
  סוטה לב
  

  נטמאת לא אומרת ואשה  נטמאת אומרת אשה  שותה    נטמאת לא אומר ועד  נטמאת אומר עד
  נטמאת לא אומרים ושנים  נטמאת אומר אחד
   שותה היתה לא  נטמאת לא אומר ואחד  נטמאת אומרים שנים

  , מהימן אחד עד - ליה מכחיש קא לא הא, ליה מכחיש דקא טעמא. נטמאת אומר עד: דיוק מהמשנה
: אומר אתה, מדבר הכתוב בשנים -  )ה במדבר(: רבנן דתנו? מילי מנהני: מקור לדין זה

 שנאמר ממשמע,  )יט דברים(: לומר תלמוד? באחד אלא אינו או, בשנים
 כאן הרי עד שנאמר מקום כל: אב בנה זה?  לומר תלמוד מה? אחד שהוא יודע איני, 

  ! שנים במקום אחד של דבריו ואין, שנים כאן הרי אחד עד תורה שהאמינה מקום כל: עולא אמר והא? ליה מכחיש מצי היכי אידך, מהימן אחד עד דמדאורייתא וכיון: קושי על הדין הראדשון במשנה    :ִנְטָמָאה לֹא ְוִהיא ִאְׁשּתֹו ֶאת ְוִקֵּנא ִקְנָאה רּוחַ  ָעָליו ָעַבר אֹו ִנְטָמָאה ְוִהוא ִאְׁשּתֹו ֶאת ְוִקֵּנא ִקְנָאה רּוחַ  ָעָליו ְוָעַבר) יד( :ִנְתָּפָׂשה לֹא ְוִהוא ָּבּה ֵאין ְוֵעד ִנְטָמָאה ְוִהיא ְוִנְסְּתָרה ִאיָׁשּה ֵמֵעיֵני ְוֶנְעַלם ֶזַרע ִׁשְכַבת ֹאָתּה ִאיׁש ְוָׁשַכב) יג( :ָמַעל בֹו ּוָמֲעָלה ִאְׁשּתֹו ִתְׂשֶטה ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר) יב(  ה פרק במדבר  . אסורה - , חד אלא בה לית תרי: רחמנא ואמר, אחד הכתוב לך שיפרוט עד, שנים
 רבי אמר וכן. שותה היתה לא: תני, עולא אמר אלא: ת הקושיכדי לתרץ א תיקון נוסח המשנה

   :תירוץ  ! דעולא קשיא חייא לרבי :קושי על התירוץ    . שותה היתה: אמר חייא ורבי :תירוץ אחר  . שותה היתה לא: יצחק
  עולא  ר' חייא

  שנים במקום אחד של דבריו ואין, שנים כאן הרי אחד עד תורה שהאמינה מקום כל  היתה שותה
  זה אחר בזה כאן  אחת בבת כאן

  
 - נטמאת לא אומרים ושנים נטמאת אומר עד: תנן: שני במשנתינוהמדיוק מהמקרה  עוד קושי

: סיפא אימא, וליטעמיך: חייא רבי לך אמר :)במשנתינוהשלישי מדיוק מהמקרה ( תירוץ  ! חייא דרבי תיובתא, שותה היתה לא - וחד חד הא; שותה היתה
! שותה היתה - וחד חד הא; שותה היתה לא - נטמאת לא אומר ואחד נטמאת אומרים שנים
 תורה שהאמינה מקום כל: אומר נחמיה רבי, דתניא; היא נחמיה' ור, עדות בפסולי כולה אלא

 לדרבי ותרצה, מעיקרא אשה דאתאי כגון - עסקינן במאי והכא ,דמיין אחד כעד נמי נשים מאה' אפי, מעיקרא כשר אחד עד דאתא היכא כל: דאמרי ואיכא: תירוץ לפי נוסח אחר  .אחד באיש אנשים כשני אחד באיש נשים שתי ועשו, דעות רוב אחר הלך - אחד עד
, אזלינן לא לקולא אבל, לחומרא - דיעות רוב בתר אזלינן כי, דתימא מהו :תירוץ  ? לי למה עדות בפסולי ותרתי: קושי  .דמי ופלגא פלגא כי - אחד באיש נשים שתי אבל, אחד באיש אנשים כשני אחת באשה נשים שתי ועשו, דיעות רוב אחר הלך - אחד עד תורה שהאמינה מקום כל: אומר נחמיה' ר, הכי נחמיה  . ל"קמ


