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 דף כט.

 חלק א'הבא על הנתינה תד"ה 

תוס' בד"ה אלו נערות כו' וכל היכא דחשיב נתינה בהדי ממזרת כו' עכ"ל מאי דפסיקא 

ואלו הן הלוקין דאיירי בגירותן לר"ת נמי לעיל להקשות לפרש"י מהך דפרק יש מותרות 

 :סמך עצמו אהך ראייה שכתב הכא וכל היכא דחשיב נתינה כו' וק"ל

ולא בגירותה נה יתבנאיירי תוספות דפרשי ומהנתינה יש לה קנס אע"ג דפסולה הממזרת והבא על  –משנה  (1

 בנכריותה

עצים ושואבי מים קרי להו ועל שם ויתנם יהושע חוטבי  – אסורה לבא בקהל דדוד גזר עליהם" – רש"י (2

 נתינים"

 תוספות  (3

  אשר ממזרת ונתינה אסורין דאורייתאובפרק אלו הן הלוקין בפרק יש מותרות איתא  – לרש"יא' קשיא  (א

וכל היכא דחשיב נתינה  ממזרת ונתינה אסורין דאורייתאמסיק בפרק הערל דרבא  –קשיא ב' לרש"י  (ב

 שנה דידןדומיא לה בהדי ממזרת איירי בגירות

דאיירי בגירותן תוספות ופרק אלו הן הלוקין נקטו פרק יש מותרות מן  א א'להקשות קושיאף  –מהרש"א  (4

  איירי בגירותהכל היכא דחשיב נתינה בהדי ממזרת דקושיא ב' בעל סמך כלל דקבעו 

בא"ד ומיהו הא יש  –תוספות ד"ה הבא על הנתינה חלק ב' 
 לומר

יהו עבדות כו' עכ"ל קאי לתרץ הך דהכא דיש בא"ד ומיהו הא י"ל דלאו ממש גזר עלי

 :להן קנס ואהך דפרק עשרה יוחסין דחרורי ונתיני מותרים כו' וק"ל

נאסרו לבוא בקהל משום לא  עלייהודוד לרש"י דעבדות ממש גזר  – כמבואר במהרש"אהמשך תוספות  (1

חרורי אסירי דשה קועוד  – קנס הא תנן בהדיא במתניתין דשפחה אין לה קנס ןאמאי יש לה קשהויהיה קדש 

קושיות אלו יש ב' ולתרץ  –תנן בפרק עשרה יוחסין דחרורי ונתיני מותרים לבא זה בזה למה בשפחה ו

 לומר דלאו ממש גזר עליהם עבדות לאסור בלא יהי' קדש

 בא"ד ואף על גב – ג'תוספות ד"ה הבא על הנתינה חלק 

עכ"ל דלפרש"י דהך גזירה דדוד בא"ד ואף על גב דקי"ל דהפקר ב"ד הפקר היינו כו' 

משום איסורא דעבדות נגעי בה שפיר קאמר דחלק מזבח דעביד בהו איסור עבדות מי יפקיע 

דלא שייך באיסורא הפקר ב"ד הפקר אבל לפי' ר"ת דלא גזר דוד עליהן כלל איסורא אלא 

 :שעבוד וממונא בעלמא הוא ואית לן למימר שפיר דהפקר ב"ד כו' וק"ל

כדי שלא עבוד דוד לא גזר עלייהו אלא שנתינה אסורה דאורייתא ו –שיטה דרבינו תם  – המשך תוספות (1

בימי רבי בקשו להתיר "הא דקאמר התם ו –ולאו לאוסרן בבנות ישראל דהא אסירי וקיימי יטמעו בישראל 

לא שהיו רוצים להתירם לבא בקהל דהא מדאורייתא  "אם חלקנו נתיר חלק מזבח מי יתיר מר רבינתינים א

אסירי אלא בקשו לפטרן מעבדות להיות בני חורין ואמר להו רבי דאין יכולין להפקיע חלק מזבח ואף על 

 גב דקיימא לן דהפקר ב"ד הפקר היינו לצורך אבל זה אינו צורך כל כך

ה שפיר קאמר דחלק מזבח דעביד בהו לפרש"י דהך גזירה דדוד משום איסורא דעבדות נגעי ב –מהרש"א  (2

איסור עבדות מי יפקיע דלא שייך באיסורא הפקר ב"ד הפקר אבל לפי' ר"ת דלא גזר דוד עליהן כלל איסורא 
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ולכן הוצרך ר"ת  ו'ן למימר שפיר דהפקר ב"ד כאית ללכאורה תיקשי דאלא שעבוד וממונא בעלמא הוא 

 ו צורך כל כךלפרש דהפקר ב"ד הפקר היינו לצורך אבל זה אינ

 יובירושלמבא"ד  –' תוספות ד"ה הבא על הנתינה חלק ד
 משמע

בא"ד בירושלמי משמע כפ"ה כו' דא"ת משום פסול עבדות אלא מעתה כו' לא יהיה לה 

קנס כו' עכ"ל לכאורה אם מצד זה הוא כפ"ה דגזירה היא ולאו מן התורה הוא מצד אחר 

נגעו בה ובירושל' הא דחי ליה אלא מעתה הוא היפך פירושו דפירש דמשום איסור עבדות 

לא יהיה לה קנס ונראה דרש"י לא פירש בהדיא דמשום איסור עבדות גזר עליהן דוד אלא 

דהכי הוה משמע להו מפירושו דגזר עליהן עבדות ע"ש ויתנם חוטבי עצים וגו' והשתא 

עבדות אלא כיון דבירושלמי מפורש דהך גזירה דיהושע ודוד שהיה גזירה אחת ולא משום 

משום שאר פסול משפחה ה"נ יש לקיים פירש"י דגזירת דוד לא הוה משום עבדות אלא 

 :משום פסול משפחה ודו"ק

נתינים יהושע ריחקם "בירושלמי בפ' עשרה יוחסין דקאמר התם  רש"ימשמע כפי' ומיהו  –המשך תוספות  (1

מעתה הבא על הנתינה לא יהיה משום פסול עבדות אלא ם תאמר כלום ריחקם אלא משום פסול משפחה דא

  משמע משום דיהושע גזר עליהם נפסלו מלבא בקהל וגזרת יהושע ודוד הכל גזירה אחת היא "לה קנס

 מהרש"א  (2

רש"י כאין הכי נמי אשר ירושלמי אתיא  –לתוספות דמפרשי אשר ירושלמי מסייע לרש"י קשיא  (א

 משום איסור עבדות נגעו בהפירש דדבהא אתיא כרש"י אבל לא  –מן התורה אינה דגזירה היא ו

משום פסול דולכן מסקי הא דחי לה באמרם "אלא מעתה הבא על הנתינה לא יהיה לה קנס" לירושלמי ד

 משפחה נגעו בה

ועל שם ויתנם יהושע  – "והיא אסורה לבא בקהל דדוד גזר עליהם –כשתדקדק בלשון רש"י  –תירוץ  (ב

איסור עבדות גזר עליהן  דמשוםלא פירש בהדיא דתמצא  – חוטבי עצים ושואבי מים קרי להו נתינים"

ושואבי מים קרי ויתנם חוטבי עצים ל שם עאשר " שפירהא דמ תוספותדוד אלא דהכי הוה משמע ל

משום עבדות אלא הוה והשתא כיון דבירושלמי מפורש דהך גזירה דיהושע ודוד לא  – "להו נתינים

רש"י דגזירת דוד לא הוה משום פרש לשיטת יש לד מסכימים תוספותמשום שאר פסול משפחה ה"נ 

 ולכן מודי תוספות דירושלמי מתאים לשיטת רש"י מכל וכל – עבדות אלא משום פסול משפחה

 חלק א' ד"ה ועל הכותיתתוספות 

בד"ה ועל הכותית כו' ואי ס"ד דקנס הוא שקנס ר"מ בממונם כו' אלמא דמתני' דהכא כו' 

ופליג התם אר"מ היינו אפילו אי ס"ל גרי אריות הן לפי  עכ"ל דלמ"ד דלא קניס בממונן

 :סברת רש"י דבגיותן אית להו קנס ודו"ק

 הבא על הכותית יש לה קנס –משנה  (1

 גרי אריות הן וישנן בלאו דלא תתחתן בםכותים קסבר  –רש"י  (2

ושל כותי שנגח  פטור כותיאומר שור של ישראל שנגח שור של  ' מאירר – פרק שור שנגח ד' וה'ברייתא ב (3

 בין תם בין מועד משלם נזק שלם שור של ישראל

ומקשי ממשנה דידן  קנס הוא שקנס ר"מ בממונםו כותים גרי אמת הםגמרא שם מסקי דר' מאיר אית לי' דב (4

שהבא על הכותית לא קנס ר' מאיר בממונם ה"נ נקנוס דואי ס"ד  קנס דקתני אשר הבא על הכותית יש לה

 ישלם קנס
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דבגמרא מוקי מתני'  יב"םלרא נראה רי אריות הן לכותים גדקסבר משנה דידן דרש רש"י ימה שפ –תוספות  (5

 מטעם שאינו מעניננוואף על גב דכולה מתניתין לא אתיא כר"מ  –דגירי אמת הן  'ר"מ אית ליקבענו דכר"מ ו

דידן ליקנוס  במשנהמקשי דשור שנגח ד' וה' ההיא דרי אמת הן אתיא כוותיה דהא במ"מ בהא דסבר דג –

 אותן לר' מאיר דאית לי' דגרי אמת הן 

 םלכותים אתיא מתניתין שפיר אפילו אלו כותיקנסינן  ס"ל דלאואר"מ פליג מאן דד –ומוסיף מהרש"א  (6

 קנסאף על פי כן הבא על הכותית משלם גרי אריות הן ורש"י דשיטת כגרי אריות הן 

עיין  –אר' מאיר  התםרבנן דפליגי  ואינו ואבעלמא התנא אר"מ וכו'  פליגד אןמאשר בדרך אגב שים לב  (7

 דף לח: ד"ה הכי נמי נקנוס וכעין זה מסיק גנזי יוסף  שםבתוספות 

 אם תאמרבא"ד וחלק ב'  ד"ה ועל הכותיתתוספות 

בא"ד וא"ת א"כ מאי קא משמע לן פשיטא דיש להן קנס כו' עכ"ל עיין ע"ז בחידושינו 

 ':פרק ד' וה

 בא"ד והא דלא תנא מצרי חלק ג' הכותיתד"ה ועל תוספות 

בא"ד והא דלא תנא מצרי ואדומי משום שיש להן היתר כו' עכ"ל יש לדקדק דהא תני 

נדה שיש לה היתר ומיהו מאחות אשה ודאי דלא קשיא מידי דאפשר שלא תבא לידי היתר 

צרי שלא תמות אשתו ויש ליישב דה"ק דלא פסיקא ליה למיתני מצרי ואדומי משום דיש מ

ואדומי שיש להו היתר דהיינו אחר ג' דורות אבל נדה ואחות אשה פסיקא ליה למיתני סתם 

 :באיסורייהו משמע ובהכי ניחא דקשיא להו מיבמה לשוק בשעת איסורא וק"ל

 משנה דידן קתני אחות אשה ונדה בהדי נערות פסולותב (1

בהדי נערות פסולות משום "שיש להן  ניחא להו דבמשנה לא קתני מצרית ואדומית דור ראשון ושני תוספות (2

 היתר" אבל מקשי למה לא קתני מחזיר גרושתו משניסת ויבמה לשוק בהדי נערות פסולות

 תוספות באמרם "יש להן היתר" כוונת לברר  –מהרש"א  (3

האם כיוונו תוספות אשר פסול מצרי ואדומי יכלה בדור ג' ודהיינו טעם דלא קחשיב להו  –שאלה  (א

 ערות פסולותמתניתין בהדי נ

 לא יתכן דהרי קתני נדה בהדי נערות פסולות אע"ג דברור שיכלה פסול שלה בטבילתה –תשובה  (ב

i)  אחות אשתו אע"ג דפסול שלה יכלה במיתת  דקתנימהא אף דלא יתכן האם מצינו להוכיח  –שאלה

מהא דמקשי תוספות דמשנה הוי לה למיתני יבמה לשוק בהדי נערות פסולות אע"ג אף אשתו ו

 דפסול שלה יכלה לאחר ייבום וגירושין או לאחר חליצה

ii)  פסול דאחות אשה יכול להיות שלא יכלה לעולם באם תמות בחיי אשתו דהרי  –לא  –תשובה

 ופסול דיבמה לשוק יכול להיות שלא יכלה לעולם אם לא תתיבם ולא נעשית חליצה 

כתי מצרית ואדומית מקריא הגם מצרית ואדומית בדור שלישי א –הכי כיוונו תוספות מוכרח דאלא  (ג

האריך ולכן כדי ליחשב מצרית ואדומית בהדי נערות פסולות הוי איצטריך למשנה ל – ותפסול ןדאינ

מבלי לפרש דבקודם פסיקא לי' למתני לה סתם מה שאין כן נדה  –ב' קאי דור בפרש דבדור א' או ול

לפני  דאייריצטריך למשנה לפרש דה ולא איום דנדה לאחר טבילתה לא מיקריא נטבילה איירי מש

 טבילתה

 –במהלך זו מנומק נמי דמיתני אחות אשתו מחמת דאשה לא מיקריא אחות אשתו אלא בחיי אחותה  (ד

ומנומק נמי הא דמקשי תוספות אמאי לא קחשיב יבמה לשוק בהדי נערות פסולות דהיינו משום דאשה 

 וצהלא מיקריא יבמה לשוק אלא כל עוד שלא נתייבמה ואינה חל
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 מחזיר גרושתובא"ד 

בא"ד מחזיר גרושתו משניסת ונבעלה שלא כו' עכ"ל היינו לרבי יוסי בן כיפר בפ"ק 

דיבמות דלא אסר מחזיר גרושתו אלא משניסת ונבעלה אבל חכמים פליגי עליה התם ע"ש 

 וק"ל

 ועוד יש לומרבא"ד 

לאוין דקתני בא"ד ועי"ל דהכא לא חשיב אלא פסולי קהל עכ"ל ר"ל ברישא בחייבי 

 :לגבייהו לא חשיב אלא פסולי קהל אבל בסיפא ודאי דקתני שאר פסולין וק"ל

)סיפא(  –)רישא( ממזרת אשר היא בלאו וכן גיורת שנתגיירה וכו'  – אלו נערות שיש להן קנס – משנה (1

 אחותו וחייבי כריתות אחרות

 תוספות (2

 ישאלה ברקתני מחזיר גרושתו נמי עובר בלאו ואמאי לא  –קשיא  (א

 לבעלהסורה דיקא משא"כ מחזיר גרושתו דא אלא פסולי קהללא קתני  – תירוץ (ב

 מהרש"א (3

 קהל יפסולמ הבסיפא תנא הבא על אחותו וכו' דאינהרי  – קשיא (א

 בסיפאו – אינה מפסולי קהלדמחזיר גרושתו  תנילכן לא קו אלא פסולי קהלקתני ברישא לא  – תירוץ (ב

 בלאוהיא משא"כ מחזיר גרושתו שאלא חייבי כריתות קתני לא  שאינן פסולי קהל קתנידבקושטא 

 תד"ה ועל אשת אחיו

בד"ה ועל אשת אחיו כו' א"כ תקשי ליה סיפא דקתני הבא על בתו כו' דאי לעצמה תקשי 

ליה דמחלה כו' עכ"ל דבריהם דהכא צ"ע מאי א"כ תקשי סיפא כו' דבסיפא בלאו רישא 

רי הקנס שלו ואי לעצמה הרי מחלה וראיתי תקשי ממ"נ אי איירי במפותה דאי לאביה ה

מי שהגיה בדברי התוס' אכתי במקום א"כ וגם זהו דחוק ודברי התוספות בפרק בן סורר 

מוכיחין דלאו מסיפא לחוד קשיא להו אלא מרישא לסיפא וכבר פירשנו שם דבריהם על 

דקתני להו נכון דהך סיפא דבתו אינו מוכרח דאיירי במפותה אלא הרישא דחייבי כריתות 

בחד בבא איירי במפותה תדע דתקשה להו מגיורת דאי איירי במפותה ע"כ קנסה לעצמה 

והרי מחלה אלא על כרחך כיון דבבא אחריתי הוא לא איירי במפותה אבל הכי קשיא להו 

מרישא לסיפא כיון דרישא איירי במפותה וסבירא ליה ע"כ כתנא דברייתא בנתארסה 

בסיפא נמי אתיא כתנא דברייתא והך דבתו א"נ דמוקמא לה ונתגרשה דקנסה לאביה ע"כ 

בנתארסה ונתגרשה הרי קנסה לאביה ול"ל טעמא דקלב"מ דלא ניחא לן לאוקמא מתני' 

רישא וסיפא בתרי תנאי אליבא דר"ע וע"פ הדברים האלה יש לכוין דבריהם הכא שכתבו 

פא בתרי תנאי אלא א"כ תקשי ליה סיפא כו' דלא ניחא לן לאוקמא מתניתין רישא וסי

דלרווחא דמלתא כתבו בסוף דבריהם דאי לעצמה כו' ר"ל דאי לעצמה ותוקמא הסיפא ג"כ 

במפותה וקנסה לעצמה תקשי ליה דמחלה וממ"נ תקשי סיפא בלאו רישא זהו הנראה לי 

 :לכוין דבריהם על פי דבריהם דפרק בן סורר ע"ש בחדושינו

 הבא על אחותו)בבא ב'(  –וכו'  הבא על הגיורת)בבא א'( קנס אלו שיש להן רישא  –משנה כמבואר ברש"י  (2

אין בהן אף על פי שהן בהכרת שוגירשה שאין בה מיתה אלא כרת  ושנתקדשה לו לאחי ועל אשת אחיו
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ואלו שאין להן קנס הבא על בתו )בבא ג'( בדף לו: סיפא  – וכרת לא פטר לי' מן התשלומין מיתת בית דין

 מפני שמתחייב בנפשו שמיתתן בידי בית דין וקם לי' בדרבה מיני' 

נתארסה דף לח: בר' עקיבא דברייתא  –ר' עקיבא דמשנה בדף לח. נתארסה ונתגרשה קנסה לעצמה  (3

סה דקנכיון מחלי דלר' עקיבא דמשנה נתארסה ונתגרשה במפותה אין לה קנס  – קנסה לאביהונתגרשה 

  מדעתה עבדהלעצמה ו

 חייבי כריתות ומיתות ב"ד שהן עריות ויש בה קלון ופגם לנרדף  ובנפשמרודף משנה סנהדרין עג. מצילין  (4

בנפשו אמאי משלם קנס הרי מיתה  ההבא על אחותו כיון דניתן להצילממשנה דידן מקשיא  –גמרא שם  (5

 דהא אינה מקפדתתה ולא ניתן להצילה במפומשנה דידן איירי  –תירוץ דרב פפא  –ותשלומין יש כאן 

בנים  ואחיל הי'בשאו איירי דלאו יבמה היא להבא עלי' דהך דאשת אחיו פר"ח  –ועל אשת אחיו  – תוספות (6

וקשה  –גירשה ו ולאחינתארסה שאו  (אכתי בתולה היתה כשנאנסה)ולכן מאשה אחרת ומת מן האירוסין 

אשר הבא על אשת אחיו נמי במפותה מסתבר במפותה בא על אחותו לר"י ב"ר אברהם לרב פפא דמוקי ה

ארסה תנלר' עקיבא דמשנה דכיון בנתארסה ונתגרשה לאשת אחיו תקשי דהיכי מצי לאוקומי איירי ו

דאין הכי נמי  י תימאוכ –ומחלי מפותה אין לה קנס משום דמדעתה עבדה נמצא דלעצמה קנסה ונתגרשה 

נתארסה ונתגרשה קסבר תנא דמתניתין כר"ע דברייתא דאיירי אבל רשה ובנתארסה ונתגדמשנה במפותה 

הבא על בתו פטור משום דקם ליה  תיקשי ליה סיפא דקתני אם כןמחיל מפותה ולא מציא קנסה לאביה הוי 

אי דהרי הקנס שלו ו ופטורקנסה לאביה הוי לר"ע דברייתא נתארסה ונתגרשה דבדרבה מיניה תיפוק ליה 

  מחלה וממה נפשך תקשי סיפאמפותה תיקשי דאכתי לעצמה אמרת דאתיא כר' עקיבא דמשנה דקנסה 

 מהרש"א (7

הרי ד "תקשי סיפאדאוקמת רישא כר' עקיבא דברייתא דקנסה לאביה  אם כן"דבריהם דהכא צ"ע מאי  (א

)לפי ר' עקיבא לאביה קנסה תקשי ממ"נ דאי נמי בסיפא בלאו רישא אי איירי במפותה אז בקושטא 

 הרי מחלה )לפי ר' עקיבא דברייתא( לעצמה קנסה הרי הקנס שלו ואי דברייתא( 

דברי התוספות בפרק בן סורר מוכיחין עוד דו –דחוק "אם כן" במקום  "אכתי"בדברי התוס' להגיה ו (ב

  קושיתייהו לסיפא מבוססת ארישאד הדגישל אם כןדלא כיוונו ללשון "אכתי" אלא דמדייקי בלשון 

אלא חייבי כריתות דקתני להו בחד בבא דלא מוכרח דאיירי במפותה  מסתברכדי לפרש דברי תוספות ו (ג

תדע דתקשה  –אינו מוכרח דאיירי במפותה דבתו בבבא ג' סיפא מה שאין כן )בבבא ב'( בהדי אחותו 

אחריתי  אי איירי במפותה ע"כ קנסה לעצמה והרי מחלה אלא על כרחך כיון דבבאבבבא א' להו מגיורת 

  "ממה נפשך"ונמצא אשר לבתו בסיפא גופא ליכא להקשות הוא לא איירי במפותה 

מוכרח איירי במפותה ש)בבא ב'( דרישא דקבעו תוספות כיון ד –מקשי שפיר מרישא לסיפא אבל  (ד

נמי אתיא )בבא ג'( סיפא מסתבר ד –דברייתא בנתארסה ונתגרשה דקנסה לאביה  ר' עקיבאכדאתיא 

אלו לא מוקמת לה בנתארסה ונתגרשה פשיטא דקנסה לאביה ותיקשי דברייתא והך דבתו כר' עקיבא 

לא הרווחת דהרי לר' דמוקמא לה בנתארסה ונתגרשה ואי נמי דהרי הקנס שלו  ל"ל טעמא דקלב"מ

לא ניחא לן לאוקמא ו –כיון דהקנס שלו קנסה לאביה ול"ל טעמא דקלב"מ מכל מקום עקיבא דברייתא 

דאם כן וע"פ הדברים האלה יש לכוין דבריהם הכא שכתבו  – יבא דמשנה שלא כרישאלסיפא כר' עק

 תקשי ליה סיפא כו' דאוקמת לרישא כר' עקיבא דברייתא 

תיקשי ליה דמחלה וממה נפשך דאי לעצמה "כתבו בסוף דבריהם בתוספות למה זו ואל תיקשי למהלך  (ה

דאלו )הגם דלא מוכרח( אוקמת לסיפא א אלא דלרווחא דמלתדלא כתבו ככה " דאימא לך תקשי סיפא

דהרי הקנס שלו  ל"ל טעמא דקלב"מולא בנתארסה ונתגרשה פשיטא דקנסה לאביה ותיקשי במפותה 

הרי מחלה ואלו לאביה לעצמה קנסה תיקשי ממה נפשך דאלו לה בנתארסה ונתגרשה  תדמוקמואי נמי 

 הרי הקנס שלו ולמה קתני דבקם לי' בדרבה מיני' תליא מילתא
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 בא"ד עד שלא מת

 :בא"ד עד שלא מת ומת וה"ה עד שלא כו' עכ"ל עי' בפרק בן סורר ובחדושינו שם

 דף כט:

 רש"י ד"ה אף קנס במקום מכר

דף כט עמוד ב[ בפרש"י בד"ה אף קנס במקום כו' ומשום קנס נקט בת שלש אבל למכר ]

כור עד שתביא מבת יום אחד כו' עכ"ל וה"ה דהמ"ל ומשום קנס נקט עד שתיבגר אבל למ

 :שתי שערות אלא דחדא מינייהו וקמא נקט וק"ל

 קטנה מבת שלש שנים ויום אחד עד שתיבגר יש לה קנס אליבא דחכמים –ברייתא  (1

 בגרעד שתי ב' שערות עד שתביא  בת ג' שנים בת יום אחד

 קנס קנס קנס 

ולכאורה משמעו אשר מכר יש לה משהיא בת שלש שנים ויום אחד עד  –אף מכר אית לה  – גמרא (2

 שתיבגר

 בגרעד שתי ב' שערות עד שתביא  בת ג' שנים בת יום אחד

 קנס קנס קנס 

 מכר מכר מכר 

 רש"י (3

 הרי מכר יש לה אף מבת יום אחד –קשיא  (א

 אחדמבת יום אבל מכר אין הכי נמי דיש לה  משום קנס נקט בת שלש שנים –תירוץ  (ב

 בגרעד שתי ב' שערות עד שתביא  בת ג' שנים בת יום אחד

 קנס קנס קנס 

 מכר מכר מכר מכר

 מהרש"א (4

 ליכא מכר ב' שערותלאחר שמביאה הרי  אמאי אמרת במכר עד שתיבגר – קשיא (א

 ליכא מכר שתביא ב' שערותלאחר דואין הכי נמי  – משום קנס נקט עד שתיבגרדיקא  – תירוץ (ב

 בגרעד שתי ב' שערות עד שתביא  ג' שניםבת  בת יום אחד

 קנס קנס קנס 

  מכר מכר מכר

נמי דמשום קנס נקט עד פירש ולא  רש"י דמשום קנס נקט בת שלש שניםפירש אמאי  – קשיא (ג

 שתיבגר

 לפי שאירע ראשית"בת יום אחד" כלומר דנקט  – קט חד מינייהו וקמא נקטנ – תירוץ (ד

 ובא"ד בקידושין תד"ה חילולין הוא עושה

תוס' בד"ה חילולין כו' ותימה דלר"י אף על גב דאין ממזר כו' מודה דאין קדושין כו' 

עכ"ל ק"ק אמאי לא תקשי להו מיבמה לשוק אף על גב דאין ממזר ממנה לחכמים דפליגי 

 :אדר"ע בפרק האשה רבה ס"ל דאין קדושין תופסין בה כמ"ש התוספות לקמן ודו"ק
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' יהושע רותיקשי ד – ממזראינו עריות אשר וולד שלהן אותן קידושין תופסין בדמשמע בגמרא   – תוספות (1

 ואפ"ה אית לי' דאין קידושין תופסין בחייבי כריתות אית לי' דאין ממזר מחייבי כריתות

ואפ"ה  כמים כמבואר ביבמות דף צב:אליבא דחיבמה לשוק אין ממזר ממנה ד מצי נמי להקשות – מהרש"א (2

 בתד"ה הכל מודים לקמן דף ל. בלהו דאין קידושין תופסין בה כמבואר  סבירא

 בא"ד בקידושין

בא"ד וא"ת בקדושין כו' אמאי לא יליף מינה דכל היכא דהוי ממזר לא תפסי כו' עכ"ל 

 :ובתוספות בפרק האומר כתבו לתרץ דאליבא דר"י דאין תולה זה בזה פריך התם וק"ל

 דף ל.

 תד"ה אי לאפוקיסוגיא דחייבי כריתות חלק א' 

דף ל עמוד א[ תד"ה אי לאפוקי כו' ומסתמא הכא אליבא דכ"ע מספקא כו' עכ"ל דפלוגתא ]

דר"י ור"ל דאמוראי נינהו התם ולא ה"ל לתלמודא למסתם אי לאו דאליבא דכ"ע מספקא 

מ"ש כר"מ כאבל לקמן גבי איכא בינייהו בעולה לכה"ג אף על גב דסתם קאמר דלא 

 :פליג ר"מ כו' וק"ל אי התוספות לקמן דאין לחוש בהאי

 ברייתא (1

 משמעו דליכא קנס אלא לאשה הראוי' לולכאורה "ולו תהי' לאשה"  (א

i) קידושין תופסין בה דאתא ללמד דליכא קנס לאשה שאין בה הוי' דהיינו דאין  שמעון התימני אומר 

ii) אתא ללמד דליכא קנס לאשה שאינה ראוי' לקיימה אע"ג דיש בה הוי' ד ר' שמעון בן מנסיא אומר

 וקידושין תופסין בה 

 גמרא (2

דלדידי' נמצא ו – ר' עקיבא ס"ל דאין קידושין תופסין בין בחייבי כריתות בין בחייבי לאוין –קשיא  (א

תיקשי ו –אשה שהיא בלאו לא זו בלבד דאינה ראוי' לקיימה אלא אף זו דאין קידושין תופסין בה 

עיין רש"י ד"ה מאי בינייהו דמטעם שאינו  – מאי בינייהו דשמעון התימני ור' שמעון בן מנסיאדאליבי' 

 מעניננו לא נחית קושיא זו אלא אר' שמעון בן מנסיא

 – שהיא בלאואף על פי  אלמנה לכ"גלר' עקיבא דקידושין תופסין באמר אתיא כר' סימאי ד – תירוץ (ב

ולר' אע"ג דאינה ראוי' לקיימה  יש לה קנסלכן לשמעון התימני יש בה הוי' ו הלכך באלמנה לכהן גדולו

 אינה ראוי' לקיימה אין לה קנסמחמת דשמעון בן מנסיא 

 המשך דגמרא (3

ומסופקין אלו פליג ר' ישבב דיקא בהא דס"ל דלר' עקיבא אין קידושין תופסין ר' ישבב פליג אר' סימאי  (א

ר' עקיבא אין קידושין תופסין דלבאלמנה לכהן גדול שהוא בלאו או "טעמי' דנפשי' קאמר" כלומר דס"ל 

 אפילו בחייבי עשה 

 קשיא  (ב

i)  ניחא שי' קאמר ולאו טעמי' דנפאלו ר' ישבב ר"ל דר' עקיבא ס"ל דקידושין תופסין בחייבי עשה

בין שמעון התימני בין ר' שמעון בן מנסיא אית להו דאע"ג דבאלמנה לכהן גדול אליבא דר' עקיבא 

מ"מ איכא בינייהו חייבי עשה דלשמעון התימני קידושין נס משום דאין קידושין תופסין בה דליכא ק

 קנסתופסין בה ויש לה קנס ולר' שמעון בן מנסיא אינה ראוי' לקיימא ואין לה 
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ii)  אין קידושין תופסין אפילו בחייבי עשה דלר' עקיבא ס"ל טעמי' דנפשי' קאמר ור' ישבב אבל אלו

 קושייתן במקומה עומדת דמאי בינייהו דשמעון התימני ור' שמעון בן מנסיא

לכולי עלמא קידושין תופסין בבעולה לכהן גדול הלכך לשמעון התימני יש לה קנס ולר' שמעון  –תירוץ  (ג

 מחמת דאינה ראוי' לקיימה אין לה קנס בן מנסיא

לכן אכתי בתולה היתה פי' בקונט' בעולה שלא כדרכה ו – בעולה לכהן גדולאיכא בינייהו תוספות ד"ה  (4

 כשנאנסה 

כשירה לכ"ג בעולה שלא כדרכה אי בי אלעזר היא בפרק הבא על יבמתו פלוגתא דר"מ ור – קשיא (א

 "בינייהו דשמעון התימני ור' שמעון בן מנסיאדאמר כשירה לכ"ג מאי  ' מאירולר"וה"ל למימר 

ואור"י דמר"ע פריך  אין קידושין תופסין בחייבי לאוין מאי בינייהודאמר ' עקיבא ולרלעיל כדקאמר 

שפיר כדי לאוקומי ר"ש בן מנסיא שהוא בתרא כר"ע שהיה רבו אבל בהא לא חייש אי פליג ר"מ אר"ש 

 בן מנסיא

 כמבואר במהרש"אד"ה אי לאפוקי  תוספות (5

ולא הוי לה לגמרא  –אמר קאלו ר' ישבב טעמא דנפשי' הוא ר' יוחנן וריש לקיש פלוגתא ד –קשיא  (א

הניחא לריש לקיש מצינו למימר דר' ישבב לאפוקי מדר' סימאי אתא אלא לר' אלא למימר למסתם 

 קאמר מאי איכא למימר 'יוחנן דאית לי' דר' ישבב טעמא דנפשי

 רש"אמה (6

 פליג ר"מ כו'אי דאין לחוש בהאי תוספות מסקי ומאי שנא דבד"ה בעולה  – קשיא (א

אי לאו  למסתםגמרא ולא ה"ל ל בכוונת ר' ישבב היאדאמוראי פלוגתא פלוגתא דר"י ור"ל  –תירוץ  (ב

אבל לגבי איכא בינייהו בעולה לכה"ג אין אמר קאלו ר' ישבב טעמא דנפשי' דאליבא דכ"ע מספקא 

דהרי לא אתי' בגמרא אלא לברר האיך להתאים דברי ר' שמעון בן מנסיא  אי פליג ר"מ כו' לחוש בהאי

 ר' מאיר פליג אר' עקיבאד האואין מן הענין ודברי ר' עקיבא רבו 

 תד"ה הכל מודיםסוגיא דחייבי כריתות חלק ב' 

כ"ל יש בד"ה הכל מודים כו' ותימה מנליה כו' דרבינהו קרא כו' וחד לחייבי כריתות כו' ע

לדקדק בזה ומאי קושיא ואימא דע"כ מתניתין מפקא מדרבי נחוניא דאיכא לאוקמי הני 

תרי קראי חד לחייבי לאוין וחד ליבמה לשוק דלא תפסי בה קדושין אבל חייבי כריתות 

לרבי נחוניא לא וכעין זה הקשו התוספות גופייהו לשמעון התימני ויש ליישב דלעיל הקשו 

למימר דמפקא דאימא דאתי קרא ליבמה לשוק לחוד והכא ק"ל נמי  לשמעון התימני מנלן

מנלן דמפקא דאימא דס"ל דלא אתי קרא ליבמה לשוק לחוד ובין הכא ובין הכא תקשי להו 

 :מנלן דמפקא כיון דאיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי ודו"ק

קידושין  אף על גב דבדרך כלל תופסין  –אין קידושין תופסין בחייבי כריתות  –אחות אשה בכרת  –הקדמות  (1

קידושין תופסין בה כמבואר ביבמות דף צב: אין דבלאו היא ואף על פי כן בחייבי לאוין שאני יבמה לשוק 

דליכא קנס לאשה דאין למיעוט ו"ולו תהי' לאשה"  ישור' שמעון בן מנסיא תרוייהו דר שמעון התימני –

ר'  – סיא ליכא קנס אפילו לאשה שהיא בלאו וקידושין תופסין בהר' שמעון בן מנל –קידושין תופסין בה 

 נחוניא בן הקנה אית לי' דחייבי כריתות פטורין מן התשלומין דקם לי' בדרבה מיני'

חייבי לאוין דקידושין תופסין בהן ואידך לקנס חד לרבות  –תרי ריבויא סמכינן א –משנה כמבואר בגמרא  (2

  ין קידושין תופסין בהןלרבות קנס לחייבי כריתות אשר א

 דפוטר חייבי כריתות מתשלומין בן הקנה" מדר' נחוניא"ולאפוקי  –לישנא דגמרא בדף לא.  (3
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ר' ית לה דדאחותו ושאר חייבי כריתות יש להן קנס לקתני דידן ד משנה"לאפוקי" משמעו אשר  –רש"י  (4

 נחוניא בן הקנה 

והיינו טעמא בעלמא בן הקנה  מפקא מדר' נחוניאלא שנה לעולם אימא לך דמ – קשיא לרש"י – תוספות (5

דיש קנס לחייבי לאוין ואידך למילף חדא  ריבויא דלעילתרי דסמכינן על הני  דמשלם קנס אע"ג דבהכרת

 הןחייבי כריתות יש קנס אע"ג דאין קידושין תופסין בדאף ל

 שיטת תוספות שלא כרש"י (6

לא ס"ל כדר' נחוניא בן הקנה ושמעון התימני תרוייהו  ר' שמעון בן מנסיאמשמעו אשר  ""לאפוקי (א

 כריתות  לחייבימחמת דצריכין למיסמך על ולו תהי' לאשה למעט דאין קנס 

דס"ל דיש קנס לחייבי לאוין ולכן מוכרח דאוקמא למיעוט "ולו תהי' התימני  עוןתינח לשמ –קשיא  (ב

מיהת לר' שמעון בן מנסיא נימא  –קנה ומזה מוכח דלית לי' דר' נחוניא בן ה לאשה" לחייבי כריתות

ואין הכי נמי אשר למעט קנס לחייבי לאוין  סדלא איצטריך למיסמך על ולו תהי' לאשה אלא למעט קנ

 לחייבי כריתות סמיך על הך דר' נחוניא בן הקנה

כר' נחוניא בן הקנה ס"ל ואכן אף בלי מיעוטא דקרא הוי ועוד קשה אפילו לר' שמעון התימני דלמא  (ג

למילף דליכא קנס ליבמה אלא איצטריך שמעון התימני למיעוטא לא ו –יפטרי חייבי כריתות מקנס מ

 תופסין בה הגם דאינה בכרת ןלשוק דאין קידושי

 מהרש"א (7

דע"כ מתניתין מפקא לרש"י תוספות ליתרצי לשיטתייהו לשמעון התימני כעין דמקשי תוספות  –קשיא  (א

חד לחייבי לאוין וחד ליבמה לשוק דלא תפסי בה קדושין ריבויא מדרבי נחוניא דאיכא לאוקמי הני תרי 

קנס לחייבי דאיכא במשנה כן קתני וכיון דאף על פי  לחייבו בקנסליכא ריבויא חייבי כריתות לאבל 

 מפקא מדר' נחוניאמשנה כריתות מוכח ד

דחד למימר  דאיכאכיון מדר' נחוניא בן הקנה מפיק משנה ד דלא מוכרח לשיטת רש"י מקשי –תירוץ  (ב

 דלא מוכרחדומה להא דמקשי תוספות בהיפוך  – ולא ליבמה לשוק לחוד ריבויא אתא לחייבי כריתות

אף בלי מיעוטא דקרא הוי מיפטרי למימר ד דאיכאכיון ר' נחוניא בן הקנה מפיק מדדשמעון התימני 

ף דליכא קנס ליבמה למילאלא איצטריך שמעון התימני למיעוטא לא ודמדר' נחוניא חייבי כריתות מקנס 

 לשוק 

 מיום שחרב בית המקדש

בד"ה מיום שחרב כו' והא תני רבי חייא אף על פי שבטלו כו' והתם בזמן שבהמ"ק קיים 

כו' עכ"ל הא דלא קשיא להו מעיקרא אמאי נקט משחרב בהמ"ק הא בזמן שבהמ"ק קיים 

 :נמי דין ארבע מיתות לא בטלו עי' בתוס' פרק אחד דיני ממונות וק"ל

 דף ל:

 דין ד' מיתות תד"ה 

דף ל עמוד ב[ בד"ה דין ד' מיתות כו' והא בר נחש הוא לפי שהחמיר עליו יותר עכ"ל ]

 :דלא היה עליו אלא דין הריגה דקילא מהכשת נחש שהוא חיוב שריפה וק"ל

 מיום שחרב בית המקדש דין ד' מיתות לא בטלו – גמרא (1

ע"י תשובה הקב"ה מיקל היינו משום ד שמתים על מטתםרואים עובדי כוכבים ואף על גב ד – תוספות (2

 ולפעמים מוחל לגמרי
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בתמי'  מקשי האי בר נחשו –בסוף הכישו נחש  (דדינו בסייף)אחד שהרג חבירו  – סנהדריןגמרא במסכת  (3

 דלכאורה משמעו דמקשי למה הקילו לו

 מהרש"א המשך תוספות כמבואר ב (4

 והלכך הקילו לו תשובהימא דהועיל לו נ –קשיא על קושיא דגמרא  (א

חמיר ממיתת על הא דמיית במיתת שריפה שהיא מקשי ו מיתת נשיכת נחש דומה לשריפה – תירוץ (ב

  סייף

 ר שאכל תרומהזתד"ה 

בד"ה זר שאכל כו' ואוכל תרומה בשוגג והזיד במעילה כו' דחייב גזירת כו' עכ"ל דבריהם 

לא פטר אביי אלא מזיד דמיתה צריכין ביאור מאי קשיא להו משוגג דתרומה לאביי דהא 

משום דקלב"מ וכן מאי קשיא להו הזיד במעילה לרבי כו' דחיוב דמעילה נמי אינו אלא 

בשוגג כדמוכח סוגיא דפרק כל שעה אבל סמכו עצמם בזה אמה שכתבו לקמן בדבור זה 

דאפילו בשוגג אמרינן דקלב"מ כו' כדאמרינן לקמן דחייבי מיתות שוגגין פטורין 

כיון שבמזיד קלב"מ ואהא קשיא להו לאביי דקאמר לרבי נחוניא דחיוב מיתה  מתשלומין

בידי שמים פוטר מתשלומין כמו מיתת ב"ד ליפטור נמי בשוגג דתרומה מה"ט וכן לרבי 

דהזיד במעילה במיתה לא ליחייב נמי אשוגג ואהא תירצו דגזירת הכתוב בהו שיהיה שוגג 

תשלומין וע"כ דלא שייך קלב"מ בשוגג דידהו  חייב בהו בתשלומין דגלי בהו קרא חיוב

כמ"ש לקמן דאל"כ לא תמצא מעילה בהקדש וכן חיוב תשלומין בתרומה כמ"ש התוס' 

 :לקמן וק"ל

 –זר שאכל תרומה בשוגג משלם קרן וחומש  – מיתה בידי שמיםבזר שאכל תרומה במזיד  – הקדמה א' (1

 לה חייב בתשלומיןשגג במעי –רבי ס"ל דהזיד במעילה במיתה בידי שמים 

אביי אית לי' אשר  –ר' נחוניא בן הקנה אית לי' דחייבי כריתות מזידין פטורין מתשלומין  –הקדמה ב'  (2

 אליבא דר' נחוניא בן הקנה חייבי מיתה בידי שמים נמי פטורין מתשלומין

במזיד  אוכל תרומהלכולי עלמא הגם ד קרן וחומשמשלם תרומה בשוגג אוכל  –לאביי  קשיא –תוספות  (3

חייב בתשלומין אפילו לרבי דאית לי' דהזיד במעילה במיתה בידי שגג במעילה עוד ו –במיתה בידי שמים 

 שמים

 מהרש"א  (4

 אלא במזידבמיתה בידי שמים מילתי' אביי אמר לכאורה לא  –לקושיית תוספות קשיא  (א

שוגגין פטורין  דאפילו בשוגג אמרינן דקלב"מ כו' כדאמרינן לקמן דחייבי מיתותנקטו  –תירוץ  (ב

אמר לרבי נחוניא דחיוב מיתה בידי שמים זיד קלב"מ ואהא קשיא להו לאביי דמתשלומין כיון שבמ

פוטר מתשלומין כמו מיתת ב"ד ליפטור נמי בשוגג דתרומה מה"ט וכן לרבי דהזיד במעילה במיתה לא 

ומין דגלי בהו קרא ליחייב נמי אשוגג ואהא תירצו דגזירת הכתוב בהו שיהיה שוגג חייב בהו בתשל

קלב"מ בשוגג דידהו דאל"כ לא תמצא מעילה בהקדש וכן חיוב תשלומין שייך חיוב תשלומין וע"כ דלא 

 בתרומה 

 תוספות בא"ד אם כן

בא"ד א"כ הא דתנן התם האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם כו' עכ"ל כתב מהרש"ל 

וה"ה דקשה מתניתא דהאוכל חמץ של הקדש כו' אמתני' דהאוכל תרומת חמץ אי ר' 

נחוניא סבר כרבי עכ"ל ולא הבנתי דבריו דהא קושטא הוא דהתוס' הקשו כן ומה שיש 
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על דאימא דאיירי בהזיד בכרת דחמץ אבל לדקדק בזה דמאי קשיא להו מהך דהקדש דלא מ

הך דהאוכל תרומת חמץ איירי דשגג גם בכרת דחמץ ושפיר נימא כיון דגלי במיתה גלי 

 :נמי בכרת וכן נראה מפרש"י שם כתבנו בזה ליישב בחדושנו בפ' כל שעה ע"ש ודו"ק

 תד"ה לא צריכא

אמרינן התם משום דא"ל בד"ה לא צריכא כו' ואפי' אי זה נהנה וזה לא חסר פטור כו' כד

את גרמת כו' עכ"ל ר"ל דזה נהנה דבמעיו נהנה מהם פרוטה אלא שזה לא חסר פרוטה 

דהא אי אהדרי' ע"י הדחק לא היה שוה פרוטה צריך זה לשלם כל הנאתו כדאמרינן התם 

בפרק כיצד הרגל במקיף את חבירו מד' רוחותיו דמשום היקפא יתירה צריך לשלם לו 

ס' שם וכן בדר בבית חבירו שלא מדעתו בבית דלא עביד למיגר דזה נהנה ההנאה כפי' התו

וזה לא חסר אלא משום דחסר ממנו שחרירותא דביתא צריך לשלם כל הנאה מיהו יש 

לגמגם בראיה זו התם חסר מיניה מיהת פרוטה ולכך צריך לשלם לו כל ההנאה משא"כ 

 :הכא שהרי לא חסר ממנו פרוטה כלל ודו"ק

של לוי ובעודה בפיו  לוילתוך פיו של שמעון אוכל שוה פרוטה של תחב ראובן  –תוספות ר בגמרא כמבוא (1

פרוטה על לשמעון לשלם לוי חייב  – כשבלעו נהנה שוה פרוטהאבל לאחר כך  נתקלקל ואינה שוה פרוטה

  הנאת מעיו

 תוספות (2

 שוה פרוטה 'כבר לא הי תיבזמן שנהנלוי לשמעון לימא לי' למ"ד דזה נהנה וזה לא חסר פטור  – קשיא (א

 הרי דלא חסרת שוה פרוטה

  תירוץ כמבואר במהרש"א (ב

i)  לאחר דלא אמרינן זה נהנה וזה לא חסר פטור אלא היכא דלא חסרי' אפילו משהו משא"כ הכא

לשלם כל לוי חייב לכן ו האי משהושמעון לחסרי' מיהת ו פחות מפרוטהמיהת אכתי שוה ו עשבל

 הנאתו דהיינו פרוטה

ii) אשר בגלל שדה שמעון נתרבה היקיפו של שדה ראובן מד' רוחותיו שדה שמעון המקיף ן ראוב וכן

ובגלל הקפה יתירה נתרבו יציאות ראובן זוז אחד ברם הנאת שמעון וגדר ראובן את שדהו מבחוץ 

זוז אפילו אלו זה נהנה  10לשלם  במגלגלין על שמעון את הכל וחיי –זוזי  10ע"י גדר זו שויא 

 פטור ולא חסרי' שמעון לראובן אלא זוז אחדוזה לא חסר 

iii)  שמעון מראובןסר יבבית דלא עביד למיגר דח בןורא שלא מדעתראובן הדר בחצר שמעון וכן 

 אף ביותר מזוז כל הנאתולראובן לשלם שמעון צריך ולכן של זוז אחד שחרוריתא דאשיתא מיהת 

 לא מוכח מידיושמעון הדר בחצר חבירו מן הני גווני של ראובן המקיף שדה שמעון  – קשיא – מהרש"א (3

בסוגיא דידן מיהת שוה פרוטה משא"כ שמעון לראובן דהתם ע"י הקפה יתירה ושחרירותא דאשיתא חסרי' 

 שמעון אלא משהו לוי ללאחר בליעתו לא חסרי' 

 תד"ה רב אשיסוגיא דמיתה לזה חלק א' 

בד"ה רב אשי כו' ופליג אדרבא כו' פי' ממון לאב שרצו להפסיד לו כתובתה ונפשות לזה 

שאומרים שבא עליה כו' עכ"ל כצ"ל וכפרש"י התם דבנערה מאורסה איירי וה"ל ממון 

לזה לאב דכל שבח נעוריה לאביה ונפשות לזה דבועל ונערה מקטלו אבל בנשואה כיון 

הו ק"ק למה נקטו התוס' נפשות לזה שאומר שבא דעלה מיקטלי לא משלמי לה ממון מי

עליה ה"ל למנקט נמי נפשות לזה משום הנערה דמקטלה ויש ליישב דלא פסיקא ליה 
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דמיירי בנערה אלא ה"ה בקטנה מאורסה שקיבל אביה קדושין דלא מיקטלה ולא הוה 

 נפשות לזה בקטנה אלא לזה שאומר שבא עליה מיהו בבוגרת ע"כ דליכא לאוקמא כיון

דעלה מיקטלי לא הוה משלמי לה ממון דמה"ט לא איירי בנשואה כפירוש רש"י שם ואהא 

שכתבו התוס' ופליג אדרבא כו' כתב מהרש"ל ותימה א"כ מאי איכא בין רבא לאביי מאחר 

דס"ל לרבא ממון לזה ונפשות לזה דחייב כו' וצ"ל דא"ב אליבא מאן דס"ל ממון לזה 

עכ"ל והוא דחוק דרבא יהיה פליג לפי סברת רבה בפרק ונפשות לזה פטור כמו לרבה כו' 

בן סורר ולא לפי סברתו אבל הנראה דאף לשיטת רש"י דוקא בכה"ג שאכל תרומה שלו 

וקרע שיראין של חבירו מקרי נפשות לזה וממון לזה משום דחיוב מיתה לא בא לו משל 

מקרי שפיר ממון חבירו אבל אם אכל תרומה של חבירו וקרע ג"כ שיראין של אותו איש 

ונפשות לחד דמשל אחד בא לו חיוב נפשות וחיוב ממון וה"ל כגונב חלבו של חבירו ואכלו 

דמקרי ממון ונפשות לחד אף על גב דמיתה לשמים הוא וכה"ג קאמרינן לקמן ]דף לה 

ע"ב[ בהדי דמחייה קרע שיראים דיליה והשתא בכה"ג באכל תרומה של חבירו וגם קרע 

איש דהוה לכ"ע ממון ונפשות לחד פליגי אביי ורבא אף לפי סברת רב' שיראין של אותו 

דלאביי הוא פטור דקלב"מ לרבי נחוניא ולרבא חייב ורב אשי דנקט בכה"ג דממון לזה 

ונפשות לזה לרבותא נקט לה דאפילו בכה"ג פטור לאביי לר' נחוניא משום דנפשות לזה 

 :וממון לזה פטור ס"ל ודו"ק

 הקדמה א' (1

 עיקרי דין קם לי' בדרבה מיני' – א'טבלא 

 חייבין בתשלומין דליכא קם לי' בדרבה מיני' כריתותחייבי  משנה דידן

 פטורין מן התשלומין דקם לי' בדרבה מיני' כריתותחייבי  ר' נחוניא בן הקנה

פטורין מן התשלומין דקם לי' מיתה בידי שמים חייבי  אביי לר' נחוניא בן הקנה

 בדרבה מיני'

אינן פטורין מן התשלומין דליכא  מיתה בידי שמיםחייבי  לר' נחוניא בן הקנה רבא

 קם לי' בדרבה מיני'

)ועל זה חייב מיתה בידי שאכל תרומה משלו רבא זר )ראובן( ו נייהו דאבייאיכא בי אמררב אשי  –גמרא  (2

משום דאף מיתה ר' נחוניא בן הקנה אליבא דביי פטור לא –שמעון ובשעה שבולעה קרע שיראין של שמים( 

משום דמיתה בידי שמים לא פטרתו אליבא דר' נחוניא בן הקנה לרבא חייב  –מתשלומין  וטרתבידי שמים פ

 מתשלומין

שמעון לאו משום ממונא דת ראובן דמיתגוונא דגמרא מיקרי "מיתה לזה ותשלומין לזה" מחמת  – רש"י (3

 מיתה לזה ותשלומין לזה פטורשר לאביי ארב אשי קסבר מכל מקום מיפטר דואתיא 

חייב דאמר בפרק קמא דסנהדרין פלוני בא על בת רבא אית לי' דמיתה לזה ותשלומין לזה מיהת  –תוספות  (4

וכפירוש רש"י התם דבנערה  שבא עלי' העידו עליוש פלוני והוזמו נהרגין ומשלמין ממון לזה ונפשות לזה

ונפשות  לו( דכל שבח נערי' יהלאב מן האירוסין שבאו להפסיד כתובתה)המאורסה איירי והוה לי' ממון לזה 

והוה מיתה ממון  מילא משל לכיון דעלה מקטידכתובתה שלה אבל בנשואה  – (דבועל ונערה מיקטלו)לזה 

 ותשלומין לחד דפטור

 שבא עליה ה"ל למנקט נמי נפשות לזהעליו העידו למה נקטו התוס' נפשות לזה ש –קשיא  –מהרש"א  (5

ויש ליישב דלא פסיקא ליה דמיירי בנערה אלא ה"ה בקטנה מאורסה שקיבל אביה  –משום הנערה דמקטלה 

ודע דבוגרת דינה  –שבא עליה  העידו עליוקדושין דלא מיקטלה ולא הוה נפשות לזה בקטנה אלא לזה ש

  והוה מיתה ותשלומין לחד דפטור ומיקטלהדשבחה לעצמה כנשואה 

  מהרש"ל (6
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גוונא דרב מ"מ ב אף אלו הוי ס"ל רבא כאביי דמיתה בידי שמים פוטרתו מתשלומין –לרש"י  קשיא (א

איכא בינייהו י דרב אש הא דאמר קשהו – מצד מיתה לזה ותשלומין לזהאליבא דרבא הי' חייב אשי 

 רבא פליג על אביי מחמת דרבא ס"ל דמיתה בידי שמים לא פוטרתו מתשלומיןהא ד

ממון לזה ד קסברבפ' בן סורר ומורה דאתיא רבה דאליבא רב אשי " דיכא בינייהוא"הך  – תירוץ (ב

 ונפשות לזה פטור

  מהרש"א (7

לא אתיא במיתה לזה וכו' בינייהו דאביי ורבא  אאיכלרב אשי נמצא אשר דתירוץ מהרש"ל דחוק  (א

  יהורבא גופיאביי ות ולשיט

מקרי נפשות  חבירו שלוקרע שיראין  שלושאכל תרומה  גוונאאבל הנראה דאף לשיטת רש"י דוקא ב (ב

וקרע ג"כ  חבירואבל אם אכל תרומה של  –לזה וממון לזה משום דחיוב מיתה לא בא לו משל חבירו 

מקרי שפיר ממון ונפשות לחד דמשל אחד בא לו חיוב נפשות וחיוב ממון וה"ל  חבירואותו שיראין של 

לשמים הוא וכה"ג קאמרינן כגונב חלבו של חבירו ואכלו דמקרי ממון ונפשות לחד אף על גב דמיתה 

תרומה של חבירו כשאכל )והשתא בכה"ג  –דף לה ע"ב בהדי דמחייה קרע שיראים דיליה בדף לקמן 

אית פליגי אביי ורבא דלאביי פטור ד (וגם קרע שיראין של אותו איש דהוה לכ"ע ממון ונפשות לחד

ם דאית לי' דחייבי מיתה בידי מטעדיקא  קלב"מ לרבי נחוניא ולרבא חייבלי' דאף במיתה בידי שמים 

 שמים אינן פטורין מתשלומין

  משלואכל תרומה גוונא דלרב אשי אמאי מביאין בגמרא אם כן  –קשיא  (ג

 ביי פליג על רבא ואית לי' דפטור אף במיתה לזה וממון לזהלמילף דא –ירוץ ת (ד

"ד וריב"א אומרתוספות באסוגיא דמיתה לזה חלק ב'   

וריב"א אומר דבכ"מ מיתה לזה ותשלומין לזה חייב ועבד כפות לו וכו' עכ"ל  בא"ד

דקרע שיראין דפטור היינו משום  ודשמעתיןולפירושו צריך לומר הך דהדליק את הגדיש 

דלא מקרי מיתה לזה ותשלומין לזה כיון דהמיתה לשמים ולא בשביל אדם כמ"ש התוס' 

 :ש ודשמעתין בלא"ה וק"ללעיל אבל לפי' ר"ת ניחא הך דהדליק הגדי

 המשך תוספות (1

מוכרח תנן והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור מפני שנידון בנפשו ו –שלא כרש"י ריב"א שיטת  (א

חשיב מיתה ותשלומין לאחד הואיל ולא מתחייב מיתה בשביל אדם אלא לשמים וה"נ אכילת תרומה ד

 אפילו לרבאוקריעת שיראין הוי מיתה ותשלומין לאחד 

דממון לזה ונפשות לזה חייב רבא  דוקא גבי עדים זוממים אית ליה –בינו תם שלא כרש"י שיטת ר (ב

 מטעם שאינו מעניננו אבל בעלמא מיתה לזה ותשלומין לזה פטור

אף אלו מקרי מיתה לזה מכל מקום פטור אפילו לפי' ר"ת ניחא הך דהדליק הגדיש ודשמעתין  –מהרש"א  (2

 ממון לזה ונפשות לזה חייבדדיקא בעדים זוממין ס"ל ד אלרב

 דף לא.

תד"ה שעקירה צורך הנחה ' חלק אצורך הנחה עקירה סוגיא ד
 היא

דף לא עמוד א[ תד"ה שעקירה צורך הנחה כו' וה"ה דלית ליה דעקירה כו' ולא הוה ]

מפליג בין מצי לאהדורי ללא מצי לאהדורי כו' עכ"ל דבריהם צריכין ביאור דודאי ללישנא 
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מצי לאהדורי ללא מצי לאהדורי ואימא דר' ירמיה נמי הכי ס"ל וללישנא  בתרא מפליג בין

קמא לא הוו צריכין הוכחה ותדע כו' דלא מפליג דפשיטא הוא דבהכי פליג לישנא קמא 

אלישנא בתרא כדקאמר תלמודא וכ"כ התוס' בפרק הניזקין דרבי ירמיה מפליג והנראה 

רמיה פריך התם בפרק מרובה דלית ליה בכוונת דבריהם הכא דגם אם נאמר דאליבא דר' י

עקירה צורך הנחה כמו דלית ליה דהגבהה צורך נסוך הוא יש לו לבעל דין לחלוק דע"כ 

רבי ירמיה מיהת מחלק בין מצי לאהדורי ללא מצי לאהדורי מדנקט מילתיה בכה"ג דמצי 

מאי פריך לאהדורי גבי ניסוך ולא נקט למילתיה אפי' בלא מצי לאהדורי וא"כ אכתי תקשי 

במרובה דאיירי בזורק ואהא כתבו דע"כ הא לאו קושיא היא תדע דללישנא קמא דהכא 

דא"א להנחה בלא עקירה אמאי נקט רבי אבין בכה"ג בזורק דאיכא למטעי דטעמא משום 

דלא מצי לאהדורי ה"ל למנקט במעביר דליכא למטעי ביה אלא ע"כ דלההוא לישנא קמא 

מצי לאהדורי ללא מצי לאהדורי וליכא למטעי ביה ה"נ איכא  פסיקא ליה דליכא לפלוגי בין

למימר במרובה דס"ל לתלמודא בפשיטות לרבי ירמיה דלא מפליג נמי בין מצי לאהדורי 

ללא מצי לאהדורי דכי הדדי נינהו וליכא למטעי ביה ושפיר פריך אליבא דרבי ירמיה 

יכא למטעי ביה ושכתבו במרובה וכסברת לישנא קמא דהכא דפסיקא ליה דלא מפליג ול

אבל אם אפשר לניסוך כו' קאי אדלעיל שהוכרח ר"ת לפרש כן משום דאם נאמר דאפשר 

 :לניסוך כו' לא הוה פליג ר' ירמיה ארבי אבין ובהגוזל משמע דפליג כו' ודו"ק

 אמר רב חסדא מודה רבי נחוניא בן הקנה בגונב חלבו של חבירו ואכלו שהוא חייב שכבר נתחייב – גמרא (1

אבין הזורק חץ מתחילת ארבע לסוף  'אבין דאמר ר 'פליגא דר לימא –בה קודם שיבא לידי איסור חלב יבגנ

הכי  – שעקירה צורך הנחה היא הכא נמי הגבהה צורך אכילה היא ארבע וקרע שיראין בהליכתו פטור

עי גחין אי אפשר להנחה בלא עקירה הכא אפשר לאכילה בלא הגבהה דאי בהתם )לישנא קמא( השתא 

מצי מהדר לה דלא זרקו אי בעי לאהדורה לא מצי מהדר לה הכא  ודזרקהתם )לישנא בתרא( ואכיל אי נמי 

מאי איכא בין האי לישנא להאי לישנא איכא בינייהו המעביר סכין ברה"ר וקרע שיראין בהליכתו להך  –

עקירה להך לישנא דאמרת לא לישנא דאמרת אי אפשר להנחה בלא עקירה הכא נמי אי אפשר להנחה בלא 

 דהרי העבירו ולא זרקו מצי מהדר לה הכא מצי מהדר לה

משום דבשעה  פטור מתשלומי ד' וה' לחצר של לוקח זריקהבבחול ומכר בשבת גנב  –משנה בפרק מרובה  (2

 יב ד' וה' על מכירתו ללוקח וקם לי' בדרבה מיני'ב מיתה על העברה לרשות לוקח נתחישנתחיי

מתחייב בנפשו משום אינו ובד' וה' נגמר המכר ונתחייב לוקח  מכי מטי לאויר חצר –שיא ק –גמרא שם  (3

 ליכא קם לי' בדרבה מיני'הרי ד שבת עד שתנוח

 דידן  תוספות (4

א' משום דאי אפשר לעקירה  ישנא קמאבין לל צורך הנחה היאזו עקירה הרי  – גמראד אקושילקשיא  (א

קם לי' בדרבה  טעםוניחא הא דפטור מד' וה' מ –מיירי  ריקהמשום דבז ישנא בתראבין לל –בלא הנחה 

 מיני' 

 כמבואר במהרש"א בינו תםרדתירוץ  (ב

i) התם דקתני  – עקירה צורך הנחה היאלית לי' דד :דף נבאתיא כר' ירמי' בגיטין גמרא ד אקושי

ובגמרא איתמר דרב אמר  – על שגזל ליין בהגבהה המנסך יינו של חבירו במזיד חייב בתשלומיןד

ירמיה דא"ר ירמיה משעת הגבהה הוא  'כדרמשמעו מנסך ממש וליכא בקם לי' בדרבה מיני' מנסך 

והוא היא הרי דר' ירמי לית לי' דהגבהה צורך ניסוך  – דקנה מתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך

 ן ולית לי' דעקירה צורך הנחה היאהדין דפליג אר' אבי
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ii)  ירמיה מחלק בין מצי לאהדורי ללא מצי לאהדורי  ר'דאורה מוכרח כדגיטין לואם תאמר מהך

בלא מצי בגוונא דזריקה מילתיה בכה"ג דמצי לאהדורי גבי ניסוך ולא נקט למילתיה מר לאמד

 מאי פריך במרובה דאיירי בזורקאפילו לר' ירמי' דלאהדורי וא"כ אכתי תקשי 

iii)  דא"א להנחה בלא עקירה אמאי נקט רבי אבין בכה"ג הא לאו קושיא היא תדע דללישנא קמא דהכא

בזורק דאיכא למטעי דטעמא משום דלא מצי לאהדורי ה"ל למנקט במעביר דליכא למטעי ביה אלא 

ר' אבין ע"כ דלההוא לישנא קמא פסיקא ליה דליכא לפלוגי בין מצי לאהדורי ללא מצי לאהדורי ו

ליכא למטעי ביה ה"נ איכא ורק מחמת דנקט דתי' שעקירה צורך הנחה באופן זללא חש למימר למי

דלא מפליג נמי בין מצי לאהדורי דפסיקא לי' ירמיה  'בפשיטות לר גמראלמימר במרובה דס"ל ל

 ירמיה במרובה 'שפיר פריך אליבא דרולכן  ללא מצי לאהדורי דכי הדדי נינהו וליכא למטעי ביה

נגמר המכר ונתחייב לוקח  טי לאויר חצרמכי מלית לי' דעקירה צורך הנחה ולכן אפילו בזריקה ד

 וליכא קם לי' בדרבה מיני' מתחייב בנפשו משום שבת עד שתנוחאינו ובד' וה' 

משמע אבין ובהגוזל בתרא  'ירמיה אדר אבל אם אפשר לניסוך בלא הגבהה לא פליג רבי" –תוספות המשך  (5

 "קצת דרבי ירמיה פליג אדרבי אבין

לא פליג ר' ירמי' אלישנא קמא אפשר לניסוך בלא הגבהה מצינן למימר דבמציאות אלו  – ביאור מהרש"א (6

ודאי במרובה דמה שאין כן קם לי' בדרבה מיני' אית לי' במסכת גיטין דלא אמרינן דהיינו טעמא דר' אבין ו

ואכתי לא מיושבת קושיא דגמרא במרובה דקם לי' בדרבה מיני' ר' ירמי' אי אפשר לעקירה בלא הגבהה ס"ל 

 אפשר לניסוך בלא הגבההדאי ולכן מסיק ר"ת אר' אבין אף ללישנא קמא הת בהגוזל משמע דפליג מי –

 תוספות ד"ה דאי בעי גחיןחלק ב' צורך הנחה סוגיא דעקירה 

בד"ה דאי בעי גחין כו' דונתן בידה אמר כו' אינו מצריך שתהא גבוה ג' כו' עכ"ל ק"ק 

שצירף ידו למטה מג' כו' דידו קניא ליה אמאי לא הביאו ראיה משמעתין דאמרינן כגון 

 :למטה מג' כפי פרש"י גופיה שם לקמן ויש ליישב ודו"ק

 דף לא:

 תד"ה מהלך כעומדחלק ג' צורך הנחה סוגיא דעקירה 

דף לא עמוד ב[ בד"ה מהלך כעומד כו' ולא ילפינן מינה דהתם מקום חיובא כו' דרך סטיו ]

דהכא ה"נ מקום חיוב הוא ואמרינן ביה מהלך כעומד שהוא מקום פטור כו' עכ"ל אף על גב 

דמי היינו לענין דהקניה הוה מקמי העקירה דחיוב שבת אבל לענין חיוב שבת הכא ודאי 

דאין חילוק אם מהלך כעומד אם לאו משא"כ במקום פטור דאפילו לפטור אמרינן מהלך 

 :כעומד ודו"ק

( פטור לבן לטיא דרך סטיו )שהוא מקום פטורמחנות לפהמהלך  –כמפורש בגמרא ברייתא במסכת שבת  (1

לא ליהוי במקום העקירה וההנחה כדי ליחייב על איסור הוצאה מרשות לרשות בשבת איצטריך אשר דעזאי 

ולכן  דבכל פסיעה ופסיעה דידי' עושה עקירה והנחהנמצא  מהלך כעומד דמידבן עזאי אית לי' ו –פטור 

ולהנחה ראשונה דידי' ברה"ר ליכא עקירה  ה אלא במקום פטורלעקירה בתרייתא דידי' מרה"י ליכא הנח

 אלא ממקום פטור

ואף על גב דכשמוציא גנב לכיס מרשות בעלים מתחייב  –בתשלומין  הגונב כיס בשבת חייב – ברייתא (2

נתחייב בגניבה ע"י בנפשו משום איסור הוצאה בשבת מכל מקום לא מיפטר בקם לי' בדרבה מיני' דכבר 

 חיוב מיתת ב"דשיבא לידי הגבהה קודם 

 גמרא (3
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כלומר דעקירת הכיס על ידי הגבהה צורך הנחה מחוץ לרשות  – הגבהה צורך הוצאה היאהאי  – קשיא (א

 ודקם לי' בדרבה מיני' חיוב שבת אתחלה לה מעת שהגביה ועקר לכיסבעלים היא והלכך נימא ד

ונמצא דעקירה אשר בגיני' עובר מהלך כעומד דמי אית לי' דד דידן אתיא כבן עזאיברייתא  – תירוץ (ב

איסור הוצאה בשבת היינו עקירה בתרייתא דידי' ברשות היחיד ולאו עקירה קמייתא בו הגביה לכיס 

 וגנבו ומובן דליכא למימר דעקירה קמייתא צורך הנחה היא

 תוספות  (4

סגי  בתרייתאתינח הוצאה מרשות היחיד לרה"ר דלא בעי העברה ד' אמות ובעקירה  –לבן עזאי  קשיא (א

ליכא  י'ן כל עקירה להנחה דיליהלא ב ן עזאיעברה ד' אמות ברה"ר האיך חייב לבהד קשהאבל  – לה

 ד' אמות

כדאיתא בפרק הזורק במסכת הלכתא גמירי לה בדרך כלל מעביר ד' אמות ברשות הרבים  – תירוץ (ב

  שבת

ציא מרשות לרשות דרך מקום אף לגבי מודלא אמרינן מהלך כעומד דמי ן האי הלכתא ונילף מ – קשיא (ג

 פטור 

משא"כ במוציא מרה"י לרה"ר דרך  –כולה מקום חיוב היא העברה ברשות הרבים דשאני  – תירוץ (ד

  כעומד דמילאו הלך מאשר  גמירי לןהלכתא דלא אמרינן בי'  מקום פטור אשר אינו מקום חיוב

 מהרש"א (5

 מקום פטור ביניהןבשבת ליכא לרה"ר היחיד מרשות כיס מוציא בגנב הדידן גוון דברייתא ב – קשיא (א

 דמי  מהלך כעומדדלא אמרינן הלכתא גמירי לן הכא נמי דחשיב כמקום חיוב ודוהוה לן למימר 

על ידי עקירה קמייתא בו לקבוע דהקני' הוה בגוונא דידן לא אמרינן מהלך כעומד דמי אלא  – תירוץ (ב

 אין חילוק אם מהלך כעומד אם לאו מקום חיוב בדאין הכי נמי לענין שבת אבל הגביה לכיס וגנבו 

 תד"ה מגרר ויוצאחלק ד' צורך הנחה סוגיא דעקירה 

בד"ה מגרר ויוצא כו' דלכתף פטור נראה לו חידוש טפי מחידוש דמגרר כו' עכ"ל ק"ק 

דא"נ לכתף לא הוה חידוש טפי ממגרר אלא דהוה חידוש דלכתף שוה לחידוש דמגרר 

בדידיה אלא דהכי הל"ל דחידוש דלכתף ומגרר הוה חידוש טפי פריך שפיר דלפלוג 

 :מחידוש דהזורק ודו"ק

 ברייתאניהדר ל (1

שכבר נתחייב בגניבה בתשלומין  חייבעל ידי הגבהה ומוציאו מרשות בעלים הגונב כיס בשבת  – רישא (א

לי'  ע"י הוצאה מרשות בעלים וליכא קם קודם שיבא לידי איסור סקילהע"י הגבהה ברשות בעלים 

 בדרבה מיני'

 שהרי לא הגביהו ולא קנאו אלא בהוצאה מרשות בעלים פטורמגרר ויוצא הי' מגרר ויוצא  – סיפא (ב

 וקם לי' בדרבה מיני' עובר נמי באיסור שבת נמצא דאיסור שבת וגניבה באין כאחדשעת הוצאה וב

הכיס על ידי הגבהה  כלומר דעקירת – הגבהה צורך הוצאה היאהאי  –וניהדר נמי לקשיא דגמרא לעיל  (2

ודקם  חיוב שבת אתחלה לה מעת שהגביה ועקר לכיסצורך הנחה מחוץ לרשות בעלים היא והלכך נימא ד

 לי' בדרבה מיני'

 גמראהמשך ד (3

הלכך האי כשעמד לפוש ושני דרישא איירי במ' דעסקנו בה בחלק גאוקימתא דבן עזאי י תלפני דמיי (א

 וליכא קם לי' בדרבה מיני' חל עלי' איסור שבת ללההגבהה אינה אותה עקירה אשר בג
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חל עלי' ה ללדבגוון זה אכן הויא האי הגבהה אותה עקירה אשר בג אבל עומד לכתף פטור –א'  קשיא (ב

 –תיקשי דאמאי נוקטין בסיפא אשר דוקא במגרר ויוצא איתא לקם לי' בדרבה מיני' ו – איסור שבת

דה דאף בהגבהה איכא קם לי' בדרבה מיני' כשלא עמד אלא דיב וניתני עדיפא הוי לה לברייתא למיפליג

 לכתף

על הא דעמד לפוש לנמק הא דליתא קם לי' בדרבה  כאסממוכרח דרישא דברייתא לא אלא  – תירוץ (ג

 וכו' כמבואר בחלק ג' מהלך כעומד דמידאתיא כבן עזאי דמיני' אלא 

שבת אתחלה מעקירה דילי' כשהגביהו  דחיובאפילו לבן עזאי  מאי פטור וזרקהגביהו ואבל  –ב'  קשיא (ד

 –תיקשי דאמאי נוקטין בסיפא אשר דוקא במגרר ויוצא איתא לקם לי' בדרבה מיני'  –לזרוק אותו 

דידה דאף שלא במגרר איכא קם לי' בדרבה מיני' כשהגביהו ב וניתני עדיפא הוי לה לברייתא למיפליג

 וזרקו

 קא משמע לן – דרך הוצאה בכך ואין כאן חיוב שבת סד"א אין – לי' אכימגרר ויוצא איצטר – תירוץ (ה

  תוספות (4

במה דברים  יירי והקשו דנפלוג ונתני בדידהאדהוי סברי דבעומד לפוש בבקשיא א'  לעיל – קשיא (א

 אכי"מגרר ויוצא איצטראשר נמי התם  משניאמאי לא  אמורים בעומד לפוש אבל עומד לכתף פטור

 לי'"

 נראה לו חידוש טפי מחידוש דמגרר' מדרבה מיני' מטעם קם לידלכתף פטור  –תירוץ  (ב

 מהרש"א (5

שוין ברבותייהו אבל דין א' חשיב "מיפליג ומיתני בדידה" אז עדיף לן למיתני שני דינים בגוונא אשר  (א

אבל בגוונא אשר רבותא של דין ב' גדולה מרבותא של דין א' אז עדיף לן למיתני דין ב' אע"ג  –דין א' 

 ג ומיתני בדידה"דדין א' חשיב "מיפלי

 ולכן סגי הוה להו לתוספות לישני אשר  (ב

i)  הא דבזורק איכא קם לי' בדרבה מיני' אינו רבותא כל כך ולכן מספיק לגמרא לתרץ אשר מגרר

 לי'  אאיצטריכויוצא 

ii) ברבותייהו דומיןלי'  אאיצטריכואשר מגרר ויוצא איכא קם לי' בדרבה מיני' בעומד לכתף הא ד 

 כבן עזאי אוהוצרכה לתרץ דאתי לי' אאיצטריכלא מספיק הי' לגמרא לתרץ אשר מגרר ויוצא ולכן 

 אלא במיצעיתד"ה  חלק ה'צורך הנחה סוגיא דעקירה 

בד"ה אלא במיצעי כו' דאפשר שיהא דרך הוצאה בכך אפילו בזוטרי כו' עכ"ל וה"נ הכא 

רך לאוקמא במיצעי משום חיוב דשבת ה"מ לאוקמא שפיר בכה"ג אלא משום קניה הוצ

 :כדאוקמי התם מהאי טעמא במידי דבעי מיתנא וק"ל

קנה לגניבה וגם עבר באיסור  ויוצא]מושך[ בכיס בשבת הי' מגרר גנב ש –כמבואר בגמרא  ברייתאניהדר ל (1

 שבתהוצאה ב

קא משמע ולכן אינו חייב משום שבת איצטריך לי' למיתני דין מגרר דס"ד דאין דרך הוצאה בכך  –גמרא  (2

אי בזוטרי לאו אורחי' הוא  –ובמאי אי ברברבי אורחי' בגרירה ופשיטא דהוצאה היא לענין שבת  –לן 

 אלא במיצעי –ואמאי מחייב משום שבת 

מברייתא פריך הן אין נקנין במשיכה אלא בהגבהה דבפרק הספינה גבי דברים שדרכן להגביתימה  –תוספות  (3

כלומר בכיס גדול ומשני במידי דבעי מיתנא ואף על פי נקנה במשיכה א הגונב כיס דבר הגבהה הודידן דהרי 

משמע דאי הוה אמר דבר הגבהה נמי נקנה במשיכה הוה אתי ליה שפיר אפילו בזוטרי ואמאי הא על כרחך  –
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לא מצי איירי בזוטרי דא"כ היכי מיחייב לענין שבת בגרירה דאין דרך הוצאה בכך וי"ל דאפשר שיהא דרך 

 וכו'ך אפילו בזוטרי כגון שמוציאו דרך מחתרת הוצאה בכ

 מהרש"א (4

 אם כן למה איצטריכא לה גמרא דידן לאוקמה במיצעי –קשיא  (א

משום קני' ליכא נמצא דו – דברים שדרכן להגביהן אין נקנין במשיכה אלא בהגבההבקושטא  –תירוץ  (ב

ולכן  –דרך מחתרת  גוררושכדרך הוצאה  בחשישבת לענין בזוטרי ד בזוטרי הגםלאוקמה לברייתא 

מיחייב לענין שבת בגרירה בעי מיתנא כעין כיס גדול ובמיצעי איצטריך לאוקמה במיצעי דלענין קני' 

 אף שלא במחתרת דדרך הוצאה בכך 

 תד"ה רב אשי אמרחלק ו' צורך הנחה סוגיא דעקירה 

עיקר בד"ה רב אשי כו' א"נ כדרבא כו' וכולה מילתא אשבת קאי כו' עכ"ל ר"ל דודאי 

תירוצא דצירף ידו משום קושית איסור גניבה ליכא הוא אלא דמה שמדקדק לומר בתירוץ 

ראשון למטה מג' ובתירוץ שני כדרבא ידו של אדם כו' כולה מילתא משום שבת קאמר לה 

דלענין קנין אין חילוק בין למטה מג' ובין למעלה מג' ולא ה"ל לאתויי נמי לענין קניית יד 

הקשו התוס' לעיל לפ"ה אלא לענין שבת אמאי חייב כיון דאין כאן הנחה מדרבא כו' כמו ש

על מקום ד' וקאמר דלמטה מג' לא בעינן מקום ד' כו' א"נ אפילו בגבוה ג' וכדרבא דידו 

של אדם חשובה כד' לענין שבת ולגירסת ר"ת נמי עיקר תירוצא דצירוף ידו משום איסור 

מה שהוסיף לומר למטה מג' וכדרבא אתא לשנויי גניבה קאמר לה והוה סגי ליה בהכי אלא 

נמי דמגרר ויוצא דאשמועינן אגד יד לאו שמיה אגד כדרבא ומהאי טעמא נקט למטה מג' 

דלמעלה הוה שמיה אגד דבתר גופיה גרירא ואין כאן חיוב שבת אבל לענין קניה לא ה"ל 

שו התוספות לעיל למנקט למטה מג' דאין חילוק בין למעלה מג' ובין למטה מג' כמו שהק

לפ"ה אבל מהרש"ל כתב שהם דברי התוס' בעצמן לאמתת הענין כו' הא בלא"ה בעינן 

למטה מג' מאחר דבא לשנויי כו' עכ"ל ע"ש ואין דבריו מובנים לי דמשום הך קושיא לא 

הוה איצטריך לשנויי למטה משלשה דלענין קנין אין חילוק וכמ"ש התוספות לעיל ותו לא 

 :מידי ודו"ק

  איסור שבת ואיסור גניבה באין כאחד ויוצא]מושך[ בכיס בשבת הי' מגרר גנב ש – יהדר לברייתאנ (1

  המשך דגמרא (2

דנקטי אשר משיכה בלא הגבהה  איסור שבת איכא איסור גניבה ליכאאי דאפקי' לרשות הרבים  –קשיא  (א

  קונה ברה"ראינו 

דאמר רבא ידו של אדם  כדרבא וקיבלוכגון שצירף ידו למטה מג'  –רב אשי לגרסת רש"י ץ דתירו (ב

 חשובה לי' כד' על ד'

בתחילה גרר גנב לכיס מרשות בעלים ולא הגביהו ברשות בעלים למעלה מג' והלכך לא קניא מקמי  –רש"י  (3

הוציא לכיס לרשות הרבים ביד ימינו צירף יד שמאלו מתחת לג' ונתנו לכיס כשו –דהוציאו מרשות בעלים 

כדרבא דידו של אדם חשיבא כד' על  –בהגבהה אע"ג דיד שמאלו היתה למטה מג' לתוך יד שמאלו וקנאו 

 ד' לענין שבת וה"נ חשיבא לגבי קנין אף למטה מג'

 תוספות (4

 למיסמך אהא דרבא ךפשיטא דידו קניא בין למעלה מג' בין למטה מג' ולא איצטרי –קשיא א'  (א



 

 

 

23 

הרבים לא הוצרך רב אשי למימר דלא  לנמק הא דלא קנאו הגנב לכיס עד שהוציאו לרשות –קשיא ב'  (ב

פרטי דין אסקופה גבוה  – הגביהו למעלה מג' ברשות בעלים דסגי לי' למימר דמיירי באסקופה גבוה ג'

 ג' אינן מעניננו

דאמר  כדרבא אי נמי" שצירף ידו למטה מג' וקיבלוכגון  –הכי גרסינן בתירוץ דרב אשי  –ר"י בתוספות  (5

 כד' על ד'רבא ידו של אדם חשובה לי' 

 פירוש ר"י כמבואר במהרש"א  (6

בידו כבר נודע לן ולענין קני' של רב אשי אתיא לנמק דקנאו ברה"ר ע"י שקיבלה בידו תירוצו עיקר  (א

ולכן לא איצטריך רב אשי להביא סייעתא לא מעלה ולא מוריד אלו קיבלו למטה מג' או למעלה מג' ד

 ממימרא דרבא 

להא דגנב עבר על איסור שבת הגם דבשבת ליכא הנחה כי אם ולאחר כך מפרש רב אשי בב' דרכים  (ב

 בד' על ד' 

i)  וקיבלו בעוד שכיס היתה למטה מג' ומחמת דין לבוד חשיב  למטה מג'דרך א' דמיירי כשצירף ידו

 כאלו הניחו בקרקע דהוי מקום ד' על ד'

ii)  'אי נמי כדרבא" דלענין שבת חשיבא ידו כד' על ד' ולא איצטריך למיסמך על דין לבוד –דרך ב" 

 וכדרבא ותו לאגרסינן ל"ג דאמר רבא ידו של אדם אלא בתירוץ דרב אשי  – תוספותר"ת ב (7

 פירוש ר"ת כמבואר במהרש"א (8

ולענין קני'  בדומה לשיטת ר"י עיקר תירוצו של רב אשי אתיא לנמק דקנאו ברה"ר ע"י שקיבלה בידו (א

והא דמדגיש רב אשי למטה ג' והא דקא  –לא מעלה ולא מוריד אלו קיבלו למטה מג' או למעלה מג' 

לעיל "במאי אי ברברבי אורחי' הוא א דגמרא הא דרבא היינו להציע תירוץ לקושיסמיך רב אשי א

רבותא זו ופשיטא היא דהוצאה הויא לענין שבת" ומתרץ רב אשי דלעולם ברברבי משתעי וקמ"ל 

יד לרה"ר ובשמאלו  והוציא ידברשות היחיד נשאר בפנים  גוף הגנבכשכדרבא בפרק המצניע דבגוונא 

וליכא  למעלה מג' איכא אגד יד ובתר גופו גריראאז אם היתה יד שמאלו  לתוכהלכיס מגרר ימינו 

 אה בשבתאיסור הוצאה בשבת אבל אם היתה יד שמאלו למטה מג' ליכא אגד יד ואיכא איסור הוצ

מטעם ופליג עלי' מהרש"א לענין קנין איצטריך להאי דלמטה מג' להבנת מהרש"א ס"ל מהרש"ל דאף   (9

 דביארנו לעיל

 דף לב. 

  ימא לןד"ה וקיסוגיא דממון ומלקות חלק א' תוספות 

דף לב עמוד א[ תד"ה וקי"ל דאינו לוקה כו' אמאי לוקה דהא פשיטא דמשכחת לה מלקות ]

וליכא למימר נמי דאמתני' דהתם פריך מבושת ופגם כדפריך בסמוך  בלא קנס כו' עכ"ל

 :כיון דמשלם בושת ופגם אמאי לוקה דא"כ לא הוה משני מידי כמ"ש התוס' לקמן וק"ל

שהיא בלאו והבא על חייבי עשה והבא על ממזרת על הבא  אלו משלמין את הקנס –משנה דף כט. ודף לו:  (1

 אינו משלם את הקנס וא על חייבי מיתות ב"ד כגון בתהבאבל  –חייבי כריתות כגון אחותו 

בלבד  ולא ז הבא על אחותו והתרו בוולכן  – חייבי כריתות שהתרו בהן הריהן במלקות – משנה במכות (2

 מלקותחייב ד וכרת אלא אף זחייב ד

 יבואר בתוספות להלן – גמרא (3

ומשני עולא "כאן  –ומשלם משנה דידן ומשנה דמכות סתרי אהדדי דקיימא לן דאינו לוקה  –קשיא  (א

 והדר מקשי הא איכא בושת ופגם –באחותו בוגרת" )במשנה דמכות( באחותו נערה כאן )במשנה דידן( 
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ור' יוחנן אמר אפילו תימא ההוא דמכות באחותו נערה ומיירי כשהתרו בו דאיכא ממון ומלקות  (ב

לי' דחייבי מלקיות שוגגין חייבין ואשמעינן דלקי ולא משלם ומתניתין בשלא התרו בו דהוה שוגג ואית 

 בתשלומין

 תוספות ד"ה וקיימא לן כמבואר במהרש"א  (4

אשר אפילו בלא נמי נוקט מסתבר ד)ומקשן נוקט דבגוונא דממון ומלקות מילקא לקי ממונא לא משלם  (א

דאי לאו הכי לא הי' מקשי  ומיןללא משלם מטעם דחייב מלקיות שוגגין פטורין מתשדהוי שוגג התרו בו 

ולכן מובן דבמשנה דמכות דמשתעי במלקות  – (מידי והי' אוקים למשנה דידן בלא התרו בו כר' יוחנן

מילף דמציא איירי בין באחותו נערה בין באחותו בוגרת אבל משנה דידן אתיא שפיר דולא בדין קנס 

 קנס שלםהוי לה למשנה למיתני דלא מבלא התרו בו אפילו ד קשהדין קנס לנערה 

ולכן  –מזיד  יא דבקושטא בממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי אפילו בהתרו בו דהוומתרץ עול (ב

ומשנה דמכות  –בנערה מובן דיש לה קנס דהרי ממון ומלקות ממונא משלם  איירימשנה דידן ד

והדר מקשי דמכל מקום איכא ממון  –במלקות  הרי היאמתיישבת באחותו בוגרת דלית לה קנס ולכן 

 דמכות למיתני דלא לקי ההוה לה למשנו תו בוגרת דמיהת יש לה בושת ופגםת באחווומלק

דממון ומלקות בהתרו בו דהוה מזיד מילקא לקי ממונא לא משלם ושאני מתניתין דליכא ץ מתרור' יוחנן  (ג

 מלקות דאיירי בלא התרו בו דהוה שוגג ואית לי' דחייבי מלקיות שוגגין חייבין בתשלומין

אדעתי' דממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי ולכן  אסיקדמקשן כבר אם מצינן לפרש ה –שאלה  (ד

אבל חשב בטעות אשר משנה דמכות גם כן באחותו נערה איירי ולכן מקשה  –משנה דידן אתיא שפיר 

 למשנה דמכות דבאחותו נערה הל"ל דממונא משלם מילקא לא לקי

דליכא קנס כגון  גוונאבלאוקמה למשנה דמכות  ןנמציבפשיטות לא מסתבר דטעה ככה ד –תירוץ  (ה

 בבוגרת

 מהרש"א (5

פרש דלעולם מקשן אסיק אדעתי' דממונא משלם ומילקא לא לקי צינו למכל מקום תיקשי למה לא מ (א

דין ממון דבושת ופגם ולמה ת לה מיהת אידלית לה קנס בבוגרת אלו איירי ומקשה למשנה דמכות דאף 

 דהבא עלי' במלקות  קתני

להקשות ככה למשנה דמכות לא הוי משני עולא מידי באמרו דמשנה דמכות  בגמראאלו כיוונו  –ץ תירו (ב

 ךבאחותו בוגרת משתעי דהרי מקשן כבר נודע לו דמשנה דמכות מציא איירי דיקא באחותו בוגרת וסמ

ד"ה ועיין עוד מהלך כזה בת –עומדת היתה קושייתו על בושת ופגם דאחותו בוגרת וקושיא זו במקומה 

 לודאין 

 סוגיא דממון ומלקות חלק ב' בא"ד אמתניתין קשיא לי'

בא"ד אמתני' קשיא ליה אמאי כו' ואפילו בלא אתרו ביה מצינן למימר דס"ד דמקשה כו' 

עכ"ל וק"ק דמאי משני ליה כאן באחותו נערה כו' דהא ודאי נמי ידע המקשה דאיירי 

ביה ממונא משלם ולא לקי הוא חסר מן מתני' בנערה ועיקר תירוצא דס"ל דאפילו בהתרו 

הספר ויש ליישב דלא משמע ליה למקשה דלוקין אלא מכח מתני' דהתם ואהא משני ליה 

 :שפיר דמתני' דהכא דאין לוקין דאיירי בנערה ודקתני התם דלוקין היינו בבוגרת ודו"ק

מקשן נוקט דבגוונא דממון ומלקות מילקא לקי ממונא  –ניהדר לביאור תוספות בחלק א' לשיטת המקשן  (1

מלקיות שוגגין  ידמקשן נוקט אשר אפילו בלא התרו בו לא משלם מטעם דחייבקבענו דמסתבר )ולא משלם 

ולכן מובן דבמשנה דמכות דמשתעי במלקות ולא בדין קנס מציא איירי בין באחותו ( מתשלומיןפטורין 

גרת דאין לה קנס אבל משנה דידן קשה לי' דהרי איירי בנערה דיש לה נערה דיש לה קנס בין באחותו בו

 לא משלםהוי לה למיתני דקנס ותיקשי דאפילו בלא התרו בו 
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 מהרש"א  (2

כאן באחותו נערה כו' דהא ודאי נמי ידע המקשה דאיירי מתני' בנערה עולא  'מאי משני לי – קשיא (א

 לא לקימילקא דאפילו בהתרו ביה ממונא משלם חסר מן הספר  וועיקר תירוצקנס  הדדיקא נערה יש ל

דכיון דכתיב בקרא דמשלם קנס כבר  רבותא דעולאעיקר ממונא משלם אינו בנערה הא ד –ויש ליישב  (ב

משנה דהתם יישב אלא ו ללא נשאר לולכן  – דממונא משלם מילקא לא לקידהיינו טעמא משום מסתבר 

בנערה דיקא  היינודמשלם קנס ולא לוקין מכבר ידענו הא דדואהא משני ליה שפיר  קתני דלוקיןד

 ודקתני התם דלוקין היינו בבוגרת

 סוגיא דממון ומלקות חלק ג' תד"ה דאין לוקה ומשלם

בד"ה דאין לוקה כו' וליכא למימר דמבושת ופגם שהן ממון פריך כו' דא"כ לא הוה כו' 

אין לה פגם ובושת עכ"ל ואמתני' דהתם לחוד לא הוה קשיא ליה דאימא באחותו דלוקין 

אבל במתני' דהכא משמע ליה דבאחותו נמי יש בושת ופגם כמו קנס דהכי משמע לקמן 

 :במתניתין כל היכא דיש קנס יש בושת ופגם וק"ל

ובמשנה דמכות קתני  ניהדר לתחלת סוגיין בחלק א' דמקשי למשנה דידן דהרי קיימא לן דאינו לוקה ומשלם (1

והדר מקשי  –דידן( באחותו נערה כאן )במשנה דמכות( באחותו בוגרת"  ומשני עולא "כאן )במשנהדלוקין 

 הא איכא בושת ופגם

 תוספות ד"ה דאין לוקה (2

 אייריבקנס כיון דמשנה דידן לוקה ומשלם ו דבקנסדף ד' במכות משמע דסבירא לי' עולא במקשי ד (א

מקשי למשנה גמרא דומוסיפין דמטעם שאינו מעניננו אין לשנויי  – מופרך קושיא דגמרא למשנה דידן

 קנסאינן ובושת ופגם שהן ממון נמי שלם לבד קנס ממדחמת דנוקטין דידן מ

 מהרש"א (3

אשר הבא על אחותו לא ישלם בושת דאלו הן הלוקין משנה מיהת למקשה גמרא שפיר דנימא  –קשיא  (א

 לוקה מחמת ד ופגם

אין הכי נמי למשנה דאלו הן הלוקין שות ככה דמצי לשנויי בפשיטות דאין לה לגמרא להק –תירוץ  (ב

 לוקי עלה הבא על אחותו דדלא משלם בושת ופגם ל

 בושת ופגםנמי משלם הבא על אחותו משנה דידן תוספות דמיהת ללמה נקטו  –קשיא  (ג

 כל היכא דיש קנס יש בושת ופגםאשר בפירקין משמע להו דף לט. ממשנה דלהלן –תירוץ  (ד

 גיא דממון ומלקות חלק ד' תד"ה אלמא קסברסו

בד"ה אלמא קסבר כו' ונראה לר"י דע"כ ס"ל ממונא כו' אבל חייבי כריתות לא כו' עכ"ל 

וק"ק אכתי מעיקרא דפריך והא קי"ל דאין לוקין ומשלמין כו' כיון דאמתני' דהתם ניחא 

ממונא משלם משום ליה לאוקמא בבוגרת מאי קשיא ליה אמתני' דהכא דאימא דהכא דוקא 

דגלי ביה קרא ואי אחייבי כריתות קשיא ליה וכמו שפר"י אהא לא משני מידי במאי 

דמוקים ליה כאן באחותו נערה ועוד מאי קשיא להו לעיל למפרך ארישא דמתני' דהא 

אחייבי לאוין לא קשה ליה מידי ויותר ק"ל לפירוש ר"ת מאי פריך מעיקרא והא קי"ל 

"כ לא ניחא ליה לפלוגי בין אתרו ביה ללא אתרו דא"כ לא הוה דאינו לוקה ומשלם דע

מקשה מידי כמ"ש התוס' לעיל וא"כ מאי קשיא ליה ואימא דהכא דוקא ממונא משלם 

 :משום דגלי ביה קרא נערה כו' ויש ליישב בדוחק ודו"ק
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תהיה לאשה אשה בני קנסא נינהו ואמאי איקרי כאן ולו דמשנה דף כט. נערות פסולות הני  –גמרא דף כט:  (1

חד לגופיה וחד לאתויי חייבי לאוין וחד לאתויי חייבי  –הראויה לו אמר ריש לקיש נערה נערה הנערה 

דקידושין  שמעון התימני אומר אשה שיש בה הויה ולו תהיה לאשה ולאפוקי מהאי תנא דתניא כריתות

 אשה הראויה לקיימה מנסיא אומר שמעון בן 'ר תופסין בה אבל לא חייבי כריתות דאין קידושין תופסין בה

וניהדר לתחלת סוגיין דמקשי למשנה דידן דהרי קיימא לן דאינו לוקה ומשלם ובמשנה דמכות קתני דלוקין  (2

ומשני לעולא דממונא משלם מילקא לא לקי ושאני אחותו בוגרת דמילקא לקי מחמת דאין לבא על אחותו 

 דעולא דכיוןהיכא דלא התרו בו ממונא משלם ומסקי י ואיירלה קנס ור' יוחנן משני דמשנה בלא התרו בו 

אתרו ביה נמי ממונא  לואפידאית לי' דשמעת מינה כר' יוחנן אוקי מתני' למתני' דהכא בשלא התרו בו לא 

 לא לקימילקא משלם 

 תוספות  (3

דמילקא לקי וממונא לא משלם עולא דלמא בעלמא סבר  –להא דאמרו "שמעת מינה לעולא" קשיא  (א

כמבואר בדף כט: חד לגופי' הוא דמשלם ממונא דגלי קרא נערה נערה הנערה ומפתה באונס דוקא והכא 

 וחד לאתויי חייבי עשה וחייבי לאוין ואידך לאתויי חייבי כריתות

סגי חד ריבויא בין לחייבי עשה בין לחייבי ממונא משלם מילקא לא לקי אלו בעלמא  –ר"י תירוץ  (ב

מילקא לקי בחייבי לאוין בעלמא אבל אלו  –לא גריע חדא מאידך קיימה וראוין לאינן תרוייהו לאוין ד

קנס גריעי חייבי לאוין מחייבי עשה ואלו לא כתיב אלא חד ריבוי לומי דשלגבי ממונא לא משלמי הרי 

א ונמצא דל –דיקא בחייבי עשה ולכן איצטריך ריבוי השני לחייבי לאוין  ינן להאוקמינו לשלם קנס הו

דאמרי קדושין תופסין בחייבי לרבנן ביחס לחייבי לאוין אפילו  דחמיריחייבי כריתות ל ריבויאנשאר 

 וזאת בניגוד למשנה בדף כט. דמשלם קנס אף בחייבי כריתות – אבל לא בחייבי כריתות לאוין

 מהרש"א  (4

 קשיא (א

i)  הרי קיימא לן דאינו "בתחלת סוגיין למה מקשי בגמרא אמשנה דידן דהבא על אחותו משלם קנס

לעולא דבעלמא מילקא לקי ממונא לא משלמי לישני  – "לוקה ומשלם ובמשנה דמכות קתני דלוקין

מה שאין כן במשנה בריבויא דלעיל בנערה גלי קרא ככה ממונא משלם משום ד דידן דוקא במשנהו

 ודין שלה כבעלמא דמילקא לקי ממונא לא משלם מידיקרא בה לא גלי איירי בבוגרת ודמכות ד

ii) דהבא  אהלעולא אלא לא מקשי בגמרא דעל פי תירוץ ר"י לשנוי  ו מכח ב' טעמים ליכאולקושיא ז

 לתשלומיןנשאר קרא לרבות חייבי כריתות יש לה קנס הגם דלא דדבהכרת  ועל אחות

 נערה דמוקים לה כאן באחותו משני בגמרא מידי במאי לא  למהלך זו –טעם א'  (1)

בד"ה ורמינהו בדף לא: מקשי דהוי לי' למקשן להקשות קושייתו בפשיטות תוספות  –טעם ב'  (2)

להוסיף דחייבי כריתות ועל חייבי לאוין כדי שלא יצטרך למיסמך קושייתו על חייבי כריתות 

אין להקשות למשנה  זותיקשי אשר למהלך אלו אזלי תוספות במהלך ר"י ו –הרי הן במלקות 

 אלא מחייבי כריתות דידן 

לעולא דבעלמא יכא למימר ל – שלא כתירוץ ר"ילעיל תוספות  תלקושיי בינו תםרדתירוץ  –ספות המשך תו (5

משום דגלי לן קרא על ידי ריבוי דממונא משלם שאני דאונס ומפתה בקנס מילקא לקי ממונא לא משלם ו

לא חידוש דא"כ הוי לי' לעולא למימר דלא גלי לן קרא דממונא משלם בריבוי אלא חידוש קטן ו – דהנערה

משא"כ בהתרו בו דבקושטא  דלית לי' מלקות בפועלדמשלם ממונא משום בלא התרו בו  וקאדהיינו ד גדול

 חייב במלקות 

לן )כמבואר בחלק בד"ה וקיימא ו תוספות קבעהרי  – קשיא לתירוץ ר"ת – מהרש"א סוף ד"ה אלמא קסבר (6

 דאל"ה לא הוה מקשי מידיבין התרו בו ללא התרו בו  לא מסתבר לחלקמקשן בתחלת סוגיין לא'( אשר 
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 תד"ה ואי ממונא קולא

בד"ה ואי ממונא קולא הוא וא"ת איתגורי איתגר שנידון בקלה כו' עכ"ל וכן יש לדקדק 

ממ"נ לר' יוחנן דבעלמא לוקין ואין משלמין אי ממונא קולא היא איתגורי איתגור בחובל 

 :גורי איתגור בעלמא ודו"קועדים זוממין ואי ממונא חומרא אית

ר' יוחנן אית לי' דבחובל ועדים זוממין ממונא  –דממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי אית לי' עולא  (1

 משלם מילקא לא לקי אבל בשאר כל התורה מילקא לקי ממונא לא משלם

 יכול להיות דעולא ס"ל דקולא היא לומר דממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי (2

היתכן אשר מי שחייב מלקות איתגורי איתגור להקל עליו שלא  –קשיא  –תוספות כמבואר במהרש"א  (3

 לילקי מחמת דחייב ג"כ ממון

אף לר' יוחנן תיקשי איתגורי איתגור בדרך ממה נפשך דאלו סבירא לי' דממונא לקולא איתגורי  –מהרש"א  (4

ממון ואלו סבירא לי' דממונא לחומרא נמי חייב איתגור בחובל ועדים זוממין להקל עליו שלא לילקי מחמת ד

 להקל עליו שלא לשלם ממון מחמת דחייב נמי מלקות בשאר כל התורה  ראיתגורי איתגו

 תד"ה שכן יש בהן צד חמור

בד"ה שכן יש בהן צד חמור כו' ולא חש התלמוד לפרשה ובטעם מועט מסתלק לומר 

יום דבעי למילף חדא מתרתי אי ה"ל דצריכי עכ"ל נראה לפרש דבריהם דהכא ובפ' טבול 

לתלמודא שום פירכא אחריתא ה"ל לפרש הך פירכא משא"כ בהך דפרק כיצד צולין דלא 

נחית למימר אלא דצריכי ההוא חדא דטרח ליה קרא וכתב ליה דלא למלפיה מהנך תרתי 

בטעם מועט מסתלק לומר דצריכי ההוא חדא ולא חש תלמודא לפרשו וכמו שכתב פר"ח 

יכא שום פירכא מה להצד השוה שבהן שכן ישנן לפני הדבור והתלמוד לא חש שם דא

 :לפרש מהאי טעמא שכתבו דבטעם מועט כו' ודו"ק

גמר  –קסבר עולא כל היכא דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי מנא ליה לעולא הא  – גמרא (1

שכן חייב בחמשה דברים ואי ממונא לקולא שכן אי ממונא לחומרא מה לחובל בחבירו  –מחובל בחבירו 

שכן אינן צריכים אי ממונא לחומרא מה לעדים זוממין  אלא גמר מעדים זוממין –הותר מכללו בבית דין 

מה להצד השוה שבהן  בצד השוה אלא גמר מתרוייהו – התראה ואי ממונא לקולא הוא שכן לא עשו מעשה

 ור ואי ממונא לקולא הוא שכן יש בהן צד הקלשכן יש בהן צד חמהוא לחומרא  ונאאי ממ

לא נלמוד ילפותא מן נמצא ד)וכן כעין זה בפרק טבול יום( מפריכין צד השוה ככה אם  – יאשק – תוספות (2

מפריכין ככה דיקא  –תירוץ דר"ת ור"י  – לו איכא למיפרך או צד חמור או צד קולהדאכצד השוה שום 

אין ה דעוסקין בי' בפרק כיצד צולין ואל תיקשי דבצד השו –קל  באופן שיש בשניהן אותו חמור או אותו

 ושום פירכא אחריתי ולא חש לפרשעל סמכי בקושטא דשאני התם דלתרץ ככה 

 מהרש"א  (3

 שום פירכא אחריתי  אהך דפרק טבול יום דאיכלסוגיין ולקשיא למה לא תרצו תוספות נמי  (א

מקרא מיוחד ולא מפרשי אלא טעמא דאיצטריך לקרא כבר נפקא לן בהך דכיצד צולין ילפותא  –תירוץ  (ב

ולא חש  ולצורך זו אף בטעם מועט מספיק לומר דצריכי להאי קרא מיוחד ולא סמכינן על הצד השוה

 הגמרא לפרשו



 

 

 

28 

 דף לב:

אלא עולא תחת תחת גמר גמרא  

דף לב עמוד ב[ גמרא אלא עולא תחת תחת גמר כו' כתב מהרש"ל וליכא להקשות א"כ ]

תרי קראי כו' ת"ל חייבי לאוין מהכא דהא ילפינן בג"ש דתחת דמשלם כו'  למה נבעי

ונראה דלק"מ כו' דה"א כל שאינה ראויה לקיימה פטור וג"ש יליף היכא דבעל נדה כו' 

עכ"ל ע"ש והוא דחוק דמשמע כל חייבי לאוין מג"ש דתחת תחת יליף דמשלם ולא לקי 

תרי ייתורי היינו לר' יוחנן אבל לעולא דאין ג"ש למחצה ונראה לומר הא דבעינן לעיל 

קושטא הוא דלא דריש אלא חד יתורא לרבות חייבי כריתות דה"נ צ"ל לשמעון התימני 

דלא דריש אלא חד ריבויא לחייבי לאוין ור"ש בן מנסיא לא דריש להו כלל להנהו ייתורי 

פי מסקנא דהנערה הנערה א"נ דריש להו לשום דרשא אך יש לדקדק בהאי ענינא לעולא ל

זו דבעלמא נמי סבר דלקי ולא משלם ממונא אלא בהנהו תלת דגלי בהו קרא כמ"ש התוס' 

וס"ל נמי דחייבי מלקות שוגגין פטורין מן התשלומין מדלא מפליג בין אתרו ביה ללא 

אתרו ביה כמ"ש התוס' לעיל וא"כ הוא כי היכי דאמרינן לעיל דמתני' לאפוקי מדר' נחוניא 

יתות מן התשלומין וכמו שפי' התוס' לעיל בשם רשב"א דאין חילוק בין דפוטר חייבי כר

חייבי כריתות לחייבי מיתות ב"ד ואם יש קנס לר' נחוניא בחייבי כריתות יש ג"כ בחייבי 

מיתות ב"ד ומתני' קתני דפטור בבתו עכ"ל התוס' לעיל ותקשי הכי לעולא לדידן כמו לר' 

וק בין חייבי לאוין לחייבי מיתות ב"ד לענין תשלומין נחוניא בחייבי כריתות כיון דאין חיל

אי דיליף רשע רשע אי מכה מכה ממיתות ב"ד כדלקמן וא"כ אם יש קנס בחייבי לאוין יש 

ניחא דחייבי }דהיינו לר' יוחנן{ ג"כ בחייבי מיתות ב"ד ומתני' קתני פטור בבתו אבל לר"י 

נחוניא דחייבי כריתות שוגגין כחייבי לאוין שוגגין אינם כחייבי מיתות ב"ד משא"כ לרבי 

מיתות ב"ד וי"ל דהתם מריבוי דנערה ודאי דלית לן לפלוגי לרבות חייבי כריתות טפי 

מחייבי מיתות ב"ד כיון דשוין לענין תשלומין בעלמא אבל מג"ש דתחת תחת הכא לית לן 

 :לרבויי אלא חייבי מלקות דומיא דתחת דחובל ודו"ק

 ניהדר לסוגיות דלעיל  (1

הבא על חייבי עשה  משלם את הקנסשהיא בלאו ממזרת על הבא  – משנה דף כט. ודף לו: כמבואר בגמרא (2

 והבא על חייבי מיתות ב"ד כגון בת הבא על חייבי כריתות כגון אחותו משלם את הקנס משלם את הקנס

 אינו משלם את הקנס

  גמרא כט: (3

כאן ולו  יאיקר את הקנס םוחייבי כריתות משלאמאי תנא דהבא על חייבי עשה וחייבי לאוין  – קשיא (א

  תהי' לאשה אשה הראוי' לו

 וחד לאתויי חייבי כריתותוחייבי עשה  חד לאתויי חייבי לאוין חד לגופי' נערה נערה הנערה – תירוץ (ב

 תוספות שם ד"ה וחד לאתויי חייבי לאוין (4

הרי דליכא ריבוי לאתויי  לאויןלאתויי חייבי אידך לאתויי חייבי עשה וריבוי אתיא נימא חד  –קשיא  (א

 חייבי כריתות 

 תירוץ (ב

i)  לו קידושין תופסין בחייבי לאוין דומין חייבי לאוין לחייבי עשה ולא איצטריך אלא חד ריבוי א

 אין קידושין תופסין בהןיש להן קנס אע"פ שלחייבי כריתות ד אוקמינןוריבוי ב'  לתרוייהו
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ii) איצטריך חד ריבוי לחייבי  – בשניהןאין קידושין תופסין דומין חייבי לאוין לחייבי כריתות דאלו ו

וריבוי ב' אוקמה לחייבי לאוין וחייבי כריתות  –וחייבי כריתות  לחייבי לאוין יןדומ ןעשה דאינ

  הדדיא מיאדד

 כמבואר במהרש"א דף לב. ד"ה אלא עולא גמרא דף כט:דהמשך  (5

ד מן הני רבויא או דדרשינהו לדרשי אחריתי ר' שמעון בן מנסיא פליג על משנה דידן דלא דריש אף לח (א

והלכך אית לי' אשר ולו תהי' לאשה משמעו דיש קנס דיקא לאשה שהיא ראוי' לקיימה ודליכא קנס 

ומכ"ש דליכא קנס לחייבי כריתות דאין קידושין  ןלחייבי לאוין וחייבי עשה אע"ג דקידושין תופסין בה

 ןתופסין בה

דריש לחד מן הני ריבויא ללמד דאיכא קנס לאשה שאינה ראוי' לקיימה ובלבד שקידושין  שמעון התימני (ב

תופסין בה ולא דריש לאידך רבוי או דדורשה לדרשה אחריתא והלכך אית לי' אשר ולו תהי' לאשה 

משמעו דיש קנס דיקא לאשה שיש בה הוי' ודקידושין תופסין בה ודליכא קנס לחייבי כריתות דאין 

 ןתופסין בה קידושין

עין תחת עין )בחובל( עולא תחת תחת גמר כתיב הכא תחת אשר ענה וכתיב התם  –גמרא דידן בדף לב:  (6

 מילקא לא לקי ומלקות ממונא משלם ןמילקא לא לקי אף כל היכא דאיכא ממו מה התם ממונא משלם

כריתות תיפוק ליה חייבי בעי תרי קראי חד לחייבי לאוין וחד לחייבי למה  ם כןא וליכא להקשות – מהרש"ל (1

אלמא דחייב אף אחייבי לאוין על שעבר בלאו לאוין מהכא דהא ילפינן בגזרה שוה דתחת דמשלם ולא לוקה 

היכא דבעל נדה לשלם ולא לוקה אלא לא הוה ילפינן שחייב מגזירה שוה גרידא ד א קשה מידיונראה דל

 לאוין שאינה ראויה לקיימה לחייבי  ואיצטריך חד ריבוי ראויה לקיימהומיהת שהוא חייב מלקות 

 מהרש"א (2

דאין ג"ש י בכל חייבי לאוין דתחת ילפינן דמשלם ולא לק מג"שר אשר במסתדחוק דתירוץ דמהרש"ל  (א

 למחצה

דבקושטא מגזירה שוה לעולא לא איצטריך אלא ריבוי אחד לחייבי כריתות אין הכי נמי דאשר נראה ו (ב

לעיל נמי מסקינן הרי דואין זה רבותא לא דריש לאידך נמי דאין הכי גופה כבר יליף לחייבי לאוין ו

להו  ידרשי נמי דלא דריש להו כלל אדר"ש בן מנסיא ללשמעון התימני דלא דריש אלא חד ריבוי ו

וחד לחייבי כריתות  ןוהא דאמרי בדף כט: אשר איצטריך ב' ריבויא חד לחייבי לאוי – לשום דרשא

  שוה דתחת למילף דממונא משלם מילקא לא לקילא דריש גזירה היינו לר' יוחנן ד

 להמשך מהרש"א  ותהקדמ (3

אשר עולא לא אמר ממונא למסקנא דגמרא אמרי דמצינן למימר  (בד"ה אלא עולא)תוספות להלן  (א

דנערה )והך ריבויא רבינהו קרא עדים זוממין חובל ונערה דמשלם מילקא לא לקי אלא בהני תלת ד

 בעלמא מילקא לקי ממונא לא משלמיאבל  – (גזירה שוה דתחתאתיא מ

לכולי עלמא חייבי מיתות שוגגין פטורין מתשלומין וריש לקיש מוסיף אשר חייבי מלקות שוגגין פטורין  (ב

מכה מן מיתות בית דין אשר על -רשע או מכה-מפיק להאי דינא בדף לה. מגזירה שוה רשעו מתשלומין

 וחייבי מלקות לענין תשלומין סמך גזירה שוה זו נקטינן דדומין חייבי מיתות ב"ד

בתד"ה אלמא מסקי תוספות אשר לעולא לא מסתבר שיחלוק בין התרו בו ללא התרו בו ולכן מסתבר  (ג

 דבעלמא אית לי' כריש לקיש דחייבי מלקות שוגגין פטורין מתשלומין

ל אף ענה דמחייב תשלומין לבא על אחותו לשיטת רש"י דמשתוספות אמרי בד"ה הכל מודים בדף ל.  (ד

ותוספות שם מקשי  –פוטר חייבי כריתות מן התשלומין דפי שמתחייב כרת בביאתו מפקי מדר' נחוניא 

דלמא מודה ר' נחוניא דחייבי כריתות יש להן קנס דרבינהו קרא חד דר' נחוניא מנ"ל דמפקא מיניה 

ר' נחוניא ר' נחוניא דלדרשב"א דע"כ מפקא מתני' מומתרץ שם  –לחייבי לאוין וחד לחייבי כריתות 

אין חילוק בין חייבי כריתות לחייבי מיתות ב"ד או מאסון אסון או כדדריש רבא כרת שלי כמיתה שלכם 
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זאת ו ית דיןבחייבי מיתות בם כן גקנס יש מחמת דגלי בה קרא ואם יש קנס לר' נחוניא בחייבי כריתות 

 ית דיןחייב מיתת במחמת ד בא על בתו פטורהקתני משנה דשלא כ

 רש"א המשך מה (4

אין חילוק בין חייבי לאוין לחייבי דריש לקיש דאית לי' ככיון דתקשי לעולא רשב"א לפי סברת  –קשיא  (א

כיון וריש לקיש לעיל מיתות ב"ד לענין תשלומין אי דיליף רשע רשע אי מכה מכה ממיתות ב"ד כ

קנס יש ג"כ ד מוכרחבגזירה שוה דתחת תחת מחמת דגלי בהן קרא קנס בחייבי לאוין  דעולא ס"ל דיש

 בא על בתו פטורהקתני הא דקתני תיקשי בחייבי מיתות ב"ד ו

ולא דמיא אהדדי  חייבי לאוין מן דין חייבי מיתות ב"דן דילי' שאני שים לב דמיהת לר' יוחנן ניחא כיון ד (ב

ר' יוחנן בדף לה. אית לי' דחייבי מיתות שוגגין פטורין מן התשלומין וקבענו דאית לי' אשר חייבי ד

 לקות שוגגין )בלא התרו בו( חייבין בתשלומיןמ

כיון  ית דיןריבוי דנערה ודאי דלית לן לפלוגי לרבות חייבי כריתות טפי מחייבי מיתות במ – תירוץ (ג

תשלומין אבל מג"ש דתחת תחת הכא לית לן לרבויי אלא חייבי מלקות לענין תרוייהו שוין בעלמא ד

 קותדאיירי דוקא בחייבי מל דומיא דתחת דחובל

 תד"ה מכדי סוגיא דעדים זוממין וחובל חלק א' 

תוס' בד"ה מכדי כתיב ועשיתם כו' דמכן ינתן בו נפקא בהחובל נזק ולא מכאשר עשה אבל 

היכא דאתרו כו' עכ"ל דאי הוה משמע נמי מכאשר עשה ממון איכא למימר דע"כ יתורא 

א משמע ליה ממון אימא דכן ינתן בו אתא אפילו היכא דאתרו בו אבל כיון דמכאשר עשה ל

 :דלא אתא כן ינתן בו אלא להיכא דלא אתרו ביה וק"ל

 ולא תחוס עיניך עין בעין שן בשן יד ביד –ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו  –קראי בעדים זוממין  (1

עין תחת עין יד תחת יד כאשר יתן מום  –ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו  –קראי בחובל  (2

 באדם כן ינתן בו

מכדי כתיב ועשיתם לו כאשר זמם לעשות  בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין א"ר אילעא –גמרא  (3

חובל בחבירו נמי  –דבר הניתן מיד ליד ומאי ניהו ממון  –למה לי )דכתיב בעדים זוממין( יד ביד  –לאחיו 

 ה כן יעשה לו כן ינתן בו למה לי דבר שיש בו נתינה ומאי ניהו ממוןמכדי כתיב כאשר עש

מן כן ינתן בו )ולא מן כאשר עשה כן יעשה לו( נפקא בהחובל נזק דהיינו  –תוספות כמבואר במהרש"א  (4

א דע"כ יתורא דכן ינתן בו אתמצינן למימר  והוינממון הוה משמע נמי  לו מן כאשר יעשהאהשתא  – ממון

 לא נפקא ממוןאבל כיון דמכאשר עשה  –ומילקי מכל מקום משלם ממון ו היכא דאתרו בו אפיללמילף ד

 יהבו אלא להיכא דלא אתרו ב אימא דלא אתא כן ינתןתיקשי ד

 להלן חלק ב' תוספות מתרצי קושייתן ב (5

 תד"ה חובל בחבירוסוגיא דעדים זוממין וחובל חלק ב' 

כדאוכחן מיתורא דיד ביד כו' עכ"ל האי בד"ה חובל כו' כאשר עשה וגו' דמשמע ממון 

קרא דכאשר עשה כן וגו' גבי חובל כתיב ויתורא דיד ביד גבי עדים זוממין כתיב אלא כיון 

דבעדים זוממין יד ביד ממון הוא ע"כ בחובל נמי הא דכאשר עשה כן יעשה לו היינו נמי 

ו בו דבעדים זוממין ממון דאל"כ לא מתקיים בעדים זוממין כאשר זמם כו' והיינו בלא התר

 :ליכא התראה וכן ינתן בו ל"ל יתורא הוא אפילו היכא דאתרו ביה וק"ל

 המודגשות לפי מהרש"א מוסיפין תיבות  –ת מבוארין בתוספות הרא"ש כדלהלן דברי תוספו
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אי לאו ייתורא דמשמע דלמה לי )בעדים זוממין( יד ביד  ידקאמראהא  קשיא

דכאשר זמם הוה מפרישנא יד ביד ממש והא לא איפשר דע"כ הוה מפרישנא 

דאיירי ע"כ בממון כדמפרש )בחובל( דומיא דיד תחת יד )בעדים זוממין( יד ביד 

 התם

הא דאמר לקמן חובל בחבירו כן ינתן בו למה לי בדבר שיש בו  ד קשהועו

פרק החובל דמשלם ממון ואימא קרא נפקא לן ב דמהאינתינה ומאי ניהו ממון 

 ולא משלם ממון ה"מ היכא דלא אתרו ביה אבל היכא דאתרו ביה מילקא לקי

 והיינו קושיא דתוספות דעסקנו בה בחלק א' –

ונראה דהך סוגיא אתיא כמאן דמפיק בפרק החובל דחובל בחבירו משלם ממון 

עין תחת עין אבל דכתיב בעדים זוממין ולא יעשו בו חבורה מהך קרא דיד ביד 

יד ביד נראה עוד דהאי ו – הוה משמע ליה ממשדכתיבי בחובל ויד תחת יד 

 מיתורא דכאשר זמם דרשינן ליה דבר הניתן מיד ליד 

ממון  ודמשמעמוכרח בחובל  "עשה כן יעשה לו"כאשר השתא ילפינן אשר 

לחייב לאותו שהעידו עליו  אל"כ לא מתקיים בעדים זוממין כאשר זמםד

מסקי ולי בחובל למה "כ כן ינתן בו וא – ון מחמת דחבל בחבירושישלם ממ

דלא איצטריך כן ינתן בו אלא לחייבו בתשלומין אפילו היכא דהתרו בו 

ולקי דמהך דעדים זוממין לית למילף דמשלם ממונא אלא בלא התרו בו 

  דלא לקי כיון דבעדים זוממין ליכא התראה

 הא לא קשה בא"דסוגיא דעדים זוממין וחובל חלק ג' 

בא"ד הא ל"ק אמאי איצטריך כאשר עשה גו' דנשנה כו' וה"ה דהמ"ל מכדי כתיב יד וגו' 

בחובל ע"כ כן  (גו'}כן יעשה לו{ )עכ"ל פירוש לדבריהם דא"נ לא הוה כתיב כאשר עשה 

בו יתורא הוא דהא כיון דמיד ביד דעדים זוממין היינו ממון עין בעין דכתיב לגביה  ינתן

וא וא"כ עין תחת עין דחובל ע"כ נמי ממון הוא דאל"כ לא הוה מתקיים בעדים נמי ממון ה

ואייתר לן כן ינתן בו דאפילו התרו בו ולא  {חלק ב'}כמבואר בזוממין כאשר זמם וגו'

איצטריך כאשר עשה וגו' אלא דנשנה כאן לשום צורך ותלמודא דנקט מכדי כתיב כאשר 

וה"ה דהמ"ל }כלומר ולכן כתבו{ ומזה שכתבו עשה וגו' ע"כ איד ביד סמוך כמ"ש לעיל 

  :מכדי כתיב יד ביד כו' ודו"ק

 טור ב' טור א' 

 תוספות )לבאר דלא דרשינן כאשר עשה( קיצור דברי תוספות הרא"ש ומהרש"א לעיל 

 כאשר זמם כאשר זמם 1

ולכן יד ביד )מיתורא דכאשר זמם( דריש לי' דבר  2

 הניתן מיד ליד

)מיתורא דכאשר זמם( דריש לי' דבר ולכן יד ביד 

 הניתן מיד ליד

ולכן "אשר עשה כן יעשה לו" בחובל משמעו  3

ממון דאל"ה לא מתקיים בעדים זוממין כאשר 

 זמם

ונמצא עין בעין )בזוממין( נמי ממון לכן עין תחת 

עין בחובל נמי ממון דאל"ה לא מתקיים בעדים 

 זוממין כאשר זמם

מיותר למילף דמשלם ובל בחונמצא דכן ינתן בו  4

דמהך דעדים זוממין לית ממון אפילו בהתרו בו )

למילף דמשלם ממונא אלא בלא התרו בו דלא לקי 

 (כיון דבעדים זוממין ליכא התראה

מילף דמשלם מיותר לבחובל ונמצא דכן ינתן בו 

דמהך דעדים זוממין לית ממון אפילו בהתרו בו )

דלא לקי  למילף דמשלם ממונא אלא בלא התרו בו

 (כיון דבעדים זוממין ליכא התראה

 רי דלא איצטריך כאשר עשה כן יעשה לוה  5

  תוספות פירוש לדברי –מהרש"א  (1
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בחובל ע"כ כן ינתן  כן יעשה לולא הוה כתיב כאשר עשה אף אלו  3שורה טור ב' בטבלא במבואר כ (א

יתורא הוא דהא כיון דמיד ביד דעדים זוממין היינו ממון עין בעין דכתיב לגביה נמי ממון הוא בחובל בו 

דחובל ע"כ נמי ממון הוא דאל"כ לא הוה מתקיים בעדים זוממין  3באותה שורה וא"כ עין תחת עין 

 חלק ב'כמבואר ב כאשר זמם וגו'

ולא איצטריך כאשר  –ילו התרו בו אפמשלם דלמילף אייתר כן ינתן בו  4בשורה  ב'כמבואר בטור ו (ב

כן ינתן בו  –כן יעשה לו מכדי כתיב כאשר עשה "דנקט גמרא עשה וגו' אלא דנשנה כאן לשום צורך ו

 – מכדי כתיב יד ביד"דהמ"ל  וא הדיןהותוספות לכן כתבו יד ביד סמוך כמ"ש לעיל ועל ע"כ  למה לי"

 כן ינתן בו למה לי"

 תד"ה ור' יוחנן

טעמא כו' דלא שמיע ליה ג"ש דתחת תחת דהא ילפינן לה בבכורות כו'  בד"ה ור"י מאי

עכ"ל לא דהך תחת דכתיב גבי אונס דריש ליה בג"ש בבכורות ובכמה דוכתין דא"כ היאך 

מוקים לה ר"י לקמן לכדאביי אלא דר"ל דע"כ ג"ש דתחת תחת נתקבלה בעלמא וכיון 

לא דאין ג"ש למחצה ומשני ליה שפיר דהאי תחת דאונס נמי מופנה הוא נילף ליה נמי כדעו

 :דלאו מופנה הוא דאתא לכדאביי וק"ל

 גמרא (1

 עין דכתיב בחובל -תחת-עינה דכתיב באונס לעין-אשר-תחתדריש גזירה שוה מן עולא  (א

 מיבעי לי' "כדאביי" ואינו מופנהדאונס עינה -אשר-לא דריש לגז"ש משום דר' יוחנן תחתר' יוחנן  (ב

טות דר' יוחנן לא שמיע לי' לגזירה שוה יאמאי לא מתרצי בפש מופנה ולתרץ דאינבמקום מקשי ד תוספות (2

 תחת בבכורות הרי דשמיע לי' -ר' יוחנן דורש לגזירה שוה דתחתכיון דדמשני ו – דתחת תחת

אלא  –ובשאר דוכתי  דכתיב גבי אונס נדרש לגזירה שוה בבכורות אשר תחתלמימר  כיוונולא  – מהרש"א (3

דהך אי לאו לכן  –תחת -קראי אחריני של תחתבתחת נתקבלה בעלמא -מאחר דגז"ש של תחתרצונם לומר 

מחמת לגזירה שוה  להדורש הי' ר' יוחנן מחמת דאיצטריך לאביי לגזירה שוה מופנה אינו אונס גבי תחת ד

 אי לאו דאינה מופנה כלומר דכל גזירה שוה שנתקבלה צריכין לדורשה "דאין גזירה שוה למחצה"

 לג.דף 

 רש"י ד"ה לאו בני התראה נינהו

דף לג עמוד א[ בפרש"י בד"ה דלאו בני התראה כו' לא תענשינהו אלא ממון דאין עונש ]

הגוף בלא התראה כו' עכ"ל ק"ק דא"כ בממון ומיתה אמאי תענשינהו מיתה הא אין עונש 

ונש הגוף בלא התראה ויש ליישב בעונש מיתה כיון דמתקיים בהו כאשר זמם לא בעי ע

הגוף התראה משא"כ מלקות דלא תענה היכא דלא מתקיים בהו כאשר זמם עונש הגוף 

 :בעי התראה וק"ל

לר' יוחנן בכל התורה כולה ממון ומלקות כשהתרו בו מילקא לקי ממונא לא משלמי אבל בעדים  –גמרא  (1

זוממין הגם דבמלקות הן על שעברו לאו דלא תענה מ"מ בדאיכא נמי חיוב ממון אז ממונא משלמי מילקא 

  לאו בני התראה נינהודהיינו טעמא דר' יוחנן משום דעדים זוממין  ומפרש ר' אלעזר –לא לקי 

 הלכך אי איכא למענשינהו לא תענשינהו אלא ממון דאין עונש הגוף בלא התראה –רש"י  (2

 מהרש"א (3
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לא תענשינהו אלא הרי מצינן למיעבד בהו הזמה בממון ונימא אם כן אם זממו לממון ומיתה  –קשיא  (א

  ממון דאין עונש הגוף בלא התראה

ועל ההיא  שהעידו עליו אותוחייב למלקות על לאו דלא תענה אינו תלוי במלקות שזממו  –תירוץ  (ב

מה שאין  –אי איכא למענשינהו לא תענשינהו אלא ממון מלקות אמרינן דכיון דלאו בני התראה נינהו 

התראה כיון דמתקיים בהו כאשר זמם לא בעי ד דבעדותן זממו להרוג לאידךמחמת  בעונש מיתהכן 

  עונש הגוףל

 דף לג:

 תד"ה ודלמא מלקות

תוס' בד"ה ודלמא מלקות כו' שכן ניתנה לאנשי עיר הנדחת כדאמרינן כו' דף לג עמוד ב[ ]

עכ"ל ר"ל אמיתת סייף דקיימינן הכא ובמיתת סייף קאמרינן התם הכי דחמורה מחנק שכן 

ניתנה לעיר הנדחת דממונן אבד ומהאי טעמא נימא נמי הכא דחמירא סייף ממלקות וק"ק 

ורה ממלקות דהא לכ"ע מיתה ומלקות נידון אמאי לא קאמרי דה"מ לשנויי דע"כ מיתה חמ

במיתה ותקשי לך איתגורי איתגר ועיין לקמן בתוספות בד"ה חדא במיתה ומלקות כו' 

 :ודו"ק

 מיתה של ונתתה נפש תחת נפש הרי הוא בסייף (1

 מיתה בסייף דלמא מלקות חמור מ – גמרא (2

  תוספות כמבואר במהרש"א (3

סייף ב ןמיתתוכיון ד –דעונש אנשי עיר הנדחת חמורה דאף ממונן אבד  סנהדרין דף נ. איתא במסכת (א

 מסתבר דמיתת סייף חמור ממיתת חנקחנק בולא 

ניתנה  לאנשי עיר הנדחתדהרי  מיתת סייף חמור ממלקותמוכרח דד שנויימהאי טעמא גופה הוי מצי לו (ב

 מיתת סייף ולא עונש מלקות 

מיתה חמורה דאל"ה מוכרח ד ומלקות נידון במיתה ולא במלקותמיתה כיון דבדמציי נמי לשנויי  –מהרש"א  (4

 מלקותאשר עונשה בחמורה עבירה נמי דעבר לידון במיתה הקלה מחמת  ראיתגואיתגורי 

 דלמא בשוגגתד"ה 

בד"ה דלמא בשוגג כו' שנכנס לחנותו של נגר ברשות דמוכח כו' עכ"ל כצ"ל לפי הסוגיא 

 :ע"ש הסוגיא וק"ל דהתם אבל שלא ברשות לכ"ע פטור מגלות

 תד"ה גנב שור

בד"ה גנב שור כו' והכא שור הנסקל ליתיה במכירה כו' עכ"ל יש לדקדק דהא בכה"ג 

דאיתיה בטביחה דהיינו כגון שמסרו לשומר כו' והוה גורם לממון כדאמרינן לקמן ה"נ 

איכא לאוקמי שגנבו מבית שומר ומכרו לאחר וה"ל גורם לממון ויש ליישב כיון דאסור 

בהנאה הוא לא הוי מכירתו מכירה כלל אי לאו לעכו"ם ולדמיו שאין תופסין כמ"ש התוס' 

 :ודו"ק

 משלם תשלומי ארבעה וחמשה דברי רבי מאיר נב שור הנסקל וטבחוג –ברייתא  (1
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ולא הזיקו הוא קטבח דהרי איתסרא עלי' מרי' שור הנסקל לאו ד –קשיא  –כמבואר ברש"י  גמרא דף לד.  (2

במאי עסקינן כגון שמסרו לשומר והזיק בבית שומר ונגמר דיניה בבית שומר וגנבו גנב  אמר רבה הכא –

ורבי מאיר סבר לה כר' יעקב וסבר לה כר"ש סבר לה כר' יעקב דאמר אף משנגמר דינו  וטבחו מבית שומר

וסבר לה כר"ש דאמר דבר  )דאמר לי' תורא אשלמית לי תורא אשלימית לך( החזירו שומר לבעליו מוחזר

 כממון דמי)דלא מצי שומר להחזיר השור כיון דשחטי' גנב( הגורם לממון 

  תוספות (3

תימה דתיקשי מהכא לריש לקיש דאמר בפ' מרובה כל היכא דליתיה במכירה ליתיה בטביחה והכא שור  (א

 כן איתי' בטביחהואף על פי  (מידי הלא שותופס דמיו ו)דאסור בהנאה לבעלים והנסקל ליתיה במכירה 

 תופס דמיו נואם ימכרנו לעובד כוכבים איחשיב איתנהו במכירה כיון דוי"ל ד

 מהרש"א (4

הרי דאיתי'  – וה"ל גורם לממוןאפילו לישראל  ומכרושגנבו מבית שומר לאוקמא מצינן  – קשיא (א

 במכירה ולכן איתי' נמי בטביחה

)דתופס את  גנבום כיון דאסור בהנאה בין ליחתו גורם היזק לשומר מכל מקבאין הכי נמי דבט –תירוץ  (ב

ליכא ולכן  –דמיו( בין ללוקח ישראל שקונה לשור הנסקל דאכתי באיסורי' עומד אין לו דין מכירה 

 לעובד כוכבים דאין תופס את דמיובמכירה יי אלא דאית לי' דין מכירה ולשנ

 דף לד. 

 תד"ה בשוגג יאכל

דהא מוקי התם מתני' דהשוחט בשבת כוותיה עכ"ל דף לד עמוד א[ בד"ה בשוגג יאכל כו' ]

וא"כ ע"כ בו ביום אסור ל"ש לו ול"ש לאחרים דומיא דיוה"כ ולמ"ש שרי אף לו 

 :דשחיטתו כשרה קתני ל"ש לו ול"ש לאחרים כמ"ש לעיל וק"ל

ודרשי מה יום הכפורים לא  השוחט בשבת וביה"כ שחיטתו כשרהקתני במשנה בפרק קמא דחולין אשר  (1

אף שבת לא שנא שוגג לא שנא ולאחר הצום אוכל וגג לא שנא מזיד לא אכיל בו ביום מחמת עינוי שנא ש

לכל  לאחריםלו בין בין אשר "שחיטתו כשרה" משמעו דכשרה נמי ובגמרא דרשי  –מזיד לא יאכל בו ביום 

 הפחות במוצאי שבת

אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת ר' יהודה  וגג יאכל במזיד לא יאכל דברי ר"מבש המבשל בשבת –ברייתא  (2

 במזיד לא יאכל עולמית

 לשון הברייתא –טבלא א' 

 במזיד בשוגג המבשל בשבת

 לא יאכל יאכל ר' מאיר

 לא יאכל עולמית יאכל למוצאי שבת יהודהר' 

 תוספות (3

 מטעם שאינו מעניננו כמבואר בפרק כירהבשוגג יאכל בו ביום ואפילו הוא לר' מאיר  (א

 טבלא ב' 

 במזיד בשוגג בשבת המבשל

אפילו בו ביום  יאכל ר' מאיר

 ואה

 לא יאכל

 לא יאכל עולמית יאכל למוצאי שבת ' יהודה

ולדידי'  במזיד שרי לאחרים אפילו בו ביוםמר לר' מאיר כבטבלא ג' אשר האם מצינו למי –שאלה  (ב

 אסור אפילו במוצאי שבת
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 האם מצינו לאוקמא ככה –' טבלא ג

 במזיד בשוגג המבשל בשבת

בו ביום אפילו  יאכל ר' מאיר

  הוא

אפילו  הוא לא יאכל

אבל  שבתבמוצאי 

שרי אפילו  םאחרי

 בו ביום

 לא יאכל עולמית יאכל למוצאי שבת ' יהודהר

 יתכן לא  –תשובה  (ג

i) אין יום הכפורים מאיר  כר' מאיר ובמזיד כיון דלר'דחולין מסקי בגמרא דאין לאוקמי למשנה ד

בשבת במזיד דלר' מאיר אמרת והשתא אי  – אוכל בו ביוםבשבת ד לס"דדומה לשבת בשוגג כיון 

 שרי לאחרים אפילו בו ביום לפרוך ממזיד גופי' דביום הכפורים עינוי הוא לכל 

ii)  לו בין שחיטתו כשרה קתני בין אשר ואלו לדידי' אסור אפילו במוצאי שבת הוה להו להקשות

 כבטבלא ד'  דינואלא פשיטא דבמוצאי שבת במזיד  – םלאחרי

 'טבלא ד

 במזיד בשוגג המבשל בשבת

בו ביום אפילו  יאכל ר' מאיר

 הוא

בין הוא בין  לא יאכל

אחרים בו ביום אבל 

במוצאי שבת לדידי' 

 נמי שרי

 לא יאכל עולמית יאכל למוצאי שבת ר' יהודה

כבטבלא דינו אלא  דאי לאו הכיאף לדידי'  שריבמוצאי שבת לר' מאיר במזיד והי לך עוד סייעתא אשר  (ד

יהודה  'ומדאצטריך לר –לר' יהודה בטבלא ה' בסמוך מפרשי תוספות היינו מזיד דר' יהודה כמו ש' ג

 לאפוקי מזיד במילתיה משמע דפליג נמי אמזיד

ו תוספות לעיל פירשמו שכ מאירכעין מזיד דר' שוגג דר' יהודה  – במהרש"א ראומבכבשוגג תוספות ד"ה  (4

וכיון דמסקי בגמרא אשר משנה דחולין אתיא שפיר כר' יהודה בשוגג מוכרח  – וכמבואר בטבלא ה' לקמן

תו כשרה בו ביום אסור ל"ש לו ול"ש לאחרים דומיא דיוה"כ ולמ"ש שרי אף לו דשחיטבשוגג  דלר' יהודה

  מאירר' מזיד לב לעילתוספות פירשו שכמו  קתני ל"ש לו ול"ש לאחרים

 'טבלא ה

 במזיד בשוגג המבשל בשבת

בין הוא בין  לא יאכל אפילו הוא יאכל ר' מאיר

אחרים בו ביום אבל 

במוצאי שבת לדידי' 

 נמי שרי

בין הוא  לא יאכל ר' יהודה

בין אחרים בו ביום 

אבל במוצאי שבת 

 לדידי' נמי שרי

הוא לא יאכל 

אבל  עולמית

 לאחרים שרי

 פורתא אסרהתד"ה כיון דשחט בה 

בד"ה כיון דשחט בה כו' דמכי שחט בה פורתא קניא בשינוי כו' עכ"ל ר"ל דקניא בשינוי 

 :ולא אהדרא בעינא משא"כ מכי אגבהה דלא קניא אלא להתחייב באונסין וק"ל
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 דף לד:

  תד"ה ור' מאיר לוקה

ממוציא דף לד עמוד ב[ בד"ה ור"מ לוקה כו' אבל השתא דסבר עדים זוממין קנסא וגמר ]

שם רע דלוקין ומשלמין כו' עכ"ל ק"ק דמשמע דאי לאו דילפינן ליה עדים זוממין ממש"ר 

דאע"ג דקנסא הוא ה"א לוקין ואין משלמין ואמאי לא נימא כיון דחידוש הוא דחידשה 

התורה מסברא דלוקין ומשלמין כדאמרינן בשמעתין לרבה דאית ליה לר"מ מת ומשלם 

 :ו' ודו"קמהאי סברא דקאמר דחידוש כ

ואף על פי כן גנב  –אית לי' מת ומשלם לית לי' לוקה ומשלם  –ר' מאיר אליבא דרבה כמבואר בתוספות  (1

 דחידוש היא שחידשה תורה בקנסמשלם תשלומי ארבעה וחמשה ו מתוטבח בשבת דבמיתה מכל מקום 

 מת לא משלם לוקה ומשלם 

אבל גנב וטבח חייב ד' וה' דחידוש   גמרא

 הוא בקנס

 תוספות  (2

 ומשלם אף בממון שאינו קנס  לוקהדמיהת משמע דרבי מאיר אית ליה  (א

 

 

 מת לא משלם לוקה ומשלם

משמע דמשלם אפילו ממון שאינו  תוספות

 קנס

אבל גנב וטבח חייב ד' וה' דחידוש 

 הוא בקנס

קאמר עולא טעמא דרבי מאיר דאמר עדים דותימה דבפ"ק דמכות משמע דבממון אינו לוקה ומשלם  (ב

סבר לה ומשני זוממין לוקין ומשלמין משום דגמר ממוציא שם רע ופריך מה למוציא שם רע שכן קנס 

 כר' עקיבא דאמר עדים זוממין קנס הוא 

 

 

 מת לא משלם לוקה ומשלם

אפילו ממון שאינו משמע דמשלם  תוספות

 קנס

אבל גנב וטבח חייב ד' וה' דחידוש 

 הוא בקנס

במסכת מכות משמע דעדים זוממין  קושיית תוספות

משלמין דיקא משום דקנס הן ולכן 

 מקנס דמש"ר  גמר להון בגז"ש

 

ממוציא שם רע לה אף אי לא יליף כיון דקסבר דעדים זוממין קנס הוא תיקשי נמי  – קשיא –מהרש"א  (3

  הל"ל דלוקה ומשלם דחידוש היא שחידשה תורה בקנס

 גנב וטבח בשבתרש"י ד"ה 

בפרש"י בד"ה גנב וטבח בשבת דחיוב ממון דקרן אתא עליה באיסור שבת עכ"ל ק"ק 

דלישנא דגנב וטבח בשבת הכא משמע דהגניבה נמי הוה באיסור שבת והאי לישנא גופיה 

דקאמר ר"מ בברייתא לעיל גנב וטבח בשבת ע"כ לא מתפרש הכי אלא שהיה גנב כבר 

 :בחול ולכך חייב קנס ודו"ק

בעלמא בתשלומי ממון לית ליה מת ומשלם והכא תשלומי אליבא דרבה  ר' מאירל –רש"י גמרא כמבואר ב (1

גנב  – ארבעה וחמשה קנס הם וכל משפט קנס חידוש הוא הלכך אף על גב דמיקטיל נמי לא מיפטר מיניה

חייב ד' וה'  קנסגדי בחול ונתחייב הקרן וטבחו בשבת דלא אתי עליה חיובא דממון באיסור שבת אלא חיוב 

דקיימא לן אין  פטור דחיוב ממון דקרן אתא עליה באיסור שבת גנב וטבח בשבתאבל  –דקנס חידוש הוא 
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מת ומשלם וכיון דאקרן לא מיחייב קנס נמי לא משלם דתשלומי ד' וה' אמר רחמנא ולא תשלומי שלשה 

 וארבעה 

ותיקשי דבברייתא בדף ה באיסור שבת משמע דהגניבה נמי הולשון גנב וטבח בשבת דנמצא  –מהרש"א  (2

בתשלומי ד' וה' ומוכרח דהיינו טעמא דגנבו  גנב וטבח בשבת חייבלג: קתני לר' מאיר באותה לשון אשר 

 בחול ולא מיפטר אקרן ולכן כשטבחו אחר כך בשבת חייב ד' וה' דחידוש הוא שחידשה תורה בקנס

 דף לה.

 אסון ממש תד"ה מאי לאוסוגיא דתנא דבי חזקי' חלק א' 

דף לה עמוד א[ תוס' בד"ה מאי לאו אסון ממש אף על גב דסיפא דקרא דאם אסון יהיה ]

ע"כ היינו דין אסון כו' מ"מ לא יהיה כו' עכ"ל לפי זה ע"כ דרישא דקרא ולא יהיה אסון 

וגו' אסון ממש ולא דין אסון אם מתה והיינו ע"כ בלא התרו בו וסיפא דקרא אם יהיה אסון 

אסון ע"כ בהתרו בו וא"כ הוא קשה רב שישא בריה דרב אידי דקאמר לעיל ה"ד וגו' דין 

אי דלא אתרו ביה אמאי מקטיל אלא פשיטא דאתרו ביה כו' ואמר רחמנא ולא יהיה אסון 

וגו' ומאי קושיא ואימא דרישא דקרא לא איירי בהתרו אף על גב דסיפא דקרא איירי ע"כ 

 :דו"קבהתרו וכדבעי למימר הכא ויש ליישב ו

ענוש יענש [ לאשהראובן שלא הרג ]ולא יהי' אסון  הרה ויצאו ילדי' ]יגוף ראובן[ באשהוכי  –רישי' דקרא  (1

 [ דמי ולדותראובן דמשלם ]

 ונתתה נפש תחת נפש[ לאשהראובן שהרג ]ואם אסון יהי'  –סיפי' דקרא  (2

 ממונא לא משלםלר' יוחנן היכא דאיכא ממון ומלקות והתרו בו מילקא לקי  –גמרא דף לג.  (3

 גמרא דף לד: כמבואר ברש"י )בסוגריים(  (4

ממון )ודבר אחר  )שלא התרו בהן( וחייבי מלקיות שוגגין אתא רב דימי אמר חייבי מיתות שוגגיןכי  (א

)בתשלומין(  ר' יוחנן אמר חייב – (כלומר חייבי מיתות שוגגין וממון או חייבי מלקיות שוגגין וממון

ואין אתה מחייבו אלא משום רשעה אחת  יוחנן אמר חייב דהא לא אתרו ביהוריש לקיש אמר פטור ר' 

 ר"ל אמר פטור כיון דאילו אתרו ביה פטור כי לא אתרו ביה נמי פטור (דממון

אם לא )דהיינו  אסון ממשמאי לאו  ולא יהיה אסון ענוש יענשברישי' דקרא יוחנן ' איתיביה ר"ל לר (ב

וקשיא לר'  (לא התרו בובלא יענש ואפי' האשה אם מתה  יענש הנוגף בדמי ולדות הא האשהמתה 

אין משפט אם דהיינו ענוש יענש )ענוש יענש  דין אסון משמעו אם לא יהי' ומשני ר' יוחנן –יוחנן 

 (אבל לא התרו בושמתה בין שלא מתה בין  מות לנוגף

ע"כ היינו ש תחת נפש ונתתה נפדאם אסון יהיה  בסיפאדדאפילו לריש לקיש מוכרח אף על גב  –תוספות  (5

מכל מקום אית לי' ריש לקיש  –)דהרי כתיב ונתתה נפש תחת נפש דמיקטל ומוכרח דהתרו בו( דין אסון 

 )למילף דאי לא מתה האשה וכו' כדאמרן( משמע אסון ממשברישי' דקרא לא יהיה אסון אשר 

אית לי' ר' יוחנן דמיהת בחובל אף כשהתרו בו ממונא  רב שישא ברי' דרב אידיאליבא ד–גמרא דף לג.  (6

דכיון רב שישא ברי' דרב אידי לר' יוחנן מילתא מבוסס בחלקו על הא דנקט משלם מילקא לא לקי והאי 

דבלא התראה ) על כרחך דבהתרו בו מיירי נפש תחת נפש דמשמעו דקטלינן לי' הדונתתסיפי' דקרא ד

דסיפי' דקרא בהתרו בו מיירי מסתבר דרישי' דקרא נמי בהתרו בו  ומדקבענו (בפשיטות לא קטלינן לי'

 דרב שישא ברי' דרב אידי אינו מעניננו ויתר לימוד – מיירי

קשיא הרי קבענו דר' יוחנן אית לי' דהגם דסיפא דקרא בהתרו בו איירי מכל מקום רישא דקרא  – מהרש"א (7

 איירי אפילו בלא התרו בו
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 תד"ה ומי איכא ' סוגיא דתנא דבי חזקי' חלק ב

בד"ה ומי איכא למאן דאמר כו' דלענין ממון אחר כבר תנא דלא תחלוק בין שוגג כו' עכ"ל 

דכ"ש דלא תחלוק בזה בין מתכוין לאין מתכוין ועיין בתוספות בפרק הנשרפין ובחידושינו 

  :שם ודו"ק

ומי איכא למ"ד חייבי מיתות שוגגין חייבים והא תנא דבי חזקיה מכה אדם ומכה בהמה מה  –המשך דגמרא  (1

בין דרך ירידה לדרך עלייה לפוטרו  לא חילקת בו בין בשוגג בין במזיד בין מתכוין לשאין מתכויןמכה בהמה 

בין דרך  מתכוין מתכוין לשאיןלא תחלוק בו בין בשוגג בין במזיד בין  אף מכה אדם ממון אלא לחייבו ממון

 ירידה לדרך עלייה לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון

 סיכום דברי תוספות בפרק הנשרפין כמבואר שם במהרש"א (2

ולכולי עלמא  –פשיטא דמיקטל דו רו בראובן שלא להרוג לשמעון והרגהת"מזיד במתכוין" משמעו  (א

"עליו ולא על האדם" ולא משלם  לא משלם דמי נהרג גופי' על סמך)רבי ורבנן דלהלן ותנא דבי חזקי'( 

 דקם לי' בדרבה מיני'על סמך ממון אחר )כגון דמי ולדות( 

לא דמשמעו דלא התרו בראובן והרג לשמעון שהתכוין לו  (שוגגין"שוגג במתכוין" )חייבי מיתות  (ב

אית להו כתנא דבי חזקי' מיהת שלא לחלוק רבי ורבנן משום ד אחרמיקטל אבל גולה ולא משלם ממון 

דילפינן לי' מהיקישא דמזיד  דמי נהרגלא משלם  הו נמיומפרש מהרש"א שם דלכול – יד לשוגגמז ןבי

  דכתיב בי' עליו ולא על האדם כמבואר בפרק כיצד הרגל

משמעו התרו בראובן שלא להרוג לשמעון )נתכוין להרוג אז זה והרג את זה( "מזיד שלא במתכוין"  (ג

 והרג לאשה שלא נתכוין לה 

i) מיקטל מטעם ונתתה נפש תחת נפש ולא משלם דמי אשה גופה מטעם "עליו ולא על האדם"  לרבנן

משום ד"בלא מתכוין" אית לי' כתנא דבי א משלם ממון אחר תוספות להלן יוצא דל פירושפי ול

 חזקי' דלא תחלוק בין מתכוין ללא מתכוין 

ii) תוספות  פירושלפי ו –דמי נהרג דמשלם תתה נפש תחת נפש משמעו משום דונלא מיקטל  לרבי

לא משלם ממון אחר משום ד"בלא מתכוין" אית לי' כתנא דבי חזקי' דלא תחלוק בין להלן יוצא ד

  מתכוין ללא מתכוין

iii) 'ממון אחר וכיון דבשוגג לא משלם ממון אחר כל שכן דלא משלם לא מיקטל  לתנא דבי חזקי

פוקי מרבי לאבאמרם "שלא לחלוק בין מתכוין ללא מתכוין" תנא דבי חזקי' ו – ינו מתכויןבשא

ומפרש שם מהרש"א  – שלם דמי אשה גופהלונתתה נפש תחת נפש ולמילף דלא דרשינן אתא 

 הנהרגדשאני שוגג דמיהת גולה על דלדמי אשה גופה ליכא למיסמך על קל וחומר משוגג משום 

  הנהרגולכן יש הוה אמינא דחייב לשלם דמי 

 כמבואר במהרש"א דידן תוספות  (3

תנא דהא אמרינן בפ' הנשרפין  – ”ומי איכא למאן דאמר חייבי מיתות שוגגין חייביןוא"ת האיך אמרו " (א

 דבי חזקיה מפקא מדרבי ומפקא מדרבנן אלמא פליגי תנאי אתנא דבי חזקיה 

דאשה גופה ן תכוין להרוג את זה והרג את זה חייב ממומ בידלרבהא דיקא דמפקא מדרבי ומדרבנן וי"ל  (ב

ממון אחר אית להו ומיהת לגבי  –אשה גופה  ממוןמולרבנן חייב מיתה ולתנא דבי חזקיה פטור ממיתה ו

 "בין מתכוין לשאינו מתכוין"לא פליגי עליה אלא במאי דקתני ד – היקישא דתנא דבי חזקיהרבי ורבנן ל

שיים לב  – האשהמדמי ממיתה ואף פטור לתנא דבי חזקי' מכח היקישא דילי' דבשאין מתכוין דמשמע 

 סמיך על קל וחומר משוגג אחרלענין ממון דלעיל ביארנו דכבר 
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 תוספות בא"ד וצריך לומרסוגיא דתנא דבי חזקי' חלק ג' 

בא"ד וצ"ל דלתנא דבי חזקיה לא יהיה אסון היינו אסון ממש וקרא דאם אסון יהיה היינו 

ש תחת נפש ממש דהיינו דין אסון ורישא דין כו' עכ"ל וכצ"ל נמי לרבנן דס"ל נמי נפ

דקרא ולא יהיה אסון ממש אי ס"ל כתנא דבי חזקיה לענין ממון אחר ועיין בחידושינו 

 :בפרק הנשרפין וק"ל

 תוספות (1

לא משמעו דמוכרח ד –ענוש יענש  אם לא יהי' אסון –דכי ינצו אנשים רישא דקרא לתנא דבי חזקי'  (א

מתה ולא אמר קרא אלא דליכא דין דליכא למימר דאיירי ב –שלם ממון הי' אסון ממש ולא מתה ולכן מ

הו תנא דבי חזקי' דפטור לקבענו דבאופן זה סבירא דהרי  –או דלא נתכוין לה אסון מחמת דלא התרו בו 

 מתשלומין

משמעו דמתה  –ונתתה נפש תחת נפש אם אסון יהי'  –דקרא  אסיפאשר עוד מוכרח לתנא דבי חזקי' ו (ב

הרי קבענו או לא נתכוין לה  והתרו ב דאי לא –ודלכן מיקטל דין אסון דאיכא נמי  ונתכוין לה התרו בוו

  ממוןמלתנא דבי חזקי' דפטור ממיתה ובחלק ב' 

  מהרש"א (2

אלו אזלינן לפי הא דקבעו תוספות בדיבור הקודם דרבנן סבירא להו כתנא דבי חזקי' בממון אחר נמצא  (א

דלא הי' אסון ממש ולא תנא דבי חזקי' דאוקמינן לה לכדקרא לרישא איצטריך לאוקמה רבנן לאף אשר 

 מתה ולכן משלם ממון 

דין אסון אף באופן זה לדידהו אבל בסיפא לכאורה מציא רבנן לאוקמה בהתרו בו ולא נתכוין לה דהרי  (ב

  ונתתה נפש תחת נפשלפי שיטתייהו במשמעות מיקטל הוה ד

ד"ה מה מכה אדם תוספות סוגיא דתנא דבי חזקי' חלק ד' 
 (בסוגריים) כמבואר במהרש"א

בד"ה אף מכה כו' וקרא דלא יהיה אסון כו' והא נמי כו' עליו ולא על האדם כו' וקרא דלא 

תקחו כו' עכ"ל ביאור דבריהם משום דלכאורה כל הני קראי מייתרי דכל הני מילי מהיקשא 

תה כמ"ש התוספות לעיל דהכא ילפינן לה דשוגג כמזיד היינו לפטור ממון אחר בהדי מי

דהיינו דמי ולדות בהדי מיתה ושאין מתכוין כמתכוין  [ב'בד"ה מי איכא וכמבואר בחלק ]

דלא נשקול מיניה ממונא ונקטליה דהיינו  [במתכויןאשר אף באין ] תכוין()במדהיינו ע"כ 

)בד"ה מי איכא וכמבואר כמ"ש התוספות לעיל  [כמתכוין]( מתכוין)לפטור מדמי האשה 

ודרך ירידה כדרך עלייה דהיינו דלא נישקול מיניה ממונא ונפטריה כדאמרינן ( ב'בחלק 

בשמעתין ואהא תירצו דודאי איצטריכו הני קראי דאי לאו הני קראי  )דף מ.(בהדיא לקמן 

 לא הוה ילפינן מהיקשא דהכא לפטור כל הני אלא אדרבה הוה ילפינן מהאי היקשא לחייבו

כמו בבהמה אבל לבתר דגלי לן בקרא דלא יהיה אסון דלא ישלם דמי ולדות ילפינן מהיקשא 

לפטור בכה"ג גם בשוגג ולבתר דגלי לן קרא דעליו ולא על האדם דלא תשקול מיניה ממונא 

וניקטליה במתכוין נילף מהיקשא נמי באין מתכוין דלא נישקול מיניה ממונא ולבתר דגלי 

ילפינן  [ירידה( ]עלייה)פר דלא נישקול מיניה ממונא וניפטריה בדרך לן קרא דלא תקחו כו

כדאמרינן לקמן ודברי מהרש"ל בזה אינן  [עליי'( ]ירידה)כה"ג ג"כ דרך (ב)מהיקשא 

 :מבוררין לי ודו"ק
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 וכתיבתד"ה 

בד"ה וכתיב איש כי יתן כו' א"נ משום דאיצטריך קרא קמא לכדתנא דבי חזקיה כו' עכ"ל 

"ש היא ואין ג"ש למחצה מ"מ מכה דדמי ליה הוה ילפינן כדתנא דבי חזקיה אף על גב דג

 :אבל הכאה דלא דמי כ"כ לא הוי ילפינן ודו"ק

 דף לה:

 תד"ה דלמא בשבת ותד"ה אלא

דף לה עמוד ב[ בד"ה דלמא בשבת כו' דאתיא לבין דרך ירידה לדרך עלייה כו' דלא שייך ]

לדרשא מה מכה בהמה לרפואה פטור אף אדם כו' לפלוגי כו' עכ"ל וה"ה דהמ"ל דאתיא 

 :כמ"ש התוספות לעיל וק"ל

 תד"ה אלאסוגיא דתנא דבי חזקי' חלק ה' 

בד"ה אלא לאו כו' מצינן למימר דבהדי כו' וי"ל דמ"מ כו' דמה מכה בהמה לא חלקת כו' 

עכ"ל ביאור דבריהם דלא מוכח דאיירי באתרו ביה אלא על מכת הבהמה דומיא דמכה אדם 

יומת וא"כ בחול נמי מצינן למימר דבהדי דמחייה לבהמה ע"י התראה הרג את האדם בלא 

התראה ואפילו בשבת כו' דהשתא ליכא למימר לא חלקת בבהמה לחיוב ובאדם לא תחלוק 

לפטור אלא דשוין הן דבין במכה בהמה ובין במכה אדם אם התרו על האדם פטור ואם לא 

הכי יליף היקשא דמה מכה בהמה לא חלקת כו' אף התרו על האדם חייב ואהא תירצו ד

מכה אדם לא תחלוק בין מזיד בהכאתו לשוגג בהכאתו דבכל גוונא פטור וא"כ ע"כ לא 

 :איירי מכה בהמה בהרג את האדם אפילו בלא התרו בו דהא פטר ליה במכה אדם וק"ל

בין במזיד בין מתכוין לשאין לא חילקת בו בין בשוגג תנא דבי חזקיה מכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה  (1

בין דרך ירידה לדרך עלייה לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון אף מכה אדם לא תחלוק בו בין בשוגג  מתכוין

 לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון בין במזיד

 לביאור דגמראקדמה ה (2

חייבי שט אשר וכדי למיפ –דקם לי' בדרבה מיני' פטורין מתשלומין מיתות מזידין  כבר נודע לן דחייבי (א

" יומת כה בהמה ישלמנה מכה אדםמאשר " תנא דבי חזקיש ירנמי פטורין מן התשלומין ד מיתות שוגגין

 לסיפא "מכה אדם יומת" רישא "מכה בהמה ישלמנה" מקיש

קם במכה אדם ילפינן בהיקש ד –ה בין בשוגג בין במזיד תשלומי בהמדם מועד לעולם וחייב בדאוכיון  (ב

 אתרו בי'פטור מתשלומין בין בהרג בשוגג דלא אתרו בי' בין בהרג במזיד דולי' בדרבה מיני' 

 גמרא (3

דחייב  שהכה לבהמה בשבתבגוונא מחלקין בין מזיד לשוגג דמכה בהמה ישלמנה דלמא ברישא  –קשיא  (א

וקם לי' בדרבה  מטעם חילול שבתמיקטל לענין שבת כיון דבמזיד )לענין שבת גג בתשלומין דיקא בש

 ן מזיד לשוגג לגבי תשלומיןימו כן במכה אדם מחלקין בכו – מיני'(

מכה אדם בשבת איירי ושגג לענין שבת דלא התרו בו דאם כן תיקשי  רישאד לא סלקא דעתך –תירוץ  (ב

הרי אתרו בי'  מכה בהמה ישלמנהתיקשי למה ו 'אתרו ביאיירי בקרא כולה אמאי יומת אלא פשיטא ד

 בתלענין ש

 כמבואר במהרש"א תוספות (4
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הדי דמחייה לבהמה הרג בין בחול בין בשבת )בלא התרו בו על השבת( מצינן למימר דבהרי  – קשיא (א

לאדם באלו הרגו בהמה ובתשלומי במזיד )דהתרו בו שלא להרגו( פטור לאדם אלו הרגו ו –את האדם 

יבין חילן דחייבי מיתות שוגגין אכתי אית אנן קיימין בדד)חייב  (דלא התרו בו שלא להרגו)בשוגג 

דהשתא ליכא למימר לא חלקת בבהמה לחיוב ובאדם לא תחלוק לפטור אלא דשוין הן  – (תשלומיןב

 דבין במכה בהמה ובין במכה אדם אם התרו על האדם פטור ואם לא התרו על האדם חייב

בשוגג או במזיד  והכאת אדםמצד אחד בשוגג או במזיד  הכאת בהמהמבוססת על זו היקש  –תירוץ  (ב

הכאת אף במזיד דחייב בתשלומין אתו בשוגג להכאתו בין הכבהמה לא חלקת הכאת מה  – מצד שני

נפיק דין דתני דבי  מזהובשוגג דבכל אופן פטור מתשלומין  אתובמזיד להכאתו הכאדם לא תחלוק בין 

את האדם אפילו נמי בהרג לא יתכן דאיירי מכה בהמה מוכרח דבקושטא הך דואגב אורחא  –חזקי' 

  דין דתנא דבי חזקי'חמת מכה אדם וא כבר פטר לי' מבלא התרו בו( דהבשוגג )

  תד"ה מתניתין כמאןסוגיא דתנא דבי חזקי' חלק ו' 

בד"ה מתניתין כמאן כו' דלמא בממון אחר סבר כר"ל אבל בממונא דבההיא מלתא גופיה 

ג כו' משלם כו' עכ"ל מפי' מהרש"ל ההיא סברא לקוחה מחייבי מיתות כגון נתכוין להרו

דלרבי חייב ממון בדמי אשה ופטור מממון אחר כו' אבל התוספות אינן מוכרחים לחלק בה 

כה"ג והיו יכולין לומר דעולא שפיר סבר כר"ל דכל חייבי מלקות שוגגין פטורין חוץ מהני 

תלת דהיינו חובל כו' עכ"ל וע"ש באורך ול"נ שדבריהם אלו הכא ע"פ פירוש הקונטרס 

דיא דלמסקנא נמי דעולא מג"ש דתחת תחת גמר היינו לכל חייבי מלקות ומפירושו נראה בה

שפירש לעיל ור"י מ"ט לא אמר כעולא דגמר ג"ש לעונשו ממון ולא מלקות לכל חייבי 

ממון ומלקות עכ"ל גם התוספות לא כ"כ בהחלט אלא דמצינן למימר הכי למסקנא גם מ"ש 

ה ופוטר מממון אחר מדמי וולדות כו' דסברא זו לקוחה מדברי רבי דמחייב ממון בדמי אש

כן נראה לכאורה אבל ק"ל בעיקר מלתא דאי מתניתין דהכא דמיא לדמי הנהרג ולא לממון 

אחר מאי קאמר לעיל אר"י דמוקי מתניתין בלא אתרו ביה ור"ל לא מפליג במתניתין בין 

דמיא כלל אתרו ללא אתרו ואזדו לטעמייהו דפליגי בחייבי מלקיות שוגגין וד"א הא לא 

דמתניתין איירי בממונא דבההוא מלתא גופיה ופלוגתייהו בחייבי מלקות שוגגין היינו 

בממון אחר בהדי מלקות אבל פלוגתייהו במתניתין אינה אלא באותו ממון דר"ל דפוטר 

אפילו בלא התרו לא ס"ל כרבי ור"י דמחייב בלא התרו סבר כרבי ויש ליישב דרבי לא 

באינו מתכוין לזה ומתני' דהכא במתכוין לזו איירי ומיהו אותו  מחייב בדמי הנהרג אלא

ממון מקרי וקאמר שפיר ואזדו לטעמייהו לר"ל דכמו דליכא לפלוגי בממון אחר בין התרו 

ללא התרו ה"נ במתכוין מיהת בממון דבההוא מלתא גופיה לית לן לפלוגי בין התרו ללא 

תרו בו ה"נ מפליג במתניתין במתכוין התרו ולר"י דבממון אחר מפליג בין התרו ללא ה

באותו ממון בין התרו ללא התרו ומהרש"ל שכתב שסברת התוספות לקוחה מדברי רבי 

היינו דאיכא לפלוגי בין ממון אחר לאותו ממון באינו מתכוין לרבי ה"נ סבר עולא דאיכא 

בממון  לפלוגי אפילו במתכוין במתניתין בין אותו ממון לממון אחר ולא סבר כר"ל אלא

 :אחר ודו"ק

לא לרבי ין להרוג את חבירו והרג את האשה נתכוקבענו בחלק ב' לתוספות דבגוונא "בלא מתכוין" דהיינו ב (1

' אית לי בהאמשום דממון אחר כגון דמי ולדות לשלם מגופה אבל פטור דמי האשה ד חייב ממוןמיקטל ו

 בין מתכוין ללא מתכוין  מחלקדלא ' כתנא דבי חזקי

שהיא בלאו והבא על חייבי עשה והבא על ממזרת על הבא אלו משלמין את הקנס  –כט. ודף לו: משנה דף  (2

 אינו משלם את הקנס והבא על חייבי מיתות ב"ד כגון בתאבל  –חייבי כריתות כגון אחותו 
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אחותו שהיא בכרת מילקי עלה וקיימא לן דאין לוקה הבא על גמרא בדף לא: רמינן עלה ממשנה במכות דב (3

 םומשל

ממון ומלקות ממונא משלם  (דלית בי' מלקות ממש)קבענו דר' יוחנן אית לי' דמיהת בשוגג בלא התרו בו  (4

 – םריש לקיש דאית לי' אשר אפילו בלא התרו בו מילקא לקי ממונא לא משלמה שאין כן מילקא לא לקי 

קיות שוגגין חייבין ת דף לב. ד"ה וקיימא מפרשי דר' יוחנן אזיל לטעמי' בדף לד: דחייבי מלוובתוספ

 פליג עלי' ואית לי' דחייבי מלקיות שוגגין פטורין מתשלומיןלקיש דריש בדף לד: עיין שם  –בתשלומין 

תחת גמר דממונא משלם מילקא לא -תחתגזירה שוה עולא מד דרש"ימסקי בגמרא אליבא אשר קבענו עוד ו (5

"דמצינן למימר" : אומרים עולא בדף לבבד"ה אלא גופייהו אבל תוספות  –לכל חייבי ממון ומלקות לקי 

אית לי' למילתי' אבל בעלמא עולא אמר חובל ועבודה זרה וקנס דיקא במסקי בגמרא דאשר ו שלא כרש"י

 םמילקא לקי ממונא לא משלד

לעולא  –משנה דידן בלא התרו בו דאוקי ללעיל דסתירה מיישבין ללר' יוחנן  – ברש"יגמרא כמבואר  (6

מיישבין לסתירה דלעיל דבקושטא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי אפילו בהתרו בו ומשנה 

 דמכות איירי בגוונא דמצד אחר ליכא קנס 

אין ליישב לסתירה דלעיל לא כר' אשר לריש לקיש מקשה לאביי רב פפא  –המשך דגמרא כמבואר ברש"י  (7

כיון כל שכן דפליג אעולא יש לקיש פליג אר' יוחנן אלא אף זו דלא זו בלבד דריוחנן ולא כריש לקיש דהרי 

 אשר אפילו בהתרו בו ממונא משלםקסבר עולא ד

כ"ש דריש לקיש ד רש"ידמאי דפירש כעולא דריש לקיש מיישב לסתירה דלעיל אביי לישני  –תוספות  (8

דמילקא לקי ממונא לא כריש לקיש עולא סבר  בממון אחראין הכי נמי דזה אינו נראה דלמא פליג אדעולא 

משלם ממון ומיפטר אמר עולא ד ממונא דההוא מילתא גופיהחשיבא דקנס דאונס ומפתה ודיקא במשלם 

 לב:כמבואר לעולא בדף  ממלקות מג"ש דתחת תחת

 ל "מהרש (9

משיטת רבי לקוחה  י'ההוא מילתא גופבדתוספות דמחלקת בין ממון אחר לבין ממונא דההיא סברא  (א

דמיא לדמי הנהרג ולא לממון דאונס ומפתה  לגבי קנסמתניתין דהכא מתכוין דנקטי תוספות דבשאין 

 אחר

 מהרש"א  (10

דסברא זו לקוחה מדברי רבי דמחייב ממון בדמי אשה ופוטר מממון אחר מדמי ל "מהרשאי שכתב מ (א

 כן נראה לכאורה ' וולדות כו

תיקשי דמיא לדמי הנהרג ולא לממון אחר  לגבי קנסבעיקר מלתא דאי מתניתין דהכא  – שהאבל ק (ב

אזדו  א מפליג בין אתרו ללא אתרולדל "מתניתין בלא אתרו ביה ורלדמוקי יוחנן ' רדדאמרי לתוספות 

הא לא דמיא כלל דמתניתין איירי בממונא  – בר אחרודדפליגי בחייבי מלקיות שוגגין  לטעמייהו

דפוטר אפילו בלא התרו  יש לקישאלא באותו ממון דרפלוגתייהו במתניתין אינה ודבההוא מלתא גופיה 

ופלוגתייהו בחייבי מלקות שוגגין היינו בממון דמחייב בלא התרו סבר כרבי ' יוחנן ל כרבי ור"לא ס

 וליכא למימר דאזדו לטעמייהו אחר בהדי מלקות

 לתוספות ויש ליישב  (ג

i) לכן ליכא מתכוין לזו איירי ודהכא ב' דרבי לא מחייב בדמי הנהרג אלא באינו מתכוין לזה ומתני

קאמר שפיר ואזדו לטעמייהו למימר דפליגי באלו למיזל בשיטת רבי ומיהו אותו ממון מיקרי ו

בממון אפילו נ במתכוין "ל דכמו דליכא לפלוגי בממון אחר בין התרו ללא התרו ה"לר –דהיינו 

ן אחר מפליג בין התרו י דבממו"ולר –דבההוא מלתא גופיה לית לן לפלוגי בין התרו ללא התרו 

 נ מפליג במתניתין במתכוין באותו ממון בין התרו ללא התרו"ללא התרו בו ה
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ii) דתריץ  –מדברי רבי בתוספות מהרש"ל שסברא זו לקוחה  מפרשל תיקשי אם כן באיזו צד או

מרחיק עולא עוד  –בין ממון אחר לאותו ממון באינו מתכוין דרבי מחלק דקסברי תוספות דכעין 

)וחייב בממון זה אפילו בין אותו ממון לממון אחר מחלקת אפילו במתכוין מתניתין דיותר למימר 

  אלא בממון אחר יש לקישרבשיטת עולא  אזלולא ( ןואפילו במתכויבהתרו 

מר והיו יכולין לובין האי מילתא גופי' לדבר אחר ג "אינם מוכרחים פה לחלק בכה' התוס –המשך מהרש"ל  (11

דעולא שפיר סבר כריש לקיש דכל חייבי מלקיות  הבאנו לעיל בחלק זה מתוספות ד"ה אלא עולא(כמו ש)

 ש דתחת "שוגגין פטורין חוץ מהני תלת דהיינו חובל ועדים זוממים וקנס מג

מה פ "שדבריהם הכא עמשום  יהכיינו טעמא דלא אמרו תוספות ה –ל "מהרשכשלא  א"מהרשהמשך  (12

גם התוספות ו –ש לעונשו ממון ולא מלקות לכל חייבי ממון ומלקות "עולא דגמר גלמסקנא ד י"רששפירש 

עולא שפיר סבר כריש לקיש דכל חייבי ד "דמצינן למימר"בהחלט אלא תבו לא כ לב:בדף אלא עולא ה "בד

 'וכומלקיות שוגגין פטורין חוץ מהני תלת 

קשיא רא אי כר' יצחק גמסוגיא דתנא דבי חזקי' חלק ז' 
 ממזרת

גמ' אי כר' יצחק קשיא ממזרת כו' יש לדקדק אי לא אסיק הכא אדעתיה הני ריבויי דהנערה 

תקשי ליה לרבי יצחק נמי מחייבי כריתות כדפרכינן בר"פ והני בני קנסא נינהו אקרי כאן 

ולו תהיה לאשה באשה הראויה לקיימה ואי אסיק אדעתיה הכא הני ריבויי דהנערה לר' 

א קשיא ליה ממזרת ואימא דרבינהו קרא לחייבי מלקות דיש להן קנס ויש יצחק מאי ק

ליישב כיון דכל חייבי לאוין לרבי יצחק לוקין ואין משלמין ואין חילוק בין חייבי מלקות 

לחייבי מיתות ב"ד לענין תשלומין אי מגזירה שוה דרשע רשע אי מגזירה שוה דמכה מכה 

חק מריבויא יש קנס נמי בחייבי מיתות בית דין א"כ אם יש קנס בחייבי מלקות לר' יצ

ואמאי קתני דפטור בבתו וכה"ג כתבו התוספות לעיל משום רשב"א דמה"ט קאמר תלמודא 

לעיל דמפקא מתניתין מדר' נחוניא כפרש"י ומה"ט נראה לומר דפסיקא ליה לתלמודא 

מין דליכא דלא אתיא מתניתין כרבנן דס"ל בעלמא בכל חייבי לאוין דלוקין ואין משל

למימר דרבינהו מיתורא דקראי דהנערה דכיון דאין חילוק בין חייבי מלקות לחייבי מיתות 

ב"ד לענין תשלומין אי רבי להו קרא לחייבי לאוין לענין קנס רבי נמי לחייבי מיתות בית 

דין מיהו בהא י"ל בדרך אחר כיון דלרבנן בעלמא לוקין ואין משלמין אימא חד קרא 

וחד לחייבי לאוין אף על גב דבעלמא לוקה ואין משלם אבל חייבי כריתות לא לחייבי עשה 

משום דבעינן שיש בה הויה וכה"ג כתבו התוספות לעיל בשם ר"י בד"ה אלמא קסבר עולא 

 :כל היכא כו' ע"ש ותו לא מידי ודו"ק

לו תהיה לאשה אשה בני קנסא נינהו ואמאי איקרי כאן ונערות פסולות דמשנה דף כט. הני ו –גמרא דף כט:  (1

חד לגופיה וחד לאתויי חייבי לאוין וחד לאתויי חייבי  –הראויה לו אמר ריש לקיש נערה נערה הנערה 

  כריתות

משנה בדף כט. דקתני דאיכא קנס לחייבי לאוין כגון ולכן ממונא לא משלמי לקי  אממון ומלקות מילקרבנן ל (2

ילפי לה מחייבי מיתות בית דין בגזירה שוה מפרש דרבנן לקיש בדף לה. ריש  –ממזרת לא אתיא כוותייהו 

 מכה דרשע רשע או מכה

 ריש לקיש ור' יוחנן בר פלוגתי' אבל אין להם ענין בפיסקא זודת ושיט' נייתי יתר פרטי חבחלק  (3
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חייבי  –דפליג אמשנה דאלו הן הלוקין הבא על אחותו חייבי כריתות למלקות ליכא  –יצחק  ר'שיטות  (4

בגזרה אזיל בשיטת ריש לקיש ד ממונא לא משלםי ומלקות מילקא לקממון  –יבין בתשלומין כריתות חי

 שוה מן חייבי מיתות בית דין

אבל הבא על אחותו שהוא בהכרת דאיכא קנס ל .לשיטת ר' יצחק מובן הא דקתני במשנה דף כטנמצא ד (5

 אינו בהכרתמחמת ד א במלקותושהאהא דקתני דאיכא קנס בממזרת הגם לכאורה פליג 

 מהרש"א  (6

לא אסיק אדעתי' הני ריבויי דהנערה מוכרח דפליג אמתניתין אף בהא דקתני ר' יצחק לו א – קשיא (א

פליג אמתניתין ר' יצחק מאי נוקטין דואלו דריש הני ריבויי תיקשי א –דחייבי כריתות יש להן קנס 

בכל התורה כולה ממון ומלקות  דאע"גיף ילריבויא דהנערה נימא דמצד כגון ממזרת  לגבי חייבי לאוין

 שאני קנס דאונס ומפתה דממונא משלם מילקא לא לקי מילקא לקי ממונא לא משלם

לגבי הבא על בתו בדף לו:  העל משנ דעל כל פנים פליגיוצא סופו מבמהלך זה דתועלת אין  –ירוץ ת (ב

 יךסמאלו הוי  לאוין פטורין מתשלומין בגזרה שוה מן חייבי מיתות בית דין ידחייב הואית לדכיון ד –

בדומה לשיטת רשב"א דביארנוהו בדף ל: בתד"ה הכל )אז לחייבי לאוין קנס על ריבוי דהנערה למילף 

למימר דאף לגבי מיתות ב"ד שאני דיני' דקנס דלא מיפטר בקם לי' בדרבה  י'ה להודמוכרח ( מודים

  דאין קנס להבא על בתואית לה על משנה דידן ד ודפליג מיני'

 המשך מהרש"א (7

דלא אתיא מתניתין כרבנן דס"ל בעלמא בכל חייבי לאוין דלוקין ה לגמרא ומה"ט נראה לומר דפסיקא ל (א

ואין משלמין דליכא למימר דרבינהו מיתורא דקראי דהנערה דכיון דאין חילוק בין חייבי מלקות לחייבי 

 ומין אי רבי להו קרא לחייבי לאוין לענין קנס רבי נמי לחייבי מיתות בית דיןמיתות ב"ד לענין תשל

אית להו כיון דמכל מקום  ו אמרת דסמכי אתרי ריבויא דהנערהפילו אלאמיהו לרבנן יש לתרץ גם כן ד (ב

)דגרע מחייבי עשה מחמת חד קרא לחייבי עשה וחד לחייבי לאוין צטריך בעלמא לוקין ואין משלמין איד

דגרעי יותר משום דאין חייבי כריתות דבעלמא חייבי לאוין לקי ולא משלמי( ולא נשאר ריבויא ל

ונמצא דלא  – בדף לב.וכה"ג כתבו התוספות לעיל בשם ר"י בד"ה אלמא קסבר ן בה ןקידושין תופסי

ין שים לב אשר תירוץ זו א – הועלת כלום במהלך זה כיון דבסוף פליגי על משנתינו בחייבי כריתות

 תות חייבין בתשלומיןלה מקום לר' יצחק דאית לי' דחייבי כרי

 תנא מאןתד"ה סוגיא דתנא דבי חזקי' חלק ח'  

תוס' בד"ה מאן תנא כו' אלא דקשיא ליה דרבנן לא מצינן כו' אבל לר"י א"ש עכ"ל ור"ל 

לאו בדרך תירוצא קא"ל אלא דהיינו דחוקה לר"ל  צחקהא דקאמר אי ר' מאיר אי ר' י

 :וא"ש לר"י וק"ל

ולכן מובן  –ומוכרח דלית לה דר' נחוניא  –במשנה דידן קתני דהבא על אחותו משלם קנס הגם דבהכרת  (1

 אשר תנאי דאזלי בשיטת המשנה נמי לית להו דר' נחוניא

יקא בהתרו בו ולריש לקיש אפילו יוחנן דלר' ממון ומלקות מילקא לקי ממונא לא משלמי דר' מאיר לרבנן  (2

פטורין חייבי כריתות דבן הקנה סבירא להו כדר' נחוניא רבנן להלן אלו יכול להיות דעיין נו –התרו בה  אלב

 תשלומיןמ

 מטעם אחר אוקמי למשנה כוותי' דר' מאירבדף כט. ובגמרא  –לר' מאיר לוקה ומשלם אפילו בהתרו בו  (3

ממון ומלקות מילקא לקי  –חייבי כריתות חייבין בתשלומין  – חייבי כריתותלמלקות ליכא  –לר' יצחק  (4

  מיממונא לא משל

 המשך דגמרא (5
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אית לי' נמי ומחייב תשלומין בחייבי כריתות ולכן פליג אדר' נחוניא משנה דד תנאלריש לקיש מאן  (א

 לא התרו בו בהתרו בו בין בבין דלא מיפטר בחייבי מלקיות 

ר' מאיר דר' יוחנן ס"ל דרבנן חייבי מלקות חייבין בתשלומין מוקי לה אפילו כרבנן דדבשלמא ר' יוחנן  (ב

ולהסיק ממשנתינו דלית להו דר' נחוניא מצינן לאוקי למשנה בשלא התרו בו לכן ובשלא התרו בו מיהת 

  כמאן מוקי לה)דס"ל דרבנן פוטרין אפילו בלא התרו בו( אלא לריש לקיש  –

אי רבי יצחק דאמר לא  –ופליג נמי אדר' נחוניא אפילו בהתרו בו  ומשלם אי רבי מאיר דאמר לוקה (ג

 וקבענו עוד דלית לי' דר' נחוניאשייך מלקות בחייבי כריתות 

 תוספות  (6

קבענו דמטעם אחר כבר אוקימנא למשנה כר' תימה דלריש לקיש בהדיא פליג ר"מ ארבי נחוניא דהא  (א

 אר' נחוניא בן הקנה במשנה דידן ומאי רבותי' דגמרא להסיק אשר ר"מ פליג מאיר 

 וי"ל  (ב

i) לא יתכן לאוקי למשנה כרבנן אלא דק"ל דדר' נחוניא  'פליג עליודר"מ משנה אתיא כדידע שפיר ד

 כולין להסיק אלו פליגי אדר' נחוניאולכן לא י –לריש לקיש אית להו דאין לוקה ומשלם כיון ד

 כריתותבחייבי 

ii) שאני מתניתין דאיירי אמרי אין לוקה ומשלם ודכרבנן דמוקי לה למשנה  ל לר' יוחנן אתי שפיראב

 בחייבי כריתות ומסיק נמי דרבנן פליגי אדר' נחוניא בשלא התרו בו

 מהרש"א (7

 יכר' מאיר אאי אם כן דלא מקשי אלא דלריש לקיש אין לאוקי למשנה אלא  –קשיא לתירוץ דתוספות  (א

 "מאי משני "אי כר' מאיר אי כר' יצחק ר' יצחקכ

אי ר' מאיר אי ר' יצחק סיומא היא לקושיא דגמרא לריש לקיש דלדידי' מוכרח למימר בדוחק  –תירוץ  (ב

 אר' נחוניא בן הקנה ולא רבנן במשנה דדיקא ר' מאיר ור' יצחק פליגי 

 תד"ה הממאנת

גרשה כו' עכ"ל ר"ל בד"ה הממאנת כו' דהא איכא למ"ד לקמן דאפילו אם נתארסה ונת

ואימא דברייתא אתיא כההוא תנא ולאו מטעם דחזקת בעולה היא כמו בממאנת אלא דמקרא 

 :הוא ממעט לה לקמן וק"ל

 תד"ה ולא פיתוי

בד"ה ולא פיתוי כו' הא כל נערה מפותה אין לה קנס דמחלה כו' עכ"ל היינו כי הכא 

אבל אי תוקמא בקטנה הוה בממאנת יתומה דקנסה לעצמה ויכולה למחול כשהיא נערה 

 :ניחא דאין לה דעת למחול דמתנתה אינה מתנה וק"ל

 הקדמה (1

  קנסהד מחלה לימדעתה עבכיון דמפותה משום דקנסה לעצמה ו לית לה קנס נערה מפותה שאין לה אב (א

ואף דמדעתה עביד אין לה יד למחול נכסי  משום דקנסה לאביה יש לה קנס נערה מפותה שיש לה אב (ב

 אביה

 קידשוה אמה ואחי' אין לה אב וממאנת אשה  (ג

 דאין מתנתה מתנה דאף כשאין לה אב אין מחילתה מחילה פיתוי קטנה אונס היא (ד
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 ה בחזקת בתולה הואיל וניסתמטעם שאינ הממאנת אין לה לא קנס ]אם נאנסה[ ולא ]קנס ב[פיתוי – ברייתא (2

 מייריבממאנת נערה ברייתא לחד אוקימתא  – גמרא (3

 כמבואר במהרש"א תוספות (4

 כשאין לה אבהרי כל נערה מפותה  ולכן אין לה פיתוי מה לי שממאנתנערה דאיירי בכיון  –קשיא  (א

 לעצמה ומחלה דמדעתה עביד הקנס

יש לה קנס ובחזקת בעולה דאי לאו שהיא ממאנת  קטנה ניחאממאנת בלברייתא שים לב דאלו מוקמה  (ב

 דאין מתנתה מתנהדאין לה דעת למחול 

 דף לו.

 עד שירבהתד"ה 

 :דף לו עמוד א[ בד"ה עד שירבה כו' ועל הלבן משמע יותר כו' עכ"ל כצ"ל]

 תד"ה זו דברי ר' מאיר

בד"ה זו דברי ר"מ אמתני' דלקמן דכ"מ שיש מכר אין קנס כו' עכ"ל ודלא כפרש"י דקאי 

 :אריש פרקין דליכא לעיל האי לישנא זו דברי כו' אלא אמתני' דכ"מ כו' לקמן

 ואם איתאתד"ה 

בד"ה ואם איתא כו' דר"י ור' יאשיה ס"ל כר"מ כו' לפירוש ר"ת כו' שוין במיתה אחת 

ואפי' לפ"ה דמפרש בני כו' עכ"ל ביאור דבריהם בתוס' שם לפי' ר"ת לרבנן דבא על 

הקטנה בסקילה הוו שוין במיתה אחת דאם היתה בת עונשין הוו שוין במיתה אחת אבל 

אינן שוין דאם היתה בת עונשין היתה בסקילה אבל נשואה לר"מ דבא על הקטנה בחנק 

קטנה לכ"ע שוין במיתה אחת וא"כ ר' יאשיה דקאמר עד שיהו שניהן שוין ע"כ לא קאמר 

הכי אלא אליבא דר"מ למעט ארוסה קטנה ור' יונתן דבא לרבות מאשר שכב עמה לבדו 

שוים בני עונשין כפי  לא איצטריך לרבות אלא ארוסה קטנה אליבא דר"מ אבל לפ"ה דפי'

שפירשו התוס' שם דבריו דבין לר"מ ובין לרבנן בנשואה קטנה פטור מדכתיב ומתו גם 

שניהם א"כ ר' יאשיה נמי מצי סבר כרבנן דלא פליגי ר' יאשיה ור' יונתן אלא בנשואה 

ויש לקיים דבריהם דהכא ע"פ פי' שני שכתבו לפ"ה שם דלרבנן כיון כו' מוקי להו גם 

דרשה אחריתא אבל לר"מ דמשתנה כו' סברא הוא דבנשואה דרשינן גם שניהם שניהם ל

 :לפטור לגמרי בנשואה והיינו כר' יאשיה וע"ש בחידושינו ודו"ק היטב

ר' מאיר ל – משמעבאפילו קטנה ומשום דבקנס כתיב נער חסר לרבנן קטנה שנאנסה יש לה קנס  –גמרא  (1

 במשמע דנער חסר אין קטנה אין לה קנסשנאנסה קטנה 

ד' מיתות לפי' ר"ת  וף פרקבס ' מאיררבי יונתן ור' יאשיה סבירא להו כרתוספות )יבואר במהרש"א להלן( " (2

ר' יאשיה כל מקום דמפרש בני עונשין מ ירוש הקונטרסדפי' עד שיהיו שניהם שוין במיתה אחת ואפי' לפ

 "כר' מאיר סבירא ליה

 הקדמה (3

הבא על נערה מאורסה שניהם בסקילה  –הבא על נערה נשואה שניהם בחנק ולא כתיב בה נער חסר  (א

 וכתיב בה נער חסר
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דרבנן ס"ל דנער  –בפרק ד' מיתות פליגי ר' מאיר ורבנן כעין בסוגיא דידן במי שבא על קטנה מאורסה  (ב

ור'  –נו דאיש בסקילה חסר אף קטנה במשמע ולכן הגם דהיא פטורה דאינה בת עונשין מכל מקום די

מאיר ס"ל דנער חסר אין קטנה במשמע ולכן דינה כנשואה בחנק ברם פטורה מחמת דאינה בת עונשין 

 ולהלן נבאר לר' מאיר אלו דינו דאיש בחנק או דמיפטר לגמרי 

 – איש אינו במיתה "עד שיהו שניהם שוין"דכתיב בנשואה למילף ד"ומתו גם שניהם" ר' יאשי' דריש  (ג

שים לב דר' יונתן  – שוין" ם"עד שיהו שניהא דריש ל "ומת האיש... לבדו"נתן מחמת דכתיב ר' יו

 אומר למילתי' בכל אופן דנבאר להלן אשר ר' יאשי' אומר למילתי'

 ביאור מהרש"א לשיטה א' דרש"י (4

"עד שיהו שניהם שוין" דר' יאשי' משמעו דאיצטריך שיהו שניהם במיתה ממש ולכן יכול להיות דר'  (א

ואל  –יאשי' סבירא לי' כרבנן ואמר למילתי' למיפטר איש שבא על קטנה נשואה שאינה בת עונשין 

 תיקשי דרבנן אמרי בהדיא דבמאורסה הרי הוא בסקילה מחמת דנער חסר אפילו קטנה במשמע דשאני

 מאורסה דלא כתיב בה ומתו גם שניהם 

דר' יאשי' אמר למילתי' אף לר' מאיר למיפטר האיש לא לבד  – אבל אינו מוכרח –ועוד יכול להיות  (ב

בנשואה אלא אפילו במאורסה מחמת דמאורסה ונשואה לר' מאיר דמיא אהדדי בחנק ואין מן הענין 

 אשר במאורסה לא כתיב ומתו גם שניהם בהדיא 

ור' יונתן אמרי  'ר' יאשירש"י מוכרח דלוף לשיטה זו קשה הא דפסיקא להו תוספות אשר סוף כל ס (ג

 ר' מאירלמילתייהו דיקא ל

 ביאור מהרש"א לשיטה ב' דרש"י (5

לא משתנה לא בשביל קטנות לא מסתבר דר' יאשי' אמר למילתי' אליבא דרבנן כל עיקר כיון דלרבנן  (א

ן דמשתנה די' מאיר לר' יאשי' לא אמר למילתי' אלא ומוכרח אשר ר –דין מאורסה ולא דין נשואה 

פטר מיגם שניהם לבין במאורסה בין בנשואה דרשינן סברא הוא דולכן מסקילה לחנק קטנה מאורסה 

  לגמריהאיש 

למילתי' ר' יאשיה אמר  ונמצא אשר לשיטה זו אתיא שפיר מאי דקאמרי תוספות אשר לפירוש הקונטרס (ב

 ר' מאירדיקא ל

 א לשיטת רבינו תם ביאור מהרש" (6

במובן "עד שיהו אלא  "בני עונשין " במובן "עד שיהו שניהםשניהן שויןר' יאשי' "עד שיהו לא אמר  (א

 אלו היתה בת עונשין" שוין במיתה אחתשניהן 

נמצא דלרבנן במאורסה קטנה שוין הן במיתה אחת אלו היתה בת עונשין )כיון דלרבנן הרי הוא ו (ב

' אבל לר –היתה אף היא בסקילה( ולא מיפטר האיש לר' יאשי' עונשין בת בסקילה ואם היתה נערה 

במאורסה קטנה אינן שוין במיתה אחת אלו היתה בת עונשין )כיון דלר' מאיר הרי הוא בחנק ואם  מאיר

אבל בנשואה קטנה דאם היתה נערה  –( ומיפטר האיש לר' יאשי' בת עונשין היתה בסקילההיתה נערה 

 ולא מיפטר האיש לר' יאשי' במיתה אחתשוין הן לכ"ע ייהו בחנק בת עונשין היו תרו

אלא אליבא  "שניהן שוין' למילתי' דמיפטר האיש מכח "דאין ר' יאשי אמרנמצא דלשיטת רבינו תם לא  (ג

' רבי יונתן ור' יאשיה סבירא להו כרואתיא שפיר הך דתוספות דידן אשר  –בקטנה מאורסה דר"מ 

 בינו תםלפי' ר מאיר

 תד"ה החרשתסוגיא דחרשית חלק א' 

בד"ה החרשת כו' רישא מנה לאבא כו' לא מטעם דברי ושמא ברי עדיף כו' עכ"ל ר"ל 

דסיפא מנה לי בידך לא מטעם דברי ושמא הוא אבל ברישא שמא ושמא הוא ור"ג לא אזיל 

 :בתר חזקת הגוף אלא בברי ושמא דא"כ כו' וע"ש בפ' המדיר בתוס' מפורש וק"ל



 

 

 

48 

 בתולים  בא"ד דאין להן טענתדחרשית חלק ב' סוגיא 

בתולים לפי שבחזקת מוכת עץ כו' עכ"ל דהשתא ל"ק היכי תוספות בא"ד דאין להן טענת  

טענינן ליה לר"ג דהא לא שייך הכא איתרע חזקה דהא ר"ג הכא מוקמינן ליה אליבא 

דהא רב ששת קאמר האי שינויא מאתיים דר"מ דאין לה טענת בתולים היינו דנותן לה 

ואליביה לר' יהושע נמי דמחזיק לה בדרוסת איש יש לה מנה דס"ל לרב ששת כנסה בחזקת 

בתולה כו' יש לה מנה כמ"ש התוס' לקמן ופלוגתייהו דר"ג ור"י בהני ברייתות דהכא 

קשיא ליה לרשב"א לפר"י דנוקמא הא כר"מ הא כרבנן היינו נמי ]ד[במנה ומאתים ומאי 

פלוגתייהו דהני ברייתות דהכא במנה ומאתים ואולמא ליה לאוקמא פלוגתייהו דברייתא ד

בפלוגתא דר"מ ורבנן וכ"ע אית להו דמחזקינן לה בחזקת מוכת עץ משום דהך פלוגתייהו 

מתנייא בפ"ק מקמי פלוגתא דר"ג ור"י דפליגי אי מחזקינן לה במוכת עץ אי לאו ומה 

פר"י אלא לפי גירסא שלנו אבל לפי גירסא שמצא שכתב מהרש"ל דרשב"א לא הקשה ל

ר"י בספרים לק"מ דיש לחלק שפיר בין קנס לטענת בתולים בשלמא לענין קנס מוקמינן 

להו אחזקתייהו דיש להן טענת בתולים ואינה מוכת עץ אבל הכא שמצא פתח פתוח טפי 

ענא מה תלה אית לן לומר דמוכת עץ מלומר שנבעלה בזנות ע"כ תוכן דבריו אבל לא יד

דבריו בקושיית רשב"א דתקשי ליה בפשיטות אדברי התוס' שכתבו דלפי' ר"י פריך שפיר 

לפי גירסת הספרים ומאי פריך ואימא לענין קנס מוקמינן להו אחזקתייהו דיש להן טענת 

בתולים ואינה מוכת עץ אבל היכא שטוען פתח פתוח מצאתי אית לן למימר טפי דמוכת 

זנות כמ"ש מהרש"ל אלא ע"כ דאין נראה להו לחלק בזה בין קנס עץ מלומר שנבעלה ב

 :לטענת בתולים ודו"ק

  כללים בסוגיא דידן (1

 מוכת עץ אין לה קנס דאינה בתולה  (א

 מוכת עץ כתובתה מאתים לר' מאיר וכתובתה מנה לרבנן דר' מאיר (ב

 (ונמצאת בעולהכנסה בחזקת בתולה לפני שאירסה )אפילו בזנות שה שנבעלה רב ששת אית לי' אשר א (ג

 כתובתה מנה

 בכתובתהמאתים שנשאה ומצא פתח פתוח לא משלם אשר בעלה ה טענת בתולים" משמעו אש"יש ל (ד

 כתובתה מאתיםו להן טענת בתוליםין החרשת והשוטה א ברייתא א' (2

 "טענת בתוליםויש להן קנס יש להן והאיילונית  החרשת והשוטהלפי גרסא שלנו "ברייתא ב'  (3

ולא קתני דיש להן טענת קנס" יש להן  החרשת והשוטה"ברוב ספרים לפי גרסא שמצא ר"י ברייתא ב'  (4

 בתולים

 אין להן טענת בתולים ברייתא א'

ברייתא ב' לגרסא 

 שלנו

יש להן קנס ויש להן 

 טענת בתולים

ברייתא ב' ברוב 

 ספרים

 יש להן קנס

  כמבואר ברש"י לפי גרסא שלנוגמרא  (5

ברייתא א' דאין להן  – רב ששתומשני  –בהדיא לגבי טענת בתולים  אהדדיתרי ברייתות סמקשי דהני  (א

דאמר בפ"ק )דף יב:( היא אומרת משאירסתני נאנסתי נאמנת הכא  רבן גמליאלאתיא כ טענת בתולים

נמי אין לה טענת בתולים להפסידה כתובתה דאמרינן אי הוה פקחת לטעון הוה טענה משאירסתני 



 

 

 

49 

דאמר לא מפיה אנו ייתא ב' דיש לה טענת בתולים אתיא כר' יהושע בפרק קמא בר – נאנסתי ומהימנא

 יש לה טענת בתולים דאי נמי הוה טענה קמן לא מהימנינן להנמי חיין הכא 

 תוספות (6

חזקת גופה הרי  –לה הכי מספק לאפוקי ממונא כיון דאיהי לא טענה איך טענינן ה –לרש"י א' קשיא  (א

 לא איתרע דבעלה איתרעי דהוי שור שחוט לפניך אבל חזקת ממון 

לגרסת רוב ספרים דלא קתני בברייתא ב' אלא דיש להן קנס לא מקשי בגמרא  –פירכא דר"י לרש"י  (ב

נמי אין לה טענת בתולים מחמת דאזלינן בתר חזקת גופה ואמרינן  כלום דיכול להיות דברייתא ב'

 דנוקטין דבתולה היתה כשנאנסהואכן היינו טעמא דיש לה קנס  –דמשנתארסה נאנסה 

 ככה לר"י נראה לפרש ו (ג

i)  בדף יג. באלו נאמנת אשה לטעון מוכת עץ אניפליגי נמי רבן גמליאל ור' יהושע 

ii)  דיש להן קנס מוכרח אפילו לגרסא דרוב ספרים קתני מיהת דכיון דבברייתא ב' בהוה אמינא מקשי

בתולה היתה כשנאנסה ולכן מוכרח נמי אלא נוקטין דאשר חרשית נמי לא מחזקינן לה במוכת עץ 

יש להן טענת בתולים לא מוכת עץ ואיש היתה ות דכשנשאת ובעלה פתח פתוח מצא אשר דרוס

 וזאת סותרת לברייתא א' דקתני דאין להן טענת בתולים

iii) אית להן חזקת מוכת עץ וחזקה זו לא איתרע ברייתא א' אתיא כרבן גמליאל דחרשת ושוטה ומשני ד

פתח פתוח מפני שטענינן לטובתה שהיא מוכת עץ מצא שבעלה ולכן אין לה טענת בתולים ל

 וברייתא אזלי בשיטת ר' מאיר דמוכת עץ כתובתה מאתים 

iv)  ברייתא ב' אתיא כר' יהושע דחרשת ושוטה אין להן חזקת מוכת עץ ולכן יש לה קנס דנקטינן

ומצא בעלה פתח פתוח יש לה טענת בתולים דנוקטין שאינו ת וכשנישא –דבתולה היתה כשנאנסה 

 ואין לה אלא כתובת מנה אליבא דרב ששתהיתה שנבעלה בזנות מוכת עץ אלא דרוסת איש 

אמאי לא משני גרסא שלנו לפי רשב"א הקשה לפר"י  – ל ומהרש"א להלן(מהרש"ר ב)יבוא המשך תוספות (7

כר"מ אתיא אין להן טענת בתולים בברייתא א' דהא דקתני ודלעולם לכולי עלמא מחזקינן להו במוכת עץ 

יש להן טענת בתולים בברייתא ב' דמוכת עץ בין הכיר בה בין לא הכיר בה מאתים והא דקתני  דף יג.דאמר ב

  להלן יפרש מהרש"ל לרשב"א הא דקתני בברייתא ב' דיש להן קנס – כרבנן דאמרי כתובתן מנהאתיא 

לאוקמא פלוגתייהו בפלוגתא דר"מ ורבנן משום לרשב"א  'אולמא לי –ביאור לקושיות רשב"א  –מהרש"א  (8

  מוכת עץ אני ת אשה לומרנמבאלו נאבדף יג. מקמי פלוגתא דר"ג ור"י בדף יא: מתנייא בפ"ק א זו דפלוגת

  מהרש"ל (9

האיך יפרש רשב"א הא דקתני קינן לה בחזקת מוכת עץ לשיטת רשב"א דלכולי עלמא מחז –שאלה  (א

 נמי בברייתא ב' דיש להן קנס

סבר דיש לחלק שפיר בין קנס לטענת בתולים מקשה קושייתו מחמת ד ארשב"מוכרח ד –תשובה  (ב

היכא מה שאין כן  –מוכת עץ נאנסה דלא היתה בתולה היתה כשלענין קנס מוקמינן להו אחזקתייהו דד

ולכן  מוכת עץ מלומר שנבעלה בזנותבחזקת  יק אותהלהחזפתח פתוח טפי אית לן  שנשאת ומצא בעל

 אין לה טענת בתולים

דקתני בברייתא ב' דיש להן קנס ויש להן טענת לא לפי גירסא שלנו אולא מקשה רשב"א קושייתו   (ג

דלא קתני ת רוב ספרים לפי גירסאבל לגבי טענת בתולים  ברייתות אהדדיבהדיא סתרי הני בתולים ד

כיון דלשיטתו מידי רשב"א מקשה לא  םקתני דיש להם טענת בתולילא ואלא דיש להן קנס בברייתא ב' 

יכול להיות אשר ברייתא ב' אכן ס"ל דאין להן דיכול להיות דהני ברייתות לא פליגי אהדדי כל עיקר 

  מיא לברייתא א' מחמת דיש לחלק שפיר כדאמרןטענת בתולים דו

 מהרש"א (10
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דברייתות לפי גירסת הספרים בגמרא פריך דהא ניחא שכתבו דלפי' ר"י  ללעי התוס' דבריניהדר ל (א

יש להן תני בברייתא ב' דדמד)הגם דבברייתא ב' לא קתני בהדיא דיש להן טענת בתולים( סתרי אהדדי 

ומזה מובן מאליו דמי שמוצא פתח פתוח יש לו טענת עץ  קנס אלמא לא חשבינן להו בחזקת מוכת

 בתולים שלא כברייתא א' 

לענין דדאין הכי נמי  חלקלר"י דמצינן לאפילו דפירכא זו אינה עולה יפה הוה לי' מהרש"ל להקשות ו (ב

מוכת עץ אבל היכא שטוען פתח פתוח מצאתי בתולה היתה ולא היתה קנס מוקמינן להו אחזקתייהו ד

 שנבעלה בזנות כמ"ש מהרש"ל מלומר היא אית לן למימר טפי דמוכת עץ 

חלק בין מיזל בשיטת רשב"א וללולר"י  תוספותדאין נראה לוהוה לי' למהרש"ל להסיק גם כן דמוכרח  (ג

  קולכן מופרך נמי קושיית רשב"א דמבוססת על סברא דיש לחל קנס לטענת בתולים

 פות בא"ד וכי תימא סתוסוגיא דחרשית חלק ג' 

בא"ד וכ"ת משום דקתני חרשת דומיא דאיילונית הא כו' עכ"ל ר"ל וכ"ת דאי ההיא דיש 

לה טענת בתולים כרבנן דמחזקינן לה במוכת עץ יש לה מיהת מנה ומדקתני חרשת דומיא 

דמחזיק לה בדרוסת דאיילונית משמע דאין לה כלום ולכך הוצרך לאוקמא הך כר' יהושע 

איש זה אינו דע"כ איילונית נמי יש לה מנה לרב ששת דכנסה בחזקת בתולה כו' וא"כ 

שפיר ה"מ לאוקמה נמי כרבנן ואחרשת גופה ה"מ לדייק הכי דע"כ יש לה מנה דהא כנסה 

 :בחזקת כו' ודו"ק

הא דקתני ו במוכת עץ ודלעולם לכולי עלמא מחזקינן להאמאי לא משני  –בחלק ב' קושיית רשב"א לניהדר  (1

מוכת עץ בין הכיר בה בין לא הכיר בה  דף יג.כר"מ דאמר באתיא אין להן טענת בתולים בברייתא א' ד

  יש להן טענת בתולים כרבנן דאמרי כתובתן מנהבברייתא ב' דמאתים והא דקתני 

 –קושיית רשב"א  שיטת ר"י  

 נפרש לברייתות ככה

כר"ג דבחזקת מ"ע ואין  אין להן טענת בתולים ברייתא א'

לה ט"ב דכר"מ אזלי 

 דמ"ע כתובתה מאתים 

בחזקת מ"ע וכתובתה 

 ר' כר"מ

כר' יהושע דאין לה  יש להן טענת בתולים ברייתא ב'

חזקת מ"ע ונוקטין 

שהיא דרוסת איש 

 וכתובתה ק'

בחזקת מ"ע וכתובתה 

 מנה כרבנן

 המשך דברי רשב"א כמבוארין במהרש"א  (2

ומדקתני  דאית להו מוכת עץ כתובתה מנה ד –אין לאוקי לברייתא ב' כרבנן  –תירוץ לקושיא דרשב"א  (א

 חרשת דומיא דאיילונית משמע דאין לה כלום 

איילונית נמי יש לה מנה לרב ששת דכנסה בחזקת בתולה כו' וא"כ שפיר ה"מ לאוקמה  –פירכא לתירוץ  (ב

 כרבנן

גופה כתובתה  חרשתששת ס"ל דאף  ברדהפריך הוי מצי ל איילוניתראי' מן  יאף בל –מהרש"א המשך  (3

  ידוע דדרוסת איש היא ונבעלה בזנותבגוונא דפילו מנה א
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 דף לו:

 תוספות ד"ה אי דקא טעיןסוגיא דחרשית חלק ד' 

דף לו עמוד ב[ בד"ה אי דקא טעין כו' א"כ בחנם דוחק לשנויי הא ר"ג והא ר"י דה"מ ]

דלעיל דמוקי הנהו ברייתות בפלוגתא דרבן גמליאל ור"י במוכת עץ  כו' עכ"ל היינו לפר"י

 :וק"ל

 לטעון טענת פתח פתוחבעל ומוכת עץ אין להם דמים אבל אין פתחן פתוח ויכול בוגרת ר"ח לשיטת  (1

 לגרסת ר"ח ולשיטתו גמרא דידן  (2

ולכאורה איירי בבעל שטוען שמצא פתח פתוח  דהבוגרת אין לה טענת בתוליםקתני קשיא לברייתא ד (א

דהגם דבוגרות והאמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשונה ומדתלינן כל הלילה בדם בתולים משמע  –

אי אפשר לשום ולכן  כא בוגרת דאית לה דם בתולים טובאאימכל מקום  דמים ןבדרך כלל אין לה

  בתולים בבעל שטוען שמצא פתח פתוחהרי דיש לבוגרת טענת  –בוגרת שלא יהא פתחה סתום 

הב"ע דקא טעין טענת דמים דאין לה טענת ומשני אי דקטעין פתח פתוח ה"נ דיש לה טענת בתולים  (ב

 ולא מפסידה כתובתה מחמת דבדרך כלל אין לבוגרת דמים בתולים 

וטרינן  ןלינבו קבענו לשיטת ר"י דברייתא א' וברייתא ב' דשק ב'ניהדר לחלק  –הקדמה לקושיית תוספות  (3

 בהן לעיל קמיפליגי באלו מחזקינן לחרשית בחזקת מוכת עץ 

ודלברייתא א' אין דמחזקינן לה בחזקת מוכת עץ  לשנוייגמרא ה להוי עדיף לשיטת ר"ח  –קושיית תוספות  (4

טוען דמיירי בדיש לה טענת בתולים  'בברייתא לדולה טענת בתולים דמיירי בדטוען בעלה שאין לה דמים 

 פתח פתוחבעלה אשר מצא 

 תד"ה משום דמעיד בה לא ישאנה

בד"ה משום דמעיד בה לא ישאנה קא סלקא דעתך הפודה את השבויה ישאנה בלא כו' 

עכ"ל הוצרכו לזה דארישא דמלתא הפודה כו' דישאנה בלא עדים לא תקשי ליה אמאי 

לא ישאנה  ישאנה דאימא דס"ל הרי היא בקדושתה כדסבר ר"י ואסיפא דמלתא מעיד בה

למאי דסבר דקאי אפודה כפרש"י נמי ודאי דלא קשיא ליה בפשיטות אמאי לא ישאנה 

דהא לאו פשיטא היא לפי סברא דהשתא דאכתי לא אסיק אדעתיה דלא שדי איניש זוזי 

בכדי כדפריך ורבנן אבל הכא קפריך דקס"ד ברישא הפודה את השבויה ישאנה בלא עדות 

סיפא דמלתא ומשום דמעיד בה הפודה יגרע ולא ישאנה דבקדושתה קיימא ועלה מתמה ב

 :כיון דלא בעי עדות כלל וק"ל

ר' יהודה למסקנא דגמרא אומר  –מעיד בה לא ישאנה  –ישאנה רבנן אמרי הפודה את השבויה  –ברייתא  (1

 כך ישאנה דבקדושתה קיימא ןבין כך ובי

 ומהרש"א גמרא כמבואר בתוספותהוה אמינא ד (2

בפודה ולא מעיד  מהאוקמצינן ל)כלומר אלו לא הוה תני לסיפא(  לחודי' לרבנן )הפודה ישאנה( רישא (א

 וישאנה מטעם דבקדושתה קיימא כר' יהודה

בפודה ומעיד  מהמצינן לאוק)כלומר אלו לא הוה תני לרישא(  לחודי'לרבנן )מעיד לא ישאנה( וסיפא  (ב

שמא ין דבפודה לא שדי איניש זוזי ולכן חיישינן אכתי לא אסיק אדעתדחמת לא ישאנה מאף על פי כן ו

 עיניו נתן בה 
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הרי  וכי משום דמעיד בה הפודה יגרע ולא ישאנהאלא דאין להולם לרישא וסיפא ביחד "א קשה לן ול (ג

 " ברישא ישאנה בלא עדות ולא בעי עדות כלל

 ולכן מסקי  (3

 דבקושטא רבנן לית להו דבקדושתה קיימא (א

 למיחש שמא עיניו נתן בה תוכיון דלא שדי איניש זוזי בכדי לי בפודה ומעידאיירי ברישא  (ב

 חיישינן שמא עיניו נתן בהיון דלא פודה בזוזי וכ לא פודהובדמעיד בסיפא לא ישאנה משום דאיירי ו (ג

 דף לז.

 ובא"ד ושמא תד"ה צריכות להמתין

דף לז עמוד א[ בד"ה צריכות להמתין כו' להך דהכא בשראוה שנבעלה א"ש כר"י כו' ]

עכ"ל ר"ל בגיורת מצי שפיר סבר כר"י דלא גזר קטנה אטו גדולה אלא בראוה שנבעלה 

אבל באינה ודאי בעולה לא והך קושיא דסברא דשמואל הפוכה מסברת ר"י נמי מיתרצא 

קטנה אטו גדולה כר"מ ובגיורת בודאי ואל[ ]שמ (רבא)דבישראלית בודאי בעולה גזר 

בעולה נמי גזר כר"י קטנה אטו גדולה אלא דבאינה ודאי בעולה לא גזר מיהו הך קושיא 

התם יש לגזור טפי בישראלית מבגיורת לא מיתרצא דהא ר"י  ]שמואל[ (רבא)לפי טעמא ד

מי התם שכתבו גזר טפי בודאי בעולה גיורת מבודאי בעולה ישראלית ולפי לשון אחרון נ

ס"ל כר' יוסי בגיורת כמ"ש לקמן ולא ]שמואל[  (רבאד)התוספות דלא קשה כלל כו' היינו 

תקשי נמי דשמואל איפכא מדר"י אבל טעמא דרבא התם לא מתיישב לר"י דגזר בגיורת 

 :טפי מבישראלית ודו"ק

תירות על בנות ג' שנים הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו י – בסוגיא דידן ברייתא (1

צריכות להמתין ג' חדשים דברי ר' יהודה ר' ואינן ראויות להתעבר הן  אף על פי שאכתי קטנות ויום אחד

  יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד

' ואף על פי כן לרראוה שנבעלה ליישב פירכא שאינה מעניננו מוקי רב ששת לברייתא בגוונא ד –גמרא  (2

מה שאין כן ר' יהודה דחייש  אשה מזנה מתהפכת כדי שלא תתעברר' יוסי ד סבריוסי לא צריכה להמתין דק

 שמא לא נהפכה יפה יפה

משמע דאפי' בקטנה  צריכות להמתין שלשה חדשים יתירות מבנות ג' ויום אחדר' יהודה מדקאמר  –תוספות  (3

 שאינה ראויה להתעבר צריכה להמתין דגזר קטנה אטו גדולה

  טבלא א' 

 ר' יוסי ר' יהודה 

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת גדולה

אינה צריכה  צריכה להמתין

 להמתין דמתהפכת

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת קטנה 

צריכה להמתין 

דגזר קטנה אטו 

 גדולה

אינה צריכה 

 להמתין

צריכות להמתין ג' גיורת שבוי' ומשוחררת ד אמר שמואלל שמואללישנא קמא ד – לה.-גמרא יבמות לד: (4

 אבל קטנה בת ישראל צריכה להמתין –שלא צריכות להמתין ומשוחררת קטנה שבוי' חדשים חוץ מגיורת 

 גזרו רבנן קטנה משום גדולה ד
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 טבלא ב'

שמואל ללישנא   ר' יוסי ר' יהודה 

 קמא

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת גדולה

אינה צריכה להמתין  צריכה להמתין

 דמתהפכת

 להמתיןצריכה  

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת קטנה 

דגזר  צריכה להמתין

 קטנה אטו גדולה

אינה צריכה   אינה צריכה להמתין

 להמתין
 צריכה להמתין    גדולה בת ישראל

 צריכה להמתין    קטנה בת ישראל

דגזר קטנה אטו 

  גדולה

 קשיא א' –תוספות  (5

צריכה להמתין ג' חדשים דברי ר"מ ר' יהודה מתיר אשר קטנה בת ישראל ' גכבטבלא תניא בהחולץ  (א

 ליארס ולינשא מיד אלמא לא גזר רבי יהודה קטנה אטו גדולה 

 טבלא ג'

שמואל ללישנא  ר' מאיר ר' יוסי ר' יהודה 

 קמא

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת גדולה

אינה צריכה להמתין  צריכה להמתין

 דמתהפכת

 צריכה להמתין 

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת קטנה 

דגזר  צריכה להמתין

 קטנה אטו גדולה

 אינה צריכה להמתין  אינה צריכה להמתין

דלא גזר קטנה אטו 

 גדולה

 צריכה להמתין צריכה להמתין   צריכה להמתין גדולה בת ישראל

אינה צריכה  קטנה בת ישראל

דלא גזר להמתין 

 קטנה אטו גדולה

דגזר צריכה להמתין  צריכה להמתין  

 קטנה אטו גדולה

ר' גיורת ומשוחררת ושבויה גזר סוגיא דידן דאיירי בדוקא בהאם יכולין לתרץ לקשיא א' ד –שאלה  (ב

דאיירי  מה שאין כן בהחולץכדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לשנזרע שלא בקדושה  יהודה טפי

 בבת ישראל

דצריכות להמתין גזירה שמא ישא אחותו מאביו דהיינו טעמא דהא רבא מפרש התם לא יתכן  – תשובה (ג

טפי אית לן למיגזר בקטנה בת ישראל דשייך בה כל הנהו דמפרש ולדידי' וייבם אשת אחיו מן אמו כו' 

 התם אבל בגיורת ושבויה ומשוחררת לא שייך שמא ישא אחותו מאביו

קמא אית א רי קבענו אשר שמואל ללישנדהשמואל אית ליה סברא איפכא מדר' יהודה  –תוספות קשיא ב'  (6

דכולן צריכות להמתין ג' חדשים חוץ מגיורת ומשוחררת קטנה אבל קטנה בת ישראל צריכה להמתין לי' 

 יהודה  'אלמא בקטנה בת ישראל גזר קטנה אטו גדולה ובגיורת ומשוחררת לא גזר והיינו איפכא מדר

יהודה  'בת ישראל סבר כר"מ אלא בגיורת כמאן לא כרבשלמא בקטנה דלשמואל תיקשי  –' תוספות קשיא ג (7

 יוסי אפי' גדולה אינה צריכה להמתין 'יהודה בין קטנה בין גדולה צריכה להמתין ולר 'ולא כר' יוסי דלר

שפיר שמואל אתי ' כבטבלא דבשראוה שנבעלה דגיורת להך גמרא למאי דמוקי  –לקושיא ג' תוספות תירוץ  (8

מצינן למימר דדוקא בראוה שנבעלה קאמר ר' יהודה דגזרי' קטנה אטו גדולה אבל אותה ד כר' יהודהבגיורת 

 שאינה ודאי בעולה לא 
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 טבלא ד'

שמואל ללישנא  ר' מאיר ר' יוסי ר' יהודה 

 קמא

שמואל ללשון 

 אחרון

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת גדולה

אינה צריכה להמתין  צריכה להמתין

 דמתהפכת

 להלןיבואר  צריכה להמתין 

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת קטנה 

 צריכה להמתין

]דיקא בראוה 

דגזר  שנבעלה[

 קטנה אטו גדולה

 אינה צריכה להמתין  אינה צריכה להמתין

דלא גזר קטנה אטו 

בלא ראוה ] גדולה

 שנבעלה[

 

  צריכה להמתין צריכה להמתין   צריכה להמתין גדולה בת ישראל

אינה צריכה להמתין  קטנה בת ישראל

דלא גזר קטנה אטו 

אפילו בראוה  גדולה

 שנבעלה

דגזר צריכה להמתין  צריכה להמתין  

 קטנה אטו גדולה

 

דבישראלית בודאי כבטבלא ה' נמי מיתרצא  (' יהודהדסברא דשמואל הפוכה מסברת ר)קשיא ב'  –מהרש"א  (9

אטו גדולה אלא דבאינה בעולה גזר שמואל קטנה אטו גדולה כר"מ ובגיורת בודאי בעולה נמי גזר כר"י קטנה 

קטנה גזר טפי בודאי בעולה גיורת  ' יהודהדהא ראבל קושיא א' אכתי לא מיתרצא  – ודאי בעולה לא גזר

 קטנה מבודאי בעולה ישראלית

 טבלא ה'

שמואל ללישנא  ר' מאיר ר' יוסי ר' יהודה 

 קמא

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת גדולה

אינה צריכה להמתין  צריכה להמתין

 דמתהפכת

 צריכה להמתין 

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת קטנה 

 צריכה להמתין

]דיקא בראוה 

דגזר  שנבעלה[

 קטנה אטו גדולה

 אינה צריכה להמתין  אינה צריכה להמתין

היכא דלא ראוה 

שנבעלה אבל 

בראוה שנבעלה 

גזר אטו גדולה כר' 

 יהודה

 להמתיןצריכה  צריכה להמתין   צריכה להמתין גדולה בת ישראל

 אינה צריכה להמתין  קטנה בת ישראל

אפילו בראוה 

 שנבעלה

צריכה להמתין  צריכה להמתין  

בראוה שנבעלה 

דגזר קטנה אטו 

 גדולה

  כמבואר במהרש"אהמשך תוספות  (10

קטנה בת ישראל דבושבוי' גיורת ביוסי  כר' שמואלדשמואל )כמבואר בטבלא ו'( קסבר ללשון אחרון  (א

כר' מאיר אינה צריכה להמתין בזנות משום דזנות דקטנה לא שכיח אבל בנשואין גזר קטנה אטו גדולה 

 בנשואין דיקא ה גזר קטנה אטו גדולדאף ר' מאיר 
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 טבלא ו'

שמואל ללשון  ר' מאיר ר' יוסי ר' יהודה 

 אחרון

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת גדולה

להמתין אינה צריכה  צריכה להמתין

 דמתהפכת

אינה צריכה  

להמתין כר' יוסי 

 דמתהפכת 

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת קטנה 

דגזר  צריכה להמתין

 קטנה אטו גדולה

אינה צריכה   אינה צריכה להמתין

 להמתין כר' יוסי 

צריכה להמתין בין   צריכה להמתין  צריכה להמתין גדולה בת ישראל

 לזנות בין בנשואין

 אינה צריכה להמתין קטנה בת ישראל

 אפילו בנשואין

צריכה להמתין  

בנשואין דגזר 

 קטנה אטו גדולה
אבל זנות לא גזר 

 דלא שכיח

ס"ל כר' מאיר 

דצריכה להמתין 

בנשואין דגזר 

קטנה אטו גדולה 

אבל זנות לא גזר 

לא זנות דקטנה ד

 שכיח

גדולה ובבת קטנה סברא  לשיטה זו ניחא דשמואל כר' מאיר וכר' יוסי אתיא ואל תיקשי אשר בגיורת (ב

 מתהפכת ד אדשיטתי' בגיורת גדולה לאו בגזירה תליא אלא בסבר –דשמואל הפוכה מסברא דר' יהודה 

  בגיורת טפי מבישראליתהא דגזר ר' יהודה לא מתיישב אפילו ללשון אחרון אבל  (ג

 בנשואיןבא"ד ושמא 

מודה ר' יוסי לר"מ כו' עכ"ל דלא שרי ר"י אלא בגיורת דהוה בזנות  בנשואיןבא"ד ושמא 

וק"ק לפ"ז דא"כ הוי סברא דר' יוסי הפוכה מדר' יהודה דבנשואין מיקל ר' יהודה טפי 

מדר' יוסי דהא ר' יהודה מתיר קטנה נשואה בההיא דרדופה ור"י כיון דמודה לר"מ 

יוסי טפי מדר' יהודה דהא ר' יוסי מתיר בנשואין הרי שאוסר אפילו קטנה ובזנות מיקל ר' 

 :בגיורת אפילו גדולה ור' יהודה לא שרי אלא קטנה לפי אותה גירסא ויש ליישב ודו"ק

מודה ר' יוסי לר"מ כו' דבת ישראל  בנשואיןכמבואר בטבלא ז' ושמא  – המשך תוספות כמבואר במהרש"א (1

כדי  אשה מזנה מתהפכת יפה יפהדמשום דלא חייש לזנות בגיורת ' יוסי אלא שרי רדצריכה להמתין ולא 

 שלא תתעבר

 טבלא ז'

 ר' מאיר ר' יוסי ר' יהודה 

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת גדולה

אינה צריכה להמתין  צריכה להמתין

מחשש זנות דאשה 

 מתהפכתמזנה 

 

גיורת שבוי' 

 ומשוחררת קטנה 

צריכה להמתין גזר 

 קטנה אטו גדולה 

 להמתיןאינה צריכה 

 דהוה בזנות

 

נשואה צריכה  צריכה להמתין גדולה בת ישראל

 להמתין כר' מאיר

נשואה צריכה 

 להמתין 

אינה צריכה להמתין  קטנה בת ישראל

 אפילו בנשואה

נשואה צריכה 

 להמתין כר' מאיר

צריכה להמתין 

בנשואין דגזר קטנה 

אטו גדולה אבל 

זנות לא גזר דלא ל

 שכיח

שלא  בגיורת אפילו גדולהלא מצריך המתנה ר' יוסי ד – יוסי הפוכה מסברת ר' יהודהסברת ר' במהלך זו  (2

שלא כר' לא צריכה להמתין  ר' יהודה קטנה נשואה בת ישראללו – צריכה להמתין קטנהאף כר' יהודה ד

 ס"ל דצריכה להמתיןיוסי ד
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 תד"ה הבא על בתו

בא עליה ובגרה כו' עכ"ל בד"ה הבא על בתו למאי דמוקי כו' במפותה צריך לאוקמא בש

כבר כתבנו בחידושינו בפרק בן סורר ולעיל בר"פ דאין הכרח לאוקמא הסיפא במפותה 

אלא דמכח הרישא דמוקמינן לה התם במפותה לא מתוקמא הסיפא אלא בכה"ג כשבא 

 :עליה ובגרה וע"ש וק"ל

 דף לז:

תוספות ד"ה וחדא במיתה   

על גב דגבי ממון ומלקות אמרינן דנידון בממון  דף לז עמוד ב[ בד"ה וחדא במיתה כו' ואף]

כו' עכ"ל לפי האמת ודאי דבממון ומלקות לוקה ואינו משלם אלא ר"ל למאי דבעי למימר 

לעיל לעולא דבממון ומלקות נידון בממון אפילו ממונא קולא כו' וכ"כ התוספות לעיל 

 :ע"ש

 רש"י ד"ה ואתה תבער

כתיב עכ"ל נראה דר"ל דכל הני קראי דמייתינן בפרש"י בד"ה ואתה תבער בתר עריפה 

בשמעתין היינו ל"ל לכתבינהו לאשמועינן דלא נישקול מיניה ממונא ונפטריה אבל האי 

קרא ואתה תבער וגו' אין לו מקום בשמעתין ולאו בכה"ג מייתינן ליה הכא אלא משום 

י אם בדם דבתר קרא דעריפה כתיב ואתה תבער ואגב דמייתי לפרש קרא דפ' עריפה כ

שופכו וגו' מייתי נמי האי קרא ואתה תבער דכתיב נמי גבי עריפה אבל לפי מ"ש התוס' 

לקיים פרש"י בחומש ניחא דשפיר מייתי ליה הכא למאי דמוקי כי אם בדם שופכו 

 :לנתערפה העגלה פריך דא"כ ואתה תבער וגו' ל"ל וק"ל

 גמרא (1

 תרש"י בפירוש החומש כמבואר בתוספו גמרא דידן יקרא

 לא תשקול מיני' ממון ותפטרי' מקטלא לא תשקול מיני' ממון ותפטרי' מקטלא רוצח לנפשלא תקחו כופר 

 לא תשקול מיני' ממון ותפטרי' מגלות לא תשקול מיני' ממון ותפטרי' מגלות לא תקחו כופר לנוס

לדם כי אם ולארץ לא יכופר 

)בפרשת עגלה בדם שופכו 

  ערופה(

נמצא ההורג שאין פוטרין אם נתערפה ואח"כ 

 אותו

 דרשינן לי' כדרבא כמבואר בתוספות

 כל שופכי דמים מומתים בסייף שהוא מן הצואר  נקם ינקם

ואתה תבער דם נקי בקרבך 

 )בפרשת עגלה ערופה(

דמומתים הקיש כל שופכי דמים לעגלה ערופה ל

  מן הצוארבסייף שהוא 

 פה כתיב"ירש"י בגמרא: "בתר ערומוסיף 

שאין פוטרין  נתערפה ואח"כ נמצא ההורגאם 

 אותו

 שים לב (2

 ולארץ לא יכופר ילפינן דאם נתערפה ואח"כ נמצא ההורג שאין פוטרין אותואשר מן בגמרא אמרי ד (א

  שופכי דמים מיתתן מן הצוארילפינן אשר  ("פה כתיבידבתר ער")ומדגיש רש"י ואתה תבער ואשר מן 

ואתה תבער ילפינן דאם נתערפה ואח"כ נמצא ההורג אשר מן  מפרש בפירוש החומש רש"ימה שאין כן  (ב

 ארץ לא יכופרולמרא דידן דהאי דינא ילפינן מן שלא כבג שאין פוטרין אותו

 תוספות (3

דהך סוגיא דשמעתא דמוקמי' ואתה תבער להקיש שופכי דמים לעגלה ערופה  רש"י יש לקיים פירושו (א

מה שאין  – ן נקם ינקםר מאא מצי מילף סייף מן הצול (מטעם שאינו מעניננוד)אתיא כמאן דמן הצואר 
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הלכך לדידיה אייתר ואתה ו ן נקם ינקםמן הצואר מיליף סייף דמאן בפירוש החומש אזל רש"י בתר כן 

 ערפה העגלה ואח"כ נמצא ההורגתתבער לנ

  מהרש"א (4

משם מוסיף בגמרא דידן אשר אתה תבער "בתר עריפה כתיב" רש"י מצינן לפרש אשר בפשיטות  (א

דידן סוגיא אין לו מקום ב דשופכי דמים מיתתן מן הצואר ""ואתה תבערמן לימוד הך הוקשה לו דד

רש"י אשר  נמקלכן ו – אלא למילף אופנים דאין פוטרין לרוצח בממוןדבסוגיא דידן לא מייתי קראי 

דכתיב  יכופר""ולארץ לא מו כ פהיערכתיב גבי "ואתה תבער" מייתי לדרשה זו בסוגיין כיון דמ"מ 

 גבי עריפה

מן ילפינן לה אשר "אם נתערפה"   ית להדגמרא דידן אדכיון  –טפי ניחא הא דביארו תוספות לפי אבל  (ב

כן מקשי בגמרא )שלא כשיטה אחרת דמייתי תוספות דסמיך על ואתה תבער( ל"והארץ לא יכופר" 

 דמן הצואר אלהאוקי לה ולכן למה לי שפיר אשר ואתה תבער 

 מיתות קלותתד"ה 

תוס' בד"ה מיתות קלות כו' בלא תקחו כפר ובחרם סגי דחד לדרך עליה כו' עכ"ל ר"ל דהא 

אי לא הוה כתיב אלא לא תקחו גרידא הוה ילפינן מיניה מיתות קלות דהיינו רוצח לפ"ה 

ומכ"ש מיתות חמורות ומדכתיב בחרם ע"כ דאתא לרבות דרך ירידה דלא שייכא אלא 

 :ת קלות ולא איצטריך כלל רבויא דכל חרם וק"לברוצח דהיינו מיתו

לות בג מיתות קלות ניתן שגגתן לכפרה – מיתות חמורות לא ניתן שגגתן לכפרה –כמבואר ברש"י כללים  (1

א אלו ל – כופר משמעו דנותן מעות ומתכפר ולא מיקטיל –לעבירה שזדונו בכרת או בקרבן חטאת  לרוצח

ויכול להיות דמיהת למיתה קלה  למיתה הוי מוקמינן לה למיתה חמורהאלא לימוד אחד דליכא כופר הוה לן 

אז  משתעיהי' האי לימוד במיתה קלה ולן אלא לימוד אחד דליכא כופר למיתה הוה  אאלו לו – איכא כופר

דלית כל מיתה שהיא קלה ביותר רבותא הוא ביותר  –ילפינן בדרך כל שכן דליכא כופר למיתה חמורה הוי 

 לה כופר

רוצח בכלל מיתת קום בדרך ירידה מכל מהרגו אלא בבגלות שגגתו לכפרה  ןלרוצח לא ניתעל גב דאף  (2

בדרך ירידה מיתת רוצח להרגו ומובן אשר  –בדרך ירידה הרגו גלות לדין מפני שנכלל בו חשיב מיתה קלה 

 ביותרהיא ממש קלה 

"כל חרם" מן  – למיתות חמורות דליכא כופר הלכל התורה כולמן "חרם" ילפינן  –כמבואר ברש"י  גמרא (3

 בדרך ירידה בהרגו ילפינן דליכא כופר לנפש רוצח  מן לא תקחו כופרו ילפינן דליכא כופר אף למיתות קלות

אלו לא הוה כתיב אלא ולא תקחו כופר לרוצח הוה ילפינן  –קשיא לרש"י  –תוספות כמבואר במהרש"א  (4

אלו לא ו –מכל שכן דבכל התורה כולה ליכא כופר למיתות חמורות ורוצח בכלל מיתה קלה לדליכא כופר ל

דרך ירידה שהרג ברוצח מיתה קלה ביותר ללאפילו הוינו מוסיפין דליכא כופר  "חרם"הוה כתיב עוד אלא 

 "כל חרם"ותיקשי למה איצטריך עוד  –ממש 

 דף לח.

 תד"ה הני מילי

שלא ניתן לכפרה דאינו כו' עכ"ל  דף לח עמוד א[ תד"ה ה"מ היכא כו' לא תלי אלא במה]

דהא זקן ממרא בחנק ורוצח בסייף קרי להו חמורות וע"ז ושבת דבסקילה ועריות שיש 

 בשוגג מהן בשריפה קרי להו קלות אלא דלא תלי חמורות אלא במה שלא ניתן לכפרה

 וק"ל:
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 תד"ה אבל סימא

ו והרגו בה כו' עכ"ל בד"ה אבל סימא כו' דמלא יהיה אסון לא נפקא לן אלא סימא את עינ

אף על גב דסימת עין והריגה בגוף אחד הן מדמה להו למה דנפקא לן מלא יהיה אסון דהיינו 

 :דתרוייהו נמי בגוף האשה כמ"ש התוס' לעיל וק"ל}אף על גב{ ממון אחר בהדי מיתה 

 ונגפו אשה הרה ויצאו ילדי' ולא יהי' אסון ענוש יענש" וכי ינצו אנשים " –קרא  (1

ל מיני' ממונא וולא תשקלן מלא יהי' אסון דקם לי' בדרבה מיני'  אנפק הסימא את עינו והרגו ב – גמרא (2

למילף אשר בסימא את עינו והרגו  כל חרםאיצטריך ו –ומיקטלי' )דדרשינן הא אם יהי' אסון לא יענש( 

 קטלי'ילא תשקול מיני' ממונא ומנמי בדבר אחר 

אלא סימא את עינו והרגו בה כי התם שבהכאה אחת הרג את האשה דמלא יהיה אסון לא נפקא לן  –תוספות  (3

 להכי איצטריך כל חרם למיפטריה –לא  וגם הולדות אבל סימא את עינו והרגו בדבר אחר בבת אחת

בחיבור זה בסוגיא דתנא דבי חזקי' חלק ב'( אשר מי איכא בדף לה. )מבואר תוספות ד"ה עיין  –מהרש"א  (4

 –הן בגוף האשה  ' חשיבא ולדות ממון אחר )ולא דמי אשה גופה( הגם דהריבמי שנגף אשה ויצאו ולדי

יכול להיות דלא והריגה בגוף אחד הן אף על גב דסימת עין להך דהכא דגוונא דלעיל ותוספות כאן מדמה 

 אחרמיפטר מתשלומין לפי שהרגו בדבר 

 תוספות בא"ד אבל

חזקיה כו' עכ"ל דהכא ליכא למימר בא"ד אבל לר' ישמעאל ודאי לית ליה הא דתנא דבי 

הא דלית ליה לר' ישמעאל הא דתנא דבי חזקיה היינו דוקא לענין לרבות דרך ירידה כמ"ש 

התוס' לעיל לרבי ולרבנן דלית להו הא דתנא דבי חזקיה לענין שאין מתכוין אבל לשאר 

להו הא מילי אית להו הא דתנא דבי חזקיה דהתם ודאי אית לן למימר דלשאר מילי אית 

דתנא דבי חזקיה אלא לענין שאין מתכוין מפקא להו קרא מהיקשא לרבי כדאית ליה ולרבנן 

כדאית להו משא"כ הכא לר"י דע"כ לית ליה כלל היקשא דבי חזקיה דאל"כ לא הוה 

איצטריך ליה קרא כלל לדרך ירידה כיון דמהיקשא איכא נמי למילף דרך ירידה מיהו הא 

ר"י לא ס"ל כתנא דבי חזקיה מי הכריח לתלמודא לומר דבי  קשיא לן לפ"ז כיון דע"כ

חזקיה מוקי ליה קרא דכל חרם לסימא עינו כו' או לרבות קנס כדמסיק נימא דס"ל כת"ק 

דר' חנניה דבהכי הוה ניחא לן טפי מדנימא דתנא דבי חזקיה פליג אכולהו תנאי ויש ליישב 

 :ל כר' חנניה לענין ערכין ודו"קדבעי לאוקמי הא דתנא דבי חזקיה אפילו אי הוי ס"

  גמרא (1

מנין לתנא קמא דר' חנני' בן עקביא  חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה למה לי מיבעי ליה לכדתניא לכ (א

 ליוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלי מנין שלא אמר כלום שנאמר כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה

רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה  לכדתניאמיבעי ליה  נערך ולרבי חנניא בן עקביא דאמר –

אומר לפי שמצינו למומתים בידי שמים שנותנין ממון ומתכפר להן שנאמר אם כופר יושת עליו יכול 

אף בידי אדם כן ת"ל חרם מן האדם לא יפדה ואין לי אלא מיתות חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה 

ולא ממילא מלא תקחו כופר שמעת מינה לא  –כל חרם  ת"ל ןות קלות שניתנה שגגתן לכפרה מנימית

ס"ד אמינא הני מילי היכא דהרגו דרך  איצטריך רמי בר חמא אמר – תשקול ממונא מיניה ותיפטריה

עלייה שלא ניתנה שגגתו לכפרה אבל הרגו דרך ירידה דניתנה שגגתו לכפרה אימא נישקול ממונא 

  שלא למפטרי' למילףלהכי איצטריך כל חרם  מיניה וניפטריה

דתנא דבי חזקיה מכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לא חלקת  הא מדתנא דבי חזקיה נפקאא"ל רבא  (ב

בו בין שוגג למזיד בין מתכוין לשאין מתכוין בין דרך ירידה לדרך עלייה לפוטרו ממון אלא לחייבו 
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בין דרך ירידה לדרך עליה ממון אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד בין מתכוין לשאין מתכוין 

אלא אמר רמי בר חמא איצטריך ס"ד אמינא ה"מ היכא דסימא את  –לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון 

א"ל רבא הא  ונקטלי' את עינו והרגו בדבר אחר אימא נישקול ממונא מיניה סימאעינו והרגו בה אבל 

 דתנא דבי חזקי' עין תחת עין ולא עין ונפש תחת עין  נמי מאידך תנא דבי חזקיה נפקא

אף על גב ולכן אלא אמר רב אשי איצטריך ס"ד אמינא הואיל וחידוש הוא שחידשה תורה בקנס  (ג

ולרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה למיפטרי' מתשלומין אפילו בקנס  קמ"לקנס משלם דמיקטיל 

 תנא קמא דר' חנניא בן עקביאעביד ליה סבר לה כבקנס אף על גב דמיקטיל משלם האי כל חרם מאי 

 ליוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלי שלא אמר כלוםללמד כדלעיל 

 תוספות  (2

איצטריך דכך גרס ר"ח  "קטליהנואבל סימא את עינו והרגו בדבר אחר אימא נשקול מיניה ממונא " (א

אשר דבריו מנמקין וקה קשה לרשב"א דהא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן בר –כל חרם למיפטריה 

  ונפטריהלא דריש קרא להכי דלא נשקול מיניה ממונא ונקטליה אלא שלא יתן ממון הני אמוראי 

 אשר לרשב"א ולכן נראה  (ב

i)  למילף אשר אף בדרך ירידה לא נשקל ממונא מיני' כל חרם מסקי דאוקי  ' ישמעאלרלבקושטא

כל עיקר לדידי' לא מקשה רבא "הא מדתנא דבי חזקי' נפקא" דאכן ר' ישמעאל לית לי' ו – ונפטרי'

 ומקטלי' ונאשלא נשקול מיני' ממתנא דבי חזקי' ני' מילפי שא דמילהיק

ii)  בדרך אף אשר כל חרם אתא למילף ד קסברדלכאורה גופי' אלא לתנא דבי חזקי' ולא מקשי רבא

מספיק אף תנא דבי חזקי' שא דמקשי רבא דהיקלהא  – ומקטלי'לא תשקול מיני' ממונא ירידה 

 ואכתי קשה לתנא דבי חזקי' למה איצטריך כל חרם דרך ירידה ל

iii) או לרבות וכו' סימא את עינו רבות לאו יצטריך כל חרם דלתנא דבי חזקי' אעד דמסקי שקלי וטרי ו

 או למילף הך דתנא קמא דר' חנניא  קטלי'מולא נשקול מיני' ממונא אשר אף לגבי קנס 

 מהרש"א (3

דתנא דבי חזקי' כל עיקר  להיקשאמהיכי תיתי לי' לרשב"א דר' ישמעאל לית לי'  – א' לרשב"א קשיא (א

מהיקשא מדייקין דין אשר דלית ליה לר' ישמעאל הא דתנא דבי חזקיה הרי מסתיי' לרשב"א לשנויי 

דלא סמיך על כל יחרם למילף בדרך ירידה ישמעאל כיון דר' דרך ירידה בין למפטרי' בין למקטלי' 

דלא תשקול מיני' ממונא הא דתנא דבי חזקיה  י'אית ל מיליאבל לשאר  – ונפטרי'תשקול מיני' ממונא 

אשר  ()כמבואר שם במהרש"א ומי איכא"ה תחלת דב לה.שכתבו תוספות בדף דומיא להא  –ומקטלי' 

שאין מתכוין אבל לשאר פרטי הא דתנא דבי חזקיה לענין רבנן רבי ועל סמך קראי מסויימות לית להו 

 מילי אית להו הא דתנא דבי חזקיה 

פרטי לענין ואשר דיקא התם ודאי אית לן למימר דלשאר מילי אית להו הא דתנא דבי חזקיה  –תירוץ  (ב

א"כ מש –כמבואר בתוספות לעיל  דתנא דבי חזקי'מהיקשא  י מסויימותלהו קרא מפקאשאין מתכוין 

אשר  לרבותכל חרם דע"כ לית ליה כלל היקשא דבי חזקיה דאל"כ לא הוה איצטריך ' ישמעאל הכא לר

  האי דינא איכא נמי למילףכיון דמהיקשא לא תשקול מיני' ממונא ונפטרי' דרך ירידה אף ב

דתנא מילתי' ל איצטריך כל חרםלישני לתנא דבי חזקי' דפליגי אר' ישמעאל אשר  – קשיא ב' לרשב"א (ג

דמייתי קרא לחדש רבותות דבהכי הוה ניחא לן טפי מדנימא  לענין ערכין קמא דר' חנניא בן עקביא

 אכר' חנני ויש ליישב דבעי לאוקמי הא דתנא דבי חזקיה אפילו אי הוי ס"ל –בדיני סימא עינו וקנס 

 לענין ערכין

 חלק א' תוספות ד"ה אמר רב אשי

בד"ה אמר רב אשי כו' הרגו וקרע שיראין דידיה כו' דליכא למיפטריה לא מקרא דלא 

יהיה אסון כו' עכ"ל נראה מדבריהם דאפילו במכה אחד הרגו וקרע שיראין לא נפקא מלא 
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יהיה אסון והיינו משום דהאשה והולדות הוו גוף אחד משא"כ הרגו וקרע שיראין הוו שני 

 :גופין וק"ל

דדרש עין  הא נמי )סימא את עינו והרגו בדבר אחר( מאידך תנא דבי חזקי' נפקארבא דלקושיא ד ניהדר (1

והרגו בדבר אחר ן הכי נמי אשר סימא את עינו איד ולתירוץ דרב אשי תחת עין ולא עין ונפש תחת עין

 וכו'ס"ד אמינא הואיל וחידוש הוא כל חרם ד צטריךאידתנא דבי חזקי' ופטרינן לי' על סמך דאידך 

משמע דאם הרגו וקרע שיראין דידיה דמחייב דליכא בסוף סוגיין  –קשיא  –ד"ה אמר רב אשי תוספות  (2

טר ודף ל: פדף בותיקשי דדהא הוי ממון ונפש תחת ממון ונפש אפילו מן אידך תנא דבי חזקי' למיפטריה 

 אביי זר שאכל תרומה משלו וקרע שיראין של חבירו 

 מהרש"א  (3

והריגה בגוף אחד אף על גב דסימת עין מהרש"א אשר ב ו תוספות כמבוארעלעיל בתד"ה אבל סימא קב (א

קרא דכל  ךאיצטריולכן מקרא דלא יהי' אסון ולא מקרא דנפש תחת נפש לא לא מיפטר מתשלומין הן 

 חרם

מובן דליכא למפטרי' מקרא דנפש תחת נפש מחמת דהוי ממון ונפש תחת ממון ונפש ברם  –קשיא  (ב

 דליכא למפטרי' מן אם לא יהי' אסוןתוספות מהיכא תיתי 

 הוו גוף אחדדהאשה והולדות שלא כגוונא דהרגו וקרע שיראין הוו שני גופין  –ירוץ ת (ג

 בא"ד דלפי האמתאמר רב אשי חלק ב' ת ותוספ

בא"ד דלפי האמת נפקי כולהו מתנא דבי חזקיה וה"פ והא נמי מאידך תנא דבי כו' עכ"ל 

האמת הכי דמה מכה בהמה לא חלקת בין סימא עינה ר"ל מהך היקשא נפקי כולהו לפי 

והרגה ובין הרגה וקרע שיראין דחייב אף מכה אדם לא תחלוק בין סימא עינו והרגו ובין 

הרגו וקרע שיראין דפטור אלא למאי דבעי למימר המתרץ דאתי קרא דכל חרם לסימא 

ם וגו' וכתבו התוס' עינו כו' ולא ילפינן ליה מהיקשא פריך ליה דע"כ לא איצטריך כל חר

שוב וא"ת ולישני דאיצטריך כל חרם כו' ר"ל דאמאי לא הניח סברתו דליכא למילף 

מהיקשא אפילו סימא עינו כו' כמ"ש התוספות לעיל אלא מנפש תחת נפש נפקא ליה ומיהו 

איצטריך כל חרם להורג חבירו וקרע כו' וי"ל דכל כו' וא"כ ע"כ הוצרך רב אשי למימר 

 :הוא כו' וכולהו נפקא לפי האמת מהיקשא כמ"ש לעיל ודו"קסד"א חידוש 

 )סימא את עינו והרגו בדבר אחרהא מילתא למילף למה נקטו אשר וא"ת  – תוספות ד"ה הא נמי –הקדמה  (1

מתנא דבי חזקיה דלעיל דמה מכה הרי מצינן למיגמרי'  –דפטור מתשלומין( איצטריך לאידך תנא דבי חזקי' 

וי"ל דמכה אדם ומכה בהמה משמע ליה  –בהמה לא חלקת בין סימא את עינה והרגה בה להורגה בד"א כו' 

 בהכאה אחת

 המשך תד"ה אמר רב אשי (2

בסוף סוגיין משמע דאם הרגו וקרע שיראין דידיה דמחייב דליכא דתוספות בחלק א'  לקושייתניהדר  (א

ותיקשי דבדף דף ל:  –ידך תנא דבי חזקי' דהא הוי ממון ונפש תחת ממון ונפש למיפטריה אפילו מן א

 פוטר אביי זר שאכל תרומה משלו וקרע שיראין של חבירו

לפי האמת נפקי לא כדמסקי תוספות בד"ה הא נמי אלא  –כמבואר במהרש"א תירוץ "לפי האמת"  (ב

עינה והרגה ובין הרגה וקרע שיראין דמה מכה בהמה לא חלקת בין סימא  ככהכולהו מתנא דבי חזקיה 

 דחייב אף מכה אדם לא תחלוק בין סימא עינו והרגו ובין הרגו וקרע שיראין דפטור
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אלא למאי דבעי למימר המתרץ דאתי קרא דכל חרם לסימא עינו כו' ולא ילפינן ליה מהיקשא פריך  (ג

להכי אלא כולה נפקא לן לא איצטריך כל חרם דכמבואר בתוספות בהסבר שאינו מעניננו להסיק  ליה

 חידוש הוא כו' איצטריך וכל חרם דס"ד ולכן מסיק רב אשי למילתי' דמתנא דבי חזקיה דפטור 

 כמבואר במהרש"א תוספות המשך דברי  (3

 –' תנא דבי חזקיהיקישא דנפקא לן מואפילו קרע שיראים וכו' אשר כולה אכן למה נקטי בגמרא וא"ת  (א

 'בה דאפילו לסימא עינו לית למיפק אלא מאידך דתנא דבי' חזקי התחילודשיטה  לא הוה להו לישבק

 פי'דלית למילשיראין דקבענו מיהו איצטריך כל חרם להורג חבירו וקרע לישני דומן נפש תחת נפש 

  מן נפש תחת נפש כדאמרן

 בממון שבא על ידי אותה חבלה שהמיתה באה על ידהלרב אשי וי"ל דכל חרם לא יפדה משמע ליה  (ב

הוצרך ולכן ( ולא מן חבלה דהריגתו דקרע שיראין דממון אתי מן הא דקרע שיראיןכהאי גוונא )שלא 

סד"א חידוש ואיצטריך כל חרם מחמת ד כולהו נפקא לפי האמת מהיקשאדבקושטא רב אשי למימר 

 הוא כו' 

 תוספות ד"ה סלקא דעתך אמינא

יא עכ"ל ולפי פירוש בד"ה סד"א חידוש כו' א"נ מתני' אתיא כת"ק דר' חנניה בן עקב

 :רשב"א לעיל דרבי ישמעאל פליג אתנא דבי חזקיה המ"ל אתיא כר' ישמעאל וק"ל

ס"ד אמינא הואיל וחידוש הוא שחידשה כל חרם אלא אמר רב אשי איצטריך  –ניהדר למסקנא דגמרא  (1

ר חידוש ולרבה דאמ –למיפטרי' מתשלומין אפילו בקנס אף על גב דמיקטיל משלם קמ"ל ולכן תורה בקנס 

הוא שחידשה תורה בקנס אף על גב דמיקטיל משלם האי כל חרם מאי עביד ליה סבר לה כתנא קמא דר' 

 ליוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלי שלא אמר כלוםללמד כדלעיל  חנניא בן עקביא

 –מפיק קנס מכל חרם לרב אשי מייתי קרא דלא יהיה אסון והכא מקשי לרב אשי דמשנה בדף לו: תוספות  (2

דסמיך על כל חרם לענין ערכין  יא כתנא קמא דרבי חנניא בן עקביאמתניתין אתד כתבו "אי נמי"ובתירוץ 

 משנה למיסמך על לא יהי' אסוןיך ולכן איצטר

תנא דבי חזקי' היקש דלר' ישמעאל לרשב"א לא דריש אשר לתוספות )בא"ד אבל( קבענו  – מהרש"א (3

ולכן מצינן נמי לשנויי לא יהי' אסון  יכול להיות דסומך על יני'לי' בדרבה מונמצא דלמילף עיקר דין דקם 

 אזלאר' ישמעאל  בשיטתלרשב"א דמשנה 

 גמרא האי לא אורסה סוגיא דקנסה לעצמה חלק א' 

גמ' האי לא אורסה מבעי כו' והדין נותן הואיל כו' א"כ מה ת"ל אשר לא אורסה מופנה 

לית ליה האי דינא וא"כ מנלן לדידיה אשר כו' יש לדקדק מאי משני לתנא דמתני' דע"כ 

לא אורסה לג"ש ואימא אכתי דה"נ לגמרי כדפרכינן וגם אם נאמר דהכי משני כיון דע"כ 

לתנא דברייתא אשר לא אורסה נתקבלה לדון בו ג"ש דאין אדם דן ג"ש מעצמו ה"נ איכא 

מרי למימר לתנא דמתני' קים ליה לא אורסה לג"ש מ"מ קשה אימא אכתי דה"נ לג

כדפרכינן ומיהו אתי נמי לג"ש אף על גב דלא הוה מופנה ליכא למיפרך מידי כפרש"י 

 לקמן ויש ליישב ודו"ק:

וכי יפתה איש בתולה אשר לא  –ושכב עמה וגו'  שהכי ימצא איש נער בתולה אשר לא ארשה ותפ –קראי  (1

 ארשה וגו'

יש לה קנס וקנסה  אומר ר' עקיבאנס יוסי הגלילי אומר אין לה ק 'נערה שנתארסה ונתגרשה ר – משנה (2

 לעצמה
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האי לא אורשה  ר' עקיבאמ"ט דר' יוסי הגלילי אמר קרא אשר לא אורשה הא אורסה אין לה קנס ו –גמרא  (3

דברי ר' יוסי לגמרי שאין לה קנס אשר לא אורשה פרט לנערה שנתארסה ונתגרשה מיבעי ליה לכדתניא 

נס וקנסה לאביה והדין נותן הואיל ואביה זכאי בכסף קידושיה יש לה ק אומר)דברייתא(  ר' עקיבאהגלילי 

ואביה זכאי בכסף קנסה מה כסף קידושיה אף על פי שנתארסה ונתגרשה לאביה אף כסף קנסה אף על פי 

שנתארסה ונתגרשה לאביה א"כ מה ת"ל אשר לא אורשה מופנה להקיש לו ולדון הימנו ג"ש נאמר כאן 

נ' ומה להלן שקלים אף כאן  אשר לא אורשה מה כאן נ' אף להלןבי מפותה לגאשר לא אורשה ונאמר להלן 

  שקלים

 מהרש"א  (4

אית דהרי  "והדין נותן"לית ליה האי ר' עקיבא דמשנה דע"כ ר' עקיבא דמשנה יש לדקדק מאי משני ל (א

דאתיא ואימא אתיא אשר לא אורסה לג"ש  ר' עקיבאוא"כ מנלן לקנסה אינו לאביה אלא לעצמה לי' ד

 לגמרי סלית לה קננתארסה ונתגרשה למילף ד

כיון דע"כ לתנא דברייתא אשר לא אורסה נתקבלה לדון בו ג"ש דאין אדם דשמא נתרץ דכיוונו בגמרא  (ב

ומוכרח דאפנויי לגזירה שוה דן ג"ש מעצמו ה"נ איכא למימר לתנא דמתני' קים ליה לא אורסה לג"ש 

 מחמת דלא למדין ממנה דאין לה קנס לגמרי 

אתיא למילף דאורסה לית לה קנס אשר לא אורסה דלעולם אימא לך קשה כל מקום מד –לא יתכן  (ג

מ"מ מגזירה שוה שאינו אף על גב דלא הוה מופנה ד –כל מקום למדין ממנה בגזירה שוה ומ לגמרי

 בד"ה לא אתיאב' רש"י בעמוד  פרשמידי כדמ מופנה ילפינן מינה היכא דליכא למיפרך

 דף לח:

רש"י ד"ה לא אתיאנסה לעצמה חלק ב' סוגיא דק  

דף לח עמוד ב[ בפרש"י בד"ה לא אתיא ג"ש כו' א"נ לא מופנה ליכא למיפרך מידי ]

עכ"ל איכא למ"ד בפ' המפלת הכי דאפילו לא מופנה כלל ילפינן לה היכא דליכא למיפרך 

 :וק"למידי ולא שייך למיפרך הכא מה לאונס דשותה בעציצו ונותן צער משא"כ במפתה 

דאורשה לא אתיא גזירה שוה עצמה בשלמא ר' עקיבא דמתניתין דקנסא ל –ברש"י  כמבואר המשך דגמרא (1

לעצמה אינה לאביה אלא דאתא פשטיה לאשמועינן הא ארוסה )מפקא לקרא מפשטיה לגמרי לאורשה  –

יבא דברייתא לרבי עקאלא  – למיפרך מידישום פירכא ליכא דאי נמי לא מופני  – לאפנויי "אורשה"וחד 

 כלא אורסהוכי אתיא גזירה שוה ומפקא מפשטיה לגמרי דמשוי אורסה לאביה  הדקנס

גם משלם שותה בעציצו ובאונס איכא חומרא דדדמשלם נ' מה לאונס ד"הכא ך למיפרלא שייך  –מהרש"א  (2

 "משא"כ מפותה את הצער

דהני נ'  ממפותההא דאונס משלם נ' אינו חומרא אלא לאחר דקבענו בגזירה שוה זו גופה דש לנמק }וי (3

 בשיטה מקובצת ד"ה ורש"י ז"ל{קצת עיין וכעין זה  –שקלים הן ולא נ' כל דהו 

 תד"ה יש בגר בקבר  –סוגיא דיש בגר בקבר חלק א' 

ו' עכ"ל אבל הך תוס' בד"ה יש בגר בקבר כו' ור"י מוקי הך בעיא דהכא בבושת ופגם כ

בעיא דלקמן אם יש בגר בקבר ופקע אב או לא לענין קנס קמבעיא ליה וכ"ה בהדיא 

בתוספות בפרק מרובה מיהו לפי מה שכתבו לעיל דנ"מ אם היא חייבת לאחרים כו' שפיר 

 :מצינן לפרושי בעיא דלקמן נמי לענין בושת ופגם וק"ל

דפשיטא ליה לאביי מיבעיא ליה לרבא דבעי רבא יש בגר אמר אביי בא עליה ומתה פטור מלתא  –גמרא  (1

 בקבר או אין בגר בקבר יש בגר בקבר ודבנה הוי או דלמא אין בגר בקבר ודאביה הוי
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בעי רבא יש בגר בקבר אם מתה בנערותה עד שלא עמדה בדין והגיע זמן בגרותה בקבר מי חשיב  – רש"י (2

ן לקמן דהרי הן הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה תנ כי היכי דאם לאדאלו יש בגר בקבר  –לא בגר או 

 יש לה בן השתא נמי בגר בקבר מפקיע כח האב ובנה ירית לה אםלעצמה ולא לאביה 

הכי קמבעיא לי' יש בגר בקבר ופקע אין הכי נמי דלית לה בן ומשני ומי מיעברא בתמי' ו –המשך דגמרא  (3

 או אין עושה בגרות בעי לה הכי מיתה עושה בגרותמר בר רב אשי  – אב או דלמא אין בגר בקבר ולא פקע

 תוספות (4

 ש בגר בקבר דבנה הוי יקשיא ללישנא קמא דאלו  (א

i)  בסמוך והא ראי' ד –וא"ת היכי מצי למימר שתהא מורשת קנס לבנה הא אין אדם מוריש קנס לבניו

מיהת דלא פקע אב ואין לה בן ס כי יש בגר בקבר ואי אדם מוריש קנ ופקע אבאמר יש בגר בקבר 

 מתורת ירושה לאבש לו י

ii)  כבר זכתה בגר בקבר ומ"מ אם יש לעולם אדם מוריש קנס לבניו יש לדחות דדפקע אב ומיהו ההיא

שהם קודמין בקנס שזכתה לעצמה ולא נשאר שלה דנוטלין בעלי חובות היכא פקע אב בקבר ו

קנס דמעולם לא זכתה בכלום אבל אם אין בגר בקבר אין נוטלין בעלי חובות לירש לאב נחלה 

  סמיך על תורת ירושה ולאמעיקרא הקנס הוא שלו דת שלה ומכח בעלי חובלא פקע אב ולכן 

לכן אמרי דאם יש ו פשיטא דמורישה ממון לבנהובבושת ופגם דממונא הוי  דהכאור"י מוקי הך בעיא  (ב

 בגר בקבר דבנה הוה 

 מהרש"א  (5

אם יש בגר  לקמןדהך בעיא מה שאין כן בלמידק בבושת ופגם כו'  דהכאמוקי הך בעיא מדגיש דר"י  (א

אין פקע אב ומובן דאלו יש בגר בקבר ד לענין קנס קמבעיא ליההתם מוכרח דדבקבר ופקע אב או לא 

 כלום דלית לי' קנס מכחו וגם לית לי' קנס מתורת ירושה כיון דאינה מורישה קנס ליורשי' ול

יל דנ"מ אם היא חייבת לאחרים כו' שפיר מצינן לפרושי בעיא דלקמן לעתוספות מיהו לפי מה שכתבו  (ב

פקע אב דנוטלין בעלי כבר זכתה בקבר ווהיא חייבת לאחרים דאם יש בגר בקבר  נמי לענין בושת ופגם

דלא פקע אב דמעולם לא זכתה בהן אבל אם אין בגר בקבר אין נוטלין בעלי חובות כלום שלה חובות 

 ולא שלהרא מעיקהוא שלו ממון וה

 תוספות בא"ד משמעסוגיא דיש בגר בקבר חלק ג' 

בא"ד משמע דאי טבחו כולו באיסורא חייב אף על גב דלא עמד כו' דאי בעמד בדין לא 

מחייב כו' עכ"ל לכאורה בפשיטות ה"ל לאוכחי דאיירי רישא בלא עמד בדין על הטביחה 

טבח ומכר וכ"ה בתוספות והמכירה דומיא דסיפא דע"כ לא עמד בדין שהרי מת ואח"כ 

בפרק מרובה אבל התוספות דהכא לא ניחא להו לאוכוחי הכי דמ"מ נימא דבין ברישא ובין 

בסיפא איירי דעמד בדין על הגניבה מיהת ואהא הוכיחו דע"כ ליכא למימר הכי בסיפא 

גופה דעמד בדין על הגניבה דאי בעמד בדין על הגניבה בסיפא לא הוה מיחייב קנס בלאו 

טעמא דליכא כולו באיסורא דאפילו היה אביו חי אם היה טבח ומכר אחר שעמד בדין  האי

עם אביו על הגניבה לא היה חייב שוב ד' וה' כדאמרינן בפרק הגוזל כיון דפסקוה למלתא 

וטבח ומכר ה"ל גזלן וגזלן לא משלם ד' וה' ואהא תירץ ר"י דודאי איכא לפרושי בכה"ג 

"ל גזלן אלא בצא תן לו אבל בחייב אתה ליתן לו וטבח ומכר שעמד בדין על הגניבה דלא ה

אח"כ חייב כדאמרינן התם ולכך הוצרך לומר טעמא בסיפא לפטור משום דלא טבח כולו 

 :באיסורא ודו"ק

 ברייתא  (1
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גנב משל אביו ומת סיפא  – על הטביחהמשלם גנב משל אביו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו  –רישא  (א

 על הטביחה ואח"כ טבח ומכר אינו משלם אביו 

סיפא והיינו טעמא דקרינא ביה וטבחו כולו באיסורא ד (אביו טבח ואח"כ מתב) רישאוהיינו טעמא ד (ב

ונוקטין התם דאפילו ברישא דטבחו  – לא קרינא ביה וטבחו כולו באיסוראדואח"כ טבח( אביו מת ב)

 וה' 'חלקו בקנס דדטובח ירית א חצאי ד' וה' משום דהכולו באיסורא אינו משלם אל

 כמבואר במהרש"א תוספות  (2

 דאדם מוריש קנס לבניוהרי משמע  –קשיא דריב"ם  (א

קנס עמד בדין על הטביחה והמכירה וחיוב ד' וה' נהפך לדין ממון ואינו וליכא לשנויי דברייתא איירי ב (ב

לכן  – ה והמכירהדכיון דבסיפא לא עמד בדין על הטביחה והמכירה דהרי מת אביו קודם הטביח –

 מסתבר דברישא נמי לא עמד בדין על הטביחה והמכירה

אביו )במת ובסיפא  עמד בדין אף על הטביחה (אביו בטבח ואחר כך מת)ברישא דוגם ליכא לשנויי  (ג

וטבחו אפילו היה אביו חי דאם כן בסיפא  –לא עמד בדין אלא על הגניבה ואחר כך טבח( אין הכי נמי ד

לא היה חייב ד' וה' כדאמרינן בפרק הגוזל כיון דפסקוה למלתא וטבח ומכר ה"ל גזלן כולו באיסורא 

 ד' וה'וגזלן לא משלם 

ולא ודאי איכא לפרושי בכה"ג שעמד בדין על הגניבה  –כמבואר במהרש"א לקושיית ריב"ם תירץ ר"י  (3

 דלא ה"ל גזלן אלא בצא תן לו אלא חייב אתה תן לו ב"ד אמרו 

  הלבן תוספות בא"ד ור"י

בא"ד ור"י הלבן תירץ דההיא דפ' נערה איירי לענין קרבן שבועה כו' עכ"ל דברי ר"י 

 :הלבן סתומין בקצת בכאן ויותר הם מפורשים בתוספות בפרק מרובה ע"ש

 דף לט.

 ויתר על כןרש"י ד"ה 

דף לט עמוד א[ בפרש"י בד"ה ויתר על כן כו' אלמא בקטנות כו' דהא ותמות קתני כו' ]

כתב מהרש"ל ותימה הא מסיק בפ"ק דיבמות דשמא תמות אלא עיקר קושיא דבנים עכ"ל 

הרי הן כסימנים עכ"ל ויש ליישב פרש"י דלא מסיק התם הכי דשמא תמות אלא לרבה בר 

שמואל דמתני שכבר ילדו אבל לרבה בר ליואי דאמר התם תוך הזמן היא מתה ועוברה מת 

 :רש"י הכא וק"לאתיא כפשטה דשמא תתעבר ותמות בודאי וכפ

 מר בר רב אשירש"י ד"ה א דיש בגר בקבר חלק ד' יגסו

בד"ה מר בר רב אשי כו' דאילו ללישנא קמא מפשט פשיטא ליה לרבא דמיתה לא כו' 

עכ"ל וק"ק ללישנא קמא הל"ל דמלתא דפשיטא ליה לאביי לפטור דמיתה כל זמן שלא 

 :עה וק"לבגרה מפקעה פשיטא ליה לרבא לאידך גיסא דמיתה לא מפק

מלתא דפשיטא לי' לאביי  – י' ומתה פטורלאביי בא עאמר  – כמבואר ברש"י"לישנא קמא" גמרא בדף לח:  (1

בעי רבא יש בגר בקבר אם מתה בנערותה עד שלא עמדה בדין והגיע זמן בגרותה בקבר מי מפקעה הדמית

 לה בן ובנה ירית לה אם ישמפקעה כח האב דאלו יש בגר בקבר  –מי חשיב בגר או לא 

פשיטא לי' לרבא "מלתא דפשיטא לי' לאביי דמיתה מפקעה הכי הוה להו למימר קצת קשה ד –מהרש"א  (2

 וכו'" בעי רבא יש בגרמי לאידך גיסא דלא מפקע כל זמן שלא בגרה בקבר אלא
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 תד"ה הואיל ונישואין

קמא תוס' בד"ה הואיל ונשואין כו' ואף על גב דקי"ל ממונא מאיסורא לא ילפינן ה"מ לאו

כו' עכ"ל לקמן בפרקין דמעשה הבת לאביה לא נילף מהפרת נדרים דהיינו לאוקמא ברשות 

 :האב וק"ל

 תד"ה צער דמאיסוגיא דצער דמאי חלק א' 

בד"ה צער דמאי כו' וכי לא ידע התלמוד שיש צער גדול לבתולה כו' עכ"ל הא דלא קשיא 

צער גדול בביאה ראשונה אפילו להו בפשיטות במתני' אמפותה דפטור מצער ואמאי הא יש 

בנבעלת ברצון דאיכא למימר דקושטא דאצער זה חייב אפי' במפותה ולא איירי בצער זה 

אלא כדמסיק צער פיסוק רגלים אבל אדמתמה תלמודא באונס צער דמאי קשיא להו שפיר 

דהא ודאי באונס ניחא דהיינו צער גדול של ביאה ראשונה ואדרבה במפותה ה"ל לתמוה 

י פטור אהאי צערא דדומיא דרישא קתני ומיהו ק"ק לפי' רשב"א נמי דאסיפא אמא

 :דמפותה סמיך אמאי ל"ק ליה בסיפא במפותה ויש ליישב ודו"ק

 המפתה אינו נותן את הצער סיפא –האונס נותן את הצער  רישא – משנה (1

"כחש גופנא" דהיינו  ניר' שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון אונס אינו משלם את הצער מפ –ברייתא  (2

 ולכן בגוונא זו ליכא אמרו לו אינו דומה נבעלת באונס לנבעלת ברצון שסופה להצטער תחת בעלהמשום 

 כחש גופנא

 בתחלת ד"ה אי הכי בעמוד ב' תוספותכמבואר ב גמרא (3

אמר אבוה דשמואל צער שחבטה על גבי  –כלומר באיזו צער קתני במשנה דחייב באונס  צער דמאי (א

)דחייב קרקע מתקיף לה רבי זירא אלא מעתה חבטה על גבי שיראין הכי נמי דפטור וכי תימא הכי נמי 

חיבוט על גבי קרקע מוכרח דלאו בצער דתיקשי לי' דבברייתא  דוקא על הצער שחבטה על גבי קרקע(

 כי סופה ליחבט על גבי קרקע תחת בעלה דאיירי 

 מר רב נחמן אמר רבה בר אבוה צער של פיסוק הרגלים אלא א (ב

צער כמו אותו יש לה  מפותה נמיפיסוק רגלים איירי של דבצער  "אי הכי")יבואר עוד בחלק ב' להלן(  (ג

אינו דומה נבעלת באונס "הא דמיתני בברייתא נמי ותיקשי ואמאי קתני במשנה דמפותה פטור אנוסה 

  ומשני פקחות שבהן אומרות מפותה אין לה צער – לה אותה צערדהרי אף ברצון יש  "לנבעלת ברצון

 צער דמאי ד"ה  תוספות (4

וכי לא ידע הש"ס שיש צער "צער דמאי" האי צער דאונס דמשנה קשה לר"י דמאי קא מיבעיא ליה  (א

אפילו באונס מחמת כחש דפטור גמרא גדול לבתולה בביאה ראשונה וכ"ת דמאותו צער פשיטא ליה ל

 –שהרי סופה להצטער בכך תחת בעלה והא איכא כמה תנאי בהכונס דלא חיישי לכחש גופנא גופנא 

 ומתרץ ר"י דנקטי דבצער בתולים פטור אפילו באונס מטעם שאינו מעניננו

 מהרש"א  (5

 בתוליםהא יש צער מפותה אינו נותן את הצער דלמה קתני במשנה בפשיטות למה לא מקשי  –קשיא  (א

 אפילו בנבעלת ברצון

דאיכא למימר דקושטא דאצער זה חייב אפי' במפותה ולא איירי בצער זה  קשיא זו לא יתכן –רוץ תי (ב

 פיסוק רגלים של צער ב ידאייראלא כדמסיק 

איזו צער קתני במתמה גמרא לגבי צער בתולים בשלב דומאי שנא דתוספות מקשי קושיתייהו  –קשיא  (ג

  במשנה דמשלם באונס
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חייב אפי' בתולים דאצער  א דגמראאסיק אדעתדבקושטא לא  " מוכחיער דמאכיון דמקשה "צ –תירוץ  (ד

שפיר דהא ודאי ולכן מקשי תוספות  – פיסוק רגליםבצער לא איירי בצער זה אלא דמשנה במפותה ו

באונס ניחא דהיינו צער גדול של ביאה ראשונה ואדרבה במפותה ה"ל לתמוה אמאי פטור אהאי צערא 

 דפטור מפותה דאיירי בה משנה באונס דחייב היינו נמי צער בה משנה באיירי מסתבר דצער בתולים דד

אכן אסיק אדעתא דגמרא ענין של צער בתולים אבל  –תירוץ רשב"א לקושיית תוספות  –המשך תוספות  (6

 צער של בתולים ליכא למימר דע"כ תנא דמתני' חייש לכחש גופנא מדמפתה פטורנקטו ד

הך דצער בתולים ודבמפותה פטור מטעם  א דגמראדאסיק אדעתקשה דכיון לרשב"א  –המשך מהרש"א  (7

כיון דבאונס חייב מוכרח דלא הרי דלמה פטור במפותה דחייש לכחש גופנא עדיף הוי לה לגמרא להקשות 

 חייש לכחש גופנא 

 :דף לט

 אי הכיתד"ה סוגיא דצער דמאי חלק ב' 

אמאי אונס חייב כיון דף לט עמוד ב[ בד"ה א"ה מפותה כו' דאמתני' לא ה"מ למפרך ]

שסופה כו' עכ"ל יש לדקדק בדבריו דהא אאונס דמתני' לא ה"מ למפרך הכי דאימא דתנא 

דמתני' לא חייש לכחש גופנא כמ"ש התוס' לעיל דאיכא תנאי דסברי הכי בפ' הכונס גם 

מה שדקדק לומר לישנא דאמתני' הוא נראה כמיותר דהך פירכא דפריך דא"ה מפותה נמי 

י' קאי ונ"ל להגיה בדבריו דאמתניתא במקום אמתני' ור"ל דאמאי שבק ודאי אמתנ

מלהקשות אאונס דשקיל וטרי בה עד השתא ופריך א"ה מפותה נמי דקתני במתני' והא 

ודאי דאמתני' לא ה"מ למפרך אאונס אמאי חייב דאימא דלא חייש לכחש גופנא כמ"ש 

עלת באונס לנבעלת ברצון דס"ל התוס' לעיל אבל אהך מתניתא דקתני א"ל אינה דומה נב

דחיישינן לכחש גופנא דאל"כ לא הוו צריכי להאי טעמא דאינו דומה כו' כמ"ש התוספות 

בפרק הכונס ולדידיה תקשי אאונס גופה דקיימינן בה אמאי חייב כיון דסופה להצטער בכך 

ערת תחת בעלה ואמאי קאמר אינו דומה נבעלת באונס כו' ותירצו דהא אפילו בעולה מצט

כו' ולכך שפיר קאמר דאונס חייב ולא קשיא ליה אלא אמתני' דא"כ מפותה נמי ותו לא 

מידי וראיתי מי שהאריך בדבריהם אלו לאין צורך בדברים דחוקים כי הוא ברור למבין 

 :בלי גמגום כמ"ש ודו"ק

 "מפותה נמי)דאיירי בצער של פיסוק רגלים(  "אי הכידגמרא ניהדר לחלק א' לקושיא  (1

 "(מהרש"א אשר משמעו "אמתניתיןדידי' נוקט בהוה אמינא ) דאמתני'ואמר מורי הרב דודי ז"ל  –תוספות  (2

כחש מחמת ייפטר  ןולכ תחת בעלהבפיסוק רגלים לא ה"מ למיפרך אמאי אונס חייב כיון שסופה להצטער 

בא עליה עתה סופה נמי להצטער אונס בכך ואף על גב דבכל בעילה דהא אפילו בעולה מצטערת  – כפנא

  כשנאנסהמהא דהצטערה בפיסוק רגלים ולא תרויח כלום 

 מהרש"א (3

ברייתא( כ)שלא דיכול להיות דמתניתין  (צער דמאיד"ה ב)קבעו תוספות  – קשיא א' למורי הרב דודי (א

  לא חייש לכחש גופנא

 – מתניתיןעל קושייתו  דמקשה מורי הרב דודי להדגישאמאי איצטריך  – למורי הרב דודי קשיא ב' (ב

כיון  "ליחייב על מתניתין קאי דהרי על מתניתין היא דמקשי בגמרא "אי הכי מפותה נמיטות יבפשהרי 

 במפותה אייריבברייתא לא ד

 תירוץ מהרש"א (ג
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i)  תאאמתניוגורסין בדברי מורי הרב דודי  לא חייש לכחש גופנאס"ל דמתניתין מורי הרב דודי אף 

אאונס דשקיל וטרי בה עד אברייתא מלהקשות בגמרא אמאי שבק מקשה ור"ל ד – תיןמתניאולא 

לא ה"מ למפרך תין דאמתניאין הכי נמי ו – בליחייא"ה מפותה נמי למשנה פריך במקומו השתא ו

אבל אהך מתניתא דקתני  –אאונס אמאי חייב דאימא דלא חייש לכחש גופנא כמ"ש התוס' לעיל 

 כדקבענו בחלק א')עלת ברצון דס"ל דחיישינן לכחש גופנא אינה דומה נבעלת באונס לנבמרו לו א

כיון  אאונס גופה דקיימינן בה אמאי חייבלמה לא הקשו מקשה ד (כמ"ש התוספות בפרק הכונסו

אינו באותה צער של פיסוק רגלים דלגבי צער זה ליכא למימר  דסופה להצטער בכך תחת בעלה

 דומה נבעלת באונס כו' 

ii) בכך ואף על גב דבא עליה עתה סופה נמי להצטער ולא בכל בעילה דאפילו בעולה מצטערת  ץותיר

 מהא דהצטערה בפיסוק רגלים במאורע בו נאנסהתרויח כלום 

 תד"ה אין לילעכב חלק א'  הסוגיא דיכול

בד"ה אין לי אלא כו' וכן אביה אמאי צריך קרא לאביי כו' עכ"ל נראה לאו דוקא לאביי 

ר דלאו חוטא נשכר מדמשלם קנס היינו באונס אבל במפותה דאינו משלם דהא רבא דקאמ

קנס כשישאנה הרי חוטא נשכר אף לרבא אלא משום דאביי קאמר הא דחוטא נשכר נקטו 

 :לאביי ודו"ק

 ה בין היא ובין אביה יכולין לעכבאחד האונס ואחד המפת –ברייתא  (1

אלא אביה היא עצמה מנין תלמוד לומר ימאן מכל בשלמא מפותה כתיב אם מאן ימאן אביה אין לי  –גמרא  (2

 אמר אביי שלא יהא חוטא נשכר –מקום אלא אונס בשלמא איהי כתיב ולו תהיה מדעתה אלא אביה מנלן 

ק"ו ומה מפתה שלא עבר אלא על דעת אביה בלבד בין היא ובין אביה יכולין לעכב אונס שעבר  רבא אמר

 רבא לא אמר כאביי כיון דקא משלם קנס לאו חוטא נשכר הוא  – לא כל שכןעל דעת אביה ועל דעת עצמה 

 מי יכול לעכב

 אונס אביה אונס היא עצמה מפותה אביה א עצמהמפותה הי 

כתיב אם מאן ימאן  ימאן בין לרבא אבייבין ל

 אביה

  ולו תהי' מדעתה

שלא יהא חוטא     אביי

 נשכר

קנס כיון דמשלם     רבא

אלא  –אינו נשכר 

 מקל וחומראתיא 

 ממפתה

מאי מיירי אי בקטנה או בנערה היאך היא יכולה למאן כיון שהאב רוצה מפותה בתימה לר"י ב –תוספות  (3

ואי בשאין לה אב או שבגרה אחר כך מה צריך קרא  –והוא יכול לקדשה בעל כרחה למי שירצה וה"ה לזה 

 וכן אביה אמאי צריך קרא לאביי  –תיפוק ליה שיכולה לעכב שלא יהא חוטא נשכר כדקאמר אביי בסמוך 

נראה לאו דוקא לאביי דהא רבא דקאמר דלאו חוטא נשכר מדמשלם קנס היינו באונס אבל  –מהרש"א  (4

במפותה דאינו משלם קנס כשישאנה הרי חוטא נשכר אף לרבא אלא משום דאביי קאמר הא דחוטא נשכר 

 נקטו לאביי

 כבבא"ד שאינה יכולה לעסוגיא דיכול לעכב חלק ב' 

ונה לענין שישלם בא"ד שאינה יכולה לעכב על אביה שלא יקדשנה לו מ"מ מועיל מיא

 נמי יכולין לעכב לענין שישלם קנסתירוצם הכא נראה דקטנה ונערה י קנס כו' עכ"ל לפ

ולקמן כתבו בדבור זה דווקא בבוגרת או ביתומה יש קנס בעיכוב שלהן אבל כל זמן שלא 

בגרה תלוי באב כו' ויש ליישב דאין דבריהם אלו סותרין את אלו דודאי יש לקיים פי' ר"י 

דלעיל דלענין שישלם קנס מהני מיאונה ועיכובה אפי' בקטנה ונערה לפי תירוץ שכתבו 
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רבות יתומה לקנס היינו מיתורא דמאן ימאן אבל לפי תירוץ זה אהא דדרשינן מהאי קרא ל

שכתבו דלא איצטריך יתורא דקרא לשלם קנס ביתומה אלא לאשמועינן שיש קנס בעכוב 

שלה וא"כ ע"כ כיון דנקט בברייתא יתומה לענין עיכוב שישלם ע"כ דבקטנה ונערה שיש 

לאשמועינן כן דמהני עיכוב לה אב לא מהני עיכוב שלה שישלם דאל"כ לא הוה איצטריך 

 :ביתומה דכיון דיש לה קנס ודאי דמהני עיכוב שלה טפי מבקטנה שיש לה אב ודו"ק

 תוספות דלעיללניהדר  (1

מאי מיירי אי בקטנה או בנערה היאך היא יכולה למאן כיון שהאב רוצה והוא מפותה בתימה לר"י ב (א

 יכול לקדשה בעל כרחה למי שירצה וה"ה לזה 

ריבוי מחמת מ אינה יכולה לעכב על אביה שלא יקדשנה לו מ"שקטנה או נערה נהי  –תירוץ א' דר"י  (ב

ואל תיקשי דבפרק  – שישלם קנסדקטנה ונערה מועיל מיאונה דמאן ימאן )כמבואר בפרטיות בתוספות( 

 מטעם דמבואר בתוספותתרתי שמע מינה דלרבות יתומה דתריץ מן מאן ימאן נערה דרשינן 

אלא ללמד שמשלם קנס ליתומה לא איצטריך יתורא דקרא לשלם קנס ביתומה  – "ועוד נראהתירוץ " (ג

ע"כ דבקטנה ונערה שיש לה אב )שלא כבתירוץ א' דר"י( ואם כן  – כשהיא מעכבתאפילו או בוגרת 

 דאל"כ לא הוה איצטריך לאשמועינן דמהני עיכוב ביתומה דכיון דישקנס לא מהני עיכוב שלה שישלם 

  לה קנס ודאי דמהני עיכוב שלה טפי מבקטנה שיש לה אב

 תד"ה אלא אונססוגיא דיכול לעכב חלק ג' 

בד"ה אלא אונס כו' וי"ל דלהאי מלתא לא גמרינן מהדדי דהא מפתה יכול לעכב כו' עכ"ל 

ואין להקשות אכתי כיון דגלי קרא באונס באיהי שיכולה לעכב ל"ל קרא באיהי במפותה 

דהא ליכא לתרוצי הכי די"ל דבמפותה ודאי דלא איצטריך לעיכוב אלא  וליגמרי מהדדי

לענין שישלם קנס ע"י עיכוב כמ"ש התוס' לעיל ומיהו לענין עיכוב ממש ה"מ למילף 

 :אונס ממפתה אי לאו תירוצו וק"ל

 מפותה היא עצמה 

 מעכבת

 אונס היא עצמה מעכב מפותה אביה

 מעכבת

 מעכב אונס אביה

כתיב אם מאן ימאן  ימאןמן לימוד  לרבאבין לאביי בין 

 אביה

 לימודי דאביי ורבא ולו תהי' מדעתה

אשר לא זו בלבד דמשלם אם אביה ממאן אלא  כתיב ימאן ללמדמפותה בבשלמא  –המשך דגמרא בחלק א'  (1

ומסקי דסמכינן  אלא אביה מנלן וכו'כתיב  בשלמא איהי אלא אונס–אף זו דמשלם אם ממאנת היא עצמה 

 אלו אינן מעניננו עכשיו םפרטי למודי –דאביי ורבא  םלמודיעל 

)אונס ממפתה לשקלים ומפתה  לרב אשי מכדי מיגמר גמרי מהדדי אמר ליה רבא מפרזקיא –המשך דגמרא   (2

 לענין אחר שאינו מעניננו דדינמי אהליגמרו  –( םלחמישימאונס 

ליגמרו למה לא מקשה נמי ד)שאינו מעניננו( ן אחר ילענ רבא מפרזיקאדפריך כעין  –קשיא  – תוספות (3

תה יכול לעכב ומפמסברא דכיון דוי"ל דלהאי מילתא לא גמרינן מהדדי אשר אביה מעכב באונס  הממפות

 םיולכן איצטריך ללימוד –אשר אביה נמי מצי לעכב יותר במפותה מבאונס מסתבר ואונס שותה בעציצו 

 דאביי ורבא
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 מפותה היא עצמה 

 מעכבת

 אונס היא עצמה מעכב אביה מפותה

 מעכבת

 מעכב אונס אביה

כתיב אם מאן ימאן  ימאןלימוד מן  בין לאביי בין לרבא

 אביה

מצד סברא אין  ולו תהי' מדעתה

ללמוד ממפותה 

דביותר מסתבר 

דאביה מעכב 

ולכן במפותה 

איצטריך ללימודי 

 אביי ורבא

 מהרש"א  (4

 ליגמר –במפתה שיכולה לעכב כיון דגלי קרא באונס באיהי שיכולה לעכב ל"ל קרא באיהי  –קשיא  (א

  רי קבענו אשר במפתה מסתבר יותר אשר יכולה לעכבדהמפתה מאונס 

 מפותה היא עצמה 

 מעכבת

 אונס היא עצמה מעכב מפותה אביה

 מעכבת

 מעכב אונס אביה

 ימאןלימוד מן  בין לאביי בין לרבא

קרא קשיא למה לי 

נילף לה מאונס כיון 

דבמפותה מסתבר 

 יותר דמעכב

כתיב אם מאן ימאן 

  אביה

מצד סברא אין  ולו תהי' מדעתה

ללמוד ממפותה 

ולכן איצטריך 

 ללימודי אביי ורבא

בקושטא איהי במפותה אינה יכולה לעכב מחמת דאביה מצי לקדש למי שירצה כעין שביארו  –תירוץ  (ב

  ף על פי שאינה יכולה לעכב ממשאתה שישלם קנס במפואיצטריך קרא  –תוספות בחלק ב' 

 מפותה היא עצמה 

 ממש מעכבתאינה 

 אונס היא עצמה מעכב מפותה אביה

 מעכבת

 מעכב אונס אביה

ולא  ימאןלימוד מן  בין לאביי בין לרבא

מצי סמיך אדין 

אונס למילף רבותא 

במפותה דמשלם 

הגם דאינה מעכבת 

 ממש

ימאן כתיב אם מאן 

 אביה

מצד סברא אין  ולו תהי' מדעתה

ללמוד ממפותה 

ולכן איצטריך 

 ללימודי אביי ורבא

למה איצטריך ללימודי  אביה ממשכיון דבמפותה מעכב ד אבל לעיל מקשי תוספות שפיר –המשך מהרש"א  (5

 אביה ממשדאביי ורבא אשר באונס מעכב 

 טעמאתד"ה 

 :לבעלה בטובת הנאה כו' עכ"ל כצ"לבד"ה טעמא כו' ופריך אמאי תזבין לכתובתה 

 דף מ.

 תד"ה ניתי עשה

דף מ עמוד א[ בד"ה ניתי עשה כו' אפילו חייבי כריתות דהואיל ואתרבו לקנס כו' עכ"ל ]

ולדברי המתרץ נמי דלא הוי עשה מ"מ מהאי טעמא איצטריך למעט חייבי לאוין דלא 

 :נימא דהואיל ואתרבו לקנס אתרבו נמי לנשואין כו' וק"ל

 כגון ממזרת לא מכניסנהאם אינה ראוי' לבא בישראל מכל מקום אע"ג דאונס שותה בעציצו  – משנה (1

 שנאמר ולו תהי' לאשה אשה הראוי' לו

אינה ראוי' לו כגון לא תעשה  גללהאשר בונדחה לא תעשה  תהי' לאשה וניתי עשה דל מקשי – גמרא (2

 כלומר דאינו עשה ממש כלל""אי אמרה לא בעינא מי איתי' לעשה ומשני  – דממזרת

  תוספות (3
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הא דריש מקרא בהדיא במשנה דבעינן אשה  א תעשהמאי פריך וליתי עשה ולידחי למעיקרא  –קשיא  (א

  ראוי' לו המאי איצטריך קרא למעוטי שאינאולמאי דמשני דלא חשיב עשה קשה ד –הראויה לו 

חייבי מעט נוקי לדאשה הראוי' לו  ריך דליתי עשה וידחה ל"ת וקרא"פ –תירוץ יבואר במהרש"א להלן  (ב

איתרבו נמי דף כט: כריתות דאי לאו קרא הוה שרינן אפי' חייבי כריתות דהואיל ואיתרבו לקנס לעיל ב

 "לנישואין

  לביאור תוספות מהרש"א (4

הוה להתיר חייבי לאוין ומסברא עשה ממש אשר לו תהי' לאשה הריהו נקטו אמינא מעיקרא בהוה  (א

דאתיא וחייבי כריתות חד דרגא לנשואין להתיר אפילו דהואיל דאיתרבי לקנס איתרבי נמי אמרינן 

  בחייבי כריתותסברא דהואיל וכו' ולאוסרו מיהת לדיקא להפריך אשה הראוי' לו דרוש ד

סברא איצטריך דרוש דאשה הראוי' לו להפריך לולמסקנא דגמרא דלא הוי עשה ממש מכל מקום  (ב

 חייבי לאוין מיהת להתיר ין אנשואיתרבי נמי חד דרגא ל לקנסדהואיל ואיתרבי 

 תד"ה הכי גרסינן ממאי מדקתני

בד"ה ה"ג ממאי מדקתני האונס כו' יתומה פשיטא כו' דאי משום יתומה כו' עכ"ל ביאור 

לדבריהם דל"ג ממאי מדקתני יתומה כו' כמו שהוא בספרים שלנו דהא אי לא הוה קתני 

ות דר"א כר"ע רבו אמר מדפטר מפותה בנתארסה ונתגרשה יתומה כלל מוכח טפי בפשיט

אלא דקשיא ליה כיון דקתני יתומה אימא דוקא בכה"ג יתומה שנתארסה ונתגרשה מפותה 

פטור ואהא קאמר דפשיטא הוא ביתומה דאפילו לא נתארסה ונתגרשה מפותה פטור דהא 

מה ולא נקט מחלה אלא ע"כ דלא קתני מפותה אלא משום נתארסה ונתגרשה בלא יתו

 :יתומה אלא ליתן טעם כו' ודו"ק

 דנערה שנתארסה ונתגרשה קנסה לעצמהבמשנה אית לי' בן שמוע רבו דר' אלעזר ר' עקיבא  (1

 יתומה שנתארסה ונתגרשה ר' אלעזר אומר האונס חייב והמפתה פטור –משנה  (2

 –אמרה בשיטת ר"ע רבו  ' אלעזראמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן ר –)יבואר בתוספות להלן( גמרא  (3

דקנסה לעצמה  פשיטאשאין לה אב ר"א אומר האונס חייב והמפתה פטור יתומה  מדקתני יתומה –ממאי 

אלא הא קמ"ל דנערה שנתארסה ונתגרשה כיתומה מה יתומה לעצמה אף  – דהא מחלהולכן המפתה פטור 

 לעצמה נערה שנתארסה ונתגרשה

 רא לביאור דגמ (כמבואר במהרש"א)תוספות  (4

ל"ג ממאי מדקתני יתומה כו' דהא אי לא הוה קתני יתומה כלל מוכח טפי בפשיטות דר"א כר"ע רבו  (א

דיש לה קנס האונס חייב והמפתה פטור והוה מוכח בנתארסה ונתגרשה הוה קתני בהדיא אמר מד

  דלאו מדעתה עבידחייב הלכך מפתה פטור דמדעתה עביד ואונס וולעצמה 

כיון דקתני יתומה אימא דוקא בכה"ג יתומה שנתארסה לרבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן אלא דקשיא ליה  (ב

אפילו לא דאין לה אב דקנסה לעצמה ודלכן ונתגרשה מפותה פטור ואהא קאמר דפשיטא הוא ביתומה 

אשר אשה שאינה יתומה אשמועינן נתארסה ונתגרשה מפותה פטור אלא ע"כ דלא נקט יתומה אלא ל

 מצד מחילה כביתומהתה פטור ומפממילא ולכן  הרי היא כיתומה שקנסה לעצמהה שנתארסה ונתגרש
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 דף מ:

 תד"ה דאי בעי מסר

דף מ עמוד ב[ בד"ה דאי בעי מסר כו' היכי בעי למימר בריש קידושין כו' וכ"ת נילף 

מבושת כו' עכ"ל כל הך סוגיא דריש קידושין איתא נמי לקמן בפרק נערה ע"ש וזה שכתבו 

 :דבריהם בדיבור זה וכן לקמן בפרק נערה וק"לבסוף 

 תוספות בא"ד מבשת ופגם

בא"ד מבשת ופגם דקטנה כו' אף על גב דלהכי אית לה יד כדאמרינן בהחובל כו' עכ"ל 

ואין להקשות דא"כ היכי נילף בושת ופגם דקטנה מקידושי קטנה ואימא דלענין קידושין 

יד די"ל דלאו מקידושי קטנה שהוא של לית לה יד משא"כ לענין בושת ופגם דאית לה 

אביה ילפינן לה אלא ממה שיכול למסור אותה למוכה שחין מיהו לעיל שכתבו התוספות 

דמקידושין ליכא למילף דמעלמא קאתו ליה המ"ל בקטנה דמקדושין ליכא למילף משום 

 :דלית לה יד משא"כ בבושת ופגם מיהו בנערה ליכא למימר הכי וק"ל

  נערה אית לה יד בקידושין –קטנה אין לה יד בקידושין  –ביה הן קידושי קטנה דא (1

 למנוול ולמוכה שחיןבקידושין כיון דאי בעי מסר לה אביה הן בושת ופגם של  –גמרא  (2

 תוספות  (3

"וכי תימא נילף מבושת וקידושין דאביה הן כסף בקידושי  הדשמיקבפרק קמא דקידושין אמרי מנלן ד (א

 אלא מכח שיכול לקדשה דאביה הן הא בושת ופגם גופיה לא קים לן ותיקשי  –ופגם" 

דאביה הן למילף קדושי נערה " בקושטא בעי נילף מבושת ופגםהאי מאן דאמר " –"אי נמי" תירוץ  (ב

לבעל דין לחלוק ולמימר פה ולא סמיך על בושת ופגם דקטנה אלא שלא ליתן פיתחון קידושי קטנה מ

להכי מייתי ראי' מבושת  –שין מה שאין כן קטנה שאין לה יד בקידושין דשאני נערה שיש לה יד בקידו

  יש לה יד על ידי שיעשו לה סגולהלהכי בושת ופגם דלאף על גב ופגם דקטנה דאביה הן 

 מהרש"א  (4

דלענין קידושין לית לה כיון נה ילפינן בושת ופגם דקטנה מקידושי קט איךהא גופה קשיא ה –קשיא  (א

 על ידי שיעשו לה סגולה אית לה יד מצינן למימר דבושת ופגם דיד משא"כ לענין 

  למנוול ומוכה שחיןלה  מקדשדמצי  האאלא מ השהוא של אביה ילפינן ל כסף קידושיןמלאו  –תירוץ  (ב

מעלמא דשאני קידושין דמקדושין לבושת ופגם דאביה הוי ליכא למילף תוספות מפרשי בתחלת דבריהם ד (5

 קאתו לה 

משום דלית לה יד משא"כ בבושת למילף  תקידושי קטנת לידמיהת מהוה מצי למימר  –המשך מהרש"א  (6

דהרי אית לה יד ולכן איצטריך תוספות למיסמך על הא  נערה ליכא למימר הכיקידושי מיהו ב –וכו' ופגם 

 א אתומדמעל

 תד"ה הא לאו הכי 

ן כתיבא כו' בד"ה הא לאו הכי כו' אף על גב דההיא פרשה דנערה המאורסה בבת עונשי

 :עכ"ל דכתיב והוצאתם את שניהם אל שער העיר וסקלתם וגו' וק"ל



 

 

 

72 

 תוספות בא"ד דוקא

בא"ד דוקא במש"ר סברא כו' אלא בגדולה כיון דקרא איירי בבת עונשין ולא בעלמא כו' 

עכ"ל היינו לפי סברת המקשה אבל לפי האמת בעלמא נמי גדולה משמע אי לאו קרא 

 :נער אפי' קטנה וכמ"ש התוס' לתירוץ ראשון וק"לדנערה הא כ"מ שנאמר 

  גמרא (1

ונתנו לאבי הנערה נערה מלא דיבר הכתוב  מרהמוציא שם רע על הקטנה פטור שנא יש לקישאמר ר (א

 למעט קטנה

הוה  אלו כתיב נערה חסרהא  מלא מתקיף לה רב אדא בר אהבה טעמא דכתב רחמנא נערה – קשיא (ב

והוציאו את  חסר אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנערהואם  אמינא אפילו קטנה והא כתיב

 אל פתח בית אביה וסקלוה וקטנה לאו בת עונשין היא חסר הנערה 

ללמדך דדיקא אלא  יצטריךלאו לגלויי עליה אבמוציא שם רע אלא האי דכתיב נערה מלא  –מסקנא  (ג

בכל בעלמא מה שאין כן מלא כתיב נערה )דהרי קטנה אינה בת עונשין( שאי אפשר אלא בנערה כאן 

 אפילו קטנה במשמעחסר מקום שנאמר נער 

 תוספות  (2

 במאורסה אכן חייב הבועל הגם דאינה בת עונשין כדאיתא בפ' ד' מיתות –קשיא להוה אמינא דגמרא  (א

 בת עונשיןאינה אשה אין מן הענין הא דחיוב הבועל לומוכרח ד –

לפי מסקנא דגמרא דידן אשר נער חסר אף קטנה  אתיאהאי דבפרק ד' מיתות  – תירוץ א' דתוספות (ב

 לכן חייב הבועל הגם דהאשה אינה בת עונשין וכן כולהו עריותבמאורסה נער חסר כתיב וו –במשמע 

מוציא שם רע איכא טעם מיוחד דין במקשן נוקט ד –כמבואר במהרש"א  דתוספות תירוץ "אי נמי" (ג

 כגון במאורסה לא כבעלמאש –בקטנה שאינה בת עונשין המוציא שם רע לפטור 

דגמרא אבל למסקנא "בעלמא" נמי היכא דכתיב וה אמינא " היינו דוקא להבעלמאכלא שהאי "–מהרש"א  (3

מבואר כולכן חייב הבועל הגם דהאשה אינה בת עונשין וכן כולהו עריות דקטנה במשמע נער חסר בי' 

סקי בגמרא דלהכי כתיב קרא נערה כיוון מהרש"א להא דמ"אי לאו קרא דנערה"  נולשובו – לתירוץ א'

 קטנה במשמעאפילו נער חסר שנאמר כל מקום דמלא במוציא שם רע לגלויי 

 תד"ה ר' שמעון בן יהודה אומר

דף מא עמוד א[ בד"ה רשב"י אומר כו' דאי קאי רשב"י אמתני' כו' דהתם תובעו האב ]

את בתו כו' דמשמע  תחלה ואין שייך לומר לאו כו' עכ"ל ר"ל מתני' דהכא האומר פתיתי

אינו תובעו ופליג ר"ש וסבר דלאו כל הימנו כו' אבל הך דפ' נערה התם דהאב תובעו לא 

שייך למימר לא כל הימנו כו' לית לן למימר ביה דלא ניחא להו לבני משפחה כיון דהאב 

גופיה מוציא הלעז ויש מקשים כיון דבאינו תובעו איירי הכא אם לא ניחא להו כדבעי 

רב פפא מאי תשלומין שייך ביה ותירץ דאיירי בשחב לאחרים ומדר' נתן והוא למימר 

דחוק ועי"ל דאיירי בדלא ניחא להו למימר מפותה היא דפגם גדול הוא אבל אומרים 

 :דאנוסה היא ומ"מ מקרי אינו תובעו אילו לא הוה אומר מפותה ודו"ק

 פי עצמוהאומר פתיתי את בתו של פלוני משלם בושת ופגם על  – משנה (1

 גמרא  (2

נהימני' להחזיק את דקא פגים לה אימא לא לא אמרינן דכיון דמהימן לשלם על פי עצמו ומשנה קמ"ל  (א

  שלם על פי עצמוהלעז ול
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דלא כי האי תנא דתניא רבי שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון אף בושת ופגם אינו משלם ומשנה  (ב

דידה מאי דלמא ניחא לה ל אמר ליה רב פפא לאביי – כל הימנו שיפגום בתו של פלוני ולאע"פ עצמו 

ניחא ליה לאביה מאי דלמא לא ניחא להו לבני משפחה ניחא להו לבני משפחה  לא ניחא ליה לאביה

 מאי אי אפשר דליכא חד במדינת הים דלא ניחא ליה

מיפלג דברייתא לבמשום ר' שמעון אור"י דאי קאי ר"ש בן יהודה  – )יבואר במהרש"א להלן( תוספות (3

הא דמשמע בריש נערה לקמן דלר"ש אי דקא תבע בושת ופגם מחייב ליה ולמימר דלא מהימן אמתניתין 

תבעו האב תחלה ואין שייך לומר לאו כל הימנו כו' כדקאמר בפרק נערה קרבן שבועה היינו משום דהתם 

 הכא 

תו כו' דמשמע אינו תובעו ואין שייך לומר לאו כו' עכ"ל ר"ל מתני' דהכא האומר פתיתי את ב –מהרש"א  (4

אבל הך דפ' נערה התם דהאב  –מיירי באינו תובעו וסבר דלאו כל הימנו כו' בברייתא דידן ופליג ר"ש 

 תובעו לא שייך למימר לא כל הימנו כיון דהאב גופיה מוציא הלעז

 ומשלם נאמן אינו תובעו משנה

 אינו נאמן אינו תובעו ר' שמעון בברייתא דידן

 נאמן תובעו בפרק נערהר' שמעון 

ויש מקשים כיון דבאינו תובעו איירי הכא אם לא ניחא להו מאי תשלומין שייך ביה  – המשך מהרש"א (5

דמיירי והוא דחוק ועי"ל גובין אותן האחרים מן הבועל לאחרים ומדר' נתן האב דאיירי בשחב  צוותיר

עו אותו האב באמרו שאונס הי' ואע"ג בראשית קאמר המפתה "פתיתי בתו של פלוני" ולאח"כ תבגוונא דב

ואל תיקשי לישנא דמשנה משמע  –מ"מ ניחא להו לתבעו על שאנסה ניחא להו למימר דמפותה היא דלא 

 לישנא דמשנה משמעו דלא הוי תובעין אותו אי לאו דכבר אמר פתיתידלא תבעו דאימא לך ד

 :דף מא

 הא מני תד"ה 

או על פי הבעלים פטור מדרבה כו' עכ"ל פי' מועד דף מא עמוד ב[ בד"ה הא מני ר"י כו' ]

 :נמי פטור ולא הוה שיורא וק"ל

 תוספות בא"ד דחצי כופר

בא"ד דחצי כופר לא הוה שיור דמי עבד הוי שיור עכ"ל ולר"י הגלילי לא תקשי דמי 

 :וולדות הוי שיור עיין בזה בחידושינו בפרק קמא דב"ק וק"ל

*** 

 הדרן עלך אלו נערות

תשע"ז אדר' חי  

 


