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  . כג�ד סוטה

  ?מה ה� החילוקי� בי� כה� לכהנת שמנתה המשנה

  

)בת כה�(כהנת   כה�  
1

  

   2מקטיר הקומ� ושאר המנחה נאכלת  מנחתו קרבה כולה על המזבח .א

  4מתחללת בביאת איסור  3רהיאינו מתחלל א� נשא נשי� בעב .ב

  מותרת להטמא למתי�  אסור להטמא למתי� .ג

  אסורה לאכול בקדשי קדשי� אש� ומנחהאוכל בקדשי קדשי� כחטאת  .ד

  

מה ה� החילוקי� בי� איש לאשה שמנתה המשנה
5

?  
  

  אשה  איש  

 כשהיא מצורעת אינה פורעת לגדל שער ראשה  כשהוא מצורע פורע ומגדל שער ראשו .א

  כשהיא מצורעת אינה פורמת בגדיה  כשהוא מצורע פור� את בגדיו .ב

  אינה יכולה להדיר את בנה הקט� בנזירות  יכול להדיר את בנו קט� בנזירות .ג

  כשהיא נזירה אינה מגלחת על קרבנות אביה  6כשהוא נזיר מגלח על קרבנות אביו .ד

  אינה יכולה לקדש את בתה  יכול לקדש את בתו קטנה .ה

  אינה יכולה למכור את בתה לאמה עבריה  יכול למכור את בתו לאמה עבריה .ו

   נסקלת ע� בגדיה�היתה חייבת סקילה   ו� נסקל ער�היה חייב סקילה  .ז

  אינה נתלית   7א� חייב להתלות נתלה .ח

  גנבה ואי� לה לשל� אי� מוכרי� אותה  גנב ואי� לו לשל� מוכרי� אותו .ט

  

                                                           

וזה חו� . או שהיא גרושה ואלמנה מה�, ובי� שהיא פנויה ובי� שהיא נשואה לכה� לוי או ישראל 1
 .וכדבסמו�, מהדבר הראשו� שמנינו שא� נשואה לכה� אי� מנחתה נאכלת

לכ� הדי� , יש כא� חלק הבעלאכ� א� היא נשואה לכה� כיו� ש, וזה דוקא א� אינה נשואה לכה� 2
דהחלק של הבעל בכל המנחות הוא , )ה כל"בד(' וכתבו התוס. 'וכדלהל� בגמ, שהמנחה נשרפת

 � אכ� הביאו שמהירושלמי משמע שזה די� רק במנחת סוטה . מדי� מה שקנתה אשה קנתה בעלה
  .אבל בשאר מנחות לא, שיש לבעלה חלק בה ולכ� באשת כה� מנחתה נשרפת

 .אי� ה� מחללות אותו מקדושתו, כגו� שנשא גרושה וזונה האסורות לו 3
ואיסור להינשא לכה� הוא ג� בבת ישראל , וכ� אסורה להינשא לכה�. ואסורה לאכול בתרומה 4

 .שנבעלה ביאה לאחד מהפסולי�
 .הביאו מהתוספתא עוד הרבה חילוקי� שלא נזכרו במשנתנו) ה מה"בד' בעמוד ב(' ובתוס 5
כ נזיר "יכול בנו שהוא ג, כ נדר נזירות ולא הספיק להביא את קרבנותיו עד שמת" שאביו גכגו� 6

 .בגמר נזירותו לעשות את תגלחת והבאת קרבנותיו מקרבנות אביו
, ודוקא האיש נתלה. שהדי� הוא שאחר שהוא נסקל צרי� לתלות אותו', כגו� שגיד� את ה', פי 7

 .שגידפה אינה נתלית' אבל האשה אפי



י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  

  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004קס פ/טל

  

 

  .סוטה ד� כג

  ?מה יעשה, אברי חטאת שנתערבו באברי עולה

  

  מה הטע�  מה יעשה  

 "בל תקטירו"דהוא בספק איסור ד  הויצא לשריפ) יפסל בלינה(תעובר צורתו   לחכמי�

  1דהאיסור הוא רק לריח ניחח  יעל� לש� עצי� אליעזר' לר

  

  ?מנחת כה� מה דינה

  

מנחת חובה  
2

  מנחת נדבה 

   ואינה נקמצת כמנחת חובה�כליל תקטר  כליל תקטר  לרבנ�

  3 אבל קרב הכל�נקמצת  כליל תקטר  שמעו�' לר

  וקרב קומ� לעצמו ושיריי� מתפזרי� בבית הדש�� נקמצת כליל תקטר שמעו�' אלעזר בר' לר

  

  

                                                           

 לֹא ֵתָעֶ-ה ָחֵמ� 2ִי ָכל ְ-אֹר ְוָכל ְ+ַב* לֹא ַתְקִטיר% 'וגוָּל ַהִ!ְנָחה " כ)יב�יא:ויקרא ב(כתיב ', פי 1
ממנו "שכל ש" לֹא ַתְקִטיר% ִמֶ!<%"ודרשינ� , " ְוֶאל ַהִ!ְזֵ@ַח לֹא ַיֲעל% ְלֵריַח ִניחַֹח.'וגו' הִמֶ!<% ִאֶ=ה ַל

כלומר א� כבר הקרבת ממנו מה שצרי� להקריב כמו הקומ� , "תקטירולאישי� הרי הוא בבל 
אליעזר דכמו שגבי שאור ודבש אמרינ� ' אכ� דורש ר. אי� אתה יכול להקטיר את השיריי�, במנחה

 הוא רק באופ� שאתה "בל תקטירו"כ� האיסור ד, "ְלֵריַח ִניחַֹח"שכל האיסור הוא רק להקטירו 
וא� הוא , דא� הוא אברי עולה יעלה עולה, ה מעלהו על הספקאבל א� את, מקטיר לריח ניחח

 .ג מותר"בכה,  יעלה לש� עצי�� שה� שיריי� �אברי חטאת 
או טומאת , או שבועת ביטוי שפתי�,  דהיינו שבועת העדות לשקר�כגו� שהביא על שמיעת קול  2

א עו� ובדלי דלות דהיינו שעשיר מביא בהמה ועני מבי, שה� בקרב� עולה ויורד, מקדש וקדשיו
 . והיא מנחת חובה�מביא מנחה 

וסובר שקומ� כמו , "כל שממנו לאישי� הרי הוא בבל תקטירו"שמעו� דרשת ' ולית ליה לר 3
 .ושוב מקטיר את השירי�, במנחת ישראל ומקטיר את הקומ�


