
 

 

 

 

 

                                
 

 האונס נערה משלם לאביה חמישים כסף. אלו נערות פסולות יש להן קנס?   .1

  .כותית, נתינה, ממזרת .א

 שבתוליה חוזרין. , אחד ויום שנים שלש מבנות פחותות ושנשתחררו ושנתגיירו שנפדו, שפחה, שבויה, גיורת .ב

   '.קים ליה בדרבה מיניהאינו פוטר מתשלומין מדין 'ב כרת וחישנדה. , אביו אחי אשת, אחיו אשת, אשתו אחות, אמו אחות, אביו אחות, אחותו .ג

 [.ת אישאש ואינה - ובנתגרשה, בתולה ועדיין - בנתקדשה מדובר אביו ואחי אחיו אשת]

 

 אף לקטנה יש קנס? היכן מצינו מחלוקת תנאים האם .2

 .קנס לה ואין ה לאמה,כרומיכול אביה ל - שערות שתי שתביא ועד יום מבת קטנה ר' מאיר:

  .מכר אין קנס שיש מקום וכל, קנס אין מכר שיש מקום כלש, מכר לה ואין קנס לה יש - שתיבגר ועד שערות שתי ומשתביא

 וגם מכר.  קנסגם  לה יש - שתיבגר ועד אחד ויום שנים שלש מבת קטנה :חכמים

 

  לאשה'? תהיהמה המקור לדין  זה שחייבים קנס אף בנשים האסורות לו שלא שייך לקיים בהן 'ולו  .3

 . כריתות חייבי לרבות ג. .לאוין חייבילרבות קנס בבא על  ב.גוף הדין בכשרה.  א. 'נערהה' 'נערה' 'נערה' שלשה לימודים: :לקיש ריש .א

 שלשתם כנ"ל. 'הבתולות' 'בתולות' 'בתולה' שלשה לימודים: פפא: רב

 משום שנצרך ללמוד דינים נוספים כדלהלן.  ונדחה:

 לאבי ולא 'נערה לאבי', פטור - ומתה עליה בא :דינו של אביי ג.עצם הדין במפתה.  ב.עצם הדין באונס  א. לעיל ששה לימודים:ישנם  למסקנא: .ב

  .כריתות חייבי ו. לאוין. חייבי ה.  ' אף במפתה הסכום 'חמישים'. ואף באונס המטבע 'שקלים'.הבתולות כמוהר ישקול כסף', שוה גזירה ד.. מתה

 

 ?כריתות וחייבי לאוין בחייבי קנס שיש הסוברתמי הם התנאים החולקים על משנתנו  .4

  .הויה בה שיש אשהחייב קנס רק האונס  התימני: שמעון

 . לקיימה הראויה אשהחייב קנס רק האונס  מנסיא: בן שמעון רבי

 הנפק"מ ביניהם: 

  לשמעון התימני חייב כיון שקידושין תופסים בה. לר"ש בן מנסיא פטור כיון שאסור לשאתה.  - ונתינה ממזרת .א

 [אחר טעם צריך אינו ע"כר סובר מנסיא בן ש"שר ל"ואת] .לאוין בחייבי תופסין קידושין איןלשיטת ר"ע ש שאין זה מבאר ונדחה:

 . 'ממזרין עושה ואין, עושה הוא חילולין, יחלל ולא... יקח לא', אינו ממזר שר"ע מודה בזה שהולד סימאי רביכשיטת  - גדול לכהן אלמנה .ב

 .ממזר הולדאסור לו לבא עליה, ש כלש עקיבאשהבין בדעת ר' , ישבב לרבישאין זה מבאר  ונדחה:

 ]מכאן שייך לדף הבא[

 שאסורה ב'לאו הבא מכלל עשה'.  - אשה מצרית או אדומית .ג

 אליבא דר"ע אף בזה הולד ממזר. שיתכן שלרבי ישבב ונדחה:

שאף זה 'לאו הבא מכלל עשה' ובזה ר"ע מודה שהולד אינו ממזר כיון שהוא עשה שאינו שוה בכל,   - כהן גדול שאנס נערה פנויה שכבר נבעלה .ד

 [.קנס לה ויש בתולה ונשארה כדרכה שלא שנבעלה ומדובר] בכהן גדול בלבדאלא 
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