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מסכת סוטה

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
17.07.04
)כאשר השביעך( )  36bנמצאת אתה אומר( 35b

 .1בְּ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן בְּ אֶ ֶרץ מוֹאָב הו ִֹאיל מֹ ֶשׁה בֵּ אֵ ר אֶ ת הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת לֵא ֹ
מר :דברים א ,ה
אָרץ אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י
 .2וְ כ ַָתבְ ָתּ עֲ לֵיהֶ ן אֶ ת כָּל ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת בְּ עָ בְ ֶר לְ מַ עַ ן אֲ ֶשׁר ָתּבֹ א אֶ ל הָ ֶ
וּשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה אֲ בָ ִנים הֵ ִקים יְהוֹשֻׁ עַ ְבּת ֹו הַ יּ ְַרדֵּ ן ַתּ ַחת ַמצַּ ב ַרגְ לֵי הַ כֹּהֲ נִ ים נֹ ְשׂאֵ י אֲ רוֹן הַ בְּ ִרית
ְ .3
 .4וְ אֵ ת ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה הָ אֲ בָ ִנים הָ אֵ לֶּה אֲ ֶ
שׁר ל ְָקחוּ ִמן הַ יּ ְַרדֵּ ן הֵ ִקים יְהוֹשֻׁ עַ בַּ גִּלְ גָּל :יהושע ד ,כ
 .5וְ כ ַ
ָתבְ ָתּ עַ ל הָ אֲ בָ נִים אֶ ת כָּל ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת בַּ אֵ ר הֵ יטֵ ב :דברים כז ,ח
 .6לְ מַ עַ ן אֲ ֶשׁר א ְיל ְַמּדוּ אֶ ְתכֶם לַעֲ שׂוֹת כְּ כֹל תּוֹעֲ בֹ ָתם אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ לֵא הֵ יהֶ ם וַ חֲ טָ ֶ
אתם ַלה' אֱ הֵ יכֶם :דברים כ ,יח
 .7וְ הָ יוּ עַ ִמּים ִמ ְשׂ ְרפוֹת ִשׂיד קו ִֹצים כְּ ִ
סוּחים בָּ אֵ שׁ ִיצַּ תּוּ :ישעיהו לג ,יב
 .8כִּ י ֵתצֵ א ל ִַמּלְ חָ ָמה עַ ל אֹ יְבֶ י וּנְ ָתנ ֹו ה' אֱ הֶ י בְּ יָדֶ וְ ָשׁבִ ָ
ית ִשׁבְ י ֹו :דברים כא ,י
 .9אֶ ת אֵ ימָ ִתי אֲ ַשׁלַּח לְפָ נֶי וְ הַ מּ ִֹתי אֶ ת ָכּל הָ עָ ם אֲ ֶשׁר ָתּבֹ א בָּ הֶ ם וְ נ ַ
ָת ִתּי אֶ ת כָּל אֹ יְ בֶ י אֵ לֶי ע ֶֹרף :שמות כג ,כז
ִ .10תּפֹּ ל ֲעלֵיהֶ ם אֵ ימָ ָתה וָפַ חַ ד בִּ גְ דֹל זְ רוֹעֲ י ְִדּמוּ כָּאָבֶ ן עַ ד ַי ֲע ֹבר עַ ְמּ ה' עַ ד יַעֲ בֹ ר עַ ם זוּ ָקנִ ָ
ית :שמות טו ,טז
ְ ... .11שׂאוּ ָלכֶם ִמזֶּה ִמתּ ֹו הַ יּ ְַרדֵּ ן ִמ ַמּצַּ ב ַרגְ לֵי הַ כֹּהֲ נִ ים הָ כִ ין ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה אֲ בָ נִים וְ הַ עֲ בַ ְר ֶתּם או ָֹתם ִעמָּ כֶם וְ ִהנּ ְַח ֶתּם או ָֹתם בַּ מָּ לוֹן אֲ ֶ
שׁר ָתּלִ ינוּ ב ֹו הַ ָלּ ְילָה :יהושע ד ,ג
 .12וְ אָנֹ כִ י ִה ְשׁמַ ְד ִתּי אֶ ת הָ אֱ מֹ ִרי ִמפְּ נֵיהֶ ם אֲ ֶשׁר כְּ גֹ בַ הּ אֲ ָר ִזים גָּבְ ה ֹו וְ ָחסֹן הוּא כָּ אַ לּוֹנִ ים וָ אַ ְשׁ ִמיד פִּ ְרי ֹו ִממַּ עַ ל וְ ָשׁ ָר ָ
שׁיו ִמ ָתּחַ ת :עמוס ב ,ט
וּמזֶּה לָאָרוֹן ֶנגֶד הַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִ יִּ ם נֹ ְשׂאֵ י אֲ רוֹן בְּ ִרית ה' ַכּגֵּר כָּאֶ זְ ָרח חֶ ְצי ֹו אֶ ל מוּל הַ ר גּ ְִרזִים וְ הַ חֶ צְ י ֹו אֶ ל
וּזְקנָיו וְ שׁ ְֹט ִרים וְ שׁ ְֹפטָ יו ע ְֹמ ִדים ִמזֶּה ִ
 .13וְ כָל י ְִשׂ ָראֵ ל ֵ
מוּל הַ ר עֵ יבָ ל כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה מֹ ֶשׁה עֶ בֶ ד ה' לְ בָ ֵר אֶ ת הָ עָ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל בָּ ִרא ֹ
שׁנָה :יהושע ח ,לג
ִ .14שׁ ָשּׁה ִמ ְשּׁ ֹמ ָתם עַ ל הָ אֶ בֶ ן הָ אֶ חָ ת וְ אֶ ת ְשׁמוֹת הַ ִשּׁ ָשּׁה הַ נּו ָֹת ִרים עַ ל הָ אֶ בֶ ן הַ ֵשּׁנִ ית כְּ תוֹלְ ד ָ
ֹתם :שמות כח ,י
ַ .15וי ְַדבְּ רוּ בְּ נֵי יוֹסֵ ף אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ לֵאמֹ ר מַ דּוּעַ נ ַָת ָתּה לִּ י נַחֲ לָה גּו ָֹרל אֶ חָ ד וְ חֶ בֶ ל אֶ ָחד וַאֲ נִי עַ ם ָרב עַ ד אֲ ֶ
שׁר עַ ד כֹּה בֵּ ְר ַכנִי ה' :יהושע יז ,יד
ַ .16ויֹּאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם יְהוֹשֻׁ עַ ִאם עַ ם ַרב אַ ָתּה עֲ לֵה לְ הַ יַּעְ ָרה וּבֵ ֵר ָ
את לְ ָשׁם ְבּאֶ ֶרץ הַ פְּ ִרזִּ י וְ הָ ְרפָ ִאים כִּ י אָץ לְ הַ ר אֶ פְ ָריִם :יהושע יז ,טו
 .17בֵּ ן פֹּ ָרת יוֹסֵ ף בֵּ ן פֹּ ָרת עֲ לֵי עָ יִן בָּ נוֹת צָ עֲ ָדה עֲ לֵי שׁוּר :בראשית מט ,כב
אַב ָרהָ ם וְ י ְִצ ָחק וְ י ְִדגּוּ ָלרֹב בְּ ֶק ֶרב הָ ֶ
 .18הַ מַּ לְ אָ הַ גֹּ אֵ ל אֹ ִתי ִמכָּל ָרע יְבָ ֵר אֶ ת הַ נְּ עָ ִרים וְ י ִָקּ ֵרא בָ הֶ ם ְשׁ ִמי וְ ֵשׁם אֲ בֹ ַתי ְ
אָרץ :בראשית מח ,טז
 .19עֵ דוּת בִּ יהוֹסֵ ף ָשׂמ ֹו בְּ צֵ את ֹו עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם ְשׂפַ ת א י ַָד ְע ִתּי אֶ ְשׁמָ ע :תהלים פא ,ו
ַ .20וי ְִהי בְּ צֵ את נַפְ ָשׁהּ כִּ י מֵ ָתה וַ ִתּ ְק ָרא ְשׁמ ֹו בֶּ ן אוֹנִ י וְ אָבִ יו ָק ָרא ל ֹו בִ ְני ִָמין :בראשית לה ,יח
ַ .21וי ְִהי כְּ הַ יּוֹם הַ זֶּה וַ יָּבֹ א הַ בַּ יְ ָתה לַעֲ שׂוֹת ְמלַאכְ תּ ֹו וְ אֵ ין ִאישׁ מֵ אַנְ ֵ
שׁי הַ בַּ יִ ת ָשׁם בַּ בָּ יִ ת :בראשית לט ,יא
 .22ו ִַתּ ְתפְּ ֵשׂהוּ בְּ בִ גְ ד ֹו לֵאמֹ ר ִשׁכְ בָ ה ִע ִמּי ַו ַיּ ֲעזֹב בִּ גְד ֹו בְּ יָדָ הּ ַו ָיּנָס ַויֵּצֵ א הַ חוּצָ ה :בראשית לט ,יב
ִ .23אישׁ אֹ הֵ ב חָ כְ ָמה י ַ
ְשׂמַּ ח אָבִ יו וְ רֹעֶ ה זוֹנוֹת יְאַ בֶּ ד הוֹן :משלי כט ,ג
יתן ַק ְשׁתּ ֹו ַויָּפֹ זּוּ ְזרֹעֵ י י ָָדיו ִמידֵ י אֲ בִ יר יַעֲ קֹ ב ִמ ָ
 .24וַתֵּ ֶשׁב בְּ אֵ ָ
שּׁם רֹעֶ ה אֶ בֶ ן יִ ְשׂ ָראֵ ל :בראשית מט ,כד
 .25רֹעֵ ה י ְִשׂ ָראֵ ל הַ אֲ זִינָה נֹ הֵ ג ַכּצֹּאן יוֹסֵ ף י ֵ
ֹשׁב הַ כְּ רוּבִ ים הוֹפִ יעָ ה :תהלים פ ,ב
 .26אֵ לֶּה תֹּלְ דוֹת יַעֲ קֹ ב יוֹסֵ ף בֶּ ן ְשׁבַ ע עֶ ְשׂ ֵרה ָ
שׁנָה הָ יָה רֹעֶ ה אֶ ת אֶ חָ יו בַּ צֹּאן  ...בראשית לז ,ב
 .27וּבְ נֵי בִ נְ י ִָמן בֶּ לַע וָבֶ כֶר וְ אַ ְשׁבֵּ ל גּ ֵָרא וְ נַעֲ ָמן אֵ ִחי וָ רֹאשׁ מֻ פִּ ים וְ חֻ פִּ ים ו ְ
ָאָר ְדּ :בראשית מו ,כא
ַ .28ויֹּאמֶ ר פַּ ְרעֹה אֶ ל יוֹסֵ ף אֲ נִ י פַ ְרעֹה וּבִ לְ עָ דֶ י א י ִָרים ִאישׁ אֶ ת יָד ֹו וְ אֶ ת ַרגְ ל ֹו בְּ ָכל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם :בראשית מא ,מד
 .29אָבִ י ִה ְשׁבִּ יעַ נִי לֵאמֹ ר ִהנֵּה אָנֹ כִ י מֵ ת בְּ ִק ְב ִרי אֲ ֶשׁר כּ ִָר ִ
יתי לִ י בְּ אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן ָשׁמָּ ה ִתּ ְקבְּ ֵרנִ י וְ עַ ָתּה אֶ ֱעלֶה נָּא וְ אֶ ְקבְּ ָרה אֶ ת אָבִ י וְ אָ שׁוּבָ ה :בראשית נ ,ה
ַ .30ויֹּאמֶ ר פַּ ְרעֹה עֲ לֵה ְ
וּקבֹ ר אֶ ת אָבִ י כַּאֲ שֶׁ ר ִה ְשׁבִּ יעֶ  :בראשית נ ,ו
נֹ ֵתן לְ אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְ
וּדבַ שׁ  :...דברים כז ,ג
וַ יּ ְִהיוּ ָשׁם עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה :יהושע ד ,ט

: 3 sets of rocksתוספתא )סוטה ח:ו(
a
) (v. 1 from v. 2ערבות מואב  inמשה
) (v. 3ירדן  in theיהושע b
c
) (v. 4גלגל  inיהושע
d Method of writing
i
) – wrote on the rocks, then plastered them (v. 5ר' יהודה
1
note: nations were given intuitive understanding that underneath the plaster was God’s word – but they
didn’t uncover it and for that they were punished – based on v. 7
 – plaster, then wrote over plaster; underneath, wrote v. 6, teaching that had they “returned” from theirר' שמעון ii
) has alternate interpretationר' יהודה( evil ways, they would have been accepted – based on v. 7
1
 who repent their waysחו"ל  residing inכנענים note: this is consistent with interpretation of v. 8 that we accept
) – how many miracles occurred on the day of crossingח:ז( תוספתא II Futher in
a
They crossed
) - over 60 Roman miles – with no opposition (vv. 9-10גריזים ועיבל b They came to
i
, but their sins prevented that from happeningשיבת ציון note: should have been similar miracles at
ii note: further interpretations of vv. 11-12 regarding lack of military challenges to “victory march” & role of hornets
) (v. 14אפוד  v. 13) – parallels division in stones ofהחציו( ”III Interpretation of “the half
a
)Dispute regarding order of writing names (birth order or by houses/mothers
) sides (vv. 15-18ברכה/קללה ” – overly large household and “balancedבני יוסף b Role of
c
) – vv. 19-20חסר Type of names used – (plene or
) (vv. 21-30קידוש השם  and the resultantאשת פוטיפר ’s name and his interaction withיוסף d Extended homily on
i
) (vv. 19, 28-30כנען  inיעקב  regarding the burial ofפרעה ’s knowledge of languages and his “deal” withיוסף Tangent:
I
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