דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת סוטה

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
17.05.03
)סיום הפרק( )  31aבו ביום ]משנה ג'[( 30b

 .1וּמַ דּ ֶֹתם ִמחוּץ ל ִָעיר אֶ ת פְּ אַת ֵק ְד ָמה אַלְ פַּ יִם בָּ אַ מָּ ה וְ אֶ ת פְּ אַת ֶנגֶב אַלְ פַּ יִם בָּ אַ מָּ ה וְ אֶ ת פְּ אַת יָם אַלְ פַּ יִם בָּ אַ מָּ ה וְ אֵ ת פְּ אַת צָ פוֹן אַלְ פַּ יִם בָּ אַ מָּ ה
וְ הָ עִ יר בַּ ָתּ ֶו זֶה י ְִהיֶה לָהֶ ם ִמגְ ְר ֵ
שׁי הֶ עָ ִרים :במדבר לה ,ה
וּמגְ ְר ֵ
ִ .2
שׁי הֶ עָ ִרים אֲ ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ לַלְ וִ יִּם ִמ ִקּיר הָ עִ יר וָ חוּצָ ה אֶ לֶף אַ מָּ ה סָ בִ יב :במדבר לה ,ד
ֹאמרוּ לֵאמֹ ר אָ ִשׁ ָ
 .3אָז י ִָשׁיר מֹ ֶשׁה וּבְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ִשּׁ ָירה הַ זֹּאת לה' וַ יּ ְ
ירה לה' כִּ י גָאֹ ה גָּאָה סוּס וְ רֹכְ ב ֹו ָר ָמה בַ יָּם :שמות טו ,א
 .4הֵ ן י ְִק ְט ֵלנִי
ל ֹו אֲ יַחֵ ל אַ ְדּ ָרכַי אֶ ל פָּ נָיו אוֹכִ יחַ  :איוב יג ,טו
אַצ ִדּיק אֶ ְתכֶם עַ ד אֶ ְגוָע א ִ
 .5חָ לִ ילָה לִּ י ִאם ְ
אָסיר תֻּ מָּ ִתי ִממֶּ ִנּי :איוב כז ,ה
אָרץ ִאישׁ ָתּם וְ י ָ
ַ .6ויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל הַ ָשּׂטָ ן הֲ ַשׂ ְמ ָתּ לִ בְּ עַ ל עַ בְ ִדּי ִאיּוֹב כִּ י אֵ ין כָּמֹ הוּ בָּ ֶ
ָשׁר י ְֵרא אֱ ִהים וְ סָ ר מֵ ָרע :איוב א ,ח
ִ .7מפִּ י ע ֹו ְל ִלים וְ ֹינ ְִקים יִסַּ ְד ָתּ עֹז לְ מַ עַ ן צו ְֹר ֶרי לְ הַ ְשׁבִּ ית א ֹויֵב ִ
וּמ ְתנ ֵַקּם :תהלים ח ,ג
 .8בְּ מַ ְקהֵ לוֹת בָּ ְרכוּ אֱ ִהים ה' ִמ ְמּקוֹר י ְ
ִשׂ ָראֵ ל :תהלים סח ,כז
ל ֹו צָ ר וּמַ לְ אַ פָּ נָיו הו ִֹשׁיעָ ם בְּ אַהֲ בָ ת ֹו וּבְ חֶ ְמלָת ֹו הוּא גְ אָלָם וַ ְינ ְַטּלֵם וַ ְינ ְ
 .9בְּ כָל צָ ָר ָתם
ַשּׂאֵ ם כָּל יְ מֵ י ע ֹולָם :ישעיהו סג ,ט
 .10וְ אַ ָתּה י ְִשׂ ָראֵ ל עַ בְ ִדּי יַעֲ קֹ ב אֲ ֶ
שׁר בְּ חַ ְר ִתּי ז ֶַרע אַבְ ָרהָ ם אֹהֲ בִ י :ישעיהו מא ,ח
 .11וְ ע ֶֹשׂה חֶ סֶ ד לַאֲ לָפִ ים לְ ֹאהֲ בַ י וּלְ שׁ ְֹמ ֵרי ִמצְ ו ָ
ֹתי :שמות כ ,ה
 .12וְ י ַָד ְע ָתּ כִּ י ה' אֱ הֶ י הוּא הָ אֱ ִהים הָ אֵ ל הַ נֶּאֱ מָ ן שֹׁמֵ ר הַ בְּ ִרית וְ הַ חֶ סֶ ד לְ אֹ הֲ בָ יו וּ ְלשׁ ְֹמ ֵרי ִמצְ ו ָ
ֹתיו לְ אֶ לֶף דּוֹר :דברים ז ,ט
יראֶ י פָּ עַ לְ ָתּ ַלח ִֹסים בָּ ֶנגֶד בְּ נֵי ָ
 .13מָ ה ַרב טוּבְ אֲ ֶשׁר צָ פַ נ ְָתּ לִּ ֵ
אָדם :תהלים לא ,כ
 .14וְ י ְ
ִשׂ ְמחוּ כָל חוֹסֵ י בָ לְ ע ֹולָם י ְַרנֵּנוּ וְ ָתסֵ עָ לֵימ ֹו וְ י ְַעלְ צוּ בְ אֹ הֲ בֵ י ְשׁמֶ  :תהלים ה ,יב

)ערי הלויים  granted outside ofאמות 's resolution of vv. 1-2 (1K or 2Kר"ע :משנה ג'
a
תחום שבת  for open area/grazing, 2K forאמות 1K
: 1K for open area/grazing, 2K for fields and vineyardsר' אליעזר בנו של ריה"ג b dissent:
c
דאורייתא ) isאמות  (2Kתחום שבת Bone of contention: whether
) (v. 3שירת הים  in the introduction toלאמר 's explanation of the odd wordר"ע :משנה ד' II
a
הלל  - as is done when an adult leadsמשה  repeated refrain afterבנ"י Means that
i
)אשירה לה'  refers to the first thing he said (they repeatedלאמר Interpretation:
)קהל  (he cues theק"ש  said all of the words, as is done when an adult leadsבנ"י – ר' נחמיה b Dissent:
i
 began the song aloneמרע"ה thatלאמר ;they sang togetherויאמרו Interpretation:
c
הלל : they said all the words, as is done when a minor leads theר' אליעזר בנו של ריה"ג Dissent:
i
 refers to all the wordsלאמר Interpretation:
שירת הים d Aggadic tangent: vv. 7-8 and homiletic interpretations regarding the role of toddlers and even embryos in
 (v. 4), supported by v. 5, was driven by love of Godה' 's worship ofאיוב  thatדרשה 'sר' יהושע בן הורקנוס :משנה ה' III
a
 means "to him" as in v. 9לא  doesn't help, since sometimesקרי/כתיב Note: the
) worshipped God out of fear (v. 6איוב  maintained thatריב"ז b Dissent:
c
) (v. 10אברהם  can also mean "out of love" as is the case withירא אלהים – )ר"מ( Resolution:
d Tangent: difference between worshipping God due to fear of Heaven or love of God – vv. 11-12
i
 that they were made to read vv. 13 and 14 respectively in their dreamsרבא Tangential story: 2 scholars told
1
) – 1 out of fear of Heaven (v. 13) and one due to love of God (v. 14צדיקים 's response: they would both beרבא
I
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