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 כתובותמסכת 

 פרק שלישי   אלו נערות

 

 ט"דף כ

 

ָמּה  [ט"כ-ח"ב כ"דברים כ] ר ֹלא ֹאָרָשה ּוְתָפָשּה ְוָׁשַכב עִּ יׁש ַנֲעָר ְבתּוָלה ֲאׁשֶׁ ְמָצא אִּ י יִּ כִּ

ְמָצאּו ָשה ַת  .ְונִּ ְהיֶׁה ְלאִּ ף ְולֹו תִּ ים ָכסֶׁ שִּ י ַהַנֲעָר ֲחמִּ ָמּה ַלֲאבִּ יׁש ַהֹשֵכב עִּ ר ְוָנַתן ָהאִּ ַחת ֲאׁשֶׁ

ָנּה ֹלא יּוַכל ַׁשְלָחּה ָכל ָיָמיו  .עִּ

 

 ימי קטנות נערות ובגרות

וגם תביא , עד שתהא בת שתים עשרה שנים ויום אחד, משעה שנולדה, הבת

 . הרי היא קטנה לכל דבר, שתי שערות של סימני גדלות

, ומשתביא שתי שערות של סימני גדלות אחר היותה בת שתים עשרה שנים

 . ך ששה חודשים ראשונים היא קרויה נערהבמש

 .ולאחר אותם ששה חדשים ועד סוף ימיה היא קרויה בוגרת

 

 אלו נאנסות יש להן קנס

 .משלם קנס חמישים שקלים, שהאונס נערה בתולה ופנויה, מבואר בכתובים

 .או גם בקטנה, האם הפרשה הזו אמורה רק בנערה, ונחלקו חכמים ורבי מאיר

. אין קנס אלא לנערה שנאנסה –היא כדעת רבי מאיר לדעת משנתנו ש

, אם נאנסה אין לה קנס, קטנה שיש לאביה זכות למוכרה, שלפי דבריו, ונמצא

כל מקום שיש מכר ]=אם נאנסה יש לה קנס , ונערה שאין לאביה זכות למוכרה

 [.וכל מקום שיש קנס אין מכר, אין קנס

כלומר , א ראויה לביאהמשעה שהי, גם הקטנה שנאנסה –ולדעת חכמים 

 .יש לה קנס, מהיותה בת שלוש שנים ויום אחד

, אם חיוב קנס אמור רק כשהנאנסת מותרת לאונס, י"ובהמשך יתבאר בעזה

 .או גם כשהיא אסורה לו

 

 האונס גיורת ופדויה ומשוחררת

סתם שבויה , וכמו כן. הרי היא בחזקת שנבעלה בגיותה, סתם גיורת

סתם שפחה , וכמו כן. קת שנבעלה בשביההרי היא בחז, שנשתחררה

ולכן האונס את אחת . הרי היא בחזקת שנבעלה בהיותה שפחה, שנשתחררה

 .מהן אין לה קנס כי אין קנס אלא לבתולה

אם אבל , כשהיו ראויות לביאה באותו הזמן שהן בחזקת שנבעלו, אמנם כל זה

אפילו , ום אחדנפדו או נתגיירו או נשתחררו קודם שהיו בנות שלוש שנים וי

אם נאנסה ו, הן בחזקת בתולותואם כן , נבעלו באותו הזמן בתוליהן חוזרים

 .יש לה קנסאחת מהן 

 

 איסור ממזרת לישראל

ְקַהל ", שנאמר, הממזרת אסורה לישראל באיסור לא תעשה ֹלא ָיֹבא ַמְמֵזר בִּ

 והוא הדין שהממזרת אסורה, כלומר לא ישא ישראלית ,('ג ג"דברים כ) "'ה

 .להינשא לישראלי

 

 איסור נתינה לישראל

ונתנם יהושע חוטבי , הנתינים הם הגבעונים שנתגיירו בערמה בימי יהושע

ם ", ככתוב, עצים ושואבי מים ים ְוֹׁשֲאֵבי ַמיִּ ַע ַביֹום ַההּוא ֹחְטֵבי ֵעצִּ ְתֵנם ְיהֹוׁשֻׁ ַויִּ

ְזַבח  ל ַהָמקֹום אֲ  'הָלֵעָדה ּוְלמִּ ה אֶׁ ְבָחרַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ר יִּ ועל שם הנתינה זו , (ז"כ' יהושע ט" )ׁשֶׁ

 .הם קרוים נתינים

משום שלא היו רחמנים למחול לשאול על , ודוד גזר עליהם שלא יבואו בקהל

 .כמבואר במסכת יבמות, מה שעשה להם

דוד גזר עליהם , י"שלפי פירוש רש, כתבו' אולם התוס. י"כן נראה לכאורה מפירוש רש

 .אי הם נחשבים כעבדיםכ, שלא לבוא בקהל

שהם משבעת אומות , שהנתינים אסורים לבוא בקהל מהתורה, ורבינו תם מפרש

ְתַחֵתן ָבם"שנאמר עליהם   .בוהאיסור הוא אחר הגירות, "ְוֹלא תִּ

 

 איסור כותית לישראל

לאחר שהגלה , הכותים הם נוכרים שהביא מלך אשור מכותה לערי שומרון

, נתגיירו, ת אריות שהיו אוכלים בהםומירא, משם את עשרת השבטים

 (.ז"פרק י' ב)כמבואר בספר מלכים 

או , והרי הם כישראלים, ונחלקו חכמים אם נתגיירו הכותים גירות שלמה

 .ואם כן הם נוכרים, שנתגיירו מחמת יראה בלבד

משום , הם אסורים לבוא בקהל, ולדעת האומרים שלא נתגיירו גירות שלמה

                                                                                                               
לפירוש קשה ועוד ...  דנתינה הויא דאורייתא ,דהא משמע בגמרא ,לרבינו תםואין נראה  א

אם  ,משום לא יהיה קדש ,שמתוך כך נאסרו לבוא בקהל ,כיון דעבדות ממש גזר עלייהו ,הקונטרס

ואי משום דנתינה מנטרא  ,סהא תנן בהדיא במתניתין דשפחה אין לה קנ ,אמאי יש לה קנס כן

 [.'תוס. ]דשפחה אפילו משומרת אין לה קנס ,הא אמרינן בירושלמי ,נפשה

אלא כדי  ...דהא אסירי וקיימי  ,ולאו לאוסרן בבנות ישראל ,ודוד לא גזר עלייהו אלא שיעבוד ב

והא . משום דהוו אומה שלימה ,והא דגזר בהו טפי מבשאר פסולי קהל. שלא יטמעו בישראל

אלא להיות בן  ,לא לישא מהן ,כל מי שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי לידבק בהן ,קאמר התםד

אם חלקנו נתיר חלק , מר רביא ,בימי רבי בקשו להתיר נתינים ,וכן הא דקאמר התם .חורין כמותן

אלא בקשו לפטרן  ,דהא מדאורייתא אסירי ,לא שהיו רוצים להתירם לבא בקהל ,מזבח מי יתיר

דקיימא לן  ואף על גב. דאין יכולין להפקיע חלק מזבח ,ואמר להו רבי ,להיות בני חוריןמעבדות 

 [.'תוס] .אבל זה אינו צורך כל כך ,היינו לצורך ,ד הפקר"ידהפקר ב
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ְתחַ ", שנאמר  .והאיסור הזה נאמר על הנישואין עם הנוכרי, "ֵתן ָבםְוֹלא תִּ

ְתַחֵתן ָבם"שהאיסור , וזה לפי שיטתו. י"כן פירש רש אמור על הנישואין עם , "ְוֹלא תִּ

לא נאמר איסור זה אלא בנישואין עם הגר משבעה ', אולם לפירוש התוס. הנוכרי

ולכן יש לכותית , ירי אמתמשנתנו כדעת האומרים שהכותים ג', ולפירוש התוס. אומות

לא ניתן , שלא תאמר, הוצרכה המשנה ללמד זאת, ואף שלכאורה דין פשוט הוא, קנס

 . אכדי שלא יטמעו בהם, לה קנס

 

 חיוב קנס כשהנאנסת אסורה לאונס

ר ", אף על פי שנאמר בפרשת אונס –לדעת משנתנו  ָשה ַתַחת ֲאׁשֶׁ ְהיֶׁה ְלאִּ ְולֹו תִּ

ָנּה ֹלא יּוַכל ׁשַ  לא בא הכתוב , לומר שהנאנסת נישאת לאונס, "ְלָחּה ָכל ָיָמיועִּ

גם אלא , וגם קנס אין לה, אינה בכלל הפרשה, שאם היא אסורה לו, הזה לומר

בין אם היא אסורה לו באיסור לא , יש לה קנס, כשאינה יכולה להינשא לו

רה לו ובין אם היא אסו, [באו כותית, או נתינה, כגון שהיא ממזרת], תעשה

או אחות , או אחות אמו, או אחות אביו, כגון שהיא אחותו], באיסור כרת

, [או שהיא נידה, דאו שהיתה אשת אחי אביו, גאו שהיתה אשת אחיו, אשתו

 .האונס נפטר בכך מתשלום הקנס, ד"ורק כשיש בדבר איסור מיתת בי

שאף על פי שנאמר , מהיכן למדו חכמי משנתנו, י"ובהמשך יתבאר בעזה

ה"בפרשה  הפרשה מדברת גם במי שאסורה להינשא , "ְולוֹ ִתְהֶיה ְלִאשָּׁ

 .לאונס

ָשה"הכתוב , אמנם – ['בדף ל]ולדעת רבי נחוניא בן הקנה  ְהיֶׁה ְלאִּ לא , "ְולֹו תִּ

ולכן גם כשהיא אסורה לו , לא יהא לה קנס, בא ללמד שאם היא אסורה לו

הרי היא , ה לו באיסור כרתכשהיא אסוראבל , יש לה קנס, באיסור לא תעשה

פטור , ומחמת כרת שנתחייב בו, ד"כמי שאסורה לו באיסור שיש בו מיתת בי

 [.תתבאר דעת רבי נחוניא בן הקנה בהרחבה' י בדף ל"ובעזה], מלשלם את הקנס

                                                                                                               
 ,דפסול כותים משום דעבד ושפחה נטמעו בהן ,בפרק עשרה יוחסיןאן דאמר למ ,ואם תאמר א

דכל אחת מוקמינן  ,ויש לומר... ושקילי  ,דלאו שפחה אתנימא לה אייתי ראיה  ,אמאי יש לה קנס

לענין קנס  ,דלענין פסול לא מוקמינן לה אחזקתה אף על גב ,שהיו כותים ,לה אחזקת אבהתא

 [.'תוס. ]שלא יהא חוטא נשכר ,מוקמינן להו

 ,רויש לומ. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ,כהן גדולואמאי לא חשיב נמי אלמנה לכ ,ואם תאמר[ א] ב

נ לא חשיב "א .משום שיש להם היתר. והא דלא תני מצרי ואדומי[ ב. ]דבפסול כהונה לא קמיירי

ואף על  ,ונבעלה שלא כדרכה[ ד] .דליתני מחזיר גרושתו משניסת ,אבל קשה[ ג. ]אלא חייבי לאוין

בי לרכל מקום מ ,הכל מודים שאם בעל ולא קידש שאינו לוקה ,עשרה יוחסין רקבפ נןדאמרי גב

[ ו] .ועוד הוה מצי למיתני יבמה לשוק[ ה. ]דאמר אין קדושין תופסין במחזיר גרושתו ליתניעקיבא 

רק דבפ ואף על גב. דתנא ושייר ויש לומר. י"ת, ויש לה קנס ,ועבד הבא על הכותית הולד ממזר

 ,הכא דתני בסיפא ואלו שאין להם קנס ,תנא תני אלו ואת אמרת תנא ושייר ,דקדושין דייקקמא 

 [.'תוס... ]לא שייך למידק הכי 

ויש בה כרת ולא , אלא איסור אשת אח בלבד, שעתה אין בה איסור אשת איש, וכבר נתגרשה ג

ומה קנס  ,ולא יבמה היא לו וזקוקה לו ,אשת אחיו ,דפריך בירושלמי ,ח"רירש פ ][ .ד"מיתת בי

והוא הדין דהוה  ,ירוסיןואיירי במת מן הא ,ומשני בשיש לו בנים מאשה אחרת ,וכרת שייך בה

תקשי  ...לרב פפא דמוקי הך מתניתין במפותה  ,ר אברהם"י ב"וקשה לר .מצי לאוקמה כשגירשה

מפותה אין לה קנס  ,וכיון דלעצמה ,הא נתארסה ונתגרשה קנסה לעצמה ,דהיכי מצי לאוקומי הכי

ולמאי  .א בגרה ובגרהוהוא הדין עד של ,ומיהו בירושלמי מוקי לה כשבא עליה עד שלא מת ומת ...

 .אתי שפיר ,אבל קנס אינה יכולה למחול ,דאמר בירושלמי דמפותה אינו פטור אלא מבושת ופגם

 [.'תוס... ] קנס לוס דידן משמע דאין לה אפי"ומיהו בש

ויש בה כרת , אלא איסור אשת אחי אביו בלבד, שעתה אין בה איסור אשת איש, וכבר נתגרשה ד

 . ד"ולא מיתת בי

ה"הכתוב  –ולדעת שמעון התימני  , האמור בפרשת אונס" ְולוֹ ִתְהֶיה ְלִאשָּׁ

כלומר , א כשהאשה יכולה להיות לאונסשאין הפרשה מדברת אל, מלמד

שלדעת שמעון , ובמסכת יבמות מבואר, שאם יקדשנה יתפסו הקידושין

אין , כל שהאשה אסורה לאיש באיסור לא תעשה שיש בו עונש כרת, התימני

כשהאשה אסורה לאיש באיסור לא תעשה , ואם כן, הקידושין תופסים לו בה

אבל כשהיא אסורה לו . אותהאם אנס אין לה קנס ממנו , שיש בו כרת

יש ואם אנס אותה , הקידושין תופסים, באיסור לא תעשה שאין בו עונש כרת

 .לה קנס

ה"הכתוב  –ולדעת רבי שמעון בן מנסיא  האמור בפרשת " ְולוֹ ִתְהֶיה ְלִאשָּׁ

כלומר , שאין הפרשה מדברת אלא כשהאשה ראויה לאונס, מלמד, אונס

, אפילו באיסור לא תעשה לבדו, סורה לואבל כשהיא א, כשהיא מותרת לו

 .הוא פטור מקנסולכן , ואינה בכלל הפרשה, אינה ראויה לו

 

 "הבתולה"ו" הנערה"דרשות יתור 

יׁש ", נאמר בפרשת אונס ְמָצא אִּ י יִּ ר ֹלא ֹאָרָשה ּוְתָפָשּה ְוָׁשַכב  ַנֲערָּׁ כִּ ְבתּוָלה ֲאׁשֶׁ

ְמָצאּו ָמּה ְונִּ שהפרשה מדברת לכל הפחות בנערה  ומכאן, (ח"ב כ"דברים כ)" עִּ

ָשה"שמתקיים בה הכתוב הבא , המותרת לאונס ְהיֶׁה ְלאִּ  ". ְולֹו תִּ

י ", אכן מלבד זאת נאמר בפרשה ָמּה ַלֲאבִּ יׁש ַהֹשֵכב עִּ ים  ַהַנֲערָּׁ ְוָנַתן ָהאִּ שִּ ֲחמִּ

ף  . ללמוד ממנו שני דברים, שבפסוק זה מיותר בכפלים" ַהַנֲעָר "והכתוב , "ָכסֶׁ

ָמּה ", שכן היה יכול לכתוב יׁש ַהֹשֵכב עִּ ף לאביהְוָנַתן ָהאִּ ים ָכסֶׁ שִּ ומתוך , "ֲחמִּ

י ַהַנֲעָר "שכתב  שאין האונס משלם את הקנס , והוא, בא ללמד דבר אחד, "ַלֲאבִּ

האונס , אבל אם כבר מתה, ועדיין אביה נחשב אבי הנערה, אלא כשהיא חיה

 .ה ומתה פטור מלשלםוכמאמר אביי בא עלי. פטור מלשלם

" ַהַנֲעָר "ומתוך שכתב , "לאבי נערה", אמנם ללמד זאת די היה יכול לכתוב

 .הי בסמוך"שיתבאר בעזה, בא ולימד דבר נוסף, א"בה

 

יׁש ", נאמר ובפרשת מפתה ה אִּ י ְיַפתֶׁ ָמּה ָמֹהר ְבתּולָּׁה ְוכִּ ר ֹלא ֹאָרָשה ְוָׁשַכב עִּ ֲאׁשֶׁ

ָשה ָנה לֹו ְלאִּ ְמָהרֶׁ ומכאן שהפרשה מדברת לכל הפחות בבתולה , (ו"ב ט"שמות כ)" יִּ

ָשה"שמתקיים בה הכתוב , המותרת לאונס ָנה לֹו ְלאִּ ְמָהרֶׁ  ". ָמֹהר יִּ

ְׁשֹקל ", אכן מלבד זאת נאמר בפרשה ף יִּ סֶׁ ָתּה לֹו כֶׁ יָה ְלתִּ ם ָמֵאן ְיָמֵאן ָאבִּ אִּ

ללמוד ממנו , זה מיותר בכפליםשבפסוק " ַהְבתּוֹלת"והכתוב , "ַהְבתּוֹלתְכֹמַהר 

 . שני דברים

ְׁשֹקל ְכֹמַהר", שכן היה יכול לכתוב ף יִּ סֶׁ בא ללמד , "ַהְבתּוֹלת"ומתוך שכתב , "כֶׁ

, גזרה שווה להשוות קנס אונס לקנס מפתה כמבואר בברייתא, והוא, דבר אחד

ומוהר הבתולות כמוהר זה , שיהא מוהר זה כמוהר הבתולות האמור באונס

ושניהם שקלים , לומר שניהם חמישים כמנין האמור באונס, ר במפתההאמו

                                                                                                               
 ,בינו תםואין נראה לר .הנערה ,נערה ,נער .דמחד נערה דריש כולה מלתא ,רבינו חננאל רשפי ה

ועוד הקשה  .כדמוכח בסוף פרקין ,אלא ההוא דמוציא שם רע לחודיה ,א"דלא כתיב נערה מלא בה

 .הקונטרס עיקר רושאלא פי .הא איכא נערה אחרינא בפרשה ,מה צריך חד לגופה ,רבינו יצחק

 [.'תוס]
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 .כאמור במפתה

" ַהְבתּוֹלת"ומתוך שכתב , "בתולות", אמנם ללמד זאת די היה יכול לכתוב

 .י בסמוך"שיתבאר בעזה, בא ולימד דבר נוסף, א"בה

ואחד בפרשת , אחד בפרשת אונס, והנה נתבאר ששני כתובים יתרים יש

שאף על פי שנאמר , שני הכתובים הללו באו ללמד, ת משנתנוולדע, מפתה

מכל מקום גם כשאינן ראויות , בפרשיות הללו שתהא האשה לאונס ולמפתה

אף על פי כן יש , או באיסור כרת, כגון שהן אסורות לו באיסור לא תעשה, לו

 .אלהן קנס

 

 אופנים שהקידושין תופסים אף על פי שהאשה אסורה

ָשה"הכתוב , עת שמעון התימנילדש, נתבאר לעיל ְהיֶׁה ְלאִּ האמור , "ְולֹו תִּ

שאין הפרשה מדברת אלא במקום שהנאנסת יכולה , מלמד, בפרשת אונס

כל ולדעתו , יתפסו הקידושין, שאם יקדשנה, כלומר, להיות אשתו של האונס

תופסים בה קידושין ויש לה , אף על פי שהיא אסורה לו, שאין ענוש עליה כרת

 .קנס

ָשה"הכתוב , שלדעת רבי שמעון בן מנסיא, וד נתבאר לעילע ְהיֶׁה ְלאִּ " ְולֹו תִּ

שאין הפרשה מדברת אלא במקום שהנאנסת , מלמד, האמור בפרשת אונס

 .מותרת לאונס

ָשה"ומתוך כך שנחלק עם שמעון התימני באופן שבו הכתוב  ְהיֶׁה ְלאִּ " ְולֹו תִּ

ורק , תופסים כדי שיתחייב בקנסשלא די בכך שיהיו הקידושין , לומר, נדרש

שלדעתו יש אופנים שאף על פי שהאשה , משמע, כשהיא מותרת לו יש לה קנס

מאחר שהיא , ולכן אף על פי שהקידושין תופסים, הקידושין תופסים, אסורה

 .אין לה קנס, אסורה

שכל שאין בה , ואמנם אם דעת רבי שמעון בן מנסיא כדעת שמעון התימני

מובן מדוע הוצרך לדרוש את , תופסים הקידושין, שהיא אסורהאף על פי , כרת

ָשה"הכתוב  ְהיֶׁה ְלאִּ שלא רק כשיש בה , ללמד, להוציא אשה האסורה לו" ְולֹו תִּ

אלא אף כשהיא אסורה באיסור , אין לה קנס, ואין הקידושין תופסים, כרת

 .גם כן אין לה קנס, לא תעשה לבדו

גם כשהאשה אסורה לאיש , ולדעתם, אכן יש שחולקים על שמעון התימני

, גם לדבריהם, ומכל מקום. אין הקידושין תופסים, באיסור שאין בו עונש כרת

ולפיכך גם אם דעת , יש אופן שבו הקידושין תופסים אף על פי שהאשה אסורה

שהכתוב בא ללמד שכל , הוצרך לפרש, רבי שמעון בן מנסיא כאחד מהם

 .הקידושין תופסים בה גם אם, שהאשה אסורה אין לה קנס

                                                                                                               
וחד  ,אימא דתרוייהו אתו לרבויי חייבי לאוין ,ומנא לן דחד לאתויי חייבי כריתות ,אם תאמרו א

הקשה ][.  .דמגזרה שוה ילפינן אונס ומפתה מהדדי ,דלהא לא צריך ,ויש לומר .לאונס וחד למפתה

ואכתי חייבי  ,וחד לאתויי חייבי לאוין ,אכתי נימא חד לאתויי חייבי עשה ,י בן רבינו מאיר"ר

ולו "דהא אי לאו דכתיב  ,דלחייבי לאוין ועשה לא צריך אלא חד קרא ,ותירץ .כריתות מנא לן

הלכך מחד  ,לא הוה צריך קרא לרבויינהו ,דמשמע שיש בה הויה וראויה לקיימה ,"תהיה לאשה

ואידך  ,ריבויא מרבינן אין ראויה לקיימה דהיינו חייבי עשה וחייבי לאוין כיון דאית בהו הויה

הוי חד ריבויא לחייבי  ,ולמאן דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין .א לחייבי כריתותריבוי

ולא יצטרך  ,"לו תהיה לאשה"ולשתוק מ ,ואם תאמר .עשה ואידך לחייבי לאוין וחייבי כריתות

 [.'תוס] .מדעתה "ולו תהיה לאשה"דאיצטריך למידרש  ויש לומר .להנך ריבויי

גם כשהאשה אסורה לאיש באיסור לא תעשה שאין בו , לדעת רבי עקיבא

יש איסור , לדברי רבי סימאיומכל מקום . אין הקידושין תופסים, עונש כרת

איסור לא תעשה והוא , הקידושין תופסיםלא תעשה שבו מודה רבי עקיבא ש

והטעם לכך , לכהן הדיוטכגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה , של כהונה

, לומר, "ְוֹלא ְיַחֵלל ַזְרעֹו ְבַעָמיו", שבהם הקידושין תופסים כי נאמר בהם

ואם דעת רבי . בחילולים הוא עושה ולא ממזרים ואם כן הקידושין תופסים

ָשה"בא הכתוב , שמעון בן מנסיא כדעה זו ְהיֶׁה ְלאִּ שלא רק , ללמד" ְולֹו תִּ

אף כשהיא אלא , אר איסורי לא תעשה אין לה קנסכשהאשה אסורה לאיש בש

 . אסורה לו באיסורי כהונה אין לה קנס

שכל שהאשה אסורה לאיש , דעת רבי עקיבא ,ויש אומרים שלדברי רבי ישבב

כאלמנה  ואפילו באיסורי כהונה, אין הקידושין תופסים, באיסור לא תעשה

יש אשה , לדבריו ומכל מקום גם. לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט

באיסור והיא האסורה לאיש , תופסים בהקידושין ובכל זאת , שאסורה לאיש

ם ", שנאמר בהם ,כמצרי ואדומי דור ראשון ושני ,עשה ָּוְלדּו ָלהֶׁ ר יִּ ים ֲאׁשֶׁ ָבנִּ

ְקַהל  ם בִּ י ָיֹבא ָלהֶׁ יׁשִּ , לומר שלישי יבוא להם בקהל ,('ג ט"דברים כ)" 'הּדֹור ְׁשלִּ

ואם דעת רבי שמעון בן . ולאו הבא מכלל עשה הוא עשה, ושני ולא דור ראשון

ָשה"בא הכתוב , מנסיא כדעה זו ְהיֶׁה ְלאִּ שלא רק כשהאשה , ללמד" ְולֹו תִּ

אף כשהיא אסורה לו אלא , אסורה לאיש באיסורי לא תעשה אין לה קנס

 . באיסורי עשה אין לה קנס

 'דף ל

שכל שהאשה אסורה , באדעת רבי עקי, ויש אומרים שלדברי רבי ישבב

, ומכל מקום גם לדבריו. ואפילו באיסורי עשה, אין הקידושין תופסים, לאיש

והיא בעולה לכהן , בהקידושין תופסים ובכל זאת , יש אשה שאסורה לאיש

באיסור עשה האסורה לו [ גוכגון שאינה אלמנה ולא גרושה אלא בעולה בלבד]גדול 

ָשהְבתּוָלה ֵמַעמָ "שאינו שווה בכל  ַקח אִּ . בתולה ולא בעולה( ד"א י"ויקרא כ)" יו יִּ

ָשה"בא הכתוב , ואם דעת רבי שמעון בן מנסיא כדעה זו ְהיֶׁה ְלאִּ , ללמד" ְולֹו תִּ

אף אלא , שלא רק כשהאשה אסורה לאיש בשאר איסורי עשה אין לה קנס

כגון בעולה , דכשהיא אסורה לו באיסורי עשה שאין שוים בכל אין לה קנס

 . הכהן גדולל

 

                                                                                                               
 אף על גבדלרבי יהושע  ,ותימה ... קדושין תופסין ,ון דלא הוי ממזרדכי ,משמע דהא בהא תליא ב

בי דלר ,ויש לומר ...מודה דאין קדושין תופסין בחייבי כריתות  ...דאין ממזר מחייבי כריתות 

דליכא מידי דלא תפסי בה קדושין והוולד כשר  ,ודאי הא בהא תליא, בי עקיבאהתימני ולרשמעון 

לא הוי ממזר אלא מחייבי  ...דאין קדושין תופסין בחייבי כריתות  על גב אף ,יהושע ביאבל לר ...

 [.'תוס... ]יהושע בסוף החולץ  ביכדיליף ר ,ד"ימיתות ב

 ביאלא ר ,לא אשכחן תנא דאמר פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה ,יש כאן לאו דזונה ,ואם תאמר ג

 [.י"רש. ]ל להואין זונה אלא הנבעלת לפסו ,ולית הלכתא כוותיה ,אלעזר
דאית  ,וגירשה ,וזינתה תחתיו שלא כדרכה ,תימה אמאי לא קאמר איכא בינייהו סוטה שאירסה ד

 .הכל מודים בבא על הסוטה שאין הוולד ממזר ,כדאמרינן בסוף החולץ, ולי עלמאבה הויה לכ

 [.'תוס]

כא לא מיירי דה ,רשח פי"ור[. י"רש. ]ובבעולה שלא כדרכה איירי דאי כדרכה תו ליכא קנס ה

דאמר  אף על גב ,ולא חשיבה ראויה לקיימה ,שאנס בתולה גמורהן גדול אלא כה ,בבעולה מאחר

כיון דלכתחלה לא  מכל מקום ,בהבא על יבמתו אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא ישא ואם נשא נשוי

 [.'תוס... ]ישא לא חשיבה ראויה לקיימה 
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 הבא על הנידה

, ויש בה עונש כרת, אף על פי שהיא אסורה לו, האונס את נידה, אמר רב חסדא

שכל שאין קידושין תופסים בה , האומר, הן לדעת שמעון התימני. יש לה קנס

שכל שאסור לו לקיימה , האומר, והן לדעת רבי שמעון בן מנסיא, אין לה קנס

 .ומותר לו לקיימה, ושין תופסים בהקיד, שהרי נידה, אין לה קנס

 

 קם ליה בדרבה מיניה

לא , שיש לנו לחייבו עליו שני עונשים, שאם יעשה אדם מעשה אחד, כלל בידינו

, קם ליה בדרבה מיניה]=החמור שבשני העונשים , יענש בפועל אלא עונש אחד

 [.כלומר עומד בגדול שבהם

, שהדליק גדיש חבירו בשבת כגון, ד לענשו את שני העונשים"כשיש לביוהנה 

הכל מודים , וממון על היזק חבירו, ד לעונשו סקילה על חילול שבת"ויש לבי

, אינם עונשים אותו ממון, של סקילהעונשים אותו עונש חמור ד "שמאחר שבי

 .התשלומיםהעונש הקל של והרי הוא נפטר מ

אלא כרת , ד"כשאחד מהעונשים אינו על ידי בימה הדין , נחלקו חכמיםאבל 

שהוא ענוש כרת בידי , כגון שהדליק גדיש חבירו ביום הכיפורים, בידי שמים

 .ד על היזק חבירו בזה"וענוש ממון בידי בי, שמים על חילול יום הכפורים

עונשים אותו הם , אינם עונשים אותו את הכרתד "בימאחר ש, לדעת חכמים -

 . ועליו לשלם, את הממון

פטור הוא , מאחר שנענש כרת בידי שמים, נהולדעת רבי נחוניא בן הק -

 [.שהיה עושה את יום הכפורים כשבת לתשלומין]=מתשלומים 

 

 טעמו של רבי נחוניא בן הקנה

כשם שהמתחייב על מעשה אחד מיתה , שלדעת רבי נחוניא בן הקנה, נתבאר

כך המתחייב על מעשה אחד , פטור מהתשלומים, בידי אדם עם תשלומי ממון

ונחלקו חכמים מהיכן . פטור מהתשלומים, מים עם תשלומי ממוןכרת בידי ש

 .למד זאת רבי נחוניא בן הקנה

 ".אסון" "אסון"גזרה שווה . א

שחיוב כרת בידי שמים , רבי נחוניא בן הקנה למד בגזרה שווה, לדברי אביי

לענין מיתת שכן , להיות פטור מהתשלומים, שווה לחיוב מיתה בידי אדם

יָה ְוכִּ ", ד נאמר"בי ָשה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלדֶׁ ים ְוָנְגפּו אִּ ָנצּו ֲאָנׁשִּ ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש ְוֹלא ִיְהֶיה ָאסוֹן י יִּ

ים לִּ ְפלִּ ָשה ְוָנַתן בִּ ית ָעָליו ַבַעל ָהאִּ ר ָיׁשִּ שכשפטור ממיתה , ללמד, (ב"כ א"שמות כ" )ַכֲאׁשֶׁ

כן נאמר  וכמו, אבל כשמתחייב מיתה פטור מהתשלומים, חייב בתשלומים

ר "שכך אמר יעקב לבניו , לענין מיתה בידי שמים" אסון"לשון  י ַוֹיאמֶׁ ֹלא ֵיֵרד ְבנִּ

ם  ָמכֶׁ ְׁשָאר עִּ יו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו נִּ י ָאחִּ ָאהּו ָאסוֹן ַבֶדֶרְךכִּ י  ּוְקרָּׁ ת ֵשיָבתִּ ם אֶׁ ר ֵתְלכּו ָבּה ְוהֹוַרְדתֶׁ ֲאׁשֶׁ

, שחשש יעקב שמא יפגע בידי אדם או בידי שמים, (ח"ב ל"בראשית מ" )ְבָיגֹון ְׁשאֹוָלה

כמו מה , הרי שגם מה שיארע בידי שמים נקרא אסון, "אסון"וכלל הכל בשם 

כשם שאסון של חיוב מיתה בידי אדם פוטר , ומעתה, שיארע בידי אדם

 . כך אסון של כרת בידי שמים פוטר מהתשלומים, מהתשלומים

אלא גם חיוב מיתה בידי , תשלומיםלא רק חיוב כרת פוטר מ, ולדעת אביי

אף על פי , שהוא חייב מיתה בידי שמים, כגון זר שאכל תרומה במזיד, שמים

 .ופטור מהתשלומים, מכל מקום הוא בכלל אסון, שאינו חייב כרת

 .אמרה תורה כרת שלי כמיתה שלכם. ב

שחיוב כרת בידי שמים שווה לחיוב , רבי נחוניא בן הקנה למד, לדברי רבא

מהכתוב האמור בענין המעביר זרעו , תה בידי אדם לפטור מהתשלומיםמי

יׁש ַההּוא ", למולך ן ָהאִּ ם מִּ ת ֵעיֵניהֶׁ ץ אֶׁ ימּו ַעם ָהָארֶׁ ם ַהְעֵלם ַיְעלִּ שהוא חייב ]ְואִּ

ְך  [ד"מיתת ב ַזְרעֹו ַלֹמלֶׁ תֹו מִּ ית ֹאתוֹ ְבתִּ י ָהמִּ ְלתִּ יׁש ַהה. ְלבִּ ת ָפַני ָבאִּ י אֶׁ י ֲאנִּ ּוא ְוַשְמתִּ

י ֹאתוֹ  ְכַרתִּ ְׁשַפְחתֹו ְוהִּ ב ַעָמם ּוְבמִּ רֶׁ קֶׁ ְזנֹות ַאֲחֵרי ַהֹמלְֶׁך מִּ ים ַאֲחָריו לִּ -'ד 'ויקרא כ" )ְוֵאת ָכל ַהֹזנִּ

למדנו שהכרת ומכאן , יהא נכרת בידי שמים, ד"כלומר אם לא יהרגוהו בי, ('ה

פטור אף כרת , התשלומיםמיתה פטור מן מה , חילופההוא מיתה והבמקום 

  .התשלומיםמן 

אבל חיוב , רק חיוב כרת פוטר מתשלומים כחיוב מיתה בידי אדם, ולדעת אביי

, שהוא חייב מיתה בידי שמים, כגון זר שאכל תרומה במזיד, מיתה בידי שמים

 .אינו פטור מהתשלומים, מאחר שאין בו כרת

 

 הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים

ְך"ן עם אחיו משום נתבאר שיעקב חשש לשלוח את בנימי רֶׁ " ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַבּדֶׁ

 .או בידי שמים, הן אם יבוא בידי אדם, וכוונתו היתה על כל מה שיארע לו

, הם אריה או גנבים, שבכלל הדברים הבאים בידי אדם, ומתחילה היו סבורים

 [.חום]=ופחים  [צינה]=הם צינים , ובכלל הדברים הבאים בידי שמים

כלומר אם באים , הכל בידי שמים, שכן שנינו, רא להיפךאולם מסקנת הגמ

שפעמים , חוץ מצינים ופחים, אהכל בגזרת מלך הוא, פורענויות על האדם

ים ", כמו שנאמר, בשאינו נזהר מהם, באים מחמת פשיעת האדם ים ַפחִּ נִּ צִּ

ם ְרַחק ֵמהֶׁ ֵקׁש ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹו יִּ ְך עִּ רֶׁ ובכלל , הדברים אבל שאר כל, ('ה ב"משלי כ)" ְבדֶׁ

כגון , מסיבה שיש אתו, לעולם לא יבואו אלא בגזרת המלך, זה אריה וגנבים

 .י בסמוך"כפי שיתבאר בעזה, ד"שנתחייב מיתת בי

אין  ,הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ,שמה שאמרו במסכת ברכות', כתבו התוסו

גבור או  ,עשיר אם יהא עני או םשגוזרי ,על הולד במעי אמוששם דברו  ,ענינו לכאן

 .במאורעות הבאות על האדם כאן דברוו .אבל צדיק ורשע לא ,טפש או חכם ,חלש

                                                                                                               
וכן  ,אלמא יכול לשמור עצמו מן הפורענות ,נהלעולם אל יעמוד אדם במקום סכ נןוהא דאמרי א

דהא ודאי שבידו להמית  ,התם מן הפשיעה יכול לשמור עצמו .דאסור לעבור תחתיו ,קיר נטוי

אבל צינים פחים לעולם אל  ,אי אפשר לו לשמור ,אבל כשמביאין עליו מן השמים באונס ,עצמו

 [.'תוס] .יבואו עליו באונס אם רוצה ליזהר

 ,ויש לומר .אלמא דבידי שמים הוא ,זה צינה ,"ממך כל חולי' והסיר ה" ,והא דרשינן ,ואם תאמר ב

והא פחים בידי  ואם תאמר .ולא יצטרך ליזהר ,או יתן לו מלבושים ,ה עולמו"דהיינו שיחם הקב

, מר ליהא ,צלי עלי ,אנטונינוס לרבימר לו א ,ו"בבראשית רבה בפרשה ט נןכדאמרי ,שמים הוא

תשתזב מר ליה א ,יתיר חד כסו וצינתא אזלא ,דא צלותא היא, מר ליהא ,מצינתארחמנא שיזבך 

דקרא כתיב בעוברי  ויש לומר ".אין נסתר מחמתו"דכתיב  ,הא כדו צלותא, מר ליהא ,משרבא

אבל אם רוצה  ,דבדרך אין אדם יכול ליזהר מן החום ,דרכים או במלחמה כדרך שהמלכים עושים

דצינים פחים חדא  ,ויש מפרשים .שב בבית של אבנים או יכנס במרתףלישב בביתו יכול להזהר שי

 [.'תוס] ...ואינו כן  .לשון פח ומוקש ,כלומר צינים שהם פחים לאדם ,מילתא היא
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 ד בזמן הזה"ארבע מיתות בי

אף על פי שבטלו  ,אמיום שחרב בית המקדש, רבי חייא שנהאמר רב יוסף וכן 

, ד"כלומר לא בטל דין ארבע מיתות בי ,ארבע מיתות לא בטלו ,סנהדרין

 .ביענש עונש דומה להן, ןוהראוי להתחייב בה

דומה  ,נופל מן הגגוה .או חיה דורסתו ,או נופל מן הגג ,מי שנתחייב סקילה. א

וכן לארץ הגבוה שתי קומות אותו מבית הסקילה  םדוחפיהיו ש ,לנסקל

דומה הוא , והורגו בדריסה ,מפילו לארץשהוא  ,אריכגון  דורסתוכשחיה 

 .לנסקל

 .והארס שורפו ,או נחש מכישו ,בדליקה או נופל ,מי שנתחייב שריפה. ב

והן  או נמסר למלכות ,[חרב]=כלומר מיתת סייף , מי שנתחייב הריגה. ג

 ,עליו םאו ליסטים באי ,םעל ידיה םדרך המומתיכ ,ראשו בסייף םמתיזי

 .והורגים אותו בחרב

 [.בגרוןחולי אסכרא והוא ]=או מת בסרונכי  ,או טובע בנהר ,מי שנתחייב חנק. ד

 

 של חבירו ואכלו ֵחֶלבהגונב 

ד פוטרת "שכשם שמיתה בידי בי, שלדעת רבי נחוניא בן הקנה, נתבאר

ולכן לדעת רבי נחוניא , כך כרת בידי שמים פוטר מהתשלומים, מהתשלומים

ְלבוֹ האוכל , בן הקנה מאחר שבאכילה זו הוא מתחייב כרת על , של חבירו חֶׁ

 .חבירו הוא פטור מהתשלומים ב ומתחייב תשלומים על גזילתלֶׁ אכילת חֵ 

, שזה שגונב חלבו של חבירו, שרבי נחוניא בן הקנה מודה, ואמר רב חסדא

, כי בתשלומים הוא מתחייב משעת הגניבה, חייב בתשלומים, ואחר כך אוכלו

כבר נתחייב בגניבה קודם שבא לידי איסור ]=וחיוב כרת בא לו רק בשעת האכילה 

 [.חלב

 

 רומה במזיד האופנים שבהם האוכל ת

 מתחייב מיתה ותשלומים בבת אחת

ד או "שכשם שמיתה בידי בי, דעת רבי נחוניא בן הקנה, שלדברי אביי, נתבאר

ולכן , כך מיתה בידי שמים פוטרת מהתשלומים, כרת פוטרים מהתשלומים

שזר האוכל תרומה ומתחייב בכך מיתה , לדברי אביי דעת רבי נחוניא בן הקנה

                                                                                                               
שנה קודם חורבן  ארבעיםד, ית המקדששנה קודם שחרב ב ארבעיםאמאי לא נקט  ,ואם תאמר א

דלפעמים לצורך שעה היו חוזרין סנהדרין  ,מרויש לו .שלא דנו דיני נפשות ...גלתה סנהדרין 

דעיקרם לא גלו אלא משום  ,לא היו חוזרין לעולם ,ומשום דיני נפשות דרציחה ... ללשכת הגזית

אף על  ,משום דקודם לכן, ית המקדשמ דלהכי נקט משחרב ב"וי... דחזו דנפישי רוצחים  ,רציחה

דהא בימי שמעון בן שטח  ,ואין נראה ...ו ביה היו בגדי כהונה מכפרים על מזיד דלא אתר ,שגלו פי

 [.'תוס... ]והיה דין ארבע מיתות  ,היו בגדי כהונה

 ,שהיה חייב סקילה אף על פי ,בההוא דזקפוהו ,והא אמר בהשוכר את הפועלים ,ואם תאמר ב

והרי  ,דהוי בעולה ,הוא ואחר כךבשבעל בנו תחלה  ויש לומר .שבעלו הוא ובנו נערה המאורסה

ויש  .דחזינן כמה עבריינים ועובדי עבודת כוכבים שמתים על מטותם ,אבל קשה][  .א בחנקהו

ואינו נפרע ממנו  ,או זכות תולה לו ,ולפעמים מוחל לגמרי ,ה מיקל"הקב ,תשובהל ידי לומר דע

 [.'תוס] .לפי שהחמיר עליו יותר ,והא בר נחש הוא ,דפריך ,אחד דיני ממונות רקובפ .בחייו

 .פטור מהתשלומים ,ותשלומים בבת אחת

חייב הוא גם , ואחר כך אכלה, והנה אם תחילה נטל את התרומה מרשות הכהן

שכן בשעה שנטל את , כי לא באו שני החיובים כאחת, מיתה וגם תשלומים

וחיוב מיתה לא נתחייב , נתחייב בתשלומים בלבד, התרומה והגביהה לגוזלה

הרי זה מתחייב גם , דומאחר שלא באו שני החיובים כאח, בו אלא כשאכלו

 [.לענין גונב חלב ואוכלו, כדברי רב חסדא], מיתה וגם ממון

היאך יתחייב הזר מיתה ותשלומים בבת אחת על , י"ולהלן יתבאר בעזה

יהיה , לדעת רבי נחוניא בן הקנה, שבכך לדברי אביי, אכילת תרומה במזיד

 .פטור מהתשלומים

 .הבליעהכשתחב לו חבירו מאכל תרומה לתוך בית . א

שבו זר האוכל תרומה במזיד מתחייב מיתה ותשלומים בבת אחת , אופן אחד

באופן שאינו יכול , כשתחב לו חבירו את התרומה לתוך בית הבליעה, הוא

 . הוא כבר מאוס מאכילה, ואם יוציא, להוציאו אלא בדוחק

, מאחר שחבירו הכניס את התרומה למקום שהיא כבר מאוסה, שבאופן הזה

מאחר שבידו להוציאה מבית , ומכל מקום. והוא לא גזלה, גזלה מהכהןחבירו 

הוא מתחייב לשלם , ונהנה בבליעתה, ולא עשה כן, ולא להנות ממנה, בליעתו

ונמצא שחיוב , וגם מתחייב מיתה על שנהנה מאכילה תרומה, גמה שנהנה

דעת רבי , ולדברי אביי. בשעה שנהנה, מיתה וחיוב תשלומים באו בבת אחת

ונפטר , אלא מיתה בלבד, שאינו מתחייב מיתה ותשלומים, חוניא בן הקנהנ

 .מהתשלומים

או שתחבה לבית , אבל כשחבירו תחב את התרומה לפיו ולא לבית בליעתו

, מאחר שיכול להוציאה בלא שתימאס, בליעתו למקום שניתן להחזירו משם

הוא , ובשעה שבולע, בשעה שלעס מתחייב על גזילתה, והוא לעסה ומאסה

 .מתחייב מיתה על שנהנה ממנה

למקום שאינו יכול להוציאו , ואם חבירו תחב את התרומה לתוך בית בליעתו

 . דכי הוא אנוס, הרי זה פטור לגמרי, משם

                                                                                                               
 ,והרי הוא בולעה ,הויא כמו שהיא בעין ,הואיל ויכול להחזירה ,גזלה[ כבר]שחבירו  גב ואף על ג

לא  ,דלא מטמאה] ,גבי טומאה בלועה ,והא אמרינן בפרק בהמה המקשה ,ואם תאמר .ונהנה בה

אי הוה מהדר לה הויא  אם כן ,שלא בפניו מיחזא חזיא ,[דנהי דבפניו לא חזיא ,משום דלא חזיא

ועתה שנתקלקלה  ,או מעט יותר ,כגון דמעיקרא לא הוי בה כי אם שוה פרוטה ומרויש ל .חזיא

אז  ,כיון דשוין כל שהוא מכל מקום ,ואפילו אי זה נהנה וזה לא חסר פטור .קצת אינה שוה פרוטה

 ,וכיון דתחב לו בבית הבליעה ,באוכלין דלא מאיסי לודמיירי אפי רשא פי"וריצב ...מיחייב בכל 

 ארבעהכדאשכחן בסוף פרק  ,שאין כאחד ממש אף על פי ,חשוב באין כאחת ,מידובלע ונהנה 

אף  ,כגון שחתך אצבעו בסכין טמאה ,דאתו בהדי הדדי ,בעל מום ששמש בטומאה ,דמפרש ,אחין

 [.'תוס] .שאי אפשר שלא יגע בסכין קודם שיחתוך על פי

דהשתא ודאי  ,מניח לו לתחובדלוקי כגון שמרצונו  ,י"וקשה לר .מיתה פטורדפירש בקונטרס  ד

אלא על  ,כיון דלא מצי לאהדורה ,וממון נמי לא מיחייב ,דלא מצי לאהדורה אף על גב ,חייב מיתה

אמאי חייב , כי פירושודה ,י"ונראה לר .וההיא שעתא קים ליה בדרבה מיניה ,הנאת גרונו ומעיו

ובא  ,גזל ולא נתייאשו הבעלים נןדאמרי דאף על גב ,ואהנאתו לא מיחייב ,והרי הוא לא גזלו ,ממון

 ,היינו דוקא לפי שהדבר הגזול ישנו בעולם בשעה שזה שני גוזלו' רצה מזה גובה כו ,אחר ואכלו

 ,שהוא במקום דלא אפשר לאהדוריה ,אבל הכא דבשעה שזה נהנה ממנו כבר הוא אבוד מן העולם

ל ס דאיירי כשתוחב לו בע"השופשיטא ליה ל ,י"א מפרש כשיטת רש"וריצב .אין לו על השני כלום

ואין  ,מיד כשמשים בפיו ולא אהדרה קנאה מיד להתחייב באונסין ,דכשתוחב לו מרצונו ,כרחו
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 .כשתחב לו חבירו משקה תרומה לתוך פיו. ב

מתחייב מיתה , שבו זר האוכל תרומה במזיד, אופן נוסף, לדברי רב פפא

, כשתחב לו חבירו את משקה של תרומה לתוך פיו, הוא, ותשלומים בבת אחת

 .שהמשקה נמאס בפיו מיד אף קודם שמגיע לבית הבליעה

, מאחר שחבירו הכניס את התרומה למקום שהיא כבר מאוסה, ובאופן הזה

, מאחר שבידו להוציאה מפיו, ומכל מקום. והוא לא גזלה, חבירו גזלה מהכהן

הוא מתחייב לשלם מה , נהנה בבליעתהו, ולא עשה כן, ולא להנות ממנה

ונמצא שחיוב מיתה , וגם מתחייב מיתה על שנהנה מאכילה תרומה, שנהנה

דעת רבי נחוניא , ולדברי אביי. בשעה שנהנה, וחיוב תשלומים באו בבת אחת

ונפטר , אלא מיתה בלבד, שאינו מתחייב מיתה ותשלומים, בן הקנה

 .מהתשלומים

 .יראים של חבירואכל תרומה משלו וקרע ש. ג

מתחייב מיתה , שבו זר האוכל תרומה במזיד, אופן נוסף, לדברי רב אשי

שבכך הוא , אפילו היא שלו, כשאוכל תרומה, הוא, ותשלומים בבת אחת

שבכך , ובאותה שעה ממש הוא קורע בגדים של חבירו, מתחייב מיתה בלבד

אף על , אחת שהמתחייב מיתה וממון בבת, ודעת רב אשי. הוא מתחייב ממון

הוא פטור , [מיתה לזה ותשלומים לזה], פי שחיובו הוא על שני מעשים שונים

 .אמהתשלומים

 

 א"דף ל

 

 ר וקרע שיראים בדרכו"הזורק חץ ארבע אמות ברה

שזריקת חפץ , חייב סקילה, הזורק חפץ ארבע אמות ברשות הרבים בשבת

שתעשה  ובתנאי, ארבע אמות ברשות הרבים היא תולדת מלאכת הוצאה

, החפץ מקרקע רשות הרבים[ יגביה]=המלאכה בשלמות כלומר שתחילה יעקור 

ולאחר שיזרק ארבע אמות ינוח החפץ בקרקע רשות הרבים שאין חיוב מיתה 

                                                                                                               
 ,אנוס הוא ,כי פירושווה ... תוחב לו באצבעו או בכוש ואחר כךדמסתמא מניחה בפיו  ,באין כאחד

 [.'תוס] .דאנן סהדי דלא ניחא ליה באכילת איסור ,ופטור ממיתה וממון

ופליג אדרבא  ,דמיתה לזה ותשלומין לזה פטור ,דסבירא ליה לרב אשי, כן פירש הקונטרס( א) א

ממון לזה ונפשות  ,נהרגין ומשלמין ,והוזמו ,דאמר בפרק קמא דסנהדרין פלוני בא על בת פלוני

י תקש אם כן ,דאי חשיב אכילת תרומה וקריעת שיראין ממון לזה ונפשות לזה ,ואין נראה ...לזה 

והיינו מיתה לזה  ,מפני שנידון בנפשו ,והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור ...ליה לרבא הא דתנן 

אלא על כרחך חשיב מיתה ותשלומין לאחד הואיל ולא  ,משום שבת ותשלומין לזה משום גדיש

אכילת תרומה וקריעת שיראין הוי מיתה כי נמי וה ,מתחייב מיתה בשביל אדם אלא לשמים

לפי  ,דחשיב הכא מיתה לזה ותשלומין לזה ,רסהקונט רושי רצה ליישב פי"ור .אחדותשלומין ל

 ,לרבינו תםונראה ( ב) ...א "ואין נראה לרשב ...אכילת תרומה וקריעת שיראין  ,מעשים שנישהן 

משום דבעינן שתתקיים  ,דרבא דוקא גבי עדים זוממים אית ליה דממון לזה ונפשות לזה חייב

אבל  ,כיון דמתקיים בו קצת הזמה ,ומיהו ממון ונפשות בחד גברא פטור ,הזמה כלפי כל אחד

ולי עלמא לכ ל כרחךדע רבינו תםועוד אומר  ...בעלמא מודה רבא דממון לזה ונפשות לזה פטור 

 ...נפקא לן מלא יהיה אסון  ,דהא קים ליה בדרבה מיניה דפטור ,מיתה לזה ותשלומין לזה פטור

דהתם כיון  ,י דאינה ראיה"ואומר ר .לומין לבעל שהולדות שלווהתם הוי מיתה לאשה ותש

דבכל מקום מיתה  ,א אומר"וריב( ג) ...חשיב מיתה ותשלומין לאחד  ,שהולדות הן בגוף האשה

 [.'תוס... ]לזה ותשלומין לזה חייב 

 .והנחה [הגבהה]=על מלאכת הוצאה אלא כשעשה עקירה 

וקרע החץ , שהזורק חץ ארבע אמות ברשות הרבים בשבת, ואמר רבי אבין

ד "כי בזריקת החץ נתחייב מיתת בי, פטור מהתשלומיםהזורק , בגדים בדרכו

 .ובכך נפטר מהתשלומים, על חילול שבת

כלומר כשינוח , ואף על פי שחיוב מיתה אינו מגיע אלא בהשלמת המלאכה

אף על פי כן , בשעת קריעת הבגדים, וחיוב תשלומים מגיע קודם לכן, החפץ

, וב מיתה בא רק בסוף המלאכהכי אף על פי שחי, הזורק פטור מהתשלומים

ולכן  ,[עקירה צורך הנחה]=מכל מקום החיוב בא גם על ידי תחילת המלאכה 

 .בהוא נפטר גם מחיוב שנתחייב בו בתחילת המלאכה

יהיה פטור , גם הגונב חלב ואוכלו, שלפי סברא זו, ולכאורה היה מקום לומר

ב גניבה בא משעת אף על פי שחיו ,[לדעת רבי נחוניא בן הקנה], מתשלומים

, שכן היה מקום לומר, וחיוב כרת בא רק בשעת האכילה, הגבהת החלב

ומאחר שבא החיוב על ידי הגבהת החלב , שהגבהת החלב היא לצורך האכילה

אולם באמת . וגניבתו יש לו להיפטר על חיוב ממון שנתחייב בו באותה שעה

שהוא פטור , תבין זורק חץ ארבע אמו, ויש שני חילוקים, אין הדין כן

שהוא , לבין גונב חלב, מתשלומים על מה שעושה אף קודם שנשלמה המלאכה

 .מפני שבא חיוב ממון שלו קודם שנשלם איסור כרת, חייב על כך בתשלומים

 .כאן אפשר בלא הגבהה וכאן אי אפשר בלא הגבהה. א

, אף על פי שחיוב מיתה בא בגמר המלאכה והשלמתה, לענין מלאכת שבת

מכל מקום החיוב הוא על כל המלאכה ולא על סופה , בשעה שהחץ נחכלומר 

כל חיוב ממון שנתחייב בו בכל , ומאחר שהחיוב הוא על כל המלאכה, בלבד

 [.התם אי אפשר להנחה בלא עקירה]=. משך עשיית המלאה נפטר ממנו

ואין צריך כלל , אין החיוב תלוי אלא באכילה בלבד, אבל לענין אכילת חלב

ומאחר שההגבהה אינה , גשהרי יכול לגחון ולאוכלו על הקרקע ,להגבהה

הכא אפשר ]=. מתחייב הוא ממון על הגבהת הגניבה, נצרכת כלל לחיובו בכרת

 [.לאכילה בלא הגבהה

 .זה יכול להחזירו וזה אינו יכול להחזירו. ב

ואינו צריך לעשות הנחה בפני , נשלמה פעולתו בזריקתו, הזורק חץ בשבת

ונמצא , ואינו יכול להחזיר הדבר, ההנחה באה מכח זריקתו אלא, עצמה

, ואם כן בזריקה נתחייב משום שבת, כבר עשה את ההנחה, שבפעולת הזריקה

ולכן פטור מלשלם , יהא נפטר ממנו, וכל חיוב ממון שיבוא לו מחמת הזריקה

 [.התם אי בעי לאהדורה לא מצי מהדר לה]=. בגדים שקרע על ידי החץ

, וגם אחר שגנב, אין האכילה מוכרחת מחמת הגניבה, חלב לאוכלואבל הגונב 

ומאחר שפעולת הגניבה אינה זו הגורמת לו חיוב על , יכול שלא לאכול

                                                                                                               
בין מצי ולא הוה מפליג  ,דעקירה צורך הנחה היא ...רבי ירמיה לית ליה  ... ירוש רבינו תםלפ...  ב

 [.'תוס... ] לאהדורי ללא מצי לאהדורי

דמה שייך הגבהה בדבר שהוא  ,י"וקשה לר .דלא הויא הגבהה ,שלושהלמטה מ ,רסבקונט רשפי ג

יכול  ,אם הוא בראש קנה ,דאי בעי גחין ואכיל, כי פריךי דה"אלא נראה לר ... תופס בידו או בפיו

והויא הגבהה זו  ,דבהך אכילה אינו עושה כן אף על גב ,הוא לשחות ולתוחבה עד בית בליעתו

וא הדין וה ,לאו צורך אכילה היא ,הואיל ויכול להתחייב בלא הגבהה מכל מקום ,לצורך אכילה

 [.'תוס] .כגון אם תחבה לו חבירו ,דאפשר לאכילה בלא הגבהה ,למימרוי מצי דה
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ואינו נפטר , אין להחשיב את הגניבה כדבר המחייבו את הכרת, האכילה

 [.הכא מצי מהדר לה]=. מלשלם את הממון

 

 ם בדרכור וקרע שיראי"המעביר סכין ארבע אמות ברה

כלומר שנוטל חפץ בידו , המעביר חפץ ארבע אמות ברשות הרבים בשבת

ובסוף ארבע אמות חוזר , והולך עמו ארבע אמות, ממקום אחד ברשות הרבים

שהעברה ארבע אמות ברשות הרבים היא , חייב מיתה, ומניחו ברשות הרבים

 .תולדת מלאכת הוצאה

וקרע החץ בגדים , רביםשהזורק חץ ארבע אמות ברשות ה, ולעיל נתבאר

, אף על פי שחיובו משום שבת בא רק בשעת הנחה, פטור מהתשלומים, בדרכו

 .ונאמרו בזה שני ביאורים כפי שנתבאר, כי גם העקירה הוא צורך ההנחה

, על ממון שהזיק החץ בדרכופטור שהסיבה שהוא , לפי הטעם הראשוןוהנה 

דין כשקרע בגדים הוא ה, כי חיובו משום שבת בא מחמת כל המלאכה

שהרי חיובו על כך משום שבת , כשהעביר סכין ארבע אמות ברשות הרבים

וכל ממון שיתחייב , הוא מחמת כל המלאכה משעת העקירה ועד שעת ההנחה

 .משום שמתחייב משום שבת על המלאכה, באותה שעה יפטר ממנו

שהסיבה שהזורק חץ פטור כי בזריקה גמר את כל , לפי הטעם השניאבל 

, אבל המעביר סכין, דווקא בזריקה הדין כן, ובה כלולה גם ההנחה, פעולתו

, אין חיובו משום שבת אלא בשעת הנחה, ולא להניח, שיכול לעצור באמצע

 .על כך תשלומיםמתחייב , בשעה שהעביר, ואם קרע בגדים קודם לכן

 

 הגונב כיס בשבת

מים פטור מלשלם פע, ומוציאו לרשות הרבים, הגונב כיס בשבת מבית חבירו

המחייבת אותו , כי חיובו משום גניבה בא יחד עם מלאכת הוצאה, את הגנבה

כי חיובו משום , ופעמים חייב לשלם את הגנבה, וקם ליה בדרבה מיניה, מיתה

 .בא קודם מלאכת הוצאה המחייבת אותו מיתה, גניבה

 .הגביהו תחילה. א

ואחר כך הוציאו , חבירושאם תחילה הגביה את הכיס בבית , בברייתא מבואר

כבר , מיד בשעה שהגביהו, מאחר שהגבהה קונה בכל מקום, לרשות הרבים

וחיוב הוצאה בשבת לא בא אלא כשהוציאו , קנאו להתחייב בו על הגנבה

חיוב מיתה שנתחייב בו אינו פוטרו , ולפיכך, מרשות חבירו לרשות הרבים

 .וחייב לשלם את הגנבה, מחיוב תשלומים שבא תחילה

, בדרך כלל כשיעשה כן, [הגבהה צורך הנחה]=ואמנם לפי סברת רבי אבין  -

, וכך עשה ויגביה את הכיס בבית חבירו כדי לגנבו ולהוציאו לרשות הרבים

אף שחיוב הוצאה של שבת בא כי , יתחייב מיתה ובכך יהא פטור מהתשלומים

כל מ, אחרי שכבר הגביה את הכיס, רק כשהוציא את הכיס לרשות הרבים

כל חיוב תשלומים שבא , ואם כן, אחיוב הוצאה בא גם על ידי ההגבההמקום 

                                                                                                               
דאי אפשר להנחה בלא  אבל ללישנא ,ללישנא דאי בעי לאהדורי לא מצי מיהדר לא פריך מידי א

כך לי עקירה זו  ,דאפשר בגרירה אף על גב ,דהכא נמי אי אפשר להנחה בלא הגבהה ,עקירה פריך

 .בגם כן יהא פטור בו, עם ההגבהה

אלא , לרשות הרביםואם בשעה שהגביה את הכיס לא נתכוון להוציאו 

והוציאו , ואחר כך כשכבר היה הכיס בידו נמלך, בבית[ להחביאו]=להצניעו 

כי אין חיוב הוצאה אלא , ה משום שבתאין כאן חיוב הוצא, לרשות הרבים

רב סימון כמאמר ], כשמתחילה כשעקר החפץ והגביהו עשה כן על דעת להוציאו

 ,ונמלך עליהם והוציאן ,המפנה חפצים מזוית לזוית, אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן

ולפיכך מאחר שלא היתה עקירה של , [שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך ,פטור

 .ולפיכך הוא מחויב לשלם את הגנבה, תחייב משום הוצאהאינו מ, איסור

כשתחילה הגביה את הכיס , והאופן שבו יתחייב גם מיתה וגם תשלומים הוא

ולאחר מכן , אלא עמד לנוח במקומו, ולאחר מכן לא הוציאו מיד, כדי לגנוב

העקירה שעל ידה הוא , שבאופן הזה, נעקר ממקומו ויצא לרשות הרבים

וצאה היא העקירה שנעקר ממקומו לאחר שכבר נתחייב על מתחייב משום ה

 . ולכן הוא מתחייב לשלם את הגנבה, הגנבה

כלומר לסדר את , אבל עמד במקומו כדי לכתף, ודווקא כשעמד במקומו לנוח

ועדיין נמשך אחר העקירה , נחשב כמי שלא עמד כלל, הכיס על כתפו

 .לומיםופטור מהתש, משום שבתעל ידה מתחייב ו, הראשונה

כל , אבל לדעת בן עזאי במסכת שבת, וכל זה כדעת חכמים במסכת שבת -

עמידה גמורה ובכל פסיעה שפוסע יש כאן עקירה מהלך נחשב כמי שעומד 

, בכל אופן שמגביה כיס בבית חבירו ומוציאו לרשות הרבים, ואם כן, גחדשה

אשונה כי חיוב תשלומים בא על ידי ההגבהה הר, מתחייב במיתה ותשלומים

אלא על ידי , אינו בא על ידי עקירה ראשונהוחיוב הוצאה , שהגביה את הכיס

, שהרי כל פסיעה נחשב כעומד ונעקר שוב, פסיעה אחרונה שיוצא מבית חבירו

וכבר נתחייב , ואם כן עקירה של חיוב הוצאה באה סמוך ליציאתו מבית חבירו

 .קודם לכן משום גניבה

א כשהוציא את הכיס בידו הוא מתחייב משום דווק, אמנם גם לדעת בן עזאי

חיוב הוצאה הוא משום ההגבהה , זרקו לחוץכשהגביה הכיס ואבל , גנבה

 .ופטור מהתשלומים, משום שבתעל ידה מתחייב ו, הראשונה

 .גררו והוציאו. ב

לא קנאו להתחייב , שאם גירר את הכיס בלא להגביהו, עוד מבואר בברייתא

י "כפי שיתבאר בעזה], מרשות חבירו לרשות הרבים אלא כשהוציאו, על הגנבה

ומאחר שבאותה שעה נתחייב גם משום הוצאה , שבכך קנאו במשיכה ,[בהמשך

 .כי קם ליה בדרבה מיניה, נפטר מלשלם את הגנבה, בשבת

                                                                                                               
לא  ,דאם היה אחר עושה עקירה ,האיסור מתחיל משעת הגבהה כל מקוםדמ ,כמו עקירה אחרת

 [.'תוס] .ועד שעת הנחה מושך החיוב ,נמצא עקירה גורמת החיוב ,היה מתחייב בהנחה

והא כיון דקנאה קודם  ,מאי פריך ,דהגבהה קונה פחות משלשה טפחים ,ירוש רבינו תםתימה לפ ב

דין  ,ואם כן ... דלמטה משלשה הוי כלבוד ,התחלת העקירה דעקירה לא הויא עד שיגביה שלשה

 .דחייב לפי שקנאה קודם שהתחיל העקירה ,דאמר מהלך כעומד דמי ,הוא שיתחייב כמו לבן עזאי

 ,אפילו מונח על גבי מקל שהוא גבוה שלשה טפחים ,דמשמע ליה בכל ענין גונב כיס ,א"רשבואומר 

 [.'תוס] .שבא הקנין והעקירה בבת אחת

ולא ילפינן  ,כדאמרינן בהזורק ,הלכתא גמירי לה, שות הרביםומעביר ארבע אמות דחייב בר ג

לטיא דרך סטיו שהוא מקום אבל בן עזאי מיירי במהלך מחנות לפ ,דהתם מקום חיובא הוא ,מינה

ומשני  ,דמיחייבשות הרבים ברארבע אמות לבן עזאי היכי משכחת מעביר  ,ובירושלמי פריך .פטור

 [.'תוס] .בקופץ
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כגון ], שיש אופנים נוספים שבהם הוא נפטר מהתשלומים, ואמנם כבר נתבאר

ומכל מקום , [ולדעת בן עזאי כשזורק, וציאלדעת חכמים ברוב פעמים שמגביה ומ

ובכך נפטר , שגם באופן הזה הוא מתחייב משום שבת, הוצרכה הברייתא ללמד

ולא יתחייב , שגרירה אינה דרך הוצאה, כי היה מקום לומר, מהתשלומים

 .עליה משום שבת

והוציאו , שאין דרך כלל לגררו, אם היה הכיס קטןשאכן , ומסקנת הגמרא

מתחייב אם כן ו, כי אין דרך הוצאתו בכך, טור משום שבתפ, בגרירה

, והאופנים שבהם מתחייב משום שבת על הוצאת הכיס בגרירה. בתשלומים

או . וכך היא דרך הוצאתו, שהכל רגילים לגררו, היה הכיס גדול מאודכש, הם

דרך שגם הוא , שלענין זה הוצרכה הברייתא ללמד, כשהיה הכיס בינוני

 .ופטור מתשלומי הגנבה, ומתחייב על הוצאתו משום שבת, הוצאתו בגרירה

אף שהיה לו להתחייב בתשלומים , שהגונב כיס בגרירה, והנה מה שנתבאר

דין זה אמור במגרר , כי מתחייב משום הוצאת שבת, הוא פטור, משום גנבה

שהרי אין חיוב הוצאה אלא מרשות היחיד לרשות , את הכיס לרשות הרבים

חכמים היאך הוא מתחייב על גניבת הכיס בגרירתו לרשות ונחלקו , הרבים

 .אהרבים

ואם כן מובן היאך באו הגנבה , במשיכה קונה ברשות הרבים, לדעת רבינא( א)

שכן באותה גרירה שבה הוציא את הכיס מרשות היחיד , וחיוב שבת בבת אחת

, באותה גרירה קנה את הכיס במשיכה, ונתחייב משום הוצאה, לרשות הרבים

 .שהמשיכה לרשות הרבים קונה

שמשיכה אינה קונה , ואומרים, אבל חכמים אחרים חולקים על רבינא

לבאר , ונאמרו שני אופנים אחרים, [י להלן"כפי שיתבאר בעזה]ברשות הרבים 

 .היאך קנה את הכיס בגרירתו לרשות הרבים, ל"את הדין הנ

וכדעת  ,הרבים במגרר כיס לצידי רשותל אמור "שהדין הנ, יש אומרים( ב)

, שלענין שבת צידי רשות הרבים נידונים כרשות הרבים, האומר, רבי אליעזר

ולכן המגרר כיס מרשות היחיד לשם , משום שפעמים הרבים נדחקים לשם

כי אין , אבל לענין קניינים אינם נחשבים כרשות הרבים, חייב משום שבת

וכן המגרר לשם , שהמשיכה קונה בה, והרי הם כסמטה, הרבים מצויים שם

 . כיס קנאו במשיכה

ואם , גם לענין שבת צידי רשות הרבים אינם כרשות הרבים, אבל לדעת חכמים

 .וחייב משום גנבה, המגרר כיס לצידי רשות הרבים פטור משום שבת, כן

ולכן , במגרר כיס לרשות הרבים גמורהל אמור "הדין הנ, לדעת רב אשי( ג)

לא במשיכה , א קונה את הכיס לענין גנבהומה שהו, הוא מתחייב משום שבת

לתוך ידו הנתונה ברשות שהוא מגרר את הכיס , אלא בידו, הוא קונה אותו

המועילה , היא מקום חשוב של אדםוהיד , הרבים בתוך שלושה טפחים לארץ

שידו של אדם חשובה כמקום של , וכמאמר רבא לענין הנחה בשבת, לקנות לו

                                                                                                               
גבי ני מילי ה ,שות הרביםאמות קונות לו לאדם אפילו בר ארבעדאן דאמר אף על גב דאיכא למ א

 [.'תוס] .אמות ארבעלגנב לא תקינו שיקנו לו אבל  ,ובגט משום עיגונא ,דלא ליתו לאינצויי ,מציאה

שותל דמשיכה לא קניא בר ,דאביי ורבא דאמרי תרוייהו ,והא דאמר בהמוכר את הספינה ב

 ,היינו לענין להתחייב באונסין ,דהא דקאמר דקני ,דלא פליגי אדרבינא דהכא ,י"אומר ר. הרבים

 [.'תוס... ] גדפלי ,א נראה לו"וריצב .אבל אינו קונה שיהא שלו לגמרי

 .גכאילו הגביה מה שבתוכה, חשובה לקנות לווכמו כן היא , ארבעה טפחים

 

 משיכה לרשות הרבים

שמחלוקתם , ואמרו, שנחלקו חכמים אם משיכה קונה ברשות הרבים, נתבאר

בענין גונב שור מרשות , נובעת מדקדוק המשנה הבאה במסכת בבא קמא

 :  הבעלים

י כ, הגנב פטור מלשלם ,ברשות בעליםהשור  ומת ,ויוצא ך את השורהיה מוש

אבל . וברשות הבעלים לא קנאו במשיכה, עדיין לא הוציאו מרשות הבעלים

ומעתה , קנאו בכך, או שהוציאו מרשות בעלים ,ברשות הבעלים לואפי הגביהו

 .הגנב חייב לשלם, אם מת השור

שדווקא ברשות הבעלים לא קנה את השור , רבינא דקדק מתחילת המשנה

הרי , קנאו במשיכה, שות הרביםאפילו לר, אבל אם הוציאו משם, במשיכה

נחשב , שכל שלא משכו לרשות הגנב, ורב אשי אמר. שמשיכה קונה ברשות הרבים

 .ואין המשיכה מועילה לרשות הרבים, השור כברשות בעלים

שכשם , ומכאן, שהישוו הגבהה ומשיכה זה לזה, ורב אשי דקדק מסוף המשנה

אבל , נה רק לרשותוכך המשיכה קו, שההגבהה קונה כי בא הדבר לרשותו

 .שאין להשוות הגבהה ומשיכה, ורבינא אמר. משיכה לרשות הרבים אינה קונה

 

 ב "דף ל

 

 המתחייב מלקות וממון

על אחד מהם יש , שני איסוריםשיש בו , אחדמי שעשה מעשה , לדעת חכמים

, אינו לוקה ומשלם, תשלומי ממוןעל אחד מהם יש לחייבו ו, מלקותלחייבו 

ילֹו ַהֹשֵפט ְוהָ ", שנאמר פִּ ן ַהכֹות ָהָרָׁשע ְוהִּ ם בִּ ָכהּו ָיה אִּ ְׁשָעתֹו ְלָפָניו ְוהִּ ְסָפרְכֵדי רִּ דברים " )ְבמִּ

אבל נחלקו . דולא על שתי רשעיות, שעל רשעה אחת אתה מחייבו, ללמד, ('ה ב"כ

                                                                                                               
והשתא משני דאיכא נמי איסור  ,דקאי אמאי דפריך לעיל איסור גניבה ליכא ,פירש בקונטרס ג

ועוד דאין  .דלענין שבת לקנין ארבעהחדא דמה ענין חשיבות מקום  ,י"וקשה לר .כדרבא ,גניבה

י לא מוקי ועוד דאמא ... דפשיטא דונתן בידה אמר רחמנא ,צריך שום ראיה להביא דקניא ליה ידו

שות דליכא הגבהה בר ,שלושהכגון שהאסקופה גבוהה  ,שלושהאפילו כשצירף ידו למעלה מ

י בן רבינו מאיר "ונראה כגירסת הספר שמצא ר( ב) .והוה מייתי מדרבא אקנין ואשבת ,היחיד

דאף  ,שלושהכשצירף ידו למטה מ ,וכולה מילתא אשבת קאי ,דגרס אי נמי כדרבא ,בספרי אשכנז

איכא הכא חיוב שבת כשצירף ידו  ,ארבעהדלא חשיבא לענין שבת הנחה אלא על גבי מקום  על גב

 .וכמונחת אארעא דמיא ,דכלבוד דמי ,ארבעהלא בעינן מקום  שלושהדלמטה מ שלושהלמטה מ

 בינו תםור( ג) ארבעהעל  ארבעהוכדרבא דידו חשובה כ ,שלושהצירף ידו למעלה מ לואי נמי אפי

ואתא לשנויי דמגרר ויוצא איצטריך ליה  ,אלא וכדרבא ותו לא ,דו של אדםדאמר רבא יא גרס ל

 ,ואהא מייתי כדרבא דאמר בהמצניע דאגד יד לא שמיה אגד ,לאשמועינן דאגד יד לא שמיה אגד

 ,שלושהודוקא צירף למטה מ ,ומיירי כשהוא נשאר בפנים והוציא ידו אחת ובאחרת מגרר לתוכה

 [.'תוס... ] ר גופו גריראדבת ,דלמעלה משלשה שמיה אגד

 ...מאיר ורבנן  בידבקנס לוקה ומשלם דקאמר אפלוגתא דר ,דמכות משמערק קמא תימה דבפ ד

מה למוציא שם רע שכן קנס  ,גמר ממוציא שם רע, [דאמר לוקה ומשלם]בי מאיר מאי טעמא ר

ום דסברי עדים זוממין נמי קנסא משמע דלרבנן לא ילפינן ממוציא שם רע משבי מאיר קסבר ר

 ,ויש לומר (א... )אבל קנסא ילפינן שפיר ממוציא שם רע דלוקה ומשלם  ,דעדים זוממין ממונא
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 .אם הוא נענש במלקות או בממון, חכמים

 .משלם ואינו לוקה -דעת עולא . א

 . אואינו לוקה, משלם את הממון, כל המתחייב מלקות וממון, אלדעת עול

שהאונס נערה שהיא אסורה לו , מה ששנינו בתחילת הפרק, ולפי דעתו

שלא יעשה כן מחמת הוא גם כשהתרו בו , משלם לה קנס, באיסור כרת

מאחר , כי מכל מקום, שהיה לו ללקות על ביאת איסור, איסורה עליו

 . ואינו לוקה, וןמשלם ממ, שנתחייב ממון

על כך שהבא על האסורה לו באיסור כרת לוקה , ומה ששנינו במסכת מכות

, כגון ביתומה ומפותה, הוא רק באופן שאינה ראויה לתשלומים, ואינו משלם

שלה הם , [כגון קנס או צער ובושת ופגם]אם יש תשלומים , שמאחר שהיא יתומה

היא מוחלת על כל , עילהומאחר שהיא מפותה ומסכימה לב, ולא של אביה

הוא לוקה על שבא על , ומאחר שאין כאן שום תשלומים, חיובי התשלומים

 .האסורה לו באיסור כרת

ואפילו , אפילו היתה בוגרת שאין לה תשלומי קנס, אבל כשלא היתה מפותה

מכל מקום מאחר שיש לה תשלומי , היתה שוטה שאין לה תשלומי בושת ופגם

                                                                                                               
ולכך לא ילפינן ממוציא שם רע אלא אין  ,מאיר עדים זוממין לאו קנסא הוא ביכיון דלרבנן דר

שם  דהשתא אית לן למילף בכל דוכתין מעדים זוממין ולא ממוציא ,לוקין ומשלמין מכדי רשעתו

דכל מלקיות ילפינן ממלקות דעדים זוממין דסמיך ליה לאו דחסימה דארבעים יכנו בעדים  ,רע

ילפינן כולהו לאוי דליהוי דומין ללאו דחסימה דסמיך  ,ולפי שמפורש בהן מלקות ,זוממין כתיב

דבר דמקרא מלא  ,בין בממון בין בקנס ,וכי היכי דעדים זוממין אין לוקין ומשלמין בכל ענין ,ליה

 .הכי נמי בכל מלקיות ...אפילו נתחייבו קנס  ...הכתוב כדי רשעתו משום רשעה אחת אתה מחייבו 

לא ילפינן ממוציא כל מקום ומ ,דרבנן נמי מצו סברי דעדים זוממין קנסא ,א"ועוד תירץ ריצב( ב)

 ,ושלמיאי נמי טעמא דרבנן כדמפרש ביר ( ג... )משום דכדי רשעתו משמע בממון ומלקות  ,שם רע

דעדים זוממין נמי בדיבורייהו  דאף על גב] ,דבדיבור גרידא מיחייב ,דמוציא שם רע חידוש הוא

אבל במוציא שם רע לא  ,דבורם היה נפסדל ידי דע ,לא הוי חידוש כולי האי מכל מקום ,מיחייבי

ן לוקה אי ,דאפילו עדים זוממין קנסא ,וכן משמע לקמן [עדיםל ידי אלא ע ,איתעבד מעשה בדבורו

 [.'תוס... ]ומשלם קנס 

והכא דוקא  ,דלמא בעלמא סבר דמילקא לקי וממונא לא משלם ,ס"מנא ליה להש ואם תאמר א

רבינו ואין לומר כמו שפירש ( א) .דגלי קרא כדאמרינן לעיל נערה נערה הנערה ,הוא דמשלם ממונא

דמכות נמי  תיןתניהוה ליה לאוקומי מ ,דבעלמא מילקא לקי ולא משלםבירא ליה דאי ס ,תם

אלא ודאי סבר דבעלמא נמי ממונא משלם  ,בשלא התרו בו תיןומתני ,ובהתרו בו ,באחותו נערה

דאיכא  ,דאין זה דיוק .ולהכי לא הוה מצי לאוקומי מתניתין דמכות באחותו נערה ,ולא לקי

אמרינן דלא בעי לשנויי כאן בהתרו בו כאן שלא התרו בו כד ,למימר דעולא סבר לה כריש לקיש

דאית ליה דחייבי מלקיות שוגגין פטורין מן התשלומין בין התרו בו  ,דאין חילוק לדידיה ,לקמן

ל כרחך דע ,י"ונראה לר( ב) .התרווא הדין ואי מרבינן לקנס מקרא בלא התרו ה ,בין לא התרו בו

 ,יתותמדמרבינן מחד קרא חייבי לאוין ומחד חייבי כר ,ממונא משלם מילקא לא לקיבירא ליה ס

דבעלמא לוקה ואינו  אף על גב ,דאי בעלמא מילקא לקי דלמא חד לחייבי עשה וחד לחייבי לאוין

וכדרבנן דאמרי קדושין תופסין  ,משום דבעינן אשה שיש בה הויה ,אבל חייבי כריתות לא ,משלם

שת מדפריך בוגרת והא איכא בו ,דדייק דממונא משלם ,רבינו תם רשועוד פי] (ג. )בחייבי לאוין

אלא ודאי סבר דבעלמא נמי ממונא משלם  ,ולא משני דלוקה ואינו משלם ,ומשני בשוטה ,ופגם

ועוד מדמסיק  ,אלא תלמודא הוא דקאמר ליה ,וקשה דאין נראה שיהא זה מדברי עולא .ולא לקי

ואמאי לא שמעינן  ,משמע דבקנס גופיה בעי קרא דממונא משלם ,תחת תחת גמר[ עולא]אלא 

י וכ .נימא דיליף בושת ופגם מקנס דרבי קרא ,לעולא א ליהועוד מאי קאמר מנ .ערהמנער נערה הנ

מאי  ,ועוד כיון דאבושת ופגם קאי .נילף מקנס וחובל ועדים זוממים ,מקנס לא ילפינן תימא

וכמה ענייני חבלות  ,אטו בושת לאו חובל הוא ,דברים ארבעהקאמר בסמוך מה לחובל שכן חייב ב

מה ללאו דחובל  ,דהכי פריך ,רשם פי"ומיהו ריב .כדאמר בהחובל ,דברים החמיששאין בהן כל 

שלעולם אין בו כל  ,תאמר בלאו דערות אחותך לא תגלה ,דברים חמישהשכן פעמים יש בו כל 

 [.י נראה עיקר"ר רושופי .דברים חמישה

 .ואינו לוקה, הוא משלם לה צער, צער

שהמחויב מלקות ותשלומים משלם ואינו , שענין זה, ומתחילה רצו לומר -

עובר בכך על , שכן החובל בחבירו, למד בבנין אב מדין חובל בחבירו, לוקה

יף ְלַהֹכתוֹ "איסור  ן ֹיסִּ יף פֶׁ , ויש לו להתחייב על כך מלקות ,('ה ג"דברים כ)" ֹלא ֹיסִּ

שנאמר , החובל בחבירו ישלם ממון ולא ילקהש, ואף על פי כן אמרה תורה

ֵתן ְוַרֹפא ְיַרֵפא" ְבתֹו יִּ שלא יחבול , ואפילו אם התרו בו ,(ט"א י"שמות כ)" ׁשִּ

והוא הדין . י בהמשך"כפי שיתבאר בעזה, בכל זאת משלם ואינו לוקה, בחבירו

 .שהם משלמים ואינם לוקים, לכל שאר המתחייבים ממון ומלקות

אפשר , אם חיוב ממון חמור מחיוב תשלומים( א: )י אופניםודחו זאת בשנ

, שכן מצינו, שישלם ולא ילקה, שדווקא בחובל בחבירו החמירה תורה

שהוא חייב בחמישה , שהחמירה בו תורה הרבה בחיוב תשלומים שלו

שלא , אבל בשאר מקומות, ובושת( ה)שבת ( ד)ריפוי ( ג)צער ( ב)נזק ( א), תשלומים

( ב. )שילקה ולא ישלם, ואמרו, הקלו בהם לגמרי, מים שלהםהחמירו בתשלו

אפשר שדווקא בחובל בחבירו הקלה תורה , אם חיוב ממון קל מחיוב מלקות

ד הותר איסור זה "שכן לבי, שאיסור חבלה הוא איסור קל, בשישלם ולא ילקה

, ולכן הקלה תורה בכל חובל, שהותרו להלקות את החוטאים, לכתחילה

לוקה , שלא מצינו שהקלה בהם תורה, אבל בשאר מקומות, קהשישלם ולא יל

 .ואינו משלם

, שהמחויב מלקות ותשלומים משלם ואינו לוקה, שענין זה, ושוב רצו לומר -

, מאחר שהעידו שקר, שכן העדים הזוממים, למד בבנין אב מדין עדים זוממים

ר"עוברים בכך על איסור  ויש להם  ,(ב"י' ת כשמו)" ֹלא ַתֲענֶׁה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשקֶׁ

שכשרצו לחייב את הנידון , ואף על פי כן אמרה תורה, להתחייב על כך מלקות

יו"שנאמר , ישלמו ממון ולא ילקו, ממון ר ָזַמם ַלֲעשֹות ְלָאחִּ ם לֹו ַכֲאׁשֶׁ יתֶׁ " ַוֲעשִּ

בכל זאת משלמים , שלא יעידו שקר, ואפילו אם התרו בהם ,(ט"ט י"דברים י)

והוא הדין לכל שאר המתחייבים . י בהמשך"שיתבאר בעזהכפי , ואינם לוקה

 .שהם משלמים ואינם לוקים, ממון ומלקות

אפשר , אם חיוב ממון חמור מחיוב תשלומים( א: )ודחו גם זאת בשני אופנים

, שכן מצינו, שישלמו ולא ילקו, שדווקא בעדים זוממים החמירה תורה

אף בלא  [מלקות או ממוןמיתה או ]שהם נענשים , שהחמירה בו תורה הרבה

, ואמרו, הקלו בהם, שלא החמירו בהם כן, אבל בשאר מקומות, התראה

אפשר שדווקא בעדים , אם חיוב ממון קל מחיוב מלקות( ב. )שילקה ולא ישלם

שאיסור שלהם קל שלא עשו מעשה , זוממים הקלה תורה שישלמו ולא ילקו

אבל בשאר , א ילקושישלמו ול, ולכן הקלה בהם תורה, אלא דיבור בלבד

 .שיהא לוקה ואינו משלם, החמירה בהם תורה, שהאיסור במעשה, מקומות

, שהמחויב מלקות ותשלומים משלם ואינו לוקה, שענין זה, ושוב רצו לומר -

שמצינו בהם שהם , למד מהצד השווה של דין חובל בחבירו ודין עדים זוממים

שהם , יבים ממון ומלקותוהוא הדין לכל שאר המתחי, משלמים ואינם לוקים

 .משלמים ואינם לוקים

ויש לומר שאין , וכן צד חמור, כי בשני הדברים הללו יש צד קל, ודחו גם זאת

                                                                                                               
חייב שתי גבי מי שנת ,דהכי פריך בפרק הנשרפין ,שנידון בקלה ,איתגורי איתגור ואם תאמר ב

 [.'תוס] .דחס רחמנא אממונא של נחבל ,דשאני הכא ויש לומר .מיתות
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 .אללמוד מהם שאר דינים

שהמחויב מלקות ותשלומים משלם ואינו , שענין זה, ומסקנת הסוגיה -

שנאמר , [שהיא מופנית משני צדדים ואין להשיב עליה]למד בגזרה שווה , לוקה

ָשה ", "תחת"בענין אונס  ְהיֶׁה ְלאִּ ף ְולֹו תִּ ים ָכסֶׁ שִּ י ַהַנֲעָר ֲחמִּ ָמּה ַלֲאבִּ יׁש ַהֹשֵכב עִּ ַתַחת ְוָנַתן ָהאִּ

ּה  וכן נאמר בענין תשלומי נזקין  (ט"כ ב"דברים כ" )ֹלא יּוַכל ַׁשְלָחּה ָכל ָיָמיוֲאֶשר ִענָּׁ

גֶׁל ַתַחת ָרגֶׁלֵׁשן ַת ַעִין ַתַחת ַעִין ", "תחת" ויש לך  ,(ד"כ א"שמות כ" )ַחת ֵׁשן ָיד ַתַחת ָיד רֶׁ

משלם ואינו לוקה על שעבר באיסור , שכשם שלענין נזקין, ללמוד בגזרה שווה

והוא , משלם ואינו לוקה על שעבר באיסור בעילת כרת, כך לענין אונס, הכאה

 . במשלם ואינו לוקה, הדין לשאר מקומות שיש מלקות ותשלומים

 .לוקה ואינו משלם -דעת רבי יוחנן . ב

 . ואינו משלם, לוקה על כך, כל המתחייב מלקות וממון, לדעת רבי יוחנן

שהאונס נערה שהיא אסורה לו , מה ששנינו בתחילת הפרק, ולפי דעתו

כגון כשלא , אין זה אלא כשהוא פטור ממלקות, משלם לה קנס, באיסור כרת

שלא אבל כל שהתרו בו . ולכן הוא משלם, לקותשאז אינו מתחייב מ, התרו בו

שהבא על , וזהו ששנינו במסכת מכות, לוקה על כך ופטור מתשלומים, יחטא

 .לוקה על כך ואינו משלם, האסורה לו באיסור כרת

למד מסמיכות , שהמחויב מלקות ותשלומים לוקה ואינו משלם, וענין זה -

ם בִּ ", שכן מתחילה נאמר, הכתובים ָכהּו ְלָפָניו ְוָהָיה אִּ ילֹו ַהֹשֵפט ְוהִּ פִּ ְכֵדי ן ַהכֹות ָהָרָׁשע ְוהִּ

תוֹ  ְסָפרִרְשעָּׁ ללמד שהמחויב שני חיובים אינו נענש אלא באחד , ('ב ה"דברים כ" )ְבמִּ

ונסמך  [ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות, משום רשעה אחת אתה מחייבו]=מהם 

ִעים ַיֶכנּו "לו הכתוב  יָך ְלֵעינֶׁיָךֹלַאְרבָּׁ ְקָלה ָאחִּ יף ְלַהֹכתֹו ַעל ֵאלֶׁה ַמָכה ַרָבה ְונִּ ן ֹיסִּ יף פֶׁ " א ֹיסִּ

 . ולא הממון, שהדבר שנענש בו הוא המלקות, ללמד, ('ג ה"דברים כ)

 

גם לוקה , שהמתחייב מלקות וממון, אבל דעת רבי מאיר, וכל זה כדעת חכמים

 .עדים זוממיםי בסמוך בענין "כפי שיתבאר בעזה, וגם משלם

 

 בפירוש רבתה תורה חובל ועדים זוממים לתשלומים

האם לוקה , שנחלקו עולא ורבי יוחנן בדין מי שנתחייב מלקות וממון, נתבאר

וכן עדים , אבל חובל בחבירו, אכן מחלוקתם היא ברוב דברים. או משלם

הם משלמים ואינם , שכשנתחייבו מלקות וממון, הכל מודים בהם, זוממים

 .שכן יש ללמוד מריבוי הכתובים, םלוקי

                                                                                                               
דאכולהו איכא למיפרך או צד חמור או צד  ,לא נלמד עוד מהצד השוה בשום מקום דאם כןקשה  א

שאין ודהכא חמשה דברים  ... שכן יש בהן צד חמור משונה ,דהכא פריך הכי ,י"ונראה לר( א) .קל

בחובל שהותר  ,וצד הקל נמי הוי קולא יתירא ,צד חמור יותר משאר דבריםצריכין התראה הוי 

 בינו תםור( ב... )וכן עדים זוממין לא עשו מעשה הוי קולא יתירא  ,שמותר לחבול בחבירו ,מכללו

משום דאותו צד חמור של חובל יכול להיות בעדים  ,דגבי עדים זוממין שייך צד חמור ,מפרש

וצד  ,דמשלמין חמשה דברים מה שרצו לחייבו ,ד שחבל בחבירו והוזמואם העידו על אח ,זוממין

ולא נגמר מינייהו  ,אלא לאו גרידא ,שכן לאו דבחובל ועדים זוממין אין בהן כרת ,הקל יש לפרש

 [.'תוס... ] חייבי כריתות

דלא קאמר עולא דממונא משלם ולא לקי אלא בהנהו תלת דגלי  ,מצינו למימר לפי מסקנא זו ב

דמהאי גזירה שוה  ,וליכא למימר דילפינן לעולא בכל דוכתא מתחת נתינה ישלם כסף .קרא בהו

 [.'תוס... ] דדוקא לענין מיטב נתקבל שהוא גוף התשלומין ,ילפינן מיטב בכולהו

 .חובל בחבירו. א

הרי זה משלם ואינו , שאם יש בו חיוב ממון, הכל מודים, לענין חובל בחבירו

המכה את חבירו הכאה שאין בה , שכן כך אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן. לוקה

יף "משום שעבר על הכתוב , לוקה על כך, נזק שווה פרוטה ן ֹיסִּ יף פֶׁ ֹלא ֹיסִּ

מאחר שהתרו , שאין כאן חיוב ממון, שדווקא באופן הזה, ומבואר". ַהֹכתוֹ לְ 

, אף על פי שהתרו בו, אבל אם היתה ההכאה שווה פרוטה, הוא לוקה, בו

ואינו , מודה רבי יוחנן שהוא משלם מה שהזיק, מאחר שיש כאן גם חיוב ממון

 .לוקה

, לומי הנזקמתוך כך שחזר הכתוב על חיוב תש, ואמרו שיש ללמוד זאת

יתֹו ", שמתחילה נאמר ֵתן מּום ַבֲעמִּ י יִּ יׁש כִּ ֶשה ּלוֹ ְואִּ ה ֵכן ֵיעָּׁ שָּׁ  ד"ויקרא כ)" ַכֲאֶשר עָּׁ

ֵתן מּום ָבָאָדם ", ולאחר מכן נאמר שוב, (ט"י ר יִּ ן ֵׁשן ַתַחת ֵׁשן ַכֲאׁשֶׁ ן ַתַחת ַעיִּ ר ַעיִּ בֶׁ ר ַתַחת ׁשֶׁ בֶׁ ׁשֶׁ

ֶתן בוֹ  שגם כשיש לו , ומכאן ,[ממון זהודבר שיש בו נתינה ו]=( 'כ ד"ויקרא כ)" ֵכן ִינָּׁ

 .הוא משלם ואינו לוקה, להתחייב מלקות

שחובל , ענין זה ,רב שישא בריה דרב אידישלדברי , י"ג יתבאר בעזה"ובדף ל

 .למד מכתוב אחר, בחבירו משלם ואינם לוקה

 .עדים זוממים. ב

שהעידו על אחד ], יוב ממוןשאם יש בהם ח, הכל מודים, לענין עדים זוממים

הרי הם משלמים ואינם  ,[ונענשים לשלם לו כמו שזממו לחייבו, שנתחייב ממון

אנו את איש פלוני  םמעידי, עדים שאמרו", שכן שנינו במסכת מכות. לוקים

 שלא השם ,םומשלמי םלוקי ,םונמצאו זוממי ,שחייב לחבירו מאתים זוז

לא "שום מלקות מ], םידי תשלומיל םמביא ,לידי מכות םהמביא [המקרא]=

דברי  ,[גחייב על שניהם ,םשני שמות השוכיון  ,"כאשר זמם"שום מ םתשלומי ,"תענה

  ".כל המשלם אינו לוקה ,וחכמים אומרים. בי מאירר

מתוך כך שחזר הכתוב על חיוב תשלומי , ואמר רבי אילעא שיש ללמוד זאת

ַמם ַלֲעשוֹת וַ ", שנאמר תחילה נאמר, ממון של עדים זוממים ֲעִשיֶתם לוֹ ַכֲאֶשר זָּׁ

ָךְלָאִחיו  ְרבֶׁ קִּ ַעְרָת ָהָרע מִּ ׁש ", ולאחר מכן נאמר שוב, (ט"י ט"דברים י" )ּובִּ ְוֹלא ָתחֹוס ֵעינֶָׁך נֶׁפֶׁ

ן ֵׁשן ְבֵׁשן  ן ְבַעיִּ ׁש ַעיִּ ד ְבנֶׁפֶׁ ד ְביָּׁ גֶׁל ְבָרגֶׁליָּׁ  ,[ןממו זהווהניתן מיד ליד דבר ]=( א"כ ט"דברים י" )רֶׁ

 .הם משלמים ואינם לוקים, שגם כשיש להם להתחייב מלקות, ומכאן

ענין זה שעדים זוממים , שלדברי רבי אליעזר, י"ג יתבאר בעזה"ובדף ל

 .למד מכתוב אחר, משלמים ואינם לוקים

 

                                                                                                               
וממון מועשיתם  ,מלקות מלא תענה ,משום דממון ומלקות אתו מתרי קראי ,פירש בקונטרס( א) ג

 .שהיה לוקה ומשלם ,שילקה וישלם ,דאי הוו כתיבי בחד קרא ,שכן לוקשה דכ .לו כאשר זמם

אין לנו לבטל  ,משום דממון ומלקות אתו מתרי קראי ,ירוש הקונטרסומיהו שמא יש לפרש לפ

כגון  ,אבל אם היו באים שניהם מועשיתם לו כאשר זמם ,ולקיים האחר ,פסוק אחד לגמרי

ואין  .אין לוקין ומשלמין ,ן לחייבו ממון ומלקותדבאי ,שהעידו על אחד שהוציא שם רע על אשתו

 .כיון שרצו לחייבו שניהם, י האי גוונאדלא מסתבר שלא יהו חייבין ממון ומלקות בכ ,י"נראה לר

שהתשלומין לא נכתבו בסמוך  ,כלומר ...שלא השם המביאו לידי מכות  ,י לפרש"ונראה לר( ב)

אז ודאי  ,תענה ואם ענה ועשיתם לו כאשר זמםלא  ,דאם היה כתוב באותו פסוק עצמו ,למלקות

לא הוי  ,אבל עתה שנכתב רחוק זה מזה ,ולא ילקה עליו ,לאו שניתק לעשהוי ליה הוה אמינא דה

 ,דהיינו לא תענה ,שלא השם המביאו לידי מכות ,ש מפרש"ר שלמה מדרויי"והר( ג) ...ניתק לעשה 

... דממון לא בעי אזהרה  ...ה לענוש תשלומין אינו בא להיות אזהר ,רושפי ,מביאו לידי תשלומין

 [.'תוס]
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 הטעם שרבי יוחנן לא אמר כעולא

שהמתחייב , "תחת" "תחת"יש ללמוד בגזרה שווה , שלדעת עולא, נתבאר

ואינו לומד זאת , ורבי יוחנן חולק עליו, משלם ואינו לוקה, וממון מלקות

 .ולדעתו המתחייב מלקות וממון לוקה ואינו משלם, מגזרה שווה

ללמוד , שהסיבה לכך שרבי יוחנן אינו מסכים עם עולא, ומתחילה רצו לומר

כי אם כן , משלם ואינו לוקה, שכל המתחייב מלקות וממון, ל"מגזרה שווה הנ

ְרַות ֲאחֹוְתָך "איסור  בטלת ת חּוץ עֶׁ ת אֹו מֹולֶׁדֶׁ ת ַביִּ ָך מֹולֶׁדֶׁ מֶׁ יָך אֹו ַבת אִּ ה ַבת ָאבִּ ֹלא ְתַגלֶׁ

ְרָוָתן ומאחר שביטלת עונש , אינו לוקה, שכן מאחר שהוא משלם, ('ט ח"ויקרא י" )עֶׁ

 .אהרי זה כמי שבטלת את האיסור, האיסור

 ג"דף ל

כמו כן יאמר לענין חובל , י יוחנןשכן אם זו היא סברת רב, אולם דחו זאת

, בטלת איסור הכאה, שהרי אם הוא משלם, שיהא לוקה ולא ישלם, בחבירו

נּו " ים ַיכֶׁ יף ַאְרָבעִּ ן ֹיסִּ יף פֶׁ יָך ְלֵעינֶׁיָךֹלא ֹיסִּ ְקָלה ָאחִּ  ה"דברים כ" )ְלַהֹכתֹו ַעל ֵאלֶׁה ַמָכה ַרָבה ְונִּ

שהרי אם , יהיו לוקים ולא משלמיםש, וכמו כן יאמר לענין עדים זוממים(. 'ג

ן ַהכֹות ָהָרָׁשע ", בטלת איסור עדים זוממים, הם משלמים ם בִּ ילֹו ְוָהָיה אִּ פִּ ְוהִּ

ְסָפר ְׁשָעתֹו ְבמִּ ָכהּו ְלָפָניו ְכֵדי רִּ  (.'ב ה"דברים כ" )ַהֹשֵפט ְוהִּ

לא בטל , במה שאנו אומרים שהם משלמים ואינם לוקים, אלא על כרחך

כגון כשחובל בחבירו פחות , כי ניתן לקיימו במקום שאין תשלומים, האיסור

שהעידו על , וכמו כן בעדים זוממים. שאינו משלם אלא לוקה, במשווה פרוטה

, שאין אומרים יעשו הם בן גרושה וחלוצה, כהן שהוא בן גרושה ובן חלוצה

כך ב, והוא הדין לאיסור אחותו. גכמבואר בתחילת מסכת מכות, אלא לוקים

כי ניתן לקיימו במקום , לא בטל האיסור, שנאמר שהאונס את אחותו משלם

 .שאין לה קנס, כגון כשהיא בוגרת, שאין תשלומים

ללמוד , שרבי יוחנן אינו מסכים עם עולא, שהסיבה לכך, ומסקנת הסוגיה

, משלם ואינו לוקה, שכל המתחייב מלקות וממון, "תחת" "תחת"מגזרה שווה 

ָנּה"הכתוב , חנןכי לדעת רבי יו ר עִּ אלא , אינו מופנה לגזרה שווה זו" ַתַחת ֲאׁשֶׁ

 .י בסמוך"שיתבאר בעזה, ללמוד ממנו את דינו של אביי

 

 קנס חמישים הוא חוץ מתשלומי בושת ופגם

יׁש ", שנאמר, משלם לה קנס חמישים שקלים, האונס נערה בתולה ְוָנַתן ָהאִּ

י ַהַנֲעָר  ָמּה ַלֲאבִּ ף  הַהֹשֵכב עִּ ים ָכסֶׁ שִּ ָנּה ֹלא יּוַכל ַׁשְלָחּה ָכל ֲחמִּ ר עִּ ָשה ַתַחת ֲאׁשֶׁ ְהיֶׁה ְלאִּ ְולֹו תִּ

קנס חמישים שקלים אלו משלם לה חוץ , ולדברי הכל(. ט"כ ב"דברים כ" )ָיָמיו

                                                                                                               
 

הא לאו  .כיון שאין לוקין עליו ,ביטלנו הלאו ,ולאו הניתק לעשה ,כל לאו שאין בו מעשה ,ואם תאמר 

לית לן למידרש גזירה שוה לאפוקי  ,אבל הכא דשייך ביה מלקות ,דההיא לאו בר מלקות הוא ,מילתא היא

[.'תוס] .אמילתא אחריתירה שווה א לאוקומי גזכיון דאיכ ,מלקות מיניה  

 ,ולא צער היה בה ,וריפוי לא הוצרך ,כגון שלא פיחתו מכספו וממלאכתו ,בכל חמשה דברים ב

 [.י"רש. ]ובשוטה שאין לה בושת

ויש לומר דלא  .הא הוי עדות שאין אתה יכול להזימה ,אמאי לקו אעדות דבן גרושה ,ואם תאמר ג

לא  ,דאי אפשר לקיומי בשום דבר ,אלא במעידין על הטרפה ,ה יכול להזימהחשיב עדות שאין את

 [.'תוס] .אבל הכא נתקיימה הזמה במלקות ,דגברא קטילא בעו למיקטל ,במיתה ולא במלקות

 .ממה שמשלם לה בושת ופגם

יׁש ַהֹשכֵ ְוָנַתן ", מהכתובענין זה למד , [ורבי יוחנן]לדברי אביי  י ַהַנֲעָר ָהאִּ ָמּה ַלֲאבִּ ב עִּ

ף  ים ָכסֶׁ שִּ ָשה ֲחמִּ ְהיֶׁה ְלאִּ ּה ְולֹו תִּ , (ט"כ ב"דברים כ" )ֹלא יּוַכל ַׁשְלָחּה ָכל ָיָמיוַתַחת ֲאֶשר ִענָּׁ

אבל , שמשמע קנס זה של חמישים שקלים הוא תחת העינוי שעינה אותה בלבד

 .על הבושת והפגם משלם בפני עצמם

יׁש ", מהכתובענין זה למד , [דאועול]ולדברי רבא  ּה ְוָנַתן ָהאִּ י ַהֹשֵכב ִעמָּׁ ַלֲאבִּ

ף  הַהַנֲעָר  ים ָכסֶׁ שִּ ָנּה ֹלא יּוַכל ַׁשְלָחּה ָכל ָיָמיוֲחמִּ ר עִּ ָשה ַתַחת ֲאׁשֶׁ ְהיֶׁה ְלאִּ  ב"דברים כ" )ְולֹו תִּ

, שמשמע קנס זה של חמישים שקלים הוא בעבור הנאת השכיבה בלבד, (ט"כ

 .על הבושת והפגם משלם בפני עצמםאבל 

 

 טעם אחר לכך שעדים זוממים משלמים ולא לוקים

הסיבה לכך שעדים זוממים משלמים , שלדברי רבי אילעא, ב נתבאר"בדף ל

 .כי כן ריבתה תורה בפירוש, ואינם לוקים

, שעדים זוממים משלמים ואינם לוקים, ענין זה ,[בדף זה]לדברי רבי אליעזר ו

, שכן כלל בידינו, ואין צריך ריבוי כתובים ללמד זאת, בראפשוט הוא מס

, ועדים זוממים אין מתרים בהם קודם עדותם, השאין מלקות בלא התראה

 . ואם כן על כרחך העונש שהם נענשים הוא ממון ולא מלקות

לחייבם הסיבה לכך שאין מתרים בעדים זוממים קודם עדותם  ,לדברי רבא -

שכן אין טעם להתרות בהם זמן . ום שאי אפשרמש ,מלקות אם יעידו שקר

כשהעדנו כבר שכחנו את , כי יכולים הם לומר, קודם העדות[ יום או שעה]=מה 

שכל עדים , כלומר, ואין לומר שיתרו בהם סמוך לעדות. וולא ילקו, ההתראה

והסיבה שאין , תלקו, אם אתם זוממים, דעו, יתרו בהם, כשבאים להעיד

, כי יאמרו, י התראה זו ימנעו רבים מלהעיד אף באמתכי על יד, לעשות כן

ואין תועלת להתרות בהם . מה לנו ולצרה זו, הואיל ואנו חשודים בעיניכם

, ומאחר שכבר העידו, כי אין התראה מועילה אחר גמר המעשה, אחר שהעידו

הרי זו התראה שאחר  ,[כיון שהגיד אינו חוזר ומגיד]=ואינם יכולים לחזור בהם 

 .מעשהגמר ה

שכן תוך , הלא נוכל להתרות בהם לאחר עדותם בתוך כדי דיבור, ואביי הקשה

הרי זה כהתראה קודם , ואם כן, זכדי דיבור יכולים לחזור בהם מעדותם

                                                                                                               
 .דרבי יוחנן גופיה הוה דריש כעולא אי לאו משום דמיבעי ליה לכדאביי ,משמע דרבא סבר כעולא ד

גבי חוסם פרה ודש  ,את הפועלים משמע בהדיא דסבר כרבי יוחנן דבפרק השוכר ,א"וקשה לרשב

 לוואתנן אסרה תורה אפי ,דמוקי לה אביי כרבי מאיר ורבא אמר לעולם כרבנן ,בה לוקה ומשלם

 תולמאי דפרישי .משמע דבדין לוקה ואינו משלם ,ומשלם לצאת ידי שמים ,פירוש ,בא על אמו

דבעלמא  ,אתי שפיר ,ה לעולא דממונא משלם ולא לקידלמסקנא דווקא בהני תלת אית לי ,לעיל

 [.'תוס] .וסמיך ליה ארבעים יכנו ,כדדריש רבי יוחנן ,סבר כרבי יוחנן דלוקה ואין משלם

, התם גזירת הכתוב, דגבי בן גרושה ובן חלוצה ענשינן להו מלקות בלא התראה ,ואף על גב ה

מינן לקרא במידי דלא מצית למענשינהו ומוק, "והיה אם בן הכות", דאשכחן בהו מלקות בהדיא

 [.י"רש. ]לא שייך בהו מלקות ,אבל היכא דמצית למיעבד בהו הזמה, מכאשר זמם

ויש לומר  .דאין אנו יודעין אם מעידים שקר ,תיפוק ליה דהויא התראת ספק ,ואם תאמר ו

יין יש שסבור שעד ,שאף למותרה עצמו הוא ספק ,דהתראת ספק לא הויא אלא כגון אל תותיר

 [.'תוס] .אבל הכא המותרין יודעין שמעידין שקר ,שהות ביום

והא בהתראה איכא טפי מכדי דבור שהוא כדי שאילת  ,היכי מצי תו הדרי בהו ,ואם תאמר ז

 ,כדאמרינן במכות ,חשיב הכל תוך כדי דבור ,ויש לומר דכל זמן שעסוקים באותו דבר .שלום
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כי בפועל לא מתרים , ולא תגרום התראה זו שימנעו בני אדם מלהעיד, המעשה

 .בהם קודם העדות

להתרות בהם זמן מה קודם הלא נוכל , ורב אחא בריה דרב איקא הקשה

שבכך לא יוכלו , ובשעת עדותם נרמוז להם הדבר להזכירם ההתראה, עדותם

, כי בשעה שרומזים להם, וגם לא ימנעו מלהעיד, לומר שכחנו ההתראה

 .שימנעו מלהעיד, ואינם נראים כחשודים להעיד שקר, אומרים להם בלשון רך

, זוממים קודם עדותם הסיבה לכך שאין מתרים בעדים, ולדברי אביי -

שהרי , כי על כרחך אין צריך להתרות בהם, לחייבם מלקות אם יעידו שקר

הם באים לחייבו מיתה בעדותם בלא , כשהם מעידים בשקר על הנידון שהרג

ומאחר שעונשם , [שהרי מעשה שמעידים עליו לא היה ולא נברא], שום התראה

גם הם נהרגים אף בלא על כרחך , שיעשו להם כמו שזממו לעשות לנידון

 .התראה

ַמם "ומאחר שכשהם נענשים מחמת הכתוב  ַלֲעשֹות ַוֲעִשיֶתם לוֹ ַכֲאֶשר זָּׁ

יו כן הדין כשאין , אינם צריכים התראה כדי להיענש ,(ט"ט י"דברים י)" ְלָאחִּ

ַמם"לקיים בהם דין  , כגון שהעידו על כהן שהוא בן גרושה וחלוצה, "ַכֲאֶשר זָּׁ

ְהיֶׁה "שנאמר , גם כן אינם צריכים התראה, מלקותשהם נענשים  ָחד יִּ ְׁשַפט אֶׁ מִּ

ם  י ָלכֶׁ י ֲאנִּ ְהיֶׁה כִּ ְזָרח יִּ םֵק ֱאֹל 'הַכֵגר ָכאֶׁ שהמשפט שווה , ללמד ,(ב"כ ד"ויקרא כ" )יכֶׁ

אינם צריכים גם אלו , וכיון שרוב זוממים אינם צריכים התראה, בכולם

 .התראה

 

 משלם ולא לוקהטעמים אחרים לכך שחובל בחברו 

כי כן ריבתה , שהסיבה לכך שחובל בחבירו משלם ואינו לוקה, ב נתבאר"בדף ל

ה לוֹ "שנאמר , תורה בפירוש ר ָעָשה ֵכן ֵיָעשֶׁ ן בוֹ ...  ַכֲאׁשֶׁ ָנתֶׁ ובדף זה נאמרו ". ֵכן יִּ

 .טעמים אחרים

ֵנש. "א נוֹש ֵיעָּׁ  ".ְוֹלא ִיְהֶיה ָאסוֹן עָּׁ

, שחובל בחבירו משלם ואינו לוקה, ענין זה ,אידי רב שישא בריה דרבלדברי 

ֶדיהָּׁ ְוֹלא ִיְהֶיה ָאסוֹן ", למד מהכתוב ְצאּו ְילָּׁ ה ְויָּׁ רָּׁ ה הָּׁ ְגפּו ִאשָּׁ ִשים ְונָּׁ צּו ֲאנָּׁ ְוִכי ִינָּׁ

ַתן ִבְפִלִלים ה ְונָּׁ ִאשָּׁ יו ַבַעל הָּׁ לָּׁ ֵנש ַכֲאֶשר יִָּׁשית עָּׁ נוֹש ֵיעָּׁ שכן (. ב"א כ"שמות כ)" עָּׁ

כלומר כשהיה האחד , הכתוב הזה מדבר במצות שבמיתה, בי אלעזרלדברי ר

ְהיֶׁה", שהרי נאמר בכתוב הבא, מתכוון להכות את חבירו להרגו ם ָאסֹון יִּ  ְואִּ

ׁש [שמתה האשה] ׁש ַתַחת ָנפֶׁ ואין חיוב מיתה אלא , (ג"כ א"שמות כ)" ְוָנַתָתה נֶׁפֶׁ

שאם , במכה שלא יכהועל כרחך הכתוב מדבר באופן שהתרו . אבמתכוון להרוג

כשלא , ואף על פי שהתרו בו, לא היה מתחייב מיתה כשהרג את האשה, לא כן

אלא משלם את הממון , אינו לוקה על כך, ורק הכה אותה, הרג את האשה

 .במשלם ואינו לוקה, הרי שהחובל בחבירו ומתחייב בכך מלקות וממון, שהזיק

                                                                                                               
ואם  ,חשובין כולן תוך כדי דבור של ראשון ,דבור של חבירוכל אחד תוך כדי  ,מעידין מאה לודאפי

 [.'תוס] .נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה

 [.י"רש. ]נתכוון להרוג את זה והרג את זה חייב ,אשמעינן ,שלא נתכוון אלא לחבירו ואף על פי  א

 ,הוי ליה רודף ,וגהא כיון דמתכוין להר ,כי אין אסון לואפי ,היכי משלם ממון ,ואם תאמר ב

והכי אמרינן  ,בשיכולין להצילו באחד מאבריו ,ויש לומר .וקים ליה בדרבה מיניה ,ומתחייב בנפשו

 [.'תוס. ]בבן סורר

תראה שהתרו בו היתה שכן אפשר שהה, והקשה רב אשי על דברי רב שישא

שאם תכנו ולא ימות , ולא התרו בו אל תכנו, שאם תמיתנו תיהרג ,אל תהרגנו

ואם , [גתלקה]=אינה התראה לדבר קל [ תיהרג]=והתראה לדבר חמור , תלקה

אבל , משלם ואינו לוקה, ולכן כשהכה את האשה, לענין ההכאה לא הותרה, כן

 .ה ולא היה משלםהיה לוק, אם היה מותרה שלא יכה את האשה

, שההתראה לדבר חמור כוללת בתוכה גם התראה לדבר קל, ואף אם נאמר

, התראה לדבר קל אינה כוללת בתוכה התראה לדבר חמורש, פשוט הוא

שקשה לאדם , ואפשר שהתראה של מלקות חמורה מהתראה של מיתה

שאילו היו מייסרים , וכמאמר רב, שמלקים אותו יותר ממה שממיתים אותו

היו עובדים את , חנניה מישאל ועזריה במכות במקום להשליכם לכבשן את

בכך שהיה , ואם כן, שביסורים לא היו יכולים לעמוד כמו במיתה, דהצלם

לא היה מותרה שלא , והיה יודע שיתחייב על כך מיתה, מותרה שלא ירצח

מאחר , ולכן כשהכה את האשה, שבכך יתחייב מלקות שהם קשים יותר, יכה

וקושיה זו דחה רב סמא בריה . ]הוא משלם ואינו לוקה, ותרה ללקותשלא ה

, דווקא הלקאה של המלכות, שאמר, דרב אסי או רב סמא בריה דרב אשי

שיש לה , אבל הכאה של מלקות ארבעים, חמורה ממיתה, שאין לה קצבה

 [.האינה חמורה ממיתה, קצבה

אין ראיה , פי דבריושכן גם ל, ורב יעקב מנהר פקוד הקשה על דברי רב שישא

, אלא כדעת חכמים, משלם ואינו לוקה, שהמחויב מלקות וממון, מהכתוב הזה

ם "וכשאמר הכתוב , שהמתכוון להרוג את זה והרג את זה חייב, האומרים ְואִּ

ְהיֶׁה ׁש [שמתה האשה] ָאסֹון יִּ ׁש ַתַחת ָנפֶׁ פֶׁ הכוונה לכך שמתחייב מיתה , "ְוָנַתָתה נֶׁ

אבל . על כרחך התרו בו לכל הפחות שלא ירצח, כןואם , על הריגת האשה

, המתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתה וחייב בתשלומין, לדעת רבי

ְהיֶׁה"וכשאמר הכתוב  ם ָאסֹון יִּ ׁש [שמתה האשה] ְואִּ ׁש ַתַחת ָנפֶׁ אין , "ְוָנַתָתה נֶׁפֶׁ

ן שום אי, ואם כן, אלא שמשלם דמי האשה ליורשיה, הכוונה שממיתים אותו

, ואפשר שלא היתה התראה כלל, ראיה שהענין מדבר במקום שהיתה התראה

 .לוקה ואינו משלם, אבל כשהיתה התראה שלא יכה, ולכן יש תשלומים

 ".ַרק ִשְבתוֹ ִיֵתן ְוַרֹפא ְיַרֵפא. "ב

שחובל בחבירו משלם , ענין זה ,רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבאלדברי 

ְׁשַעְנתוֹ ", ובלמד מהכת, ואינו לוקה ְתַהֵלְך ַבחּוץ ַעל מִּ ם ָיקּום ְוהִּ  ,על בוריו]= אִּ

ֵתן ְוַרֹפא ְיַרֵפא [ששב לכחו ולאיתנו הראשון ְבתֹו יִּ ה ַרק ׁשִּ ָקה ַהַמכֶׁ  א"שמות כ)" ְונִּ

, שענין זה שכשהמוכה מהלך המכה מנוקה פשוט הוא, שאמרו חכמים, (ט"י

ולא בא הכתוב ללמד , וזה נהרג ,שוקשזה מהלך בשהרי לא תעלה על דעתך 

                                                                                                               
 ,דניחא ליה ליהרג על מנת שיהרוג שונאו ,אין לומר דטעמא משום דאהריגה הוא דקיבל התראה ג

 ... להכות את חבירו על מנת שילקוהואבל לא ניחא ליה  ,דתמות נפשי עם פלשתים הוא דקאמר

 [.'תוס] .דבעינן שיתיר עצמו לאותה מיתה בין קלה בין חמורה ,דגזירת הכתוב הוא ,אלא יש לומר

כל ימי הייתי מצטער על  ,אמר בי עקיבאכשהוציאו את ר ,בהרואה נןדהא אמרי ,מנא לן ,תימה ד

היו  לומע דבכל נפשך מיירי אפיאלמא מש ,בכל נפשך ,אימתי יבא לידי ואקיימנו ,פסוק זה

ל וכ ,שהיו מסרקין בשרו במסרקי ברזל ,עקיבא בידומיא דר ,מייסרין את האדם ביסורין קשין

אלא היה עשוי לכבוד  ,דאותו צלם לא היה עבודת כוכבים ממש ,מר רבינו תםואו .לנגודישכן 

לאלהך לית אנן "נו דכתיב והיי .ולכך מסרו עצמן למיתה ,היה בו קידוש השם ואף על פי כן ,המלך

פלחו "ומיהו  .משמע שהצלם לא היה תופס באלהות "פלחין ולצלם דהבא די אקימת לא נסגוד

 [.'תוס] ."פלחו"משמע שהצלם היה עבודת כוכבים מדקאמר  "לצלמא

 [.'תוס... ]שכן ניתנה לאנשי עיר הנידחת  ,מסתברא מיתה חמורה ,הוה מצי לשנויי ה
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שכל זמן שהמוכה נופל , אלא בא ללמד, שהמכה מנוקה כשהמוכה מהלך

, חובשים את המכה לראות מה יהיה בסופו של המוכה, ואינו מהלך, למשכב

. אבל ישלם שבת וריפוי, ישוחרר המכה, ואם יקום, יהרג המכה, אם ימות

על כרחך מדובר באופן שהתרו  ,יהרג המכה, שאם ימות המוכה, ומתוך כך

המכה משלם לו ואינו לוקה , אם המוכה קם, ואף על פי כן, במכה שלא ירצח

משלם , הרי שהחובל בחבירו ומתחייב בכך מלקות וממון, על שהכה אותו

 .ואינו לוקה

שכן אפשר שההתראה שהתרו בו היתה שלא ירצח , והקשה רב אשי על דברי רב יעקב

[ מיתה]=והתראה לדבר חמור , התרו בו שלא יכה שאם יכה ילקהולא , שאם ירצח יהרג

ולכן כשלבסוף , לענין ההכאה לא הותרה, ואם כן, [מלקות]=אינה התראה לדבר קל 

היה לוקה , אבל אם היה מותרה שלא יכה אותו, משלם לו ואינו לוקה, המוכה לא מת

 .ולא היה משלם

 

, פשוט הוא, ה גם התראה לדבר קלשההתראה לדבר חמור כוללת בתוכ, ואף אם נאמר

ואפשר שההתראה , התראה לדבר קל אינה כוללת בתוכה התראה לדבר חמורש

שקשה לאדם שמלקים אותו יותר ממה שממיתים , למלקות חמורה מההתראה למיתה

שאילו היו מייסרים את חנניה מישאל ועזריה במכות במקום , וכמאמר רב, אותו

, שביסורים לא היו יכולים לעמוד כמו במיתה, ת הצלםהיו עובדים א, להשליכם לכבשן

לא היה , והיה יודע שיתחייב על כך מיתה, בכך שהיה מותרה שלא ירצח, ואם כן

ולכן כשלבסוף המוכה לא , שבכך יתחייב מלקות שהם קשים יותר, מותרה שלא יכה

בריה  וקושיה זו דחה רב סמא. ]הוא משלם ואינו לוקה, מאחר שלא הותרה ללקות, מת

שאין לה , דווקא הלקאה של המלכות, שאמר, דרב אסי או רב סמא בריה דרב אשי

אינה חמורה , שיש לה קצבה, אבל הכאה של מלקות ארבעים, חמורה ממיתה, קצבה

 [.ממיתה

אין הכתוב מדבר כלל במקום שאפשר ש, ורב מרי הקשה על דברי רב יעקב

מדבר במקום שהיכה  הכתובאלא , והתרו בו שלא ירצח, שהיכה בכוונה

ומה שנאמר שכשלא מת המוכה המכה , ולא שייך בזה התראה כלל, בשגגה

, כי גם אם היה המוכה מת, אין הכוונה לכך שהוא מנוקה מעונש מיתה, מנוקה

, אלא כוונת הכתוב, ולא התרו בו, שהרי לא הרג בכוונה, המכה לא היה נהרג

שהענין מדבר במקום שלא מאחר ו. אהמכה מנוקה מגלות, שכשלא מת המוכה

אבל אם , והמכה חייב בתשלומים, לכן אין בו חיוב מלקות, היתה התראה

 .ופטור מתשלומים, אפשר שהמכה היה לוקה, היתה התראה

 

                                                                                                               
הא אמרינן במי  ,או שלשה ימים שני ימיםייך גלות אם מת אחר שחבשוהו היכי ש ,י"תימה לר א

דגבי  ,וטעמא] ,דחיישינן שמא הרוח בלבלתו ,שחט בו שנים או רוב שנים הרי זה אינו גולה ,שאחזו

דגבי מיתה אין חילוק בין דרך עלייה לדרך  ,כגון דרך עלייה ,גלות אשכחן מילי טובא דפטור

דגבי  ואף על גב ,משמע מיד "ויפל עליו וימות"כדכתיב  ,ות בעינן שימות מידהכי נמי גבי גל ,ירידה

דלא חיישינן שמא הרוח  ,דמשכחת לה בביתא דשישא ,ויש לומר [.מיתה נמי כתיב מכה איש ומת

דבקל  ,אי נמי דוקא בשחט בו רוב שנים חיישינן שמא הרוח בלבלתו .בלבלתו כדאמרינן התם

לכרוך  ,שיכולין לשמור יפה מבלבול רוח ,לות אין הרוח מזיק כל כךאבל בשאר חב ,הרוח מבלבלו

רק שבתו יתן  ,הא כתיב שבת בקרא ,היכי מיתוקם קרא בשוגג ,ואם תאמר][  .על המכה שום דבר

 ,דמשכחת לה בהוסיף לו רצועה אחת ויש לומר (א. )דברים ארבעה... ובשוגג לא מיחייב ' וגו

או כגון שנכנס ( ב) .ולא דמי לשאר שוגג ,דברים ארבעהחייב ב ,ואם לא מת ,דאמר בהמניח דגולה

או נפל מן הגג ( ג) .דברים ארבעהדמוכח התם לרב פפא דשייך ביה גלות ו ,לחנותו של נגר ברשות

( ה) .ומסתברא דאם מת דגולה ,בסוף כיצד הרגל נןדברים כדאמרי ארבעהדחייב ב ,ברוח מצויה

 [.'תוס] .מזיד על החבלהועוד דאפשר דהוי שוגג על המיתה ו

 יישוב משנתנו באופן שלישי

ונחלקו עולא ורבי , שלדעת חכמים אין אדם לוקה ומשלם, ב נתבאר"בדף ל

, דעת חכמים, ולדברי רבי יוחנן, םהאם הוא לוקה או משל, יוחנן בדעתם

שהאונס , בה מבואר, ומשנתנו. לוקה ואינו משלם, שהמתחייב ממון ומלקות

היא באופן שאינו , משלם לה קנס ואינו לוקה, נערה האסורה לו באיסור כרת

 .כגון שלא התרו בו, מתחייב מלקות

 ,שלדעת חכמים, שגם ריש לקיש מסכים עם רבי יוחנן, ובדף זה מבואר

המתחייב מלקות וממון לוקה ואינו , האומרים שאין אדם לוקה ומשלם

בה מבואר שהאונס נערה האסורה לו באיסור כרת , את משנתנואולם . משלם

, כדעת רבי מאירשהיא , ואמר, באופן אחריישב ריש לקיש , משלם לה קנס

, לדעת משנתנוולכן , גם לוקה וגם משלם, שהמתחייב מלקות וממון, האומר

בנוסף למלקות , ולוקה על כך, על פי שאנס נערה האסורה לו באיסור כרת אף

 .משלם לה קנס

, לוקה ומשלם, דווקא המתחייב מלקות וממון, גם לדעת רבי מאיר, אמנם

האונס נערה האסורה , ולכן, פטור מהתשלומים, אבל המתחייב מיתה וממון

 .ופטור מהתשלומים, נהרג על כך, כגון אונס את בתו, לו באיסור שחיובו מיתה

שהסיבה לכך שרבי יוחנן לא יישב את המשנה כריש , ד ביארו"ובסוף דף ל

, ולא כדברי רבי מאיר, כי העדיף להעמידה כדברי חכמים שהם רבים, לקיש

באופן , והסיבה לכך שריש לקיש לא יישב את המשנה כרבי יוחנן. שהוא יחידי

פטרה תורה מתשלומים כל מקום ש, כי לדעת ריש לקיש, שלא התרו בו

, הוא פטור מתשלומים גם כשלא התרו בו, כשמתחייב מלקות על ידי התראה

 .ה"י בדף ל"כפי שיתבאר בעזה

 

 ז או שור הנסקל"גנב וטבח באיסור שבת או באיסור ע

וטבחו , שנחלקו חכמים ורבי מאיר בדין מי שגנב שור או שה, שנינו בברייתא

לדעת ש. באו שהיה שור הנסקל וטבחו, זרהאו שטבחו לעבודה , בשבת [שחטו]=

כדין גנב , משלם תשלומי ארבעה וחמישההוא , בכל האופנים הללו, רבי מאיר

ָשה ָבָקר ְיַׁשֵלם ַתַחת ַהשֹור ", שטבח ה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ֲחמִּ יׁש ׁשֹור אֹו שֶׁ ְגֹנב אִּ י יִּ כִּ

ה הוא  בכל האופנים הללו, ולדעת חכמים (.ז"א ל"שמות כ)" ְוַאְרַבע ֹצאן ַתַחת ַהשֶׁ

ונאמרו שני [. ואינו משלם אלא כפל על הגנבה], פטור מתשלומים על הטביחה

 .אופנים לבאר מחלוקתם

 . נחלקו בדין המתחייב מיתה וממון. א

, כגון זה, שמחלוקתם היא בדין מי שמתחייב מיתה וממון, מתחילה רצו לומר

וכמו , או משום עבודה זרה, חילול שבת משום, שיש לחייבו על הטביחה מיתה

המתחייב מיתה , לדעת רבי מאיר. משום טביחת שור גנוב, כן יש לחייבו ממון

אינו נענש אלא עונש אחד החמור יותר , ולדעת חכמים. נהרג ומשלםוממון 

 .נהרג ואינו משלםולכן הוא [ קם ליה בדרבה מיניה]=

                                                                                                               
והכא שור  ,כל היכא דליתיה במכירה ליתיה בטביחה ...תימה דתיקשי מהכא לריש לקיש דאמר  ב

אבל שור הנסקל  ,דליתנהו כלל במכירה ,דהתם קדשים חמירי ויש לומר .הנסקל ליתיה במכירה

קל נאסר מחיים דאין שור הנס ,שאומר ,בינו תםולר .אם ימכרנו לעובד כוכבים אין תופס דמיו

 [.'תוס] .ניחא
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אמרו אמוראים , רים הללושהרי על הדב, ובדף זה דחו את הדברים הללו

 בירו. שמעון בן לקיש בירבי ירמיה אמר רא "וי. יוחנן אמר רבירבי יעקב א "י], הרבה

שלא חייב רבי מאיר את  ,[אמרו משמו של רבי יוחנןאבין ורבי אילעא וכל חבורתא 

והגנב ]אלא כשהיתה הטביחה על ידי אחר , הגנב בתשלומי ארבעה וחמישה

ולא  ,[י להלן"כפי שיתבאר בעזה, ה וחמישה גם בטביחת אחרמתחייב בתשלומי ארבע

מודה רבי מאיר , ונתחייב מיתה, אבל כשהגנב עצמו טבח, היה לגנב חיוב מיתה

היאך יתכן שאם היה שוחט , ואין לך להקשות. ]שהוא פטור מהתשלומים

כי באמת גם כששחט , הוא חייב, ועכשיו ששחט שלוחו, היה פטור, בעצמו

 [.אלא שהוא קם ליה בדרבה מיניה, פטור בעצמו אינו

כשהגנב עצמו מחלוקת רבי מאיר וחכמים היא , ד"אולם לדעת רבה בדף ל

ואף שברוב מקומות מודה . אם יש לחייבו מיתה וממוןונחלקו , שחט את השור

ונהרג ולא , אלא קם ליה בדרבה מיניה, רבי מאיר שאין אדם נהרג ומשלם

תשלומי ארבעה אבל , שיש לחייבו מהדיןכן הוא בתשלומי ממון , משלם

וכל , לקנוס אותו יותר ממה שגנב, הם חידוש שחידשה תורה, וחמישה

שאף על פי שהוא נהרג הוא , ולפיכך דעת רבי מאיר, משפט קנס חידוש הוא

 .אגם כן משלם

 .נחלקו בדין שחיטה שאינה ראויה. ב

כשהיתה  ,שמחלוקת רבי מאיר וחכמים היא, ומסקנת הסוגיה בדף זה

אם יש חיוב ארבעה , ונחלקו, כפי שנתבאר לעיל, השחיטה על ידי שליח

כלומר בשחיטה שאינה מתירה את הבשר , וחמישה בשחיטה שאינה ראויה

 . באכילה

שחיטה שאינה ראויה נחשבת שחיטה ואם כן היא גם , לדעת רבי מאיר

 . מחייבת אותו בתשלומי ארבעה וחמישה

ששחיטה שאינה ראויה אינה נחשבת , וןודעת חכמים כדעת רבי שמע

ושחיטת שור , שחיטה ואם כן אינה מחייבת בתשלומי ארבעה וחמישה

דמשנגמר דינו אסור ]כי אינה מתירה את הבשר , שחיטה שאינה ראויה, הנסקל

כי הבשר נאסר , שחיטה שאינה ראויה, וכמו כן שחיטה לעבודה זרה, [בהנאה

, שחיטה שאינה ראויה, ו כן שחיטה בשבתוכמ ,[דזבחי מתים אסורים]באכילה 

נאסר , שתבשיל שבישל ישראל בשבת במזיד, ד"כדעת רבי יוחנן הסנדלר בדף ל

אמנם אם בשחיטה בשבת . והוא הדין לבהמה ששחט ישראל במזיד, לעולם

שחיטת שבת שחיטה ראויה , אין הבשר נאסר מהתורה אלא מדברי חכמים

או , אלא כשהיתה השחיטה לעבודה זרה ולא נחלקו חכמים על רבי מאיר, היא

, מודים הם לרבי מאיר, אבל כשהיתה השחיטה בשבת, כשהיה שור הנסקל

                                                                                                               
משמע ...". ושאני הני  ,ומשלם לית ליה ,ורבי מאיר לוקה ומשלם אית ליה מת", לשון הגמרא א

וכן משמע בהשוכר את הפועלים  ,דרבי מאיר אית ליה לוקה ומשלם אף בממון שאינו קנס

ם זוממין דמכות קאמר עולא טעמא דרבי מאיר דאמר עדירק קמא ותימה דבפ .שהבאתי לעיל

 ביסבר לה כר ,ופריך מה למוציא שם רע שכן קנס ,לוקין ומשלמין משום דגמר ממוציא שם רע

ויש לומר דודאי אי עדים  .משמע דבממון אינו לוקה ומשלם ,עקיבא דאמר עדים זוממין קנס הוא

אלא הוה דרשינן מכדי רשעתו  ,שכן הוא קנס ,ם רעלא הוה גמר ממוציא ש ,זוממין הוי ממונא

וגמר ממוציא שם רע דלוקין  ,אבל השתא דסבר עדים זוממין קנסא ,שאינו לוקה ומשלם

 ,כיון דכדי רשעתו לא הוי במלקות וממון ,מוקי כדי רשעתו במיתה ומלקות ל כרחךע ,ומשלמין

 [.'תוס] .דמהיכא נמעיט שלא ילקה וישלם ,מהשתא בכל דוכתא לוקה ומשלם

 .בשהגנב מתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה

 

 חיוב טביחה גם על ידי אחר

, ולא יתכן שיעשה זה את האיסור, אין שליח לדבר עבירה, ברוב דיני תורה

 . ויתחייב משלחו

, ובהם יש שליח לדבר עבירה, וצאים מן הכלל הזהי, ויש מספר דברים

ואחד מהם הוא חיוב תשלומי ארבעה , והמשלח מתחייב על מעשה השליח

הגנב , שכשהגנב אומר לשלוחו לטבוח את הבהמה שגנב, וחמישה על טביחה

 .מתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה על טביחת השליח

ה ", שנאמר בענין, ענין זה למד מהיקש, לדברי רבא - יׁש ׁשֹור אֹו שֶׁ ְגֹנב אִּ י יִּ חוֹ כִּ ּוְטבָּׁ

רוֹ  האוֹ ְמכָּׁ ָשה ָבָקר ְיַׁשֵלם ַתַחת ַהשֹור ְוַאְרַבע ֹצאן ַתַחת ַהשֶׁ להקיש  ,(ז"ל א"שמות כ" )ֲחמִּ

על ידי שכשם שמתחייב ארבעה וחמישה כשמוכר , וללמד, טביחה למכירה

ארבעה וחמישה כשטובח על  כך מתחייב, שהרי אינו יכול למכור לעצמו, אחר

 .ידי אחר

לרבות , "ְמָכרוֹ אוֹ ּוְטָבחֹו "מהריבוי ענין זה ובבית מדרשו של רבי ישמעאל למדו  -

  .את השליח

ָשה ָבָקר ְיַׁשֵלם "מהריבוי ענין זה ובבית מדרשו של חזקיה למדו  - ַהשֹור ַתַחת ֲחמִּ

ה   .יחלרבות את השל, "ְוַאְרַבע ֹצאן ַתַחת ַהשֶׁ

 

 ד"דף ל

 

 המבשל בשבת

לא נאסר התבשיל , בשוגגישראל שבישל תבשיל בשבת  –לדעת רבי מאיר 

וישראל שבישל . ואפילו בשבת עצמה, ואפילו הוא עצמו מותר לאוכלו, כלל

 ,[ג שנאסר לו רק בו ביום"וי], לעולםהתבשיל נאסר לו , במזידתבשיל בשבת 

, שבו ביום נאסר לו ולאחרים, שיםמפר' ותוס], ולשאר ישראלים לא נאסר כלל

השוחט , וכן שנינו במסכת חולין לענין שחיטה [.ולמוצאי שבת מותר לו ולאחרים

 .שחיטתו כשרה, אף על פי שמתחייב בנפשו, בשבת וביום הכפורים

בו התבשיל נאסר לו , בשוגגישראל שבישל תבשיל בשבת  –ולדעת רבי יהודה 

, ובמוצאי שבת מותר לו לאוכלו, ידכי קנסו את השוגג משום המז, ביום

שבו ביום נאסר לו , מפרשים' ותוס], ולשאר ישראלים הוא מותר אף בו ביום

, במזידוישראל שבישל תבשיל בשבת  [.ולמוצאי שבת מותר לו ולאחרים, ולאחרים

ומותר במוצאי ולשאר ישראלים נאסר בו ביום , לעולםהתבשיל נאסר לו 

 [.בכדי שיעשה], שבת

נאסר לו , בשוגגישראל שבישל תבשיל בשבת  –רבי יוחנן הסנדלר ולדעת 

ורק למוצאי שבת , ואף לשאר ישראלים הוא אסור בו ביום, התבשיל לעולם

                                                                                                               
בי בשחיטה שאינה ראויה מחייב ר לודאפי ,טבח בשבת אמאי אצטריך למתני כלל ,ואם תאמר ב

 [.'תוס] .דזו אף זו קתני ,ויש לומר .דשחיטה ראויה היא ,הא ל שכןכמאיר 
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נאסר , במזידוישראל שבישל תבשיל בשבת . הוא מותר לשאר ישראלים

י ֹקדֶׁ ", שנאמר. לעולם הן לו והן לאחריםהתבשיל  ת ַהַשָבת כִּ ם אֶׁ וא ּוְׁשַמְרתֶׁ ׁש הִּ

ם  יהָ ָלכֶׁ ב ַעמֶׁ רֶׁ קֶׁ וא מִּ ׁש ַההִּ ְכְרָתה ַהנֶׁפֶׁ ה ָבּה ְמָלאָכה ְונִּ י ָכל ָהֹעשֶׁ  א"שמות ל" )ְמַחְללֶׁיָה מֹות יּוָמת כִּ

, מעשה שבת אסור באכילהכך , קדש אסור באכילהללמד שכשם ש ,(ד"י

יָה ְמַחְללֶׁ "שנאמר בו , כי הכתוב מדבר במזיד, אבל לא בשוגג, ודווקא במזיד

כי נאמר , מעשה שבת נאסר רק באכילה ולא בהנאה, ומכל מקום ."מֹות יּוָמת

ם" , ורב אחא ורבינא נחלקו. אומותר למכרו לנוכרי, ללמד שיהא שלכם, "ָלכֶׁ

ל "שהדרשה הנ, אחד מהם אומר. אם לדעת רבי יוחנן הסנדלר זהו דין התורה

מעשה שבת אסור מדין תורה , ולדעת רבי יוחנן הסנדלר, דרשה גמורה היא

מדין תורה מעשה , שגם לדעת רבי יוחנן הסנדלר, ואחד מהם אומר. באכילה

וא"שלפי האמת הכתוב , שבת מותר באכילה ׁש הִּ י ֹקדֶׁ שהיא , בא ללמד, "כִּ

 .ומעשה שבת נאסר באכילה מדברי חכמים בלבד, ואין מעשיה קודש, קדש

 

 
 לאחרים לו

 לערב בו ביום לערב בו ביום
 

איררבי מ  
 מותר מותר מותר מותר בשוגג

 מזיד
אאסור אסור   מותר מותר 
     

 

 רבי יהודה
 שוגג

 מותר מותר מותר אסור 
     
 מותר אסור אסור אסור במזיד

 

רבי יוחנן 
 הסנדלר

 מותר אסור אסור אסור בשוגג
 אסור אסור אסור אסור במזיד

.ג מותר"וי א  
 

 'וה' בתשלומי ד שחיטה לעבודה זרה המחייבת

ונתנו לשלוחו לשחטו לעבודה , מי שגנב שור או שה, שלדעת רבי מאיר, נתבאר

כי זבחי , אף על פי שהשחיטה אינה מועילה להתיר את הבשר באכילה, זרה

מכל מקום היא נחשבת שחיטה להתחייב על ידה , עבודה זרה אסורים בהנאה

 .תשלומי ארבעה וחמישה

אלא , בשחיטה זו בתשלומי ארבעה וחמישהשאינו מתחייב , ואמר רבא

שרק בגמר השחיטה היא נאסרת , בגמר זביחה הוא עובדה, כשהשוחט אומר

עדיין לא היתה , ונמצא שבשעה ששחט, בהנאה כדין תקרובת עבודה זרה

ומתחייב , והרי הוא כשוחט בהמת הבעלים שגנב מהם, תקרובת עבודה זרה

 . בתשלומי ארבעה וחמישה

מתחילת השחיטה , ון לעובדה לעבודה זרה מתחילת השחיטהאבל אם נתכו

אינו , ומעתה כשגמר את השחיטה, וכבר אז נפסדה לבעליה, נאסרה בהנאה

 .בכי לא שחט את הבהמה של הבעלים, מתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה

                                                                                                               
 ,ואנא ידענא דאסירי באכילה מלא תאכל כל תועבה ,ולא לכתוב לא קדש ולא לכם ,ואם תאמר א

להכי  ,בין שוגג בין מזידא וי אמינדאי מהתם ה ,ויש לומר .דכל שתעבתי לך הרי הוא בבל תאכל

 [.'תוס] .לומר במזיד אמרתי לך ולא בשוגג ,למסמכיה למחלליה ,איצטריך למכתב הכא

 ל כרחךאלא ע ,דמכי שחט פורתא קניא בשינוי ,כל טובח נמי לאו דמריה קא טבח ,ואם תאמר ב

 [.'תוס] .דלא חשיב שינוי לקנותה בכך ,י"רמר ואו .והכא נמי לא שנא ,בהכי חייב רחמנא

 'וה' שחיטת שור הנסקל המחייבת בתשלומי ד

משלם תשלומי , בחווט, מי שגנב שור הנסקל, שלדעת רבי מאיר, נתבאר

 .ארבעה וחמישה

שכן מאחר , אינו חייב עליו כלום, שכשהגנב גנב את השור הזה מבעליו, ואמרו

ואם כן הגנב , ואינו שווה לבעליו כלום, הוא אסור בהנאה, שנגמר דינו לסקילה

שאפילו יתחייב ], כי גנב לו דבר שאינו שווה כלום, אינו צריך לשלם לו כלום

 [.רבעה וחמישה של כלום הם כלוםא, ארבעה וחמישה

כשגנבו , הוא, שהאופן שבו יתחייב על גניבת שור הנסקל וטביחתו, וביאר רבה

 . י"כפי שיתבאר בעזה, וכדעת רבי יעקב וכדעת רבי שמעון, מבית שומר

ונגמר , ונגח איש והרגו, שמי שקיבל עליו לשמור שור, שאמר, כדעת רבי יעקב

, אם השומר מחזירו לבעליו, שיו אינו שווה כלוםאף על פי שעכ, דינו לסקילה

החזירו  ,אף משנגמר דינו]=ואינם יכולים לתבוע ממנו שור אחר , נפטר מהם בכך

ונמצא שאצל , [דאמר ליה תורא אשלמת לי תורא אשלימית לך ,שומר לבעליו מוחזר

כי אף שאינו שווה כלום מחמת , השומר הזה השור נחשב דבר הגורם לממון

 . על ידו הוא נפטר מלשלם לבעלים שור אחר, עצמו

ונמצא שהגונב , שדבר הגורם לממון נחשב כממון, שאמר, וכדעת רבי שמעון

מאחר , אף על פי שגנב ממנו דבר שאינו שווה כלום, את השור מהשומר הזה

הגונב ממנו חייב לשלם לו כמי שגנב , שאצל השומר הוא דבר הגורם לממון

חייב לשלם לו תשלומי ארבעה , אם טבח את השור, ןוכמו כ, ממנו ממון גמור

 .גוחמישה

 המתחייב מיתה וממון פטור מלשלם 

 והמתחייב מיתה וקנס חייב לשלם

שאף שברוב מקומות המתחייב מיתה , דעת רבי מאיר, דשלדברי רבה, נתבאר

והמתחייב מיתה וקנס נהרג , קנס חידוש הוא, וממון נהרג ואינו משלם

ועל פי זה אמר את , רבה עצמו סובר בזה כרבי מאירש, ומבואר, ומשלם

 .ההדינים הבאים

ולאחר מכן טבחו , וכבר נתחייב לשלם הקרן והכפל, גנב גדי בימות החול

ומשלם ארבעה וחמישה על שטבח את , נהרג על שחילל שבת בטביחה, בשבת

כי חיוב , ואינו נפטר מחיוב תשלומים על ידי שמתחייב מיתה, הגדי שגנב

                                                                                                               
גבי מקדש תבואת חבירו  ,דדאין דינא דגרמי ,לטעמיהבי מאיר ואמאי לא קאמר דר ,ואם תאמר ג

ויש ( א) ...כדאמר התם בהגוזל  ,דמחייב בדבר הגורם לממוןל שכן וכ ,או שורף שטרות חבירו

אלא בשורף שטרות של חבירו או בי מאיר דעד כאן לא קאמר ר ,דאיכא למימר נמי איפכא לומר

אבל שור הנסקל אין ראוי אלא לזה השומר  ,דש תבואת חבירו שהוא ממון הראוי לכל העולםמק

קאמר דבר  בי שמעוןמשום דרבי שמעון כרבירא ליה מ דמשום הכי קאמר ס"וי( ב) .שיפטור עצמו

מאיר לא חזינא  ביואילו ר ,דאהכי תני ליה במרובה ,'וה' הגורם לממון הוי ממון לענין תשלומי ד

ועוד אומר ( ג) .לא חזינא' וה' אבל לחייב לשלם על ידו תשלומי ד ,ב בדינא דגרמי אלא קרןדמיחיי

 [.'תוס] .כדמוכח בסוף הכונס ,דמשום דינא דגרמי לא מחייב אלא מדרבנן ,א"ריצב

 ,'לרבה דאמר חידוש הוא כו ,רב פפא לאביי מר ליהא ,מדאמר לקמן ,ותדע ,רבה גרסינן בכולהו ד

אמר ליה רב פפא  ,כדאמר לקמן ,הא רב פפא תלמידו של רבא היה ,גרסינןואם איתא דרבא 

שמעתא ]ושייליה לאביי [ לתרוצי שמעתיה]מאי שנא דשבקיה לרבא ולא שייליה  ,הי מכה ,לרבא

 [.י"רש] .ושייל לאביי שהיה תלמידו של רבה ,ורב פפא לא היה בימיו ,אלא רבה גרסינן ,[דרבא

ולא משום  ,אליבא דרבי מאיר קאמרכתבו ' ותוס. מאיר סבירא ליהי שרבה כרבי "כן פירש רש ה

 [.'תוס. ]דסבר הכי
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ואין אדם נפטר , מים שנתחייב בו בשבת עם המיתה הוא קנס בלבדתשלו

 .מהקנס על ידי המיתה

, מאחר שמתחייב מיתה על שחילל שבת בטביחה, אבל גנב וטבח גדי בשבת

שהרי אין אדם נהרג ומתחייב , שהוא תשלום ממון, הוא נפטר מתשלום הקרן

יוב שח, פטור מכל התשלומים, ומאחר שנפטר מתשלום הקרן. ממון

הוא רק כשהם , וארבעה וחמישה על הטביחה, תשלומים של כפל על הגניבה

אבל , ותשלומי ארבעה וחמישה, שבכך יש תשלומי כפל, נוספים על הקרן

שאם אין גנבה אין ]=לא חייבה תורה תשלומי שלושה וארבעה , כשאין חיוב קרן

 [.טביחה ואין מכירה

מכן בא במחתרת לחתור בית  ולאחר, ונתחייב לשלם הקרן והכפל, גנב גדי

אף על פי שבשעה שהוא במחתרת הוא , וטבח שם את הגדי ,לגנוב משם ממון

, בעל הבית פטור על הריגתו, שאם ימצאנו בעל הבית ויהרגנו] ,נחשב כמחויב מיתה

ים"ככתוב  ָכה ָוֵמת ֵאין לֹו ָּדמִּ ָמֵצא ַהַגָנב ְוהֻׁ ת יִּ רֶׁ ם ַבַמְחתֶׁ בכל זאת , [('ב א"שמות כ)" אִּ

ואינו נפטר מחיוב , הוא משלם ארבעה וחמישה על שטבח את הגדי שגנב

כי חיוב תשלומים שנתחייב בו בשעה שבא , תשלומים על ידי שמתחייב מיתה

ואין אדם נפטר מהקנס על ידי , במחתרת ונתחייב מיתה הוא קנס בלבד

 .המיתה

ב מיתה מאחר שבאותה שעה שגנב היה מחוי, אבל גנב וטבח גדי במחתרת

שהרי אין , שהוא תשלום ממון, הוא נפטר מתשלום הקרן, כדין בא במחתרת

פטור מכל , ומאחר שנפטר מתשלום הקרן. אדם נהרג ומתחייב ממון

וארבעה וחמישה על , שחיוב תשלומים של כפל על הגניבה, התשלומים

ותשלומי , שבכך יש תשלומי כפל, הוא רק כשהם נוספים על הקרן, הטביחה

לא חייבה תורה תשלומי שלושה , אבל כשאין חיוב קרן, וחמישה ארבעה

 [.שאם אין גנבה אין טביחה ואין מכירה]=וארבעה 

המתחייב מיתה נפטר , שבשני האופנים הללו, והוצרך רבה ללמד

 .אכי בכל אחד מהם יש חידוש שאין ללומדו מהאחר, מהתשלומים

אף על פי , ומיםלימד שהמתחייב מיתה מחמת שבא במחתרת פטור מהתשל

 .בכל זמן שהוא במחתרת, שאינו מתחייב מיתה אלא באופן זמני

 .אף על פי שלא התרו בו, ולימד שהמחלל שבת נפטר בכך מחיוב תשלומים

 

                                                                                                               
והקשו . י שהוצרך רבה ללמד שבשני האופנים הללו הוא נפטר מתשלומים של ממון"כן פירש רש א

ועוד דשבת ומחתרת  .דבעינן התראה ,דעיקר קים ליה בדרבה מיניה ברציחה כתיב ,תימה', התוס

 ,ונראה דהכא עביד צריכותא אמאי דבקנס מיקטיל ומשלם( ב) ...דבפרק המניח  תרווייהו תננהי

 ... והוה אמינא דהתם דווקא הוא דליחייב קנס עם המיתה ,משום דחמיר איסוריה, כי קאמרוה

למאי דפרישית דרבה אליבא דרבי מאיר קאמר אם כן היכי קאמר אבל שבת דבעיא  ,אבל קשה

ומצינן ( ג) .והא עיקר מילתיה דרבי מאיר גבי שבת תניא לעיל ,התראה אימא לא מיקטיל ומשלם

דבשעה דמתחייב עדיין הממון  אף על גב ,דרבה אשמועינן דשייך קים ליה בדרבה מיניה ,למימר

 ,ילו הכיאפ ...כדאמר רבה גופיה בפרק בן סורר  ,בדרבה מיניה הלא הוה לן למימר קים לי ,בעין

ואהא דפטור אגנבה אף על גב דבאותה שעה הוי בעין עביד  ,הגנבהמיפטר על  ,כיון דטבח אחרי כן

 [.'תוס] .צריכותא

שמתחייב בנפשו  אף על פי ,אבל מחתרת ,לאחר השבת יעידו עליו ויהרגוהו ,שאם חלל שבת ב

 .ולא הוי דומיא דאם יהיה אסון ,תו לא הוי בר קטלא ,אחר שיצא מכל מקום ,בעודו במחתרת

 [.'תוס]

 שאל פרה וטבחה בשבת פטור מתשלומים

שלדעת רבי מאיר אף שברוב מקומות המתחייב מיתה וממון נהרג , נתבאר

ועל פי זה , והמתחייב מיתה וקנס נהרג ומשלם, קנס חידוש הוא, ואינו משלם

 .אמר רב פפא את הדין הבא

ולאחר מכן טבחה , וכבר נתחייב לשלם הקרן והכפל, גנב פרה בימות החול

ומשלם ארבעה וחמישה על שטבח את , נהרג על שחילל שבת בטביחה, בשבת

כי חיוב , ואינו נפטר מחיוב תשלומים על ידי שמתחייב מיתה, הפרה שגנב

ואין אדם נפטר , תשלומים שנתחייב בו בשבת עם המיתה הוא קנס בלבד

 .מהקנס על ידי המיתה

מאחר שחיוב הקרן בא בשבת , אבל שאל פרה בימות החול וטבחה בשבת

שהוא , הוא נפטר מתשלום הקרן, שאז הוא גוזל אותה מבעליה ,כשטבחה

 .גשהרי אין אדם נהרג ומתחייב ממון, תשלום ממון

אף על פי שמשעה שמשך את הפרה ש, שרב פפא בא ללמד, שיוביאר רב א

וקיבל עליו לשלם מה , כבר נתחייב במזונותיה ובשמירתה, לשם שאלה

אף על , וחיוב זה היה מוטל עליו קודם שנתחייב מיתה, שיארע לה אף באונס

היה יכול , כי עד שטבחה, פי כן כשטבח אותה בשבת הוא נפטר מהתשלומים

ומאחר שחיוב , ומשעה שטבחה נתחייב בתשלומיה, הלהחזיר אותה עצמ

 .ונפטר מהתשלומים, הוא נהרג על חילול שבת, תשלומיה בא עם חיוב מיתה

 

 הניח להם אביהם פרה שאולה

, אין הפרה חוזרת לבעליה מיד, ומת בתוך אותו הזמן, שאל פרה לזמן מסוים

 . רשאים להשתמש בה עד סוף זמן השאלהשל המת בניו אלא 

אינם חייבים , אם מתה, מחמת אביהםעל פי שהם משתמשים בה  ואף

אבל בגנבה . לא קבלו עליהם חיוב שמירהו, כי לא הם שאלו אותה, באונסיה

 .בה שמשתמשים ,םהואיל ונהני ,םחייבי םי שה"ואבדה נראה לר

האם נשתעבדו נכסיו לשלם , ונחלקו חכמים מה הדין אם הניח האב קרקעות

 .או לא, והמשאיל גובה מהם נזקו, את הפרה כשנאנסה

, ואם כן, א שנכסי השואל משתעבדים לתשלום האונס משעת השאילה"י

משלמים ו, השתעבדו הנכסים לתשלומי אונס השאילה כשהיו תחת ידי האב

 . מהם את האונס

אף על פי , חייב לשלם, שואל ששחט את הפרה השאולה בשבת, ולפי דבריהם

ולא בשעת , התשלומים בא בשעת השאילהכי חיוב , שמתחייב בכך מיתה

 .השחיטה

ואם , א שאין נכסי השואל משתעבדים לתשלום האונס אלא משעת האונס"וי

אין משלמים מהם ו, לא השתעבדו הנכסים לתשלומי האונס הזה בחיי האבכן 

 . וכן דעת רב פפא, את האונס

                                                                                                               
דגבי שואל לא שייך לא כפל ולא ארבעה  ,שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה ולא גרסינן ג

ואין קנס אלא או בגנב או בשומר חנם  ,אפילו טוען טענת גנב ,שהרי חייב בקרן לעולם ,וחמשה

 [.י"רש. ]הפוטר עצמו בטוען טענת גנב שאומר נגנבה
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כי , פטור מלשלם, שואל ששחט את הפרה השאולה בשבת, ולפי דבריהם

 .וחיוב התשלומים בא בשעת השחיטה, מתחייב בכך מיתה

  

 כסבורים של אביהם וטבחוה ואכלוה

אינם , שאל פרה ומת והיו בניו סבורים שהיא של אביהם וטבחוה ואכלוה

שני שליש ], דמי בשר בזולכלומר , אלא רק מה שנהנו, כל שוויהמשלמים 

, ים שאינה שלהםשהרי אם היו יודע, אבל מחיר מלא לא ישלמו, [משוויה

 [.והעור יחזירו כמו שהוא], לא היו שוחטים ואוכלים, וחייבים לשלם

, משלמים מהנכסים את כל שוויה של הפרה, ואם הניח האב אחריות נכסים

ולפיכך , יש כאן קצת פשיעה, מאחר שלא דקדקו, כי היה להם לדקדק בדבר

שאם הניח האב  ,מפרשים' ותוס. משלמים מהם את הנזק, כשהניח האב קרקעות

כי פשע בחייו כשלא אמר לבנים שהפרה , השתעבדו הנכסים בחייו, אחריות נכסים

 .ומשעת פשיעה השתעבדו הנכסים לתשלומי הנזקים שמחמת הפשיעה הזו, שאולה

 

 חייבי מיתות שוגגים וממון 

 וחייבי מלקיות שוגגים וממון

וכמו כן . יםונפטר מהתשלומ, נהרג, שהמתחייב מיתה וממון, כבר נתבאר

ונפטר , לוקה, המתחייב מלקות וממון [לדברי רבי יוחנן וריש לקיש דעת חכמים]

י מה הדין כשעבר בשוגג על איסור שיש בו "ולהלן יתבאר בעזה. מהתשלומים

האם גם כן נפטר , ויחד עם זה נתחייב ממון, עונש מיתה או עונש מלקות

 .מהתשלומים

לדעת רבי . נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בשני האופנים הללו, לדברי רב דימי

אלא כשנענש בפועל עונש מיתה או עונש , אין אדם נפטר מהתשלומים, יוחנן

מאחר שאינו נענש , או שלא התרו בו, אבל כששגג באיסורים הללו, מלקות

ים ", וכשאמרה תורה]מתחייב ממון הרי זה , בפועל מיתה או מלקות ָנצּו ֲאָנׁשִּ י יִּ ְוכִּ

יָה  ְוָנְגפּו ָשה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלדֶׁ ְהיֶׁה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש אִּ ָשה ְוָנַתן ְוֹלא יִּ ית ָעָליו ַבַעל ָהאִּ ר ָיׁשִּ ַכֲאׁשֶׁ

ים לִּ ְפלִּ כלומר שלא יתחייב המכה , הכוונה לכך שלא יהיה דין אסון, (ב"כ א"שמות כ" )בִּ

, ולדעת ריש לקיש. [אף על פי שהרג את האשה, אז ישלם, מיתה על הריגת האשה

ולהיות , מאחר שהעובר על האיסורים הללו ראוי להתחייב מיתה או מלקות

כי שגג , מעתה גם אם בפועל אינו נענש מיתה או מלקות, פטור מהתשלומים

י ", וכשאמרה תורה]אינו משלם את הממון , או לא התרו בו, באיסורים הללו ְוכִּ

ָשה הָ  ים ְוָנְגפּו אִּ ָנצּו ֲאָנׁשִּ יָה יִּ ְהיֶׁה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש ָרה ְוָיְצאּו ְיָלדֶׁ ית ָעָליו ַבַעל ְוֹלא יִּ ר ָיׁשִּ ַכֲאׁשֶׁ

ים לִּ ְפלִּ ָשה ְוָנַתן בִּ כלומר אם לא , הכוונה לכך שלא יהיה אסון ממש, (ב"כ א"שמות כ" )ָהאִּ

אבל אם הרג את האשה אף על פי שלא התרו בו ואינו , אז ישלם, הרג את האשה

 [.יב מיתה פטור מלשלםמתחי

 ה"דף ל

העובר על , שעל כרחך לדברי הכל, ואמר, ורבא הקשה על דברי רב דימי

, ובפועל לא נתחייב מיתה, אף על פי שעשה זאת בשוגג, איסור שעונשו מיתה

, שכן שנו בבית מדרשו של חזקיה. שנתחייב יחד עמו, פטור מכך מתשלומים

נָ "נאמר  להקיש דין מכה ( א"ד כ"ויקרא כ)" ה ּוַמֵכה ָאָדם יּוָמתּוַמֵכה ְבֵהָמה ְיַׁשְלמֶׁ

מכה אדם , שבכל מקום שמכה בהמה משלם, וללמד, אדם לדין מכה בהמה

ובין , וכשם שלענין מכה בהמה אין חילוק בין שוגג למזיד, מומת ואינו משלם

ובכל האופנים הללו הוא , ובין דרך ירידה לדרך עליה, מתכוון לאין מתכוון

 [הפטור ממיתה]אין חילוק בין שוגג , כך לענין מכה אדם, איב בתשלומיםחי

ובכל האופנים , ובין דרך ירידה לדרך עליה, ובין מתכוון לאין מתכוון, למזיד

הרי שהעובר על איסור שעונשו מיתה נפטר , בהללו הוא פטור מהתשלומים

 . גמהתשלומים גם כשעשה את האיסור בשוגג ובפועל אינו נהרג

ובמכה בהמה יש , שמא דין מכה בהמה נאמר בשבת, ב חייא הקשה על כךור

אבל במזיד הוא , שאינו חייב בתשלומים אלא בשוגג, חילוק בין שוגג למזיד

כשם שדין מכה בהמה יש בו , ומעתה, כי מתחייב מיתה על חילול שבת, פטור

ורק , דכך דין מכה אדם יש בו חילוק בין שוגג ומזי, חילוק בין שוגג למזיד

אבל כשהרג בשוגג , הוא פטור מתשלומים, כשנהרג בפועל על שרצח, במזיד

 . ופטור ממיתה מתחייב בתשלומים

שהרי , שעל כרחך הכתוב הזה מדבר בהכאה בחול ולא בשבת, והשיב לו רבא

על כרחך מדובר באופן שהתרו , מתוך כך שמבואר בכתוב שמכה אדם מומת

משום חילול , מכה בהמה יש לו להיות מומתגם , ואם כן היה הדבר בשבת, בו

                                                                                                               
לחייב על השוגג כמזיד ואונס  "פצע תחת פצע"בא קמא בב נןדאמרי ,מכה בהמה לעולם חייב א

 [.י"רש. ]כרצון

והא נמי דדרשינן בשילהי  ,דאשמעינן דלא ישלם דמי ולדות בהדי מיתה ,וקרא דלא יהיה אסון ב

וקרא  ,דלא תשקול מיניה ממונא ותקטליה על הרציחה לחוד ,עליו ולא על האדם ,פרק כיצד הרגל

דלא מצי למילף  ,אצטריכו כולהו ,ונפטריהדלא תקחו דדרשינן מיניה דלא תשקול ממונא מיניה 

 ,דממכה בהמה לא מצי למילף פטור ממון ,מהיקישא דתנא דבי חזקיה כדפירש בקונטרס לקמן

מה  ,והכי ילפינן ,להכי איצטריך למכתב כולהו ,דמכה בהמה חייב ,דאדרבה חיוב היה לו למילף

יב אף מכה אדם כל עניני פטור מכה בהמה לא חלקת במה שכתוב בו דהיינו חיוב דבכל עניין חי

ושוגג למזיד היינו ממון  ,ממון שכתוב בו לא תחלוק בין שוגג בין מזיד ובין דרך עלייה לדרך ירידה

 ,כדאמרינן לקמן ,ודרך עלייה וירידה בכל ענין לא תשקול ממונא מיניה ונפטריה ,אחר בהדי מיתה

 [.'תוס] .ומתכוין לשאין מתכוין לענין דמי האשה

אלמא  ,ומפקא מדרבנן ,תנא דבי חזקיה מפקא מדרבי ,הנשרפין רקוהא אמרינן בפ תאמר ואם ג

דלענין ממון אחר אית להו לכולהו היקישא דתנא דבי  ,ויש לומר .פליגי תנאי אתנא דבי חזקיה

דמשמע בין מתכוין להרוג  ,ולא פליגי עליה אלא במאי דקתני בין מתכוין לשאינו מתכוין ,חזקיה

דלענין  ,דבכל ענין פטור מדמי האשה ,ין מתכוין להורגה אלא להרוג את חברו והרגההאשה בין א

נתכוין  בידלר ,והיינו דמפקא מדרבי ומדרבנן ,ממון אחר כבר תנא דלא תחלוק בין שוגג בין מזיד

. ולתנא דבי חזקיה פטור ממיתה וממון ,ולרבנן חייב מיתה ,להרוג את זה והרג את זה חייב ממון

אבל  ,הניחא למאן דאית ליה דתנא דבי חזקיה ,דבריש הנחנקין אמרינן ,שה לרבינו יצחקאבל ק ][

 ,דהיינו רבי חגא מדרומא ,ואומר רבינו יצחק .משמע דאיכא תנא דפליג' למאן דלית ליה כו

דשני אנשים כי נתכוונו זה  ,כדאמרינן בפרק שור שנגח ארבעה וחמשה ,דאייתי מתניתא בידיה

][  .אלמא לית ליה היקישא דבין שוגג למזיד ,ש אסון באשה יענשו בדמי ולדותשי אף על פילזה 

שהיה שונה ברייתות  ,היינו משום דתנא דבי חזקיה עיקר' והא דקאמר מי איכא למאן דאמר כו

ומותבינן תיובתא  ,והן עיקר ,כדמוכח בסוף פרק הבא על יבמתו ,שהיה אביו ,של רבי חייא

משום דרבי יוחנן מוקי  ,משום הכי קא פריך ליה מתנא דבי חזקיהד ,א נראה"ולרשב .מינייהו

סברה דחייבי מיתות  יתיןמתנ אם כן ,וקתני סיפא דחייבי מיתות פטורין ,מתניתין בשלא התרו בו

ולפי זה מצינן  ...ליפלוג בחייבי מלקיות גופייהו  ,דאי סיפא מיירי בשהתרו בו ,שוגגין פטורין

ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן  בידר ,א"ועוד אומר רשב .בכולה מילתאלמימר דמפקא מדרבי ורבנן 

וצריך לומר דלתנא דבי חזקיה לא  ,ברוקה לקמן בפירקין הוא תנא דלית ליה דתנא דבי חזקיה

דאם לא  ,כגון שנתכוין לאשה ,וקרא דאם אסון יהיה היינו דין אסון ,יהיה אסון היינו אסון ממש

נ לא קאי קרא דאסון אאשה אלא אחברו "א .ן לתנא דבי חזקיהנתכוין לה פטור ממיתה וממו

בי הנשרפין דדייק לר רקובפ .ולא איירי קרא שנתכוין להרוג את זה והרג את זה ,שנתכוין לו

אלא  ,מצי למימר כדפרישית ,דפטר נתכוין להרוג את זה והרג את זה היכי מפרש קראי הוה שמעון

 [.'תוס] .את זה והרג את זה דייק א דאמר קראי בנתכוין להרוג"אליבא דר
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לענין מכה , ובהכאה בחול, אלא על כרחך הכתוב מדבר על הכאה בחול, שבת

, והוא הדין למכה אדם, בהמה אין חילוק בין שוגג למזיד לענין חיוב תשלומים

 .שאין בו חילוק לענין פטור מתשלומים

לא נחלקו , שו מיתהשאמנם לענין העובר על איסור שעונ, אמר, וכשבא רבין

ושניהם מודים שגם כשעשה זאת בשוגג נפטר , רבי יוחנן וריש לקיש

ומחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש היא רק בעובר . שנתחייב עמומהתשלומים 

רק חייבי מיתות הוקשו , לדעת רבי יוחנן, בשוגג על איסור שעונשו מלקות

יבי מלקיות לא אבל חי, למכה בהמה ללמד שפטורים מהתשלומים גם בשוגג

שגם , אמרוריש לקיש . יםמשלמהם , כשבפועל אינם לוקים, ולפיכך, הוקשו

אף על פי שאינם , ים מהתשלומיםפטורלענין חייבי מלקיות למדה תורה שהם 

 .י להלן"כפי שיתבאר בעזה, לוקים בפועל

 

 היכן למדה תורה שחייבי מלקיות שוגגים פטורים מתשלומים

, גם כן פטורים מתשלומים, חייבי מלקיות שוגגים, לדעת ריש לקישש, נתבאר

ונחלקו חכמים היכן לימדה תורה ענין זה לדעת , שכן לימדה תורה בפירוש

 .ריש לקיש

ְקחּו "שנאמר בענין חייבי מיתות , בגזרה שווהענין זה למד , לדברי אביי ְוֹלא תִּ

ר הּוא  ׁש ֹרֵצַח ֲאׁשֶׁ ר ְלנֶׁפֶׁ ע ֹכפֶׁ שָּׁ י מֹות יּורָּׁ וכן נאמר בענין חייבי ( א"ל ה"במדבר ל" )ָמתָלמּות כִּ

ן ַהכֹות "מלקות  ם בִּ עְוָהָיה אִּ שָּׁ רָּׁ ְסָפר הָּׁ ְׁשָעתֹו ְבמִּ ָכהּו ְלָפָניו ְכֵדי רִּ ילֹו ַהֹשֵפט ְוהִּ פִּ  ה"דברים כ" )ְוהִּ

פטור מהתשלומים גם , שכשם שהעובר על איסור שעונשו מיתה, ומכאן, ('ב

פטור מהתשלומים גם , איסור שעונשו מלקות כך העובר  על, כשהוא שוגג

 .כשהוא שוגג

שכן כשם  ,[כתבו שלמד מסמוכים' ותוס]ענין זה למד בהיקש , ולדברי רבא

ללמד שכשם שמכה בהמה חייב בתשלומים , שהורג אדם הוקש למכה בהמה

גם כשהיה שוגג ], כך מכה אדם פטור מתשלומים בכל האופנים, בכל האופנים

, ללמד, כך גם חובל באדם הוקש למכה בהמה, [על על שרצח אדםואינו נהרג בפו

כך חובל אדם פטור , שכשם שמכה בהמה חייב בתשלומים בכל האופנים

[. גם כשהיה שוגג ואינו לוקה בפועל על שחבל אדם], מתשלומים בכל האופנים

ה ", שנאמר, וההיקש הוא ה ְיַשְּלֶמנָּׁ ׁש ַתַחת ּוַמֵכה ֶנֶפש ְבֵהמָּׁ ׁשנֶׁפֶׁ  ד"ויקרא כ)" ָנפֶׁ

ֶשה ּלוֹ ", וסמוך לו נאמר ,(ח"י ה ֵכן ֵיעָּׁ שָּׁ " ְוִאיש ִכי ִיֵתן מּום ַבֲעִמיתוֹ ַכֲאֶשר עָּׁ

והכתוב האחרון מדבר בחובל בחבירו חבלה שאין בה שווה  ,(ט"ד י"ויקרא כ)

שכן דין חובל חבלה שיש בה שווה פרוטה שדינו ], שדינו ללקות על החבלה, פרוטה

שבאופן הזה שהיכה הכאה , ולמדנו מההיקש ,[לם כבר מבואר בכתוב אחרלש

הוא פטור מתשלומים שנתחייב עם , שאין בה שווה פרוטה שדינו ללקות עליה

, [ויש לו להתחייב בתשלומי הבגדים, כגון שבאותה שעה גם הזיק את בגדיו]החבלה 

או שלא , ג בחבלהכגון שהיה שוג, ובין כשבפועל אינו לוקה, בין כשלוקה בפועל

 .התרו בו

 

 כיצד מיישב רבה את משנתנו

 ,[כגון אחותו], שמי שאנס נערה האסורה לו באיסור כרת, במשנתנו מבואר

כגון ]ד "ומי שאנס נערה שאסורה לו באיסור שיש בו מיתת בי. משלם לה קנס

 .ונאמרו מספר אופנים לבאר את משנתנו. פטור מקנס כי מתחייב בנפשו[ בתו

שאין אדם לוקה , האומרים, משנתנו היא כדעת חכמים, בי יוחנןלדעת ר

ואינו , הוא לוקה, ובא עליה, אם התרו בו שלא יבוא על אחותו, ולכן, ומשלם

והאופן שבו האונס את אחותו משלם קנס הוא כשלא התרו , משלם את הקנס

אכן דווקא כשעבר על איסור שעונשו מלקות אינו נפטר . בו ואינו לוקה

ומים אלא כשלוקה בפועל אבל כשעבר על איסור שענשו מיתה נפטר מהתשל

מהתשלומים גם כשלא התרו בו ואינו נהרג בפועל ולכן האונס את בתו פטור 

 .מקנס בכל אופן

גם כשעבר על איסור , שלדעת חכמים, ואומר, וריש לקיש חולק על רבי יוחנן

ולכן , ו לוקה בפועלואינ, אפילו לא התרו בו, נפטר מתשלומים, שעונשו מלקות

ומשנתנו היא כדעת רבי . גם האונס את אחותו פטור מתשלומים בכל אופן

האונס את , ולפי זה. שהמתחייב מלקות וממון לוקה ומשלם, האומר, מאיר

אמנם גם לדעת רבי . אפילו התרו בו ולוקה, משלם קנס בכל אופן, אחותו

ולכן הבא , ון אינו נענשאבל מיתה וממ, דווקא ממון ומלקות אדם נענש, מאיר

 .פטור מתשלומים, מאחר שעבר באיסור שענשו מיתה, על בתו

, שחידוש הוא שחדשה תורה בקנס, דעת רבי מאיר, שלדברי רבה, עוד נתבאר

ואם כן לדברי , אלא מומת ומשלם, ואפילו המתחייב מיתה אינו נפטר מהקנס

, ואם כן, שלם קנסמ, שגם האונס את בתו ונהרג על כך, דעת רבי מאיר, רבה

. אינה כדעת רבי מאיר, משנתנו הפוטרת את האונס את בתו מקנס, לדברי רבה

, וכפי שהעמידה רבי יוחנן, כדעת חכמיםועל כרחך רבה מיישב את משנתנו 

שכל שאינו לוקה בפועל , וכדברי רבי יוחנן, שאינו לוקה, באופן שלא התרו בו

 .ס אחותוולכן משלם קנס על אונ, מתחייב בתשלומים

שהמתחייב , האומר, שלדברי רבה משנתנו היא כדעת רבי נחוניא בן הקנה, ואין לומר

נהרג , ואפילו מיתה וקנס, אבל המתחייב מיתה וממון], מלקות וממון לוקה ומשלם

ואם כן , שהמתחייב כרת פטור מהתשלומים, כי מכל מקום מודה הוא[ ואינו משלם

 .מדוע אונס את בתו חייב קנס

, האומר, משנתנו היא כדעת רבי יצחק במסכת מכות, כן אין לומר שלדברי רבה וכמו

שהרי במשנתנו . ולכן האונס את אחותו חייב בתשלומים, שחייבי כריתות אינם לוקים

ואם כן למה לא , ובאיסור זה יש מלקות, מבואר שגם האונס ממזרת חייב בתשלומים

 .יפטר מהתשלומים

 

 חיוב תשלומים עם חיוב כרת

נפטר מתשלומים , העובר באיסור שיש בו חיוב מיתה, שלדברי הכל, נתבאר

 .שהיה לו להתחייב באותה שעה

, שכן הדין גם כשעבר באיסור שיש בו עונש כרת, ודעת רבי נחוניא בן הקנה

 .נפטר מתשלומים שהיה לו להתחייב באותה שעה

, לוקה על כךהוא , והנה אם התרו בו שלא יעבור על האיסור הזה שיש בו כרת

 .גם חכמים מודים שמחמת המלקות הוא נפטר מהתשלומים, ולדברי הכל

שחכמים , בזה דעת רבי יוחנן, אבל כשלא התרו בו שלא יעבור על האיסור

. הוא משלם, שמאחר שאינו נענש במלקות, ואומרים, חולקים על רבי נחוניא

כי אף , נחוניא חכמים אינם חולקים על רבי, שגם באופן הזה, ודעת ריש לקיש
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מחמת המלקות יש לפטרו , שמחמת הכרת אין לפוטרו מהתשלומים

, שכשם שהוא נפטר מהתשלומים כשהתרו בו והוא לוקה בפועל, מהתשלומים

 .כך הוא נפטר מהתשלומים כשלא התרו בו

שהעובר , ואומרים, יש חולקים על רבי נחוניא, אמנם גם לדעת ריש לקיש

( א)והם . נפטר מתשלומים שנתחייב באותה שעהאינו , באיסור שיש בו כרת

כי לדעת רבי , שאין לפוטרו מתשלומים מחמת המלקות, האומר, רבי מאיר

שחייבי כריתות אין בהם , האומר, רבי יצחק( ב. )אדם לוקה ומשלם, מאיר

 .אין כאן מלקות לפוטרו מהתשלומים, ואם כן, מלקות כלל

 

 ו"דף ל

 

 רןאותן שאין להן קנס מחמת איסו

ולא , לא כשנאנסו, אין להן קנס, ושניות לעריות, שהעריות, שנינו בברייתא

, ואינן בכלל הפרשה, כי הן אסורות לאונס ולמפתה, והטעם לכך, אכשנתפתו

ָשה" ְהיֶׁה ְלאִּ  ".ְולֹו תִּ

אינן שניות לעריות מדברי , שעל כרחך שניות האמורות בברייתא, ואמרו

יש , שמהתורה הן ראויות לאונס ולמפתהשכן מאחר , סופרים שגזרו חכמים

אלא , הן האסורות לבועל מהתורה, אלא שניות האמורות כאן. להן קנס

שהזכירה הברייתא שתי דרגות של איסור מהתורה ולכן קראה לחמורות 

 .עריות ולקלות יותר שניות לעריות

, שהעריות האמורות בברייתא הן אלו שיש בהן חיוב מיתה, יש אומרים -

אבל חייבי , ודווקא לאלו ואלו אין קנס, ת להן הן אלו שיש בהן עונש כרתושניו

 .ט"כדעת שמעון התימני בדף כ, לאוין יש להן קנס

שהעריות האמורות בברייתא הן אלו שיש בהן חיוב מיתה , ויש אומרים -

כדעת רבי , שכל אלו אין להן קנס, הן חייבי לאוין, ושניות להן, וחיוב כרת

 .ט"יא בדף כשמעון בן מנס

 

 נישואי מיאון

, אם מת אביהו, אינה מתקדשת לאיש אלא על ידי אביהקטנה , מדין תורה

, חכמים תקנו לה נישואין מדבריהםאולם . אינה יכולה להתקדש עד שתגדל

על ידי , בלא גטיכולה לצאת , מנישואין אלו שהם מדברי חכמיםותקנו ש

 .ותאמר אי אפשי בבעלי, בבעלהשתמאן 

 .עד מתי הבת יכולה למאן בנישואין קטנות אלו, חכמים ונחלקו

, אבל משתביא שתי שערות ,בקטנותאינה יכולה למאן אלא  –לדעת רבי מאיר 

 [.אף אם לא בא עליה בגדלות]שוב אינה יכולה למאן , ונעשית גדולה

                                                                                                               
לא "אית דגרס ו ,והכוונה לקנס של אונס ולקנס של מפתה, "לא קנס ולא פיתוי"לשון הברייתא  א

 ,"[לא קנס ולא פיתוי]" ליה נןי דגרסי"ואומר ר .משום דפיתוי נמי קנס הוא ,"אונס ולא פיתוי

 [.'תוס. ]עציצומשום דאונס שותה ב ,דשייך למיקרי לאונס קנס טפי מלפיתוי

עד שירבה אם לא בא עליה בגדלות עדיין יכולה למאן  –ולדעת רבי יהודה 

 . והכוונה לכך שיהיו שתי שערות שוכבות ,בהשחור על הלבן

 

 הממאנת אין לה קנס

, אין לה קנס של אונס ופיתוי, שהממאנת שנאנסה או נתפתתה, שנינו בברייתא

והרי היא כמי שלא , נעקרו נישואיה, מאחר שמיאנה, אף שמדין תורהכי 

היא בחזקת הרי , מאחר שלמעשה היתה נשואה, מכל מקום, נישאת מעולם

 .גואין קנס אלא לבתולה, ואינה בתולה, לבעלה שנבעלה

משמע שמשום שמיאנה אין לה , שהממאנת אין לה קנס, ומתוך כך שאמרו

ולא , אבל אם לא היתה נשואה, כפי שנתבאר, כי היא בחזקת בעולה, קנס

 .ממאנת היה לה קנס

והנה כבר נתבאר בתחילת הפרק שנחלקו חכמים ורבי מאיר אם קטנה יש לה 

 .לאקנס או 

, דין הברייתא מבואר היטב, שקטנה יש לה קנס, האומרים, ולדעת חכמים

, והוחזקה בעולה, ועכשיו שנישאת, שכן קודם שנישאת היה לה קנס בקטנותה

 .אין לה קנס

, שדעת התנא של הברייתא כדעת רבי מאיר, אולם מהמשך הברייתא מבואר

ולמה תלה , לה קנסואם כן לכאורה גם בלא מיאון אין , שקטנה אין לה קנס

 .ונאמרו שני אופנים ליישב את הברייתא. את הפסד הקנס בהיותה ממאנת

לענין זה , שאמנם דעת התנא של הברייתא כדעת רבי מאיר, יש אומרים -

אבל לענין הזמן שהקטנה יכולה למאן דעתו כדעת רבי , שקטנה אין לה קנס

, ובא ללמד, לבןעד שירבה השחור על ה, שהיא ממאנת גם בגדלות, יהודה

, נעקרו נישואיה, מאחר שמיאנה, אף שמדין תורה, שהממאנת כשהיא נערה

מאחר , מכל מקום, הראויה לקנס, והרי היא נערה פנויה שלא נישאת מעולם

ואין , ואינה בתולה, הרי היא בחזקת שנבעלה לבעלה, שלמעשה היתה נשואה

 .קנס אלא לבתולה

וכשאמר הממאנת , א כרבי מאיר בכלשדעת התנא של הבריית, ורפרם אמר -

, וקרא לקטנה בשם ממאנת, כוונתו לומר שכל קטנה אין לה קנס, אין לה קנס

כי , אולם דברי רפרם מוקשים. על שם שהקטנה היא הראויה להיות ממאנת

 .יותר ראוי לקרוא לה קטנה, למה לו לקרוא לקטנה בשם ממאנת

 

 איילונית שנאנסה או נתפתתה

וקרויה איילונית מלשון איל כלומר זכר שהיא ], לה סימני נערות האיילונית אין

כל עשרים שנה היא בחזקת , ומאחר שאינה מביאה שערות, [כזכר שאינה יולדת

                                                                                                               
אלא כדי שיהו שתי  ,לא שירבה ממש ,משום דאמרינן בפרק בא סימן ,אית דלא גרסי על הלבן ב

 ,ח פירש על הלבן"ור .ועל הלבן משמע יותר מן הלבן ,ונראה כמו שירבה שחור ,שערות שוכבות

 [.'תוס] .ובראשם לבנים ,שהשערות סמוך לבשר הם שחורים

אין לה לא קנס ולא פיתוי אם אנסה בעלה או  ,כי פירושהי דה"אה לרונר ... רספירש בקונטכן  ג

דכשמיאנה איגלאי מילתא שלא היתה אשתו  אף על גב ,פיתה אותה כשהיתה תחתיו קודם מיאון

 [.'תוס... ]
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 .ומשם ואילך היא בוגרת, קטנה

של אין לה קנס , מאחר שאיילונית אינה נעשית נערה לעולם, לדעת רבי מאירו

 .ן קנס אלא לנערהכי לדעת רבי מאיר אי, אונס או פיתוי

כל יש לה קנס , אף על פי שאיילונית אינה נעשית נערה לעולם, ולדעת חכמים

 .גם קטנה יש לה קנס, שהרי לדעת חכמים, זמן שהיא קטנה

 

 חרשת ושוטה שנאנסו

 .בתולות[ או קטנות]כשאר נערות יש להן קנס , חרשת ושוטה שנאנסו

 

 טענת בתולים לחרשת ושוטה

ובא ואומר מקח , ונמצאו בעולות, טה בחזקת בתולותהנושא חרשת או שו

 .ורוצה להוציאן בלא כתובה, טעות הוא

אפילו היתה טוענת , שכן לדעת רבי יהושע, הדין עמו, לדעת רבי יהושע

ואינה , לא מפיה אנו חיים, ונסתחפה שדהו, בפירוש שנאנסה אחר אירוסין

 .פסידה כתובתהומ, הבעל נאמן, וכל שכן כשאינה אומרת כלום, נאמנת

אם היו טוענות בפירוש שנאנסו אחר האירוסין היו , ולדעת רבן גמליאל

שעל , אבשבילןכן אנו טוענים , שאינן יודעות לטעות, ולפיכך גם עתה, נאמנות

ֵלם ", כגון זה נאמר יָך ְלאִּ ין ָכל ְבֵני ֲחלֹוףְפַתח פִּ ל ּדִּ  (.'ח א"למשלי " )אֶׁ

 

 טענת בתולים בבוגרת

שבשני דברים ניכר בביאה ראשונה אם האשה , באר בתחילת המסכתכבר נת

שאם היא בתולה תראה דם בתולים בביאה , האחד הוא, בתולה או לא

והדבר השני הוא שאם היא בתולה יהיה הפתח סגור בבעילה , ראשונה

 .ראשונה

, וכמאמר רב], שהבוגרת ניכרת שהיא בתולה בראיית דם בתולים, ומבואר

, אנו אומרים שדם בתולים הוא, דם בכל בעילות שתיבעל בלילה ראשוןבוגרת שראתה 

אבל בפתח , [הרי שיש לה דם בתולים שאם לא כן אין לומר שהדם הוא דם בתולים

אין רחמה צר , מאחר שבגרה, כי אף על פי שהיא בתולה, אינה ניכרת

 .ודומה לו כאילו פתח פתוח, כבתחילה

, יש לו עליה טענת בתולים, צאתי דםבעלתי ולא מ, אמראם בא ו, ולפיכך

אבל אם בא . והרי זה מקח טעות, שבכך שלא מצא דם ניכר שלא היתה בתולה

אין זו  ,[ודם לא בדקתי אם נמצא בה אם לאו]בעלתי והיה הפתח פתוח , אמרו

 .בתולה היא, כי אף על פי שהפתח נראה לו פתוח, טענת בתולים

                                                                                                               
י דהיכי טענינן "וקשה לר .דאי הוה פקחת לטעון הוה טענה משאירסתני נאנסתי ,בקונטרס רשפי א

 ,דהוי שור שחוט לפניך ,דחזקת גופה איתרעי ,כיון דאיהי לא טענה ,ממונא לה הכי מספק לאפוקי

הכא  ,י נראה לפרש"ולר ...  הקונטרס רושי ראיה לפי"ומיהו מביא ר .אבל חזקת ממון לא איתרע

מכל  ,דכולהו נמי חבוטי מחבטן ואף על גב ,לפי שבחזקת מוכת עץ היא ,דאין להן טענת בתולים

דלא  ,אבל הנך חרשת ושוטה ,מדלא קאמרי שהן מוכת עץ ,ן טענת בתוליםשאר נשים יש לה מקום

 [.'תוס... ]מצי אמרי בחזקת מוכת עץ נשאות 

וכבר , אבל פתחה סגור, שהבוגרת אין לה דמים, ח גרס להיפך"ור. י"כן היא גרסת רש

 .נתבאר בפרק ראשון

- 

 .מוכת עץ אין לה טענת בתולים, דין נוסף ששנינו בברייתא

 

 טענת בתולים בסומא

, ובא ואומר מקח טעות הוא, ונמצאת בעולה, הנושא עיוורת בחזקת בתולה

 .ורוצה להוציאה בלא כתובה

 .משום מקח טעות, א כתובהומוציאה בל, הדין עמו, לדעת תנא קמא

משום שאפשר , שאין כאן מקח טעות, וסומכוס אומר משום רבי מאיר

, אלא נשרו בתוליה על ידי חבטות שנחבטה בקרקע, שבאמת לא נבעלה

כולן רואות ומראות ]=, ולא ידעה שנשרו בתוליה ,לא ראתה הומחמת עיוורונ

יודעים שיתכן שיארע כן ומאחר שהכל  ,[זו אינה רואה ואינה מראה לאמה, לאמן

. ואין כאן מקח טעות, על דעת כן כנסה זה, ולא תדע, שינשרו בתוליה, לעיוורת

ואם , ועליהן להודיע, יודעות, אם נשרו בתולים שלהן בחבטות, מה שאין כן שאר נשים]

 [.בלא הודיעו יש כאן מקח טעות

 

 הפסד קנס משום שם רע

ולאחר , א עליה שם רע בילדותהשמי שיצ, מבואר בברייתא, לדברי רב ששת

 . אין לה קנס, מכן נאנסה או נתפתתה

שאין , שכן כבר אמר רבה, ואין הכוונה לכך שיצא עליה שמועה שהיא מזנה

 .ואם כן היא בחזקת בתולה, ומותרת אפילו לכהונה, לחוש לשמועה כזו כלל

כך שב, שביקשה מהם שיבעלו אותה, ואמרו, אלא הכוונה לכך שבאו שני עדים

ובוודאי נבעלה , אף על פי שלא נתרצו לה אותם שנים, הוחזקה למופקרת

 .ולכן אין לה קנס, ואינה בתולה, לאחרים

 

 שטר שיצא עליו שם רע

, הוחזקה מופקרת, שילדה שהעידו עליה עדים שבקשה להיבעל, מבואר

 .ובוודאי נבעלה לשאר בני אדם

שביקש מהם , שני עדים שמי שהעידו עליו, שמכאן יש ללמוד, ואמר רב פפא

הוחזק , אף על פי שלא הסכימו לחתום לו, לחתום לו בשקר על שטר מזויף

 .ואם יביא שטר כזה אין גובים בו, לזייף שטר כזה

                                                                                                               
 ,ואם לא הודיעתו ,ופוסקות עליהן שהן בעולותכולם יודעות ומראות לאמן  ,פירש הקונטרס ב

בין  ,מוכת עץד ,המאיר אית לי ביור ,קיימינןבי מאיר דהא אליבא דר ,וקשה לפירושו .הטעתו

 ,כולהו רואות ומראות לאמן, כי פירושודה ,י"ונראה לר .הכיר בה בין לא הכיר בה מאתים

 ,כשהוא אומר לא מצאתי לבתך בתולים]ולהכי  ,שאמותיהן מגידות להן ,ויודעות שהן מוכת עץ

כי לא ו ,[היתה אומרת מוכת עץ אני ןכם שא ,אין לנו לתלות במוכת עץ ,והיא אומרת בתולה הייתי

 ,דלא אמרה אף על גבתלינן שהיא מוכת עץ  ,אבל סומא ,יש לה טענת בתולים ,אמרה מוכת עץ אני

 [.'תוס] .ואין אמה מגדת לה ,ואינה מראה לאמה ,לפי שאינה רואה ,דאינה יודעת
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בוודאי , שכן זו שהוחזקה מופקרת, ואף שאין הדבר דומה לדין האמור לעיל

 אבל זה, כי הפרוצים שכיחים הם, תמצא אחרים שיסכימו לבעול אותה

, כי מי ישמע לו לדבר זה, אין ודאות שימצא, שהוחזק לבקש עדים לזייף שטר

יש לחוש שאם לא ימצא עדים , מכל מקום מאחר שהוחזק לבקש לזייף

 . יזייף הוא עצמו שתי חתימות, שיחתמו לו בשקר

 

 האונס גיורת ופדויה ומשוחררת

שלוש סתם גיורת שנתגיירה אחר היותה בת , לדעת תנא קמא של משנתנו

סתם , וכמו כן. הרי היא בחזקת שנבעלה בגיותה, שנים שהיא ראויה לביאה

הרי היא , שבויה שנשתחררה אחר היותה בת שלוש שנים שהיא ראויה לביאה

סתם שפחה שנשתחררה אחר היותה בת , וכמו כן. אבחזקת שנבעלה בשביה

 .בהיותה שפחהבחזקת שנבעלה הרי היא , שלוש שנים שהיא ראויה לביאה

כן מבואר . כי אין קנס אלא לבתולה, אין לה קנס, ולכן האונס את אחת מהן

 [.ט"וענין זה כבר נתבאר בדף כ], במשנתנו

אף על פי שהיא , הרי היא בקדושתה, ששבויה שנפדית, ורבי יהודה אומר

 .יש לה קנס ,אם נאנסה, ולפיכך, אינה בחזקת בעולהו, גדולה

 

 בת כהן שנשבית ובאה לאכול תרומה

הרי זו בחזקת שנבעלה , אשה שמעידים עליה שנשבית, לדעת חכמים

ואינה נאמנת לומר טהורה , נאסרת לאכול בתרומה, וכשהיא בת כהן, לשוביה

שהפה , נאמנת, ואומרת נשביתי וטהורה אני, ואם אין עדים שנשבית. אני

 .שאסר הוא הפה שהתיר

בחזקת שנבעלה  אינה, גם אשה שמעידים עליה שנשבית, ולדעת רבי דוסא

אלא משחקים , לאונסן בבעילה, כי אין נוהגים בשבויות מנהג הפקר, לשוביה

וכי מפני שמיעך לה בין דדיה פסלה מן , הלז בוכי מה עשה לה ערבי]=בהן בלבד 

 .מותרת לאכול תרומה כבתחילה, כשהיא בת כהן, ולפיכך, [?הכהונה

 

 האם רבי יהודה ורבי דוסא אמרו דבר אחד

, שבויה שנפדית היא בחזקת שלא נבעלה בשביה, שלדעת רבי יהודה, נתבאר

עוד . כדין נערה בתולה, יש לה קנס, ולכן אם נאנסה אחר כך או נתפתתה

, היא בחזקת שלא נבעלה בשביה, בת כהן שנשבית, שלדעת רבי דוסא, נתבאר

 .ולכן היא מותרת לאכול תרומה, ולא נתחללה בביאת הפסולים

כלומר דעה אחת , רבי יהודה ורבי דוסא אמרו דבר אחדש, אמר רבי יוחנןו

אם נאנסה , ולכן לדברי שניהם, שהשבויה אינה בחזקת בעולה לשוביה, להם

, אם היא בת כהן, ולדברי שניהם, יש לה קנס, על ידי ישראל אחר שנשבית

                                                                                                               
 ,דבשבויה הקילו ,כדאמרינן בכל דוכתי ,אף על גב דמדאורייתא שבויה לא הויא בחזקת בעולה א

 [.'תוס] .עשאוה כבעולה לכל דבריה ,דמשום גזירה שלא תנשא לכהן ,אין לה קנס מכל מקום

נטלו  תשעהעשרה קבין זימה ירדו לעולם  ,כדאמר בקדושין ,לפי שהם שטופים בזימה ,נקט ערבי ב

 [.'תוס] .ערביים

 .מותרת לאכול תרומה

שיש להסתפק , שאפשר שרבי יהודה ורבי דוסא מסכימים, ורבה אמר

, שלדבר מסוים בלבד, וכל אחד מהם אמר, או לאשבויה אם נבעלה ב

, שלדעת כל אחד, והם חולקים זה על זה, החשיבוה כמי שבוודאי לא נבעלה

 .רק במה שאמר מחזיקים אותה כלא נבעלה

אולם , באמת יש להסתפק אם השבויה נבעלה או לא, לדעת רבי יהודה -

. כדי שלא יהא חוטא נשכר, נסשיהא משלם ק, החמירו על האונס, כשנאנסה

 .אבל בת כהן שנשבית אסורה לאכול בתרומה מספק שמא נבעלה ונפסלה

ולכן שבויה , באמת יש להסתפק אם השבויה נבעלה או לא, ולדעת רבי דוסא -

, ומספק אין מוציאים ממון מהאונס, שמא אינה בתולה, אין לה קנס, שנאנסה

ומכל , שמא נבעלה ונפסלה, בתרומהאסורה לאכול , וכמו כן בת כהן שנשבית

אין כאן , מאחר שאם תאכל את התרומה, שהתרומה דרבנן, בזמן הזהמקום 

 .והתירוה לאכול מהתרומה, הקלו ,אלא ספק איסור מדרבנן

 

 לדעת רבי יהודה שבויה שנפדית כתובתה מאתים

אף על פי שיש ספק , ששבויה שנפדית, דעת רבי יהודה, שלדברי רבה, נתבאר

, אנו מחזיקים אותה כמי שלא נבעלה בשביה, כשנאנסה, נבעלה או לאאם 

 .כדי שלא יהא חוטא נשכר, והאונס משלם קנס

לא רק לענין תשלום קנס החשיבו אותה , שלדעת רבי יהודה, ומבואר בברייתא

אחר שנפדית  גשאם נישאת לישראל, אלא גם לענין כתובה, כמי שלא נבעלה

 . כבתולהכתובתה ממנו מאתים , משביה

כדי שלא ימנעו מלשאת , והסיבה לכך שהחזיקו אותה כבתולה לענין כתובה

לא ירצו לשאת אותה אפילו , כבעולה, שאם יאמרו כתובתה מנה, אותה לאשה

 .ישראלים

 

 כהן הפודה שבויה ורוצה לשאת אותה

. ובכך נאסרה לכהן, סתם שבויה בחזקת שנבעלה בשביה, לדעת חכמים

, ומכל מקום. היא מותרת לכהן, שמעידים שלא נבעלהאם יש עדים , אמנם

אבל לכהן שהעיד עליה , ים היא מותרתאחרשדווקא לכהנים , דעת חכמים

כדי , ומעיד בשקר, כי יש לחוש שנתן בה עיניו, היא אסורה, שלא נבעלה

שהיא מותרת גם לזה שהעיד עליה שלא , ויש אופן. לשאת אותה לאשה

שמאחר שהוציא ממונו כדי , דה אותה מממונוכשהוא עצמו פ, והוא, נבעלה

שאין אדם משליך , וודאי אמת הוא שלא נבעלה, לפדותה לשאת אותה לאשה

 [.לא שדי איניש זוזי בכדי]=מעותיו לחינם 

בין אם פדה אותה הוא ובין אם , ומבואר בברייתא שרבי יהודה חולק ואומר

 .הכהן שמעיד עליה שלא נבעלה לא ישאנה, פדה אותה אחר

שלדעת רבי יהודה השבויה בחזקת שלא , שאמר, אולם לפי דברי רבי יוחנן

                                                                                                               
 .לכאורה מודה רבי יהודה שלכהן אסורה להינשא שהרי ספק הוא אם נאסרה לו ג



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   ורורבקיצבקיצ 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"לקבלת העלון בדוא
bekitsur1@gmail.com 

 ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר

  22ליון חיג
 מא - כט מסכת כתובות

 א אדר"כ  – ב אדר"י
   

 

 

 ה"כל הזכויות שמורות ליא©  22 

 

אמר רבי יהודה  אין להבין מדוע, גם בלא שיעידו עליה שלא נבעלה, נבעלה

 .אשזה שמעיד עליה לא ישאנה

, וכך יש לשנות בברייתא, שהברייתא שנויה טעות, ולפיכך אמר רב פפא

 . ן המעיד עליה מותר לשאת אותההכה, בין כך ובין כך, שלדעת רבי יהודה

ורבי יהודה לפי , שאין להגיה הברייתא, ורב הונא בריה דרב יהושע אמר

בין אם הוא פדה אותה ובין אם , לפי דעתו שלו, כלומר, סברת חכמים אמר כן

שהרי אין צריכים , הכהן המעיד עליה מותר לשאת אותה, לא הוא פדה אותה

, אם כן, מאחר שאנו צריכים לעדותו, מיםשלדעת חכ, אבל אמר, לעדותו כלל

שהרי היא , לא ישאנה, ובין אם לא פדה אותה הוא, בין אם פדה אותה הוא

וחכמים אומרים שכשהוא פדה נאמן כי לא הוציא מעותיו ]מותרת על פי עדותו 

 [.חנם

 ז"דף ל

 

 ישראלית שראתה דם ממתי היא מטמאה טהרות

ואפילו עוד לא יצא , מיד[ או זיבהנידה ]טמאה היא , אשה שיצא דם מרחמה

[. במקום הנקרא בית החיצון], אלא עומד בתוכה חוץ לפתח הרחם, הדם חוץ לגוף

או בדקה בבית החיצון , כגון שיצא הדם חוצה לה], כשאשה רואה דם, ואם כן

, ורק עתה נטמאה, האם רק עתה יצא הדם מרחמה, יש להסתפק, [ומצאה דם

ונתעכב הדם בתוכה על ידי שעיכבוהו , מרחמה או שכבר קודם לכן יצא הדם

בכל , ויש להסתפק בזה. ואם כן כבר נטמאה קודם לכן, כותלי בית הרחם

, עד זמן הראיה, שמאז הפעם האחרונה שבדקה עצמה ונמצאת טהורה, הזמן

היתה ימים , ואפילו אם הפעם האחרונה שבדקה עצמה ונמצאת טהורה

 .הרבה קודם הראיה הזו

, מעת לעת ממעטת על יד מפקידה לפקידה, ם במסכת נידהולדעת חכמי

מחמת , כשאשה רואה דם, כלומר, ומפקידה לפקידה ממעטת על יד מעת לעת

אבל לעולם לא נטמא , הספק אנו מחזיקים אותה כמי שנטמאה כבר קודם לכן

נטמא אותה , שאם ראתה היום בשעה אחת, אותה למפרע יותר מעת לעת

ואפילו , אבל לא נטמא אותה למפרע יותר מכך, מוללמפרע משעה אחת של את

היתה ימים הרבה קודם , אם הפעם האחרונה שבדקה עצמה ונמצאת טהורה

אולם אם הפעם האחרונה שבדקה עצמה ונמצאת טהורה היתה , הראיה הזו

, ודאי לא נטמאת אלא אחר אותה בדיקה, פחות מעת לעת שלם קודם הראיה

ואם כן רק מאותה בדיקה ועד הראיה , רהשהרי באותה בדיקה נמצאת טהו

שני דברים שהולכים אחר הקל כאן יש ונמצא ש. היא נידונית כטמאה למפרע

בדיקה אחרונה שנמצאת ( ב), מעת לעת( א), והם, שבהם לטמא אותה למפרע

 .בה טהורה

 

 נתגיירה וראתה דם בו ביום

אפשר  אי, מי שנתגיירה וראתה דם ביום שנתגיירה –לדעת רבי יהודה 

                                                                                                               
אבל לרבה דאמר דטעמא דרבי יהודה שלא  ,וכן כל הנך פירכי דלקמן ,חנן פריךאליבא דרבי יו א

 .שבשאר מקומות היא נחשבת ספק בעולה[. 'תוס] .לא קשיא מידי ,יהא חוטא נשכר

ונוכרית אינה , שהרי אתמול היתה נוכרית, להחזיקה טמאה למפרע מעת לעת

אין , ומאחר שאי אפשר לטמא אותה למפרע מעת לעת, מטמאה טומאת נידה

שכל , שהיא הפקידה האחרונה שלה, מטמאים אותה למפרע משעת הטבילה

, וכל שאי אפשר לטמא אותה למפרע מעת לעת, טומאה למפרע היא מדרבנן

 .אינה טמאה אלא משעת הראיהו, ין מטמאים אותה למפרע כללא

גזרו עליה טומאה ככל הנשים , מאחר שנתגיירה –ולדעת רבי יוסי 

 .בומטמאה למפרע מעת לעת ומפקידה לפקידה, הישראליות

 

 המתנה מלשמש אחר הגירות ואחר הפדיה

, אחר הגיור המתגיירת אסורה לשמש שלושה חודשים –לדעת רבי יהודה 

ותלד לסוף שבעה חודשים , שאם תשמש בתוך שלושה חודשים אחר הגיור

, לא נדע אם הוולד הוא מעיבור שנתעברה בהיותה נוכרית, מהשימוש הזה

, או שהוולד הוא מעיבור שנתעברה אחר הגירות, ונולד לתשעה חודשי הריון

ע וכדי להבחין בין זרע הנזרע בקדושה לזרע הנזר, ונולד לשבעה חודשי הריון

. גבלא שתשמש, יש לה להמתין שלושה חודשים אחר הגירות, שלא בקדושה

אבל שבויה שנשתחררה אינה , ודווקא גיורת צריכה להמתין שלושה חודשים

, כי אין לחוש שנבעלה לנוכרים בעודה שבויה, צריכה להמתין שלושה חודשים

אסורה הבעילה לנוכרים , אצל השבויה, שיש חילוק בין שבויה לבין מתגיירת

בעודה , אבל אצל הגיורת, דולכן אין לחוש שנבעלה כי נשמרת שלא להיבעל, לה

אמנם אם העידו . ואפשר שתיבעל להם, נוכרית הבעילה לנוכרים מותרת לה

שלא  גם היא צריכה המתנה של שלושה חודשים, על השבויה שנבעלה

 .תשמש

ינשא מיד אחר מותרות להיארס ולה, הן גיורת והן שבויה –ולדעת רבי יוסי 

כי בוודאי עשו , ואפילו אם ידוע שנבעלו בנוכריות ובשביה, הגירות והשחרור

, ואם יתעברו עתה, של נוכריות ושביהכדי שלא יתעברו מאותה ביאה , מעשה

 .בוודאי הוולד מביאה של קדושה

שהמעשה שהן עושות כדי שלא להתעבר מהביאה של , מתחילה אמר רבה -

כלומר נותנות מוך באותו מקום , שהן משמשות במוך ,הוא, שביה ונוכריות

 .והוא סופג הזרע ואינן מתעברות, אחר הבעילה

קודם , שמאחר שנתנה דעתה להתגייר, שאמנם על הגיורת ניתן לומר, ואמרו

, מאחר שהיה מצפה שמא יפדו אותה, וכמו כן השבויה, הגירות שמשה במוך

מאחר ששמעה , תחררהוכמו כן שפחה שנש, בעודה שבויה שמשה במוך

                                                                                                               
אלא כלומר בתורת  ,לאו דוקא מעת לעת ,ומטמאה מעת לעת ,שאמררבי יוסי ש, כתבו' ותוס ב

 [.'תוס] .מעת לעת מטמאה משנתגיירה

דגזר קטנה  ...בקטנה שאינה ראויה להתעבר קאמר רבי יהודה דצריכה להמתין  לושמע דאפימ ג

ומיהו למאי דמוקי להך דהכא בשראוה שנבעלה אתי שפיר ...י ולרבינו תם "וקשה לר .אטו גדולה

 ,קטנה אטו גדולה נןיהודה דגזרי ביומצינן למימר דדוקא בראוה שנבעלה קאמר ר ,יהודה ביכר

... דמיירי בגדולה אבל בקטנה מודה דאין צריכה להמתין  ... .לא ,אינה ודאי בעולהאבל אותה ש

 [.'תוס]

וקאמר  .דהא אינה יודעת לשמור עצמה ,דלא מנטרא נפשה ,והא בקטנה נמי מיירי ,ואם תאמר ד

 ויש לומר .שנים ויום אחד שלושיתירה מבת  תיןדבקדושתה קיימא דקתני במתני ,בי יהודהר

 ,קצת היא בת דעת ,וכשהיא מוסרת עצמה לביאה ,י אינה מוסרת עצמה לביאהדקטנה לגמר

 [.'תוס] .ויודעת לשמור עצמה
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שפחה שיצאה בשן אבל , בעודה שפחה שמשה במוך, שעומדים לשחרר אותה

הלא , ולמה תהא מותרת להינשא מיד אחר השחרור, לא ידעה שתצא, ועין

ולא היה להן , שלא ידעו שיבעלו, וכן אנוסה ומפותה. ודאי לא שמשה במוך

 .למה יהיו מותרות מיד, מוך לשמש בו

שהסיבה לכך שאין לחוש שנתעברו מביאה של נוכריות , הולפיכך אמר רב -

אחר , אשה מזנהש, דעת רבי יוסיו, כי היו הביאות ביאות של זנות, ושביה

ורבי ]. אוכולן עושות כן, ולא תתעבר, כדי שיצא הזרע, מתהפכתשמשמשת 

 [.יהודה חולק כי יש לחוש שמא לא נתהפכו יפה יפה

 

 המתנה מלשמש אחר האונס והפיתוי

קודם חדשים  שלושהצריכות להמתין אנוסה ומפותה  –לדעת רבי יהודה 

 .שמא נתעברו מאותה ביאה ואם ישמשו עם אחר לא נדע ממי הוולד, שישמשו

כי ודאי נתהפכו אחריה , אין לחוש שנתעברו מאותה ביאה –ולדעת רבי יוסי 

 .מותרות להינשא מידולפיכך , להוציא הזרע

- 

כי , פטור מקנס, ד"סורה לו באיסור שיש בו מיתת ביענין זה שהאונס נערה הא

על בת או  ,הבא על בתו, ובכלל זה. כבר נתבאר בתחילת הפרק, מתחייב בנפשו

 .בעל בת בתהאו  ,על בת בנהאו  ,על בת אשתואו  ,על בת בנואו  ,בתו

 

 קם ליה בדרבה מיניה בשני אופנים

, ונש החמור יותרנענש רק בע, המתחייב מיתה וממון יחד, לדעת חכמים

, וכמו כן המתחייב מלקות וממון יחד, ונפטר מהתשלומים, כלומר במיתה

ולדעת רבי יוחנן וריש , לדעת עולא משלם ואינו לוקה], נענש רק בעונש החמור יותר

ושני כתובים מלמדים , [ב"כפי שנתבאר בדף ל, לקיש ורבה לוקה ואינו משלם

 [קם ליה בדרבה מיניה]=ש החמור יותר שבשני האופנים הללו הוא נענש רק בעונ

 .ונפטר מהעונש הקל

ונהרג , קם ליה בדרבה מיניה, שהמתחייב מיתה וממון, כתוב אחד מלמד

יָה ", והוא הכתוב, ואינו משלם ָשה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלדֶׁ ים ְוָנְגפּו אִּ ָנצּו ֲאָנׁשִּ י יִּ ְוֹלא ִיְהֶיה ְוכִּ

ֵנש  נוֹש ֵיעָּׁ רָאסוֹן עָּׁ ים ַכֲאׁשֶׁ לִּ ְפלִּ ָשה ְוָנַתן בִּ ית ָעָליו ַבַעל ָהאִּ כשאין , שמשמע, (א"שמות כ" )ָיׁשִּ

 .הוא פטור מהתשלומים, אבל יש אסון, אסון הוא משלם

ונענש , קם ליה בדרבה מיניה, שהמתחייב מלקות וממון, וכתוב אחד מלמד

פִּ "והוא הכתוב , רק בעונש אחד ן ַהכֹות ָהָרָׁשע ְוהִּ ם בִּ ָכהּו ְלָפָניו ְוָהָיה אִּ ְכֵדי ילֹו ַהֹשֵפט ְוהִּ

תוֹ  ְסָפרִרְשעָּׁ , שמחייבים אותו על רשעה אחת בלבד, שמשמע, ('ה ב"דברים כ" )ְבמִּ

 .ולא על שתי רשעיות

                                                                                                               
מהשתא לא , כתבו' אולם התוס. כן היה נראה לכאורה שמהטעם הזה כולן מותרות להינשא מיד א

דאותה למה  ,ומיהו יוצאה בשן ועין מודה רבי יוסי דצריכה להמתין ,קשה אנוסה ומפותה

 [.'תוס] .פךתתה

. אלא תנא ושייר ,דהא חשיב נמי עריות דעל ידי קדושין ,הוה מצי למיתני אשת אביו וכלתו ב

 [.'תוס]

נפטר , מאחר שנתחייב בעונש החמור, שבשני האופנים הללו, ויש צורך ללמד

ב מיתה נפטר שהמתחיי, כי אם היו מלמדים רק ענין זה. מהעונש הקל

הוא נפטר , שרק על ידי עונש חמור כמו מיתה, היה מקום לומר, מהתשלומים

ואם היו . לוקה ומשלם, אבל המתחייב מלקות ותשלומים, מתשלומים

, היה מקום לומר, שהמתחייב מלקות נפטר מהתשלומים, מלמדים רק ענין זה

אבל זה , םדי לו במלקות ולא ישל, שעונשו מלקות, שרק זה שחטא בחטא קל

 .יחמירו עליו שישלם, שעונשו מיתה, שחטא בחטא חמור

 

על ידי אבל , רק על ידי חיוב מיתה הוא נפטר מתשלומים, ולדעת רבי מאיר

הוצרכו שני , גם לדעתוומכל מקום , אינו נפטר מתשלומים, חיוב מלקות

על ידי חיוב מיתה הוא נפטר , שבשני אופנים, כדי ללמד, ל"הכתובים הנ

( ב. )ונפטר מהתשלומים, הוא נהרג, כשמתחייב מיתה וממון( א. )ב אחרמחיו

 .הוא נהרג ופטור מהמלקות, כשהוא מתחייב מיתה ומלקות

מאחר שנתחייב במיתה הוא נפטר , שבשני האופנים הללו, ויש צורך ללמד

שהמתחייב מיתה נפטר , כי אם היו מלמדים רק ענין זה. מהעונש הקל

כי הם נחשבים , שמתשלומים בלבד הוא נפטר, לומרהיה מקום , מהתשלומים

אבל , שזה עונש בגופו וזה עונש בממונו ולא יענש שני עונשים, עונש אחר

שמייסרים , כי הכל נחשב כעונש אחד, ילקה ויומת, המתחייב מיתה ומלקות

ואם היו מלמדים רק . וההכאה היא תחילת ההריגה, את גופו וממיתים אותו

שממלקות בלבד , היה מקום לומר, ב מיתה נפטר ממלקותשהמתחיי, ענין זה

אבל המתחייב , עונש על עונש, כי אין לענוש אותו שני עונשים בגופו, הוא נפטר

 .גשאין זו כפילות של עונש במקום אחד, יהרג וישלם, מיתה וממון

 

 אין פודים את המיתה בממון

ים ממנו ממון לפוטרו אין מקבל ,[בלא חיוב נוסף, אף לבדה], מי שנתחייב מיתה

י מֹות יּוָמתְוֹלא ִתְקחּו ֹכֶפר ְלֶנֶפש ֹרֵצַח ", שנאמר, מהמיתה ר הּוא ָרָׁשע ָלמּות כִּ " ֲאׁשֶׁ

 (.א"ה ל"במדבר ל)

 

 אין פודים חיוב גלות בממון

, אין מקבלים ממנו ממון לפוטרו מהגלות, ונתחייב גלות, מי שהרג בשוגג

נ", שנאמר טוֹ ְוֹלא ִתְקחּו ֹכֶפר לָּׁ ץ ַעד מֹות ַהֹכֵהןּוס ֶאל ִעיר ִמְקלָּׁ ת ָבָארֶׁ בֶׁ " ָלׁשּוב ָלׁשֶׁ

 (.ב"ה ל"במדבר ל)

- 

שאין מקבלים ממון לא להיפטר מהמיתה ולא להיפטר , ויש צורך ללמד

שאין מקבלים ממון להיפטר , כי אם היו מלמדים רק ענין זה. מהגלות

אבל , שדווקא ממיתה חמורה אין נפטר בממון, היה מקום לומר, מהמיתה

                                                                                                               
דמשמע אם נתחייב בהדי  ,תרוייהו נפקי מכדי רשעתו ,ומיתה ומלקות ,מלקות וממון ,ורבנן ג

ם יכנו לא דסמיך ליה ארבעי ואף על גב ,משום רשעה אחת אתה מחייבו ,מלקות מיתה או ממון

 ...דאתגורי איתגור  ,כמו שלוקה ואינו משלם ,אין לנו לומר דילקה ולא ימות מכל מקום ,יוסיף

התם משום דחס רחמנא  ,אפילו ממונא קולא ,דגבי ממון ומלקות אמרינן דנדון בממון ואף על גב

 [.'תוס] .אנחבל
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שאין , ואם היו מלמדים רק ענין זה. יפטר בממון, מגלות שהיא קלה יותר

שדווקא מגלות לא יפטר , היה מקום לומר, מון להיפטר מהגלותמקבלים מ

אבל ממיתה שעל ידה מאבד נפשו יפטרו , שאינו נפסד כל כך בגלות, בממון

 . אאותו בממון לקיים נפש בישראל

 

 נערפה העגלה ונמצא ההורג

העיר הקרובה אל החלל מביאה , ואין יודעים מי הרגו, כשנמצא חלל באדמה

 . ך הם מתכפרים במה שהם יכוליםובכ, עגלה ערופה

ת ", בשנאמר, אינו נפטר בכך, אמנם אם לאחר מכן נמצא ההורג יפּו אֶׁ ְוֹלא ַתֲחנִּ

ץ  ת ָהָארֶׁ יף אֶׁ י ַהָּדם הּוא ַיֲחנִּ ם ָבּה כִּ ר ַאתֶׁ ץ ֲאׁשֶׁ ּה ִכי ָהָארֶׁ ם ֲאֶשר ֻשַפְך בָּׁ ְולָָּׁאֶרץ ֹלא ְיֻכַפר ַלדָּׁ

 (.ג"ה ל"במדבר ל)" ִאם ְבַדם ֹשְפכוֹ 

 

 מיתת סייף מהצואר

כלומר , היא מיתת סייף, להמית בה את הרוצחים, ד"המיתה שנמסרה לבי

שנאמר , שהדבר נעשה על ידי חיתוך צוארו, ואמרו, שהורגים את הנידון בחרב

ָך ", בענין עגלה ערופה ְרבֶׁ קִּ י מִּ ה ַהָיָׁשר ְבֵעיֵניְוַאָתה ְתַבֵער ַהָּדם ַהָנקִּ י ַתֲעשֶׁ דברים " )'ה כִּ

שכשם שהעגלה הערופה , וללמד, להקיש כל שופכי דמים לעגלה ערופה, ('א ט"כ

 .כך הרוצחים נהרגים בצוארם, מומתת בצוארה

שהעריפה של העגלה היא , אמנם אין מיתת הרוצחים ממש כעריפת העגלה

ָך ְוָאַהְבָת ְלֵרעֲ ", כי נאמר, אבל מיתת הרוצחים אינה כן. דובקופיץ גממול עורף

שיש , שבכלל זה, ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, (ח"ט י"ויקרא י)" ָכמֹוָך

ששם , ומקידמת הצואר, ולכן יש להמיתם בסייף, הלברור למומתים מיתה יפה

 .וכך ימות מהר, [קנה וושט]=הסימנים 

 

 ערך מי שנגמר דינו למיתה

הקצוב  מתחייב לתת להקדש כפי הערך, "ערכו עלי"האומר על אדם מסוים 

                                                                                                               
וכי היכי  ,שוגג למזיד דלא חילקת בין ,מתנא דבי חזקיה נפקא ,קראמה לי דל ,א"קשה לרשב א

אף שוגג לא תשקול מיניה ממונא ותפטריה  ,דבמזיד לא תשקול מיניה ממונא ותפטריה מקטלא

 ,כיון שאין פדיון שניהם שוה ,דלא שייך לאקושי שוגג למזיד כי האי גוונא ,י"ואומר ר .מגלות

 [.'תוס] .ופדיון של שוגג לפוטרו מגלות ,דפדיון של מזיד לפוטרו ממיתה

ומיהו יש  .ולא עיין כאן ,"ואתה תבער דם הנקי"מ ,הך דרשהירש הקונטרס בפירוש החומש פ ב

 ,להקיש שופכי דמים לעגלה ערופה "ואתה תבער" נןדהך סוגיא דשמעתא דמוקמי ,לקיים פירושו

הלכך  ,"נקום ינקם"דלמאן דאמר חנק קל יליף סייף ברוצח מ ...אתיא כמאן דאמר חנק חמור 

 "ולארץ לא יכופר"וקרא ד ,נמצא ההורג ואחר כךלנערפה העגלה  "ואתה תבער"לדידיה אייתר 

 [.'תוס] .עליה יום הכפוריםשעבר  אף על פידמייתינן עגלה ערופה  ,דרשינן ליה לכדרבא

והכוונה  ,ומול עורף הוא המקום הרואה את העורף ,העורף הוא אחורי הראש שכנגד הפנים ג

ויש לומר  .דמשמע עורף ממש ,והא וערפו כתיב ,ל עורף מנלןממו ואם תאמר. ][ לאחורי הצואר

 [.'תוס] .עגלה ערופה גמר עריפה עריפה מחטאת העוף רקדבפ

 .סכין גדול שחותכים בו עצמות ד

 [.'תוס] .הוי נמי מיתה יפה ,דאם יתחב סכין בלבו ,ומהאי טעמא לא הוה שמעינן מן הצואר ה

ובין אם , בין אם אותו אדם שווה יותר מהערך הקצוב, [וראה הערה ], בפרשה

 .הוא שווה פחות מהערך הקצוב

אף על פי שאין הערך תלוי בשויו של האדם ואפילו אינו שווה , לדעת חכמיםו

ל "שנאמר , מי שנגמר דינו למיתה אין לו ערך, ערכו הקצוב בפרשה, כלום כָּׁ

ֳחַר  תֵחֶרם ֲאֶשר יָּׁ ֶדה מוֹת יּומָּׁ ם ֹלא ִיפָּׁ ָאדָּׁ שכל מי , ללמד ,(ט"ז כ"ויקרא כ)" ם ִמן הָּׁ

לא " ערכו עלי"האומר , ולפיכך, אינו בכלל פדיון, זשעומד להיות חרום והרוג

, יש לו ערך, אבל קודם שנגמר דינו, ודווקא אחר שנגמר דינו. אמר כלום

ן ָהָאָדם"שנאמר   .גמר דינו שיש לו ערךלהוציא מי שלא נ, "כל האדם"ולא " מִּ

אלא , מאחר שהערכין אינם תלוים בשווי הנערך, ולדעת רבי חנינא בן עקביא

כל זמן שהוא , שאין לו שום שווי, גם מי שנגמר דינו למיתה, קצובים בתורה

מתחייב לתת את , "ערכו עלי"והאומר , יש לו את הערך הקצוב בתורה, חי

ם"והכתוב . ערכו הקצוב בתורה ה מֹות  ָכל ֵחרֶׁ ָפדֶׁ ן ָהָאָדם ֹלא יִּ ר ָיֳחַרם מִּ ֲאׁשֶׁ

 . כפי שיתבאר להלן, בא ללמד דבר אחר" יּוָמת

 

 מיתה בידי שמים מתכפרת בממון 

 ומיתה בידי אדם אינה מתכפרת בממון

, שנאמר בו, כגון מי שהרג שורו את איש, שהמומתים בידי שמים, מצינו

ָסֵקל ְוַגם ְבָעָליו יּוָמת" , ומתכפר להם, נותנים ממון, (ט"א כ"שמות כ)" ַהשֹור יִּ

ר יּוַׁשת ָעָליו", שנאמר ְדֹין ַנְפׁשֹו ְכֹכל ֲאׁשֶׁ ר יּוַׁשת ָעָליו ְוָנַתן פִּ ם ֹכפֶׁ  (. 'א ל"שמות כ)" אִּ

שדווקא מומתים בידי שמים , ואמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא

ָכל ", שנאמר, מתכפרים בממוןאבל מומתים בידי אדם אינם , מתכפרים בממון

ם ָאדָּׁ ֳחַרם ִמן הָּׁ ֶדה מוֹת  [כלומר אדם שמחויב חרם ומיתה] ֵחֶרם ֲאֶשר יָּׁ ֹלא ִיפָּׁ

ת אינם , שאין כפרה לשגגתם, ולא רק מי שנתחייבו מיתות חמורות". יּומָּׁ

, שיש כפרה לשגגתם, אלא אף מי שנתחייבו מיתות קלות, מתכפרים בממון

ָכל "ל הריבוי "שנאמר בכתוב הנ, מתכפרים בממוןכשנתחייבו מיתה אינם 

ם מ שמיתות חמורות שלא ניתנה שגגתם "י]. לרבות את כל חייבי מיתות, "ֵחרֶׁ

שאין חטאת , ולפיכך אין כפרת חטאת בשגגתם, הן אותן שלא נאמר בהן כרת, לכפרה

יתות ומ, או גונב נפש מישראל, ובכלל זה העושה חבורה באביו, באה אלא על שגגת כרת

                                                                                                               
  ו

 ערך נקבה ערך זכר גיל

חודש - 0 שקלים 0  שקלים 0   

שנים 5 –חודש  שקלים 5  שקלים 3   

שנה 00 –שנים  5 שקלים 00  שקלים 00   

שנה 00 –שנה  00 שקלים 50  שקלים 30   

מעלה -שנה  00 שקלים 05  שקלים 00   

 

או גם במי שיוצא ליהרג על פי דיני  ,ע אם הכוונה רק למי שיוצא ליהרג על פי דין תורה"יל ז

 .הגוים
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ולפיכך יש כפרת חטאת , הן אותן שנאמר בהן כרת, קלות שניתנה שגגתם לכפרה

שמיתות קלות , ויש מפרשים. ועריות, וחילול שבת, ובכלל זה עבודה זרה, בשגגתם

 [.אשבשוגג הוא מתכפר בגלות, הן רוצח, שנתנה שגגתם לכפרה

למד  שרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא, ומתחילה היה נראה -

. על ידי נתינת ממון, שחייבי מיתות אינם נפטרים מהמיתה, ל"מהכתוב הנ

, שחייבי מיתות אינם מתכפרים בממון, שאף שענין זה, ואמר רמי בר חמא

ׁש ֹרֵצחַ ", כבר למד מהכתוב ר ְלנֶׁפֶׁ ְקחּו ֹכפֶׁ מכל , כפי שנתבאר לעיל ,"ְוֹלא תִּ

ולדעת רבי חנינא בן , מקום לדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא

ן ָהָאָדם"הוצרך גם הכתוב , עקביא ר ָיֳחַרם מִּ ם ֲאׁשֶׁ שאם . ללמד זאת" ָכל ֵחרֶׁ

ׁש ֹרֵצחַ ", היה כתוב רק פֶׁ ר ְלנֶׁ ְקחּו ֹכפֶׁ שרק ההורג דרך , היה מקום לומר, "ְוֹלא תִּ

אבל , במזיד לא יתכפר בממון, שבשוגג אין לו כפרה בגלות, שהוא חמור, עליה

, במזיד יתכפר בממון, שבשוגג יש לו כפרה בגלות, שהוא קל, ירידה ההורג דרך

ה מֹות יּוָמת"לפיכך נאמר גם  ָפדֶׁ ן ָהָאָדם ֹלא יִּ ר ָיֳחַרם מִּ ם ֲאׁשֶׁ , ללמד, "ָכל ֵחרֶׁ

 .אינו מתכפר בממון, שגם כשהרג דרך ירידה

 ח"דף ל

יש שאין חילוק בין דרך עליה לדרך ירידה שכן ענין זה , ורבא הקשה עליו

ת", ללמדו מהיקש ם יּומָּׁ ה ְיַשְּלֶמנָּׁה ּוַמֵכה ָאדָּׁ כמו ששנו בבית , "ּוַמֵכה ְבֵהמָּׁ

 .ה"בדף לכפי שנתבאר לעיל , מדרשו של חזקיה

שרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא למד , ולפיכך אמר רמי בר חמא -

ם"מהכתוב  ָאדָּׁ ֳחַרם ִמן הָּׁ ל ֵחֶרם ֲאֶשר יָּׁ ֶדה מוֹ  כָּׁ תֹלא ִיפָּׁ שהמתחייב , "ת יּומָּׁ

ואינו  "[מֹות יּוָמת]="נהרג , כגון שסימא עינו של אדם והרגו, מיתה וממון

ה]="משלם  ָפדֶׁ למדו בבית מדרשו של חזקיה מהכתוב , ואף שענין זה "[.ֹלא יִּ

ן" ן ַתַחת ַעיִּ לא ישלם עין , אבל אם גם הרגו, שמשמע עין ישלם תחת עין, "ַעיִּ

ן ָהָאָדם"ם הוצרך גם הכתוב מכל מקו, ונפש תחת עין ר ָיֳחַרם מִּ ם ֲאׁשֶׁ  ָכל ֵחרֶׁ

ה מֹות יּוָמת ָפדֶׁ ן ַתַחת "שאם מהכתוב , כפי שביאר רב אשי, ללמד זאת" ֹלא יִּ ַעיִּ

ן אבל , נהרג ואינו משלם, שכשמתחייב ממון עם המיתה, היה מקום לומר, "ַעיִּ

ר ָיֳחַרם  ָכל"ולפיכך נאמר , יהרג וישלם, כשמתחייב קנס עם המיתה ם ֲאׁשֶׁ ֵחרֶׁ

ן ָהָאָדם ה מֹות יּוָמת מִּ ָפדֶׁ נהרג גם כשמתחייב קנס עם המיתה ש, ללמד, "ֹלא יִּ

דעתו כדעת חכמים , נהרג ומשלם, שהמתחייב קנס ומיתה, ורבה שאמר]. ואינו משלם

ן ָהָאָדם"ולומדים מהכתוב , החולקים על רבי חנינא בן עקביא ר ָיֳחַרם מִּ ם ֲאׁשֶׁ  ָכל ֵחרֶׁ

ה מֹות יּוָמתֹל ָפדֶׁ  [.שמי שנגמר דינו למיתה אין לו ערך, דין אחר, "א יִּ

 

 נערה בתולה שהיא גרושה מן האירוסין

מתחייב על כך קנס , שמי שאנס נערה בתולה שאינה מאורסת, כבר נתבאר

י"שנאמר , והקנס ניתן לאביה, חמישים שקלים ְמָצא כִּ יׁש יִּ ר ְבתּוָלה ַנֲעָר  אִּ  ֲאׁשֶׁ

ָמּה ְוָׁשַכב ּוְתָפָשּה הֹאָרשָ  ֹלא ְמָצאּו עִּ יׁש ְוָנַתן .ְונִּ ָמּה ַהֹשֵכב ָהאִּ י עִּ  ַהַנֲעָר  ַלֲאבִּ

ים שִּ ף ֲחמִּ  (.ט"כ-ח"ב כ"דברים כ" )ָכסֶׁ

שדין זה אמור בנערה דווקא ולא , כדי ללמד, נצרך" נערה"והנה הכתוב 

 . בבוגרת

                                                                                                               
ל ממון או על ידי נראה דמיתות קלות לא חשיב אלא הנהו שניתן שגגתן לכפרה ע, כתבו' ותוס א

 [.'תוס... ]לא ניתן שגגתו לכפרה אלא על ידי גלות  ,אבל רוצח ,בןרקידי 

ולא , אמור בבתולה דווקא שדין זה, כדי ללמד, נצרך, "בתולה"וכמו כן הכתוב 

 . במי שכבר נבעלה

שדין זה , לומר, לכאורה אינו נצרך למשמעותו, "אשר לא אורסה"אך הכתוב 

, משום שדין זה פשוט הוא גם בלא הפסוק, אמור דווקא בפנויה ולא במאורסת

ובכך הוא , והבא עליה חייב מיתה, שכן המאורסת היא אשת איש לכל דבר

מה , ונחלקו חכמים. כן פשוט הדבר שאין לחייבו קנסואם , נפטר מתשלומין

 ".אשר לא אורסה"כוונת הכתוב 

שמעולם לא , משמעותו" אשר לא אורסה"הכתוב , לדעת רבי יוסי הגלילי

, הפנויה שהיתה מאורסת בעברובא הכתוב הזה ללמד על , היתה מאורסת

אורסת מאחר שהיתה מ, אף על פי שהיא נערה בתולהש, נתגרשהכבר  ועכשיו

 .בשאין קנס אלא לזו שמעולם לא היתה מאורסת, אין לה קנסשוב , פעם אחת

יש כי , לא יתכן שזו שנתארסה ונתגרשה לא יהיה לה קנס, ולדעת רבי עקיבא

שהאב זכאי בכסף קידושי בתו , שכן מצינו, ללמוד בבנין אב שיש לה קנס

קידושיה  ושוב כסף, וכשנתארסה ונתגרשה חוזרת למצבה הראשון, הנערה

אם נתארסה , וכמו כן לעניין הקנס שהאב זכאי בה. של האב[ בפעם הבאה]

ומכאן שגם זו , ויהיה הקנס לאביה, ונתגרשה תחזור למצבה הראשון

, "אשר לא אורסה"והכתוב . ]שנתארסה ונתגרשה יש לה קנס וקנסה לאביה

וטוב . ולא למעט קנס, י להלן"כפי שיתבאר בעזה, בא ללמוד ממנו גזרה שווה

כי אם ". נערה"או " בתולה"ולא את הכתובים , לנו להוציא אותו לגזרה שווה

שאפילו בעולה או בוגרת שנשתנו בגופן , נצטרך לומר, נוציא אותם לגזרה שווה

 [. וזה לא מסתבר, יש להן קנס

ואם משמעות . אלא שמכל מקום בנין אב אינו יכול לסתור את פשט הכתוב

 .אין אנו יכולים לומר שיש לה קנס, לל הפרשההכתוב שאין מאורסת בכ

שמעולם לא , "אשר לא אורסה"שפשט הכתוב , דעת רבי עקיבא, לפי משנתנוו

אף על פי שכבר , ואם כן זו שהיתה מאורסת פעם אחת, היתה מאורסת

וכדי שלא תהיה סתירה בין פשט הכתוב לבנין , אינה בכלל הפרשה, נתגרשה

שפשט הכתוב מלמד שאם נתארסה , מריםאנו או, המלמד שיש קנס, אב

 .אבל לה עצמה יש קנס, אין הקנס לאביהו, ונתגרשה אינה נידונית כמו בכתוב

שעכשיו , "אשר לא אורסה"שפשט הכתוב , דעת רבי עקיבא, לפי הברייתאו

ונצרך הכתוב ללמד שהאונס מאורסת פטור מתשלומי ], היא אינה מאורסת

אבל , [משלם קנס, שגם הנהרג, רה בקנסחידוש חידשה תו, שלא נאמר, קנס

ויש , עדיין היא בכלל הפרשה, ועכשיו כבר נתגרשה, אם היתה מאורסת בעבר

 .הקנס ניתן לאביהו, לה קנס

 

 שיעור קנס אונס ומפתה

ונחלקו חכמים מהיכן . האונס והמפתה נותנים קנס של חמישים שקלי כסף

 .ללמוד זאת

ף", נאמר בעניין המפתהשכן . שווה עניין זה למד בגזרה לדעת רבי עקיבא סֶׁ  כֶׁ

                                                                                                               
' ר קנס להן יש וקתני עסקינן ונתגרשה דבנתארסה אביו אחי ואשת אחיו אשת דקתני ורישא ב

 [.י"רש. ]היא עקיבא
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ְׁשֹקל אך לא , שקלי כסףשיתן  כתבה תורה ,(ט"ב כ"דברים כ)" ַהְבתּוֹלת ְכֹמַהר יִּ

יׁש ְוָנַתן", נאמר ובעניין האונס. נתבאר כמה שקלי כסף יש לתת ָמּה ַהֹשֵכב ָהאִּ  עִּ

י ים ַהַנֲעָר  ַלֲאבִּ שִּ ף ֲחמִּ , את המניין של הקנס ה תורהכתב ,(ט"ב כ"דברים כ)" ָכסֶׁ

ובשני העניינים . אך לא נתבאר מידת הכסף שיש לתת חמישים, כסף חמישים

כשם שמפתה משלם , שילמדו זה מזה בגזרה שווה, "אשר לא אורסה" נאמר

כך , וכשם שאונס משלם חמישים. כך אונס משלם שקלי כסף, שקלי כסף

 .מפתה משלם חמישים

ויש . לא נדרש בגזרה שווה, "אשר לא אורסה"תוב הכ, ולדעת רבי יוסי הגלילי

ם", בעניין המפתה שנאמר, ללמוד שתי פרשיות אלא זו מזו באופן אחר  ָמֵאן אִּ

יהָ  ְיָמֵאן ָתּה ָאבִּ ללמד שיהיה מניין  (ז"ט ב"כ שמות)" ַהְבתּוֹלת ְכֹמַהר ִיְשֹקל ֶכֶסף לוֹ  ְלתִּ

הוא המנין הנזכר  ,הבתולות מוהרהכסף האמור במפתה חמישים כמו ב

יהיה , כלומר קנס חמישים של אונס, הבתולות מוהרוכן יש ללמוד ש, באונס

 .בשקלים כמו קנס המפתה

 

 נערה שנאנסה ומתה קודם שעמד בדין

, מי שנאנסה ומתה קודם שהספיק אביה להעמיד את האנס בדין, לדעת אביי

יׁש ְוָנַתן", מרשנא, ונפטר מחיובו, מאחר שמתה שוב לא יוכלו להעמידו בדין  ָהאִּ

ָמּה ַהֹשֵכב י עִּ ים ַהַנֲעָר  ַלֲאבִּ שִּ ף ֲחמִּ ְהיֶׁה ְולוֹ  ָכסֶׁ ָשה תִּ ר ַתַחת ְלאִּ ָנּה ֲאׁשֶׁ " ָיָמיו ָכל ַׁשְלָחּה יּוַכל ֹלא עִּ

ללמד שאינו מתחייב אלא אם בשעת חיובו התובע הוא אבי  ,(ט"כ ב"כ דברים)

 .נערה ולא אם הוא אבי מתה

האם , רבא נסתפק בדין זה, [ט"להלן בגמרא בדף ל], ר בר רב אשיולדברי מ

או שאינה , ששוב אין הקנס ניתן לאב, כשהיא מתה היא נחשבת כבוגרת

 .ועדיין האב יכול לתבוע את הקנס מהאונס, נחשבת בכך כבוגרת

ואומר שעצם המיתה אינה , רבא חולק על אביי, ולפי הלשון הראשון בגמרא

אבל רבא . ועדיין הוא יכול לתבוע את הקנס מהאונס, אבמפקיעה את זכות ה

שחלפו ששה , נסתפק מה הדין אם נתעכב האב מלתבוע עד שעבר זמן נערותה

כמו שהיה הדבר , האם עתה פקעה זכותו מהקנס, חודשים מאז שנעשית נערה

ומבגרות ואילך הקנס , [יש בגר בקבר]=כי הגיע לבגרות , אם היתה בחיים

היא מורישה לבנה , ומתחילה רצו לומר שכיון שהקנס שלה]. שלה ולא שלו

ולכן אמרו שמאחר , כי לא יתכן שיהיה לה וולד, אבל דחו זאת. ולא אביה

ואין כאן , וגם היא שמתה אינה תובעת, הוא אינו יכול לתבוע, שפקעה זכותו

שאין בגרות אלא כשבגרה  או, [ולכן אין לו קנס, ממון שתוכל להורישו לאביה

אין בגר ]=אבל זו שמתה אינה בוגרת , שהיתה בחיים עד שהגיע לבגרות, עלבפו

 .ולא נפשט לו ספק זה. ולעולם האב יכול לתבוע את הקנס, [בקבר

 

 ט"דף ל

 

 שלש נשים משמשות במוך

שלוש נשים מותרות לשמש , שלדעת רבי מאיר, רב ביבי שנה לפני רב נחמן

כדי שלא , ש כשהן משמשותלתת מוך במקום תשמי אכלומר מותרות, במוך

 .ואלו הן. תתעברנה

 . קטנה. א

שמא תתעבר יש לחוש , שאם לא תשמש במוך, הקטנה מותרת לשמש במוך

 . ושמא תמות

מבת אחת עשרה שנים ויום אחד ועד שתים עשרה שהיא , והכוונה לקטנה

אבל פחות מאחת . שהיא ראויה להתעבר ולמות היא וולדה, שנים ויום אחד

אם תתעבר , ויותר משתים עשרה שנה ויום אחד. ודאי לא תתעבר ,עשרה שנה

 .ולכן משמשות כדרכן, לא תמות אלא תחיה היא וולדה

 . מעוברת. ב

שמא תתעבר יש לחוש , שאם לא תשמש במוך, המעוברת מותרת לשמש במוך

כשהיא ש ,ולד שאין לו צורת פניםכלומר , ויעשה עוברה סנדל, ולד אחר

 .ופוחת צורתו ,דוחק האחד את חבירו ,תעברתוחוזרת ומ ,מעוברת

 . מניקה. ג

, שמא תתעבריש לחוש , שאם לא תשמש במוך, המניקה מותרת לשמש במוך

 .וימות, מהנקהותהא צריכה לגמול בנה 

ומן  ,אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת, מים חולקים ואומריםוחכ

אִים "משום שנאמר  ,השמים ירחמו   (.'ו ז"תהלים קט)" 'הֹשֵמר ְפתָּׁ

 

 בימי נערות לא תלד וולד של קיימא

הנערה היא זו שהגיעה לשתים עשרה שנה ויום אחד והיא נערה עד שיחלפו 

 .עליה ששה חודשים

כי . ותחיה היא וולדה, ואם כן לא יתכן שתלד נערה וולד בימי נערותה

 . תמות בשעת לידתה, המתעברת קודם היותה בת שתים עשרה

לא יהיה ההריון של בן , אחרי היותה בת שתים עשרה ויום אחדואם התעברה 

, ואם תלד בן קיימא תהא לידתו לאחר ששה חודשים, קיימא בששה חודשים

 .כשהיא כבר בוגרת

 

 נערה שנאנסה ובגרה קודם שעמד בדין

אין שוב , ונתעכב האב מלהעמיד את האונס בדין עד שבגרה, נערה שנאנסה

יׁש ְוָנַתן", שנאמר, אלא לה, הקנס לאב ָמּה ַהֹשֵכב ָהאִּ י עִּ ים ַהַנֲעָר  ַלֲאבִּ שִּ ף ֲחמִּ וזו  ,"ָכסֶׁ

                                                                                                               
 .זרע השחתת משום ,אסורות נשים דשאר אף על גב ,במוך לשמש מותרות ,בקונטרס רשפיכן  א

 כיון ,זרע השחתת הוי ולא ,בהדייהו לשמש מותר ואילונית קטנה דהא ,בינו תםלר נראה ואין

 טובה ועצה ,תשמיש אחר במוך לשמש צריכות ,משמשות ,בינו תםר ומפרש .תשמיש דרך שהוא

 ,אסורה ,תשמיש אחר מוך נותנת היתה אפילו ,ועוד ...רס הקונט רושפי לקיים נראה י"ולר .ל"קמ

...  לדחות ויש ... זרע להשחית היא אסורה כל מקוםמ ,ורביה פריה על מצווה שאינה פי על דאף

 [.'תוס]

 



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   ורורבקיצבקיצ 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"לקבלת העלון בדוא
bekitsur1@gmail.com 

 ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר

  22ליון חיג
 מא - כט מסכת כתובות

 א אדר"כ  – ב אדר"י
   

 

 

 ה"כל הזכויות שמורות ליא©  27 

 

 .כבר אינה נערה אל בוגרת

 

 נערה שנאנסה ונתארסה או נשאה קודם שעמד בדין

לא , נתעכב האב מלהעמיד את האונס בדין עד שנתארסהו, נערה שנאנסה

 . הקנסמהאונס את  עדיין הוא יכול לתבועו, פקעה זכותו בכך

י...  ְוָנַתן"כי נאמר , שהטעם לכך, ומתחילה אמר אביי ועדיין היא , "ַהַנֲעָר  ַלֲאבִּ

 .ולא חילק הכתוב הזה בין ארוסה לאינה ארוסה, נערה

גם כן יהיה הקנס לאביה , כמו כן נאמר שגם אם כבר נישאת, אך אם זה הטעם

י...  ְוָנַתן"שהרי נאמר , כל זמן שהיא נערה ולא , ועדיין היא נערה, "ֲעָר ַהנַ  ַלֲאבִּ

 .חילק הכתוב בין נשואה לאינה נשואה

ומעתה הקנס ניתן לה ולא , פקעה זכות האב, נישאתואם , ובאמת אין דבר כן

 .לאביה

משום שארוסה עדיין לא ולפיכך אמרו שהחילוק בין ארוסה לנשואה הוא 

ונשואה [. אשאביה עדיין מפר נדריה עם הארוס], יצאה מרשות האב לגמרי

 [.ואין אביה מפר נדריה], יצאה מרשות האב לגמרי

שוב אין הקנס לאביה אלא , בוכשם שבוגרת מאחר שיצאה מרשות אביה לגמרי

אין הקנס לאביה אלא , כך הנשואה מאחר שיצאה מרשות אביה לגמרי. לה

 . לה

 

 דברים שבין אונס למפתה

 . תשלום הצער. א

ודין . קנס כבר התבאר לעיל], וקנס בושת ופגם, המפתה משלם שלושה דברים

 [. י בהמשך"תשלום בושת ופגם יתבאר בעזה

, עקב הצער שציער את האנוסה, דבר נוסף האונס משלם, לדעת משנתנוו

 [. י מהו אותו צער"ולהלן יתבאר בעזה]

 ,הצער את משלם אינו אונסה ,שמעון רבי משום יהודה בן שמעון ביר ולדברי

הוא דבר שהיה קורה לה גם בלעדי , נתנו יש לחייבושלדעת מש, כי הצער הזה

 שסופה מפני ,הצער את משלם אינו]=כשבסופו של דבר היתה נישאת , האונס

אין לחייב בו , וכיון שבכל אופן היתה מצטערת בצער הזה ,[בעלה תחת להצטער

 . את האונס

                                                                                                               
ני ה ,ילפינן לא מאיסורא דממונא ל"דקי ואף על גב .נדרים מהפרת דילפינן ,רסבקונט רשפיכן  א

 שפיר ילפינן ,אב מרשות לאפוקי אבל ,מאיסורא ממונא ילפינן דלא הוא אב ברשות לאוקמה מילי

 לן דגלי כיון ,רשפי אברהם ר"ב י"ור .אב מרשות להוציאה יש מועטת דבסברא ,נדרים מהפרת

 מוציאין דנישואין מפרש י"ור] .לאפוקה ה"ה שוין וממונא איסורא אב ברשות דלאוקמה קרא

 ולא לעשות בידה סיפק אין אשה' כו סיפק איש אותיר ואביו אמו איש מדדרשינן אב מרשות

 [.'תוס] [.התורה מן לבעל אינו ידיה דמעשה נהירא

 ידיה ומעשה קנסה כגון שבח ושאר ,בקטנות מכר אלא בבתו תורה לו שזיכתה מצינו דלא ב

 ,ממון לענין אב מרשות מוציאין נישואין כי נמידה וקשה [.י"רש. ]אשכחן לא בבגרות אבל ,בנערות

 ,"הנערה לאבי ונתן"מ לן נפקא לעצמה ובגרה עליה דבא ונראה .מבוגרת למילף צריך ואמאי

 [.'תוס] .בוגרת לאבי ולא הנערה לאבי דדרשינן

ר ואם כן כשהדב, ברצון לנבעלת באונס נבעלת דומה האינ, חכמים לו והשיבו

 .הצער גדול יותר, בא על ידי האונס

 .מתי משלם את הקנס. ב

, ובכללם את הקנס, לאבי האנוסה, משלם את הדברים המוטלים עליו האונס

משלם  והמפתה. בין אם הוא כונס אותה ובין אם לאו, בכל אופןכלומר , מיד

י "ובהמשך יתבאר בעזה], אותה אם אינו כונסרק , לאבי המפותה, את הקנס

אבל בושת ופגם שניהם , וחילוק זה אמור רק לעניין הקנס[. ]הדבר תלויבמי 

 [.בין אם כנסו ובין אם לא כנסו, משלמים לאבי הנערה

 .אם רשאי שלא לקיימה. ג

, שמחויב הוא לשאת את האנוסה, כלומר בכלי שבחר לו, האונס שותה בעציצו

ואינו רשאי , כגון חיגרת או סומא או מוכת שחין, ואפילו היא בעלת מום

ְהיֶׁה ְולוֹ "לגרשה שנאמר  ָשה תִּ ר ַתַחת ְלאִּ ָנּה ֲאׁשֶׁ " ָיָמיו ָכל ַׁשְלָחּה יּוַכל ֹלא עִּ

או שאינה ראויה לבוא , אלא אם כן נמצא בה דבר ערווה (. ט"ב כ"דברים כ)

ְהיֶׁה ְולוֹ "שנאמר , בישראל ָשה תִּ אינו חייב  והמפתה. אשה הראויה לו, "ְלאִּ

ואין למדים מגזרה שווה להשוות . להוציאההוא  רשאיאם כנס וגם , לכנוס

ָנה ָמֹהר"כי נאמר במפתה , מפתה לאונס גם לעניין זה ְמָהרֶׁ ָשה לוֹ  יִּ  שמות)" ְלאִּ

 [.'בגמרא בתחילת דף מ] .גמדעתו ,"לוֹ ", ודרשו חכמים ,(ו"ט ב"כ

 

 הצער שהאונס משלם עליו

, צער שגרם לה כשאנס אותהשהאונס מתחייב לשלם לאנוסה על ה, נתבאר

 .דולהלן יתבאר מה הוא אותו צער. ולא בפיתוי, צער שישנו רק באונס

 .קרקע גבי על חבטהצער . א

, הצער שהאונס ציער את האנוסה ומתחייב לשלם לה, לדברי אבוה דשמואל

בשונה , שכך הדבר בדרך כלל באונס, הוא שחבט אותה בחוזקה על גבי הקרקע

 .מפיתוי

ולא על גבי , אם חבט אותה האונס על גבי מצעות, שלפי זה, י זיראוהקשה רב

 . וזה לא מסתבר, הוא יהיה פטור, קרקע

, כי צער זה, ואומר שהאונס פטור מתשלום צער, הלא רבי שמעון חולק, ועוד

. כשבסופו של דבר היתה נישאת, הוא דבר שהיה קורה לה גם בלעדי האונס

, הוא דבר שישנו בכל בעילה ראשונה, עליוצער זה שהאונס מתחייב , ואם כן

ואם כן . לדעת חכמים הוא כן מתחייב לשלם על כך, אלא שכשהאונס גורם לו

                                                                                                               
 היכא היינו "לשלחה יוכל לא" דכתיב והא ,מדעתו לו נמי נידרוש "לאשה תהיה ולו" ,ם תאמרוא ג

 ולו ועוד] .לשלחה יוכל לא נשאה שאם ןכיו ,מדעתו שיהיה סברא דאין ,ש לומרוי .נשאה דכבר

 [.'תוס] [.אגברא קאי ימהרנה מהר אבל ,מדעתה בעינן ולהכי ,אאשה קאי תהיה

 ,ראשונה בביאה לבתולה גדול צער שיש ס"הש ידע לא וכי ,ליה מיבעיא קא דמאי ,י"לר קשה ד

 להצטער סופה שהרי ,דפטור ס"להש ליה פשיטא צער דמאותו י תימאוכ .מזה חולות קטנות וכמה

 להיות שסופו דבר פירוש ,גופנא לכחש חיישי דלא בהכונס תנאי כמה איכא והא ,בעלה תחת בכך

 צער וכל ,כך אחר אלא תשמיש בשעת בא אינו תשמיש תאות משום בעילה דצער י"לר ונראה .כן

 דגרמא ,מיפטר כך אחר לו שבא מה אבל .חבלה בשעת לו הבא צער אותו היינו דמחייב החבלה

ל דע ,למימר ליכא בתולים של דצער דפשיטא מפרש א"ורשב .דמאי צער בעי הלכך ,הוא בעלמא

 [.'תוס] .פטור מדמפתה גופנא לכחש חייש תיןדמתני תנא כרחך
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שאינו קיים בכל בעילה , אי אפשר לומר שהכוונה לצער חבטה על גבי קרקע

 .ראשונה

 .צער של פיסוק הרגליים. ב

, וסההצער שהאונס ציער את האנ ,אבוה בר רבה אמר נחמן רבלדברי 

ומצער , שמפסק רגליה בכוח ,הרגלים פיסוק של צערהוא , ומתחייב לשלם לה

י", מהכתוב, וראיה לכך שצריך פיסוק רגליים לבעילה. אותה בכך ת ַוְתַפְשקִּ  אֶׁ

ְך   (.ה"כ ז"ט יחזקאל) "עֹוֵבר ְלָכל ַרְגַליִּ

 מתשלום אותו המפתה פטור, אף על פי שגם בבעילת פיתוי יש פיסוק רגלייםו

 . צער

 כי המפותה פוטרת אותו, שהטעם שהמפתה פטור, אמר רב נחמן, מתחילה -

 . קרע בגדיי והיה פטור מלשלם, והרי היא כאומר לחבירו, מלשלם

ואינה יכולה לפטור את , אלא של אביה, כי אין הדבר שלה, אך דחו זאת

 . המפתה מחיובו לאביה

כי המפותה אומרת שלא  ,שהטעם לכך שהמפתה פטור, ולפיכך אמר רב נחמן -

 . ואם כן אין כאן שום חיוב, בדבר היה לה צער

יכולה היא לומר שאין זה צער לה , ואף על פי שאנו רואים שיש לה צער בדבר

וכמו הדוגמאות , שכן מצינו עוד דברים שנראים כצער ואינם כן, אלא הנאה

 כמיא [אומנתו]= אם לי אמרה ,אביי אמר( א. )שהביאו האמוראים הבאים

שזה נראה כצער , כמים חמים הניתנים על ראש הקרח]= דקרחא רישיה על חמימי

 של אשתו]= חסדא רב בת לי אמרה ,אמר רבא( ב)[. אך באמת זה גורם לו הנאה

אולי המגרד בו פוצע ], כניקור של כלי מקיז הדם, דכוסילתא ריבדא כי ,[רבא

 אבא בת לי אמרה, אמר פפא רב( ג)[. עצמו ונראה כמצער עצמו אך הוא נהנה בכך

 את שגורר קשה כלחם]= בחינכי אקושא נהמא כי ,[פפא דרב אשתו]= סוראה

 [.אבל האוכל נהנה מכך, שנראה כפוצי את הכיך, החיך

 

 עיכוב על ידי האב או הבת

כלומר הוא מחויב הוא לשאת את , כבר נתבאר שהאונס שותה בעציצו

ה ְולוֹ "שנאמר , ואינו יכול לעכב, האנוסה ְהיֶׁ ָשה תִּ  והמפתה. על כרחו" ְלאִּ

 .או יכנוס לא יכנוס, יעשה כרצונולעומתו 

 אך. וחילוק זה בין אונס ומפתה אמור כשהנערה ואביה רוצים שהוא יכנוס

הן באונס והן , שניהם יכולים לעכב, אינם רוצים בכך הנערה ואביהכש

 .בפיתוי

ֵאן ִאם", אצל מפותה הדבר למד מהכתוב ֵאן מָּׁ ָתּה ָאִביהָּׁ  ְימָּׁ ף לוֹ  ְלתִּ סֶׁ ְׁשֹקל כֶׁ  ְכֹמַהר יִּ

 היא ,אביה אלא לי איןו, מבואר שהאב יכול למאן ,(ז"ט ב"כ שמות" )ַהְבתּוֹלת

ֵאן" לומר תלמוד ,מנין עצמה   .אמקום מכל "ְימָּׁ

                                                                                                               
 והוא ,רוצה שהאב כיון ,למאן יכולה היא היאך ,בנערה או בקטנה אי ,מיירי במאי ,י"לר תימה א

 מה כך אחר שבגרה או אב לה בשאין ואי .לזה א הדיןווה ,שירצה למי כרחה בעל לקדשה יכול

 אמאי אביה וכן .בסמוך אביי כדקאמר נשכר חוטא יהא שלא לעכב שיכולה ליה תיפוק ,קרא צריך

 כל מקוםמ ,לו יקדשנה שלא אביה על לעכב יכולה שאינה דנהי ,י"ר ואומר .לאביי קרא צריך

ְולוֹ ִתְהֶיה " מהכתובלמד  היא יכולה לעכבעניין זה ש, וכמו כן אצל אנוסה

ה אבל . שהיא נהיית לו לאשה והדבר תלוי בהסכמתהשמשמעותו , "ְלִאשָּׁ

, מסבראהדבר למד  לדברי אביי. נחלקו חכמים מנין שגם האב יכול לעכב

כלומר לא מסתבר שכוחו של אונס יהיה גדול מכוחו , שלא יהא חוטא נשכר

הדבר  ולדברי רבא[. ורבא אמר שאינו נשכר כי מחויב לשלם קנס. ]של מפתה

 ובין היא בין ,בלבד אביה דעת על אלא עבר שלא ,פתהמ ומה, מקל וחומרלמד 

 .שכן כל לא ,עצמה דעת ועל אביה דעת על שעבר ,אונס ,לעכב יכולין אביה

כי יש מקום לומר שכשהמפת מעכב גם האב , ואביי אמר שאין זה קל וחומר]

 [.מעכב וכשאין האונס מעכב גם האב אינו מעכב

 

 כתובת אנוסה

 ָכל ַׁשְלָחּה יּוַכל ֹלא", שנאמר, לגרש את האנוסה שהאונס אסור, כבר נתבאר

האופן האחד . שני אופנים שהיא יכולה לצאת מרשותויש , ומכל מקום". ָיָמיו

על והאופן השני . שאז היא יוצאת מרשותו ככל אשה שמת בעלה, במותוהוא 

ו שלא יוכל היינ, "ָיָמיו ָכל ַׁשְלָחּה יּוַכל ֹלא"שאיסור זה שאמרה תורה , ידי גט

 .הוא רשאי לגרשה, בגט אם היא רוצהאבל , לגרשה על כרחה

ובין , בין אם כונס אותה, שהאונס משלם את הקנס בכל מקרה, וכבר נתבאר

שהרי משלם אותו גם כשאינו , ואם כן הקנס אינו תחת הכתובה. אם לאו

 . כונס

, ממנוכשהיא יוצאת , אף על פי שהקנס אינו תחת הכתובה, ולדעת תנא קמא

אף על פי שהקנס , והקנס יהיה תחת הכתובה, לא תיקנו לה חכמים כתובה

 .ניתן לאב והכתובה ראויה לה

לשאר  כי טעם תקנת הכתובה, והטעם לכך שלא תיקנו לה חכמים כתובה

גם בלא כתובה לא יוכל , וזו, לגרשןבעיני בעליהן  שלא יהיו קלותכדי , נשים

ואם כן , "ָיָמיו ָכל ַׁשְלָחּה יּוַכל ֹלא"ורה מאחר שצוותה אותו ת, בעלה לגרשה

 .אין צורך לתקן לה כתובה

כי יש לחוש , שגם זו זקוקה לתקנת הכתובה, ורבי יוסי ברבי יהודה אומר

וכדי שלא , ואז יוכל לגרשה, שבעלה יצער אותה הרבה עד שתתבע ממנו גט

א נישאת ולא מאתים כי ל מנהאך כתובתה . יעשה כן תיקנו גם לה כתובה

 .בתולה אלא בעולה

 

 'דף מ

 

 האונס אשה שאסורה לו

האסורה לו מהכתוב , כגון ממזרת, שהאונס אשה שאסורה לו, כבר נתבאר

ְקַהל ַמְמֵזר ָיֹבא ֹלא" ה ְולוֹ ", שנאמר, נפטר מחיובו לכונסה, "'ה בִּ ְהיֶׁ ָשה תִּ , "ְלאִּ

 .דווקא כשהאשה ראויה לו

                                                                                                               
 צריך יכנוס לכשלא המפתה הכא דתניא והא ,אביה במיאון וכן .קנס שישלם לענין מיאונה מועיל

 [.'תוס] .מדעתה יכנוס לכשלא לפרש
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ה ְולוֹ ", הוא מצוות עשה הלא חיובו לכונסה, והקשה רב כהנא ְהיֶׁ ָשה תִּ , "ְלאִּ

ואם כן תדחה מצוות , מצוות עשה דוחה את איסור לא תעשהש, וכלל בידינו

ְקַהל ַמְמֵזר ָיֹבא ֹלא", את האיסור שיש לו באותה אשה, עשה זו  "'ה בִּ

, שלא נאמר כלל זה שמצוות עשה דוחה איסור לא תעשה, והשיב לו רב זביד

וחייבים , פשר לקיים את העשה בלא לדחות את האיסוראלא במקום שאי א

, יש דרך להיפטר מהחיובאבל כאן [. כגון מילה בצרעת], לקיים את העשה

ששוב לא תהא לו מצווה , לאונס כשהאשה תאמר שאינה רוצה להנשאוהיא 

ושוב אין כאן מצוות עשה לדחות מצוות , ואם כן נלמד אותה לומר כן, לכנוס

 .אלא תעשה

 

 אונס חייב ומפתה פטור –נס שלה כשהק

ולא , יש אופנים שבהם הקנס של האונס והמפתה ראויים להינתן לנערה עצמה

לדעת רבי , כשנתארסה ונתגרשה( ב. )ואין לה אב, כשהיא יתומה( א. )לאביה

 .עקיבא קנסה לעצמה

שהקנס ניתן , שבאופנים הללו ,[בן שמוע תלמידו של רבי עקיבא]ואמר רבי אלעזר 

 . אבל מפתה פטור, דווקא אונס חייב בקנס ,לה

, והיא מוחלת, כי בפיתוי הדבר נעשה מדעתה, והטעם לכך שהמפתה פטור

 .וכיון שהקנס שלה היא יכולה למחול עליו

 בר אדא רב רמא סבא המנונא רב אמר שילא בר רבה אמר זירא מר רביאו

  .אלעזר ביכר הלכה ,רב אמר אהבה

 

 טובינא דחכימי

כלומר רב כינה את רבי אלעזר ". דחכימי טובינא" ,אלעזר דרבי יהעל רב קרי

 .מאושר שבחכמים, "טובינא דחכימי"בשם 

 

 בושת ופגם בנוסף על הקנס

, וכמו כן נתבאר. שהאונס והמפתה משלמים בושת ופגם וקנס, כבר נתבאר

. והוא שווה בכל הנערות, שקלי כסף, ששיעור הקנס קצוב בתורה חמישים

 [.כיצד אומדים את תשלומי הבושת והפגם, י"באר בעזהובהמשך ית]

                                                                                                               
ש וי( א) .לו ראויה שאינה למעוטי קרא איצטריך דמאי קשה ,עשה חשיב דלא ,דמשני ולמאי א

 ולהכי ,מדעתה משמע לאשה תהיה דולו אלא ,במתניתין ליה מפיק דקרא מיתורא דלאו ,לומר

 חשיב לא הלכך ,כלל לעשה איתא מי ליה בעינא לא אמרה אי דהא ,לו ראויה שאינה אשה ממעט

 ליתי ליה בעינא דאמרה היכא השתא דפריך לקא דעתךס כל מקוםומ .תעשה לא דחי ולא עשה

 למילה דמי דלא ,עשה חשיב לא ,ליה בעינא אמרה דאפילו ומסיק ,לא תעשהל ולידחי עשה

 נוקי דקרא ויתורא ,א תעשהל וידחה עשה ידלית ופריך דריש דקרא מיתורא נמי אי( ב) .בצרעת

 בריש לעיל לקנס ואיתרבו דהואיל ,כריתות חייבי לואפי שרינן הוה קרא לאו דאי ,כריתות לחייבי

 אי( ג) .נישואין נמי איכא קנס דאיכא דהיכא שפיר משתמעי דקראי לנישואין נמי איתרבו פירקין

 ניגמר ם כןא ,קרא דגלי הכא שאני תימא וכי ,תעשה לא ונידחי עשה ניתי פריך דהכי לומר יש נמי

 קרא לאו דאי ,קרא איצטריך כל מקוםומ ,עשה חשיב דלא ומשני .דחי דלא דוכתא בכל מהכא

 [.'תוס... ]לישא היא מצוה דעיקר עשה וחשיב ,שניהם לקיים אפשר דלא ליה חשבינן הוה

אלא הם , ותשלומי הבושת והפגם אינם בכלל החמישים שקלים של קנס

 .ונחלקו חכמים מניין לנו דבר זה, בנוסף לחמישים שקלים

ששיעור הבושת והפגם נוסף על , שיש ללמוד מסברא, רבי זירא אמר. א

שאם כולן מקבלות חמישים , נערותושונה הוא בין ה, חמישים שקלים של קנס

אין חילוק בין בושת של בת מלכים לבין בושת של בת , שקלים של קנס ותו לא

 [.חמשים הדיוטות בת בעל חמשים מלכים בת בעל יאמרו]=הדיוטות 

, שכן מצינו קנס קצוב בתורה לדברים בעלי ערך שונה, ואביי דחה סברא זו

שבכל האופנים בעל השור , הרג עבדכגון קנס שנתנה תורה על נגיחת שור ש

שמלאכתו , בין אם העבד נוקב מרגליות, משלם קנס של שלושים שקלים

 [.חייט]=ובין אם העבד עושה מעשה מחט , מרובה מאד

ששיעור הבושת והפגם , שיש ללמוד מסברא אחרת, ולפיכך אמר רבי זירא. ב

ם כולן מקבלות שא, ושונה הוא בין הנערות, נוסף על חמישים שקלים של קנס

אין חילוק בין מי שבעל אותה כדרכה , חמישים שקלים של קנס ותו לא

ואין זה מסתבר , שהפגם קל, לבין מי שבעל אותה שלא כדרכה, שהפגם גדול

 [.חמשים פגומה בעל חמשים שלימה בעל יאמרו]=

, שכן מצינו קנס קצוב בתורה לדברים שפגמתם שונה, ואביי דחה גם סברא זו

נגיחת שור עבד בריא הקנס חמישים כמו על נגיחת שור עבד מוכה שכן על 

 .שחין

ששיעור הבושת והפגם נוסף על , שמהכתוב עצמו יש ללמוד, ואביי אמר. ג

יׁש ְוָנַתן" ,שנאמר בעניין תשלומי הקנס, חמישים שקלים של קנס ָמּה ַהֹשֵכב ָהאִּ  עִּ

י ֶסף ֲחִמִשים ַהַנֲעָר  ַלֲאבִּ ְהיֶׁ  ְולוֹ  כָּׁ ָשה התִּ  דברים" )ָיָמיו ָכל ַׁשְלָחּה יּוַכל ֹלא ִענָּּׁה ֲאֶשר ַתַחת ְלאִּ

 ופגם בושתואין זה כולל , חמישים שקלים קנס על העינוילומר  ,(ט"כ ב"כ

 .שהם תשלומים אחרים שלא על העינוי

ששיעור הבושת והפגם נוסף על , שמכתוב אחר יש ללמוד, ורבא אמר. ד

ַתן" ,שנאמר בתשלומי הקנס, חמישים שקלים של קנס ִאיש ְונָּׁ ּה ַהֹשֵכב הָּׁ  ִעמָּׁ

ֶסף ֲחִמִשים ַהַנֲערָּׁ  ַלֲאִבי חמישים  על הנאת השכיבהלומר  ,(ט"כ ב"כ דברים) "כָּׁ

שהם תשלומים אחרים שלא על הנאת  ופגם בושתואין זה כולל , שקלים

 .השכיבה

 

 בושת ופגם לאביה כמו הקנס

י ... ְוָנַתן"לעניין תשלומי הקנס נאמר  ים ַהַנֲעָר  ַלֲאבִּ שִּ ף ֲחמִּ ללמד שהקנס , "ָכסֶׁ

 .ניתן לאביה

אך נחלקו חכמים מניין לנו דבר , וכמו כן תשלומי בושת ופגם ניתנים לאביה

 .זה

ים ֵאלֶׁה", מתחילה אמרו שדין זה למד מהכתוב בפרשת נדרים. א קִּ ר ַהחֻׁ ָּוה ֲאׁשֶׁ  'ה צִּ

ת ה אֶׁ יׁש ֵבין ֹמׁשֶׁ ְׁש  אִּ תוֹ  ָאב ֵבין תוֹ ְלאִּ הבא ללמד   ,(ז"י 'ל במדבר)" ָאִביהָּׁ  ֵבית ִבְנֻעֶריהָּׁ  ְלבִּ

  .ובכלל זה בושת ופגם של ימי נעוריה. לאביה נעוריה שבח כלש

שזכתה תורה לאב , כי הכתוב הזה מדבר רק בעניין הפרת נדרים, אך דחו זאת

למוד מכאן שיש אין ל, אבל זכויות ממוניות, להפר את נדריה, בבתו הנערה

, ולכן הוצרכה תורה ללמד מכתוב אחר שמעשה הבת לאב. לאב בבתו הנערה
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י" ְמֹכר ְוכִּ יׁש יִּ ת אִּ תוֹ  אֶׁ ים ְכֵצאת ֵתֵצא ֹלא ְלָאָמה בִּ  בת הקיש ,('ז א"כ שמות" )ָהֲעָבדִּ

 .לאביה ידיה מעשה בת אף ,לרבה ידיה מעשה אמה מה ,לאמה

נו שהאב זכאי בבתו הנערה בהפרת כשם שמצי, בבנין אבואין ללמוד . ב

. ובכלל זה בבושת ופגם, כן יהיה זכאי בביתו הנערה בכל ענייני ממון, נדריה

 .ממונא מאיסורא לא ילפינןמשום שכלל בידינו 

כן , כשם שמצינו שהאב זכאי בבתו הנערה בקנס, בבנין אבואין ללמוד . ג

ממונא מקנסא לא ו משום שכלל בידינ. יהיה זכאי בביתו הנערה בבושת ופגם

 .ילפינן

שהרי , שהבושת והפגם ניתנים לאב מסבראשיש ללמוד , ומסקנת הגמרא. ד

בכלל מה שנתנה לו תורה רשות לקדש את בתו למי , דברים אלו מסורים בידו

, ולפגמה בכך, לביישה בכך, יכול הוא למוסרה למנוול ולמוכה שחיןו, שירצה

ר שדברים אלו ניתנים לו גם בבעילת מסתב, וכיון שיכול ליטול ממון על כך

 . אונס

 

 אומדן הבושת

 ,המבייש בינוני אדם], לפי המביישהכל ? כיצד אומדים את תשלומי הבושת

 . [בושתו חשיבותו לפי] והמתבייש [.חשוב ומאדם זולל מאדם קשה בושתו

 

 אומדן הפגם

אר ומבו. כלומר נפחת שווייה, נערה שנבעלה באונס או בפיתוי נפגמה בכך

כמה היתה שווה , לפי פחת שווי שפחה דוגמתהבמשנתנו שאומדים דבר זה 

 .קודם שנבעלה וכמה שווה עכשיו לאחר שנבעלה

אומדים כמה שווה שפחה בתולה כשקונים אותה , לדברי אבוה דשמואל. א

וההפרש הוא , כשקונים אותה למלאכהוכמה שווה שפחה בעולה , למלאכה

 .שיעור הפגם

ה שיהיה הפרש בין שפחה בתולה לבעולה אם קונים אותם והקשו על כך למ

 .הלא אין שום הבדל בעבודתן, למלאכה

אומדים כמה שווה שפחה בתולה כשקונה אותה לתת , ולפיכך אמרו. ב

, כשקונה אותה להשיאו לעבדווכמה שווה שפחה בעולה , להשיאו לעבדו

 .וההפרש הוא שיעור הפגם

עדיין אין הפרש , דו רק לצורך הוולדותואם כוונת האדון להשיא אותה לעב

 .כי שתיהן מועילות למטרה זו בשווה, ביניהן

בזה , לעשות לו קורת רוח על עבודתו הטובהאבל כשקונה אותן לעבד שרוצה 

והפרש זה , ויוסיף עבורה דמים, ידקדק האדון לבחור לעבדו שפחה בתולה

 .אהוא שיעור הפגם של הבעולה

                                                                                                               
 שוה אלא בפגמה נפסדת אינה גדולה ממשפחה חשובה אשה וכי ,זו היא שומא דמה ,תימה א

 בין ליתן רוצה אדם כמה זה בענין שהיא מה לפי שמין אשה דכל ש לומרוי .לעבד הניסת שפחה

 כשהיא קטנהמכירה של אמה עבריה רק 

כלומר , שהאב יכול למכור את בתו לאמה כל זמן שהיא קטנה, הכל מודים

ויום אחד ותביא שתי  ועד שתהיה בת שתים עשרה שנה מיום שנולדה

 ימכור יכול, שכך שנינו]. שוב אינו יכול למוכרה, אבל משנעשית נערה, שערות

 שלא דין אינו מכורה שאינה ,עכשיו יוצאה כבר מכורה אמרת ,נערה כשהיא בתו אדם

 [.תימכר

 

 לאיזו בת יש קנס של אונס ומפתה

ואם כן לדברי , בפרשת אונס ומפתה הוזכרה האנוסה והמפותה בשם נערה

 .היא בכלל הפרשה ויש לה קנס, כל זמן שהיא נערה, הכל

אבל , רק בזמן נערותה יש לה קנס, שהיא דעת רבי מאיר, לדעת משנתנוו

ואם כן אין . ]אין לה קנס, כשהיא בוגרת אחר מכןול, כשהיא קטנה קודם לכן

המתחילים כשהיא נעשית בת , לה קנס אלא בששה חודשים של ימי נערות

ומסתיימים ששה חודשים , שתים עשרה שנה ויום אחד ויש לה שתי שערות

 [.לאחר מכן

, וראויה להימכר, כלומר כל זמן שהיא קטנה, כל מקום שיש מכר, וזהו ששנינו

אין , כלומר בימי נערות, וכל מקום שיש קנס. כי לקטנה אין קנס ,אין קנס

יש לה קנס ולא , נערה. יש לה מכר ולא קנס, קטנה. כי נערה אינה נמכרת, מכר

 .אין לא מכר ולא קנס, ובוגרת. מכר

, מהכתוב, שקטנה אינה בכלל קנס, שרבי מאיר למד דין זה, וביאר רב חסדא

סֶׁ  ֵמָאה ֹאתוֹ  ְוָעְנׁשּו" י ְוָנְתנּו ףכֶׁ י ַהַנֲעָרה ַלֲאבִּ יא כִּ ְשָרֵאל ְבתּוַלת ַעל ָרע ֵׁשם הֹוצִּ ְהיֶׁה ְולוֹ  יִּ ָשה תִּ  ְלאִּ

שהכתוב מדבר במי שבידה להקנות עצמה  ,(ט"י ב"כ דברים" )ָיָמיו ָכל ְלַׁשְלָחּה יּוַכל ֹלא

 .וזו נערה ולא קטנה, לאשה

, ולדעתם גם קטנה, נתנוחכמים חולקים על משש ,רב אמר יהודה רב אמרו

עד סוף ימי , כלומר משתהיה בת שלוש שנים ויום אחד, משעה שראויה לביאה

 . יש לה קנס של אונס ופיתוי, נערות

ממה שנאמר , שגם קטנה בכלל קנס, שחכמים למדו דין זה, וביאר ריש לקיש

ללמד שגם כשאינה נעשה שלמה אלא " נער", א"בכל הפרשה נערה חסר ה

 .כן יש לה קנסגם , קטנה

 

עיקר הלימוד הוא ממה שמצינו במוציא שם רע , ולדברי רב שימי בר אשי

, כי מבואר בפרשה, ושם על כרחך מדובר בנערה ולא בקטנה, מלא" נערה"

שדווקא שם , ולמדנו. וקטנה אינה נהרגת, שאם אמת הדבר היא נהרגת

נאמר ש, אבל בשאר מקומות, מלא" נערה"נאמר , שמדובר בנערה דווקא

 .הכוונה גם לקטנה, א"חסר ה" נער"

 

                                                                                                               
 דרך דאין נקט דמלתא אורחא שפחה דנקט והא הנפגמת כזאת אשה לעבדו להשיא לבעולה בתולה

 [.'תוס] .מלכים בת לעבדו להשיא
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 א"דף מ

 

 תשלומי אונס ומפתה על פי הודעתם

או , צריך שיעידו עדים על מה שעשה, כלל בידינו שכדי לחייב אדם ממון בדין

יוצא מכלל . שכן הודעת החייב הרי היא כמאה עדים, שהחייב עצמו יודה בכך

מודה ]=ולא על פי עצמו  ,שמתחייבים בהם רק על פי עדים, זה תשלומי קנס

 [.פרט למרשיע עצמו" אשר ירשיעון אלהים", שנאמר בקנס, פטור, בקנס

אנו מחייבים , ויש עדים שמעידים על כך, ואם כן כשאחד אנס או פיתה נערה

 .בושת פגם וקנס, אותו על פי עדותם בכל החיובים

אי , כללדברי ה, אבל הוא עצמו בא והודה על כך, ואם אין עדים שראו זאת

 . שכן מודה בקנס פטור, אפשר לחייבו בקנס

 .ונחלקו חכמים אם הוא מתחייב בבושת ובפגם

, שאינו פוגם כל כך את הנערה], לא רק זה שאומר אנסתי, לדעת משנתנו

, אלא אף זה שאומר פיתיתי, [שאינו אומר עליה שעשתה דבר שאינו הגון

נאמן על פי הרי זה , [ויושאומר עליה שהסכימה לפית, ופוגם בכך את הנערה]

 .הודעתו לשלם את הבושת והפגם

אין אדם נאמן לומר פיתיתי , שמעון ביר משום יהודה בן שמעוןולדעת רבי 

ולפיכך כשאין עדים בדבר אינו , שבכך הוא מוציא עלי לעז, את בתו של פלוני

 .לא קנס ולא בושת ופגם, משלם על פי הודעתו

ולא , ין גם אם הנערה אומרת שהדבר אמתכן הד, ואמר אביי שלפי דעה זו

משום שעדיין יש , אינו נאמן, ורוצה לקבל את הבושת והפגם, אכפת לה מהלעז

וכן . ואין אדם נאמן להוציא על האב לעז לומר שבתו זנתה עימו, בזה פגם לאב

וכן הדין . עדיין יש פגם לבני המשפחה, אם האב אומר שלא אכפת לו מהפגם

עדיין יש איזה בן , אן אומרים שלא אכפת להם מהלעזאם בני המשפחה שכ

שבת , ואין להאמין את המפתה להוציא לעז, משפחה במקום אחר שאכפת לו

 .משפחתו של זה זנתה עימו

 

 הקרן הוא ממון כפל וארבעה וחמישה הם קנס

אבל תשלומי כפל , משלם את הקרן על פי הודעתו, המודה שגנב דבר מה

ומודה בקנס , משום שהכפל הוא קנס, אינו משלם, השחייבה תורה לשלם בגנב

 .פטור

משלם את הקרן על פי , והודה שגנבו וטבחו או מכרו, וכן אם גנב שור או שה

כי תשלומים אלו , ופטור מתשלומי ארבעה וחמישה האמורים בהם, הודעתו

 .הם קנס

 

 כופר דינו כממון ולא כקנס

ם", שנאמר, כופרהרי זה מתחייב ב, מי שהמית שורו המועד אדם ר אִּ  יּוַׁשת ֹכפֶׁ

ְדֹין ְוָנַתן ָעָליו ר ְכֹכל ַנְפׁשוֹ  פִּ , וכשלא היו עדים בדבר. ('א ל"שמות כ)" ָעָליו יּוַׁשת ֲאׁשֶׁ

שהכופר הוא חיוב ממון ולא , אינו נפטר מחיוב כופר, והודה על כך מעצמו

 .ומשלם גם על פי הודעתו, קנס

 

מתחייב בתשלומי נזקי השור , דם אחרוכן הדין כשהמית שורו שור של א

ומתחייב בהם גם כשהוא מודה בדבר בלא , שהם חיוב ממוני ולא קנס, המת

 .עדים

 

 שלושים סלעים של הריגת עבד הם קנס

, הרי זה מתחייב לו שלושים סלעים, מי שהמית שורו עבד של אדם אחר

ם", שנאמר ד אִּ בֶׁ ַגח עֶׁ ף ָאָמה אוֹ  ַהשֹור יִּ סֶׁ ים יםְׁשֹלׁשִּ  כֶׁ ֵתן ְׁשָקלִּ שמות )" ַלאֹדָניו יִּ

 (. ב"א ל"כ

בין שהיה העבד , שכן הוא שווה בכל העבדים, ותשלום זה אינו תשלום ממון

ואם . הסכום קצוב תמיד לשלושים שקלים, ובין שהיה שווה מעט, שווה הרבה

הוא פטור , ולפיכך כשהודה בו בעל השור מעצמו, כן תשלום זה הוא קנס

 .מהתשלומים

 

 חיוב תשלומי חצי נזק של נגיחת שור תם

בעליו משלמים חצי , שנגח והזיק, כלומר שור שלא הורגל להיות נגחן, שור תם

ת ַהשֹור ַהַחי ", שנאמר, נזק מגופו ת ׁשֹור ֵרֵעהּו ָוֵמת ּוָמְכרּו אֶׁ יׁש אֶׁ ֹגף ׁשֹור אִּ י יִּ ְוכִּ

ת ַהֵמת יֱֶׁחצּון ת ַכְספֹו ְוַגם אֶׁ  (.ה"א ל"ת כשמו)" אְוָחצּו אֶׁ

אם מעיקר הדין היה ראוי להתחייב בו , ונחלקו חכמים בחיוב זה של חצי נזק

 .או שהוא חיוב של קנס[ ממונא]=

דין הוא שישלם נזק זה של נגיחת , כלומר, פלגא נזקא ממונא, לדעת רב פפא

כלומר , כי סתם שוורים אינם בחזקת שימור, והטעם לכך, ואינו קנס, שורו

ראוי היה , וכשנגח שורו כשלא שמרו, וצריכים לשומרם, וחהם רגילים לנג

שכל זמן שלא הועד , ה חס עליו"אלא שהקב, לחייב לשלם אפילו נזק שלם

ונפקא . בדין הוא משלם, ומכל מקום כל מה שמשלם, ישלם רק חצי נזק, שורו

משלם על אלא , אינו נפטר בכך מהתשלום, שאם הודה בכך ששורו נגח, מינה

 .ככל חיוב ממוני שמודה בו, פי עצמו

מעיקר הדין לא , כלומר, פלגא נזקא קנסא, ולדעת רב הונא בריה דרב יהושע

, כי סתם שוורים בחזקת שימור, היה לו לשלם כלל נזק זה של נגיחת שורו

וכשנגח שורו אף שלא , ואין צריך לשומרם מכך, כלומר אינם רגילים לנגוח

, ה קנסו"אלא שהקב, הוא כאנוס ראוי היה להיפטר מלשלם שנחשב, שמרו

ונפקא . כדי שיהיה אדם שומר על שורו שלא יבוא אף לידי נזק שאינו צפוי

הרי זה פטור , שמעידים על כךואין עדים , שאם הודה בכך ששורו נגח, מינה

ובהמשך . שמודה בקנס פטור, שאין אדם משלם על פי עצמו, ככל קנס, מלשלם

 .שאין דנים זאת בבבל, והוא, נוסףי שנפקא מינה דבר "יתבאר בעזה

 

                                                                                                               
 .מדבר י באיזה אופן הפסוק הזה"ד יתבאר בעזה"ובדף ל א
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 הניזק והמזיק בתשלומים

שגם הניזק וגם , ומשמעות הדבר, "הניזק והמזיק בתשלומין", שנינו במשנתנו

וניזק מפסיד , שמזיק משלם מחצה מהנזק, המזיק מפסידים ממון בתשלומים

 .מחצה

וי היה ראשכן , משנתנו מובנת, שפלגא נזקא ממונא, האומר, לדעת רב פפאו

שישלם רק מחצה , ה חס עליו"והקב, שהמזיק ישלם לניזק את כל הנזק

ויש כאן ניזק ומזיק , ממה שהיה ראוי לו, מחצהונמצא ניזק מפסיד , מהנזק

 .בתשלומים

בתשלומים , שפלגא נזקא קנסא, האומר, אך לדעת רב הונא בריה דרב יהושע

. ומקבל מחצה, וםלא היה ראוי לקבל כל, אדרבה, עצמם אין ניזק מפסיד כלל

הכוונה , שמשמע שגם לניזק יש הפסד, "ניזק ומזיק בתשלומים", וכששנינו

ואין , ברשות ניזק היא, שכן הנבילה כמו שהיא בשעת הנזק, לפחת נבילה

, לבין ערך חצי הנזק, המזיק מתחייב אלא בהפרש בין שווי הנבלה באותה שעה

ונעשית נבלה היתה הנבלה שווה  וכשהוזקה, כגון אם היתה בהמת הניזק שווה מאה]

 ,[להשלים לו לשווי חמישים שהם חצי הנזק, אין המזיק חייב לו אלא שלושים, עשרים

הפסד הנבלה לניזק  ,[עד שלא היתה שווה כלום]ואם הסריחה הנבילה אחר כך 

 [.ולא יהיה לו אלא שלושים], הוא

חבתי ", דמתכבר נתבאר במשנה הקו, ואמנם ענין זה שפחת נבילה על הניזק

אלא שלדעת רב הונא בריה . מלמד שהבעלים מטפלים בנבילה, "בתשלומי נזקו

פעם אחת , דרב יהושע הוצרך התנא ללמד שתי פעמים שפחת נבילה על הניזק

שאם היה שונה זאת בנזקי שור  .ופעם אחת בנזקי שור מועד, בנזקי שור תם

שיהא , ה תורה עליוהקל, דווקא כשהיה המזיק שור תם, היה מקום לומר, תם

ואם . פחת נבלה על המזיק, אבל כשהיה השור המזיק מועד, פחת נבלה לניזק

דווקא כשהיה המזיק שור , היה מקום לומר, היה שונה זאת בנזקי שור מועד

אבל , שיהא פחת נבלה לניזק, הקלה תורה עליו, מאחר שמשלם כל הנזק, מועד

 . פחת נבלה על המזיק, נזק שאינו משלם אלא חצי, כשהיה השור המזיק תם

 

 דברים שבין שור תם לשור מועד

שיש שני חילוקים בין תשלומי נזק של , במשנה במסכת בבא קמא מבואר. ב-א

, מגופו( ב)חצי נזק ( א)התם משלם ש. שור תם לבין תשלומי נזק של שור מועד

. ואם אינו שווה אפילו חצי נזק הניזק מפסיד ומקבל אף פחות מחצי נזק

כלומר משאר ממון שבבית של , מהעלייה( ב)נזק שלם ( א)מועד משלם וה

 .אבעלים

יש חילוק נוסף בין תשלומי נזקי תם , לדעת רב הונא בריה דרב יהושעוהנה . ג

הודאת ואינו משלם על פי , תשלום נזקי קנס הםש. לתשלומי נזקי מועד

 . עצמודאת הוומשלם גם על פי , גמורותשלום נזקי מועד חיוב ממון . עצמו

משמע שבאמת אין חילוק כזה בין , והנה מתוך כך שלא שנו חילוק זה במשנה

ומשלמים גם על פי הודאת עצמם כדעת רב , ושניהם חיוב ממון, תם למועד

                                                                                                               
שלכתחילה גם שור  ,ומשמע ,"נוטל נכסים מביתו ,אם אינו שוה כנגד כל הנזק" ,י פירש"רש א

 .ע"וצ. ורק מה שאינו מספיק ישלם מביתו ,מועד משלם מגופו

 .פפא

שהתנא של המשנה לא שנה כל , אולם דעת רב הונא בריה דרב יהושע. ד

אם , ל"ילוק הנשכן מלבד מה ששייר את הח, ושייר מקצת מהם, החילוקים

מועד שהרג ש. חיוב כופר, והוא, שייר חילוק נוסף, מתחייבים על פי הודאתם

ואף ], אין בעליו משלמים כופר, ותם שהרג אדם. בעליו משלמים כופר, אדם

 [.לא חצי כופר

שכן , לא שייר התנא שום חילוק בין חיוב תם לחיוב מועד, ולדעת רב פפא

, ששניהם חיוב ממון, שניהם שווים, יםלענין להתחייב על פי הודאת בעל

גם כן אין , ולענין חיוב כופר. ובשניהם בעלים מתחייבים על פי הודאת עצמם

שגם בשור , האומר, שמשנתנו היא כדעת רבי יוסי הגליל, חילוק בין תם למועד

 .בעליו משלמים חצי כופר, וכשור תם הרג אדם, תם יש חיוב כופר

 

 נזקי שור בהודאת בעלים

וקנס אינו משלם , שחיוב ממון אדם משלם גם על פי הודאת עצמו, ר נתבארכב

 .אלא על פי עדים

שאדם משלם על פי הודאת עצמו , ושנינו במשנתנו דברים שהם חיוב ממון

 .ואינו משלם אלא על פי עדים, ודברים שהם קנסות

 שהכופר חיוב, מתחייב בכופר על פי הודאתו, האומר המית שורי את פלוני. א

 .ממון הוא אינו קנס

, מתחייב לשלם על פי הודאתו, והאומר המית שורי את שורו של פלוני. ב

 .ואינו קנס, שחיוב נזק חיוב ממון הוא

דינים אלו אמורים הן בשור תם , פלגא נזקא ממונא, האומר ,לדעת רב פפא -

הבעלים מתחייב על פי הודאתו בתשלום , כשהיה השור תם. והן בשור מועד

, וכשהיה השור מועד. ובתשלום חצי נזק[ כדעת רבי יוסי הגלילי]ופר חצי כ

 .הבעלים מתחייב על פי הודאתו בתשלום כופר שלם ובתשלום נזק שלם

דינים אלו , פלגא נזקא קנסא, האומר, ולדעת רב הונא בריה דרב יהושע -

הבעלים מתחייב על פי , שרק כשהיה השור מועד. אמורים רק בשור מועד

, אבל כשהיה השור תם. בתשלום כופר שלם ובתשלום נזק שלםהודאתו 

אך . ואינו מתחייב על פי הודאת עצמו, תשלומי חצי כופר וחצי נזק קנס הם

כי דיבר התנא בשור , שבו אינו מתחייב על פי הודאתו, לא שנה התנא אופן זה

 .מועד בלבד

שקלים על אינו מתחייב שלושים , והאומר המית שורי את עבדו של פלוני. ג

חיוב קנס הוא ולא , שחיוב שלושים שקלים על שור שהורג עבד, פי הודאתו

 .חיוב ממון

 

 תיובתא לדעת האומרים פלגא נזקא קנסא

כגון , "כל המשלם יותר על מה שהזיק, זה הכלל", עוד שנינו במשנתנו

קנס חיוב , שמאחר שמשלם יותר, "אינו משלם על פי עצמו", שלושים של עבד

 .ין משלם קנס על פי עצמווא, הוא
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משמע שדווקא במקום שהחיוב יותר , "יותר על מה שהזיק"ומלשון זה 

, או פחות מהנזק, אבל במקום שהחיוב הוא כמו הנזק, יש כאן קנס, מהנזק

 . ובכלל זה חצי נזק של נגיחה, אלא חיוב ממון, אין זה חיוב קנס

 .פלגא נזקא קנסא, שאמר, ומכאן תיובתא לדברי רב הונא בריה דרב יהושע

 

 והלכתא פלגא נזקא קנסא

, ואין תיובתא מהמשנה. פלגא נזקא קנסא, שההלכה היא, ומסקנת הסוגיה

שמשמע דווקא , קנס הוא" כל המשלם יותר ממה שהזיק"ששנינו בה 

 . ולא כשמשלם כמו הנזק או פחות, כשמשלם יותר קנס הוא

קנס הוא ולא , ל נגיחהגם כשמשלם פחות מהנזק כגון חצי נזק ש, באמתכי 

" כל שאינו משלם כמו שהזיק", לא היה התנא יכול לשנותאבל , חיוב ממון

ולא כי יש חיוב של חצי נזק שהוא חיוב ממון , קנס הוא, אלא יותר או פחות

צרורות שבהמה מתיזה ברגליה ], וזהו חיוב חצי נזק של צרורות, חיוב קנס

והלכה למשה מסיני שמשלם , הואשחיוב ממון [. ומזיקה בהם, דרך הילוכה

שכלל , קנס הוא" כל המשלם יותר ממה שהזיק", ולכן שנה התנא. רק חצי נזק

 .אבל כשמשלם פחות מהנזק פעמים הוא קנס ופעמים אינו קנס, זה אמת הוא

 

 כלב שאכל כבשים וחתול שאכל תרנגולים

חצי שחיוב תשלומים של , שההלכה כדעת רב הונא בריה דרב יהושע, נתבאר

 . ולא חיוב ממון, חיוב קנס הוא, נזק של נגיחה

וכן כשחתול , שאין דרכו בכך, כשכלב חונק כבשים חיים ואוכלם, ולפי זה

תולדת , מאחר שדבר משונה הוא, שאין דרכו לאוכלם, אוכל תרנגולים גדולים

 .שאין דנים דיני קנסות בבבל, ולא גובים זאת בבבל. לשלם חצי נזק, קרן הוא

והחתול תרנגולים קטנים דרכו בכך והם נזקי , ל הכלב כבשים קטניםאבל אכ

 .ואין זה קנס להיות מודה ופטור, שן ורגל שגובים בבבל

  

 חצי נזק בבבל

אין ואין סמיכה . אין דנים דיני קנסות אלא דיינים סמוכיםש, כלל בידינו

קנסות ולפיכך אין דנים דיני , אינם סמוכיםבבבל אבל דיינים ש, בארץ ישראל

 .בבבל

שחיוב תשלומי חצי נזק של , שההלכה כדעת האומרים, שנתבארומאחר 

 . אין גובים תשלום זה בבבללפיכך , ולא ממוןקנס הוא , נגיחת שור תם

אבל , כי אינם סמוכים, דווקא הדיינים אינם מגבים תשלום הקנס בבבלאמנם 

 .אמידואין מוציאים אותו , אם תפס הניזק עצמו את השור מיד המזיק

, שיקבעו לו זמןד "מביאבל תובע , ניזק את השור מיד המזיקואם לא תפס 

                                                                                                               
 הקילו עצמו מזיק דלענין ,לא אחר דבר אבל ,עצמו המזיק את תפס אי דדוקא ,ירש רבינו תםפ א

 ואם .קנסות דיני דנין דאין ,מיניה נפיק ולא ,לו אשר כל יתפוס ם לא כןדא ,לתופסו שיכול חכמים

 [.'תוס] .ודוחק קנסות דיני דנין אנו הרי ,נזק כדי ונשאיר המותר נוציא

קובעים לו , יהא המזיק מחויב ללכת עימו לדון בארץ ישראלתוך אותו זמן ש

 .מנדים אותו, תוך הזמןלארץ ישראל ואם אין המזיק הולך עימו , זמן

, ובין לא תבע ,בין אם תבע הניזק שילך עימו המזיק לארץ ישראל, ובכל אופן

, כגון את השור שנגח], מחייבים את המזיק שיהרג את בעל החיים שלו שהזיק

הרי , וכל זמן שאינם הורגים אותו, [והחתול שאכל תרנגולים, והכלב שאכל כבשים

ואל  ,שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתומנין , שאמר, כדעת רבי נתן. הם בנידוי

ָך"לומר  למודת ,יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו ים ְבֵביתֶׁ ים ָּדמִּ דברים )" ְוֹלא ָתשִּ

 ('ח ב"כ
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