ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת סוטה

17.09.01; 44b (' )משנה א 45b ()צוארי חללי רשעים

דפי עזר ללימוד דף היומי
ט-א:פרשת "עגלה ערופה" – דברים כא

 )ג( וְ הָ יָה הָ ִעיר הַ ְקּרֹבָ ה אֶ ל הֶ חָ לָל וְ ל ְָקחוּ זִ ְקנֵי הָ עִ יר הַ ִהוא: )ב( וְ י ְָצאוּ זְ ֵקנֶי וְ שֹׁפְ ֶטי וּמָ ְדדוּ אֶ ל הֶ עָ ִרים אֲ ֶשׁר ְסבִ יבֹת הֶ חָ לָל:)א( כִּ י יִמָּ צֵ א חָ לָל בָּ אֲ דָ מָ ה אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י נֹ ֵתן לְ לְ ִר ְשׁ ָתּהּ נֹ פֵ ל בַּ ָשּׂדֶ ה א נוֹדַ ע ִמי ִהכָּהוּ
' )ה( וְ נִ גְּשׁוּ הַ כֹּהֲ נִים בְּ נֵי לֵוִ י כִּ י בָ ם בָּ חַ ר ה:יתן אֲ ֶשׁר א יֵעָ בֵ ד בּ ֹו וְ א ִיזּ ֵָרעַ וְ עָ ְרפוּ ָשׁם אֶ ת הָ עֶ גְ לָה בַּ נָּחַ ל
ָ ֵ )ד( וְ הו ִֹרדוּ זִ ְקנֵי הָ ִעיר הַ ִהוא אֶ ת הָ עֶ ְגלָה אֶ ל נַחַ ל א:עֶ גְ לַת בָּ ָקר אֲ ֶשׁר א עֻבַּ ד בָּ הּ אֲ ֶשׁר א מָ ְשׁכָה בְּ עֹל
אָמרוּ יָדֵ ינוּ א ָשׁפְ כוּ אֶ ת הַ דָּ ם הַ זֶּה וְ עֵ ינֵינוּ
ְ ְ )ז( וְ עָ נוּ ו: )ו( וְ כֹל זִ ְקנֵי הָ עִ יר הַ ִהוא הַ ְקּרֹבִ ים אֶ ל הֶ חָ לָל י ְִרחֲ צוּ אֶ ת ְידֵ יהֶ ם עַ ל הָ עֶ גְ לָה הָ עֲ רוּפָ ה בַ נָּחַ ל:אֱ הֶ י לְ ָשׁ ְרת ֹו וּלְ בָ ֵר בְּ ֵשׁם ה' וְ עַ ל פִּ יהֶ ם י ְִהיֶה כָּל ִריב וְ כָל ָנגַע
:' )ט( וְ ַא ָתּה ְתּבַ עֵ ר הַ דָּ ם הַ נּ ִָקי ִמ ִקּ ְרבֶּ כִּ י ַתעֲ ֶשׂה הַ יּ ָָשׁר בְּ עֵ ינֵי ה:ית ה' וְ אַל ִתּתֵּ ן דָּ ם נ ִָקי בְּ ֶק ֶרב עַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל וְ נִ כַּפֵּ ר לָהֶ ם הַ דָּ ם
ָ  )ח( כַּפֵּ ר לְ עַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר פָּ ִד:א ָראוּ

ְ אָמרוּ אֶ ל כָּל ִאישׁ י
ְ ְ וְ עָ נוּ הַ לְ וִ יִּם ו.1
 יד, דברים כז:ִשׂ ָראֵ ל קוֹל ָרם
 וְ סָ ְמכוּ ז ְִקנֵי הָ עֵ ָדה אֶ ת יְדֵ יהֶ ם עַ ל רֹאשׁ הַ פָּ ר לִ פְ נֵי ה'וְ ָשׁ ַחט אֶ ת הַ פָּ ר לִ פְ נֵי.2
ֶ  מֶ ֶל בְּ ִמ ְשׁפָּ ט יַעֲ ִמיד.3
 ד, משלי כט:אָרץ וְ ִאישׁ ְתּרוּמוֹת יֶהֶ ְרסֶ נָּה
ֶ ֲאת אֶ ל הַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִ יִּם וְ אֶ ל הַ שֹּׁפֵ ט א
ָ ָ וּב.4
 ט, דברים יז:שׁר י ְִהיֶה בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וְ דָ ַר ְשׁ ָתּ וְ ִהגִּ ידוּ לְ אֵ ת ְדּבַ ר הַ ִמּ ְשׁפָּ ט
ֶ ֲית אֶ ל הַ מָּ קוֹם א
ָ ִ כִּ י יִפָּ לֵא ִמ ְמּ ָדבָ ר ל ִַמּ ְשׁפָּ ט בֵּ ין ָדּם לְ דָ ם בֵּ ין ִדּין לְ ִדין וּבֵ ין ֶנגַע ָל ֶנגַע ִדּבְ ֵרי ִריבֹ ת בִּ ְשׁעָ ֶרי וְ ַק ְמ ָתּ וְ עָ ל.5
 ח, דברים יז:שׁר ִיבְ חַ ר ה' אֱ הֶ י בּ ֹו
ַ  ָשׁ ְר ֵר אַ גַּן הַ סַּ הַ ר אַל י ְֶחסַ ר הַ מָּ זֶג בִּ ְט ֵנ עֲ ֵרמַ ת ִח ִטּים סוּגָה בַּ שּׁו.6
 ג, שה"ש ז:ֹשׁ ִנּים
ָ ַ כִּ י ִת ְקצֹר ְקצִ ְיר בְ ָשׂדֶ וְ ָשׁכ ְַח ָתּ עֹמֶ ר בּ.7
 יט, דברים כד: שּׂדֶ ה א ָתשׁוּב לְ ַק ְחתּ ֹו ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ לָאַלְ מָ נָה י ְִהיֶה לְ מַ עַ ן ְיבָ ֶרכְ ה' אֱ הֶ י בְּ כֹל מַ עֲ ֵשׂה יָדֶ י
ְ  עָ לֶי.8
 ו, תהלים עא:נִסמַ כְ ִתּי ִמבֶּ טֶ ן ִמ ְמּעֵ י ִא ִמּי אַ ָתּה ג ֹוזִי בְּ ְת ִהלּ ִָתי ָת ִמיד
ְ  ָגּזִּי ִנז ְֵר וְ הַ ְשׁלִ יכִ י.9
 כט, ירמיהו ז:וּשׂ ִאי עַ ל ְשׁפָ יִם ִקינָה כִּ י מָ אַס ה' ַו ִיּטֹּשׁ אֶ ת דּוֹר עֶ בְ ָרת ֹו
ֶ ֲ כֹּל אֲ שֶׁ ר נִ ְשׁמַ ת רוּחַ חַ יִּים בְּ אַ פָּ יו ִמכֹּל א.10
 כב, בראשית ז:שׁר בֶּ חָ ָרבָ ה מֵ תוּ
ֶ ֲארי חַ לְ לֵי ְר ָשׁעִ ים א
ֵ ְ בַּ חֲ זוֹת ָל ָשׁוְ א בִּ ְקסָ ם ָל ָכּזָב ל ֵָתת או ָֹת אֶ ל צַ וּ.11
 לד, יחזקאל כא:שׁר בָּ א יוֹמָ ם בְּ עֵ ת עֲ וֹן ֵקץ
 טו, ויקרא ד:'ה

'משנה א: 1st stage of procedure of  פרשה( עגלה ערופהpresented above)
a
stated in  לה"ק- as per (וענו ואמרו )פס' ז:: v. 1
b sequence: elders of  סנהדריןleave  ירושליםto measure to find closest city with ( בי"דas per ')פסוק ב
i
ר"ש:  זקניךis plural and a  בי"דmust have an odd number 3
ii ר' יהודה:  = זקניך2;  = שופטיך2 + 1  5
1
 – ר"שrequires  שופטיךto teach that it must be the top-tier judges ( ר"יinfers that from v. 2)
(a) note:  ר' יהודהagrees, but sees the  וי"וbefore  שופטיךas adding 2 more, which  ר"שdisregards
iii Challenge (to both): words ('ומדדו )פס' ב... ויצאוshould add 4 more (7/9) to count
1
Answer: each is used for דרשה
(a) ויצאו: that they must go out themselves, not their agents
(b) ומדדו: there is a  מצוהto measure, even if it's clear which is the closest town
iv note: our  משנהdoesn't accord with  ראב"יwho requires ( מלךas per v. 3) and ( כה"גv. 4) to be present
1
question: does he also require entire  סנהדריןor does he agree with  ר"שor  ר' יהודהabout representative number?
(a) Solution: possible circumstance where a " זקן ממראrebels" outside of the court in their presence
(i) Point: it isn't considered המראה, since the location is what determines the "insurrection" (v. 5)
(ii) Note: they can only go out if they leave 23 behind, except for ( דבר מצווהv. 6)
1. assumption:  דבר מצוהis measuring for ( עגלה ערופהmust be  ראב"יand he disagrees)
2. rejection: could be adding onto city, which requires entire  סנהדריןat ceremony
3. however:  ברייתאsupports this answer –  זקן ממראencountered outside, when they went to measure…
II 1משנה ב: circumstances where we don't perform ceremony
a
if he was found buried under a rock – (באדמה )פס' א
i
suggestion: perhaps our  משנהonly follows ( ר' יהודהwho excludes  טמוןfrom  – שכחהv. 7)
1
rejection: even  רבנןwould agree, as each exclusion follows the theme of the verse
2
tangential discussion re: שכחת העמר, when buried or piled; extended discussion, paralleling  שכחת העמרto מת בשדה
3
dissent:  ר"אincludes “floating”, “buried” etc. – just agrees to exclude someone who is choked ()חלל – ולא חנוק
b if he was found hanging from a tree – (נפל )פס' א
c
if he was found floating on the water – ('בשדה )פסוק א
d if he was found near the border, ( )כי ימצא – פרט למצויnearest a town which is majority non-Jewish or a city without a בית דין
i
we only measure from a city which has a  – בי"דas per 'זקני העיר ההיא – פסוק ד
III 2משנה ב: if the body is found exactly equidistant to two cities – each brings, as per ר"א
a
reason: he maintains that exactitude is possible ( )אפשר לצמצםand  קרובהmay also extend to קרובות
b exclusion:  ירושליםdoesn’t bring  – עגלה ערופהas per (' – לרשתה )פסוק אfollows opinion that ם- יwasn’t divided among tribes
IV 'משנה ג: if the head is in one place and the body in another:
a
 – ר"אhead follows the body (head is brought to body)
b  – ר"עbody follows head
i
note: this dispute (as per ' )משנה דis not about  ;עגלה ערופהit’s about area acquired by ( מת מצווהreconstructing death)
V 'משנה ד: measure from – ר"א: navel;  – ר"עnostril (vv. 8&9); (disagree re creation of  ;ולדagree that nostril is core of life [v. 10])
a
 – ראב"יneck (where he was killed) – as per v. 11
I
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