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ּוַבת ִאיׁש ֹּכֵהן ִּכי ֵתֵחל ִלְזנוֹת ֶאת ָאִביָה ִהיא ְמַחֶּלֶלת ָּבֵאׁש  )כא, ט(

                                                 
ֹּכֵהן ִּכי ֵתֵחל ִלְזנֹות ֶאת ָאִביָה  ִאיׁשּוַבת " )ויקרא כא, טעל הפסוק ( [טז] 1

 ," ולא כהן לבדִאיׁש ֹּכֵהןיש לדקדק מדוע כתוב " ,"ִהיא ְמַחֶּלֶלת ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף

בדין אכילת תרומה כתוב "ובת כהן" ולא בת  יג)-(ויקרא כב, יב והרי להלן

  .לשון "איש כהן"איש כהן, ובכל התנ"ך לא מצאנו 

דהנה  .ביבמות (ט, ח) לבאר זאת יש להקדים הא דהקשו בירושלמיוכדי 

ּוַבת ֹּכֵהן ִּכי ִתְהֶיה  )יב( ,)ויקרא כב(בדין אכילת תרומה לאשה כתוב בתורה 

א ֹתאֵכל:  ּוַבת ֹּכֵהן ִּכי ִתְהֶיה ַאְלָמָנה  (יג)ְלִאיׁש ָזר ִהוא ִּבְתרּוַמת ַהֳּקָדִׁשים 

ָׁשה ְוֶזַרע ֵאין ָלּה ְוָׁשָבה ֶאל ֵּבית ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה ִמֶּלֶחם ָאִביָה ֹּתאֵכל ְוָכל ּוְגרּו

א  ֹיאַכל ּבוֹ  שהוא  ,שבת כהן שנשאת לישראל או לוי בפסוק יב מבואר ,"ָזר 

ולאחר מכן בפסוק יג מבואר שבת כהן  .לא תאכל בתרומה ,זר אצל תרומה

 ,שבה לבית אביה ותאכל בתרומה ,ן להוזרע אי ,שמת בעלה או גירשה

תאכל לא שבה לבית אביה ולא  ,מבעלה הזריש לה זרע שאם  ,ומוכח

  .זה המפורש בכתוב ,תרומהב

היא אוכלת מדכתיב לעיל ש ,בת ישראל שנשאת לכהןלא איירי קרא באבל 

ִויִליד ֵּביתֹו ֵהם  ְוֹכֵהן ִּכי ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין ַּכְסּפֹו הּוא ֹיאַכל ּבוֹ " )כב, יא(מיניה 

   .ואשתו היא קנין כספו ",ֹיאְכלּו ְבַלְחמוֹ 

ומת  ,ויש לה זרע מבעלה כהן ,והשתא אם היתה בת ישראל נשואה לכהן

אם הלכה  ,והשתא .אין זה מפורש כאן ,מחמת בנה דאוכלת בתרומה ,בעלה

אשה זו, דהיינו בת ישראל שיש לה זרע מבעלה כהן, ומת בעלה הכהן, 

הרי היא יכולה  ,מדוע תנן במשנה שאינה אוכלת ,ללוי או לישראלונשאת 

מכל מקום אינה  ,ואף על פי שנשאת לזר ,לאכול מחמת בנה שיש לה מכהן

שאינה איירי בבת כהן  יב ופסוק ,אלא מחמת בנה ,אוכלת מחמת בעלה

אבל מנלן שבת ישראל שיש לה זרע מכהן  ,מחמת שנשאת לזראוכלת 

   .כך הקשו בירשולמי .מחמת בנה לא תאכל ,ונשאת לזר

א " דהא דכתיב ,ותירצו ּוַבת ֹּכֵהן ִּכי ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר ִהוא ִּבְתרּוַמת ַהֳּקָדִׁשים 

 ,לישראלית שנשאה לכהן גם אלא ,ממש כהן לבתרק אין הכונה  ",ֹתאֵכל

היתה נשואה ש ,גה של כהןהכי למדה דרכי ההנ ,נקראת "בת כהן" שגם היא

ועל  ,שאוכלת בשביל בנה ,ויש לה בן מהכהן ,אלמנה או נתגרשהונתלכהן 

לאחר שמת  אוכלת מחמת בנההיתה אפילו ש ,שאשה זו ,זה אומר הכתוב

  .אם תהיה לאיש זר לא תאכל בתרומה מחמת בנה בעלה, מכל מקום,

ּה ְוָׁשָבה ּוַבת ֹּכֵהן ִּכי ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ְוֶזַרע ֵאין לָ " , גם פסוק יגולפי זה

א  ֹיאַכל ּבוֹ  גם " איירי ֶאל ֵּבית ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה ִמֶּלֶחם ָאִביָה ֹּתאֵכל ְוָכל ָזר 

ולא מפורש בירושלמי איך יתפרש פסוק  ,בבת ישראל שהיתה נשואה לכהן

, שאם בת ישראל זו ,דממשיך הכתוב ואומר ,רש המשך חכמהפומ .זה

  ָּׂשֵרף:ִּת 

  מדוע כתוב "בת איש כהן", ולא כתוב "בת כהן"

 פרק סוף בירושלמי המבואר לפי 1הנה. 'כו כהן איש ובת) טכא, (

ונשאה לזר שפסקה לאכול  ,הכהןבעלה מ זרעלה שהיתה נשואה לכהן ויש 

ינו הי ,שבה אל בית אביה, אז מבעלה הזרנתגרשה  אם נתאלמה או ,תרומה

  .לאכול בשביל בנה שיש לה מכהן

  נפש: דעם פירוש ידי (יבמות ט, ח) וזה לשון הירושלמי

את ר' יוָֹנה, ִניָחא ַּבת ֹּכֵהן ֶׁשִּניֵּׂש שאל לפני  ַרִּבי ִליַוְנִטי ְּבָעא קּוֵמי"

כשבנה מישראל מת, כיון שאינה אוכלת מחמת  ְלִיְׂשָרֵאל חוֶֹזֶרת ְואוֶֹכֶלת

בעלה אלא מחמת עצמה שהיא בת כהן, אלא שכשהיה לה זרע מישראל, 

הוא מנע ממנה מלאכול בתרומה. וכשהמניע הסתלק, שבה לאכול בתרומה. 

הכהן. אם בעלה מת  ויש לה בן מבעלה אבל ַּבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּניֵּׂשאת ְלֹּכֵהן

הוִֹאיל ְוִהיא ְראּוָיה והלכה ונישאה ללוי, מדוע אינה אוכלת בתרומה 

הרי כל כוחה באכילת תרומה הוא מבנה שנולד  לוַֹכל ָלָּמה ֵאיָנּה אוֶֹכֶלת

מפני  אמרתם וא ,לא תאכללה מבעלה הכהן, והרי הבן חי וקיים, מדוע 

וק זה נאמר בבת כהן שנישאה שהרי פס ,שנישאה לאיש זר, אין בזה לפוסלה

ָאַמר ֵליּה ֵּכן ָאַמר ַרִּבי ְזִעיָרה ַרב ָעָנן ְּבֵׁשם ַרב, ַמהּו ַּבת ֹּכֵהן לישראל. 

הכוונה היא גם לבת ישראל  ,מה שכתוב ובת כהן כי תהיה לאיש זר

שהורגלה לאכול תרומה אצל כהן. ועליה אומרת  ִמְתַלַּמְדָּתּה ֶׁשל ֹּכֵהן

והראיה כמו  ְּכַמה ְּדֵתיַמר ,א לאיש זר לא תאכל בתרומההתורה, אם תינש

ַּבת ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה. ְוִכי ַּבת ָּבֶבל שאנו אומרים בפסוק (תהלים קלז) 

הרי מדבר על אדום, שאומר לפני כן זכור ה' לבני אדום האומרים  ָהְיָתה?

ֲעֵׂשית ֶאָּלא ֶׁשּנַ ערו ערו עד היסוד בה. ועליהם ממשיך בת בבל השדודה! 

אדום עשתה כמעשה בבל להחריב את המקדש לכן נקראו  ְּכַמֲעֶׂשה ָּבֶבל

" על שמם. וכן בת ישראל, אחר שלמדה מעשה בת כהן, נקראת אף היא כך.

  .עכ"ל

שהירושלמי מפרש לשון הכתוב "בת כהן" הוא גם בת ישראל הנה נתבאר 

דכתיב "איש  כאן, ולאחר הקדמה זו יתבאר היטב כונת הכתובשנאת לכהן. 

ת אשיכול להתפרש שהיא בת ישראל שנ דכיון שלשון "בת כהן" ,כהן"

 ,בת כהן שזינתה, אם היה כתוב בולמדה דרכי ההנהגה של בעלה כהן ,לכהן

מיתתה  ,הוה אמינא דגם בת ישראל שנשאה לכהן וזינתה ,"בת כהן"

 שהיא ,לכך דקדק הכתוב לכתוב "בת איש כהן" ,שהיא "בת כהן" ,בשריפה

 ,אבל בת ישראל שנאה לכהן וזנתה ,שהוא "איש כהן" ,בת של כהן ממש

  .אין מיתתה בשריפה

שאפילו אם כאשר  ,בא ללמד ,איש כהן"בת דהא דכתיב " ,עוד אפשר לפרש

ולדה נעשה נש, ולאחר אלא היה רק "איש" ,לא היה אביה כהן הבת נולדה

 ,כהן" - בת "איש"ו ,וזה פירוש הכתוב .גם כן מיתתה בשריפה ,"כהן"אביה 
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, כבויקרא ( דכתיב ,כהן ובת תרי דהנך ,ח) (יבמות ט, מותרות יש

 אלמנה תהיה כי) יג פסוק, םש( וכתיב, זר לאיש תהיה כי) יב

 שאוכלת לכהן הנשואה היא, דכהן ּהַלַּמְדָּת ִמ , פירושן, 'כו וגרושה

 אין זרע ואם ,(פסוק יב) תרומה תאכל לא וכשניסת, בנה בשביל

 הנשואה ובישראלית, (פסוק יג) בנה בשביל לאכול שבה לה

 הנשואה דהישראלית ,להורות, כהן איש ובת כאן אמר לזה .לכהן

 כמו הכהנים בת דאם, ירמוז או , ודו"ק.תשרף לא זנתה אם, לכהן

                                                 

ומשכחת לה אופן זה  ",כהן" לאחר מכן ונעשה ",איש"שהיה בתחלה 

[ולא ידעתי למה לא  אביהן לאחר שנולדו. שנתכהנו ,בבנות אלעזר ואיתמר

 כתב דמשכחת לה גם כן בבנות פנחס, שנתכהן לאחר מכן (זבחים קא, ב)].
דרשו כיון ד ,תמצית דבריו: הטעם שכתוב "בת איש כהן" 2

דלשון "בת כהן" הוא  ,ירושלמי בדין אכילת לתרומה לבת כהןב

 ,לפיכך .שלמודה להתנהג כבת כהן ,אה לכהןשגם בת ישראל שנ

ישראלית שנשאה גם הוה אמינא ד ",בת כהן"אם היה כתוב כאן 

 ",בת איש כהן"לכך כתבה תורה  ,מיתתה בשריפה ,וזינתה ,לכהן

 ,דבא לומר ,עוד יש לפרש .ממש "איש כהן"שהיא בת של 

ולאחר מכן נעשה  ",איש"שאפילו אם אביה היה בהתחלה 

אפילו  ,דינם בשריפה כן גם ,ון בנות אלעזר ואיתמר", כגכהן"

  ."כהן"ורק לאחר מכן נעשה  ",איש"שכשנולדו היו בת 

  

 ]יז[
א ְמַחֶּלֶלת ֹות ֶאת ָאִביָה ִהיּוַבת ִאיׁש ֹּכֵהן ִּכי ֵתֵחל ִלְזנ" )כא, ט([יז] על הפסוק  3

האם בארוסה או  ,באיזה בת כהן איירי ,נחלקו התנאים ",ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף

תיב ככד ,מיתתה בחנק ,אשת איש שזנתה ,הנהד .או בזה ובזה ,בנשואה

ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו מֹות " )ויקרא כ, י(

ונערה  ,כדאיתא בסנדהרין (פד, ב) ,וסתם מיתה בחנק ",ף ְוַהֹּנָאֶפתּוַמת ַהֹּנאֵ י

אבל בת כהן  .), כאבדברים (כבתיב ככד ,המאורסה שזינתה דינה בסקילה

  .ורש אם איירי בארוסה או בנשואהלא מפ ,דכתיב הכא בקרא

 )נא, ב(סנהדרין איתא בכד ,שאיירי דוקא בארוסה ,ושיטת רבי ישמעאל

בנערה והיא ארוסה הכתוב מדבר.  -ניא ובת [איש] כהן כי תחל לזנות ת"

 תלמוד לומר - ארוסה, או אינו אלא אפילו נשואה אתה אומר בנערה והיא

איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת, הכל  (ויקרא כ, י)

הוציא הכתוב בת ישראל בסקילה, ובת כהן  -היו בכלל הנואף והנואפת 

ארוסה ולא נשואה,  -פה. מה כשהוציא הכתוב את בת ישראל לסקילה בשרי

כו' דברי רבי  ארוסה ולא נשואה -אף כשהוציא הכתוב בת כהן לשריפה 

שבת כהן איירי דוקא בארוסה, כיון הנה לומד רבי ישמעאל  ." ע"כישמעאל

שבסתם כתוב שכל הנואף אשת איש בחנק, והוציא הכתוב מהכלל ארוסה 

ברים כב, כא), ומזה נלמד שגם כשהוציא בת כהן מחנק שבסקילה (ד

 ,כהן איש וזה ,שנותיהם באמצע שנכהנו ,ואיתמר עזראל

  .2נוהג הזה הדין כן גם שנתכהן,

  

 [יז]

ּוַבת ִאיׁש ֹּכֵהן ִּכי ֵתֵחל ִלְזנוֹת ֶאת ָאִביָה ִהיא ְמַחֶּלֶלת ָּבֵאׁש  )כא, ט(

  ִּתָּׂשֵרף:

  ריפהדינה בשאיירי, נשואה או ארוסה, נערה או בוגרת. ומדוע  בת כהןאיזה ב

 הכתוב ארוסה והיא בנערה ב, נא סנהדרין 3.כו' כהן ובת(כא, ט) 

  לשריפה, בארוסה איירי.

א. הא לרבנן סקילה חמורה משריפה  :והנה דברי רבי ישעמאל צריכם ביאור

והרי מפורש בכתוב שחמורה בת כהן מבת ישראל  ,(סנהדרין עט, ב)

אם כן איך יתכן  ,שמפני חומרה שמחללת את אביה תשרף ,תיב בקראככד

 .ובת כהן ארוסה שזינתה בשריפה ,ת ישראל ארוסה שזינתה בסקילהשב

בר כרבי שמעון (סנהדרין עט, ב) דשריפה וסאל עמואין לומר דרבי יש

דהרי רבי שמעון ורבנן היו בדור שאחר רבי עקיבא ורבי  ,חמורה מסקילה

ראיה לרבי  יש  ,ואם דברי רבי ישמעאל הם רק כשיטת רבי שמעון ,ישמעאל

הא קולא  ,תימהואם כן הוא  .על כורחך דברי ישמעאל גם כרבנןו ,שמעון

מה ענין הא דהוציא הכתוב ארוסה בת ישראל הוא בבת כהן מבת ישראל. ב. 

ואינו  ,ובת כהן נשואה בשריפה ,דלמא בת ישראל ארוסה בסקילה ,לבת כהן

  . דבת כהן דין אחר יש לה.ענין זה לזה

, ב) מהא דרבי א(סנהדרין נ דבאמת מבואר בסוגיא ,אבל הביאור בזה

 "אביה"גזרה שוה דרבי עקיבא יליף  ,מעאל נושא ונותן עם רבי עקיבאשי

 )דברים כב, כא(דכתיב  ,סה שזינתהרודכתיב בבת ישראל א "אביה"

ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהַּנֲעָר ֶאל ֶּפַתח ֵּבית ָאִביָה ּוְסָקלּוָה ַאְנֵׁשי ִעיָרּה ָּבֲאָבִנים ָוֵמָתה ִּכי "

וכתיב בבת   ",ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב ָאִביהָ ְׂשָתה ְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל ִלְזנֹות ֵּבית עָ 

שרבי  אלא .ומזה למד רבי עקיבא דבת כהן לא אייר בפנויה "אביה"כהן 

 ,"ובת" כהן ,נשואה מדכתיב בבת כהן וא"ובת כהן גם לרבות דורש  עקיבא

ומה  ,א"ו כמבואר בסוגיא שםשמעאל דורש דרשה אחרת מויאבל רבי 

 ,ממה שהוציא הכתוב כו' בת כהן דוקא ארוסה, דלומדשמעאל ישאמר רבי 

שהוציא  ,ואולי זה כונתו ,אלא העיקר הוא הגזרה שוה ,אין זה עיקר הטעם

  . ומיושב דקדוק ב'.רה שוהיגז, כלומר זו היא ההכתוב כו'

מיתתה קלה מבת תהיה  ,ינו איך יתכן שבת כהן ארוסה שזינתהשקהומה ש

שכיון שהיא מחללת את אביה  ,והרי בכתוב מפורש ,ארוסה שזינתה ישראל

הא דכתיב "את אביה היא ד ,מבאר המשך חכמה ,לכן עונשה חמור

דאין הכונה שבגלל שחיללה את שם אביה  ,מפרש רבי ישמעאל ,מחללת"

היינו שלא  ,בגלל שחיללה את אביה ,אלא להפך ,לכן עונשה יהיה חמור

והיה לו לשומרה  ,שנערה היא ,שהיא תחת ידוכר עליה שלא תזנה שמ

שיתפרסם קלונו שלא שמר כדי  ,ולשורפה ,לכן יש לענוש את אביה ,מלזנות

 ,(עה, א)כמבואר בסנהדרין  ,כי כל הנשרפים הם רק אלו שעשו זנות ,עליה

שהטעם שארוסה בת ישראל  ,וכן מצאנו שאמרו חז"ל בכתובות (מה, א)



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

כו'  נשואה ולא ארוסה לסקילה כו' הכתוב הוציאכו' כש מדבר

 בידר לנו נראה. ישמעאל רבי דבריארוסה ולא נשואה כו' 

 כרבנן הוי ישמעאל בידר טעמא, יליף שוה מגזירה ישמעאל

 תורה דהקילה והא, המשריפ חמורה דסקילה) ב, מט רין(סנהד

 דחזינן, טעמו הוא ישראל בת מארוסה יותר כהן בת בארוסה

 בברייתא כדמפרש שגידלתם דוליםגי דראו אביה בית פתח לענין

 היא שאביה, כהן שבת תורה אמרה זה משום כן א, מה בכתובות

 בתו שמר שלא, האב קלון להודיע, בשריפה תורה אמרה, מחללת

, סקילה ולא קלה מיתה תורה נתנה לכן ,ברשותו כשהיא מזנות

 איכא דהא, מיתה היא חייבת זנות שמשום נודע אינו שבסקילה

 וחילול, ומסית ]א, סז שם[ בנשים דמצוי כישוף (סנהדרין נג, א)

 שכל, שזנתה לכל נודע שריפה אבל ,ואמו אביו ומקלל, שבת

 לכן ),עה, א סנהדרין( זנות משום דחייבת רק בתורה הנשרפים

 ואביה, שזנתה לכל דנודע, לאביה טפי חילול איכא שריפה ידי על

 ובוגרת כהן בת דנשואה ,דסבר עקיבא בילר אולם. מחללת

 פרק במשנה שמעון ביר אמר שפיר, לשריפה יצאה ארוסה

 לא חמורה שריפה היתה לא אילו (סנהדרין עט, ב) הנשרפין

                                                 

 ,כדי שיאמרו על אביה "ראו גידולים שגדלתם" ,תח בית אביהנסקלת בפ

עון אבל אם היתה נסקלת יתכן שמתה ב ,והוא הדין בבת כהן ,היינו לביישו

או מחמת מסית לעבודה זרה או  ,(סנהדרין סז, א)כישוף שמצוי אצל נשים 

, שכל אלו בסקילה כדאיתא בסנהדרין (נג, או מקלל אביו ואמול שבת וחיל

אפילו שהיא מיתה קלה  ,שיתפרסם קלונו ,יכך ציותה תורה לשורפהלפ א),

שלא שמר כלומר  ",ת אביה היא מחללת, "אוזה פירוש הכתוב .מסקילה

. ולפי זה שיתפרסם קלונו "ובאש תשרף" ,לכן יש להעניש את אביהעליה, 

יכול ישמעאל לסבור כרבנן דסקילה חמורה משריפה, ואין ראיה מדברי רבי 

  .ומיושב היטב כל הדקדוקים בי שמעון,ישמעאל לר

(עט, ב) סוברים דבת כהן דהנה רבנן בסנהדרין  ,אלא שלפי זה יש להקשות

אבל ארוסה דינה בסקילה כבת  ,אהשונשזינתה אינה בשריפה אלא כשהיא 

דסובר ששריפה חמורה  - והקשה רבי שמעון , להפך מרבי ישמעאל,ישראל

אמר " )נהדרין עט, בוז"ל (ס חמורהסברי שסקילה ד - על רבנן - מסקילה

, "אילו לא היתה שריפה חמורה לא נתנה לבת כהן שזנתה ,להן רבי שמעון

הנה מקשה על רבנן שממה שראינו שעל עון החמור של זנות בת כהן, חייבה 

תורה שריפה, שמע מינא ששריפה היא המיתה החמורה ביותר, דאם סקילה 

ור המבואר בדברי רבי ישמעאל יש והשתא לא חמורה, היתה חייבת סקילה.

אלא שנתנה  ,דלמא סקילה חמורה משריפה ,מה תמיה היא זו ,להקשות

  .תורה לבת כהן שריפה כדי לפרסם קלונו של אביה

דהיינו שהיא נערה  ,דדוקא כשהיא ברשות אביה ,אבל באמת לא קשיא מידי

ך אבל אין זה שיי ,של אביה יש לומר שיש לפרסם קלונובזה  ,מאורסה

ואינו אחראי למעשיה אלא כשהיא תחת  ,בנשואה שאינה תחת רשותו

 קסבריד"ה  א, ן"נו דףרש"י  ויעויין. שזינתה כהן לבת ניתנה

 ויעויין ודו"ק. .ארוסה כן ,להחמיר יצאת דנשואה דכמו, כו' רבנן

. שם י"וברש עקיבא בידר ואליבא שמעון ביר א, פד דף שם

  .4נכון זה כי יראה 'דגמ בסוגיא והמעיין

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

היינו עונש  ,"את אביה היא מחללת" של על כורחך הטעם ובנשואה, ,רשותו

. וכן ושפיר הקשה רבי שמעון על רבנן ,לחמיר עליה במיתה חמורה ,לה

דרבנן דמתני' סברי שרק  ,)ה קסברי"נ, א ד(י בסוגיא דסנהדרין "פירש רש

מבואר בסנהדרין פד, . ועוד אבל ארוסה בסקילה ,נשואה בת כהן בשריפה

, )שם(י "כמבואר ברש ,א דרבי שמעון סובר כרבי עקיבא דהיה תלמידו

על כורחך מפני  ,בסקילה , נערה ובוגרתולרבי עקיבא דנשואה וארוסה

 ד."הכל בסשריפה חמורה היא. ומיושב 
היא רק  ,בת כהן דבשריפה ,לרבי ישמעאל :דבריותמצית  4

ואף על פי שבת ישראל  .דנשואה דינה בחנק ,ארוסה ולא נשואה

 ,ריפה לרבנןוסקילה חמורה מש ,ארוסה שזינתה דינה בסקילה

 ,כדי לפרסם קלונו של האב ,חייבה תורה שריפה ,מכל מקום

כך פירוש . ושלא שמרה מזנות כשהיא נערה ארוסה ברשותו

באש "לכן  ,שזה קלון האבהיינו  ,"את אביה היא מחללת"הכתוב 

בא סובר שבין נשואה קיי ערבאבל  .כדי לבייש את האב ,"תשרף

פירוש  ,ולדבריו בין נערה ובין בוגרת. ,ריפהשובין ארוסה ב

פ "שאע ,יש להחמיר בעונשה ,שכיון שחיללה את אביה ,הכתוב

פ "ואע ,שחמורה מחנק ,היא בשריפה ,שנשואה שזינתה בחנק

לא חילקה תורה  ,מכל מקום ,שלגבי ארוסה בת כהן קלה יותר

 ,בשריפה נשואהבת כהן סברי שרק לרבנן ו .בין ארוסה לנשואה

שהחמירה  ,הטעם הוא גם כן,. ולדבריהם אבל ארוסה בסקילה

 כיון שחיללה את אביה. ,עליה תורה בשריפה במקום חנק


