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32.3.2 

14b ( דמשנה  )� 15b  (כדאיתיה �במדבר פאר) 

  כט, כב דברי : ָיָמיו ָ%ל ַ�ְ(ָח� י)ַכל 'א ִעָ��ִעָ��ִעָ��ִעָ��    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ַ&ַחתַ&ַחתַ&ַחתַ&ַחת ְלִאָ�ה ִתְהֶיה ְולוֹ  ָ%ֶס"ָ%ֶס"ָ%ֶס"ָ%ֶס"    ֲחִמִ�י ֲחִמִ�י ֲחִמִ�י ֲחִמִ�י  ַהַ�ֲערָ  ַלֲאִבי ִעָ��ִעָ��ִעָ��ִעָ��    ַהֹ�ֵכבַהֹ�ֵכבַהֹ�ֵכבַהֹ�ֵכב ָהִאי� ְוָנַת� .1

  כב, יד במדבר :0ְקֹוִלי ָ�ְמע) ְו'א 3ְָעִמי 3ְָעִמי 3ְָעִמי 3ְָעִמי     ֶעֶ.רֶעֶ.רֶעֶ.רֶעֶ.ר    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ֹאִתיֹאִתיֹאִתיֹאִתי    ַוְיַנ1)ַוְיַנ1)ַוְיַנ1)ַוְיַנ1) )ַבִ�ְד0ָר ְבִמְצַרִי  ָעִ.יִתי ֲאֶ�ר ֹאֹתַתי ְוֶאת ְ%ֹבִדי ֶאת ָהֹרִאי  ָהֲאָנִ�י  ָכל ִ%י .2

  יט, כב דברי : ָיָמיו ָ%ל ְלַ�ְ(ָח� י)ַכל 'א ְלִאָ�ה ִתְהֶיה ְולוֹ  ִיְ.ָרֵאל 0ְת)ַלת ַעל ָרעָרעָרעָרע    ֵ� ֵ� ֵ� ֵ�     הֹוִציאהֹוִציאהֹוִציאהֹוִציא    ִ%יִ%יִ%יִ%י ַהַ�ֲעָרה ַלֲאִבי ְוָנְתנ) ֶכֶס" ֵמ6ה ֹאתוֹ  ְוָעְנ�) .3

  כ, כב דברי  :ַלַ�ֲערָ  ְבת)ִלי  ִנְמְצא) 'א ַהֶ:ה ַה9ָָבר ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    ֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמת    ְוִא ְוִא ְוִא ְוִא  .4

  כא, כב דברי : ִמִ<ְר0ֶ= ָהָרע )ִבַעְר&ָ  6ִביהָ  0ֵית ִלְזנֹות 0ְִיְ.ָרֵאל ְנָבָלה ָעְ.ָתה ִ%י ָוֵמָתה 0ֲָאָבִני  ִעיָר� >ְנֵ�י )ְסָקל)הָ )ְסָקל)הָ )ְסָקל)הָ )ְסָקל)הָ  6ִביהָ  0ֵית 3ֶַתח ֶאל ַהַ�ֲערָ  ֶאת ְוהֹוִציא) .5

  כב, כ איוב :ְ&בֹוֶא�) ָעֵמל ַיד ָ%ל לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ֵיֶצרֵיֶצרֵיֶצרֵיֶצר    ִ.ְפקוֹ ִ.ְפקוֹ ִ.ְפקוֹ ִ.ְפקוֹ     0ְִמ'אות0ְִמ'אות0ְִמ'אות0ְִמ'אות .6

  לא, יג במדבר :ִמֶ��)ִמֶ��)ִמֶ��)ִמֶ��) ה)א ָחָזק ִ%י ָהָע  ֶאל ַלֲעלֹות נ)ַכל 'א 6ְמר) ִע�וֹ  ָעל) ֲאֶ�ר ְוָהֲאָנִ�י  .7

ת) .8 CמDִָד0ַתִד0ַתִד0ַתִד0ַת    מֹוִצֵאימֹוִצֵאימֹוִצֵאימֹוִצֵאי ָהֲאָנִ�י  ַו    Eָה6ֶרEָה6ֶרEָה6ֶרEָפה ָרָעהָרָעהָרָעהָרָעה ָה6ֶרFֵ�ַ0ַ לז, יד במדבר :'ה ִלְפֵני  

  יא, יד שמות :ִמִ�ְצָרִי  ְלהֹוִצי6נ) ָ(נ) ָעִ.יתָ  ֹ:את ַמה 0ִַ�ְד0ָר ָלמ)ת ְלַקְחָ&נ) 0ְִמְצַרִי 0ְִמְצַרִי 0ְִמְצַרִי 0ְִמְצַרִי     ְקָבִרי ְקָבִרי ְקָבִרי ְקָבִרי     ֵאי�ֵאי�ֵאי�ֵאי�    ַהִמ0ְִליַהִמ0ְִליַהִמ0ְִליַהִמ0ְִלי ֹמֶ�ה ֶאל ַוDֹאְמר) .9

  ז, קו תהלי  :ס)"ס)"ס)"ס)"    0ְַי 0ְַי 0ְַי 0ְַי     ָי ָי ָי ָי     ַעלַעלַעלַעל    ַוDְַמר)ַוDְַמר)ַוDְַמר)ַוDְַמר) ֲחָסֶדי= ֹרב ֶאת ָזְכר) 'א ִנְפְלאֹוֶתי= ִהְ.ִ%יל) 'א ְבִמְצַרִי  ֲאבֹוֵתינ) .10

  ל, יד שמות :ַהDָ ַהDָ ַהDָ ַהDָ     ְ.ַפתְ.ַפתְ.ַפתְ.ַפת    ַעלַעלַעלַעל    ֵמתֵמתֵמתֵמת    ִמְצַרִי ִמְצַרִי ִמְצַרִי ִמְצַרִי     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִיְ.ָרֵאלִיְ.ָרֵאלִיְ.ָרֵאלִיְ.ָרֵאל    ַוDְַראַוDְַראַוDְַראַוDְַרא ִמְצָרִי  ִמDַד ִיְ.ָרֵאל ֶאת ַהה)א D0ַֹו  'ה ַוDֹוַ�ע .11

  כג, טו שמות :ָמָרה ְ�ָמ� ָקָרא ֵ%� ַעל ֵה  ָמִרי  ִ%י ִמָ�ָרהִמָ�ָרהִמָ�ָרהִמָ�ָרה    ַמִי ַמִי ַמִי ַמִי     ִלְ�ֹ&תִלְ�ֹ&תִלְ�ֹ&תִלְ�ֹ&ת    ָיְכל)ָיְכל)ָיְכל)ָיְכל)    ְו'אְו'אְו'אְו'א ָמָרָתה ַוDָֹבא) .12

  ג, יז שמות :Jָ0ַָמא ִמְקַני ְוֶאת 0ַָני ְוֶאת ֹאִתי ְלָהִמית ִמִ�ְצַרִי  ֶהֱעִליָתנ) ֶ:ה ָלָ�ה ַוDֹאֶמר ֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�ה    ַעלַעלַעלַעל    ָהָע ָהָע ָהָע ָהָע     ַוDֶָל�ַוDֶָל�ַוDֶָל�ַוDֶָל� ַלַ�ִי  ָהָע  ָ�  ַוDְִצָמא .13

  א, יז שמות :ָהָע ָהָע ָהָע ָהָע     ִלְ�ֹ&תִלְ�ֹ&תִלְ�ֹ&תִלְ�ֹ&ת    ַמִי ַמִי ַמִי ַמִי     ְוֵאי�ְוֵאי�ְוֵאי�ְוֵאי� 0ְִרִפיִדי  ַוDֲַחנ) 'ה 3ִי ַעל ְלַמְסֵעיֶה  ִסי� ִמִ�ְד0ַר ִיְ.ָרֵאל 0ְֵני ֲעַדת ָ%ל ַוDְִסע) .14

  ב, יז שמות :'ה ֶאת ְ&ַנ1)� ַמה ִעָ�ִדי ְ&ִריב)� ַמה ֹמֶ�ה ָלֶה  ַוDֹאֶמר ְוִנְ�ֶ&ה ַמִי  ָלנ) ְ&נ) ַוDֹאְמר) ֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�ה    ִע ִע ִע ִע     ָהָע ָהָע ָהָע ָהָע     ַוDֶָרבַוDֶָרבַוDֶָרבַוDֶָרב .15

  יט, טז שמות :0ֶֹקר ַעד ִמֶ��) יֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתר    >ל>ל>ל>ל ִאי� ֲאֵלֶה  ֹמֶ�ה ַוDֹאֶמר .16

  כ, טז שמות :ֹמֶ�ה ֲעֵלֶה  ַוDְִקֹצ" ַוDְִבַא� &ֹוָלִעי  ַוDָרC  0ֶֹקר ַעד ִמֶ��) ֲאָנִ�י  ַוDֹוִתר)ַוDֹוִתר)ַוDֹוִתר)ַוDֹוִתר) ֹמֶ�ה ֶאל ָ�ְמע) ְו'א .17

  כט, טז שמות :ַהְ�ִביִעי D0ַֹו  ִמְ�ֹקמוֹ  ִאי� ֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצא    >ל>ל>ל>ל ַ&ְחָ&יו ִאי� ְ�ב) יֹוָמִי  ֶלֶח  ַהִ�ִ�י D0ַֹו  ָלֶכ  ֹנֵת� ה)א ֵ%� ַעל ַה0ָ�ַת ָלֶכ  ָנַת� 'ה ִ%י ְרא) .18

  כז, טז שמות: ָמָצא) ְו'א ִלְלֹקט ָהָע  ִמ� ָיְצא)ָיְצא)ָיְצא)ָיְצא) ַהְ�ִביִעי D0ַֹו  ַוְיִהי .19

  ג, טז שמות :0ָָרָעב ַה:ֶה ַהָ<ָהל ָ%ל ֶאת ְלָהִמית ַהֶ:ה ַהִ�ְד0ָר ֶאל ֹאָתנ) הֹוֵצאֶת  ִ%י ָל.ַֹבע ֶלֶח  60ְְכֵלנ) ַה0ָָ.ר ִסיר ַעל 0ְִ�ְבֵ&נ) ִמְצַרִי ִמְצַרִי ִמְצַרִי ִמְצַרִי     0ְֶאֶר0ְEֶאֶר0ְEֶאֶר0ְEֶאֶרE    ''''הההה    ְביַדְביַדְביַדְביַד    מ)ֵתנ)מ)ֵתנ)מ)ֵתנ)מ)ֵתנ)    ִיֵ&�ִיֵ&�ִיֵ&�ִיֵ&�    ִמיִמיִמיִמי ִיְ.ָרֵאל 0ְנֵי ֲאֵלֶה  ַוDֹאְמר) .20

21. " Cְוָהאַסְפס" Cְוָהאַסְפס" Cְוָהאַסְפס" Cב) ַ&ֲאָוה ִהְתַא)) 0ְִקְר0וֹ  ֲאֶ�ר ְוָהאַסְפס C�Dְָב%) ַוDִַו  Fַ אְמר) ִיְ.ָרֵאל 0ְֵניDֹד, יא במדבר :0ָָ.ר ַיֲאִכֵלנ) ִמי ַו  

  
  

I  דמשנה : Continued survey of כס" קצוב and how it may be a קולא or אחומר  מפתה and אונס – 

a Explantion: whether he rapes or seduces a daughter of an important or “mundane” family – pays 50 

i However: payment for damages ( פג) and shaming (בשת) (and צער in case of אונס) are subjective 

ii Question: why not read that the 50 שקל mandated by the תורה is full payment, including  בשת ופג?  

1 Answer1 ( זעירא' ר #1): how could raping a princess and raping a citizen have the same consequence?  

(a) Challenge (אביי): then apply the same to עבד (killed by שור המועד) – if he is a jewel cutter or a tailor – 30? 

2 Rather ( זעירא' ר #2): if 1 was בועל her שלא כדרכה and the 2nd כדרכה,  -  same payment for שלמה and פגומה?  

(a) Challenge (אביי): then a slave who is healthy and one who is sickly shouldn’t both be “worth” 30 

3 Answer2 (אביי): v. 1 – payment is for תחת אשר עינה – but doesn’t cover other assault charges 

4 Answer3 (רבא): v. 1 –  עמההשכב  – payment is for sexual enjoyment – doesn’t cover other damages 

II  המשנה : leniency/gravity of set amount (100 סלע) for מוציא ש  רע –  

a Explantion: whether he slanders a daughter of an important or “mundane” family – pays 100 

b Observation: speech is more powerful than action (pays “double”)  

i Challenge: perhaps the double-fine is because his slander may have led to her death (vv. 4-5) 

ii Answer: v. 3 indicates that the fine is directly caused by his slander 

c Proof: decree against our ancestors (to die in desert) was “sealed” due to הרע �לשו, per v. 2 

i Question: perhaps we had to tarry to allow  כנעני to “fill their portion” of sin before being dispossessed (v. 6)?  

ii Answer: v. 2 indicates that it was their “testing” God (as a result of the slander of the Land) that caused the decree 

iii Tangential observation: power of הרע �ו"ק – לשו  from  מרגלי, who “only” spoke ill of the Land 

1 Challenge: perhaps the ד"גז  was so severe due to the implied blasphemy (ממנו – v. 7 – alluding to ה' ) 

2 Answer: v. 8 makes it clear that their death was a result of their words about the Land 

III Aggadic tangent: the “10 tests” (vv. 9-21) 

a   סו"י : 2  - vv. 9-11 

b Water/thirst: 2 – vv. 12 - 15 

c �2 :מ – vv. 16-19 

d 2 :שליו – vv. 20-21 

e 1 :עגל  

f " מרגלי" : 1 

 

  


