כתובות כט

דברים פרק כב  -אונס
וּתפָ ָשׂהּ וְ שָׁ כַ ב עִ מָּ הּ וְ נ ְִמצָ אוּ:
)כח( כִּ י יִ ְמצָ א ִאישׁ ַנע ֲָר בְ תוּלָה אֲ ֶשׁר א א ָֹר ָשׂה ְ
שּׁכֵב עִ מָּ הּ לַאֲ בִ י הַ ַנּע ֲָר חֲ ִמ ִשּׁים כָּסֶ ף וְ ל ֹו ִת ְהיֶה לְ ִא ָשּׁה ַתּחַ ת אֲ ֶשׁר עִ נָּהּ א יוּ ַכל ַשׁלְּ חָ הּ כָּ ל
)כט( וְ נָתַ ן הָ ִאישׁ הַ ֹ
יָמָ יו:
שמות פרק כב  -מפתה
)טו( וְ כִ י יְ פַ ֶתּה ִאישׁ בְּ תוּלָה אֲ ֶשׁר א א ָֹר ָשׂה וְ ָשׁכַב עִ מָּ הּ מָ הֹר יִ ְמהָ ֶרנָּה לּ ֹו לְ ִא ָשּׁה:
)טז( ִאם מָ אֵ ן יְ מָ אֵ ן אָבִ יהָ לְ ִת ָתּהּ ל ֹו כֶּסֶ ף יִ ְשׁקֹל כְּ מֹהַ ר הַ בְּ תוּ ת:

אלו נערות שיש להן קנס:
הבא על הממזרת ,ועל
הנתינה ,ועל הכותית

הבא על הגיורת ,ועל השבויה,
ועל השפחה ,שנפדו ושנתגיירו
ושנשתחררו פחותות מבנות שלש
שנים ויום אחד

הבא על אחותו ,ועל אחות אביו ,ועל
אחות אמו ,ועל אחות אשתו ,ועל אשת
אחיו ,ועל אשת אחי אביו ,ועל הנדה  -יש
להם קנס ,אף על פי שהן בהכרת  -אין בהן
מיתת בית דין

קושי :הני נערות פסולות אית להו קנס ,כשירות לא?
תירוץ :הכי קאמר ,אלו נערות פסולות שיש להם קנס :הבא על הממזרת ,ועל הנתינה ,ועל הכותית.
קושי :נערה אין ,קטנה לא ,מאן תנא?
תירוץ :אמר רב יהודה אמר רב :רבי מאיר היא; דתניא:
ר' מאיר
קטנה מבת יום אחד עד שלוש
שנים

מבת שלוש ועד שתביא שתי
שערות
ומשתביא שתי שערות ועד
שתיבגר

חכמים
יש לה מכר ואין לה קנס

יש לה מכר ואין לה קנס

יש לה קנס ואין לה מכר

יש לה קנס

קושי על חכמים :קנס אין ,מכר לא?
תירוץ :אימא :אף קנס במקום מכר.
קושי :והני בני קנסא נינהו? ואמאי? איקרי כאן )דברים כ"ב( ולו תהיה לאשה ,אשה הראויה לו!
תירוץ  :1אמר ריש לקיש) :דברים כ"ב( נערה נערה הנערה  -חד לגופיה ,וחד לאתויי חייבי לאוין ,וחד
לאתויי חייבי כריתות.
תירוץ  :2רב פפא אמר) :שמות כ"ב( בתולה בתולות הבתולות  -חד לגופיה ,וחד לאתויי חייבי לאוין,
וחד לאתויי חייבי כריתות.

