סוטה כ

במדבר פרק ה
)כד( וְ ִה ְשׁ ָקה ֶאת הָ ִאשָּׁ ה ֶאת מֵ י ַה ָמּ ִרים הַ ְמ ָארֲ ִרים וּבָ אוּ בָ הּ הַ ַמּ ִים הַ ְמ ָארֲ ִרים לְמָ ִרים:
)כה( וְ ל ַָקח הַ כּ ֵֹהן ִמיַּד הָ ִא ָשּׁה ֵאת ִמ ְַחת הַ ְקּ ָ אֹת וְ ֵה ִיף ֶאת הַ ִמּ ְ ָחה ִלפְ ֵי יְקוָֹק וְ ִה ְק ִריב א ָֹתהּ ֶאל ַה ִמּזְ בֵּ חַ :
)כו( וְ ָק ַמץ הַ כּ ֵֹהן ִמן הַ ִמּ ְ ָחה ֶאת ַאזְ כּ ָָר ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּזְ בֵּ ָחה וְ ַא ַחר י ְַשׁ ֶקה ֶאת הָ ִאשָּׁ ה ֶאת הַ מָּ ִים:
ישׁהּ וּבָ אוּ בָ הּ הַ מַּ ִים הַ ְמ ָארֲ ִרים לְמָ ִרים וְ צָ בְ ָתה
)כז( וְ ִה ְשׁ ָקהּ ֶאת הַ ַמּ ִים וְ ָה ְי ָתה ִאם ְִט ְמ ָאה ו ִַתּ ְמעֹל ַמעַ ל ְבּ ִא ָ
בִ ְט ָהּ וְ ָפְ לָ ה י ְֵרכָ הּ וְ ָהי ְָתה הָ ִאשָּׁ ה ל ְָאלָה בְּ ֶק ֶרב עַ ָמּהּ:
וּטה ָֹרה ִהוא וְ ְִקּ ָתה וְ ִ זְ ְרעָ ה זָ ַרע:
)כח( וְ ִאם ל ֹא ְִט ְמ ָאה הָ ִא ָשּׁה ְ
פעולה ראשו ה
פעולה ש ייה
דרשה מהמילה
"
"

חכמים
משקה
מקריב מ חתה

סדר הפעולות – משקה
ואח"כ מקריב

ר' שמעון
מקריב מ חתה
משקה

אם הקשה ואחר כך
הקריב את מ חתה,
כשר בדיעבד

קושי על ר' עקיבא
ברייתא 1
הסתירה אם מחקה המגילה ואומרת אי י שותה

ר' עקיבא
אם מחקה המגילה
ואומרת אי י שותה
מערערין אותה ומשקין
אותה בעל כרחה

ברייתא 2

רבי יהודה אומר :כלבוס של ברזל מטילין לתוך
פיה ,שאם מחקה מגילה ואמרה אי י שותה,
מערערין אותה ומשקין אותה בע"כ;

מערערין אותה ומשקין אותה בעל כרחה
דברי ר' עקיבא

אמר רבי עקיבא :כלום א ו צריכין אלא לבודקה,
והלא בדוקה ועומדת!
אלא ,עד שלא קרב הקומץ יכולה לחזור בה,
משקרב הקומץ אי ה יכולה לחזור בה.

והא דקהדרא בה מחמת רתיתא
פתרון
הסתירה מחמת רתיתא  -עד שלא קרב הקומץ,
דאכתי לא אמחוק מגילה ,אי מי
אמחוק מגילה ,דשלא כדין עביד כה ים
דמחקי  -מצי הדרא בה ,משקרב הקומץ,
דבדין עביד כה ים דמחקי

קושי על הברייתא הש ייה עצמה :וליטעמיך,
תיקשי לך היא גופה :משקרב הקומץ אי ה
יכולה לחזור בה ,והלא בדוקה ועומדת!
הא דקהדרא בה מחמת בריותא
כל מחמת בריותא  -כלל כלל לא שתיא
 -לא מצי הדרא בה.

עוד סתירה בדברי ר' עקיבא :קשיא דר' עקיבא אדרבי עקיבא ,התם אמר מחיקה מעכבא ,והכא אמר
קומץ מעכב!
תירוץ :תרי ת אי ואליבא דר"ע.
שאלה :איבעיא להו :אמרה אי י שותה מחמת בריותא ,וחזרה ואמרה שותה א י ,מהו?

כיון דאמרה אי י שותה  -טמאה א י קאמרה,
וכיון דאחזיק פשה בטומאה –
לא מציא הדרה בה

כיון דאמרה שותה א י
או דילמא
גליא דעתה דמחמת ביעתותא הוא דאמרה?

עוד דין :אמר אבוה דשמואל :צריך שיתן מר לתוך המים; מ"ט? דאמר קרא :מי המרים שמרים כבר.

