
  מהכתובות 
   היתומה על רע שם המוציא

  רבא  חנינא בר יוסי' ר
  חייב  פטור

  אב לה שאין לזו פרט, הנערה לאביונתנו
, לקנס יתומה לרבות -  אביה ימאן מאן ואם: קושי
  !הגלילי יוסי' ר דברי
  נתיתמה כ"ואח עליה בבא: ץתירו

 אמרת אי; גרים בתולת ולא -  ישראל בתולת
 היינו, מיחייב בישראל גוונא האי כי בשלמא

 אמרת אי אלא, גרים למעוטי קרא דאיצטריך
 בגרים, פטור בישראל השתא, פטור ג"כה בישראל
  ?מיבעיא

  
 דבר מלא נערה, הנערה לאבי ונתנו: שנאמר, פטור -  הקטנה על רע שם המוציא: לקיש ריש אמר: דין

  . הכתוב
   אפילו אמינא הוה - הכי לאו הא, הנערה בה דכתיב טעמא: אבא בר אחא רב לה מתקיף: קושי    
 את והוציאו, לנערה בתולים נמצאו לא הזה הדבר היה אמת ואם )ב"כ דברים(: כתיב הא ?קטנה    
  ! היא עונשין בת לאו וקטנה, וסקלוה אביה בית פתח אל הנערה    
  . במשמע קטנה אפילו -  נער שנאמר מקום כל הא, נערה כאן אלא :תירוץ    

  
  : בנערה מדות שלש ,שילא תני
 ראו: כלומר, אביה בית פתח על אותה סוקלין  אביה בבית שזינתה חמיה בבית עדים לה באו

  שגידלתם גידולים
  העיר שער פתח על אותה סוקלין  אביה בבית שזינתה אביה בבית עדים לה באו
  בחנק תידון  בגרה ולבסוף סרחה

  
  3קושי על המקרה ה

  ברייתא  תנא שילא  
  בחנק תידון בגרה ולבסוף סרחה  

 דאישתני היכא דכל, למימרא
  קטלא אישתני גופא

 עליה הוציא ומשבגרה, שזינתה המאורסה נערה
, סלע מאה נותן ואינו לוקה אינו הוא -  רע שם
  הסקילה לבית מקדימין וזוממיה היא

 נכנסה דהא, הוא דחידוש רע שם מוציא שאני    רבא
, בחנק - וזינתה בעלמא נבעלה ולא לחופה
  בסקילה – רע שם מוציא ואילו
 דלא היכא -  רחמנא חדית כי דלמא: דחייה
 לא גופא דאישתני היכא אבל, גופא אישתני
  !רחמנא חדית

 בר נחמן רב אמר
 ולא אישתני יצחק

  היא תנאי אישתני

 להם נודע אם: אומר שמעון רבי
, חייבים -  נתמנו שלא עד

  .פטורים -  משנתמנו
 ליה דשמעינן אימור: דחייה

, ידיעה בתר אף דאזיל -  ש"לר
 בתר אזיל ולא ידיעה בתר דאזיל
, כ"א? ליה שמעת מי חטאה
 - משוח, דהשתא כי קרבן לייתי
  !שעיר -  ונשיא, פר

 הן הרי -  ונתמנו נתמנו שלא עד חטאו
  כהדיוטות

  בסקילה תידון: תני  תירוץ אחר
 המאורסה נערה? ואמאי: קושי
  !היא בוגרת והא, רחמנא אמר
: קרא אמר, אילעא ר"א :תירוץ
  כבר שהיתה הנערה, הנערה
 נמי מילקא, הכי אי :קושי
  !לישלם נמי סלע ומאה, לילקי
 וזה, לה גרמו מעשיה זו: תירוץ
  לו גרמו שפתיו עקימת

  

  


