סנהדרין מה
היה רחוק מבית הסקילה ארבע אמות  -מפשיטין אותו את בגדיו.
חכמים
רבי יהודה
משנה
האיש מכסין אותו מלפניו ,והאשה מלפניה
האיש נסקל ערום ,ואין האשה נסקלת ערומה
ומאחריה
ברייתא
האיש מכסין אותו פרק אחד מלפניו ,ואשה שני
פרקים ,בין מלפניה בין מלאחריה ,מפני שכולה
ערוה
הטעם
שנא
ולא
איש
שנא
לא
כסותו,
בלא
אתו
ורגמו אתו .מאי אותו? אילימא אותו ולא
אשה
אותה  -והכתיב והוצאת את האיש ההוא או
קושי
מקור כדי
להקשות –
משנה
בסוטה
תירוץ -
רבה

ורבי יהודה לא חייש להרהורא?

אם היה לבה נאה  -לא היה מגלהו ,ואם היה
שערה נאה  -לא היה סותרו!

חושש להרהור

הכהן אוחז בבגדיה ,אם נקרעו  -נקרעו ,ואם
נפרמו  -נפרמו ,עד שמגלה את לבה וסותר את
שערה

לא חושש להרהור
התם )סוטה( היינו טעמא שמא תצא מבית דין
זכאה ,ויתגרו בה פירחי כהונה .הכא )סקילה( -
הא מקטלא
וכי תימא אתי לאיתגרויי באחרנייתא  -אמר
רבה :גמירי ,אין יצר הרע שולט אלא במי
שעיניו רואות.
דרבי יהודה אדרבי יהודה קשיא ,דרבנן אדרבנן לא קשיא?

קושי על
רבא על רבה
כדשנין
תירוץ -
רבא
קושי על
רבא
תירוץ על
ידי רב חנמן

את האשה ההיא .אלא מאי אותו  -אותו בלא
כסותו ,הא אותה – בכסותה
דרבנן חיישי להרהורא?

אמר קרא )יחזקאל כ"ג( ונוסרו כל הנשים ולא
תעשינה כזמתכנה) ,סוטה(

הכא )סקילה(  -אין לך ייסור גדול מזה.
וכי תימא ליעביד בה תרתי

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :אמר קרא
)ויקרא י"ט( ואהבת לרעך כמוך  -ברור לו
מיתה יפה.
קושי :לימא דרב נחמן תנאי היא?
תירוץ :לא ,דכולי עלמא אית להו דרב נחמן.
והכא בהא קמיפלגי :מר סבר בזיוני דאיניש
עדיפא ליה טפי מניחא דגופיה ,ומר סבר:
ניחא דגופיה עדיף מבזיוני.

שמות פרק יט פסוק יג
שׁ ַהיֹּבֵ ל ֵה ָמּה ַי ֲעלוּ בָ ָהר:
ל ֹא ִתגַּע בּוֹ יָד כִּ י ָסקוֹל יִ ָסּ ֵקל אוֹ ָירֹה יִ יּ ֶָרה ִאם ְבּ ֵה ָמה ִאם ִאישׁ ל ֹא יִ ְחיֶה ִבּ ְמ ֹ
דברים פרק כא
לִית אֹתוֹ עַ ל עֵ ץ) :כג( ל ֹא ָתלִ ין נִ ְבלָתוֹ עַ ל ָהעֵ ץ כִּ י ָקבוֹר
הוּמת וְ ָת ָ
)כב( וְ כִ י יִ ְהיֶה ְב ִאישׁ ֵח ְטא ִמ ְשׁפַּט ָמוֶ ת וְ ָ
ִתּ ְק ְבּ ֶרנּוּ בַּ יּוֹם ַההוּא כִּ י ִקלְ לַ ת אֱ ִהים ָתּלוּי וְ ל ֹא ְת ַט ֵמּא ֶאת ַא ְד ָמ ְת אֲ ֶשׁר יְ קוָֹק אֱ ֶהי נ ֵֹתן לְ נַחֲ לָה:
דברים פרק יז פסוק ז
וּבעַ ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ :
שׁנָה לַהֲ ִמיתוֹ וְ יַד כָּל ָהעָ ם בָּ ַאחֲ ֹרנָה ִ
יַד ָהעֵ ִדים ִתּ ְהיֶה בּוֹ בָ ִרא ֹ
במדבר פרק לה
נְאה י ְֶה ָדּפֶ נּוּ אוֹ ִה ְשׁלִי עָ לָ יו
יתנּוּ) :כ( וְ ִאם ְבּ ִשׂ ָ
יְמ ֶ
)יט( גּ ֵֹאל ַה ָדּם הוּא י ִָמית ֶאת ָהרֹצֵ ַח ְבּפִ גְ עוֹ בוֹ הוּא ִ
יוּמת ַה ַמּכֶּה רֹצֵ ַח הוּא גּ ֵֹאל ַה ָדּם י ִָמית ֶאת ָהרֹצֵ ַח
ִבּ ְצ ִדיָּה וַ ָיּמֹת) :כא( אוֹ ְב ֵאיבָ ה ִהכָּהוּ ְביָדוֹ וַ ָיּמֹת מוֹת ַ
ְבּפִ גְ עוֹ בוֹ:
דברים פרק כא
יהם:
יִסּרוּ אֹתוֹ וְ ל ֹא יִ ְשׁ ַמע אֲ לֵ ֶ
וּבקוֹל ִאמּוֹ וְ ְ
וּמוֹרה ֵאינֶנּוּ שׁ ֵֹמעַ ְבּקוֹל ָא ִביו ְ
ֶ
סוֹרר
יִהיֶה לְ ִאישׁ בֵּ ן ֵ
)יח( כִּ י ְ
הוֹציאוּ אֹתוֹ ֶאל זִ ְקנֵי עִ ירוֹ וְ ֶאל ַשׁעַ ר ְמקֹמוֹ:
)יט( וְ ָתפְ שׂוּ בוֹ ָא ִביו וְ ִאמּוֹ וְ ִ
סוֹרר וּמ ֶֹרה ֵאינֶנּוּ שׁ ֵֹמעַ ְבּקֹלֵנוּ זוֹלֵל וְ סֹבֵ א:
)כ( וְ ָא ְמרוּ ֶאל זִ ְקנֵי עִ ירוֹ ְבּנֵנוּ זֶה ֵ

