דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת סוטה

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
17.07.05
)ואומרים אמן( )  37bיהודה מאי היא( 36b

ָ .1שׁם בִּ ְני ִָמן צָ ִעיר רֹדֵ ם ָשׂ ֵרי יְהוּדָ ה ִרגְמָ ָתם ָשׂ ֵרי זְ בֻלוּן
 .2לְ בִ ְני ִָמן אָמַ ר י ְִדיד ה' י ְִשׁכֹּן לָבֶ טַ ח עָ לָיו חֹפֵ ף עָ לָיו כָּל
ְ .3סבָ ֻב ִני בְ ַכחַ שׁ אֶ פְ ַריִם וּבְ ִמ ְר ָמה בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל וִ יהוּדָ ה עֹד ָרד עִ ם אֵ ל וְ ִעם ְקדו ִ
ֹשׁים נֶאֱ מָ ן :הושע יב ,א
 .4הו ִֹשׁיעֵ נִ י אֱ ִהים כִּ י בָ אוּ מַ יִם עַ ד נָפֶ שׁ :טָ בַ עְ ִתּי בִּ יוֵן ְמצוּלָה וְ אֵ ין מָ עֳ מָ ד בָּ ִ
אתי בְ מַ עֲ מַ ֵקּי מַ יִם וְ ִשׁ ֹבּלֶת ְשׁטָ פָ ְתנִ י :תהלים סט ,ב-ג
 .5אַל ִתּ ְשׁ ְטפֵ ִני ִשׁ ֹבּלֶת מַ יִם וְ אַל ִתּבְ לָעֵ נִ י ְמצוּלָה וְ אַל ֶתּ ְאטַ ר עָ לַי ְבּאֵ ר פִּ יהָ  :תהלים סט ,טז
ַ .6ויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה מַ ה ִתּ ְצעַ ק אֵ לָי ַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ יִסָּ עוּ :וְ אַ ָתּה הָ ֵרם אֶ ת מַ ְטּ וּנְ טֵ ה אֶ ת י ְָד עַ ל הַ יָּם וּבְ ָקעֵ הוּ וְ יָבֹאוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּת ֹו הַ יָּם
בַּ יַּבָּ ָשׁה :שמות יד ,טו-טז
 .7הָ י ְָתה יְהוּדָ ה לְ ָק ְדשׁ ֹו י ְִשׂ ָראֵ ל מַ ְמ ְשׁלו ָ
ֹתיו :הַ יָּם ָראָה ַויָּנֹ ס הַ יּ ְַרדֵּ ן ִיסֹּב לְ אָחוֹר :תהלים קיד ,ב-ג
 .8אֵ לֶּה יַעַ ְמדוּ לְ בָ ֵר אֶ ת הָ עָ ם עַ ל הַ ר גְּ ִרזִ ים בְּ עָ ְב ְרכֶם אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן ִשׁ ְמעוֹן וְ לֵוִ י וִ ָ
יהוּדה וְ ִי ָשּׂשכָר וְ יוֹסֵ ף וּבִ נְ י ִָמן :דברים כז ,יב
 .9וְ נ ַָת ָתּ עַ ל הַ מַּ עֲ ֶרכֶת לְ בֹ נָה ַזכָּה וְ הָ י ְָתה ַללֶּחֶ ם לְ אַ ְז ָכּ ָרה ִא ֶ
שּׁה לה' :ויקרא כד ,ז
 .10וְ ַשׂ ְמ ָתּ ָשׁם אֵ ת אֲ רוֹן הָ עֵ דוּת וְ סַ כּ ָ
ֹת עַ ל הָ אָרֹן אֶ ת הַ פָּ ֹרכֶת :שמות מ ,ג
 .11אֵ לֶּה ִדבְ ֵרי הַ בְּ ִרית אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' אֶ ת מֹ ֶשׁה לִ כְ רֹת אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ אֶ ֶרץ מוֹאָב ִמלְּ בַ ד הַ בְּ ִרית אֲ ֶ
שׁר ָכּ ַרת ִא ָתּם בְּ חֹ ֵרב :דברים כח ,סט
יתם ֹא ָתם לְ מַ עַ ן ַתּ ְשׂכִּ ילוּ אֵ ת כָּל אֲ ֶ
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת ִדּבְ ֵרי הַ בְּ ִרית הַ זֹּאת וַ עֲ ִשׂ ֶ
ְ .12
שׁר ַתּעֲ שׂוּן :דברים כט ,ח
 .13אָרוּר הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יַעֲ ֶשׂה פֶ סֶ ל וּמַ סֵּ כָ ה תּוֹעֲ בַ ת ה' ַמעֲ ֵשׂה יְדֵ י חָ ָרשׁ וְ ָשׂם בַּ ָסּ ֶתר וְ עָ נוּ כָל הָ עָ ם וְ ְ
אָמרוּ אָמֵ ן :דברים כז ,טו
אָרץ אֲ ֶשׁר אַ ָתּה בָ א ָשׁ ָמּה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ וְ נ ַ
 .14וְ הָ יָה כִּ י ְיבִ יאֲ ה' אֱ הֶ י אֶ ל הָ ֶ
ָת ָתּה אֶ ת הַ בְּ ָרכָה עַ ל הַ ר גּ ְִרזִים וְ אֶ ת הַ ְקּ ָללָה עַ ל הַ ר עֵ יבָ ל :דברים יא ,כט
 .15וְ אֵ לֶּה יַעַ ְמדוּ עַ ל הַ ְקּ ָללָה בְּ הַ ר עֵ יבָ ל ְראוּבֵ ן גָּד וְ אָ ֵ
שׁר וּזְבוּלֻן ָדּן וְ נַפְ ָתּלִ י :דברים כז ,יג
ָשׂ ֵרי נַפְ ָתּלִ י :תהלים סח ,כח
הַ יּוֹם וּבֵ ין כְּ ֵתפָ יו ָ
שׁכֵן :דברים לג ,יב

– יהודה  – precedence ofאבני האפוד Continued explanation of order of names on
a
 first as per vv. 1-2ים סוף  jumped intoבנימין – ר"מ
) – as per vv. 3-7נחשון בן עמינדב(  was firstיהודה – ר' יהודה b
) (v. 8גריזים/עיבל  onשבט לוי II Discussion re: positioning of
a
גריזים : elders of tribe were below, rest onראב"י
 fit for service were below, the rest aboveלויים : thoseר' יאשיה b
c
 (v. 8) means “near” – as per vv. 9-10על – : no one was atop either mountainרבי
מצוות III Amount of covenants undertaken to observe
a
ללמוד ,ללמד ,לשמור ,לעשות – Premise #1: each covenanting ceremony involved 4 components
b Premise #2: each component was agreed upon in general terms (as part of larger contract) and particular – 2*4=8
c
) – 8*2 = 16ארור  andברוך( Premise #3: each set was agreed upon with its inverse
d Premise #4: each set of 16 was undertaken 3 times (as per vv. 11-12); 16*3 = 48
i
הר סיני
ערבות מואב ii
iii Dispute:
1
גריזים/עיבל – ת"ק
2
אהל מועד – ר"ש
3
ר' ישמעאל  andר"ע Note: dispute parallels dispute between
)ר"ש  – likeר"ע( ערבות מואב  and again atאהל מועד  in full, repeated inסיני  were given atמצוות (a) all
)ת"ק  – likeר' ישמעאל( אהל מועד  and details given inסיני (b) only general rules given at
e
)final count: 48*613*603,550 covenants (each is responsible for the other’s commitment
i
) towards everyone’s commitmentערבות alternatively: 48#613*603,550*603,550 (each also responsible for the other’s
f
)) – all refer to adultery only (interpretation of v. 13 to exemplifyר"ל( :ברכות/קללות alternate read of the
), including locationsברכה וקללה g purpose of v. 14 (vv. 8, 15 already clarify the process of
i
 comes firstברכה to teach that
)קללות  followed byברכות , (as opposed to allקללה  is followed by its antonymicברכה ii to teach that each
iii to compare the two:
1
לויים both are declared by
2
both declared aloud
3
לשון הקודש both declared in
4
both declared as general blessing/curse and the particular text
5
אמן both are followed by both groups responding with
I
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