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כתובות ד ל.
מה די האונס חייבי כריתות לעני קנס ,ומתי אמרינ "ק ליה בדרבה מיניה"?

לתנא דמתניתי
לר' נחוניא ב הקנה
כתובות ד ל:

חייבי כריתות לעני קנס
חייב
פטור

מתי אמרינ "ק ליה" וכו'
רק בחייבי מיתות ב"ד
ג בחייבי כריתות כגו יוה"כ

אליבא דר' נחוניא ב הקנה ,הא חייב תשלומי באופני דלהל?

לאביי
לרבא
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בחייבי כריתות
פטור
פטור

בחייבי מיתה בידי שמי
3
פטור
חייב
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זר שאכל תרומה משלו וקרע שיראי של חברו ,הא פטור משו "ק ליה בדרבה מיניה"?
]תוד"ה רב[.

לרש"י
לתוס'

אליבא דרב אשי
פטור
פטור

אליבא דרבא )סנהדרי י(.
5
חייב
6
פטור

 1כגו זר שאכל תרומה .והקשתה הגמ' היכי משכח"ל ,הרי החיוב ממו נתחייב בו כבר מעת שהגביה את
התרומה קוד שאכל .ותירצה ג' תירוצי :א( שתחב לו חברו תרומה לתו פיו והוא לא הגביהה אותה,
ובאופ שיכול להחזיר אותה ע"י הדחק .ב( לרב פפא מיירי שתחב לו חברו משקי של תרומה לתו פיו 
שה נמאסי מיד כשה תו פיו ,ולכ אי על השותה חיוב גזילה כיו שאינה רואיה ,וחיוב התשלומי
הוא רק על הנאת מעיו כשבולע  וזה בא יחד ע חיוב מיתה .ג( רב אשי מתר דמיירי בזר שאכל תרומה
שלו )שירש אותה מאבי אמו שהיה כה ( ,ובאותה שעה שאכלה קרע שיראי של חברו ,ויש כא חיוב
מיתה על התרומה ותשלומי על השיראי .
 2אביי ילי מגז"ש "אסו " "אסו " ,כתיב "לא יהא אסו " )בנוג אשה הרה(  דמיירי באסו בידי אד
מיתת ב"ד ,ונאמר אצל בני יעקב "וקראהו אסו "  היינו בידי שמי ,וא"כ יש לנו ללמוד מה האסו בידי
אד  אתא למימר דפטור מ התשלומי ,כ אסו בידי שמי פטור מ התשלומי.
 3דהלימוד הוא מבני יעקב דש מיירי במיתה בידי שמי  ולא בכרת.
 4רבא ילי מדכתיב )ויקרא כ:דה( "וא העל יעלימו ע האר את עיניה מ האיש ההוא ...ושמתי
אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אותו"  אמרה תורה כרת שלי כמיתה שלכ ,מה מיתה
שלכ פטור מ התשלומי א כרת שלי פטור מ התשלומי  ,ע"כ .ולפ"ז הלימוד לפטור הוא רק על כרת
ולא על מיתה בידי שמי.
 5ס"ל דמיתה לזה ותשלומי לזה חייב.
 6ס"ל דלא חשיב כא מיתה לזה ותשלומי לזה ,אלא היכא שמתחייב מיתה לראוב וממו לשמעו  ,אבל
כא שמתחייב מיתה לשמי וממו לאד  לא הוי מיתה לזה ותשלומי לזה .ור"ת ס"ל דבעלמא מודה
רבא דממו לזה ונפשות לזה פטור ,ורק גבי עדי זוממי ,דבעינ שתתקיי הזמה כלפי כל אחד ואחד,
ולכ ממו לזה ונפשות לזה חייב .וריב"א בסו התוס' חולק שלכו"ע מיתה לזה ותשלומי לזה חייב ,ע"ש.

