
  הסנהדרין מ
  מפשיטין אותו את בגדיו.  -היה רחוק מבית הסקילה ארבע אמות 

  חכמים  רבי יהודה  
האיש מכסין אותו מלפניו, והאשה מלפניה   משנה

  ומאחריה
  

  האיש נסקל ערום, ואין האשה נסקלת ערומה
האיש מכסין אותו פרק אחד מלפניו, ואשה שני   ברייתא

פרקים, בין מלפניה בין מלאחריה, מפני שכולה 
  ערוה

אתו בלא כסותו, לא שנא איש ולא שנא   הטעם
  אשה

? אילימא אותו ולא אותומאי . ורגמו אתו
והוצאת את האיש ההוא או והכתיב  - אותה

אותו בלא  - אותו. אלא מאי את האשה ההיא
  בכסותה –כסותו, הא אותה 

  ?דרבנן חיישי להרהורא  ?ורבי יהודה לא חייש להרהורא  קושי
מקור כדי 
 –להקשות 

משנה 
  בסוטה

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

  חושש להרהור

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

  לא חושש להרהור
 -תירוץ 

  רבה
היינו טעמא שמא תצא מבית דין (סוטה) התם 

 -(סקילה) זכאה, ויתגרו בה פירחי כהונה. הכא 
   הא מקטלא

אמר  -מא אתי לאיתגרויי באחרנייתא וכי תי
רבה: גמירי, אין יצר הרע שולט אלא במי 

  שעיניו רואות.

  

קושי על 
  רבא על רבה

  דרבי יהודה אדרבי יהודה קשיא, דרבנן אדרבנן לא קשיא?

 -תירוץ 
  רבא

ל הנשים ולא ונוסרו כ )יחזקאל כ"ג(אמר קרא   כדשנין

  (סוטה), תעשינה כזמתכנה
  אין לך ייסור גדול מזה. -(סקילה) הכא 

קושי על 
  רבא

  וכי תימא ליעביד בה תרתי  

על  תירוץ
  ידי רב חנמן

נחמן אמר רבה בר אבוה: אמר קרא  אמר רב  
ברור לו  - ואהבת לרעך כמוך )ויקרא י"ט(

  מיתה יפה.
  לימא דרב נחמן תנאי היא? : קושי

לא, דכולי עלמא אית להו דרב נחמן.  :תירוץ
יוני דאיניש והכא בהא קמיפלגי: מר סבר בז

עדיפא ליה טפי מניחא דגופיה, ומר סבר: 
  ניחא דגופיה עדיף מבזיוני.

 שמות פרק יט פסוק יג 
  לּו ָבָהר:לֹא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָיֹרה ִיָּיֶרה ִאם ְּבֵהָמה ִאם ִאיׁש לֹא ִיְחֶיה ִּבְמֹׁש� ַהֹּיֵבל ֵהָּמה ַיעֲ 

  
 דברים פרק כא 

(כג) לֹא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ ִּכי ָקבֹור  (כב) ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט ָמֶות ְוהּוָמת ְוָתִליָת ֹאתֹו ַעל ֵעץ:
   ַנֲחָלה: ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ִקְלַלת ֱא�ִהים ָּתלּוי ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת ַאְדָמְת� ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ְל�

  
 דברים פרק יז פסוק ז 

  ַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיה ּבֹו ָבִראֹׁשָנה ַלֲהִמיתֹו ְוַיד ָּכל ָהָעם ָּבַאֲחֹרָנה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב�:
  

 במדבר פרק לה 
(כ) ְוִאם ְּבִׂשְנָאה ֶיְהָּדֶפּנּו אֹו ִהְׁשִלי� ָעָליו  הּוא ְיִמיֶתּנּו: ְּבִפְגעֹו בֹו(יט) ֹּגֵאל ַהָּדם הּוא ָיִמית ֶאת ָהֹרֵצַח 

ַהַּמֶּכה ֹרֵצַח הּוא ֹּגֵאל ַהָּדם ָיִמית ֶאת ָהֹרֵצַח  ת יּוַמתמֹו(כא) אֹו ְבֵאיָבה ִהָּכהּו ְבָידֹו ַוָּיֹמת  ִּבְצִדָּיה ַוָּיֹמת:
  ְּבִפְגעֹו בֹו:

  
 דברים פרק כא 

 ע ֲאֵליֶהם:יח) ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו ְוִיְּסרּו ֹאתֹו ְולֹא ִיְׁשמַ (
 (יט) ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוהֹוִציאּו ֹאתֹו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ַׁשַער ְמֹקמֹו:

  (כ) ְוָאְמרּו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְּבֵננּו ֶזה סֹוֵרר ּוֹמֶרה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבֹקֵלנּו זֹוֵלל ְוֹסֵבא:


