ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת סוטה

דפי עזר ללימוד דף היומי

17.09.03; 47a ( ' )משנה ז 48b ( )ועלז בה

 יד, הושע ד:ִילָּבֵ ט

 א אֶ פְ קוֹד עַ ל בְּ נוֹתֵ יכֶם כִּ י ִתזְ נֶינָה וְ עַ ל כַּלּוֹתֵ יכֶם כִּ י ְתנָאַפְ נָה כִּ י הֵ ם עִ ם הַ זֹּנוֹת יְפָ ֵרדוּ וְ ִעם הַ ְקּדֵ שׁוֹת ְיזַבֵּ חוּ וְ עָ ם א יָבִ ין.1
ָ ִאָספֵּ י ַקיִץ כְּ עֹלְ ת בָּ ִציר אֵ ין אֶ ְשׁכּוֹל לֶאֱ כוֹל בּ
ְ ְִיתי כּ
ִ  אַלְ לַי לִ י כִּ י הָ י.2
 א, מיכה ז:כּוּרה ִאוְּ ָתה נ ְַפ ִשׁי
ֶ ֲָאָרץ א ְיכֻפַּ ר ל ַָדּם א
ֶ אָרץ וְ ל
ֶ ָאָרץ אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם בָּ הּ כִּ י הַ ָדּם הוּא יַחֲ נִ יף אֶ ת ה
ֶ ָ וְ א ַתחֲ נִ יפוּ אֶ ת ה.3
 לג, במדבר לה:שׁר שֻׁ פַּ בָּ הּ כִּ י ִאם בְּ דַ ם שֹׁפְ כ ֹו
ֶ ֲ כִּ י יִמָּ צֵ א ָחלָל בָּ אֲ דָ מָ ה א.4
 א, דברים כא:שׁר ה' אֱ הֶ י נֹ ֵתן לְ לְ ִר ְשׁ ָתּהּ נֹ פֵ ל בַּ ָשּׂדֶ ה א נוֹדַ ע ִמי ִהכָּהוּ
ְ ְ וְ עָ נוּ ו.5
 ז, דברים כא:אָמרוּ יָדֵ ינוּ א ָשׁפְ כוּ אֶ ת הַ ָדּם הַ זֶּה וְ עֵ ינֵינוּ א ָראוּ
ָ  וְ ִנ ָקּה הָ ִאישׁ מֵ עָ וֹן וְ הָ ִא ָשּׁה הַ ִהוא ִתּ.6
 לא, במדבר ה:שּׂא אֶ ת עֲ ֹונָהּ
ְ  א ַתכִּ ירוּ פָ ִנים בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט כּ ַָקּטֹן ַכּ ָגּדֹל ִתּ ְשׁמָ עוּן א ָתגוּרוּ ִמפְּ נֵי ִאישׁ כִּ י הַ ִמּ ְשׁפָּ ט לֵא ִהים הוּא וְ הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר י ְִק ֶשׁה ִמכֶּם ַתּ ְק ִרבוּן אֵ לַי.7
 יז, דברים א:וּשׁמַ ְע ִתּיו
ְ  ִמזְמוֹר לְ אָסָ ף אֱ ִהים נִ צָּ ב בַּ עֲ ַדת אֵ ל בְּ ֶק ֶרב ֱא ִהים י.8
 א, תהלים פב:ִשׁפֹּ ט
ִ  וְ יָבוֹאוּ אֵ לֶי כִּ ְמבוֹא עָ ם וְ י ְֵשׁבוּ לְ פָ נֶי עַ ִמּי וְ ָשׁ ְמעוּ אֶ ת ְדּבָ ֶרי וְ או ָֹתם א יַעֲ שׂוּ כִּ י עֲ גָבִ ים בְּ פִ יהֶ ם הֵ מָּ ה ע.9
 לא, יחזקאל לג: ֹשׂים אַחֲ ֵרי בִ צְ עָ ם לִ בָּ ם הֹ ֵל
ֶ ֹשׁ לְ אוֹר וְ אוֹר לְ ח
ֶ  הוֹי הָ אֹ ְמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע ָשׂ ִמים ח.10
 כ, ישעיהו ה:ֹשׁ ָשׂ ִמים מַ ר לְ מָ תוֹק וּמָ תוֹק לְ מָ ר
ְ  וְ אַף כִּ י הַ ַיּיִן בּ ֹוגֵד גֶּבֶ ר יָהִ יר וְ א ִי ְנוֶה אֲ ֶשׁר ִה ְר ִחיב כִּ ְשׁאוֹל נַפְ שׁ ֹו וְ הוּא כַמָּ וֶ ת וְ א י.11
 ה, חבקוק ב:ִשׂבָּ ע וַ יֶּאֱ סֹף אֵ לָיו כָּל הַ גּ ֹויִם וַ יּ ְִקבֹּ ץ אֵ לָיו כָּל הָ עַ ִמּים
ָ  בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם אֵ ין מֶ ֶל בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ הַ יּ.12
 ו, שופטים יז:ָשׁר בְּ עֵ ינָיו יַעֲשֶׂ ה
ִ ְ ִה ָשּׁמֶ ר לְ פֶּ ן י ְִהיֶה דָ בָ ר ִעם לְ בָ ְב בְ לִ יַּעַ ל לֵאמֹר ָק ְרבָ ה ְשׁנַת הַ ֶשּׁבַ ע ְשׁנַת הַ ְשּׁ ִמ ָטּה וְ ָרעָ ה עֵ י ְנ בּ.13
 ט, דב' טו:אָחי הָ אֶ בְ יוֹן וְ א ִת ֵתּן ל ֹו וְ ָק ָרא עָ לֶי אֶ ל ה' וְ הָ יָה בְ חֵ ְטא
ְ וּב ַרגְ לֵיהֶ ם ְתּעַ כּ
ְ וּמ ַשׂ ְקּרוֹת עֵ י ָניִם הָ ל ֹו וְ טָ פֹ ף ֵתּלַכְ נָה
ְ  ַויֹּאמֶ ר ה' יַעַ ן כִּ י גָבְ הוּ בְּ נוֹת ִציּוֹן וַ ֵתּלַכְ נָה נְטוּיוֹת גָּרוֹן.14
 טז, ישעיהו ג:ַסנָה
ְ  ֹעכֵר בֵּ ית ֹו בּוֹצֵ עַ בָּ צַ ע וְ שׂ ֹונֵא מַ ָתּנֹ ת י.15
 כז, משלי טו:ִחיֶה
ְ ִישׁן שׁוֹמֵ ר י
ָ ִהנֵּה א יָנוּם וְ א י
ַ עוּרה לָמָּ ה ִת
ָ .16
 ד, תהלים קכא:ִשׂ ָראֵ ל
 כד, תהלים מד:ישׁן אֲ ֹדנָי הָ ִקיצָ ה אַל ִתּזְ נַח ָלנֶצַ ח
ָ  בַּ ִשּׁיר א י ְִשׁתּוּ ָייִן יֵמַ ר ֵשׁכָר לְ שׁ.17
 ט, ישעיהו כד:ֹתיו
ָ חוּרים ִמ ְנּגִ ינ
ִ ַ זְקֵ נִים ִמ ַשּׁעַ ר ָשׁבָ תוּ בּ.18
 יד, איכה ה:ָתם
ְ  וְ ָרבְ צוּ בְ ת ֹוכָהּ עֲ ָד ִרים כָּל חַ יְת ֹו גוֹי גַּם ָקאַת גַּם ִקפֹּ ד בְּ ַכ ְפתּ ֶֹריהָ יָלִ ינוּ קוֹל יְשׁו ֵֹרר בַּ חַ לּוֹן ח ֶֹרב בַּ סַּ ף כִּ י.19
 יד, צפניה ב:אַרזָה עֵ ָרה
ָ וּשׁ ִאיָּה יֻכַּת
ְ  נ ְִשׁאַר בָּ ִעיר ַשׁמָּ ה.20
 יב, ישעיהו כד:שׁעַ ר
ֵ ִ הוֹי מַ ְשׁכִּ ימֵ י בַ בּ ֶֹקר ֵשׁכָ ר י ְִרדֹּפוּ ְמאַחֲ ֵרי בַ נּ ֶֶשׁף ַייִן י ְַדל.21
 יג, ישעיהו ה:ָלכֵן ָגּלָה עַ ִמּי ִמבְּ לִ י ָדעַ ת וּכְ בוֹד ֹו ְמ ֵתי ָרעָ ב וַ הֲ מוֹנ ֹו צִ חֵ ה צָ מָ א
 יא, ישעיהו ה:יקם
ְ אָדם וַ יּ
ָ  וַ ִיּ ַשּׁח:וּשׁא ֹונָהּ וְ עָ לֵז בָּ הּ
ְ  ָלכֵן ִה ְר ִחיבָ ה ְשּׁאוֹל נ ְַפ ָשׁהּ וּפָ עֲ ָרה פִ יהָ לִ בְ לִ י חֹק וְ י ַָרד הֲ ָד ָרהּ וַ הֲ מ ֹונָהּ.22
טו- יד, ישעיהו ה:ִשׁפַּ ל ִאישׁ וְ עֵ ינֵי גְ ב ִֹהים ִתּ ְשׁפַּ לְ נָה
 ג, שמות טו: ה' ִאישׁ ִמלְ חָ מָ ה ה' ְשׁמ ֹו.23
'משנה ז: if the murderer is found
a
if found before the calf is killed – it goes back to the herd
b if found afterwards – it is buried in its place and the murderer is still convicted – as per v. 3
i
reason: it came to resolve a doubt – which has been resolved (by finding the murderer)
II 'משנה ח: conflicting testimony about the identity of the murderer
a
if there is a conflict ( עדv.  עדor woman v. woman) – or 1 claims to have seen him and 2 contradict – continue ceremony
b if 2 claim to have seen him and 1 contradicts – no ceremony (no more doubt to be resolved)
i
reason: v. 4;  – ר"עif  סנהדריןsaw the killer – no ceremony as per v. 5
ii challenge: once we believe 1 witness, how does the contrary witness’ claim have standing? ()עולא
1
answer1: read “no ceremony” ()לא היו עורפין
2
Answer2 (ר' חייא, who maintains our reading): if the witnesses came simultaneously, they cancel each other out
(a) However: if the confirming witness came first, the single opposing witness isn't heard
(b) Challenge: case of 2 vs. 1 implies that 1 vs. 1 would stop the process ()לא היו עורפין
(c) Retort: case of 1 v. 2 implies the opposite, that 1 vs. 1 would allow the process to continue ()היו עורפין
(d) Rather: the entire case deals with  פסולי עדותas per ר' נחמיה:
(i) Rule: anytime the  תורהallowed פסולי עדות, we simply follow the testimony of the majority
1. Therefore: 2 women against 1 man are parallel to 2 men against 1 man
(ii) Alternate version: if the 1st witness was כשר, later invalid witnesses are like 1 (don't cancel his )עדות
(iii) However: in our case, the first witness was (e.g.) a woman
1. in that case: 'ר' נחמיהs rule is that 2 woman against 1 woman::2 men against 1 man
3
note: the reason that we needed both cases [c] and [d] in re:  פסולי עדות we even follow this rule לקולא
III ' – משנה טcessation of ceremonies due to increased lawlessness
a
with increase in murderers,  עגלה ערופהceased
b with increase in adulterers,  מי סוטהceased (v. 1, also v. 6)
c
with death of  יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנןthere were no more “renaissance men” ( – )אשכולותv. 2
i
associated “cessations” listed as a result of increased sinfulness (vv. 7-15)
IV 'משנה י: ’יוחנן כה"גs innovations/ordinances
a
He cancelled  – וידוי מעשרbecause it is no longer given properly ( מע"רgiven to  כהניםas per )תקנת עזרא
b He cancelled the  – מעורריםthose were the  לוייםwho sang v. 16 – retort from v. 16b (' הnever slumbers)
c
He cancelled the  – נוקפיןvarious abuses of ( קרבנותe.g. scratching its skin to draw blood)
d He stopped work in  ירושליםon ( חוה"מno more hammers heard)
e
He instituted ruling of  דמאיso that everyone knew what they must separate
V משנה יא: further devolution of society – with end of סנהדרין, no more rejoicing (vv. 17-18)
a
tangent: destructive properties of wine and song (vv. 19-23)
I
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