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  .מג �ד סוטה

  ?לאחיה�' והא� ה� מספקי� מי� ומזו	 וכו, הא� חוזרי� מעורכי המלחמה, אנשי� דלהל	

  

 הא� מספק מי� ומזו	  הא� חוזר מעורכי המלחמה  

בנה
1

 בית חדש
2

   ולא חנכו
נטע
3

 כר�
4

 ולא חיללו
5

  
  ארס אשה ולא נשאה

  מספק  חוזר

  בנה בית וחנכו
נטע כר� וחיללו
6

  
  ימתוכונס יב, נושא ארוסתו

  אינו מספק  חוזר

  בנה בית שער אכסדרה ומרפסת
  אילני סרק' ה, אילני מאכל' נטע ד

וכ	 חייבי לאוי	, החזיר גרושתו
7

  

  ����  אינו חוזר

  

ומה הכה	 משמיע, ואיזה השוטר, איזה פסוקי� אומר כה	 משוח מלחמה
8

  ? ומה השוטר

  

  שוטר משמיע  כה	 משמיע  

 ) ְו�ַמר ֲאֵלֶה�.ֶ�ר ֶאל ָהָע�ְוִנַ�� ַה	ֵֹה� ְוִד(  כה	 מדבר
ְ�ַמע ִיְ#ָרֵאל "ֶ!� ְקֵרִבי� ַה��� ַלִ�ְלָחָמה 
ַעל אְֹיֵביֶכ� "ל ֵיַרְ& ְלַבְבֶכ� "ל ִ!יְרא$ ְו"ל 

 ֱאלֵֹהיֶכ� 'ה ִ	י .ַ!ְחְ'ז$ ְו"ל ַ!ַעְרצ$ ִמְ'ֵניֶה�
ַההֵֹלְ& ִעָ�ֶכ� ְלִהָ/ֵח� ָלֶכ� ִע� אְֹיֵביֶכ� 

  .ְלה�ִ�יַע ֶאְתֶכ�

 ִמי ָהִאי� ֲאֶ�ר ָ�ָנה ַבִית )ְוִדְ�ר$ ַה2ְֹטִרי� ֶאל ָהָע� ֵלאמֹר(
ָחָד� ְולֹא ֲחָנכ� ֵיֵלְ& ְוָי�ֹב ְלֵבית� ֶ'� ָימ$ת ַ�ִ�ְלָחָמה ְוִאי� 

�ֹב  $ִמי ָהִאי� ֲאֶ�ר ָנַטע ֶ	ֶר� ְולֹא ִחְ/ל� ֵיֵלְ& ְוָי."ֵחר ַיְחְנֶכ$3
$ִמי ָהִאי� ֲאֶ�ר .ְלֵבית� ֶ'� ָימ$ת ַ�ִ�ְלָחָמה ְוִאי� "ֵחר ְיַחְ/ֶל$3

ֵאַר# ִא2ָה ְולֹא ְלָקָח4 ֵיֵלְ& ְוָי�ֹב ְלֵבית� ֶ'� ָימ$ת ַ�ִ�ְלָחָמה 
  .ְוִאי� "ֵחר ִי5ֶָח3ָה

 ִמי ָהִאי� ַהָ�ֵרא ְוַרְ& )� ְו�ְמר$ְוָיְספ$ ַה2ְֹטִרי� ְלַדֵ�ר ֶאל ָהָע(  666666 שוטר מדבר
  .ַהֵ/ָבב ֵיֵלְ& ְוָי�ֹב ְלֵבית� ְולֹא ִיַ�ס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ִ	ְלָבב�

  

                                                           

1
כ שיל� "שאח' אפי, אול� א� גזל בית. ה א� קנה או ירש או שנית� לו מתנה"אלא ה, ולאו דוקא בנה 

אליעזר ב� ' ר. ידו מתחילה בעבירה אינו חוזר עליולמ כיו� שהגיע "מ, היינו שעשה תשובה ד� את דמיו 
 כיו� שאי� בית זה מתקיי� שהרי צרי� לבנותו ,יעקב אומר שא� בונה בית לבני� בשרו� אינו חוזר

 .פעמיי� בשמיטה

2
י "אול� ראב. תבית העצי� ובית האוצרו, בית הבקר, ה בית התב�"ולאו דוקא בית למגורי� אלא ה 

ע בית שער אכסדרה "ולכו. חולק וסובר שרק בית ממש דהיינו לגור בו אינו חוזר אבל השאר חוזרי�
 .ומפרסת שאינ� ראוי� לדירה לא חוזרי� עליה�

3
אמר ' ובהמש� הגמ). דעל איסור אינו חוזר(ה המברי� והמרכיב באופ� המותר "ולאו דוקא נוטע אלא ה 
פ ג� בזה אחד "ועכ.  יעקב חולק בזה וסובר שדוקא נטע אבל לא הברי� והרכיבאליעזר ב�' יוחנ� שר' ר

  .הלוקח ואחד היורש ואחד ואחד שנית� לו במתנה

4
דהיינו דוקא נטע כר� בדי� , י חולק וסובר כר� כמשמעו"וראב, ה חמשה אילני מאכל"ולדעת רבנ� ה 

 .הזה

5
ולהעלות המעות לירושלי� (רביעית על מעות דהיינו שלא הספיק לחלל את הפירות שגדלו בו בשנה ה 

 .דהוא עדיי� נמצא תו� שנות הערלה, ולאכול מה�) כמעשר שני

6
  .שהוא נמצא בשנה הרביעית שאוכל מהפירות כרמו שחילל 
7

, ג גרושה וחלוצה לכה� הדיוט"כגו� אלמנה לכה, מ אינו חוזר עליה�"דא� שתופס לו בה� קידושי� מ 
ואינו , כל אלו ה� חייבי לאוי� ולא חוזר ואסור בה�, בת ישראל לנתי� וממזר, ממזרת ונתינה לישראל

 .חוזר עליה� מערכי המלחמה

8
  . אחר שמדבר הראשו� משמיע השני בקול ר� לרבי�,'פי 
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  :סוטה ד� מג

  ?מה הדי	 ומדוע, בענפי� דלהל	) ילדה�(ענ� צעיר ) סיב��(המרכיב 

  

 בילדה הנטועה לסייג וקורות  בזקנה  בילדה אחרת  

  חייבת בערלה  פטורה מערלה  חייב בערלה מה די	 ילדה שסבכה

דאי� בכח העיקר לפטור דבטלה בעיקר הפטור דג� העיקר חייב  מדוע הדי	 כ	
1

  

  

  ?והא� חוזר עליו מערכי המלחמה, הא� מותר להברי� איל	 בירק

  

  חוזר עליו מערכי המלחמה  להברי� איל	 בירק  

ג"לרשב
2

  חוזר  מותר  

  אינו חוזר  אסור  לחכמי�

  

  ?איל	 הא� חוזר מערכי המלחמההמרכיב 

  

  בהרכבת היתר  בהרכבת איסור  

  חוזר  אינו חוזר  לרב חסדא

  חוזר: לתנא דמתניתי	  אינו חוזר  יוחנ	' לר
  אינו חוזר:י"לברייתא אליבא דראב

  

  ?אליעזר ב	 יעקב' באופ	 שלעול� לא תגדל יותר מהגודל הזה לר, מה די	 ילדה פחותה מטפח

  

  לידו זרעי�זרע   מה דינה בערלה  

חייבת מדרבנ� בערלה כל שנותיה יוצא זנב' וא' כנגד ב' בכר� קט	 ב
3

אי� בו איסור כלאי� 
4
 

יש בו איסור כלאי�  לתאי דמפרסמא מ�אינה חייבת   בכר� גדול 
5

 

  

                                                           

1
 � דלא דמי לאיל� זק� שכבר עברו עליו שנות ערלה שאי� אפשרות להביא אותו לידי חיוב ערלה , והטע� 

שהיא , אול� א� סיב� את הילדה בילדה אחרת הנטועה לסייג וקורות. נה ופטורולכ� בטלה הילדה בזק
. מ א� ימל� עליה לפירות מתחייב מיד בערלה"מ, פטורה מערלה ורבעי משו� שאינה נטועה לפירות

, ולא משעה שנמל� (משעת נטיעה) לנמל�( ומוני� לו :ל"וז, )ג"ד סעי� כ"ד סימ� רצ"יו(ע "וכמבואר בשו[
, אי� בו די� רבעי, אבל א� לא חשב עליו עד סו� שנה שלישית. )שני� משעה שנטע' בסו� הגומסתיי� 

אי� בו כח לבטל את הילדה ולכ� , וכיו� שיכול העיקר בעצמו לבוא לידי חיוב]. שאי� די� רבעי בלא ערלה
 .היא חייבת

2
יצחק הוא ג� סברת ולרב נחמ� בר , יהודה ב� גמדא איש כפר עכו' ג בש� ר"ומימרא זו אמרה רשב 

 .שאמר שאחד המרכיב חוזר מערכי המלחמה, התנא דמתניתי�

3
 .וא� יראה שמסתפקי� ממנו יבוא להתיר איסור ערלה, דכל הרואה אותה חושב שהוא כר� ערלה 

4
י דאיסור כלאי זרעי� מהתורה לא נאמר אלא בקנבוס בלו� אבל בשאר הזרעי� האיסור "ל לראב"ס 

 .יש לומר שלא גזרו אלא בכר� רגיל אבל בכר� כזה לאולכ� , הוא רק מדרבנ�

5
  .שהוא משונה וקט�' דכיו� שהוא כר� של� וחשוב גזרו ג� בו חכמי� אפי 


