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מסכת כתובות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
14.4.5
)כדרכה( )  46bת"ר נערה( 45b
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וּס ַק ָ
ֹצֵאת אֶ ת הָ ִאישׁ הַ הוּא א ֹו אֶ ת הָ ִא ָשּׁה הַ ִהוא אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ אֶ ת הַ ָדּבָ ר הָ ָרע הַ זֶּה אֶ ל ְשׁעָ ֶרי אֶ ת הָ ִאישׁ א ֹו אֶ ת הָ ִא ָשּׁה ְ
וְ הו ָ
לְתּם בָּ אֲ בָ נִים וָמֵ תוּ :דברים פרק יז פסוק ה
שׂה אֶ ת הָ ַרע ְבּעֵ ינֵי ה' אֱ הֶ י לַעֲ בֹ ר ְבּ ִרית ֹו :דברים פרק יז פסוק ב
אַחד ְשׁעָ ֶרי אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י נֹ ֵתן ָל ִאישׁ א ֹו ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר יַעֲ ֶ
כִּ י י ִָמּצֵ א ְב ִק ְר ְבּ ְבּ ַ
שׂה לָהֶ ם וְ עָ בָ דוּ :במדבר דLכו
אֲשׁר יֵעָ ֶ
עֲבֹד ָתם וְאֵ ת כָּל ֶ
ית ֵריהֶ ם וְאֶ ת כָּל כְּ לֵי ָ
זְבֵּח ָס ִביב וְאֵ ת מֵ ְ
אֲשׁר עַ ל הַ ִמּ ְשׁכָּן וְ עַ ל הַ ִמּ ַ
פֶּתח ַשׁעַ ר הֶ ָחצֵר ֶ
וְ אֵ ת ַקלְעֵי הֶ ָחצֵר וְאֶ ת מָ ַס ַ
וּס ָקלוּהָ אַנ ְֵשׁי ִע ָירהּ בָּ אֲ בָ נִים וָמֵ ָתה כִּי עָ ְשׂ ָתה נְבָ לָה בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל לִזְנוֹת בֵּית אָבִ יהָ ִ
אָביהָ ְ
פֶּתח בֵּית ִ
ַעֲר אֶ ל ַ
וְ הו ִֹציאוּ אֶ ת הַ נּ ָ
וּבעַ ְר ָתּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ  :דברים פרק כב פסוק כא

לְּחהּ כָּל
לְשׁ ָ
לְא ָשּׁה א יוּכַל ַ
ַעֲרה כִּי הו ִֹציא ֵשׁם ָרע עַ ל ְבּתוּלַת י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ל ֹו ִת ְהיֶה ִ
זִקנֵי הָ ִעיר הַ ִהוא אֶ ת הָ ִאישׁ וְ י ְִסּרוּ אֹת ֹו :וְ עָ נְשׁוּ אֹת ֹו מֵ אָה כֶסֶ ף וְ נ ְָתנוּ לַאֲבִ י הַ נּ ָ
וְ ל ְָקחוּ ְ
יָמָ יו :דברים פרק כב פסוק יח-יט
ִשׁ ַמע אֲ לֵיהֶ ם :דברים פרק כא פסוק יח
וּבקוֹל ִאמּ ֹו וְ י ְִסּרוּ אֹת ֹו וְ א י ְ
אָביו ְ
 .6כִּ י י ְִהיֶה לְ ִאישׁ בֵּ ן סו ֵֹרר וּמו ֶֹרה אֵ ינֶנּוּ שֹׁמֵ עַ ְבּקוֹל ִ
 .7וְ הָ יָה ִאם בִּ ן הַ כּוֹת הָ ָר ָשׁע וְ ִה ִפּיל ֹו הַ שֹּׁפֵ ט וְ ִהכָּהוּ לְ פָ נָיו כְּ דֵ י ִר ְשׁעָ ת ֹו ְבּ ִמ ְספָּ ר :דברים פרק כה פסוק ב
 .8א תֵ ֵל ָרכִ יל ְבּעַ מֶּ י א ַתעֲ מֹ ד עַ ל ַדּם ֵרעֶ אֲ נִ י ְידֹוָ ד :ויקרא פרק יט פסוק טז
 .9כִּ י ֵתצֵ א מַ חֲ נֶה עַ ל אֹ יְבֶ י וְ נ ְ
ִשׁמַ ְר ָתּ ִמכֹּל ָדּבָ ר ָרע :דברים פרק כג פסוק י
אתי לָהּ ְבּתוּלִ ים :דברים פרק כב פסוק יד
אָמר אֶ ת הָ ִא ָשּׁה הַ זֹּאת ל ַָק ְח ִתּי וָאֶ ְק ַרב אֵ לֶיהָ וְ א ָמצָ ִ
 .10וְ ָשׂם לָהּ עֲ לִ י ת ְדּבָ ִרים וְ הו ִֹצא עָ לֶיהָ ֵשׁם ָרע וְ ַ
ִ .11אם כֶּסֶ ף ַתּלְ וֶה אֶ ת עַ ִמּי אֶ ת הֶ עָ נִ י ִע ָמּ א ִת ְהיֶה ל ֹו כְּ נֹ ֶשׁה א ְת ִשׂימוּן עָ לָיו נ ֶ
ֶשׁ  :שמות פרק כב פסוק כד
זְּקנִ ים אֶ ת ִבּ ִתּי נ ַָת ִתּי ל ִָאישׁ הַ זֶּה לְ ִא ָשּׁה וַ יּ ְ
אָמר אֲ ִבי הַ נַּעֲ ָר אֶ ל הַ ֵ
 .12וְ ַ
ִשׂנָאֶ הָ  :דברים פרק כב פסוק טז
אתי לָהּ ְבּתוּלִ ים :דברים פרק כב פסוק יד
אָמר אֶ ת הָ ִא ָשּׁה הַ זֹּאת ל ַָק ְח ִתּי וָאֶ ְק ַרב אֵ לֶיהָ וְ א ָמצָ ִ
 .13וְ ָשׂם לָהּ עֲ לִ י ת ְדּבָ ִרים וְ הו ִֹצא עָ לֶיהָ ֵשׁם ָרע וְ ַ

עובד ע"ז  andנערה מאורסה  detailing various locations for execution ofברייתא
) – gate where he worshippedעובד ע"זa if she has a father with a house – at his door (::
b if not – gates of the city
c
)עובד ע"ז (::בי"ד , at gates ofעכו"ם if the city is majority
)ע"ז  (fromנערה המאורסה , vv. 2-4 forע"ז ) forשעריך::שעריך( d source: vv. 1-2
מוציא שם רע : partial punishment forברייתא II
ביאה  and pays even if he didn't haveמלקות : getsרבנן a
ביאה  in any case; only pays if he hadמלקות ): getsראב"י  (followingר' יהודה b
i
;ראב"י  followsברייתא alternatively: entire
1
;ביאה  say he gets both only if he hadרבנן
 in any caseמלקות  says that he getsר' יהודה 2
ביאה  w/oמלקות  says elsewhere that he gets noר' יהודה 3 challenge:
מלקות דרבנן  here meansמלקות 4 answer1:
)קנס( " here means "suffer financiallyמלקות 5 Answer2:
" means "paysלוקה , whereערכין (a) Support: ruling in re:
) (as per vv. 6-7מלקות = ויסרו אותו ; = moneyוענשו – III Background: v. 5
):מלקות  (else, noמוציא שם רע  forלאו a Source of
i
) against discriminationבי"ד  reads it as warning to members ofר' נתן( : v. 8ר' אלעזר
)הרהורי יום , warning againstרפב"י  reads it likeר"א( : v. 9ר' נתן ii
מוציא שם רע IV Role of appointing (false) witnesses in culpability for
)סקילה ] getsזוממים  (but she [or herקנס  and noמלקות : if he didn't appoint them, noחכמים a
i
implication: if he did appoint them, even without bribing them – there are consequences
 (following vv. 10-11) – only if he bribes themר' יהודה ii dissent:
)תיקו( ?שווה פרוטה 1 Questions: what if he bribed them with land or with less than
 apply to earlier marriagesמוציא שם רע iii Tangential question: does
 as per v. 12יבם 1 One answer: does not apply to
)רבנן/ראב"י V Background (dispute between
סקילה – a If there are witnesses that she committed adultery
כתובה מנה – אירוסין b If there are witnesses that she had had relations before
c
If it turns out to be a false accusation:
i
, regardless of whether he consummatedקנס  andמכות :רבנן
)ואקרב אליה –  (as per v. 13ביאה  only obtains withפרשה : the entireראב"י ii
ביאה : interpret those words as relating to the claim, not theרבנן 1
 as referring to corroborating witnesses to support her storyלא מצאתי לבתך בתולים : interpretרבנן 2
 metaphoricallyופרשו השמלה : interpretרבנן 3
d tangential epilog:
i
 and theשלא כדרכה  must beביאה ; here, theביאה כדרכה::ביאה שלא כדרכה (errant version): everywhere else,
ביאה כדרכה accusation about
כדרכה  must beביאה ii corrected version: unlike everywhere else, both the accusation and the
I
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