ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת סוטה

דפי עזר ללימוד דף היומי

17.07.06
37b (' )משנה ו 38b()בלא לוייה
יָאֵ ר ה' פָּ נָיו אֵ לֶי

 ס:  ְיבָ ֶרכְ ה' וְ ִי ְשׁ ְמ ֶר: ַדּבֵּ ר אֶ ל אַהֲ רֹן וְ אֶ ל בָּ נָיו לֵאמֹ ר כֹּה ְתבָ רֲ כוּ אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אָמוֹר לָהֶ ם: ַוי ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה לֵּאמֹ ר.1
וְ ָשׂמוּ אֶ ת ְשׁ ִמי עַ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַאֲ נִי
 ס:י ִָשּׂא ה' פָּ נָיו אֵ לֶי וְ י ֵָשׂם לְ ָשׁלוֹם
 ס:וִ יחֻ ֶנּ ָךּ
ִ  ַויּ ִָשּׂא אַהֲ רֹן אֶ ת יָדָ יו אֶ ל הָ עָ ם ַויְבָ ְרכֵם ַויּ ֵֶרד מֵ עֲ שֹׂת הַ חַ טָּ את וְ הָ ֹעלָה וְ הַ ְשּׁל.2
 כב, ויקרא ט:ָמים
ָ ִ אֵ לֶּה יַעַ ְמדוּ לְ בָ ֵר אֶ ת הָ עָ ם עַ ל הַ ר ְגּ ִרזִים בְּ עָ ְב ְרכֶם אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן ִשׁ ְמעוֹן וְ לֵוִ י ו.3
 יב, דברים כז:יהוּדה וְ ִי ָשּׂשכָר וְ יוֹסֵ ף וּבִ נְ י ִָמן
ָ ְ בָּ עֵ ת הַ ִהוא ִהבְ ִדּיל ה' אֶ ת ֵשׁבֶ ט הַ לֵּוִ י ל ֵָשׂאת אֶ ת אֲ רוֹן בְּ ִרית ה' לַעֲ ֹמד לִ פְ נֵי ה' ל.4
 ח, דברים י:שׁ ְרת ֹו וּלְ בָ ֵר בִּ ְשׁמ ֹו עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה
ֵ ְ כִּ י ב ֹו בָּ חַ ר ה' אֱ הֶ י ִמכָּל ְשׁבָ טֶ י לַעֲ מֹ ד לְ ָשׁ ֵרת בּ.5
 ה, דברים יח:שׁם ה' הוּא וּבָ נָיו כָּל הַ יּ ִָמים
ָ ָ כִּ י ִאם אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִיבְ חַ ר ה' אֱ הֵ יכֶם ִמכָּל ִשׁבְ טֵ יכֶם לָשׂוּם אֶ ת ְשׁמ ֹו ָשׁם ל ְִשׁכְ נ ֹו ִת ְד ְרשׁוּ וּב.6
 ה, דברים יב:את ָשׁמָּ ה
ֹ  ִמזְבַּ ח אֲ ָד ָמה ַתּעֲ ֶשׂה לִּ י וְ זָבַ ְח ָתּ עָ לָיו אֶ ת.7
 כ, שמות כ: ע ֶתי וְ אֶ ת ְשׁלָמֶ י אֶ ת צֹא ְנ וְ אֶ ת ְבּ ָק ֶר בְּ כָל הַ מָּ קוֹם אֲ שֶׁ ר אַזְכִּ יר אֶ ת ְשׁ ִמי אָבוֹא אֵ לֶי וּבֵ ַרכְ ִתּי
ְ  וַאֲ בָ רֲ כָה ְמבָ ְרכֶי.8
 ג, בראשית יב:וּמ ַקלֶּלְ אָאֹ ר וְ ִנ ְב ְרכוּ בְ כֹּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת הָ אֲ ָדמָ ה
ְ  טוֹב עַ יִן הוּא ְיב ָֹר כִּ י נ ַָתן ִמלּ.9
 ט, משלי כב:ַחמ ֹו ל ַָדּל
ֶ  כִּ י ִחנָּם ְמז ָֹרה הָ ָר.10
 יז, משלי א:שׁת בְּ עֵ ינֵי כָּל בַּ עַ ל ָכּנָף
ַ וּשׁ ֵתה י
ְ  כִּ י כְּ מ ֹו ָשׁעַ ר בְּ נַפְ שׁ ֹו כֶּן הוּא אֱ כֹל: אַל ִתּ ְלחַ ם אֶ ת לֶחֶ ם ַרע עָ יִן וְ אַל ִתּ ְתאָיו לְ מַ ְטעַ מּ ָֹתיו.11
ז- ו, משלי כג: ָֹאמר ָל וְ לִ בּ ֹו בַּ ל ִעמּ
ְ ְ וְ עָ נוּ ו.12
 ז, דברים כא:אָמרוּ יָדֵ ינוּ א ָשׁפְ כוּ אֶ ת הַ ָדּם הַ זֶּה וְ עֵ ינֵינוּ א ָראוּ
כז- כב, במדבר ו:אֲ בָ ֲרכֵם

I

'משנה ו: ( ברכת כהניםwhich must be said  – בלשון הקודשexpansion from ' )משנה ב- v. 1
a
Differences between recitation outside of  )"במדינה"( מקדשand recitation in the מקדש
i
3 independent  )במדינה( ברכותvs. 1 )במקדש( ברכה
ii recitation of '’הs Name as cognomen ("ני- "אד-  )במדינהvs. as it is written ()במקדש
iii  כהניםlift hands even with their shoulders ( )במדינהvs. above their heads ()במקדש
1
exception:  כה"גnever lifts above his head so as not to lift above the ציץ
2
dissent:  ר' יהודה-  כה"גdoes lift his hands above  ציץfor  ברכת כהניםas per v. 2
b  דרשותon first phrase – כה תברכו
i
teaches that it must be said בלשון הקודש
1
חכמים: from analogy to v. 3
2
ר' יהודה: from ""כה
ii teaches that it must be recited while standing – from analogy to v. 3
1
חכמים: from analogy to v. 3
2
ר' נתן: inferred from vv. 4-5
(a) v. 4 sets up  ברכת כהניםas analogue to )עבודה( שירות
(b) v. 5 teaches that “service” must be done standing
iii teaches that it must be said with upraised hands ()נשיאות כפיים
1
חכמים: inferred from analogy of v. 1 to v. 2
(a) challenge: (– )ר' יוחנןonly applies to כה"ג,  ר"חand public worship (as was on  ר"ח ניסןas described in v. 2)
2
ר' נתן: inferred from v. 5 ()הוא ובניו, comparing  אהרןto his sons – both with upraised hands – כל הימים
iv teaches that it must be said ( בשם המפורשthe Explicit Name of God)
1
inferred from end of v. 1 – ושמו את שמי
(a) however: only applies in  מקדשas per v. 6
(b) alternatively: revamped read of v. 7 leads to same conclusion
v teaches that all of  – ישראלeven converts etc. are included (in spite of " )"בני ישראלdue to ""אמור להם
vi teaches that it must be said face-to-face ( כהניםfacing people) from אמור להם
vii teaches that it must be said aloud – from אמור להם
1
אביי: we only call  כהניםto 2 (or more) as per  אמור להם- 
2
ר' חסדא: only a  כהןmay call out " "כהניםas per  אמור להם- 
c
ancillary rulings and observations about ברכת כהנים
i
' הloves  ברכת כהניםas per v. 1
ii Any  כהןwho participates is blessed as per v. 8
iii Any  כהןwho doesn’t perform  נשיאות כפייםviolates 3  ושמו את שמי – מצוות עשה, אמור להם,כה תברכו
iv Any  כהןwho doesn’t go up to the  דוכןduring  ברכת עבודהmay no longer come up as per v. 2
1
Challenge:  ר' אמי ור' אסיused to come up later
2
Answer: as long as they began moving from their place during עבדודה, it is all right
v Tangential ruling: we only give  כוס של ברכהto a generous person as per v. 9
vi Tangents regarding miserly people: homilies on vv. 10-12
1
Including: prohibitions against getting benefit from them (v. 11)
2
Including: explanation of the declaration made by the elders at ( עגלה ערופהlater :)מו
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