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  .ו �ד סוטה

  ,"ושבאו עדי שהיא טמאה' אסורות בתרומה וכו"אמרה שדיד� הא יש ראיה מהמשנה 
  ?"סוטה שיש לה עדי במדינת הי אי� המי בודקי� אותה" ד

  

    במה נחלקו  מה סברת

יש ראיה  לרב ששת
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ע שמתנוונת והולכת"דלכו  
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אי� ראיה  לרב יוס�
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דלרבנ� אינה מתנוונת והולכת  
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  :ד� וסוטה 

  ?קנו חכמי שתהיה המנחה נשרפת באופני דלהל�יהא ת

  

  נמצאו עדיה זוממי�  באו עדי שזניתה מעיקרא  

תי ונפד�קנו חכמי� ילא ת  לרב מרי, לרב אשי, לרב יהודה
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 תי ונפד�קנו חכמי� ילא ת  

 ונשרפת�קנו חכמי� ית  לרב פפא
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תי ונפד�קנו חכמי� ילא ת  
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1
דא� , "באו עדי� שהיא טמאה"רת המשנה שאינה אוכלת בתרומה היכא שנ באיזה מקרה מדב"דממ 

מדי� אומרת טמאה היא  פ עדות� ה� מעידי� שהיא זונה היא ולא גרע"הרי ע, באו לפני שהיא שותה
 �כ א� אמרת בשלמא שאי� המי� בודקי� אותה "א, וא� מיירי אחר ששתתה. שאינה אוכלת בתרומה

ומשו� שיש לה עדי� במדינת הי� ואי� המי� בודקי� , תה נשארה חיהלכ� שיי� מציאות כזו שא� ששת
  .מ שהעדי� ה� שקרני�"הרי מיד מתה וא� לא מתה ש, אבל א� נאמר שהמי� בודקי� אותה. אותה

2
) אבל א� חטאה. לעני� שאינה מתה מיד( רבי אומר זכות תולה במי� המרי� ,:)ד� כב(איתא לקמ�  

. תה הכתובה במי� המרי�במימתה  סו�מתנוונת והולכת עד שלבאינה יולדת ואינה משבחת אלא 
אלא רק על מה , ומפרש רב ששת שעל עיקר היסוד של רבי שהיא הולכת ומתנוונת לא חולקי� רבנ�

ל "על זה פליגי רבנ� וס, שיש לה זכות' שאמר רבי שלבסו� היא מתה במיתה הכתובה במי� המרי� אפי
וכיו� שכ� יש ראיה א� לא .  לגמרי שלא למות באותה מיתה כללשא� יש לה זכות יכולה היא להנצל

 .נתנוונה שהעדי� האלו שקרני� ה�

3
ולכ� אי� ראיה , ל שפעמי� זכות תולה במי� המרי� והג� שחטאה אינה מתה מיד כשיש לה זכות"ס 

 .מזה שלא מתה שהעדי� שקרני�

4
דהיינו ג� על מה שחידש רבי שא� א� יש לה זכות , לקי� על כל דינו של רביסובר רב יוס� שחכמי� חו 

א� לא תתנוו� אי� ראיה ' וכיו� שכ� אפי, ל לחכמי� שהזכות מצילה אותה שלא תתנוו�"ס, היא מתנוונת
 .דיתכ� שהזכות תלתה לה, שהעדי� האלו שקרני�

5
". ושבאו לה עדי� שהיא טמאה' ת וכואלו שמנחותיה� נשרפו"ולכ� פירשו את הדי� המוזכר במשנה ד 

ג תצא לחולי� "בכה, דא� באו העדי� קוד� שקדשו את המנחה בכלי שרת, ויש לנו לדו� מתי באו העדי�
 �ועתה הניחא אי נימא דלא כרב ששת , אלא על כרח� שמיירי שבאו עדי� אחר שנתקדשה, ולמה תשר�

ולכ� הדי� , ה הרי שהמנחה היא יכולה להתקדששיש עדי� שהיא נטמאה המי� בודקי� אות' ונסבור שאפי
אבל א� נאמר כרב ששת שאי� , כי מתחילה כדי� נתקדשה, דו העדי� שהיא טמאה נשרפתישאחר שהע

ותיר� . כ מדוע היא נשרפת"א, ונתברר למפרע שכלל לא היתה המנחה קדושה כדי�, המי� בודקי� אותה
 � ולא ניחא להו להעמיד בזנות מעיקרא , � זה רב אשיוכ� הסכי� לתירו, רב יהודה באופ� שזינתה בעזרה

נ שא� היו עדי� שהיתה טמאה מנחתה יוצאת לחולי� "ל שאה"משו� שס, שעליה מביאה הבעל לשתות
  .ל לרב מרי שהקשה על רב פפא"וכ� ס. מדרבנ� ולא נשרפת' אפי

6
ופ� נשרפת הנחה בכל א, ג שתברר שהיו עדי� שהיתה טמאה באותה שעה שקדשה מנחתה"ולכ� בכה 

 ".מוציאי� מכלי שרת לחול"מדרבנ� כדי שלא יאמרו 

7
 ומשו� שעדי� �" מוציאי� מכלי שרת לחול"ג כול� מודי� שהמנחה נפדת ולא יבוא לטעות ולומר "בכה 

  .זוממי� קלא אית להו


