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14.4.5 

45b (ת"ר נערה)  46b (כדרכה) 
 

 ה פסוק יז פרק דברים: ָוֵמתּו ָּבֲאָבִנים ּוְסַקְלָּתם ָהִאָּׁשה ֶאת אוֹ  ָהִאיׁש ֶאת ְׁשָעֶרי� ֶאל ַהֶּזה ָהָרע ַהָּדָבר ֶאת ָעׂשּו ֲאֶׁשר ַהִהוא ָהִאָּׁשה ֶאת אוֹ  ַההּוא ָהִאיׁש ֶאת ְוהֹוֵצאתָ  .1

 ב פסוק יז פרק דברים :ְּבִריתוֹ  ַלֲעֹבר ֱא�ֶהי� ה' ְּבֵעיֵני ָהַרע ֶאת ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ִאָּׁשה אוֹ  ִאיׁש ָל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ְׁשָעֶרי� ְּבַאַחד ְבִקְרְּב� ִיָּמֵצא ִּכי .2

 כוLד במדבר :ְוָעָבדּו ָלֶהם ֲאֶׁשר יֵָעֶׂשה ָּכל ְוֵאת ֲעֹבָדָתם ְּכלֵי ָּכל ְוֶאת ֵמיְתֵריֶהם ְוֵאת ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ְוַעל ַהִּמְׁשָּכן ַעל ֲאֶׁשר ֶהָחֵצר ַׁשַער ֶּפַתח ָמַס� ְוֶאת ֶהָחֵצר ַקְלֵעי ְוֵאת .3

  כא פסוק כב פרק דברים: ִמִּקְרֶּב� ָהָרע ּוִבַעְרּתָ  יהָ ָאבִ  ֵּבית ִלְזנֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ְנָבָלה ָעְׂשָתה ִּכי ָוֵמָתה ָּבֲאָבִנים ִעיָרּה ַאְנֵׁשי ּוְסָקלּוהָ  ָאִביהָ  ֵּבית ֶּפַתח ֶאל ַהַּנֲערָ  ֶאת ְוהֹוִציאּו .4

 ָּכל ְלַׁשְּלָחּה ַכליּו �א ְלִאָּׁשה ִתְהיֶה ְולוֹ  ִיְׂשָרֵאל ְּבתּוַלת ַעל ָרע ֵׁשם הֹוִציא ִּכי ַהַּנֲעָרה ַלֲאִבי ְוָנְתנּו ֶכֶסף ֵמָאה ֹאתוֹ  ְוָעְנׁשּו :ֹאתוֹ  ְוִיְּסרּו ָהִאיׁש ֶאת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקנֵי ְוָלְקחּו .5
 יט- יח פסוק כב פרק דברים : ָיָמיו

 יח פסוק כא פרק דברים :ֲאֵליֶהם ִיְׁשַמע ְו�א ֹאתוֹ  ְוִיְּסרּו ִאּמוֹ  ּוְבקֹול ָאִביו ְּבקֹול ֹׁשֵמעַ  ֵאיֶנּנּו ּומֹוֶרה סֹוֵרר ֵּבן ְלִאיׁש ִיְהֶיה ִּכי .6

 ב פסוק כה פרק דברים :ְּבִמְסָּפר ִרְׁשָעתוֹ  ְּכֵדי ְלָפָניו ְוִהָּכהּו ֹּׁשֵפטהַ  ְוִהִּפילוֹ  ָהָרָׁשע ַהּכֹות ִּבן ִאם ְוָהָיה .7

 טז פסוק יט פרק ויקרא :ְיֹדָוד ֲאִני ֵרֶע� ַּדם ַעל ַתֲעֹמד �א ְּבַעֶּמי� ָרִכיל ֵתֵל� �א .8

 י וקפס כג פרק דברים :ָרע ָּדָבר ִמֹּכל ְוִנְׁשַמְרּתָ  ֹאְיֶבי� ַעל ַמֲחֶנה ֵתֵצא ִּכי .9

 יד פסוק כב פרק דברים :ְּבתּוִלים ָלּה ָמָצאִתי ְו�א ֵאֶליהָ  ָוֶאְקַרב ָלַקְחִּתי ַהֹּזאת ָהִאָּׁשה ֶאת ְוָאַמר ָרע ֵׁשם ָעֶליהָ  ְוהֹוִצא ְּדָבִרים ֲעִלי�ת ָלּה ְוָׂשם .10

 כד פסוק כב פרק שמות :ֶנֶׁש� ָעָליו ִׂשימּוןתְ  �א ְּכֹנֶׁשה לוֹ  ִתְהֶיה �א ִעָּמ� ֶהָעִני ֶאת ַעִּמי ֶאת ַּתְלֶוה ֶּכֶסף ִאם .11

 טז פסוק כב פרק דברים :ַוִּיְׂשָנֶאהָ  ְלִאָּׁשה ַהֶּזה ָלִאיׁש ָנַתִּתי ִּבִּתי ֶאת ַהְּזֵקִנים ֶאל ַהַּנֲערָ  ֲאִבי ְוָאַמר .12

 יד פסוק כב פרק דברים :ְּבתּוִלים ָלּה ָמָצאִתי ְו�א ֵאֶליהָ  ָוֶאְקַרב ָלַקְחִּתי ַהֹּזאת ָהִאָּׁשה ֶאת ְוָאַמר ָרע ֵׁשם ָעֶליהָ  ְוהֹוִצא ְּדָבִרים ֲעִלי�ת ָלּה ְוָׂשם .13

  

I ברייתא detailing various locations for execution of נערה מאורסה and עובד ע"ז 

a if she has a father with a house – at his door (::עובד ע"ז – gate where he worshipped)  

b if not – gates of the city  

c if the city is majority עכו"ם, at gates of (עובד ע"ז::) בי"ד  

d source: vv. 1-2 (שעריך::שעריך) for ע"ז, vv. 2-4 for נערה המאורסה (from ע"ז) 

II ברייתא: partial punishment for מוציא שם רע 

a רבנן: gets מלקות and pays even if he didn't have ביאה 

b יהודהר '  (following ראב"י): gets מלקות in any case; only pays if he had ביאה 

i alternatively: entire ברייתא follows ראב"י; 

  ;ביאה say he gets both only if he had רבנן  1

 in any case מלקות says that he gets ר' יהודה 2

3 challenge: ר' יהודה says elsewhere that he gets no מלקות w/o ביאה 

4 answer1: מלקות here means מלקות דרבנן 

5 Answer2: מלקות here means "suffer financially" (קנס) 

(a) Support: ruling in re: ערכין, where לוקה means "pays"  

III Background: v. 5 – וענשו = money; מלקות = ויסרו אותו (as per vv. 6-7) 

a Source of לאו for ציא שם רעמו  (else, no מלקות):  

i ר' אלעזר: v. 8 (ר' נתן reads it as warning to members of בי"ד against discrimination)  

ii ר' נתן: v. 9 (ר"א reads it like רפב"י, warning against הרהורי יום) 

IV Role of appointing (false) witnesses in culpability for מוציא שם רע 

a חכמים: if he didn't appoint them, no מלקות and no קנס (but she [or her זוממים] gets סקילה) 

i implication: if he did appoint them, even without bribing them – there are consequences  

ii dissent: יהודהר '  (following vv. 10-11) – only if he bribes them 

1 Questions: what if he bribed them with land or with less than (תיקו) ?שווה פרוטה  

iii Tangential question: does מוציא שם רע apply to earlier marriages 

1 One answer: does not apply to יבם as per v. 12 

V Background (dispute between רבנן/ראב"י)  

a If there are witnesses that she committed adultery – סקילה 

b If there are witnesses that she had had relations before כתובה מנה – אירוסין 

c If it turns out to be a false accusation:  

i מכות :רבנן and קנס, regardless of whether he consummated 

ii ראב"י: the entire פרשה only obtains with ביאה (as per v. 13 – ואקרב אליה)  

 ביאה interpret those words as relating to the claim, not the :רבנן 1

 as referring to corroborating witnesses to support her story לא מצאתי לבתך בתולים interpret :רבנן 2

  metaphorically ופרשו השמלה interpret :רבנן 3

d tangential epilog:  

i (errant version): everywhere else, ביאה כדרכה::ביאה שלא כדרכה; here, the ביאה must be שלא כדרכה and the 

accusation about ביאה כדרכה 

ii corrected version: unlike everywhere else, both the accusation and the ביאה must be כדרכה 


