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32.3.2 
14b ( דמשנה  )Æ 15b  (במדבר פארן כדאיתיה) 

  כט, כב דברים: ָיָמיו ָכל ַשְלָחּה יּוַכל ֹלא ִעָנּה ֲאֶשר ַתַחת ְלִאָשה ִתְהֶיה ְולוֹ  ָכֶסף ֲחִמִשים ַהַנֲערָ  ַלֲאִבי ִעָמּה ַהֹשכֵּב ָהִאיש ְוָנַתן .1
  כב, יד במדבר :ְבקֹוִלי ָשְמעּו ְוֹלא ְפָעִמים ֶעֶשר ֶזה ֹאִתי ַוְיַנסּו ּוַבִמְדָבר ְבִמְצַרִים ָעִשיִתי ֲאֶשר ֹאֹתַתי ְוֶאת ְכֹבִדי ֶאת ָהֹרִאים ָהֲאָנִשים ָכל ִכי .2
ָאה ֹאתוֹ  ְוָעְנשּו .3 ם הֹוִציא ִכי ַהַנֲעָרה ַלֲאִבי ְוָנְתנּו ֶכֶסף מֵּ ל ְבתּוַלת ַעל ָרע שֵּ   יט, כב דברים: ָיָמיו ָכל ְלַשְלָחּה יּוַכל ֹלא ְלִאָשה ִתְהֶיה ְולוֹ  ִיְשָראֵּ
  כ, כב דברים :ַלַנֲערָ  ְבתּוִלים ִנְמְצאּו ֹלא ַהֶזה ַהָדָבר ָהָיה ֱאֶמת ְוִאם .4
ית ֶפַתח ֶאל ַהַנֲערָ  ֶאת ְוהֹוִציאּו .5 י ּוְסָקלּוהָ  ָאִביהָ  בֵּ ָתה ָבֲאָבִנים ִעיָרּה ַאְנשֵּ ל ְנָבָלה ָעְשָתה ִכי ָומֵּ ית ִלְזנֹות ְבִיְשָראֵּ   כא, כב דברים: ִמִקְרֶבָך ָהָרע ּוִבַעְרתָ  ָאִביהָ  בֵּ
ל ַיד ָכל לוֹ  יֵֶּצר ִשְפקוֹ  ִבְמֹלאות .6   כב, כ איוב :ְתבֹוֶאנּו ָעמֵּ
  לא, יג במדבר :ִמֶמנּו הּוא ָחָזק ִכי ָהָעם ֶאל ַלֲעלֹות נּוַכל ֹלא ָאְמרּו ִעמוֹ  ָעלּו ֲאֶשר ְוָהֲאָנִשים .7
י ָהֲאָנִשים ַוָיֻמתּו .8 י ַבַמגֵָּפה ָרָעה ָהָאֶרץ ִדַבת מֹוִצאֵּ   לז, יד במדבר :ה' ִלְפנֵּ
ין ַהִמְבִלי ֹמֶשה ֶאל ַוֹיאְמרּו .9   יא, יד שמות :ִמִמְצָרִים ְלהֹוִציָאנּו ָלנּו ָעִשיתָ  ֹזאת ַמה ַבִמְדָבר ָלמּות ְלַקְחָתנּו ְבִמְצַרִים ְקָבִרים אֵּ

ינּו .11   ז, קו תהלים :סּוף ְבַים ָים ַעל ַוַיְמרּו ֲחָסֶדיָך ֹרב ֶאת ָזְכרּו ֹלא ִנְפְלאֹוֶתיָך ִהְשִכילּו ֹלא ְבִמְצַרִים ֲאבֹותֵּ
ל ֶאת ַההּוא ַביֹום ה' ַויֹוַשע .11 ל ַוַיְרא ִמְצָרִים ִמַיד ִיְשָראֵּ ת ִמְצַרִים ֶאת ִיְשָראֵּ   ל, יד שמות :ַהָים ְשַפת ַעל מֵּ
ם ָמִרים ִכי ִמָמָרה ַמִים ִלְשֹתת ָיְכלּו ְוֹלא ָמָרָתה ַוָיֹבאּו .12 ן ַעל הֵּ   כג, טו שמות :ָמָרה ְשָמּה ָקָרא כֵּ
  ג, יז שמות :ַבָצָמא ִמְקַני ְוֶאת ָבַני ְוֶאת ֹאִתי ְלָהִמית ִמִמְצַרִים ֶהֱעִליָתנּו ֶזה ָלָמה ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ַעל ָהָעם ַוָיֶלן ַלַמִים ָהָעם ָשם ַוִיְצָמא .13
י ֲעַדת ָכל ַוִיְסעּו .14 ל ְבנֵּ יֶהם ִסין ִמִמְדַבר ִיְשָראֵּ ין ִבְרִפיִדים ַוַיֲחנּו ה' ִפי ַעל ְלַמְסעֵּ   א, יז שמות :ָהָעם ִלְשֹתת ַמִים ְואֵּ
  ב, יז שמות :ה' ֶאת ְתַנסּון ַמה ִעָמִדי ְתִריבּון ַמה ֹמֶשה ָלֶהם ַוֹיאֶמר ְוִנְשֶתה ַמִים ָלנּו ְתנּו ַוֹיאְמרּו ֹמֶשה ִעם ָהָעם ַוָיֶרב .15
ר ַאל ִאיש ֲאלֵֶּהם ֹמֶשה ַוֹיאֶמר .16   יט, טז שמות :ֹבֶקר ַעד ִמֶמנּו יֹותֵּ
  כ, טז שמות :ֹמֶשה ֲעלֵֶּהם ַוִיְקֹצף ַוִיְבַאש תֹוָלִעים ַוָיֻרם ֹבֶקר ַעד ִמֶמנּו ֲאָנִשים ַויֹוִתרּו ֹמֶשה ֶאל ָשְמעּו ְוֹלא .17
ן ַעל ַהַשָבת ָלֶכם ָנַתן ה' ִכי ְראּו .18 ן הּוא כֵּ א ַאל ַתְחָתיו ִאיש ְשבּו יֹוָמִים ֶלֶחם ַהִשִשי ַביֹום ָלֶכם ֹנתֵּ   כט, טז שמות :ַהְשִביִעי ַביֹום ִמְמֹקמוֹ  ִאיש יֵּצֵּ
  כז, טז שמות: ָמָצאּו ְוֹלא ִלְלֹקט ָהָעם ִמן ָיְצאּו ַהְשִביִעי ַביֹום ַוְיִהי .19
ל ְבנֵּי ֲאלֵֶּהם ַוֹיאְמרּו .21 ן ִמי ִיְשָראֵּ נּו ִיתֵּ נּו ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ה' ְביַד מּותֵּ אֶתם ִכי ָלשַֹבע ֶלֶחם ְבָאְכלֵּנּו ַהָבָשר ִסיר ַעל ְבִשְבתֵּ   ג, טז שמות :ָבָרָעב ַהזֶה ַהָקָהל ָכל ֶאת ְלָהִמית ַהֶזה ַהִמְדָבר ֶאל ֹאָתנּו הֹוצֵּ
י ַגם ַוִיְבכּו ַוָיֻשבּו ַתֲאָוה ִהְתַאּוּו ְבִקְרבוֹ  ֲאֶשר ְוָהאַסְפֻסף .21 ל ְבנֵּ נּו ִמי ַוֹיאְמרּו ִיְשָראֵּ   ד, יא במדבר :ָבָשר ַיֲאִכלֵּ

 
 

I משנה ד: Continued survey of כסף קצוב and how it may be a קולא or אונס – חומרא and מפתה 
a Explantion: whether he rapes or seduces a daughter of an important or “mundane” family – pays 50 

i However: payment for damages (פגם) 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 ופגם?  

1 Answer1 (#1ר' זעירא): 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 (#2ר' זעירא): 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 – השכב עמה – payment is for sexual enjoyment – doesn’t cover other damages 

II משנה ה: leniency/gravity of set amount (100 סלע) for מוציא שם 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 לשון הרע, per v. 2 
i Question: perhaps we had to tarry to allow כנענים 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 ק"ו – לשון הרע from מרגלים, who “only” spoke ill of the Land 

1 Challenge: perhaps the גז"ד 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 2 :ים סוף  - vv. 9-11 
b Water/thirst: 2 – vv. 12 - 15 
c 2 :מן – vv. 16-19 
d 2 :שליו – vv. 20-21 
e 1 :עגל  
f "1 :"מרגלים 

 
  


