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 סוטהמסכת 

 המקנא   ראשוןפרק 

 

 

 'דף ב

 

 סדר מסכתות מסדר נשים

 .כך הן סדורות, סוטה, נזיר, נדרים, כתובות, ארבע מסכתות הללו

המדבר בענייני , "המדיר"משום שבמסכת כתובות יש פרק , והטעם לכך

 . לכן סמכו לה את מסכת נדרים, נדרים

לכן , אה על ידי נדרשהנזירות ב, ומשום שמסכת נזיר דומה למסכת נדרים

 . סמכו למסכת נדרים את מסכת נזיר

כי הנזירות היא התקנה שלא לבוא לידי , ולמסכת נזיר סמכו את מסכת סוטה

יזיר את עצמו מן , כל הרואה סוטה בקלקולה, כמאמר רבי, קלקול של סוטה

 .היין

, וטהשנשנית מסכת נזיר בסמוך למסכתות נדרים וס, שמהטעמים הללו, א'וכתבו התוס

 .אף שענייניה שייכים לסדר קדשים, ולא בסדר קדשים, היא שנויה בסדר נשים

 

 קביעת הזיווג

בין אם , של הזכר זיווגו הראשון של האדם נקבע לפי מזלו בתחילת זמן ההריון

ארבעים , כמאמר רב יהודה אמר רב .ובין אם עדיין לא נולדה, כבר נולדה הנקבה

בית פלוני , בת פלוני לפלוני, יוצאת ואומרת בת קול, יום קודם יצירת הוולד

וזמן זה של ארבעים יום קודם יצירתו הוא זמן תחילת , שדה פלוני לפלוני, לפלוני

אבל קודם לכן נחשב , אלא ביום ארבעים להריון, שאין יצירת האדם מתחילה, ההריון

 .כמים בעלמא

שנאמר , צה לרשעופרו, צנועה לצדיק, וזיווגו השני של האדם נקבע לפי מעשיו

י " ים כִּ יקִּ ֶבט ָהֶרַשע ַעל ּגֹוַרל ַהַצדִּ יֶהםלֹא ָינּוַח שֵׁ ים ְבַעְוָלָתה ְידֵׁ יקִּ ְשְלחּו ַהַצדִּ " ְלַמַען לֹא יִּ

ועל זיווג זה אמר . כלומר לא יזדווג ממשלת רשע בגורל צדיק, ('ה ג"תהילים קכ)

ריך לשנות את סדרי שצ, שהוא קשה לפני המקום כקריעת ים סוף, רבי יוחנן

ובכך הדבר דומה , כי אינה בת זוגו, בראשית על מנת שיתקיים הזיווג הזה

וענין זה למד ממה שנכתבו שני , לקריעת ים סוף שנשתנו סדרי בראשית

יםקִּ ֱאֹל" ,('ח ז"בתהילים ס)עניינים אלו יחד  ידִּ יב ְיחִּ , זהו הזיווג, "ַבְיָתה  ים מֹושִּ

ים " ,ומזווגם יחד ומיישב מהם בית אחד, דהשנוטל אדם יחיד ואשה יחי ירִּ יא ֲאסִּ מֹוצִּ

                                                                                                               
. ם מרוטנברג"ח אחיו של המהר"במכילתין נראים מעשי הר' שדברי התוס, ץ"כתב הגריעב א

 .ה כל"א בסוף ד"ב ע"בדף כ' ואפשר שהוציא זאת מדברי התוס

, שהוא כשר ליציאה, שהוציא אסירים בחודש ניסן, זה יציאת מצרים, "ַבכֹוָשרֹות

 .שאינו חם ולא צונן

, שכשריש לקיש היה בא לדרוש בפרשת סוטה, ואמר רבי שמואל בר רב יצחק

 .ה אלא לפי מעשיושאין מזווגים לו לאדם אש, היה פותח בענין זה

 

 השקאת הסוטה אחר קינוי וסתירה

, כלומר, קינוי (א), צריך שיקדם לכך ,הבא להשקות את אשתו מים המרים

, שתעבור על התראתו, וסתירה( ב) ,"אל תסתרי עם פלוני", שיתרה בה

כמה עדים , י"ובהמשך יתבאר בעזה]. שקינא לה ממנו, ותתייחד עם אותו אדם

 [. רהצריך לקינוי ולסתי

 . לברר אם נטמאה כשנסתרה, משקה אותה את המים, ואחרי קינוי וסתירה

אינו , ידוע שנטמאהאבל אם , ודווקא כשאין ידוע אם נטמאה בסתירתה

ככל אשה שמזנה , ובלא כתובה, אלא יוצאת ממנו מיד בגט, משקה אותה

 .ולתרומה, ולבועל, ואסורה לבעל, תחת בעלה

 

 עדות טומאה

כיוון שיש רגלים לדבר , אשה שקינא לה בעלה ונסתרהש בחומרא יתירה י

, [ואפילו בעלה] אפילו עד אחדמעתה , שהרי קינא לה בעלה ונסתרה, שנטמאה

ר " שנאמר, ואין צריך לכך שני עדים, נאמן לאוסרה ,מעיד עליה שנטמאה ַדבֵׁ

ֶהם  ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵׁ ְשָראֵׁ י יִּ ְשֶטה אִּ ֶאל ְבנֵׁ י תִּ יש כִּ יש אִּ יש  .ְשתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעלאִּ ְוָשַכב אִּ

ְטָמָאה  יא נִּ ְסְתָרה ְוהִּ יָשּה ְונִּ י אִּ ינֵׁ עֵׁ ְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם מֵׁ ּה ְוִהוא לֹא ֹאָתּה שִּ ְוֵעד ֵאין בָּ

ה שָּ ין ָבּה", ודרשו את הפסוק כך, (ג"י' במדבר ה)" ִנְתפָּ ד אֵׁ , עדות אין בה, "ְועֵׁ

" עד"שכל מקום שכתבה תורה ], ים המעידים על כךאין שני עדים כשר כלומר

, הכוונה לעד אחד, "עד אחד"ורק כשכתוב בפירוש , בהכוונה לשני עדים, סתם

יש בה אפילו כש, ואם כן, "[לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת"כמו 

ה", נוכל לקיים בה, שמעיד שנטמאת, רק עד אחד שָּ שהכוונה , "ְוִהוא לֹא ִנְתפָּ

ואם כן בעד אחד נאסרת , כי לא נבעלה באונס ,שנאסרה על בעלה, ה לומרבז

 [.והוא הדין שנאסרת לבועל ולתרומה], ויוצאת בגט בלא כתובה, לבעלה

ְוָעַבר ָעָליו ", כמו שכתוב, ונסתרה, באשה שקינא לה בעלה, ופסוק זה מדבר

ְשתֹו  א ֶאת אִּ נֵׁ ְנָאה ְוקִּ ְטָמָאה אֹו עָ רּוַח קִּ וא נִּ יא לֹא ְוהִּ ְשתֹו ְוהִּ א ֶאת אִּ נֵׁ ְנָאה ְוקִּ ַבר ָעָליו רּוַח קִּ

ְטָמָאה   (.ד"י' במדבר ה" )נִּ

אלא על ידי שני עדים  ,אין אוסרים אשה לבעלה, אבל קודם קינוי וסתירה

י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָדָבר", "דבר"שנאמר בנואפת , שמעידים שנטמאה, כשרים " כִּ

יש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ", "דבר"יני ממונות וכן נאמר בד ,('ד א"דברים כ) ד ֶאָחד ְבאִּ לֹא ָיקּום עֵׁ

ְטא ֲאֶשר ֶיֱחָטא  ים ַחָטאת ְבָכל חֵׁ דִּ י עֵׁ י ְשנֵׁ ים ַעל פִּ דִּ י ְשֹלָשה עֵׁ ט "דברים י)" ָיקּום ָדָבראֹו ַעל פִּ

כך אין , שכשם שאין עדות דיני ממונות אלא בשנים, ולמדו בגזרה שווה, (ו"ט

 .ה נאסרת לבעלה אלא בשני עדיםהאש

 

                                                                                                               
כפר אחד והודה , כדתנן, ומחייבין אפילו אחד ,"והוא עד"דגבי שבועת העדות כתיב , אבל קשיא ב

כדילפינן התם , ויש לומר דשבועת העדות לא חייבה תורה אלא בתביעה. הכופר חייב, אחד

 [.'תוס. ]דבהפסד ממון תליא מילתא, הילכך כל היכא דמפסידו ממון מיחייב, מקראי
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 עדות קינוי וסתירה

שכן . בין לעדות סתירה, בין לעדות קינוי, צריך שני עדים ,לדעת רבי יהושע

ין ָבּה"נאמר , בעדות טומאה שאחר קינוי וסתירה ד אֵׁ ללמד שאף על פי , "ְועֵׁ

כפי , שאין בה עדות של שנים אלא של עד אחד הוא נאמן והיא אסורה

שדווקא בעדות , לומר, "ָבּה"ודרשו את המיעוט האמור בענין , עילשנתבאר ל

, אבל בעדות קינוי וסתירה עצמם, עד אחד נאמן, [שאחר קינוי וסתירה]טומאה 

שרבי יהושע דורש את , שם מבואר, הביאו את דברי הירושלמי' ותוס. צריך שני עדים

ויש ללמוד , זה הקינוי "דבר", זה הסתירה" ערוה", "כי מצא בה ערות דבר", הפסוק

 .הן לסתירה והן לקינוי, שצריך שני עדים, "דבר" "דבר"בגזירה שווה 

לעדות אך , לעדות קינוי צריך שני עדים ,[לפי משנתנו]ולדעת רבי אליעזר 

שהוקשו , משום שמצד אחד מצינו. או בעדות הבעל עצמו, סתירה די בעד אחד

ונסתרה "קשה לטומאה בכתוב הסתירה הו, הן הקינוי והן הסתירה לטומאה

וקנא את אשתו והיא "והקינוי הוקש לטומאה בכתוב , "והיא נטמאה

כמו , שהן בקינוי והן בסתירה עד אחד נאמן, ואם כן היה לנו לומר, "נטמאה

המלמד , "בה"יש בפסוק של טומאה מיעוט , ומצד שני. בעדות טומאה

. ת כפי שנתבאר לעילשדווקא לעדות טומאה די בעד אחד ולא בעדויות אחרו

עד , שבאחד מהדברים הללו, יש לנו לומר, וכדי ליישב את שתי הדרשות הללו

, ובאחד הדברים הללו עד אחד אינו נאמן, אחד נאמן בו כמו בעדות טומאה

שכן עדות , ומסתבר שעדות הסתירה מתקיימת בעד אחד כמו עדות של טומאה

 .א תחילת הטומאהשהסתירה הי, הסתירה דומה יותר לעדות הטומאה

או  ,לעדות קינוי די בעד אחד ,[לדברי רבי יוסי ברבי יהודה]ולדעת רבי אליעזר 

משום שלעדות סתירה . ולעדות סתירה צריך שני עדים, בעדות הבעל עצמו

דווקא בעדות טומאה , לומר, "בה"מהאמור בעדות טומאה , נתמעט עד אחד

משום שהוקש , גם בעד אחד אבל הקינוי מועיל. ולא בסתירה, עד אחד נאמן

לא ללמד , ומה שהוקשה גם סתירה לטומאה. ללמד שעד אחד נאמן, לטומאה

אלא ללמד ששיעור סתירה הוא כשיעור זמן של , שעדות סתירה בעד אחד

כי ", שרבי אליעזר דורש את הפסוק, הביאו דברי הירושלמי שם ביארו' ותוס. טומאה

 .היא הסתירה שמרגילה לערוה" דבר"ו, עדיםשאין מציאה אלא ב, "מצא בה ערות דבר

שהקינוי מועיל אפילו , מכיוון שיש לחוש לדעה זו, ואמר רבי חנינא מסורא

שלא , שלא יאמר אדם לאשתו אפילו בינו לבינה, אמרו חכמים, בינו לבינה

שאין לנו , תהא אסורה לו לעולם, ותיסתר, כי אם יאמר לה, תיסתר עם פלוני

 .אמים להשקותה

 

 אך יהא הקינויהי

אבל , מתוך דבר של אימהאלא , שאין הקינוי מועיל, בשם הירושלמי' כתבו התוס

ואין , אין קינויו קינוי ,האו מתוך גאוו ,או מתוך קלות ראש ,המקנה מתוך שחוק

 .משקה את אשתו על פי קינוי זה

 

 משמעות המילה קינוי

היא דעת התנא של וכן , כלומר אין הדבר ראוי]לדעת האומרים שאסור לקנא 

                                                                                                               
כמבואר לקמן , לה מחילהומועי, שימחל על קינויו, יש להם תקנה, אם אמר לה כן, ומכל מקום א

 .ה"בדף כ

ם ", כמו שנאמר, קינוי הוא לשון כעס ,[בבלשון דיעבד" המקנא"ששנה , משנתנו הֵׁ

י  ְנאּונִּ ל [הכעיסוני]=קִּ . ומריבהשהקינוי מביא לידי כעס  ,(א"ב כ"דברים ל)" ְבלֹא אֵׁ

, מביא הוא לידי כעס מריבה בין האיש לאשה, אם קינוי על פי שני עדים< 

, שהייתה רגילה להיות עימם, כעס בינה לבין האנשיםאבל אין , על שחושד בה

ואם < . כי הכל יודעים למה פורשת מהם, ועתה פורשת מהם מחמת הקינוי

אבל , כי אין ידוע לכל שחושד בה, אינה כועסת עליו כל כך, קינוי על פי עצמו

מדוע מתרחקת , באים לכלל כעס עליה, אותם שהיתה רגילה להיות עימם

 .שסיבת ריחוקה הוא הקינוי, ודעיםכי אינם י, מהם

 'דף ג

א ", כמו שנאמר, קינוי הוא לשון התראה ,ולדעת האומרים מותר לקנא  'הַוְיַקנֵׁ

שלא , בשביל ארצו, ה בארבה"שהתרה הקב ,(ח"י' יואל ב" )ַוַיְחֹמל ַעל ַעּמֹוְלַאְרצֹו 

 .ישחית הארבה עוד את הארץ

 

 לויה מכריז עליו בג"עובר עבירה בסתר והקב

, כאשה פרוצה המזנה בסתר, אדם עובר עבירה בסתר, היה רבי מאיר אומר

שנאמר , ולפרסם הדבר, שנותן בלב בעלה לקנא, ה מכריז על כך בגלוי"והקב

ְנָאה" ואין העברה , ה מתכוון להעביר הדבר"כלומר הקב, "ְוָעַבר ָעָליו רּוַח קִּ

ירּו קֹול בַ ", כמו שנאמר, אלא לשון הכרזה  (.'ו ו"שמות ל) "ַּמֲחֶנהַוַיֲעבִּ

 

 כ נכנס בו רוח שטות"אין אדם עובר עבירה אא

, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, אין אדם עובר עבירה, אמר ריש לקיש

ְשתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל", שנאמר ְשֶטה אִּ י תִּ יש כִּ יש אִּ ְשֶטה", (ב"י' במדבר ה)" אִּ " תִּ

 .לשון שטות

 

 רוח המביאה לידי קינוי

 .אלא אם כן נכנסה בו רוח, אין אדם מקנא לאשתו, אמר רבי ישמעאל

נכנסה בו כן  אםאלא , אדם מקנא לאשתואין , לדעת האומרים אסור לקנא

 .על ידי שטן הבא להחטיאו להקניט את אשתו, רוח טומאה

נכנסה בו כן  אםאלא , אדם מקנא לאשתואין , ולדעת האומרים מותר לקנא

, ואמרו שמסתבר שלכך נתכוון רבי ישמעאל. הפריצות לשנוא את, רוח טהרה

 .י בסמוך"כפי שיתבאר בעזה, שהרי לדעתו מותר לקנא

 

ְטָמָאה אֹו ָעַבר ָעָליו רּוַח  [ד"י' במדבר ה] וא נִּ ְשתֹו ְוהִּ א ֶאת אִּ נֵׁ ְנָאה ְוקִּ ְוָעַבר ָעָליו רּוַח קִּ

ְטָמָאה יא לֹא נִּ ְשתֹו ְוהִּ נֵׁא ֶאת אִּ ְנָאה ְוקִּ  .קִּ

                                                                                                               
אולם הם . א"בה" המקנא"מתוך כך ששנה התנא , שדייקו כן ממשנתנו', מתחילה כתבו התוס ב

כי , שהראיה שלדעת משנתנו הקינוי הוא בדיעבד, י"ולפיכך העדיפו את פירוש רש, הקשו על כך

ואם היה , "'פי שנים וכוהמקנא לאשתו רבי אליעזר אומר מקנא לה על ", האריך בה התנא בלשונו

רבי אליעזר אומר מקנא לאשתו על פי ", אלא לומר מיד, לא היה לו להאריך כן, הקינוי לכתחילה

 [.'תוס' עי". ]'שנים כו
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 הקינוי רשות או חובה

כבר נתבאר שקודם שיוכל האיש להשקות את אשתו את המים המרים עליו 

 .לקנא לה ונחלקו חכמים אם הקינוי הוא רשות או חובה

א ֶאת ", אף על פי שנאמר בפרשה, ורבי אליעזר בן יעקב לדעת רבי ישמעאל נֵׁ ְוקִּ

ְשתֹו א מאחר שאמרה אל, אין הכתוב הזה מלמד שחובה על האיש לקנא, "אִּ

ְלָבֶבָך", תורה יָך בִּ ְשָנא ֶאת ָאחִּ ללמד שאסור לאדם להביא , (ז"י ט"ויקרא י)" לֹא תִּ

שהרואה את אשתו עוברת על דת , היה מקום לומר, עצמו לידי שנאה ותגר

, שלא לבוא לידי מריבה, ולא יקנא לה, יבליג, ונסתרת עם שכניה, יהודית

א ֶאת "ולפיכך אמר תורה  נֵׁ ְשתֹוְוקִּ אבל אין , לקנארשות שיש לו , לומר, "אִּ

 .הדבר חובה

ְשתֹו"אם היה כתוב רק פעם אחת , ולדעת רבי עקיבא א ֶאת אִּ נֵׁ היה הדבר , "ְוקִּ

אולם מאחר . אבל אינו חייב לעשות כן, שיש לאיש רשות לקנא לאשתו, מלמד

ְנָאה ", שנאמר כן שתי פעמים א אֶ ְוָעַבר ָעָליו רּוַח קִּ נֵׁ ְשתֹו ְוקִּ ְטָמָאה אֹו ָעַבר ָעָליו ת אִּ וא נִּ ְוהִּ

ְנָאה  ְשתֹו רּוַח קִּ א ֶאת אִּ נֵׁ ְטָמָאהְוקִּ יא לֹא נִּ על האיש חובה ש, הכתוב השני מלמד, "ְוהִּ

 .אלקנא לאשתו

ְשתֹו"שהכתוב , ורבי ישמעאל אומר נֵׁא ֶאת אִּ ללמד , לכפול הדבר, השני לא נכתב" ְוקִּ

שהפרשה מדברת כשהאיש מסופק אם , הכתוב ללמדאלא הוצרך , שיש כאן חובה

ְטָמָאה אֹו ", אשתו זנתה או לא וא נִּ ְטָמָאה ...ְוהִּ יא לֹא נִּ שכל פרשה , וכלל בידינו, "ְוהִּ

כלומר בשביל דבר אחד , לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה, שנאמרה ונשנית

ואם כן , חידוש אף שאין בהם, חזרה גם על דברים שכבר כתבה, שהוצרכה תורה ללמד

אף , בשביל מה שהוצרכה תורה ללמד שהכתוב מדבר באופן שספק אם האשה חטאה

ְטָמָאה אֹו ָעַבר ָעָליו רּוַח "שהיה יכול לכתוב  וא נִּ ְשתֹו ְוהִּ נֵׁא ֶאת אִּ ְנָאה ְוקִּ ְוָעַבר ָעָליו רּוַח קִּ

ְנָאה  ְטָמָאה                   קִּ יא לֹא נִּ ְוָעַבר ָעָליו רּוַח "ר נאמר וכתב חזר גם על מה שכב" ְוהִּ

ְנָאה  ְטָמָאה אֹו ָעַבר ָעָליו רּוַח קִּ וא נִּ ְשתֹו ְוהִּ א ֶאת אִּ נֵׁ ְנָאה ְוקִּ נֵׁאקִּ ְשתֹו ֶאת ְוקִּ יא לֹא  אִּ ְוהִּ

ְטָמָאה  .אבל אין ללמוד מהכפילות שום חידוש, "נִּ

 -

קיבא נחלקו שרבי ישמעאל ורבי ע, י"עד כאן ביאור הסוגיה כפי הנראה מפירוש רש

אמר , שיש בה דברים כעורים, ואף באופן הזה, במי שראה את אשתו נסתרת עם שכניה

שבאופן הזה , ורבי עקיבא אמר, אלא רשות בלבד, שאין חובה לקנא, רבי ישמעאל

, 'כפי היוצא מדברי התוס, אם הוא רשות או חובה, ולהלן נכתוב דין קינוי. חובה לקנא

 .ק"י במהדו"וכפי שכתבתי בעזה

משום , אסור לו לקנא לה, מי שלא מצא באשתו דברים כעורים, לדעת רבי אליעזר

ְלָבֶבָך"והתורה אמרה , שהקינוי מביא לידי מריבה יָך בִּ ְשָנא ֶאת ָאחִּ  (.ז"ט י"ויקרא י)" לֹא תִּ

, כי לדעת רבי אליעזר, לה חייב לקנא, [ואין לו עדים], ומי שמצא באשתו דברים כעורים

, אמנם מאחר שאין עדים שזנתה, אינו רשאי לקיימה, שתו דברים כעוריםמי שמצא בא

אלא אם כן , שאין אדם מגרש את אשתו, האומרים, כדעת בית שמאי, אינו יכול לגרשה

חייב , אבל אם יש לו עדים]. ולכן על כרחו יקנא לה לברר הדבר, מצא בה דבר ערווה

 [.לגרשה

והיה מקום לומר שלא ], ו דברים כעוריםגם מי שלא מצא לאשת, ולדעת רבי ישמעאל

ומסתבר ], "וקנא", משום שאמרה תורה, יש לו רשות לקנא, "[לא תשנא"משום , יקנא לה

אין , כי אם מצא בה דברים כעורים, אף כשלא מצא בה דברים כעורים, שהפסוק בא להתיר לקנא

                                                                                                               
וכי לית להו הא דאמר בשלהי מסכת מכות שש מאות ושלוש עשרה מצות נאמרו , תימה לרבי א

ונראה . או לרבי עקיבא חובה טפי להו ,וכי לרבי ישמעאל דאמר רשות בצר להו, למשה מסיני

ודריש ליה לדרשה , עביד ליה רבי עקיבא אסמכתא, דבשאר מצות דמפיק רבי ישמעאל מקרא

 [.'תוס. ]אחריתי

כי , רשות לקנאשיש לו , וכן הדין אם מצא לה דברים כעורים [.סברא שנאסור לו לקנא

 .שיחייב  את הבעל לקנא לאשתו, לא מצאנו שום פסוק

יש לו רשות , מי שלא מצא באשתו דברים כעורים, ורבי יהושע ולדעת רבי עקיבא

משום , חייב הוא לקנא, אבל אם מצא בה דברים כעורים, [כדברי רבי ישמעאל], לקנא

והשניה , לו רשות לקנא אחת ללמד שיש, שתי פעמים, "וקנא", "וקנא", שאמרה תורה

רק כשמצא בה דברים , ומסתבר שהריבוי לחובה נאמר], ללמד שחובה עליו לקנא

יש לו , ומכל מקום, [לקנא לנשותיהם, שחייבה התורה את הכל, כי אין סברא, כעורים

שלדעת רבי עקיבא , ולעניין זה משמע בירושלמי], במקום לקנא לה, אפשרות לגרש אותה

 [.שיש לו רשות לבחור בין קינוי לגירושין, הקינוי הוא רשות

 מצא דברים כעורים לא מצא דברים כעורים 

 אסור לקנא רבי אליעזר
 חובה לקנא 

 [בלבד]

 רשות לקנא רשות לקנא רבי ישמעאל

 רשות לקנא רבי עקיבא
 חובה לקנא

 [או יגרש]

 

 פרשיות כפולות שבתורה

בשביל דבר לא נשנית אלא , כל פרשה שנאמרה ונשנית, תנא דבי רבי ישמעאל

 .בהשנתחדש 

 

ֶהם ְלֶנֶפש לֹא  'הַויֹאֶמר  ['ג-'א א"ויקרא כ] י ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָת ֲאלֵׁ ים ְבנֵׁ ֶאל ֹמֶשה ֱאֹמר ֶאל ַהֹכֲהנִּ

ַטָּמא ְבַעָּמיו תֹו ּוְלָאחִּ  .יִּ ְבנֹו ּוְלבִּ יו ְולִּ ּמֹו ּוְלָאבִּ ָליו ְלאִּ רֹו ַהָקֹרב אֵׁ ְשאֵׁ ם לִּ י אִּ ְוַלֲאֹחתֹו  .יוכִּ

ַטָּמא יש ָלּה יִּ ָליו ֲאֶשר לֹא ָהְיָתה ְלאִּ  .ַהְבתּוָלה ַהְקרֹוָבה אֵׁ

 

 כהן המטמא לקרוביו רשות או חובה

ֶאל ֹמֶשה ֱאֹמר ֶאל  'הַויֹאֶמר "שנאמר , הכהנים הוזהרו שלא להיטמא למתים

ֶהם ְלֶנֶפש לֹא יִּ  י ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָת ֲאלֵׁ ים ְבנֵׁ ודווקא (. 'א א"ויקרא כ)" ַטָּמא ְבַעָּמיוַהֹכֲהנִּ

ם ", שנאמר, אבל לקרוביו הוא נטמא, לשאר מתים הכהן אסור להיטמא י אִּ כִּ

יו תֹו ּוְלָאחִּ ְבנֹו ּוְלבִּ יו ְולִּ ּמֹו ּוְלָאבִּ ָליו ְלאִּ רֹו ַהָקֹרב אֵׁ ְשאֵׁ ְוַלֲאֹחתֹו ַהְבתּוָלה  .לִּ

ָליו ֲאֶשר לֹא ָהְיָתה ְלאִּ  ַטָּמאַהְקרֹוָבה אֵׁ , ונחלקו חכמים(. 'ג-'א ב"ויקרא כ)" יש ָלּה יִּ

 .אם דבר זה רשות הוא או חובה עליו

מאחר שמתחילה אמר הכתוב שהכהנים אסורים , לדעת רבי ישמעאל

לא , כשאמר שוב שהם מותרים להיטמא לקרוביהם, להיטמא לשאר מתים

ש להם ולימד שי, אלא התיר להם את האיסור, לימד שהדבר חובה עליהם

 .להיטמא לקרוביהםרשות 

יו ", אם היה כתוב רק, ולדעת רבי עקיבא ּמֹו ּוְלָאבִּ ָליו ְלאִּ רֹו ַהָקֹרב אֵׁ ְשאֵׁ ם לִּ י אִּ כִּ

יו תֹו ּוְלָאחִּ ְבנֹו ּוְלבִּ יש .ְולִּ ָליו ֲאֶשר לֹא ָהְיָתה ְלאִּ , "ְוַלֲאֹחתֹו ַהְבתּוָלה ַהְקרֹוָבה אֵׁ

אבל אינם חייבים , יטמא לקרוביהםשיש לכהנים רשות לה, היה הדבר מלמד

ַטָּמא"אולם מאחר שסיים הכתוב . לעשות כן שדבר זה , הוסיף ולימד, "ָלּה יִּ

שנפקא מינה ממה שדבר זה חובה ', וכתבו התוס. אולא רשות בלבד, עליהם חובה

דינו , וגם שבזמן שהוא נטמא לה( ב. )שמטמאים אותו אפילו כנגד רצונו( א. )עליו

                                                                                                               
 ".לה יטמא"ע אם גם לשאר הקרובים מחוייב להיטמא במותם או רק לאשתו שנאמר בה "יל א
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 .ופטור ממצוות אחרות, הכעוסק במצוו

ַטָּמא"וענין זה למד מהמילה  לומר שאין הכהן , נדרש לדבר אחר" ָלּה"אבל המיעוט " יִּ

ָלּה "שכל הכתוב , ורבי ישמעאל אומר. י בסמוך"נטמא לאברים כפי שיתבאר בעזה

ַטָּמא נכתבה עמו גם " ָלּה"ומאחר שהוצרך המיעוט , נכתב למעט טומאה לאבריה" יִּ

ַטָּמא"המילה  , ואין ללמוד ממנה שיש חובה בדבר, אף על פי שאין בה שום חידוש, "יִּ

 .לא נישנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה ,כל פרשה שנאמרה ונישניתש

 

 לה מיטמא ואינו מטמא לאבריה

 . לטפל בקבורתם, נתבאר שהכהן רשאי או חייב להיטמא לקרוביו

טַ ", אמנם מתוך כך שנאמר בכתוב מיעוט שדווקא אם , דרשו חכמים, "ָּמאָלּה יִּ

, אם היו הקרובים מוכי שחיןאבל , הכהן מטפל בקבורתם, מתו הקרובים

אין , אף על פי שהאברים הללו מטמאים כאברים מן המת, שאבריהם נופלים

 .אהכהן מותר להיטמא כדי להתעסק בקבורת האברים הללו

 

 הנולד מכנען ומאומה אחרת

י ", שנאמר, אין לקיימו אף לא לעבד, עןכל שהוא משבעה אומות של כנ ָערֵׁ ַרק מֵׁ

ֶלה ֲאֶשר  ים ָהאֵׁ ן ְלָך ַנֲחָלה ֶק ֱאֹל 'הָהַעּמִּ  (. ז"ט' דברים כ)" לֹא ְתַחֶיה ָכל ְנָשָמהיָך ֹנתֵׁ

ְהיּו ָלְך ", שנאמר, מותר לקנותו לעבד, וכל שהוא משאר אומות ְוַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ֲאֶשר יִּ

ם  ת ַהּגֹויִּ אֵׁ ְקנּו ֶעֶבד ְוָאָמהמֵׁ ֶהם תִּ יֶכם מֵׁ יֹבתֵׁ  (. ד"ה מ"ויקרא כ)" ֲאֶשר ְסבִּ

אם בא אחד משאר אומות ש, הולכים אחר האבשלענין זה , ומבואר בברייתא

ים ", שנאמר, מותר לקיימו, והוליד ממנה בן, על הכנענית י ַהתֹוָשבִּ ְבנֵׁ ְוַגם מִּ

ְקנּו  ֶהם תִּ ָּמֶכם מֵׁ ים עִּ ְשפַ ַהָּגרִּ ּמִּ ידּו ְבַאְרְצֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאֻחָזהּומִּ ָּמֶכם ֲאֶשר הֹולִּ " ְחָתם ֲאֶשר עִּ

, ונתיישבו בה, והכוונה לבני מקומות אחרים שבאו לגור בכנען, (ה"ה מ"ויקרא כ)

 . בומותר לקנותו לעבד, הבן הולך אחריו, שמאחר שהאב אינו כנעני

, הבן נידון ככנעני, נה בןוהוליד ממ, אבל כנעני שבא על אחת משאר אומות

ידּו ְבַאְרְצֶכם"שנאמר , ואסור לקיימו ָּמֶכם ֲאֶשר הֹולִּ ְשַפְחָתם ֲאֶשר עִּ ּמִּ , "ּומִּ

אבל אינך , רשאי אתה לקיים את הנולדים בארצכם מאב ממקום אחר, כלומר

, שהלך האב למקום אחר, רשאי לקיים את הגרים מארצכם שהם מבני כנען

 .הביאו עמו לגור כאןוחזר ו, וילדו שם

 

 לשחרר עבד

שנאמר בענין העבדים שמותר לקיימם , אסור לשחרר עבד, לדעת רבי עקיבא

יֶכם ָלֶרֶשת ֲאֻחָזה " יֶכם ַאֲחרֵׁ ְבנֵׁ ְתַנַחְלֶתם ֹאָתם לִּ יש ְלֹעָלם ָבֶהם ַתֲעֹבדּו ְוהִּ ל אִּ ְשָראֵׁ י יִּ יֶכם ְבנֵׁ ּוְבַאחֵׁ

ְרֶדה בֹו ְבָפֶר  יו לֹא תִּ  .ללמד שיש לשעבדם לעולם ולא לשחררם, (ו"ה מ"ויקרא כ" )ְךְבָאחִּ

 

שהכתוב הזה לא בא לאסור את , מותר לשחרר עבדים, ולדעת רבי ישמעאל

                                                                                                               
לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן  :(נזיר דף מג)תימה לרב חסדא דאמר בפרק שלשה מינין  א

שהוא לאיברים לדידיה לא איצטריך לה לאיברים מאי הוי דריש בלה יטמא ויש לומר הוה דריש 

 [.'תוס. ]לחובה כדרבי עקיבא ואיידי דכתב יטמא כתב לה
 [.'תוס. ]מהכא נפקא לן דבאומות הלך אחר הזכר ב

 .אלא ללמד דין אחר, שחרורם

על מי שאמו כנענית ואביו , הכתוב הזה בא ללמד, שלדעת רבי ישמעאל, מתחילה אמרו

ֹ ואינו בכלל , שמותר לקיימו, משאר אומות שכן ענין זה , והקשו". א ְתַחֶיה ָכל ְנָשָמהל

ְבנֵׁי "שמותר לקיים את מי שאמו כנענית ואביו משאר אמות למד מהכתוב  ְוַגם מִּ

ְקנּו ֶהם תִּ ָּמֶכם מֵׁ ים עִּ ים ַהָּגרִּ  .כפי שנתבאר לעיל, "ַהתֹוָשבִּ

ת הכתוב הזה בא ללמד שבבני ישראל אסור לרדו, ולפיכך אמרו שלדעת רבי ישמעאל

. בפרך שכך הכתוב נדרש שדווקא בעבדים נוכרים מותר להשתעבד ולא בעבדים עברים

יו לֹא "והקשו הלא דין זה מפורש הוא בהמשך הכתוב  יש ְבָאחִּ ל אִּ ְשָראֵׁ י יִּ יֶכם ְבנֵׁ ּוְבַאחֵׁ

ְרֶדה בֹו ְבָפֶרְך  ".תִּ

בא ללמד על " ּוְלֹעָלם ָבֶהם ַתֲעֹבד"שבאמת לדעת רבי ישמעאל הכתוב , ומסקנת הגמרא

ואף שכבר למדנו דין זה מהכתוב , מי שאמו כנענית ואביו משאר אומות שמותר לקיימו

ְקנּו" ֶהם תִּ ָּמֶכם מֵׁ ים עִּ ים ַהָּגרִּ י ַהתֹוָשבִּ ְבנֵׁ משום שבא הכתוב הזה , נכתב שוב, "ְוַגם מִּ

יֶכם בְ ", כמבואר בסוף הכתוב, שאסור להשתעבד בישראל, ללמד דין נוסף י ּוְבַאחֵׁ נֵׁ

ְרֶדה בֹו ְבָפֶרְך יו לֹא תִּ יש ְבָאחִּ ל אִּ ְשָראֵׁ , ומאחר שנכתב הפסוק הזה ללמד דין חדש, "יִּ

שפעמים פרשה נשנית משום דין אחד חדש , כדעתו, חזר גם על דין שכבר למדנוהו

 .שנוסף בה

 

 להלקות מי שאינו נוהג כשורה

והסמיכו דבר , מים לייסרוהתירו חכ, שאדם שאינו נוהג כשורה', מבואר בדברי התוס

 .כלומר גם באחיכם תעבודו, "לעולם בהם תעבודו ובאחיכם בני ישראל", זה על הפסוק

 

 אשה מזנה או כעסנית

, מחריבה את הבית, כלומר אשה מזנה בבית, זנותא בביתא, אמר רב חסדא

 . כתולעת המחריבה את השומשומים

מחרבת גם כן , בביתנית כלומר אשה כעס, תוקפא בביתא, ועוד אמר רב חסדא

 . כתולעת המחרבת את השומשומים, אותו

, שעל ידי זנותה וכעסה, ודברים אלו מחריבים את הבית דווקא כשהם באשה

, ומפקרת את של בעלה למנאפים, ולא משמרת ביתה, אינה עושה מלאכתה

 .אינו מחריב בכך את הבית, אבל כשהאיש מזנה או כועס

 

 כינהחטא עריות גורם לסילוק ש

היתה שכינה שורה , בעריותקודם שחטאו ישראל  ,בתחילה ,אמר רב חסדא

י "שנאמר , בביתועם כל אחד ואחד  ְך ְבֶקֶרב ַמֲחֶנָך קֶ ֱאֹל 'הכִּ ְתַהלֵׁ יְלָך יָך מִּ ְלַהצִּ

ַא  ְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָדָבר ְוָשב מֵׁ ת ֹאְיֶביָך ְלָפֶניָך ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוש ְולֹא יִּ ( ו"ט ג"דברים כ" )ֲחֶריָךְוָלתֵׁ

שאינו יכול לראות , מלבוא לביתם, נסתלקה שכינה מהם ,כיון שחטאו

ַאֲחֶריָך" ,שנאמר ,בעבירות שבביתם ְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָדָבר ְוָשב מֵׁ   ".ְולֹא יִּ

 

 העושה מצווה אחת

 ,לם הזהבעוכל העושה מצוה אחת  ,יונתן אמר רבישמואל בר נחמני  אמר רבי

ָאז " ,שנאמר, ומכריזה לפניו, לם הבאוהולכת לפניו לעו ,לפני מיתתו מקדמתו

ְצָמח  ָרה תִּ ָבַקע ַכַשַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמהֵׁ ְדֶקָך יִּ   (.'ח ח"ישעיהו נ" )ַיַאְסֶפָך 'הְכבֹוד ְוָהַלְך ְלָפֶניָך צִּ



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע

  95ליון חיג
 ד"י – 'ב סוטהמסכת 
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 העובר עבירה אחת

 מלפפתו, זהלם הכל העובר עבירה אחת בעו, אמר רבי שמואל בר נחמני

ָלְפתּו ָאְרחֹות ַדְרָכם ַיֲעלּו " שנאמר ,והולכת לפניו ליום הדין ,[חובקת אותו]= יִּ

דּו   (.ח"י' איוב ו) "ַבֹתהּו ְויֹאבֵׁ

ף יֹום יֹום " ,ביוסף שנאמר ,קשורה בו ככלב ,אומרבי אלעזר ר י ְכַדְבָרּה ֶאל יֹוסֵׁ ַוְיהִּ

ְשַכב ֶאְצלָ  ֶליָה לִּ ָּמּהְולֹא ָשַמע אֵׁ ְהיֹות עִּ ְשַכב ֶאְצָלּה" ,('י ט"בראשית ל)" ּה לִּ בעולם  "לִּ

ָּמּה"הזה  ְהיֹות עִּ   .לעולם הבא "לִּ

 

 עדות אחרונה מתקיימת בעד אחד

ולאחר מכן העיד עליה עד אחד , שאשה שקינא לה בעלה ונסתרה, כבר נתבאר

 .ואין האשה שותה מים המרים, הוא נאמן, בלבד שנטמא

. היה ראוי שלא להאמין עד אחד לעדות זאת, מצד הסבראשבאמת , ושנינו

שאינה מועילה לאסור את , היא עדות על הסתירה, שכן אם עדות ראשונה

כפי , בכל זאת צריכים אנו לשני עדים, אלא רק עד שתשתה, האשה לעולם

, היא עדות טומאה שאחר סתירה, כל שכן לעדות אחרונה, שיתבאר בסמוך

 .שנהיה צריכים לשני עדים שמועילה לאוסרה לעולם

ְכַבת ֶזַרע ", שנאמר, ומכל מקום באמת עד אחד נאמן בעדות זאת יש ֹאָתּה שִּ ְוָשַכב אִּ

ְטָמָאה  יא נִּ ְסְתָרה ְוהִּ יָשּה ְונִּ י אִּ ינֵׁ עֵׁ ּה ְוֶנְעַלם מֵׁ ְתָפָשהְוֵעד ֵאין בָּ וא לֹא נִּ ללמד  (ג"י' במדבר ה" )ְוהִּ

כשלא היה , לאוסרההוא נאמן , עד אחד אלא, שאפילו אין בדבר שני עדים

 .הדבר באונס

 

 עדות ראשונה מתקיימת בשני עדים

שאין האשה שותה מים המרים אלא כשיהיו שני עדים שנסתרה , כבר נתבאר

 .עם מי שקינא לה בעלה ממנו

היה ראוי להשקותה אף כשיעיד עד אחד על כך , שבאמת מצד הסברא, ושנינו

, היא עדות על טומאה שאחר קינוי וסתירה, נהשכן אם עדות אחרו. שנסתרה

כל שכן , כפי שנתבאר לעיל, די בעד אחד, שמועילה לאסור את האשה לעולם

 .שתועיל להשקותה אף בעד אחד, היא עדות סתירה, לעדות ראשונה

ואינה שותה אלא , באמת עד אחד אינו נאמן בעדות סתירה, ומכל מקום

ְכַבת ", דות טומאה מיעוטשנאמר בע, כשיעידו על כך שני עדים יש ֹאָתּה שִּ ְוָשַכב אִּ

ְטָמָאה  יא נִּ ְסְתָרה ְוהִּ יָשּה ְונִּ י אִּ ינֵׁ עֵׁ ין ָבּה ֶזַרע ְוֶנְעַלם מֵׁ ד אֵׁ ְתָפָשהְועֵׁ וא לֹא נִּ  ,(ג"י' במדבר ה" )ְוהִּ

ּה"דווקא  אין אחד , אבל בעדות סתירה, עד אחד נאמן, כלומר בעדות זו, "בָּ

 .נאמן

 

 בעלמא מתקיימת בשני עדים עדות טומאה

אשה שלא קינא לה בעלה ונסתרה אינה נאסרת לבעלה בעדות של טומאה 

 .אלא כשיעידו על כך שני עדים[ זנות]=

ָשה " ,"דבר" מקלקלתשנאמר באשה , בגזרה שווהוענין זה למד  יש אִּ ַקח אִּ י יִּ כִּ

יָניו  ן ְבעֵׁ ְמָצא חֵׁ ם לֹא תִּ צָּ ּוְבָעָלּה ְוָהָיה אִּ ר ִכי מָּ בָּ ּה ֶעְרַות דָּ יֻתת ְוָנַתן ְבָיָדּה א בָּ ֶפר ְכרִּ ְוָכַתב ָלּה סֵׁ

יתֹו בֵׁ ְלָחּה מִּ ד ֶאָחד ", בעדות דיני נפשות" דבר"וכן נאמר , ('א ד"דברים כ" )ְושִּ לֹא ָיקּום עֵׁ

ְטא ֲאֶשר ֶיֱחָטא  יש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחָטאת ְבָכל חֵׁ ה ֵעִדים  ַעל ִפי ְשֵני ֵעִדים אֹוְבאִּ ַעל ִפי ְשֹלשָּ

ר בָּ שכשם שבדיני נפשות אין , ויש ללמוד בגזרה שווה ,(ו"ט ט"דברים י)" יָּקּום דָּ

כך אין מקבלים עדות טומאה של אשה , מקבלים עדות אלא של שנים או יותר

 .אלא בשנים או יותר

 .ורק לענין עדות טומאה שאחרי קינוי וסתירה עד אחד נאמן משום שרגלים לדבר

 

 'דף ד

 

 הסתירה ושיעורה

, הסתירה שנאמרה בסוטה היא שתתייחד עם מי שקינא לה בעלה ממנו

כלומר  ,[כדי טומאה]=כשיעור זמן שתוכל להיאסר בו על בעלה בבעילה אסורה 

, אשדין העראה כגמר ביאה לכל דבר, ולערות בה שיהיה זמן להתיר את הסינר

אפשר שריצה אותה קודם , יצוישיבעל בלא פיתוי ור, מצוי ואף על פי שאין

 . התיר את הסינר והערה בה, ומיד כשנסתרו, שנסתרו

הזמן שיער את , שכל אחד מהחכמים, אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנןו

 :כל אחד כפי דרכו, המספיק להעראה

 [.ולא נתבאר באיזה דקל  דיבר]. כשיעור זמן הקפת דקל ,בלדברי רבי ישמעאל. א

 ,כשיעור הזמן שמוזגים יין במים בכוס של רביעית ,י אליעזרלדברי רב. ב

אם הכוונה , ונסתפק רב אשי< . חוזר למקומו ,שהוא כזמן שענף הדקל הנע ברוח

 .או שצריך שינוח מנענועו, אף שעדיין הוא נע, שהענף חוזר למקומו פעם אחת, לזמן

, רביעית כשיעור הזמן שמוזגים יין במים בכוס של ,לדברי רבי יהושע. ג

 .ושותים אותו

שהוא , כשיעור הזמן ששותים כוס של רביעית יין מזוג ,לדברי בן עזאי. ד

נפשי חשקה בתורה ואפשר ", ואף על פי שאמר בן עזאי. כשיעור הזמן שצולים ביצה

ורק , כי מתחילה נשא אשה, יכול היה לשער בעצמו, "לעולם שיתקיים בידי אחרים

 'הסֹוד "נ "א. ושיעור זמן זה קיבל מרבו, נשא מעולםנ לא "א. אחר כך פירש ממנה

ָאיו ירֵׁ  (.ד"ה י"תהילים כ)" לִּ

 ,כשיעור הזמן שצולים ביצה ,ורבי יהודה בן בתירא גלדברי רבי עקיבא. ה

 .שהוא כשיעור הזמן שגומעים שלוש ביצים זו אחר זו ,וגומעים אותה

 [חוט]=י נימא כשיעור הזמן שקושר הגרד ,לדברי רבי אלעזר בן ירמיה. ו

הנפסקים , שקרובים שני הראשים, אם הכוונה לנימא, ונסתפק רב אשי< . שנקרעה

 .או רחוקים ויש שהייה גדולה יותר, זה מזה

ונוטלת  ,כשיעור הזמן שאשה מושיטה את ידה לפיה ,לדברי חנין בן פנחס. ז

                                                                                                               
שרק , ויש אומרים, ת יבמות נחלקו בזהאולם במסכ, שהעראה היא נשיקת אבר, י"כאן פירש רש א

 .נחשבת כהעראה, כניסת העטרה
מיהו יש לומר דסדר . תימה אמאי מקדים רבי ישמעאל למילתייהו דרבי אליעזר ורבי יהושע...  ב

 [.'תוס. ]אכילה ושתיה סמיך
משום דצלייה קודמת ... אף על גב דרבי עקיבא היה רבו , האי דמקדים בן עזאי לרבי עקיבא ג

 [. 'תוס. ]משום דמסיק שיעורין דשייכי בכוס, והאי דמקדים ליה באידך ברייתא. לגמיעה
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או , םאם הכוונה לקיסם מהודק בין השניי, ונסתפק רב אשי< . קיסם מבין שיניה

 .לקיסם רפוי

ונוטלת ככר , כשיעור הזמן שאשה מושיטה את ידה לסל ,לדברי פלימו. ח

, שהרי אין הכתוב מדבר בהושטת יד לסל, ואף על פי  שאין ראיה לדבר, לחם

ַכר ", שנאמר, שהוקשה אשה זונה לככר לחם, זכר לדבר ָשה זֹוָנה ַעד כִּ י ְבַעד אִּ כִּ

יש ֶנֶפשָלֶחם  ֶשת אִּ אם הכוונה לככר  (א)ונסתפק רב אשי < . (ו"כ' משלי ו" )ְיָקָרה ָתצּוד ְואֵׁ

או , האם הכוונה לסל חדש, ועוד נסתפק( ב). או שלככר שהוא רפוי, מהודק ודחוק בסל

שהחדש יוצאים לתוכו , ונוח להוציא ממנו יותר מהחדש, שסל ישן חלק הוא, לסל ישן

שלחם , או ללחם קר, ם הכוונה ללחם חםא, ועוד נסתפק( ג). ראשי קסמין של אריגה

אם , ועוד נסתפק (ד). וצריך להוציאו בנחת ושוהה בהוצאתו, חם נמעך ונשמט מן היד

. שלחם חיטים חלק ונשמט יותר משל שעורים, או ללחם שעורים, הכוונה ללחם חיטים

שהלחם , או ללחם קשה, שנילוש מעיסה רכה, ועוד נסתפק אם הכוונה ללחם רך( ה)

 .ך נשמט יותר מהקשההר

 

ֶחם" ה ַעד ִכַכר לָּ ה זֹונָּ  "ִכי ְבַעד ִאשָּ

ַכר ָלֶחם", נאמר בספר משלי ָשה זֹוָנה ַעד כִּ י ְבַעד אִּ לדברי ש, וכבר נתבאר, "כִּ

שיעור סתירה שאשה ש, לומר, הקיש הכתוב אשה זונה לככר לחם, פלימו

 . הוא כשיעור הושטת יד לסל של לחם, נאסרת בו

למה הקיש הכתוב אשה זונה לככר , י טעמים נוספים"ן יתבארו בעזהולהל

 . לחם

הפסוק נדרש , [ומשמו של רבי אסי, משמו של רבי אמי]לדברי רב עוירא 

נענש כמי , כשאכל ככר לחם שלא נטל ידיו ובא ללמד שעל עוון, מסופו לראשו

 .שבא על אשה זונה

 ,שכל הבא על אשה זונה ובא ללמד, ולדברי רבא הפסוק נדרש מראשו לסופו

 .סופו שירעב לככר לחם

 

 עונש האוכל בלא נטילת ידים

 .כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם ,בי אלעזרר רבי זריקא אמר אמר

, חייב מיתה בידי שמים, שהאוכל תמיד בלא נטילת ידים ,י מפרש"רש -

ברי וכל העובר על ד, שתקנו נטילה לידים, משום שעבר על דברי חכמים

ְשֶכנּו ָנָחש"שנאמר , חכמים חייב מיתה ר יִּ ץ ָּגדֵׁ  (.'ח' קהלת י)" ּוֹפרֵׁ

משום , חייב מיתה ,בלא נטילת ידים אפילו פעם אחתבמזיד שהאוכל , כתבו 'ותוס -

עונשו חמור יותר , והמזלזל ואוכל תמיד בלא נטילת ידים, שעבר על דברי חכמים

 .אהקשה ממיתה ל ידי עניותשנעקר מן העולם ע ,ממיתה על ידי נחש

 

 אופן נטילת מים ראשונים שלפני הסעודה

, שניות הן לטומאה, [שלא שמר עליהם בטהרה], שסתם ידים, חכמים גזרו

                                                                                                               
, כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם, ונעקר מן העולם דאמר בסוכה וסנהדרין א

, לאו בחדא מחיתא נינהו דעניות, כל המשמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם, ובפרק קונם יין

 [.'תוס. ]ר"מ. או משונהאלא מיתה חטופה 

 . וגזרה זו נאמרה על הידים עד הפרק, ופוסלות את התרומה

שתי פעמים צריך ו, כשיתן עליהן מים, שהידים נטהרות מטומאה זו, ותקנו

כדי לטהר  ,ופעם שניה ,כדי לטהר את היד ,פעם ראשונה ,יד לתת מים על כל

 .בשנטמאו מהיד קודם שנטהרה ,את המים הראשונים

כך אין נטילה מטהרת , כשם שאין טומאת ידים תחת פרק היד, וכלל בידנו

, שנטמאו מן היד, המים הראשונים, ולכן אם יצאו תחת הפרק, באותו מקום

יחזרו ויטמאו , וכשישובו לתוך היד, ניםלא יטהרו שם על ידי המים האחרו

 . אותה

שיהיו ידיו , יש להיזהר בשעת נטילהש, ולכן אמר רב חייא בר אשי אמר רב

שהמים , באופן שאין בו חשש ,מתחילת הנטילה ועד הניגוב ,כלפי מעלה

 . יחזרו ליד ויטמאו אותה, שיצאו תחת הפרק אחרי הנטילה הראשונה

שהמים השניים , י כאן משמע"אולם מפירוש רש, יןכן נראה לכאורה ביאור הענ

והחשש הוא רק שמא לא יזהר ליטול את , מטהרים את הראשונים גם תחת הפרק

 .בכל המקום שנטל את הראשונים, השניים

 

 אופן נטילת מים אחרונים שאחר הסעודה

שהוא מסמא , מפני מלח סדומית, חכמים תקנו ליטול מים אחר הסעודה

 .ונותר בידיו מהסעודה, ופעמים הוא מעורב בתבשיל, יניםאת הע [מעוור]=

צריך שישפיל ידיו , שכשנוטל מים אחרונים, ואמר רב חייא בר אשי אמר רב

 .כדי שתרד הזוהמא של התבשיל שבידיו היטב, למטה

 

 האוכל פת בלא ניגוב ידים

שנאמר  ,כאילו אוכל לחם טמא ,כל האוכל פת בלא ניגוב ידים ,אמר רבי אבהו

א  'הַויֹאֶמר " ל ֶאת ַלְחָמם ָטמֵׁ ְשָראֵׁ י יִּ ם ָשםָכָכה יֹאְכלּו ְבנֵׁ יחֵׁ ם ֲאֶשר ַאדִּ יחזקאל " )ַבּגֹויִּ

  (.ג"י' ד

דבר , בלא ניגוב ידים הוא מאוס גשענין זה שהאוכל, י"ומשמע מתוך פירש רש

 .שדבר מאוס נקרא טמא, ל בא ללמד רק זאת"והכתוב הנ, פשוט הוא

 

צּודְוֵאֶשת ִא " ה תָּ רָּ  "יש ֶנֶפש ְיקָּ

ַכר ָלֶחם"לעיל נתבאר הכתוב  ָשה זֹוָנה ַעד כִּ י ְבַעד אִּ , וסוף הכתוב הזה הוא, "כִּ

יש ֶנֶפש ְיָקָרה ָתצּוד" ֶשת אִּ ומה הקשר , ונחלקו חכמים מה היא נפש יקרה, "ְואֵׁ

 . בינה לבין אשת איש

כלומר , היא נפש גבוהה" ָקָרהֶנֶפש יְ " ,יוחנן אמר רבירבי חייא בר אבא  לדברי

כל ש, ובא ללמד, והכתוב הזה נדרש מסופו לראשו, אדם שיש בו גסות הרוח

, כלומר מי שהוא גס רוח ,לבסוף נכשל באשת איש ,אדם שיש בו גסות הרוח

 .ויכשל בה, סופו שיצוד אשת איש, שנפשו יקרה

                                                                                                               
ולא מצינו שאר משקים טמאים שיטהרו אפילו , שמשקה טמא נטהר בנטילה, והרי זה חידוש ב

 .שנטהרים בהשקה למקווה, חוץ מהמים הטמאים, בטבילה
 .ולפירושו כל אכילה בלא ניגוב היא דבר מאוס וטמא" פת"י לא גרס "אפשר שרש ג
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הרבה תורה שהיא היא נפשו של תלמיד חכם שלמד " ֶנֶפש ְיָקָרה"ולדברי רבא 

ים"כמו שדרשו את הפסוק , יקרה ינִּ ְפנִּ יא מִּ יקרה היא , (ו"ט' משלי ג)" אְיָקָרה הִּ

, ובא ללמד, ל נדרש מראשו לסופו"והפסוק הנ, במכהן גדול שנכנס לפני ולפנים

, למד הרבה תורהש" ֶנֶפש ְיָקָרה"הוא אפילו אם , "ֵאֶשת ִאיש"כל הבא על ש

צּוד"  .גלגיהנם, שעבראותו עבירה  "תָּ

 

 אדם שיש בו גסות הרוח

 כל אדם שיש בו גסות הרוח ,בן יוחי בי שמעוןיוחנן משום ר אמר רבי. א

, שבגס הרוח נאמר לשון תועבה ,כאילו עובד עבודת כוכבים ,[מידת גאוה]=

ב  'התֹוֲעַבת " ָנֶקהָכל ְּגַבּה לֵׁ דת כן נאמר בענין עבוו ,('ז ה"משלי ט" )ָיד ְלָיד לֹא יִּ

יֶתָך ", כוכבים ָבה ֶאל בֵׁ יא תֹועֵׁ י ְולֹא ָתבִּ ב ְתַתֲעֶבנּו כִּ ץ ְתַשְקֶצנּו ְוַתעֵׁ ֶרם ָכֹמהּו ַשקֵׁ יָת חֵׁ ְוָהיִּ

ֶרם הּוא   (.ו"כ' דברים ז" )חֵׁ

 ,כאילו כפר בעיקר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, ורבי יוחנן עצמו אמר. ב

יֲאָך יָך קֶ ֱאֹל 'הְוָשַכְחָת ֶאת  [יך כאילואז מעלה אני על] ְוָרם ְלָבֶבָך" ,שנאמר ַהּמֹוצִּ

ים ית ֲעָבדִּ בֵׁ ם מִּ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ   (ד"י' דברים ח" )מֵׁ

כאילו בא על כל , כל אדם שיש בו גסות הרוח ,חמא בר חנינא בירולדברי . ג

ב  'התֹוֲעַבת ", שבגס הרוח נאמר לשון תועבה ,העריות " ָנֶקהָיד ְלָיד לֹא יִּ ָכל ְּגַבּה לֵׁ

ל ", כן נאמר בענין עריותו, ('ז ה"משלי ט) ֹבת ָהאֵׁ י ֶאת ָכל ַהתֹועֵׁ י ָהָאֶרץ ֲאֶשר כִּ ָעשּו ַאְנשֵׁ

ְטָמא ָהָאֶרץ יֶכם ַותִּ ְפנֵׁ  (.ז"ח כ"ויקרא י" )לִּ

 ,לעבודת כוכבים כאילו בנה במה, כל אדם שיש בו גסות הרוח ,עולאולדברי . ד

ן ָהאָ "שנאמר  ְדלּו ָלֶכם מִּ וזו היא , שמחזיק עצמו בעל נפש] ָדם ֲאֶשר ְנָשָמה ְבַאפֹוחִּ

י ַבֶּמה ֶנְחָשב הּוא [שנפשו חשובה בעיניו, גאוה  ,"ַבֶּמה"אל תיקרי  ,(ב"כ' ישעיהו ב)" כִּ

 ".ָבָּמה"אלא 

 

 כל שיש בו גסות הרוח לא ינקה מדין גיהנם

ב יָ  'התֹוֲעַבת ", נאמר בענין גסי הרוח ָנֶקהָכל ְּגַבּה לֵׁ , ('ז ה"משלי ט)" ד ְלָיד לֹא יִּ

ָיד "כמי שנתקיים בו , אפילו יש לו זכויות גדולות, שמי שהוא גס רוח, ללמד

ָנֶקה"בכל זאת , "ְלָיד  .דמדינה של גיהנם" לֹא יִּ

הקנהו  לואפי, שכל שיש בו גסות הרוח, הכתוב הזה בא ללמד, לדברי רב. א

כאברהם  ,ה שהוא שליט על הכל"בכלומר שיבח את הק, ה שמים וארץ"להקב

, לשון יד ונאמר בו ,"קונה שמים וארץ"ה "וקראו לקב, שעשה כן ,אבינו

י ֶאל ַויֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶלְך ְסֹדם ", ככתוב י ָידִּ יֹמתִּ ם ָוָאֶרץ 'הֲהרִּ ה ָשַמיִּ ל ֶעְליֹון ֹקנֵׁ " אֵׁ

 .לא ינקה מדינה של גיהנם ,(ב"כ ד"בראשית י)

                                                                                                               
 .כתיב" מפניים" א
ומהאי קרא , ולברך ראשון, לפתוח ראשון, קודם לכהן עם הארץ, יד חכםדאפילו ממזר תלמ ב

 [.י"רש. ]ילפינן ליה בהוריות
וקצת . נטרד מן העולם, כל הבא על אשת איש ואסרה על בעלה, ואמר נמי בפרק קמא דח י ה  

ויש לומר ( א. )ויש לו חלק לעולם הבא, הבא על אשת איש מיתתו בחנק, דאמר, קשה מפרק הזהב

דבר , היכא דלא הוליד ממזר, והכי משמע בפרק שלישי דיבמות. התם מיירי כשעשה תשובהד

( ב. )א"ריב... וחנק נמי כיסורין דכל המומתים מתוודין ... ותשובה עם יסורין דוקא , תשובה הוא

 [.'תוס. ]נ היכא דלא באו עליו יסורים נטרד מן העולם"א
. שהוא מדבר בגבה לב, וכן משמע מהכתוב, גסי הרוחי שהסוגיה הזו מדברת ב"כן היא גרסת רש ד

שגם אם זכויותיו גדולות כמי , שהסוגיה מדברת במי שבא על אשת איש, אך גרסת הגמרא לפנינו

 .לא ינקה מדינה של גיהנם, שנתקיים בו יד ליד

שכל שיש בו , הכתוב הזה בא ללמד, מדרשו של רבי שילא ולדברי בני בית. ב

, שנאמר בו ,ה כמשה רבינו"קיבל תורה מידו של הקב לואפי, גסות הרוח

ְבֹבת ֹקֶדש  'הַויֹאַמר " רִּ ַהר ָפאָרן ְוָאָתה מֵׁ יַע מֵׁ יר ָלמֹו הֹופִּ עִּ שֵׁ יַני ָבא ְוָזַרח מִּ סִּ ש ָדתמִּ ינֹו אֵׁ ימִּ  המִּ

 .לא ינקה מדינה של גיהנם ,('ג ב"דברים ל)" ָלמֹו

 לואפי, שכל שיש בו גסות הרוח, הכתוב הזה בא ללמד, ולדברי רבי יוחנן. ג

ְכֶפה ָאף", שנאמר בו ,שנותן מידו ליד העניעושה צדקה בסתר  ֶתר יִּ " ַמָתן ַבסֵׁ

 .לא ינקה מדינה של גיהנם ,(ד"א י"משלי כ)

 

 'דף ה

 

 אזהרה שלא יהיה אדם גס רוח

ינּו ", בכתובאזהרה לגסי הרוח  מבוארת , אמר זעירי לדברי רבא ְמעּו ְוַהֲאזִּ שִּ

הּו  י ַאל ִתְגבָּ ר 'הכִּ בֵׁ  (.ו"ג ט"ירמיה י" )דִּ

, בתורהממה שנאמר אזהרה לגסי הרוח למדה , ולדברי רב נחמן בר יצחק

ַכְחתָּ ֶאת " ֶבָך ְושָּ ם ְלבָּ ם ֱאֹלֶהיָך  'הְורָּ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ יֲאָך מֵׁ יםַהּמֹוצִּ ית ֲעָבדִּ בֵׁ , (ד"י' דברים ח" )מִּ

ֶמר "נאמר ש, דבר זה אסור הואו', כלומר גסות הרוח מביאה לידי שכחת ה ִהשָּ

י ְמַצְּוָך ַהיֹוםֱאֹלֶהיָך  'הְלָך ֶפן ִתְשַכח ֶאת  ְשָפָטיו ְוֻחֹקָתיו ֲאֶשר ָאֹנכִּ ְצֹוָתיו ּומִּ י ְשֹמר מִּ ְלתִּ " ְלבִּ

" השמר"כל מקום שנאמר , בי אבין אמר רבי אילעאואמר ר], (א"י' דברים ח)

משום שהיא , גסות הרוח אסורה, ואם כן, [אינו אלא לא תעשה, "אל"ו" פן"

 .'מביאה לידי איסור שכחת ה

 

 סוף אדם שיש בו גסות הרוח

כל אדם , רב אמיפעמים משמו של רב אסי ופעמים משמו של  ,דרש רב עוירא

יֶננּו ְוֻהְּמכּו רֹוּמּו ְּמַעט " ,שנאמר, מחשיבותומתמעט  לסוף ,שיש בו גסות הרוח ְואֵׁ

ָּמלּו ֹבֶלת יִּ ָקְפצּון ּוְכרֹאש שִּ , כלומר מאחר שמתרומם ומתגאה ,(ד"כ ד"איוב כ" )ַכֹכל יִּ

שנאמר , לגמרימתבטל אלא , מתמעט ולא זו בלבד אלא אף אינו מתקיים כלל

יֶננּו"  ".ְואֵׁ

כלומר אם חוזר , "ְוֻהְּמכּו", שנאמר, רהם אבינוכאב נאסף בזמנו, ואם חוזר בו

ָקְפצּון ַכֹכל" ,שמנמיך עצמו, ונעשה עניו , כלומר יקפץ ויאסף מהעולם, "יִּ

". כל"כאברהם יצחק ויעקב שנאמר בהם לשון , שימות בזמנו מות ישרים

ים ", אברהם נאמר בו ן ָבא ַבָימִּ ַרְך ֶאת ַאְבָרהָ  'ַוהְוַאְבָרָהם ָזקֵׁ , ('ד א"בראשית כ)" ַבֹכלם בֵׁ

י ָוֹאַכל "יצחק נאמר בו  א לִּ ד ַוָיבֵׁ פֹוא הּוא ַהָצד ַציִּ י אֵׁ ְצָחק ֲחָרָדה ְּגֹדָלה ַעד ְמֹאד ַויֹאֶמר מִּ ַוֶיֱחַרד יִּ

ֹכל  ְהֶיהמִּ הּו ַּגם ָברּוְך יִּ ַקח ָנא ֶאת ", ויעקב אמר ,(ג"ז ל"בראשית כ" )ְבֶטֶרם ָתבֹוא ָוֲאָבֲרכֵׁ

ְר  י ֱאֹלבִּ י ַחַננִּ י ֲאֶשר ֻהָבאת ָלְך כִּ י ֹכל ים קִּ ָכתִּ י ֶיש לִּ ָקחְוכִּ ְפַצר בֹו ַויִּ  (.א"ג י"בראשית ל" )ַויִּ

ָּמלּו", ואם אינו חוזר להנמיך עצמו ֹבֶלת יִּ סופו להיות נמלל כלומר , "ּוְכרֹאש שִּ

 ,יש מי שאומר. ונחלקו רב הונא ורב חסדא בביאור הדבר. כראש השיבולת

שהוא , [סאסאה דשיבלתא]=שהכוונה לגבהו של שבולת שקוראים זקן השבולת 

, ויש מי שאומר שהכוונה לשבלים הגבוהים. רגיל להיות נשבר ונופל מאיליו

                                                                                                               
 .כתיב" אשדת" ה



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע

  95ליון חיג
 ד"י – 'ב סוטהמסכת 
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 . ונקראים ראש שיבולת משום שאדם רגיל להיות לוקטם תחילה

 

 ה לשפל רוח"קרבת הקב

א ", נאמר ם ְוִנשָּ ַמר רָּ ן ַעד וְ ִכי ֹכה אָּ א ָקדֹוש ְשמֹו ָמרֹום ְוָקדֹוש ֶאְשכֹון ֹשכֵׁ ְוֶאת ַדכָּ

יםּוְשַפל רּוַח  ְדָכאִּ ב נִּ ים ּוְלַהֲחיֹות לֵׁ ונחלקו רב , (ו"ז ט"ישעיה נ)" ְלַהֲחיֹות רּוַח ְשָפלִּ

 ".ְוֶאת ַדָכא ּוְשַפל רּוחַ "הונא ורב חסדא מהו 

אני מגביהו עד ששוכן  כלומר, "אכָ י דַ תִּ אִּ ", את הכתוב כךדורש מהם אחד 

 .אצלי

אני מרכין שכינתי כלומר , "אכָ ת דַ י ֶא נִּ אֲ ", את הכתוב כךדורש מהם ואחד 

 .אצלו

שהרי , ה מרכין שכינתו אצל הדכא"שמסתבר כדעת האומר שהקב, ואמרו

 ,והשרה שכינתו על הר סיני ,[כגון תבור וכרמל] ה הניח כל הרים וגבעות"הקב

 .ולא גבה הר סיני למעלה

 

 אהוב את הנמוכים

שהרי , לאהוב את הנמיכות ,לעולם ילמד אדם מדעת קונו ,יוסףרב ר מא

, שבאו לתת עליהם התורה, כגון תבור וכרמל ,ה הניח כל הרים וגבעות"הקב

  .והשרה שכינתו בסנה ,והניח כל אילנות טובות ,והשרה שכינתו על הר סיני

 

 אדם שיש בו גסות הרוחעוד דברים שנאמרו ב

שנאמר , ראוי לגדעו כאשירה ,כל אדם שיש בו גסות הרוח ,אלעזר אמר רבי .ב

ה ָהָאדֹון "בגסי הרוח  נֵׁ ף ֻפאָרה ְבַמֲעָרָצה  'ההִּ ים ְצָבאֹות ְמָסעֵׁ י ַהקֹוָמה ְּגדּועִּ ים ְוָרמֵׁ ְוַהְּגֹבהִּ

ְשָפלּו ְזבְ "וכן נאמר באשרה ( ג"ל' ישעיה י" )יִּ ם ֹכה ַתֲעשּו ָלֶהם מִּ י אִּ ֹבָתם כִּ ֹתצּו ּוַמצֵׁ יֶהם תִּ ֹחתֵׁ

רּו  עּון ְתַשבֵׁ ֶהם ְתַגדֵׁ ירֵׁ שַוֲאשֵׁ ְשְרפּון ָבאֵׁ יֶהם תִּ ילֵׁ לא , וכשם שבאשירה (.'ה' דברים ז" )ּוְפסִּ

, כמו שנאמר, ולאבד את השם, אחריהלשרש אלא יש , די בגידוע לבדו

ן ַהָּמקֹום ַההּוא" ַבְדֶתם ֶאת ְשָמם מִּ  .כן ראוי להיות בגסי הרוח, ('ב ג"ידברים )" ְואִּ

כלומר אינו  ,אין עפרו ננער ,כל אדם שיש בו גסות הרוח ,אלעזר ואמר רבי. ג

י ְיקּומּון ", שנאמר, אמקיץ בתחיית המתים ָלתִּ ֶתיָך ְנבֵׁ ְחיּו מֵׁ י ָעָפר יִּ יצּו ְוַרְננּו ֹשְכנֵׁ י ָהקִּ כִּ

יל ים ַתפִּ י "אלא  "שכבי בעפר"לא נאמר , (ט"ו י"שעיה כי" )ַטל אֹוֹרת ַטֶלָך ָוָאֶרץ ְרָפאִּ ֹשְכנֵׁ

 .ולא גסי רוח, והם השפלים, יהםלעפר בחי כלומר אותם שנעשו שכנים ,"ָעָפר

 ,עליוומקוננת שכינה מיללת כל אדם שיש בו גסות הרוח   ,אלעזר ביואמר ר. ד

י ָרם "שנאמר  ָדע 'הכִּ ֶּמְרָחק ְייֵׁ ְרֶאה ְוָגֹבַּה מִּ ה "שהקב ('ו ח"הלים קלת)" ְוָשָפל יִּ

ועל הגבוה ממרחק כלומר ימים רבים קודם שתבוא עליו , רואה את השפל

ְדָבר "יודע לשון שבר כמו . פורענות יידע ויתאונן עליו י ַהּמִּ יר ְוֶאת קֹוצֵׁ י ָהעִּ ְקנֵׁ ַקח ֶאת זִּ ַויִּ

ים  י ֻסכֹותְוֶאת ַהַבְרֳקנִּ ת ַאְנשֵׁ  .(ז"ט' שופטים ח)" ַוֹיַדע ָבֶהם אֵׁ

מתמעט כלומר , לסוף נפחת ,כל אדם שיש בו גסות הרוח ,אשי ואמר רב. ה

                                                                                                               
ל "מתים שבחווכן הא דאמר פרק בתרא דכתובות ( ב), אמאי לא חשיב האי במשנת חלק, תימה א

ומלוי ( ד), ותו גרסינן התם עמי הארץ אינן חיים אלא אם כן יהנו תלמידי חכמים( ג), אינן חיים

 [.'תוס. ]י"ר' תוס. רביות מצינו באגדה שאינן חיים לעולם הבא

ת ְוַלַסַפַחת " שנאמר ,מחשיבותו ונעשה פחות באנשים  ד"ויקרא י" )ְוַלֶבָהֶרתְוַלְשאֵׁ

כלומר על ידי שמנשא עצמו בא לידי ספחת שאינו עיקר באנשים אלא  ,(ו"נ

ים ְוַעל " מרשנא ,אלא לשון גבוה "שאת"אין ש. נספח וטפל ים ָהָרמִּ ְוַעל ָכל ֶהָהרִּ

ָשאֹות ְוָהָיה ָכל " ,שנאמר ,אלא טפילה "ספחת"ואין  (ד"י' ישעיהו ב)" ָכל ַהְּגָבעֹות ַהנִּ

ַכר ָלֶחם ְוָאַמר  ְשַתֲחֹות לֹו ַלֲאגֹוַרת ֶכֶסף ְוכִּ יְתָך ָיבֹוא ְלהִּ י ָנא ֶאל ַאַחת ַהְכֻהנֹותַהנֹוָתר ְבבֵׁ נִּ  ְסָפחֵׁ

  (.ו"ל' ב' שמואל א)" ֶלֱאֹכל ַפת ָלֶחם

 

 ה בראיית השפל"מידת הקב

. ה מדת בשר ודם"בא וראה שלא כמדת הקב ,רבי אלעזראו דרש רב עוירא 

 ,לקרבו ולהשתדל עמו וחשוב בעיניו, גבוה רואה את הגבוה ,מדת בשר ודם

את ורואה  ,גבוההוא  ,אינו כןה "מדת הקבאבל . ואין גבוה רואה את השפל

י ָרם "מר שנא ,השפל ְרֶאה 'הכִּ  ".ְוָשָפל יִּ

 

 ה איני יכול לדור עמו"על מי אומר הקב

 ,אדם שיש בו גסות הרוחכל  ,מר עוקבאאו אמר רב חסדא כך , ללשון ראשון

י" מרשנא ,לדור בעולם יכוליםאין אני והוא  ,ה"אמר הקב הּו אֹותֹו  בְמָלְשנִּ עֵׁ ֶתר רֵׁ ַבסֵׁ

ית  יַאְצמִּ ָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכלְּגַבּה עֵׁ ם ּוְרַחב לֵׁ ֹאתֹו לֹא "אל תקרי  ,('ה א"תהלים ק)" ַניִּ

תֹו לֹא אּוָכל"אלא  "אּוָכל   ".אִּ

אמר על מספרי לשון הרע  ,מר עוקבאאו אמר רב חסדא כך , וללשון שני

י" ,מרשנא ,לדור בעולם יכוליםאין אני והוא  ,ה"הקב הּו אֹותֹו  גְמָלְשנִּ עֵׁ ֶתר רֵׁ ַבסֵׁ

ָבב ית ַאְצמִּ  ם ּוְרַחב לֵׁ יַניִּ ֹאתֹו לֹא "אל תקרי  ,('ה א"תהלים ק)" ֹאתֹו לֹא אּוָכלְּגַבּה עֵׁ

תֹו לֹא אּוָכל"אלא  "אּוָכל   ".אִּ

 

 חולשת גס הרוח

 ,אפילו רוח קימעא עוכרתו ,כל אדם שיש בו גסות הרוח ,אלכסנדרי אמר רבי

י"שנאמר , כלומר פורענות קלה טורפתו ומאבדתו ַכָים  [דגסי הרוח]= םְוָהְרָשעִּ

ְגָרש  יטנִּ יָמיו ֶרֶפש ָוטִּ ְגְרשּו מֵׁ ט לֹא יּוָכל ַויִּ י ַהְשקֵׁ ומה ים שיש בו כמה  ,('כ ז"ישעיהו נ" )כִּ

של  אדם שאין בו אלא רביעית אחת ,רוח קימעא עוכרתו ,לוג של מים רביעיות

 .ל אחת כמה וכמהע ,דם

 

 אדם אין בו אלא רביעית דם

שרביעית , ושיעור זה הלכה למשה מסיני, האדם מתקיים,ברביעית דםש ,י פירש"רש

  ."על כל נפשות מת לא יבא"וקרינא ביה  ,מפני שהיא נפש ,דם מת מטמא באהל

ואין בו אלא משקל עשרים , שממנו משתית הלב ,שהכוונה לדם הצלול ,ח פירש"ור

 .שהיא רביעית הלוג, וחמישה סלעים

                                                                                                               
 .כתיב" מלושני" ב
 .כתיב" מלושני" ג
עולם אריב עם אותן כי לא ל' דקראי דלעיל משתעי בשפלים ונדכאים להחיות רוח שפלים וגו ד

אבל הרשעים שאינן שפלים ונדכאים ' בורא ניב שפתים וגו' דרכיו ראיתי וגו' שפלים בעון בצעו וגו

 [.י"רש. ]כים נגרש כים המגרש ומשליך רפש וטיט לשפתיו סביביו



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע

  95ליון חיג
 ד"י – 'ב סוטהמסכת 
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 גאווה לתלמיד חכם

צריך שיהא בו אחד משמונה  למיד חכםת ,חייא בר אשי אמר רב אמר רבי

, כלומר צריך שתהא בו מעט גאווה, הוא משקל קטן הנקרא עוכלא ,בשמינית

ויהיו דבריו מתקבלים עליהם בעל , כדי שלא יהיו קלי הראש מסתוללים בו

שמעט גסות זו נאה והוגנת לתלמיד , וכן אמר רב הונא בריה דרב יהושע. כרחם

בנידוי יהא מי שיש בו , וכן אמר רבא. כסאסא המעטרת את השבולת, חכם

לפי שאין בני , ובנידוי יהא מי שאין בו גסות מועטת, גסות הרוח יותר מהראוי

 .ואין בו כח להוכיחם, עירו יראים ממנו

אין ראוי שתהא באדם גסות הרוח ש, אומרו, חולק עליהםורב נחמן בר יצחק 

 'התֹוֲעַבת ", שכך נאמר בה, שהיא דבר גרוע מאוד, לא כולה ולא מקצתה, כלל

ב  ָנֶקהָכל ְּגַבּה לֵׁ  ('ז ה"משלי ט" )ָיד ְלָיד לֹא יִּ

 

 תפילתו של מי נשמעת

שהוא  משים לבו כבשר אלא אם כן ,אין תפלתו של אדם נשמעת ,אמר חזקיה

י ֹחֶדש ְבָחְדשֹו ּומִּ ", מרשנא, ולא כאבן שהיא קשה, רך דֵׁ י ַשָבת ְבַשַבתֹו ְוָהָיה מִּ ָיבֹוא ָכל דֵׁ

ְשַתֲחֹות ְלָפַני ָאַמר  יבואו , כלומר אותם שהם בשר, (ג"כ ו"ישעיהו ס) "'הָבָשר ְלהִּ

  .אבל גסי הרוח לא יבואו, כי הם נשמעים לפני, ויתפללו

 

 מי זוכה לרפואה

ְהֶיה בֹו", נכתב בו לשון רפואהבשר  ,זירא אמר רבי י יִּ ין  ּוָבָשר כִּ ְבֹערֹו ְשחִּ

ְרָפא שבכל הכתובים שנזכר , נכתב בו לשון רפואהאדם לא , (ח"ג י"ויקרא י)" ְונִּ

ת אֹו "כגון ], לא נאמר בם לשון רפואה, "אדם"בשם  ְהֶיה ְבעֹור ְבָשרֹו ְשאֵׁ י יִּ ָאָדם כִּ

קרוב להתרפאות  ,מי שהוא רך ועניו כבשרש, לומר לך ,[('ג ב"ויקרא י)" ַסַפַחת

 .אין רפואה למכותיו ,אבל מי שהוא קשה כאדמה ,עליו םהבאי םיסורימ

 

 ר"ם ובש"נוטריקון אד

ם "אד. כנוטריקון שמו, למה נקרא אדם כן לפי שכולו הבל, יוחנן אמר רבי

 א"וי] רוחהסושה בהוא נוטריקון ר "בשו .ארהמם דפר אהוא נוטריקון 

אין ראוי לו , לו הבלומאחר שהאדם כו .מהר [ן"שכן בשר נכתב בשי ,אֹולש

 .להתגאות

 

 מעלת נמוכי הרוח

 ,ה"בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב ,יהושע בן לוי אמר רבי

מקריב  ,שכר עולה בידורק  ,אדם מקריב עולה ,שבשעה שבית המקדש קיים

מעלה עליו הכתוב כאילו  ,אבל מי שדעתו שפלה ,שכר מנחה בידורק  ,מנחה

י ֱאֹל"שנאמר  ,ולםהקריב כל הקרבנות כ ְבחֵׁ ְשָבָרה  [כל הזבחים]= יםקִּ זִּ ב רּוַח נִּ לֵׁ

                                                                                                               
הכל לפי החדשים ושינוי , ומתגברת באדם, מרה היא ליחלוחית מרה היוצאה מן המרירה שבכבד א

יש שקורין בדברי הרופאים , ועל ידיה באין חליים ונגעים ומכאובות, לפי המאכל שאוכלו, העתים

 [.י"רש. ]ויש שקורין מרירה אדומה, מרירה שחורה

ְדֶכה ֱאֹל ְשָבר ְונִּ ְבֶזהקִּ נִּ  ,אין תפלתו נמאסתולא עוד אלא ש(. ט"י א"תהלים נ" )ים לֹא תִּ

ְדֶכה ֱאֹל" ,שנאמר ְשָבר ְונִּ ב נִּ ְבֶזהקִּ לֵׁ  ".ים לֹא תִּ

 

 השם אורחותיו בעולם הזה

שמחשב הפסד מצוה , כל השם אורחותיו בעולם הזה ,רבי יהושע בן לויואמר 

י "שנאמר  ,ה"זוכה ורואה בישועתו של הקב ,כנגד שכרה ַח תֹוָדה ְיַכְבָדְננִּ ְוָשם ֹזבֵׁ

ַשע ֱאֹל שין שמאלית ב "ְוָשם ֶדֶרְך"אל תקרי  (ג"כ' תהלים נ)" יםקִּ ֶדֶרְך ַאְרֶאנּו ְביֵׁ

 .'יראה בישועת ה, ם דרכושָ הַ שֶ , לומר, שין ימניתב "ְוָשם ֶדֶרְך"אלא 

 

 כיצד האיש מקנא לאשה

שיאמר לה בעלה בפני שני , הקינוי שהאשה נאסרת על ידו בסתירה הוא

והלכה ונסתרה עם , וכשאמר לה בעלה כן. אל תסתרי עם איש פלוני, עדים

, [כלומר כדי העראה, ושהתה כדי טומאה, שנכנסה עמו לבית הסתר], אותו פלוני

עד שתשתה את המים , נאסרה גם לתרומה, ואם היא כהנת, לבעלה נאסרה

, היא נאסרת מחמת הספק, אבל כל זמן שאינה שותה, המרים ויתברר ספיקה

 .בולתרומה[ ולבועל]ונאסרה לבעלה , שמא זנתה בסתירתה

, אבל לא נסתרה עם אותו פלוני, ודווקא כשנסתרה אחר הקינוי היא נאסרת

 .אינה נאסרת, אף על פי שקינא לה בעלה ממנו, אלא רק דברה עימו בשוק

אבל אמר , ודווקא כשאמר לה בעלה שלא תיסתר עם פלוני הדבר נחשב קינוי

ולפיכך אפילו נסתרה עם אותו פלוני אחר , אין כאן קינוי, לה שלא תדבר עימו

 .לבעלה ולתרומהאינה נאסרת , התראה זו

 

 מת קודם שהשקה חולצת ולא מתייבמת

אשתו זקוקה לאחיו ליבום או , והניח אח, ומת בלא בנים, שוי אשהמי שהיה נ

 . חליצה

אבל אם תחילה קינא לה בעלה , אכן כן הדין כשהאשה מותרת לבעלה ולאחיו

וקודם שהספיקה , ובכך נאסרה לו עד שתשתה את המים המרים, ונסתרה

 . הרי זו חולצת ולא מתייבמת, מת בלא בנים, לשתות

, ולא הספיק להשקותה, שזאת שקינא לה בעלה, ן למדומני, ונחלקו חכמים

 .חולצת ולא מתייבמת

 

ממה שנאמר באשה , ענין זה למדש, אמר רב יוסף, ללשון ראשון בגמרא

ָשה ּוְבָעָלּה " ,המזנה תחת בעלה יש אִּ ַקח אִּ י יִּ ם כִּ י ְוָהָיה אִּ יָניו כִּ ן ְבעֵׁ ְמָצא חֵׁ ּה לֹא תִּ א בָּ צָּ מָּ

ר  בָּ יתֹוְוכָ ֶעְרַות דָּ בֵׁ ְלָחּה מִּ יֻתת ְוָנַתן ְבָיָדּה ְושִּ ֶפר ְכרִּ ה . ַתב ָלּה סֵׁ ְיתָּ ה ְוהָּ ְלכָּ ה ִמֵביתֹו ְוהָּ ְצאָּ ְויָּ

לאחר שתצא ממנו , שהמזנה תחת בעלה, לומר ,('ב-'א ד"דברים כ)" ְלִאיש ַאֵחר

היבם אינו , בלשון התורהו, תוכל להינשא לאיש אחר דווקא, בגט או במותו

זו , ואם כן, שהרי היא זקוקה לו מכח נישואין ראשונים, "חראיש א"נחשב 

                                                                                                               
ונסתרה " "וקנא את אשתו והיא נטמאה", אמורים בפרשה" ונטמאה"שלשה , כדילפינן לקמן ב

סורה לבועל אם ימות בעלה ואחד שא, אחד שאסורה לבעל" תחת אישה ונטמאה" "והיא נטמאה

 [.י"רש. ]ואחד שאסורה לתרומה, או יגרשנה



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע

  95ליון חיג
 ד"י – 'ב סוטהמסכת 
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 . לא תוכל להתייבם לאחיו, שנאסרה לבעלה מחמת זנות

כמו שלא היתה יוצאת מבעלה בלא , ומכל מקום אין יוצאת ממנו בלא חליצה

 .גט

ואין צריכות חליצה מן , שצריכות גט מהבעל, ואין זה דומה לאיילונית ואשת סריס

 . ן יש מיעוט מפורש אף לעניין חליצהכי בה, היבם

אנו מעמידים אותו לעניין ספק , שיש עדים שזינתה, ואף על פי שהפסוק מדבר באשה

 .אנו יודעים מפסוק אחר, כי לאסור זונה גמורה על אחיו של בעל, זונה

 

שהרי אמרה , ענין זה למד מסבראש, אמר רב יוסף, וללשון שני בגמרא

כדאמר ], כדי שלא תהרסנו, שיוציא אותה מביתו, למי שאשתו זינתה, התורה

להכניס , ואם כן איך יתכן שנצווה ליבם ,[לעיל זנותא בביתא כי קריא לשומשמא

, אין כאן מצות ייבום, ומכיוון שלא יתכן שנצווה לו להכניסה, אשה כזו לביתו

 .והרי היא אסורה לו

 

 'דף ו

 

שכן , מד מסברא אחרתענין זה לש, אמר רב יוסף, וללשון שלישי בגמרא

מחמת שגירשה בעלה הראשון , למי שמכניס אשה כזו, "אחר"התורה קראה  

וזה הכניס רשעה לתוך , שזה הוציא רשעה מביתו, שאין בן זוגו של ראשון]=זנות 

שנצווה ליבם , ואם כן איך יתכן, שגרוע הוא מהראשון, והכוונה בזה ,[ביתו

ומכיוון שלא יתכן שנצווה לו , "אחר"ועל ידי כן יקרא שמו , להכניס אותה

 .אין כאן מצות ייבום, להכניסה

אבל . אין לו לייבמה ולכונסה, ודווקא כשזנתה אצל זה שבאה להתייבם לאחיו

אם , מאחר שממנו יצאה בשם טוב, ואצלו לא זנתה, אם הלכה ונישאת לאחר

 .אאחיו ייבם אותה, מת בלא בנים

 

אם הסתירה מקלקלת את שכן , מרענין זה למד בקל וחו, ולדברי רבא

כל שכן , עד עתהשהיתה מותרת לו , לאוסרה לבעלה, הנישואין הללו

שהיתה אסורה , שלא תותר מחמתם ליבם, שתקלקל הסתירה את הנישואין

 .בחיי בעלהלו עד עתה 

 

ממה שנאמר שלוש פעמים  ענין זה למד, [ט"בדף כ' שהביאו התוס] ולפי הירושלמי

 .ואחד ליבם, ואחד לבועל, עלאחד לב, "ונטמאה"

 

 כהן גדול שקידש אלמנה ומת בלא בנים

נתבאר שלסברת רבא הנאסרת לבעלה מחמת זנות ומת בעלה בלא בנים קל 

וחומר שנאסרת לייבם שכן אם במותר לה נאסרה כל שכן שאסורה באסור 

 .לה

                                                                                                               
ואין קרוי אחר אלא הנושאה מתוך אלמנות או גירושין על מי שקלקלה . דאיכא למימר הדרה בה א

 [.י"רש. ]תחתיו

ומת בלא , שכשכהן גדול מקדש אלמנה האסורה לו, אכן אין ללמוד באופן הזה

, שהרי אין כאן שום קל וחומר, תהא אסורה להתייבם לאחיו כהן הדיוט, ניםב

אלא מתחילה היתה אסורה , שהרי זו לא היתה מותרת לבעלה ונאסרה

לאחיו אבל , שהוא כהן גדול, ודווקא לבעלה היא אסורה ועומדת, לבעלה

 .שהוא כהן הדיוט היא מותרת להתייבם

 

 אשת כהן שנאנסה ומת בלא בנים

אבל אשת ישראל , נאסרת לבעלה ,שנבעלה לאחרים אפילו באונס, הןאשת כ

 .גאם נבעלה לאחרים באונס, אינה נאסרת לבעלה[ באו כהן חלל]

מותרת להתייבם  ,והיה לו אח חלל ,מתו, ונאסרה לבעלה, שנאנסה, ואשת כהן

כל שכן , נאסרה, שהיתה מותרת לו, אם בבעלה], ואין לאסור מקל וחומר, לו

כי אצל אחיו אין בעילת אונס , [שהיתה אסורה לו עד עכשיו, חיושתאסר בא

יאסור , שאיסור שאינו קיים אצלו, ואי אפשר ללמוד מקל וחומר, אוסרת כלל

 . לו

 

 ואלו אסורות לאכול בתרומה

וכן נאסרת לאכול , נאסרת לו, שאשה שקינא לה בעלה ונסתרה, כבר נתבאר

 . עד שתשתה את המים המרים, תרומה

ולפיכך אם , ונשארות באיסורן לעולם, שאין המים בודקים אותן, סוטותויש 

 .אף על פי שלא מתו, אסורות, ואם שתו, אין משקין אותן, לא שתו

אלא , המים המרים לא באו, שכן. אינה שותה, האומרת טמאה אני לך. א

אבל כשהיא עצמה אומרת טמאה , אם נטמאה האשה או לא, לברר את הספק

, ואין זה דומה לסתם אשה]. ולכן אינה שותה, לדבר שאמרה אמת רגליים, אני

, משום שאנו חוששים, שאינה נאמנת, שיש אומרים, טמאה אני, שאומרת לבעלה

אבל זו האומרת כן אחר , שאומרת אמת, ואין שום רגלים לדבר, שעיניה נתנה באחר

 [.ונאמנת, רגלים לדבר שאומרת אמת, קינוי וסתירה

שכן המים המרים לא . אין המים בודקים אותה, שנטמאהכשבאו עדים . ב

אבל כשיש עדים , אם נטמאה האשה או לא, אלא לברר את הספק, באו

ומאחר שאינה שותה נאסרת בתרומה לעולם בלא , שנטמאה שוב אין כאן ספק

בין , בין לפני שהשקוה, שאפילו עד אחד נאמן לעניין זה, שמסתבר', וכתבו תוס]. היתר

 .י מתי באו העדים"ובהמשך יתבאר בעזה[. קוהלאחר שהש

שוב לא תשתה , יש אופנים שהאומרת איני שותה. האומרת איני שותה. ג

כי מאחר שאמרה , ומעתה לא נוכל לברר את הספק, לעולם גם אם תרצה

ומאחר שאין אפשרות לברר את הספק על ידי , שוב לא תשתה, שאינה שותה

א שכן הדין כשאמרה איני שותה קודם "י]. הרי היא באיסורה לעולם, המים

, משקים אותה על כורחה, אבל אמרה כן אחרי שנמחקה המגילה, שנמחקה המגילה

, אם אמרה באופן מוחלט, ט"אולם לדעת רבי עקיבא בדף י. 'כמבואר להלן בדף כ

 [.כאומרת טמאה אני, גם אחרי שנמחקה המגילה, אין משקין אותה, שאינה שותה

                                                                                                               
כדכתיב בכהנים , ומותר בנשים הפסולות לכהונה, ונתחלל מן הכהונה, שנולד לכהן מן הגרושה ב

 [.י"רש. ]אלמא זרעו חלל, "ולא יחלל זרעו"ולות הנושאין פס
ומשמע דיש , מיעוטא הוא, "והיא"ומדכתיב , הא נתפשה מותרת, "והיא לא נתפשה"דכתיב  ג

 [.י"רש. ]שאפילו נתפשה אסורה, אחרת
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שהרי לא נוכל , ל"אסורה לעולם מהטעם הנ רוצה להשקותה כשבעלה אינו. ד

 [.וזה שייך רק קודם שתשתה]. לברר את הספק לעולם

ָקה "שנאמר , מעתה אין המים בודקים אותה, כשבעלה בא עליה בדרך. ה ְונִּ

ָשא ֶאת ֲעֹוָנּה וא תִּ ָשה ַההִּ ָעֹון ְוָהאִּ יש מֵׁ שאין האשה , ללמד ,(א"ל' במדבר ה)" ָהאִּ

ונשארת , וממילא לא יתברר ספק זה, אם האיש אינו נקי מעון זה, דקתנב

 .באיסורה לעולם

 

 סוטה שיש לה עדים במדינת הים

, והאיר עינינו ממשנתנו, את הדברים הבאים אמר לנו רב ששת, אמר רב עמרם

 .כלומר הביא ראיה לדבריו מהמשנה

ויש עדים , אשה שקינא לה בעלה ונסתרהכלומר , סוטה, אמר רב ששתוכך 

אף על פי שאין אנו , מזה שנסתרה עמובאיזה מקום בעולם שראו שנטמאה 

, וטעמו של דבר. אין המים בודקים אותה, ובאים להשקותה, יודעים מעדותם

יָשּה ", שנאמר י אִּ ינֵׁ עֵׁ ְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם מֵׁ יש ֹאָתּה שִּ ְטָמָאה ְוָשַכב אִּ יא נִּ ְסְתָרה ְוהִּ ְוֵעד ֵאין ְונִּ

ְתָפָשהּה בָּ  וא לֹא נִּ אין הפרשה מדברת אלא כשאין עדות , לומר, (ג"י' במדבר ה" )ְוהִּ

 .אאין המים בודקים אותה, אבל יש עדות בדבר, בדבר

שאשה שקינא לה , שכן שנינו בה, בוהביא רב ששת ראיה לדבריו ממשנתנו

 היא בכלל הנשים שאינן, והעידו שהיא טמאה, ובאו לה עדים, בעלה ונסתרה

דין פשוט הוא שהיא , והנה אם באו העדים קודם שתשתה. אוכלות תרומה

ועל כרחך . ולא הוצרכה משנתנו ללמד זאת, שהרי היא זונה, נאסרת בתרומה

ומשום , ולא בדקוה, שאפילו אם כבר השקוה את המים, באה משנתנו ללמד

 ,והעידו שנטמאת, אם לאחר מכן באו עדים, כך היינו סבורים שהיא טהורה

אלא עדי אמת , שהרי שתתה ולא בדקוה המים, אין אומרים עדי שקר הם

וכל שיש לה עדים , כי עדים אלו ראו שנטמאת, ומה שלא בדקוה המים, הם

 . אין המים בודקים אותה, על הטומאה

שכן גם אם , לדברי רב ששתשאין להביא ראיה ממשנתנו , ורב יוסף אמר

, אין ראיה מכך שלא בדקוה, המים בודקים את זאת שיש עדים שנטמאה

כי אפשר שאף שהיתה ראויה , שהעדים המעידים שנטמאה שקרנים הם

שהזכות תולה לאשה , דעת חכמים, שכן לפי דבריו], הזכות תלתה לה, להיבדק

ולכן לא בדקוה  ,[י בסמוך"כפי שיתבאר בעזה, שלא יבדקוה כלל, במים המרים

 .ל פיהם היא נאסרתוע, נסמוך עליהם, ועתה שבאו העדים, המים

שלפי ], ומתחילה אמרו שגם רב ששת לא אמר דבריו אלא לפי דעת חכמים

, אבל לפי דעת רבי שמעון ,[שהזכות מועילה לאשה במים המרים, דעתם, דבריו

, שאין שום זכות תולה במים המרים להציל האשה מפני בדיקתם, האומר

כפי , ליהם לעזשאם לא כן אתה מוציא ע, ולעולם הם בודקים את האשה

אין עדים מצילים את האשה מבדיקת הוא הדין ש, י בהמשך"שיתבאר בעזה

ולעולם היא נבדקת על ידם גם כשיש עדים באיזה מקום שראו , מים המרים

                                                                                                               
אין מקרא , ולסוטה ודאית שלא תשתה עוד, לעד אחד נאמן בסוטה, אף על גב דדרשינן לעיל א

וכל " והביא האיש את אשתו"הוא דאמר " ועד אין בה"ודרשינן ליה נמי הכי , יוצא מידי פשוטו

 [.י"רש. ]אין המים בודקין אותה, הא יש בה עד, הפרשה
וללמד , דהא דרשיניה לסוטה ודאית שיש בה עד אחד לפנינו, משום דקרא לאו ראיה הוא כל כך ב

 [.י"רש. ]שלא תשתה

זו שיש עדים , שגם לדעת רבי שמעון, אולם במסקנה מבואר. שנטמאה

כל מקום ומ, י בסמוך"כפי שיתבאר בעזה, אין המים בודקים אותה, שנטמאה

 .גכי אין הדבר שכיח, אין לחוש שכשלא יבדקוה המים יצא לעז על המים

- 

שאין המים , בה מבואר שהדין כדברי רב ששת, ובסוף הסוגיה שנינו ברייתא

ּה"אך לא מהכתוב , בודקים סוטה שיש לה עדים שממנו למד זאת , "ְוֵעד ֵאין בָּ

ְטְמ "והוא , אלא מכתוב אחר, דרב ששת ם לֹא נִּ ָשה ְואִּ ה ִהוא ָאה ָהאִּ ְקָתה ּוְטֹהרָּ ְונִּ

ְזְרָעה ָזַרע היא זוכה להיות , שאם לא בדקוה המים, המלמד, (ח"כ' במדבר ה)" ְונִּ

שאם בכל אופן שלא בדקוה המים היא נזרעת , ואמרו בברייתא. נזרעת זרע

ָשה", די היה לכתוב, זרע ְטְמָאה ָהאִּ ם לֹא נִּ ְזְרעָ  ... ְואִּ ְקָתה ְונִּ ומתוך כך , "ה ָזַרעְונִּ

וא"שכתב גם  אלא צריך , שלא די בכך שלא תימצא טמאה, למדנו, "ּוְטֹהָרה הִּ

כגון שיש , כי פעמים לא יבדקוה המים אף על פי שאינה טהורה, שתהא טהורה

או שנשאו ונתנו בה מוזרות , או שהזכות תולה לה, לה עדים במדינת הים

ומכל מקום זרע לא תזרע , נבדקתשבכל האופנים הללו גם כן אינה , הבלבנה

וא"אלא כשיתקיים בה  ולא , "ְטֹהָרה", שיש בכך שלושה מיעוטים, "ּוְטֹהָרה הִּ

, ו יתירה"וי, "ּוְטֹהָרה. "שניצלה מהמים על ידי שיש לה עדים במדינת הים

וא" [.ו"ורבי שמעון אינו דורש את הוי], למעט את זו שתלתה לה הזכות מיעוט " הִּ

ומתוך שהוצרכה . זו שהיו נושאות ונותנות בה מוזרות בלבנה למעט את, נוסף

, למדנו, תורה למעט את זו שאינה נבדקת מחמת שיש לה עדים במדינת הים

 . אין המים בודקים אותה, שזו שיש לה עדים במדינת הים

 

 סוטה שיש לה זכויות

, לדברי רב ששת. לדעת חכמים הזכות מצילה את האשה מן המים המרים

של , שלא תמות במיתה משונה, שהזכות מצילה את האשה, היא הכוונה

. ואינה יולדת עוד, אבל מכחשת והולכת כל ימיה, צביית בטן וניפול ירך

שלא יזיקו לה , שהזכות מצילה את האשה, הכוונה היא, ולדברי רב יוסף

האשה מותרת לבעלה מיד , שאף על פי שהזכות מצילה', וכתבו התוס]. המים כלל

 [.שלא מתה משום שהיה לה זכות, ואינו צריך לחשוש, כששותה

אבל , שלא תמות מיד ולדעת רבי אמנם הזכות תולה לאשה במים המרים

עד שלבסוף , אינה יולדת לעולם ואינה משבחת אלא מכחשת והולכת כל ימיה

 .של צביית בטן וניפול ירך, מתה באותה מיתה

שאם אתה אומר , ים כללאין הזכות מועילה במים המר ,ולדעת רבי שמעון

יצא מזה , ואף על פי כן לא הזיקו להן המים, ויש סוטות שזינו, הזכות תולה

אם אתה אומר ]=, ולא יחששו לחטוא, שיאמרו אין המים בודקים, קלקול גדול

ואתה מוציא  .מדחה אתה את המים בפני כל הנשים השותות, זכות תולה במים המרים

יש  [.אלא שתלה להן זכות ,אומרים טמאות היווהן  ,שם רע על הטהורות ששתו

שאפילו אם ], שלא קרה לה כלום ,שיהיה קלקול אצל הרואים, מפרשים

, שכשיאמר להם הבועל שקלקלה ,[באותה שעה אין זה ניכר, מכחשת והולכת

 ,שיהיה קלקול אצל האשה, ויש מפרשים. יאמרו שאין המים בודקים כלל

                                                                                                               
 [.'תוס. ]שכיחוהוא הדין בא עליה בעלה בדרך נמי לא  ג
 [.י"רש. ]אלא לסוטה ודאית בעד אחד, דההוא לאו לספק סוטה מידריש ד
שכבר היו נושאות ונותנות בה לדבר בה מוזרות בלבנה הן נשים , שהיה קלקולה מפורסם לכל ה

 [.י"רש. ]טוות בלבנה
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, ואף על פי שהולכת ומכחשת לאחר זמן], ורואה שאינה מתה ,שיודעת שזנתה

היתה צריכה למות , כי סבורה שאם הם בודקים, אינה תולה את חוליה במים המרים

, אם יש בעולם עדים, שאין המים בודקים אותה, ואף שמודה רבי שמעון[. מיד

מכל מקום אין בזה חשש , או אם בעלה בא עליה בדרך, שיודעים שנבעלה

 .ים שכיחיםכי אינם דבר, קלקול

 

 ואלו שמנחותיהן נשרפות

מביאה עמה מנחה של עשירית , הסוטה הבאה להיבדק על ידי המים המרים

ן ", האיפה קמח שעורים כמו שנאמר ְשתֹו ֶאל ַהֹכהֵׁ יש ֶאת אִּ יא ָהאִּ בִּ יא ֶאת ְוהֵׁ בִּ ְוהֵׁ

ים  יָפה ֶקַמח ְשֹערִּ ת ָהאֵׁ ירִּ ֹצק ָעָליו שֶ ָקְרָבָנּה ָעֶליָה ֲעשִּ י לֹא יִּ ן ָעָליו ְלֹבָנה כִּ תֵׁ ְנַחת ֶמן ְולֹא יִּ מִּ

ָכרֹון ַמְזֶכֶרת ָעֹוןְקָנֹאת הּוא  ְנַחת זִּ  (.ו"ט' במדבר ה" )מִּ

או שבאו עדים , אמרה טמאה אניאמנם אם קודם הקרבת המנחה הודתה ו

, ואינה מקריבה את המנחה הזו, שוב אינה שותה, והעידו עליה שנטמאה

היא , לא להיקרב ולא להיפדות, ואינה ראויה, ומאחר שכבר קדשה המנחה

 .כשאר פסולי קדשים, נשרפת למטה בבית הדשן

 

 קדושת המנחה כשבאו לה עדים שנטמאה

ולאחר מכן באו עדים והעידו עליה , שסוטה שהביאה את מנחתה, נתבאר

 .אלא נשרפת כקדשים שנפסלו, המנחה אינה יוצאת לחולין, שנטמאה

זה כשבאו העדים והעידו על טומאתה קודם  והנה בוודאי לא נאמר דין

שכן מאחר שבאו עדים והעידו עליה , שקדשה המנחה קדושת הגוף בכלי שרת

, ושוב לא תקדש בכלי שרת קדושת הגוף, אינה צריכה למנחה, שהיא טמאה

 .ויוכלו לפדותה

כשבאו עדים והעידו עליה לאחר שכבר קדשה , ועל כרחך הדין הזה אמור

 .אקדושת הגוף בכלי שרתהמנחה 

יש לה עדים שכל ש, שאמר, יש להקשות על דברי רב ששתמכאן אמר רב שו

המים בודקים אין , אף על פי שעוד לא באו להעיד על כך, שראו טומאתה

נתברר , זו שבאו עדים והעידו עליה שנטמאה, שכן אם כדברי רב ששת, אותה

לא היתה ראויה ואם כן , שלא היתה ראויה כלל לבדיקת מים המרים, למפרע

ולמה היא נשרפת כקדשים , ובאמת חולין היא, מנחתה להתקדש כלל

 .בפסולים

 .ונאמרו שני אופנים ליישב דין זה עם דברי רב ששת

 

 .כשהעידו על זנות שלאחר קדושת המנחה. א

אם באו עדים והעידו שזנתה באותה , אמנם כן, לדברי רב יהודה מדיסקרתא

נתברר שקדושת המנחה , מאחר שבאו, חהסתירה שהיתה קודם הבאת המנ

                                                                                                               
וליקרב , כדתנן כל הנוגע בהם יקדש, דכלי שרת מקדשין את הראוי להם שלא לצאת עוד לחולין א

ולנדבה , והרי היא בדוקה ועומדת, שהרי אינה באה אלא להזכיר עונה של זו שתבדק, אינה ראויה

 [.י"רש. ]דמנחת שעורים אינה כשירה אלא לסוטה ולעומר, נמי לא חזיא להקריבה
, ואינו כן, שהיינו סבורים שהיא טעונה מנחה, שקדושת פה שלה וקדושת כלי שלה הכל בטעות ב

 [.י"רש. ]אינו הקדש והקדש טעות

 . ואין המנחה קדושה אלא היא חולין גמורים, בטעות היתה

, והאופן שבו המנחה קדושה למרות ביאת עדים המעידים על טומאתה הוא

שמאחר שאינם , כשבאו עדים והעידו שנטמאה בעזרה אחר שקדשה המנחה

, ויה להיבדקהיתה רא, כשהביאה את מנחתה, מעידים שנטמאה בסתירתה

שוב , מאחר שמעידים שעכשיו היא טמאה, ומכל מקום. וקדשה המנחה כדין

 .נפסלת, ומנחתה שקדשה כדין, אינה צריכה לבדיקת מים

כגון עם פרחי , אפשר שתטמא בעזרה, ואף שפרחי כהונה מלווים אותה בעזרה

, והניחוה, או כשאמרה להם שצריכה לנקביה, כהונה עצמם המלווים אותה

 . כה וזנתה עם אחריםוהל

 

 .אף כשהעידו שזנתה בסתירה ראשונה. ב

מנחתה נשרפת , גם כשהעידו עדים שנטמאה בסתירה ראשונה, לדברי רב פפא

, באופן הזה לא היתה ראויה להיבדק, שכן אף שמעיקר הדין. כקדשים פסולים

, מכל מקום אם היתה המנחה יוצאת לחולין כדינה. ואם כן לא קדשה מנחתה

גם כן יוצאת , שמנחה שקדשה כדינה בכלי שרת, הרואים טועים לומרהיו 

תהא , שאף שבאמת לא קדשה, ולפיכך גזרו חכמים על המנחה הזו. לחולין

 [.מכלי שרת לחול מוציאיםגזירה שמא יאמרו , מדרבנן]=נשרפת כקדשים פסולים 

 

 ארבע עבודות שבזבח ושבמנחה

, וכשנעשו בהכשר, שהם עיקר ההקרבה, יש בהם ארבע עבודות של דם, כל הזבחים

קבלת הדם ( ב[. )מקדש את הדם, גוהסכין שהוא כלי שרת], שחיטה( א. )הוכשר הקרבן

 . נתינת הדם למזבח( ד. )למזבחהולכת הדם ( ג. )בכלי שרת

מתוך קמיצת המנחה ( א. )כנגד ארבע העבודות הללו, וכמו כן במנחה יש ארבע עבודות

כמו הדם , היא מתקדשת, ועל ידי שהמנחה נתונה בכלי שרת], כנגד השחיטה, כלי שרת

כנגד קבלת הדם , שנינתינת הקומץ לכלי שרת ( ב[. )של הזבח המתקדש על ידי הסכין

כנגד  הקטרת הקומץ למזבח( ד. )כנגד הולכת דםהולכת הקומץ למזבח ( ג. )בכלי שרת

 .  מתן דם למזבח

 

 מנחה שנטמאת קודם תחילת העבודות שבה

, נותנים אותה בכלי שרת להתקדש בו, שקודם עבודת המנחה, נתבארכבר 

 [.וממשיך לעשות בקומץ את שאר עבודות המנחה, ומשם הכהן קומץ]

מאחר שעדיין , קודם שנתנה בכלי שרתהמנחה אם נטמאה ומבואר בברייתא 

ובדמיה יביא מנחה ], ויוצאת לחולין, נפדיתהיא , לא נתקדשה קדושת הגוף

שוב אין , אחר שקדשה בכלי שרת קדושת הגוףהמנחה נטמאה ואם [. אחרת

, בבית הדשןנשרפת ו, היא פסולה ללא תקנה, ומאחר שנטמאה, לה פדיון

 .ובדין זה מנחת סוטה שווה לשאר מנחות. כשאר קדשים פסולים

 

 מנחה שנפסלה אחר שקדש הקומץ

ם שא, ומבואר בברייתא, שעבודה ראשונה של המנחה היא הקמיצה, נתבאר

                                                                                                               
 .ז"זבחים דף מ' בתוס' ועי. י"כן פירש כאן רש ג
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אף , נפסלה המנחה אחר שקמצה הכהן ונתן הקומץ בכלי שרת לקדש הקומץ

, מאחר שנפסל קודם שהוקטר, על פי שהיה זמן שהיה הקומץ ראוי להקטרה

 .ואין להקטיר הקומץ, יוצאת לבית השריפההמנחה פסולה ו

שמת האיש או האשה בין , מנחת סוטה, בכלל דין זהש, מבואר בברייתאו

שכן מנחת סוטה אינה באה אלא להכשיר את , רתוקידוש הקומץ להקט

שוב אין משקים , ומאחר שמתה היא או הוא, השקאת הסוטה לבודקה לבעלה

 .והרי המנחה פסולה, ואין צריכים למנחה, את המים

והעידו , כן הדין כשבאו עדים קודם הקטרת המנחהש, עוד מבואר בברייתא

שוב אין אנו צריכים  ,מאחר שנתברר הספק, על האשה שנטמאה בסתירתה

 . ונשרפת כדין מנחות פסולות, והרי היא פסולה, למנחה

 

 קדשה המנחה ולאחר מכן נמצאו עדי סתירה זוממים

, ובא בעלה להשקותה, והעידו עליה עדים שנסתרה, אשה שקינא לה בעלה

, ולאחר מכן נמצאו עדי סתירתה זוממים, וקדשה המנחה, והביאה מנחתה

ובטעות , ולא להביא מנחת סוטה, תה ראויה להשקותובכך נתברר שלא הי

 .אלא יוצאת לחולין, ולפיכך אינה קדושה כלל, קדשה המנחה

, שכשהעידו עדים שנטמאה בסתירה ראשונה, ואף לפי סברת רב פפא לעיל

מכל מקום , ולא קדשה מנחתה, לא היתה ראויה להיבדק, שמעיקר הדין

שמנחה שקדשה , יטעו לומר, ןשאם תצא לחולי, מנחתה נשרפת בבית הדשן

לא גזרו , כשנמצאו עדיה זוממים. גם כן יוצאת לחולין, כדינה בכלי שרת

והכל יודעים , הדבר מתפרסם, כי כשנמצאו עדיה זוממים, לשרוף את מנחתה

אין לחוש שיטעו לומר , ואם תצא לחולין, ולא קדשה, שבטעות הביאה מנחתה

 .שגם מנחה שקדשה כדינה יוצאת לחולין

 

 מת האיש או האשה אחר הקרבת המנחה

אם מת , ולפיכך, נתבאר שמנחת סוטה לא באה אלא לצורך השקאת הסוטה

 . מאחר שאין צורך במנחה היא פסולה, האיש או האשה

אבל , שכן הדין כשמת אחד מהם קודם גמר הקרבת המנחה, ומבואר בברייתא

ספיק הכהן אף על פי שלא ה, אם מת אחד מהם אחר שכבר הוקטר הקומץ

המנחה , כי כל שתמה ההקרבה בהכשר, לא נפסלו, לאכול את השיריים

ומאחר , שעל הספק באה המנחה מתחילתה, והכהן אוכל את השיריים, כשרה

 .שכשקרבה קרבה בהכשר מנחה כשרה היא

 

 'דף ז

 

 דין יחוד עם אשת איש

סור ובכלל זה א, שמא יבוא עליה, שאסור להתייחד עם הערווה, כלל בידינו

לא נאסר , ומפשטות לשון המשנה במסכת קידושין. להתייחד עם אשת איש

. אבל עם שני אנשים היא מותרת, אלא עם איש אחד, הייחוד עם אשת איש

לא בכל אופן הייחוד , שגם עם שני אנשים, אולם רב יהודה אמר רב לימד

יהיה ש( ב. )שיהיו אותם שנים כשרים( א. )אלא כשיתקיימו שני תנאים, מותר

 . הדבר בעיר

 :כך הם דיני הייחוד עם אשת איש, שלפי דברי רב יהודה אמר רב, ונמצא

ואפילו , בין בעיר ובין בדרך, הייחוד של אשת איש עם פרוצים אסור בכל אופן

 ,לאשת איש חוץ לעיר במטה והוציאוה עשרה ,מעשה היהו, הם רבים מאד

 .לקלקל עמה ,בחזקת מתה

ופעמים , פעמים אסור, יש עם הכשרים יש חילוקולענין ייחוד של אשת א

 הייחודבעיר  ,ועם שני כשרים. אסור בכל אופןהייחוד עם כשר אחד . מותר

הייחוד בדרך אבל , ואין לחוש שיבוא על האשה, כי האחד בוש מחבירו, מותר

ועם . ונמצא חבירו מתייחד עם הערווה, שמא יצטרך אחד מהם לנקביו, אסור

 .בין בעיר ובין בדרך, מותר בכל אופןחוד היישלושה כשרים 

 -

שמי שקינא לאשתו , האומר, שלדעת תנא קמא, י"והנה להלן יתבאר בעזה

מוסרים לו שני תלמידי חכמים שילכו עימהם , ונסתרה אסור להתייחד עמה

 . בדרך

, יש ראיה לדברי רב יהודה אמר רבאלו ומתחילה אמרו שמדברי תנא קמא 

שלכן מוסרים , רו את הייחוד אלא עם שלושה כשריםשבדרך לא התי, האומר

ויהיו אותם שנים תלמידי , שבכך יהיו יחד שלושה, לו שנים שילוו אותו

לא יהא מותר להתייחד , אבל בלא זה, שבכך יהיו שלושה כשרים, חכמים

 . עמה

שאפשר שלהתיר את הייחוד די היה לשלוח עמו , ואמרואך דחו ראיה זאת 

שכל שהם שנים היחוד מותר בכל , פילו אינו תלמיד חכםוא, איש אחד בלבד

ואם כן כשיצטרף איש אחד , אופן כפשטות לשון המשנה במסכת קידושין

יוכלו , כדי שאם יבוא עליה, והסיבה ששולחים עמו שנים, לבעל אין כאן ייחוד

והסיבה ששולחים תלמידי . ולא ישקוה, אותם שנים להעיד על כך שבא עליה

שוב לא , שיאמרו לו שאם הוא בא עליה, שידעו היאך להתרות בוכדי , חכמים

 .יבדקוה המים

 

 דין יחוד עם הנדה

. בעלה מותר להתייחד עמה, שאף על פי שהנדה אסורה לבעלה, הכל מודים

, לא אסרה אלא בערווה שאין לה היתר, שכן כשאסרה תורה להתייחד עם הערווה

אבל , [והתירה בו את הייחוד, האיסורשהוציאה תורה מכלל ], בדומה לאיש עם אמו

 .לא אסרה תורה לבעלה להתייחד עמה, שיש לה היתר כשתטהר, הנדה

 

 דין יחוד אם אשתו שקינא לה ונסתרה

, יש לו להעלותה לירושלים, שהאשה שקינא לה בעלה ונסתרה, כבר נתבאר

ונחלקו חכמים אם מותר לו . לברר אם נטמאה או לא, להשקותה מים המרים

שמא , אסור להתייחד עמה, או מאחר שנאסרה לו עד שתשתה, לותה לבדולהע

 . ולכן לא יעלה עמה לבדו, יבוא עליה בדרך
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מה ששנה ויסמוך על הכללים 
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אף קודם מותר להתייחד עמה , מי שקינא לאשתו ונסתרה, לדעת רבי יהודה

מעלה אותה , ולפיכך, ואין לחוש שיבוא עליה, שישקה אותה את המים המרים

 . שימסרו לו שני תלמידי חכמים שילוו אותם בדרךעימו לירושלים ואין צריך 

, שהנדה, שכן נתבאר, שיש ללמוד זאת בקל וחומר, מתחילה אמר רבי יהודה

ולא חששו שיבוא , בעלה מותר להתייחד עמה, שיש בה איסור חמור של כרת

שאין בה אלא איסור לא תעשה , וכל שכן שזו שקינא לה בעלה ונסתרה, עליה

ְלָחּה ָלשּוב ל לֹא יּוכַ ", בלבד אשֹון ֲאֶשר שִּ ָשה ְלַקְחָתּה ַבְעָלּה ָהרִּ ְהיֹות לֹו ְלאִּ י ֲאֶשר לִּ ַאֲחרֵׁ

 .וכן אמר רבי יוסי. שאין לנו לחוש לה שיבוא עליה, ('ד ד"דברים כ)" ֻהַטָּמָאה

לכן אין , מאחר שיש בה איסור חמור, הנדה, אדרבה, והקשו על קל וחומר זה

אבל זו שקינא לה בעלה , ולכן אין לחוש אם יתייחדו, יו בעלהלחוש שיעבור על

ולכן יש לנו לאוסרם , יש לחוש שיעבור עליו, מאחר שאיסורה קל, ונסתרה

, מאחר שיש לה היתר לאחר זמן, שכן אפשר שבנדה, ועוד הקשו. אלהתייחד

, ולא אסרו את הייחוד, ולכן לא חששו שיבוא עליה באיסור, אין יצרו תקפו

ומאחר , אין לה היתר, אם תימצא טמאה, זו שקינא לה בעלה ונסתרהאבל 

ְמָתקּו", כמו שנאמר, יצרו תקפו יותר, שהיא אסורה לו לעולם ים יִּ ם ְּגנּובִּ , "ַמיִּ

ויש , ולכן יש לחוש יותר שיבוא עליה, בשדבר האסור לו יצרו רודף אחריו יותר

 .לאסור את הייחוד

שהאיש מותר להתייחד עם אשתו שקינא  שענין זה, ולפיכך אמר רבי יהודה

ִאיש ֶאת ִאְשתֹו ", שנאמר בו, מבואר בכתוב, לה ונסתרה ןְוֵהִביא הָּ " ֶאל ַהֹכהֵׁ

ואין צריך שיבואו עמו , לומר שהאיש עצמו מביא את אשתו, (ו"ט' במדבר ה)

 .לשמרו מן הייחודאחרים 

 

אסור , מי שקינא לאשתו ונסתרה, ולדעת תנא קמא במשנה ובברייתא

. שמא יבוא עליה באיסור, עד שישקה אותה את המים המריםלהתייחד עמה 

כשאר ייחוד , לדעת תנא קמא במשנתנו לא נתבאר אם הדבר אסור מהתורה

אבל לדעת תנא קמא . או שהוא אסור מדברי חכמים בלבד, עם עריות

שמהתורה האיש מותר להתייחד עם אשתו שקינא לה , בברייתא מבואר

ְשתֹו", שהרי נאמר, ונסתרה יש ֶאת אִּ יא ָהאִּ בִּ וחכמים הם שהחמירו , "ְוהֵׁ

והם , ד שבאותו מקום"הולך תחילה לבי, ולפיכך, עליהם שלא יתייחדו

 .מוסרים לו שני תלמידי חכמים שילוו אותם בדרך

 

 ד של שבעים ואחד"מביא את הסוטה לבי

ם מים להשקותה ש, יש לו להעלותה לעזרה, מי שקינא לאשתו ונסתרה

                                                                                                               
, אבל בהיא הנותנת לא פרכוהו, פרכוהו, שכן יש היתר לאיסורה, יש לומר דוקא בפירכא שניה א

אשכחן בדוכתי סגיאין דחמירא להו לאינשי עבירה קלה ד. ולכך הוצרכה לפירכא אחריתי

דחמירא להו אבילות דלא הוי , גון בפרק קמא דכתובותכ, ומסתפו מינה טפי מעבירה חמורה

דליכא , באתריה דרבי יהודה חמירא להו שביעית, ובפרק הנזקין. אלא מדרבנן מנדה שהיא בכרת

, האי דקיל צריך הרחקה טפי, ובריש פרק קמא דביצה אמר. משבת שהוא בסקילה, אלא לאו

שבת דחמיר סתם , י יום טוב כרבי יהודהוגב, דאמר מאי שנא גבי שבת דסתם לן תנא כרבי שמעון

, אלמא זימנין בדילי מקילתא טפי מחמירתא. לן כרבי שמעון יום טוב דקיל סתם לן כרבי יהודה

 [.'תוס. ]וזימנין איפכא
כלומר מאי תלי בהכי שאין היתר , פירושו הכי" ואומר מים גנובים ימתקו"נראה דהאי  ב

. אם לא עכשיו אימתי, אין מתון בדבר, היתר לאיסורה מאחר שאין, חדא דיצרו תוקפו, לאיסורה

 [.'תוס. ]מים גנובים ימתקו, הואיל ובעלה כבר, לא יתקפנו יצרו על אשתו, ואם תאמר

י ", כמו שנאמר, המרים ְפנֵׁ ָשה לִּ ן ֶאת ָהאִּ יד ַהֹכהֵׁ כלומר ( ח"י' במדבר ה)" 'הְוֶהֱעמִּ

 . בעזרה

ד הגדול "הוא מביא אותה לבי, שקודם השקאתה, ומבואר במשנתנו

והם , כלומר לסנהדרין גדולה של שבעים ואחד שבלשכת הגזית, שבירושלים

 .י בהמשך"שיתבאר בעזה כפי, ומדברים עמה שתודה, מאיימים עליה

בגזרה שענין זה למד , ואמר רבי חייא בר גמדא אמר רבי יוסי ברבי חנינא

ה ַהזֹאת", "תורה"לשון שנאמר בסוטה , גשווה ל ַהתֹורָּ ּה ַהֹכֵהן ֵאת כָּ ה לָּ שָּ " ְועָּ

ה ֲאֶשר יֹורּוָך", וכן נאמר בזקן ממרא, ('ל' במדבר ה) ְש  ַעל ִפי ַהתֹורָּ ָפט ֲאֶשר ְוַעל ַהּמִּ

ין ּוְשמֹאל ידּו ְלָך ָימִּ ן ַהָדָבר ֲאֶשר ַיּגִּ שכשם , לומר, (א"ז י"דברים י" )יֹאְמרּו ְלָך ַתֲעֶשה לֹא ָתסּור מִּ

שנאמר , שזקן ממרא הוא רק זה שהמרה על סנהדרין גדולה של לשכת הגזית

ידּו ְלָך "בו  י ַהָדָבר ֲאֶשר ַיּגִּ יָת ַעל פִּ ן ַהּמָ ְוָעשִּ ְבַחר קֹום ַההּוא מִּ ְוָשַמְרָת ַלֲעשֹות ְכֹכל  'הֲאֶשר יִּ

 .השל לשכת הגזית דכך הבאת סוטה לסנהדרין גדולה, ('ז י"דברים י" )ֲאֶשר יֹורּוָך

 

 דברים שמאיימים על הסוטה

ד הגדול "בעלה מביא אותה לבי, שאשה שקינא לה בעלה ונסתרה, נתבאר

ולא ימחקו עליה את , נטמאת תודה ומאחר שרוצים אנו שאם, שבירושלים

ואומרים , מאיימים עליה כדרך שמאיימים על עדי נפשות שלא ישקרו, השם

 .לה כדברים הבאים

וגורם לנערה ], עושהילדות הרבה  ,עושהשחוק הרבה  ,עושההרבה יין  ,בתי

 ,תיודעים לפתוש], םשכנים הרעים עושיהרבה  ,[ילדה שתבא לידי קלקול

אל תביאי עצמך לידי ו], הודי על האמת ,שמא אמת הדברו ,[לה תמיד םומצויי

  .עשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שלא ימחה על המים, [וזומיתה מנוולת 

, היא וכל משפחת בית אביה, ואומרים לפניה דברים שאינם כדאי לשומעם

שארעו , ומעשים הכתובים בתורהאומרים לפניה דברי הגדה , כלומר

, וזכו בכך לשכר גדול, שהודו על דברים שעשו ולא בושו, בצדיקים ראשונים

 .כדי שתודה גם היא על קלקולה

ֲאבֹוָתם", דרשה זו, כגון ֲחדּו מֵׁ ידּו ְולֹא כִּ ים ַיּגִּ כלומר , (ח"י ו"איוב ט)" ֲאֶשר ֲחָכמִּ

כמו  ,ולא בושעל מעשה תמר יהודה הודה . הודו על חטאם ולא כחדו מאבותם

ר ְיהּו"שנאמר  י ַוַיכֵׁ ֶּמנִּ י ְולֹא ָיַסף עֹוד ָדה ַויֹאֶמר ָצְדָקה מִּ ָלה ְבנִּ יָה ְלשֵׁ ן לֹא ְנַתתִּ י ַעל כֵׁ כִּ

על ראובן הודה . נחל חיי העולם הבא ,מה היה סופו ,(ו"כ ח"בראשית ל" )ְלַדְעָתּה

                                                                                                               
היא מנלן דלא נתכשרו בה אחד משני בתי דינין שהיו שם של " מנלן"י פירש ששאלת הגמרא "רש ג

, על פתח העזרה כדאמר בסנהדריןעשרים ושלשה אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב 

ד שכן בפרשה לא נתבאר אלא שמביאה אל "ולכאורה היה לו לפרש מנלן כלל שיש להביאה לבי

 .ע בדבר"ויל. הכהן
ד של "תימה אמאי לא תני להו לסוטה וזקן ממרא בפרק קמא דסנהדרין בהדי הני דהוו בבי ד

. לא היה בבית דין של שבעים ואחדמשום דגמר של סוטה וזקן ממרא , ויש לומר. שבעים ואחד

 [.'תוס]
, כמו גבי זקן ממרא, אית לך למימר גבי סוטה שהמקום גורם, כיון דילפינן מזקן ממרא, קשיא ה

אם כן פסקו המים המרים מיום שגלתה סנהדרין וישבה לה , ולכך היו מעלין אותה ללשכת הגזית

והיה ]דרבן יוחנן בן זכאי הפסיקן , רינןובפרק בתרא דמכילתין אמ, לפי שהמקום גורם... בחנות 

אף , ואם לא היו מאיימין כלל, ונראה דאיום לא היה מעכב[ ... הדבר זמן מה אחר גלות סנהדרין

 [.'תוס. ]הילכך היתה נוהגת אפילו לאחר גלות סנהדרין, על פי כן היתה שותה
שאומרים , כתב י"ורש, לשון המשנה הוא שאומרים שתודה כדי שלא ימחק השם על המים ו

 .ע בדבר"ויל. שתודה כדי לא תביא עצמה לידי מיתה מנוולת
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נחל חיי  ,מה היה סופו ,[י בסמוך"כפי שיתבאר בעזה], ולא בושמעשה בלהה 

ְתָנה ָהָאֶרץ", בעולם הזה ומה שכרם. העולם הבא יהודה זכה ]= ָלֶהם ְלַבָדם נִּ

 ו"איוב ט)" אְולֹא ָעַבר ָזר ְבתֹוָכם [וראובן נטל חלק תחילה בארץ בעבר הירדן. למלכות

  (.ט"י

 

עד שתימחק הם , שמאיימים עליה כדי שלא תשתה, וכל האיומים הללו

אחר שכבר נמחקה  אבל. ולא תימחק המגילה, כדי שתודה, על המיםהמגילה 

, ולא תהא יראה מהמים, מאיימים עליה שתשתה אם היא נקיה, המגילה

ותוציא לעז על , ותאסר לבעלה חינם, כדי שלא תשתה, לומר בשקר טמאה אני

עמדי על  ,אם ברור לך הדבר שטהורה את ,בתי, ולפיכך אומרים לה. בבניה

אלא לסם  םמרים דומילפי שאין מים ה, ושתי ,[היסמכי על נקיותיך]= בורייך

אינו  ,אין שם מכה, מחלחל ויורד ,אם יש שם מכה, יבש שמונח על בשר חי

  .גמועיל כלום

 

 ברכת משה את יהודה

לאומרה , שינה בברכת יהודה משאר שבטים, כשבירך משה את השבטים

ְספָ ", שאמר, כנסמכת לברכת ראובן שלפניה י ְמָתיו מִּ יהִּ ן ְוַאל ָיֹמת וִּ י ְראּובֵׁ  .רְיחִּ

יהּוָדה  (. 'ז-'ג ו"דברים ל)" ְוזֹאת לִּ

כל אותן שנים שהיו ישראל ש, וביאר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן

מפני שנידה את עצמו  ,דבארון ותהיו עצמותיו של יהודה מגולגל ,במדבר

ים", שאמר לאביו ,בערבונו של בנימין י ְלָך ָכל ַהָימִּ  ('ט ג"בראשית מ) "ְוָחָטאתִּ

ל שונו רב ,לפניואמר  ,ובקש עליו רחמים ,עד שעמד משה ,הלעולם הבא לואפי

שהודה במעשה  יהודה ?מי גרם לראובן שהודה במעשה יצועי אביו, עולם

ְוזֹאת " ,שלדו קיימת כאילו הוא חיכלומר  "ְיִחי ְראּוֵבן" ,ועכשיו ,ותמר

ה קֹול  'הַמע ַויֹאַמר ְש ", ולפיכך עמד והתפלל עליו. שהוא מתגלגל ?"ִליהּודָּ

ְהֶיה ָצָריו תִּ ֶזר מִּ יֶאנּו ָיָדיו ָרב לֹו ְועֵׁ  (. 'ג ז"דברים ל)" ְיהּוָדה ְוֶאל ַעּמֹו ְתבִּ

ה 'הְשַמע "כי כשאמר , והוצרך להתפלל עליו את כל התפילה הזו , "קֹול ְיהּודָּ

אבל לא העלוהו לישיבה , שיחזרו אבריו של יהודה למקומםהועילה תפילתו 

 . של מעלה

שיכניסו והועילה התפילה , "ְוֶאל ַעּמֹו ְתִביֶאּנּו", ולפיכך הוסיף וביקש עליו

אבל עדיין לא היה יודע לשאת ולתת בשמועות של , אותו לישיבה של רקיע

 . תורה עם החכמים

                                                                                                               
י בשם רבי "פירש ר[. י"רש. ]כשבא משה לברכן, אימתי לא עבר זר בתוכם, דרש רבי תנחומא א

 [.'תוס. ]שראובן ויהודה שכנים, היינו בחלוקת הארץ לעתיד האמורה ביחזקאל, שמואל
מאיימים עליה שלא , גם אחר שנמחקה המגילה, רבי אליעזרשלדעת , י"ד יתבאר בעזה"ובדף י ב

 .כדי שלא תמות מיתה מנוולת, תשתה
 . י שלא רק שאינם מזיקים אלא אף מועילים הם לה"ובהמשך יתבאר בעזה ג
עם , "והעליתם את עצמותי מזה אתכם", שאמר יוסף לאחיו, עצמות כל השבטים העלו ממצרים ד

. ויהודה איבריו מתפרקין ומתגלגלין בארונו, טים שלדן קיימתוהיו עצמות כל השב, עצמותיכם

 [.י"רש]
 [.י"רש. ]אפילו על תנאי הוא בא, נידוי של חכם, ומהכא נפקא לן ה
, עמד ראובן, "צדקה ממני"כשאמר יהודה , ומדרש אגדה דרבי תנחומא. כן היה מסורת בידיהם ו

 [.י"רש. ]בלבלתי יצועי אבי, ואמר

ב לֹו", ולפיכך הוסיף וביקש עליו יו רָּ דָּ והיה יודע , זשיהא לו נצחון לריב ריבו, "יָּ

 . שלא היה זוכה לומר דבר המתקבל, עלו דבריו להלכהאבל לא , לשאת ולתת

יו ִתְהֶיה", ולפיכך הוסיף וביקש עליו רָּ שיהיו דבריו מתקבלים , "ְוֵעֶזר ִמצָּ

 .  להלכה

 

 אין לאדם להודיע על חטאיו ברבים

אין לאדם להודיע לרבים על חטאיו אלא יתוודה בינו לבין , לדעת רב ששת

שנראה , חצוף הוא, בלא שתהא לו סיבה, יםשהמפרט חטאיו בפני הרב, קונו

 .שאינו נכלם בדבר

כדי שלא תישרף , היה מוכרח לעשות זאת, על חטאו ברביםויהודה שהודה 

 .תמר

כדי שלא יהיו שאר אחיו , עשה כן, על חטאו ברביםוכמו כן ראובן שהודה 

 . שהם עשו הדבר, מאביהם נחשדים

 

 מעשה המלווה בפריעת החוב

כדי שלא יוכל לחזור , מה עושה מלווה ללווה, דין פריעת חובנחלקו חכמים ב

 .ולתבוע חובו פעם שנית

שפרע , לומר, המלווה כותב ללווה שובר, כלומר, שובר כותבים, לדעת רבי יוסי

יוציא , אם יוציא המלווה את שטר חובו, ומעתה, ואינו חייב לו כלום, חובו

 .ויראה שכבר שילם חובו, הלווה את השובר

כי מעתה יצטרך , שתקנה זו אינה טובה, שובר אין כותבים, עת רבי יהודהולד

והדבר שהמלווה צריך לעשות , הלווה לשמור שוברו כל ימיו מפני העכברים

ואם . שלא יוכל להוציאו עוד לעולם, לקרוע את שטר חובובפריעת החוב הוא 

רצה המלווה לכתוב ואפילו אם י, אין הלווה מחויב לפרוע את חובו, לא יקרע את השטר

 .לו שובר על פריעת החוב

 

 פגימת הכתובה של היוצאת מחמת זנות

, מאחר שהיא גרמה לעצמה להיאסר על בעלה, האשה שזנתה תחת בעלה

 .ויוצאת בגט בלא כתובה, מפסידה בכך את כתובתה

מאחר שנחשבת כמי , גם זו, על פריעת חוב לדעת האומרים שכותבים שוברו

זניתי ", על חוב הכתובהכותבת שובר  ,[כי אין לה לקבל דבר], שקיבלה כתובתה

 .שלא תתבענו לאחר זמן ,ונותנת ביד בעלה ,"והפסדתי כתובתי

, זו שהפסידה כתובתה, על פריעת החובולדעת האומרים שאין כותבים שובר 

וכך העמיד אביי את ]. חיקרעו את כתובתהאלא , לא תכתוב שובר על הכתובה

                                                                                                               
 [.י"רש. ]לשון מלחמה הוא מלחמתה של תורה, "יויד"והאי דכתיב  ז
במה יכוף אותה להחזיר , אם היא אומרת אבדה כתובתי, והא הכא לא אפשר בלא שובר, תימה ח

, אבל כאן אין פרעון, מעכב הפרעון עד שיחזיר מלוה את השטר, בשלמא לוה בעלמא, כתובתה

ויש לומר שהיה יכול לעכב את . ןוהיכא דלא אפשר דברי הכל כותבי, שהרי כאן אבדה כתובתה

 [.'תוס. ]הגט אצלו עד שתחזיר לו הכתובה
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 [.רים אין כותבים שוברמשנתנו כדעת האומ

, ד"שהיו סומכים על תנאי בי, ויש מקומות שלא היו כותבים כתובות לנשים

, וכשהאשה מתגרשת, ומנה לאלמנה, מאתים לבתולה, שתקנו כתובה לאשה

מביאה עדים , וכשהיא מתאלמנת, וגובה בו את הכתובה, מוציאה את גיטה

מאחר , וצאת מחמת זנותזו שי, ובמקומות הללו. וגובה כתובתה, שמת בעלה

ולפיכך כדי שלא תבוא לאחר , אי אפשר לקרוע את כתובתה, שאין לה כתובה

שכשהיא  ,מודה רבי יהודה, ותתבע כתובה, או עדי מיתה, אזמן ותוציא הגט

שהרי אין דבר אחר שנוכל , היא כותבת לו שובר על הכתובה, יוצאת מבעלה

כדעת האומרים אין , א את משנתנווכך העמיד רב]. לה שלא תגבה כתובתהלעשות 

 [.בכותבים שובר

 

 'דף ח

 

 הסעת הסוטה ממקום למקום כדי ליגעה 

מביאים אותה ללשכת הגזית , שהאשה שקינא לה בעלה ונסתרה, כבר נתבאר

ולא תשתה את , תודה בכך, שאם היא טמאה, ושם מאיימים עליה, שבעזרה

 .המים המרים

עדיין אין משקים אותה , א טהורהשאם לאחר כל זאת אמרה שהי, ומבואר

, ותודה שנטמאה, אולי יועיל, אלא עושים לה דבר נוסף ליראה, את המים מיד

ושוב חוזרים ומעלים אותה דרך שער , שמורידים אותה מכל הר הבית, והוא

הוא השער העליון שבחומה שבין עזרת , געד שער נקנור, מזרחי של הר הבית

שמא על , והסיבה לכל זה, קום השקאתהששם הוא מ, ישראל לעזרת נשים

ואם , תבין שהיא מכניסה עצמה לצרה בשתיית המים, ידי שמייגעים אותה

 .תודה שהיא טמאהו, תדאג מן הפורענות, נטמאה

 

 הסעת עידי נפשות ממקום למקום

, ד בודקים עדים המעידים עדות נפשות"כשבי ,רבי שמעון בן אלעזר אומר

כדי שתטרף , [מפינה לפינה ומלשכה ללשכה]=מסיעים אותם ממקום למקום 

 .יחזרו בהם, ואם באים להעיד שקר, דעתם עליהם

 

 דברים שהיו עושים בשער נקנור

שהוא שער מזרחי , הוא בשער נקנור השקאת הסוטהשמקום , לעיל נתבאר. א

                                                                                                               
, אבל תמיה לפום מאי דמסיק במקום שאין כותבין כתובה כותבין שובר למה לי למיכתב שובר א

אלא דלא תהדר ותגבי , ויכתוב עליו גיטא דנן דקרענוהו לא משום דגיטא פסולא הוא, יקרע הגט

דאמר בפרק הכותב דגובה בעדי , יש לומר דהכא מיירי מן הסכנה ואילךו... ביה זימנא אחריתי 

 .י תירץ שיש לחוש שתתבע בעדי מיתה אחר מותו"ורש[. 'תוס. ]גירושין אפילו בלא גט
אבל הכא , ונראה דרבא סבירא ליה כותבין... דכותבין שובר ... בגט פשוט אמר ... מקשים הא  ב

 [.'תוס. ]א דכותבין שוברדליכא למשמע מהכ, דחייה בעלמא הוא
, ונעשו בו נסים, והביא דלתות נחושת מאלכסנדריא של מצרים לאותו שער, נקנור אדם גדול היה ג

 [.י"רש. ]ונקרא על שמו, כדתנן בסדר יומא

, ששם הוא מקום השקאתה, וענין זה. המכוון כנגד פתח ההיכל, של עזרה

י וְ ", למדוהו מהכתוב ְפנֵׁ ָשה לִּ ן ֶאת ָהאִּ יד ַהֹכהֵׁ ָשה ְוָנַתן ַעל  'הֶהֱעמִּ ּוָפַרע ֶאת רֹאש ָהאִּ

ים ים ַהְמָאֲררִּ י ַהָּמרִּ ְהיּו מֵׁ ן יִּ וא ּוְבַיד ַהֹכהֵׁ ְנַחת ְקָנֹאת הִּ ָכרֹון מִּ ְנַחת ַהזִּ ת מִּ , (ח"י' במדבר ה" )ַכֶפיָה אֵׁ

, ומבואר בתוספתא .שהכוונה לפתח שבו דרך כניסה ויציאה לכל באי העזרה

ָשה ", שנאמר, והכהן עומד לצד חוץ, שהאשה עומדת לצד פנים ן ֶאת ָהאִּ יד ַהֹכהֵׁ ְוֶהֱעמִּ

י  ְפנֵׁ  .'ולא הכהן לפני ה', האשה לפני ה, "'הלִּ

העמדת המצורעים ביום שמיני , דבר נוסף שהיו עושים בשער נקנור הוא. ב

אשם ומהשמן על ונותנים מדם ה, שהם מביאים קרבנות טהרה, לטהרתם

ר ְוֹאָתם ", ונאמר בהם, בהונותיהם ַטהֵׁ יש ַהּמִּ ת ָהאִּ ר אֵׁ ן ַהְמַטהֵׁ יד ַהֹכהֵׁ ְוֶהֱעמִּ

י  ְפנֵׁ ד 'הלִּ , כפי שנתבאר, והכוונה לשער נקנור, (א"ד י"ויקרא י)" ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵׁ

 ,לא נתקדש בקדושת עזרהועובי חלל השער , והיה המצורע עומד בחלל השער

 ,[מחוסר כפורים שנכנס לעזרה בכרתש], עמוד שם בעודו מחוסר כפרהכדי שיוכל ל

שאם היה כהן ], לתת הדם והשמן על הבהונות, ויכניס ידו ורגלו לתוך העזרה

לפיכך צריך להכניס ידו לתוך  ,הרי הוא נפסל ביוצא ,מוציא את דם האשם חוץ לעזרה

 [.וביאת מקצת שרא רחמנא ,חלל העזרה

הזקוקים לקרבן כדי , כגון יולדת וזב וזבה, חוסרי כפרהוהוא הדין לשאר מ. ג

מאחר שמצווה שיהיו , כשהם באים להביא קרבן טהרתם, להיטהר לקדשים

, עומדים בשער נקנורבאים ו, ואינם יכולים להיכנס לעזרה, עומדים על קרבנם

 .סמוך לקרבנם שבעזרה

 

 אין משקים שתי סוטות כאחת

ואפילו ], אפילו על ידי שני כהנים, אחדאין מעמידים בעזרה שתי סוטות כ

ּה ַהֹכֵהן", שנאמרמשום , [דישקו אותן זו אחרי זו  ,(ט"י' במדבר ה)" ְוִהְשִביַע ֹאתָּ

ולא תעמוד אחרת עמה , שצריך להשקות כל אחת לבדהמלמד , לבדה" ֹאָתּה"

 . באותה שעה

ואפילו אשה ]. אין יוצאת מן הכלל, כיוון שכך גזרה התורה, לדעת רבי יהודה

 [.אסור להעמיד עמה בשער נקנור, שאינה סוטה, אחרת

, ואומר ,[הדריש טעמא דקרא]=הדורש את טעם הכתובים , ולדעת רבי שמעון

שאין  טעם הציוויש, דעתו כאן, בטל גם הציווי, שכל מקום שבטל טעם הציווי

, כדי שלא יהא לבה של זו גס בחברתה, מעמידים שתי סוטות כאחת הוא

כי , וזו שזינתה נמנעת מלהודות, ואחת לא, ר שמא האחת זינתהכלומ

 להראות את עצמה, ועל ידי כן מתגברת, שאינה מודה מתביישת מחברתה

שאין היא מתגברת להיראות כמו , ולכן אם אנו רואים. כחברתהטהורה 

וכמו כן ]. מותר להשקותה עם חברתה ,[רותתת]=ונראית מפוחדת , חברתה

כי דווקא כשתעמוד לידה סוטה , שאינה סוטה, אשה אחרת מותר להעמיד עמה

 [. אף שבאמת זינתה, יש לחוש שגם היא תמנע מלהודות, ולא תודה, אחרת

                                                                                                               
, כגון שני עולות או שני חטאות, וכי היה אוסר בכי האי גוונא לשחוט שני זבחים כאחד, ותימה ד

והא דאמרינן בפרק שני דשחיטת . ]וישחוט אחד ואחר כך ישחוט השני, שיעמיד שניהן בעזרה

דאיכא , מיירי שיחתוך שני צוארין כאחד, שלא יהא אחד שוחט שני זבחים, "תזבחהו"חולין 

מהו , ובפרק נערה המאורסה בנדרים בעי. אבל בכי האי כוונא לא מיירי התם, איסור דאורייתא

 [.'תוס. ]ופשיט להו מהכא, או לאו דווקא, אאותה דוק, שיפר אדם לשתי נשיו כאחד
דטעם המקרא שאם , בעניה נאמר ולא בעשירה, לא תחבל בגד אלמנה, דקא אמר, בבבא מציעא ה

אתה ממשכנה ואתה חייב להחזיר לה ואתה נכנס שחרית ליטלו וערבית להחזירו משיאה שם רע 

 [.י"רש. ]בשכינותיה
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גם באופנים שניתן להשקות שתי סוטות , אף לדברי רבי שמעון, ומכל מקום

אבל על ידי כהן , הדבר מותר רק כשכל אחת משקה אותה כהן אחר, יחד

שאין עושים , כי כלל בידנו, ן משקים שתי סוטות כאחתבכל אופן אי, אחד

 .ורוצה להיפטר מהן, שלא יראו כאילו הן משא עליו, מצוות חבילות חבילות

 

 אין עושים מצוות חבילות חבילות

נתבאר שאין עושים מצוות חבילות חבילות משום שהעושה כן נראה כאילו 

שות כל מצווה בפני המצוות הן משא עליו וממהר לפרוק משאו ולכן יש לע

 . עצמה ולא לעשות כמה מצוות יחד

גם באופנים שמשקים ], שתי סוטות כאחת המשק נואיכהן אחד , ומחמת הטעם

אין ד אחד "ביו. כאחת םמצורעיכהן אחד אינו מטהר שני ו[. שתי סוטות יחד

  .שתי עגלות כאחת םואין עורפי. כאחת אשל אדון אחדשני עבדים  םרוצעי

 

 הסוטה קודם השקאתה סדר ביזוי

בא  בהכהן, קודם שמשקים אותה, לאחר שהעמידו את הסוטה בשער נקנור

, באיזה אופן שיעלה בידו]את הבגדים וקורע , בבית הצואר שלהאוחז בבגדיה ו

כלומר את ], עד שהוא מגלה את לבה, [או מספר קרעים קטנים, קריעה אחת גדולה

ּוָפַרע ֶאת ", שנאמר בענין, את שערהוסותר , ומגלה את ראשה, [הגוף כנגד הלב

ָשה היה לו לכתוב , הראש[ בגילוי]=ואם די היה בפריעת , (ח"י' במדבר ה)" רֹאש ָהאִּ

לימד שיש לגלות את האשה , "האשה"ומתוך כך שכתב , "ופרע את ראשה"

לומר שבראש לא , וכתב גילוי בפני עצמו בראש, ובכלל זה גופה וראשה, עצמה

שיהיו השערות פתוחות ולא , ויש גם לסתור את קליעת השער, בדדי בגילוי בל

 .אסופות

 

לא היה , שאם היה לבה נאה, ואמר רבי יהודה, עד כאן הוא דין התורה

שיתגרו בה , כי יש לחוש, לא היה סותר, וכן אם היה שערה נאה, מגלהו

ויהיו רודפים אחריה כל , יתגרו בה פרחי כהונה, ואם תצא נקיה, הרואים

, שאין לתקן', וכתבו התוס .ויש כוח ביד חכמים לבטל מצווה בשב ואל תעשה. מיהי

, יהפוך פניו לצד אחר, ואף הכהן הפורע את ראשה, שיפרסו סדין בינה לבין האנשים

ולא ייווסרו בכך , כי באופן כזה אין לה כל כך ביזיון, ולא יתגרו בה, וכך לא יראו אותה

 .כל הנשים הרואות

כדין , שבכל אופן היה מגלה את לבה וסותר את שערה, יםוחכמים אומר

ים "שמצווה לביישה ואפילו היא טהורה כדי לקיים , התורה ַּוְסרּו ָכל ַהָנשִּ ְונִּ

ַּמְתֶכָנה מחשש , ואין לשנות דין התורה ,(ח"ג מ"יחזקאל כ)" ְולֹא ַתֲעֶשיָנה ְכזִּ

אולם מהספרי , בסוגייתנוכן משמע ]. ויהרהרו במראה הנאה, שיתגרו בה הרואים

אלא , שיש לחוש שיתגרו בה, שאף חכמים מודים לרבי יהודה, משמע' שהביא התוס

ועל ידי זה , דהיינו שיפרסו סדין בינה לבין האנשים, שמתקנים את הדבר באופן אחר

[.ולא יראוה אלא הנשים, יוכלו לקרוע את בגדיה
 

 

                                                                                                               
 [.'תוס. ]צורעין דמי לשני עבדים של שני בני אדםותימה דהא טהרת שני מ. י"כן פירש רש א
יוצא ועומד בצד , אפילו כהן גדול, וכל מי שיעלה גורלו, כהנים מטילים גורלות: בתוספתא ב

 [.'תוס. ]ואוחז בבגדיה, סוטה

 הפשטת הנסקל והנסקלת

ללמד  ,(ד"ד י"ויקרא כ)" ְוָרְגמּו ֹאתֹו"שנאמר , וםמדין התורה האיש נסקל ער

ורק את ערוותו מכסים בחתיכת בגד אחת הנתונה ], שירגמו אותו עצמו בלא כסותו

לעשות , והרשות נתונה ביד החכמים, אבל דין האשה לא פורש בתורה[. לפניו

 .ברור לו מיתה יפה, על פי הכלל ואהבת לרעך כמוך, כפי הנראה בעיניהם

שנותנים שתי , חוץ מערוותה], שיפשיטו אותה, שטובת האשה, יהודה אומר רבי

וטוב , [מפני שערוותה נראית משני צדדים, חתיכות בגד אחת מלפניה ואחת מאחוריה

צערא דגופיה עדיף ליה טפי ]=משום שכך תמות יותר מהר , לה שיפשיטוה

, כי עומדת למות, ויבואו להיכשל בה, ואין לחוש שיתגרו בה הרואים [.מבזיוניה

, וכן אין לחוש שיתגרו הרואים באשה אחרת. ואיך יכשלו בה אחר מיתתה

 .גאלא במה שעיניו רואות, שאין יצר הרע שולט, משום שראו אותה ערומה

כי מעדיפה למות יותר , שטובת האשה שלא יפשיטו אותה, וחכמים אומרים

 ,[טפי מצערא דגופיה יהבזיוניה עדיף ל]=ולא להתבזות שיראוה במערומיה , לאט

ואין להוסיף לה , די לנו שתתייסר במיתתה, ואף על פי שצריך לייסר אותה

 .ייסורים של בושה

 

 מלבושים וקישוטים שעליה

יש לה להיות לבושה במלבושים , כשהאשה באה לשתות מים המרים

ואם היו , תתכסה בשחורים, ולפיכך אם היתה מתכסה בלבנים, מכוערים

 .מכסים אותה בגדים מכוערים, לה שחורים נאים

אין , או טבעות, נזמים, דקטליאות, ואם היו עליה מיני תכשיטים של זהב

, כמאמר בני אדם, אין לה נוי בהם אלא גנאי, מאחר שהיא מגולה, אומרים

ומעבירים ממנה כל , אלא נוי הם לה, שהערום הנועל מנעלים הוא מגונה

 .תכשיטיה כדי לנוולה

 

 קשירת הבגד

הוא מביא , מאחר שקרע הכהן את הבגד של הסוטה הבאה לשתות את המים

 .כדי שלא ישמט הבגד לארץ, למעלה מדדיהוקושר בו את בגדה , חבל

כלומר מסיב , הוא חבל העשוי מצורי דקל, ולכתחילה יש להביא חבל מצרי

כנגד שחגרה עצמה , מידה כנגד מידהשהוא מין גרוע וזאת , הגדל סביב הדקל

 . עתה יחגרוה בדבר גרוע להתגנות בו, להתנאות בפניו, הבועל בצלצל נאהלפני 

כדי , יחגרוה בכל דבר שימצאו, אם לא היה להם חבל צורי, אמנם בדיעבד

 .השלא ישמטו בגדיה

 

                                                                                                               
, ולא קשיא מידי. עריות בין בפניו בין שלא בפניו נפיש יצרייהו, דאמר, מקשים מפרק אין דורשין ג

, אפילו שלא בפניה, שוב מהרהר אחריה לעולם, מאחר שראה הערוה פעם אחת, פירושודהתם הכי 

 [.'תוס. ]אינו מהרהר אחר אחרת, אבל מחמת שראה הנסקלת ערומה
 [.י"רש. ]ומקיף את גרונה מן הצדדין, וסוגרת בו את חלוקה, כמין חצי עיגול פתוח, תכשיט הוא ד
ולא . כחומת העיר ומגדליה, ית באין משירי הלשכהחבל המצרי וכפיפה המצר, בירושלמי מפרש ה

אי פירושו , דאמרינן פרק נגמר הדין דבאין משל צבור, ידענא אי סודר שנחנק בו וסייף שנהרג בו

 [.'תוס. ]נמי משירי הלשכה כי הכא
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 מי בא לראותה

את הסוטה כשהיא מבוזה ושותה רק נשים מותרות לבוא לראות , לדעת אביי

אין הדבר אף בין הנשים ו, ם לראותהאבל אנשים אסורי, את המים המרים

 .באה לראות, שכל מי שרוצה לבוא, חובה אלא רשות

אלא שאצל , לראות את הסוטה בבזיונהאנשים מותרים לבוא גם , ולדעת רבא

כלומר , אבל הנשים חייבות לבוא לראותה, ולא חובה, האנשים הדבר רשות

ַּוְסרּו ָכל ", מרשנא, כל מי שרוצה יכול לבוא אבל צריך שיהיו שם נשים ְונִּ

ַּמְתֶכָנה ים ְולֹא ַתֲעֶשיָנה ְכזִּ לומר שיהא בדבר ייסור , (ח"ג מ"יחזקאל כ)" ַהָנשִּ

ואם כן חובה שיהיו שם , ולא יעשו כמותן, שיראו מה סופן של הסוטות, לנשים

 .ויווסרו בכך, שיראוה, נשים

 

כגון עבדיה  ,אבל בני ביתה, שאינם בני ביתה, וכל זה בשאר בני אדם

 ,דעתו מתגברת עליו ,כשאדם רואה בני ביתוש, ושפחותיה לא יבואו לראותה

 .םולא ימחה שם הקדש על המי ,שתודה םואנו מבקשי ,ולא תודה ,ולא תירא

 

 ד בזמן הזה"המתחייב ארבע מיתות בי

אף , מיום שחרב בית המקדש, וכן שנה רבי חייא בברייתא שלו, אמר רב יוסף

דין ארבע מיתות , ד"ופסקו ארבע מיתות שעל ידי בי, סנהדריןעל פי שבטלה 

ומתים , ומודדים להם לעוברי עבירה במדה שראויים להתחייב בה, לא בטל

 .אבידי שמים בדוגמת אותה מיתה

שהיו דוחפים , והרי הוא דומה לנסקלים ,נופל מן הגגאו  ,מי שנתחייב סקילה

בא ארי כלומר  ,ו חיה דורסתוא ,אותם מבית הסקילה שהיה גבוה שתי קומות

וכן דומה , המושלך לארץ וגם זה דומה לנסקל ,דורסו בצפרניו ומפילו לארץו

 .בשהאבנים מושלכות עליו, כמו הנסקל, שהארי מושלך עליו, הוא לנסקל

 .והארס שורפואו נחש מכישו  ,נופל בדליקהאו  ,מי שנתחייב שריפה

 םבאי םאו ליסטי, [זים את ראשוומתי] נמסר למלכותאו  ,מי שנתחייב הריגה

 .והרי זה כמיתת הרג שהיא בסייף ,והורגים אותו בחרב עליו

 [.החונקו חולי בגרונו]או מת בסרונכי  ,טובע בנהראו  ,מי שנתחייב חניקה

 

                                                                                                               
והאי ... מי שנתחייב בהן בלא עדים והתראה , והוא הדין דבזמן הבית נהגו דין ארבע מיתות א

 [.'תוס. ]דבטלו ארבע מיתות לגמרי, מלתא דפסיקא נקט, ם שחרב בית המקדשדנקט מיו
יומא חד פגע , דרבי אלעזר ברבי שמעון הוה תפיס גנבי, מקשינו מפרק השוכר את הפועלים ב

, אל ירע לך, רבי, אמרו לו, וקא בכי, [תלוהו]=ותפסוהו וזקפוהו , אמר להו תפסוהו, בההוא כובס

ואמאי לא פריך והאי בר הכי , וזה שנתלה נחנק, מאורסה ביום הכפוריםשהוא ובנו בעלו נערה 

משום דכל , משום הכי נתלה, דפירש התם, י לא קשיא מידי"אבל לפרש( א. )בר סקילה הוא, הוא

אלא מעין מיתה , דלאו דוקא נקט נופל מן הגג או חיה דורסתו, ויש לומר( ב. )הנסקלין נתלין

. ][ דמיתתו הויא בחנק, דהויא לה בעולה, דבנו בעל תחילה, פרשיםויש מ( ג. )שנתחייב בה יהרג

זה , "והאלהים אנה לידו", דרש ריש לקיש, מהא דאמר בפרק אלו הן הגולין, אבל קשיא לרבי

. והא לאו בר סקילה הוא, וזה שהרג בשוגג עולה ונופל והורגו, שהרג במזיד יושב תחת הסולם

, דזורק על חבירו דרך ירידה הוא, יהו מדה במדה היאמ, אף על גב דלאו בר סקילה, ותירץ

הקדוש ברוך הוא נפרע מהם , ואם הרגו בסייף, ואלו מתים דרך ירידה, "ויפל עליו וימות"כדכתיב 

 [.'תוס. ]בענין אחר

 במידה שאדם מודד בה מודדים לו

כלומר באותו דבר שחוטא , לו םבה מודדי ,במדה שאדם מודד, היה רבי אומר

יֶבָנה " ,שנאמר, וא נענשבו עצמו ה ָהָגה ְברּוחֹו ַהָקָשה ְביֹום ְבַסאְסָאה ְבַשְלָחּה ְתרִּ

ים , כשאתה משלחה לאבדון ,בתוך אותה סאה עצמה, כלומר, ('ח ז"ישעיהו כ" )ָקדִּ

 .כלומר תיענש בה, תריבנה ,שאתה חוטא בה

כגון , ות יותרעבירות קטנמנין לרבות , כלומר עבירה גדולהאין לי אלא סאה ו

וחצי  ,קב ,וחצי תרקב ,[חצי סאהכלומר  ,קבין שלושהדהיינו  ,תרי וקב]= תרקב

מבואר  םושיעור ,משקלות קטנים הן]= ועוכלא ,תומן ,וחצי רובע ,רובע ,קב

ן ְבַרַעש " ,תלמוד לומר ,[בבא בתראמסכת ב י ָכל ְסאֹון ֹסאֵׁ ים כִּ ְמָלה ְמגֹוָלָלה ְבָדמִּ ְושִּ

שְוָהְיָתה לִּ  ָפה ַמֲאֹכֶלת אֵׁ מודדים , במידה שמודד, כל מידה ומידה, ('ד' ישעיהו ט" )ְשרֵׁ

 . לו

שבמידה , יש ללמוד את עיקר הדבר, שמהכתוב הזה לבדו', ומסקנת הגמרא בדף ט

והכתוב האמור , בכל מידה ומידה הן גדולה והן קטנה, שאדם מודד בה מודדים לו

יֶבָנהְבַסאְסָאה ְבַשְלָחּה ְת ", לעיל  .'י בדף ט"כפי שיתבאר בעזה, מלמד דבר אחר, "רִּ

ידע שאין כאן שכחת החטא או ויתור על , אף אם רואה שחוטא ואינו נענשו

שכל פרוטה , ויפרעו ממנו מכולם יחד, אלא שמצרפים לו כל החטאים, העונש

שלא נפרעו ממנו פעם ראשונה  ואף על פי ,ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול

י ָאְמָרה " ,שנאמר, ולא ישכחו כלום, פרעו ממנו על הכל יחדי ,ושניה ה ֶזה ָמָצאתִּ ְראֵׁ

 (.ז"כ' קהלת ז)" ַאַחת ְלַאַחת ִלְמצֹא ֶחְשבֹוןֹקֶהֶלת 

 

 מידה כנגד מידה בסוטה

כלומר נענש באותו האופן , בה מודדים לו, שבמדה שאדם מודד, נתבאר

 .מידה כנגד מידה שעושים לה, וכן מצינו בסוטה דברים רבים, שחטא

 ,כהן מעמידה על שער נקנורלפיכך , בועלליראות להיא עמדה על פתח ביתה 

  .ומראה קלונה לכל

 כהן נוטל כפהלפיכך , כדי להתנאות לבועלעל ראשה  םנאי םהיא פרסה סודרי

  .ומניחו תחת רגליה ,מעל ראשה [צעיף]=

המקום יכך לפ, שקשטה פניה וכחלה עיניה, היא קשטה את עצמה לעבירה

אינה ש, י בהמשך"כפי שיתבאר בעזה], שפניה מוריקות ועיניה בולטות ,נוולה

 [.עד שפניה מוריקות ועיניה בולטות ,מספקת לשתות

 .המקום גלה עליה, היא גלתה את עצמה לעבירה

 ' דף ט

  .כהן סותר את שערהלפיכך , היא קלעה לו את שערה

  .ציפורניה נושרותלפיכך , צלהרמזה לו לבא אש, ותיההיא הראתה לו באצבע

וקושר לה  ,כהן מביא חבל המצרילפיכך , נאה [חגורה]= היא חגרה לו בצילצול

  .למעלה מדדיה

לפיכך , היא קיבלתו על כריסה. יריכה נופלתלפיכך , היא פשטה לו את יריכה

 .בטנה צבה
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 . אמאכל בהמהשהם שעורים קרבנה לפיכך , היא האכילתו מעדני עולם

 כהן משקה מים המריםלפיכך , קתהו יין משובח בכוסות משובחיםהיא הש

 [.פחותה ומגונה שבכוסותשהיא ] ,במקידה של חרש

כלומר , שם בה פנים ('א א"תהלים צ)" ֹיֵשב ְבֵסֶתר ֶעְליֹון" ,היא עשתה בסתר

אֹמר לֹא ְתשּו" ,שנאמר, פונה מכל עיסוקיו ועוסק בה ף ָשְמָרה ֶנֶשף לֵׁ ין ֹנאֵׁ י ְועֵׁ נִּ רֵׁ

ים ים ָישִּ ֶתר ָפנִּ ן ְוסֵׁ   (ו"ט ד"איוב כ)" ָעיִּ

ְנָאה" ,שנאמר, המקום פירסמה בגלוי ,היא עשתה בסתר ,דבר אחר ַכֶסה שִּ  תִּ

ָּגֶלה ָרָעתֹו ְבָקָהל [בחשך]= ְבַמָשאֹון [המכסה דבר השנוי למקום]=   (ו"כ ו"משלי כ)" תִּ

הירך נהנה תחילה ש ,מישדרך תשכ ,ואחר כך הבטן ,בירך התחילה בעבירה

ואחר  ,תלקה ירךתחילה מקלל שכשהכהן מקלל אותה לפיכך  ,בקירוב בשר

ת ", כמו שנאמר, הבטןכך מקלל שתלקה  ְך  'הְבתֵׁ ְטנֵׁ ְך ֹנֶפֶלת ְוֶאת בִּ כֵׁ ֶאת ְירֵׁ

 .ושאר כל הגוף לא פלט, (א"כ' במדבר ה) "ָצָבה

 

 מצרים ופורענויות שבאו עליהם

ה נפרע מן האומה עד "אין הקב ,חיננא בר פפא בימתחילה אמרו שלדברי ר

יֶבָנה ְבַסאְסָאה "שנאמר  ,[איבודה מן העולם]=שעת שילוחה  ָהָגה ְברּוחֹו ְבַשְלָחּה ְתרִּ

ים  . כלומר בשעת שילוחה אז נפרע ממנה, ('ז ח"ישעיה כ" )ַהָקָשה ְביֹום ָקדִּ

, מהכתוב, שעת שילוחה ה נפרע מאומה עד"שאין הקב, ואמימר למד ענין זה

י " י ֲאנִּ י  'הכִּ יתִּ יֶתםלֹא ָשנִּ י ַיֲעֹקב לֹא ְכלִּ כלומר לא הכיתי , ('ו' מלאכי ג" )ְוַאֶתם ְבנֵׁ

 .לאומה ושניתי לה שכשהוא מכה אותה הוא מאבדה

ושתי , ה יפרע ממצרים שלוש פעמים"שהרי הקב, והקשו על הדברים הללו

שלושה , וכמאמר רבא, ו מן העולםועדיין לא אבד, פעמים כבר נפרע מהם

כנגד שלוש כוסות של פורענות , כוסות האמורות בחלומו של שר המשקים

בימי  הואחת ששתת, בימי משה האחת ששתת, שהיו עתידים לבוא על מצרים

ואחת שעתידה , נבוכדנצר מלך בבל להכות את ארץ מצריםשבא  ,פרעה נכה

 .לשתות עם חברותיה לימות המשיח

, אבדו המצרים מהעולם, ה מהמצרים"שבכל פעם שנפרע הקב, רואין לומ

והם אומה אחרת הנקראת מצרים על שם , ונתיישבו שם, ובאו אחרים

 . ואם כן לעולם נפרע מהם ואיבדם, מקומה

כי צאצאי אותם מצרים שנשתעבדו בישראל , והראיה לכך שאין לומר כן

כמבואר , הם בעולם עדיין, ונאסרו לבוא בקהל דור ראשון ושני לגירותם

 .מדברי רבי יהודה

מנימין היה לי חבר גר מצרי מתלמידי רבי עקיבא ו, שכך אמר רבי יהודה

ונשאתי  ,[הוא עצמו נתגיירכלומר ], אני מצרי ראשון ,מנימיןאותו אמר וכך  ,שמו

של בת כלומר ], אשיא לבני מצרית שניה ,[שהיא עצמה נתגיירה] מצרית ראשונה

כדי שיהא בן  ,[וכן בני הוא שני לגירות, שהיא שניה לגירות, ר מצריגיורת מצרית וג

וראוי לישא בת , שהוא יהיה מצרי שלישי מכל צדדיו בני מותר לבא בקהל

ְקַהל "שנאמר  ,בישראל י ָיבֹא ָלֶהם בִּ ישִּ ָּוְלדּו ָלֶהם דֹור ְשלִּ ים ֲאֶשר יִּ דברים ) "'הָבנִּ

                                                                                                               
 .ו אמרו היא עשתה מעשה בהמה לפיכך מביאה מאכל בהמה"ובדף ט א
הלך אחר ... ואמר ביבמות , שני מצד האם היה בן בנו, שאם היה משיא לבנו מצרית ראשונה ב

 ('ג ט"כ

ולא אבדו אותם מצרים , עדיין היו מצרים בעולם גם בזמן רבי יהודה, ואם כן

 .ראשונים

 

 ה נפרע מהמלכים"הזמן שהקב

עד  ה נפרע מהמלך"אין הקב, שלדברי רבי חיננא בר פפא, מסקנת הגמרא היא

יֶבָנה ְבַסאְסָאה ", שעל המלך נאמר, שעת שילוחו מעולם ָהָגה ְברּוחֹו ְבַשְלָחּה ְתרִּ

 .כלומר בשעת שילוחו מן העולם אז נפרע ממנו, ('ז ח"ישעיה כ" )יםַהָקָשה ְביֹום ָקדִּ 

 

 עם ישראל אינו אבד

י "שלדברי אמימר הכתוב , לעיל נתבאר י ֲאנִּ י  'הכִּ יתִּ י ַיֲעֹקב לֹא לֹא ָשנִּ ְוַאֶתם ְבנֵׁ

יֶתם אלא , ה מכה אומה אחת שתי פעמים"שאין הקב, מלמד ('ו' מלאכי ג" )ְכלִּ

 . ואז מכה אותה פעם אחת עד אובדנה, להיאבד ממתין לה שתהא ראויה

ה מכה אותו עד "ואין הקב, אבל עם ישראל אינו כן, כן דרכו בשאר אומות

בכתוב מבואר וכן , "ְוַאֶתם ְבֵני ַיֲעֹקב לֹא ְכִליֶתם"כתוב סוף הכמבואר ב, אובדנו

ימֹו ָרעֹות " םַאְסֶפה ָעלֵׁ  .והם אינם כלים, יי כליםחצ ,(ג"כ ב"דברים ל)" ִחַצי ֲאַכֶלה בָּ

 

 ה נפרע מן האדם"הזמן שהקב

 ,שנאמר ,ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתו"אין הקב ,אמר רב המנונא

ְפקֹו" ְמלֹאות שִּ ֶצר לֹו [כל רצונו]= גבִּ ל ְתבֹוֶאנּו [תבואנו צרה]= יֵׁ   (.ב"כ' איוב כ" )ָכל ַיד ָעמֵׁ

 

 משה ודוד לא שלטו שונאים במעשיהם

ים "לים נאמר בתהי יקִּ ָלה 'ַבהַרְננּו ַצדִּ ים ָנאָוה ְתהִּ ואמר , ('א ג"תהלים ל)" ַלְיָשרִּ

ָלה"אל תקרי  ,חיננא בר פפא רבי יהללו , כלומר, "נוה תהלה"אלא  "ָנאָוה ְתהִּ

והכוונה לדברים שבנו משה  ,לושבנו  [בתים]=על עסקי נוה ' צדיקים את ה

  .ויש להללו על כך, נהנים מהם להיות שלא שלטו שונאיהם במעשיהם, ודוד

יֹון 'הָחַשב ", שנאמר, לא שלטו שונאים בביתודוד  ית חֹוַמת ַבת צִּ היא ]= ְלַהְשחִּ

ל ְוחֹוָמה ַיְחָדו ֻאְמָללּו [עיר דוד ַע ַוַיֲאֶבל חֵׁ ַבלֵׁ יב ָידֹו מִּ שִּ אולם , ('ח' איכה ב" )ָנָטה ָקו לֹא הֵׁ

ֶריהָּ טָּ ", כשבאו כשדים בימי צדקיה, לבסוף ֶרץ ְשעָּ אָּ יֶחיָה ַמְלָכּה ְבעּו בָּ ַבר ְברִּ ַבד ְושִּ אִּ

יֶאיָה לֹא ָמְצאּו ָחזֹון  ין תֹוָרה ַּגם ְנבִּ ם אֵׁ הְוָשֶריָה ַבּגֹויִּ כלומר טבעו השערים , ('ט' איכה ב" )'מֵׁ

 .דכדי שלא ישאום האויבים לארצם, בארץ

 ,ה מקדש ראשוןמשנבנ, שכך שנינו, ומשה לא שלטו שונאים במשכן שבנה

רב חסדא אמר ואמר . ואדניו ,ועמודיו ,ובריחיו ,קרסיו ,קרשיו ,נגנז אהל מועד

                                                                                                               
שכבר , שהעמונים והמצרים מותרין לבא בקהל מיד, ומנימין לית ליה הא דאמר בברכות. ][ פסולן

אמר לו , והכי נמי קתני בתר דהך מילתא בתוספתא דקדושין, עלה סנחריב ובלבל את כל האומות

אף , ורבינו תם מפרש דסנחריב[. י"רש] .'שכבר עלה סנחריב ובלבל כו, מנימין טעית, רבי עקיבא

 [.'תוס... ]וגם מואב ... ארץ מצרים לא בלבל , על פי שבלבל את כל העולם כולו
 ".ספקו"גרסת הגמרא  ג
ורק שערים שהיו של זהב או , כי עצים לא היו נושאים אתם, וקורות ביתו לא היו צריכים לטבוע ד

 [.י"רש. ]ארץ לא יכלו לקחתםנחושת היו רוצים ליטול עמם ומאחר שטבעו ב



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע

  95ליון חיג
 ד"י – 'ב סוטהמסכת 

   

 

 

 ה"כל הזכויות שמורות ליא©  21 

 

  .ולא יכלו שונאים להנות מהם, תחת מחילות של היכלשנגנזו  ,אבימי

 

 הנותן עיניו במה שאינו שלו

ומה , לו םאין נותני ,מה שמבקש, ואינו ראוי לו כל הנותן עיניו במה שאינו שלו

 . הימנו םטלישבידו נו

, לא ניתן לה ,מה שביקשה, נתנה עיניה במי שאינו ראוי להש ,סוטהכן מצינו ב

מים את השותה היא אם ש ,נטלוהו ממנה ,ומה שבידה ,אסורה לבועלהיא ש

 .פסידה כתובתהמלבעלה והיא מודה היא נאסרת ואם  ,מתההיא 

שנתן עיניו בחוה , שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו ,וכן מצינו בנחש הקדמוני

כמבואר ממה , נטלוהו ממנו ומה שבידו, מה שביקש לא נתנו לו, אובא עליה

שלכך , יהא מלך על כל בהמה וחיה ,אני אמרתי, ה"הקבשכך אמר . שנתקלל

יָת זֹאת קִּ ֱאֹל 'הַויֹאֶמר " ,ועכשיו, נברא ערום מכולם י ָעשִּ ָכל ים ֶאל ַהָנָחש כִּ ָארּור ַאָתה מִּ

ֹכל ַחַית ַהָשֶדהַהְבהֵׁ  י ַחֶייָך בָמה ּומִּ ְך ְוָעָפר תֹאַכל ָכל ְימֵׁ לֵׁ אני (. ד"י' בראשית ג" )ַעל ְּגֹחְנָך תֵׁ

ְך"עכשיו  ,אמרתי יהלך בקומה זקופה לֵׁ יהא מאכלו  ,אני אמרתי ".ַעל ְּגֹחְנָך תֵׁ

י ַחֶייָך" ,עכשיו ,מאכל אדם  ,ת אדםהוא אמר אהרוג א". ְוָעָפר תֹאַכל ָכל ְימֵׁ

ין ַזְרָעּה " ,עכשיו ,ואשא את חוה ין ַזְרֲעָך ּובֵׁ ָשה ּובֵׁ ין ָהאִּ יְנָך ּובֵׁ ית בֵׁ יָבה ָאשִּ הּוא ְואֵׁ

ב   (.ו"ט' בראשית ג" )ְישּוְפָך רֹאש ְוַאָתה ְתשּוֶפנּו ָעקֵׁ

מה שביקש לא  ,גנתן עיניו בתאומה יתירה שנולדה עם הבלש, וכן מצינו בקין

  .מנונטלוהו מ ובידומה ש, וניתן ל

 וומה שביד, ומה שביקש לא ניתן ל, שנתן עיניו בכהונה גדולה, וכן מצינו בקרח

   .שנבלע באדמה, מנונטלוהו מ

מה שביקש  ,לקלל את ישראל ,בממונו של בלקשנתן עיניו , בלעםכן מצינו בו

ם שהלך ליטול שכר עשריכ ,נהרג במדיןש, מנונטלוהו מ וומה שביד, ולא ניתן ל

  .וארבעה אלף שנפלו מישראל בעצתו

 ,ונתקנא בדוד ,וגדול שבתלמידים ,אביר הרועיםשהיה , דואגכן מצינו בו

ומה , ומה שביקש לא ניתן ל ,שראהו נבון דבר ואיש תואר ומראה פנים בהלכה

ים ", כמו שנאמר, שמת קודם שהגיע לחצי ימיו, מנונטלוהו מ ושביד י ָדמִּ ַאְנשֵׁ

ְרָמה לֹא יֶ  יֶהםּומִּ  (.ד"ה כ"תהילים נ)" ֱחצּו ְימֵׁ

 וומה שביד, ומה שביקש לא ניתן ל ,דנתן עיניו במלוכהש, אחיתופלכן מצינו בו

ְרָמה ", כמו שנאמר, שמת קודם שהגיע לחצי ימיו, מנונטלוהו מ ים ּומִּ י ָדמִּ ַאְנשֵׁ

יֶהם  (.ד"ה כ"תהילים נ)" לֹא ֶיֱחצּו ְימֵׁ

ומה , ומה שביקש לא ניתן ל, ונו של נעמןשנתן עיניו בממ, כן מצינו בגחזיו

 .שנצטרע, מנונטלוהו מ ושביד

 וומה שביד, ומה שביקש לא ניתן ל ,נתן עיניו במלוכהש, כן מצינו באבשלוםו

 .שנהרג, מנונטלוהו מ

יַשגש, בן חגית אדוניהוכן מצינו בו מה שביקש לא  ,השונמית נתן עיניו ָבֲאבִּ

                                                                                                               
 [.י"רש. ]לשון תשמיש ונשואין הוא, "הנחש השיאני", והיינו דכתיב א
 ".ועכשיו ארור הוא מכל הבהמה ומכל חית השדה"לשון הגמרא  ב
 [.י"רש. ]שני אתים שני ריבויים" את אחיו את הבל"והיינו דכתיב , ששתי תאומות נולדו עמו ג
 [.י"רש. ]וכסבור שעתיד למלוך, יוצא מאמתוראה אש , כדאמר בפרק חלק ד

 .שנהרג, מנונטלוהו מ וומה שביד, וניתן ל

ומה , ומה שביקש לא ניתן ל, שנתן עיניו בכהונה גדולה, עוזיהוכן מצינו במלך ו

יר ּוְבַזְעפֹו "שנצטרע כמו שכתוב , מנונטלוהו מ ושביד ְקֶטֶרת ְלַהְקטִּ ָיהּו ּוְבָידֹו מִּ ְזַעף ֻעזִּ ַויִּ

ים  ם ַהֹכֲהנִּ ְצחֹו עִּ יםְוַהָצַרַעת ָזְרָחה ְבמִּ י ַהֹכֲהנִּ ְפנֵׁ ית  לִּ ְזַבח ַהְקֹטֶרת 'הְבבֵׁ ַעל ְלמִּ ו "כ' י ב"דה" )מֵׁ

 (.ט"י

ומה , ומה שביקש לא ניתן ל, שנתן עיניו ביהודים לאבדם, המןכן מצינו בו

   .שנתלה על העץ, מנונטלוהו מ ושביד

 

 סדר בדיקת המים וסדר הקללה

, מאחר שהנואפת מתחילה את העבירה בירך ואחר כך בבטןש, לעיל נתבאר

תחילה הירך ואחר כך , היא מתקללת כסדר הזה, כשהיא מתקללת, ךלפיכ

ָשה ", שכך אומר לה הכהן, הבטן ן ָלאִּ ְשֻבַעת ָהָאָלה ְוָאַמר ַהֹכהֵׁ ָשה בִּ ן ֶאת ָהאִּ יַע ַהֹכהֵׁ ְשבִּ ְוהִּ

ן  תֵׁ ְך  'היִּ ְשֻבָעה ְבתֹוְך ַעּמֵׁ ת ִבְטֵנְך ֶאת ְיֵרֵכְך ֹנֶפֶלת ְואֶ  'הְבֵתת אֹוָתְך ְלָאָלה ְולִּ

ה בָּ  (.א"כ' במדבר ה)" צָּ

כשהמים בודקים , אף שתחילה היא מתקללת בירך ואחר כך בבטן, אמנם

, בטן תחילה ואחר כך ירך, הם בודקים אותה כדרך כניסתם לגופה, אותה

יָשּה ", כמבואר בכתוב ְמֹעל ַמַעל ְבאִּ ְטְמָאה ַותִּ ם נִּ ם ְוָהְיָתה אִּ ְשָקּה ֶאת ַהַּמיִּ ם ּובָ ְוהִּ אּו ָבּה ַהַּמיִּ

ים  ים ְלָמרִּ ּה ַהְמָאֲררִּ ה ְיֵרכָּ ְפלָּ ּה ְונָּ ה ִבְטנָּ ְבתָּ ָשה ְלָאָלה ְבֶקֶרב ַעָּמּהְוצָּ במדבר " )ְוָהְיָתה ָהאִּ

 (.ז"כ' ה

הכהן קודם ש, לא עשו המים כסדר שנתקללה האשה, וכדי שלא יאמרו

ולא , םיבואו בה כסדר כניסת, מודיע שכשהמים יבואו בההוא , משקה אותה

ן "שלאחר שהוא משביע את האשה , ולפיכך, כמו שקילל תֵׁ אֹוָתְך ְלָאָלה  'היִּ

ת  ְך ְבתֵׁ ְשֻבָעה ְבתֹוְך ַעּמֵׁ ְך ָצָבה 'הְולִּ ְטנֵׁ ְך ֹנֶפֶלת ְוֶאת בִּ כֵׁ הוא מסיים דבריו " ֶאת ְירֵׁ

ְך " ַעיִּ ֶלה ְבמֵׁ ים ָהאֵׁ ם ַהְמָאְררִּ ֵרְךַלְצבֹות ֶבֶטן ְוַלְנפִ ּוָבאּו ַהַּמיִּ  .(ב"כ' במדבר ה)" ל יָּ

 

ים ['ד-'ד א"שופטים י]  ְשתִּ ְבנֹות ְפלִּ ְמָנָתה מִּ ָשה ְבתִּ ְמָנָתה ַוַיְרא אִּ ְמשֹון תִּ ֶרד שִּ ַוַיַעל ַוַיּגֵׁד  .ַויֵׁ

ים ְוַעָתה ְקחּו אֹוָתּה ְשתִּ ְבנֹות ְפלִּ ְמָנָתה מִּ י ְבתִּ יתִּ ָשה ָראִּ ּמֹו ַויֹאֶמר אִּ יו ּוְלאִּ ָשה ְלָאבִּ י ְלאִּ  .לִּ

ָשה  ְך ָלַקַחת אִּ י ַאָתה הֹולֵׁ ָשה כִּ י אִּ ְבנֹות ַאֶחיָך ּוְבָכל ַעּמִּ ין בִּ ּמֹו ַהאֵׁ יו ְואִּ ַויֹאֶמר לֹו ָאבִּ

יָני יא ָיְשָרה ְבעֵׁ י הִּ י כִּ יו אֹוָתּה ַקח לִּ ְמשֹון ֶאל ָאבִּ ים ַויֹאֶמר שִּ לִּ ים ָהֲערֵׁ ְשתִּ ְפלִּ ּמֹו  .מִּ יו ְואִּ ְוָאבִּ

י  לֹא הָיְדעּו כִּ ים  'מֵׁ ים ֹמְשלִּ ְשתִּ יא ְפלִּ ת ַההִּ ים ּוָבעֵׁ ְשתִּ ְפלִּ ש מִּ י ֹתֲאָנה הּוא ְמַבקֵׁ יא כִּ הִּ

ל ְשָראֵׁ  .ְביִּ

 

 שמשון לקה בעיניו מידה כנגד מדה

ְמשֹון ֶאל ", שנאמר, מרד בבוראו הלך אחר עיניועל ידי ש, שמשון ַויֹאֶמר שִּ

י  י כִּ יו אֹוָתּה ַקח לִּ יָניָאבִּ יא ָיְשָרה ְבעֵׁ , לפיכך נקרו פלשתים את עיניו". הִּ

יָניו " ,בו בסופו שנאמר ים ַוְיַנְקרּו ֶאת עֵׁ ְשתִּ ידּו אֹותֹו ַעָזָתה ַוַיַאְסרּוהּו ַויֹאֲחזּוהּו ְפלִּ ַויֹורִּ

ים ית ָהֲאסּורִּ ן ְבבֵׁ י טֹוחֵׁ ם ַוְיהִּ  (.א"כ ז"שופטים ט" )ַבְנֻחְשַתיִּ

כמו , כדי להתגרות בפלישתים, שחשק באותה אשה היה הדבר' ואף שמה

י ", שנאמר ּמֹו לֹא ָיְדעּו כִּ יו ְואִּ הְוָאבִּ יא 'מֵׁ שמשון חשק בה , מכל מקום ,"הִּ

 .משום שישרה בעיניו

 



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע

  95ליון חיג
 ד"י – 'ב סוטהמסכת 
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ֶליהָ  [ג-'ז א"שופטים ט] ָשה זֹוָנה ַוָיבֹא אֵׁ ְמשֹון ַעָזָתה ַוַיְרא ָשם אִּ ֶלְך שִּ אֹמר בָ  .ַויֵׁ ים לֵׁ א ַלַעָזתִּ

אֹמר ַעד אֹור ְתָחְרשּו ָכל ַהַלְיָלה לֵׁ יר ַויִּ ָנה ַוָיֹסבּו ַוֶיֶאְרבּו לֹו ָכל ַהַלְיָלה ְבַשַער ָהעִּ ְמשֹון הֵׁ  שִּ

י ַהַלְיָלה ַוֶיֱאֹחז ְבַדְלתֹות ַשעַ  .ַהֹבֶקר ַוֲהַרְגנֻהּו י ַהַלְיָלה ַוָיָקם ַבֲחצִּ ְמשֹון ַעד ֲחצִּ ְשַכב שִּ ר ַויִּ

ם ֶאל רֹאש ָהָהר ֲאֶשר ַעל  ָפיו ַוַיֲעלֵׁ יַח ַוָיֶשם ַעל ְכתֵׁ ם ַהְברִּ ם עִּ ָסעֵׁ י ַהְּמזּוזֹות ַויִּ ְשתֵׁ יר ּובִּ ָהעִּ

י ֶחְברֹון  .ְפנֵׁ

 

 שמשון לקה בעזה מידה כנגד מדה

ְמשֹון ַעָזָתה ַוַיְרא ", שנאמר ,בעזהשל שמשון תחילת קלקולו  ,רבי אומר ֶלְך שִּ ַויֵׁ

ָשה זֹוָנהשָ  ים ַוְיַנְקרּו ֶאת " ,בו בסופו שנאמר ,לפיכך לקה בעזה ".ם אִּ ְשתִּ ַויֹאֲחזּוהּו ְפלִּ

יָניו  ידּו אֹותֹו ַעָזָתה עֵׁ יםַויֹורִּ ית ָהֲאסּורִּ ן ְבבֵׁ י טֹוחֵׁ ם ַוְיהִּ  (.א"כ ז"שופטים ט" )ַוַיַאְסרּוהּו ַבְנֻחְשַתיִּ

מעשה של תמנת אינו קלקול כל , הואף שמעשה של תמנת קדם למעשה של עז

אבל מעשה של עזה בזנות , ולא בא עליה בזנות, שהרי לקחה לו לאשה, כך

 .היה

 

יָלה [ב"כ-'ז ד"שופטים ט] ק ּוְשָמּה ְדלִּ ָשה ְבַנַחל ֹשרֵׁ ן ַוֶיֱאַהב אִּ י כֵׁ י ַאֲחרֵׁ ֶליָה  .ַוְיהִּ ַוַיֲעלּו אֵׁ

ים ַויֹאְמרּו ָלּה פַ  ְשתִּ י ְפלִּ י ַבֶּמה ֹכחֹו ָגדֹול ּוַבֶּמה נּוַכל לֹו ַוֲאַסְרנֻהּו ְלַעֹנתֹו ַסְרנֵׁ י אֹותֹו ּוְראִּ תִּ

ָאה ָכֶסף יש ֶאֶלף ּומֵׁ ַתן ָלְך אִּ י ַבֶּמה ֹכֲחָך  .ַוֲאַנְחנּו נִּ יָדה ָנא לִּ ְמשֹון ַהּגִּ יָלה ֶאל שִּ ַותֹאֶמר ְדלִּ

ר ְלַענֹוֶתָך ָאסֵׁ ים ֲאֶשר  ַויֹאֶמר .ָגדֹול ּוַבֶּמה תֵׁ ים ַלחִּ ְבָעה ְיָתרִּ י ְבשִּ ם ַיַאְסֻרנִּ ְמשֹון אִּ ֶליָה שִּ אֵׁ

י ְכַאַחד ָהָאָדם יתִּ י ְוָהיִּ יתִּ ים ֲאֶשר  .לֹא ֹחָרבּו ְוָחלִּ ים ַלחִּ ְבָעה ְיָתרִּ ים שִּ ְשתִּ י ְפלִּ ַוַיֲעלּו ָלּה ַסְרנֵׁ

הּו ָבֶהם ב ָלּה ַבֶחדֶ  .לֹא ֹחָרבּו ַוַתַאְסרֵׁ ב ֹישֵׁ ְמשֹון ְוָהֹארֵׁ ים ָעֶליָך שִּ ְשתִּ ָליו ְפלִּ ר ַותֹאֶמר אֵׁ

ש ְולֹא נֹוַדע ֹכחֹו יחֹו אֵׁ יל ַהְנֹעֶרת ַבֲהרִּ ק ְפתִּ ָנתֵׁ ים ַכֲאֶשר יִּ ק ֶאת ַהְיָתרִּ יָלה  .ַוְיַנתֵׁ ַותֹאֶמר ְדלִּ

יָדה  ים ַעָתה ַהּגִּ ַלי ְכָזבִּ ר אֵׁ י ַוְתַדבֵׁ ַתְלָת בִּ נֵׁה הֵׁ ְמשֹון הִּ רֶאל שִּ ָאסֵׁ י ַבֶּמה תֵׁ ֶליָה  .ָנא לִּ ַויֹאֶמר אֵׁ

י ְכַאַחד  יתִּ י ְוָהיִּ יתִּ ים ֲאֶשר לֹא ַנֲעָשה ָבֶהם ְמָלאָכה ְוָחלִּ ים ֲחָדשִּ י ַבֲעֹבתִּ ם ָאסֹור ַיַאְסרּונִּ אִּ

ים .ָהָאָדם ְשתִּ ָליו ְפלִּ הּו ָבֶהם ַותֹאֶמר אֵׁ ים ַוַתַאְסרֵׁ ים ֲחָדשִּ יָלה ֲעֹבתִּ ַקח ְדלִּ ְמשֹון  ַותִּ ָעֶליָך שִּ

ַעל ְזֹרֹעָתיו ַכחּוט ם מֵׁ ב ֶבָחֶדר ַוְיַנְתקֵׁ ב ֹישֵׁ ַתְלָת  .ְוָהֹארֵׁ ָנה הֵׁ ְמשֹון ַעד הֵׁ יָלה ֶאל שִּ ַותֹאֶמר ְדלִּ

י ֶאת ֶשַבע ַמְחלְ  ם ַתַאְרגִּ ֶליָה אִּ ר ַויֹאֶמר אֵׁ ָאסֵׁ י ַבֶּמה תֵׁ יָדה לִּ ים ַהּגִּ ַלי ְכָזבִּ ר אֵׁ י ַוְתַדבֵׁ פֹות בִּ

ם ַהַּמָסֶכת י עִּ ַסע  .רֹאשִּ ְשָנתֹו ַויִּ יַקץ מִּ ְמשֹון ַויִּ ים ָעֶליָך שִּ ְשתִּ ָליו ְפלִּ ד ַותֹאֶמר אֵׁ ְתַקע ַבָיתֵׁ ַותִּ

י ֶזה ָשֹלש  .ֶאת ַהְיַתד ָהֶאֶרג ְוֶאת ַהַּמָסֶכת תִּ ין אִּ ְבָך אֵׁ יְך ְולִּ יְך תֹאַמר ֲאַהְבתִּ ָליו אֵׁ ַותֹאֶמר אֵׁ

י ַבֶּמה ֹכֲחָך ָגדֹולְפָעמִּ  ַּגְדָת לִּ י ְולֹא הִּ ַתְלָת בִּ ים  .ים הֵׁ ְדָבֶריָה ָכל ַהָימִּ יָקה לֹו בִּ צִּ י הֵׁ י כִּ ַוְיהִּ

ְקַצר ַנְפשֹו ָלמּות הּו ַותִּ י  .ַוְתַאֲלצֵׁ י כִּ בֹו ַויֹאֶמר ָלּה מֹוָרה לֹא ָעָלה ַעל רֹאשִּ ַוַיֶּגד ָלּה ֶאת ָכל לִּ

יר ֱאֹל י ְכָכל ָהָאָדםיקִּ ְנזִּ יתִּ י ְוָהיִּ יתִּ י ְוָחלִּ י ֹכחִּ ֶּמנִּ י ְוָסר מִּ ם ּגַֻלְחתִּ י אִּ ּמִּ ֶבֶטן אִּ י מִּ ֶרא  .ם ֲאנִּ ַותֵׁ

יד  ּגִּ י הִּ אֹמר ֲעלּו ַהַפַעם כִּ ים לֵׁ ְשתִּ י ְפלִּ ְקָרא ְלַסְרנֵׁ ְשַלח ַותִּ בֹו ַותִּ יד ָלּה ֶאת ָכל לִּ ּגִּ י הִּ יָלה כִּ ְדלִּ

בֹו י ֶאת ָכל לִּ ים ַוַיֲעלּו ַהֶכֶסף ְבָיָדם לה לִּ ְשתִּ י ְפלִּ ֶליָה ַסְרנֵׁ ְרֶכיָה  .ְוָעלּו אֵׁ ַוְתַיְשנֵׁהּו ַעל בִּ

ָעָליו יש ַוְתַגַלח ֶאת ֶשַבע ַמְחְלפֹות רֹאשֹו ַוָתֶחל ְלַענֹותֹו ַוָיַסר ֹכחֹו מֵׁ ְקָרא ָלאִּ ַותֹאֶמר  .ַותִּ

ְמשֹון ַויִּ  ים ָעֶליָך שִּ ְשתִּ י ְפלִּ ר ְוהּוא לֹא ָיַדע כִּ ָנעֵׁ א ְכַפַעם ְבַפַעם ְואִּ צֵׁ ְשָנתֹו ַויֹאֶמר אֵׁ  'הַקץ מִּ

ָעָליו ם  .ָסר מֵׁ ידּו אֹותֹו ַעָזָתה ַוַיַאְסרּוהּו ַבְנֻחְשַתיִּ יָניו ַויֹורִּ ים ַוְיַנְקרּו ֶאת עֵׁ ְשתִּ ַויֹאֲחזּוהּו ְפלִּ

ים ית ָהֲאסּורִּ ן ְבבֵׁ י טֹוחֵׁ ַח ַכֲאֶשר ּגָֻלחוַ  .אַוְיהִּ  .ָיֶחל ְשַער רֹאשֹו ְלַצּמֵׁ

 

 דלילה שמה ראוי לה

שדילדלה , ראויה היתה שתקרא דלילה ,נקרא שמה דלילהאילו לא  ,רבי אומר

ַוָיַסר ֹכחֹו " שנאמר ,חוודילדלה את כ( א) .שלושה דברים [עקרה ממנו]=בו 

ָעָליו ֶרא ְד " ,שנאמר ,דילדלה את לבו( ב". )מֵׁ בֹוַותֵׁ יד ָלּה ֶאת ָכל לִּ ּגִּ י הִּ יָלה כִּ  ".לִּ

י " שנאמר ,שכינהשנסתלקה ממנו  ,דילדלה את מעשיו( ג)  'הְוהּוא לֹא ָיַדע כִּ

                                                                                                               
 .כתיב" האסירים" א

ָעָליו  ". ָסר מֵׁ

 

 מנין ידעה דלילה ששמשון גילה לה הדבר

ר ְלעַ ", כשדלילה בקשה משמשון ָאסֵׁ י ַבֶּמה ֹכֲחָך ָגדֹול ּוַבֶּמה תֵׁ יָדה ָנא לִּ , "נֹוֶתָךַהּגִּ

בפעם האחרונה , עד שלבסוף, ואמר לה דברים שאינם, שיקר לה כמה פעמים

יר ֱאֹל", ואמר לה, גילה לה האמת י ְנזִּ י כִּ ֶבֶטן קִּ מֹוָרה לֹא ָעָלה ַעל רֹאשִּ י מִּ ים ֲאנִּ

י ְכָכל ָהָאָדם יתִּ י ְוָהיִּ יתִּ י ְוָחלִּ י ֹכחִּ ֶּמנִּ י ְוָסר מִּ ם ּגַֻלְחתִּ י אִּ ּמִּ בדקה אם וקודם ש, "אִּ

בֹו", נאמר, הפעם אמר לה אמת יד ָלּה ֶאת ָכל לִּ ּגִּ י הִּ יָלה כִּ ֶרא ְדלִּ לומר , "ַותֵׁ

ונאמרו שני ביאורים מנין ידעה שהפעם לא . שידעה שהפעם אמר לה האמת

 .כיזב לה

כי , בפעם הזו ידעה דלילה שאומר לה שמשון אמת, לדברי רבי חנין אמר רב

 ,ודבורים על אופניהם םומיושבי םמתקבליכלומר , ניכרים הם דברי אמת

והבינה שהדברים  ,ולא היה שותה יין ,ראתה שערו גדולש, וכגון בזה

 .םאמת ה ,שבדבר הזה היה כחו גדול ,האחרונים שאמר לה

ידעה בו כי , בפעם הזאת ידעה דלילה שאומר לה שמשון אמת ,אבייולדברי 

ים ִק ִכי ְנִזיר ֱאֹל" ,אמרן שוכיו, שאינו מוציא שם שמים לבטלה ,באותו צדיק

 .ודאי אומר אמתעכשיו , אמרה ,"ֲאִני

 

 מה עשתה לו דלילה כדי שיגלה לה

הּו", נאמר ים ַוְתַאֲלצֵׁ ְדָבֶריָה ָכל ַהָימִּ יָקה לֹו בִּ צִּ י הֵׁ י כִּ ְקַצר ַנְפשֹו ָלמּות ַוְיהִּ שופטים " )ַותִּ

 .ואז גילה לה במה כוחו גדול, (ז"ט ז"ט

שהדבר שעשתה לו לאלצו לגלות  ,רבי אמיבבית מדרשו של חק רבי יצואמר 

  .נשמטה מתחתיו ,תאות האדם מרובהשאז , בשעת גמר ביאהש, לה הוא

 

ְשתֹו ֲעָקָרה ְולֹא  ['ה-'ג ב"שופטים י] י ּוְשמֹו ָמנֹוַח ְואִּ ְשַפַחת ַהָדנִּ ּמִּ ָצְרָעה מִּ יש ֶאָחד מִּ י אִּ ַוְיהִּ

ָרא ַמְלַאְך .ָיָלָדה ית ְוָיַלְדְת  'ה ַויֵׁ נֵׁה ָנא ַאְת ֲעָקָרה ְולֹא ָיַלְדְת ְוָהרִּ ֶליָה הִּ ָשה ַויֹאֶמר אֵׁ ֶאל ָהאִּ

ן א .בֵׁ י ָכל ָטמֵׁ ָכר ְוַאל תֹאְכלִּ ן ְושֵׁ י ַייִּ ְשתִּ י ָנא ְוַאל תִּ ָשְמרִּ ן  .ְוַעָתה הִּ ָנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְת בֵׁ י הִּ כִּ

יר ֱאֹלּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאש י ְנזִּ יַע ֶאת קִּ ֹו כִּ ל ְלהֹושִּ ן ַהָבֶטן ְוהּוא ָיחֵׁ ְהֶיה ַהַנַער מִּ ים יִּ

ים ְשתִּ ַיד ְפלִּ ל מִּ ְשָראֵׁ  .יִּ

 

 ציווי המלאך לאמו של שמשון

ִרית ", אמר לה, קודם הריונה אמו של שמשון בלצללפוניתכשנגלה המלאך  ְוהָּ

ַלְדְת ֵבן א וְ ְוַעָתה  .ְויָּ ְמִרי נָּ ֵמאִהשָּ ל טָּ ר ְוַאל תֹאְכִלי כָּ  ".ַאל ִתְשִתי ַיִין ְוֵשכָּ

שהדברים הטמאים שהזהיר אותה , רבי אמיבבית מדרשו של רבי יצחק ואמר 

שגם קודם לכן לא היתה , אינם מאכלות אסורים לגמרי, המלאך שלא לאוכלם

שמאז שתהא , אלא הכוונה לדברים האסורים לנזיר, אוכלת דברים אסורים

 .דברים האסורים לנזירלא תאכל , הרה

 

                                                                                                               
 [.א"א ע"ב צ"ב. ]אימיה דשמשון צללפונית ב
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ְצַלח ָעָליו רּוַח  [ט"י-ד"ו י"שופטים ט] ְקָראתֹו ַותִּ יעּו לִּ רִּ ים הֵׁ ְשתִּ י ּוְפלִּ  'ההּוא ָבא ַעד ֶלחִּ

ַעל ָיָדיו ַּמסּו ֱאסּוָריו מֵׁ ש ַויִּ ים ֲאֶשר ָבֲערּו ָבאֵׁ ְשתִּ ים ֲאֶשר ַעל ְזרֹועֹוָתיו ַכפִּ ְהֶייָנה ָהֲעֹבתִּ  .ַותִּ

יש ָקֶחָה ַוַיְך ָבּה ֶאֶלף אִּ ְשַלח ָידֹו ַויִּ ָיה ַויִּ י ֲחמֹור ְטרִּ ְמָצא ְלחִּ י ַהֲחמֹור  .ַויִּ ְלחִּ ְמשֹון בִּ ַויֹאֶמר שִּ

יש י ֶאֶלף אִּ יתִּ כֵׁ י ַהֲחמֹור הִּ ְלחִּ ם בִּ ָידֹו  .ֲחמֹור ֲחֹמָרָתיִּ י מִּ ְך ַהְלחִּ ר ַוַיְשלֵׁ י ְכַכֹּלתֹו ְלַדבֵׁ ַוְיהִּ

ְק  יַויִּ ְקָרא ֶאל  .ָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ָרַמת ֶלחִּ ְצָמא ְמֹאד ַויִּ ַויֹאַמר ַאָתה ָנַתָת ְבַיד ַעְבְדָך  'הַויִּ

ים לִּ י ְבַיד ָהֲערֵׁ ְבַקע ֱאֹל .ֶאת ַהְתשּוָעה ַהְּגֹדָלה ַהזֹאת ְוַעָתה ָאמּות ַבָצָמא ְוָנַפְלתִּ ים ֶאת קִּ ַויִּ

ש ֲאֶשר ַבֶלחִּ  א ַהַּמְכתֵׁ ין ַהקֹורֵׁ ן ָקָרא ְשָמּה עֵׁ י ַעל כֵׁ ְשְת ַוָתָשב רּוחֹו ַוֶיחִּ ם ַויֵׁ ֶּמנּו ַמיִּ י ַויְֵׁצאּו מִּ

י ַעד ַהיֹום ַהֶזה  .ֲאֶשר ַבֶלחִּ

 

 שמשון ניצול על ידי דבר טמא מידה כנגד מידה

' עשה לו ה, אחר שהיכה את הפלישתים בלחי החמורכשצמא שמשון למים 

ְבַקע ֱאֹל"כמו שנאמר , א לו מים מלחי החמורוהוצי, נס שקִּ ַויִּ  ים ֶאת ַהַּמְכתֵׁ

י [מקום קביעות השן] ְשְת ַוָתָשב רּוחֹו ַוֶיחִּ ם ַויֵׁ ֶּמנּו ַמיִּ ְצאּו מִּ י ַויֵׁ  ".ֲאֶשר ַבֶלחִּ

שהסיבה לכך שנעשה לו נס על ידי , רבי אמיבבית מדרשו של רבי יצחק ואמר 

לישא בת אל ]= משום שהוא התאוה לדבר טמא, טמא שהוא דבר, לחי חמור

  .לפיכך נתלו חייו בדבר טמא ,[נכר

 

הּו " [ה"כ ג"שופטים י] ְגַדל ַהַנַער ַוְיָבְרכֵׁ ְמשֹון ַויִּ ְקָרא ֶאת ְשמֹו שִּ ן ַותִּ ָשה בֵׁ ֶלד ָהאִּ ַוָתֶחל . 'הַותֵׁ

ין  'הרּוַח  ין ָצְרָעה ּובֵׁ  ". ֶאְשָתֹאלְלַפֲעמֹו ְבַמֲחנֵׁה ָדן בֵׁ

 

 קיום נבואת יעקב אבינו בשמשון

שבזה חלה , לומר, "ַוָתֶחל"נאמר בשמשון לשון , אמר רבי חמא ברבי חנינא

ש ֲעֵלי ֶדֶרְך", שנתנבא עליו, נבואתו של יעקב אבינו חָּ ן נָּ ְך  ְיִהי דָּ י ֹאַרח ַהֹנשֵׁ יֹפן ֲעלֵׁ ְשפִּ

ֹפל ֹרְכבֹו ָאחֹור י סּוס ַויִּ ְקבֵׁ  (.ז"י ט"שית מברא" )עִּ

 

 שכינה היתה מקשקשת לפני שמשון כזוג

ה ָדן 'הַוָתֶחל רּוַח ", נאמר בשמשון בבית יצחק  ואמר רבי ,"ְלַפֲעמֹו ְבַמֲחנֵׁ

 [ללוותו באשר הולך] מלמד שהיתה שכינה מקשקשת לפניו ,רבי אמימדרשו של 

ּמֹון ָזָהב ֲעֹמן פַ " ,והוא לשון זוג ככתוב ,"ְלַפֲעמֹו"שנאמר כאן  ,[פעמון]= כזוג ְורִּ

יב יל ָסבִּ י ַהְּמעִּ ּמֹון ַעל שּולֵׁ  (ד"ל ח"שמות כ" )ַפֲעֹמן ָזָהב ְורִּ

 

 שמשון עקר את צרעה ואשתאול

ה ָדן 'הַוָתֶחל רּוַח ", נאמר בשמשון ין ֶאְשָתֹאל ְלַפֲעמֹו ְבַמֲחנֵׁ ין ָצְרָעה ּובֵׁ אמר ו ".בֵׁ

זה  םוטחנ ,שמשון םועקר ,יושני הרים גדולים הצרעה ואשתאול  ,אסי ביר

  .בזה

 

 קודם לידת שמשון עברו פלישתים על שבועתם

, אמר לה עליו, שהיא עתידה ללדת אותו, כשאמר המלאך לאמו של שמשון

ל" ְשָראֵׁ יַע ֶאת יִּ ל ְלהֹושִּ   ".ְוהּוא ָיחֵׁ

לומר נתחללה שבועתו , שנאמר כאן לשון חילול, אמר רבי חמא ברבי חנינאו

אֹל", שכן כך השביע את אברהם, לומר בטלהכ, של אבימלך י בֵׁ ָשְבָעה לִּ ים קִּ ְוַעָתה הִּ

ָנה  י הֵׁ י ּוְלֶנְכדִּ ינִּ י ּוְלנִּ ְשֹקר לִּ ם תִּ ם ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַּגְרָתה אִּ י ְועִּ ָּמדִּ ְּמָך ַתֲעֶשה עִּ י עִּ יתִּ ַכֶחֶסד ֲאֶשר ָעשִּ

, שהרי נשתעבדו בישראל ועתה עברו פלישתים על השבועה, (ג"כ א"בראשית כ" )ָבּה

 .ולפיכך יבוא שמשון ויציל את ישראל מידם

 

 'דף י

 

 את שמשון' ברכה שבירך ה

הּו ", נאמר בשמשון ְגַדל ַהַנַער ַוְיָבְרכֵׁ , וכל ברכה שבמקרא לשון ריבוי הוא, "'הַויִּ

 .ולא מצינו בשמשון עושר שנתברך בו

כבני אדם וזרעו כנחל שתהא אמתו  ,שברכו באמתו, ואמר רב יהודה אמר רב

 .נתברך ,לו שנתאוהאותו דבר לש ,שוטף

 

 שמשון לא השתרר על ישראל בשום דבר

, להינקם מהם, כשהתפלל שמשון בסוף ימיו להפיל הבנין עליו ועל הפלשתים

ְמשֹון ֶאל " ְקָרא שִּ י ָנא ַאְך ַהַפַעם ַהֶזה, לאקים 'ה ,ַויֹאַמר 'הַויִּ נִּ י ָנא ְוַחְזקֵׁ נִּ  ָזְכרֵׁ

יַני ,יםקִּ ָהֱאֹל י עֵׁ ְשתֵׁ ָנְקָמה ְנַקם ַאַחת מִּ ים אְואִּ ְשתִּ ְפלִּ  (.ח"ז כ"שופטים ט)" מִּ

עשרים זכור לי , ונו של עולםרב ,ה"אמר שמשון לפני הקבשכך  ,אמר רבו

העבר לי מקל  ,לאחד מהםתי ולא אמר ,את ישראלתי שפטששנה ( שתים)

  .בממקום למקום

 

 י שועליםשמשון נפרע מפלישתים על יד

ְמשֹון ", כשביקש שמשון להבעיר שדות הפלשתים ֶלְך שִּ אֹות ַויֵׁ ְלֹכד ְשֹלש מֵׁ ַויִּ

י ַהְזָנבֹות ַבָתֶוְך ין ְשנֵׁ יד ֶאָחד בֵׁ ים ַוֶיֶפן ָזָנב ֶאל ָזָנב ַוָיֶשם ַלפִּ דִּ ַקח ַלפִּ ים ַויִּ  .שּוָעלִּ

ים ַוְיַשַלח ְבָק  ידִּ ש ַבַלפִּ ים ַוַיְבֶער אֵׁ ְשתִּ תמֹות ְפלִּ יש ְוַעד ָקָמה ְוַעד ֶכֶרם ָזיִּ ָּגדִּ ר מִּ " ַוַיְבעֵׁ

 (.'ה-'ו ד"שופטים ט)

שהסיבה לכך שעשה זאת  ,חייא בר אבא אמר רביאמר רבי איבו בר נגדי ו

רודפים כשש], שועל שדרכו לחזור לאחוריויבא , כי אמר, שמשון על ידי שועלים

ויפרע  ,[חוזר עקלקלותאלא , לכיוון אחד אינו מתמיד לברוח, אחריו לצודו

  .מפלשתים שחזרו בשבועתן

 

 משא כתפיו של שמשון

יר", נאמר בו, כשהיה שמשון בעזה י ַהַלְיָלה ַוֶיֱאֹחז ְבַדְלתֹות ַשַער ָהעִּ  ַוָיָקם ַבֲחצִּ

ָפיו יַח ַוָיֶשם ַעל ְכתֵׁ ם ַהְברִּ ם עִּ ָסעֵׁ י ַהְּמזּוזֹות ַויִּ ְשתֵׁ  ". ּובִּ

                                                                                                               
 [.י"רש. ]ושכר האחרת לעולם הבא, שכר אחת מעיני תן לי בנקמה זו א
, ל משמע"אולם מדרשת חז, שביקש שכר על ייסוריו שנקרו את עיניו, מלשון הפסוק משמע ב

 .א"רש' ועי. ע בדבר"ויל. תו הנאמנה לעמושביקש שכר על פעול



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע

  95ליון חיג
 ד"י – 'ב סוטהמסכת 
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כלומר משא ], שבין כתפיו של שמשון, שמכאן למדנו, אמר רבי שמעון החסידו

שאין דלתות עזה , שכן קבלה בידינו, ששים אמה ,[שיכול לשאת על כתפיו

 .ושמשון שם הדלתות הללו על כתפיו, פחותות מששים אמה

 

 טחינת שמשון בבית האסורים

יָניו  ַויֹאֲחזּוהּו", נאמר בו, כשנפל שמשון ביד הפלישתים ים ַוְיַנְקרּו ֶאת עֵׁ ְשתִּ ְפלִּ

ים ית ָהֲאסּורִּ ן ְבבֵׁ י טֹוחֵׁ ם ַוְיהִּ ידּו אֹותֹו ַעָזָתה ַוַיַאְסרּוהּו ַבְנֻחְשַתיִּ  ". ַויֹורִּ

ר " ,אומרהכתוב וכן , אין טחינה אלא לשון עבירה ,יוחנן ואמר רבי ְטַחן ְלַאחֵׁ תִּ

י  ְשתִּ יןאִּ רִּ ְכְרעּון ֲאחֵׁ כל אחד ואחד הביא לו את אשתו ש ,מלמד ,('י א"איוב ל)" ְוָעֶליָה יִּ

  .כדי שתתעבר הימנו ,לבית האסורים

 ,קמי רפוקא" ,"חמרא ,קמי דשתי חמרא", היינו דאמרי אינשי, אמר רב פפאו

לפני שותי יין  ,מה שהוא רגיל בו םלפני כל אדם מביאיכלומר  ,"גרידיא דובלא

מביאין סל מלא  ,שרגיל לאכול ירק ,נותלפני עובד אדמה וחופר בג, מביאין יין

 .דובליהנקרא ירק מין 

 

 כל המזנה אשתו מזננת עליו

ם " ('י-'ט א"איוב ל), שנאמר ,אשתו מזננת עליו ,כל המזנה ,יוחנן אמר רבי אִּ

י י ָאָרְבתִּ עִּ ָשה ְוַעל ֶפַתח רֵׁ י ַעל אִּ בִּ ְפָתה לִּ י " [.שהאיש מזנה]=" נִּ ְשתִּ ר אִּ ְטַחן ְלַאחֵׁ תִּ

ין רִּ ְכְרעּון ֲאחֵׁ  [.שהאשה מזנה]=" ְוָעֶליָה יִּ

הוא עוסק בדלועים ]= איהו בי קארי ,זהו שאומרים בני האדם דרך משלו

כלומר במה שהוא  ,[ואשתו עוסקת בדלועים קטנים]= ואיתתיה בי בוציני ,[גדולים

 .עוסק גם היא עסוקה

 

 דין שדן שמשון את ישראל

ין ַעּמֹו "שנאמר  ,כאביהם שבשמים שמשון דן את ישראל ,יוחנן אמר רבי ָדן ָידִּ

לְכַאַחד  ְשָראֵׁ י יִּ ְבטֵׁ  .במשפט צדקשדן  ,כיחידו של עולם ,כלומר( ז"ט ט"בראשית מ" )שִּ

 

 שמו של שמשון

הוא אחד משמותיו של " ֶשֶמש", שלדברי רבי יוחנן, מתחילה היה נראה

ן ", כמו שנאמר, ה"הקב י ֶשֶמש ּוָמגֵׁ ן  יםקִּ ֱאֹל 'הכִּ תֵׁ ן ְוָכבֹוד יִּ ים  'החֵׁ ְמַנע טֹוב ַלֹהְלכִּ לֹא יִּ

ים  .ה"ששמשון נקרא על שמו של הקבואמר רבי יוחנן , (ב"י ד"תהלים פ" )ְבָתמִּ

, מהשמות הקדושים שאינם נמחקים" ֶשֶמש"שאין , אולם מסקנת הגמרא

ששמש , ה"כינוי לפעולת הקב" ֶשֶמש"אבל הוא , אשהרי מותר למחוק שם זה

                                                                                                               
אסור , אמר רב המנונא משמיה דעולא, דאמר בפרק קמא דשבת" שלום"מאי שנא מ, תימה לרבי א

' ויקרא לו ה"כדכתיב , "שלום"משום דשם  ופיה איקרי , לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ

ועדיף , דתנא ושייר, ונראה. חקיןולא קא חשיב ליה במסכת סופרים בהדי שמות שאין נמ, "שלום

והכא . ה שמו כך חנון"דלא אשכחן שקרא הקב, מחנון ורחום דאמר בפרק שבועת העדות דנמחק

אלא מעין , והיינו דקא דחי, משמע דשמו נקרא כך, ה נקרא"פריך אהא דקאמר על שמו של הקב

 [.'תוס. ]כמו חנון על שם שהוא חונן ומרחם על בריותיו, שמו

ְך"כמו בכתוב ], לשון דבר המגן כחומה הוא ְמֹשַתיִּ י ַכְדֹכד שִּ , ([ב"ד י"ישעיה נ)" ְוַשְמתִּ

של זה ששמשון נקרא על שם כינוי , ואמר רבי יוחנן. ה מגן על עמו"והקב

אף שמשון מגן בדורו על  ,ה מגן על כל העולם כולו"מה הקב, לומר, ה"הקב

 .ישראל

 

 בלעם ושמשון חגרים היו

ב ַעל "שנאמר  ,בלעם חיגר ברגלו אחת היה ,יוחנן יאמר רב ְתַיצֵׁ ְלָעם ְלָבָלק הִּ ַויֹאֶמר בִּ

ה  ָקרֵׁ ְלָכה אּוַלי יִּ י ָלְך  'הֹעָלֶתָך ְואֵׁ ַּגְדתִּ י ְוהִּ נִּ י ּוְדַבר ַמה ַיְראֵׁ ְקָראתִּ ילִּ ֶלְך ֶשפִּ , ('ג ג"במדבר כ)" ַויֵׁ

שמשון חיגר בשתי ו. ווהוא ענין של דבר שיצא ממקומו לומר שהיה חיגר ברגל

י ֶדֶרְך " ,שנאמר ,רגליו היה י ָדן ָנָחש ֲעלֵׁ י ֹאַרח ְיהִּ יֹפן ֲעלֵׁ ֹפל ֹרְכבֹו ְשפִּ י סּוס ַויִּ ְקבֵׁ ְך עִּ ַהֹנשֵׁ

יֹפן" ,(ז"י ט"בראשית מ" )ָאחֹור  .בשתי רגלים שפייה כפולה "ְשפִּ

 

 חמישה נבראו מעין דוגמא של מעלה

, ו היו מפוארים ומעולים משאר בני אדםחמישה בני אדם היה בהם דבר שב

 .וכל אותם החמישה לקו באותו דבר שהיו מעולים בו

ַוָיַסר "שנאמר , ולבסוף לקה בו, בכוחוהיה מעולה משאר בני אדם שמשון . א

ָעָליו  ".ֹכחֹו מֵׁ

ְכמֹו ָוַמְעָלה ", כמו שנאמר, בצוארוהיה מעולה משאר בני אדם שאול . ב שִּ מִּ

כָ  ַקח ָשאּול ֶאת ַהֶחֶרב "ולבסוף לקה בו שנאמר ( 'ט' שמואל א" )ל ָהָעםָּגֹבַּה מִּ ַויִּ

ֹפל ָעֶליהָ   .שהפיל צוארו על החרב כדי שיהרג בה( 'ד א"ל' שמואל א)" ַויִּ

כפי , ולבסוף נתלה בשערו ,בשערוהיה מעולה משאר בני אדם אבשלום . ג

 .י בהמשך"שיתבאר בעזה

ְוֶאת ", ולבסוף לקה בהם שנאמר, בבעיניוי אדם היה מעולה משאר בנצדקיה . ד

יָניו  ָיהּו ָשֲחטּו ְלעֵׁ ְדקִּ י צִּ ר ְבנֵׁ ּוֵׁ ָיהּו עִּ ְדקִּ י צִּ ינֵׁ הּו ָבֶבלְוֶאת עֵׁ אֵׁ ם ַוְיבִּ הּו ַבְנֻחְשַתיִּ ' מלכים ב" )ַוַיַאְסרֵׁ

  (.'ז ה"כ

ר ְוֶיֶת " ,שנאמר, ולבסוף לקה בהם, גברגליוהיה מעולה משאר בני אדם אסא . ה

י  ְברֵׁ ֶפר דִּ ים ַעל סֵׁ ָּמה ְכתּובִּ ים ֲאֶשר ָבָנה ֲהלֹא הֵׁ י ָאָסא ְוָכל ְּגבּוָרתֹו ְוָכל ֲאֶשר ָעָשה ְוֶהָערִּ ְברֵׁ ים ָכל דִּ ַהָימִּ

י ְיהּוָדה  ְקָנתֹו ָחָלה ֶאת ַרְגָליוְלַמְלכֵׁ ת זִּ ואמר רב יהודה  ,(ג"כ ו"ט' מלכים א)" ַרק ְלעֵׁ

 [. פודגראג "וי]נקרא פדגרא חולי רגלים השאחזו  ,אמר רב

 

 פדגרא

ואמר לו . חלה את רגליו בחולי הנקרא פדגרא, שלעת זקנתו של אסא, נתבאר

 .שחולי זה הוא כמחט בבשר החי, רב נחמן למר זוטרא בנו

א שרב "וי( ב. )כי הוא עצמו גם כן חלה בפדגרא, א שרב נחמן ידע דבר זה"י( א)

אלא , א שגם לא מרבו קיבל"וי( ג. )ברומרבו למד שכן הד, נחמן לא חלה בזה

יָעם 'הסֹוד " יתֹו ְלהֹודִּ ָאיו ּוְברִּ ירֵׁ  (.ד"י ה"תהלים כ)" לִּ

 

                                                                                                               
 [.י"רש. ]נא מנלן דנשתנה לשבחלא ידע ב
 [.י"רש. ]לא ידענא מנלן דנשתנה לשבח ג
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 אסא נענש כי עשה אנגריא בתלמידי חכמים

עבודת ]= מפני שעשה אנגריא? שחלה את רגליו מפני מה נענש אסא ,דרש רבא

יעַ " ,שנאמר ,בתלמידי חכמים [המלך ְשמִּ  [הזעיקן] ֶאת ָכל ְיהּוָדה ְוַהֶּמֶלְך ָאָסא הִּ

ֶציָה ֲאֶשר ָבָנה ַבְעָשא י ָהָרָמה ְוֶאת עֵׁ ְשאּו ֶאת ַאְבנֵׁ י ַויִּ ין ָנקִּ שהיה מלך ישראל ] אֵׁ

ן ְוֶאת  [בונה עליה כרך לבלתי תת יוצא ובא לאסא ְנָימִּ ֶבן ָבם ַהֶּמֶלְך ָאָסא ֶאת ֶּגַבע בִּ ַויִּ

ְצָפה ואפילו תלמידי , י שהוציא את הכל לעבודתוהר, (ב"כ ו"ט' מלכים א) "ַהּמִּ

 .חכמים

י"שמתוך כך שנאמר  ,רב יהודה אמר רבואמר  ין ָנקִּ אפילו למדנו שהוציא , "אֵׁ

  .כלה מחופתהכן ו "['נקי יהיה לביתו וגו"שכתוב בו ], חתן מחדרו

 

 ירידה ועליה לתמנה

ְמשֹון ", אצל שמשון נאמר, שני כתובים נאמרו בענין ההליכה אל תמנה ֶרד שִּ ַויֵׁ

ְמָנָתה ַויַֻּגד ", ואצל יהודה נאמר, ומשמע מזה שתמנה בעמק ויש לרדת אליה" תִּ

ְמָנָתה  יְך ֹעֶלה תִּ ה ָחמִּ נֵׁ אֹמר הִּ ומשמע מזה , (ג"ח י"בראשית ל" )ָלֹגז צֹאנֹוְלָתָמר לֵׁ

 .ונאמרו מספר  אופנים ליישב סתירה זו. שתמנה בהר ויש לעלות אליה

ולא , תמנה בעמקלא ש, ללמוד מהכתובים הללואין , אלעזרלדברי רבי 

לשון עילוי  אלא, שלא נאמר כאן לשון עליה וירידה ממש, בהרשתמנה 

, שבא לשם לשאת מבנות פלישתים, שנתגנה בתמנה, שמשון, כלומר, ופחיתות

שעל ידי ביאתו לשם נולדו , שנתעלה בתמנה, ויהודה, נאמר בו שירד לתמנה

 .נאמר בו שעלה לתמנה, והעמיד מלכים ונביאים, לו פרץ וזרח

עליה וירידה , עליה וירידה האמורים בתמנה, שמואל בר נחמני בירולדברי 

ואליה ירד , אחת בעמק, שתי ערים היו שנקראו בשם תמנהאלא ש, ממש הם

 .ואליה עלה יהודה, ואחת בהר, שמשון

, וירידה ממש הם עליה וירידה האמורים בתמנה עליה, אמנם ,רב פפאולדברי 

שמשון בא , באמצע שיפוע ההרשהיתה תמנה , תמנה אחת היתהואף על פי כן 

, ויהודה בא לשם ממרגלות ההר, ולכן נאמר בו לשון ירידה, לשם מראש ההר

 .ולכן נאמר בו לשון עליה

 

 "ַוֵתֶשב ְבֶפַתח ֵעיַנִים"

י ַאלְ ", כשהוגד לתמר שיהודה עולה תמנתה ְגדֵׁ ָעֶליָה ַוְתַכס ַוָתַסר בִּ ְמנּוָתּה מֵׁ

ָלה  י ָגַדל שֵׁ י ָרֲאָתה כִּ ְמָנָתה כִּ ם ֲאֶשר ַעל ֶדֶרְך תִּ יַניִּ ֶשב ְבֶפַתח עֵׁ ְתַעָלף ַותֵׁ יף ַותִּ ַבָצעִּ

ָשה ְתָנה לֹו ְלאִּ וא לֹא נִּ ונאמרו מספר ביאורים מהו פתח (. ד"י ח"בראשית ל) "ְוהִּ

 .עינים שישבה בו

, ונקרא פתח עינים, פתח עינים הוא מקומו של אברהם, רילדברי רבי אלכסנד

 ,להתקבל שם םשהיו רגילי ,מקום שכל עינים צופות לראותושהיה על שם 

והלכה תמר , שהיה אברהם מכניס שם את אורחיו, והיה חביב עליהם ,וללון

 .אוישבה באותו מקום להמתין ליהודה

הוא , ום ששמו עיניםפתח עינים הוא פתח מק, ולדברי רבי חנין אמר רב

                                                                                                               
שכשילך יהודה לגוז את צאנו בוודאי יעבור בדרכו דרך אותו , אפשר שישבה שם כי היתה סבורה א

 .מקום שהיה זקינו מקבל שם את אורחיו

ים "המקום המוזכר בספר יהושע  ין ַּגנִּ יָנםְוָזנֹוַח ְועֵׁ ושם , (ד"ל ו"יהושע ט)" ַתפּוַח ְוָהעֵׁ

 . ישבה תמר להמתין ליהודה

לא ו, לא ישבה תמר במקום הנקרא פתח עינים, ולדברי רבי שמואל בר נחמני

 ,כלומר ,העינים לדבריאלא  לימד שנתנה , דיבר הכתוב על מקומה ממש

שיהודה שאל . שאין עבירה בדבר, הראתה פתח היתר לעצמה, כשתבעה

 ,איני עובדת כוכבים, כלומרגיורת אני , והשיבה לו ?שמא נכרית את, אותה

ומותרת  ,פנויה אני, והשיבה לו? שמא אשת איש את, חזר ושאל. וראויה לך

ש בלא ואת אשת אי, שמא קיבל בך אביך קידושין, חזר ושאל. לכל אדם

, חזר ושאל. בולא היה לי אב לקבל קידושיי, יתומה אני, והשיבה לו? שתדעי

 .נדהטומאת טהורה אני מוהשיבה לו  ?שמא טמאה את

 

 אשל שנטע אברהם

ר ָשַבע ", נאמר באברהם ְבאֵׁ ַטע ֶאֶשל בִּ ם ַויִּ ְקָרא ָשם ְבשֵׁ ל עֹוָלם 'הַויִּ  א"בראשית כ" )אֵׁ

 . אשל זהונחלקו חכמים מהו (. ג"ל

ונטע  ,שעשה פרדסמלמד , פרדסאשל זה הוא , לדעת ריש לקיש ואמורא נוסף

ַטע"זהו שאמר ], לההנות עוברים ושבים ,בו כל מיני מגדים   [.שנטע את הפרדס, "ַויִּ

ל הוא "ללון שם אורחים ואשפונדק אשל זה הוא , ולדעת אמורא אחר

ה אותם ואחר כך מלווה שהיה מאכילם ומשק גאכילה שתיה לווייה ןנוטריקו

ומה שאמר לשון נטיעה כי לשון זה נאמר גם לענין נטיעת אוהלים כמו שמצינו ], אותם

י ַאַפְדנֹו "בדניאל  ַטע ָאֳהלֵׁ ר לֹוְויִּ ין עֹוזֵׁ צֹו ְואֵׁ י ֹקֶדש ּוָבא ַעד קִּ ים ְלַהר ְצבִּ ין ַיּמִּ  א"דניאל י" )בֵׁ

 [.(ה"מ

 

 אברהם מקריא שם שמים בפי כל

ם ", ב על אותו אשל שנטע אברהםאמר הכתו ְקָרא ָשם ְבשֵׁ ל עֹוָלם 'הַויִּ , "אֵׁ

ְקָרא" אאל תיקר ,אמר ריש לקישו יא"אלא " ַויִּ שהקריא  ,מלמד ,"ַוַיְקרִּ

  .ה בפה כל עובר ושב"אברהם אבינו לשמו של הקב

וכי משלי , אברהםאמר להם , עמדו לברכו ,משלו לאחר שאכלו ושתו? כיצד

הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה  ,י עולם אכלתםקמשל אל ,אכלתם

 .דהעולם

 

 צניעות תמר בבית יהודה

היה סבור שהיא , שכשראה יהודה את תמר יושבת על הדרך, מבואר בכתוב

                                                                                                               
כלה שאין זכות ונשואיה לער ואונן על ידי אמה ואחיה ואינן נישואין מהתורה לאוסרה משום  ב

שמשנת ששים , ולהך סברא לאו בתו של שם היתה. לאם ולאחים להשיא קטנה אלא האב זוכה בה

 [.י"רש. ]ויעקב כבר היה יותר מבן מאה ועשר, ליעקב כלו שנותיו של שם
ע בדבר הלא לדעה זו עשה אשל שילונו שם ואם כן היה לו לומר שהוא "ויל. י"כן פירש רש ג

 . יה ולינהנטריקון אכילה שת
יש במדרש שלא רצו לברך ברצונם עד שאמר להם אברהם פרעו מה שאכלתם ושתיתם והיה  ד

אומר להם שהוא עולה למנין גדול כי היו במדבר והיה טורח להביא שם המאכל והמשקה וכשראו 

. ה שלא ברצונם על מנת שלא יפרעו שום דבר"כן כי היה רוצה אברהם שיפרעו הכל אז ברכו הקב

 [.שאנץ' תוס]
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ְסָתה ָפֶניהָ ", שנאמר, זונה י כִּ ְרֶאָה ְיהּוָדה ַוַיְחְשֶבָה ְלזֹוָנה כִּ (. ו"ט ח"בראשית ל)" ַויִּ

כי אין זה טעם , ם שבאותה פעם כיסתה פניה חשבה לזונהואין הכוונה שמשו

אלא כוונת הכתוב כמאמר . שיהיה סבור שאשה המכסה פניה היא זונה, נכון

כשהיתה  ,חמיהיהודה בבית היתה רגילה לכסות פניה מאחר שש, רבי אלעזר

לפיכך לא ו ,כל הימים שגדלה בביתויהודה לא ראה אותה , נשואה לער ואונן

 .שיועכ הכיר בה

 

 שכר כלה שהיא צנועה בבית חמיה

 ,כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה, יונתן אמר רבישמואל בר נחמני  אמר רבי

שהיתה צנועה בבית , כמו שמצינו בתמר, ממנה מלכים ונביאים םויוצאי ,זוכה

 .ויצאו ממנה מלכים ונביאים, חמיה

יצאו נביאים  ואף. שהיו מזרעה, כל מלכי בית דודהם , שיצאו ממנההמלכים 

דבר זה מסורת בידינו , שכן כך אמר רבי לוי, ובכללם ישעיה בן אמוץ, ממנה

, ואם כן, ויאחים ה [מלך יהודה]ואמציה  ,[אביו של ישעיהו] אמוץ ,מאבותינו

 .מצאצאי תמר, ישעיה הנביא היה גם כן מזרע דוד

 

ים ַויַֻּגד לִּ  [ה"כ ח"בראשית ל] ְשֹלש ֳחָדשִּ י ְכמִּ ה ַוְיהִּ נֵׁ אֹמר ָזְנָתה ָתָמר ַכָלֶתָך ְוַגם הִּ יהּוָדה לֵׁ

ף ָשרֵׁ יאּוָה ְותִּ ים ַויֹאֶמר ְיהּוָדה הֹוצִּ ְזנּונִּ אֹמר . ָהָרה לִּ יָה לֵׁ יא ָשְלָחה ֶאל ָחמִּ את ְוהִּ וא מּוצֵׁ הִּ

ים ילִּ י ַהֹחֶתֶמת ְוַהְפתִּ י ָהָרה ַותֹאֶמר ַהֶכר ָנא ְלמִּ ֶלה לֹו ָאֹנכִּ יש ֲאֶשר אֵׁ ֶלה ְלאִּ  .ְוַהַּמֶטה ָהאֵׁ

 

 מציאת הסימנים

ונאמר מיד אחרי , אמר להוציא אותה לשריפה, שתמר הרה, כשהוגד ליהודה

את", כן וא מּוצֵׁ לומר שהוציאו , והנה אם היתה כוונת הכתוב להוצאה". הִּ

כלומר מוציאים אותה על , "היא מיתוצאת"היה צריך לכתוב , אותה להריגה

את"אבל עכשיו שנאמר . כרחה וא מּוצֵׁ אלא , משמע שאין זה לשון הוצאה, "הִּ

שנתן לה יהודה , החותמת והפתילים והמטה, שמצאה סימניה, לשון מציאה

 .עירבון

 ,םוריחק ,[של אדום שרו]בא סמאל , לאחר שנמצאו סימניה ,אלעזר ואמר רבי

 ,בא גבריאל ,"המכה את אדום בגיא מלח" ,דודממנה ולא יצא  ,כדי שתשרף

 . םוקירב

ים", וזהו שנאמר ֶלם ְרֹחקִּ ַח ַעל יֹוַנת אֵׁ ְכָתם  ַלְמַנצֵׁ ד מִּ ים ְבַגתְלָדוִּ ְשתִּ " ֶבֱאֹחז ֹאתֹו ְפלִּ

ים"היא , שהכוונה לתמר, ואמר רבי יוחנן, ('א ו"תהלים נ) ֶלם ְרֹחקִּ , "יֹוַנת אֵׁ

ְכָתם", נעשית כיונה אילמת ,שעה שנתרחקו סימניהשב ד מִּ שיצא ממנה , "ְלָדוִּ

 .ותם לכל[ עניו]=יה מך דוד שה

 

ם" ִוד ִמְכתָּ  "ְלדָּ

ְכָתם"נתבאר שנאמר  ד מִּ  .שהיה דוד מך ותםעל שם , "ְלָדוִּ

ְכָתם"נאמר  ,דבר אחר ד מִּ מקום , כלומר, שהיתה מכתו תמהעל שם , "ְלָדוִּ

שנולד כשהוא , שלא הוצרך לחסרו ,היה תם ושלם ,שהוא ראוי למכה ,מילה

  .מהול

ְכָתםְלדָ "נאמר  ,דבר אחר ד מִּ הקטין  ,קודם שמלך כשם שבקטנותושללמד , "וִּ

שהיתה  ,כך בגדולתו לאחר שמלך ,עצמו אצל מי שגדול ממנו ללמוד תורה

 .ולא נשתנית ,מתחלתו ועד סופו לא נחסר ענוותנותוש, וענוותנותותמה מכתו 

 

 חומר הלבנת פני חבירו ברבים

עצמו לתוך כבשן  נוח לו לאדם שיפילש, יש ללמוד, ממעשה שעשתה תמר

  .אואל ילבין פני חברו ברבים ,האש

יָה "נאמר , שכשיצאה תמר לשריפה על פי ציווי יהודה יא ָשְלָחה ֶאל ָחמִּ ְוהִּ

ֶלה יש ֲאֶשר אֵׁ אֹמר ְלאִּ י ָהָרה לֵׁ והרי , ממך אני הרה, ולא שלחה לומר לו ,"לֹו ָאֹנכִּ

ואם  ,יגלה ,דבראם יודה ויגלה הוא עצמו את ה, שכך אמרה, סימנים שלך

  .ולא אלבין פניו ,שרףא ,לאו

רב חנא בר  ואמרא שעניין זה "וי. רב זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרא שעניין זה "י

רבי יוחנן משום רבי שמעון בן  ואמרא שעניין זה "וי .ביזנא אמר רבי שמעון חסידא

  .יוחי

 

 מעשה תמר מידה במידה כנגד מכירת יוסף

כמו , במכירת יוסף אביוציער יהודה את בהכר  ,ינאחמא ברבי חנ אמר רבי

יֶהם ַויֹאְמרּו זֹאת ָמָצאנּו ", שנאמר יאּו ֶאל ֲאבִּ ים ַוָיבִּ א ַהְכֹתֶנת ַוְיַשְלחּו ֶאת ְכֹתֶנת ַהַפסִּ ַהֶכר נָּ

וא  ְנָך הִּ ם לֹאבִּ , ובאותה לשון נצטער ובוש במעשה תמר(. ב"ז ל"בראשית ל) "אִּ

א ְלִמי ַהֹחֶתֶמת ְוַהְפִתיִלים ֶמר ַותֹא", שאמרה לו ֶלהַהֶכר נָּ  ".ְוַהַּמֶטה ָהאֵׁ

 

 בקשת תמר מיהודה

ֶלה", כשאמרה תמר ליהודה ים ְוַהַּמֶטה ָהאֵׁ ילִּ י ַהֹחֶתֶמת ְוַהְפתִּ , "ַהֶכר ָנא ְלמִּ

הכר  ,בבקשה ממך, שכך אמרה לו, שהוא לשון בקשה, "ָנא"אמרה בדבריה 

  .יניך ממניואל תעלים ע ,פני בוראך

ה ִמֶּמִּני " ְדקָּ ה ַויֹאֶמר צָּ י ְולֹא ָיַסף עֹוד ְלַדְעָתּהַוַיֵכר ְיהּודָּ ָלה ְבנִּ יָה ְלשֵׁ ן לֹא ְנַתתִּ י ַעל כֵׁ " כִּ

אתה  ,יצתה בת קול ואמרה ,ואמר צדקה ממני ,כיון שהודהו(. ו"כ ח"בראשית ל)

מבניך מן  ושהשלחייך שאני מציל בזכותך  ,הצלת תמר ושני בניה מן האור

  .חנניה מישאל ועזריהוהם , האור

, בעל ידי שיצאה בת קול, שידע יהודה שבאמת ממנו היא מעוברת, ואמרו

שנגזר מלפני שיצאו מזו , כלומר דברים עלומים, "ממני יצאו כבושים", ואמרה

  .ואי אפשר לצאת אלא מיהודה ,מלכים

 

 

                                                                                                               
וחד מינייהו המלבין פני חבירו , כל היורדין לגיהנם עולין חוץ משלשה, כדאמר בפרק הזהב א

. מנלן מדוד, נוח לו לאדם שיבעול ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים, ואומר נמי. ברבים

וכבים עבודת כ, ונראה האי דלא חשיב ליה בהדי שלוש עבירות שאין עומדים בפני פקוח נפש][ 

ולא נקט אלא , משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה, וגילוי עריות ושפיכות דמים

 [.'תוס. ]עבירות המפורשות
 [.'תוס. ]בשלהי מסכת מכות מסיק דהכי גמירי לה ב



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע

  95ליון חיג
 ד"י – 'ב סוטהמסכת 
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 יוסף ויהודה קדשו שם שמים

ם שמים יוסף שקדש ש, שמעון חסידא אמר רבי אמר רב חנין בר ביזנא

ף " ,שנאמר ,ה"והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב ,זכה ,בסתר יהֹוסֵׁ דּות בִּ עֵׁ

י ֶאְשָמעָשמֹו  ם ְשַפת לֹא ָיַדְעתִּ ְצָריִּ אתֹו ַעל ֶאֶרץ מִּ ם יהודה שקדש ש(. 'ו א"תהלים פ" )ְבצֵׁ

  .ה"ונקרא כולו על שמו של הקב ,זכה ,בפרהסיאשמים 

 

ּה" ַסף עֹוד ְלַדְעתָּ  "ְולֹא יָּ

אמר שמואל סבא ו, "ְולֹא ָיַסף עֹוד ְלַדְעָתּה"בסוף מעשה יהודה ותמר נאמר 

כיון שידע בה  ,רב שמואל בר אמישל  ורב שמואל בר אמי משמשל  יוחמ

ְולֹא ָיַסף ", שנאמר, שוב לא פסק ממנה ,ולשם שמים נתכוונה ,שהיא צדקת

ֶלה ", כמו שמצינו במתן תורה, הכוונה שלא פסקו, "עֹוד ְלַדְעָתּה ים ָהאֵׁ ֶאת ַהְדָברִּ

ֶבר  ש ֶהָעָנן ְוָהֲעָרֶפל  'הדִּ תֹוְך ָהאֵׁ י ֻלֹחת קֹול ָּגדֹול ְולֹא ָיָסף ֶאל ָכל ְקַהְלֶכם ָבָהר מִּ ם ַעל ְשנֵׁ ְכְתבֵׁ ַויִּ

ָלי ם אֵׁ ְתנֵׁ ים ַויִּ   .לא הפסקוהכוונה לקול גדול ב, (ח"י' דברים ה" )ֲאָבנִּ

 

 אבשלום נתלה בשערו מדה כנגד מדה

ל ", נאמר באבשלום ְשָראֵׁ יש ָיֶפה ְבָכל יִּ ַכף ַרְגלֹו ּוְכַאְבָשלֹום לֹא ָהָיה אִּ ל ְמֹאד מִּ ְלַהלֵׁ

ים .ְוַעד ָקְדֳקדֹו לֹא ָהָיה בֹו מּום ים ַלָימִּ ץ ָימִּ קֵׁ  ,משנה לשנה] ּוְבַגְלחֹו ֶאת רֹאשֹו ְוָהָיה מִּ

ְלחֹו  ,[חודש שנים עשרומגלח אחת ל ,לם היהשנזיר עו ד ָעָליו ְוגִּ י ָכבֵׁ ַח כִּ ֲאֶשר ְיַגלֵׁ

ים ְבֶאֶבן ַהֶּמֶלְך ם ְשָקלִּ היא , (ו"כ-ה"כ ד"י' שמואל ב)" ְוָשַקל ֶאת ְשַער רֹאשֹו ָמאַתיִּ

שהיה שערו כעין דוגמא של , אבן שאנשי טבריא ואנשי ציפורי שוקלים בה

 . כל כךולכן צימח , מעלה

נענש ונתלה ולפיכך , בא לידי מרידה, על ידי שנתגאה אבשלום בשערוו

ב ַעל ַהֶפֶרד ַוָיבֹא " ,שנאמר, בשערו ד ְוַאְבָשלֹום ֹרכֵׁ י ָדוִּ י ַעְבדֵׁ ְפנֵׁ א ַאְבָשלֹום לִּ ָקרֵׁ ַויִּ

ָלה ַויַֻתן בֵׁ  ָלה ַהְּגדֹוָלה ַוֶיֱחַזק רֹאשֹו ָבאֵׁ ין ַהֶפֶרד ַתַחת שֹוֶבְך ָהאֵׁ ם ּובֵׁ ין ַהָשַמיִּ

וכשארע לו כן נטל את סכינו (. 'ט ח"י' שמואל ב)" ָהָאֶרץ ְוַהֶפֶרד ֲאֶשר ַתְחָתיו ָעָבר

ורצה לחתוך את שערו כדי לברוח אלא שבאותה שעה נבקע שאול מתחתיו 

  .ולכן נשאר תלוי שלא לרדת לשאול

 

 תקעו בו עשר חניתות מדה כנגד מדה

א ַהֶּמֶלְך ְוָכל ", כמבואר בכתובים, ל עשר פלגשי אביובא עש, חטאאבשלום  צֵׁ ַויֵׁ

יתֹו ְבַרְגָליו  תבֵׁ ְשֹמר ַהָביִּ ים לִּ ַלְגשִּ ים פִּ ת ֶעֶשר ָנשִּ ( ז"ו ט"ט' שמואל ב)" ַוַיֲעֹזב ַהֶּמֶלְך אֵׁ

י ָאבִּ " ַלְגשֵׁ לַוַיטּו ְלַאְבָשלֹום ָהֹאֶהל ַעל ַהָּגג ַוָיבֹא ַאְבָשלֹום ֶאל פִּ ְשָראֵׁ י ָכל יִּ ינֵׁ " יו ְלעֵׁ

כמבואר , [חניתות]=לונביאות ולפיכך נענש וניתנו בו עשר (. ב"ז כ"ט' שמואל ב)

ים"בכתוב  יֻתהּו אַוָיֹסבּו ֲעָשָרה ְנָערִּ י יֹוָאב ַוַיכּו ֶאת ַאְבָשלֹום ַוְימִּ י ְכלֵׁ שמואל )" ֹנְשאֵׁ

 (.ו"ט ח"י' ב

 

 ד מדהתקעו בו שלושה שבטים בלבו מדה כנג

 . ולב ישראל, ד"ולב בי, לב אביו, אבשלום גנב שלושה לבבות

                                                                                                               
 ".אנשים"גרסת הגמרא  א

ן ַוַיַעש לֹו ַאְבָשלֹום ", שנאמר, ענין זה שגנב לב ישראל מפורש בכתובים י כֵׁ ַאֲחרֵׁ י מֵׁ ַוְיהִּ

ים ְלָפָניו יש ָרצִּ ים אִּ שִּ ים ַוֲחמִּ ים ַאְבָשלֹום ְוָעַמד ַעל ַיד ֶדֶר  .ֶמְרָכָבה ְוֻססִּ ְשכִּ י ָכל ְך ַהָשַער ְוהִּ ַוְיהִּ

ָליו ַויֹאֶמר  ְקָרא ַאְבָשלֹום אֵׁ ְשָפט ַויִּ יב ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ַלּמִּ ְהֶיה לֹו רִּ יש ֲאֶשר יִּ ָהאִּ

ל ַעְבֶדָך ְשָראֵׁ י יִּ ְבטֵׁ ַאַחד שִּ יר ַאָתה ַויֹאֶמר מֵׁ ֶזה עִּ י מִּ ה  .אֵׁ ָליו ַאְבָשלֹום ְראֵׁ ַויֹאֶמר אֵׁ

ים ת ַהֶּמֶלְך ְדָבֶרָך טֹובִּ אֵׁ ין ְלָך מֵׁ ַע אֵׁ ים ְוֹשמֵׁ ט ָבָאֶרץ  .ּוְנֹכחִּ י ֹשפֵׁ נִּ מֵׁ י ְישִּ ַויֹאֶמר ַאְבָשלֹום מִּ

יו ְצַדְקתִּ ְשָפט ְוהִּ יב ּומִּ ְהֶיה לֹו רִּ יש ֲאֶשר יִּ ְשַתֲחֹות לֹו  .ְוָעַלי ָיבֹוא ָכל אִּ יש ְלהִּ ְקָרב אִּ ְוָהָיה בִּ

יק  ל ֲאֶשר  .לֹו ְוָנַשק לֹוְוָשַלח ֶאת ָידֹו ְוֶהֱחזִּ ְשָראֵׁ ַוַיַעש ַאְבָשלֹום ַכָדָבר ַהֶזה ְלָכל יִּ

ְשָפט ֶאל ַהֶּמֶלְך  ֵאלָיֹבאּו ַלּמִּ לֹום ֶאת ֵלב ַאְנֵשי ִיְשרָּ  (.'ו-'ו א"ט' שמואל ב)" ַוְיַגֵּנב ַאְבשָּ

ץ ", למדוהו ממה שנאמר, ד"וענין זה שגנב לב אביו ולב בי קֵׁ י מִּ ים ָשָנה ַוְיהִּ ַאְרָבעִּ

י  י ֲאֶשר ָנַדְרתִּ ְדרִּ ם ֶאת נִּ ֲלָכה ָנא ַוֲאַשלֵׁ  .ְבֶחְברֹון 'ַלהַויֹאֶמר ַאְבָשלֹום ֶאל ַהֶּמֶלְך אֵׁ

ם ָישֹוב אֹמר אִּ ְגשּור ַבֲאָרם לֵׁ י בִּ ְבתִּ ֶדר ָנַדר ַעְבְדָך ְבשִּ י נֵׁ י  בכִּ נִּ יבֵׁ י ֶאת  'הְישִּ ִּם ְוָעַבְדתִּ ַויֹאֶמר  .'הְירּוָשַל

ְך ְבָשלֹום  ֶלְך ֶחְברֹוָנהלֹו ַהֶּמֶלְך לֵׁ אֹמר  .ַוָיָקם ַויֵׁ ל לֵׁ ְשָראֵׁ י יִּ ְבטֵׁ ים ְבָכל שִּ ְשַלח ַאְבָשלֹום ְמַרְּגלִּ ַויִּ

אַתִים ִא  .ְכָשְמֲעֶכם ֶאת קֹול ַהֹשָפר ַוֲאַמְרֶתם ָמַלְך ַאְבָשלֹום ְבֶחְברֹון ְלכּו מָּ לֹום הָּ יש ְוֶאת ַאְבשָּ

ם  ַלִם ְקֻרִאים ְוֹהְלִכים ְלֻתּמָּ , (א"י-'ו ז"ט' שמואל ב)" ְולֹא ָיְדעּו ָכל ָדָברִמירּושָּ

 ,שעל ידי מצות דוד הלכו עמו ,מדודלו קרואים  שהיו, מבואר בירושלמיו

והיה  ,וכתב לו ,שנים שאבחר םכתוב לי שילכו עמי אות ,לדוד אמר לוש

עד שכינס  ,וכן לשנים אחרים ,ם אחריווהולכי ,מראה חותמו של דוד לשנים

  .ד"לב אביו ולב בגניבת הרי  ,ראשי סנהדראות םוכול ,מאתים

, ונתקעו בלבו שלושה שבטים, נענשלפיכך , ולפי שגנב שלושה לבבות

יָלה ְלָפֶניָך ", כמבואר בכתוב ן ֹאחִּ ְת ַויֹאֶמר יֹוָאב לֹא כֵׁ ים ְבַכפֹו ַויִּ ַקח ְשֹלָשה ְשָבטִּ ם ַויִּ ָקעֵׁ

ב ַאְבָשלֹום  ָלהְבלֵׁ ב ָהאֵׁ   (.ד"י ח"י' שמואל ב" )עֹוֶדנּו ַחי ְבלֵׁ

 

 תפילת דוד על אבשלום

ְרַּגז ַהֶּמֶלְך ַוַיַעל ַעל ", כמבואר בכתוב, רגז ובכה, כשנודע לדוד שנהרג אבשלום ַויִּ

ְבְך ְוֹכה ָאַמר ְבֶלְכתֹו  ַית ַהַשַער ַויֵׁ לֹום ְבִניֲעלִּ לֹום ִמי ִיֵתן מּוִתי  ְבִני ְבִני ַאְבשָּ ַאְבשָּ

לֹום  ְזַעק ַהֶּמֶלְך קֹול ָּגדֹול ...  ְבִני ְבִניֲאִני ַתְחֶתיָך ַאְבשָּ ְוַהֶּמֶלְך ָלַאט ֶאת ָפָניו ַויִּ

לֹום  ְבִני לֹום ַאְבשָּ   (.'ה-'א ט"י' שמואל ב)" ְבִני ְבִניַאְבשָּ

העלה אותו  ,"[בני"שאמר ]עמים על ידי שבכה עליו שבע פ, ולדברי הכל

 . משבעת מדורי גיהנם

יש אומרים . של דוד על בנומה הועילה בכייתו השמינית , חכמיםאבל נחלקו 

שעד אז היה ראשו ], אצל הגוףשל אבשלום לקרב את ראשו שהועילה בכייה זו 

להביא את אבשלום לעולם שהועילה בכייה זו ויש אומרים [. גמושלך רחוק מגופו

 .דהבא

                                                                                                               
 .כתיב" ישיב" ב
סבירא ליה דקרב רישיה  אם כן, רבי מאיר דאמר בחלק אבשלום אין לו חלק לעולם הבא, תימה ג

, מכל מקום אסקיה משבעה מדורי דגיהנם, ולא סבירא ליה דאייתיה לעלמא דאתי, לגבי גופיה

דלא חשיב , ויש לומר. לא חיין ולא נידונין, דאמר, ואם כן אמאי לא חשיב ליה בהדי אחז ואחזיה

 [.'תוס. ]אלא מלכים
אין " ואין מידי מציל"כדכתיב , מזכי בראאבא לא , ברא מזכי אבא, הא אמרו בחלק, ואי קשיא ד

כגון יאשיהו שלא מנו את , אבל הבן מציל את האב, ולא יצחק את עשו, אברהם מציל את ישמעאל

הועילה לו , שנהרג במיתה משונה, ויש לומר משום דאבשלום נטל את שלו בעולם הזה( א. )אמון

ונפרע ממנו , גלתו זאת ועוד אחרתדאמר התם שהיה כתוב על גול, דומיא דיהויקים, תפלת אביו

נ מצי למימר הא דאמר "א( ג. )ועוד אבשלום לא עבד עבודת כוכבים( ב. )לא מנו אותו, לאחר מיתה



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 
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י ָאַמר  אְוַאְבָשֹלם ָלַקח ַוַיֶצב לֹו ְבַחָייו [ח"י ח"י' שמואל ב] ֶמק ַהֶּמֶלְך כִּ ֶאת ַמֶצֶבת ֲאֶשר ְבעֵׁ

א ָלּה ַיד ַאְבָשֹלם ַעד ַהיֹום ַהֶזה ָקרֵׁ ְקָרא ַלַּמֶצֶבת ַעל ְשמֹו ַויִּ י ַויִּ יר ְשמִּ ן ַבֲעבּור ַהְזכִּ י בֵׁ ין לִּ  .אֵׁ

 

ֹל" ַקחְוַאְבשָּ  .מקח רע לעצמושלקח  ,אמר ריש לקיש, "ם לָּ

יו" עצה  ,חנינא בר פפא אמר רבי, "ֶאת ַמֶצֶבת ֲאֶשר ְבֵעֶמק ַהֶּמֶלְך ַוַיֶצב לֹו ְבַחיָּ

 'הֹכה ָאַמר ", ככתוב, שגזר על דוד במעשה בת שבע, עמוקה של מלכו של עולם

יֶתָך  בֵׁ ים ָעֶליָך ָרָעה מִּ קִּ י מֵׁ ְננִּ י ְוָלַקְחתִּ הִּ ינֵׁ ם ָנֶשיָך ְלעֵׁ ֶעיָך ְוָשַכב עִּ י ְלרֵׁ יֶניָך ְוָנַתתִּ י ֶאת ָנֶשיָך ְלעֵׁ

ויקרא למצבת  ,הציב אבשלום אותה עצה וקיימה (א"י ב"י' שמואל ב" )ַהֶשֶמש ַהזֹאת

 .גרם לאותה רעה שתקרא על שמוש ,על שמו

 

 א"דף י

 

ה  ַויֹאֶמר לֹו" ,כיוצא בדבר אתה אומר י ֶלְך ָנא ְראֵׁ נִּ בֵׁ ֶאת ְשלֹום ַאֶחיָך ְוֶאת ְשלֹום ַהצֹאן ַוֲהשִּ

ֶמק ֶחְברֹון ָדָבר  עֵׁ הּו מֵׁ ְשָלחֵׁ  ,חנינא בר פפא אמר רבי, (ד"י ז"בראשית ל" )ַוָיבֹא ְשֶכָמהַויִּ

ַויֹאֶמר ְלַאְבָרם " ,שנאמר לו, שקבור בחברון [אברהם] בעצה עמוקה של אותו צדיק

ר יִּ  י גֵׁ ַדע כִּ אֹות ָשָנהְהֶיה ַזְרֲעָך ָיֹדַע תֵׁ נּו ֹאָתם ַאְרַבע מֵׁ  ו"בראשית ט" )ְבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְועִּ

  .ועתה נתקיים הדבר, (ג"י

 

 בני אבשלום

ִנים ּוַבת ַאַחת ", מתחילה נאמר ה בָּ לֹום ְשלֹושָּ ְלדּו ְלַאְבשָּ יא ָהְיָתה ַוִיּוָּ ּוְשָמּה ָתָמר הִּ

ָשה ְיַפת ַמְרֶאה ְוַאְבָשֹלם ָלַקח ַוַיֶצב לֹו ְבַחָייו ֶאת ַמֶצֶבת ", ולבסוף נאמר, (ז"כ ד"י' שמואל ב" )אִּ

ֶמק ַהֶּמֶלְך  ַמר ֵאין ִלי ֵבןֲאֶשר ְבעֵׁ א ָלּה  ִכי אָּ ָקרֵׁ ְקָרא ַלַּמֶצֶבת ַעל ְשמֹו ַויִּ י ַויִּ יר ְשמִּ ַבֲעבּור ַהְזכִּ

 .ונחלקו חכמים בביאור הדבר". ַיד ַאְבָשֹלם ַעד ַהיֹום ַהֶזה

אבל לא היה בהם אפילו  ,ובת היו לו בנים באמת , רב יצחק בר אבדימילדברי 

 .ולענין זה אמר שאין לו בן, אחד שיהיה הגון למלכות

שקבלה בידינו , אולם כולם מתו, היו לו בניםמתחילה , ולדברי רב חסדא

ואבשלום שרף  ,ליורשו אינו מניח בן ,כל השורף תבואתו של חבירו, מרבותינו

י ְולֹו " ,את תבואתו של יואב שנאמר ַויֹאֶמר ֶאל ֲעָבָדיו ְראּו ֶחְלַקת יֹוָאב ֶאל ָידִּ

יתּוהָ  ים ְלכּו ְוַהצִּ ש בָשם ְשֹערִּ י ַאְבָשלֹום ֶאת ַהֶחְלָקה ָבאֵׁ תּו ַעְבדֵׁ ש ַוַיצִּ שמואל )" ָבאֵׁ

 (.'ל ד"י' ב

 

 גמול הטובה

ולהלן יתבאר , ל המעשים הרעים בא מידה כנגד מידהשהעונש ע, לעיל נתבאר

 .היאך הוא הגמול על המעשים הטובים, י"בעזה

שעל , הגמול על המעשים הטובים אינו כעונש המעשים הרעים, לדברי אביי

                                                                                                               
אבל תפלה , היינו משום כבוד האב אין מונעין מלמנותו עם רשעים בלא תפלה, אבא לא מזכי ברא

 [.'תוס. ]ודוד התפלל על אבשלום, מועלת
 .כתיב" בחיו" א
 .כתיב" והוצתיה" ב

התשלום על המעשים הטובים ו, המעשים הרעים העונש בא מידה כנגד מידה

, מצינו אצל מרים וכן. טובה יותר מהמעשה שעשה, הוא במידה אחרת

ָרֹחק ", ככתוב, שהמתינה למשה שעה אחת ַתַצב ֲאֹחתֹו מֵׁ ָעֶשה לֹוַותֵׁ ָעה ַמה יֵׁ " ְלדֵׁ

ר ", שנאמר, וכנגד זה נתעכבו לה ישראל במדבר שבעה ימים, ('ד' שמות ב) ָסגֵׁ ַותִּ

ים  ְבַעת ָימִּ חּוץ ַלַּמֲחֶנה שִּ ְרָים מִּ ְריָ מִּ ף מִּ ָאסֵׁ  (.ו"ט ב"במדבר י)" םְוָהָעם לֹא ָנַסע ַעד הֵׁ

הגמול על המעשים הטובים כמו העונש על המעשים הרעים כך , ולדברי רבא

במידה התשלום הוא , שכשמשלמים על הטובהאלא , הוא מידה כנגד מידה

ומכל מקום התשלום הוא מאותו ענין , שמקבל יותר ממה שעשה, מרובה

, ל מריםוכן מצינו אצ. גשמידה טובה מרובה ממידת פורענות, שעשה

ָרֹחק ", ככתוב, שהמתינה למשה ַתַצב ֲאֹחתֹו מֵׁ ָעה ַמה יֵָׁעֶשה לֹוַותֵׁ , ('ד' שמות ב" )ְלדֵׁ

ים ", שנאמר, וכנגד זה המתינו לה ישראל ְבַעת ָימִּ חּוץ ַלַּמֲחֶנה שִּ ְרָים מִּ ר מִּ ָסגֵׁ ְוָהָעם ַותִּ

ְרָים ף מִּ ָאסֵׁ , ום מידה כנגד מידההרי שהיה התשל(. ו"ט ב"במדבר י)" לֹא ָנַסע ַעד הֵׁ

וישראל , דשהיא המתינה שעה אחת, אלא שבתשלום היתה מידה מרובה

 .ההמתינו לה שבעה ימים

 

 כל הכתוב על שם שכינה נאמר

ָעֶשה ", נאמר, כשנתנו את משה בתיבה ביאור ָעה ַמה יֵׁ ָרֹחק ְלדֵׁ ַתַצב ֲאֹחתֹו מֵׁ ַותֵׁ

רים אחותו עמדה לראות מה שמ, הכוונה היא, ועל פי הפשט(. 'ד' שמות ב)" לֹו

שפסוק זה רומז גם כן , אמנם רבי יצחק לימד. כפי שנתבאר לעיל, יהיה עמו

 .שכולו על שכינה נאמר, שהתייצבה שם, לשכינה

ל ַוִיְתַיַצב  'הַויָּבֹא " ,על שם – "ַוֵתַתַצב" ל ַויֹאֶמר ְשמּואֵׁ ל ְשמּואֵׁ ְקָרא ְכַפַעם ְבַפַעם ְשמּואֵׁ ַויִּ

ַע ַעְבֶדָךַדבֵׁ  י ֹשמֵׁ  (.'י' ג' שמואל א" )ר כִּ

ְת " ,על שם – "ֲאֹחתֹו" ה ֲאֹחִתי אָּ ְכמָּ ְקָראֱאֹמר ַלחָּ יָנה תִּ , ('ד' משלי ז" )ּוֹמָדע ַלבִּ

 .ומפיו ,ה"היא אצל הקבהחכמה ש

ֹחק" חֹוק " ,על שם – "ֵמרָּ ה ִלי  'הֵמרָּ ן ְמַשְכתִּ ִנְראָּ יְך ַעל כֵׁ " יְך ָחֶסדְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבתִּ

  (.'ב א"ירמיהו ל)

ה" יֶכם " ,על שם – "וְלֵדעָּ פִּ א ָעָתק מִּ  זְולֹו 'הִכי ֵאל ֵדעֹות ַאל ַתְרבּו ְתַדְברּו ְּגֹבָהה ְגֹבָהה יֵׁצֵׁ

לֹות ְתְכנּו ֲעלִּ  (.'ג' ב' שמואל א" )נִּ

                                                                                                               
ם "דכתיב , הא מצינו מדת פורענות גדולה ממדת טובה, ואם תאמר ג ְרֹדף ֶאָחד ֶאֶלף ּוְשַניִּ יָכה יִּ אֵׁ

יסּו ְרָבָבה ֶכם ְרָבָבה ", וגבי מדה טובה כתיב, גבי מדת פורענות, "ָינִּ ָאה מִּ ָאה ּומֵׁ ָשה מֵׁ ֶכם ֲחמִּ ְוָרְדפּו מִּ

ְרֹדפּו ֶכם "אבל הכא דכתיב , י מדת פורענות מיירי רדיפה ולא הריגהויש לומר דעדיין גב". יִּ ְוָרְדפּו מִּ

ְרֹדפּו ֶכם ְרָבָבה יִּ ָאה מִּ ָאה ּומֵׁ ָשה מֵׁ יֶכם ֶלָחֶרב"סיפא דקרא , "ֲחמִּ ְפנֵׁ יֶכם לִּ . מספר הישר". ְוָנְפלּו ֹאְיבֵׁ

תה מרובה מדת אם כן הי, והא במרגלים נפרע מהם יום לשנה יום לשנה, אבל קשיא לרבי[. 'תוס]

אותי יום יום ", דדרש רבי יוחנן, ועוד בפרק קמא דחגיגה. פורענות ממדה טובה של מרים

וכן במדת פורענות , שכל העוסק בתורה אפילו יום אחד כאילו עוסק כל השנה כולה, "ידרושון

 [.'תוס. ]אלמא דכי הדדי נינהו" 'יום וגו' במספר הימים אשר תרתם את הארץ מ"כתיב 
מדה טובה מרובה ממדת , דקתני בתוספתא, אלא שליש שעה או רביע, דוקא נקט שעה לאו ד

והוא תשלום של פי חמש מאות , דקות 01,101ומאחר שבשבוע יש ], פורענות על אחת חמש מאות

 [.שזה אחד מחמש מאות משבוע, דקות ומעט 01ממה שהמתינה נמצא שהיא המתינה 
ולדברי הכל תשלום השכר על , בא באופן תשלום הטובהאפשר שאין כאן מחלוקת בין אביי ור ה

וכל מחלוקתם . אלא שכמות השכר גדולה יותר, הוא מעין אותו עניין של המצווה, קיום המצווה

ולעניין הטובה , 'ולכן הוכרח לגרוס במשנה', כמות'לדעת אביי הכוונה . 'מידה'מה הפירוש , היא

', וכן לעניין הטובה, 'ולכן אפשר לגרוס במשנה', ענייןאותו 'הכוונה ל, אולם לדעת רבא. 'אינו כן

 .ע בדבר"ויל. אלא שהכמות גדולה יותר, שהתשלום הוא מאותו עניין
 ".לדעת"גרסת הגמרא  ו
 .כתיב" ולא" ז
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ל " ,על שם – "ַמה" ְשָראֵׁ ה ְוַעָתה יִּ ְך קֶ ֱאֹל 'המָּ ייָך ֹשֵאל ֵמִעּמָּ ְרָאה ֶאת  כִּ ם ְליִּ יָך ֶק ֱאֹל 'האִּ

 (. ב"י' דברים י" )יָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶשָךֶק ֱאֹל 'הָלֶלֶכת ְבָכל ְדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה ֹאתֹו ְוַלֲעֹבד ֶאת 

ֶשה" ר לאקים 'הִכי לֹא ַיֲעֶשה " ,על שם – "ֵיעָּ בָּ י דָּ יאִּ ם ָּגָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהְנבִּ י אִּ " םכִּ

 (.'ז' עמוס ג)

ַח ", על שם – "לֹו" ְזבֵׁ ְדעֹון מִּ ֶבן ָשם ּגִּ א לֹו  'ַלהַויִּ לֹום  'הַוִיְקרָּ ַעד ַהיֹום ַהֶזה עֹוֶדנּו ְבָעְפָרת שָּ

י י ָהֶעְזרִּ  (ד"כ' שופטים ו" )ֲאבִּ

 

 שעבוד בני ישראל במצרים

ם ֲאֶשר[ ד"י-'ח' שמות א]  ְצָריִּ ף ַוָיָקם ֶמֶלְך ָחָדש ַעל מִּ נֵׁה  .לֹא ָיַדע ֶאת יֹוסֵׁ ַויֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו הִּ

ֶּמנּו ל ַרב ְוָעצּום מִּ ְשָראֵׁ י יִּ ְלָחָמה  .ַעם ְבנֵׁ ְקֶראָנה מִּ י תִּ ְרֶבה ְוָהָיה כִּ ְתַחְכָמה לֹו ֶפן יִּ ָהָבה נִּ

ן ָהָאֶרץ ְלַחם ָבנּו ְוָעָלה מִּ ינּו ְונִּ ימּו עָ  .ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ֹשְנאֵׁ ים ְלַמַען ַעֹנתֹו ַוָישִּ סִּ י מִּ ָליו ָשרֵׁ

ס ֹתם ְוֶאת ַרַעְמסֵׁ ְסְכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת פִּ י מִּ ֶבן ָערֵׁ ְבֹלָתם ַויִּ ן  .ְבסִּ ְרֶבה ְוכֵׁ ן יִּ ְוַכֲאֶשר ְיַענּו ֹאתֹו כֵׁ

ל ְשָראֵׁ י יִּ י ְבנֵׁ ְפנֵׁ ְפֹרץ ַוָיֻקצּו מִּ ל בְ  .יִּ ְשָראֵׁ י יִּ ם ֶאת ְבנֵׁ ְצַריִּ דּו מִּ יֶהם  .ָפֶרְךַוַיֲעבִּ ַוְיָמְררּו ֶאת ַחיֵׁ

ת ָכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשר ָעְבדּו ָבֶהם ְבָפֶרְך ים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַבָשֶדה אֵׁ נִּ ְלבֵׁ   .ַבֲעֹבָדה ָקָשה ְבֹחֶמר ּובִּ

 

 המלך החדש שמלך במצרים ושעבד את ישראל

ָקם ַויָ ", נאמר, בענין המלך ששיעבד את ישראל במצרים אחר מות יוסף ואחיו

ף ם ֲאֶשר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוסֵׁ ְצָריִּ ונחלקו בזה רב (. 'ח' שמות א)" ֶמֶלְך ָחָדש ַעל מִּ

 . ושמואל

ולא היה זה שמלך בזמן , מלך חדש ממש, היה אותו מלך, לדעת אחד מהם

 .יוסף ואחיו

וימת מלך ", היה ראוי לכתוב, אם היה זה מלך חדש ממש, ולדעת אחד מהם

היה זה אותו המלך ש, ומתוך שלא נכתבה כן למדנו, "וימלוך זה תחתיו' כו

, ולא נקרא מלך חדש אלא משום שנתחדשו גזירותיו, שמלך בזמן יוסף ואחיו

ף", ומה שנאמר בו אין הכוונה שבאמת לא הכיר את , "ֲאֶשר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוסֵׁ

 .כאילו לא הכיר את יוסף כלל, אלא שהיה דומה במעשיו, יוסף

 

 ולפיכך הוא לקה תחילה הוא התחיל בעצה

ואמר , מבואר בכתוב שפרעה התחיל בדבר זה, בענין העצה לשעבד את ישראל

ל ַרב ְוָעצּום ", כמו שנאמר, לעמו לשעבדם ְשָראֵׁ י יִּ ה ַעם ְבנֵׁ נֵׁ ַויֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו הִּ

ֶּמנּו , כמבואר במכת צפרדע ,לקה תחילההוא , כשלקו ,לפיכךו, ('ט' שמות א)" מִּ

יםּוְבַעְּמָך ּוְבָכל ֲעָבֶדיָך  [תחילה ואחר כך] הּוְבכָ "  (.ט"כ' שמות ז" )ַיֲעלּו ַהְצַפְרְדעִּ

 

 התחכמות פרעה כנגד מושיעם של ישראל

ְתַחְכָמה לֹו"אמר , בענין השעבוד, כשבא פרעה לבקש עצה , ('י' שמות א)" ָהָבה נִּ

או וב, אמרשכך  ,חמא ברבי חנינא וביאר רבי, "הבה נתחכמה להם"ולא אמר 

 ,שידענו מדרכיו, ה"כלומר נבקש חכמה כנגד הקב ,של ישראל םונחכם למושיע

ואם כן יש לנו לעשות לבני ישראל  ,שמדד מדה כנגד מדה לדור המבול ולאנשי סדום

 . שלא יוכל להענישנו בו מידה כנגד מידה, דבר כזה

, ידהה להענישם מידה כנגד מ"ביד הקב, אם ידונו את ישראל באשואמרו ש

ה ", שהאש בידו היא כמו שנאמר נֵׁ י הִּ ש ָיבֹוא  'הכִּ ָמה ָבאֵׁ יב ְבחֵׁ ְוַכסּוָפה ַמְרְכֹבָתיו ְלָהשִּ

ש י אֵׁ ש " נאמרו (ו"ט ו"ישעיהו ס" )ַאפֹו ְוַגֲעָרתֹו ְבַלֲהבֵׁ י ָבאֵׁ ְשָפט  'הכִּ ּוְבַחְרבֹו ֶאת ָכל ָבָשר נִּ

י    (.ז"ו ט"ישעיה ס" )'הְוַרבּו ַחְללֵׁ

, ה להענישם מידה כנגד מידה"ביד הקב, וכמו כן אם ידונו את ישראל בחרב

ש ", ל"כמו שמסיים הכתוב הנ, שהחרב בידו היא י ָבאֵׁ ְשָפט  'הכִּ ּוְבַחְרבֹו ֶאת ָכל נִּ

 ".ָבָשר

, ולא יענשו על כך מידה כנגד מידה, אבל יכולים הם לדון את ישראל במים

י " ,שנאמר ,ינו מביא מבול לעולםשא ,ה"כבר נשבע הקבשהרי  י ֹנַח זֹאת לִּ י מֵׁ כִּ

י ֹנַח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ֲעֹבר מֵׁ י מֵׁ ְשַבְעתִּ ְּגָער ָבְךנִּ ְך ּומִּ ְקֹצף ָעַליִּ י מִּ ְשַבְעתִּ ן נִּ  ד"ישעיהו נ" )כֵׁ

  (.'ט

 ,מבול על כל העולם כולו אינו מביאש, ה"אף אם נשבע הקבכי , וטעו בדבר זה

מבול על אינו מביא אף אם נשבע ש, וכמו כן. על אומה אחת הוא מביאאבל 

, וכמו שארע לבסוף, והם נופלים במים, מביא הוא אותם לתוך הים, החוטאים

ים ַויֵׁט ֹמֶשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָים ", ככתוב ם ָנסִּ ְצַריִּ יָתנֹו ּומִּ ְפנֹות ֹבֶקר ְלאֵׁ ַוָיָשב ַהָים לִּ

ְקָראתֹו  ר לִּ ם ְבתֹוְך ַהָים 'הַוְיַנעֵׁ ְצַריִּ  (.ז"כ ד"שמות י" )ֶאת מִּ

י ָגדֹול ", וכן ביאר רבי אלעזר את דברי יתרו י כִּ י  'הַעָתה ָיַדְעתִּ ים כִּ ָכל ָהֱאֹלהִּ מִּ

יֶהם כמו , היא מלשון תבשיל" ָזדּו"שהמילה , (א"י ח"שמות י)" ַבָדָבר ֲאֶשר ָזדּו ֲעלֵׁ

יד"בכתוב  יֶהם", ואמר יתרו ,"ַוָיֶזד ַיֲעֹקב ָנזִּ י ַבָדָבר ֲאֶשר ָזדּו ֲעלֵׁ , כלומר, "כִּ

ובאופן הזה , שהם השליכו את ישראל למים ,בקדירה שבישלו בה נתבשלו

 .עצמו הם נענשו

 

 שלשה היו באותה עצה

, כלומר ,שלשה היו באותה עצה ,סימאי אמר רביחייא בר אבא  אמר רבי

ְתַחְכָמה", כשאמר פרעה ליועציו שמהם , היו שם שלושה חכמים, "לֹו ָהָבה נִּ

 .ויתרו( ג)ואיוב ( ב)בלעם ( א), והם, ביקש את עצתו

, שנאמר לאחר מלחמת מדין, נהרגו, את העצה המבוארת לעיל בלעם יעץ

ְלָעם ֶבן ְבעֹור ָהְרגּו ֶבָחֶרב" ת בִּ  (.'א ח"במדבר ל) "ְואֵׁ

 .מבואר בספר איובכונענש להיות נידון ביסורים , ולא השיב דבר ,איוב שתק

שישבו  ,מבני בניווזכה שהיו , ולא רצה לייעץ לפרעה בדבר זה, יתרו ברח

י" ,שנאמר ,בלשכת הגזית ים ֹיְשבֵׁ ְשְפחֹות ֹסְפרִּ ץ אּומִּ  [בתלמידי יעבץ]= ַיְעבֵׁ

ים ְרָעתִּ , נ תרעתים מלשון שער"א .תרועה בהר סיניעל שם ששמעו , מלשון תרועה]= תִּ

ים [ם בשערי ירושליםעל שם שהיו יושבי ְמָעתִּ  [ששמעו מצות אביהם יונדב בן רכב]= שִּ

ים ָּמה  [כמצות אביהם יונדב בן רכבעל שם שהיו יושבים בסוכות ]= גשּוָכתִּ יםהֵׁ ינִּ  ַהקִּ

ָכב ית רֵׁ י בֵׁ ַחַּמת ֲאבִּ ים מֵׁ שהקינים היו , מבואר בכתוב הזה ,(ה"נ' ב' אי "הד)" ַהָבאִּ

והקינים , שהם חכמי הסנהדרין, יו יושבי שערוכמו ה, כלומר חכמים, סופרים

י ", כמבואר בכתוב, שיתרו נקרא בשם קיני, הללו הם זרעו של יתרו ינִּ י קֵׁ ּוְבנֵׁ

ן ֹמֶשה   .ואם כן מזרעו של יתרו ישבו בלשכת הגזית, (ז"ט' שופטים א) "ֹחתֵׁ

                                                                                                               
 .כתיב" ישבו" א
והרבית "בתורה " אם ברך תברכני, ויקרא יעבץ לאלקי ישראל"כדכתיב , אדם גדול בתורה היה ב

 [.י"רש' עי". ]ויבא אלהים את אשר שאל' למידים וגובת" את גבולי
 ".סוכתים"גרסת הגמרא  ג
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 ממה חשש פרעה

ְרבֶ ", אמר, כשביקש פרעה עצה להתחכם למושיען של ישראל י ֶפן יִּ ה ְוָהָיה כִּ

ן ָהָאֶרץ ְלַחם ָבנּו ְוָעָלה מִּ ינּו ְונִּ ְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ֹשְנאֵׁ ְקֶראָנה מִּ ' שמות א)" תִּ

 (.'י

, שמא יעלו בני ישראל מארצו, שלא היה ירא פרעה, וביאר רבי אבא בר כהנא

ראל שמא יתגברו בני יש, אלא היה ירא, שהרי טוב לו שיעזוב שונאו את ארצו

 .ויגרשו את המצרים מן הארץ, על המצרים

ֶרץ"ומה שאמר  אָּ ה ִמן הָּ לָּ כאדם שמקלל את דיבר , "ועלינו מן הארץ"ולא , "ְועָּ

  .ותולה קללתו בחבירו עצמו

 

 תחילת השעבוד

ים ְלַמַען ", בענין תחילת שעבוד ישראל במצרים נאמר סִּ י מִּ ימּו ָעָליו ָשרֵׁ ַוָישִּ

ְבֹלָתם   (.א"י' שמות א) "ַעֹנתֹו ְבסִּ

וישימו עליהם שרי "לא נאמר , ושנו בבית מדרשו של רבי אלעזר ברבי שמעון

ים"אלא , כלומר על ישראל, "מסים סִּ י מִּ ימּו ָעָליו ָשרֵׁ , כלומר על פרעה, "ַוָישִּ

 ומחליקים ,אותו טיט שממלאים ,הלבנים עושיםדפוס שבו ]=הביאו מלבן ש ,מלמד

וכל אחד ואחד מישראל שאמר  ,ו לו לפרעה בצוארוותל ,[אותו והיא הלבנה

כלום  ,אמרו לו ,[יכול לעשות מלאכה יואינ ,מפונק]= איסטניס אני ,להם

 .איסטניס אתה יותר מפרעה

ים", ולכן נקרא המלבן הזה בשם סִּ י מִּ שעל ידי , שהוא שררה של השמה ,"ָשרֵׁ

 .היה שררה לישראל,  אותו מלבן ששמו על פרעה

ְבֹלָתם", הכתוב וזהו שמסיים , "למען ענותם"שלא נאמר , "ְלַמַען ַעֹנתֹו ְבסִּ

" ְלַמַען ַעֹנתֹו", שנתנו הדבר על פרעה, "ְלַמַען ַעֹנתֹו"אלא , כלומר את ישראל

ְבֹלָתם" לפרעה  .שיטו שכמם לסבול, של ישראל" ְבסִּ

 

 ערי מסכנות

ְס ", כשנשתעבדו בני ישראל במצרים נאמר י מִּ ֶבן ָערֵׁ ֹתם ַויִּ ְכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת פִּ

ס ְסְכנֹות"למה נקראו , ונחלקו רב ושמואל(. א"י' שמות א) "ְוֶאת ַרַעְמסֵׁ י מִּ  ".ָערֵׁ

שעל ידי ששעבדו את , לדעת אחד מהם נקראו ערי מסכנות מלשון סכנה

 [.שמסכנות את בעליהן]=. נענשו לבוא בסכנה של טביעת ים סוף, ישראל לבנותם

שעל ידי ששעבדו את , קראו ערי מסכנות מלשון מסכן וענינ, ולדעת אחד מהם

נטלו , שכשיצאו ישראל ממצרים, נענשו המצרים ונעשו דלים, ישראל לבנותם

ם"שנאמר , את כל ממונם ְצָריִּ סכנות את משמ]=(. ו"ב ל"שמות י)" ַוְיַנְצלּו ֶאת מִּ

 [.בעליהן

 

ניתן , בניינים שאדם בונהכל , שלדברי רב ושמואל, ויש גורסים. י"כן היא גרסת רש

כלומר בא לידי , משום שכל העוסק בבניה מסתכן, לדעת אחד מהם. לקרותן מסכנות

, משום שכל העוסק בבנין מתמסכן, ולדעת אחד מהם. שעלול ליפול מהבנין, סכנה

 .כלומר בא לידי עניות

 

 ִפֹתם ְוַרַעְמֵסס

ֹתם ְוֶא "שבני ישראל בנו במצרים , מבואר בכתוב סֶאת פִּ ומבואר , "ת ַרַעְמסֵׁ

ונחלקו רב , אלא שהיו לה שתי שמות, שבאמת עיר אחת היתה, בסוגייתנו

 .ושמואל למה נקראו כן

 ,ולמה נקרא שמה רעמסס, של העירשמה הוא פיתום , מהםלדעת אחד 

 םוחוזרי ,ונופל ,היה מתרוסס ,קצת םכשהיו בוניש ,שראשון ראשון מתרוסס

 .והוא נופל ,ובונים

 ,ולמה נקרא שמה פיתום, של העירשמה הוא רעמסס , מהםחד לדעת או

 .נבלע בארץכלומר  ,שראשון ראשון פי תהום בולעו

 

 ריבוי בני ישראל למרות העינוי

, אלא אדרבה, לא נתמעטו ישראל בכך, אף על פי שהמצרים עינו את ישראל

ְרבֶ ", ואמר הכתוב. רבו עוד ועוד ן יִּ ְפֹרץ ְוַכֲאֶשר ְיַענּו ֹאתֹו כֵׁ ן יִּ י ה ְוכֵׁ י ְבנֵׁ ְפנֵׁ ַוָיֻקצּו מִּ

ל ְשָראֵׁ , ללמד שכך ארע, בלשון עבר" כן רבו וכן פרצו"ולא נאמר (. ב"י' שמות א" )יִּ

ְפֹרץ"אלא נאמר . התרבואף על פי שעינו אותם ש ן יִּ ְרֶבה ְוכֵׁ ן יִּ , בלשון עתיד" כֵׁ

לא , רתואומ, דברים אלורוח הקודש היתה מבשרת אותם לישראל ש, ללמד

 .תמיד" ֵכן ִיְרֶבה ְוֵכן ִיְפֹרץ"כי , יועיל למצרים כל מה שעושים

 

 הקושי של מצרים בראותם את ישראל

ל", נאמר בענין שיעבוד ישראל במצרים וריבוי העם ְשָראֵׁ י יִּ י ְבנֵׁ ְפנֵׁ  ,"ַוָיֻקצּו מִּ

 בראות, כלומר ,כקוציםשל מצרים בעיניהם  םדומיישראל שהיו  ,מלמד

 םכאילו עיניהם וגופ, היה הדבר דומה להם, את ישראל פרים ורבים המצרים

 .מלאים קוצים

 

 עבודה שעבדו בני ישראל במצרים

ל ְבָפֶרְך", בענין שעבוד בני ישראל במצרים נאמר ְשָראֵׁ י יִּ ם ֶאת ְבנֵׁ ְצַריִּ דּו מִּ . ַוַיֲעבִּ

ְלבֵׁ  ת ָכל ַוְיָמְררּו ֶאת ַחיֵׁיֶהם ַבֲעֹבָדה ָקָשה ְבֹחֶמר ּובִּ ים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַבָשֶדה אֵׁ נִּ

 .וכך נתבארו הפסוקים הללו, (ד"י-ג"י' שמות א)" ֲעֹבָדָתם ֲאֶשר ָעְבדּו ָבֶהם ְבָפֶרְך

ֶרְך" ֵאל ְבפָּ הוא לשון " ְבָפֶרְך"רבי אלעזר לדברי ". ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ

עד שהרגילום  ,בדברים ובשכרעבודה למשכום שמתחילה  ,"בפה רך"נוטריקון 

שהעבידום  "בפריכה"פירושו " ְבָפֶרְך"רבי שמואל בר נחמני ולדברי . לעבודה

 .בשברון גוף ומתנים וחזקה

יֶהם " ים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַבָשֶדהַבֲעֹבָדה ָקָשה ַוְיָמְררּו ֶאת ַחיֵׁ נִּ ְלבֵׁ ואמר רבא , "ְבֹחֶמר ּובִּ

ולבסוף  ,"ְבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים" העבידום בתחילה, ודשהכתוב מלמד על סדר השעב

ֶדה"העבידום  ה ַבשָּ ל ֲעֹבדָּ  ".ְבכָּ

ה"ומה שנאמר כאן  שָּ ה קָּ , ביאר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן, "ַבֲעֹבדָּ

ומלאכת נשים  ,מלאכת אנשים לנשים םשהיו מחליפי, שהכוונה לכך



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
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 .אעשות מלאכה שאינו רגיל בהה דבר קשה שנותנים לכל אחד לוז, לאנשים

ֶרְך"וסיום הכתוב  ֶהם ְבפָּ ְבדּו בָּ זה כאן פירושו " ְבָפֶרְך"לדברי הכל , "ֲאֶשר עָּ

 ".ַוְיָמְררּו ֶאת ַחיֵׁיֶהם"שהרי נאמר כאן , "בפריכה"

 

 בשכר נשים צדקניות

נגאלו ישראל  ,בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור ,דרש רב עוירא

  .ממצרים

 ,ה מזמן להם דגים קטנים בכדיהן"הקב ,שהולכות לשאוב מיםבשעה 

אחת של  ,שתי קדירות בובאות ושופתות ,ושואבות מחצה מים ומחצה דגים

 ,ומוליכות אצל בעליהן לשדה .ואחת של דגים ,[לרחוץ רגלי בעליהן בשדה] חמין

ונזקקות להן  ,ומשקות אותן ,ומאכילות אותן ,וסכות אותן ,ומרחיצות אותן

 ,וחבירו מכאן ,גבול השדה גבוה מכאןש ,םמקומות צנועישהם ] ,ן מצרי השדותבי

  [.וחריץ באמצע

י יֹוָנה ֶנְחָפה ַבֶכֶסף ְוֶאְברֹוֶתיָה " ,וזהו שאמר הכתוב ם ַכְנפֵׁ ין ְשַפָתיִּ ְשְכבּון בֵׁ ם תִּ אִּ

יַרְקַרק ָחרּוץ ין ְשַפָת "בשכר , (ד"י ח"תהלים ס)" בִּ ְשְכבּון בֵׁ םתִּ , [בין מצרי השדות]=" יִּ

י יֹוָנה ֶנְחָפה ַבֶכֶסף", נתקיים, שעשו נשים צדקניות כפי שנתבאר ְוֶאְברֹוֶתיָה  ַכְנפֵׁ

יַרְקַרק ָחרּוץ וזה היה , נתמלאו בכסף וזהב, כלומר ישראל המשולים ליונה, "בִּ

 . בביזת מצרים

 

 לידת התינוקות וגידולם

היו כיון שש, ואמרו, יות נזקקות לבעליהןלעיל נתבאר היאך היו הנשים הצדקנ

יולדות הולכות והיו  ,הלידהוכיון שמגיע זמן  .באות לבתיהםהיו  ,מתעברות

ְתַרֶפֶקת ַעל דֹוָדּה "שנאמר  ,בשדה תחת התפוח ְדָבר מִּ ן ַהּמִּ י זֹאת ֹעָלה מִּ ַתַחת ַהַתפּוַח מִּ

יָך ְבַלְתָך [לצאת ממעי אמך] עֹוַרְרתִּ ְבָלה  [לשון חבלי יולדה] ֶּמָךאִּ  ָשָּמה חִּ ָשָּמה חִּ

  (.'ה' חש "שה) "ְיָלַדְתָך

ומתקן את אבריו ומיישבם , שמנקה את הוולדה שולח משמי מרום מי "והקב

ְך ְביֹום הּוֶלֶדת ", מו שעושה מילדתכ[ כשניתקו ממקומם מצער הלידה] ּומֹוְלדֹוַתיִּ

ְך ם לֹא ֻרַחְצְת  [לדת לחתוך טיבור הולדלא היה לך מיי]= ֹאָתְך לֹא ָכַרת ָשרֵׁ ּוְבַמיִּ

י ְשעִּ ל לֹא ֻחָתְלְת  [להחליק בשר]= ְלמִּ ַח לֹא ֻהְמַלַחְת ְוָהְחתֵׁ   (.'ד ז"יחזקאל ט)" ְוָהְמלֵׁ

הּו ַעל " ,שנאמר ,ואחד של דבש ,אחד של שמן, םשני עגולי םומלקט לה בֵׁ ַיְרכִּ

י יש צּורי ָאֶרץ ַויֹאַכל ְתנּוֹבת ָשדָ  גָבֳמתֵׁ ַחְלמִּ ֶסַלע ְוֶשֶמן מֵׁ הּו ְדַבש מִּ קֵׁ נִּ   (ג"י ב"דברים ל)" ַויֵׁ

 ,בקרקע םונבלעי ,ונעשה להם נס ,םלהורג םבאי ,מצרים םבה םוכיון שמכירי

ים " ,שנאמר ,םעל גב םוחורשי ,שוורים םמביאיהמצרים ו י ָחְרשּו ֹחְרשִּ ַעל ַּגבִּ

יָתם יכּו ְלַמֲענִּ  (.'ג ט"תהלים קכ" )דֶהֱארִּ

ְרָבָבה ְכֶצַמח " ,שנאמר ,כעשב השדה םויוצאי םהיו מבצבצי ,הםהולכישלאחר 

                                                                                                               
אכן לפי ". ַבֲעֹבָדה ָקָשה"למד מהכתוב , שענין זה שהחליפו מלאכותיהם, י"כן היא גרסת רש א

ת ָכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשר ָעְבדּו ָבֶהם ְבָפֶרְך"שענין זה למד מהכתוב , משמע, גרסת הגמרא לפנינו  ".אֵׁ
 [.י"רש. ]הושבת הסיר על גבי כירה נקראת שפיתה ב
 .כתיב" במותי" ג
 .כתיב" למענותם" ד
או הכוונה . היו התינוקות מבצבצים, שאחר שהלכו המצרים, ע אם הכוונה למצרים"יל ה

יְך ם ָנֹכנּו  [גדלים מן הארץ כצמח השדה]= ַהָשֶדה ְנַתתִּ ים ָשַדיִּ י ֲעָדיִּ י ַבֲעדִּ י ַוָתֹבאִּ ְגְדלִּ י ַותִּ ְרבִּ ַותִּ

ֹרם ְוֶעְרָיה ַח ְוַאְת עֵׁ ּמֵׁ ְך צִּ   ('ז ז"יחזקאל ט" )ּוְשָערֵׁ

י " ,שנאמר ,םעדרים עדרים לבתיה םבאי ,םוכיון שמתגדלי ְגְדלִּ י ַותִּ ְרבִּ ַותִּ

י ים [לבית אביך] ַוָתֹבאִּ י ֲעָדיִּ ים"אל תקרי  ,"ַבֲעדִּ י ֲעָדיִּ   .אלא בעדרי עדרים ,"ַבֲעדִּ

 ,שנאמר ,ראו שכינתוכבר ש, הם הכירוהו תחלה ,ה על הים"וכשנגלה הקב

ְמָרת ָיּה וַ " י ְוזִּ ישּוָעה ָעזִּ י לִּ י לִּ יְיהִּ לִּ הּו  [שראיתי כבר] ֶזה אֵׁ י ַוֲאֹרְמֶמְנהּוקֵׁ ֱאֹלְוַאְנוֵׁ שמות " )י ָאבִּ

  ('ב ו"ט

 

 גזרת הריגת הילודים

ם  [ב"כ-ו"ט' שמות א] ְפָרה ְושֵׁ ם ָהַאַחת שִּ ֹית ֲאֶשר שֵׁ ְברִּ ם ַלְמַיְלֹדת ָהעִּ ְצַריִּ ַויֹאֶמר ֶמֶלְך מִּ

ית פּוָעה נִּ ֶתן ֹאתֹו ַויֹא .ַהשֵׁ ן הּוא ַוֲהמִּ ם בֵׁ ם אִּ יֶתן ַעל ָהָאְבָניִּ יֹות ּוְראִּ ְברִּ ֶמר ְבַיֶלְדֶכן ֶאת ָהעִּ

יא ָוָחָיה ם ַבת הִּ ָ ַהְמַיְלֹדת ֶאת ָהֱאֹל .ְואִּ יֶראן יֶהן ֶמֶלְך קִּ ַותִּ ֶבר ֲאלֵׁ ים ְולֹא ָעשּו ַכֲאֶשר דִּ

ים ם ַוְתַחֶייןָ ֶאת ַהְיָלדִּ ְצָריִּ ְקָרא .מִּ יֶתן ַהָדָבר  ַויִּ ם ַלְמַיְלֹדת ַויֹאֶמר ָלֶהן ַמדּוַע ֲעשִּ ְצַריִּ ֶמֶלְך מִּ

ים י  .ַהֶזה ַוְתַחֶייןָ ֶאת ַהְיָלדִּ ֹית כִּ ְברִּ ֹית ָהעִּ ְצרִּ ים ַהּמִּ י לֹא ַכָנשִּ ַותֹאַמְרןָ ַהְמַיְלֹדת ֶאל ַפְרֹעה כִּ

ֶהן ַהְמַיֶלֶדת וְ  ָנה ְבֶטֶרם ָתבֹוא ֲאלֵׁ ֶרב ָהָעם ַוַיַעְצמּו קִּ ַויֵׁיֶטב ֱאֹל .ָיָלדּוָחיֹות הֵׁ ים ַלְמַיְלֹדת ַויִּ

י ָיְראּו ַהְמַיְלֹדת ֶאת ָהֱאֹל .ְמֹאד י כִּ יםקִּ ַוְיהִּ אֹמר  .ים ַוַיַעש ָלֶהם ָבתִּ ַוְיַצו ַפְרֹעה ְלָכל ַעּמֹו לֵׁ

יֻכהּו ְוָכל ַהַבת ְתַחי לֹוד ַהְיֹאָרה ַתְשלִּ ן ַהיִּ  .ּוןָכל ַהבֵׁ

 

 המילדות העבריות

ית " נִּ ם ַהשֵׁ ְפָרה ְושֵׁ ם ָהַאַחת שִּ ֹית ֲאֶשר שֵׁ ְברִּ ם ַלְמַיְלֹדת ָהעִּ ְצַריִּ ַויֹאֶמר ֶמֶלְך מִּ

  .מי היו המילדות הללו, ונחלקו רב ושמואל ,(ו"ט' שמות א)" פּוָעה

וכן מבואר , יוכבד ובתה מרים, אשה ובתהשפרה ופועה הן , מהםלדעת אחד 

 .ייתאבבר

 ובת עמינדביוכבד ואלישבע , אשה וכלתהשפרה ופועה הן , מהםולדעת אחד 

 .אשת אהרן, כלתה

שהיתה משפרת על ( א)למה נקראת כאן יוכבד בשם שפרה , ושני טעמים יש

 .שפרו ורבו ישראל בימיהעל שם ( ב). מתקנת אבריו כראוי, כלומר, את הולד

שהיתה פועה על שם ( א. )ם פועהלמה נקראת כאן מרים בש, ושני טעמים יש

על שם ( ב. )זכלומר משעשעת אותו בדברים ערבים לשעשעו, לולד[ צועקת]=

עתידה אמי שתלד בן שמושיע , ואומרת, ברוח הקודש [צועקת]=שהיתה פועה 

 .את ישראל

 

 סימנים שמסר פרעה למילדות

ְדֶכן ֶאת ְבַילֶ ַויֹאֶמר "נתבאר שפרעה קרא למילדות העבריות וכך אמר להן 

יא ָוָחָיה ם ַבת הִּ ֶתן ֹאתֹו ְואִּ ן הּוא ַוֲהמִּ ם בֵׁ ם אִּ יֶתן ַעל ָהָאְבָניִּ יֹות ּוְראִּ ְברִּ שמות )" ָהעִּ

שעל ידיהם תוכלנה לעשות , שמסר להן בדבריו שני סימנים, ומבואר(. ז"ט' א

                                                                                                               
 .היו מבצבצים, שלאחר שגדלו התינוקות וכבר היו יודעים ללכת על רגליהם, לתינוקות

ונמצא שנשא אהרן את נכדת . ונמצאת אלישבע נכדת אחיו של כלב. הוא בנו של רם אחי כלב ו

 . אחיו של בעל אחותו מרים
כמו שעושים אלו עכשיו באזני , ויוצא הולד, לוחשת לחישה, ורבינו חננאל פירש. י"כן פירש רש ז

 .ולכל הפירושים טעם זה יהיה טעם נכון גם אם פועה זו אלישבע[. 'תוס. ]האשה



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע

  95ליון חיג
 ד"י – 'ב סוטהמסכת 

   

 

 

 ה"כל הזכויות שמורות ליא©  31 

 

 .ולהמית את הבנים, שליחותו

ִים. "א ְבנָּ אָּ  .סימן ללידה" ּוְרִאיֶתן ַעל הָּ

, נפל היה, ויאמרו, ויחביאו אותם, י שהיולדות לא יטלו את הוולדות שלהןכד

ואז יטלו התינוק , שידעו מתי היא שעת הלידה, מסר למילדות סימן גדול

ירכותיה , שבשעה שהאשה כורעת לילד, והסימן הוא. ויהרגוהו, מאמו

ם", וזהו שאמר להן, מצטטנות כאבנים יֶתן ַעל ָהָאְבָניִּ  ".ּוְראִּ

יֶתן ַעל ", שבדבריו אלו, ויש חולקים ואומרים. חנן[יו]הם דברי רבי אלו  ּוְראִּ

ם אלא כך הוא שם המשבר שהאשה יושבת , לא מסר להן שום סימן, "ָהָאְבָניִּ

ם"והסיבה לכך שהמשבר קרוי . עליו בשעה שיולדת משום שדומה הוא , "ָאְבָניִּ

ה ", ככתוב, הקרוי גם כן אבנים, של יוצר כלי חרס אלסדן נֵׁ ר ְוהִּ ית ַהיֹוצֵׁ ד בֵׁ רֵׁ ָואֵׁ

ם בהּוא , בשעת מלאכתו, שכשם שהיוצר ('ג ח"ירמיהו י)" ֹעֶשה ְמָלאָכה ַעל ָהָאְבָניִּ

ירך מכאן וירך , כך אשה כשהיא יולדת, וסדן באמצע ,ירך מכאן וירך מכאן

 .והולד באמצע ,מכאן

 .סימן לבנים "ִאם ֵבן הּוא ַוֲהִמֶתן ֹאתֹו. "ב

כדי שהמילדות יוכלו לדעת אם הנולד הוא בן ולהמית אותו , חנינאאמר רבי 

, והסימן הוא, נתן להן פרעה סימן גדול לדעת זאת, קודם שיוודע שנולד חי

כדרך , פניה למעלה, ואם היא בת, כדרך תשמישו, פניו למטה, אם הוא בןש

ן הּוא", וזהו שאמר, תשמישה ם בֵׁ ם אִּ יֶתן ַעל ָהָאְבָניִּ ד על האבנים ניתן מי, "ּוְראִּ

 .לדעת זאת

 

 דבר נוסף שתבע פרעה מהמילדות

אולם הן , שפרעה אמר למילדות העבריות להמית אבל הבנים הנולדים, נתבאר

יֶראןָ ַהְמַיְלֹדת ֶאת ָהֱאֹל", שנאמר, לא עשו כן יֶהן קִּ ַותִּ ֶבר ֲאלֵׁ ים ְולֹא ָעשּו ַכֲאֶשר דִּ

ם ַוְתַחֶייןָ ֶאת  ְצָריִּ יםֶמֶלְך מִּ   (.ז"י' שמות א) "ַהְיָלדִּ

יֶהן"והנה אם כוונת המילים  ֶבר ֲאלֵׁ שלא עשו מה , היא" ְולֹא ָעשּו ַכֲאֶשר דִּ

ֶבר  "היה צריך להיות כתוב , שאמר להן לעשות ומתוך , "להןְולֹא ָעשּו ַכֲאֶשר דִּ

יֶהן"כך שנאמר   שמלבד מה שאמר להן פרעה, למד רבי יוסי ברבי חנינא, "ֲאלֵׁ

יֶהן"וזהו שנאמר ], תבען גם לדבר עבירה, להמית את הבנים כמו , לשון ביאה, "ֲאלֵׁ

ֶליהָ "   "[.ַוָיבֹא אֵׁ

שּו ַכֲאֶשר ִדֶבר ֲאֵליֶהן( "א. )לא נענו לו, ושני הדברים שתבע לבוא " ְולֹא עָּ

ִדים( "ב. )עליהן . ולא שמעו לו למה שביקש להמית הילדים, "ַוְתַחֶייןָּ ֶאת ַהְילָּ

ים"וכתב , "ולא המיתו את הילדים"ומתוך כך שלא נכתב  , "ַוְתַחֶייןָ ֶאת ַהְיָלדִּ

שהיו , מסייעות להחיותםאלא אף היו , לא זו בלבד שלא המיתו אותםש, למדנו

 .מספקות להם מים ומזוןו, ומגדלות אותם, טומנות אותם בבתיהם

 

 תשובת המילדות

ְקָרא ", להמית את הילדים, האחרי שלא עשו המילדות מה שאמר להם פרע ַויִּ

ים ָ ֶאת ַהְיָלדִּ יֶתן ַהָדָבר ַהֶזה ַוְתַחֶיין ם ַלְמַיְלֹדת ַויֹאֶמר ָלֶהן ַמדּוַע ֲעשִּ ְצַריִּ  .ֶמֶלְך מִּ

                                                                                                               
 [.י"רש. ]יו יושב ומגלגל הבצים לעשותן בדפוס הכלי לפי גדלו וקטנוהוא עץ עב שעל א
 "כתיב" והנהו" ב

ֹית  ְברִּ ֹית ָהעִּ ְצרִּ ים ַהּמִּ י לֹא ַכָנשִּ ה ַותֹאַמְרןָ ַהְמַיְלֹדת ֶאל ַפְרֹעה כִּ יֹות ֵהּנָּ  ְבֶטֶרםִכי חָּ

ֶהן ַהְמַיֶלֶדת ְוָיָלדּו   (.ט"י-ח"י' שמות א) "ָתבֹוא ֲאלֵׁ

ָנה", והנה מה שאמרו י ָחיֹות הֵׁ אין הכוונה לומר שהעבריות הן מילדות , "כִּ

כי גם מילדת זקוקה למיילדת אחרת שתיילד , שהרי אין בזה תשובה, [חיות]=

 .אותה

ָנה"אלא כשאמרו  י ָחיֹות הֵׁ וחית , כחיה נמשלה ,זואומה , כך אמרו לו, "כִּ

 "ּגּור ַאְריֵׁה ְיהּוָדה"שנאמר , נמשל לאריהיהודה  .השדה אינה צריכה למילדת

י ָדן ָנָחש"שנאמר , לנחשנמשל דן  (.'ט ט"בראשית מ) נפתלי  (.ז"ט י"בראשית מ)" ְיהִּ

י ַאָיָלה ְשֻלָחה", שנאמר, לאילהנמשל  נמשל יששכר (. א"ט כ"בראשית מ) "ַנְפָתלִּ

ָששָכר ֲחֹמר ָּגֶרם", שנאמר, ורלחמ , לשורנמשל יוסף  (.ד"ט י"בראשית מ) "יִּ

, שנאמר, לזאבנמשל בנימין (. ז"ג י"דברים ל) "ְבכֹור שֹורֹו ָהָדר לֹו", שנאמר

ְטָרף" ב יִּ ין ְזאֵׁ ְנָימִּ ואף השבטים שלא נכתב בהם בפירוש (. ז"ט כ"בראשית מ) "בִּ

ין ֲאָריֹות ְוָאַמְרָת ", ם יחדכולהלא כבר נאמר ב, שנמשלו לחיות ָיא בֵׁ ְּמָך ְלבִּ ָמה אִּ

ְבָתה גּוֶריהָ ָרָבָצה  ים רִּ רִּ הרי שנמשלה כל כנסת ישראל , ('ט ב"יחזקאל י" )ְבתֹוְך ְכפִּ

 .ללביאה

 

 שכר המילדות

י ָיְראּו ַהְמַיְלֹדת ֶאת ָהֱאֹל" י כִּ יםקִּ ַוְיהִּ ונחלקו רב  ,(א"כ' שמות א)" ים ַוַיַעש ָלֶהם ָבתִּ

 .ושמואל מה הם הבתים הללו

, בתי כהונה ולויהשיצאו מהן , השכר שזכו המילדות הוא, לדעת אחד מהם

 .הם המשפחות שיצאו מאהרן הכהן ומשה הלוי בני יוכבד

גם בתי שיצא מהם , הוא, דבר נוסף שזכו לו המילדות, ולדעת אחד מהם

ב ֶאת  ֲעזּוָבהַוָתָמת ", ונאמר, שכן מרים היא אשת כלב, מלכות ַקח לֹו ָכלֵׁ ַויִּ

ֶלד לֹו ֶאת חּור ֶאְפָרת , ועזובה אשת כלב שנאמר בה שמתה, (ט"י' ב' אי "הד)" ַותֵׁ

, ומתחילה נקראה עזובה, וזו היא מרים, היא עצמה אפרת שלקחה אחרי כן

, אלא נצטרעה, לא מתה ממש, ומה שנאמר בה שמתה, משום שהכל עזבוה

ומצינו . ועל שם שנתרפאת נקראת אפרת, לב ולקחהחזר כ, ולאחר שנתרפאה

י ", שנאמר, שנקרא דוד על שם אפרת זקנתו יש ֶאְפָרתִּ ד ֶבן אִּ ית ֶלֶחם ְוָדוִּ בֵׁ ַהֶזה מִּ

ים ן ָבא ַבֲאָנשִּ י ָשאּול ָזקֵׁ ימֵׁ יש בִּ ים ְוָהאִּ ַשי ְולֹו ְשֹמָנה ָבנִּ  (.ב"י ז"י' שמואל א" )ְיהּוָדה ּוְשמֹו יִּ

 

 כלב וחורגו של כלבאביו של 

ב ֶבן ֶחְצרֹון ", כמו שנאמר, אביו של כלב היה חצרון ָשה ְוֶאת ְוָכלֵׁ יד ֶאת ֲעזּוָבה אִּ הֹולִּ

ֶלה ָבֶניָה יֵֶׁשר ְושֹוָבב ְוַאְרדֹון יעֹות ְואֵׁ  (.ח"י 'ב' אי "דה" )ְירִּ

ה ְיהּוָדה ", ומה שנקרא בתורה ֵלב ֶבן ְיֻפֶּנהְלַמטֵׁ לא משום שאביו  ,('ו ג"במדבר י)" כָּ

 .על שם שהוא עצמו היה בן שנפנה מעצת מרגליםאלא נקרא כן , שמו יפונה

ל ֶבן ְקַנז ", כמו שנאמר, ואף שהיה עתניאל אחיו בנו של קנז יאֵׁ ְלְכָדּה ָעְתנִּ ַויִּ

ב  י ָכלֵׁ ָשהֲאחִּ תֹו ְלאִּ ֶתן לֹו ֶאת ַעְכָסה בִּ ֶּמנּו ַויִּ כלב עצמו לא היה , (ג"י' שופטים א" )ַהָקֹטן מִּ

, שמתחילה היתה אם כלב נשואה לחצרון, אלא חורגו של קנז, בנו של קנז

, וילדה לו את עתניאל, ונישאת לקנז, ולאחר מכן מת חצרון, וילדה לו את כלב

, זה אביו חצרון, וכל אחד היה לו אב אחר, והיו כלב ועתניאל אחים מן האם

כמו , "בן קנז"נקרא כלב בשם  שלא, וכן מצינו בכתוב אחר. וזה אביו קנז
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 ,והוא הכתוב ביהושע, אבל לא היה בנו, כלומר מבני ביתו, אלא קניזי, עתניאל

ָליו " ְלָּגל ַויֹאֶמר אֵׁ י ְיהּוָדה ֶאל ְיהֹוֻשַע ַבּגִּ ְּגשּו ְבנֵׁ י ַויִּ זִּ ב ֶבן ְיֻפֶנה ַהְקנִּ ַאָתה ָיַדְעָת ֶאת ַהָדָבר ֲאֶשר ָכלֵׁ

ֶבר  עַ אֶ  'הדִּ ש ַבְרנֵׁ ים ַעל ֹאדֹוַתי ְוַעל ֹאדֹוֶתיָך ְבָקדֵׁ יש ָהֱאֹלהִּ   (.'ו ד"יהושע י" )ל ֹמֶשה אִּ

 

 ב"דף י

 

 כל הנושא אשה לשם שמים

ָשה ", נאמר יד ֶאת ֲעזּוָבה אִּ ב ֶבן ֶחְצרֹון הֹולִּ ֶלה ָבֶניָה יֵֶׁשר ְושֹוָבב ְוָכלֵׁ יעֹות ְואֵׁ ְוֶאת ְירִּ

ולמה נקרא שמה , זו מרים" ֲעזּוָבה"ואמרו חכמים , (ח"י 'ב' אי "דה" )ְוַאְרדֹון

עזבוה כל ו ,שמתחילה חולנית היתה ,שהכל עזבוה מתחילתהלפי ? עזובה

שהרי , ואין כוונת הכתוב שהוליד אותה ממש. בחורי ישראל מלישא אותה

שכל הנושא אשה , מכאן, אלא אמר רבי יוחנן, ולא בתו, אשתו היתה מרים

שבדק באחיה אהרן , ונשאה לשם שמים, שהיתה חולה, ן זוכגו, לשם שמים

מעלה , ולכן נשאה, ורוב בנים דומים לאחי האם, וראה אותם צדיקים, ומשה

 .עליו הכתוב כאילו ילדה

 

 שמותיו וכינוייו של כלב

ֵלב. א  .זהו שמו בכל מקום כמבואר בפסוקים. כָּ

ב ֶבן ֶחְצרֹון"ככתוב . בן חצרון. ב משום שהיה בנו , ונקרא כן ,(ח"י 'ב' אי "דה) "ְוָכלֵׁ

 .כפי שנתבאר לעיל, של חצרון

ב ֶבן ְיֻפֶנה"ככתוב . ֶבן ְיֻפֶּנה. ג משום שהיה בן שפנה , ונקרא כן ,('ו ג"במדבר י)" ָכלֵׁ

 .כפי שנתבאר לעיל, מעצת מרגלים

י"ככתוב . ַהְקִנִזי. ד זִּ ב ֶבן ְיֻפֶנה ַהְקנִּ שהיה חורגו של קנז ונקרא כן משום , "ָכלֵׁ

  (.'ו ד"יהושע י) .כפי שנתבאר לעיל

ֶשר "ונאמר  ֶלה ָבֶניָה יֵׁ יעֹות ְואֵׁ ָשה ְוֶאת ְירִּ יד ֶאת ֲעזּוָבה אִּ ב ֶבן ֶחְצרֹון הֹולִּ ְוָכלֵׁ

, "בוניה"אלא " ָבֶניהָ "אל תקרי , ואמרו חכמים, (ח"י 'ב' אי "דה)" ְושֹוָבב ְוַאְרדֹון

ֶשר ְושֹו"כלומר  שבנאה , אלא שמות בעלה, אינם שמות בניה" ָבב ְוַאְרדֹוןיֵׁ

 .ואם כן נקרא כלב גם בשלוש השמות הללו, כשאר נשים בנישואין ובנים

 .ישר את עצמו מלטעות את טעות המרגליםישעל שם . ֵיֶשר. ה

ב. ו ולא הלך אחריו לטעות עם , כלומר מרד בו ,ששיבב את יצרועל שם . שֹובָּ

 .המרגלים

, "מרד"נקרא גם בשם , שמרד בעצת מרגלים, שמהטעם הזה, ן מצינווכ. ז

ְתָיה ַבת ַפְרֹעה ֲאֶשר ָלַקח ָמֶרד", בכתוב י בִּ ֶלה ְבנֵׁ וזהו כלב שנשא , (ח"י' י ד"דה)" ְואֵׁ

 .אאת בתיה בת פרעה

                                                                                                               
היה כלב בן ארבעים , שהיה בשנה השנית לצאת ישראל ממצרים, הנה בזמן שילוח המרגלים א

. ונמצא שבשעת יציאת מצרים היה כלב בן שלושים ותשע שנה, ('ד ז"י)כמבואר בספר יהושע , שנה

, ואם כן בזמן יציאת מצרים היתה בת שמונים ושש שנה, לה ממשה שש שניםומרים היה גדו

ואף בתיה בת פרעה אשתו של כלב היתה . ונמצא שהיה גדולה מכלב בעלה בארבעים ושבע שנים

א "וי. על שם שרדה את יצרו שהיה מסיתו לטעות עם המרגלים. ַאְרדֹון. ח

על ידי , והוא גרם לה לכך, יו פני אשתו דומים לוורדעל שם שה, שנקרא כן

 .ג שפניו היו דומים לוורד"וי. שנשאה

ים ֶחְלָאה ְוַנֲעָרה", ונאמר עוד י ָנשִּ י ְתקֹוַע ָהיּו ְשתֵׁ  ,('ה' ד' אי "דה)" ּוְלַאְשחּור ֲאבִּ

שנקרא כלב גם , ולמדנו כאן, וגם הכתוב הזה מדבר בכלב שנשא את מרים

י ְתקֹועַ ", ות הללובשלושת השמ  ".ַאְשחּור ֲאבִּ

 .על שם שהושחרו פניו בתעניות שקיבל עליו להינצל מעצת מרגלים .ַאְשחּור. ט

להתעסק בה ברפואות ומזונות , על שם שנעשה למרים כמו אב .ֲאִבי. י

 .הצריכים לחולה

 .על שם שתקע לבו לאביו שבשמים שלא להיות בעצת מרגלים. ְתקֹועַ . יא

 

 כינויי מריםשמות ו

יָאה ", כמבואר בכתוב, זהו שמה ִמְריָּם. א ְרָים ַהְנבִּ ַקח מִּ ֲאחֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהֹתף ַותִּ

ְמֹחֹלת ים ּובִּ ים ַאֲחֶריָה ְבֻתפִּ ֶצאןָ ָכל ַהָנשִּ  (.'ו כ"שמות ט" )ְבָיָדּה ַותֵׁ

 

ב ֶאת ֶאְפָרת ַוָתָמת ֲעזּוָבה", י"ונאמר בדה ַקח לֹו ָכלֵׁ ' אי "הד)" ֶלד לֹו ֶאת חּורַותֵׁ  ַויִּ

 .וכבר נתבאר שעזובה ואפרת הן שתי שמות של מרים, (ט"י' ב

ה. ב  .בעל שם שהכל עזבוה, ֲעזּובָּ

ת. ג  .געל שם שנתרפאת מצרעתה, ֶאְפרָּ

ֶשר ", ונאמר עוד ֶלה ָבֶניָה יֵׁ יעֹות ְואֵׁ ָשה ְוֶאת ְירִּ יד ֶאת ֲעזּוָבה אִּ ב ֶבן ֶחְצרֹון הֹולִּ ְוָכלֵׁ

שכוונת הכתוב לכך שכלב נשא את , וכבר נתבאר, (ח"י 'ב' אי "דה)" שֹוָבב ְוַאְרדֹוןוְ 

יעֹות ...ֲעזּוָבה ", ונקראת כאן בשני שמות, מרים  ".ְירִּ

על שם שמתחילתה היתה חולה ועזבוה כל בחורי ישראל מלישא , עזובה. -

 .דאותה

והיו פניה דומים  ,על שם שמתחילה מחמת חוליה היתה ירקרוקת, ְיִריעֹות. ד

 . בלא תואר אדמומית, ליריעות

ים ֶחְלָאה ְוַנֲעָרה", ונאמר עוד י ָנשִּ י ְתקֹוַע ָהיּו ְשתֵׁ , ('ה' ד' אי "דה)" ּוְלַאְשחּור ֲאבִּ

ומבואר שנקראת מרים גם , וכבר נתבאר שהכתוב הזה מדבר בכלב ומרים

 ".ֶחְלָאה ְוַנֲעָרה", בשני שמות אלו

                                                                                                               
ואפשר אף שהיתה גדולה יותר , שהרי נולדה קודם משה, גדולה ממנו לכל הפחות בשיעור זה

 .ממרים
אמנם אפשר שמהטעם זה היא נקראת כן . ורי ישראל מלישא אותהלעיל נתבאר שעזבוה כל בח ב

ָשה", בכתוב יד ֶאת ֲעזּוָבה אִּ ב ֶבן ֶחְצרֹון הֹולִּ שם מבואר שכלב נשא אותה אחרי שעזבוה הכל , "ְוָכלֵׁ

שכן , אפשר שהיא קרויה עזובה מטעם אחר, "ַוָתָמת ֲעזּוָבה"אולם בכתוב הזה . מלישא אותה

שתי , ואם כן. נקראת עזובה, ומאחר שהיתה מחוץ למחנה לבדה, נצטרעתבכתוב הזה מבואר ש

 .ויש להחשיבם כשני שמות, פעמים נקראת עזובה
ואם כן הרפואה , כלומר שנצטרעה, שהוא מדבר במיתת עזובה, כן נראה לכאורה כוונת הכתוב ג

עזיבת  אמנם אפשר שלעולם לא נקראת עזובה אלא משום. האמורה כאן היא הרפואה מהצרעת

. משום שנתרפאה מאותו חולי, וכנגד זה נקראת אפרת, בחורי ישראל אותה מחמת חוליה הראשון

 . ע בדבר"ויל
 .ראה הערות קודמת ד
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ה. ה  שם שמתחילה היתה חולניתעל , ֶחְלאָּ

ה. ו  .על שם שנתרפאה מחוליה וחזרה להיות בתואר פנים כנערה, ַנֲערָּ

 

י ֶחְלָאה", ונאמר עוד  [היו להיות םמשובחי ,שנבנית ונתרפאת, כלומר בנייניה] ּוְבנֵׁ

ולמדו כאן שנקראת מרים גם בשלושת , ('ז' ד' י א"דה)" ְוֶאְתָנן אֶצֶרת ְוֹצַחר

 .השמות הללו

 .מתקנאות ביופיהשהיו , שנעשית צרה לחברותיהעל שם , ֶצֶרת. ז

 .כצהרים םשהיו פניה דומיעל שם  ,צהר. ח

ן. ט שהיה מתאוה  ,מוליך אתנן לאשתו ,שכל הרואה אותהעל שם , ֶאְתנָּ

 .למשכב נשים

ֶלְך ָהַעְלָמה"שנאמר , עלמה. י או על , ונקראה כן על שם זריזותה, "ַותֵׁ

 .י בסוף דף זה"שיתבאר בעזהכפי , שהעלימה דבריה

 

 שלוש גזירות גזר פרעה

נתבאר שפרעה ביקש להמית את הזכרים ואמר רבי יוסי ברבי חנינא ששלוש 

 .גזרות היו

שהן ימיתו את , וסמך על המילדות, בתחילה לא הושיב שומרים על הדבר. א

בְ ", כמבואר בכתוב, הזכרים ם ַלְמַיְלֹדת ָהעִּ ְצַריִּ ם ַויֹאֶמר ֶמֶלְך מִּ ֹית ֲאֶשר שֵׁ רִּ

ית פּוָעה נִּ ם ַהשֵׁ ְפָרה ְושֵׁ יֶתן ַעל  .ָהַאַחת שִּ יֹות ּוְראִּ ְברִּ ַויֹאֶמר ְבַיֶלְדֶכן ֶאת ָהעִּ

יא ָוָחָיה ם ַבת הִּ ֶתן ֹאתֹו ְואִּ ן הּוא ַוֲהמִּ ם בֵׁ ם אִּ  ".ָהָאְבָניִּ

הושיב שומרים לחפש אחר הבנים , כשראה שהמילדות אינן עושות ציוויו. ב

יֻכהּו ְלָכל ַעּמֹו ַוְיַצו ַפְרֹעה ", שנאמר, להמיתםו לֹוד ַהְיֹאָרה ַתְשלִּ ן ַהיִּ אֹמר ָכל ַהבֵׁ לֵׁ

 (.ב"כ' שמות א)" ְוָכל ַהַבת ְתַחיּון

היום נולד  ,איצטגניניואמרו לו ש, ביום לידת משהוגזרה שלישית גזר . ג

עמד וקיבץ כל ו ,הודיואין אנו יודעים אם מצרי הוא או י ,מושיען של ישראל

ַוְיַצו "וזהו שנאמר  ,גם מעמו הנולדים בו ביוםכל ליתן לו  םובקש מה ,עמו

 םועדיין רואי ,וכיון שעבר היום. שגם על עמו גזר, לומר, "ַפְרֹעה ְלָכל ַעּמֹו

 .בעד יום שהושלך ליאור ,העמיד הגזירה ,איצטגניניו שלא לקה

 

 לידת משה והצלתו

י[ 'ט-'א' שמות ב]  וִּ ַקח ֶאת ַבת לֵׁ י ַויִּ וִּ ית לֵׁ בֵׁ יש מִּ ֶלְך אִּ ֶרא ֹאתֹו  .ַויֵׁ ן ַותֵׁ ֶלד בֵׁ ָשה ַותֵׁ ַוַתַהר ָהאִּ

ים ְצְפנֵׁהּו ְשֹלָשה ְיָרחִּ י טֹוב הּוא ַותִּ ַבת ֹּגֶמא ַוַתְחְמָרה  .כִּ ַקח לֹו תֵׁ ינֹו ַותִּ ְולֹא ָיְכָלה עֹוד ַהְצפִּ

ָמר ּוַבָזֶפת ַוָתֶשם  ָעה  .ָבּה ֶאת ַהֶיֶלד ַוָתֶשם ַבסּוף ַעל ְשַפת ַהְיֹארַבחֵׁ ָרֹחק ְלדֵׁ ַתַצב ֲאֹחתֹו מֵׁ ַותֵׁ

ָעֶשה לֹו ֶרא ֶאת  .ַמה יֵׁ ְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר ַותֵׁ ֶרד ַבת ַפְרֹעה לִּ ַותֵׁ

ְשַלח ֶאת ֲאָמָתּה ָבה ְבתֹוְך ַהסּוף ַותִּ ָקֶחהָ  ַהתֵׁ ה ַנַער ֹבֶכה  .ַותִּ נֵׁ הּו ֶאת ַהֶיֶלד ְוהִּ ְראֵׁ ְפַתח ַותִּ ַותִּ

ים ֶזה ְברִּ י ָהעִּ ַיְלדֵׁ י ָלְך  .ַוַתְחֹמל ָעָליו ַותֹאֶמר מִּ ְך ְוָקָראתִּ לֵׁ ַותֹאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל ַבת ַפְרֹעה ַהאֵׁ

ק ָלְך ֶאת ַהָיֶלד ינִּ ֹית ְותֵׁ ְברִּ ן ָהעִּ יֶנֶקת מִּ ָשה מֵׁ ֶלְך ָהַעְלָמה וַ  .אִּ י ַותֵׁ כִּ תֹאֶמר ָלּה ַבת ַפְרֹעה לֵׁ

                                                                                                               
 .כתיב" יצחר" א
שביום שהושלך , משמע' אולם מהתוס. ולפי זה היתה הגזרה הזו שלושה חודשים, י"כן פירש רש ב

 .ונצלו ממנה כל ישראל, לים היא בטלהובו ביום כשהושלך , לים נגזרה גזרה זו

ם ַהָיֶלד ְקָרא ֶאת אֵׁ ן  .ַותִּ י ֶאתֵׁ י ַוֲאנִּ הּו לִּ קִּ ינִּ י ֶאת ַהֶיֶלד ַהֶזה ְוהֵׁ יכִּ ילִּ ַותֹאֶמר ָלּה ַבת ַפְרֹעה הֵׁ

הּו יקֵׁ ָשה ַהֶיֶלד ַוְתנִּ ַקח ָהאִּ ְך ַותִּ  .ֶאת ְשָכרֵׁ

 

 תועמרם הולך אחר עצת מרים ב

ל " ,כיון שגזר פרעה הרשע ,לדבריו םוהיו הכל נשמעי, עמרם גדול הדור היה כָּ

ה ַתְשִליֻכהּו עמד וגירש את  ,םלשוא אנו עמלי ,עמרם אמר, "ַהֵבן ַהִילֹוד ַהְיֹארָּ

 .םוגירשו את נשותיה םעמדו כול ,אשתו

על  אלאגזר לא פרעה ( א) .קשה גזירתך יותר משל פרעה ,אבא ,אמרה לו בתו

, שעל ידי שעזבו הכל נשותיהם, על הזכרים ועל הנקיבותגזרת ואתה  ,הזכרים

שנולדים ], לם הזהבעואלא גזר לא פרעה  (ב. )לא ילדו לא זכרים ולא נקבות

 ,עולם הבאלבעולם הזה וגזרת אתה ו ,[לם הבאוחוזרים וחיים הן לעו ,ומתים

ספק מתקיימת הרשע רעה פ( ג) [.אינן באין לעולם הבא ,שכיון שאינם נולדים]

 ,בודאי שגזירתך מתקיימת ,צדיקאתה  ,ספק אינה מתקיימת ,גזירתו

ְגַזר אֹוֶמר ְוָיָקם ָלְך " ,שנאמר   (ח"כ ב"איוב כ" )ְוַעל ְדָרֶכיָך ָנַגּה אֹורְותִּ

י ", וזהו שנאמר ,והחזיר את אשתועמרם עמד  וִּ ית לֵׁ בֵׁ יש מִּ ֶלְך אִּ ַקח ֶאת ַבת ַויֵׁ ַויִּ

י וִּ עמדו ו. שהלך בעצת בתו ,אמר רב יהודה בר זבינא? להיכן הלך, ('א' שמות ב" )לֵׁ

  .םוהחזירו את נשותיה ,םכול

 

 החזרת יוכבד

אלא , "ויחזיר את בת לוי"לא נאמר , כשהחזיר עמרם את יוכבד אחר שגרשה

י" וִּ ַקח ֶאת ַבת לֵׁ , עשה לו מעשה ליקוחיןש, וביאר רבי יהודה בר זבינא, "ַויִּ

ואהרן ומרים  ,הושיבה באפריון ,כדרך שנושאין אשה חדשהר החזירה כלומ

ת " ,ומלאכי השרת אמרו ,לפניה םמרקדי י ֲעֶקֶרת ַהַביִּ יבִּ ה מֹושִּ ִנים ְשֵמחָּ ֵאם ַהבָּ

 (.'ט ג"תהלים קי" )ַהְללּוָיּה

 

 יוכבד משבעים נפש של באי מצרים היתה

יםָכל ַהֶנֶפש ְלבֵׁ ", נאמר, כשנמנו יורדי מצרים ְבעִּ ְצַרְיָמה שִּ " ית ַיֲעֹקב ַהָבָאה מִּ

הוא ששים , אולם מנין כל השמות הנזכרים שם באותו ענין(. ז"ו כ"בראשית מ)

 . ותשעה בלבד

היא השלימה המנין , שיוכבד שלא נזכרה שם, ואמר רבי חמא בר חנינא

ֶשת ַעְמ ", שנאמר, ולידתה בין החומות, שהיה הורתה בדרך, לשבעים ם אֵׁ ָרם ְושֵׁ

י  וִּ ם יֹוֶכֶבד ַבת לֵׁ ְצָריִּ י ְבמִּ וִּ ְרָים ֲאֶשר ָיְלָדה ֹאָתּה ְללֵׁ ת מִּ ֶלד ְלַעְמָרם ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ֹמֶשה ְואֵׁ ַותֵׁ

, ונמצא, ואין הורתה במצרים ,לידתה במצרים, לומר ,(ט"נ ו"במדבר כ" )ֲאֹחָתם

 .היו שבעים נפש, שכשבאו למצרים

 

 יוכבד בזמן לידת משה

היה משה בן , וכשיצאו ממצרים, ל היו במצרים מאתים ועשר שניםבני ישרא

ים ", כמבואר בכתוב, שמונים שנה ים ָשָנה ְוַאֲהֹרן ֶבן ָשֹלש ּוְשֹמנִּ ּוֹמֶשה ֶבן ְשֹמנִּ

כשנולד משה שמונים שנה קודם , ואם כן, ('ז' שמות ז)" ָשָנה ְבַדְבָרם ֶאל ַפְרֹעה

 [.001 – 01=  031]ם מאה ושלושים שנה כבר היו ישראל במצרי, לכן



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 
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ואם כן בזמן , שיוכבד נולדה בזמן שבאו בני ישראל למצרים, ולעיל נתבאר

 .היתה בת מאה ושלושים שנה, שילדה את משה

י"מה שנאמר עליה באותה שעה ו וִּ ַקח ֶאת ַבת לֵׁ אף על פי , כלומר ילדה" ַויִּ

חזרה ש ,בה סימני נערותנולדו שמשום  ,יהודה אמר רב, שכבר היתה זקנה

 .לימי עלומיה באורח כנשים ובתואר פנים ופשטו הקמטים

 

 נשים צדקניות לא היו בפיתקה של חוה

ן", נאמר, לאחר שהחזיר עמרם את יוכבד ֶלד בֵׁ ָשה ַותֵׁ  (.'ב' שמות ב) "ַוַתַהר ָהאִּ

שנתעברה , שכבר היתה הרה שלושה חודשים קודם לכן, י"להלן יתבאר בעזהו

 .מרם קודם שגירשהמע

שהסיבה לכך שהזכיר הכתוב את ההריון אחר , ואמר רבי יהודה בר זבינא

כדי להקיש את הלידה , אף שהיתה הרה קודם לכן, סמוך ללידה, החזרה

 . כך הלידה באה לה בלא צער, שכשם שההריון בא בלא צער, וללמד, להריון

 ,בגזר דין שלה, כלומר ,שלא היו בפיתקה של חוה ,מכאן לנשים צדקניותו

 .עצבון והריוןשל  ,ושטר גזירות קללתה

 

 ַוֵתֶרא ֹאתֹו ִכי טֹוב הּוא

י טֹוב הּוא", בלידת משה נאמר ֶרא ֹאתֹו כִּ ונאמרו מספר ביאורים מה היה , "ַותֵׁ

 .הטוב ההוא

 ".טוב"כלומר אמו קראה לו בשם , טוב שמו, לדעת רבי מאיר. א

 ".טוביה"כלומר אמו קראה לו בשם , טוביה שמו, לדעת רבי יהודה. ב

 .הגון לנביאותולדעת רבי נחמיה ראתה ברוח הקודש שעתיד להיות . ג

 .נולד כשהוא מהולהטוב שראתה בו היה ש, אולדעת אחרים. ד

שנאמר כאן  ,נתמלא הבית כולו אור ,בשעה שנולד משה ,חכמיםלדעת ו. ה

י טֹוב הּוא" ֶרא ֹאתֹו כִּ י קִּ ַוַיְרא ֱאֹל" ,האורכן נאמר בענין ו, "ַותֵׁ ים ֶאת ָהאֹור כִּ

ין ַהֹחֶשְךטֹוב  ין ָהאֹור ּובֵׁ ים בֵׁ ל ֱאֹלהִּ   ('ד' בראשית א" )ַוַיְבדֵׁ

 

 הצפנת משה שלושה חודשים

הּו ", שנאמר, הצפינה אותו אמו שלושה חודשים, אחר שנולד משה ְצְפנֵׁ ַותִּ

ים באמת כי , ה חודשיםוטעם הדבר שיכלה להצפינו שלוש ".ְשֹלָשה ְיָרחִּ

כבר היתה , כשהחזירה עמרםו, נתעברה יוכבד מעמרם קודם שגירשה

מלאו לה ונמצא שששה חודשים אחר חזרתה , מעוברת שלושה חודשים

לא ידעו שהיא היתה מעוברת אולם המצרים . נולד משהו, תשעה ירחי לידה

אז  ורק, לעמרםהמתינו לה עד שיעברו תשעה חודשים מחזרתה ו, קודם לכן

                                                                                                               
ובשלהי הוריות אמר . מכלל דאחרים לאו היינו רבי מאיר, ומקשים מדקאמר רבי מאיר טוב שמו א

שמועות שקיבל מאלישע בן , שראה בקונטרס צרפת, ואמר רבי( א... )דאסקוה לרבי מאיר אחרים 

ולא . קבעום בשמו, ותאבל שאר שמוע, מפני שהיה שמו אחר, אבויה קבעום בשם אחרים

 [.'תוס... ]חזר בו ואמר נולד כשהוא מהול , דלאחר דאסקוהו אחרים, אלא נראה( ב... )מסתברא 

 . ולכן שלושה חודשים ראשונים יכלה להצפינו, בדקו אחריה

 דרך המצרים לחפש אחר תינוקות ישראל

, והחלו המצרים לבדוק אחר אמו אם ילדה, משעברו למשה שלושה חודשים

ינֹו"ככתוב , שוב לא יכלה להצפינו  ".ְולֹא ָיְכָלה עֹוד ַהְצפִּ

כי כל מקום , י המצריםוהסיבה שלא היו יכולים להחביא התינוקות מפנ

היו מביאים לשם תינוק , שהמצרים היו שומעים שנולד שם תינוק ישראלי

ויצעק גם הוא , כדי שישמע התינוק המוחבא את קול התינוק המצרי, מצרי

ועל ידי , הוא צועק כנגדו, שכשהאחד שומע קול חבירו, כדרך התינוקות, כנגדו

 . זה היו מוצאים תינוקות ישראל

ים ", מרוזהו שנא ים ְכָרמִּ ים ְמַחְבלִּ ים ְקַטנִּ ים שּוָעלִּ ינּו ְסָמַדרֶאֱחזּו ָלנּו שּוָעלִּ " ּוְכָרמֵׁ

 אחזו לנו שועלים הקטנים, ים סוףלמי  תבת קול אומרשהיתה  (ו"ט' ש ב"שה)

 בעוד הפרי קטן ,המחבלים את הכרמים בהיותם סמדר ,[הם תינוקות מצרים]

 [.והם תינוקות ישראל]

 

 שבה ניתן משההתיבה 

ר ", מאחר שלא יכלה אמו של משה להצפינו ה ַבֵחמָּ ַוִתַקח לֹו ֵתַבת ֹגֶמא ַוַתְחְמרָּ

ֶפת   ".ַוָתֶשם ָבּה ֶאת ַהֶיֶלד ַוָתֶשם ַבסּוף ַעל ְשַפת ַהְיֹארּוַבזָּ

אם היתה , לדעת רבי אלעזר  . מדוע עשתה התיבה מגומא, ונחלקו חכמים

ואף על פי , היה משתמר יותר טוב, ה של עצים קשים וחזקיםנותנת אותו בתיב

. כי היתה חסה על הממון, שהוא רך וחלש, כן נתנה אותו בתיבה של גומא

ומכאן לצדיקים שממונם חביב עליהם יותר מגופם וזאת משום שאינם 

עשתה התיבה מעצי , ולדעת רבי שמואל בר נחמני . פושטים ידיהם בגזל

שדבר רך יכול לעמוד בפני דבר רך ובפני , משתמר יותרכי בהם הוא , גומא

כשהמים מוליכים אותו , שדבר קשה, מה שאין כן דבר קשה, דבר קשה

 .אבל דבר קל נתקל וחוזר לאחוריו, הוא נתקל ונשבר, בחזקה

ה "ונאמר  ָמר ּוַבָזֶפתַוַתְחְמרָּ , בוזפת מבחוץ ,חמר מבפנים, ושנו בברייתא" ַבחֵׁ

 .תו צדיק ריח רע של זפתכדי שלא יריח או

 

 היכן נתנה את התיבה

ונחלקו חכמים " ַוָתֶשם ַבסּוף"מבואר בכתוב שאחר שנתנה את משה בתיבה 

 .בדבר

 .בים סוףנתנה את התיבה  ,רבי אלעזרלדעת 

עצי ערבה וקנים באגם שיש בו נתנה את התיבה  ,רבי שמואל בר נחמניולדעת 

, ף הוא דבר שיש בו קמילה ויובשסּושֶ , תובוכמו מצינו בכ, קני סוףוהנקראים 

לּו", כמו קנה  (.'ו ט"ישעיהו י)" ָקֶנה ָוסּוף ָקמֵׁ

 

                                                                                                               
גורסים ' ותוס. ובצד החיצון נתנה זפת, שבצד הפנימי של התיבה נתנה חמר, לכאורה הכוונה ב

והחמר , בתוך התיבהזה וזה , ש בר קלונימוס"פירש רבי בשם ר, וכתבו, חמר מבחוץ וזפת מבפנים

ולא , כי הגומא דומה לקנה היאור, שלא ירגישו, אבל מבחוץ לא זיפפה, היה מכסה את הזפת

 [.'תוס. ]יבחינו התיבה בתוך קנה היאור



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע
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 ד"י – 'ב סוטהמסכת 
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 ירידת בת פרעה לרחוץ על היאור

 בייוחנן משום ר ואמר רבי, אחר שניתן משה בתיבה ירדה לשם בת פרעה

ְרחֹ ", מתוך כך שנאמר בה לשון רחיצה, שמעון בן יוחי ֶרד ַבת ַפְרֹעה לִּ ץ ַעל ַותֵׁ

 .לטבול לשם גירותכלומר , שירדה לרחוץ מגלולי אביה למדנו , "ַהְיֹאר

ם ָרַחץ ", שהשב ומתנקה מעוונו קרוי רחוץ, מצינו כתוב נוסף בו מבוארוכן  אִּ

יֹון  'ה ת ֹצַאת ְבנֹות צִּ ראֵׁ ְשָפט ּוְברּוַח ָבעֵׁ ְרָבּה ְברּוַח מִּ קִּ יַח מִּ ִּם ָידִּ י ְירּוָשַל ' ישעיהו ד)" ְוֶאת ְדמֵׁ

  (.'ד

 

 הליכת נערות בת פרעה

, "ַעל ַיד ַהְיֹארְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ", אמר הכתוב, כשירדה בת פרעה לרחוץ ביאור

וכן מצינו הליכה שהיא לשון  .אלא לשון מיתה ,אין הליכה זו ,יוחנן ואמר רבי

ָשו ", בכתוב, מיתה ְך ָלמּות ַויֹאֶמר עֵׁ י הֹולֵׁ ה ָאֹנכִּ נֵׁ י ְבֹכָרהְוָלּמָ הִּ  (.ב"ל ה"בראשית כ" )ה ֶזה לִּ

, אמרו לה, שכשראו שהיא רוצה להציל את משה, מתו נערותיה על שמיחו בהו

אם כל העולם כולו אין  ,מלך בשר ודם גוזר גזירה ,מנהגו של עולם ,גבירתנו

 .ואת עוברת על גזירת אביך ,אותה םבניו ובני ביתו מקיימי ,אותה םמקיימי

  .בטן בקרקעוח ,בא גבריאל

 

 לקיחת התיבה על ידי אמתה

ֶרא ", ככתוב, ולקחתה, שלחה את אמתה, כשראתה בת פרעה את התיבה ַותֵׁ

ָבה ְבתֹוְך ַהסּוף  ֶחהָּ ֶאת ַהתֵׁ ּה ַוִתקָּ תָּ ונחלקו רבי יהודה ורבי , "ַוִתְשַלח ֶאת ֲאמָּ

 .נחמיה בדבר זה

הסיבה שלא נכתב לשון ו, ידההיא , האמורה כאן" ֲאָמָתּה"ש, אומרמהם אחד 

וכמו שמצינו ]. שנשתרבבה ונתארכה כמה אמות, שנעשה לה נס בידה, ללמד, יד

וכמו שארע בשיניו של  עוג מלך . כמבואר במסכת מגילה, בשרביטו של אחשורוש

ַבְרתָ " ,שנאמר, הבשן ים שִּ י ְרָשעִּ נֵׁ  "שברת"אל תיקרי  ,ואמר ריש לקיש ,('ח' תהלים ג)" שִּ

 [כמבואר במסכת ברכות, "בבתהשרי"אלא 

שכן אף שהרג , שפחתההיא , האמורה כאן" ֲאָמָתּה"ש, אומרמהם ואחד 

גבריאל שפחותיה שייר לה שפחה אחת שאין דרך ארץ שתעמוד בת מלך לבדה 

 .בלא שום שפחה

 

 את מי ראתה בתיבה

הּו ֶאת ַהֶילֶ ", מאחר שלקחה בת פרעה את התיבה נאמר ְראֵׁ ְפַתח ַותִּ לא , "דַותִּ

הּו ֶאת ַהֶיֶלד" אלא, "ותרא את הילד", נאמר ְראֵׁ משמע שראתה מישהו  ,"ַותִּ

 .ראתה שכינה עמושמלמד  ,יוסי ברבי חנינא ואמר רבי, אנוסף עם הילד

 

 ילד או נער

                                                                                                               
ם"לשון , "ֶאת"והאי  א ף לֹא ָשַלח ַיֲעֹקב ֶאת ֶאָחיו"כמו " עִּ י יֹוסֵׁ ין ֲאחִּ ְנָימִּ . כלומר עם אחיו" ְוֶאת בִּ

 [.י"רש]

ה ַנַער ", פתחה אותה, כשלקחה בת פרעה את התיבה נֵׁ הּו ֶאת ַהֶיֶלד ְוהִּ ְראֵׁ ַותִּ

 .ולאחר מכן נקרא נער מתחילה נקרא ילד, "ֹבֶכה

 . נערהיה כמו בקולו אבל , כלומר תינוק, ילדהיה במראהו , לדברי רבי יהודה

 ,והוא לוי ,עשיתו למשה רבינו בעל מום אם כן, ורבי נחמיה הקשה על דבריו

 .ונפסל בקול לעבודת השיר

משום  ונקרא נער, ילדקול של מראהו ילד וגם קולו היה , ולדברי רבי נחמיה

  .אמרה שמא לא אזכה לחופתו, לו אמו חופת נעורים בתיבה שעשתה

 

ִעְבִרים  ַותֹאֶמר ִמַיְלֵדי הָּ

, שנאמר, ידעה שהוא מילדי העברים, כשראתה בת פרעה את משה בתיבה

ים ֶזה" ְברִּ י ָהעִּ ַיְלדֵׁ שידעה , ואמר רבי יוסי ברבי חנינא, "ַוַתְחֹמל ָעָליו ַותֹאֶמר מִּ

 .לכי ראתה אותו מהו, זאת

 

 נתנבאה שלא מדעתה

ים ֶזה", אמרה, שכשראתה בת פרעה את משה בתיבה, נתבאר ְברִּ י ָהעִּ ַיְלדֵׁ ". מִּ

זה האחרון , מלמד שנתנבאה שלא מדעתה, מיעוט הוא" ֶזה", ואמר רבי יוחנן

 .שאותו היום בטלו גזירתם, ואין אחר נופל, שנופל ליאור

י שֵׁ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ", וזה שאמר משה על ישראל אֹות ֶאֶלף ַרְגלִּ ְרבֹו ש מֵׁ י ְבקִּ ָהָעם ֲאֶשר ָאֹנכִּ

ים ן ָלֶהם ְוָאְכלּו ֹחֶדש ָימִּ י" (א"כ א"במדבר י" )ְוַאָתה ָאַמְרָת ָבָשר ֶאתֵׁ  ,בשביליכלומר  "ַרְגלִּ

בשבילי נצלתם  ,משה לישראל םאמר להשכך  ,"[אותך לרגלי' ויברך ה"כמו ]

 .בםשביטלו מצרים את גזירת ,כולכם

 

 ראיית האיצטגנינים

יֶכם", אומר הנביא לישראל י יֹאְמרּו ֲאלֵׁ ְרשּו[ העובדי כוכבים] ְוכִּ ֶאל  [כמותינו] דִּ

ים ים ְוַהַּמְהּגִּ ים ַהְמַצְפְצפִּ ְדֹענִּ יו ָק ֲהלֹוא ַעם ֶאל ֱאֹל [תשובתם תהא] ָהֹאבֹות ְוֶאל ַהיִּ

ים תִּ ים ֶאל ַהּמֵׁ ְדֹרש ְבַעד ַהַחיִּ   (ט"י' ישעיהו ח)" יִּ

" ַהְמַצְפְצִפים ְוַהַּמְהִגים" ,לשון גנאיואמר רבי אלעזר שהנביא קורא לצופיהם ב

ואין  ,קול בגרונם םמוציאי ,כעגורים ומהגים כיונים םשהם מצפצפי, כלומר

 םמה צופי םואינם יודעי םצופי ,םכך דרך איצטגניניש ,יודעין מה אומרים

אבל לא פירושו  ,אלא סימן םירוא םאינש ,יודעים מה מהגים םמהגים ואינ

 .של כל דבר

 ,של ישראל במים הוא לוקה םשמושיע ראוש, וכך היה עם אצטגניני פרעה

וכיון שהשליכו את משה  "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" ,עמדו וגזרוולכן 

ליאור הרי הוא כמי שלקה במים ואמרו שוב אין אנו רואים אותו סימן ובטלו 

אמר רבי חמא זהו שו. שעל מי מריבה הוא לוקה ,יודעין והם אינן, את גזרתם

יָבה ֲאֶשר ָרבּו " ,מהו שנאמר ,ברבי חנינא י ְמרִּ ָּמה מֵׁ ל ֶאת הֵׁ ְשָראֵׁ י יִּ ש ָבם 'הְבנֵׁ ָקדֵׁ " ַויִּ

                                                                                                               
הוא היה הראשון , יש לומר. שראו אצטגניני פרעה, בשבילו נגזרו הגזירות, אדרבה, תימה ב

ונלחם "אלא משום , לא בשבילו היתה, "אם בן הוא והמתן אותו"וגזירה ראשונה , המושלך ליאור

 [.'תוס. ]ודרך אנשים להלחם" בנו
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כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע
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  .המה שראו איצטגניני פרעה וטעו ,(ג"י' במדבר כ)

 יום שנתנו את משה בתיבה

י ָהעִּ "לעיל נתבאר שמהכתוב  ַיְלדֵׁ ים ֶזהמִּ שזה היה האחרון שנפל , דרשו" ְברִּ

, ה"שאמרו מלאכי השרת לפני הקב, "ֶזה"ויש דורשים את הכתוב . ליאור

 .ונחלקו חכמים מאיזה טעם, "ֶזה"שאין ראוי שימות משה ביום 

שמשה נולד , עשרים ואחד בניסן היה ,אותו היום ,חנינא בר פפא בירלדברי 

ומה שנאמר שהצפינו , שנה מעוברת ואותה שנה היתה, בשבעה באדר ראשון

אלא רובו של , אין הכוונה לשלושה חודשים מלאים, אותו שלושה חודשים

כלומר כל אדר , ואמצעי שלם, כלומר משבעה באדר ראשון עד סופו, ראשון

אמרו  .כלומר מתחילת ניסן ועד עשרים ואחד בניסן, ורובו של שלישי, שני

מי שעתיד לומר שירה על הים  ,עולםרבונו של  ,ה"מלאכי השרת לפני הקב

סדר ברייתא של במו ששנינו כ, שירהא בניסן נאמרה "בכש ?ילקה ביום זה ,ביום זה

ברביעי  ,שלושהמרעמסס לסוכות ומסוכות לאיתם ומאיתם לפני פי החירות הרי  ,עולם

 ,אור שביעי ירדו לים ,חמישי וששי רדפו מצרים ,"ויוגד למלך מצרים כי ברח העם"

אחרון של  ויום טוב ,ויום שביעי היה ,לשחרית אמרו שירה ,"ויאר את הלילה"מר שנא

 . פסח היה

שמשה נולד בשבעה  ,ששה בסיון היה ,אותו היום ,רבי אחא בר חנינאולדברי 

ומשבעה באדר עד ששה בסיון הם , ואותה שנה היתה שנה פשוטה, באדר

מי שעתיד , של עולם ונורב ,ה"אמרו מלאכי השרת לפני הקב. שלושה חודשים

  ?ילקה ביום זה ,לקבל תורה מהר סיני ביום זה

 

 בשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולד

ויבכו ", שנאמר, למדוהו במסכת קידושין מהכתובים, ענין זה שמת משה בשבעה באדר

משה ", ליהושע מיד אחרי כן נאמרו ,"בני ישראל את משה בערבות מואב שלשים יום

...  כי בעוד שלשת ימים אתם עוברים את הירדן... את הירדן  קום עבורעבדי מת ועתה 

נמצא שעברו את הירדן שלושים ושלושה  ,"והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש הראשון

 ,למפרע שלושים ושלושה יוםצא מהן , והיה הדבר בעשרה בניסן, יום אחר מות משה

  .תמצא שבשבעה באדר מת משה

ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה "למדוהו מהכתוב  ,ולדשבשבעה באדר נענין זה ו

 .היום מלאו ימי ושנותי ,"היום"למוד לומר מה ת "אנכי היום

 

 לינק מהנוכרית

ַותֹאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל ", שאחר שמצאה בת פרעה את משה בתיבה, מבואר בכתוב

ְברִּ  ן ָהעִּ יֶנֶקת מִּ ָשה מֵׁ י ָלְך אִּ ְך ְוָקָראתִּ לֵׁ ק ָלְך ֶאת ַהָיֶלדַבת ַפְרֹעה ַהאֵׁ ינִּ " ֹית ְותֵׁ

  (.'ז' שמות ב)

, מתחילהאמרו שהסיבה לכך שאמרה לה שתקרא למינקת עבריה משום שו

פה שעתיד לדבר עם , כי אמר, ולא ינק ,החזירוהו למשה על כל המצריות כולן

והלא  ?דברים טמאיםוכלת שאיינק מזו , כלומר ?יינק דבר טמא ,השכינה

ונמצא שאם יינק ממנה יטעם גם הוא , כל מה שתאכל התינוק טועם בחלבה

 .דברים טמאים שאכלה

י " ,וזהו שאמר הכתוב יקֵׁ ָחָלב ַעתִּ י מֵׁ ין ְשמּוָעה ְּגמּולֵׁ י ָיבִּ ָעה ְוֶאת מִּ י יֹוֶרה דֵׁ ֶאת מִּ

ם ָשָדיִּ למי שגמל  ,ולמי יבין שמועה ,דעהה "הקביורה למי  ,('ט ח"ישעיהו כ)" מִּ

 .מן השדים הטמאים [נסתלק]= ונעתק ,והפריש עצמו מחלב טמא

 מרים נקראה עלמה

, כששאלה מרים את בת פרעה אם תלך לקרוא לה מינקת מן העבריות

ֶלְך ָהַעְלָמה " י ַותֵׁ כִּ ם ַהָיֶלדַותֹאֶמר ָלּה ַבת ַפְרֹעה לֵׁ ְקָרא ֶאת אֵׁ ונאמרו , ('ח' שמות ב" )ַותִּ

 ".ַעְלָמה"שני ביאורים מדוע נקראת מרים 

 .שכל כחה עליה ,שהלכה בזריזות כעלמהמלמד  ,אלעזרי רבי לדבר

שלא אמרה שהיא  ,שהעלימה את דבריה מלמד ,שמואל בר נחמני בירולדברי 

 .ושהיא מביאה את אמו ,אחותו

 

 מסירת משה ליוכבד

ֶלְך ָהַעְלָמה  "מאחר שאמרה בת פרעה למרים ללכת להביא מניקת עבריה  ַותֵׁ

ם ַהיָ  ְקָרא ֶאת אֵׁ ּה ַבת ַפְרֹעה ֵהיִליִכי ֶאת ַהֶיֶלד ַהֶזה ְוֵהיִנִקהּו ִלי . ֶלדַותִּ ַותֹאֶמר לָּ

ְך  ן ֶאת ְשָכרֵׁ י ֶאתֵׁ הּוַוֲאנִּ יקֵׁ ָשה ַהֶיֶלד ַוְתנִּ ַקח ָהאִּ  ('ט' שמות ב" )ַותִּ

 ,ואינה יודעת מה מתנבאה, בת פרעהמתנבאה  ,חנינא ביאמר רבי חמא ברו

 .הרי לך שלך, מרכלו, "ֵהיִליִכי"שאמרה לה 

ֵרְך", ועוד אמרה לה בת פרעה  ביחמא בר ואמר על כך רבי ,"ַוֲאִני ֶאֵתן ֶאת ְשכָּ

 םלה םאלא שנותני ,םאבידת םלה םלצדיקים שמחזירי םלא דיי ,חנינא

  .םשכר

 

 נבואת מרים

יָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרן ", מרים היתה נביאה כמבואר בכתוב ְרָים ַהְנבִּ ַקח מִּ ף ֶאת ַהתֹ ַותִּ

ְמֹחֹלת ים ּובִּ ים ַאֲחֶריָה ְבֻתפִּ ָ ָכל ַהָנשִּ ֶצאן ואמר רב עמרם או רב  ,('כ ו"שמות ט" )ְבָיָדּה ַותֵׁ

ולא , דווקא" ֲאחֹות ַאֲהֹרן"שהסיבה שנקראת בכתוב הזה , נחמן אמר רב

 .קודם שנולד משה, היתה מתנבאה בעודה אחות אהרן לבדכי , "אחות משה"

 ג"דף י

וכיון שנולד . עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל, באתכך היתה מתנו

 ,בתי ,אמר לה, עמד אביה ונשקה על ראשה. נתמלא כל הבית כולה אור ,משה

  .נתקיימה נבואתיך

היכן  ,בתי ,אמר לה, עמד אביה וטפחה על ראשה ,וכיון שהטילוהו ליאור

ֹחק ְלֵדעָּ ", וזהו שנאמר .נבואתיך ֶשה לֹוַוֵתַתַצב ֲאֹחתֹו ֵמרָּ  ,('ד' שמות ב)" ה ַמה ֵיעָּ

  .לידע מה יהא בסוף נבואתה

 

 סדר המלווים את יעקב לקבורתו בהליכה ובחזרה

עלו עמהם , מבואר בכתובים שכשעלו יוסף ואחיו לקבור את יעקב בארץ כנען

. ומצינו חילוק בין הליכתם לחזרתם. מעבדי פרעה וזקני ארץ מצרים

יו ל יֹוֵסף ַוַיעַ ( א"), בהליכתם נאמר ְקֹבר ֶאת ָאבִּ ל ַעְבֵדי ַפְרֹעה ( ב)לִּ ַוַיֲעלּו ִאתֹו כָּ

יתֹו  י בֵׁ ְקנֵׁ ִיםזִּ יו ( ג. )ְוֹכל ִזְקֵני ֶאֶרץ ִמְצרָּ יו ְוֹכל ֵבית יֹוֵסף ְוֶאחָּ ית ָאבִּ ַרק ַטָפם ּובֵׁ



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"עלון בדואלקבלת ה
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע

  95ליון חיג
 ד"י – 'ב סוטהמסכת 
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זקני ארץ מצרים כלומר עבדי פרעה ו, ('ח-'ז' בראשית נ" )ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ָעְזבּו ְבֶאֶרץ ֹּגֶשן

ב יֹוֵסף ( א"), ובחזרתם נאמר. קדמו לאחי יוסף ְצַרְיָמה הּוא ַויָּשָּ יו( ב)מִּ ( ג) ְוֶאחָּ

ֹעִלים ִאתֹו  ל הָּ יו ְוכָּ ְקֹבר ֶאת ָאבִּ יולִּ י ָקְברֹו ֶאת ָאבִּ כלומר אחי , (ד"י' בראשית נ" )ַאֲחרֵׁ

 .ובכללם עבדי פרעה וזקני מצרים, יוסף קדמו לשאר העולים

לא נהגו בהם , עד שלא ראו בכבודם של ישראל, שבתחילה, רבי יוחנןואמר 

, שעשו ליעקב כבוד גדול, כפי שיתבאר בסמוך, שראו בכבודם, ולבסוף, כבוד

 .והקדימו אותם לפניהם, כבודבבניו נהגו 

 

 כבוד גדול שעשו ליעקב כשהעלו אותו לקברו

ן ֹּגֶרן ָהָאָטד  ַוָיֹבאּו ַעד", כשעלו לקבור את יעקב בארץ כנען נאמר ֶבר ַהַיְרדֵׁ ֲאֶשר ְבעֵׁ

ד ְמֹאד  ד ָּגדֹול ְוָכבֵׁ ְספֵׁ ְסְפדּו ָשם מִּ יםַויִּ ְבַעת ָימִּ ֶבל שִּ יו אֵׁ   (.'י' בראשית נ" )ַוַיַעש ְלָאבִּ

שהרי אין , [מין קוצים]=שבוודאי אין הכוונה לגורן של אטד , ואמר רבי אבהו

שהקיפוהו כתרים , אלא מלמד, ןלעשות מהם גור, רגילים לאסוף אטדים

 [.גדר של קוצים]=כגורן זה שמקיפים לו אטד  ,לארונו של יעקב

כיון שראו כתרו של יוסף ו ,שבאו בני עשו ובני ישמעאל ובני קטורה למלחמה

  .ותלאום בארונו של יעקב ,םנטלו כולן כתריה ,תלוי בארונו של יעקב

שהיו שם , לו בארונו של יעקבשלשים וששה כתרים נת, וזהו ששנינו בברייתא

עם כתרו של ויחד , ועשרים ושלושה אלופי עשו, שנים עשר נשיאי של ישמעאל

 .אהיו שלושים וששה כתריםיוסף 

 

 מספד גדול וכבד

ד ְמֹאד", בענין המספד שעשו ליעקב נאמר ד ָּגדֹול ְוָכבֵׁ ְספֵׁ ְסְפדּו ָשם מִּ בראשית ) "ַויִּ

 .בסוסים ואפילו חמורים ולאפי, ושנינו בברייתא ,('י' נ

 

 קבורת יעקב במערת המכפלה

, עליהם מלקבור שם את יעקבבא עשו ועיכב  ,כיון שהגיעו למערת המכפלה

וא ֶחְברֹון", הלא עיר זו קרויה, וכך היו דבריו ְרַית ָהַאְרַבע הִּ א קִּ בראשית ) "ַמְמרֵׁ

ת ולא משום שהיא מחזקת ארבע זוגו, "קרית ארבע"ונקראת בשם , (ז"כ ה"ל

 ,אברהם ושרה ,אדם וחוה ,ארבע זוגות היו, "קרית ארבע", וכמאמר רבי יצחק], יותר

אברהם , אדם וחוה, עד עתה נקברו כאן שלוש זוגות ,[יעקב ולאה ,יצחק ורבקה

, אחד ליעקב ואחד לי, ושני המקומות של הזוג האחרון, יצחק ורבקה, ושרה

 .הואוהקבר האחרון שלי , יעקב קבר את לאה בחלקו

אף אם מכרתי , והשיב. כשמכרת בכורתך מכרת לו חלקך במערה, ואמרו ל

                                                                                                               
קרח גם כן , ואם תאמר. ][ ויש לומר תימן וקנז נמנו שתי פעמים. ואם תאמר עשרים וחמישה הן א

 [.י"רש. ]ואחד מבני אהליבמה, אחד מבני אליפז, ויש לומר שני קרח הן. נמנה שתי פעמים
ואולי שעניינו כמו שעושים עתה למרכבת שרים ומלכים במיתתם להלביש הסוסים שחורים  ב

אפילו סוסים היו בכלל ההספד שגם הם היו [. א"מהרש. ]ולעשות להם כאילו גם הם בוכים

ואולי רמזו [. ץ"הגיעב". ]מקנה כבד מאד"ודילמא גזרה שווה גמרי דכתיב התם . מיללים ובוכים

ֲאֶשר ְבַשר ", כמו שנאמר, והם קרוים סוסים וחמורים, שגם המצרים והכנענים ספדו לו, בזה

ְרָמָתם ים זִּ ְרַמת סּוסִּ ים ְבָשָרם ְוזִּ  ". ֲחמֹורִּ

ויש לי לחלוק עמו , חלק פשוט לא מכרתי, שלא אטול פי שנים, חלק הבכורה

 .בשווה

שכך אמר לנו אבינו , לושיש לך במערה מכרת פשוט חלק כן גם , ואמרו ל

נֵׁה ָאֹנכִּ ", בשעת מותו אֹמר הִּ י לֵׁ יַענִּ ְשבִּ י הִּ ת ָאבִּ י ְבֶאֶרץ ְכַנַען י מֵׁ י לִּ יתִּ י ֲאֶשר ָכרִּ ְברִּ ְבקִּ

י  נִּ ְקְברֵׁ י ְוָאשּוָבהָשָּמה תִּ והכוונה לכך , ('ה' בראשית נ" )ְוַעָתה ֶאֱעֶלה ָנא ְוֶאְקְבָרה ֶאת ָאבִּ

בי שמעון יוחנן משום רוכמאמר רבי ], גשכירה היא לשון מכירה, שקנה את קברו

[. למכירה כירה םיאשכן בכרכי הים קור ,אלא לשון מכירה ,"כירה"אין  ,בן יהוצדק

ושלחו את , אמרו לו שטר המכירה במצרים הוא. אמר להם הראו שטר מכירה

, כמו שנאמר, ויבוא מהר, שהוא קל ברגליו כאילה, נפתלי להביאו ממצרים

י ָשֶפר" ְמרֵׁ ן אִּ י ַאָיָלה ְשֻלָחה ַהֹנתֵׁ  ,אבהוהו שאמר רבי וז (א"כ ט"בראשית מ)" ַנְפָתלִּ

י ָשֶפר"אל תקרי  ְמרֵׁ  [שטר]=שרץ מהר להביא את ספר , "אמרי ספר"אלא  ,"אִּ

 . המכירה

, ולא שמע כל הדברים הללו, וכבדו אזניו משמוע, בנו של דן היה שםחושים 

עד שיבוא , שעשיו מעכב, ואמרו לו? מדוע, שאל, כשראה שממתינים, ולפיכך

 ץנפתלי מארשיבוא ועד , השתומם ואמר .ממצרים עם שטר המכירהנפתלי 

נשרו , נטל מקל והיכה על ראשו של עשיו ?מצרים יהא אבי אבא מוטל בבזיון

וזהו שאמר , וצחק, את עיניויעקב  פתח, ונפלו על רגלי יעקב ,עיניו של עשיו

י ָחָזה ָנָקם", הכתוב יק כִּ ְשַמח ַצדִּ ְרַחץ ְבַדם ָהָרָשע ,יִּ   (.א"י ח"ם נתהלי)" ְפָעָמיו יִּ

 

ְּמָך ְוָשַכח ", שאמרה ,באותה שעה נתקיימה נבואתה של רבקהו יָך מִּ ַעד שּוב ַאף ָאחִּ

ָשם  יָך מִּ י ּוְלַקְחתִּ יָת לֹו ְוָשַלְחתִּ ת ֲאֶשר ָעשִּ דאֵׁ ה ֶאְשַכל ַגם ְשֵניֶכם יֹום ֶאחָּ מָּ  ז"בראשית כ)" לָּ

 .היתה ביום אחד םקבורת מכל מקום ,ביום אחדהיתה לא  םמיתתש ףוא (.ה"מ

 

 עיקר קבורת יעקב על ידי יוסף

ף ", שנאמר, שעיקר קבורת יעקב על ידי יוסף היתה, מבואר בכתוב ַוַיַעל יֹוסֵׁ

תֹו  יו ַוַיֲעלּו אִּ ְקֹבר ֶאת ָאבִּ ְצָריִּםלִּ י ֶאֶרץ מִּ ְקנֵׁ יתֹו ְוֹכל זִּ י בֵׁ ְקנֵׁ י ַפְרֹעה זִּ ף . ָכל ַעְבדֵׁ ית יֹוסֵׁ ְוֹכל בֵׁ

יו  ְוֶאָחיו ית ָאבִּ י  .ַרק ַטָפם ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ָעְזבּו ְבֶאֶרץ ֹּגֶשןּובֵׁ ים ַוְיהִּ ּמֹו ַּגם ֶרֶכב ַּגם ָפָרשִּ ַוַיַעל עִּ

ד ְמֹאד והאחרים עלו , הוא עלה לקבור את אביו, כלומר, ('ט-'ז' בראשית נ" )ַהַּמֲחֶנה ָכבֵׁ

 .עמו כטפלים לו

לא משום שלא , והם טפלים לו, עיקרומה שהניחו שאר האחים שיהיה יוסף ה

ְשאּו ", כמבואר בכתוב, שהרי גם הם התעסקו בו, חשו לכבוד אביהם כמותו ַויִּ

ָלה ֲאֶשר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת ַהָשֶדה ַלֲאֻחַזת ֹאתֹו ָבָניו ַאְרָצה ְכַנַען  ה ַהַּמְכפֵׁ ְמָעַרת ְשדֵׁ ְקְברּו ֹאתֹו בִּ ַויִּ

ת ֶעְפֹרן הַ  אֵׁ אֶקֶבר מֵׁ י ַמְמרֵׁ י ַעל ְפנֵׁ תִּ הסיבה לכך שהניחו האחים אלא (. ג"י' בראשית נ" )חִּ

 ,הניחו לו להתעסק בו כנגד כולנו, זה לזהאמרו ליוסף להיות העיקר כי 

 .ויוסף היה מלך ,במלכים יותר מבהדיוטותשל אבינו כבודו ש

 

 העלאת עצמות יוסף על ידי משה

שהיה יוסף הגדול , כבדו ביותרובכך , שיוסף נתעסק בקבורת אביו, נתבאר

 .ביותר שהיה יכול לקברו

וכך נקבר אביו על ידי הגדול ביותר , כנגד זה שנתעסק יוסף בקבורת אביוו

                                                                                                               
שָ "כמו  ג י ַבֲחמִּ יםָוֶאְכֶרָה לִּ ֶתְך ְשֹערִּ ים ְולֵׁ  [.י"רש(. ]'ב' הושע ג" )ה ָעָשר ָכֶסף ְוֹחֶמר ְשֹערִּ
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שמשה , וגם בקבורתו שלו היה כן, זכה מידה כנגד מידה, שהיה יכול לקברו

, שנאמר, נתעסק בקבורתו, שהוא הגדול ביותר שהיה יכול להתעסק בו, רבינו

ּמֹו ַויִּ " ף עִּ ים ַקח ֹמֶשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוסֵׁ ְפֹקד ֱאֹלהִּ אֹמר ָפֹקד יִּ ל לֵׁ ְשָראֵׁ י יִּ יַע ֶאת ְבנֵׁ ְשבִּ ַע הִּ י ַהְשבֵׁ כִּ

ְתֶכם ֶזה אִּ יֶתם ֶאת ַעְצֹמַתי מִּ  (.ט"י ג"שמות י" )ֶאְתֶכם ְוַהֲעלִּ

 

 כמה חביבות מצות על משה רבינו

 נתעסקו בביזה םשכל ישראל כול ,בא וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו

י ֶכֶסף ", לקיים מה שנאמר ,של מצרים] ת ְרעּוָתּה ְכלֵׁ אֵׁ ָשה מֵׁ הּו ְואִּ עֵׁ ת רֵׁ אֵׁ יש מֵׁ ְשֲאלּו אִּ ְויִּ

י ָזָהב ַקח ֹמֶשה ֶאת ַעְצמֹות ", שנאמר ,אנתעסק במצותמשה ו ,(['א ב"שמות י) "ּוְכלֵׁ ַויִּ

ּמֹו ף עִּ ְצֹות  ֲחַכם" ,וזהו שאמר הכתוב, "יֹוסֵׁ ַקח מִּ ב יִּ טלֵׁ ָלבֵׁ ם יִּ יל ְשָפַתיִּ ' משלי י" )ֶוֱאוִּ

  (.'ח

ולא , הניחו כל ישראל למשה לקברו, שלכבודו של יוסף, י"ולהלן יתבאר בעזה

 .משום שלא חשו לכבודו

 

 מנין ידע משה היכן יוסף קבור

סרח  ,אמרו ?ומנין היה יודע משה רבינו היכן יוסף קבור, שנינו בברייתא אחת

כלום את יודעת  ,אמר לה ,בהלך משה אצלה ,נשתיירה מאותו הדוראשר בת 

וקבעוהו בנילוס  ,ארון של מתכת עשו לו מצרים ,אמרה לו ?היכן יוסף קבור

  .גכדי שיתברכו מימיו ,הנהר

ה "יוסף יוסף הגיע העת שנשבע הקב ,אמר לו ,ועמד על שפת נילוס ,הלך משה

 ,להעלות עצמותיך עת את ישראלוהגיעה השבועה שהשב ,שאני גואל אתכם

מיד צף  .משבועתך םהרי אנו מנוקי ,אם לאו ,מוטב ,אם אתה מראה עצמך

  .ארונו של יוסף

י ", מצינו בכתוב בענין אלישע ותלמידיושהרי  ,היאך ברזל צף ,ואל תתמה ַוְיהִּ

 ֹ ְצַעק ַוי ם ַויִּ יל ַהקֹוָרה ְוֶאת ַהַבְרֶזל ָנַפל ֶאל ַהָּמיִּ י ְוהּוא ָהֶאָחד ַמפִּ אֶמר ֲאָהּה ֲאֹדנִּ

יש ָהֱאֹל. [השאיליהו לו]= ָשאּול ְקָצב קִּ ַויֹאֶמר אִּ הּו ֶאת ַהָּמקֹום ַויִּ ים ָאָנה ָנָפל ַוַיְראֵׁ

ץ ַוַיְשֶלְך ָשָּמה ַוָיֶצף ַהַבְרֶזל ומה , ל וחומרוהלא דברים ק (.'ה' ו' מלכים ב)" עֵׁ

מפני  ,צף ברזל מפניו, דשל משהואליהו תלמידו  ,תלמידו של אליהו ,אלישע

  .על אחת כמה וכמה ,משה רבינו

                                                                                                               
אבל . ה לשאול כלים מהמצרים"שהרי קיימו ציווי הקב, לכאורה גם הם נתעסקו במצוות א

ומשם , כלומר בשעה ששאלו הכלים, שאצלם היתה מצווה רק בפעולה שעשו, החילוק הוא בזה

שכל , ואצל משה נמשכה המצווה כל הזמן, זקת הכלים אצלםואילך לא קיימו מצווה בהח

שלקח דבר שיהיה בידו , וזו היא החכמה. ארבעים שנה שהוליך עמו עצמות יוסף קיים בכך מצווה

 . ע בדבר"ויל. ולא דבר שהוא מצווה פעם אחת בלבד, מצווה תמידית
והם , למה לא שאלם משה, רץוהיו מבאי הא, והלא מכיר ויאיר בן מנשה נולדו בימי יעקב, תימה ב

וכיון , כדאיתא בפירקי רבי אליעזר, יש לומר שסוד הגאולה נמסר לסרח. היו מבני בניו של יוסף

שיצאו שלשים שנה לפני , לפי שכבר נכשלו על ידי בני אפרים, הלכו זקני ישראל אצלה, שבא משה

, פקוד פקדתי, מרו להא, מה לשון אמר לכם המושיע הזה, ואמרה להם, ונמלכו עתה בה, הקץ

 [.'תוס. ]מתוספת רבי. לכך הלך גם משה אצלה, אם כן הוא הוא, אמרה להם
אלא כולה עשויה יאורים וחריצים מנילוס עד סוף , לפי שאין ארץ מצרים שותה ממי גשמים ג

... ומשקים מהם השדות , וממלא את אותם יאורים, ונילוס עולה ומשקה ומתברך... המדינה 

 [.י"רש]
מיהו לדעת האומרים פנחס זה [. י"רש. ]אלא תורתו של משה למדו לאליהו, ולא שלמד מפיו ד

 .אליהו היה ממש תלמידו של משה

 

הלך משה ועמד על  ,היה קבור של מלכים [בקברות]=בקברניט  ,רבי נתן אומרו

 ,ה שאני גואל אתכם"הגיע עת שנשבע הקב ,יוסף ,אמר ,קברניט של מלכים

 ,ואם לאו ,מוטב ,אם אתה מראה עצמך ,והגיעה שבועה שהשבעת את ישראל

 ,נטלו משה .באותה שעה נזדעזע ארונו של יוסף .משבועתך םי אנו מנוקיהר

  .והביאו אצלו

 

 ארון יוסף מהלך עם ארון של שכינה

ואחד  ,אחד של מת ,היו שני ארונות הללו ,וכל אותן שנים שהיו ישראל במדבר

מה טיבן של שני  ,שואלים םושבי םוהיו עוברי .זה עם זה םמהלכי ,של שכינה

היו חוזרים ו .ואחד של שכינה ,אחד של מת ,והיו משיבים להם ?ללוארונות ה

קיים זה כל , והיו משיבים להם? מה דרכו של מת להלך עם שכינה, ושואלים

  .מה שכתוב בזה

היאך מצינו ביוסף " ויהי בשלח פרעה"בפרשת  ,במכילתאשענין זה מבואר , י"וכתב רש

  .ים בטבלה הבאהומקצת מהדברים מובא, שקיים את הכתוב בתורה

 קיים יוסף הכתוב בתורה

י " יקִּ ֲהַתַחת ֱאֹלי כִּ " "יָךֶק ֱאֹל 'הָאֹנכִּ  "ים ָאנִּ

ְהֶיה ְלָך ֱאֹל" ים ַעל ָפָניקִּ לֹא יִּ רִּ אקִּ ָהֱאֹל" "ים ֲאחֵׁ י ָירֵׁ  "ים ֲאנִּ

ם " ָשא ֶאת שֵׁ י ַפְרֹעה" "יָך ַלָשְואֶק ֱאֹל 'הלֹא תִּ  "חֵׁ

ן" "ְלַקְדשֹוָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת "  "הּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהכֵׁ

 

 המתעסקים בקבורת יוסף

ַקח ֹמֶשה ֶאת "", שנאמר, העלאת עצמות יוסף היתה על ידי משהש, נתבאר ַויִּ

ּמֹו ף עִּ  ".ַעְצמֹות יֹוסֵׁ

לא משום שלא חשו שאר , ומה שהניחו שאר ישראל שיהיה משה מתעסק בו

שהרי , ראל להעלות את עצמותיואו לשבועה שהשביע את יש, לכבודוישראל 

ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאֶשר ֶהֱעלּו ", ככתוב, לאחר מות משה נתעסקו בו כל ישראל

ְברּו ִבְשֶכם ֵאל ִמִּמְצַרִים קָּ י ְשֶכם  ְבֵני ִיְשרָּ י ֲחמֹור ֲאבִּ ת ְבנֵׁ אֵׁ ְבֶחְלַקת ַהָשֶדה ֲאֶשר ָקָנה ַיֲעֹקב מֵׁ

ְהיּו יָטה ַויִּ ָאה ְקשִּ ף ְלַנֲחָלה ְבמֵׁ י יֹוסֵׁ ְבנֵׁ הסיבה לכך שהניחו ישראל אלא (. ב"ל ד"יהושע כ" )לִּ

כבודו  ,שיתעסק בו משה לבדוהניחו לו , זה לזהאמרו כי , למשה להתעסק עמו

 .בקטניםיותר מ גדוליםב

הניחו בניו של יוסף לכל ישראל להתעסק בקבורתו , אחר מות משהכן מה שו

לא משום שלא חשו לכבוד אביהם שהרי , םולא התעסקו בו הם לבד, של יוסף

אלא הסיבה לכך שהניחו בניו . נקבר בנחלת בני יוסף ואם כן היה חביב עליהם

 ,שיתעסק בו כל ישראלהניחו לו , זה לזהכי אמרו , לכל ישראל להתעסק עמו

 .במועטיםיותר מ מרוביםכבודו ב

 

 מקום קבורת יוסף

ף ֲאֶשר ֶהעֱ "נאמר  ם ָקְברּו ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוסֵׁ ְצַריִּ ּמִּ ל מִּ ְשָראֵׁ י יִּ ואמר , "ִבְשֶכםלּו ְבנֵׁ

                                                                                                               
 [.י"רש. ]ואין זה אלא יום השבת וכן הוא אומר והכינו את אשר יביאו ה
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, אמשכם גנבוהו, שהסיבה לכך שנקבר בשכם כי אמרו, חנינא ביחמא בר ביר

  .ולשכם נחזיר אבידתו

 

 העושה דבר ולא גמרו

מעלה , ובא אחר וגמרו, כל העושה דבר ולא גמרו, אמר רבי חמא בר חנינא. א

, שכן מצינו בענין העלאת עצמות יוסף. ילו עשאוכא, עליו הכתוב על שגמרו

ּמֹו", שנאמר, שמשה החל לעשות הדבר ף עִּ ַקח ֹמֶשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוסֵׁ ואחר  ,"ַויִּ

כאילו הם לבדם , והחשיב הכתוב את ישראל, מות משה סיימו ישראל הדבר

ל"שנאמר , עשו זאת ְשָראֵׁ י יִּ ף ֲאֶשר ֶהֱעלּו ְבנֵׁ ם ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוסֵׁ ְצַריִּ ּמִּ   ".מִּ

אותו  םאף מורידי ,זה שמתחיל בדבר ואינו גומרו, אלעזר אומררבי . ב

ַמה ֶבַצע "שהחל בהצלת יוסף כשאמר , שכן מצינו ביהודה. במגדולתומהשמים 

ינּו י ַנֲהֹרג ֶאת ָאחִּ , וירד יהודה מגדולתו, ולא סיים ההצלה, (ו"ז כ"בראשית ל)" כִּ

ת הַ ", שנאמר י ָבעֵׁ ת ֶאָחיו ַוְיהִּ אֵׁ ֶרד ְיהּוָדה מֵׁ וא ַויֵׁ יָרההִּ י ּוְשמֹו חִּ יש ֲעֻדָלמִּ " ַויֵׁט ַעד אִּ

  (.'א ח"בראשית ל)

שגם דבר , שכן מצינו .אשתו ובניואת אף קובר  ,רבי שמואל בר נחמני אמר. ג

ֶשת " ,ככתוב, מתה אשתו, זה ארע ליהודה ים ַוָתָמת ַבת שּוַע אֵׁ ְרבּו ַהָימִּ ַויִּ

ר ְואֹוָנן" ,ככתוב, מתו בניוו ,(ב"י ח"בראשית ל) "ָדהְיהּו   (ב"ו י"בראשית מ)" ַוָיָמת עֵׁ

 

 יוסף נקרא עצמות בחייו

ֶתם ֶאת "כשהשביע יוסף את אחיו בחייו שיעלו את עצמותיו אמר להם  ְוַהֲעלִּ

ֶזה  (.ה"כ' בראשית נ)" ַעְצֹמַתי מִּ

מפני שלא ? "ת בחייועצמו"מפני מה נקרא יוסף  ,אמר רב יהודה אמר רבו

ינּו", שאמרו לו אחיו על אביהם ,מיחה בכבוד אביו  ,(א"ל ד"בראשית מ)" ַעְבְדָך ָאבִּ

 .כלוםולא  םולא אמר לה

 

 יוסף מת קודם לאחיו

ף ְוָכל ֶאָחיו"יוסף מת קודם לכל אחיו שנאמר  תחילה , ('ו' שמות א)" ַוָיָמת יֹוסֵׁ

 .יוסף ואחר כך כל אחיו

מפני מה מת יוסף קודם  ,רבי חמא ברבי חנינא אואמר רב ואמר רב יהודה 

  .מפני שהנהיג עצמו ברבנות ?לאחיו

 

 יוסף הוריד אצטגניני מצרים מגדולתם

ְצָרְיָמה ", נאמר ף הּוַרד מִּ ַיד ְויֹוסֵׁ י מִּ ְצרִּ יש מִּ ים אִּ יס ַפְרֹעה ַשר ַהַטָבחִּ יַפר ְסרִּ הּו פֹוטִּ ְקנֵׁ ַויִּ

ים ֲאשֶ  אלִּ ְשְמעֵׁ ֻדהּו ָשָּמהַהיִּ  "הּוַרד"אל תיקרי  ,אלעזר ואמר רבי (.'א ט"בראשית ל" )ר הֹורִּ

                                                                                                               
ב והאי דכתי, ודותן אינה מקום, ושם היו רועין, "וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה"כדכתיב  א

, אתה אומר את אחי אנכי מבקש נסעו מן האחוה הזאת, כך אמר לו" 'ויאמר האיש נסעו מזה וגו"

כי שמעתי אומרים נלכה ונבקש דתות ודינין היאך להמיתו אם יבא , ואין מחזיקין עצמן כאחין לך

 [.י"רש. ]אצלנו
 [.י"רש. ]כמשה שמת בעבר הירדן, אלא אם כן נאנס ב

יד"אלא  והם  ,כשפתר את החלום ,םשהוריד איצטגניני פרעה מגדולת ,"הֹורִּ

 .לא ידעו לפותרו

 

 למה קנה פוטיפר את יוסף

יס ַפְר ", ככתוב, קנאו פוטיפר, כשיוסף הורד מצרימה יַפר ְסרִּ הּו פֹוטִּ ְקנֵׁ  ".ֹעהַויִּ

 ופירעו ,בא גבריאל .[מתוך יופיו] ,למשכב זכור, לעצמושקנאו  ,אמר רבו

יַפר"ולכן מתחילה נקרא  ,לפוטיפר[ גדולסירוס ]= י "ולבסוף נקרא , "פֹוטִּ פֹוטִּ

 .על שם שנפרע( ה"א מ"בראשית מ)" ֶפַרע

 

 קבורת משה על ידי המקום

שהיה משה , יותרובכך כבדו ב, שמשה נתעסק בהעלאת עצמות יוסף, נתבאר

 .הגדול ביותר שהיה יכול להתעסק עם יוסף

וכך נעשה הדבר על ידי הגדול ביותר , כנגד זה שנתעסק משה בעצמות יוסףו

שהמקום , וגם בקבורתו שלו היה כן, זכה מידה כנגד מידה, שהיה יכול לקברו

ְקֹבר ֹאתֹו ַבַּגי", שנאמר, נתעסק בקבורתו ה"ב ית ְפעֹור ְולֹא ָיַדע ְבֶאֶרץ מֹוָאב  גַויִּ מּול בֵׁ

יש ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה  (.'ו ד"דברים ל" )אִּ

 

, אלא על כל הצדיקים, שנתעסק המקום בקבורתו, לא על משה בלבד אמרוו

ְצָמח " ,שנאמר ָרה תִּ ָבַקע ַכַשַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמהֵׁ ֶניָך ִצְדֶקָך ְכבֹוד ָאז יִּ ַלְך ְלפָּ  'הְוהָּ

  (.'ח ח"ישעיהו נ)" ַיַאְסֶפָך

 

ְך 'הַויֹאֶמר "  "ֵאַלי ַרב לָּ

ר ", ככתוב, ה תפילתו"לא קיבל הקב, כשהתפלל משה להיכנס לארץ ְתַעבֵׁ י  'הַויִּ בִּ

ָלי  ַלי ַרב ָלְך  'הַויֹאֶמר ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ָשַמע אֵׁ ַלי עֹוד ַבָדָבר ַהֶזהאֵׁ ר אֵׁ ' ג דברים" )ַאל תֹוֶסף ַדבֵׁ

  (.ו"כ

כנגד מה , ה למשה היתה מדה כנגד מדה"תשובת הקב, לדברי רבי לוי. א

י ", שאמר משה לבני מחלוקתו ְפנֵׁ יֶהן ְקֹטֶרת לִּ ימּו ֲעלֵׁ ש ְושִּ ן אֵׁ יש  'הּוְתנּו ָבהֵׁ ָמָחר ְוָהָיה ָהאִּ

ְבַחר  יהּוא ַהָקדֹוש  'הֲאֶשר יִּ וִּ י לֵׁ , מו כחוט השערהדקדק ע, ('ז ז"במדבר ט)" ַרב ָלֶכם ְבנֵׁ

 ".ַרב ָלְך"והשיב לו גם כן 

, כלומר יש לך רב אחר, "ַרב ָלְך", ה למשה"כך השיב לו הקב ,דבר אחר. ב

ואין , ואין מלכות נוגעת ומחסרת מחברתה, שכבר הגיע זמן מלכות יהושע

 .אפשרות להאריך את זמנך

, לבקש עוד כלומר אל תרבה, "ַרב ָלְך", ה למשה"כך השיב לו הקב, דבר אחר. ג

 ,ותלמיד כמה סרבן ,[שאינו שומע לתלמיד] ,הרב כמה קשה ,שלא יאמרו

  [.מפציר]=

 

ואמרו בבית מדרשו , ה תפילת משה"כלומר למה לא קיבל הקב? וכל כך למה

 ,אף כאןו [לפי כח הגמל מרבין במשאו]= ,לפום גמלא שיחנא, של רבי ישמעאל

                                                                                                               
 ".בגיא"גרסת הגמרא  ג
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 .מדקדק אחריושל משה לפי צדקתו 

 

 

 לים שנותיהם של צדיקיםה מש"הקב

י ַהיֹום", ביום פטירת משה אמר משה ים ָשָנה ָאֹנכִּ ָאה ְוֶעְשרִּ , ('ב א"דברים ל) "ֶבן מֵׁ

 ,ללמדך ,[ביום זה נולדש] היום מלאו ימי ושנותי ,כלומר, "ַהיֹום"ובדקדוק אמר 

וכן הכתוב  ,ה משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש"שהקב

א", כהאומר בבר ְסַפר ָיֶמיָך ֲאַמלֵׁ   (.ו"כ ג"שמות כ)" ֶאת מִּ

 

 כוחו וחכמתו של משה ביום פטירתו

את ְוָלבֹוא", ביום פטירתו של משה אמר  ". לֹא אּוַכל עֹוד ָלצֵׁ

שהרי נאמר , עד שלא היה בו כח ללכת, שתשש כוחו, ובוודאי לא נתכוון לומר

ים ָשָנה", בו ָאה ְוֶעְשרִּ ינֹו ְבֹמתֹו  ּוֹמֶשה ֶבן מֵׁ ֹחהלֹא ָכֲהָתה עֵׁ  ,('ז ד"דברים ל)" ְולֹא ָנס לֵׁ

ַעְרֹבת מֹוָאב ", עוד נאמר בוו ,לחלוחית כחוממנו לא ברח כלומר  ַוַיַעל ֹמֶשה מֵׁ

ְסָּגה  הּו ֶאל ַהר ְנבֹו רֹאש ַהפִּ חֹו ַוַיְראֵׁ י ְירֵׁ ְלָעד ַעד ָדן 'הֲאֶשר ַעל ְפנֵׁ דברים ) "ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ֶאת ַהּגִּ

משה בפסיעה  םופסע ,שתים עשרה מעלות היו שם ,שנינו בברייתאו ,('א ד"ל

  .כוחו גדולהרי שהיה , אחת

לֹא אּוַכל עֹוד "כך אמר משה יונתן  אמר רבישמואל בר נחמני  אמר רביאלא 

את ְוָלבֹוא   .שנסתתמו ממנו שערי חכמהמלמד  ,בדברי תורה" ָלצֵׁ

 

 העברת רשות ממשה ליהושע

ד  'הַויֹאֶמר ", הכתובאמר  ְתַיְצבּו ְבֹאֶהל מֹועֵׁ ן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות ְקָרא ֶאת ְיהֹוֻשַע ְוהִּ ֶאל ֹמֶשה הֵׁ

דַוֲאַצֶּונּו  ְתַיְצבּו ְבֹאֶהל מֹועֵׁ יהֹוֻשַע ַויִּ ֶלְך ֹמֶשה וִּ כלומר שניהם  , (ד"י א"דברים ל)" ַויֵׁ

 שבת של דיו זוגי, נינו בברייתאוכמו שש, ששניהם היו בראש באותו יום, יחד

וסופו  ,לת היום למשהיתח ,וניתנה לזה ,ניטלה רשות מזה, היתה [שני זוגות]=

 .ליהושע

 

 סדר הלווית משה

 ?משה מתהיכן  .אי אפשר לאומרו ,אילמלא מקרא כתוב ,יהודהרב ר מא

ַעְרֹבת מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבֹו", שנאמר ,בחלקו של ראובן  ('א ד"דברים ל) "ַוַיַעל ֹמֶשה מֵׁ

ן ָבנּו " ,שנאמר ,ונבו בחלקו של ראובן י ְראּובֵׁ םּוְבנֵׁ ְרָיָתיִּ ת קִּ א ְואֵׁ . ֶאת ֶחְשבֹון ְוֶאת ֶאְלָעלֵׁ

ים ֲאֶשר ָבנּוְוֶאת ְנבֹו  ֹמת ֶאת ְשמֹות ֶהָערִּ ְקְראּו ְבשֵׁ ְבָמה ַויִּ ם ְוֶאת שִּ " ְוֶאת ַבַעל ְמעֹון מּוַסֹבת שֵׁ

ָברּוְך ּוְלָגד ָאַמר ", שנאמר ,בחלקו של גד ?קבורהיכן משה ו(. ח"ל-ז"ל ב"במדבר ל)

ן ְוָטַרף ְזרֹוַע ַאף ָקְדֹקד יא ָשכֵׁ יב ָּגד ְכָלבִּ ית לֹו . ַמְרחִּ אשִּ ק ָספּון ַוַיְרא רֵׁ י ָשם ֶחְלַקת ְמֹחקֵׁ א כִּ ַויֵׁתֵׁ

ְדַקת  י ָעם צִּ ל 'הָראשֵׁ ְשָראֵׁ ם יִּ ְשָפָטיו עִּ ומחלקו של ראובן עד  (.א"כ-'כ ג"לדברים " )ָעָשה ּומִּ

היה משה מלמד ש ?מי הוליכואותן ארבעה מילין  .חלקו של גד ארבעה מילין

 'הִצְדַקת " ,ומלאכי השרת אומרים ,[בכנף לבוש הודו]= מוטל בכנפי שכינה

ֵאל יו ִעם ִיְשרָּ טָּ ה ּוִמְשפָּ שָּ   ".עָּ

 

 ה בזמן קבורת משה"דברים שאמר הקב

ִמי  [להוכיחם לשמי] ִמי יָּקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים" ,ה"בהקך אמר כ, לדברי רב יהודה

ֶון   (.ז"ט ד"תהלים צ)" ִיְתַיֵצב ִלי ִעם ֹפֲעֵלי אָּ

ר", ה"הקבאמר כך  ,שמואללדברי ו בָּ ם ּוִמי יֹוֵדַע ֵפֶשר דָּ כָּ  ,('א' קהלת ח) "ִמי ְכֶהחָּ

 . יודע לעשות פשרה ביני ובין בנימשה שהיה 

ֵצא ", ה"הקבאמר כך  ,חנןרבי יולדברי ו ה ֵמַאִין ִתּמָּ ְכמָּ יָנהְוַהחָּ י ֶזה ְמקֹום בִּ " ְואֵׁ

  (.ב"י ח"איוב כ)

ם ", ה"הקבאמר כך  ,רב נחמןלדברי ו ת שָּ י  'הֹמֶשה ֶעֶבד ַויָּמָּ " 'הְבֶאֶרץ מֹוָאב ַעל פִּ

  (.'ה ד"דברים ל)

  ".משה ספרא רבה דישראלוימת שם " ,אמר אסמליוןו

שנים עשר מיל על שנים עשר מיל כנגד מחנה  ,י אליעזר הגדול אומררב, ושנינו

  ".וימת משה ספרא רבה דישראל" ,ישראל בת קול משמיע ואומר

 

 האם מת משה

 .ככל המבואר לעיל, ונקבר, שמשה מת, כבר נתבאר

שנאמר בענין , ולמדו זאת בגזרה שווה ,לא מת משהש ,אומריםחולקים וויש 

ם ", ן נאמר בענין עלייתו להר סיניכו ,"ַוָיָמת ָשם" י ָשם עִּ ים יֹום  'הַוְיהִּ ַאְרָבעִּ

ים ית ֲעֶשֶרת ַהְדָברִּ י ַהְברִּ ְברֵׁ ת דִּ ְכֹתב ַעל ַהֻלֹחת אֵׁ ם לֹא ָשָתה ַויִּ ים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמיִּ " ְוַאְרָבעִּ

  .שעומד ומשמאף כאן  ,עומד ומשמשבהר סיני מה להלן  ,(ח"כ ד"שמות ל)

 

 מקום קבורת משה

, אף על פי שהכתוב נותן סימנים הרבה למקום קבורת משה, אמר רבי ברכיה

ְקֹבר ֹאתֹו " ב ( ב)ַבַגי  (א)ַויִּ ַדע ִאיש ", בכל זאת, "מּול ֵבית ְפעֹור( ג)ְבֶאֶרץ מֹואָּ ְולֹא יָּ

תֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה   (.'ו ד"דברים ל) "ֶאת ְקֻברָּ

 ד"דף י

הראנו היכן  ,של בית פעור [מושל]= גסטרא מלכות הרשעה אצלוכבר שלחה 

נחלקו  .נדמה להם למעלה ,למטה .נדמה להם למטה ,עמדו למעלה .משה קבור

נדמה להן  ,למטה .נדמה להן למטה ,אותן שעומדים למעלה ,לשתי כיתות

יש ֶאת ְקֻבָרתֹו"לקיים מה שנאמר  ,למעלה  "ְולֹא ָיַדע אִּ

שנאמר כאן  ,אף משה רבינו אינו יודע היכן קבור ,אמרחנינא  ביחמא בר ביר

יש ֶאת ְקֻבָרתֹו" ְוזֹאת ַהְבָרָכה ", ככתוב, הכוונה למשה הקרוי אישו" ְולֹא ָיַדע אִּ

יש ָהֱאֹל ַרְך ֹמֶשה אִּ י מֹותֹוים קִּ ֲאֶשר בֵׁ ְפנֵׁ ל לִּ ְשָראֵׁ י יִּ  ('א ג"דברים ל" )ֶאת ְבנֵׁ

 

מפני ? מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודםמפני , ואמר רבי חמא ברבי חנינא

שעתיד בית המקדש לחרב ולהגלות את ישראל , שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא

, ויעמדו בבכיה ויתחננו למשה, שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה, מארצם

מפני  .ועומד משה ומבטל את הגזרה, "משה רבנו עמד בתפלה בעדנו", ויאמרו לו

                                                                                                               
 [.'י ותוס"רש. ]א שסמליון הוא חכם אחד"א שסמליון הוא מלאך וי"י א
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בשעה שהיו ישראל , שכן אתה מוצא, בים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםשחבי

, קצף הקדוש ברוך הוא על ישראל ואמר למשה, במדבר וסרחו במעשיהם ועשו העגל

, ואהרן, משה; וכמה חסידים, כמה צדיקים היו באותו הדור, "הרף ממני ואשמידם"

ולא , ולא עשה בשבילם, יםושאר חכמים ותלמיד, ושבעים זקנים, ומידד, אלדד, ויהושע

 .בטל הגזרה אלא בשביל משה

 מפני מה נקבר משה אצל בית פעור

כדי לכפר על  ,מפני מה נקבר משה אצל בית פעור ,חמא ברבי חנינא ואמר רבי

  .מעשה פעור

באותו פרק בית פעור  ,בעת שחטאו ישראל בבנות מואב ,בכל שנה ושנה ,מדרש אגדהו

 ,חוזר ושוקע ,וכשהוא רואה קברו של משה ,להזכיר עוןכדי לקטרג ו ,עולה למעלה

חוזר ונשקע למקום ששקעו  ,וכל שעה שעולה ,שמשה רבינו שקעו בקרקע עד חוטמו

 .משה רבינו

 

 ה"להלך אחר מדותיו של הקב

י " ,נאמר ,ואמר רבי חמא ברבי חנינא כּו קֵׁ ֱאֹל 'הַאֲחרֵׁ לֵׁ יָראּו ְוֶאת יֶכם תֵׁ ְוֹאתֹו תִּ

ְצֹוָתיו תִּ  ְדָבקּוןמִּ ְשָמעּו ְוֹאתֹו ַתֲעֹבדּו ּובֹו תִּ וכי אפשר לו לאדם  ,('ה ג"דברים י" )ְשֹמרּו ּוְבֹקלֹו תִּ

י " ,והלא כבר נאמר ?להלך אחר שכינה ש ֹאְכָלה הּוא ֶק ֱאֹל 'הכִּ ל ַקָנאיָך אֵׁ " אֵׁ

  .ה"אלא להלך אחר מדותיו של הקב ,(ד"כ' דברים ד)

ְשתֹו ָכְתנֹות עֹור קִּ ֱאֹל 'הַוַיַעש " ,שנאמר ,מה הוא מלביש ערומים ים ְלָאָדם ּוְלאִּ

ם שֵׁ   .הלבש ערומיםאף אתה  ,(א"כ' בראשית ג)" ַוַיְלבִּ

ָליו ", אשנאמר ,ביקר חוליםה "הקב ָרא אֵׁ א  'הַויֵׁ י ַמְמרֵׁ ֹלנֵׁ ב ֶפַתח ָהֹאֶהל ְבאֵׁ ְוהּוא ֹישֵׁ

 .בקר חוליםאף אתה  ,('א ח"בראשית י" )ְכֹחם ַהיֹום

י מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך ֱאֹל", שנאמר ,ה ניחם אבלים"הקב י ַאֲחרֵׁ ים ֶאת קִּ ַוְיהִּ

ְצָחק ְבנֹו אף אתה  ,וברכו ברכת אבלים ,ניחמו על אביוש (א"י ה"בראשית כ)" יִּ

  .נחם אבלים

ְקֹבר ֹאתֹו ַבַּגי" ,שנאמר ,ה קבר מתים"הקב קבור אף אתה  (.'ו ד"דברים ל) "ַויִּ

  .מתים

 

 ה לאדם ואשתו"תנות שעשה הקבכ

םקִּ ֱאֹל 'הַוַיַעש ", נאמר שֵׁ ְשתֹו ָכְתנֹות עֹור ַוַיְלבִּ ונחלקו רב , "ים ְלָאָדם ּוְלאִּ

 .ושמואל בדבר זה

 . בשהוא דבר הבא מן העור, כתנות של צמרהיו , לדעת אחד מהם

, שהוא דבר שהעור נהנה ממנה, כתנות של פשתןהיו , ולדעת אחד מהם

 .גם לובש הפשתן סמוך לבשרושהאד

 

 וסופה גמילות חסדים תורה תחלתה גמילות חסדים

                                                                                                               
, אמרו' ב וכן במסכת נדרים דף מ"ובמסכת שבת דף י. כאן הראו פעם אחת שביקר חולה א

 ".'יסעדנו כו' ה"שנאמר , ה זן וסועד כל חולה"שהקב
 .והיה זה בגד עליון ולא הבגד הסמוך לבשר ב
 .והיה זה הבגד הסמוך לבשר ג

 .וסופה גמילות חסדים ,תחלתה גמילות חסדים ,תורה ,שמלאי בידרש ר

 'הַוַיַעש "שנאמר  ,של הלבשת ערומים גמילות חסדיםמדברת ב תחילתה

ְתנֹות עֹור ַוַיְלִבֵשםִק ֱאֹל ם ּוְלִאְשתֹו כָּ דָּ גמילות חסדים מדברת בוסופה , "ים ְלאָּ

 ".ַוִיְקֹבר ֹאתֹו ַבַגי"של קבורת המת שנאמר 

 למה נתאוה משה להיכנס לארץ

וכי לאכול , רץ ישראלמפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא ,דרש רבי שמלאי

הרבה  ,משהאמר אלא כך  ?או לשבוע מטובה הוא צריך ,מפריה הוא צריך

כדי  ,אכנס אני לארץ, רץ ישראלאלא בא ןקיימיואין מת ,מצות נצטוו ישראל

 .שיתקיימו כולן על ידי

כאילו  ,מעלה אני עליך ?כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר ,ה"אמר לו הקב

ק ָשָלל ַתַחת ֲאֶשר " ,שנאמר ,עשיתם ים ְיַחלֵׁ ים ְוֶאת ֲעצּומִּ ן ֲאַחֶלק לֹו ָבַרבִּ ָלכֵׁ

יעַ ֶהֱעָרה ַלָּמֶות ַנְפשֹו ְוֶאת ֹפְשעִּ  ים ַיְפּגִּ ים ָנָשא ְוַלֹפְשעִּ ְטא ַרבִּ ְמָנה ְוהּוא חֵׁ " ים נִּ

 .וכך הוא ביאור הכתוב (.ב"י ג"ישעיהו נ)

ן ֲאַחֶלק לֹו" ים [שכר] ָלכֵׁ , למוד לומרת ?יכול כאחרונים ולא כראשונים ,"ָבַרבִּ

ק ָשָלל" ים ְיַחלֵׁ שהן עצומים בתורה  ,כאברהם יצחק ויעקב ,"ְוֶאת ֲעצּומִּ

  .במצותו

ם " ,שנאמר ,שמסר עצמו למיתה ,"ַלָּמֶות ַנְפשֹו [הריק]= ַתַחת ֲאֶשר ֶהֱעָרה" ְוַעָתה אִּ

ָשא ַחָטאָתם  י ָנא תִּ נִּ ן ְמחֵׁ ם ַאיִּ ְפְרָך ֲאֶשר ָכָתְבתָ ְואִּ סִּ   (.ב"ל ב"שמות ל" )מִּ

ְמָנה" ים נִּ ים" .שנמנה עם מתי מדבר ,"ְוֶאת ֹפְשעִּ ְטא ַרבִּ שכיפר על  ,"ָנָשא ְוהּוא חֵׁ

  .מעשה העגל

ים" יעַ  [בשביל פושעים]= ְוַלֹפְשעִּ שביקש רחמים על פושעי ישראל  ,"[יתפלל]= ַיְפּגִּ

ל ְבַעד ָהָעם " ,שנאמר ,ואין פגיעה אלא תפלה ,שיחזרו בתשובה ְתַפלֵׁ ְוַאָתה ַאל תִּ

ְפּגַ  ָלה ְוַאל תִּ ָנה ּוְתפִּ ָשא ַבֲעָדם רִּ י ַהֶזה ְוַאל תִּ ַע ֹאָתְךע בִּ י ֹשמֵׁ יֶננִּ י אֵׁ   (.ז"ט' ירמיהו ז" )כִּ
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