
  זיסוטה 
  יהודה' ר  יוסי רבי  תנא קמא   

 לו בא
 את לכתוב
, המגילה
 מאיזה
 הוא מקום
  ?כותב

 ֹאָת ִאיׁש ָׁשַכב א ִאם) יט(
 ַּתַחת ֻטְמָאה ָׂשִטית א ְוִאם
 ַהָּמִרים ִמֵּמי ִהָּנִקי ִאיֵׁש

 :ָהֵאֶּלה ַהְמָאֲרִרים
 ַּתַחת ָׂשִטית ִּכי ְוַאְּת ) כ(

 ִאיׁש ַוִּיֵּתן ִנְטֵמאת ְוִכי ִאיֵׁש
 ִמַּבְלֲעֵדי ְׁשָכְבּתוֹ  ֶאת ָּב

 :ִאיֵׁש
  
  )כא(

 ְוִלְׁשֻבָעה ְלָאָלה אֹוָת ’ה ִיֵּתן
 ֶאת ’ה ְּבֵתת ַעֵּמ ְּבתֹו
 :ָצָבה ִּבְטֵנ ְוֶאת ֹנֶפֶלת ְיֵרֵכ

 ַהְמָאְרִרים ַהַּמִים ּוָבאּו) כב(
 ֶּבֶטן ַלְצּבֹות ְּבֵמַעִי ָהֵאֶּלה
  :ָיֵר ְוַלְנִּפל

 ֹאָת ִאיׁש ָׁשַכב א םִא ) יט( 
 ַּתַחת ֻטְמָאה ָׂשִטית א ְוִאם
 ַהָּמִרים ִמֵּמי ִהָּנִקי ִאיֵׁש

 :ָהֵאֶּלה ַהְמָאֲרִרים
 ִאיֵׁש ַּתַחת ָׂשִטית ִּכי ְוַאְּת ) כ(

 ֶאת ָּב ִאיׁש ַוִּיֵּתן ִנְטֵמאת ְוִכי
 :ִאיֵׁש ִמַּבְלֲעֵדי ְׁשָכְבּתוֹ 

 ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְׁשִּביעַ ) כא(
 ְוָאַמר ָהָאָלה ִּבְׁשֻבַעת ָהִאָּׁשה
 אֹוָת ’ה ִיֵּתן ָלִאָּׁשה ַהֹּכֵהן
 ַעֵּמ ְּבתֹו ְוִלְׁשֻבָעה ְלָאָלה
 ְוֶאת ֹנֶפֶלת ְיֵרֵכ ֶאת ’ה ְּבֵתת
 :ָצָבה ִּבְטֵנ

 ַהְמָאְרִרים ַהַּמִים ּוָבאּו) כב(
 ֶּבֶטן ַלְצּבֹות ְּבֵמַעִי ָהֵאֶּלה
 ָהִאָּׁשה ְוָאְמָרה ָיֵר ְוַלְנִּפל
  :ָאֵמן ָאֵמן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )כא(

 ְוִלְׁשֻבָעה ְלָאָלה אֹוָת ’ה ִיֵּתן
 ֶאת ’ה ְּבֵתת ַעֵּמ ְּבתֹו
 :ָצָבה ִּבְטֵנ ְוֶאת ֹנֶפֶלת ְיֵרֵכ

 ַהְמָאְרִרים ַהַּמִים ּוָבאּו) כב(
 ֶּבֶטן ַלְצּבֹות ְּבֵמַעִי ָהֵאֶּלה
  :ָיֵר ְוַלְנִּפל

 קא במאי
 ?מיפלגי

 את וכתב
 האלות
 האלה
 הכהן

  בספר

   ממש אלות - אלות
 קללות לרבות - האלות
  , ברכות מחמת הבאות

 קללות למעוטי -  אלה
  תורה שבמשנה

 צוואות למעוטי - האלה
  ;אמן וקבלות

   כדקאמרת כולהו
   ממש אלות - אלות

 קללות לרבות - האלות
  , ברכות מחמת הבאות

 קללות למעוטי -  אלה
  תורה שבמשנה

  וקבלות צוואות לרבות - את

, להו דריש במיעוטי כולהו
  , ממש אלות - אלות

 קללות למעוטי - האלות
   ברכות מחמת הבאות

 קללות למעוטי -  אלה
  , תורה שבמשנה

 צוואות למעוטי - האלה
  וקבלות

  דריש לא אתים  
 י"ה האי ש"מ: קושי
 האי שנא ומאי, ביה דמרבי

  ? ביה דמעיט י"ה
 דריבויא דגביה י"ה :תירוץ

 דגביה י"ה, היא ריבויא -
  .מיעוטא -  דמיעוטא

 לית והא, מאיר ורבי: קושי
 אתה לאו מכלל מ"לר ליה

  ! הן שומע
: תנחום רבי אמר: תירוץ

  )חנקי( .כתיב הנקי

    

  ה פרק במדבר
 ִאיֵׁש ַּתַחת ֻטְמָאה ָׂשִטית א ְוִאם ֹאָת ִאיׁש ָׁשַכב א ִאם ָהִאָּׁשה ֶאל ְוָאַמר ַהֹּכֵהן ֹאָתּה ְוִהְׁשִּביעַ ) יט(

 :ָהֵאֶּלה ַהְמָאֲרִרים ַהָּמִרים ִמֵּמי ִהָּנִקי
  :ִאיֵׁש ִמַּבְלֲעֵדי ְׁשָכְבּתוֹ  ֶאת ָּב ִאיׁש ַוִּיֵּתן ִנְטֵמאת ְוִכי ִאיֵׁש ַּתַחת ָׂשִטית ִּכי ְוַאְּת ) כ(
 ַעֵּמ ְּבתֹו ְוִלְׁשֻבָעה ְלָאָלה אֹוָת ’ה ִיֵּתן ָלִאָּׁשה ַהֹּכֵהן ְוָאַמר ָהָאָלה ִּבְׁשֻבַעת ָהִאָּׁשה ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְׁשִּביעַ ) כא(

 :ָצָבה ִּבְטֵנ ְוֶאת ֹנֶפֶלת ְיֵרֵכ ֶאת ’ה ְּבֵתת
 :ָאֵמן ָאֵמן ָהִאָּׁשה ְוָאְמָרה ָיֵר ְוַלְנִּפל ֶּבֶטן ַלְצּבֹות ְּבֵמַעִי ָהֵאֶּלה ַהְמָאְרִרים ַהַּמִים ּוָבאּו) כב(
ת ֶאת ְוָכַתב) כג(   :ַהָּמִרים ֵמי ֶאל ּוָמָחה ַּבֵּסֶפר ַהֹּכֵהן ָהֵאֶּלה ָהָא
  

  הזאתהתורהכלאתהכהן לה ועשה - סוטה 
  המשפט ועל יורוך אשר התורה פי על - זקן ממרא 

  ביום סוטה מגילת אף, ביום משפט מה

  פסולה - בלילה שכתבה סוטה מגילת

  פסולה - למפרע כתבה  דכתיבא כי, האלה האלות אתוכתב

  פסולה -  שבועה עליה שתקבל קודם כתבה  וכתב כך ואחר והשביע

  פסולה - איגרת כתבה בספר

  פסולה - דפין שני על כתבה ספרים ושלשה שנים ולא, רחמנא אמר אחד בספר

 אות וכתב, אחת אות ומחק אחת אות כתב הזאתהתורהכל את הכהן להועשה
  פסולה - אחת אות ומחק אחת



  
  ? מהו, אחד כוס לתוך ומחקן סוטות לשתי מגילות' ב כתב: רבא בעי

  
  ? לשמה מחיקה נמי בעינן דילמא או      , והאיכא בעינן לשמה כתיבה

  
  ? מהו, ועירבן וחזר כוסות' בב חקןמ                      

  
  ? שתיא קא דידה לאו והא שתיא קא דידה לאו הא דילמא      או   והאיכא בעינן לשמה מחיקה        

  
  
  ? מהו וחלקן חזר                              

  
  ? ברירה אין     או      ברירה יש                                  

  
  . תיקו? בכך שתיה דרך אין או, בכך שתיה דרך? מהו, בשפופרת? מהו, בסיב השקה: רבא עיב
  

  . תיקו? מהו, מהן ונשתיירו מהן נשפכו: אשי רב בעי
  


