
 

 

 מראי מקומות לסוגיית שוטה

 אבן העזר סימן קכ"א )קי"ט(

  תוספתא תרומות שם הלכה ג'

 מה והמאבד כסותו את והמקרע הקברות בבית והלן בלילה יחידי היוצא שוטה הוא "איזה

 דבר לכל כשוטה הוא הרי ששוטה זמן כל הכלל זה חלום פעמים שוטה פעמים לו שנותנין

 דבר" כלל כפיקח הוא הרי וחלום

 הלכה ח' ג פרק( צוקרמאנדל) שבועות מסכת תוספתא

 לא אם השוטה את להוציא ידע או הסומא את להוציא ראה או החרש את להוציא "ושמעה

 ושאלת וחקרת ודרשת' אומ עקיבא' ר הראשונים דבר אילו האילם את להוציא עונו ונשא יגיד

 כדיני לכם יהיה אחד משפט' לומ 'תל לשוטים חוקרין ויש לחרשים דורשין יש וכי היטיב

 ממונות" דיני כך נפשות

 )עיין ירושלמי תרומות פרק א' הלכה א' בגדרי מעשה ומחשבת קטן ושוטה.(

 

 תרומות מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

  א הלכה א פרק

 בבית והלן בלילה היוצא שוטה סימני

 מה והמאבד כסותו את והמקרע הקברות

 בו כולהן שיהא אוהו הונא ר"א לו שנותנין

 קיניטרוקוס בלילה היוצא אומר אני כן דלא

 המקרע לשדים מקטיר הקברות בבית הלן

 לו שנותנים מה והמאבד סוליקוס כסותו את

 מהן באחת אפילו אמר יוחנן רבי קודייקוס

 יוחנן רבי דאמר מה מסתברא אבון רבי אמר

 שנותנין מה במאבד ובלבד מהן אחת אפילו

 מה כל מאבד אין שוטיםשב שוטה אפילו לו

 אחת בו אין קורדייקוס קונדיקוס לו שנותנים

 המים יוסי' ר אמר קורדייקוס מהו אלו מכל

 דהוון טרסיי בחד יוסי רבי קומי עובדא אתא

 גו אכום לעי והוא אכום גו סימוק ליה יהבון

 פרק גיטין מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

  א הלכה ז

 בבית והלן. בלילה היוצא שוטה סימן

 מה והמאבד כסותו והמקרע הקברות

 כולהם שיהו והן אמר חונא רבי. לו שנותנין

 והלן. קינטרופיס בלילה היוצא כן דל. בו

 והמקרע. לשדים המקטר. הקברות בבית

. קינוקוס לו שנותנין מה והמאבד כסותו את

 אבין' ר אמר. מהן אחד אפילו אמר יוחנן רבי

 אחד אפילו יוחנן רבי דאמר כמה מסתברא

 שאפילו לו שנותנין מה במאבד ובלבד מהן

. לו שנותנין מה מאבד אין שבשוטין שוטה

 מהו. אלו מכל אחד בו אין קורדייקוס

 אתא. המים יוסי רבי אמר. קורדייקוס

 יהבין דהוון טרסיי בחד יוסי' ר קומי עובדא

 סמיק גו אכים. לעי והוה. אכים גו סמיק ליה



 

 

 קורדייקוס הוא דו אמר לעי והוא סימוק

  חכמים שאמרו

 כפיקח הוא הרי חלים פעמים שוטה פעמים

 הוא הרי שוטה שהוא בשעה דבר לכל

 הרי חלים שהוא ובשעה דבריו לכל כשוטה

 קומי עובדא אתא דבריו לכל כפיקח הוא

 ושמואל גט יתן חלים הוא כד אמר דשמואל

 לכשישתפה אמר לקיש דריש לקיש כריש

 אמר דהוא לקיש בן ש"דר מן דשמואל רובא

 .והחייני ותחלימני גט יתן חלים דו כד

 

  חכמים שאמרו קורדייקוס זהו. לעי והוה

 שהוא בשעה. חלום פעמים שוטה פעמים

 ובשעה. דבר לכל כשוטה הוא הרי שוטה

 אתא. דבר לכל כפיקח הוא הרי חלום שהוא

 יתן חלים דהוא כד אמר שמואל קומי עובדא

 לכשישתפה אמר ל"דר ל"כר שמואל מה. גט

 גט יתן חלום אמר דו ל"מר דשמואל רובה

 . ותחייני ותחלימני[ טז לח' ישעי]

 

 

  א משנה א פרק תרומות מסכת ש"ר

 והמאבד כסותו והמקרע הקברות בבית והלן בלילה יחידי היוצא שוטה סימני( שם' )ירושל"

 "מהם אחת' אפי מרוא התם פליג יוחנן ורבי בו שכולם והוא הונא רב אמר לו שנותנים מה

 ד'. תיקו ושם ברש"י, ובתוס' ד"ה דרך –תלמוד בבלי חגיגה ג': ת"ר איזהו שוטה 

 אמר ר' יוחנן בן נורי–תלמוד בבלי יבמות קי"ג: נשתטית וכו' 

 רמב"ם פרק ט' מהלכות עדות הלכה ט'

 שו"ת הרשב"א חלק ד' סימן ר"א

 ם אות נ"א(, חושן משפט סימן ל"ה ח', טור שולחן ערוך יורה דעה סימן א' ה' )תבואות שור ש

 מרדכי גיטין סימן תכ"א

בית יוסף אבן העזר סימן קי"ט בשם תשובת מהר"ם מרוטנברג ובשם הר"ר שמחה משפיירא 

 ובדרכי משה שם.

 שו"ת מהרש"ל סימן ס"ה

 שו"ת חתם סופר אבן העזר חלק ב' סימן ב', ג'

 שו"ת בית אפרים סימן פ"ט 



 

 

 שם בסימן ל' תשובת הנודע ביהודהוקליווא( ספר אור הישר )הגט מ

 שו"ת אור שמח חלק ג' סימן י"ג

 שו"ת דברי מלכיאל חלק ז' סימן ל"ו

 שו"ת משנת ר' אהרן ח"ב סימן נ"ו

 שו"ת אגרות משה חלק אבן העזר סימן ק"כ

 משפטי הדעת, ירושלים תשנ"ה –הגאון ר' משה מרדכי פרבשטיין שליט"א 

 


