
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לאדף  – כהדף  סוטהמסכת            .ח"התשס סיון' טו, ד"בס
  

   א"ע כה דף
קטוסימןהעזראבן(שמואלהביתכתב.יהודית,דתעלעוברתה"די"רש)א

צריכהאיןמשהדתעלעוברתהיאדאםליהדסבירא,דמשמע,)יזק"ס

התראהצריךואין,הכשילתודכברמשום,כתובתהלהפסידכדיהתראה

עלהןמשהדת עלעוברתןדהפוסקיםהבכלכדמשמעולא.מעשהבשעת

קמא(א"הגרעת"ובשו.כתובתהלהפסידכדיהתראהצריכהיהודיתתד

הוידיחודליהסביראי"רשדהא,עליותמהההפלאהדהביא)קידסימן

דתעלעוברתאהויכןאם,:)לוזרהועבודה:כאסנהדריןעיין(דאורייתא

דתנקטבדוקאאולי"דרשכרחךועל,התראהבעיאהכיואפילו,משה

מצדעלהאתילאשמואלהביתדהא,קשיאדלא,א"הגרעוכתב.יהודית

וזה,דהכשילתומטעםאלא,יותרחמורהרהעביעברהמשהדתעלדעוברת

,באמתהכשילתודלאביחודדוכיון,וכדומהנדהבמשמשתודווקאשייך

,דפסיקאתאמלדהוימשוםהיינו,יהודיתדתי"רשדנקטוהא.התראהבעי

וכדומהנדהמשמשתוכןגםבונכללד,משהדתעלברתעוכןשאיןמה

 ).קמחסימןהעזראבן(סופרחתםת"בשוועיין.התראהצריךאיןד

.כתובתהלהפסידהלאולמאי'וכויבםושומרתארוסהשמעתא',גמ)ב

'בידיעלדמקנין,)א"הא"פ(בירושלמידאיתאהאמ,שלמההחשקהקשה

ואם.יחודאיסורבהםדאיןאף,אחיהאואביהידיעלוא,כאחתאדםיבנ

מיירידילמא.התראהבעיאדתעלדעוברתמתניתיןמראיהמייתימאיכן

אדםבני'בעםתסתרשלאלהדקינאכגון,דתעלעוברתדאינהבאופן

 .משניקאמינהדעדיפא,ותירץ.ואחיהאביהעםתיסתרשלאאו,כאחת

דעתךסלקאהיכי,אורההקרןהקשה.כתובתהלהפסידהלאולמאי',גמ)ג

לרבותלילמה"ואמרת"דקראדכיון,כתובתהלהפסידכדיהוידהקינוי

ידיעלכתובתהמפסדתנמיקראבלאהרי,לקינוייבםושומרתארוסה

לאו,דעתךדסלקאלמאיכרחךדעל,ותירץ.דתעלעברהאםהתראה

מכתובהדלפוסלה,אישה"ד.)ז"כ('התוסשכתבווכמו,לקינוידרישמקרא

 .קראצריךלא

,דנראה,סוטההמנחתכתב.נשואהכשהיאלהשקותהאמרפפארב',גמ)ד

דאביי.להקינאדלאהיכאלקיימהרשאיבעלהאםפליגיפפאורבדאביי

וכל,קינויצריךבעלהעללאוסרהדאףאמרהכיומשום,רשאידליהסבירא

,לקיימהרשאידאיןסברפפארבאבל.נשואהכשהיאקותהלהששכן

 .בלבדלהשקותהאתיוהקינוי

ונתינהממזרתדלגבי,א"המהרשכתב.כבעללבועללאוסרהלא',גמ)ה

וקיימאאסורההאכןאלדאם,ונתיןממזרנמידהבועללומרצריך,לישראל

 .לו

המנחתהקשה.'כוולקיימהבעלהורצהדתעלעוברתלהואיבעיא',גמ)ו

נאסרהכךבשבילוכי,בחוריםעםמשחקתהיינודתעלעוברתהא,קנאות

דחזינןכיון,מספקינןדהכי,ביארלכך.רחמנאאסרמיופריצותא,לבעלה

,עברהוהיא,כןתעשהשלאבההתרהכשבעלהובפרט,פרוצהדהיא

דלמאחיישינןד,ונסתרהבעלהלהשקינאסוטהוכמו,זינתהדלמאחיישינן

שמא,זינתהלאודאישמשחקתבשעהדאףהכא,סתירהבשעתזינתה

 .התראהלאחרובפרט,אחרתבפעםזינתה

,ציוןהתפארתביאר.'וכורחמנאתלהדבעלבקנויאמרינןמי',גמ)ז

דומהעצמהמצדהסתירהאבל,שנסתרהאחריאוסרההקינויהאם,דהספק

למחוללבעלאפשרזהולפי,אותהסריםאודאינםקנויללאהסתירותלכל

אף,אוסרתההקנוישאחרדהסתירהאו.שנסתרהאחריאףקנויועל

בהאיןקינויבלישבסתירהמשוםוהיינו.אוסרתהאינהבעלמאדסתירה

אחריכשנסתתרהאבל,כךעלמקפידאינושבעלהכיון,כךכלפריצות

עללמחוליכולבעלהןאיךהלכ,פרוצהשהיאראיההוינויהקי,הקינוי

 .שנסתרהאחריקינויו

תליאדפלוגתתם,ציוןהתפארתביאר.ורבינאאחארבבהפליגי',גמ)ח

דאמרדמאן,תורהדברהסתירהבאיזה,)ב"הא"פ(בירושלמידפליגיבהא

משום,האסורהבסתירהדיברהדהתורה,סברמחולאינוסתירהלאחר

,למחוליכולואינועליוהתאוסרדהסתירהןנותהדיןהלכך.דתעלדעוברת

.ובבעלה'בהדמעלהפריצותהגודלעלמעידהקינוישאחרישהסתירהכיון

בסתירהאףדברהדהתורה,סבר,מחולנמיסתירהדלאחרדאמרומאן

,הבעלקפידתמחמתאלאאינודאיסוראובנהאביהעםכגון,אסורהשאינה

וכיון,דתעלעברהשלאכיוון,סתירהלאחראףלמחולהבעלמציולכך

 .לסתירהסתירהביןהכתובחילקלא,למחוליכולשהבעלסתירהשדי

הא,א"הגרעבחידושיהקשה.מחולנמיסתירהלאחראמרוחד',גמ)ט

דספקש"לראףו,טמאודאיהיחידברשותטומאהדספקילפינןמסוטה

במהאיסורהספקנסתלקךאי,מקוםמכל,מספקטמאהיחידברשותטומאה

כלאוהוי,למפרעהקינויאתתעוקרהקינויתלימחד,ותירץ.וקינויעלדמחל

טומאהדספקדאמרינןדהא,ביארזהולפי.איסורהיהאלכוהוי,קינא

אמרהדהתורהאלא,נבעלהדודאידדניןלא,טמאודאיהיחידברשות

עלכשמחלאבל,עליוספקשםשזמןכלוהיינו,כוודאידינויהיהזהדספק

 .כוודאילדונוספקכאןאיןקינאכלאוהויהקינוי

לקיימהרצהאםדתעלעוברתנמיותיפשוט,בעלמינהשמעה"ד'תוס  )י

אלאמחולדקינויואיפשיטאלאהא,אורההקרןהקשה.בההתרהאם'אפי

לפשוטןלמנאכןואם,למחוליכולאינוסתירהלאחראבל,סתירהקודם

דסברם"הרמבדלשיטת,וכתב.מקיימהלקיימהרצהאםדדתעלעוברתגבי

ה"בדי"רששכתבוכמו,שפיראתי,פשיטותאהוילומרתמציאםדכל

,מוכחורבינאאחאדרבדמפלוגתא,כתבעוד.לומרתימציאםדהוי,שמחל

הוסתירבקינויאלאפליגילאכאןדעד,לקיימהיכולדתעלדעוברת

 .בההתרהאםאפילולקיימהיכולדתעלעוברתשאראבל,דאורייתא

.דמיכגבויליגבותהעומדשטרסברישמאיביתקמיפלגיבמאי',גמ)יא
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דתעלכעוברתדינהיהיהולאכתובהנוטלתאיאמ,אורההקרןהקשה

דכל,סברישמאידביתלומרדצריך,ותירץ.כתובתהדאבדהבהתראה

.שתתהשלאאונסאירעאפילו,בחזקתההכתובה,יהלשתראויהשהיתה

,סבריהללובית.לשתיהראויההיתהלאאםאלא,כתובתההפסידהולא

העומדדשטר,כתובהנוטלתאיןנמי,אונסידיעלהשתיהבטלהדאפילו

 .דמיכגבוילאוליגבות

'התוסהקשו.דמיכגבויליגבותהעומדשטרסברישמאיבית',גמ)יב

שותותדלאיבםושומרתארוסהשנאמאי,נוטלותא"בשה"ד:)לח(ביבמות

ישיבםושומתדבארוסה,ותירצו.שמאיביתפליגיולא,כתובתןנוטלותולא

מתודיכאהכןשאיןמה.ליבדקיכולהשאינהכיוןדתעלעוברתלחושבה

ג"פ(החושןובקצות.בשתיהליבדקיכולההיתהשנסתרהדבשעהבעליהן

,כגבויהוילאשמאילביתגםנכסיםאחריותבושאיןדבשטר,תירץ)ה"סק

,)א"הימאישותו"פ(ם"הרמבשכתבכמו,נכסיםאחריותליכאובארוסה

 .חרימבניעיקרגובה,ומתכתובהלהוכתבהאשהאתדהמארס

 ב"ע כה דף
הןבחזקתהבחייםשהיאהכאאבל,ד"בתוה,אומריםהללביתה"ד'תוס)יג

אובחייםהיאאםשנאמאי,סוטההמנחתהקשה.'וכודלמאאויםעומד

שהיאאף,עליושאחריותןמאחר,קיימיהבעלחזקתבדדאמרלמאןהא,לא

כרחךדעל,ותירץ.מוחזקיןהבעליורשי,זינתהאםלןדמספקאכיון,בחיים

.בחייםבעודןנכסיהוומיבחזקתופליגי,שניהםמתוםאאלאפליגילא

נתרוקנההבעלבמיתתדילמא,בחייםעדייןוהיאהבעלדמתהשתאבלא

 .קאיכדקאידלמאאו,לאשהוחזרההבעלרשות

עמדלאמעולםשטראותודשמאמודוש"באפילו,ד"בתוה,ד"בא)יד

מקוםמכל,למפרעכתובההחיובדבטלאף,דבזנות,נטעהכרםביאר.לגבות

כןשאיןמה.חיובחזקתאיכאלכך,חייבהיההזנותקודםמגרשההיהאם

הללובית.טעותמקחהוילאלתר,בתוליםלהמצאולאהאשהאתהנושא

 .למפרעספקהויהשתאמקוםמכל,חיובחזקתהיהעכשיודעדדאףסברי

הלכך'וכוהכרםכלאיעיוןוצריך,ד"בתוה,דמיכגבוילאוה"ד'תוס)טו

,מכתתכתותילמימרשייךדלא,איתןהמצפהביאר.להדדילדמוייליכא

מה,ולולבכשופרבשלמותביחדמחוברהשיעורשיהיהדבעינןהיכאאלא

 .בכמותנמדדשהשיעורבדברכןשאין

לאהכלדבריאיילוניתאבלוזקנהבעקרהמחלוקתנחמןרבאמר',גמ)טז

בעקרהדרבנןודטעמיה,כתב)ג"מד"פהמשניותבפירוש(ם"הרמב.שותה

דלאמשום,אורההקרןוביאר.להזריעראויותשאיןמשוםנמיוזקנה

היתרצדדאיכאכיוןדהא,לוראויהדאיןמשוםדחכמיםדטעמיהומסתבר

גבילתקנתאלרבנןלהודסביראהיכיכי,בניםבתשהיאנוספתאשהליקח

 .לוראויהאדהוי,חבירומעוברת

.הריוןדבתמינאנהיוזקמכהידיעלועקרה,איילוניתאבלה"די"רש)יז

וזקנותדבעקרות,אחרבאופןלקיח)ף"הרימדפי:גדףיבמות(יוסףבנמוקי

בתורתוהקשה.באיילוניתכןשאיןמה,ֵשםלהקיםוראויותשנפקדומצינו

איילוניתאףגוונאוכהאי,נסבדרךהיינושנפקדווזקנותעקרותהא,הקנאות

,לידהבתוחשיב,קלנסהוישתלדהוזקנעקרהדדנס,ותירץ.לילדראויה

 .גדולנסדהויבאיילוניתכןשאיןמה

 א"ע כו דף
הקשה.נסתרהומשכנסה'וכויבםולשומרתלארוסתוהמקנאאבל',גמ)א

,נשואהכשהיאדלהשקותה:)כה(לעילדקאמרפפארבהא,סוטההמנחת

דדחינהי,הכיתימאלאדאי.יבםושומרתאארוסהאתרווייהוקאיודאי

ברייתאךלהמייתיאמאי,כןואם.למימראיכאמאייבםמשומרת,רוסהמא

.בשניהםדאיירי"לארוסתודהמקנא"לברייתאולא,בארוסתודאיירא

 .דהכאהאיידעלאואיהו,להקאמרגופיהפפארבברייתאדההיא,ותירץ

.וזקנהעקרהבהדיאיילוניתתנאלאאמאיתימה,שנשאה"ד'תוס)ב

וזקנהדבעקרהמשוםנקטהדלא,תירץ)י"המסוטהב"פ(למלךובמשנה

מה,ובניםאשהליהאיתאי,מחלוקתבהםשאיןפסוקותלכותבהאיירי

 .ובניםאשהליהאיתאיאףפליגאלעזרבןשמעון'רד,באיילוניתכןשאין

איתנרכבר'וכוומתוובניםאשהלוהיו'וכובירושלמי,ישאלאה"ד'תוס)ג

הקרןוהקשה.להיפךהדיןדהוא,כתב,עצמומעוברתה"ד'ובתוס.לשתות

בשעתהא,לסתירהקינויביןמתודאם,מסתבראאיפכאדלכאורה,אורה

קודםלונולדוואם,תשתהולאלוראויהשאינהשהאהיתהסתירה

דהקינויגבעלדאף,כבארוסהותשתהלוהראויהאשהאהויהאסתירה

משקהונסתרהכשכנסהמקוםמכל,לשתיהחזיאדלאאירוסיןעתבשהיה

 .אותה

חבירומעוברתגביכמואמרינןולא,ד"בתוהעצמומעוברתה"ד'תוס)ד

ראויהאינהחבירודמעוברתכיון,לחלקדהטעם,ציוןהתפארתביאר.'וכו

אבל,לאישותשעהבאותהראויהשאינהמפניעצמהמחמתלשתות

שלאלההגורםהואאחרודבר,עצמהמחמתלשתותאויהרעצמומעוברת

 .השקאהמדיןנדחתהלאדלעולםמשום,לשתותכךאחריכולהו,לשתות

למלךהמשנההקשה.היתהקינויבתדלאוהשותאינה,ד"בתוה,ד"בא)ה

מעוברתדבמתניתיןחכמיםסובריםהיאךלדבריהם,)י"המסוטהב"פ(

חייבדהיהלאישותראויותהיולאקינויבשעתהא,שותותחבירוומניקת

קינוידמשעתדכיון,שאניחבירוומינקתדמעוברת,ותירץ.בגטלהוציאן

נדחיתדכברלומראפשראי,לאישותראויההיאשתיהדבשעתידעינן

יהיואםידעינןלאקינויבשעתד,בניםלושאיןבמיכןשאיןמה,מלשתות

נדחיתדכבראמרינןבניםלושנולדואףכיהומשום,שתיהבשעתבניםלו

 .מלשתות

:)לאברכות(ח"בצל.'וכולימאישמעאל'ורתימה,לואמרה"ד'תוס)ו

בעלההרי,להסתתרהאשהתסמוךדאמאימשום,הכילמימרדליכא,תירץ

,בעקרהכןשאיןמה.סוטהמיישקנהולא,כתובהלהוליתןלגרשהיכול

אולידתסתתרואז,שניםעשרכלותלאחרשלהתגרצריכההכידבלאו

 .בניםותלדסוטהמיישקנה

דאף,לבארנראה.'וכולעילאפיקתיהוהאתימה,ואמרתה"ד'תוס[)ז

משוםהיינו,יבםושומרתארוסהדהיינו,קראמחדתרימרבינןנמיהתםד

,גריםכןשאיןמה".אישךתחת"מ,טעמאמחדשתיהלעניןדאימעיטו

 ].)ו.נ(".ישראלבני"דאחרינאמקראנהולמעוטיתךדעדסלקא

איתאהא,אורההקרןהקשה.פשיטאמשוחררועבדגראשת',גמ)ח

י"וברש,הגיורתאתמשקיןדאיןאמרמהללאלבןדעקביא,.)יט(בברכות

,משוחררועבדגרלאשתפרט"ישראלבני"דכתיב,כתב,לאה"בד)שם(

,כתבלכך.תנאכהאידלאלןמעמשקאהא,פשיטאהכאפריךומאי

 .לחודבגיורתפליגדעקביאדמשמע

 ב"ע כו דף
כתב.'וכוגדוללכהןמאלמנהלהשמעינןהאתימה,האאבלה"ד'תוס)ט

דרשאהךנתבארלאבמתניתיןדהא,כךכלתימאכאןדאין,אורההקרן

אמינאהוה,מקניןהעריותכלידידעלהךתנןלאואי,"אשתותשטהכי"ד

דלאעינןואשמלהכי,לבעלאסורההכידבלאומשוםנמידאלמנהדטעמא

אסורההכיבלאודגבעלאף,מקניןעריותכלידיועלהואטעמאהאימשום

 ."אשתותשטהכי"מטעמאוברישא,לבועל

 

 כודף  – כהמסכת סוטה דף 
 ח"התשססיון ' זט –סיון ' טו



 

ביןלחלקדיש,תירץ)ב"סקיאסימן(מילואיםובאבני.'וכותימא,ד"בא)י

עריותאותןנמיהווהעריותכלבכללד,העריותללכגדוללכהןאלמנה

עלנוסףאיסורחיילדלאאמינאדעתךוסלקא,אוסרןבחייהיתרלהםשאין

,כוללידיעלחמוראיסורעלחייללאקלדאיסור,דבעלכוללידיעלהבועל

לכהןאלמנהגביאבל.יוסי'ראמרה"ד.)ג"ל(יבמות'תוסמחשהוכיוכמו

כיון,שותהיתההקראהאידבלאו,"תשטהכי"דקראאיצטריךשפירגדול

,חריבהובמנחה.נינהולאויןדתרוייהו,דבעלכוללידיעללבועלדחייל

ליישבכתבו.הבעללגבימוסיףאיסורהוויאהאדטומאה,עליוהקשה

דמשכחתמשום,דשותהאמינאהוהגדוללכהןאלמנהגביד',התוסקושית

,"ונטמאה"ביהקרינןשפירכןואם,גדולהכהןיסתלקאםאלאיסורהיתר

לאיסורםהיתרשאיןבעריותאבל,שותהדאינהקראבעיהכיומשום

משמעקא,ידםעלמקניןדאיןאמינאהוה,"ונטמאה"הבקרינןולא,לעולם

 .לן

שאינופ"אעאחדויוםשניםתשעבןידיעלנאסרהאבל,ד"בתוה,ד"בא)יא

פחותדקטן,כתב)ו"המסוטהא"פ(ם"הרמבד,הביאחריבהההמנח.איש

 .עליואוסרה,אחדויוםשניםתשעמבן

ילקח)ב"סקיאסימן(מילואיםובאבני.ל"קממאיתימא,אבלה"ד'תוס)יב

עלאיסורעלחלאיסורדאיןנהיהעריותדבכל.כוכביםלעובדעריותבין

).'יבאותלעילעיין(,חמורעלקלדהוימשום,דבעלכוללידיעלהבועל

איסור,איסורעלחלאיסורדאיןמקוםדכל,עליהרכוב"איסור"מקוםמכל

:)לב(ביבמותוכדאיתא,השניעלעונשיןשאיןאלא.הותרולא,עליהרכוב

גםדכיוןלבעלמיתסרכןואם.גמוריםרשעיםביןלקוברומינהדנפקא

שוםיהעלדליכאנכריגביאבל.ליהערכיבדסוטהאיסוראיכאלבועל

עלחלהאיסורשאיןמהדמשום,הבעלעלחיילדלןמשמעקא,איסור

 .עליומלחולמעכבאינוהבועל

מהלפי,אורההקרןהקשה.בבהמהזנותדאיןהבהמלמעוטי',גמ)יג

ולא"ישא"מאימעיט,ביאהדביאתואףדקטן,אבלה"דלעיל'התוסכתבוש

ולמה,בהמהולא"איש"מאימעיטשפיר,בהמהבזנותישילואפכןאם.קטן

מסוטהא"פ(ם"הרמבדלדברי,וכתב.לבהמהזנותדאיןלאוקמיס"להשליה

 .ובהמהקטן,הוילתרוויממעטינןזנותדאיןמשוםדדווקא,ניחא)ו"ה

שכתבמהלפי,אורההקרןהקשה.רחמנאאסרמיפריצותא',גמ)יד

בלאועוברתעריושלקריבותדעל,)א"הביאהמאיסוריא"פכ(ם"הרמב

דוקא"רחמנאאסרמי"דקאמרדהא,ביארולכך.קשיאמאי,"תקרבולא"ד

קראאיצטריךולא,האמשוםשתיאסרמסתברדלא,קאמרסוטהלענין

ואינההעראהדאינודאמרלמאןאפילו,נשיקהכןשאיןמה.למעוטי

.תליאדבעלדבקפידאאמינאוהדהלאבייליהדסביראמשום,נאסרת

דתליאלטעמאנחתינןבמסקנאדרקמשמע'דבגמ,עיוןצריךלכאורהו[

דתליא'הגמהבינהאמינאבהוהאבל,מיעוטאאצטריךולכך,דבעלבקפידא

 .]בקפידאתליאולא,ידועלשנאסרתבדברלהקינאאם

שלאלהבעלעמותסתריאל,כדרכהשלאלהלשקינאה"די"רש)טו

שלאעללהקנאי,שבקינויבעידבדבריודייק,חריבההמנחה.כדרכה

 .כדרכהשלאעליהובאסתםלהנאישק,כתבובמאירי.כדרכה

 

 א"ע כז דף
דפליגיציוןהתפארתביאר.דומהבתאדםישאאמריוחנן'ור',גמ)א

"לעתיםבינהיודעיישכרומבני"הפסוקעליוסי'ורתנחומא'דרבפלוגתא

בינהיודעי"דמפרש,יוסי'כרליהסביראדשמואל,)לג,ב"פיאהימיםידבר(

לאהטבעאבל,לעברצריכההשנהאיזויודעיםחכמתםשבגודל"עתיםל

ההלכה,מהבעלדהוובעילותרובבתרדאזלינןאףולכך.בהוראתםנשתנה

יוחנן'ור.פסולהמטיפההיתהשיצירתהכיוןהבתשלטבעהשינתהלא

ולכך,הטבעיםעתידמשניםהיוהוראתםידישעלדאמר,תנחומא'כרסבר

ההלכהדכיון,פסולהמטיפהיצאהאםדגם,דומהבתדישאטפיניחא

 .ישראלבתכלכמובצניעותלהתנהגטבעהנשתנה,היאכשרהדקבעה

הקשה.גוונאכהאיבדומהמיירילאהכאומיהו,ד"בתוה,דומהה"ד'תוס)ב

בתהישאדלאשמואלאמרטעמאמאי,דפסיקבקלאמיירידאי,אורההקרן

,נמייוחנן'ולר,כשרהנמיבתההקולדפסקכיוןהא,סולהפמטפהדבאה

שפירדמיירי,כתבלכך.הבעלאחרבעילותדרובלטעמאאיצטריךאמאי

אותהלישאאחרלישראלשרילשמואלהכיואפילו,פסיקדלאבקלא

באהפסולהמטפהדשמא,ישאלאבתהאבל,ותחתיתזנהלאדשמא

לאואותה,הבעלאחרבעילותדרוב,בתהאתישאיוחנן'ולר,היאוממזרת

טעמאמאי'התוסקושיתתיקשילאד,כתבעוד.תחתיותקלקלשמאישא

דאזילדאיהו.פסיקדלאבקלאאייריהא,להחוששיןדאיןשמואלאמר

 .פסיקדלאבקלאפילואמוציאיןאיןדמבעל,לשיטתו

,אישה"ד'תוסהכתבו.להםמקניןד"שב',וכולרבותאישאיש',גמ)ג

והתורת.קינויהאיידיעלולבועללבעללאוסרהאיצטריךקראדעיקר

לבעלליהדניחאשליחותמתורתמועילאם,חקר)א"היא"פ(הקנאות

דמילתאמאדסת,.)כה(לעילבגמראוכדאמרינן,לאשתויקנאדיןשהבית

או.דינאדביתאזילוהויויערעריבאואם,דיןביתדעתעלמסכיםאדם

במקוםישראלכללשלאפוטרופסיןדיןדהביתאלא,שליחותמתורתדאינו

מועילדמילתאעבדינןה"בד.)כה(לעילי"מרשוהוכיח.לבעלליהדניחא

 .שליחותמדין

סברידרבנן,חריבההמנחהביאר.'וכווהביאוקינאבעינןסברירבנן',גמ)ד

,אחדגוףכדהוולאאבל,המשלחשעשהכמורקהויהשליחותדהתיחסות

נמידפעולתואלאאחדבגוףבעינןדלא,ליהסביראיוסי'ור.מהנילאולכך

שניהםנעשווכאילוהמשלחכגוףנעשהדבשליחותליהדסביראאו,מהני

 .אחדגוף

מהלפי,אורההקרןהקשה.והביאוקינאינןבעלאסבריוסי'ור',גמ)ה

יוסי'רסבראיך,הקינויבשעתתלוידהכל,לאה"ד.)כו(לעיל'התוסכתבוש

,שאולהדברותירץ.להשקותיוכלשלאבשעהשנעשההקינויעלדישקנה

ליהסביראדלאוכיון,לזכותונעשהדכיון,שלוכקינויליהדחשבינןדכיון

גמורעיכובהוילאשוטהשהואמהכןאם,"והביאוקינא"ןדבעינ,יוסי'לר

 .קינויבשעת

הקשה.קפידלאממשדאהעמדהמינהשמע,ד"בתוה,אשירבה"ד'תוס)ו

דכיוןחודשבןשאניד,ותירץ.גוססממעטאמאי,כןאם,חריבההמנחה

גוססאבל,העמדהבכללשפירהוי,חיגרכמואחרידיעללהעמידושיכול

 .ליהממעטינן,להעמידודרךאיןוגם,ראפשאיאחריםידיעלגםד

 ב"ע כז דף
יעקבשבותת"בשו.ואמרהדכתיבשותההיתהלאשאילמתכשם',גמ)ז

השביע"דקמאמקראשותהדאינהילפינןלאדמהאדייק)קנוסימןא"ח(

ידיעללהשביעדשייך.להישבעיכולהאינהואילמת,"האשהאתהכהן

בעמודמתחילה(דכתיבה"ד'בתוסהא,)ה"סק,צו(התומיםוהקשה.הכתיב

מציאלאמקוםדמכלכיוןיתיראקראהוי"ואמרה"דדקראוכתב)'א

מנחתועיין.שבועהלקבללאילמתאפשרדאילהדיאחזינן.שבועהלקבולי

,בכתבשבועהדמהנינימאאידאף,כתבהקנאותובתורת).כד,שסה(חינוך

דהטעםכיון,בכתבאהנילאעלמאלכוליהכא,כדכתיבקראבעילאאיוגם

מתנתכגון,פשראבדאיירידקראדאמרינןמשום,כדכתיבקראבעינןדלא

אפשראידהא,ודיומקומועלתןילוובאין,בוהןלוביש,מצורעדבהונות

 

 זכדף  – וכמסכת סוטה דף 
 ח"התשססיון ' זי –סיון ' זט



 

למה,דווקאלאו"אמרה"האדאי,הכאכןשאיןמה.אחרבאופןלמיכתביה

בפהביןמעדמש,האשה"והגידה"למימרהלהוי,"ואמרה"התורהכתבה

,כתבחריבהבמנחהאבל.בדווקאדהוימשמעהכיומדכתב,בכתבובין

כמואלא,הכתבידיעלשבועהמהנידלאהוכחהליכא'התוסדמדברי

נשא(בספרידרשינןדבסוטהוהיינו,שבועהלקבלשייךדלא'התוסשכתבו

הויכתיבהידיעלכןאם,מאיליהתישבעולאהכהןדישביענהדבעינן,)נט

כתיבהדמהנימאיוכל,כהןשלדיבורועלנשבעתולאמאיליהכקופצת

 .עצמוידיעלשבועהדמהניבמקוםרקהיינובשבועה

  בודקין שהמים כשם פרק
 

אוקימנאדהאממנינאלאונטמאהוהיאונסתרה,פעמיםשתיה"די"רש)ח

:)ב(דלעיל,ש"הרא'תוסהקשה.אחדבעדודאיתלטומאהקמאבפרקלעיל

לאקושידאיצטריך,ותירץ".נתפשהלאוהיאבהאיןועד"מלהשמעינן

 :).ב(כדלעיל,לטומאהסתירה

בהשישאיבריםח"רמנגדהמארריםמנין'וכוירושלמי,כשםה"ד'תוס)ט

ואית,דלתותושתיציריםישתנוספולאשההא,חדשההמנחההקשה.'וכו

כמו,שתיהבלאאףתלקהודאיבאלודבאברים,ותירץ.איבריםב"רנלה

אך.ח"רמאלאנשארולא,תלקהבהשחטאהאברבאותול"חזשאמרו

.המארריםכמספרליכאנפשךוממה,ח"מרמנחסרלבועלזהדלפי,הקשה

 .עיוןבצריךונשאר

מקבלתשהיאביאהכלעלאותהבודקיןשהמיםכשם,ד"בתוהד"בא)י

כלעלאותהבודקיןדהמיםאפשרהיאך,אורההקרןהקשה.'וכומבעלה

המיםאיןגוונאהאיבכיהא,הבועללאחרמבעלהמקבלתשהיאביאה

בשוגגעליהשבאבדאיירי,ותירץ".מעוןהאישונקה"מדכתיבאותהבודקין

הוכיחש"הרשו.אותהקיןבודהמיםגוונאובכהאי,שנסתרהיודעאינוד

.אותהבודקיםהמיםאיןבשוגגדאפילו.ונקהה"בד.)נח(יבמות'תוסמ

אחרעליהבאאםיודעאינואכתיהשקאהדבשעתמיירידהכא,כתבהלכך

 .להבדקיגוונאהאידבכי,לאאושנסתרה

אותוובדקושוגגתוהיאמזידהואשהיהתפתר,ד"בתוה,כשםה"ד'תוס)יא

כהןאשתגבי.)ו"כ(לעילדאיתאהאמ,אורההקרןהקשה.אותהדקובולא

דסלקא.איבריםדרךמתנוונהדאפילולןמשמעדקא,לבעלהדמותרת

משמעקא,אורחיהכימיאבדקוהלאהכיומשום,באונסזנאידזנויידעתך

המיםבדקואינפשךדממה,להקשותישהשתאדאמרינןמאיולפי.לן

זינתהלאכרחךעלהוובדקלאואי,לכהןואסורהזינתהבאונסוודאי,אותו

 .לפנינוהבועלדאיןבגוונאנןדאיירי,ותירץ.כלל

המשנההקשה.'וכועמיתךאשתואלבהתלוישהדברומנין,ד"בא)יב

לאוהיא"מיליףלאאמאי,)לחקורישעודה"דא"הימסוטהב"פ(למלך

האונסתלהלאוהכתוב,לבעלהשריאדבאונסילפינןדמהכא,"נתפשה

כמו,בהתלויהדברנמיבועללגביד,לילףאתידהשתא,ותירץ.בהאלא

 .בעללגבי

'דר,ציוןהתפארתביאר.משהישיראזעקיבא'רדרשביוםבו',מתני)יג

לעולםחלקלהםאיןהמדברדדור,:)קי(בסנהדריןלשיטתואזילעקיבא

משום,משהאחרישירהעוניןישראלהיוש"לאמר"לתיבתדרשולכך,הבא

סביראנחמיה'ור.מעצמםשירהלומרבכוחםשיהיהבמדריגהעמדודלא

אתכקוריןליהסביראולכך,הבאלעולםבאיןדהןדאמראליעזר'כרליה

 .וגמרואחריוענווישראלתחילהפתחדמשה,שמע

 א"ע כח דף

מאי,קנאותהמנחתשההק,שנסתרהלאחרעליהשבא,דאיה"די"רש)א

,ירךונפילתבטןבצבייתלדידיההמיםיבדקוזהעוןידידעלדעתךסלקא

יבדקוהושהמיםיתכןואיך,בלאואובעשהרקהיאלבעלהסוטההא

 .עיוןבצריךונשאר,מיתהלויביאוהו

דקינוי,שאולהדברביאר.אסורההספקשעלהכתובלךמגיד',גמ)ב

תריהנךמשוםאלא,זינתהאםספקמשוםבהםאיןעצמםמצדוסתירה

"נטמאהוהיא"דקראי לדונהישונסתרהלהקינאשאם,"נטמאהלאוהיא"

,ביארזהולפי.לגמריטהרתהחזקתואיתרע,זונהספקלכללכנכנסה

ליהדסבירא)ב"עא"ידף'אשער'דביתהארוךהביתבתורת(א"דלהרשב

תורההשחידשדכיון,ניחא,חומראלהתורהמןדאורייתאדספיקא

ספקאיסורבדיןאסורהממילא,כספקולדונהטהרהמחזקתלהוציאה

,)ב"הימתמטומאתט"ופז"היביאהמאיסוריח"פי(ם"להרמבאבל.תורה

לומרצריךכרחךעל,מדרבנןלחומראדאורייתאדספיקאליהדסבירא

 .הספקשיתבררעדאיסורלדינהולהחליטזונהכספקלדונהתורהדחידשה

,סוטהספקדהאיסורבגדרשיטות'גדאיכא,שאולהדברכתב.שם',גמ)ג

עליהבאאםד,מוחלטעשהאיסורדאיכא,מהה"בדהכא'התוסדעת.א

:)יא(ביבמות'התוסדעת.ב.גמורבעשהעברהיאטהורהאםאף,בעלה

כבסוטה,סוטהפקבסאףעליוללקותבעלגביגמורלאודאיכא,מאיה"ד

באזהרהאינהסוטהדספק,)ד"הימגירושיןא"פי(ם"הרמבדעת.ג.ודאית

דיש,וכתב.מדאורייתאספקבאיסורואסור,ספקבאזהרתאםכימוחלטת

לאואי,דכתבמהא,ם"הרמבכדעת,מגידה"בדי"רשדשיטתלהוכיח

לאוואף,טומאהשלמוחלטעשהכאןדאין,משמע.אסורהלהמשקה

 .ליכא

אישואשתאשתולשוגגהדיןוהוא,ד"בתוה,עשהלאסוטהה"די"רש)ד

גוונאבלאוקמיאיצטריךאמאי.קנאותהמנחתהקשה.'וכובביתעמו

דכיון,ותירץ.שגגהכשהנבעלתלבעלהלהתירהסגיהא,שוגגנמידהבועל

האכןאם,בועללגביביןבעללגביביןהיינו,כוודאיספקהכתובדעשה

וביןלבעלביןלגמרידמותרתהיינו,כמזידשוגגבהעשהשלאדאמרינן

כשיטתי"לרשליהדסבירא,בשוגגנמישהבועלאוקמילכך,לבועל

והיאמזידהבועלדאם,כשםה"ד:)כז(לעיל'בתוסההובאששלמיהירו

 .אסורהלבועל,לבעלהדמותרתנהי,שוגגת

כאילושתיהקודםאוסרההכתובלומריש,ד"בתוה,ל"תמהה"ד'תוס)ה

,ודאיאומספקאסורהאםמינאדנפקא,א"הגרעבחידושיכתב.ודאיהיא

אפשר,מספקאלאאסורהאינהדאם,עמהלשמששלאדנשבעבגוונא

לאומשוםאידסוטהלאומשוםאי,נפשךממהולהלקותולהתרותו

אסור,טהורההיאפילואדדהיינו,כודאידאסורהאמרינןאיאבל.ועהדשב

ואסורהזינתהלאדדילמא,נפשךממהלהלקותושייךלאכןאם,בעשה

היכא,בינייהודאיכא,כתבאורהוהקרן.חלהשבועהואין,עשהמחמתעליו

 .טהורהונמצאתשתתהכךואחרשתיהקודםתרומהדאכלה

מאי,א"המהרשהקשה,ספיקאלמיסרקראאיצטריךוכית"וא,ד"בא)ו

אחזקתדאוקמאמשום,להמטמאינןהוהלאקראלאואיהא,קושיא

דקתני,דגמראלישנאאהיתה'התוסדקושית,תירץאורהוהקרן.טהרה

,ספקדהוילתנידסגיד,איצטריךלאוהא"אוסרהשהספקהכתובלךמגיד"

 .דאסורהידענאואנא

הקרןהקשה.יוכיחופסחועושהנזירלמיפרךליכא,דיןאינוה"ד'תוס)ז

טומאתספקבהןעשהדלאיוכיחולמימרדאיכאדעתךסלקאמאי,אורה

קנאותובמנחת.בוודאיאפילוהותרההתהוםטומאתהא,כוודאיהתהום

לנזירהתהוםטומאתדהותרדהא',התוסדשיטת,מהכאדמשמע,כתב

 .הותרלאטומאהודאיאבל,טומאהספקבדווקאהיינופסחועושה
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הקשה.'וכונדהמסכתברישדהא'וכולמתמהאיכאאבל,ד"בא)ח

איכאדמשום,מסוטהלמילףדליכאאמרינןשמעון'לררקדהא,א"המהרש

ובמנחת.לדבררגליםשכןפרכינןולא,ילפינןלרבנןאבל,לדבררגלים

רגליםשכןפרכינןולא,מסוטהילפינןדלרבנןדהאסברי'תוסד,תירץקנאות

משויולכךלריעותארתיתדאיכא,חסרונמצאשנמדדבמקוההיינו,לדבר

.כודאידלהוייעותאלרדתרתיסבראהךאליםלאשמעון'ולר.כודאיליה

אףהא,כודאידהוימסוטהמקוםלכלילףלמשייךאיך'התוסמקשוהלכך

כרגליםוחשיב,לרעותאתרתידהויבמקווהאלאמסוטהילפינןלארבנן

 .לדבר

 ב"ע חכ דף
טמאספיקוהיחידברשותלישאלדעתבושישדבראמרוומכאן',גמ)ט

מציהיכי,התםה"ד:)ט(בחולין'התוסהקשו.טהורספיקוהרביםוברשות

,ותירצו.טהרהחזקתהלאיתסוטההא,הרביםברשותלטהרמסוטהלמילף

כןאם,הקשוו.חזקתהואיתרעלדבררגליםהוי,ונסתרהלהדקינאדכיון

,ותירצו.חזקתהאיתרעהא,היחידברשותלטמאמסוטהלמילףמציהיכי

דאף,אחזקתיהמוקמינןולאכוודאיהכתובדעשאהמסוטהגמרינןדשפיר

היהלאעדייןאחזקתהמוקמינןהוהאימקוםמכל,חזקתהדאיתרעגבעל

איתרעלאדסוטה,ביאר)ז"פא"ש(שמעתתאובשב.טמאהודאילהיותלה

,טהרהחזקתביהאיתאפילוטמאהיחידברשותכןואם,דידההיתרחזקת

לבועלדהא,דטהורשפירילפינןנמיהרביםוברשות.מסוטהילפינןושפיר

הכיואפילו,אישאשתאיסורבחזקתהספקדנולדכיון,היתרחזקתליכא

 .טהורספיקוהרביםברשות

דעתבושישפ"אעוהכא'ווכשזינתהקטנה,ד"בתוה,מכאןה"ד'תוס)י

,לבעלהמותרתדקטנהטעמאהא,סוטההמנחתהקשה.טהורספיקולישאל

,"נתפשהלאאוהי"כדכתיב,כרצוןאונסהכתובבהעשהלאדסוטהמשום

כאונסוהווי,להתרצותיכולהובקל,קלהשדעתהמאחררצוןלהאיןוקטנה

 .עיוןבצריךונשאר.גדולהגביל

.הרביםכרשותליההוהשלשדאיכאכיון,הרביםשותברה"ד'תוס)יא

,טומאהמחמתדאיסורהכיון,מנדה'התוסדהקשואדה,ש"הרשביאר

,טומאהמשוםנמידאיסוראכסוטהו,"טומאתהבנדתאשהואל"תיבכדכ

 .טומאהבהןדליתאיסוריםלשארדמיולא

שרץד,לשרץדמידלאמידיקשיאלאמהתםמיהו,ד"בתוה,ד"בא)יב

אחדראיתישאמרהרואההא,סוטההמנחתהקשה.וטהורנגעשלאאפשר

,שניהםלטהרראפשאינמי,מכםזהאילימספקאאבל,איודשנטמאמהם

ה"ד.)נז(בנזיר'התוסכתבושמהלפי,ותירץ.נשיםדשלשדומיאהויכןואם

,נאמןההילאאותומכחישיםהיודאם,שותקיםדהםדאיירי,נזיריםשני

,נגעשלאאפשר,נגעשלאלומראותומכחישיןהיואםדהא,דקילוכיון

,מהןאחתנטמאהדלאאפשראי,דהאשהבההיאכןשאיןמה.טמאיםאינן

 .יוכיחשהדםכיוןהכחשהשייךולא

ברשותטומאהספקוהוישלשהויאוהיאחברותיהסוףסוף,ד"בא)יג

דאיכאהיכאדכלדאמרינןדהא,תירץ:)ה(בנדהא"הרשבובחידושי.הרבים

כחדמאהאפילו,נשיםאבל,אנשיםהשלשבדוקא,הרביםרשותהוישלש

באישאלאסתירהאיןסוטהמה,מסוטהדגמרינןהואהיחידורשות.דמיין

שניעםמתייחדתאשהשהרי,סתירההוילאוהיאבשנייםאבל,אחד

אישעםמתייחדותנשיםתישדאיןסתירההוינשיםשתיאבל,אנשים

כגוףאלא,המניןבכללנחשבתלאדהיא,ן"הרמבבשםתירץעוד.אחד

רשותהוי,מההיאלברשלשאותהתונושאאםזהדלפי,וכתב,השרץ

 .הרבים

כרשותלעולםחשיבדלילהאלמא'וכודתנןמהאוקשה,ד"בתוה,ד"בא)יד

בנידרובמשוםוטמא,במדרסיאיירהתםהא,קנאותהמנחתהקשה.היחיד

דבהכימגעלעניןאבל,שםמונחמהיודעיםשאינםכיוןבלילהדורסיםאדם

 .עיוןבצריךונשאר.טהורספיקובלילהאפילוהא,הכאאיירי

.ולכאןלכאןהיחידרשותהגשמיםימותעליועברואבל,ד"בסוה,ד"בא)טו

עליהעברודאם.א,פירושים'בפירש,אלאה"ד:)קנג(בתראבבאם"ברשב

ימותומשיגיעאפילו,היחידרשותֵשםמיניהפקעלותוהגשמיםימות

ימותבבקעהשהיתהטומאהאותהעלדעברודמיירי,ח"הרבשם.ב.החמה

 .היחידכרשותדינוכןואם,הגשמים

כאןדאין,אורההקרןכתב.'וכוותימה,עקיבאלרביותוה"ד'תוס)טז

ועל,וחומרקלעקיבא'לרליהדאיתבהדיאכתבי"רשדהא,כללקושיא

'רהיינוהכילאודאי,וחומרבקלכהונהעקיבא'ריליףדלאכוונתוכרחך

 .ישמעאל

  
 א"ע כט דף
דאיכאבעלהלעניןאלא'וכולומרויש,ד"בתוה,עשהשכןה"ד'תוס)א

אפילוהא,בנובשםקנאותהמנחתהקשה.ידועלד"במיתותחייביספק

נמיהוהותרומהלכהונהוכן,בלאואלאאינהלבעלהסוטה,זינתהאיוד

מתרומהיותרבעלהלעניןדיןביתמיתותדחייביחומראומאי,בלאו

תרומהדמרבינןדנטמאהקראילאודאי',התוסדכוונת,ותירץ.וכהונה

כברדלמאמספקלבעלהרחמנאאסרההכידמשוםאמינאהוה,וכהונה

דילמא,לגרשהמחויבהואלכך,עליהזהבעלאימתאיןשכןןוכיו,זינתה

ותרומהלכהונהאבל,דיןביתמיתתחיובלידיותבאתחתיועודתזנה

דמוקמינןמשום,שריא,מתאובעלהגירשהכברדהאחששאהאילדליכא

 .אחזקתהלה

בגיזהללקותדלענין,הקשו,י"ורה"ד.)יט(בבכורות'התוס.שם,ד"בא)ב

נתינתוולענין,רובאבתרדאזלינןבכורודאיחשיבלמזבחולהקריבעבודהו

לאודאיחזינןהכאהא,מקשומאי,קנאותהמנחתהקשהו.ספקחשיבלכהן

מתורתהאסורולבועלדלבעלהאמינאהוה,וכהונהלתרומהדונטמאהקרא

דהוההכאדשאני,ותירץ.זינתהדלאדאמרינן,מותרתתרומהולענין,ודאי

ולבועללבעלדאסורהאף,אחזקהדאוקמהמשום,מותרתדלתרומהאמינא

גבעלאף,בבכורותכןשאיןמה.הוודאיאתמכריעהוודאידאין,כודאי

אינומקוםמכל,הרובאחרבממוןהולכיןדאיןמשום,לכהןמליתןדפטור

,מיניהןמפקינלאכהןתקפוואם,מידומוציאיןאיןמספקאלאודאימדין

דהרוב,התם'התוסקשוהולכך,כוודאיחשיבועבודהבגיזהללקותולענין

 .ממוןלעניןהספקאתנמייכריע,איסורלעניןכוודאישהוא

.ליבםקראיתלתאמהניחדדריש'וכובירושלמיאבל,ד"בתוה,ד"בא)ג

היאזונהדספקכיוןדהירושלמידסברתדבריהםלפי,אורההקרןהקשה

,ליבםדאסורהשכןוכלאסורהמספקגםדבתרומה,בתרומהאסורהלאממי

אשתמשוםליבםאסורהוודאידסוטהכיון,קראצריךלאנמיליבםכןאם

,והביא.אסורהנמיסוטהספקממילא,כעריותבהכתיבדטומאה,אח

,ותירץ.ליבםלאסורקראלילמהכןהקשו,צרתה"ד.)יא(ביבמות'דהתוס

למימרדאיכא,ליבםולאלתרומהלאשמעינןלאלבעלהדאסורהדמהא

וליבםלתרומהאבל,קינויועלעברהוהיאדקפידמשום,לבעלהדדווקא

היינו,קראבעינןלאדלתרומהלירושלמידסביראדהא,וכתב.נאסרתאינה

 .בתרומהומותרתלביתהשאסורהאישהמצינולאד,מסברא

,קנאותהמנחתהקשה.שריאותרומהלכהונהאיצטריךכידילמא',גמ)ד

נמיאסורהממילא,אחזקתהלהמוקמינןולאכהןלדאסורהקראדגליכיון

קודםזודאשהדנהימשום,מכהונהתרומהילפינןדלא,ותירץ.לתרומה
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הסתירהלאחר,בעלהלכשימותלכהונההיתרחזקתבהיתהשנסתרה

אשתמשוםאסורההיתההסיבההשנולדבשעהמקוםדמכל,לכהןנאסרת

קיןדמחזילומריש,לכהןמותרתאםדדיינינןבעלהשמתולאחר,איש

שבעלהכגון,קראאיצטריךלתרומהאבל.כהונהלאיסוראישאשתמאיסור

לאחרדגםאמינאוהוה,בתרומהאוכלתהיתהשנסתרהדקודם,כהן

 .היתרחזקתמשוםאוכלתשנסתרה

,שדההמרומיהקשה.כהונהלאפוקימחייםנמיתרומהאף',גמ)ה

כיוןדאסורהלמימראיכאוכהןבעלגבידבשלמא,לדחותאפשרדלכאורה

.מותרתאצלהיברשהיאדידהגביאבל,נטמאהשמאלספוקידאיכא

שלאזמןכלאסורהמקוםדמכללמימר,"נטמאה"בקראכתיבהכיומשום

 .בעללגביראאיסוהויתרומהדגם,ותירץ.לנונתברר

,סוטההמנחתהקשה.וכוטמאודאייאכללא'וכויגעאשרוהבשר',גמ)ו

דרב,ותירץ.בספקולאבוודאיאייריבסיפאוביןברישאדביןלדיוקילןמנא

"יאכללאטמאבכליגעאשר"כתיבדברישא,דקראלישנאמדשנידייק

בלשון"בשריאכלטהורכל",כתב)שם(ובסיפא,איסורבלשון,)יט,זויקרא(

,דסיפאדומיא"יאכלהטהורוהבשר"ולומרמידותיולהשוותלווהיה,היתר

 .לדיוקאדאתיאלא,דרישאדומיא"בשרכליאלאטמאכל"בסיפאאו

הנידלכאורה,אורההקרןהקשה.'וכויאכלדלאהואטמאודאי',גמ)ז

ליהאית,נטמאםאהבשרעלדהנידון,בשרדגבי,אהדדיסתרילאקראי

נגעאםאבל,בוודאישנגעדווקאהיינוטמאוודאיהכיומשום,טהרהחזקת

טהורודאידוסיפא.טהרהבחזקתלבשרדמוקמינןמשוםיאכלטמאבספק

.טהורספקאבל,דיאכלהואוודאיונטהרטמאהיהאםהיינו,דיאכלהוא

,ירץות.טומאהבחזקתהילדמוקמינןמשום,יאכללאנטהראםשספקהיינו

עלאלא,חזקהבתרדאזלינןשמעינןכברד,לאשמועינןאיצטריךלאדהא

 .יאכללאבטומאהנגעאםספקדאפילו,לאשמועינןאתידכרחך

דהויבשרטומאתביןתורהדחילקהנימא,איתןהמצפההקשה.שם',גמ)ח

,ותירץ.אטמדמספק,בכרתדהויהגוףתטומאלבין,טהורספיקוולכךלאו

איסורלימהכרתאיסורלימהליהדאית,.)קיט(ביבמותכרבאסברדרב

 .לאו

כתב.הרביםברשותוביןהיחידברשותביןאמינאהוהמרבדאי',גמ)ט

הרביםרשותביןילוקחההיינו,מסוטהדילפינןדהאדמשמע,סוטההמנחת

ומה'וכואתשבוממקוםאמרינן:)כח(לעילהא,והקשה.היחידלרשות

מסוטהדלאומשמעהכאדחזינןמאיולפום',וכולישאלדעתבושישסוטה

דאמרודהא,ותירץ.ומגיענוגעדאיכאעדאמינאהואמסוטהדאיילפינן

דרבאהאופליג,קאמרגמראאאל,היאברייתאלאו'וכושבאתוממקום

[ומגיענוגעדבעימשמעלאיקינןידדדדיוקי,ליהוסבירא.גידל 'בתוסועיין.

 ].אחרבאופןדתירצו,הרביםברשותה"ד:)כח(לעיל

 ב"ע כט דף
בתרומהופסולבחוליןשמותרדהיינו,המאיריכתב.יוכיחחרשכלי',גמ)י

,בחוליןמותרחרסכלימצינוהיכן,והקשה.שלישיבהעושהשהשנימרלו

שניעושהוןראשהא,ראשוןוהואהטומאהבאבנטמאאי,דמידהיכי

כליאיןדועוד.מנלןגופאהיא,שניוהואראשוןבכלינטמאואי.בחולין

הטומאהמאבדניטמאדאיירי,כתבולכך.הטומאהמאבאלאטומאהמקבל

אבשכןיוםלטבולמהדפרכתלמאי,קאמרוהכי,בחוליןאףופסול

אלמא,התרומהאתומטמא,הטומאהאבהוידלאיוכיחחרסכלי,הטומאה

 .הואהטומאהאבמשוםדלאו

לטבולמהבגמראדפרכינן)אעמוד(דלעיל,א"המהרשביאר.שם',גמ)יא

דאיכאמשום,יוכיחחרסכלילמידחימצינןלא,הטומאהאבשכןיום

,יוכיחיוםטבוללמימרליכאדהא,ראשוןשהואחרסלכלימהלמיפרך

למיפרךליכא,דשרץיוםולמטבדילפינןהכאאבל,הטומאהאבדהוימשום

,הביאאורהוהקרן.יוכיחדשרץיוםדטבול,ראשוןשכןחרסלכלימה

דיליףיוסי'דר,אלא,כןכתבולאאייתיניההאה"בד.)ל(לקמן'התוסד

.יוכיחחרסכלילמימרדאיכאמהאנמייליף,כפוריםממחוסררביעי

למימרוליכא.ראשוןשכןחרסלכלימהפרכינןלאאמאי,א"ולהמהרש

אלא,הטומאהאבאלאליכאכפוריםמחוסרדהא,יוכיחכפוריםמחוסר

ושפיר,קאינמיארישא,יוכיחחרסכלידאמרינןהאיוסידלרבימינהשמע

שכןחרסלכלימהלמיפרךוליכא.הטומאהדאביוםמטבוללמילףמצינן

אתלפסולרםגוהטומאהאבחומרדלאושמעינןמקוםדמכל,ראשון

  .השוההצדה"בדי"רששכתבוכמו,התרומה

כתב.'וכוהדורוגדולחכםשהואיוסי'רשלטעם,בריביטעםה"די"רש)יב

כבכלאינודהכא"בריבי"דהאי,)גפרקאבותעל(ץ"לרשבאבותבמגן

בשבתוכדאיתא,פלונירביבןדהיינו,פלוניברביפלונירבישנמצאמקום

:)יא(ובחולין.הקדושרבינוהוא,רביבןכלומר,ברביגמליאלרבן:)קנא(

בחוליןוכן.חכםשםשהוא,והתניאה"די"רשופירש,אומרברבי,איתא

ליגמליאלרבןאמר,.)כו(בסוכהכדאיתאהיינוהכאאבל:).ה(ובמכות:)נז(

קוריןיווה,יוסירביעלדקאי,ברבישלמדבריו,:)קה(וביבמות.ברביהתיר

'רשהיהאביוכבודשםעלאוגדולאדםשהיה,כבודושםעלאותו

אביוכבודעל,ברבייהודהיוסירביאמר,איתא,:)לד(ובמנחות.חלפתא

 .החכםיהודהיהודהה"די"רשופירש,אלעאירבישהיה

דברימייתישאולבדבר.חמורצדבהןיששכן'וכופריךאחרודור',גמ)יג

להצדדמה,אחרדורפירכתמאידביארו,שכןה"ד.)לב(כתובותב'התוס

יוםדטבול,הטומאהאבמכחטומאתןשכןחרסוכלייוםשבטבולהשווה

דסביראכיון,זולפירכאחשלאזכאיבןיוחנן'ור,באבנגעאואבהיהנמי

ואקלישאדטבלדכיון,הטומאהאבמכחכבאחשיבלאיוםדטבולליה

,אבמכחהבאטומאהכחטבילתושאחרלטומאתולייחסשייךלא,טומאתו

 .כללפירכאחשיבדלאאו,דהוכלכפירכאחשיבהאםפלוגתתםוהיינו

אמרינןלאאמאי,ש"הרא'וסהתהקשה.בשנידנגעעסקינןלאמי',גמ)יד

"וטהרההכהןעליהוכפר"דכתיב,טמאדאיקריכיפוריםבמחוסרנגעדילמא

,ותירץ.בקודשפוסלכיפוריםדמחוסרונימא,טמאהוישתאהדעדמכלל

 .מדיוקאדאתיולאטמאבהדיאשנקראמהמשמעטמאדבכל

 א"ע' ל דף
ביאר,הטומאהאבשכן'וכולמפרךדאיכאמשוםתימאוכי',גמ)א

דיש.יוכיחחרסדכלי:)כט(כדלעיללמיפרךליכאדהכא,ציוןהתפארת

שהואיוםמטבולדבאהוידחומרויוםטבולתמחמהבאבאוכלדכמולומר

,הטומאהמאבבאחרסמהכלישנטמאשניככרנמיהכי,הטומאהאב

השרץמחמתטמאשהואמאוירואלאחרסכליממגענטמאלאשנידהככר

 .עצמו

התפארתביאר.שנימחמתהבאשלישימינהושמע,שלישיה"די"רש)ב

ממחוסרולאיוםטבולמחמתאהבמאוכללמילףדעדיפאדהא,ציון

אינו,בתרומהשפוסלשלישיעלכיפוריםממחוסרנילףדאימשום.כיפורים

הויהוידתרווי,כיפוריםלמחוסרדדמייוםמטבולהבאשלישיעלאלאמוכח

דלאשנימחמתהבאשלישיעללמילףמצינןלאאכתיאבל,הטומאהאב

קללמילףליההוה,שאולכאבאוסיי'לרסביראואי,הטומאהמאבאתי

אבהוידלאגבעלאף,שלישישמטמאיוםטבולמחמתהבאמאוכלוחומר

 .הטומאה

הקשה.מיירימקודשובקודשהיאדרבנןמעלהדהתם,ד"בתוה,ד"בא)ג

 

 לדף  – טכמסכת סוטה דף 
 ח"התשססיון ' כ –סיון ' טי



 

מייתילאואמאי,מקודשבקודשאפילואשכחןלאחמישיהא,אורההקרן

,אחדופוסלאחדמטמאיוםבולטמחמתהבאקודשאוכלומה,וחומרמקל

עלדאף,ותירץ.בקודשאחדויפסולאחדשיטמאדיןאינוקודששלשלישי

החמירודרבנןמעלהלעניןמקוםמכל,יוםמטבולחמורשני,התורהדמןגב

 .תחילהלעשותויותריוםבטבול

.כיפוריםממחוסרטפיליהמייתילאוכי,ד"בתוה,שלישיה"ד'תוס)ד

מחמתהבאדאוכל,וחומרהקלאופניתריביןהחילוקאריבהקנאותבתורת

.ראשוןהיהטבילהקודםדשרץיוםדטבול,מסבראשלישיהוייוםטבול

יוםטבולחמתמהבאאוכלוממילא,שנילהיותממדרגתונפחתוכשטבל

אלא,מסבראנמיוהא,גמורמשניהבאמשלישיטפילוקי,שלישיהוי

שפסוליוםטבולמחמתהבאתרומהאוכלוחומרבקללמילףדבעינן

ממחוסריוסי'דרוחומרובקל,בקודשרביעישיעשהוחומרקל,תרומהב

פסולכיפוריםדמחוסרדהא,להיפךהוירביעייעשהדשלישיכיפורים

שנדוןכדי,משלישיקילכיפוריםדמחוסרדהאאלא,מקראידעינןבקודש

לומראפשרהיהדמסברא,מסבראהוילאודשבקשיפסוללשלישימיניה

 .משלישיחמורכיפוריםדמחוסר

,א"המהרשכתב.ו"מקגופיהשלישילמייתישצריך,ד"בתוה,ד"בא)ה

מקללאובתרומהשפסולדשלישיליהסביראיוסי'דרלאקשויידליכא

לשלישיקראבעילאכןדאם.מקראדיליףעקיבא'כראלא,יליףוחומר

".יטמאבתוכואשרכל"מהתורהמןהוהבחוליןשלישיאפילודהא,בקודש

יוסי'דראמרינןלקמןדהא,א"המהרשלקושיתמקוםדאין,כתבאורהובקרן

 .בקודשוחמישיבתרומהרביעייליףמדלאעקיבא'דרליהלית

,הביאאורההקרן.סופריםמדברימיםביאתהטעוןכלדתנןמ"ר',גמ)ו

לאנמיעקיבא'דרהתםדאיתאאהאהקשו,מ"הה"ד:)לב(בחולין'תוסד

דלאליהסביראמאיר'דרמוכחהיכיכןואם,דאורייתאבטומאהאלאאמר

ונהי,במעשראפילומתירמאירדרביהכאדמוכח,ותירץ.עקיבא'כר

אבל,בחוליןדווקא,לדאורייתאדרבנןטומאהביןעקיבאלרבידמחלקינן

דרביומהא,עקיבאלרבישלישיישדרבנןבטומאהילודאפמסתברבמעשר

 .עקיבא'כרליהסביראלאכרחךעלבמעשרמתירמאיר

,מבואר.)יז(שבת'בגמ.'וכוראשוןראשוןאוכלהאוכלאומרא"ר',גמ)ז

משקיןושקיל,טמאיןאוכליןדאכילזימניןדמשום,טומאהרבנןביהגזרוד

ה"ד)ב"מב"פ(בטהרותש"הרוכתב.להוופסיללפומיהושדידתרומה

רביעיעושהשלישיאיןדהא,גזירההאישייךלאדבשלישידאף,שלישי

ושניראשוןביןהטמאיןאוכליןחכמיםחילקולאמקוםמכל,בתרומה

שדידלמאלמיגזראיכאדאכתי,קנאותהמנחתעליווהקשה.לשלישי

.)יד(שבתא"ובמהרש.להוופסילבפיושלישישאוכלבעוד,דקודשמשקין

 .למיגזרבעילא,ליכאקודשדמשקהדכיוון,ש"הרכוונתביאר

 ב"ע' ל דף
האוכליןכלהא,המאיריהקשה.ראשונהבעיסהואידיאידיסברוה',גמ)ח

כיוןדהכא,ותירץ.ראשוןנעשיםכולם,מהםבאחדשרץנגעשאם,מצטרפין

 .שלישיתעושהשניהואין,רפותמצטאין,מתחילהמחולקותהעיסותשהיו

הקשה.דרבנןסברומרדאורייתאתחומיןסברמרקמיפלגיבמאי',גמ)ט

מדברילאפוקידאתי,ותירץ.פשיטא,לןמשמעקאמאי,אורההקרן

ב"יהיינודאורייתאתחומיןישעלמאדלכולי,)ד"הג"פבעירובין(הירושלמי

סברעקיבאדרבי,דלפליגיהואאמהובאלפים,ישראלמחנהכנגדמיל

ב"יהואמקוםדשיעור,סברידפליגיוחכמים,אמהאלפיםהויתחוםדשיעור

איסורבעיקראלאפליגיבהאדלאוס"השקאמרולהכי,ישראלמחנהכמיל

 .פליגיתחומין

הקשה.בשבתדמשתעימשוםטעמאאלא,ד"בתוה,סברמרה"ד'תוס)י

,שבתלתחום"ומדותם"מפרשדלאדמאן'להתוסליהמנא,נטעהכרם

תחומיןליהדסביראדמשום,להיפךלומרישהא,דרבנןתחומיןליהסבירא

איאפילונמיהכיאיןאבל,שבתלתחום"ומדותם"לפירושיליכא,דרבנן

דתחומיןאפשרמקוםמכל,שבתבתחוםאיירילא"ומדותם"דקרא

מנא',התוסקושיתכוונתהיאד,ותירץ.מקוםדמקוםשווהגזירהמדאוריתא

דאורייתאתחומיןיליףדלמא,דרבנןתחומיןליהדסביראס"להשליה

 .שווהמגזירה

ביאר,"ממקומואישיצאאל"מנפקא'וכודסברמאן,ד"בסוה,ד"בא)יא

דעריקראו',וגו"יצאאל"מילפינןמיןתחואיסוראזהרתדעיקר,אורההקרן

 .והמקוםהתחוםשיעורמהוגליהלויים

ילפינןדאי,טוביוםלעניןנייהויבדאיכא,שדההמרומיכתב.שם,ד"בא)יב

ילפינןואי,השביעייוםעלאלאקאידלאמשום,איסורליכא"יֵצאאל"מ

 .כליםתחוםלעניןהויביניאיכאוכן,טובליוםהדיןהוא,םיהלוימערי

אםדתנאילוגתאדפ,יעקבבעיוןביאר.'וכוההללאתהמקראכקטן',גמ)יג

דכתיבמקרא,:)לח(בסוכהילפינןאה,הקנאותהתורתוהקשה.כעונהשומע

"ב"כ'ב(במלכים איךו,כעונהלשומעמכאן,קראןשפןוהלא,"קראאשר)

חויבשמבמהאלאשייךלאכעונהדשומע,ותירץ.בהאפלוגתאשייך

לפניההתוראתשפןשקראמהוכן.ותפילהשמעכקריאת,בקריאתו

פסוקקריאתעלוגםהתורהכלתלמודעלמצווהיאשיהוגם,יאשיהו

אבל.תורהתלמודבכללדהוא,לפניוקראש"מלכךואתאותך'היולך"ד

ולא,תורהמתןקודםדהיה,היםמןכשעלושירהלומרעיניהםשנתנומה

.כעונהשומעדאיןלומרשייךבהא,עצמםדעתעלעשואלאזהעלנצטוו

 .הבאהבאותועיין

עלדאף,)אגדותחידושי(א"המהרשוביאר.הקודמתבאותעיין.שם',גמ)יד

המקראובגדול,ממשהגדוללנואיןדהאפרקיםבראשייוצאיןשהיוגב

בשמיעהלצאתרוציןהיולאמקוםמכל.בשמיעהחובהידייוצאיןאותן

 .מילתאפרסומימשום,ממשה

 א"ע לא דף
,נטעהכרםביאר.מאהבהבאברהםהאמוראלוקיםיראמה',גמ)א

מתווספתושוב,גדולתויותריודעיןהדבקותומתוךדבקותהואדהאהבה

עדויראהאהבהוכןיותריראהושוביותראהבהמעוררהיראהושוב,יראה

 .דיבלי

וןשלש,)אגדותחידושי(א"המהרשביאר.לאלףמצוותיוולשומרי',גמ)ב

"השמר"שנאמרמקוםדכלמצינוכד,תעשהלאעלנופלשמירה "אל"ו"פן"

 .היראהמצדהםתעשהלאומצוות,תעשהלאאלאאינו

  לאשתו שקינא מי פרק
 

בחידושיהקשה.תשתהשלאאלאמכתובתהלפוסלהולא',מתני)ג

נוטלתאינה,שתתהשלאעדבעלהדמתהללכביתלןקיימאהא,א"הגרע

נמיוהכא,מספקכתובהלהאיןשתיהידיעלרנתברשלאזמןדכל,כתובה

ולאשותהדאינהכיוןהא,בעדותןנאמנותאינןנשים'הדהנךבכךמה

דמתודהא,תירץקנאותובמנחת.כתובהלהאיןממילא,טהרתהנתברר

פניםכלדעלדכיוןמשוםהיינו,כתובהנוטלתאינהשתושלאעדבעליהן

השונאותנשים'בהאבל.מחמתהכובהעישאיןאף,לשתותלהאפשראי

נאמנותיהיולאתו,הכתובהתפסידהשתיהעיכובידישעלנימאאי,אותה

שלאונאמנות,כתובהמפסדתאינהולכך,ותשתהכתובתהלהפסידהכלל
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 .מידימקלקלאדלאכיון,תשתה

חששדאיכאדאף,)'חאותיכיןו"פ(ישראלהתפארתביאר.שם',מתני)ד

אסרוהשנאהדמשום,לבעלהמותרתותהיה,נקיהתמצאתשתהדאם

דקושטאלדבררגלים,ונסתרהלהשקינאדכיון,לומרישמקוםמכל.לבעלה

 .לבעלהותאסר,קאמרו

להשקותהרוצהאינוואם,ד"בסוה,הפורחמעוףשמע'אפיה"די"רש)ה

מהאיעללהשקותהיכולהיהוצהרהיהשאם,מדבריודייקש"הרש.'וכו

כתובהליתןדצריךדהא".ישקנה"למיתניליההוהכןדאם,והקשה.טעמא

לומרדנראה,ותירץ.).כד(לעילבמתניתיןשמעינן,להשקותהרוצהכשאינו

מצפצוףראיהלושישהיינוהפורחדעוף,)המשניותבפירוש(ם"כהרמב

 .אלעזר'לראףלהשקותהיכולאינוגוונאכהאיראיהעלכןואם,העוף

דמשמע,אורההקרןכתב.סתירהבאותה,שנטמאתראתיהאניה"די"רש)ו

,עמוטמאתונשנסתרהשראהלומרנאמןאינואחרתסתירהדעל,מדבריו

ראולאכרחךעלסתירההעדידשני,והקשה.סתירהבאותהדווקאאלא

.הטומאהעדאתשמכחישיןכמוהויכ"וא,זהעלהעידולאדהא,שנטמאת

לא"ראינולא"ד,הכחשהאינונטמאהשלאבבירוראמרושלאדכל,ותירץ

כדיעמושנסתרהראוסתירההעדיששנידאיירי,כתבועוד.ראיההוי

 .עצמהסתירהבאותהנטמאהכךשאחר,אומרהטומאהועד,סתירה

דאחר,תירץש"הרש.'וכושנוישיהאהגוןהיהזהפרק,מיה"ד'תוס)ז

זהבפרקלדבררצה,והשקאהסתירהקינוימדיניהקודמיםיםבפרקשדיבר

',וכובדיןשהיהלמתנידבעיואיידיבהנאמןאחדשעד,טומאהבדיני

י"רששפירשכמולשיטתיהדאזלייהושע'ורא"רוגתתפללהקדיםהוצרך

 .שמע'אפיה"בד

יבמחייהושע'רהיהוכי'וכושלמהרבינולפירושאבל,ד"בתוהד"בא[)ח

מוזרותששמעויהושע'רדבריביאורי"דלרשהבינו'תוס.'וכוכתובה

וצריך.שמע'אפיה"די"ברשאליעזר'לרשפירשכמו,הסתירהעלבלבנה

וכןסתירהלעניןאיירילאעיהוש'דרמשמעי"רשדכוונתלומרישד,עיון

ונהי.צותהבפריבלבנהמוזרותויתנוכשישאו,יהושערביה"בדבדבריוכיוון

פלוגתתםלאשמועינןאתיאדמתניתיןלומריש,סתירהאאייריאליעזר'דר

(כתובהויתןיוציאאופןבאיזה  )].ו.נ.

  ב"ע לא דף
אםבספיקאהיאוהרי'וכונטמאתלאובפנינו,אומריםושנייםה"די"רש)ט

,אניה"בד)'אעמוד(לעילי"רשכתבהא,אורההקרןהקשה.קודםנטמאת

דבשעה,סתירהדייעליכאוהכא,סתירהבאותהשנטמאהעדותעינןדב

,כתבלכך.סתירהכדיהיהלאשמאשבאווקודם,נטמאתלאכאןשמצאום

העדאומראחתועל,סתירות'בכדיאותםראודהעדיםמייריכרחךדעל

נטמאתשמא,היאבספיקאמקוםומכל,אותומכחישיםושניים,שנטמאת

 .אחרתסתירהבכדי

הדבר.שניםכאןהריא"עתורהשהאמינהמקוםכלעולאוהאמר',גמ)י

שהאמינתואחדלעדשישדהכחלומרדיש,דעולאבטעמאחקרשאול

הדברלקבועהאמינתודהתורהמשום,אחרעדידיעליוכחששלאתורה

שהאמינהמצינולאגיסאומאידך.כשנייםוהווי,בלבדאחדעדידיעל

הדיןהואזהולפי,נאמןדאינואחדעדככלוהווי,המכחישאחדעדלתורה

בדברדמעידמשום,כלוםהמכחיששלדבריובאין,אחתבבתישוהוכחאם

עלעלקבוזהלעדתורהשהאמינהדכיון,לומרישאו.רהתוהאמינתושלא

מצביםכשאר,החלטיכחבהיששהיאדיןקביעת,התורהמדינידיןפיו

יועילאחתבבתזהולפי,עדיםשניידיעלאלאנעקריםשאינםשבתורה

 .דיןקביעתהיתהלאדאכתימשום,הכחשה

'וכודיבורכדיבתוךשניהםכשהעידומתניתין,אחתבבתכאןה"די"רש)יא

התורתהקשה.ויצאעדותוהעידאםכגון,כשניםתורהוהאמינתוהיכא

זהאחרבזהלאוקמיליהההו,דיבורכדיבתוךדפתחכיוון,הקנאות

דאשמועינן,ותירץ.ביצאתליואמאי,דקמאדיבורכדילאחרהשניכשהעיד

 .דקמאיציאהאחרדשניהכחשהמהנילא,דיבורכדיבתוךדגם

לפירושמשמעהכי'וכומשמעדהכאקשיא,אחתבבתכאןה"ד'תוס)יב

דיש,כתב)ד"סיקכזד"יו(ך"והש.'וכושהלכההאשהבפרקוהאי"רש

אפשרדאיאמרינן,אחדלהעדהתורהדהאמינהסוטהבעדותדדוקא,לחלק

בעדותאבל,דיבורכדיבתוךעימוהשניבאאםאלאהראשוןעדותלבטל

עדלהכחישויכולדיבורכדיאחראפילו,מדרבנןאלאזהדאיןכיוןמיתה

)הכא(נץשא'התוסיווןכשלכךהקנאותהתורתוכתב.פיועלחכםשיורה

)האמורולפיה"סודיאותכטסימן(אישוהחזון.בדבריולהגיהשצריךאלא

העדאתאחרומיד,דיןפסקכללשייךלאסוטהדבעדות,לחלקדיש,כתב

דיןהביתשיתירוהבעינןמיתהבעדותאבל,השקאהדליכאהוחלטהעד

 .אחתבבתמיקרישהתירוהקודםהשנישבאזמןכלולהכי,לינשא

,אורההקרןביאר.'וכונמיאיקתניבסתםדמתניתיןל"וי,ד"בתוה,ד"בא)יג

האם,שותהתההילאתניבגמראדאמר,דעולאאליבאסתפקונ'דהתוס

סתמאדמתניתיןמשום,במתניתיןעולאהגיהולכך.זהאחרבזהדווקא

דאפילולעולאליהדסביראאו.זהאחרבזהאפילודאיירידמשמע,קתני

בכיאפילו,כשניםחשיבתורהשהאמינתודכיון,שותההיתהלאאחתבתב

 .שפתיםלזותמשוםהיינו,זוטאדהאשהדהאתירצוולכך,גוונאהאי

הויחטאת'וכואחדעדתורהדהאמינהכיון'וכותימה,האה"ד'תוס)יד

מקוםכלדאמרינןדהא,כללקשיאלאד,שדההמרומיכתב.לאתוייליה

שיעידדבעינןבדבראלאאינו,כשניםהואהריאחדעדתורהשהאמינה

אינו,אכלאמרעדאבל.ערופהועגלה,סוטה,אשהעדותכמו,דיןביתבפני

,הירושלמיכתבשמהלפיליישבישמקוםדמכל,כתבאמנם.דיןלביתשייך

ליהסביראלכך,לדבררגליםשכאןמשוםדטעמא,)בסמוךמביא'דתוס(

 .כשניםאחדלעדדהאמינהו,לעולא
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