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  . לג�ד סוטה

  ?יהודה בלימודי� דלהל
 גבי חליצה' במה נחלקו רבנ
 ור

  

  "ככה"וענתה ואמרה    מברכות וקללות�" עניה" "עניה"ש "גז  


דדוקא דבר שיש בו מעשה הוא מעכב  דבעינ� בחליצה לשו� הקודש דוקא  לרבנ
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ילפינ� מחליצה ללוי� דבעינ� לשו� הקודש יהודה' לר
2

הקודש דוקאדבעינ� בחליצה לשו�  
3

  

  

  :סוטה ד� לג

 
ֲהלֹא ֵה0ָה ְ�ֵעֶבר ַהַ-ְרֵ&
 ,ֲחֵרי ֶ&ֶרְ% ְמב$א ַהֶ!ֶמ� ְ�ֶאֶר� ) "ל:דברי� יא(כיצד נדרש הפסוק דלהל
  "ַה5ְַנֲעִני ַה-ֵֹ�ב ָ�ֲעָרָבה מ4ל ַה2ְִל2ָל ֵאֶצל ֵאל$ֵני מֶֹרה

  

  אלעזר' אליבא דר  יהודה' אליבא דר  

   �מעבר הירד� ואיל�  ה ְ�ֵעֶבר ַהַ-ְרֵ&
ֲהלֹא ֵה0ָ
  רחוק לצד מערב

סמו� לירד�
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  אחרי היינו רחוק  ,ֲחֵרי ֶ&ֶרְ% ְמב$א ַהֶ!ֶמ�
 מצד זריחת השמש שבמזרח

מקו� שהחמה שוקעת
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  היינו אר� החוי  ְ�ֶאֶר� ַה5ְַנֲעִני 

  ב ָ�ֲעָרָבהַה-ֵֹ�

  הר גריזי� והר עיבל ה�
במקו� שיושבי� הכנעניי�
6

בדר� כבושה לכו ולא בשדות וכרמי� 
7

 

סמו� לגלגל  מ4ל ַה2ְִל2ָל
8

  להראות לה� סימ� הדר�  

  ����  היינו ליד שכ�  ֵאֶצל ֵאל$ֵני מֶֹרה
  

                                                           

 וצרי� לאומר� �דא� שודאי שלכתחילה צרי� לומר , אבל קריאה אינה מעכבת, כגו	 חליצה ורקיקה 1
 .ד אינו מעכב והחליצה כשרהמ בדיעב"מ, ל"בלשו	 הקודש כנ

יהודה להיפ� ' ולר, דלרבנ	 לומדי� חליצה מלוי�, יהודה ורבנ	 היא מהקצה אל הקצה' ומחלוקת ר 2
ש "מגז �  דהיינו ברכות וקללות �יהודה למה לא לומד את הלוי� ' לר' ומקשה הגמ. לוי� לומדי� מחליצה

 .ש זו מרבותיו"יהודה לא קיבל גז' ומתרצת שר, ממשה" קול"קול "ד

" �ֹה"ולא כתוב " ככה"יהודה מזה שכתוב ' דריש ר, ואת דרשת רבנ	 שדוקא דבר שיש בו מעשה מעכב 3
  .דהיינו אי	 זה נחשב ייתור, לא דרשי" ככה" "�ֹה"ורבנ	 ). דברי�' ב" ככה"שמעינ	 מ, כלומר(
ְוָהָיה ְ&ָעְבְרֶכ� ֶאת ַהַ#ְרֵ�	 ) "ד:כזדברי� (דהרי כתוב , דהיינו בצד המערבי של הירד	 אבל סמו� וקרוב לו 4

 הרי שמיד שעברו �" ָ/ִקימ1 ֶאת ָהֲאָבִני� ָהֵא5ֶה ֲא3ֶר 2נִֹכי ְמַצ1ֶה ֶאְתֶכ� ַה#-� ְ&ַהר ֵעיָבל ְו0ְַדָ/ א-ָת� ַ&ִ+יד
 .את הירד	 הוא מקו� הר עיבל

 .עתהיינו כפשוטו איפה שהיא באה ושוק" מבוא השמש"ז "ולפ 5

 .והיו� יושבי� בה� כותי� 6

ל יושב בי	 "וי הניוהרי הח, דמשמע מישור" היושב בערבה"אי� נקרא המקו� על עצמו אלעזר הקשה ' ר 7
שבא הכתוב להראות לישראל את הדר� כמו ,  אליעזר ב	 יעקב'ומתר7 שהוא דורש כר. הרי� וגבעות

בשניה כשנכנסו לאר7 מראה לה� הכתוב כ� עכשיו , שהיה מראה לה� את הדר� בראשונה בעמוד ענ	
 .דר� טובה שילכו בה

. יהודה הר גריזי� והר עיבל רחוקי� הרבה מהגלגל שהוא אצל הירד	' דהרי אדרבה לר, ע"דבר זה צ 8
 .ולכ	 יש גורסי� מול הגלגל היינו רחוק מהגלגל


