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 [יא]

(ה, טו) ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתוֹ ֶאל ַהֹּכֵהן ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבָנּה ָעֶליָה 

א ִיֵּתן ָעָליו ְלֹבָנה  א ִיֹצק ָעָליו ֶׁשֶמן ְו ֲעִׂשיִרת ָהֵאיָפה ֶקַמח ְׂשֹעִרים 

  ִזָּכרוֹן ַמְזֶּכֶרת ָעוֹן:ִּכי ִמְנַחת ְקָנֹאת הּוא ִמְנַחת 

  מנחת סוטה שלא לשמה פסולה

קרבנה קאי, דקרבן לשון זכר.  1(ה, טו) מנחת קנאות הוא. על

ולהלן (פסוק יח) אמר היא, דעל מנחה קאי. ולכן דריש ריש 

                                                 
[יא] תוכן דבריו ליישב: א. מדוע כתוב בפסוק טו "ִמְנַחת ְקָנֹאת הּוא" לשון  1

ובפסוק יח "ִמְנַחת ְקָנֹאת ִהוא" לשון נקבה. ב. במנחות (ד, א) מבאר זכר, 

מדוע מנחת סוטה פסולה שלא לשמה, ואמרו וז"ל "אלא מנחת חוטא 

ומנחת קנאות דפסולין שלא לשמן מנלן, חטאת טעמא מאי, משום דכתיב 

בה היא [א.ה. אף על פי שכתוב בחטאת "הוא", אבל הקרי הוא היא, דכתיב 

ד, כד) ַחָּטאת הּוא, לכן הגמרא מביאה את הקרי "היא", אבל באשם (ויקרא 

, (ויקרא הוא. אשם נמי הא כתיב ביה היאהקרי הוא], ה"נ הא כתיב בהו 

  ז, ה) ההוא הוא לאחר הקטרת אימורין הוא דכתיב" ע"כ.

הנה למדו מדכתיב בפסוק יח הוא. ויש לתמוה, מדוע לא למדו מפסוק טו 

[וכן הקשה בתורה תמימה (כאן), ועל דעת עצמו דכתיב קודם "הוא", 

החליט שהגירסה שלנו טעות. וז"ל "ומבואר לפנינו כמה פעמים בספר 

ויקרא דכל מקום שנאמר בקרבנות הוא, מורה לעיכובא אף בדיעבד. והנה 

קבענו דרשה זו כאן ולא להלן בפסוק י"ח, אף שבגמרא לפנינו איתא "היא" 

משום שיותר מסתבר להביא את הפסוק  ככתוב שמה (ולא "הוא"), אך

המוקדם. ובאמת בש"ס כתב יד מינכן (עיין דקדוקי סופרים) הגירסא "הוא" 

והכונה אל הכתוב שלפנינו, ועיין עוד במנחת שי כאן" עכ"ל. ולא יתכן 

לשבש את כל הספרים על דעתנו]. ואין לומר דדוקא "היא" משמע עיכובא 

", ומבואר בסוגיא דהוי עיכובא אי לאו ולא "הוא", דהרי באשם כתיב "הוא

  דבאשם הוא לאחר הקטרת אימורים.

ומבאר המשך חכמה, דבפסוק טו עולה "הוא" על קרבנה, וקרבן הוא לשון 

זכר, לכן כתוב "הוא", אבל בפסוק יח עולה על המנחה, ומנחה לשון נקבה. 

ובזה מיושב היטב מדוע מדקדק הש"ס ללמוד עיכובא מ"היא" ולא 

", דהנה ענין עיכובא אינו מחמת הלשון "הוא" בלבד, אלא מ"הוא

ממשמעותו, והנה קרבן הוא שם סתמי, כולל כל הקרבנות, אבל מנחת 

קנאות הוא מיוחד למנחת סוטה, לפיכך רק מפסוק יח, דכתיב היא על השם 

  .2שמה פסולה, ופשוטמנחות (ד, א) מהיא, דשלא ל

  

  [יב]

  (ה, טז) ְוִהְקִריב ֹאָתּה ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפֵני ה':

  האם משקין סוטות ברגל

באה בתוך הרגל, מדרש  3(ה, טז) והקריב אותה הכהן. אינה

מנחת קנאות משמע לעכב, אבל הוא דכתיב באשם אינו על "קרבן", אלא 

  ון זכר, לפיכך משמע עיכובא גם לשון הוא.על שם "אשם", שהוא לש

הקמח הזה,  -[ודע דרש"י פירש בדרך אחרת, וז"ל "כי מנחת קנאת הוא 

קמח לשון זכר" עכ"ל. ולפי פירוש רש"י קשה, מדוע הש"ס לא לומד 

מפסוק טו לעיכובא, דקמח הוא מיוחד למנחת סוטה, לפיכך מפרש המשך 

  חכמה בדרך אחרת מפירוש רש"י].

ת דבריו: מנחת סוטה פסולה שלא לשמה מדכתיב בפסוק תמצי 2

יח "מנחת קנאות היא", אבל לא מדכתיב בפסוק טו "מנחת 

קנאות הוא", שעולה על הקרבן שהוא לשון זכר, וקרבן הוא שם 

  כולל, ולא מיוחדת למנחת קנאות.

  

ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפֵני ה'", דרשו  ֹאָתּהתוכן דבריו, על הפסוק "ְוִהְקִריב [יב]  3

חז"ל (במדבר רבה ט, יג. ספרי זוטא ה, טז) וז"ל: "והקריב אותה הכהן, 

אינה באה בתוך הרגל" ע"כ. פירוש, ד"אותה" מיותר, דסגי לכתוב 

יחיד, ללמד  "והקריבה", לפיכך דרשו דאינה באה בתוך הרגל, דאותה לשון

שיעמידנה כשהיא לבדה ולא ברגל, שיש הרבה אנשים בעזרה. ולכאורה 

רצונם לומר, שאין להשקות סוטה בחול המועד, כשם שאין רואים נגעים 

 ברגל (נגעים ג, ב מועד קטן ז, ב).

אבל זהו דוחק גדול לפרש כן, דהנה מבואר בירושלמי (מועד קטן פרק א 

, ב) שמשקין סוטות ברגל, וכן פסק בפשיטות הלכה ב), ובבבלי בתמורה (יד

הרמב"ם (יום טוב ז, יא), ואם תאמר שהמדרש רבה והספרי זוטא חולקים 

עם הבבלי והירושלמי בהלכה כל כך חשובה ומצוייה, היה צריך להיות 

  מוזכר בדברי חז"ל שדבר זה בפלוגתא תליא.

גל, ומה לפיכך מפרש המשך חכמה, דבאמת הכל מודים שמשקין סוטות בר

שדרשו חז"ל אותה לבדה "אינה באה בתוך הרגל", כוונתם שאינה באה 
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(במדבר רבה ט, יג. ספרי זוטא ה, טז). ולכאורה פירושו, שאין 

ם ברגל (נגעים ג, ב משקין סוטה ברגל, כמו שאין רואים הנגעי

מועד קטן ז, ב). אולם בירושלמי מועד קטן פרק א הלכה ב, 

משקין את  יאוהביאו רבינו משה בהלכות יום טוב פרק ז, 

ולמנחותיכם, מנחת סוטה,  בהסוטות, [וכן משמע בתמורה יד, 

עיין שם]. וצריך לומר, דסלקא אדעתין דצריך להשהותה עד 

שכדי שכל  אבסנהדרין דף פט, הרגל, וכמו שאמרו בזקן ממרא 

העם ישמעו ויראו משהין אותו עד הרגל, וכאן שנשים חייבות 

לראותה, שנאמר (יחזקאל כג, מח) ונוסרו כל הנשים ולא 

], ונשים חייבות בשמחה, בתעשינה כמזימתכם כו' [סוטה ח, 

ובאות ברגל לירושלים (חגיגה ו, א), לכן אמר והקריב אותה 

ואינו צריך להשהות אותה ולהשקותה ברגל לבדה, כשהיא לבדה, 

אתי שפיר מה  4במעמד רבים, רק כשבאה בעצמה לפני ה'. ובזה

לא מן הטעם הזה, אלא שנאמר  אדאמר רבי יהודה בסוטה דף ח, 

                                                 

בתוך הרגל, ויכולה לבוא גם כשהיא לבדה, דהיינו "אותה", דהוה  דוקא

אמינא שצריך להמתין לרגל, דאיתא בסוטה (ח, ב) דצריכים לראותה 

ִנַּוְּסרּו ָּכל ַהָּנִׁשים בניולה, שנאמר (יחזקאל כג, מח) "ְוִהְׁשַּבִּתי ִזָּמה ִמן ָהָאֶרץ וְ 

א ַתֲעֶׂשיָנה ְּכִזַּמְתֶכָנה", ואף על פי שהוא עינוי הדין, מכל מקום ענין זה  ְו

שיראו אותה חשוב יותר, וכמו שאמרו בסנהדרין (פט, א) "תנו רבנן: אין 

ממיתין אותו לא בבית דין שבעירו, ולא בבית דין שביבנה, אלא מעלין אותו 

שבירושלים, ומשמרין אותו עד הרגל, וממיתין אותו ברגל.  לבית דין הגדול

שנאמר וכל העם ישמעו ויראו דברי רבי עקיבא" ע"כ, לפיכך הוה אמינא, 

שכיון שהנשים עולות לירושלים ברגל, שאף על פי שפטורות ממצוות 

ראייה (חגיגיה ב, א), מכל מקום מבואר בחגיגיה (ו, א) דנשים חייבות 

רושלים משום מצוות שמחה, [לרמב"ם (חגיגה א, א) בשמחה, ועולות לי

חייבות לאכול בשר שלמים, ולראב"ד (שם) להיות עם בעלה שישמח 

  אותה], קא משמע לן קרא "אותה" לבדה, דאין צריך להמתין לרגל.

תוכן דבריו, על פי דרכו מיישב עוד תמיה גדולה. דהנה רבי יהודה בסוטה  4

ין שתי סוטות כאחת. דתנו רבנן (סוטה דורש "אותה", לדרשה, שאין משק

ח, א) "ת"ר: אין משקין שתי סוטות כאחת, כדי שלא יהא לבה גס 

בחבירתה; רבי יהודה אומר: לא מן השם הוא זה, אלא אמר קרא: אותה, 

לבדה" ע"כ. ויש לדקדק, הא בעינן לדרשה דאותה, ללמד שאינה באה 

 ין שתי סוטות יחד.ברגל, ומנין לרבי יהודה לדרוש מאותה שאין משק

אבל לאור המבואר לעיל, דאותה בא לאפוקי שלא תימא דנמתין לרגל 

שיווסרו הנשים, יש ליישב היטב, דרבי יהודה לשיטתו. דהנה להמתין לרגל 

הוא עינוי הדין, אלא שהוה אמינא, כשם שזקן ממרא ממתינין לרגל הוא 

(ה, טז) אותה לבדה, שלדידיה, לא נוכל לפרש שאף כשהיא לבדה 

משקין אותה ואין צריך להשהותה עד הרגל, שהרי רבי יהודה 

טעמיה, התם (סנהדרין פט, א), דפליג ואמר שאין ממתינים ל

אותו עד הרגל, יעוין בסנהדרין שם, ואין צריך קרא להודיע שאינו 

משהה על הספק אותה עד הרגל, ועל כרחך דקרא אמר, דרק 

  .5אותה לבדה ולא חברתה עמה. ודו"ק היטב

  

  [יג]

ִלי ָחֶרׂש ּוִמן ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִיְהֶיה (ה, יז) ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַמִים ְקֹדִׁשים ִּבכְ 

  ְּבַקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן ִיַּקח ַהֹּכֵהן ְוָנַתן ֶאל ַהָּמִים:

  מדוע ציוה ה' לקחת מים, עפר וכתב

סוטה פרק ב הלכה ב, ולמה מים ועפר וְּכַתב,  6(ה, יז) ירושלמי

ן (שם), דתניא הדין בסוטה, אבל באמת רבי יהודה פליג על רבי בסנהדרי

בההיא ברייתא על דברי רבי עקיבא, "אמר לו רבי יהודה: וכי נאמר יראו 

למה מענין דינו של זה, אלא,  -וייראו, והלא לא נאמר: אלא ישמעו וייראו 

ממיתין אותו מיד, וכותבין ושולחין בכל מקום: איש פלוני נתחייב מיתה 

של זקן ממרא למען יראו,  בבית דין", מבואר, דלרבי יהודה אין מענין דינו

אם כן לשיטתו, לא הוה אמינא שנמתין להשקות את הסוטה עד הרגל, כשם 

שלא ממתינין בזקן ממרא, לפיכך רבי יהודה לשיטתו דורש מאותה דרשה 

  אחרת.

[והנה מבואר מדברי המשך חכמה, ד"אותה" דדריש רבי יהודה בסוטה, 

ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפֵני ה'". אבל רש"י פירש שם  היינו פסוק טז "ְוִהְקִריב ֹאָתּה ַהֹּכֵהן

שהוא פסוק יט "ְוִהְׁשִּביַע ֹאָתּה ַהֹּכֵהן", ולפי זה נפל בבירא דברי המשך 

חכמה. אבל באמת כונה גדולה התכוון בזה המשך חכמה, דהגאון רבי 

עקיבא איגר בגליון הש"ס (סוטה, שם) מוכיח, דאותה היינו הא דיקריב, 

מה (הערה פה) שהאריך להוכיח בראיות גדולות מאוד ועיין בתורה תמי

  שיש טעות סופר ברש"י, ועל כורחך הכונה לפסוק והקריב אותה, עיין שם].

תמצית דבריו: אף על פי שראוי שכל הנשים יראו את הסוטה  5

בניוולה, ויווסרו הנשים, מכל מקום, אין מענין את דינה להמתין 

משקין מיד אפילו שלא להשקותה ברגל שכל הנשים שם, אלא 

 ברגל, אבל מותר להשקות סוטה ברגל.

  

[יג] תוכן דבריו, לבאר עומק כוונת הירושלמי (סוטה ב, ב), דדורש, מדוע  6

אמרה תורה לסוטה שישביעוה על ידי מחיקת כתב אל תוך מים ועפר, והרי 
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לפני  -למקום שהיא הולכת. כתב  -ממקום שבאת. עפר  -מים 

ידה וכו', באבות (ג, א) הסתכל בשלושה דברים וכו' מי שהיא עת

דע מאין באת. הענין, דאדם מועד לעולם (בבא קמא כו, א), ומזיק 

שלא בכוונה חייב, ופסק רמב"ם (הלכות חובל ומזיק ו, ג) דדוקא 

ברשות הניזק, אבל ברשות הרבים ורשות המזיק פטור, שאינו 

                                                 

להשביעה ללא מים וללא עפר וללא כתב, ואומר הירושלמי,  היה אפשר

דהתורה חייבה לעשות דברים אלו, לעורר את האשה לשוב בתשובה 

ולבלתי תחטא עוד, לכן יש לה להתבונן מאין היא באה, מטיפה סרוחה, 

דהיינו מים. ולאן היא הולכת, למקום עפר ורימה. ולפני מי היא עתידה לתת 

לך מלכי המלכים, דהיינו כתב, שהוא רומז לדין. ומביא דין וחשבון, לפני מ

 הירושלמי דברי התנא באבות של עקביא בן מהלל.

וז"ל הירושלמי (סוטה ב, ב) "תני רבי הושעיא כו' ולמה מים ועפר וכתב. 

לפני מי שהיא  -למקום שהיא הולכת. כתב  -ממקום שבאת. עפר  -מים 

ות ג, א) עקביה בן מהלאל אומר עתידה ליתן דין וחשבון. תמן תנינן (אב

  הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה" עכ"ל הירושלמי.

ויש לדקדק בדברי הירושלמי: א. מה המיוחד בחטא של סוטה, שדוקא 

בחטא זה אמרה תורה שצריך לעשות מעשים שיזכירו לה את הג' דברים 

שבתורה. ב. מה שלא תבוא לידי חטא, ולא בשאר כל קרבנות של חטא 

מוסיף דברי עקביא בן מהלל על דברי רבי הושעיא. ג. מהו הלשון "ואין 

  אתה בא לידי חטא", ולא אמר 'ולא תחטא'.

ומבאר המשך חכמה, דהנה רק בסוטה אנו רוצים שתודה, כדי שלא יתחלל 

שם שמים ולא תהיה שבועה לשקר, לפיכך תנן בסוטה (ז, א) שהיו אומרים 

שלא תתתבייש להודות: "בתי, הרבה יין עושה, הרבה שחוק לה דברים, כדי 

עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה שכנים הרעים עושין, עשי לשמו הגדול 

שנכתב בקדושה שלא ימחה על המים", ע"כ. כלומר, אל תתביישי להודות, 

כי מה שחטאת לא היה בכונה, אלא על ידי יין, שחוק, ומעשה ילדות ושכנים 

לה על לבה של הסוטה, שאם חטאה שלא בכונה, לא תמות רעים. והנה יע

בחטאה, כי שלא בכונה חטאה, אלא מחמת מעשה ילדות וכדו', ולא תודה, 

כי לא תחשוש לחטאה, לפיכך ציותה תורה לעשות לה מעשים שתרגיש 

שאפילו שלא בכונה תענש. ולזה ציותה תורה עפר מים וכתב, דדברים אלו 

  חייב על מעשיו גם שלא בכונה. יביאו אותה להרגשה, שאדם

והטעם שדברים אלו מוכיחים זאת, כיון דקיימא לן אדם מועד לעולם (בבא 

קמא כו, א), וחייב על נזק אפילו שלא בכונה, ואף על פי כן כתב הרמב"ם 

(חובל ומזיק ו, ג) שזה דוקא ברשות הניזק, שאז הוא אחראי למעשיו, אבל 

הם, פטור האדם אם הזיק שלא בכונה, ברשות הרבים וברשות שהיא של שני

כיון שברשות שהיא שלו, כגון רשות הרבים או רשות של שניהם, ואין צריך 

, כי מאין באת ולאן צריך ליזהר. ועל זה אמר שאין העולם רשותך

אתה הולך, מהעדר אל האפס, ודע לפני מי אתה עתיד ליתן דין 

וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא 

הבעלים ורשות שלו היא, ואתה חייב אף אם שלא בכונה, הלא 

תסמר שערת ראשך, ואי אתה בא כלל, אף שלא בכונה, לידי 

לומר רשות המזיק ממש, אינו צריך להזהר במעשיו, ולא חייבה תורה את 

האדם על נזק שלא בכונה, אלא כשהוא נמצא ברשות שאינה שלו, אז צריך 

  להזהר טפי על מעשיו.

עולם הזה נצטוה מה' להזהר שלא להזיק את העולם במעשיו והנה האדם ב

הרעים, ולנהוג רק בדרך התורה, שהיא הדרך היחידה שאינה מזקת לבריות 

ולא לקיום העולם, ויעלה על לבו של אדם, שכיון שחטא שלא בכונה, אינו 

נענש על מעשיו, כי העולם הזה שלו הוא, ובמקום שהוא רשותו אינו חייב 

בכונה, ובאמת זה אינו נכון, דדוקא על נזק בין אדם לחברו על נזק שלא 

נחשב רשות הרבים לרשותו, אבל על ציווי ה' אין לו בעולם הזה רשות כלל, 

וכל העולם אינו רשותו של האדם, אלא רשות של ה' שנתן לאדם לדור 

ברשותו של ה', והוא נמצא במקום שאינו רשותו, לפיכך חייב גם על נזק 

  שלא בכונה.

וכדי להרגיש שהעולם הזה אינו של האדם, וכל קניניו אינם שלו, והוא נמצא 

ברשות של הקב"ה מלך מלכי המלכים, יש לאדם להתבונן שבא מהעדר 

וילך אל האפס, אם כן איך יש לו תפיסה או אחיזה בעולם הזה שאינו שלו, 

ואפילו מה שדר כאן, יבוא לדין לפני ה' על כל מה שעשה. ואם יתבונן 

אדם בשלושה דברים אלו, יקבע בנפשו שהעולם אינו שלו, והוא ברשותו ה

  של הקב"ה, וברשות של אחרים חייב על נזק אפילו שלא בכונה.

ובזה מיושב היטב כל הדקדוקים דלעיל, דלכן דוקא בסוטה ציוה ה' לעשות 

ג' דברים אלו, כדי שתודה ולא יתחלל שם ה', שעל ידי דברים אלו תרגיש 

אה בשגגה תענש, לפיכך תודה ששגגה במעשי ילדות כדי שלא שאפילו חט

תענש, וזה יש ללמוד מלשון עקביא בן מהלל שאמר על ג' דברים הללו 

"ואין אתה בא לידי עבירה", ולא תנא "ואינך חוטא", דבא לומר, שאפילו 

חטא בשגגה לא יבוא לידך על ידי יין ומעשה ילדות וכדו', כיון שאתה 

  ים הללו שאינך ברשותו של הקב"ה.מנתבונן בג' דבר

[ודע שבשיטת הרמב"ם בדין מזיק ברשות הרבים ושל שניהם שפטור, 

נושאים ונותנים בה רבותינו הרבה מאוד, ואין כאן המקום להאריך בשיטתו, 

והיא מבוארת בדברי נשואי כליו, עיין שם, ולא באנו אלא לבאר דבארי 

  המשך חכמה].

  



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

ילדות עושה (סוטה ז, א),  עבירה, כמו הרבה יין עושה הרבה

  .7ודו"ק
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כדי שיזכיר לה מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד 

ליתן דין וחשבון. ועל ידי זה תרגיש שהעולם אינו שלה, אלא של 

הקב"ה, ואדם המזיק חייב ברשות של אחר אפילו שלא בכונה, 

לפיכך תחשוש להענש גם על חטא בשגגה שבא על ידי משעה 

  או יין וכדו', 'ותודה ולא יתחלל שם ה'. ילדות

  

א ָׂשִטית  8 [יד] תוכן דבריו, לבאר מהו לשון "ִהָּנִקי" דכתיב בקרא "ְוִאם 

ה, ֻטְמָאה ַּתַחת ִאיֵׁש ִהָּנִקי ִמֵּמי ַהָּמִרים", דמשמעו, שעל ידי המים תהיה נקי

והרי לא נטמאה, ובלאו הכי נקיה היא, והיה לכתוב "לא תמות" וכדו', אבל 

 לשון הנקי משמע, ששתיית המים מנקה אותה, והוא פלא.

ומבאר על פי מה שאמרו בתוספתא (סוטה פרק ב, ג) וז"ל "רבי שמעון בן 

אלעזר אמר משם רבי מאיר, מה תלמוד לומר ואמרה האשה אמן [אמן], 

לבוא עליה פורעניות גדולות מאילו, שהביאה עצמה לידי  ראויה היתה זו

ספק, אלא שניקל ניוולה, שנאמר ונקתה, נקתה מכל פורעניות הראויות 

  לבוא עליה" ע"כ. 

א ִנְטְמָאה ָהִאָּׁשה  הנה התוספתא באה לישב לשון הכתוב (כח) "ְוִאם 

ו ְוִנְּקָתה, דמשמעו שעל ְוִנְזְרָעה ָזַרע", דיש לדקדק מה ְוִנְּקָתהּוְטֹהָרה ִהוא 

ידי המים המרים תהיה נקיה, והרי נקיה היא מלפני כן, שלא נטמאה, ומבאר 

התוספתא, דבאמת אפילו שלא נטמאה, והיא נקייה, מכל מקום כיון 

שהביאה עצמה לידי ספק, דהיינו שנסתרה עם איש זר, ועל ידי זה קינה לה 

שנסתרה עם איש זר,  בעלה, לפיכך אפילו שלא נטמאה, מכל מקום זה

והביאה עצמה לידי ספק טומאה, ראויה ליסורין קשים מאלו שנעשה לה 

בשתיית מי המרים והניוול, אלא שעל ידי ששותה ומתנוולת, מתכפר לה 

העון שנסתרה והביאה עצמה לידי ספק, ולכן כתוב ְוִנְּקָתה שבאמת לא היתה 

ה לברכה של ְוִנְזְרָעה ָזַרע, נקיה לפני כן, מפני העון שנסתרה, ולא היתה ראוי

אבל כיון שנתנוולה על ידי שתיית מי המרים, על ידי זה ְוִנְּקָתה, ועל ידי זה 

תזכה לברכה של ְוִנְזְרָעה ָזַרע, זה ביאור דברי התוספתא. [והתוספתא דורש 

  על פי זה גם את כפל הלשון אמן ואמן, והמשך חכמה לא הביאו].

  [יד]

א ָׁשַכב ִאיׁש  (ה, יט) ְוִהְׁשִּביַע ֹאָתּה ַהֹּכֵהן ְוָאַמר ֶאל ָהִאָּׁשה ִאם 

א ָׂשִטית ֻטְמָאה ַּתַחת ִאיֵׁש ִהָּנִקי ִמֵּמי ַהָּמִרים  ֹאָת ְוִאם 

  ַהְמָאֲרִרים ָהֵאֶּלה:

  אפילו אם לא נטמאה, תנקה על ידי המים, שלא תענש נשסתרה

(ה, יט) אם לא שכב איש אותך וכו' הנקי ממי המרים המאררים 

, ע"י מה דתנן בתוספתא דמסכת סוטה (ב, ד), רבי 8האלה. יתכן

שון "ִהָּנִקי", דבא הכתוב לומר, "אם לא שכב ועל פי זה מדוקדק היטב הל

איש אותך כו', אף שחטאת בזה, שהסתרת עצמך והוצאת עליך שם רע, 

וגרמת להימחק שם שמים, בכל זאת הינקי ממי המרים המאררים כו', 

משתייתם, אז תנקי מן החטא, ששתייתם ינקו אותך, ויכופר עונך לפני אבינו 

  שבשמים".

עוד דבר פלא בפרשה זו. דהנה פשט הכתובים צריך  [ועל פי זה יש לבאר

ביאור, דכתיב בשבועת הכהן פעמיים והשביע, ובראשונה בלא אלה 

א   ְִהְׁשִּביַע ֹאָתּה ַהֹּכֵהןובשניה אלה, דכתיב: "(יט) ו ְוָאַמר ֶאל ָהִאָּׁשה ִאם 

א ָׂשִטית ֻטְמָאה ַּתַחת ִאיֵׁש ִהָּנִק  י ִמֵּמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים ָׁשַכב ִאיׁש ֹאָת ְוִאם 

ָהֵאֶּלה: (כ) ְוַאְּת ִּכי ָׂשִטית ַּתַחת ִאיֵׁש ְוִכי ִנְטֵמאת ַוִּיֵּתן ִאיׁש ָּב ֶאת ְׁשָכְבּתֹו 

: (כא)  ְוָאַמר  ִּבְׁשֻבַעת ָהָאָלהֶאת ָהִאָּׁשה  ְוִהְׁשִּביַע ַהֹּכֵהןִמַּבְלֲעֵדי ִאיֵׁש

' אֹוָת ְלָאָלה ְוִלְׁשֻבָעה ְּבתֹו ַעֵּמ ְּבֵתת ה' ֶאת  ְיֵרֵכ ֹנֶפֶלת ַהֹּכֵהן ָלִאָּׁשה ִיֵּתן ה

ְוֶאת ִּבְטֵנ ָצָבה", ומדוע לא כולל הכתוב הכל בשבועת אלה אחת, וכבר 

עמדו בזה בש"ס סוטה (יח, א), ואמרו שיש בסוטה שתי שבועות, אחת 

הכהן את האשה שבועה ללא אלה ואחת שבועה עם אלה, בראשונה משביע 

ללא קללה, ואומר לה שאם לא נטמאת תנקה מהמים, ולאחר מכן משביע 

עם קללה, [ויש אריכות דברים בביאור הסוגיא שם, ובשיטת הרמב"ם ואין 

  כאן מקומו].

והנה יש לתת לב, מה היא השבועה הראשונה, ומדוע היא באה, דאין לומר 

בתורה להלן (כח) שבאה לומר שאם לא נטמאה תנקה, דהרי זה מפורש 

א ִנְטְמָאה ָהִאָּׁשה ּוְטֹהָרה ִהוא ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע", אם כן מדוע ציותה  "ְוִאם 

תורה לקללה בשתי שבועות, אחת שיש בה אלה ואחת שאין בה אלה, והוא 

פלא גדול מאוד. ועל פי דבריו, יאיר לנו באור חדש טעם השבועה הראשונה 

ה ראשונה באה להשביעה על זה שנסתרה ולא שאין בה אלה, דשבוע

נטמאה, שתנקה על ידי שתיית מי המרים, מהעוון שהכניסה עצמה לידי 

ספק, וכדי שיהיה כח למים המרים לנקותה מעוון זה חייבה תורה שישביע 

אותה הכהן ללא אלה, כי שבועה זו לא באה לקללה, אלא לנקותה שתזכה 

ן לומר שהמשך חכמה בא לבאר זאת, שהרי לברכה של ְוִנְזְרָעה ָזַרע. ואי

בדיבור המתחיל לא הביא לשון הכתוב "והשביע אותה הכהן", וגם בדבריו 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, ראויה היתה ליסורין 

אלא שהניוול גרם קשין מאלו, לפי שהכניסה עצמה לספק הזה, 

לה להיות נקי, לכך, ונקתה האשה. פירוש, שאף אם טהורה היא, 

ראויה ליסורין על מה שנסתרה עם האיש והכניסה עצמה לספק 

דבאמת סבר בן עזאי כן בספרי (פיסקא כא) על קרא  9הזה, [וכמו

דוהאשה ההיא תשא את עונה (פסוק לא) אפילו טהורה, יעויין 

י הלכה ה' יעויין שם בשם רבי שמעון בן שם, ובפרק ג' מירושלמ

אלעזר, וצריך עיון]. רק, שמה שהיא מתבזה ומתנוולת ושותה 

מים המרים המאררים, כל אלה גורמים שתהיה מכופרת, ובזה 

תנוקה מעון. ולכך כתיב ונקתה האשה ונזרעה זרע, שתנוקה 

מעון. וזה שאמר קרא, אם לא שכב איש אותך כו', אף שחטאת 

תרת עצמך והוצאת עליך שם רע, וגרמת להימחק שם בזה, שהס

שמים, בכל זאת הינקי ממי המרים המאררים כו', משתייתם, 

אז תנקי מן החטא, ששתייתם ינקו אותך, ויכופר עונך לפני אבינו 

.10שבשמים. ודו"ק

  

  

 בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

ך חכמה עם ביאור בסייעתא דשמיא, זכינו להוציא לאור שני כרכים "מש

במדבר דברים.  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –בינת החכמה". כרך א 

  והם: כל הגליונות שיצאו לאור, עד סוף שנת תשע"ה. 

  y.b.daskal@gmail.com  יש לפנות במייל: חינםלקבלת הספרים 

את גליון משך חכמה  חינםבמייל כמו כן יש אפשרות לקבל בכל שבוע 

  .יש אפשרות להנצחת קרובים בגליונותעם בינת החכמה. 

  

                                                 

לא מבאר ענין השבועה הראשונה רק לשון הנקי, אבל לפי דבריו יש לבאר 

  כך].

כונתו להקשות, דלפי המבואר, אם לא נטמאת היא מתנקת מעוון  9

א פשט הכתובים, אבל בספרי שנסתרה, כמבואר בתוספתא, וכן הו

ובירושלמי מבואר שנענשת על זה שנסתרה. דז"ל הספרי (נשא פיסקא כא) 

"ונקה האיש מעון, [פירוש: מהיכי תיתי שיהיה האיש בעל עוון, על אשתו 

שנסתרה, ומבאר שאם נטמאת כו'], שלא יאמר, אוי לי שהרגתי בת ישראל, 

משמש עם הטמאה, לכך נאמר אוי לי שנוולתי בת ישראל, אוי לי שהייתי 

ונקה. שמעון בן עזאי אומר בטהורה הכתוב מדבר [פירוש: לכן כתיב ונקה 

כו' שלא תאמר שיש לו עון שחשד בכשרה], הואיל והביאה עצמה לידי 

דברים הללו, אף היא לא תצא מידי פורענות, לכך נאמר ונקה האיש מעון, 

ושלמי (סוטה פרק ג הלכה [והאשה ההיא תשא את עונה]" ע"כ. וכן הוא ביר

ה) "תני רבי שמעון בן אלעזר אומר, אפילו טהורה ששתת סופה שהיא מתה 

בתחלואים רעים, מפני שהכניסה עצמה למספק הזה המרובה". הנה מבואר 

שהספרי והירושלמי חולק על התוספתא, והוא לכאורה שלא כפשט 

  הכתובים, לפיכך הניח בצריך עיון. 

ם לא נטמאה, מכל מקום, חטאה בזה תמצית דבריו: אף א 10

שנסתרה עם איש זר, וגרמה לשם ה' להמחק, מכל מקום, על ידי 

שתיית המים שהיא מנוולת בשתייתם, מתכפר לה עוון זה, 

  ומתנקה מעוונה, וזוכה על ידי זה לברכה שתזרע זרע.

  


