ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת כתובות

דפי עזר ללימוד דף היומי

14.3.4
32b ( )היכן ריבתה תורה 34a ()ולא בשוגג
ִ לְאָחיו
ִ יתם ל ֹו כַּאֲ ֶשׁר זָמַ ם לַעֲשׂוֹת
ֶ וַעֲשׂ
ִ
 יט, דברים יט: ֶוּבעַ ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִקּ ְרבּ
.1
 כא, דברים יט:שׁן יָד בְּ יָד ֶרגֶל ְבּ ָרגֶל
ֵ  וְ א ָתחוֹס עֵ י ֶנ נֶפֶ שׁ ְבּנֶפֶ שׁ עַ יִן ְבּעַ יִן ֵשׁן ְבּ.2
ֶ אָדם כֵּן ִינּ
ָ ָ ֶשׁבֶ ר ַתּ ַחת ֶשׁבֶ ר עַ יִן ַתּ ַחת עַ יִן ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן כַּאֲ ֶשׁר י ִֵתּן מוּם בּ:עֲמית ֹו כַּאֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כֵּן יֵעָ ֶשׂה לּ ֹו
ִ ַ וְ ִאישׁ כִּ י י ִֵתּן מוּם בּ.3
כ-  יט, ויקרא כד:ָתן בּ ֹו
ָ אָבי א ֹו בַ ת ִאמֶּ מ ֹול ֶֶדת בַּ יִת א ֹו מ ֹול ֶֶדת חוּץ א ְת ַגלֶּה עֶ ְר
ִ  עֶ ְרוַת אֲ חו ְֹת בַ ת.4
 ט, ויקרא יח:וָתן
ג- ב, דב' כה: אָחי לְעֵינֶי
ִ נִקלָה
ְ ְאַרבָּ ִעים ַיכֶּנּוּ א י ִֹסיף פֶּן י ִֹסיף לְהַ כֹּת ֹו עַ ל אֵ לֶּה ַמכָּה ַרבָּה ו
ְ : וְהָ יָה ִאם בִּ ן הַ כּוֹת הָ ָר ָשׁע וְ ִה ִפּיל ֹו הַ שֹּׁפֵט וְ ִהכָּהוּ לְפָ נָיו כְּדֵ י ִר ְשׁעָ ת ֹו ְבּ ִמ ְספָּ ר.5
ָ לְא ָשּׁה ַתּחַ ת אֲ ֶשׁר ִענָּהּ א יוּכַל ַשׁ
ִ שּׁכֵב ִע ָמּהּ לַאֲ ִבי הַ נַּעֲ ָר חֲ ִמ ִשּׁים כָּסֶ ף וְ ל ֹו ִת ְהיֶה
ֹ ַ וְ נ ַָתן הָ ִאישׁ ה.6
 כט, דברים כב:לְּחהּ כָּל י ָָמיו
ָ ֶ ִמ ְשׁפַּ ט אֶ חָ ד י ְִהיֶה ָלכֶם ַכּגֵּר כָּא.7
 כב, ויקרא כד:זְרח י ְִהיֶה כִּ י אֲ נִי ה' אֱ הֵ יכֶם
כג- כב: שמות כא:וְאם אָסוֹן י ְִהיֶה וְ נ ַָת ָתּה נֶפֶשׁ ַתּחַ ת נָפֶשׁ
ִ : וְ כִי ִינָּצוּ אֲ נ ִָשׁים וְ נָגְפוּ ִא ָשּׁה הָ ָרה וְ י ְָצאוּ ְיל ֶָדיהָ וְ א י ְִהיֶה אָסוֹן עָ נוֹשׁ יֵעָ נֵשׁ כַּאֲשֶׁ ר י ִָשׁית עָ לָיו בַּעַ ל הָ ִא ָשּׁה וְ נ ַָתן בִּ פְ לִלִים.8
ַ נִקּה הַ ַמּכֶּה ַרק ִשׁ ְבתּ ֹו י ִֵתּן וְ ַרפֹּ א
ָ ְ ִאם יָקוּם וְ ִה ְתהַ ֵלּ בַּ חוּץ עַ ל ִמ ְשׁעַ נְתּ ֹו ו.9
 יט, שמות כא:יְרפֵּ א
 לז, שמות כא:אַרבַּ ע צֹאן ַתּ ַחת הַ ֶשּׂה
ְ ְוּטבָ ח ֹו א ֹו ְמכָר ֹו חֲ ִמ ָשּׁה בָ ָקר י ְַשׁלֵּם ַתּ ַחת הַ שּׁוֹר ו
ְ  כִּ י יִגְנֹ ב ִאישׁ שׁוֹר א ֹו ֶשׂה.10
ֶ יוּמת כִּ י כָּל ָהע
ָ קֹדשׁ ִהוא ָלכֶם ְמ ַחלְ לֶיהָ מוֹת
ֶ וּשׁ ַמ ְר ֶתּם אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת כִּ י
ְ .11
 יד, שמות לא: ָֹשׂה בָ הּ ְמלָאכָה וְ נִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב עַ מֶּ יה
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Continuation of analysis of dispute between  ר' יוחנןand  ממון( עולאv. )מלקות
1.  ר' יוחנןrelies on ’ר' אילעאs observation that the  תורהstressed  ממוןin case of ( עדים זוממיןand )חבלה
a. source: vv. 1-2 ()עדים זוממין, v. 3 ()חבלה
2. reason  ר' יוחנןrejects ’עולאs analysis:
a. Suggestion #1: it will defeat v. 4 ( אחותוwill get קנס, no )מכות
1. Challenge: same should apply to חבלה וע"ז
2. Rather:  חבלהleads to  מכותwith פחות מש"פ,  ע"זcould lead to  מכותwith testimony of ב"ג
a. Similarly:  אחותוcould lead to  מכותif she’s a בוגרת
b. Suggestion #2:  ר' יוחנןrequires  תחת אשר ענהfor ’אבייs inference ( בושת ופגםin addition to )קנס
1. response:  עולאwill derive that from ’רבאs  – דרשה50  שקלjust for  בו"פ ;הנאת שכיבהadded
Alternate explanations for  ממוןtrumping  מלקותin cases of  עדים זוממיןand חבלה
1.
( ר"א )עדים זוממין- reason: not subject to ( התראהvarious suggestions as to how to give them  התראהrejected)
a. Reason: since they wanted to subject others to punishment w/o התראה, so happens to them
1. cover: even in cases where they are punished because of ( לא תענהe.g.  – )ב"גdue to v. 7
2. ( – רב שישא בריה דרב אידי )חבלהfrom v. 8; clearly a case where  מיתהis possible ( התראהwas there)
a. Reason: warning of a graver punishment subsumes warning for lesser liability
1. explanation: he was warned for ( מכותfor )הכאה, nonetheless pays
2. challenge: perhaps  מותרה לדבר חמורisn’t ;מותרה לדבר קל
a. added challenge: even if it is, perhaps  מכותis more severe than death?
i. Proof (rejected):  מישאל ועזריה,חנניה
3. challenge: only valid to רבנן, who agree that ( נפשv. 8) means capital punishment
a. however: to רבי, who reads  נפשas financial liability, case could be w/o התראה
b. rather: source is from v. 9; attacker held until we see if victim lives (must've been )התראה
1. explanation: ... – מותרה לדבר חמורbut doesn't get מכות, rather, he pays
a. challenge (as per above)
b. challenge: perhaps  ונקהrefers to  גלותand there was no קשיא – התראה
Alternate resolution to contradiction re: )ר"ל( מכות
1. authorship of our ר"מ – משנה, who obligates  ממוןwith greater punishment
a. challenge: if so, the  משנהshould list ( מחוייבי מיתת ב"דe.g. )בתו
1. suggestion: perhaps he only does so if the greater punishment is מכות, not מיתה
2. rejection:  ר"מfinds liability for 4/5 in case of  שחיטהwhich carries ( מיתת ב"דe.g.  ע"ז,)שבת
3. block: that is only if the  שחיטהis via another person (  אוor  תחתexpand to include )שליח
4. challenge: if it was done by another, why do  חכמיםexempt him?
5. answer:  חכמיםare  ר"שwho exempts from 4/5 if the  שחיטהis invalid
a. Challenge: that works for  ע"זand שור הנסקל, but  שחיטת שבתis edible
b. Answer: he follows  ר' יוחנן הסנדלרwho maintains that if done במזיד, it's אסור
i. Source: v. 11
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