ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת כתובות

דפי עזר ללימוד דף היומי

14.3.3
31b ( )הבא על אחותו 32b ()עדים זוממין לתשלומין
 דברים פרק כב פסוק כט:כָּל י ָָמיו

לְּחהּ
ָ לְא ָשּׁה ַתּחַ ת אֲ ֶשׁר ִענָּהּ א יוּכַל ַשׁ
ִ שּׁכֵב ִע ָמּהּ לַאֲ ִבי ַהנַּעֲ ָר חֲ ִמ ִשּׁים כָּסֶ ף וְ ל ֹו ִת ְהיֶה
ֹ ַ וְ נ ַָתן הָ ִאישׁ ה.1
 שמות פרק כא פסוק כד:שׁן יָד ַתּחַ ת יָד ֶרגֶל ַתּחַ ת ָרגֶל
ֵ  עַ יִן ַתּחַ ת עַ יִן ֵשׁן ַתּחַ ת.2
ִ נִקלָה
ְ ְאַרבָּ ִעים ַיכֶּנּוּ א י ִֹסיף פֶּ ן י ִֹסיף לְהַ כֹּת ֹו עַ ל אֵ לֶּה ַמכָּה ַרבָּ ה ו
ְ : וְ ִה ִפּיל ֹו הַ שֹּׁפֵ ט וְ ִהכָּהוּ לְ פָ נָיו כְּ דֵ י ִר ְשׁעָ ת ֹו בְּ ִמ ְספָּ ר... .3
ג- דברים פרק כה פסוק ב: אָחי לְ עֵ ינֶי

I

Addressing contradiction between the assumption of our  קנס( משנהfor  )מחוייבי כרתand א:מכות ג
1. contradiction: א: מכות גstipulates that  מחוייבי כרתreceive מכות
2. premise: ( אינו לוקה ומשלםi.e. cannot receive  מכותand be financially liable for 1 act)
3. resolution1 ()עולא: our case is ( אחותו נערהwhere  קנסapplies);  מכותrefers to ( אחותו בוגרתno )קנס
a. clarification: in our case, must be that she is a  שוטהand a ( מפותהno פגם/בושת, no )צער
b. alternatively: she is a  מפותהand an orphan (no פגם/)בושת
c. implication:  עולאmaintains that  ממוןtrumps מכות
d. question: what is his source
1. possibility #1: ( חבלהpay damages, no  מכותfor violating )הכאה
a. challenge:  חבלהis more severe than other financial liabilities – carries 5 categories of
payment
i. additionally: if we view  ממוןas קל,  חבלהis lighter, in that it is permitted in
( בי"דv. 3)
2. possibility #2: ( עדים זוממיםpay, no  מכותfor )לא תענה
a. challenge:  עדים זוממיםis more severe – liable without התראה
i. additionally: if we regard  ממוןas קל,  עדים זוממיםare "lighter" in that they did
nothing
3. possibility #3: combination of חבלה+)צד השווה( עדים זוממים
a. challenge: they have a  צד חמורin common
i. additionally: if we view  ממוןas קל, they have a צד קל
4. rather: ( גז"שvv. 1-2 – using )תחת
a. Just as: battery carries financial liability, no מכות
b. Similarly:  או"מcarries קנס, no ( מכותeven for )איסורי ביאה
4. resolution2 ()ר' יוחנן: both cases are  – נערהour case is without ( התראהno  מכות)ממון
a. implication:  ר' יוחנןmaintains that  מכותtriumps ממון
b. question: what is his source
c. answer: v. 3
1. part 1:  כדי רשעתוimplies – only one punishment
2. part 2: next phrase is  מכות מכותis the "one"
d. challenge: ( חובל בחברוpay, no )מכות
1. suggestion: perhaps only pay if no התראה
2. rejection: ruling that if battery < ש"פ, batterer gets ( מכותmust be with )התראה
3. answer: the  תורהspecified payments in re: ( חבלהjust as with )עדים זוממים
4. therefore: these 2 cases are unique and do not stand as a challenge to the rule
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