .וכי היכי דאם לא
הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה
תן לקמן בפרק ערה שתפתתה
)דף מא (:דהרי הן לעצמה ולא
לאביה והשתא מי בגר בקבר
מפקיע כח האב ובה ירית לה אם
יש לה בן:
ומי מעברא .בקטות או בערות
כשהיא בת קס שתלד בערות:
משמשות במוך .מותר להן לשמש
במוך ואין כמשחיתות זרע:
שמא יעשה עוברה סדל .שאם
תתעבר עובר שי פוחת השי את
צורת הראשון ודומה לסדל
שהוא דג שבים:
שמא תגמול את בה .מפי
שהחלב עכר כשמתעברת ואיו
טוב ליוק ותצטרך להעתיקו
משדים וימות:
פחות מכאן .מבת אחת עשרה שה
משמשת כדרכה לפי שלא
תתעבר:
ויתר על כן .על בת שתים עשרה
שה משמשת כדרכה שאם
תתעבר לא תמות אלמא בקטות
לא מיעברא שיבא לכלל לידה
דהא ותמות קתי:
וכי תימא .מבת שתים עשרה ויום
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:
ופקע אב .פקעה תביעת אב וזכה
הלה במה שבידו שאין בעל דיו
קיים וקס לאו ממון הוא
להורישו לאביה בתורת ירושה כל
כמה דלא גבתיה:
או אין בגר בקבר .לאפקועי
תביעת אב:
מר בר רב אשי .לא בעי לה בעיא
דרבא משום בגר בקבר אלא אם
מתה בערותה מי פקעה כי בגרות
דמחיים או לא ולהאי לישא דמר
בר רב אשי אליבא דרבא אמרו
לעיל מילתא דפשיטא ליה לאביי
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:
מיתה עושה בגרות .עושה דין
בגרות דמפקעא כח אב כי בגרות:
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 .24לט ,א
ֵיה ָרבָ א ֵמ ַא ַ ּביֵי:
ָ ּב ֵעי ִמי ּנ ּ
ָ ּבא ָעלֶ ָיה ,וְ ִנ ְת ָא ְר ָסה ַ -מהוּ?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִמי ְּכ ִתיב' :וְ ָנ ַתן לַ ֲאבִ י ַה ּנ ֲַע ָרה ֲא ׁ ֶשר לֹא ֲארו ָּסה'?!
וּלְ ַט ֲע ִמ ְיך,
ָהא דְּ ַת ְניָא:
ּ
שאת ְ -ל ַע ְצ ָמ ּה",
יה ,וְ נִ ֵ ׂ
" ָ ּבא ָע ֶל ָ
שו ָּאה'?!
ִמי ְּכ ִתיב' :וְ ָנ ַתן לַ ֲאבִ י ַה ּנ ֲַע ָרה ֲא ׁ ֶשר לֹא ְנ ׂ
ָהכִ י ָה ׁ ְש ָּתא?!
שו ִּאין מוֹ צִ ִיאין ֵמ ְר ׁשוּת ָאב,
ָה ָתם  -הוֹ ִאיל וּבַ גְ רוּת מוֹ צִ ָיאה ֵמ ְר ׁשוּת ָאב ,וְ ִנ ּ ׂ
ַמה ַ ּבגְ רוּתּ ָ ,בא ָעלֶ ָיה וּבָ גְ ָרה  -לְ ַעצְ ָמ ּה,
שאת  -לְ ַעצְ ָמ ּה.
שו ִּאיןּ ָ ,בא ָעלֶ ָיה וְ ִנ ּ ֵ ׂ
ַאף נִי ּ ׂ
ֶא ָּלא ֵאירו ִּסין ִ -מי ָקא ַמ ּ ְפ ֵקי ֵמ ְר ׁשו ָּתא דְּ ָאב לְ גַ ְמ ֵרי?!
ָהא ְּתנַן:
יה".
יה ו ַּב ְע ָל ּה ְמ ִפ ִירין ָל ּה נְ ָד ֶר ָ
"נַ ֲע ָרה ַה ְמאוֹ ָר ָסה ָ -א ִב ָ

רש"י
מהו .מי הוי לאביה או לעצמה:
בגרות מוציאה מרשות אב .דלא
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
זמן דלא יסת אביה מיפר
ומשיסת אין יכול להפר:
בא עליה .כשהיא ערה ובגרה:
לעצמה .דכתיב ותן האיש
השוכב עמה לאבי הערה אם
ערה היא בשעת תיה:
אביה ובעלה .ואיו מופר עד
שיפרו שיהם:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .25לט ,א  -לט ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ְמ ַפ ֶּתה  -נוֹ ֵתן ׁ ְשל ׁ ָֹשה דְּ ָב ִרים,
וְ ָהאוֹ נֵ ס ַ -א ְר ָ ּב ָעה.
ַה ְמ ַפ ֶּתה נוֹ ֵתן :בּ וֹ ׁ ֶשת,
ו ְּפגָ ם,
ו ְּקנָ ס.
מוֹ ִסיף ָע ָליו אוֹ נֵ סֶ ׁ ,ש ּנוֹ ֵתן ֶאת ַה ַּצ ַער.
ַמה ֵ ּבין אוֹ נֵ ס ִל ְמ ַפ ֶּתה?
ָהאוֹ נֵ ס  -נוֹ ֵתן ֶאת ַה ַּצ ַער,
וְ ַה ְמ ַפ ֶּתה ֵ -אינוֹ נוֹ ֵתן ֶאת ַה ַּצ ַער.
ָהאוֹ נֵ ס  -נוֹ ֵתן ִמ ָ ּיד,
וְ ַה ְמ ַפ ֶּתה ִ -ל ְכ ׁ ֶש ּיוֹ ִציא.
ָהאוֹ נֵ ס ׁ -שוֹ ֶתה ַ ּב ֲע ִציצוֹ ,
וְ ַה ְמ ַפ ֶּתה ִ -אם ָר ָצה ְלהוֹ ִציא ,מוֹ ִציא.
יצד " ׁשוֹ ֶתה ַ ּב ֲע ִציצוֹ "?
ֵ ּכ ַ
ֲא ִפילּ ּו ִהיא ִח ֶ ּ
יג ֶרת,
ֲא ִפילּ ּו ִהיא סו ָּמא,
וַ ֲא ִפילּ ּו ִהיא מו ַ ּּכת ׁ ְש ִחין.
נִ ְמ ָצא ָ ּב ּה דְּ ַבר ֶע ְרוָ ה,
ימ ּה,
אוֹ ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְראוּיָ ה ָלבֹא ְ ּביִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ֵ -אינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַק ְ ּי ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ לוֹ ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה" ) 50דברים כב ,כט( ִ -א ׁ ּ ָשה ָה ְראוּיָ ה לוֹ .

גְּ ָמ ָרא
" ַצ ַער" דְּ ַמאי?
ָא ַמר ֲאבו ּּה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל:
צַ ַער ׁ ֶש ֲחבָ ָט ּה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה,
ֲחבָ ָט ּה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ׁ ִש ָיר ִאין ָ -הכִ י נ ִַמי דְּ פָ טוּר?!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הכִ י נ ִַמי,
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
אוֹ נֵ ס ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ַה ַּצ ַער,
ִמ ּ ְפנֵ י ^ ׁ ֶש ּסוֹ ָפ ּה ְל ִה ְצ ַט ֵער ַּת ַחת ַ ּב ְע ָל ּה.
לט,ב
ָא ְמר ּו לוֹ :
ֵאינוֹ דּ וֹ ֶמה נִ ְב ֶע ֶלת ְ ּבאוֹ נֶ ס ְלנִ ְב ֶע ֶלת ְ ּב ָרצוֹ ן"!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב נ ְַח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה:
צַ ַער ׁ ֶשל ּ ִפ ּיסוּק ָה ַרגְ לַ יִם,
ש ִקי ֶאת ַרגְ לַ יִ ְך לְ כָ ל עוֹ ֵבר" ) 51יחזקאל טז ,כה(.
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמר" :וַ ְּת ַפ ּ ְ ׂ
ִאי ָהכִ י,
ְמפו ָּּתה נ ִַמי!
ָא ַמר ַרב נ ְַח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה:
 50וְ ַנָתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָר ֲח ִמ ּׁ ִשים ָּכ ֶסף וְ ל ֹו ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ָּנ ּה ל ֹא יוּכַ ל ׁ ַש ְּל ָח ּה ָּכל יָ ָמיו
ש ִקי ֶאת ַרגְ לַ יִ ְך לְ כָ ל ע ֹו ֵבר וַ ַּת ְר ִ ּבי ֶאת ַּתזְ נו ָּתיִ ְך
ֹאש דֶּ ֶר ְך ָ ּבנִית ָר ָמ ֵת ְך וַ ְּת ַת ֲע ִבי ֶאת יָ פְ יֵ ְך וַ ְּתפַ ּ ְ ׂ
ֶ 51אל ָּכל ר ׁ

רש"י
מתי'
בושת ופגם .במתי' לקמן מפרש
להו:
האוס ותן מיד .לאביה אע''פ
שכוסה:
לכשיוציא .בגמרא פריך אטו
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:
שותה בעציצו .בכלי שבחר לו
לשתות בו כלומר על כרחו
ישאה כדכתיב לא יוכל לשלחה
)דברים כב(:
גמ'
שסופה להצטער כו' .ואי חיבוט
על גבי קרקע הוא וכי סופה
ליחבט על גבי קרקע תחת
בעלה:
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ָמ ׁ ָשל דִּ ְמפו ָּּתה ,לְ ָמה ַהדָּ בָ ר דּ וֹ ֶמה?
לְ ָא ָדם ׁ ֶש ָא ַמר לַ ֲחבֵ ירוֹ ְ :ק ַרע ׁ ִש ָיר ִאין ׁ ֶש ִּלי וְ ִה ּ ָפ ֵטר.
" ׁ ֶש ִּלי"?!
דַּ ֲאבו ּּה נִי ְנהוּ!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב נ ְַח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה:
ּ ִפ ְקחוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהן אוֹ ְמרוֹ תְ :מפו ָּּתה ֵ -אין לָ ּה צַ ַער.
וְ ָהא ָקא ָחזֵ ינַן דְּ ִאית לָ ּה!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
יש ּיה דְּ ָק ְר ָחא.
ָא ְמ ָרה לִ י ֵאםְּ :כ ַמ ּיָא ֲח ִמ ֵימי ַעל ֵר ׁ ֵ
ָרבָ א ָא ַמר:
ָא ְמ ָרה לִ י ַ ּבת ַרב ִח ְסדָּ אִּ :כי ִריבְ דָּ א דְּ כוֹ ִסילְ ָּתא.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ָא ְמ ָרה לִ י ַ ּבת ַא ָ ּבא סו ָּר ָאהִּ :כי ַנ ֲה ָמא ַא ּקו ׁ ָּשא ְ ּב ִחינְכֵ י.
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רש"י
שלי .בתמיה:
דאבוה הוא .דהא כל שבח
עורים ילפין לקמן )דף מו(:
לאביה והיאך היא יכולה
למחול:
ריבדא דכוסילתא .פוצטוייר''א
דפלמוא''ה בלע''ז:
ריבדא .יקור:
כוסילתא .כלי אומן מקיז ואית
דגרסי כי תרפתא דסיכורי והיא
היא:
אמרה לי אם .אומתו היתה:
בת רב חסדא .אשתו של רבא:
בת אבא סוראה .דביתהו דרב
פפא:
המא אקושא בחיכי .כלחם
קשה שגורר את החיך:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .26לט ,ב
" ָהאוֹ נֵ ס  -נוֹ ֵתן ִמ ָ ּיד,
ַה ְמ ַפ ֶּתה ִ -ל ְכ ׁ ֶש ּיוֹ ִציא".
" ִל ְכ ׁ ֶש ּיוֹ ִציא"?!
ִא ׁ ְש ּתוֹ ִהיא?!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ֵא ָימא :לִ כְ ׁ ֶשלּ ֹא יִכְ נוֹ ס.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּוַ " :ה ְמ ַפ ֶּתה  -נוֹ ֵתן ִל ְכ ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְכנוֹ ס",
בּ וֹ ׁ ֶשת ו ְּפגָ ם  -נוֹ ֵתן ִמ ָ ּיד.
וְ ֶא ָחד ָהאוֹ נֵ ס,
יה יְ כוֹ ִלין ְל ַע ֵ ּכב".
וְ ֶא ָחד ַה ְמ ַפ ֶּתה ּ ֵ -בין ִהיא ו ֵּבין ָא ִב ָ
"אם ָמ ֵאן יְ ָמ ֵאן ָא ִב ָיה" ) 52שמות כב ,טז(,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ְמפו ָּּתהְּ ,כ ִתיבִ :
ּ
ֵאין לִ י ֶא ָלא ָאבִ ָיהִ ,היא ַעצְ ָמ ּה ִ -מ ַ ּניִן?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :יְ ָמ ֵאן"ִ ,מ ָּכל ָמקוֹ ם.
ֶא ָּלא אוֹ נֵסּ ִ ,ב ׁ ְשלָ ָמא ִא ִיהי ְּ -כ ִתיב" :וְ לוֹ ִת ְהיֶ ה" ) 53דברים כב ,כט(ִ ,מדַּ ְע ָּת ּה,
ֶא ָּלא ָאבִ ָיה ְ -מנָלַ ן?
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ׁ ֶשלּ ֹא י ְֵהא חוֹ ֵטא ִנ ְׂש ָּכר.
ָרבָ א ָא ַמר:
ַקל וָ חוֹ ֶמר:
ו ַּמה ּ ְמפַ ֶּתהֶ ׁ ,שלּ ֹא ָעבַ ר ֶא ָּלא ַעל דַּ ַעת ָאבִ ָיה ִ ּבלְ בַ ד ּ ֵ -בין ִהיא וּבֵ ין ָאבִ ָיה יְכוֹ לִ ין לְ ַע ֵּכב,
אוֹ נֵסֶ ׁ ,ש ָעבַ ר ַעל דַּ ַעת ָאבִ ָיה וְ ַעל דַּ ַעת ַעצְ ָמ ּה  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ָרבָ א לֹא ָא ַמר ְּכ ַא ַ ּביֵי ֵּ -כיוָ ן דְּ ָקא ְמ ׁ ַש ֵּלם ְק ָנס ,לָ או חוֹ ֵטא ִנ ְׂש ָּכר הוּא.
ַא ַ ּביֵי לֹא ָא ַמר ְּכ ָרבָ א ְ -מפַ ֶּתה ,דְּ ִאיה ּו ָמצֵ י ְמ ַע ֵּכב ָ -אבִ ָיה נ ִַמי ָמצֵ י ְמ ַע ֵּכב,
אוֹ נֵס ,דְּ ִאיה ּו לָ א ָמצֵ י ְמ ַע ֵּכב ָ -אבִ ָיה נ ִַמי לָ א ָמצֵ י ְמ ַע ֵּכב.
ַּת ְניָא ִא ָיד ְך:
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו" :אוֹ נֵ ס  -נוֹ ֵתן ִמ ָ ּיד",
ְ ּכ ׁ ֶש ּיוֹ ִציא הוּא ֵ -אין ָל ּה ָע ָליו ְ ּכלוּם.
" ְ ּכ ׁ ֶש ּיוֹ ִציא"?!
ִמי ָמצֵ י ַמ ּ ֵפיק לָ ּה?!
ֵא ָימאְּ :כ ׁ ֶש ֵּתצֵ א ִהיא ֵ -אין לָ ּה ָעלָ יו ְּכלוּם.
ֵמת  -יָ ָצא ֶ ּכ ֶסף ְקנָ ָס ּה ִ ּב ְכתו ָ ּּב ָת ּה,
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יֵ ׁש ָל ּה ְ ּכתו ָ ּּבה ָמנֶ ה".
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ַר ָ ּבנַן ָסבְ ִריַ :ט ֲע ָמא ַמאי ַּת ִּקינ ּו ַר ָ ּבנַן ְּכתו ָ ּּבה? ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ְּת ֵהא ַק ָּלה ְ ּב ֵעינָיו לְ הוֹ צִ ָיא ּה,
וְ ָהא  -לָ א ָמצֵ י ַמ ּ ֵפיק לָ ּה,
ְ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָסבַ רָ :הא נ ִַמי ְ -מצַ ֵער לָ ּה ַעד דְּ ָא ְמ ָרה ִהיא" :לָ א ָ ּב ֵעינָא לָ ך".
ִ 52אם ָמ ֵאן יְ ָמ ֵאן ָא ִב ָיה לְ ִת ָּת ּה ל ֹו ֶּכ ֶסף יִ ׁ ְשקֹל ְּכמ ַֹהר ַה ְ ּבת ּול ֹת
 53וְ ַנָתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי )הנער( ַה ּנ ֲַע ָרה ֲח ִמ ּׁ ִשים ָּכ ֶסף וְ ל ֹו ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ָּנ ּה ל ֹא יוּכַ ל ׁ ַש ְּל ָח ּה ָּכל יָ ָמיו

רש"י
אשתו היא .וכי אשתו היא כבר
דקאמר לכשיוציא:
לכשלא יכוס .שתמאן היא או
אביה או המפתה עצמו:
יכולין לעכב .שלא יכיסה:
תהיה .משמע היא מהוה את
עצמה לו:
מצי מעכב .שאם רצה איו כוס
כדאמרין לקמן ימהרה לו
מדעתו:
אביה מי לא מצי מעכב .אי לאו
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
בכתובתה:
מי מצי מפיק לה .לא יוכל
לשלחה כתיב:
כשתצא היא .אם יצתה מאליה
ותבעה הימו גט:
טעמא מאי תקיו רבן כתובה.
לשאר שים:
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 .27לט ,ב  -מ ,א
"אוֹ נֵ ס ׁ -שוֹ ֶתה ַ ּב ֲע ִציצוֹ ,
]וְ ַה ְמ ַפ ֶּתה ִ -אם ָר ָצה ְלהוֹ ִציא ,מוֹ ִציא"[.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א ִמ ּ ַפ ְר ַז ְקיָא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ִמ ְּכ ִדיִ ,מיגְ ַמר ָ ּג ְמ ֵרי ֵמ ֲה ָד ֵדי,
מ,א לְ ָהא ִמ ְּיל ָתא  -נ ִַמי לִ יגְ ְמר ּו ֵמ ֲה ָד ֵדי!
"מהֹר יִ ְמ ָה ֶר ּנָה ּלוֹ לְ ִא ּׁ ָשה" ) 54שמות כב ,טו(,
ָא ַמר ְק ָראָ :
"לוֹ " ִ -מדַּ ְע ּתוֹ .
יצד " ׁשוֹ ֶתה ַ ּב ֲע ִציצוֹ "?
" ֵ ּכ ַ
ּ
] ֲא ִפילּ ּו ִהיא ִח ֶיג ֶרת,
ֲא ִפילּ ּו ִהיא סו ָּמא,
וַ ֲא ִפילּ ּו ִהיא מו ַ ּּכת ׁ ְש ִחין.
נִ ְמ ָצא ָ ּב ּה דְּ ַבר ֶע ְרוָ ה,
אוֹ ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְראוּיָ ה ָלבֹא ְ ּביִ ְ ׂ
ימ ּה.["...
ש ָר ֵאל ֵ -אינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַק ְ ּי ָ
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָא:
ֵיתי ֲע ֵׂשה וְ ִנ ְד ֶחה לֹא ַּת ֲע ֶׂשה!
ָא ְמ ִר ָיתא לִ ׁ ְש ַמ ְע ָּתא ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ַרב זְבִ יד ִמ ּנ ְַה ְרדְּ ָעא :נ ֵ
ֵיתי ֲע ֵׂשה וְ נ ְִיד ֵחי לֹא ַּת ֲע ֶׂשה?
ָא ַמר לִ יֵ :היכָ א ָא ְמ ִרינַן :נ ֵ
ּ
ְּכגוֹ ן ִמילָ ה ְ ּבצָ ַר ַעת ,דְּ לָ א ֶאפְ ׁ ָשר לְ ַקיו ֵּמ ּיה לַ ֲע ֵׂשה,
ֲאבָ ל ָהכָ א ִ -אי ָא ְמ ָרה דְּ לָ א ָ ּב ֵעינָאִ ,מי ִא ֵית ּיה לַ ֲע ֵׂשה ְּכלָ ל?!

שה וְ ׁ ָשכַ ב ִע ּ ָמ ּה ָמהֹר יִ ְמ ָה ֶר ָּנה לּ ֹו לְ ִא ּׁ ָשה
 54וְ כִ י יְ פַ ֶּתה ִא ׁיש ְ ּבתוּלָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא א ָֹר ָ ׂ

רש"י
מיגמר גמרי מהדדי .אוס
ממפתה לשקלים ומפתה מאוס
לחמשים:
להא מילתא .שיהיה מפתה
ושא על כרחו :עשה .לו תהיה
לאשה:
ודחה את לא תעשה .דאיה
ראויה לבא בישראל כגון
ממזרת:
מי איתיה לעשה כלל .השתא
מי מלמדין אותה לומר איי
רוצה:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .28מ ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יְ תוֹ ָמה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָא ְר ָסה וְ נִ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה ַ -ר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ָהאוֹ נֵ ס ַ -ח ָ ּייב,
וְ ַה ְמ ַפ ֶּתה ָ ּ -פטוּר.

גְּ ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ׁ ִש ּ ַיטת ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ַרבּ וֹ ֲא ָמ ָר ּה ,דְּ ָא ַמר" :יֵ ׁש ָל ּה ְקנָ ס,
ו ְּקנָ ָס ּה ְל ַע ְצ ָמ ּה".
ִמ ּ ַמאי?
ִמדְּ ָק ָתנֵי:
"יְ תוֹ ָמה - ...
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ָהאוֹ נֵ ס ַ -ח ָ ּייב,
וְ ַה ְמ ַפ ֶּתה ָ ּ -פטוּר".
"יְ תוֹ ָמה" ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא!
ֶא ָּלא ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ נ ֲַע ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָא ְר ָסה וְ ִנ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה ִּ -כיתוֹ ָמה,
ַמה ְ ּיתוֹ ָמה  -לְ ַעצְ ָמ ּה,
ַאף נ ֲַע ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָא ְר ָסה וְ ִנ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה  -לְ ַעצְ ָמ ּה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ׁ ֵשילָ א ָא ַמר ַרב ַה ְמנ ּו ָנא ָסבָ א ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר.
ָק ֵרי ַרב ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר' :טוֹ בִ ינָא דְּ ַח ִּכ ֵימי'.

רש"י
מתי'
יתומה שתארסה ותגרשה
האוס חייב והמפתה פטור.
דכיון דיתומה היא וקס שלה
דמדעתה
ואחילתיה
היא
תפתתה לו פטור ובגמרא מפרש
דתארסה ותגרשה מילתא
אחריתי היא ולא איתומה קאי:
גמ'
בשיטת ר''ע רבו אמרה .דאמר
שתארסה
ערה
במתי'
ותגרשה קסה לעצמה והך
תארסה ותגרשה דר' אלעזר
כשאביה קיים וקרי לה יתומה
משום דפקע זכות אב מיה לגבי
קסא:
ממאי .דכר''ע סבירא ליה:
מדקתי אוס חייב ומפתה
פטור .אלמא יש לה קס
ולעצמה הלכך מפתה פטור
דמדעתה עבד ואוס חייב ואפילו
אביה קיים דאי יתומה כדקתי
פשיטא דמפתה פטור אלא הא
קמ''ל כו':
מסקא
פשיטא.
יתומה
דמילתא דר' יוחן היא:
מאושר
דחכימי.
טוביא
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:
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 .29מ ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ

רש"י
מתי'
הכל לפי המבייש .אדם ביוי
המבייש בושתו קשה מאדם
זולל ומאדם חשוב:
והמתבייש .לפי חשיבותו
בושתו:
כאילו היא שפחה .בגמרא
מפרש מאי גריעותא מחמת
בעילה:

ֵאיזֶ ה ּו בּ וֹ ׁ ֶשת?
ַהכּ ֹל ְל ִפי ַה ְמ ַב ֵ ּי ׁיש,
וְ ַה ִּמ ְת ַ ּב ֵ ּי ׁיש.
ּ ְפגָ ם?
רוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ְ ּכ ִאילּ ּו ִהיא ׁ ִש ְפ ָחה נִ ְמ ֶ ּכ ֶרת ַ ּב ׁ ּשוּק ּ ַ -כ ָּמה ָהיְ ָתה יָ ָפה,
וְ ַכ ָּמה ִהיא יָ ָפה.
ְקנָ ס?
ׁ ָשוֶ ה ְ ּב ָכל ָא ָדם.
וְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ִק ְצ ָ ּבה ִמן ַה ּתוֹ ָרה ָ ׁ -שוֶ ה ְ ּב ָכל ָא ָדם.

גְּ ָמ ָרא
וְ ֵא ָימאֲ :ח ִמ ׁ ּ ִשים ְסלָ ִעים ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא ִמ ָּכל ִמילֵ י!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
אמרוּּ ָ :ב ַעל ַ ּבת ְמלָ כִ ים ֲ -ח ִמ ׁ ּ ִשים,
יֹ ְ
ָ ּב ַעל ַ ּבת ֶה ְדיוֹ טוֹ ת ֲ -ח ִמ ׁ ּ ִשים?!
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ִאי ָהכִ י,
גַ ֵ ּבי ֶעבֶ ד נ ִַמי,
אמרוֶּ :עבֶ ד נוֹ ֵקב ַמ ְר ָ ּגלִ ּיוֹ ת ְ ׁ -של ׁ ִֹשים,
יֹ ְ
ֶעבֶ ד עוֹ ֶׂשה ^ ַמ ֲע ֵׂשה ַמ ַחט ְ ׁ -של ׁ ִֹשים?!
מ,ב
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ִאילּ ּו ָ ּבא ּו ָעלֶ ָיה ׁ ְש ַניִםֶ ,א ָחד ְּ -כ ַד ְר ָּכ ּה,
וְ ֶא ָחד ֶ ׁ -שלּ ֹא ְּכ ַד ְר ָּכ ּה,
אמרוּּ ָ :ב ַעל ׁ ְשלֵ ָימה ֲ -ח ִמ ׁ ּ ִשים,
יֹ ְ
ָ ּב ַעל ּ ְפגו ָּמה ֲ -ח ִמ ׁ ּ ִשים?!
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ִאי ָהכִ י,
ַ ּג ֵ ּבי ֶעבֶ ד נ ִַמי,
אמרוֶּ :עבֶ ד ָ ּב ִריא ְ ׁ -של ׁ ִֹשים,
יֹ ְ
ֶעבֶ ד מו ֵּּכה ׁ ְש ִחין ְ ׁ -של ׁ ִֹשים?!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
"ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִ
ָא ַמר ְק ָראַּ :
ָהנֵי ַּ -ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִעי ּנ ָּה,
ִמ ְּכלָ ל :דְּ ִא ָּיכא בּ וֹ ׁ ֶשת וּפְ גָ ם.

ע ּנ ָּה" ) 55דברים כב ,כט(,

ָרבָ א ָא ַמר:
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ נ ַָתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָרה ֲח ִמ ּׁ ִשים ָּכ ֶסף" )דברים כב ,כט(,
ֲהנ ַָאת ׁ ְשכִ יבָ ה ֲ -ח ִמ ׁ ּ ִשים,
ִמ ְּכלָ ל :דְּ ִא ָּיכא בּ וֹ ׁ ֶשת וּפְ גָ ם.
וְ ֵא ָימא :לְ ִד ָיד ּה!

 55וְ ַנָתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי )הנער( ַה ּנ ֲַע ָרה ֲח ִמ ּׁ ִשים ָּכ ֶסף וְ ל ֹו ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ָּנ ּה ל ֹא יוּכַ ל ׁ ַש ְּל ָח ּה ָּכל יָ ָמיו

גמ'
יאמרו כו' .והיכן הוא חילוק
שבייהן אצל בושת הלכך יהיב
בושת:
גבי עבד .שגחו שור שתה
תורה קצבה ל' שקלים:
מעשה מחט .חייט תופר:
אלא אמר רבי זירא .מהכא
מסתברא שאין בושת בכלל
חמשים דאם כן אין הפרש בין
בעל שלימה לבעל פגומה
שבעלה שלא כדרכה והיכן הוא
הפרש שבייהם ש''מ גבי בושת
כיון שפגמה כבר אין בושתה רב
כשלימה:
תחת אשר עיה .גבי חמשים
כסף כתיב:
מכלל דבושת ופגם .שאים
משום עיוי שהרי ישן בשאר
חובלין איו בכלל זה פגם הוא
זק הישום מי בשאר חבלות:
ואימא לדידה הוי .דבשלמא
קס כתיב ביה ותן לאבי הערה
אלא הי ליהוו לדידה:
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ָא ַמר ְק ָראּ ִ :
"בנ ְֻע ֶר ָיה ֵ ּבית ָא ִב ָיה" ) 56במדבר ל ,יז(,
ָּכל ׁ ֶשבַ ח נְעו ֶּר ָיה  -לְ ָאבִ ָיה.
וְ ֶא ָּלא ָהא דְּ ָא ַמר ַרב ה ּו ָנא ָא ַמר ַרב:
ִמ ַ ּניִן ׁ ֶש ּ ַמ ֲע ׁ ֵשה ַה ַ ּבת לְ ָאבִ ָיה?
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ כִ י יִ ְמכּ ֹר ִא ׁיש ֶאת ִ ּב ּתוֹ לְ ָא ָמה" ) 57שמות כא ,ז(,
ָמה ָא ָמה ַ -מ ֲע ֵׂשה ָי ֶד ָיה לְ ַר ָ ּב ּה,
ַאף ַ ּבת ַ -מ ֲע ֵׂשה ָי ֶד ָיה לְ ָאבִ ָיה.
לָ ּ ָמה לִ י?
ֵּת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ִמ ִ ּ
"בנ ְֻע ֶר ָיה ֵ ּבית ָא ִב ָיה" )במדבר ל ,יז(!
ֶא ָּלאַ ,ה ִהיא ּ ַ -ב ֲהפָ ַרת ְנ ָד ִרים הוּא דִּ כְ ִתיב.
ֵיה,
וְ כִ י ֵּת ָימא :נֵילַ ף ִמי ּנ ּ
ָממוֹ נָא ֵמ ִא ּיסו ָּרא לָ א יָלְ פִ ינַן.
וְ כִ י ֵּת ָימא :נֵילַ ף ִמ ְּקנ ָָסא,
ָממוֹ נָא ִמ ְּקנ ָָסא לָ א יָלְ פִ ינַן.
ֶא ָּלא ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא :דְּ ָאבִ ָיה ָהוֵ י,
דְּ ִאי ָ ּב ֵעי ָמ ַסר לָ ּה לִ ְמנ ּו ָ ּול וּמו ֵּּכה ׁ ְש ִחין.

ֵ 56א ֶּלה ַה ֻח ִּקים ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה ֶאת מ ׁ ֶֹשה ֵ ּבין ִא ׁיש לְ ִא ׁ ְש ּת ֹו ֵ ּבין ָאב לְ ִב ּת ֹו ִ ּב ֻנְע ֶר ָיה ֵ ּבית ָא ִב ָיה
 57וְ כִ י יִ ְמכּ ֹר ִא ׁיש ֶאת ִ ּב ּת ֹו לְ ָא ָמה ל ֹא ֵתצֵ א ְּכצֵ את ָה ֲע ָב ִדים

רש"י
בעוריה בית אביה .גבי דרים
כתיב ומיהו איכא למשמע מיה
דבימי עוריה תלאה הכתוב
בבית אביה:
בתו לאמה .הקיש בת לאמה:
תיפוק ליה כו' .אלא על כרחך
מהתם לא מצי למילף דההוא
בהפרת דרים כתיב:
ילף מקסא .מה קסה לאביה
אף שאר שבח ממון עורים
לאביה:
אלא מסתברא .דבושת ופגם
דאב הויא שהרי בידו לביישה
בבושת בעילה ולפוגמה בפגם
בעילה:
דאי בעי מסר לה .לקדשה
בביאה:
למוול ומוכה שחין .כדתן
לקמן האב זכאי בבתו בקידושי'
בכסף ובשטר ובביאה וכיון
דבידו ליטול ממון לפוגמה
ולביישה בושה זו השתא
אפסדיה האי דפגמה:
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 .30מ ,ב
" ּ ְפגָ ם?
רוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ְ ּכ ִאילּ ּו ִהיא ׁ ִש ְפ ָחה נִ ְמ ֶ ּכ ֶרת".
ְימינַן לָ ּה?
ֵהיכִ י ׁ ָשי ִ
ָא ַמר ֲאבו ּּה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל:
אוֹ ְמ ִדין ַּכ ּ ָמה ָא ָדם רוֹ צֶ ה לִ ֵּיתן ֵ ּבין ׁ ִשפְ ָחה ְ ּבתוּלָ ה לְ ׁ ִשפְ ָחה ְ ּבעוּלָ ה לְ ׁ ַש ּ ְמ ׁשוֹ .
" ׁ ִשפְ ָחה ְ ּבעוּלָ ה לְ ׁ ַש ּ ְמ ׁשוֹ " ַ -מאי נָפְ ָקא לֵ ּיה ִמי ָ ּנ ּה?
ש ָיא ּה לְ ַעבְ דּ וֹ .
ֶא ָּלאּ ֵ ,בין ׁ ִשפְ ָחה ְ ּבעוּלָ ה לְ ׁ ִשפְ ָחה ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ְ ּבעוּלָ ה לְ ַה ּ ִ ׂ
ּו"לְ ַעבְ דּ וֹ " ַ -מאי נָפְ ָקא לֵ ּיה ִמי ּנ ָּה?
ְ ּב ֶעבֶ ד ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ לְ ַרבּ וֹ קוֹ ַרת רו ַּח ֵה ֶימ ּנוּ.

רש"י
]מאי פקא ליה .לכל אדם
בבעילתה אם בעולה היא הואיל
ולמלאכה קיימא[:
ולעבדו מאי פקא ליה .למריה
מיה אם בעולה היא מי קפיד
מריה אלא שיהו להן ולדות:
קורת רוח .שזהיר בעבודתו ואף
הוא רוצה לעשות לו חת רוח
להטעימו טעם בתולה:
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 .31מ ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶמ ֶכר ֵ -אין ְקנָ ס,
וְ ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְקנָ ס ֵ -אין ֶמ ֶכר.
ְק ַט ָ ּנה  -יֵ ׁש ָל ּה ֶמ ֶכר,
וְ ֵאין ָל ּה ְקנָ ס.
נַ ֲע ָרה  -יֵ ׁש ָל ּה ְקנָ ס,
וְ ֵאין ָל ּה ֶמ ֶכר.
ַהבּ וֹ גֶ ֶרת ֵ -אין ָל ּה :לֹא ֶמ ֶכר,
וְ לֹא ְקנָ ס.

גְּ ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
זוֹ דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ֲאבָ ל ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
י ֵׁש לָ ּה ְק ָנס ִ ּב ְמקוֹ ם ֶמכֶ ר.
דְּ ַת ְניָא:
ש ָערוֹ ת  -יֵ ׁש ָל ּה ֶמ ֶכר,
" ְק ַט ָ ּנהִ :מ ַ ּבת יוֹ ם ֶא ָחד וְ ַעד ׁ ֶש ָּת ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
וְ ֵאין ָל ּה ְקנָ ס.
יבגֵ ר  -יֵ ׁש ָל ּה ְקנָ ס,
ש ָערוֹ ת ַעד ׁ ֶש ִּת ָ ּ
ִמ ׁ ּ ֶש ָּת ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
וְ ֵאין ָל ּה ֶמ ֶכר,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶמ ֶכר ֵ -אין ְקנָ ס,
וְ ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְקנָ ס ֵ -אין ֶמ ֶכר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יבגֵ ר  -יֵ ׁש ָל ּה ְקנָ ס".
ְק ַט ָ ּנהִ :מ ַ ּבת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד וְ ַעד ׁ ֶש ִּת ָ ּ
ְקנָס ִ -אין,
ֶמכֶ ר  -לֹא?!
ֵא ָימאַ :אף ְקנָס ִ ּב ְמקוֹ ם ֶמכֶ ר.
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ לוֹ ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה" ) 58דברים כב ,כט(,
ִ ּב ְמ ַה ָ ּוה ַעצְ ָמ ּה ַה ָּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר.
וְ ַר ָ ּבנַן?
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָא ַמר ְק ָרא" :נ ֲַע ָר" ֲ - 59אפִ ילּ ּו ְק ַט ָ ּנה ְ ּב ַמ ׁ ְש ָמע.
ׁ ְש ָמ ָע ּה ַרב ּ ַפ ּ ָפא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ָחנָן ֵמ ֵ ּבי ְּכלוֹ ִחיתֲ ,אזַ ל ֲא ָמ ָר ּה ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַא ּתוּן ַ -א ָהא ַמ ְתנִית ּו לָ ּה,
ֲאנַן ַ -א ָהא ַמ ְתנִינַן לָ ּהָ :א ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ש ָר ֵאל
נֵיהם ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִעם ָה ִא ּׁ ָשה וְ ָה ִא ּׁ ָשה ו ִּב ַע ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִ ּי ְ ׂ
ִּ 58כי יִ ּ ָמצֵ א ִא ׁיש ׁשֹכֵ ב ִעם ִא ּׁ ָשה ְב ֻעלַ ת ַ ּב ַעל ו ֵּמת ּו ַ ּגם ׁ ְש ֶ
 59הגהות הב"ח .גירסת וילאַ :ע ֲָרה

רש"י
מתי'
כ''מ שיש מכר .לאב בבתו
דהייו בקטותה:
אין לו בה קס .דאין קס
לקטה:
כל מקום שיש קס .משהיא
ערה:
אין מכר .דתיא )ערכין דף כט(:
יכול ימכור אדם בתו כשהיא
ערה אמרת מכורה כבר יוצאה
עכשיו שאיה מכורה איו דין
שלא תימכר:
גמ'
זו דברי ר''מ .דאמר אין קס
לקטה:
מבת ג' שים .שביאתה ביאה
ואין בתוליה חוזרין:
מכר לא .בתמיה:
אף קס במקום מכר .משתהא
ראויה לביאה עד שתביא שתי
שערות הוו תרוייהו ומשהביאה
שערות עד שתבגר קס ולא
מכר:
מאי טעמא דר''מ .דאמר קטה
אין לה קס:
דאמר קרא .גבי קס ולו תהיה
לאשה:
במהוה עצמה .במי שיש בידה
להקות עצמה לאישות הכתוב
מדבר:
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ַה ּמוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרע ַעל ַה ְּק ַט ָ ּנה ָ ּ -פטוּר,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ נ ְָתנ ּו לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָרה" ) 60דברים כב ,יט(,
"נ ֲַע ָרה" ָמלֵ א דִּ ֵ ּיבר ַה ָּכתוּב.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה:
ַט ֲע ָמא דְּ כָ ַתב ַר ֲח ָמנָא" :נ ֲַע ָרה",
ָהא לָ או ָהכִ י ֲ -הוָ ה ָא ִמינָאֲ :אפִ ילּ ּו ְק ַט ָ ּנה?!
וְ ָהא ְּכ ִתיב" :וְ ִאם ֱא ֶמת ָהיָ ה ַהדָּ ָבר ַה ֶּזה ל ֹא נ ְִמצְ א ּו ְבתוּלִ ים לַ ּנ ֲַע ָר.
וְ הוֹ צִ יא ּו ֶאת ַה ּנ ֲַע ָר ֶאל ּ ֶפ ַתח ֵ ּבית ָא ִב ָיה,
ו ְּס ָקלו ָּה" ) 61דברים כב ,כ -כא(,
ּו ְק ַט ּנָה  -לָ או ַ ּבת עוֹ נ ׁ ִָשין ִהיא!
ֶא ָּלאָּ :כאן " -נ ֲַע ָרה",
ָהא ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :נ ֲַע ָר" ֲ -אפִ ילּ ּו ְק ַט ּנָה ְ ּב ַמ ׁ ְש ָמע.
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רש"י
אהא מתיתו לה .להא דריש
לקיש דאמר כ''מ שכתב ער
בלא ה' וקרין ערה ללמד על
הקטה בא:
שם רע .לא מצאתי לבתך
בתולים:
פטור .דועשו אותו מאה כסף
ותו לאבי הערה מלא כתיב:
אלא כאן ערה .האי דכתיב
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:

ש ָר ֵאל וְ ל ֹו ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה ל ֹא יוּכַ ל לְ ׁ ַש ְּל ָח ּה ָּכל יָ ָמיו
 60וְ ָע ׁנְש ּו אֹת ֹו ֵמ ָאה כֶ ֶסף וְ ְנָתנ ּו לַ ֲא ִבי ַה ּנ ֲַע ָרה ִּכי ה ֹוצִ יא ׁ ֵשם ָרע ַעל ְ ּבתוּלַ ת יִ ְ ׂ
ש ָתה
נְשי ִע ָיר ּה ָ ּב ֲא ָבנִים וָ ֵמ ָתה ִּכי ָע ְ ׂ
 61כ וְ ִאם ֱא ֶמת ָהיָ ה ַהדָּ ָבר ַה ֶ ּזה ל ֹא נִ ְמצְ א ּו ְבתוּלִ ים לַ ּנ ֲַע ָרה כא וְ ה ֹוצִ יא ּו ֶאת ַה ּנ ֲַע ָרה ֶאל ּ ֶפ ַתח ֵ ּבית ָא ִב ָיה ו ְּס ָקלו ָּה ַא ׁ ֵ
ש ָר ֵאל לִ זְ נוֹת ֵ ּבית ָא ִב ָיה ו ִּב ַע ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶ ּב ָך
נְ ָבלָ ה ְ ּביִ ְ ׂ
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ

 .32מא ,א
יתין
מא,א ַמ ְתנִ ִ
יתי ֶאת ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ י" ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם בּ וֹ ׁ ֶשת ו ְּפגָ ם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ,
"פ ִּת ִ
ָהאוֹ ֵמרִ ּ :
וְ ֵאין ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ְקנָ ס.
ָהאוֹ ֵמרּ ָ :
"גנַ ְב ִּתי" ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ַה ֶ ּק ֶרן ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ,
וְ ֵאין ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַּת ׁ ְשלו ֵּמי ֵ ּכ ֶפל,
וְ ַת ׁ ְשלו ֵּמי ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה.
"ה ִמית ׁשוֹ ִרי ֶאת ּ ְפלוֹ נִ י",
ֵ
ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ י" ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ .
אוֹ " :
"ה ִמית ׁשוֹ ִרי ַע ְבדּ וֹ ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ י" ֵ -אין ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ .
ֵ
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ַה ְמ ׁ ַש ֵ ּלם יָ ֵתר ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ִה ִ ּזיק ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ .

גְּ ָמ ָרא
"אנ ְַס ִּתי"!
וְ לִ ְיתנֵיָ :
'לֹא ִמ ָ ּב ֲעיָא' ָק ָא ַמר,
"אנ ְַס ִּתי" ,דְּ לָ א ָקא ּ ָפגֵ ים לָ ּה  -דִּ ְמ ׁ ַש ֵּלם בּ וֹ ׁ ֶשת וּפְ גָ ם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ ,
לֹא ִמ ָ ּב ֲעיָא ָ
"פ ִּת ִיתי" ,דְּ ָקא ּ ָפגֵ ים לָ ּה ֵ -א ָימא :לֹא ְמ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ ,
ֲאבָ ל ּ ִ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ִיתין דְּ לֹא ִּכי ַהאי ַּת ּנָא,
ַמ ְתנ ִ
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ַאף בּ וֹ ׁ ֶשת ו ְּפגָ ם ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ,
ימ ּנ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְפ ּגוֹ ם ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ י".
לֹא ָ ּכל ֵה ֶ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ַא ַ ּביֵי:
ִיחא לָ ּה לְ ִד ָיד ּה ַ -מאי?
נ ָ
ִיחא לֵ ּיה לְ ָאבִ ָיה.
דִּ לְ ָמא לֹא נ ָ
ִיחא לֵ ּיה לְ ָאבִ ָיה ַ -מאי?
נ ָ
ִיחא לְ ה ּו לִ בְ נֵי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה.
דִּ לְ ָמא לֹא נ ָ
ִיחא לְ ה ּו לִ בְ נֵי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ַ -מאי?
נ ָ
ִיחא לֵ ּיה.
ִאי ֶאפְ ׁ ָשר דְּ לֵ ָּיכא ַחד ִ ּב ְמ ִדי ַנת ַה ּיָם דְּ לֹא נ ָ

רש"י
מתי'
פתיתי .בגמ' מפרש אמאי לא
תא אסתי:
ואיו משלם קס .בבבא קמא
פקא לן מודה בקס פטור
מאשר ירשיעון אלהים פרט
למרשיע את עצמו:
המית שורי את פלוי .והריי
חייב בכופר:
הרי זה משלם ע''פ עצמו .קסבר
כופרא ממוא:
עבדו של פלוי .והריי חייב
שלשים סלע:
איו משלם .דקס יהו שאפי'
אין יפה דיר ותן שלשים:
גמ'
דלא פגים לה .אין לעז של
אוסה גדול כלעז של מפותה
וכיון דלאו פגם דילה הוא
מהימין ליה למשקל מייה
בושת ופגם על פיו:
אימא לא .הימיה להחזיק את
הלעז:
לא כל הימו .שיוציא עליה לעז
מזה בעיר:
יחא לה לדידה .לשאת את
הלעז כדי להשתכר הממון:
לא יחא להו לבי משפחה.
וב''ד אין עליהם לעשות דבר
להחזיק בושתם:
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 .33מא ,א-ב
" ָהאוֹ ֵמרּ ָ :
"גנַ ְב ִּתי" ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ַה ֶ ּק ֶרן ] ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ,
וְ ֵאין ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַּת ׁ ְשלו ֵּמי ֵ ּכ ֶפל,
וְ ַת ׁ ְשלו ֵּמי ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה"[.
ִא ְּית ַמר:
ּ ַפלְ ָ ּגא נִיזְ ָקא,
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ּ ַפלְ ָ ּגא נִיזְ ָקא ָ -ממוֹ נָא.
ַרב ה ּונָא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָא ַמר:
ּ ַפלְ ָ ּגא נִיזְ ָקא ְ -קנ ָָסא.
" ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמרַ ּ :פלְ ָ ּגא נִיזְ ָקא ָ -ממוֹ נָא",
ְימי,
ָק ָסבַ רְ :ס ַתם ׁ ְשוָ ִורים  -לָ או ְ ּב ֶחזְ ַקת ׁ ִש ּימוּר ַקי ֵ
וּבְ ִדין הוּא דִּ ְמ ׁ ַש ֵּלם כּ ו ֵּּל ּיה,
ּ
וְ ַר ֲח ָמנָא הוּא דְּ ָחיֵיס ִע ָּלוֵ ּיה ,דְּ ַא ַּכ ִּתי לֹא ִאי ַַעד ּתוֹ ָרא.
" ַרב ה ּו ָנא ְ ּב ֵר ּיה ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָא ַמרַ ּ :פלְ ָ ּגא נִיזְ ָקא ְ -קנ ָָסא",
ְימי,
ָק ָסבַ רְ :ס ַתם ׁ ְשוָ ִורים ּ ְ -ב ֶחזְ ַקת ׁ ִש ּימוּר ַקי ֵ
יש ֵּלם ְּכלָ ל,
וּבְ ִדין הוּא דְּ לֹא לִ ׁ ַ
וְ ַר ֲח ָמנָא הוּא דִּ ְקנ ֵָס ּיהִּ ,כי ֵהיכִ י דְּ נִינ ְְט ֵר ּיה לְ תוֹ ֵר ּיה.
ימן :היזיק ,מה ,והמית ,כלל(
) ִס ָ

ְּתנַן:
" ַה ִ ּני ָ ּזק וְ ַה ַּמ ִ ּזיק ּ ְ -ב ַת ׁ ְשלו ִּמין" )בבא קמא יד.(:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ ּ " :פלְ ָ ּגא נִיזְ ָקא ָ -ממוֹ נָא" ַ -היְינ ּו דְּ ׁ ַש ּי ְ
ָיך נִי ָּזק ְ ּב ַת ׁ ְשלו ִּמין,
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ ּ " :פלְ ָ ּגא נִיזְ ָקא ְ -קנ ָָסא" ָ -ה ׁ ְש ָּתא דְּ לָ או דִּ ֵיד ּיה ָקא ׁ ָש ֵקילּ ְ ,ב ַת ׁ ְשלו ִּמין ִא ֵית ּיה?!
לֹא נִצְ ְרכָ א ֶא ָּלא לִ פְ ַחת נְבֵ ילָ ה.
" ּ ְפ ַחת נְבֵ ילָ ה"?!
ְּתנֵינָא:
ּ
ילה"!
"ת ׁ ְשלו ֵּמי נֶ זֶ ק" ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ַה ְ ּב ָע ִלים ְמ ַט ְפ ִלין ַ ּב ְ ּנ ֵב ָ
" ַּ
ֲח ָדא ּ ְ -ב ָתם,
וַ ֲח ָדא ּ ְ -במו ָּעד.
וּצְ ִריכָ א,
דְּ ִאי ַא ׁ ְשמו ִּעינַן ָּתם ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ַא ַּכ ִּתי לֹא ִא ּי ַַעד,
ֲאבָ ל מו ָּעד ,דְּ ִא ּי ַַעד ֵ -א ָימא :לֹא.
וְ ִאי ַא ׁ ְשמו ִּעינַן מו ָּעד ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ָקא ְמ ׁ ַש ֵּלם כּ ו ֵּּל ּיה,
ֲאבָ ל ָּתם ֵ -א ָימא :לֹא.
צְ ִריכָ א.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַמה ֵ ּבין ָּתם ְלמו ָּעד?
ׁ ֶש ַה ָּתם ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם ֲח ִצי נֶ זֶ ק ִמ ּגוּפוֹ ,
וּמו ָּעד ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם נֶ זֶ ק ׁ ָש ֵלם ִמן ָה ֲע ִל ָ ּייה".
וְ לֹא ָק ָתנֵיֶ ׁ ' :ש ַה ָּתם ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ ,
וּמו ָּעד ְ -מ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ '!
ָּתנָא וְ ׁ ִש ּיֵיר.

רש"י
פלגא יזקא .שחייבה תורה שור
תם:
]ממוא .ומשלם ע''פ עצמו[:
לאו בחזקת שימור קיימי .אם
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
שמשלם בדין משלם:
כי היכי דיטריה .שיוסיף
שמירה על שמירתו:
תן .בבבא קמא:
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:
דלאו דידיה שקיל .דמה שוטל
בחם וטל:
בתשלומין איתיה .בתמיה:
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
השור בחייו וכמה היתה בילה
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
מטפלין בבילה .תא דברייתא
דריש לישא דמתיתין דתן
בבבא קמא משלם תשלומי זק
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
מטפלין
דבעלים
במתי'
בבילה:
דקא משלם כוליה .ודיו בהפסד
זה:
מגופו .איו גובה אלא מגוף
השור ואם אין בו כדי חצי זקו
יפסיד המותר:
מן העלייה .מן המיטב שבכסי
מזיק דגבי תם כתיב )שמות כא(
וחצו את כספו מגופו ובמועד
כתיב )שם( שלם ישלם שור ואם
איתא דפלגא יזקא קסא יתי
מי שהתם איו משלם על פי
עצמו ומועד משלם על פי עצמו
דמועד ודאי בדין משלם שהרי
התרו והעידו בו לשמור שורו:
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דוּרה
גְּ ָמ ָרא ְס ָ
ַמאי ׁ ִש ּיֵיר דְּ ַהאי ׁ ִש ּיֵיר?
ׁ ִש ּיֵיר ֲחצִ י כּ וֹ פֶ ר.

ִאי ִמ ׁ ּשוּם ֲחצִ י כּ וֹ פֶ ר ,לָ או ׁ ִש ּיו ָּרא הוּא,
מא,ב ָהא ַמ ּנִי?
ּ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְגלִ ילִ י ִהיא,
דְּ ָא ַמרָּ :תם ְ -מ ׁ ַש ֵּלם ֲחצִ י כּ וֹ פֶ ר.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
"ה ִמית ׁשוֹ ִרי ֶאת ְפלוֹ נִ י",
" ֵ
אוֹ " :
ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ י" ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ".
ַמאי לָ אוּ ְ ,ב ָתם!
לֹאּ ְ ,במו ָּעד.
ֲאבָ ל ְ ּב ָתם ַ -מאי?
ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ .
ַאדְּ ָתנֵי ֵסיפָ א:
"ע ְבדּ וֹ ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ י" ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ",
" ַ
ִיתנֵי ְ ּב ִד ָיד ּה:
נִיפְ לוֹ ג וְ נ ְ
ַ ּב ּ ֶמה דְּ בָ ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :במו ָּעד,
ֲאבָ ל ָּתם ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ !
כּ ו ָּּל ּה ּ ְ -במו ָּעד ָק ַמי ְֵירי.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ַה ְמ ׁ ַש ֵ ּלם יָ ֵתר ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ִה ִ ּזיק ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ".
ָהא ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ַמה ׁ ּ ֶש ִה ִּזיק ְ -מ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ !
לָ א ֵּת ָימאָ :הא ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ַמה ׁ ּ ֶש ִה ִּזיק,
ֶא ָּלא ֵא ָימאָ :הא ְּכ ַמה ׁ ּ ֶש ִה ִּזיק ְ -מ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ .
ֲאבָ ל ּ ָפחוֹ ת ַ -מאי?
ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ .
לִ ְיתנֵי' :זֶ ה ַה ְּכלָ ל:
ּ
ּ
ָּכל ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵלם ְּכ ַמה ׁ ּ ֶש ִה ִּזיק ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ ',
דְּ ַמ ׁ ְש ַמעָ ּ :פחוֹ ת,
ו ַּמ ׁ ְש ַמעָ :י ֵתר!
ְּתיוּבְ ָּתא.
וְ ִהלְ כְ ָתא:
ּ ַפלְ ָ ּגא נִיזְ ָקא ְ -קנ ָָסא.
ְּתיוּבְ ָּתא וְ ִהלְ כְ ָתא?!
ִאין,
ַט ֲע ָמא ַמאי ִא ּיתוֹ ַתב?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ָק ָתנֵיְּ ' :כ ַמה ׁ ּ ֶש ִה ִּזיק',
לָ א ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה,
ֵּכיוָ ן דְּ ִא ָּיכא ֲחצִ י נֵזֶ ק צְ רוֹ רוֹ ת,
דְּ ִהלְ כְ ָתא ְ ּג ִמ ִירי לָ ּה דְּ ָממוֹ נָא הוּא,
ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י לֹא ָק ָתנֵי.

רש"י
שייר חצי כופר .לא שה כל
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
תם משלם חצי כופר .דדריש
להאי קי לדרשה אחריתי לדמי
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:
מאי לאו בתם .ואי משום דקתי
בה המית שורי את פלוי דחיובו
כופר ותם לאו בר כופר הוא הא
מי רבי יוסי הגלילי היא:
אדתי עבדו של פלוי כו' .דלא
אשכח פטור על פי עצמו אלא
בעבד:
יפלוג בדידה .בבן חורין ובבהמה
מי הוה מצי לשויי חילוק
ולמיתי דאיכא דלא משלם על פי
עצמו:
בד''א .דמשלם ע''פ עצמו במועד
כו':
כולה במועד קמיירי .במועד אתא
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
חורין לעבד מה לי שבקה במזיק
ולדלג ממועד לתם:
יתר על מה שהזיק .כגון גיחת
עבד וכן אוס ומפתה ומוציא שם
רע ותשלומי כפל ותשלומי ארבעה
וחמשה:
הא פחות ממה שהזיק .כגון חצי
זק דתם :הכי גרסין ליתי כל
שאיו משלם כמה שהזיק איו
משלם ע''פ עצמו:
והלכתא פלגא יזקא קסא.
דהואיל וכל חצי זק איו אלא
ביזקא דלאו אורחיה לאו על
מריה הוה רמיא למיטריה בהכי
אלא קסא הוא כי היכי דלוסיף
ביה טירותא:
טעמא מאי איתותב .כלומר
תיובתא מאי היא:
משום דלא קתי כל שאיו משלם
כמה שהזיק איו משלם על פי
עצמו .דלישתמע מיה מי חצי
זק הא לאו תיובתא היא:
כיון דאיכא חצי זק .דמשתלם
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
שהרי מועדת מתחילתה וגבי
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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וְ ָה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ְמ ַר ְּתַ ּ :פלְ ָ ּגא נִיזְ ָקא ְ -קנ ָָסא,
ַהאי ַּכלְ ָ ּבא דַּ ֲאכַ ל ִא ְימ ֵרי,
וְ ׁש ּונ ְָרא דְּ ָאכֵ יל ַּת ְר ְנגוֹ לֵ י ַרבְ ְרבֵ י ְ -מ ׁש ּו ּנֶה הוּא ,וְ לָ א ַמגְ ִ ּבינַן ְ ּבבָ בֶ ל,
ֲאבָ ל זו ָּט ֵרי  -אוֹ ְר ֵח ּיה הוּא ,ו ַּמגְ ִ ּבינַן.
ֵיה,
וְ ִאי ָּתפַ ס  -לָ א ַמ ּ ְפ ִקינַן ִמי ּנ ּ
וְ ִאי ָא ַמרַ " :א ְק ְ ּבע ּו לִ י זִ ְימנָא לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל" ַ -מ ְק ְ ּב ִעינַן לֵ ּיה,
וְ ִאי לֹא ָאזֵ יל ְ -מ ׁ ַש ְמ ִּתינַן לֵ ּיה.
ֵ ּבין ָּכ ְך וּבֵ ין ָּכ ְך ְ -מ ׁ ַש ְמ ִּתינַן לֵ ּיה,
ְ
דְּ ָא ְמ ִרינַן לֵ ּיהָ " :סלֵ יק ֶה ֵּז ָיקך"ִ ,מדְּ ַר ִ ּבי ָנ ָתן,
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ִמ ַ ּניִ ן ׁ ֶשלּ ֹא יְ גַ דֵּ ל ָא ָדם ֶ ּכ ֶלב ַרע ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ ,
וְ לֹא יַ ֲע ִמיד סו ָ ּּלם ָרעו ַּע ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ ?
שים דָּ ִמים ְ ּב ֵב ֶית ָך" ) 62דברים כב ,ח(".
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ל ֹא ָת ִ ׂ
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שים דָּ ִמים ְ ּב ֵב ֶית ָך ִּכי יִ ּפֹל ַה ּ ֹנפֵ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו
ש ָית ַמ ֲע ֶקה לְ גַ ֶ ּג ָך וְ ל ֹא ָת ִ ׂ
ִּ 62כי ִת ְבנֶ ה ַ ּביִ ת ָח ָד ׁש וְ ָע ִ ׂ

רש"י
דאכיל אימרי .שחק טלאים
חיים ואכלם:
משוה הוא .אין דרכו בכך וכל
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:
אורחיה הוא .והוו להו זקי דשן
ושן משלמת זק שלם וממוא
הוא וגובין אותו בבבל:
ואי תפס .יזק ממוא דמזיק גבי
קסא דחצי זקו דאין צריך
לצעוק לפיו:
לא מפקין מייה .וגבי פלגא
זקיה:
ואי .לא תפיס ואמר קמן קבעו
לי זמא בארעא דישראל
השיאוהו לילך עמי לדון לפי
דייי ארץ ישראל קבעין ליה:
בין כך ובין כך .בין שרוצה יזק
לילך לארץ ישראל בין שאיו
רוצה:
משמתין ליה .למזיק מיהא
להרוג אותו כלב ולסלק
היזיקיה:

