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סוטה – כ"ג
.1

משנה  -כיצד הדין אם נטמאת מנחת הסוטה?
כדין כל המנחות  -נטמאת קודם שקדשה בכלי שרת  -תפדה ,ובמעות הפדיון יקנה מנחה אחרת .נטמאה לאחר שקדשה בכלי  -תשרף.

.2

אלו עוד נשים מנחותיהן נשרפות כיון שאי אפשר להקריבן ואי אפשר לפדותן?
האומרת טמאה אני לך ,ושהעידו עדים שהיא טמאה ,והאומרת איני שותה ,ושבעלה אינו רוצה להשקותה ,ושבעלה בא עליה בדרך.
וכל הנשואות לכהנים  -אפילו קרב הקומץ כהלכתו ולא נטמאו ,נשרפין שירים בבית הדשן.
והיינו שבת ישראל שנשאת לכהן  -מנחתה נשרפת ,וכהנת שנשאת לישראל  -מנחתה נאכלת.
דכתיב :וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל ,כהן ולא כהנת.

.3

מה בין כהן לכהנת?

.4

א.

שיירי מנחת כהנת נאכלים ,ושיירי מנחת כהן אינם נאכלים  -דכתיב :כל מנחת כהן כליל תהיה.

ב.

כהנת מתחללת מן התרומה ומן הכהונה אם נבעלה לפסול ,אבל כהן אין מתחלל ' -ולא יחלל זרעו בעמיו' ,זרעו מתחלל והוא אינו מתחלל.

ג.

כהנת מטמאה למתים ,ואין כהן מטמא למתים ' -אמור אל הכהנים בני אהרן' ,בני אהרן  -ולא בנות אהרן.

ד.

כהן אוכל בקדשי קדשים ,ואין כהנת אוכלת בקדשי קדשים' - .כל זכר בבני אהרן יאכלנה'.

מה בין איש לאשה – אלו דינים נוהגים רק באיש ולא באשה ,ומה מקורותיהם?
א.

האיש המצורע פורע ראשו ופורם בגדיו ' -איש' אשה מנין? 'והצרוע אשר בו' הרי כאן שנים ,א"כ מה ת"ל איש? לענין שלמטה ,איש פורע וכו'.

ב.

האיש יכול להחיל נזירות על בנו קטן  -הלכה היא בנזיר.

ג.

האיש מגלח על נזירות אביו  -הלכה היא בנזיר.

ד.

האיש מקדש את בתו הקטנה אפילו בעל כרחה ,דכתיב :את בתי נתתי לאיש הזה.

ה.

האיש מוכר את בתו לאמה  -דכתיב :כי ימכור איש את בתו.

ו.

האיש נסקל ערום ' -ורגמו אותו' אותו בלא כסותו ,ולא אותה[ .שהרי מפורש שהיא נרגמת 'או את האשה ההיא']

ז.

האיש נתלה לאחר שנסקל [מגדף או עובד ע"ז] ' -ותלית אותו על עץ' אותו  -ולא אותה.

ח.

האיש נמכר בגניבתו ' -ונמכר בגניבתו' ,ולא בגניבתה.

.5

ברייתא  -כל הנשואות לכהונה  -מנחותיהן נשרפות ,כיצד?
כהנת ,לויה וישראלית שנשאת לכהן  -אין מנחתה נאכלת מפני שיש לו חלק בה ,ואינה עולה כליל מפני שיש לה חלק בה,
אלא הקומץ קרב בעצמו והשירים קריבין בעצמן.

.6

כל שמגיע ממנו לאישים  -נאמר על הנשאר ממנו 'בל תקטירו' ,כיצד א"כ מקטירים את השירים?
א.

מתנה שאם אינם ראויים להקרבה יעלו לשום עצים ,וכר' אלעזר :לריח ניחוח אי אתה מעלה ,אבל אתה מעלה לשום עצים.
ועדין קשה לרבנן שאוסרים להעלות אף לשם עצים.

ב.

אלא יעשה כר' אלעזר בר"ש לגבי מנחת חוטא של כהנים  -הקומץ קרב בעצמו ,והשירים מתפזרים על בית הדשן.
ואף לרבנן שחלקו על ר' אלעזר בר"ש  -זה דווקא במנחת חוטא כיון שסברו שכולה ראויה להקרבה ,אבל כאן אף הם מודים.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

