
 

 

 

 

 

 

 מנין שיש שליחות לטביחה ומכירה? .1

 מכרו, מה טביחה על ידי אחר אף מכירה על ידי אחר. וטבחו או .א

 'או' לרבות את השליח. -דבי ר' ישמעאל  .ב

 'תחת' לרבות את השליח.  -דבי חזקיה  .ג

 

 לים אלו?ידם יחשב לאיש ההוא... ונכרת האיש ההוא מקרב עמו' מה לומדים ממ -נאמר בשחוטי חוץ  .2

דים אין ללמוד שליחות לכל עבירות התורה מטביחה ומעילה, כיון שנאמר ההוא , ולמ"ד שני כתובין הבאים כאחד מלמשלוחו ולא - הוא .א

 ואם אינו ענין לשחוטי תנהו ענין לכל התורה.

 למעט אנוס שוגג או מוטעה. וחדשפטורים מחטאת,  ושוחטים בסכין שאוחזים שניםאחד בא למעט  - מלמדים אין כתובים שני ד"למ .ב

 

 בני בחרב הרגת אותו': שנא, חייב שולחיו: הנביא חגי משום אומר הזקן שמאי; פטור ושולחיו, חייב הוא - הנפש את הרוג צא לשלוחו האומר .3

 עמון. מנין לשמאי שיש שליח לדבר עבירה?

 ' בשחוטי חוץ.ההוא הואלא דרש את המיעוט 'ו, מלמדין כתובים שני: סבר .א

שהוא חייב  ,ואף  שלביאור זה בכל התורה יש שליח לדבר עבירה, אבל מודה שמאי באומר לשלוחו צא בעול את העורה ואכול חלב

 שלא מצינו בכל התורה זה נהנה וזה מתחייב. ,ושולחיו פטור

 בעונש גדול, ות"ק סבר שחייב עונש קטן. שמים בדינידרש את המיעוט, וכוונתו שחייב  -איבעית אימא  .ב

 רק לענין רציחה החמורה יש שליח לדבר עבירה.  - אימא בעיתאי .ג

שמיתת אוריה היא כחרב בני עמון ודוד אינו נענש עליה כיון שהוא היה מורד במלכות, בזה שקרא ליואב  -ותנא קמא מפרש את הפסוק 

 בנוכחות דוד 'אדוני'. 

 

 על הפירעון? כעדגם עד על הקידושין, וכן שליח לפרוע חוב האם יכול להחשב  האם שליח לקדש אשה יכול להעשות .4

 , ועדותו אלימה יותר כיון שעשה מעשה.עד נעשה שליח - רב .א

 , כיון ששלוחו של אדם כמותו הרי הוא כהמשלח עצמו ואינו מעיד לעצמו.עד נעשה שליח אין - שילא רבי דבי .ב

 

 יכול להיות עד? מי מהם - האשה לי וקדשו צאו לשלשה אמר .5

 .עד נעשה שליח ואין ,שלוחין כולם. בית הלל: עדים ושנים אחד שליח בית שמאי: - ללשון א' .א

 ומשמע שבשנים לכו"ע אינם שליח וקשה על רב דלעיל.

ונחלקו בזה גופא אם שליח נעשה עד, ויש להפוך השמות כדי שלא יצא רב  - עדים ושני שליח: ה"ב, אחד ועד שליח: ב"ש - ללשון ב' .ב

 .כב"ש

 . עד נעשה שליח -להלכה 

 

 ממונות. מדוע הוצרכו שלשתם? בדיני בגירושין וכן וכן עדיו, הן הן, שלוחיו הן הן - האשה את לי וקדשו צאו לשנים אמר: נחמן רב .6

  .בה נתן עיניואבל בגירושין נחשוש ש שבאים לאוסרה משוםהו"א  בקידושין

 בגירושין הו"א משום שאשה לשנים לא ראויה אבל בממון הו"א שרוצים לחלוק.

 

 מה טעמו בממון? .7

 , שאם יאמרו לא פרע יאמר להם פרעוני.בעדות נוגעיםא"כ הם , בעדים לפורעו צריך בעדים חבירו המלוהאם היה סובר  .א

  ,שיכלו לומר החזרנו למלוה יכולים לומר פרענו למלוה ומגו, בעדים לפורעו צ"אאלא בהכרח סבר  .ב

 , נשבעים העדים שהביאו לו ונשבע המלוה שלא לקח והלוה פורע.היסתוכעת שתיקנו רבנן שבועת 
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