
 

 

 

 

 

                                
 

 . מה הטעם?קנס משלם נדהלכו"ע האונס את ה: חסדא רב .1

 . לקיימה ראויהו, הויה הכיון שיש ב

 

בסקילה  בנפשו מתחייבגדישו של חבירו בשבת כשם ששורף  :שסבר הקנה בן נחוניא רבימשנתנו הסוברת שאין פטור קלב"מ לחייבי כריתות, אינה כ .2

 ? הקנה בן נחוניא' רמה טעמו של . תשלומיןמ פטורלכן בכרת  בנפשו מתחייבש - הכפורים יוםב אף, תשלומיןמ פטורלכן ו

כשיעקב הזהיר את בניו מאריות וגנבים,  שמים בידישנאמר  אסוןב כך ,י"ד פטור מתשלומיןמיתת בב שנאמר ''אסוןכשם שבגזירה שוה  :אביי .א

 פטור מתשלומין. 

 כיון שאם הזהירם בוודאי הזהירם על הכל. ,'[מהם' קירח נפשו שומר]'שתלויים ביד האדם עצמו ואין לומר שהזהירם מצינים ופחים 

, אותו והכרתי ובמשפחתו ההוא באיש פני את אני ושמתי... למולך מזרעו בתתו ההוא האיש מן עיניהם את הארץ עם יעלימו העלם ואם רבא: .ב

 . התשלומין מן פטור שלי כרת אף, התשלומין מן פטור שלכם מיתה מה, שלכם כמיתה שלי כרת: תורה אמרה

 

   שמים? בידי הם וגנבים שאריות מה המקור .3

  .בטלו לא מיתות ארבע דין, סנהדרין שבטלו פי על אף, המקדש בית שחרב מיום: חייא רבי תני

  .דורסתו חיה או הגג מן נופל או - סקילה שנתחייב מי

  .מכישו נחש או בדליקה נופל או - שריפה שנתחייב ומי

  .עליו באין ליסטים או למלכות נמסר או - הריגה שנתחייב ומי

 .בסרונכי מת או בנהר טובע או - חנק שנתחייב ומי

 

 ? לאביי רבא ביןמה ההבדל להלכה  .4

  וחייב מיתה בידי שמים ולא כרת. ,במזידשל כהן  תרומה]גזל[  שאכל זר

 . הלימוד רק לכרת, וחייב :ולרבא .פטורמהג"ש של אסון לומדים שבכל מיתה בידי שמים  :לאביי

 

, חייב שהוא - ואכלו חבירו של חלבו בגונב, הקנה בן נחוניא' ר מודהש ,הרי צריך ששני החיובים יחולו כאחדזר שאכל תרומה,  ורטלפכיצד לאביי שייך  .5

 רק כשאכל? 'בנפשו מתחייב. והרי זר שאכל תרומה גזל בשעה שהגביה ואילו 'חלב איסור לידי שבא קודם בגניבה נתחייב שכבר

  יו, ונפטר משום קלב"מ., וממילא לא נעשה גזלן להתחייב בתשלומין, ומ"מ היה צריך לשלם דמי הנאת מעפיו לתוך לו תחבאופן שחבירו ב

 

  ?, והתחייב בנפשו רק כשבלעהכשלעס קנאההרי לכאורה  .6

 . הבליעה בית לתוך לו שתחבמדובר  .א

 .מזיק מדין מתחייב וכשלעסלהוציאה, שא"כ היה צריך להחזירה, שעדיין יכול  ולא באופן

 . ופטור ממיתהשא"כ הוא אנוס  ,שאינו יכול להוציאה כלל ולא באופן

 . ונפטר הנאה דמי לשלם צריך היה מ"ומ גזלן חיוב עליו אין כ"עשיכול להוציאה ע"י הדחק ואף אם יוציאה כבר נמאסה  באופןאלא 

 .ונפטר הנאה דמי לשלם צריך היה מ"ומ, גזלה חיוב עליו אין כ"ע, והם נמאסים לפיו תרומה של משקין חבירו לו שתחב :פפא רב .ב

 ובאותה שעה קרע שיראין של חבירו ובאים כאחד. משלו תרומה שאכל בזר :אשי רב .ג
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