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  . לא�ד סוטה

  ].ה מי"תוד[? מי שקינא לאשתו ושמע כדלהל� מה הדי�

  

 שמע פריצותא:'לתוס שמע שנסתרה: י"לפירש  
1

 נשאו ונתנו בה מוזרות בלבנה 

יוציא וית� כתובה אליעזר' לר
2

  יוציא וית� כתובה  

אי� צרי� להוציא יהושע' לר
3

יוציא וית� כתובה  
4

  

  

  ?מה דינה,  אחר קינוי וסתירה� ההעידו פסולי עדות כדלהל� על טומאת

  

 ?הא� נוטלת כתובה ?הא� חייב להוציאה ?הא� שותה  

  אינה נוטלת כתובה  חייב להוציאה אינה שותה עד מפי עד, עבד שפחה, עד אחד

חמש נשי� השונאות לה
5

  נוטלת כתובה  חייב להוציאה אינה שותה  

  

  :סוטה ד� לא

  ?הא� היתה שותה ,אחר אומר לא נטמאתקינא לה ונסתרה ועד אחד אומר נטמאת ועד 

  

  כשבאו בזה אחר זה כשבאו שני העדי� בבת אחת  

לא היתה שותה  )גורסי� במשנה (לעולא ורב יצחק
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 דהוי ספק�היתה שותה   חייא' לר
7

  לא היתה שותה  

                                                           

1
יהושע בלא ' אליעזר ור' ומעמידי
 את מחלוקת ר, "ונסתרה"לא גורסי
 במשנתנו תיבת ' הנה תוס 

ולכ� , רוכיו� שקינא לה יש רגלי
 לדבר ומכוער הדב, ומיירי באופ� שקינא לה ושמע פריצותא, נסתרה
 .צרי� להוציא אותה בכתובה

2
ל "אליעזר לשיטתו ס' מ ר"מ, וא� שלא שמע שנסתרה בשני עדי
, י משו
 שקינא לה ונסתרה"לפירש 

וזה הכוונה עו� הפורח דהיינו דבר שאי�  (,שפחה' עבד ואפי' עדי
 אלא אפי' שאי� צרי� לעדות סתירה ב
נמצא . [להשקותה צרי� להוציאה ולתת לה כתובתהוא
 אינו רוצה , חייב להשקותה) בו עדות גמורה

 מדובר באוקימתא שאינו רוצה �" יוציא וית� כתובה"א "י מה שאמרה המשנה בדעת ר"שלרש
ואינו יכול להשקותה , חולקי
 ומפרשי
 באופ� שלא היה כא� עדות סתירה כלל' אכ� התוס]. להשקותה

, )ש חובה לגרשה"ולב(ה "לב' וה עליו לגרשה אפירק כיו� שיש שמועות על פריצות וכיעור בעני� זה מצ
 .אכ� כיו� שלא נסתרה לכ� גובה כתובתה

3
יהושע שמועת פריצות ' משו
 דלא מועיל לר' ולתוס, י משו
 דבעינ� לסתירה עדות גמורה"לפירש 

  .בעלמא אלא עד שישאו ויתנו בה מזורות בלבנה
4

 
ופ� כזה ששמענו עדות בעלמא שנסתרה וג
 מ כיו� שבא"מ, וא� שאי� עדות של סתירה בשני עדי
מ ית� כתובה כיו� שאי� עדות "ומ, מדברי
 בה מזורות בלבנה כבר לא יכול להשקותה לכ� צרי� להוציאה

 והיא גרמה �אסור לו להשקותה ' ג למה ית� כתובה א
 אפי"י דבכה"על פירש' אכ� תמהו התוס. שזינתה
פ "ורק שנושאי� ונותני� בה מזורות בלבנה ועכ, ולכ� הוכיחו כשיטת
 שמיירי בלא סתירה, שתאסר עליו

  .צרי� להוציא אותה בגלל שמזורות בלבנה נושאי� ונותני� בפריצותה יש יותר רגלי
 לדבר
5

 
 .בת בעלה, יבמתה, צרתה, בת חמותה, חמותה: וה

6
 
וכיו� שנאמ� עד אחד לומר שנטמאה לא נאמ� העד , כל מקו
 שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא כשני

  .ולכ� לא היתה שותה, השני כנגדו לומר שלא נטמאה
7

רו ועדותו בא אבל כא� שתו� כדי דיבו, ל דמה שנאמ� עד אחד כשני
 הוא רק אחרי שקיבלנו עדותו"ס 
והוי כעד נגד עד והדבר ספק א
 נטמאה או לא , ד לקבל את עדותו כשני
"אי� לב, עד אחר והכחיש אותו

 שעדותו חשובה �וכבר נתקבלה עדות העד שאמר שנטמאה , אכ� א
 באו בזה אחר זה. ולכ� היתה שותה

  .לא היתה שותה, כשני
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  :סוטה ד� לא

  ?ובאו כמה נשי� והעידו שלא נטמאה, נטמאה שי�אומראו אשה עד אחד 

  

  היתה בתחילה אשה   כשר אחדדהיה בתחילה ע  

היתה שותה  ללישנא קמא
1

  

לא היתה שותה  כא דאמרילאי
2

  היתה שותה  

  

                                                           

1
ועשו שתי נשי
 באיש אחד , אחד הל� אחר רוב דעותכל מקו
 שהאמינה תורה עד "נחמיה דאמר ' וכדר 

 והיינו לעני� שא
 יבוא עד אחד �הג
 שהאמינו לעד הראשו� כשני עדי
 , ולכ�, "כשני אנשי
 באיש אחד
מ א
 יבואו שתי נשי
 כ� "מ, לא יהיה נאמ�) חייא בזה אחר זה' ולר, בבת אחת' לעולא אפי(להכחישו 

ומטע
 דבמקו
 שהאמינה תורה עד אחד הל� אחר רוב , שתי עדי
יהיו נאמנות להכחישו כאילו ה� 
וזה חידוש המשנה שא
 היה .  ולכ� בנידו� דיד� היתה שותה. ה� נאמנות�וא
 יש רוב דעות כנגדו , דעות

ה
 מבטלות עדותו בי� לקולא לומר שלא נטמאה ובי� ,  והיינו פסולי עדות�כ באו שני
 "עד אחד ואח
 .לחומרא לומר שנטמאה

2
, נחמיה שבמקו
 שנאמ� עד אחד אזלינ� בתר רוב דעות' ל בדברי ר" אי� את הכלל הנ האיכא דאמרילפי 

, א
 תבואנה מאה נשי
 הרי ה
 נחשבות רק כעד אחד' אלא א
 נאמ� עד אחד הרי הוא כשני עדי
 ואפי
כל מקו
 : "נחמיה' ק ר"הל ד"וס). וכיו� שהעד העיד שנטמאה שוב לא היתה שותה כי הוא נאמ�(

 
', וכו"  אחת כשני אנשי
 באיש אחדבאשהשהאמינה תורה עד אחד הל� אחר רוב דעות ועשו שתי נשי
אכ� לגבה יש די� של רוב ,  היא נאמנת במקו
 שמאמיני
 לעד אחד�ולכ� א
 אשה אחת היא זו שהעידה 

או שני עדי
 עד אחד כשיבווא
 יבואו שתי נשי
 להכחישה לא תהיה נאמנת כמו שלא נאמ� , דעות
 הדי� �נ א
 בתחילה היה עדות אשה שנטמאה ושוב העידו שתי נשי
 שלא נטמאה "ולכ� אה, להכחישו

  .וכיו� שיש סתירה יש ספק שמא נטמאה, ששותה כיו� שבטלה העדות האשה הראשונה


