בס"ד
שיעור כללי
מחלוקת סומכוס וחכמים טעמים ומקורות
היום נעסוק במחלוקתם של חכמים וסומכוס האם בספק ממון אומרים יחלוקו או המ וציא מחבירו עליו הראיה .נראה את הסוגיות ואת דברי הראשונים
בביאור ענין דררא דממונא .נעיין בדברי האחרונים בטעמי מחלוקתם ונראה מספר מקורות אפשריים לדבריהם.
סוגייתנו
•

•

יש לראות סוגיית הגמ' ב' :לימא מתניתין דלא כסומכוס' עד ג' .לימא מתניתין דלא כרבי יוסי'.
 oיש לראות מקור מחלוקתם של סומכוס וחכמים בגמרא בבא קמא מו :במשנה 'שור שנגח את הפרה' ובגמ' שם 'אמר רב יהודה
אמר שמואל' עד 'למה לי למימר זה כלל גדול בדין'
בביאור ענין דררא דממונא יש לראות שיטות הראשונים:
 oרש"י בד"ה 'דררא דממונא' ,תוספות בד"ה 'היכא דאיכא' ,חידושי הרמב"ן בסוגייתנו.
▪ להבין דברי הרמב"ן יש לראות את סוגיית הגמ' בבא בתרא לד' :זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי' עד לה' :אי דמר
לא דמר ואי דמר לא דמר' ( .והבאנו את לשונו של רבינו גרשום שם)
▪ וראה מה שכתב הרשב"א בחידושיו לתמוך בשיטת רש"י.

דברי האחרונים בטעם מחלוקת סומכוס וחכמים
•
•
•

ראה דברי קונטרס הספיקות כלל א' אות ה'.
 oלהבין דבריו יש לראות גמ' חולין י' :מנא הא מילתא דאמור רבנן' עד 'דאמרינן אוקי אחזקיה'.
וראה מה שכתב בספר מלא הרועים 'ממון המוטל בספק' אות ב'.
וראה מה שכתב רבי שמעון שקופ בספר שערי יושר שער ה' פרק י'.

סוגיות נוספות לעיון
•
•

גמרא סנהדרין ו .מחלוקת רבי מאיר וחכמים אם פשרה דורשת שלשה או לא וראה דברי רש"י שם.
 oוראה עוד סנהדרין לב' :דריש לקיש רמי' עד 'ומעלות שכר זו לזו'
גמרא בבא קמא מה :במשנה וגמ' שם לגבי מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה.
 oוראה הרשב"א בשם הראב"ד שם ומחלוקת האמוראים אם פלגא ניזקא קנסא או ממונא בבבא קמא טו.

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מו עמוד א
 /מתני' ./שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה ,ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה אם משנגחה ילדה  -משלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לולד .וכן
פרה שנגחה את השור ונמצא ולדה בצדה ,ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה אם משנגחה ילדה  -משתלם חצי נזק מן הפרה ורביע נזק מן הולד.
גמ' .אמר רב יהודה אמר שמואל :זו דברי סומכוס ,דאמר :ממון המוטל בספק חולקין ,אבל חכמים אומרים :זה כלל גדול בדין המוציא מחבירו עליו
הראיה.

חידושי הרמב"ן מסכת בבא מציעא דף ב עמוד ב
דררא דממונא .פרש"י ז"ל חסרון כיס שא ם תחייבנו שלא כדין הרי חסר ממון ואם תפטרנו שלא כדין נמצא זה חסר ולד פרתו ,משמע לאפוקי מציאה
דלא קא חסר ממונא ולאפוקי מקח וממכר דקא מהדר ליה דמי ,ואין פירוש זה נכון דקשיא עליה הא דאמרינן בפ' חזקת הבתים זה אומר של אבותי וזה
אומר של אבותי ואמר ר"נ כל דאלים גב ר ואקשינן עליה מדתנן המחליף פרה בחמור ,ופריק התם איכא דררא דממונא למר ודררא דממונא למר אבל
הכא אי דמר לאו דמר ,משמע דליכא דררא דממונא בזה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי והא אית בה חסרון כיס .אלא ה"פ דררא דממונא היינו
עיקר תביעת ממון ,כלומר דגבי המחליף פרה בחמור מוכר אית ליה חזקה גמורה דשלו היתה קודם לכן ושלו הוא תובע ,ולוקח נמי שלו היא עכשיו ואין
בזה מחלוקת הילכך שלו הוא תובע ,אבל בארעא דר"נ ליכא לחד מינייהו חזקה גמורה בלא מחלוקת ,וכן פי' ה"ר שמואל ז"ל וכן אתה מפרש דררא
דטומאה האמורה בפ"ק דמס' נדה (ו' א') ובפרק חומר בקודש ,כלומר שהוחזקה שם עיקר טומאה וחזקתה ,ובמסכת שבועות (מ"א א') נמי דררא
דממונא האמור שם כך פירושו כמו שכתבנו ולא כדברי רש"י ז"ל ,ושמעתי שבתרגום ירושלמי מידי תבקשנו מן ידי תדריניה כלומר מידי תתבענו כאדם
התובע ממונו העומד בחזקתו ,ובפר"ח ז"ל במס כת שבועות ג"כ מצאתי שפי' דררא דממונא עיקר ממון.
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף לד-:לה:
זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי  -אמר רב נחמן :כל דאלים גבר .ומאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד ,דרב אמר :יחלוקו ,ושמואל אמר:
שודא דדייני? התם ליכא למיקם עלה דמילתא ,הכא איכא למיקם עלה דמילתא .ומאי שנא מהא דתנן :המחליף פרה בחמור וילדה ,וכן המוכר שפחתו
וילדה ,זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה  -יחלוקו? התם  -להאי אית ליה דררא דממונא ,ולההוא אית ליה דררא דממונא,
הכא  -אי דמר לא דמר ,ואי דמר לא דמר.

בס"ד
רבינו גרשום מסכת בבא בתרא פרק ג  -חזקת הבתים [המתחיל בדף כח עמוד א]
ומ"ש משני שטרות היוצאין ביום אחד .שהיו שניהן באין שהלוו לו כאחד ביום א' ולכל א' מהם משועבד קרקע ומכרו לא' והן באין לטורפן ואין שטר
א' מהם מוקדם מחבירו [דף לה עמוד א] דרב אמר יחלוקו .שניהן:
ושמואל אמר שודא דדייני .כלומר להיכא שתינטה דעת ב"ד שדעת הלוה מחבב טפי לההוא מלוה יהבי' לפי שמחבבו יותר הקדימו אותו ולוה ממנו
ושיעבד לו קודם לזה (שמוטב ליתנו) והא שלו ובתר ב"ד אזלי' והכא אמאי אמרי' כל דאלים גבר:
התם ליכא למיקם עלה דמלתא .משום דהנהו תרי שטרי תרוייהו שוין בממון ובזמן ולא מצי לאחזוקי האי טפי מאידך מש"ה אמר מר יחלוקו ומר אמר
שודא דדייני:
אבל הכא איכא למ יקם עלה דמלתא .דכל חד מינייהו מצי מייתי היום ומחר עדים דדידיה היא ולאו דחבריה משום הכי לא אמרי' דיחלוקו אלא כל
דאלים גבר:
המחליף פרה בחמור .דאורחא דפרה לחלוף ואורחא דשפחה לזבוני:
[דף לה עמוד ב] התם להאי אית ליה דררא [דממונא] בגוה .דקודם מכירה הות ממוניה דהאי ובתר מכירה דאידך ואין ידוע ממונו של מי ילדה מש"ה
יחלוקו:
חידושי הרשב"א מסכת בבא מציעא דף ב עמוד ב
ומיהו הא דאמרינן הכא ולאו ק"ו הוא משמע לכאורה טפי כפי' רש"י ז"ל דה"ק ומה התם דודאי חד מינייהו מפסיד דע"כ כוליה דחד מינייהו הוא
וכשאתה חולקו ביניהם אתה מפסיד ודאי ממון לאחד מהם ואפ"ה אמר סומכוס יחלוקו הכא דאפשר דחלוקתם כדין דדלמא דתרוייהו היא לא כ"ש .ע"כ
נ"ל דהכי פי' דררא דממונא הפסד ממון והתם פי' עיקר תביעת ממון ולשון אחד הוא המתחלק לשני עניינים ,ויש לנו כזה הרבה בתלמוד.
קונטרס הספיקות כלל א אות ה

ה וראוי להתבונן חזקת מרא קמא בממונא מנלן דאזלינן בתרה ,בשלמא חזקת ממון מהסברא שמיע להו כדאמרי בריש הפרה [ב"ק
מ"ו ע"ב] סברא הוא וכו' ,אבל חזקת מרא קמא שאין שום אחד מוחזק בו שיד שניהן שוה בו ,מנלן דלוקמה בחזקת מרא קמא ועל
אידך שדינן לאתויי ראיה .ואפשר לומר דחזקת מרא קמא בממון מכח חזקה קמייתא דאיסורא הוא דאתיא ,וכמו דבכל ספק איסורא
מעמידין הדבר בחזקת מה שהיה מתחילה קודם שנולד הספק בין להתירא בין לאיסורא כדיליף בפ"ק דחולין [י' ע"ב] ,הכי נמי בממון
כשנולד בו ספק אם הוא של ראובן או של שמעון מעמידין אותו בחזקת מי שהיה מתחילה .אבל קשה דאם כן מאי טעמא דסומכוס
דפליג על חזקת מרא קמא בממון ,וכי סלקא דעתך לומר דאיהו יפלוג נמי על חזקה קמייתא באיסורא .ואפשר לומר דטעמא דסומכוס
משום דסובר דכל ממ ון המוטל [בספק] חשיב כאילו שניהן מוחזקין ,כמ"ש התוס' בפרק השואל [צ"ז ע"ב ד"ה לימא] ,דחשיב אליביה
כאילו כל אחד מוחזק במחצה ומשום הכי לא אזלינן ביה בתר מרא קמא נגד חזקת ממון ,אבל לרבנן לא מיחשיב כאילו כל אחד מוחזק
במחצה ,וכיון דאין כאן חזקת ממון אזלינן בתר ח זקת מרא קמא כמו באיסורא בתר חזקה קמא .ואפשר עוד לומר ,דחזקת מרא קמא
בממון לא מחזקה קמא דבאיסורא אתיא ,דממונא מאיסורא לא ילפינן בכה"ג ,וחזקת מרא קמא מעין חזקת ממון ממש היא ,דכמו
דבחזקת ממון הסברא נותנת שאין להוציא הימנו בלי ראיה ,הכי נמי אין להוציא מחזקת מרא קמא בלי ראיה ,דכל שידוע שהיתה שלו
מתחילה ,אף שהוא עומד ברשות הרבים או באגם ,בי גזא דבעלים איתא ,וחשבינן ליה כאילו עדיין הוא מוחזק ,דדל ספיקא מהכא
תשאר ביד הבעלים הראשונים.
תלמוד בבלי מסכת חולין דף י עמוד ב
מנא הא מלתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקיה? אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן ,אמר קרא :ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את
הבית שבעת ימים ,דלמא אדנפיק ואתא בצר ליה שיעורא! אלא לאו משום דאמרינן אוקי אחזקיה

רש"י מסכת חולין דף י עמוד ב
הא דאמור רבנן כו'  -במקומות הרבה סמכו על החזקה לאסור ולהתיר כי ההוא דלעיל.
ויצא הכהן וגו'  -דבעינן דניפוק מכל הבית ואח"כ יסגיר את הדלת ואף על גב דאיכא למימר דלמא עד דנפיק ואתי בציר ליה שיעוריה מכגריס ונמצא
שלא היה נגע בשעת הסגר ואין הסגרו הסגר דכמאן דליתיה דמי.

בס"ד

מלא הרועים

שערי ישר שער ה פרק י
ונלענ"ד דשאני דין יחלוקו מדין המע"ה ,דהנה בדין יחלוקו בדררא דממונא לסומכוס או לדידן היכא דליכא חזקת מרא קמא ,והבעלי דינים יודעים האמת
ואחד מהם רוצה לגזול את חבירו ,וגם אין החלוקה יכולה להיות אמת ,לכאורה קשה איך עושים בי"ד דין כזה לספות איסורא לאיניש ליתן לו מחצה
שהוא גזילה ממש .ונראה לענ"ד שדין חלוקה בכה"ג הוא ענין פשרה ,וההבדל בזה מפשרה דעלמא דהתם הבעלי דינים מתפשרים מרצונם ומקנים או
מוחלים זה לזה ,והכא הוא פשרה בע"כ של הבע"ד ,על פי משפט בי"ד שיש להם כח ע"ז מדין שמים מן הכתוב שנאמר ושפטו ,וכמו שכתב רש"י
במ סכת גיטין דף י' ע"ב ,לגלות לנו מקור הדין שדין של דינא דמלכותא דינא משום דבני נח מצווים על הדינים היינו כיון שמצווים מן השמים לעשות
משפט ,הרי הסכימו מן השמים שמה שיעשו ע"י משפטם שיהיו כן באמת ,ולכן ודאי כן הוא הדין שהיכא שמדין חז"ל להורות חלוקה ,כן הוא דין שמים
שיזכה כל אחד בחצי וזוכה הגוזל בחצי מדין שמים כדי שיטול השני מחצה ,משום דבלא זה לא היה נוטל כלום בפועל .ולפי זה נראה לענ"ד דגם אם
רוצה לעשות תשובה אי"צ להחזיר את המחצה שנטל מחבירו ע"י פעולת רשע מה שטען בשקר לפני בי"ד.
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף ו עמוד א
לימא כתנאי .ביצוע בשלשה ,דברי רבי מאיר ,וחכמים אומרים :פשרה ביחיד .סברוה :לכולי עלמא מקשינן פשרה לדין .מאי לאו בהא קמיפלגי ,דמר
סבר :דין בשלשה ,ומר סבר :דין בשנים?  -לא ,דכולי עלמא דין בשלשה ,והכא בהא קמיפלגי; דמר סבר :מקשינן פשרה לדין ,ומר סבר :לא מקשינן
פשרה לדין.

רש"י מסכת סנהדרין דף ו עמוד א
ביצוע  -פשרה.
סברוה  -רבנן אמוראי ,בני הישיבה ,ובעו למימר מהכא דבדשמואל ור' אבהו פליגי.
דכולי עלמא  -רבנן ור' מאיר.
מקשינן פשרה לדין  -דכתיב (שמואל ב ח) משפט וצדקה ואמרינן לקמן דזהו ביצוע ,אלמא דאיתקוש למשפט.
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לב עמוד ב
דריש לקיש רמי :כתיב בצדק תשפט עמיתך וכתיב צדק צדק תרדף ,הא כיצד? כאן  -בדין מרומה ,כאן  -בדין שאין מרומה .רב אשי אמר :מתניתין
כדשנין .קראי; אחד לדין ואחד לפשרה .כדתניא :צדק צדק תרדף  -אחד לדין ואחד לפשרה .כיצד? שתי ספינות עוברות בנהר ופגעו זה בזה ,אם
עוברות שתיהן  -שתיהן טובעות ,בזה אחר זה  -שתיהן עוברות .וכן שני גמלים שהיו עולים במעלות בית חורון ופגעו זה בזה ,אם עלו שניהן  -שניהן
נופלין ,בזה אחר זה  -שניהן עולין .הא כיצד? טעונה ושאינה טעונה  -תידחה שאינה טעונה מפני טעונה .קרובה ושאינה קרובה  -תידחה קרובה מפני
שאינה קרובה .היו שתיהן קרובות ,שתיהן רחוקות  -הטל פשרה ביניהן ,ומעלות שכר זו לזו.
תנו רבנן :צדק צדק תרדף  -הלך אחר בית דין יפה ,אחר רבי אליעזר ללוד ,אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל.

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מה עמוד ב
מתני' .קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי ויצא והזיק ,אחד תם ואחד מועד  -חייב ,דברי ר"מ; רבי יהודה אומר :תם  -חייב ,ומועד  -פטור,
שנאמר :ולא ישמרנו בעליו ,ושמור הוא זה; ר"א אומר :אין לו שמירה אלא סכין.
גמ' .מאי טעמא דר"מ? קסבר :סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי ,ואמר רחמנא :תם ניחייב ,דניבעי ליה שמירה פחותה ,הדר אמר רחמנא ולא
ישמרנו גבי מועד ,דנב עי ליה שמירה מעולה ,ויליף נגיחה לתם נגיחה למועד; ר"י סבר :סתם שוורים בחזקת שימור קיימי ,אמר רחמנא :תם נשלם,
דניבעי ליה שמירה מעולה ,הדר אמר רחמנא ולא ישמרנו גבי מועד ,דנעביד ליה שמירה מעולה ,הוי ריבוי אחר ריבוי ,ואין ריבוי אחר ריבוי אלא
למעט ,מיעט הכתוב לשמירה מעולה.

חידושי הרשב"א מסכת בבא קמא דף מה עמוד ב
קא סבר ר"מ סתם שוורים לאו בחזקת שמור קיימו .כתב הראב"ד ז"ל נראה דכמ"ד פלגא נזקא ממונא ס"ל ולית הלכתא כותיה.

בס"ד
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף טו עמוד א
אתמר :פלגא נזקא  -רב פפא אמר :ממונא ,רב הונא בריה דרב יהושע אמר :קנסא .רב פפא אמר ממונא ,קסבר :סתם שוורים לאו בחזקת שימור
קיימן ,ובדין הוא דבעי לשלומי כוליה ,ורחמנא הוא דחס עליה דאכתי לא אייעד תוריה; רב הונא בריה דרב יהושע אמר קנסא ,קסבר :סתם שוורים
בחזקת שימור קיימי ,ובדין הוא דלא לשלם כלל ,ורחמנא הוא דקנסיה כי היכי דלנטריה לתוריה.

מראי מקומות לשיעור:
תלמוד בבלי מסכת קידושין דף נב עמוד ב
תנו רבנן :לאחר פטירתו של ר' מאיר ,אמר להם רבי יהודה לתלמידיו :אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן ,מפני שקנתרנים הם ,ולא ללמוד תורה הם
באים ,אלא לקפחני בהלכות הם באים .דחק סומכוס ונכנס ,אמר להם ,כך שנה לי ר' מאיר :המקדש בחלקו ,בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים  -לא
קידש .כעס ר' יהודה עליהם ,אמר להם ,לא כך אמרתי לכם :אל יכנסו מתלמידי ר"מ לכאן ,מפני שקנתרנים הם ,ולא ללמוד תורה הם באים ,אלא
לקפחני בהלכות הם באים? וכי אשה בעזרה מנין! אמר ר' יוסי ,יאמרו :מאיר שכב ,יהודה כעס ,יוסי שתק ,דברי תורה מה תהא עליה! וכי אין אדם עשוי
לקבל קידושין לבתו בעזרה? ואין אשה עשויה לעשות לה שליח לקבל קידושיה בעזרה? ועוד ,דחקה ונכנסה ,מאי? תניא ,ר' יהודה אומר :מקודשת ,ר'
יוסי אומר :אינה מקודשת .אמר ר' יוחנן ,שניהם מקרא אחד דרשו :וזה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש  -ר' יהודה סבר :לך ולכל צרכיך ,ור' יוסי סבר:
כאש ,מה אש לאכילה ,אף הוא נמי לאכילה.

דברים פרק טז ,יח-כ
ְש ְפטּו אֶּ ת הָ עָ ם ִמ ְשפַּ ט ֶּצדֶּ ק( :יט) ל ֹׁא תַּ טֶּ ה ִמ ְשפָ ט ל ֹׁא תַּ כִ יר פָ ִנים ְול ֹׁא ִתקַּ ח
ֲשר ה' אֱֹלק יָך נֹׁתֵ ן לְ ָך לִ ְשבָ טֶּ יָך ו ָ
(יח) ש ְֹׁפ ִטים ְוש ְֹׁט ִרים ִתתֶּ ן לְ ָך בְ כָל ְשעָ ֶּריָך א ֶּ
ֲשר ה' אלקיך נֹׁתֵ ן לְָך :ס
יקם( :כ) ֶּצדֶּ ק ֶּצדֶּ ק ִת ְרדֹׁף לְ מַּ עַּ ן ִת ְחיֶּה ְוי ַָּר ְשתָ אֶּ ת הָ אָ ֶּרץ א ֶּ
ש חַּ ד כִ י הַּ שֹׁחַּ ד יְעַּ ּוֵר עֵ ינֵי חֲ כ ִָמים וִיסַּ לֵף ִדבְ ֵרי ַּצ ִד ִ
ֹׁ
מלכים א פרק ג ,טז-כח
ֹׁשבֹׁת בְ בַּ יִת אֶּ חָ ד וָאֵ לֵד עִ מָ ּה בַּ בָ יִת:
(טז) אָ ז תָ ב ֹׁאנָה ְשתַּ יִם נ ִָשים זֹׁנֹות אֶּ ל הַּ מֶּ לְֶּך וַּתַּ ֲעמ ְֹׁדנָה לְ פָ נָיו( :יז) וַּת ֹׁאמֶּ ר הָ ִא ָשה הָ אַּ חַּ ת בִ י ֲא ֹׁד ִני ֲא ִני וְהָ ִא ָשה הַּ ז ֹׁאת י ְ
ֲשר
ישי לְ לִ ְד ִתי וַּתֵ לֶּד גַּם הָ ִא ָשה הַּ ז ֹׁאת וַּ ֲאנ ְַּחנּו י ְַּחדָ ו אֵ ין זָר ִאתָ נּו בַּבַּ ִית זּול ִָתי ְשתַּ יִם ֲאנ ְַּחנּו בַּ בָ יִת( :יט) וַּּיָמָ ת בֶּ ן הָ ִא ָשה הַּ ז ֹׁאת ָל ְילָה א ֶּ
(יח) וַּי ְִהי בַּ ּיֹום הַּ ְשלִ ִ
יקי( :כא) וָאָ קֻ ם בַּ בֹׁקֶּ ר לְ הֵ י ִניק אֶּ ת
ְשנָה וַּתַּ ְשכִ יבֵ הּו בְ חֵ י קָ ּה וְאֶּ ת בְ נָּה הַּ מֵ ת ִה ְשכִ יבָ ה בְ חֵ ִ
ָשכְ בָ ה עָ לָיו( :כ) וַּתָ קָ ם בְ תֹוְך הַּ ַּל ְילָה ו ִַּתקַּ ח אֶּ ת בְ ִני מֵ אֶּ צְ לִ י וַּאֲמָ ְתָך י ֵ
ֲשר יָל ְָד ִתי( :כב) וַּת ֹׁאמֶּ ר הָ ִא ָשה הָ אַּ חֶּ ֶּרת ל ֹׁא כִ י בְ ִני הַּ חַּ י ּובְ נְֵך הַּ מֵ ת ְוז ֹׁאת אֹׁמֶּ ֶּרת ל ֹׁא כִ י בְ נְֵך הַּ מֵ ת ּובְ ִני
בְ ִני ו ְִהנֵה מֵ ת וָאֶּ ְתבֹונֵן אֵ לָיו בַּ בֹׁקֶּ ר ו ְִהנֵה ל ֹׁא הָ יָה בְ ִני א ֶּ
הֶּ חָ י ו ְַּתדַּ בֵ ְרנָה לִ ְפנֵי הַּ מֶּ לְֶּך ( :כג) וַּּי ֹׁאמֶּ ר הַּ מֶּ לְֶּך ז ֹׁאת אֹׁמֶּ ֶּרת זֶּה בְ ִני הַּ חַּ י ּובְ נְֵך הַּ מֵ ת ְוז ֹׁאת אֹׁמֶּ ֶּרת ל ֹׁא כִ י בְ נְֵך הַּ מֵ ת ּובְ ִני הֶּ חָ י :פ (כד) וַּּי ֹׁאמֶּ ר הַּ מֶּ לְֶּך ְקחּו לִ י חָ ֶּרב
ֲשר בְ נָּה הַּ חַּ י אֶּ ל
ּותנּו אֶּ ת הַּ חֲ צִ י לְ אַּ חַּ ת וְאֶּ ת הַּ חֲ צִ י לְ אֶּ חָ ת( :כו) וַּת ֹׁאמֶּ ר הָ ִא ָשה א ֶּ
וַּּיָבִ אּו הַּ חֶּ ֶּרב לִ ְפנֵי הַּ מֶּ לְֶּך( :כה) וַּּי ֹׁאמֶּ ר הַּ מֶּ לְֶּך גִ זְ רּו אֶּ ת הַּ ֶּּילֶּד הַּ חַּ י לִ ְש ָניִם ְ
הַּ מֶּ לְֶּך כִ י נִכְ ְמרּו ַּרחֲ מֶּ יהָ עַּ ל בְ נָּה וַּת ֹׁאמֶּ ר בִ י ֲא ֹׁד ִני ְתנּו לָּה אֶּ ת הַּ ּיָלּוד הַּ חַּ י וְהָ מֵ ת אַּ ל ְת ִמיתֻ הּו ְוז ֹׁאת אֹׁמֶּ ֶּרת ַּגם לִ י גַּם לְָך ל ֹׁא י ְִהיֶּה גְ זֹׁרּו( :כז) וַּּיַּעַּ ן הַּ מֶּ לְֶּך וַּּי ֹׁאמֶּ ר
ֲשר ָשפַּ ט הַּ מֶּ לְֶּך וַּּיִ ְראּו ִמ ְפנֵי הַּ מֶּ לְֶּך כִ י ָראּו כִ י חָ כְ מַּ ת אלקים
ַּּיִש ְמעּו כָל י ְִש ָראֵ ל אֶּ ת הַּ ִמ ְשפָ ט א ֶּ
ְתנּו לָּה אֶּ ת הַּ ּיָלּוד הַּ חַּ י וְהָ מֵ ת ל ֹׁא ְת ִמיתֻ הּו ִהיא ִאמֹו( :כח) ו ְ
בְ ִק ְרבֹו ַּלעֲשֹות ִמ ְשפָ ט :ס
רלב"ג מלכים א פרק ג
שתים נשים זונות  -אחשוב שהיו פונדקאות ומוכרות מזון כטעם רחב הזונה ואפשר שהיו מפקירות עצמן והנה התחכם שלמה להבהילם בזה הענין כדי
שיתבאר מדבריהן מי היא אמו כי אשר תחמול יותר על הבן החי יתבאר בלי ספק שהיא אמו:

