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  :זמ �ד סוטה

  ?הא� היו עורפי� את העגלה,  ראית אחר אומר לאראיתי הרוצח ועדעד אחד אומר 

  

  כשבאו בזה אחר זה כשבאו שני העדי� בבת אחת  

לא היו עורפי�  )גורסי� במשנה(לעולא ורב יצחק 
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 דהוי ספק�היו עורפי�   חייא' לר
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  לא היו עורפי�  

  

  ?מה נשי� והעידו שלא נטמאהובאו כ, נטמאה שי�אומראו אשה עד אחד 

  

  היתה בתחילה אשה   כשרד אחדהיה בתחילה ע  

היו עורפי�  ללישנא קמא
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היו עורפי�לא   לאיכא דאמרי
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  היו עורפי�  

  

  

                                                           

1
שראה את הרוצח וכמו וכיו� שנאמ� עד אחד לומר , כל מקו� שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא כשני� 

לאד� אחד בסו� העול� לא היו '  הא� א� נודע מי הכהו אפי�" ָ�ה�לֹא נ�ַדע ִמי ִה) "א:דברי� כא(שכתוב 
  .ו עורפי�ולא הי, ראהלא נאמ� העד השני כנגדו לומר שלא עורפי� ולכ� 

2
תו! כדי דיבורו ועדותו בא עד א� אבל , ל דמה שנאמ� עד אחד כשני� הוא רק אחרי שקיבלנו עדותו"ס 

לכ�  או לא וראהוהוי כעד נגד עד והדבר ספק א� , תו כשני�ד לקבל את עדו"אי� לב, אחר והכחיש אותו
 עדותו חשובה �ראה את הרוצח  אכ� א� באו בזה אחר זה וכבר נתקבלה עדות העד שאמר ש,היו עורפי�

  .ו עורפי�לא היו, כשני�
3

ועשו שתי נשי� באיש אחד , כל מקו� שהאמינה תורה עד אחד הל! אחר רוב דעות"נחמיה דאמר ' וכדר 
 והיינו לעני� שא� יבוא עד אחד �הג� שהאמינו לעד הראשו� כשני עדי� , ולכ!, "ני אנשי� באיש אחדכש

מ א� יבואו שתי נשי� כ� "מ, לא יהיה נאמ�) חייא בזה אחר זה' ולר, בבת אחת' לעולא אפי(להכחישו 
אחר רוב ומטע� דבמקו� שהאמינה תורה עד אחד הל! , יהיו נאמנות להכחישו כאילו ה� שתי עדי�

שא� ברישא וזה חידוש המשנה . יו עורפי� ולכ� בנידו� דיד� ה. ה� נאמנות� וא� יש רוב דעות כנגדו , דעות
ה� ,  כגו� נשי� ואמרו לא ראיתכ באו שני� פסולי עדות"ואחואמר ראיתי את הרוצח היה עד אחד 

שבבוא שתי נשי� בתחילה ואמרו , אשמועינ� להיפ! והסיפא . ראהמבטלות עדותו בי� לקולא לומר שלא
אי� העד אחד נאמ� כנגד שתי הנשי� ולא , כ בא עד אחד והכחיש� ואמר שלא ראו"ואח, שראו את הרוצח

והוצרכה המשנה לומר את החידוש לשני הצדדי� שאזלינ� בתר רוב דעות כנגד עד אחד בי� . היו עורפי�
 ).כמו בסיפא(ובי� לקולא שבאו לומר שלא צרי! , )מו ברישאכ(שבאו להחמיר ולהצרי! עגלה ערופה 

4
, 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
' ק ר"הל ד"וס).  כי הוא נאמ�ו עורפי� שוב לא היד אומר שראה את הרוצחברישא מיירי שהעוכיו� ש(

 אחת כשני אנשי� באשהכל מקו� שהאמינה תורה עד אחד הל! אחר רוב דעות ועשו שתי נשי� : "נחמיה
אכ� ,  היא נאמנת במקו� שמאמיני� לעד אחד�ולכ! א� אשה אחת היא זו שהעידה ', וכו" באיש אחד

עד אחד וא� יבואו שתי נשי� להכחישה לא תהיה נאמנת כמו שלא נאמ� , ב דעותלגבה יש די� של רו
 ושוב העידו ראתה את הרוצחנ א� בתחילה היה עדות אשה ש"ולכ� אה, כשיבואו שני עדי� להכחישו

 וחוזר כיו� שבטלה העדות האשה הראשונהשעורפי� את העגלה  הדי� � ראתה שלא  להכחישה שתי נשי� 
כ באה אשה אחת להכחיש� לא " והסיפא מפרשת שא� באו בתחילה שתי נשי� ואח.הדבר להיות בספק

  .לקולא שלא יצטרכו לערו� את העגלה' היו עורפי� דמאמיני� לרוב דעות אפי


