סוטה לא

ר' אליעזר
מי שקי א לאשתו ו סתרה ,אפילו שמע מעוף
הפורח  -יוציא ויתן כתובה
סוטה דף ב .המק א לאשתו ,רבי אליעזר אומר:
מק א לה על פי ש ים ,ומשקה על פי עד אחד או
ע"פ עצמו;

ר' יהושע
עד שישאו וית ו בה מוזרות בלב ה

רבי יהושע אומר :מק א לה על פי ש ים ומשקה
ע"פ ש ים

מי סוטה
עד אחד ראה ש טמאת או עבד או לא שותה
שפחה
לא שותה
חמותה ,ובת חמותה ,וצרתה,
ויבמתה ,ובת בעלה
שהיה בדין:

קל
עדות ראשו ה )סתירה(

כתובה
לא וטלת כתובתה
וטלת כתובתה
חמור

שאין אוסרתה איסור עולם
אי ה מתקיימת בפחות מש ים
דחיית הקל וחומר :תלמוד לומר) :במדבר ה(

עדות אחרו ה )טומאה(

שאוסרתה איסור עולם
אי ו דין שלא תתקיים בפחות מש ים!
 ,כל עדות שיש בה.

במדבר פרק ה
)יג( וְ שָׁ כַ ב ִאישׁ א ָֹתהּ ִשׁכְ בַ ת זֶ ַרע וְ ֶעְ ַלם מֵ עֵ י ֵי ִאישָׁ הּ וְ ִ ְס ְתּ ָרה וְ ִהיא ְִט ָמ ָאה וְ עֵ ד ֵאין בָּ הּ וְ ִהוא ל ֹא ְִת ָפּ ָשׂה:
רוּח ִק ְ ָאה וְ ִקנֵּא ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ִהוא ְִטמָ ָאה אוֹ עָ בַ ר עָ לָ יו רוּחַ ִק ְָאה וְ ִקנֵּא ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ִהיא
)יד( וְ עָ בַ ר עָ ָליו ַ
ל ֹא ְִטמָ ָאה:

הצעת קל וחומר להיפך :קל וחומר לעדות הראשו ה מעתה:
קל

חמור

עדות ראשו ה )סתירה(
עדות אחרו ה )טומאה(
שאין אוסרתה איסור עולם
שאוסרתה איסור עולם
מתקיימת בעד אחד
אי ו דין שתתקיים בעד אחד
 ,ולהלן הוא אומר) :דברים
דחיית הקל וחומר :תלמוד לומר) :דברים כד(
 ,מה להלן על פי ש ים ,אף כאן פי ש ים.
יט(

עד אומר טמאת
אשה אומרת טמאת
אחד אומר טמאת
ש ים אומרים טמאת

ועד אומר לא טמאת
ואשה אומרת לא טמאת
וש ים אומרים לא טמאת
ואחד אומר לא טמאת

שותה

לא היתה שותה

