דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת סוטה

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
)סיום הפרק( )  42aמשנה ז'( 17.07.09; 40b

וּמי בֵ ִ
ַ .1ויָּבֹ א הַ מֶּ ֶל ָדּוִ ד ַויּ ֵֶשׁב לִ פְ נֵי ה' וַ יֹּאמֶ ר ִמי אָנֹ כִ י אֲ ֹדנָי ה' ִ
יתי כִּ י הֲ בִ יאֹ ַתנִ י עַ ד הֲ ם :שמו"ב ז ,יח
ַ .2ויּ ְִק ָרא ב ֹו לִ פְ נֵי הָ ְרחוֹב אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵי ַשׁעַ ר הַ מַּ יִם ִמן הָ אוֹר עַ ד ַמחֲ ִצית הַ יּוֹם ֶנגֶד הָ אֲ נ ִָשׁים וְ הַ נּ ִָשׁים וְ הַ ְמּבִ ינִים וְ אָזְ נֵי כָל הָ עָ ם אֶ ל סֵ פֶ ר
מֹשׁה או ָֹתם לֵאמֹ ר ִמ ֵקּץ ֶשׁבַ ע ָשׁנִ ים בְּ מֹ עֵ ד ְשׁנַת הַ ְשּׁ ִמטָּ ה בְּ חַ ג הַ סֻּ כּוֹת :בְּ בוֹא כָל י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֵָראוֹת אֶ ת פְּ נֵי ה' אֱ הֶ י בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִיבְ חָ ר ִתּ ְק ָרא אֶ ת הַ תּו ָֹרה
ַ .3ויְצַ ו ֶ
הַ זֹּאת ֶנגֶד כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ אָ ְזנֵיהֶ ם :הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ עָ ם הָ אֲ נ ִָשׁים וְ הַ נּ ִ
ָשׁים וְ הַ טַּ ף :...דברים לא ,י-יב
 .4שׂוֹם ָתּ ִשׂים עָ לֶי מֶ ֶל אֲ ֶשׁר ִיבְ חַ ר ה' אֱ הֶ י בּ ֹו ִמ ֶקּ ֶרב אַחֶ י ָתּ ִשׂים עָ לֶי מֶ ֶל א תוּכַל ל ֵָתת עָ לֶי ִאישׁ נָכְ ִרי אֲ ֶשׁר א ִ
אָחי הוּא :דברים יז ,טו
 .5א י ִָקּ ֵרא עוֹד לְ נָבָ ל נ ִָדיב וּלְ כִ ילַי א יֵאָמֵ ר שׁוֹעַ  :ישעיהו לב ,ה
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶי וְ ל ַָק ְח ָתּ ִמנְ חָ ִתי ִמיּ ִָדי ּכִי עַ ל כֵּן ָר ִא ִ
ַ .6ויֹּאמֶ ר יַעֲ קֹ ב אַל נָא ִאם נָא ָמצָ ִ
יתי פָ נֶי כִּ ְראֹת פְּ נֵי אֱ ִהים וַ ִתּ ְרצֵ ִני :בראשית לג ,י
 .7וְ חַ נְ פֵ י לֵב י ִָשׂימוּ אָף א יְ ַשׁוְּ עוּ כִּ י אֲ ָס ָרם :איוב לו ,יג
 .8אֹ מֵ ר לְ ָר ָשׁע צַ ִדּיק אָ ָתּה י ְִקּבֻהוּ עַ ִמּים ִיזְ עָ מוּהוּ לְ אֻ ִמּים :משלי כד ,כד
 .9מָ ה אֶ ֹ
קּב א ַק ֹבּה אֵ ל וּמָ ה אֶ זְ עֹם א זָעַ ם ה' :במדבר כג ,ח
וּשׁנֵי לְ א ִ
ַ .10ויֹּאמֶ ר ה' לָהּ ְשׁנֵי ג ֹויִם בְּ בִ ְט ֵנ ְ
ֻמּים ִממֵּ עַ ִי ִיפָּ ֵרדוּ וּלְ אֹ ם ִמלְ אֹ ם יֶאֱ מָ ץ וְ ַרב יַעֲ בֹ ד צָ עִ יר :בראשית כה ,כג
ֹשׁ לְ אוֹר וְ אוֹר לְ ח ֶ
 .11הוֹי הָ אֹ ְמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע ָשׂ ִמים ח ֶ
ֹשׁ ָשׂ ִמים מַ ר לְ מָ תוֹק וּמָ תוֹק לְ מָ ר :ישעיהו ה ,כ
ָ .12לכֵן כֶּאֱ כֹל ַקשׁ לְ שׁוֹן אֵ שׁ וַחֲ ַשׁשׁ לֶהָ בָ ה ִי ְרפֶּ ה ָשׁ ְר ָשׁם כַּ מָּ ק י ְִהיֶה ִ
וּפ ְר ָחם כָּאָבָ ק יַעֲ לֶה כִּ י מָ אֲ סוּ אֵ ת תּו ַֹרת ה' ְצבָ אוֹת וְ אֵ ת ִא ְמ ַרת ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל נִ אֵ צוּ :ישעיהו ה ,כד
ַ .13ויֹּאמֶ ר י ְִר ְמיָה הַ נָּבִ יא אָמֵ ן כֵּן יַעֲשֶׂ ה ה' י ֵָקם ה' אֶ ת ְדּבָ ֶרי אֲ ֶשׁר נִ בֵּ ָ
את לְ הָ ִשׁיב כְּ לֵי בֵ ית ה' וְ כָל הַ גּ ֹולָה ִמבָּ בֶ ל אֶ ל הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה :ירמיהו כח ,ו
וּשׁמ ֹו י ְִר ִאיָּיה בֶּ ן ֶשׁל ְֶמיָה בֶּ ן חֲ ַנ ְניָה ַויּ ְִתפֹּ שׂ אֶ ת י ְִר ְמיָהוּ הַ נָּבִ יא לֵאמֹר אֶ ל הַ כּ ְַשׂ ִדּים אַ ָתּה נֹ פֵ לַ :ויֹּאמֶ ר י ְִר ְמיָהוּ ֶשׁ ֶקר אֵ ינֶנִּ י
ַ .14וי ְִהי הוּא בְּ ַשׁעַ ר בִּ נְ י ִָמן וְ ָשׁם בַּ עַ ל פְּ ִקדֻ ת ְ
כַּשׂ ִדּים וְ א ָשׁ ַמע אֵ לָיו וַ יּ ְִתפֹּ שׂ י ְִר ִאיָּיה בְּ י ְִר ְמיָהוּ וַ יְבִ אֵ הוּ אֶ ל הַ ָ
נֹ פֵ ל עַ ל הַ ְ
שּׂ ִרים :ירמיהו לז ,יג-יד
 .15כִּ י עֲ דַ ת חָ נֵף גַּלְ מוּד וְ אֵ שׁ אָכְ לָה אָהֳ לֵי שֹׁחַ ד :איוב טו ,לד
סוּרה וְ אֵ לֶּה ִמי גִ דֵּ ל הֵ ן אֲ נִ י נִ ְשׁ ְ
 .16וְ אָמַ ְר ְתּ בִּ לְ בָ בֵ ִמי ָילַד לִ י אֶ ת אֵ לֶּה וַאֲ נִ י ְשׁכוּלָה וְ גַלְ מוּדָ ה גֹּ לָה וְ ָ
אַר ִתּי לְ בַ ִדּי אֵ לֶּה אֵ יפֹ ה הֵ ם :ישעיהו מט ,כא
 .17יוֹם מַ לְ כֵּנוּ הֶ חֱ לוּ ָשׂ ִרים חֲ ַמת ִמ ָיּיִן מָ ַ
שׁ יָד ֹו אֶ ת צְ צִ ים :הושע ז ,ה
 .18גַּם הוּא לִ י לִ ישׁוּעָ ה כִּ י א לְ פָ נָיו חָ נֵף יָבוֹא :איוב יג ,טז
יתי ע ֵ
 .19א י ֵֵשׁב בְּ ֶק ֶרב בֵּ ִ
ֹשׂה ְר ִמיָּה דֹּבֵ ר ְשׁ ָק ִרים א יִכּוֹן לְ ֶנגֶד עֵ ינָי :תהלים קא ,ז
 .20כִּ י א אֵ ל ָחפֵ ץ ֶר ַ
שׁע אָ ָתּה א ְיג ְֻר ָרע :תהלים ה ,ה
הַ תּו ָֹרה :נחמיה ח ,ג

)יוה"כ  (onברכות כה"ג – משנה ז'
a
כה"ג  handed from official to higher official until it is given toס"ת
i
כבוד כה"ג note: this doesn’t mean that we show deference to a student in the presence of his master – it is all
 stands up to receive itכה"ג b
i
) (as per v. 1עזרה  are allowed to sit inמלכי בית דוד objection: only
עזרת נשים  (as per v. 2) or in theהר הבית ii answer: it was read on
c
)פרשת המועדות( ויקרא כג ), fromאחרי מות( ויקרא טז he reads from
i
objection: we aren’t allowed to jump from one text to another
1
 is translating, he can get to the new placeתורגמן answer: as long as it’s a short enough break that while the
2
תורה , not toנביאים objection: that rule applies to
, may be separate topicנביאים  must also be same theme/topic; inתורה (a) rather: must always be “quick”; in
 – but in sequenceתרי עשר  to another, except withinנביא (b) note: we may not skip from one
) and holds it against his body (so as not to besmirch its repute since he’ll be reading by heartס"ת d he then rolls the
e
) by heartפרשת תמידין ומוספין( במדבר he then reads passage in
i
 and read from thereבמדבר  toס"ת challenge: let him roll the
 waitצבור  publicly so as not to makeס"ת ii answer: we don’t roll
ס"ת iii objection: let him read from another
iv answer: it casts aspersions on the validity of the first
1
ספרים note: this only applies when the same person is reading – multiple readers may use different
)שבת ר"ח ,ד' פרשיות  (e.g.מפטיר (a) practice: this is what we do whenever there is a different
f
– ברכות he then recites 8
i
ירושלים ,עם ישראל ,כהנים ,מקדש ,מחילת עוון ,הודאה ,עבודה ),בהכ"נ  (as is said inתורה
שומע תפילה  to hear our prayers, ending withה' ii follows with a general request of
ספר  and holds it up to show the beauty of theס"ת iii everyone then brings his own
)הקהל( ברכת המלך – משנה ח'
a
) (8th yearשמיטה , immediately afterסוכות  ofמוצאי יו"ט ראשון on
i
הקהל Explanation of v. 3: need for all terms to clarify exact date of
)] is handed from lower official to higher – until given to king (see above [ I a iס"ת b They build a wooden platform, the
c
, sits to readס"ת The king stands (see above, [I b] and takes the
i
מצוה  stood to read and was praised – in spite of v. 4 (king shouldn’t forgo his honor) ok in case ofאגריפס )Note: (II
” reassured him that he was a “brotherחכמים – ii when he got to v. 4, he wept
1
;tangential discussion about flattery – vv. 5-16
 – vv. 17-20שכינה (a) flatterers included among 4 groups not seeing the
)רגלים  withמחילת עוון  (save to substituteכה"ג  made byברכות , followed by sameספר דברים d list of selected readings from
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