סוטה לב
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

דיוק מהמש ה :עד אומר טמאת .טעמא דקא מכחיש ליה ,הא לא קא מכחיש ליה  -עד אחד מהימן,
 בש ים הכתוב מדבר ,אתה אומר:מקור לדין זה :מ ה י מילי? דת ו רב ן) :במדבר ה(
 ,ממשמע ש אמר
בש ים ,או אי ו אלא באחד? תלמוד לומר) :דברים יט(

 ,אי י יודע שהוא אחד? מה תלמוד לומר
ש ים ,עד שיפרוט לך הכתוב אחד ,ואמר רחמ א :תרי לית בה אלא חד,

? זה ב ה אב :כל מקום ש אמר עד הרי כאן

 -אסורה.

במדבר פרק ה
)יב( דַּ בֵּ ר ֶאל ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ אֲ ל ֵֶהם ִאישׁ ִאישׁ כִּ י ִת ְשׂ ֶטה ִא ְשׁתּוֹ וּמָ עֲלָ ה בוֹ ָמעַ ל:
)יג( וְ שָׁ כַ ב ִאישׁ א ָֹתהּ ִשׁכְ בַ ת זֶ ַרע וְ ֶעְ ַלם ֵמעֵ י ֵי ִאישָׁ הּ וְ ִ ְס ְתּ ָרה וְ ִהיא ְִט ָמ ָאה וְ עֵ ד ֵאין בָּ הּ וְ ִהוא ל ֹא
ְִת ָפּשָׂ ה:
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
)יד( וְ עָ בַ ר עָ ָליו ַ
וְ ִהיא ל ֹא ִ ְטמָ ָאה:

קושי על הדין הראדשון במש ה :וכיון דמדאורייתא עד אחד מהימן ,אידך היכי מצי מכחיש ליה? והא
אמר עולא :כל מקום שהאמי ה תורה עד אחד הרי כאן ש ים ,ואין דבריו של אחד במקום ש ים!
תיקון וסח המש ה כדי לתרץ את הקושי :אלא אמר עולא ,ת י :לא היתה שותה .וכן אמר רבי
יצחק :לא היתה שותה.
תירוץ אחר :ורבי חייא אמר :היתה שותה.
קושי על התירוץ :לרבי חייא קשיא דעולא!
תירוץ:
עולא
ר' חייא
כל מקום שהאמי ה תורה עד אחד הרי כאן
היתה שותה
ש ים ,ואין דבריו של אחד במקום ש ים
כאן בזה אחר זה
כאן בבת אחת

עוד קושי מדיוק מהמקרה הש י במש תי ו :ת ן :עד אומר טמאת וש ים אומרים לא טמאת -
היתה שותה; הא חד וחד  -לא היתה שותה ,תיובתא דרבי חייא!

תירוץ )מדיוק מהמקרה השלישי במש תי ו( :אמר לך רבי חייא :וליטעמיך ,אימא סיפא:
ש ים אומרים טמאת ואחד אומר לא טמאת  -לא היתה שותה; הא חד וחד  -היתה שותה!
אלא כולה בפסולי עדות ,ור' חמיה היא; דת יא ,רבי חמיה אומר :כל מקום שהאמי ה תורה

עד אחד  -הלך אחר רוב דעות ,ועשו שתי שים באיש אחד כש י א שים באיש אחד.

תירוץ לפי וסח אחר :ואיכא דאמרי :כל היכא דאתא עד אחד כשר מעיקרא ,אפי' מאה
שים מי כעד אחד דמיין ,והכא במאי עסקי ן  -כגון דאתאי אשה מעיקרא ,ותרצה לדרבי
חמיה הכי ,ר' חמיה אומר :כל מקום שהאמי ה תורה עד אחד  -הלך אחר רוב דיעות ,ועשו
שתי שים באשה אחת כש י א שים באיש אחד ,אבל שתי שים באיש אחד  -כי פלגא
ופלגא דמי.
קושי :ותרתי בפסולי עדות למה לי?
תירוץ :מהו דתימא ,כי אזלי ן בתר רוב דיעות  -לחומרא ,אבל לקולא לא אזלי ן,
קמ"ל.

