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  .לז �ד סוטה

  ?ומה שכר זכה על זאת, מי מהשבטי	 קפ תחילה לי	 סו�

  

  ?ומה השכר  ?איזה שבט  

 1זכה ונעשה המארח לשכינה  שבט בנימי�  מאיר' לר

 זכה שהמלכות תהיה משבטו  ותחילה קפ� נחשו��שבט יהודה  שמעו� חסידא' יהודה ור' לר

  

  ?יה שבט לויוהיכ� ה, בזמ� הברכות והקללות היכ� היו כל ישראל

  

  היכ� היה שבט לוי  היכ� היו כל ישראל  

  אליעזר' לר
   ב� יעקב

  זקני כהונה ולויה למטה
  והשאר למעלה

  ' לר
  יאשיה

  על הברכה בהר גריזי� עמדו
  ,  יהודה יששכר יוס� ובנימי�2 שמעו� לוי

  ועל הקללה בהר עיבל
  3ראוב� גד אשר זבולו� ד� ונפתלי

 הראוי� לשרת מבני שלשי� עד
 והשאר למעלה, חמשי� למטה

  המברכי� סמו� , כל ישראל עמדו למטה  לרבי
  והמקללי� סמו� לער עיבל, להר גריזי�

 כ למטה "עמדו ג
  ל"בי� שני הקבוצות הנ

  

  ?ז בריתות במקו	 אחד"כיצד החשבו� שעל כל מצוה ומצוה נכרתו ט

  

ללמוד  
4

  ולעשות  לשמור  וללמד  

  4  3  2  1  ברו� בכלל

ברו� בפרט
5

  5  6  7  8  

  12  11  10  9  ארור בכלל

  16  15  14  13  ארור בפרט

  

                                                           

ובחלק יהודה היו הר , )ג� ההיכל והאול� היו בחלקו(, נו שבית קדש הקדשי� בנוי בחלקודהיי 1
 .הבית הלשכות והעזרות

  .  אלא רק מי שלא עמד למטה כדלהל�,ולא כל שבט לוי 2
� ִ>ְמע;� ֵאֶ-ה ַיַעְמד+ ְלָבֵרְ� ֶאת ָהָע� ַעל ַהר ְ*ִרִזי� ְ&ָעְבְרֶכ� ֶאת ַהַ#ְרֵ�) "יג�יב:דברי� כז(כדכתיב  3

ְוֵאֶ-ה ַיַעְמד+ ַעל ַהְ@ָלָלה ְ&ַהר ֵעיָבל ְרא+ֵב� ָ*ד ְו?ֵ>ר +ְזב+ל<� ָ�� . ְוֵלִוי ִויה+ָדה ְוִיָ=שָכר ְוי;ֵס� +ִבְנָיִמ�
   ".ְוַנְפAִָלי

ִ@י� ְוֶאת ) "א:דברי� ה(כתיב ', פי 4 ַוִ#ְקָרא מֶֹ>ה ֶאל Fָל ִיCְָרֵאל ַו#ֹאֶמר ֲאֵלֶה� ְ>ַמע ִיCְָרֵאל ֶאת ַהח<
) א: לשונות' והרי ג, "ַהGָ<ְHִִטי� ֲאֶ>ר ?נִֹכי �ֵֹבר ְ&?ְזֵניֶכ� ַה#;� +ְלַמְד�Aֶ אָֹת� +ְ>ַמְר�Aֶ ַלֲעCָֹת�

"�Aֶב "+ְלַמְד" (�Aֶג" +ְ>ַמְר( "ָֹת�Cועוד כתיב ". ַלֲע)אָֹת� ֶאת ְ&ֵניֶכ� ְלַדֵ&ר ) "יט:ש� יא �AְֶדHְַוִל
  .הרי שה� ארבע כפול ארבע, וזה ישנו בכל מצוה ומצוה". ְוִלHְַד�Aֶ) "ד: הרי עוד" ָ&�

ושוב , "ברו� אשר יקי� את דברי התורה הזאת "�התורה נתנה ברכה בכלל על כל התורה ', פי 5
וכ� . "ברו� אשר לא יעשה פסל ומסכה" על כל מצוה ומצוה כגו� � ברכה בפרט נתנה התורה

 . בארורי�



י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  

  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  :סוטה ד� לז

  ?ח בריתות"ל שעל כל מצוה ומצוה נכרתו מ"פ הנ"החשבו� עכיצד 

  

  16  32  48  

ישמעאל' לר, לתנא קמא
1
  בערבות מואב   בסיני הר גריזי� והר עיבל 

שמעו�' לר
2

עקיבא' לר, 
3

  בערבות מואב  אהל מועד   בסיני  

  

                                                           

דהיינו שנאמרה המצוה בכללות כגו� שיש לזבוח , ל כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד"דס 1
ורק באהל מועד פירש את הפרטי� של מת� דמי� והקטרת אימורי� , על המזבח עולות ושלמי�

והרי שג� הר סיני וג� אהל מועד שניה� נחשבי� רק . 'ושהעולה עולה כליל וכווהפשט וניתוח 
 .ועל כרח� שהברכות והקללות שבהר גריזי� והר עיבל נחשבי� לעוד פע�, כפע� אחת

כיו� שש� לא נאמרו אלא רק אחד עשרה ברכות , ל שאי� למנות ש� את הר גריזי� והר עיבל"ס 2
והיינו , ו בריתות"הביאו בש� הירושלמי תקע) ה רבי שמעו�"דב(' והתוס. וקללות ולא כל המצות

  .ו"עולה תקע, ב"ח כפול י"שנחשוב ג� לכל שבט ושבט מ
הרי שה� נחשבי� , ונשנו עוד הפע� באהל מועד, ל שכללות ופרטות נאמרו בסיני"עקיבא ס' ר 3

  . כשתי פעמי� ונכפלו הבריתות


