ניתן להפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל' בלבד

בס"ד

יום שישי ט"ו באדר תשע"ה

מייל n101@okmail.co.il :פקס03-5709307 :

ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס.

כתובות – ל"ב
.1

.2

שנינו שהאונס אחותו וכו' חייב קנס .לכאורה הרי במשנה במכות נאמר שהבא על הנשים אלו לוקה ,וא"כ הרי פטור מקנס [אין מחייבים שתי רשעיות]?
א.

עולא :משנתנו באחותו נערה ורק משלם .והמשנה במכות באחותו בוגרת ,שלוקה ואינו משלם.
והטעם שאין חיוב בושת ופגם כיון שמדובר בשוטה .והטעם שאין בה 'צער' כיון שמדובר במפותה.

ב.

השתא דאתית להכי  -אפשר להעמיד אף את המשנה במכות באחותו נערה ,וביתומה שהקנס והבושת והפגם שלה ,ומפותה מוחלת.

ג.

ר' יוחנן  :משנתנו בשלא התרו בו שילקה ,אבל כשהתרו בו אכן לוקה ואינו משלם.

עולא סבר שבכל חיוב 'ממון ומלקות' משלם ממון ואינו לוקה .מנין?
א.

לא למד במה מצינו מחובל בחבירו שמשלם ממון החמור ואינו לוקה .כיון שיש לפרוך מה לחובל בחבירו שמצינו שחמור שחייב בחמשה דברים.
ואם תאמר שממון קל ממלקות ,והלימוד מחובל בק"ו ,יש לפרוך מה לחובל שקל הוא בכך שהותר מכללו בבית דין שהם מלקים.

ב.

לא למד במה מצינו מעדים זוממין שמשלם ממון ולא לוקה .כיון שיש לפרוך מה לעד"ז שכן אינן צריכים התראה ולכן מתחייבים בחמורה.
וא ם תאמר שמלקות חמור ממון וכו' יש לפרוך מה לעדים זוממין שכן לא עשו מעשה.

ג.

לא למד מצד השוה של שניהם כיון שיש בהן צד חמור [או צד קל].

ד.

אלא מגזירה שוה' :תחת אשר ענה' ' -עין תחת עין' מחובל בחבירו.

.3

רבי יוחנן סבר שבכל חיוב ממון ומלקות כשהתרו בו ,לוקה ואינו משלם .מנין?
'כדי רשעתו' משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות ,ונסמך לו 'ארבעים יכנו'.

.4

מה הטעם לר' יוחנן שחובל בחבירו משלם ואינו לוקה?
אין לתרץ שאף בחובל אם התרו בו ילקה  -כיון שאמר ר' אמי בשם ר' יוחנן' :הכהו הכאה שאין בה נזק של שוה פרוטה לוקה' ופשיטא שמדובר בהתרו
ומשמע כשהנזק שוה פרוטה ממון משלם ואינו לוקה.
אלא התירוץ כרבי אילעא שאמר שבפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין [יובא להלן]
אף כאן בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין .שהרי כבר נאמר 'כן יעשה לו' ומדוע נאמר אף 'כן ינתן בו' ללמד שיש בו נתינה  -ממון.

.5

עדים זוממין  -מעידין אנו את איש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז ונמצאו זוממין .מה דינן?
לר' מאיר :לוקין ומשלמין שלא הפסוק המחייבן מכות הוא הפסוק המחייבן תשלומין.
לחכמים :כל המשלם אינו לוקה .והרי יש ריבוי מפורש שמשלמים :שכבר נאמר 'כאשר זמם' ובא הפסוק 'יד ביד' לרבות דבר הניתן מיד ליד – ממון.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

