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ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס.

סוטה – כ"ו
.1

.2

.3

.4

על אלו נשים נפסק בברייתא ש'או שותות או לא נוטלות כתובה'?
א.

המקנא לארוסתו ולשומרת יבם שלו ,ומשכנסה נסתרה.

ב.

מעוברת ומינקת עצמו.

ג.

נשא עקרה וזקינה ויש לו אשה ובנים.

ד.

אשת ממזר לממזר  -ולא אומרים שלא נשלים ביניהם כדי שלא להרבות פסולין.

ה.

אשת נתין לנתין.

ו.

אשת גר ,ועבד משוחרר  -ומה שכתוב 'דבר אל בני ישראל' אין הכוונה למעט גרים אלא לרבותם.

ז.

איילונית  -באמת דין זה שנוי במחלוקת התנאים מה דורשים מ'ונקתה ונזרעה זרע'  -לר"ש בן אלעזר :איילונית לא שותה שאין דרכה להזריע.
לרבנן :ר"ע למד שאם היתה עקרה נפקדת ,טען לו ר' ישמעאל א"כ יסתרו כל העקרות וכו' אלא שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח ,נקבות -
יולדת זכרים ,קצרים  -יולדת ארוכים ,שחורים  -יולדת לבנים .ולדעת שניהם אין מקור למעט איילונית.

הגמרא מביאה חידוש בכמה מדיני המשנה שבדף הקודם .אלו חידושים?
א.

אשת כהן שותה  -נתחדש שהרי נאמר 'והיא לא נתפשה' אסורה ,אבל נאנסה מותרת .ולא אומרים שאשת כהן שאסורה אף באונס לא תשתה.

ב.

אשת כהן ששתתה ולא מתה ,מותרת לבעלה  -ונתחדש כשהתנוונה כגון בראשה ,אך לא במעים ובירכים ,שלא אומרים שזינתה ולא בדקו המים
כיון שהיתה אסורה ולבעלה הכהן אסורה.

ג.

אשת סריס שותה  -ונתחדש שלא דורשים מ'מבלעדי אשך' שאינה יכולה להבדק.

ד.

מקנין לה על אחד מקרוביה  -הרי דרשו 'נטמאה נטמאה שני פעמים' ,אחד לבעל ואחד לבועל .נתחדש שלא ממעטים אופן שכבר היתה אסורה.

ה.

אין מקנין על קטן ' -איש' אמר רחמנא  -ולא קטן.

שמואל :שחוף [בשרו נשחף ואין בו כח גבורה] מקנין על ידו ופוסל אשה בביאתו מלאכול בתרומה .מה החידוש?
א.

מקנין עליו  -לא אומרים ושכב איש אותה שכבת זרע ,והוא לאו בר הכי[ .ובשאלה  6יתבאר מהדורשים מפסוק זה]

ב.

פוסל בתרומה  -לא אומרים 'לא יחלל זרעו' ומי שאין לו זרע לא יחלל.

רב המנונא :עובד כוכבים מקנין על ידו ופוסל בתרומה .מה החידוש?
א.

מקנין עליו  -לא אומרים 'נטמאה נטמאה' וכו' ומי שכבר היה אסור קודם נתמעט.

ב.

פוסל בתרומה  -לא אומרים 'ובת כהן כי תהיה לאיש זר' ונתמעט מי שאינו בר הויה.
ר' יוחנן  -המקור שאכן עובד כוכבים או עבד שבאו על הכהנת ,לויה ישראלית ,שפסלוה מתרומה ' -ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה',
ונתמעטו עכו"ם ועבד שאין לו אלמנות וגירושין בה.

.5

למסקנת הגמרא הדין של 'מי שאינו איש' שנתמעט מדיני סוטה בא למעט קינוי וסתירה עם בהמה .מנין ששכיבה עם בהמה לא נחשב 'בעילת זנות'?
'לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב'  -ושנינו אתנן כלב ומחיר זונה  -מותרין ,שנאמר :גם שניהם ,שנים ולא ארבעה .ומוכח שאתנן כלב אינו אתנן זנות.

.6

'ושכב איש אותה שכבת זרע'  -פרט לדבר אחר שאין נוהגים בו דיני סוטה .מהו דבר אחר?
א.

רב ששת  -למעט :קינא לה שלא כדרכה .דחה רבא :הרי 'משכבי אשה' משמע שנים.

ב.

רבא  -למעט :קינא לה דרך אברים .דחה אביי :בפריצותא בעלמא לא נאסרה על בעלה.

ג.

אביי  -למעט קינא לה בנשיקה .והקשו שזה מיישב למ"ד :העראה זו הכנסת עטרה ,אבל לא למ"ד העראה זו נשיקה.

ד.

למסקנא  -שקינא לה דרך אברים ,ו נתחדש שאע"פ שתלוי בקפידא דבעל והבעל הרי הקפיד ,מכל מקום לא נוהג בה.

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

(חגיגה ט)

