ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת סוטה

דפי עזר ללימוד דף היומי

17.02.01
14a (' )משנה א 15b ()מאכל בהמה
 מלאכי פרק א פסוק ח:ְצבָ אוֹת

' וְ כִ י ַתגִּשׁוּן ִעוֵּר לִ זְ בֹּחַ אֵ ין ָרע וְ כִ י ַתגִּ ישׁוּ פִּ סֵּ חַ וְ ֹחלֶה אֵ ין ָרע הַ ְק ִריבֵ הוּ נָא לְ פֶ חָ ֶת הֲ י ְִרצְ א ֹו הֲ י ִָשּׂא פָ נֶי אָמַ ר ה.1
ֶ ָ וְ נֶפֶ שׁ כִּ י ַת ְק ִריב ָק ְרבַּ ן ִמנְ חָ ה ַלה' ֹסלֶת יִ ְהיֶה ָק ְרבָּ נ ֹו וְ יָצַ ק עָ לֶיה.2
 ויקרא פרק ב פסוק א:שׁמֶ ן וְ נ ַָתן עָ לֶיהָ לְ ֹבנָה
ַ וּמ
ִ  ֶוהֱבִ יאָ הּ אֶ ל בְּ נֵי אַהֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִים וְ ָקמַ ץ ִמ ָשּׁם ְמ א קֻ ְמצ ֹו ִמסָּ לְ ָתּהּ.3
ב: ויקרא ב:'שּׁ ְמנָהּ עַ ל כָּל לְ בֹ נ ָָתהּ וְ ִה ְק ִטיר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת אַ ְזכּ ָָר ָתהּ הַ ִמּזְבֵּ חָ ה ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִיחֹחַ ַלה
ָ את אֶ ת הַ ִמּנְ חָ ה אֲ ֶשׁר יֵעָ ֶשׂה מֵ אֵ לֶּה ַלה' וְ ִה ְק ִריבָ הּ אֶ ל הַ כֹּהֵ ן וְ הִ גּ
ָ ֵ וְ הֵ ב.4
 ויקרא פרק ב פסוק ח: ִַישׁהּ אֶ ל הַ ִמּזְבֵּ ח
 ויקרא פרק ו פסוק ז: ַ וְ זֹאת תּו ַֹרת הַ ִמּנְ חָ ה הַ ְק ֵרב אֹ ָתהּ בְּ נֵי אַהֲ רֹן לִ פְ נֵי ה' אֶ ל פְּ נֵי הַ ִמּזְבֵּ ח.5
ֶ ֲוּמ ַשּׁ ְמנָהּ וְ אֵ ת כָּל הַ לְּ ֹבנָה א
ִ  וְ הֵ ִרים ִממֶּ נּוּ בְּ קֻ ְמצ ֹו ִמ ֹסּלֶת הַ ִמּנְ חָ ה.6
 ויקרא פרק ו פסוק ח:'שׁר עַ ל הַ ִמּנְחָ ה וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמּזְבֵּ חַ ֵריחַ נִ יחֹחַ אַזְ כּ ָָר ָתהּ ַלה
 ויקרא פרק ב פסוק יג: וְ כָל ָק ְרבַּ ן ִמנְחָ ְת בַּ מֶּ לַח ִתּ ְמלָח וְ א ַת ְשׁבִּ ית מֶ לַח ְבּ ִרית אֱ הֶ י מֵ עַ ל ִמנְ חָ ֶת עַ ל כָּל ָק ְרבָּ נְ ַתּ ְק ִריב מֶ לַח.7
ֵ  וְ הַ נּו ֶֹת ֶרת ִמן הַ ִמּנְחָ ה לְ אַהֲ רֹן וּלְבָ נָיו קֹדֶ שׁ ָק ָד ִשׁים מֵ ִא.8
 ויקרא פרק ב פסוק ג:'שּׁי ה
ְ  ַוי ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל אַהֲ רֹן וַ אֲ נִי ִהנֵּה נ ַָת ִתּי לְ אֶ ת ִמ ְשׁמֶ ֶרת ְתּרוּמֹ ָתי לְ כָל ָק ְד ֵשׁי בְ נֵי י.9
 במדבר פרק יח פסוק ח:ִשׂ ָראֵ ל לְ נְ ַת ִתּים לְ מָ ְשׁחָ ה וּלְבָ נֶי לְ ָחק ע ֹולָם
ָ ְאֹתהּ מֵ ִא ָשּׁי קֹ דֶ שׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא כַּחַ ָטּאת ו
ָ  א ֵתאָפֶ ה חָ מֵ ץ חֶ לְ ָקם נ ַָת ִתּי.10
 ויקרא פרק ו פסוק י:כָא ָשׁם
ֹ עֲשׂ ִירת הָ אֵ פָ ה
ִ אֲשׁר חָ טָ א
ֶ לִשׁנֵי בְ נֵי י ֹונָה וְהֵ בִ יא אֶ ת ָק ְרבָּנ ֹו
ְ לִשׁ ֵתּי ת ִֹרים א ֹו
ְ וְאם א ַת ִשּׂיג יָד ֹו
ִ .11
יא: ויקרא ה:סלֶת לְחַ טָּ את א י ִָשׂים עָ לֶיהָ שֶׁ מֶ ן וְ א יִתֵּ ן עָ לֶיהָ לְ ֹבנָה כִּי חַ טָּ את הִ יא

I

II

'משנה א: Unique properties of the מנחת סוטה
a
brought in a simple basket (most are brought in )כלי שרת
i
challenge:  ברייתאdescribes  סדר מנחותhas offering brought in gold/silver vessels (( )חולexplication of  ברייתאbelow)
ii answer: most are brought in vessels that are fit to be ( כלי שרתnot basket)
1
note: seems to counter  ר' יוסי בר יהודהwho allows wood for כלי שרת
2
clarification: even  ריב"יwould disallow an "Egyptian basket" as per v. 1
b it's placed on her hands to tire her out admit guilt spare her life
1
implication: our  תנאholds that the  מנחהis brought after she drinks; the  מגילהis already erased
c
brought without oil or frankincense (other  מנחותhave one – most have both)
d brought from barley (all others, except קרבן העמר, brought from wheat)
i
even  קרבן העמרis brought from fine, sifted barley flour –  מנחת סוטהbrought from coarse barley
1
Even מנחת חוטא, brought without ( שמן ולבונהv. 11), is still wheat
2
Note:  מנחת חוטאshould require  – שמן ולבונהnot to reward  – חוטאbut we don't want it to be adorned
3
Parallel:  חטאת חלבshould require  – נסכיםnot to reward sinner – but we don't want it adorned
4
However:  אשם מצורעrequires  נסכיםas it doesn't come for חטא
(a) Challenge:  צרעתcomes for sin
(b) Answer: the  צרעתitself is the  – מכפרthe  קרבןis to allow him to partake of קדשים
(c) Addendum:  שלמי נזירdoesn't require  נסכיםas he is also a ( חוטאas per )ר"א הקפר
ii  – ר"גjust as her behavior is animalistic, so her offering is animal food
1
note: this explains offering of even a poor סוטה, as opposed to 'ר"מs explanation that "she fed him fancy food…"
 ברייתאdescribing סדר מנחות
a
he brings it in fancy vessels and places it in a  כלי שרתand sanctifies it in כלי שרת
i
implication: sanctification requires intent
ii rejection: read "places it in the  כלי שרתfor sanctification"
b places on it oil and frankincense - as per v. 2
c
brings it to the  כהן- as per v. 3
d  כהןbrings it near to the altar - as per v. 4
e
 כהןbrings it to the southwest corner of the altar – as per resolution of contradiction in v. 5b
i
dissent:  – ר"אaltar is all in north side, place on south side which is also 'לפני ה
f
Note:  ברייתאstates that that is sufficient –  סד"אthat the entire  מנחהmust be brought – הגשה( קמ"ל::)הקרבה
g He pushes the  לבונהto one side – so that the  קומץhas nothing else but flour in it (even a bit of  לבונהinvalidates)
h He makes a  קומץfrom the spot where the oil is concentrated – as per v. 3
i
He places it in a  כלי שרתand sanctifies it (again) – just as  דםis  מתקדשtwice (at  שחיטהand )קבלה
j
He places the  לבונהatop the  – קומץas per v. 6
k He burns it in a  – כלי שרתcorrection: brings it up in a  כלי שרתin order to burn it
l
He salts it and puts it on the fire – as per v. 7
m Once the  קומץhas been offered, the rest is eaten (by  – )זכרי כהונהv. 3 and v. 8
i
either until the fire consumes most of it or until it catches a majority of it
n the  כהניםmay add whatever they like (as per v. 9) except ( חמץas per v.10)
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