ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת סוטה

דפי עזר ללימוד דף היומי

17.01.03
4a ( )ר"א בן ירמיה 5a ()גבוהה גבוהה הוא מלקט
ֵ ִ סוֹד ה' ל.1
 יד, תהלים כה:יראָיו וּבְ ִרית ֹו לְ הו ִֹדיעָ ם
: כִּ י בְ עַ ד ִא ָשּׁה ז ֹונָה עַ ד כִּ כַּר לָחֶ ם וְ אֵ ֶשׁת ִאישׁ נֶפֶ שׁ י ְָק ָרה ָתצוּד.2
ֶ ֲ ַויֹּאמֶ ר ה' ָכּכָה יֹאכְ לוּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת ל ְַחמָ ם טָ מֵ א בַּ גּ ֹויִם א.3
 יג, יחזקאל ד:שׁר אַ ִדּיחֵ ם ָשׁם
ְ  י ְָק ָרה ִהיא ִמפְּ נִינִים וְ כָל חֲ פָ צֶ י א י.4
 טו, משלי ג:ִשׁווּ בָ הּ
 ה, משלי טז: תּוֹעֲ בַ ת ה' כָּל גְּ בַ הּ לֵב יָד לְ יָד א ִינּ ֶָקה.5
ָ ית וְ הָ י
ֶ ֵ וְ א ָתבִ יא תוֹעֵ בָ ה אֶ ל בּ.6
 כו, דברים ז:ִית חֵ ֶרם ָכּמֹהוּ ַשׁ ֵקּץ ְתּ ַשׁ ְקּצֶ נּוּ וְ ַתעֵ ב ְתּ ַתעֲ בֶ נּוּ כִּ י חֵ ֶרם הוּא
ְ  וְ ָרם לְ בָ בֶ וְ ָשׁכ.7
 יד, דברים ח:ַח ָתּ אֶ ת ה' אֱ הֶ י הַ מּו ִֹציאֲ מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּ ית עֲ בָ ִדים
ֶ ָאָרץ אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵיכֶם וַ ִתּ ְטמָ א ה
ֶ ָאַנְשׁי ה
ֵ
 כִּ י אֶ ת כָּל הַ תּוֹעֵ בֹ ת הָ אֵ ל עָ שׂוּ.8
 כז, ויקרא יח:אָרץ
ָ אָדם אֲ ֶשׁר נְ ָשׁמָ ה ְבּאַ פּ ֹו כִּ י בַ מֶּ ה נ ְֶח
ָ ָ ִח ְדלוּ ָלכֶם ִמן ה.9
 כב, ישעיהו ב:שׁב הוּא
ֶ  ַויֹּאמֶ ר אַבְ ָרם אֶ ל מֶ ֶל ְסדֹם הֲ ִרימ ִֹתי י ִָדי אֶ ל ה' אֵ ל עֶ לְ יוֹן קֹ נֵה ָשׁמַ יִם ו.10
 כב, בראשית יד:ָאָרץ
ִ אָתה מֵ ִרבְ בֹ ת קֹ דֶ שׁ מ
ָ ְארן ו
ָ ָ ַויֹּאמַ ר ה' ִמ ִסּינַי בָּ א וְ ז ַָרח ִמ ֵשּׂ ִעיר לָמ ֹו הוֹפִ יעַ מֵ הַ ר פּ.11
 ב, דברים לג:ִימינ ֹו אֵ שׁ דָּ ת לָמ ֹו
 יד, משלי כא: מַ ָתּן בַּ סֵּ תֶ ר יִכְ פֶּ ה אָף וְ שֹׁחַ ד בַּ חֵ ק חֵ מָ ה עַ זָּה.12
 טו, ירמיהו יג: ִשׁ ְמעוּ וְ הַ אֲ זִינוּ אַל ִתּגְ בָּ הוּ כִּ י ה' ִדּבֵּ ר.13
ָ וּמ ְשׁפָּ טָ יו וְ חֻ קּ
ִ  ִה ָשּׁמֶ ר לְ פֶּ ן ִתּ ְשׁכַּח אֶ ת ה' אֱ הֶ י לְ בִ לְ ִתּי ְשׁמֹ ר ִמצְ ו ָֹתיו.14
 יא, דברים ח:ֹתיו אֲ ֶשׁר אָנֹ כִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם
 כד, איוב כד: רוֹמּוּ ְמּעַ ט וְ אֵ ינֶנּוּ וְ הֻ ְמּכוּ ַכּכֹּל י ִָקּפְ צוּן וּכְ רֹאשׁ ִשׁבֹּ לֶת ִי ָמּלוּ.15
ְ  וְ אַבְ ָרהָ ם ז ֵָקן בָּ א בַּ יּ ִָמים וַ ה' בֵּ ַר אֶ ת.16
 א, בראשית כד:אַב ָרהָ ם בַּ כֹּל
 לג, בראשית כז: ַויֶּחֱ ַרד י ְִצ ָחק חֲ ָר ָדה גְּ ֹדלָה עַ ד ְמאֹ ד וַ יֹּאמֶ ר ִמי אֵ פוֹא הוּא הַ צָּ ד צַ יִד וַ יָּבֵ א לִ י וָ אֹ ַכל ִמכֹּל בְּ טֶ ֶרם ָתּבוֹא וָאֲ בָ ֲרכֵהוּ גַּם בָּ רוּ י ְִהיֶה.17
ֻ  ַקח נָא אֶ ת בִּ ְרכ ִָתי אֲ ֶשׁר.18
 יא, בראשית לג:הבָ את ָל כִּ י חַ נַּנִ י אֱ ִהים וְ כִ י יֶשׁ לִ י כֹל ַויִּפְ צַ ר בּ ֹו וַ יּ ִָקּח
 כו,משלי ו
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Continued investigation into the proposed estimations of כדי טומאה
a
ר"א ב"ר ירמיה: enough time for her to tie a string together
i
Unclarity: are the ends near or far from each other ()תיקו
b חנין בן פנחס: enough time for her to take a toothpick from her mouth
i
Unclarity: is it stuck in hard or loose ()תיקו
c
פלימו: enough time for her to put her hand in a basket to take out a loaf
i
unclarities: tight/loose; old/new (bread); warm/cool; wheat/barley; soft/hard ( תיקוon all)
d observation about all of these ()ר' יוחנן: each of the  חכמיםused his own experience to measure
i
challenge:  בן עזאיhas an opinion here and he was never married (:)יבמות סג
1
Answer1: he was married and divorced
2
Answer2: he learned it from his teacher
3
Answer3: he had secret knowledge (v. 1)
Tangent:  דרשותon v. 2
a
First half:
i
 דרשה1: if someone is lax about  – נט"יas if he had relations with a זונה
ii  דרשה2: if someone has relations with a זונה, he’ll eventually beg for bread
1
tangent: rules of נט"י
(a) (introductory Aggadic statement) someone who degrades  נט"יis uprooted from the world
(b) water before bread – must raise hands up (so  טמאwater doesn’t come back and defile hands)
(c) water after bread – must lift hands up
(d) eating without drying hands is comparable to eating  טמאbread (as per v. 3)
b second half:
i
 דרשה1: anyone who is haughty will be “tripped up” with an אשת איש
ii  דרשה2: anyone who violates אשת איש, even if he has studied ( תורהv. 4) isn’t exempt from דינה של גיהנם
iii further  דרשותon haughtiness (vv. 5-9)
1
Tangent:  דרשותon second half of v. 5
(a)  דרשה1: Someone who violates אשת איש, even if he has granted  שמים וארץto God like ( אברהםv. 10)
isn’t exempt from דינה של גיהנם
(b)  דרשה2: …even if he received  תורהlike מרע"ה, (v. 11) he isn’t exempt from דינה של גיהנם
(c)  דרשה3: …even if he gives charity discreetly (v. 12), he isn’t exempt from דינה של גיהנם
(d) warning against haughtiness: v. 13 or vv. 7/14 ( השמר)לא תעשה
2
continued  דרשותabout haughtiness:
(a) v. 15 – anyone who is haughty is taken down; he is naught; but if he does תשובה, he is taken in his
time (old age) like ( אברהם אבינוend of verse –  – ככלrefers to  – אבותvv. 16-18 [ כל, מכל,) ]בכל
3
 דרשותabout end of v. 15 –  – וכראש שבולת ימלוlike the brittle top of the stalk or like the stalk itself
(a) the stalk itself: as per the parable, when the farmer comes into his field, he grabs the highest stalks
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