ב' סיון ה'תשע"ד

נשא
ֹׂאש ְּבנֵי ג ְֵּר ׁש ֹׂון ַּגם ֵהם ְּל ֵבית אֲ ב ָֹׂתם ְּל ִמ ׁ ְּש ְּפח ָֹׂתם:
נָ שֹׂא ֶאת ר ׁ
ֹׂאש ְּבנֵי
אם נסתכל על משפחת קהת בפרשה הקודמת נאמר שם (במדבר ד,ב) נָ שֹׂא ֶאת ר ׁ
ְּק ָהת וגו' ,ובהמשך הפרשה שלנו נאמר על משפחת מררי (במדבר ד,כט) ְּבנֵי ְּמ ָר ִרי ְּל ִמ ׁ ְּש ְּפח ָֹׂתם
לְּ ֵבית אֲ ב ָֹׂתם ִת ְּפקֹׂד א ָֹׂתם:

מובא בספר מעיינה של תורה דברי תורת משה ,ששואל מדוע נאמר בפסוק אצלנו נאמר על
בני גרשוןַּ -גם ֵהם ? וכי למה זה יעלה על הדעת שלא לשאת אותם ? ושאלה נוספת ,למה
אצל בני מררי אין בכלל לשון נשיאת ראש ?
עונה תורת משה ,שלושת בני לוי מרמזים על שלושת תקופות בעם ישראל ,משפחת קהת,
מרמזת על התקופה בה עם ישראל מקובצים יחד מלשון "ולו יקהת עמים" ובני קהת הם,
יצהר-מלשון צוהר ,מאירים לעם ישראל .חברון ועוזיאל – מלשון עזים וחזקים
בהתחברותם לקב"ה – ולכן בתקופה זו יאה להיות בגדר – נשיאת ראש.
משפחת גרשון – מרמזת על התקופה שבה עם ישראל גלו מארצם( ,גרשון מלשון גירוש)
לפיכך אמר הכתוב ,אף על פי שגלו מארצם בכל זאת הם בגדר – נשיאת ראש ,בזכות אותם
תלמידי חכמים שיש בעם ישראל ,ועם ישראל מבטל את עצמו בפני
החכמים והרי זה נחשב כאילו היו מקריבים קרבנות .וזה רמוז בבני
גרשון שהם לבני ושמעי שמלבנים דברים בהלכה ,ושומעים לרבותם.
משפחת מררי  -מרמזת על התקופות הנוראות והמרות שבהן עם ישראל
נרמסים ומושפלים עד עפר ,וזהו לשון מררי ,וזה רמוז בבניו מחלי ומושי
שהיו סובלים מני חולאים וייסורים ,ודווקא כאן לא נאמר  -נָ שֹׂא
ֹׂאש משום שדווקא כאן בדור שנרמס בגלל היותו יהודי ,אמרו
ֶאת ר ׁ
חכמינו – "דורו של שמד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם"..

7:02
7:22
7:41

8:02
8:02
8:01

נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

כח התהלים מחייה את הנער המת ומבטל עלילת דם
מתוך הספר אהבת חיים – לצדיק הנסתר ,חכם מנחם מנשה זצוק"ל

מעשה נורא ביהודי אחד שהיה לו בית חרושת לסבון ,ועבדו שם כמאתיים פועלים יהודים,
ישמעאלים ונוצרים .היה שם גם נער נוצרי בן  51שנה שהיה משרת את בעל הבית בתוך בית
החרושת ,והיה הולך כל לילה לביתו כמו כל הפועלים.
באותם הזמנים עדיין לא היו בנקים לשמירת הכסף ,אלא היו שמניחים מתחת הקרקע
ומחביאים בין הכתלים ,והיו שממלאים חגורות כסף ושומרים בביתם .גם היהודי בעל בית
החרושת ,היה לו תמיד שתי חגורות זהובים מסודרות שהיה קושרם על גבו.
יום אחד היה שלג נורא וקור גדול והנער הנוצרי לא רצה ללכת לביתו .לפנות ערב כאשר
סגרו את בית החרושת ,נכנס הנער הנוצרי לתוך אחד השקים הריקים של הסבון מבלי שראו
אותו ונרדם .בחצות הלילה הרגיש בעל הבית ששתי חגורות הכסף אינן אתו ,חיפש בתוך
הבית ולא מצא .מיד רץ לבית החרושת ופתח את הדלת כדי לחפש ,ומן השמים הוליכוהו
רגליו ישר לאותם השקים שהגוי נחבא שם ,והנה מצא את הנער הגוי נחנק ומת .באותם
הזמנים היו מעלילים על היהודים עלילות דם ,והיהודי שהתבלבל למראה הנער המת ,סחב
מיד את הנער מרגליו והשליכו לתוך אחד הבורות המלאים סיד שהיה במקום ,סגר את
הדלת והלך ,ואף אחד לא ידע מזה.
ויהי היום אחר הצהרים ,בא אביו של הילד לשאול את הפועלים היכן בנו? ענו לו :לא
יודעים .גם בעל הבית אמר שאינו יודע .הגוי הביא שוטרים למקום ואמר להם שהוא חושד
ביהודים .אחרי חקירה ודרישה בין השוטרים והפועלים ובעל הבית ,סגרו את בית החרושת
ולקחו את בעל הבית ישר לבית הסוהר ,והביאו אותו לפני קצין העיר שהיה מחסידי אומות
העולם.
אמר לו :יהודי ,אל תפחד .אני רק רוצה לדעת את אמיתות הדבר ,הילד חי או מת? אחר
שדיבר אתו שעה שלמה ,שלח את היהודי הביתה ונתן פקודה לשוטרים לחפש את הילד
מתחת לשלג .השוטרים ערכו חיפוש במשך יומיים ולא מצאו.
שוב הביאו את היהודי לפני השופט שהבין שהיהודי צודק ,אבל מה לעשות ,הילד איננו.
אמר לו השופט :יהודי ,יש לך שעתיים זמן להביא עורך דין והמשטרה בינתיים יחפשו את
הנער בעיר ומחוץ לעיר.
כאשר שלחו את היהודי להביא לעצמו עורך דין ,הלך לביתו ומרוב צער נכנס לחדר אחד
והתחיל ללמוד שם תהלים.
הוא לומד ופתאום שומע דפיקות בדלת ,נכנס שכנו הזקן שגר ליד ביתו שהיה תלמיד חכם,
ואמר לו :ידידי אל תחשוב שאתה לבד בצער ,אלא גם כל ישראל בסכנה חס ושלום.
צא לרחוב ותראה איך הנוצרים מכינים את עצמם ליום המשפט להתנפל על שכונת
היהודים ,חס ושלום .לכן באתי לשאול אם אתה מאמין בקדוש-ברוך-הוא?
אמר לו :אני מאמין באמונה שלמה .אמר לו הזקן :יש אמונה ויש אמונה ,אני שואל אם
אתה מאמין מאה על מאה אחוז?

אמר לו :כן .אמר לו :אני צריך לראות בפועל ,עכשיו אני מנסה אותך :אתה לומד בבכי ,אם
תוכל להפך את הבכי לשמחת הלב ולומר התהלים בניגון ובריקוד כאילו היית במשפט
ושחררו אותך ,באופן כזה תתחיל את התהילים ,וביום שתעמוד לפני השופט ותראה את כל
הגויים מזויינים ומחכים לפסק הדין ,תעמוד לפני השופט בלב חזק ושמח ,בלי פחד ובלי
דימיון ותגיד לשופט :אדוני השופט ,מה הם רוצים ממני? אני לא יודע שום דבר ,באותו
הערב סגרו את בית החרושת כרגיל ,ואתה תאמר :יכול להיות שאביו ואמו עשו מה שעשו
כדי להעליל עלי .דברים כאלה תדבר ואל תפחד ובעזרת ה' יצא משפטך לאור.
היהודי הזה נהפך לגמרי כאילו לא היה מאומה .מרוב האמונה שהאמין בשכנו החכם ,אמר
בלבו :סוף כל סוף זה תלמיד חכם וכדאי להאמין לדבריו .והתחיל ללמוד תהלים בניגון
וריקוד יפה ,ומרוב שמחת לבו היה דומה למשוגע.
לאחר שעתיים נשמעו דפיקות בדלת ,באו שוטרים לקחת אותו למשפט .בית המשפט היה
מלא מפה לפה ,נוצרים מזויינים שונאי ישראל ,ושם היו אביו ואמו של הילד בוכים
וצועקים .תכף כשנכנס היהודי צעקו כולם :הנה הרוצח היהודי! אבל השוטרים השתיקום
כדי לדעת מה יצא המשפט.
השופט שאל את היהודי לעיני כולם :יהודי ,תדע שהחיפושים נערכו כהוגן והילד איננו ,תגיד
מה אתה יודע? היהודי עמד באומץ לב ובלי פחד ואמר :אדוני השופט ,אני חוזר על הדברים,
אני לא יודע מאומה ,אני חף מפשע.
כשאמר חף מפשע פתאום הנער בא ,דחף מכאן ומכאן ונכנס לפני השופט .אביו ואמו וכל
הנוצרים כשראו את הנער קמו בשמחה לתפוס אותו .אבל הילד על אף כל הדחיפות עמד
לפני השופט ואמר :אדוני השופט ,מה אתם רוצים מהיהודי הזה? כל הזמן שעבדתי אצלו
כמעט בכל חודש אבא ואמא שלי הציקו לי באומרם :תגיד ליהודי שיוסיף לך .פעם פעמיים
הוסיף לי וכבר אין לי פנים לבקש מהיהודי הוספה בחינם ,לכן ברחתי מהבית.
מילים כאלה דיבר ודחף שוב פעם ימין ושמאל וברח ,וכל מה שרצו לתפוס את הנער לא
עלתה בידם.
השופט קם בכעס ואמר להמון העם :ראיתם כיצד ואיך הנער בא חי ואביו ואמו אשמים.
לולא לא היה בא כעת כאן ,היינו הורגים את היהודי החף מפשע ,ואתם הייתם מתנפלים על
שכונת היהודים והייתם מביאים אשמה על המלכות .ונתן ליהודי יד של שמחה ושלחו
לשלום.
היהודי בא שש ושמח לביתו ואחריו נכנס שכנו .אמר לו :מה עשית? סיפר לו מה שהיה .שאל
ממנו :אתה מכיר אותי? אמר לו :הלא כבודו שכן שלי .אמר לו :תסתכל היטב עלי אולי לא
הכרת? מילים כאלה דיבר ונעלם מהמקום .הוא הרגיש שזה לא היה שכנו כי אם שליח
מהשמים לנסותו אם באמת מאמין בדבריהם של תלמידי חכמים.

נקודה מעניינת :פרשת נשא היא הארוכה מפרשיות התורה =  571פסוקים,
המזמור הגדול ביותר בתהילים מזמור קי"ט =  571פסוקים,
המסכת הגדולה ביותר בתלמוד בבלי בבא בתרא =  571עמודים.
חז"ל אמרו ,שבני ישראל זכו לקבל את התורה משאר אומות העולם לא רק בגלל שאמרו
"נעשה ונשמע" אלא גם בגלל שהייתה להם זכות של ייחוס מצד הטהרה – .במה דברים
אמורים ?

טהרת המחנה
בפרשת במדבר מתואר סדר שלושת המחנות :מחנה שכינה ,מחנה לוויה ומחנה ישראל.
התנאי להשראת השכינה בקרב עם ישראל היא שמירה על טהרת המחנה .על מנת שעם
ישראל יבין שטהרת המחנה שקולה לכל העם מצווה הקב"ה את משה להרחיק את
הטמאים מן המחנה(,במדבר ה-נשא) (א) וַּ יְּ ַּד ֵבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹׂשה ֵלאמֹׂר( :ב) ַּצו ֶאת ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל
יש ְּלחו ִמן ַּה ַּמחֲ נֶה ָכל ָצרו ַּע וְּ ָכל זָ ב וְּ כֹׂל ָט ֵמא לָ נָ ֶפ ׁש( :ג) ִמ ָז ָכר ַּעד נְּ ֵק ָבה ְּת ׁ ַּש ֵלחו ֶאל ִמחוץ
וִ ׁ ַּ
תו ָכם:
ֵיהם אֲ ׁ ֶשר אֲ נִ י ׁש ֵֹׂכן ְּב ֹׂ
לַּ ַּמחֲ נֶה ְּת ׁ ַּש ְּלחום וְּ ל ֹׂא יְּ ַּט ְּמאו ֶאת ַּמחֲ נ ֶ

מדוע נסמכה פרשת שילוח המנודים לפקודת הלווים ?
יש ְּלחו ..טעם סמיכות פרשה זו
אור החיים (רבי חיים בן משה אבן עטר) ַּצו ֶאת ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל וִ ׁ ַּ
לשלפניה ,לצד שצוה ה' על הרחקת הלוים מדברים המקודשים ומינה עליהם הכהנים
כאמור ,בסמוך ,הטיל גם על ישראל הרחקת את שאינם ראוים ליכנס למחניהם הקדוש:
דהיינו ,כמו שהלויים הובדלו מן הכהנים לעבודת הקודש ,כך ישראל שאינם ראויים מובדלים
מן המחנה.

שלושת המנודים :הצרוע – הזב – הטמא לנפש.
יש ְּלחו ִמן ַּה ַּמחֲ נֶה ָכל ָצרו ַּע ..אחר שסידר כל ג'
הכלי יקר (רבי שלמה אפרים מלונטשיץ) וִ ׁ ַּ
מחנות איש על דגלו על כן הזכיר מיד סדר קדושת ג' מחנות אלו כי הצרוע משולח מן
שלשתן ,והזב חוץ לשנים ,וטמא לנפש חוץ למחנה שכינה ,וסדר שלוח זה מסכים לדברי
המדרש האומר וישלחו מן המחנה כל צרוע זה עבודה זרה ,וכל זב זה גילוי עריות כי הוא
בא משכבת זרע ,וכל טמא לנפש זה שפיכות דמים.
בעל הטורים (רבי יעקב בן אשר) מציג את עניין שלושת המנודים ָכל ָצרו ַּע וְּ ָכל זָ ב וְּ כֹׂל ָט ֵמא
לָ נָ ֶפ ׁש ,כנגד חטא אדם הראשון ,ובהתאם לחומרת המעשה כך גם גודל הרחקתו מן המחנה.

הצרוע הוא כנגד הנחש ,הזב הוא כנגד חווה ,וטמא לנפש הוא כנגד אדם הראשון.

ניתן לחבר ולסכם את פירושם של הכלי יקר ,ובעל הטורים באופן הבא:
הצרוע – הוא החמור מכל המנודים והוא מורחק מכל שלושת המחנות ,ישראל ,לוויה
ושכינה .הוא מייצג את הנחש שנענש גם בצרעת ובגלל זה עורו בעל סימני צרעת,
משום שדיבר לשון הרע על הקב"ה כפר בעיקר ,וגרם לאדם הראשון לכפור בעיקר
(ראה פירוט הדברים במאמר לפרשת בראשית) גמרא סנהדרין לח/ב "אדם הראשון
מין היה" ומכאן מובן מדוע השווה הכלי יקר את הצרוע לעבודה זרה ,שהרי כל
הכופר בעיקר כאילו עובד עבודה זרה.

הזב :הוא השני בחומרתו ומורחק משני המחנות ,לוויה ושכינה .והוא כנגד חווה שהרי בגלל
החטא נענשה בטומאת הנידה ,ולכן זה גם כנגד גילוי עריות.
טמא לנפש :הוא השלישי בחומרתו ומורחק רק ממחנה אחד ,מחנה השכינה ,והוא כנגד
אדם הראשון שבחטאו הביא מיתה לעולם .ולכן זה גם כנגד שפיכות דמים.

גרים ,מאין באו ?
נמשיך ונשאל  -מדוע נסמכה פרשת דין הגוזל מן הגר לפרשת שלושת המנודים ?
יש ְּלחו ִמן ַּה ַּמחֲ נֶה אחר שהקים את המשכן ,צוה בשילוח
הרמב"ן (רבי משה בן נחמני) וִ ׁ ַּ
הטמאים מן המחנה שיהיה המחנה קדוש וראוי שתשרה בו שכינה ,והיא מצוה נוהגת מיד
ולדורות .ובעבור שמנה ישראל למשפחותם לבית אבותם ,והבדיל מהם ערב רב אשר
בתוכם ,השלים באשם הגזילות דין הגוזל את הגר.
וכל זאת שלא יחשבו בני ישראל שבגלל שהערב רב = גרים ,לא נכח במעמד הר סיני ,ואין
להם חלק במחנה ישראל ,אז מותר לנו לגזול אותם.
ידוע המדרש שבו מסופר שהקב"ה פנה לכל אומות העולם והציע להם לקבל את התורה והם
דחו אותו ,אומר תוספות( :עבודה זרה כב'/ב') שלא כל הגויים דחו את קבלת התורה ,ובוודאי
שהיו כמה מן נשמות הגויים שכן רצו להידבק בתורה הקדושה ,את הנשמות הללו מזכה
הקב"ה להתגייר במשך השנים ולהצטרף לעם ישראל.
וזה לשון התוספות( :עבודה זרה כב'/ב') "עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני .ונראה דגריס
נמי דפסקה זוהמתן היינו משום דאף על גב דאינהו לא הוו ,מזלייהו הוו"
אומר התוספות שאותן נשמות בודדות מתוך הגויים שכן רצו לקבל את התורה ,המזל
שלהם נכח במעמד הר סיני ולכן הם קיבלו רשות להתגייר ולהצטרף לעם ישראל.
עוד שמעתי ממורי ורבי הרב יוסף שני שליט"א ,כי ישנו מצב שבו יהודי אשר כפר בקב"ה,
וסיים את חייו כפירה ,יחזור בגלגול כגוי ,וכעת התיקון שלו הוא למצוא לבדו את הדרך
חזרה לקב"ה ,בספרו שער יוסף מספר הרב על מקרים שכאלו.
כאשר אנו שומעים סיפור על יהודי שנסע עד קצה העולם ,ומכל הנשים שבעולם בחר דווקא
את אותה גויה לאשה וגייר אותה כדת ,אנחנו תמיד נשאל ,מכל הנשים ? מה אין בנות
יהודיות ? דווקא אותה ?
כעת נבין שזה מאת הקב"ה שאותו אדם נשלח עד קצה העולם כדי לצרף את אותה נשמה
לעם ישראל ,ובתנאי שגיירה כהלכה ולא בשיטות אחרות...
בן הא הא – בן בג בג
כאשר באו בן הא הא ובן בג בג להתגייר ,היו צריכים לשנות את שמם ,בן הא הא קרא
לעצמו כך  -כנגד שתי אותיות 'ה' שנוספו לאברהם ושרה.
ראה בן בג בג שלא יוכל להשתמש בשם הא הא – השתמש בשם בג בג = גימטריה ה ,ה.
יתרו – חותן משה
ליתרו יש  7שמות ,והיה צריך להיות שמו יתר ,אם נוריד את ה-י' נקבל ששמו "תרו" כמו
רות ,אז למה נקרא שמו יתרו ולא תרו ?
אלא ,שלא רצתה ה-י' להיפרד ממנו כיוון שנתגייר .אמרה האות י' לקב"ה בשרה אמנו
שנקראה שרי ואח"כ שרה הוחלפה ה-י' באות ה'  ,אבל אותה י' שנלקחה מ-שרי ,קיבלה
מקום חדש ,אצל יהושע בן נון ,שהרי בתחילה נקרא הושע ואח"כ הוסיף לו משה רבנו את י'
של שרי ונקרא יהושע .וכאן אצל יתרו לא היה לאן להעבירה ולכן נשארה אצלו ונקרא שמו
יתרו ולא יתר.

פרשת סוטה – הרחקת ממזרים ממחנה ישראל
בפרשתנו מופיע הנושא המדהים של פרשת סוטה ,שבה אדם שמרגיש קנאה  /חשד שאשתו
זינתה בו ,מביא אותה אל הכהן ואז מתבצעת בדיקה שהיא מעל לטבע עם תשובה סופית !!!
מדוע נכתבה פרשת סוטה בספר במדבר ולא בספר ויקרא ? שהרי מדובר בהקרבת מנחה.
התשובה היא ,שהמנחה שמקריבה הסוטה הינה מנחת קנאות ולא מנחה לכפרה ,ולכן היא
לא שייכת לספר תורת הכהנים = ויקרא ,אלא לחומש הפקודים = במדבר ,כדי להראות
שפרשת סוטה באה להרחיק את הממזרים מתוך פקודי בני ישראל ,כמו שמורחקים הצרוע,
הזב והטמא לנפש.

טקס בדיקת הסוטה
יש ִכי
יש ִא ׁ
(יא) וַּ יְּ ַּד ֵבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹׂשה ֵלאמֹׂר( :יב) ַּד ֵבר ֶאל ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל וְּ ָא ַּמ ְּר ָת אֲ לֵ ֶהם ִא ׁ
בו ָמ ַּעל :רש"י – (רבי שלמה יצחקי) ללמדך שמועלת בשנים ,באיש
ִת ְּש ֶטה ִא ׁ ְּשת ֹׂו ו ָמעֲ לָ ה ֹׂ

מלחמה שלמעלה ,ואישה מלמטה :מלמדנו ,שהרי שלושה שותפים יש באדם ,אביו ואמו
והקב"ה ,אומר רש"י שאישה סוטה ,מורדת גם בקב"ה איש מלחמה שלמעלה וגם בבעלה
ישה
יש א ָֹׂתה ׁ ִש ְּכ ַּבת ז ֶַּרע וְּ נ ְֶּעלַּ ם ֵמ ֵעינֵי ִא ׁ ָ
אישה מלמטה .ממשיך הכתוב ואומר( ,יג) וְּ ׁ ָש ַּכב ִא ׁ
וְּ נִ ְּס ְּת ָרה וְּ ִהיא נִ ְּט ָמ ָאה וְּ ֵעד ֵאין ָבה וְּ ִהוא לֹׂא נִ ְּת ָפ ָשה :את בעלה יכולה האישה לרמות
ולשקר ולהעלים ממנו ,אבל מהקב"ה ?! בוודאי שלא.
מדרש תנחומא  -פרק ה סימן ו :מעשה בשתי אחיות שהיו דומות זו לזו .והייתה אחת
נשואה בעיר אחת ,ואחת נשואה בעיר אחרת .בקש בעלה של אחת מהן לקנאות לה
ולהשקותה מים המרים בירושלים .הלכה לאותה העיר שהייתה אחותה נשואה שם .אמרה
לה אחותה :מה ראית לבוא לכאן? אמרה לה :בעלי מבקש להשקות אותי מים המרים.
(והיא אכן הייתה חטאה והייתה בגדר סוטה) אמרה לה אחותה :אני הולכת תחתיך ושותה.
אמרה לה :לכי .לבשה בגדי אחותה והלכה תחתיה ושתתה מי המרים ונמצאת טהורה,
וחזרה לבית אחותה .יצאת שמחה לקראתה ,חבקה אותה ונשקה לה בפיה .כיון שנשקו זו
לזו ,הריחה במים המרים ,ומיד מתה ,לקיים מה שנאמר( :קהלת ח ח)ֵ :אין ָא ָדם ׁ ַּש ִליט ָברו ַּח
טון ְּב ֹׂיום ַּה ָמוֶ ת וְּ ֵאין ִמ ׁ ְּשלַּ ַּחת ַּב ִמ ְּל ָח ָמה וְּ ל ֹׂא יְּ ַּמ ֵלט ֶר ׁ ַּשע ֶאת
לוא ֶאת ָהרו ַּח וְּ ֵאין ׁ ִשלְּ ֹׂ
לִ ְּכ ֹׂ
ְּב ָעלָ יו:
הקב"ה הוא זה שדואג שתבוא רוח קנאה ותעיר את הבעל למעשה אשתו ,שנאמר (יד) וְּ ָע ַּבר
או ָע ַּבר ָעלָ יו רו ַּח ִקנְּ ָאה וְּ ִקנֵא ֶאת ִא ׁ ְּשת ֹׂו
ָעלָ יו רו ַּח ִקנְּ ָאה וְּ ִקנֵא ֶאת ִא ׁ ְּשת ֹׂו וְּ ִהוא נִ ְּט ָמ ָאה ֹׂ
יה עֲ ִש ִירת
יש ֶאת ִא ׁ ְּשת ֹׂו ֶאל ַּהכ ֵֹׂהן וְּ ֵה ִביא ֶאת ָק ְּר ָבנָ ה ָעלֶ ָ
וְּ ִהיא לֹׂא נִ ְּט ָמ ָאה( :טו) וְּ ֵה ִביא ָה ִא ׁ
יפה ֶק ַּמח ְּשע ִֹׂרים:
ָה ֵא ָ

רש"י – (רבי שלמה יצחקי) נתחייבה בשעורים ולא בחיטים משום שעשתה מעשה בהמה תביא
מאכל בהמה  .הגמרא מסכת סוטה ט/א :היא האכילתו מעדני עולם ,לפיכך קרבנה מאכל
בהמה.
לֹׂא יִ צֹׂק ָעלָ יו ׁ ֶש ֶמן  -שהשמן תפקידו להפיץ אור ,והיא עשתה מעשה של חושך  ..בחושך.
וְּ ל ֹׂא יִ ֵתן ָעלָ יו ְּלבֹׂנָ ה שהאמהות נקראות לבונה ,שנאמר (שיר השירים ד ,ו) ַּעד ׁ ֶשיָפו ַּח ַּהי ֹׂום
בונָ ה ,והיא פירשה מדרכיהן של
וְּ נָ סו ַּה ְּצלָ ִלים ֵאלֶ ְּך לִ י ֶאל ַּהר ַּהמ ֹׂור וְּ ֶאל ִג ְּב ַּעת ַּה ְּל ֹׂ
האמהות.
רון ַּמזְּ ֶכ ֶרת ָע ֹׂון :מעוררת עליה שתי קנאות ,קנאת הקב"ה
ִכי ִמנְּ ַּחת ְּקנָ אֹׂת הוא ִמנְּ ַּחת זִ ָכ ֹׂ
וקנאת הבעל:

(טז) וְּ ִה ְּק ִריב א ָֹׂתה ַּהכ ֵֹׂהן וְּ ֶהעֱ ִמ ָדה לִ ְּפנֵי ה'( :יז) וְּ לָ ַּקח ַּהכ ֵֹׂהן ַּמיִ ם ְּקד ׁ ִֹׂשים ,לוקח הכהן מים
מן הכיור שהיה עשוי מהמראות הצובאות.
ומהן המראות הצובאות ? הן אותן מראות שהיו מקשטות בנות ישראל את עצמן במצרים
כדי שבעליהן יתאוו אליהן ,שהרי בני ישראל היו מעונים תחת השעבוד ולכן הצטרכו
נשותיהם להתייפות מול אותן מראות ,כדי שלא תיפסק פריה ורביה מעם ישראל.
משה רבנו לא רצה בהתחלה לקבל את אותן מראות שלכאורה מצביעות על הדרך לפתות
את האדם ,אבל הקב"ה אמר לו לקבל אותם שבזכותם קיימו הנשים את זרע ישראל ,מעבר
לכך שלא חטאה אף אישה יהודיה במצרים למעט מקרה אחד ויחיד של שלומית בת דברי
למטה דן שלדעת חלק מהמפרשים היה אף מעשה של אונס ,והנה באה האישה הסוטה
ועושה היפך מעשה הנשים היהודיות במצרים .
ִב ְּכלִ י ָח ֶרש הגמרא במסכת סוטה ט/א :היא השקתהו (את הנואף) יין משובח בכוסות
משובחים ,לפיכך :כהן משקה (אותה) מים המרים במקידה של חרש.
המדרש הגדול אומר בוא וראה כמה רחמן הקב"ה שעושה חסד אפילו עם הרשעים.
בסוטה ,שוברים את כלי החרס ,כדי שלא יאמרו האנשים מחרס זה שתתה פלונית אלמונית
ואז תמיד יוזכר חטאה לאחר מותה.
מות יו ָמת
יש אֲ ׁ ֶשר יִ ֵתן ׁ ְּש ָכ ְּבת ֹׂו ִב ְּב ֵה ָמה ֹׂ
אותו עניין מופיע בנושא (ויקרא כ,טו  -קדושים) וְּ ִא ׁ
וְּ ֶאת ַּה ְּב ֵה ָמה ַּתהֲ רֹׂגו :נשאלת השאלה ,ומה אשמה אותה בהמה ? אלא שעושה הקב"ה
חסד עם אותו רשע ,שלא יראו האנשים בכל פעם את הבהמה ויאמרו ,עם בהמה זו חטא
פלוני אלמוני..

המים  ,העפר ושם ה'
ו ִמן ֶה ָע ָפר אֲ ׁ ֶשר יִ ְּהיֶה ְּב ַּק ְּר ַּקע ַּה ִמ ׁ ְּש ָכן יִ ַּקח ַּהכ ֵֹׂהן וְּ נָ ַּתן ֶאל ַּה ָמיִ ם :בהמשך נאמר (כג) וְּ ָכ ַּתב
ֶאת ָה ָאל ֹׂת ָה ֵא ֶלה ַּהכ ֵֹׂהן ַּב ֵס ֶפר ו ָמ ָחה ֶאל ֵמי ַּה ָמ ִרים:

אומר רבינו בחיי (רבי בחיי בן אשר אבן חלואה) שכתב הסוטה כולל  15תיבות כמניין "דן"
שהוא אמצע האותיות של שם אדנות "אדני" ומכאן נמשכים דינים על האישה.
בעל הטורים (רבי יעקב בן אשר) מתייחס לסדר הדברים שנעשים בסוטה כסדר הדברים
לשה ְדבָ ִרים וְ אֵ ין
שנאמרו במסכת אבות  -פרק ג משנה א :עֲ ַקבְ יָא בֶ ן מַ הֲ לַלְ אֵ ל אוֹמֵ רִ ,ה ְס ַתכֵל בִ ְש ָ
אתּ ,ולְ ָאן אַ ָתה ה ֹולְֵך ,וְ לִ פְ נֵי ִמי אַ ָתה עָ ִתיד לִ ֵתן ִדין וְ חֶ ְשבוֹן.
אַ ָתה בָ א לִ ידֵ י עֲ בֵ ָרהַ .דע ,מֵ ַאיִן בָ ָ
אתִ ,מ ִטפָ ה ְסרּוחָ הּ ,ולְ ָאן אַ ָתה ה ֹולְֵך ,לִ ְמקוֹם עָ פָ ר ִרמָ ה וְ ת ֹולֵעָ ה .וְ לִ פְ נֵי ִמי אַ ָתה עָ ִתיד
מֵ ַאיִן בָ ָ
לִ ֵתן ִדין וְ חֶ ְשבוֹן ,לִ פְ נֵי מֶ לְֶך מַ לְ כֵי הַ ְמלָכִ ים הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא:
כלומר רומזים הדברים לסוטה:
מאין באת ? מים = ִמ ִטפָ ה ְסרּוחָ ה.
לאן את הולכת ? עפר = לִ ְמקוֹם עָ פָ ר ִרמָ ה וְ ת ֹולֵעָ ה.
ולפני מי את עתידה ליתן דין וחשבון ? שם ה' = לִ פְ נֵי מֶ לְֶך מַ לְ כֵי הַ ְמלָכִ ים הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא:

עפר ואפר – עבר ועתיד
סוטה יז/א :אמר רבא :מפני מה אמרה תורה ,הבא עפר לסוטה ? זכתה ,יוצא ממנה בן
כאברהם אבינו דכתיב ביה (בראשית יח,כז) עפר ואפר .לא זכתה ,תחזור לעפרה .דרש רבא:
בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות אפר פרה ,ועפר סוטה.

מביא בית הלוי את הרעיון שבו האפר הוא כנגד העבר ,והעפר הוא כנגד העתיד – .הכיצד ?
כאשר שורפים משהו והוא הופך לאפר ,הרי שהאפר מעיד על מה שהיה אותו דבר בעבר...
ובעפר ניתן לשתול צמחים שעתידים לגדול לפרוח ולהניב פירות.
אומר בית הלוי רעיון נפלא בעניין אברהם אבינו והקב"ה .כאשר אמר אברהם לקב"ה שבא
הו ַּאלְּ ִתי
ֹׂאמר ִהנֵה נָ א ֹׂ
לבקש על אנשי סדום ועמורה (בראשית יח,כז – וירא) וַּ י ַַּּען ַּא ְּב ָר ָהם וַּ י ַּ
לְּ ַּד ֵבר ֶאל אֲ דֹׂנָ י וְּ ָאנ ִֹׂכי ָע ָפר וָ ֵא ֶפר :מיעט אברהם אבינו את עצמו ואמר לקב"ה ,אני אין בי
כלום ,לא בעתיד = ָע ָפר ולא בעבר = ֵא ֶפר .ענה לו הקב"ה ,אברהם בגלל שמיעטת את
עצמך – יזכו בניך לשתי המצוות שהן בגדר ָע ָפר וָ ֵא ֶפר.
הפך הקב"ה את הדברים ונתן את:
מצוות עפר הסוטה שמבררת על העבר ,האם סטתה האישה או לא ?
מצוות אפר הפרה האדומה מסדרת את העתיד ,בכך שהטמא יטהר ויחזור למחנה.
ֹׂאמר
רעיון נוסף מדברי חכמים :כאשר אמר אברהם לקב"ה (בראשית יח,כז) וַּ י ַַּּען ַּא ְּב ָר ָהם וַּ י ַּ
הו ַּא ְּל ִתי ְּל ַּד ֵבר ֶאל אֲ דֹׂנָ י וְּ ָאנ ִֹׂכי ָע ָפר וָ ֵא ֶפר :היה זה בזמן שאברהם ניסה למצוא
ִהנֵה נָ א ֹׂ

זכות על אנשי סדום ועמורה ,וחטאם של אנשי סדום ועמורה היה בזנות וברצח.

בזנות – מיד עם הגעת המלאכים ללוט בשער סדום פנו אליו אנשי העיר ,ומה ביקשו ?
(בראשית יט) (ד) ֶט ֶרם יִ ׁ ְּש ָכבו וְּ ַּאנְּ ׁ ֵשי ָה ִעיר ַּאנְּ ׁ ֵשי ְּסדֹׂם נָ ַּסבו ַּעל ַּה ַּביִ ת ִמ ַּנ ַּער וְּ ַּעד זָ ֵקן ָכל

לו ַּאיֵה ָהאֲ נָ ׁ ִשים אֲ ׁ ֶשר ָבאו ֵאלֶ ָ
יאם
הו ִצ ֵ
יך ַּה ָליְּ לָ ה ֹׂ
ֹׂאמרו ֹׂ
לוט וַּ י ְּ
ָה ָעם ִמ ָק ֶצה( :ה) וַּ ִי ְּק ְּראו ֶאל ֹׂ
ֵאלֵ ינו וְּ נ ְֵּד ָעה א ָֹׂתם :ענה להם לוט גם בפתרון של מעשה זנות( ,ח) ִהנֵה נָ א ִלי ׁ ְּש ֵתי ָב ֹׂנות
ֵיכם ַּרק לָ אֲ נָ ׁ ִשים ָה ֵאל
יכם וַּ עֲ שו לָ ֶהן ַּכט ֹׂוב ְּב ֵעינ ֶ
יאה ָנא ֶא ְּת ֶהן אֲ לֵ ֶ
או ִצ ָ
יש ֹׂ
אֲ ׁ ֶשר ל ֹׂא י ְָּדעו ִא ׁ
ַּאל ַּתעֲ שו ָד ָבר ִכי ַּעל ֵכן ָבאו ְּב ֵצל ק ָֹׂר ִתי:

ברצח – גמרא במסכת סנהדרין קט/ב "הויא ההיא רביתא (הייתה אשה אחת ,ויש אומרים בתו
של לוט הייתה) דהות קא מפקא ריפתא לעניא בחצבא (שהייתה מביאה אוכל לעני ברחוב)
איגלאי מלתא (נתגלו מעשיה) שפיוה דובשא (מרחו אותה בדבש) ואוקמוה על איגר שורא
(שמו אותה במקום גבוה  /גג ) אתא זיבורי ואכלוה (באו דבורים ועקצו אותה למוות)

אתם ִכי ָכ ְּב ָדה
והיינו דכתיב (בראשית יח,כ) וַּ י ֹׂא ֶמר יְּ הוָ ה ַּזעֲ ַּקת ְּסדֹׂם וַּ עֲ מ ָֹׂרה ִכי ָר ָבה וְּ ַּח ָט ָ
ְּמאֹׂד :ראו כמה הייתה גדולה רשעותם של אנשי סדום .הם קבעו בחוק שאסור לתת אוכל
לעניים ,וכאשר תפסו את אותה אישה אמרו לה "את יודעת ,עקרונית אין לנו התנגדות
שתעזרי לעני הזה ,אבל אם תעזרי לאחד ,יבוא עוד אחד ועוד אחד ...ושיגיעו הרבה
זה כבר יהפוך לבעיה .ובואי תראי שמעקיצת דבורה אחת לא מתים ,אבל מהרבה
עקיצות ...והוכיחו זאת לה כעונש"...

אמר הקב"ה לאברהם ,אתה ביקשת להציל את אנשי סדום ועמורה שחטאו בזנות וברצח,
אתם ִכי ָכ ְּב ָדה ְּמאֹׂד" אבל אני
הם לא יזכו להצלה כי "ַּ ...זעֲ ַּקת ְּסדֹׂם וַּ עֲ מ ָֹׂרה ִכי ָר ָבה וְּ ַּח ָט ָ
אזכה את בניך בשתי מצוות באותם עניינים:
מצד הזנות – עפר הסוטה ,בדיקה לסוטה והתראה לנשים הנשואות ממעשה שכזה.
מצד הרצח – אפר פרה אדומה לטיהור טמא מת.

משפט הסוטה בימי משה רבינו במדבר:
כיצד נהגו בעניין סוטה בזמן דור המדבר ?
הגמרא במסכת יומא עה/א  -וכן איש ואשה שבאו לפני משה לדין ,זה אומר :היא סרחה עלי,
והיא אומרת :הוא סרח עלי .אמר להם משה :לבוקר משפט .למחר  -אם נמצא עומרה
המן שלה) בבית בעלה ? בידוע שהיא סרחה עליו  -נמצא עומרה בבית אביה.
בתקופת דור המדבר ,כאשר בא הבעל המקנא למשה רבנו ,אמר לו משה :נחכה לבוקר
ונראה היכן יורדת מנת המן של אשתך .אם היא תרד באוהל שלך – סימן שאשתך לא
סטתה .אבל ,אם היא תרד באוהל של אביה – סימן שאשתך סטתה .כלומר כל נושא גילוי
אישה סוטה הוא בגדר של מעל לטבע.

(מנת

חטא העגל – מעשה סוטה
ידוע שמעמד הר סיני היה מעמד הקידושין בין הקב"ה לכנסת ישראל ,וכאשר חטא העם
במעשה העגל ,התייחסו חז"ל לחטא העגל כמעשה זנות ולא כעבודה זרה – ומדוע ?
גמרא במסכת שבת פח/ב – אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב (שיר השירים
ד,ט) לִ ַּב ְּב ִתנִ י אֲ ח ִֹׂתי ַּכ ָלה ִל ַּב ְּב ִתינִ י ְּב ַּא ַּחת ֵמ ֵעינַּ יִ ְּך ְּב ַּא ַּחד עֲ נָ ק ִמ ַּצ ְּורֹׂנָ יִ ְּך :בתחילה ,באחת

מעיניך .לכשתעשי ,בשתי עיניך .אמר עולא :עלובה כלה מזנה בתוך חופתה .בא משה רבנו
ובדקם במי סוטה שנאמר (שמות לב'/כ') וַּ ִי ַּקח ֶאת ָה ֵעגֶל אֲ ׁ ֶשר ָעשו וַּ ִי ְּשרֹׂף ָב ֵא ׁש וַּ ִי ְּט ַּחן ַּעד
אֲ ׁ ֶשר ָדק וַּ ִיזֶר ַּעל ְּפנֵי ַּה ַּמיִ ם וַּ י ׁ ְַּּש ְּק ֶאת ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל:

אבן עזרא (רבי אברהם בן מאיר אבן עזרא) ויזר על פני המים .הם מי נחל יורד מן ההר ,וצוה
(משה רבנו) שישתו כל ישראל מאלה המים .וזה היה כמו ומן העפר אשר יהיה בקרקע
המשכן יקח הכהן ונתן אל המים .והנה המים חדשו אות (נתנו סימן) בעובדי העגל
בפניהם או שצבתה בטנם .כי לולי זה איך הבינו בני לוי עובדי העגל מי היו ? וכבר אמרנו כי
היו מעטים שהייתה מחשבתם רעה ,ומחשבת הכל לטובה הייתה כפי סברתם.
שואל שפתי חכמים (רבי שבתי משורר) מדוע דווקא במי סוטה נבדקו בני ישראל ? ועונה
תשובה בשם רש"י – (רבי שלמה יצחקי) במדרש על הפסוק (שיר השירים ד'/ה') ׁ ְּשנֵי ׁ ָש ַּדיִ ְּך
רו ִעים ַּב ׁש ֹׂו ׁ ַּש ִנים ,ששתי הלוחות היו אחד כנגד השני כלומר
או ֵמי ְּצ ִביָה ָה ֹׂ
ִכ ׁ ְּשנֵי עֳ ָפ ִרים ְּת ֹׂ
חמש דיברות מול חמש ,ומתקבל,
אנכי ה'  -לא תרצח
לא יהיה – לא תנאף
לא תשא – לא תגנב
זכור את  -לא תענה
כבד את – לא תחמוד
כלומר עבירה על הדיבר השני  -לֹׂא יִ ְּהיֶה לְּ ָך אֱ ל ִֹׂהים אֲ ֵח ִרים ַּעל ָפנָ ַּי היא מקבילה לדיבר
השביעי  -לֹׂא ִתנְּ ָאף ,ולכן נידנו בחטא העגל כדין סוטה והשקה אותם משה רבנו "במים
המאררים" (שמות לב,כ-כי תשא) וַּ ִי ַּקח ֶאת ָה ֵעגֶל אֲ ׁ ֶשר ָעשו וַּ ִי ְּשרֹׂף ָב ֵא ׁש וַּ ִי ְּט ַּחן ַּעד אֲ ׁ ֶשר ָדק
וַּ ִיזֶר ַּעל ְּפנֵי ַּה ַּמיִ ם וַּ י ׁ ְַּּש ְּק ֶאת ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל:

