
 מה –מד כתובות 

 

 בס"ד

 פרשת נערה המאורסה פרשת אשת איש פרשת מוציא שם רע
 אם אמת הי' הדבר שם לה עלילת דברים

ִרים  ם ֲעִליֹלת ְדבָׂ ְוִהנֵּה הּוא שָׂ

ִעיר ַהִהוא ֶאת וגו':  י הָׂ ְקחּו ִזְקנֵּ ְולָׂ

ִאיׁש ְוִיְסרּו  ְנׁשּו ֹאתֹו  :ֹאתוֹ הָׂ ְועָׂ

ה ִכי  ְתנּו ַלֲאִבי ַהַנֲערָׂ ָאה ֶכֶסף ְונָׂ מֵּ

ל  אֵּ ע ַעל ְבתּוַלת ִיְשרָׂ ם רָׂ הֹוִציא ׁשֵּ

ה ֹלא יּוַכל  ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאשָׂ

יו ל יָׂמָׂ ּה כָׂ  יט(-)דברים כב, יז :ְלַׁשְלחָׂ

יָׂה ֱאֶמת ְוִאם ר הָׂ בָׂ  וגו': ַהֶזה ַהדָׂ

ַתח פֶ  ֶאל ַהַנֲערָׂ  ֶאת ְוהֹוִציאּו

ּה  י ִעירָׂ לּוהָׂ ַאְנׁשֵּ ית ָאִביהָׂ ּוְסקָׂ בֵּ

ה  לָׂ ה ְנבָׂ ְשתָׂ ה ִכי עָׂ תָׂ מֵּ ִנים וָׂ ֲאבָׂ בָׂ

ית ָאִביהָׂ  ל ִלְזנֹות בֵּ אֵּ ְבִיְשרָׂ

ע ִמִקְרֶבָך רָׂ  :ּוִבַעְרתָׂ הָׂ

 (כא-כ)דברים כב, 

א ִכי צֵּ ב ִאיׁש ִימָׂ ה ִעם ֹׁשכֵּ  ִאשָׂ

תּו ַבַעל ְבֻעַלת יֶהם ַגם ּומֵּ  ְׁשנֵּ

ִאיׁש ה ַהֹשכֵּ  הָׂ ִאשָׂ ב ִעם הָׂ

ע  רָׂ ה ּוִבַעְרתָׂ הָׂ ִאשָׂ ְוהָׂ

ל אֵּ  :ִמִיְשרָׂ

 ()דברים כב, כב

ה ַנֲערָׂ  ִיְהֶיה ִכי ה ְבתּולָׂ שָׂ  ְמֹארָׂ

ּה ְלִאיׁש אָׂ ִעיר ִאיׁש ּוְמצָׂ  בָׂ

ַכב ּה ְוׁשָׂ אֶתם :ִעמָׂ  ֶאת ְוהֹוצֵּ

יֶהם ִעיר ַׁשַער ֶאל ְׁשנֵּ  ַהִהוא הָׂ

ם ּוְסַקְלֶתם ִנים ֹאתָׂ ֲאבָׂ  בָׂ

ת מֵּ  וגו':ּו וָׂ

 (כד-כג)דברים כב, 

 מלקות לבעל •

 מאה כסף מבעל לאב •

 לו תהי' לאשה •

 )עדים: כאשר זמם( •

 סקילה לנערה •

 פתח בית אביה •

 חנק •

 בבית דין •

 סקילה •

 שער העיר •

 ,בבית בעלהאשה שכבר 
 עדים להעידבעלה  שהביא

 שבהיותה נערה המאורסה זינתה
 אשת איש שזינתה

המאורסה שבאו  נערה
עדים להעיד  שזינתה, 

 .ועודה בבית אביה

 
 

 הלימוד קנס מלקות המקום עונשה המציאות

 נערה המאורסה

 כד-דברים כב, כג --- --- שער העיר סקילה בבית אביהעודה זינתה ו 

 ברייתא דשילא למסקנא --- --- שער העיר סקילה בבית אביהאח"כ ועודה  ובגרהזינתה  

 כא-דברים כב, כ משלם לוקה בית אביה סקילה להעידובעלה מביא עדים  בבית בעלהעכשיו זינתה ו 

 ברייתא מו. פטור פטור בית אביה סקילה מאליהם להעידובאו עדים  בבית בעלהעכשיו זינתה ו 

 פטור פטור בית אביה סקילה בבית בעלהאח"כ ועכשיו  ובגרהזינתה  
 היא חטאה כשהיא נערה

 בוגרת הוא חטא כשהיא

 כי עשתה נבלה ב"ישראל" פטור פטור בי"ד חנק גיורת שנתגיירה אחר לידתהזינתה והיא  

 ריבוי לסקילה "ומתה" פטור פטור בי"ד סקילה גיורת שהורתה בגיותה ולידתה בקדושהזינתה והיא  

 דבריהכבת ישראל לכל  משלם לוקה בית אביה סקילה ידתה בקדושהגיורת שהורתה ולזנתה והיא  

 נינאחר בוסי יבי ר יתומה שזינתה 
 רבא   

   
 פטור
 חייב

 ונתנו "לאבי הנערה"
 כי האי גוונא ממעט גרים

 קטנה המאורסה

 לאו בת עונשין היא פטור פטור --- פטורה להעידעכשיו בבית בעלה ובעלה מביא עדים זינתה ו 

 
 
 


