ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת סוטה

דפי עזר ללימוד דף היומי

17.01.02
3a ( )תנא דבי ר' ישמעאל 4a ()צליאה וגמיעה
 במדבר פרק לב פסוק כא: וְ עָ בַ ר ָלכֶם כָּל חָ לוּץ אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן לִ פְ נֵי ה' עַ ד הו ִֹרישׁ ֹו אֶ ת אֹ יְבָ יו ִמפָּ נָיו.1
אָרץ הַ זֹּאת ָלכֶם לַאֲ חֻ זָּה לִ פְ נֵי
ֶ ָוּמיּ ְִשׂ ָראֵ ל וְ הָ י ְָתה ה
ִ 'ִיתם נְ ִק ִיּים מה
ֶ אָרץ לִ פְ נֵי ה' וְ אַחַ ר ָתּשֻׁ בוּ וִ ְהי
ֶ ָ וְ נִ כְ בְּ ָשׁה ה.2
ֶ ֲ וְ לַאֲ חֹת ֹו הַ ְבּתוּלָה הַ ְקּרוֹבָ ה אֵ לָיו א.3
 ויקרא פרק כא פסוק ג:שׁר א הָ ְי ָתה לְ ִאישׁ לָהּ יִטַּ מָּ א
ִ ְ וְ ִה ְתנַחַ לְ ֶתּם אֹ ָתם לִ בְ נֵיכֶם אַחֲ ֵריכֶם ל ֶָר ֶשׁת אֲ חֻ זָּה לְ ֹעלָם בָּ הֶ ם ַתּעֲ בֹדוּ וּבְ אַחֵ יכֶם בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ בּ.4
 ויקרא פרק כה פסוק מו: אָחיו א ִת ְרדֶּ ה ב ֹו בְּ פָ ֶר
ָ ית וְ א ִת
ֶ אָחי בִּ לְ בָ בֶ ה ֹוכֵחַ תּוֹכִ יחַ אֶ ת עֲ ִמ
ִ  א ִת ְשׂנָא אֶ ת.5
 ויקרא פרק יט פסוק יז:שּׂא עָ לָיו חֵ ְטא
ַ ְ ַויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה אֱ ֹמר אֶ ל הַ כֹּהֲ נִ ים בְּ נֵי אַהֲ רֹן ו.6
 ויקרא פרק כא פסוק א:אָמ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם לְ נֶפֶ שׁ א יִטַּ מָּ א בְּ עַ מָּ יו
ִ
 כִּ י ִאם לִ ְשׁאֵ ר ֹו הַ ָקּרֹב אֵ לָיו לְ ִאמּ ֹו וּלְאָבִ יו וְ לִ בְ נ ֹו וּלְבִ תּ ֹו.7
 ויקרא פרק כא פסוק ב:וּלְאָחיו
 דברים פרק כ פסוק טז: ַרק מֵ עָ ֵרי הָ עַ ִמּים הָ אֵ לֶּה אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י נֹ ֵתן לְ נַחֲ לָה א ְתחַ יֶּה כָּל נְ ָשׁמָ ה.8
ְ ְוּמ ִמּ ְשׁפַּ ְח ָתּם אֲ ֶשׁר ִעמָּ כֶם אֲ ֶשׁר ה ֹו ִלידוּ בּ
ִ  וְ גַם ִמבְּ נֵי הַ תּו ָֹשׁבִ ים הַ גּ ִָרים ִעמָּ כֶם מֵ הֶ ם ִתּ ְקנוּ.9
 ויקרא פרק כה פסוק מה:אַרצְ כֶם וְ הָ יוּ ָלכֶם לַאֲ חֻ זָּה
ֵ  כִּ י ה' אֱ הֶ י ִמ ְתהַ ֵלּ בְּ ֶק ֶרב מַ חֲ ֶנ לְ הַ ִצּילְ וְ ל.10
 דברים פרק כג פסוק טו: ָתת אֹ יְבֶ י לְ פָ נֶי וְ הָ יָה ַמחֲ נֶי ָקדוֹשׁ וְ א ִי ְראֶ ה בְ עֶ ְרוַ ת דָּ בָ ר וְ ָשׁב מֵ אַחֲ ֶרי
ְ כַּשּׁחַ ר או ֶֹר ַואֲ רֻ כ ְָת ְמהֵ ָרה ִתצְ מָ ח וְ הָ ַל לְ פָ נֶי צִ ְדקֶ כְּ בוֹד ה' י
ַ  אָז ִיבָּ ַקע.11
 ישעיהו פרק נח פסוק ח: ֶַאַספ
ְ  ִילָּפְ תוּ.12
 איוב פרק ו פסוק יח:אָרחוֹת ַדּ ְרכָּ ם יַעֲ לוּ בַ תֹּהוּ וְ יֹאבֵ דוּ
 בראשית פרק לט פסוק י: ַוי ְִהי כְּ ַדבְּ ָרהּ אֶ ל יוֹסֵ ף יוֹם יוֹם וְ א ָשׁ ַמע אֵ לֶיהָ לִ ְשׁכַּב אֶ צְ לָהּ לִ הְ יוֹת עִ מָּ הּ.13
ְ ישׁהּ וְ ִנ ְס ְתּ ָרה וְ ִהיא נִ ְטמָ אָה וְ עֵ ד אֵ ין בָּ הּ וְ ִהוא א
ָ  וְ ָשׁכַב ִאישׁ אֹ ָתהּ ִשׁכְ בַ ת ז ֶַרע וְ נ ְֶעלַם מֵ עֵ ינֵי ִא.14
 במדבר פרק ה פסוק יג:נִתפָּ ָשׂה
ַ  כִּ י י ִַקּח ִאישׁ ִא ָשּׁה וּבְ עָ לָהּ וְ הָ יָה ִאם א ִת ְמצָ א חֵ ן ְבּעֵ ינָיו כִּ י מָ צָ א בָ הּ עֶ ְרוַ ת ָדּבָ ר וְ כ ַָתב לָהּ סֵ פֶ ר כְּ ִריתֻ ת וְ נ.15
 דברים פרק כד פסוק א:ָתן בְּ י ָָדהּ וְ ִשׁלְּ חָ הּ ִמבֵּ ית ֹו
 דברים פרק יט פסוק טו: א יָקוּם עֵ ד אֶ חָ ד בְּ ִאישׁ לְ כָל עָ וֹן וּלְ כָל חַ ָטּאת בְּ כָל חֵ ְטא אֲ ֶשׁר יֶחֱ טָ א עַ ל פִּ י ְשׁנֵי עֵ ִדים א ֹו עַ ל פִּ י ְשׁ ָשׁה עֵ ִדים יָקוּם דָּ בָ ר.16
ֶ ֵ כִּ י בְ עַ ד ִא ָשּׁה ז ֹונָה עַ ד כִּ כַּר לָחֶ ם וְ א.17
 משלי פרק ו פסוק כו:שׁת ִאישׁ נֶפֶ שׁ י ְָק ָרה ָתצוּד
 במדבר פרק לב פסוק כב:'ה

Challenge to normative sequence of  קינויfirst
a
Text: states (( ועבר – )פסוק ידand he declares a  )קינויafter יג- פסוקים יבwhich describe סתירה וטומאה
b Answer:  ועברis understood as past perfect
c
Challenge: v. 1 also uses ( עברregarding the role of  בני גד ובני ראובןin the upcoming war) – and that’s future
d Answer: contextually (v. 2) indication of future; in our case, if she’s already טמאה, what’s the purpose of קינוי
II  ר"ע ור' ישמעאלregarding the obligation/permission of קינוי
a
Introductory note: a person only declares  קינויif he’s seized with “spirit” – could be  רוח טהרהor רוח טומאה
i
Conclusion: must be רוח טהרה, since  ר"עmaintains that he must declare and  ר' ישמעאלsays he may
ii Tangent: this dispute is one of 3 parallel disputes they have:
1
וקינא את אשתו:  – ר"עobligation;  – ר' ישמעאלpermission
(a) Arguments:  קינויis there to trump v. 5 (the prohibition of hating another)
(i) ר"ע: it says  קינויtwice – once to trump, the other to obligate
(ii) ר' ישמעאל: that’s parallel construction
2
( לה יטמאa  כהןdefiling himself for his sister’s burial):  – ר"עobligation;  – ר' ישמעאלpermission
(a) arguments: since a  כהןis prohibited from טומאה, (v. 6) the verse comes to permit
(i) ר"ע: from v. 7 we know that he may defile for blood-kin –  לה יטמאmust generate an obligation
(ii) ר' ישמעאל:  לה יטמאteaches that he only defiles himself for her when complete, not her limbs
(iii) ר"ע: that’s inferred from  יטמא – להis extra to generate obligation
(iv) ר' ישמעאל: once it says לה, the verse must conclude with  יטמאfor syntax
3
( לעולם בהם תעבודוkeeping  עבדים כנעניםin the estate):  – ר"עobligation;  – ר' ישמעאלpermission
(a) Arguments: since we’re not allowed to let any of the 7 nations live (v. 8), the verse comes to permit
if the mother is  כנעניתand the father is not (as per v. 9)
(i) ר"ע:  מהם תקנוteaches that you may keep them alive;  לעולם בהם תעבודוgenerates an obligation
(ii) ר' ישמעאל:  בהםis to exclude other Jews (whom, if you own, you may not work hard)
(iii) ר"ע: that's inferred from end of v. 4
(iv) ר' ישמעאל: parallel construction – בהם/באחיכם
III tangential אגדות:
a
destructive nature of anger and ( זנותspecifically a woman's)
b impact of sin on  שכינהamong ( בנ"יresolution of v. 10's internal contradiction)
c
attachment of  מצוותand  עבירותto a person in this – and the next – world (vv. 11-13)
IV analysis of standards of testimony for each stage
a
 – קינוי וסתירהneed 2
b  – טומאהonly 1 as per ( בהv. 14)
i
general  עדותof  – עריותneed 2, as per vv. (vv. 15-16)
c
Testimony of  טומאהmust be enough for  הרצאהand ( גמר ביאהvarious  תנאיםprovide their estimations of time-)שעור
i
Conflicting ( ברייתותwhere same  תנאיםare listed but amounts are associated with other  )תנאים- resolved
ii One of them – enough to remove a loaf of bread from a basket – allusion in v. 17
I
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