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גמה.
תנו רבנן:[רבי יהודה]♦▀◊

האיש מכסין אותו פרק אחד מלפניו, ואשה שני פרקים, בין מלפניה בין מלאחריה, מפני שכולה ערוה, 

דברי רבי יהודה.

האיש נסקל ערום, ואין האשה נסקלת ערומה.חכמים:♦▀◊מה.

[רבנן]▀מה.
מאי טעמייהו דרבנן ־ אמר קרא (ויקרא כ"ד) ורגמו אתו. מאי אותו? אילימא אותו ולא אותה ־ והכתיב 

(דברים ט"ז) והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא. אלא מאי אותו ־ אותו בלא כסותו, הא אותה 

אתו בלא כסותו, לא שנא איש ולא שנא אשה.רבי יהודה:▀מה.

למימרא דרבנן חיישי להרהורא, ורבי יהודה לא חייש להרהורא? והא איפכא שמענא להו¿מה.

הכהן אוחז בבגדיה, אם נקרעו ־ נקרעו, ואם נפרמו ־ נפרמו, עד שמגלה את לבה וסותר את שערה.דתנן:[חכמים]▀¿◊מה.

אם היה לבה נאה ־ לא היה מגלהו, ואם היה שערה נאה ־ לא היה סותרוִ רבי יהודה:▀¿◊מה.

התם היינו טעמא שמא תצא מבית דין זכאה, ויתגרו בה פירחי כהונה. הכא ־ הא מקטלא.רבה:!◊מה.

וכי תימא אתי לאיתגרויי באחרנייתא¿מה.

גמירי, אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות.רבה:!◊מה.

דרבי יהודה אדרבי יהודה קשיא, דרבנן אדרבנן לא קשיא?רבא:¿◊מה.

אלא אמר רבא:!◊מה.
דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא ־ כדשנין. דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא ־ אמר קרא (יחזקאל כ"ג) 

ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזמתכנה, הכא ־ אין לך ייסור גדול מזה.

וכי תימא ליעביד בה תרתי¿◊מה.

!◊מה.
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה:
אמר קרא (ויקרא י"ט) ואהבת לרעך כמוך ־ ברור לו מיתה יפה.

לימא דרב נחמן תנאי היא?¿מה.

לא, דכולי עלמא אית להו דרב נחמן. והכא בהא קמיפלגי:!◊מה.

בזיוני דאיניש עדיפא ליה טפי מניחא דגופיהמר סבר:[חכמים]▀!◊מה.

ניחא דגופיה עדיף מבזיוני.ומר סבר:[רבי יהודה]▀!◊מה.

מה.
מ

בית הסקילה היה גבוה שתי קומות.▀

▀מה.

אחד מן העדים דוחפו על מתניו, נהפך על לבו ־ הופכו על מתניו, ואם מת בה ־ יצא. ואם לאו ־ השני 

נוטל את האבן ונותנו על לבו. אם מת בה ־ יצא, ואם לאו ־ רגימתו בכל ישראל. שנאמר (דברים י"ז) 

יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה.

מה.
ג

וקומה שלו ־ הרי כאן שלש.תנא:▀◊

ומי בעינן כולי האי?¿מה.

מה בור שהוא כדי להמית ־ עשרה טפחים, אף כל כדי להמית ־ עשרה טפחיםִ ורמינהו:▀¿◊מה.

!◊מה.
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה:
אמר קרא (ויקרא י"ט) ואהבת לרעך כמוך ־ ברור לו מיתה יפה.

אי הכי ליגבהיה טפיִ ¿מה.

משום דמינול.!מה.

אחד מן העדים דוחפו.▀>מה.

תנו רבנן:▀◊מה.

מניין שבדחייה ־ תלמוד לומר (שמות י"ט) ירה, ומנין שבסקילה ־ תלמוד לומר, סקול, ומנין שבסקילה 

ובדחייה ־ תלמוד לומר (שמות י"ט) סקול יסקל או ירה יירה, ומנין שאם מת בדחייה יצא ־ תלמוד 

לומר או ירה יירה, מניין שאף לדורות כן ־ תלמוד לומר סקול יסקל.

מה:
ואם לאו עד השני נוטל את האבן.▀>
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נוטל?¿מה:

▀¿◊מה:
והתניא רבי שמעון בן 

אלעזר:
אבן היתה שם, משוי שני בני אדם. נוטלה ונותנה על לבו. אם מת בה יצא.

וליטעמיך, תיקשי לך היא גופא: משוי שני בני אדם נוטלה ונותנה על לבו?¿מה:

אלא: דמדלי לה בהדי חבריה, ושדי לה איהו, כי היכי דתיתי מרזיא.!◊מה:

ואם לאו רגימתו כו'.▀>מה:

מעולם לא שנה בה אדםִ והתניא:¿◊מה:

מי קאמינא דעביד? דאי מיצריך קאמינא.!◊מה:

אבן היתה כו'אמר מר:▀◊מה:

והתניא:▀¿◊מה:
אחת אבן שנסקל בה ואחת עץ שנתלה עליו, ואחד סייף שנהרג בו, ואחד סודר שנחנק בו ־ כולן נקברין 

עמו.

לא צריכא, דמתקני ומייתי אחריני חלופייהו.!◊מה:

נקברין עמו?¿◊מה:

אין נקברין עמוִ והתניא:▀¿מה:

מאי עמו ־ עמו בתפיסתו.רב פפא:!◊מה:

נקטעה יד העדים ־ פטור, מאי טעמא ־ דבעינא (דברים י"ז) יד העדים תהיה בו בראשונה וליכא.שמואל:▀◊מה:

אלא מעתה עדים גידמין דמעיקרא, הכי נמי דפסילי?¿מה:

שאני התם, דאמר קרא יד העדים ־ שהיתה כבר.!מה:

מיתיבי:▀¿◊מה:
כל מקום שיעידוהו שנים, ויאמרו: מעידין אנו באיש פלוני שנגמר דינו בבית דין פלוני, ופלוני ופלוני 

עדיו ־ הרי זה יהרגִ

תרגמא שמואל בהן הן עדיו.[שמואל]!◊מה:

ומי בעינן קרא כדכתיב?¿מה:

והתניא:▀¿◊מה:

(במדבר ל"ה) מות יומת המכה רוצח הוא, אין לי אלא במיתה הכתובה בו, מנין שאם אי אתה יכול 

להמיתו במיתה הכתובה בו, שאתה ממיתו בכל מיתה שאתה יכול להמיתו ־ תלמוד לומר מות יומת 

המכה ־ מכל מקום.

שאני התם דאמר קרא מות יומת.!◊מה:

וליגמר מיניהִ ¿מה:

משום דהוה רוצח וגואל הדם שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין.!◊מה:

רוצח ־ הא דאמרן.▀מה:

גואל הדם מאי היא?^מה:

דתניא:!▀מה:
(במדבר ל"ה) גאל הדם ימית את הרצח ־ מצוה בגואל הדם, ומניין שאם אין לו גואל, שבית דין 

מעמידין לו גואל ־ שנאמר (במדבר ל"ה) בפגעו בו, מכל מקום.

¿◊מה:
מר קשישא בריה דרב 

חסדא לרב אשי:
ומי לא בעינן קרא כדכתיב?

והתנן:▀¿◊מה:

היה אחד מהן גידם או אילם או חיגר או סומא או חרש ־ אינו נעשה בן סורר ומורה, שנאמר (דברים 

כ"א) ותפשו בו ־ ולא גידמין, (דברים כ"א) והוציאו אתו ־ ולא חיגרין, (דברים כ"א) ואמרו ־ ולא 

אילמין, (דברים כ"א) בננו זה ־ ולא סומין, (דברים כ"א) איננו שמע בקלנו ־ ולא חרשין.

מאי טעמא? לאו משום דבעינן קרא כדכתיב?¿מה:
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לא, שאני התם דכוליה קרא יתירא הוא.!◊מה:

אין לה רחוב ־ אין נעשית עיר הנדחת, דברי רבי ישמעאל.תא שמע:[רבי ישמעאל]♦▀¿◊מה:

אין לה רחוב ־ עושין לה רחוב.רבי עקיבא:♦▀¿◊מה:

¿מה:
עד כאן לא פליגי, אלא דמר סבר רחובה ־ דמעיקרא בעינן, ומר סבר רחובה ־ דהשתא נמי כדמעיקרא 

דמי. אבל דכולי עלמא בעינן קרא כדכתיבִ 

תנאי היא.!◊מה:

אין לו בהן יד, בהן רגל, אזן ימנית ־ אין לו טהרה עולמיתדתנן:[חכמים]♦▀!◊מה:

נותן על מקומו ־ ויוצא.רבי אליעזר:♦▀!◊מה:

נותן על שמאלו ויוצא.רבי שמעון:♦▀!◊מה:

מה:
מ

כל הנסקלין נתלין, דברי רבי אליעזר[רבי אליעזר]♦▀

חכמים:♦▀מה:
אינו נתלה אלא המגדף והעובד עבודה זרה. האיש תולין אותו פניו כלפי העם, והאשה פניה כלפי העץ, 

דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים: האיש נתלה ואין האשה נתלית.

ִ אמר להם רבי אליעזר:¿◊מה: והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון

שמונים נשים תלה, ואין דנין שנים ביום אחד.אמרו לו:[חכמים]!◊מה:

מה:
ג

תנו רבנן:[רבי אליעזר]♦▀◊
(דברים כ"א) והומת ותלית ־ יכול כל המומתין נתלין, תלמוד לומר (דברים כ"א) כי קללת אלהים תלוי 

מה מקלל ־ זה שבסקילה, אף כל שבסקילה, דברי רבי אליעזר.

מה מקלל ־ זה שכפר בעיקר, אף כל ־ שכפר בעיקר.חכמים:♦▀◊מה:

במאי קא מיפלגי?^מה:

רבנן דרשי כללי ופרטי, רבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי.!◊מה:

[רבנן]▀!מה:

רבנן דרשי כללי ופרטי: והומת ותלית ־ כלל, כי קללת ־ פרט, אי הוו מקרבי להדדי אמרינן: אין בכלל 

אלא מה שבפרט, הני ־ אין, מידי אחרינא ־ לא, השתא דמרחקי מהדדי ־ אהני לרבויי עבודה זרה דדמי 

ליה בכל מילי.
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