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רוּסה"
מסכת סוטה פרק ד' – " ֲא ָ
 .1כג ,ב – כד ,א
ִמ ְׁשנָה
ֲארו ָּסה,
וְ ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ ָבם  -לֹא ׁשוֹ תוֹ ת,
וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה.
יש ּה" )במדבר ה ,כט( ְ ּ -פ ָרט ַל ֲארו ָּסה וְ ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ בָ ם.
"א ׁ ֶשר ִּת ְ ׂ
ש ֶטה ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ִא ׁ ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ :
ַא ְל ָמנָ ה ְלכֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל,
ְ ּגרו ׁ ָּשה וַ ֲחלו ָּצה ְלכֹ ֵהן ֶה ְדיוֹ ט,
ש ָר ֵאל,
כד,א ַמ ְמזֶ ֶרת ^וּנְ ִתינָ ה ְליִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְל ַמ ְמזֵ ר ו ְּלנָ ִתין  -לֹא ׁשוֹ תוֹ ת
ו ַּבת יִ ְ ׂ
וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה.
וְ ֵאלּ ּו לֹא ׁשוֹ תוֹ ת וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה:
"ט ֵמ ָאה ֲאנִ י",
ַהאוֹ ֶמ ֶרת ְ
וְ ׁ ֶש ָ ּבא ּו ָל ּה ֵע ִדים ׁ ֶש ִהיא ְט ֵמ ָאה,
"אינִ י ׁשוֹ ָתה".
וְ ָהאוֹ ֶמ ֶרת ֵ
"אינִ י ַמ ׁ ְש ָק ּה",
ָא ַמר ַ ּב ְע ָל ּהֵ :
וְ ׁ ֶש ַ ּב ְע ָל ּה ָ ּבא ָע ֶל ָיה ַ ּבדֶּ ֶר ְך  -נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה וְ לֹא ׁשוֹ תוֹ ת.
יהן ַעד שלֹא ׁ ָשתוּ,
ֵמת ּו ַ ּב ֲע ֵל ֶ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה וְ לֹא ׁשוֹ תוֹ ת,
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
אוֹ ׁשוֹ תוֹ ת אוֹ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּב ָתן.
ְמעו ֶ ּּב ֶרת ֲח ֵבירוֹ ֵ ,מנֵ ֶיקת ֲח ֵבירוֹ  -לֹא ׁשוֹ תוֹ ת וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יָ כוֹ ל הוּא ְל ַה ְפ ִרי ׁ ָש ּה ו ְּל ַה ֲחזִ ָיר ּה ְל ַא ַחר זְ ַמן.
ַאיְ ילוֹ נִ ית ,זְ ֵקינָ הֶ ׁ ,ש ֵאינָ ּה ְראוּיָ ה ֵל ֵילד  -לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה וְ לֹא ׁשוֹ תוֹ ת.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ימ ָ ּנה.
יָ כוֹ ל הוּא ִלי ּ ָ ׂ
שא ִא ׁ ּ ָשה ַא ֶח ֶרת וְ ִל ְפרוֹ ת וְ ִל ְרבּ וֹ ת ֵה ֶ
ו ׁ ְּש ָאר ָ ּכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים אוֹ ׁשוֹ תוֹ ת אוֹ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה.
ֵא ׁ ֶשת כּ ֹ ֵהן ׁשוֹ ָתהּ ,ומו ֶּּת ֶרת ְל ַב ְע ָל ּה.
ֵא ׁ ֶשת ָס ִריס ׁשוֹ ָתה.
ַעל יְ ֵדי ָ ּכל ֲע ָריוֹ ת ְמ ַק ִ ּנין,
חוּץ ִמן ַה ָ ּק ָטן,
ו ִּמ ִּמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ִא ׁיש.
וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ֵ ּבית דִּ ין ְמ ַק ִ ּנין ָל ֶהן:
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָח ֵר ׁש ַ ּב ְע ָל ּה,
אוֹ נִ ׁ ְש ַּת ָּטה,
אוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָחבו ּׁש ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרין.
לֹא ְל ַה ׁ ְשקוֹ ָת ּה ָא ְמרוֶּ ,א ָ ּלא ְלפוֹ ְס ָל ּה ִמ ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ַאף ְל ַה ׁ ְשקוֹ ָת ּה.
ִל ְכ ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא ַ ּב ְע ָל ּה ִמ ֵ ּבית ָה ֲאסו ִּרין יַ ׁ ְש ֶק ָ ּנה.

רש"י
מתני'
ארוסה .שקינא לה ארוס:
ושומרת יבם .שקינא לה יבם:
לא שותות .דמעטינהו קרא:
ולא נוטלות כתובה .שהיא גרמה
לאסור עצמה עליו שנסתרה אחר
קינוי דמקינוי ואיסור לא אימעיט
כדמפרש בגמרא ואפילו לית לן דרב
המנונא .דשומרת יבם שזינתה
מותרת ליבמה נהי דמותרת מיהו לא
בעי למינסב אשה זונה והיא הפסידה
ביושבת תחתיו הכתוב מדבר:
נתינה .מן הגבעונים ואסורין לבא
בישראל כדאמרינן ביבמות )דף עח(:
דוד גזר עליהן:
לא שותות .דלא נאמרה פרשה אלא
בראויה לקיימה והכי תניא בספרי כי
תשטה אשתו בראויה לאישות
הכתוב מדבר פרט לאלמנה לכ''ג
וכו':
ולא נוטלת כתובתה .ואע''ג דשאר
אלמנה לכ''ג לא קנסוה רבנן כתובה
כדאמרינן בכתובות בפרק אלמנה
נזונית )דף ק (:זו אין לה דסתירתה
גרמה לה ליאסר עליו ואפי' היא
ראויה לו הלכך לאו בת כתובה היא
דלא עדיפא מכשרה:
אמר בעלה איני משקה ושבעלה בא
עליה בדרך .שהוא גרם לה שלא
תשתה נוטלת כתובתה :מתו בעליהן
של כל סוטות הנסתרות וראויות
לשתות ולא הספיקו להשקותן כו':
ולא שותות .דבעינן והביא האיש את
אשתו וגו':
וב''ה אומרים או שותות או לא
נוטלות כתובה .כלומר מתוך שלא
שותות לא נוטלות כתובה ובגמ'
מפרש פלוגתייהו:
מעוברת חבירו .שמת והניחה
מעוברת ומניקה או שגירשה והיא
מעוברת או מניקה ואסרוה חכמים
לינשא עד שיהא הולד בן ב' שנים
שכך זמן יניקתו והלך זה ונשאה
וקינא לה לא שותה שהרי אינה
ראויה לו לקיימה:
יכול הוא להפרישה .עד כ''ד חדש
ולהחזירה הלכך ראויה לאישות
קרינא ביה:
איילונית .דוכרניתא דלא ילדה
שממעי אמה נבראת כך ואין לה
סימני אשה לא דדים ולא שערות
וקולה עבה:
ושאינה ראויה לילד .ששתת כוס
עיקרין ואסורות לקיימה למי שאין
לו בנים שהרי נצטוו ישראל על פריה
ורביה:
אשת כהן שותה ומותרת לבעלה .אם
נמצאת נקיה ובגמ' פריך פשיטא:
אשת סריס .כגון .שנסתרס לאחר
שנשאה דקדמה שכיבת בעל לבועל:
שותה .ובגמ' פריך פשיטא:
ע''י כל העריות מקנין .אם קינא לה
מאביה ומאחיה ומאחד מכל העריות
שבתורה ונסתרה הוי קינויו קנוי
ונאסרת עליו ושותה ובגמ' פריך
פשיטא:
חוץ מן הקטן .דכתיב ושכב איש
אותה:
וממי שאינו איש .ובגמ' מפרש לה:
ואלו שב''ד מקנין להן .אם רואין
אותם מתנהגות בפריצות:
לא להשקותה אמרו .הם לא ישקוה
דבעינן והביא האיש את אשתו
ובעלה נמי לא ישקנה בקינוי זה.
לכשירצה דבעינן וקינא והביא ורבי
יוסי לא בעי וקינא והביא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ְ ּג ָמ ָרא
יש ָּתא הוּא דְּ לֹא ׁ ָש ְתיָ יא,
ִמ ׁ ְ
ָהא ִק ּנוּי ְ -מ ַק ֵ ּני לָ ּה.
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת") 164במדבר ה ,יב( ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֲארו ָּסה וְ ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ בָ ם ְל ִקי ּנוּי".
""דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ

 164דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי ִת ְשׂ ֶטה ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ָּמ ֲעלָ ה בוֹ ָמ ַעל

רש"י
גמ'
הא קנוי מקני לה .ליאסר עליו
מדקתני לא נוטלות כתובה:
ה''ג דבר אל בני ישראל ואמרת
אליהם לרבות ארוסה ושומרת
יבם לקינוי ולא גרס איש איש
דלדרשא אחרינא דרשינן ליה
לקמן )דף כז (.אלא ריבויא
מואמרת אליהם וה''נ אמר
לקמן בפירקין .ואמרת רבויא
הוא:
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 .2כד ,א – כה ,א
]וְ ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ ָבם  -לֹא ׁשוֹ תוֹ ת,
וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה.
יש ּה" )במדבר ה ,כט( ְ ּ -פ ָרט ַל ֲארו ָּסה וְ ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ בָ ם"[.
"א ׁ ֶשר ִּת ְ ׂ
ש ֶטה ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ִא ׁ ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ :
ו ַּמ ְת ִנ ִיתין ַמ ּנִי?
ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ִהיא.
דְּ ַתנְ ָיא:
יש ְך") 165במדבר ה ,יט( ְּ -פ ָרט ַל ֲארו ָּסה.
"ת ַחת ִא ׁ ֵ
" ַּ
יָ כוֹ ל ׁ ֶש ֲאנִ י מוֹ ִציא ַאף ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ ָבם?
"א ׁיש ִא ׁיש" )במדבר ה ,יב(,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
יאש ָ ּיה.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִ
ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן אוֹ ֵמר:
יש ְך" )במדבר ה ,יט( ְ ּ -פ ָרט ְל ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ ָבם.
"ת ַחת ִא ׁ ֵ
ַּ
אוֹ ִציא ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ בָ ם וְ לֹא אוֹ ִציא ֶאת ֲארו ָּסה?
יש ּה") 166במדבר ה ,כט( ְ ּ -פ ָרט ַל ֲארו ָּסה".
"א ׁ ֶשר ִּת ְ ׂ
ש ֶטה ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ִא ׁ ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֲ :
ָמרַ :א ִּל ָימא לֵ ּיה ֲארו ָּסה,
דְּ ִקידּ ו ׁ ֵּשי דִּ ֵיד ּיה,
וְ סוֹ ְקלִ ין ַעל יָדוֹ .
ו ָּמרַ :א ִּל ָימא לֵ ּיה ׁשוֹ ֶמ ֶרת ָיבָ ם,
דְּ לֹא ִמ ַיח ּ ְס ָרא ְמ ִס ָירה לַ חו ּ ָּפה.
"א ׁיש ִא ׁיש" ַמאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָנ ָתןַ ,האי ִ
כד,ב ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ַרבּ וֹ ת ֵא ׁ ֶשת ֵח ֵר ׁש ,וְ ֵא ׁ ֶשת ׁשוֹ ֶטה ,וְ ֵא ׁ ֶשת ^ ׁ ִש ֲעמוּם.
יש ּה" )במדבר ה ,כט( ַ -מאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
"ת ַחת ִא ׁ ָ
אש ּיָה ַהאי ַּ
וְ ַר ִ ּבי יֹ ׁ ִ
יב ֵעי לֵ ּיה לְ ַה ִּק ׁיש ִא ׁיש לְ ִא ׁ ּ ָשה וְ ִא ׁ ּ ָשה לְ ִא ׁיש.
ִמ ָ ּ
ֶא ָּלאַ ,ט ֲע ָמא דִּ כְ ִתיבֵ י ָהנֵי ְק ָר ֵאי,
ָהא לָ או ָהכִ י ֲ -הוָ ה ָא ִמי ָנאף ֲארו ָּסה ׁ ָש ְת ָיא?!
וְ ָהא ִּכי ֲא ָתא ַר ִ ּבי ַא ָחא ַ ּבר ֲחנִי ָנא ִמדָּ רוֹ ָמאֲ ,א ָתא וְ ַאיְ ֵיתי ַמ ְת ִנ ָיתא ִ ּב ֵיד ּיה:
יש ְך") 167במדבר ה ,כ( ִ -מ ׁ ּ ֶש ָ ּק ְד ָמה ׁ ְשכִ יבַ ת ַ ּב ַעל לַ בּ וֹ ֵעל,
"" ִמ ַ ּבלְ ֲע ֵדי ִא ׁ ֵ
וְ לֹא ׁ ֶש ָ ּק ְד ָמה ׁ ְשכִ יבַ ת בּ וֹ ֵעל לַ ַ ּב ַעל!
ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
ַמ ׁ ְש ְּכ ַח ְּת לָ ּה ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָ ּבא ָעלֶ ָיה ָארוּס ְ ּבבֵ ית ָאבִ ָיה.
דִּ כְ וָ ָות ּה גַ ֵ ּבי ׁשוֹ ֶמ ֶרת ָיבָ ם ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָ ּבא ָעלֶ ָיה יָ בָ ם ְ ּבבֵ ית ָח ִמ ָיה.
ָהא ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ בָ ם ָק ֵרית לָ ּה?!
ִא ׁ ְש ּתוֹ ַמ ַעלְ ְי ָיתא ִהיא,
דְּ ָה ָא ַמר ַרבָ :קנָה לַ כָ ל!
ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל ,דְּ ָא ַמר :לֹא ָקנָהֶ ,א ָּלא לַ דְּ בָ ִרים ָה ֲאמו ִּרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה.
יאש ּיָה ,ו ׁ ְּשמו ֵּאל דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָנ ָתן?
ִאי ָהכִ י ,לֵ ָימא ַרב דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִ

רש"י
יכול שאני מוציא כו' .דממשמעות
קרא משמע לן ארוסה למעוטי דלא
קרינן בה תחת אישך אבל שומרת
יבם קרינן בה תחת אישך כדמפרש
לקמי' דלא מיחסרא מסירה לחופה:
ורבי יונתן .משמע ליה מיעוטא קמא
לשומרת יבם אבל ארוסה קרינא בה
אישות אי לאו דהדר מעטיה קרא
אחרינא כדמפרש לקמן משום דהוא
קידשה ואינה באה לו מכח קדושי
אחרים ועוד שנסקלת על ידו מה
שאין כן בשומרת יבם:
מר אלימא ליה ארוסה .רבי יונתן
חשיבה ליה ארוסה אשה גמורה טפי
משומרת יבם:
דקדושי דידיה .שע''י קידושי עצמו
באה לו:
וסוקלין על ידו .אם זינתה נסקלת
בשבילו:
דלא מחסרא מסירה לחופה.
דנקנית ליבם בביאה גרידתא ואפי'
בזנות להיות כאשתו לכל דבר כדתנן
ביבמות )דף נג (:ומייתי' לה לקמן
בפירקא:
לרבות אשת חרש שוטה .שב''ד
מקנין להן וברייתא היא בשילהי
פירקין:
שעמום .לקוי בתמהון לב:
האי תחת אישה .בתראה האמור
בסוף הפרשה זאת תורת הקנאות
וגו':
להקיש אשה לאיש .ברייתא היא
בשילהי פרקין והתם מפרש למאי
הלכתא:
הני קראי .דממעטי ארוסה:
מבלעדי אישך .משמע שבעלה נתן
בה את שכבתו קודם לסתירה זו:
משכחת לה .דאיצטריך למעוטי
ארוסה מקרא אחרינא ולא ממעטא
מהתם:
כגון שבא עליה ארוס בבית אביה.
בזנות:
בבית חמיה .לאחר שמת אחיו:
שומרת יבם קרית לה .דקאמרת
דלא תשתה הא אשתו מעלייתא
היא בביאת זנות:
דהא אמר רב .ביבמות קנה לכל
דתנן הבא על יבמתו בין בשוגג בין
במזיד דהיינו בזנות קנה ואמר רב
קנה דקתני מתני' קנה לכל אם כהן
הוא מאכילה בתרומה ויורשה
ומיטמא לה ומשקה ופוטרה בגט
בלא חליצה:
כשמואל .הא דאתא קרא למעוטי
כשמואל דאמר לא קנה אלא
לדברים האמורים בפרשת יבמה
לקום על שם אחיו בנחלתו ולפוטרה
בגט דהא דקני לה יבם בביאה כל
דהו מיבמה יבא עליה נפקא לן דלא
כתיב יבמה יקחנה לו לאשה אלא
יבא עליה ולקחה לו לאשה
ואשמעינן דביאתו עליה הן הן
ליקוחי האישות שלו הלכך למידי
דאיתמר בהך פרשתא רבינהו קרא
נישואין הללו אבל למידי אחרינא
לאו נישואין נינהו ומה אמור
בפרשה פטור חליצה ע''י יבום ויקום
על שם אחיו שיורש את נכסי אחיו
ואין אחיו חולקין עמו:
לימא רב .דאמר קנה לכל כרבי
יאשיה דאמר שומרת יבם שותה
ואוקימנא בבא עליה:

יש ְך ִה ָּנ ִקי ִמ ֵּמי ַה ּ ָמ ִרים ַה ְמ ָא ֲר ִרים ָה ֵא ֶּלה
 165וְ ִה ׁ ְש ִ ּב ַיע א ָֹת ּה ַהכּ ֵֹהן וְ ָא ַמר ֶאל ָה ִא ּׁ ָשה ִאם ל ֹא ׁ ָשכַ ב ִא ׁיש א ָֹת ְך וְ ִאם ל ֹא ָשׂ ִטית ֻט ְמ ָאה ַּת ַחת ִא ׁ ֵ
יש ּה וְ נִ ְט ָמ ָאה
 166זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ְּקנָ אֹת ֲא ׁ ֶשר ִּת ְשׂ ֶטה ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ִא ׁ ָ
יש ְך
יש ְך וְ כִ י נִ ְט ֵמאת וַ ִ ּי ֵּתן ִא ׁיש ָ ּב ְך ֶאת ׁ ְשכָ ְב ּתוֹ ִמ ַ ּבלְ ֲע ֵדי ִא ֵׁ
 167וְ ַא ְּת ִּכי ָשׂ ִטית ַּת ַחת ִא ׁ ֵ
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ָא ַמר לַ ְך ַרבֲ :אנָא דַּ ֲא ַמ ִרי ֲא ִפילּ ּו לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָנ ָתן,
ִמדְּ ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא לְ ַמעו ָּט ּה ִמ ְּכלָ ל דְּ ִא ׁ ְש ּתוֹ ַמ ַעלְ יְ ָיתא ִהיא.

יאש ּיָה,
כה,א ו ׁ ְּשמו ֵּאל ָא ַמרֲ :אנָ א דַּ ֲא ַמ ִרי ֲאפִ ילּ ּו לְ ַר ִ ּבי ׁ ִ
ִמדְּ ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא לְ ַרבּ ּו ֵי ּיהִ ,מ ְּכלָ ל דְּ לָ או ִא ׁ ְש ּתוֹ ִהיא ְּכלָ ל.

רש"י
אנא דאמרי אפילו כרבי יונתן
כו' .וכל שכן כרבי יאשיה והא
דאיצטריך לרבי יאשיה לרבויי
מאיש איש לאו דוקא אלא
אסמכתא בעלמא ועיקר קרא
לאשת חרש ושוטה:
ושמואל דאמר אנא דאמרי אפי'
לרבי יאשיה .דאמר שותה
דמדאצטריך לרבויי לשתיה
ש''מ לאו אשתו היא ליורשה
וליטמא לה ולהאכילה תרומה
וכ''ש לרבי יונתן דאמר אינה
שותה משום דלאו אשתו היא
למעוטי
דאיצטריך
והא
אסמכתא בעלמא היא ולאו
דקרא להכי אתא אלא להקיש
אשה לאיש כדשני לעיל:

רוּסה"
"א ָ
מסכת סוטה פרק ד' – ֲ
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 .3כה ,א
ִא ַ ּיב ֲע ָיא לְ הוּ:
עוֹ בֶ ֶרת ַעל דָּ ת  -צְ ִריכָ ה ַה ְת ָר ָאה לְ ַהפְ ִס ָיד ּה ְּכתו ָ ּּב ָת ּה,
אוֹ ֵאינ ָּה צְ ִריכָ ה?
ִמי ָא ְמ ִרינַןֵּ :כיוָ ן דְּ עוֹ בֶ ֶרת ַעל דָּ ת ִהיא ,לֹא ָ ּב ֲע ָיא ַה ְת ָר ָאה,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
יב ֵעי ַה ְת ָר ָאה ,דְּ ִאי ָה ְד ָרה ָ ּב ּה ִּת ֲיה ַדר ָ ּב ּה?
ִּת ָ ּ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֲארו ָּסה וְ ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ ָבם  -לֹא ׁשוֹ תוֹ ת וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה".
יש ָּתא הוּא דְּ לָ א ׁ ָש ְת ָיאָ ,הא ַק ּנ ּו ֵיי ְמ ַק ֵ ּני לָ ּה.
ִמ ׁ ְ
לְ ַמאי? לָ או לְ ַהפְ ִס ָיד ּה ְּכתו ָ ּּב ָת ּה.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לֹא ,לְ אוֹ ְס ָר ּה ָעלָ יו.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
שו ָּאה.
לְ ַה ׁ ְשקוֹ ָת ּה ְּכ ׁ ֶש ִהיא ְנ ׂ
ִּכ ְד ַת ְניָ א:
" ֵאין ְמ ַק ִ ּנין ַל ֲארו ָּסה ְל ַה ׁ ְשקוֹ ָת ּה ְ ּכ ׁ ֶש ִהיא ֲארו ָּסה,
שו ָּאה.
ֲא ָבל ְמ ַק ִ ּנין ַל ֲארו ָּסה ְל ַה ׁ ְשקוֹ ָת ּה ְ ּכ ׁ ֶש ִהיא נְ ׂ
ָא ַמר ָרבָ א:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
" ַא ְל ָמנָ ה ְלכֹ ֵהן ָגדוֹ ל,
ְ ּגרו ׁ ָּשה וַ ֲחלו ָּצה ְלכֹ ֵהן ֶה ְדיוֹ ט,
ש ָר ֵאל,
ַמ ְמזֶ ֶרת וּנְ ִתינָ ה ְליִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְל ַמ ְמזֵ ר ו ְּלנָ ִתין  -לֹא ׁשוֹ תוֹ ת וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה".
ַ ּבת יִ ְ ׂ
יש ָּתא  -הוּא דְּ לָ א ׁ ָש ְת ָיא,
ִמ ׁ ְ
ָהא ַק ּנ ּו ֵיי ְ -מ ַק ֵ ּני לְ הוּ.
ּולְ ַמאי?
ִאי לְ אוֹ ְס ָרן ָעלָ יו ָ -הא ֲא ִס ָירן וְ ַק ְי ָימן
ֶא ָּלא לָ או  -לְ ַהפְ ִס ָידן ְּכתו ָ ּּב ָתן.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ִמדִּ ְיס ַק ְר ָּתא:
לֹא ,לְ אוֹ ְס ָר ּה לַ בּ וֹ ֵעל ְּכ ַ ּב ַעל.
דִּ ְתנַן:
" ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֲאסו ָּרה ַל ַ ּב ַעלּ ָ ,כ ְך ֲאסו ָּרה ַלבּ וֹ ֵעל" )סוטה כז.(:
ָא ַמר ַרב ֲחנִ ינָ א ִמ ּסו ָּרא:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ֵ ּבית דִּ ין ְמ ַק ִ ּנין ָל ֶהן:
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָח ֵר ׁש ַ ּב ְע ָל ּה,
אוֹ נִ ׁ ְש ַּת ָּטה,
אוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָחבו ּׁש ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרין.
וְ לֹא ְל ַה ׁ ְשקוֹ ָת ּה ָא ְמרוֶּ ,א ָ ּלא ְלפוֹ ְס ָל ּה ִמ ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ָ :ב ֵעי ַה ְת ָר ָאה.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
וְ כו ְּּלהוַּ ,מאי ַט ֲע ָמא לֹא ָא ְמ ִרי ֵמ ָהא?
דִּ לְ ָמא ׁ ָשאנֵי ָה ָתם דְּ לֵ ית לָ ּה ֵא ָימ ָתא דְּ בַ ַעל ְּכלָ ל.

רש"י
עוברת על דת .יהודית שאינה
צנועה יוצאה וראשה פרועה
וטווה בשוק ומדברת עם כל
אדם דאמר בכתובות בפרק
המדיר )דף עב (.דיוצאה שלא
בכתובה:
צריכה התראה .שמא תחזור
ואם תחזור לא תפסיד כתובתה
או אינה צריכה התראה דבלאו
התראה מפסדא:
למאי .כיון דלא שתיא קינוי
למאי אהני:
לאפסודי כתובתה .ואי לאו
דקני לא מפסדא אלמא צריכה
התראה וזו עוברת על דת היא
שנסתרה עם אנשים:
להשקותה כשהיא נשואה .ואם
תסתר לאחר נישואין שותה על
ידי קינוי של אירוסין שאינו
יכול להשקותה כשהיא ארוסה
דבעינן תחת אישה:
לאוסרה אבועל .קינוי לא מהני
אלא לאוסרה על בועלה אם
ימות זה או יגרשנה ולא שתת:
אלא לפוסלה מכתובתה .מכלל
דאי לא אתרו בה לא מפסדא:
דתנן .לקמן בפרק כשם שהמים
בודקין )דף כז:(:
שאני התם .הא דבעי התראה:
דלית לה אימתא דבעל .ואי לאו
דאתרו בה בי דינא לא הוה לן
למקנסה דכיון דלית לה אימתא
אין תימה בדבר אם עוברת על
דת ואין זה פריצותא יתירתא
אבל מי שבעלה אצלה ואינה
יראה ממנו ועוברת על דת
פריצותא יתירתא אית בה
ואיכא למימר דבלאו התראה
נמי מפסדא כתובתה:
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 .4כה ,א
ִא ַ ּיב ֲע ָיא לְ ה ּו:
ְימ ּה,
עוֹ בֶ ֶרת ַעל דָּ ת וְ ָרצָ ה ַ ּב ְעלָ ּה לְ ַק ּי ָ
ְמ ַק ְ ּי ָימ ּה אוֹ ֵאינוֹ ְמ ַק ְ ּי ָימ ּה?
ִמי ָא ְמ ִרינַןּ ִ :ב ְק ֵפ ָידא דְּ בַ ַעל ְּתלָ א ַר ֲח ָמנָ א ,וְ ָהא לָ א ָק ֵפיד.
אוֹ דִּ לְ ָמאֵּ :כיוָ ן דְּ ָק ֵפיד ָקפֵ יד?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"וְ ֵאל ּו ׁ ֶש ֵ ּבית דִּ ין ְמ ַק ִ ּנין ָל ֶהן:
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָח ֵר ׁש ַ ּב ְע ָל ּה,
אוֹ נִ ׁ ְש ַּת ָּטה,
אוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָחבו ּׁש ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרין".
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתָ :רצָ ה ַ ּב ְעלָ ּה לְ ַק ְ ּי ָימ ּה ְמ ַק ְ ּי ָימ ּה ָ -עבְ ֵדי ֵ ּבית דִּ ין ִמידֵּ י דְּ ִדלְ ָמא לָ א ִנ ָיחא לֵ ּיה לַ ַ ּב ַעל?!
ְס ָת ָמא דְּ ִמ ְּיל ָתא ֵּכיוָ ן ׁ ֶשעוֹ בֶ ֶרת ַעל דָּ ת ִהיא ֵמי ָנח ִנ ָיחא לֵ ּיה.

רש"י
תלא רחמנא .דכתיב וקנא את
אשתו:
או דלמא כיון דקפיד קפיד.
כלומר כיון דאורחיה דבעל
למיקפד בהכי על כרחיה דהאי
נמי הויא קפידא לגביה:
עבדינן מילתא דדלמא לא ניחא
ליה .והיאך אנו נעשים שלוחים
לו בדבר שהוא חוב לו שאינו
חפץ בו וקיימא לן )כתובות דף
יא (.דאין חבין לאדם שלא
בפניו:
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 .5כה ,א
ִא ַ ּיב ֲע ָיא לְ ה ּו:
ַ ּב ַעל ׁ ֶש ָּמ ַחל ַעל ִקי ּנוּיוֹ ,
ִקי ּנוּיוֹ ָמחוּל ,אוֹ ֵאינוֹ ָמחוּל?
ִמי ָא ְמ ִרינַןּ ְ :ב ִקי ּנוּי ַ ּב ַעל ְּתלָ א ַר ֲח ָמנָ א וְ ַ ּב ַעל ָהא ָמ ֵחיל לֵ ּיה ִקי ּנוּיוֹ ,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֵּכיוָ ן דְּ ַק ֵ ּני לֵ ּיה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ,לָ א ָמצֵ י ָמ ֵחיל לֵ ּיה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ֵ ּבית דִּ ין ְמ ַק ִ ּנין ָל ֶהן:
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָח ֵר ׁש ַ ּב ְע ָל ּה,
אוֹ נִ ׁ ְש ַּת ָּטה,
אוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָחבו ּׁש ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרין".
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתּ ַ :ב ַעל ׁ ֶש ָּמ ַחל ַעל ִקי ּנוּיוֹ ִקי ּנוּיוֹ ָמחוּלָ ,עבְ ִדינַן ִמידֵּ י דְּ ָא ֵתי ַ ּב ַעל ָמ ֵחיל לֵ ּיה?!
ְס ָת ָמא דְּ ִמ ְּל ָתאָ :א ָדם ַמ ְס ִּכים ַעל דַּ ַעת ֵ ּבית דִּ ין.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ְ
יה ַ ּבדֶּ ֶרך".
"וּמוֹ ְס ִרין לוֹ ׁ ְשנֵ י ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ָּמא יָ בֹא ָע ֶל ָ
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתּ ַ :ב ַעל ׁ ֶש ָּמ ַחל ַעל ִקי ּנוּיוֹ ִקי ּנוּיוֹ ָמחוּל ,לְ ַח ְּליֵ ּה לְ ִקי ּנ ּו ֵי ּה וְ לִ בְ עוֹ ל!
ַמאי ׁ ְשנָ א ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים דִּ גְ ִמ ִירי ,דְּ ִאי ָ ּב ֵעי לְ ִמיבְ ַעלָ ,א ְמ ִרי לֵ ּיהַ :א ְחלֵ ּיה לְ ִקי ּנ ּו ֵי ְיך וּבְ ַעלָ ּה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:168
אש ָ ּיה:
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יֹ ׁ ִ
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְד ָב ִרים ָסח ִלי זְ ֵע ָירא ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם:
ַ ּב ַעל ׁ ֶש ָּמ ַחל ַעל ִקינּ וּיוֹ ִ -קי ּנוּיוֹ ָמחוּל,
וְ זָ ֵקן ַמ ְמ ֵראֶ ׁ ,ש ָרצ ּו ֵ ּבית דִּ ין ִל ְמחוֹ ל לוֹ  -מוֹ ֲח ִלין לוֹ ,
ו ֵּבן סוֹ ֵרר וּמוֹ ֶרה ׁ ֶש ָרצ ּו ָאבִ יו וְ ִא ּמוֹ ִל ְמחוֹ ל לוֹ  -מוֹ ֲח ִלין לוֹ .
אתי ֵא ֶצל ֲח ֵב ַירי ׁ ֶש ַ ּבדָּ רוֹ םַ ,על ׁ ְשנַ יִ ם הוֹ ד ּו ִלי ,וְ ַעל זָ ֵקן ַמ ְמ ֵרא לֹא הוֹ ד ּו ִלי,
ו ְּכ ׁ ֶש ָ ּב ִ
ש ָר ֵאל".
ׁ ֶשלֹא יַ ְרבּ ּו ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּביִ ְ ׂ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ַ :ב ַעל ׁ ֶש ָּמ ַחל ַעל ִקי ּנוּיוֹ ִ -קי ּנוּיוֹ ָמחוּל.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ּ ְפלִ יגֵ י ָ ּב ּה ַרב ַא ָחא וְ ָרבִ ינָ א:
ַחד ָא ַמר :קוֹ ֶדם ְס ִת ָירה ָ -מחוּל,
לְ ַא ַחר ְס ִת ָירה ֵ -אינוֹ ָמחוּל.
וְ ַחד ָא ַמר :לְ ַא ַחר ְס ִת ָירה נ ִַמי ָמחוּל.
ו ִּמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ " :אינוֹ ָמחוּל".
ִמ ַּמאי?
ִמדְּ ָקא ְמ ַהדְּ ִרי ַר ָ ּבנַן לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יה ִמ ַּקל וָ חוֹ ֶמר;
ַ ּב ְע ָל ּה נֶ ֱא ָמן ָע ֶל ָ
יה,
ו ַּמה ִ ּנדָּ ה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ָ ּכ ֵרת ַ ּב ְע ָל ּה נֶ ֱא ָמן ָע ֶל ָ
סוֹ ָטה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ָלאו  -לֹא ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכן?!
יתר".
אמר ְ ּבסוֹ ָטה ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ֶה ֵּ
יתר ּ -תֹ ַ
ָא ְמר ּו לוֹ  :לֹאִ ,אם ָא ַמ ְר ָּת ְ ּבנִ דָּ ה ׁ ֶש ֵ ּכן יֵ ׁש ָל ּה ֶה ֵּ
וְ ִאי ָא ַמ ְר ָּת :לְ ַא ַחר ְס ִת ָירה ָמחוּל לָ ּהַ ,מ ׁ ְש ְּכ ַח ְּת לָ ּה י ֵׁש לָ ּה ֶה ֵּיתר ,דְּ ִאי ָ ּב ֵעי ָמ ֵחיל לֵ ּיה לְ ִקי ּנ ּוי ֵּה וּבָ ֵעיל.
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה :לְ ַא ַחר ְס ִת ָירה ֵאינוֹ ָמחוּל.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
 168ברייתא? מימרא אמוראית? לענ"ד ברייתא.

רש"י
שמחל על קנויו .והשתא ס''ד
דקבעי בין שמחל קודם סתירה
בין שמחל לאחר הסתירה ואם
תימצי לומר עוברת על דת
שרצה לקיימה מקיימה הני
מילי בלא קינוי אבל היכא
דאיכא קינוי וסתירה ורצה
למחול מהו מי עקר קינוי ושריא
ליה או לאו:
עבדינן מידי דאתי בעל ומחיל.
ואיכא זילותא דבי דינא:
סתמא דמילתא אדם מסכים
כו' .וסמכינן אסתם דעתיה
דאינשי ומקנינן לה ואי אתי
ומחיל מחיל:
מאי שנא תלמידי חכמים.
תירוצא הוא והכי קאמר לעולם
מחיל ודיקא ליה ממתני' מאי
שנא דבעינן תלמידי חכמים
משום דגמירי דאסורה ליה
בדלא מחיל קינוי ואי אתי
למיבעל אמרין ליה אחלי
לקינויך:
סח לי זעירא .שהיה מאנשי
ירושלים:
זקן ממרא .שהמרה על ב''ד של
לשכת הגזית ומיתתו בחנק:
שהיא בלאו .אחרי אשר
הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה
בפ''ק דיבמות )דף יא:(:
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 .6כה ,א-ב
יהן ַעד ׁ ֶשלֹא ׁ ָשתוּ,
" ֵמת ּו ַ ּב ֲע ֵל ֶ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ]אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה וְ לֹא ׁשוֹ תוֹ ת,
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
אוֹ ׁשוֹ תוֹ ת אוֹ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּב ָתן"[.
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ְיפלְ גֵ י?
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ָסבְ ִריְ ׁ :ש ָטר ָהעוֹ ֵמד לִ גְ בּ וֹ ת ְּכגָ בוּי דָּ ֵמי.
כה,ב וּבֵ ית ִה ֵּלל ָסבְ ִריְ ׁ :ש ָטר ָהעוֹ ֵמד לִ גְ בּ וֹ ת לָ או ְּכגָ בוּי דָּ ֵמי.

רש"י
במאי קמיפלגי .איזה טעם
נותנין לדבריהם:
ב''ש סברי שטר העומד לגבות
כגבוי דמי .מי שיש לו שטר חוב
על חבירו ושיעבד לו בו נכסיו
מוחזק בעל השטר בנכסים יותר
מן הלוה והלכך כיון דנכסי
ברשותיה קיימי הוו להו יורשי
הבעל תובעין והמוציא מחבירו
עליו הראיה ועליהן להביא
ראיה שזינתה בסתירה זו
ואבדה כתובתה:
ובית הלל סברי לאו כגבוי דמי.
והויא לה היא תובעת מספק
דדלמא זנאי הלכך אינהו ודאי
והיא ספק ואין ספק מוציא
מידי ודאי ועליה להביא ראיה
שלא זינתה:

רוּסה"
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 .7כה ,ב – כו ,א
" ְמעו ֶ ּּב ֶרת ֲח ֵבירוֹ ֵ ] ,מנֵ ֶיקת ֲח ֵבירוֹ  -לֹא ׁשוֹ תוֹ ת וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יש ּה ו ְּל ַה ֲחזִ ָיר ּה ְל ַא ַחר זְ ַמן.
יָ כוֹ ל הוּא ְל ַה ְפ ִר ׁ ָ
ַאיְ ילוֹ נִ ית ,זְ ֵקינָ הֶ ׁ ,ש ֵאינָ ּה ְראוּיָ ה ֵל ֵילד  -לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה וְ לֹא ׁשוֹ תוֹ ת.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ימ ָ ּנה"[.
יָ כוֹ ל הוּא ִלי ּ ָ ׂ
שא ִא ׁ ּ ָשה ַא ֶח ֶרת וְ ִל ְפרוֹ ת וְ ִל ְרבּ וֹ ת ֵה ֶ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ַ ּב ֲע ָק ָרה וּזְ ֵקינָה,
ֲאבָ ל ַא ְיילוֹ ִנית  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל לֹא ׁשוֹ ָתה וְ לֹא נוֹ ֶטלֶ ת ְּכתו ָ ּּב ָת ּה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ נִ ְּק ָתה וְ ִנזְ ְר ָעה זָ ַרע") 169במדבר ה ,כח( ִ -מי ׁ ֶשדַּ ְר ָּכ ּה לְ ַהזְ ִר ַיע,
יָ צְ ָאה זוֹ ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָּכ ּה לְ ַהזְ ִר ַיע.

רש"י
מחלוקת .דפליג ר''א ואמר יכול לישא אחרת
כו':
בעקרה וזקינה .דליכא למימר אינה שותה
אלא טעמא משום דלא חזיא לקיימה עלה
פליג ר''א ואמר ראויה לקיימה היא דיכול
לישא אשה אחרת:
אבל איילונית .נהי נמי דראויה לקיימה מיהו
לא שתיא מהאי טעמא דראויה להריון בעינן
ועקרה על ידי מכה וזקינה מינא דבת הריון
היא קודם לכן אבל איילונית מבטן אמה
לקויה היא ולא חזיא:
לא שותות .דכתיב תחת אישה:
ולא יחזיר עולמית .קנסא קנסוהו רבנן:
לכשיגיע זמנו .לאחר כ''ד חדש ללידת הולד:
והרובא .בחור כמו ילד )בראשית כא( רביא:
מעוברת עצמו .שהיתה אשתו מעוברת וקינא
לה:
או שותות .ולא אמרינן לא ליקטליה לולד:
אשת ממזר לממזר .כלומר אשה הראויה
לממזר וניסת לממזר וקינא לה ונסתרה:
או שותה כו' .ולקמן פריך פשיטא:
אנא דאמרי כי האי תנא .דאית ליה עקרה
וזקנה שותות מדלא נקט אלא איילונית
ונסיב תלמודא מונקתה ונזרעה זרע ולא
משום דאינה ראויה לקיימה אלמא כרבי
אלעזר ס''ל דיכול לישא אחרת ולפרות
ולרבות ואפ''ה איילונית לא:
וזו .כל אשה צנועה עקרה משום דלא נסתרה
הפסידה:

ֵמ ִיתיבֵ י:
" ַה ְמ ַק ֵ ּנא ַל ֲארו ָּסתוֹ ו ְּל ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ ָבם ׁ ֶשלּ וֹ ,
ִאם ַעד ׁ ֶשלֹא ְ ּכנָ ָס ּה נִ ְס ְּת ָרה  -לֹא ׁשוֹ ָתה וְ לֹא נוֹ ֶט ֶלת ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה.
כו,א ְמעו ֶ ּּב ֶרת ֲח ֵבירוֹ ו ֵּמינֶ ֶקת ֲח ֵבירוֹ  -לֹא ׁשוֹ תוֹ ת וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְ ּכתו ָ ּּבה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
לֹא יִ ּ ָ ׂ
שא ָא ָדם ְמעו ֶ ּּב ֶרת ֲח ֵבירוֹ ו ֵּמינֶ ֶקת ֲח ֵבירוֹ ,
שא  -יוֹ ִציא וְ לֹא יַ ֲחזִ יר עוֹ ָל ִמית.
וְ ִאם נָ ָ ׂ
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יע זְ ַמנּוֹ ִלכְ נוֹ ס יִ ְכנוֹ ס.
יוֹ ִציא ,וּכְ ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
שא ֲע ָק ָרה וּזְ ֵקינָ ה וְ ֵאין לוֹ ִא ׁ ּ ָשה ו ָּבנִ ים ֵמ ִע ָ ּ
יק ָרא  -לֹא ׁשוֹ ָתה וְ לֹא נוֹ ֶט ֶלת ְ ּכתו ָ ּּבה.
וְ ָהרוֹ ֶבא ׁ ֶש ָ ּנ ָ ׂ
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ימ ָ ּנה.
יָ כוֹ ל הוּא ִלי ּ ָ ׂ
שא ַא ֶח ֶרת וְ ִל ְפרוֹ ת וְ ִל ְרבּ וֹ ת ֵה ֶ
ֲא ָבל ַה ְמ ַק ֵ ּנא ַל ֲארו ָּסתוֹ ְ ,ל ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ בָ ם ׁ ֶשלּ וֹ  ,ו ִּמ ׁ ּ ֶש ְ ּכנָ ָס ּה נִ ְס ְּת ָרה  -אוֹ ׁשוֹ ָתה אוֹ לֹא נוֹ ֶט ֶלת ְ ּכתו ָ ּּבה.
ְמעו ֶ ּּב ֶרת ו ֵּמינֶ ֶקת ַע ְצמוֹ  -אוֹ ׁשוֹ ָתה אוֹ לֹא נוֹ ֶט ֶלת ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה.
ָהרוֹ ֶבא ׁ ֶש ָ ּנ ָ ׂ
שא ֲע ָק ָרה וּזְ ֵקינָ ה ,וְ יֵ ׁש לוֹ ִא ׁ ּ ָשה ו ָּבנִ ים  -אוֹ ׁשוֹ ָתה ,אוֹ לֹא נוֹ ֶט ֶלת ְ ּכתו ָ ּּבה.
ֵא ׁ ֶשת ַמ ְמזֵ ר ְל ַמ ְמזֵ ר,
ֵא ׁ ֶשת נָ ִתין ְלנָ ִתין,
ֵא ׁ ֶשת ֵ ּגר,
ֶע ֶבד ְמ ׁשו ְּח ָרר,
ַאיְ ילוֹ נִ ית  -אוֹ ׁשוֹ ָתה ,אוֹ לֹא נוֹ ֶט ֶלת ְ ּכתו ָ ּּבה".
ָק ָת ֵני ִמ ָיהאַ " :איְ ילוֹ נִ ית" ְּ -תיוּבְ ֵּת ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן!
ָא ַמר לָ ְך ַרב ַנ ְח ָמן:
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא ,וַ ֲאנָ א דַּ ֲא ַמ ִרי ִּכי ַהאי ַּת ָ ּנא.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ַאיְ ילוֹ נִ ית לֹא ׁשוֹ ָתה וְ לֹא נוֹ ֶט ֶלת ְ ּכתו ָ ּּבה,
יע,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ נִ ְּק ָתה וְ נִ זְ ְר ָעה זָ ַרע" )במדבר ה ,כח( ִ -מי ׁ ֶשדַּ ְר ָ ּכ ּה ְל ַהזְ ִר ַ
יע".
אתה זוֹ ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָ ּכ ּה ְל ַהזְ ִר ַ
יָ ְצ ָ
וְ ַר ָ ּבנַ ן ַהאי" :וְ נִ ְּק ָתה וְ ִנזְ ְר ָעה זָ ַרע" ַמאי ָעבְ ֵדי לֵ ּיה?
ִמ ָ ּיב ֵעי לְ ה ּו לְ כִ ְד ַתנְ ָיא:
""וְ נִ ְּק ָתה וְ ִנזְ ְר ָעה זָ ַרע" ֶ ׁ -ש ִאם ָהיְ ָתה ֲע ָק ָרה – נִ ְפ ֶק ֶדת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ִאם ֵ ּכן יִ ָּס ְתר ּו ָ ּכל ָה ֲע ָקרוֹ ת ,וְ יִ ָּפ ְקדוּ ,וְ זוֹ  ,הוֹ ִאיל וְ לֹא נִ ְס ְּת ָרה ִה ְפ ִס ָידה?!
 169וְ ִאם ל ֹא נִ ְט ְמ ָאה ָה ִא ּׁ ָשה ו ְּטה ָֹרה ִהוא וְ נִ ְּק ָתה וְ נִ זְ ְר ָעה זָ ַרע
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ִאם ֵ ּכן ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ נִ ְּק ָתה וְ נִ זְ ְר ָעה זָ ַרע" ֶ ׁ -ש ִאם ָהיְ ָתה יוֹ ֶל ֶדת ְ ּב ַצ ַער  -יוֹ ֶל ֶדת ְ ּב ֶריוַ ח,
נְ ֵקבוֹ ת יוֹ ֶל ֶדת  -זְ ָכ ִרים,
ְק ָצ ִרים  -יוֹ ֶל ֶדת ֲארו ִ ּּכים
ׁ ְשחוֹ ִרים  -יוֹ ֶל ֶדת ְל ָבנִ ים".
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"א ָ
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 .8כו ,א
" ֵא ׁ ֶשת ַמ ְמזֵ ר ְל ַמ ְמזֵ ר ]אוֹ ׁשוֹ ָתה ,אוֹ לֹא נוֹ ֶט ֶלת ְ ּכתו ָ ּּבה"[.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאַ :א ּפו ׁ ֵּשי ּ ְפסוּלִ ין לֹא לֵ ּיפו ּׁש,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

" ֵא ׁ ֶשת ֵ ּגר וְ ֶע ֶבד ְמ ׁשו ְּח ָרר ,וְ ַאיְ ילוֹ נִ ית ] -אוֹ ׁשוֹ ָתה ,אוֹ לֹא נוֹ ֶט ֶלת ְ ּכתו ָ ּּבה"[.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא" :דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל") 170במדבר ה ,יב(  -וְ לֹא ֵ ּג ִרים,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ֵא ָימא ָהכִ י נ ִַמי!
"וְ ָא ַמ ְר ָּת" )במדבר ה ,יב( ִ -רבּ ּויָא הוּא.

 170דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי ִת ְשׂ ֶטה ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ָּמ ֲעלָ ה בוֹ ָמ ַעל

רש"י
לא ליפוש פסולין .לא נעשה
שלום ביניהם הלואי לא יפרה
ולא ירבה הואיל וכל דורותיו
ממזרין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9כו ,א
" ֵא ׁ ֶשת כּ ֹ ֵהן ׁשוֹ ָתה ] ּומו ֶּּת ֶרת ְל ַב ְע ָל ּה"[.
ְ ּ 171פ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא" :וְ ִהיא ל ֹא נִ ְת ּ ָפ ָשׂ ה") 172במדבר ה ,יג( ֲ -אסו ָּרה,
ָהא ִנ ְת ּ ְפ ָׂשה  -מו ֶּּת ֶרת.
וְ זוֹ הוֹ ִאיל וְ נִ ְת ּ ְפ ָׂשה ֲאסו ָּרה ֵא ָימא לֹא ִּת ׁ ְש ֶּתה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
"וּמו ֶּּת ֶרת ְל ַב ְע ָל ּה".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ְ ּב ִמ ְת ַנ ְ ּוונָ ה.
ִמ ְת ַנ ְ ּוונָה?! ָהא ְ ּב ָדקו ָּה ַמ ָ ּיא!
ְ ּב ִמ ְת ַנ ְ ּוונָ ה דֶּ ֶר ְך ֵאבָ ִרים.
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאָ :הא זַ ּנוּיֵ י זְ ַנאי,
וְ ָהא דְּ לֹא ְ ּב ָדקו ָּה ַמ ָ ּיא ִּכי אוֹ ְר ֵח ּיה ִמ ׁ ּשוּם דִּ בְ אוֹ ֶנס זְ נַאי וּלְ גַ ֵ ּבי כּ ֹ ֵהן ֲא ִס ָירא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

" ֵא ׁ ֶשת ָס ִריס ׁשוֹ ָתה".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
יש ְך") 173במדבר ה ,כ( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ א,
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִ " :מ ַ ּבלְ ֲע ֵדי ִא ׁ ֵ
וְ ַהאי לָ או ַ ּבר ָהכִ י הוּא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

 171מסורת הש"ס מוחק מספר מילים שהם כפולים לכותרת.
יש ּה וְ נִ ְס ְּת ָרה וְ ִהיא נִ ְט ָמ ָאה וְ ֵעד ֵאין ָ ּב ּה וְ ִהוא ל ֹא נִ ְת ּ ָפ ָשׂ ה
 172וְ ׁ ָשכַ ב ִא ׁיש א ָֹת ּה ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע וְ נֶ ְעלַ ם ֵמ ֵעינֵ י ִא ׁ ָ
יש ְך
יש ְך וְ כִ י נִ ְט ֵמאת וַ ִ ּי ֵּתן ִא ׁיש ָ ּב ְך ֶאת ׁ ְשכָ ְב ּתוֹ ִמ ַ ּבלְ ֲע ֵדי ִא ֵׁ
 173וְ ַא ְּת ִּכי ָשׂ ִטית ַּת ַחת ִא ׁ ֵ

רש"י
והיא לא נתפשה כו' .כלומר
מהו דתימא פרשת סוטה על
כרחך באשת ישראל קיימא
מדכתיב והיא מיעוטא משמע זו
היא דכי לא נתפשה אסורה הא
נתפשה כו' ועלה קאי קרא
דבתריה ועבר עליו רוח וגו'
דהיכא דמספקא לן בהך אם
נטמאה ואם לא נטמאה שותה
אבל אשת כהן דליתה בכלל
והיא לא נתפשה ליתה נמי בכלל
השקאה קמ''ל:
במתנוונה .לאחר ששתתה
איצטריך לאשמועינן דמותרת
לבעלה דלא תימא זונה היא
שהרי בדקוה המים:
מתנוונה .הא ודאי בדקוה המים
וזונה היא אלא שתלה לה זכות
ואמאי מותרת לבעלה:
במתנוונה דרך אברים .שאינה
מתנוונה במעים ובירכים אלא
ראשה ושאר אבריה כבידים
עליה מהו דתימא הא לאו זכות
תלה לה דאם כן הוה לה
להתנוונה דרך בדיקת המים
אלא באונס זינתה לפיכך
מתנוונה שלא כדרכה ולכהן
מיהא תיתסר:
מבלעדי אישך .משמע דאישה
בר הכי הוא:
קא משמע לן .דלמיקדם שכיבת
בעל לבועל הוא דאתא וסריס
בר שכיבה הוא ואף על גב דלאו
בר זריעה הוא .ובסריס חמה
קאמר דמותר לקיימה ולא
בסריס אדם שאסור לקיימה
משום לא יבא פצוע דכא
)דברים כג(:
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 .10כו ,א-ב
" ַעל יְ ֵדי ָ ּכל ֲע ָריוֹ ת ְמ ַק ִ ּנין".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
כו,ב ַמה ּו דְּ ֵת ָימא" :נִ ְט ָמ ָאה" "נִ ְט ָמ ָאה") 174במדבר ה ,יג-יד( ְ ׁ -שנֵי ּ ְפ ָע ִמים,
ֶא ָחד – לַ ַ ּב ַעל,
וְ ֶא ָחד  -לַ בּ וֹ ֵעל.
ֵהיכָ א דְּ ָקא ִמ ַּית ּ ְס ָרא ְ ּב ָהא זְ נוּת,
ֲאבָ ל ָהא הוֹ ִאיל וְ ֲאסו ָּרה וְ ַק ְי ָימא ֵא ָימא לֹא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
]" ַעל יְ ֵדי ָ ּכל ֲע ָריוֹ ת ְמ ַק ִ ּנין [,חוּץ ִמן ַה ָ ּק ָטן ]חוּץ ִמן ַה ָ ּק ָטן ,ו ִּמ ִּמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ִא ׁיש"[.
" ִא ׁיש") 175במדבר ה ,יג( ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא וְ לֹא ָק ָטן.
וְ " ׁ ֶש ֵאינוֹ ִא ׁיש".
לְ ַמעו ֵּטי ַמאי?
ִאילֵ ָימא :לְ ַמעו ֵּטי ׁ ָשחוּף  -וְ ָה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאלָ ׁ :שחוּף ְמ ַק ִ ּנין ַעל ָידוֹ  ,וּפוֹ ֵסל ִ ּב ְתרו ָּמה!
" ְמ ַק ּנִין ַעל יָדוֹ " – ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא" :וְ ׁ ָשכַ ב ִא ׁיש אֹ ָת ּה ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע" )במדבר ה ,יג( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא,
וְ ָהא לָ או ַ ּבר ָהכִ י הוּא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
"וּפוֹ ֵסל ִ ּב ְתרו ָּמה" ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא" :וְ ל ֹא יְ ַח ֵּלל זַ ְרעוֹ ") 176ויקרא כא ,טו( ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא,
דְּ ִאית לֵ ּיה זֶ ַרע – לִ ַיח ֵּלל,
דְּ לֵ ית לֵ ּיה זֶ ַרע  -לֹא לִ ַיח ֵּלל,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ֶא ָּלא ,לְ ַמעו ֵּטי ּגוֹ י  -וְ ָה ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א :גּוֹ י ְמ ַק ִ ּנין ַעל ָידוֹ  ,וּפוֹ ֵסל ִ ּב ְתרו ָּמה.
" ְמ ַק ּנִין ַעל יָדוֹ " – ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא" :נִ ְט ְמ ָאה" "נִ ְט ְמ ָאה" ְ ׁ -ש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמים,
ֶא ָחד – לַ ַ ּב ַעל,
וְ ֶא ָחד – לַ בּ וֹ ֵעל.
ֵהיכָ א דְּ ָק ִמ ַּית ּ ְס ָרא ְ ּב ָהא זְ נוּת,
ֲאבָ ל ָהא הוֹ ִאיל וַ ֲאסו ָּרה וְ ַקיְ ָימאֵ ,א ָימא  -לֹא,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
"וּפוֹ ֵסל ִ ּב ְתרו ָּמה" – ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא" :ו ַּבת כּ ֹ ֵהן ִּכי ִת ְהיֶ ה לְ ִא ׁיש זָ ר" )ויקרא כב ,יב( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא,
דְּ בַ ר ֲהוָ יָהִ -אין,
יש ּה וְ נִ ְס ְּת ָרה וְ ִהיא נִ ְט ָמ ָאה וְ ֵעד ֵאין ָ ּב ּה וְ ִהוא ל ֹא נִ ְת ּ ָפ ָשׂ ה.
 174יג וְ ׁ ָשכַ ב ִא ׁיש א ָֹת ּה ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע וְ נֶ ְעלַ ם ֵמ ֵעינֵ י ִא ׁ ָ
יד וְ ָע ַבר ָעלָ יו רו ַּח ִקנְ ָאה וְ ִק ֵּנא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ִהוא נִ ְט ָמ ָאה אוֹ ָע ַבר ָעלָ יו רו ַּח ִקנְ ָאה וְ ִק ֵּנא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ִהיא ל ֹא נִ ְט ָמ ָאה
יש ּה וְ נִ ְס ְּת ָרה וְ ִהיא נִ ְט ָמ ָאה וְ ֵעד ֵאין ָ ּב ּה וְ ִהוא ל ֹא נִ ְת ּ ָפ ָשׂ ה
 175וְ ׁ ָשכַ ב ִא ׁיש א ָֹת ּה ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע וְ נֶ ְעלַ ם ֵמ ֵעינֵ י ִא ׁ ָ
 176וְ ל ֹא יְ ַח ֵּלל זַ ְרעוֹ ְ ּב ַע ּ ָמיו ִּכי ֲאנִ י ה' ְמ ַקדְּ ׁשוֹ

רש"י
מהו דתימא נטמאה נטמאה
שני פעמים .אמורים בפרשה
ודרשינן ליה לקמן )דף כז(:
אחד לבעל ואחד לבועל היכא
דמיתסרא אבועל בהא סתירה
משתעי קרא דנוהג בה דין
סוטה אבל הא דאסורה כו':
קמ''ל .דכי אתא קרא לגופיה
אתא דהיכא דאינו קרוב לה
נאסר עליה על ידי קינוי זה ולאו
למעוטי קרובים אתא:
איש אמר רחמנא .ושכב איש
אותה:
שחוף .שבשרו נשחף וכלה ויבש
ואין בו כח ובתורת כהנים
בקללות שנינו דוגמתו יש לך
אדם שהוא חולה ומוטל במטה
אבל בשרו שמור עליו תלמוד
לומר את השחפת מלמד שבשרו
נשחף:
מקנין על ידו כו' .כמו והוינן בה
מקנין על ידו פשיטא:
ופוסל בתרומה פשיטא .אם
הוא אחד מן הפסולים המחללין
את האשה כגון עובד כוכבים
עבד חלל נתין וממזר דקיימא לן
בקדושין וביבמות דפסולין
האשה בביאתן מובת כהן כי
תהיה לאיש זר כיון שנבעלה
למי שזר אצלה פסלה:
לא יחלל זרעו .מדלא כתיב לא
יחל דרשינן שני חילולין אחד
לה ואחד לזרעה :דאית ליה זרע
מחלל את האשה בביאתו דלית
ליה זרע לא יחלל:
קא משמע לן .שמואל דפוסל
שמעינן ליה מהא דאמר מקנין
על ידי שחוף:
ובת כהן כי תהיה לאיש זר.
וגו' .ומיניה נפקא לן דפסולין
פסלי לאשה בביאתן ומדאפקיה
בלשון הויה נדרוש דאית ליה
הויה מי שקידושין תופסין בה
כגון ממזר נתין וחלל פסלי אבל
עובד כוכבים ועבד הרי הן
כבהמה וכיון דלית להו הויה לא
נפסלו עובד כוכבים אין לו
קידושין בישראל דכתיב )ויקרא
כ( איש אשר ינאף את אשת
רעהו ותניא בסנהדרין )דף נב(:
פרט לאשת אחרים אלמא לית
להו אישות עבד עם החמור
כתיב בהו עם הדומה לחמור:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דְּ לָ או ַ ּבר ֲהוָ יָ ה  -לֹא,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ ָפ ֵסיל ִמ ְד ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ּ
ִמ ַּניִן לְ גוֹ יֶ ,עבֶ ד ׁ ֶש ָ ּבא ּו ַעל ַהכּ ֹ ֶהנֶת ,וְ ַעל ַה ְּלוִ ָייה ,וְ ַעל ַ ּבת יִשְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּ ְפ ָסלו ָּה?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וּבַ ת כּ ֹ ֵהן ִּכי ִת ְהיֶ ה ַאלְ ָמנָ ה וּגְ רו ׁ ָּשה") 177ויקרא כב ,יג(,
ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַאלְ ָמנוּת וְ גֵ ירו ׁ ִּשין ָ ּב ּה,
יָ צְ א ּו גּוֹ י וְ ֶעבֶ ד ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַאלְ ָמנוּת וְ גֵ ירו ׁ ִּשין ָ ּב ּה!
וְ ֶא ָּלא ,לְ ַמעו ֵּטי ַמאי?
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
לְ ַמעו ֵּטי ְ ּב ֵה ָמהֶ ׁ ,ש ֵאין זְ נוּת ִ ּבבְ ֵה ָמה.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א ִמ ּ ַפ ְרזַ ְקיָא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ְמ ָנא ָהא ִמ ְּיל ָתא דַּ ֲאמוּר ַר ָ ּבנַן ֵאין זְ נוּת ִ ּבבְ ֵה ָמה?
דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא ָת ִביא ֶא ְתנַ ן זוֹ נָ ה ו ְּמ ִחיר ֶּכלֶ ב") 178דברים כג ,יט(,
וְ ַתנְ ָיא:
"א ְתנַ ן ֶ ּכ ֶלבְ ,מ ִחיר זוֹ נָ ה  -מו ָּּת ִרין,
ֶ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ַ :
"גם ׁ ְשנֵ ֶיהם" )דברים כג ,יט( – ׁ ְשנַ יִ ם ,וְ לֹא ַא ְר ָ ּב ָעה".
וְ ֶא ָּלא " ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע" )במדבר ה ,יג(  -לָ ָּמה לִ י?
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַתנְ ָיא:
"שכְ בַ ת זֶ ַרע" ְ ּ -פ ָרט ְל ָד ָבר ַא ֵחר".
" ִׁ
ַמאי " ָד ָבר ַא ֵחר"?
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ּ ְפ ָרט לְ ׁ ֶש ִּקי ֵ ּנא לָ ּה ׁ ֶשלֹא ְּכ ַד ְר ָּכ ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
?!
"מ ׁ ְש ְּכ ֵבי ִא ּׁ ָשה") 179ויקרא יח ,כב( ְּכ ִתיב!
ׁ ֶשלֹא ְּכ ַד ְר ָּכ ּה ִ
ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:
ּ ְפ ָרט לְ ׁ ֶש ִּקי ֵּנא לָ ּה דֶּ ֶר ְך ֵאבָ ִרים.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ּ ְפ ִריצו ָּתא ְ ּב ָעלְ ָמא ִהיא,
ו ְּפ ִריצו ָּתא ִמי ָא ַסר ַר ֲח ָמנָא?!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
נְש ָיקה.
ּ ְפ ָרט לְ ׁ ֶש ִּקי ֵּנא לָ ּה ִ ּב ִׁ
ָהנִ ָיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ " :ה ֲע ָר ָאה זוֹ ַהכְ ָנ ַסת ֲע ָט ָרה"ֲ ,אבָ ל נְ ׁ ִש ָיקה ,וְ לֹא ְּכלוּם ִהיא,
ַהיְינ ּו דְּ ָא ֵתי ְק ָרא לְ ַמעו ֵּטי נ ׁ ְִש ָיקה.
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ " :ה ֲע ָר ָאה זוֹ נ ׁ ְִש ָיקה" ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
לְ עוֹ לָ ם לְ ׁ ֶש ִּקי ֵ ּנא לָ ּה דֶּ ֶר ְך ֵאבָ ִרים.
וְ ַמה ּו דְּ ֵת ָימאּ ִ :ב ְק ֵפ ָידא דְּ בַ ַעל ַּתלְ ָיא ַר ֲח ָמנָא ,וּבַ ַעל ָהא ָקא ָק ֵפיד,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

 177ו ַּבת כּ ֵֹהן ִּכי ִת ְהיֶ ה ַאלְ ָמנָ ה וּגְ רו ׁ ָּשה וְ זֶ ַרע ֵאין לָ ּה וְ ׁ ָש ָבה ֶאל ֵ ּבית ָאבִ ָיה ִּכנְ עו ֶּר ָיה ִמ ֶּל ֶחם ָא ִב ָיה ּתֹאכֵ ל וְ כָ ל זָ ר ל ֹא יֹאכַ ל בּ וֹ
 178ל ֹא ָת ִביא ֶא ְתנַ ן זוֹ נָ ה ו ְּמ ִחיר ֶּכלֶ ב ֵ ּבית ה' ֱא-ל ֶֹה ָיך לְ כָ ל נֶ ֶדר ִּכי תוֹ ֲע ַבת ה' ֱא-ל ֶֹה ָיך ַ ּגם ׁ ְשנֵ ֶיהם
 179וְ ֶאת זָ כָ ר ל ֹא ִת ׁ ְש ַּכב ִמ ׁ ְש ְּכ ֵבי ִא ּׁ ָשה ּתוֹ ֵע ָבה ִהוא

רש"י
מי שיש לו אלמנות וגירושין
בה .הוא דכי אין לה זרע ממנו
ושבה אל בית אביה מלחם
אביה תאכל דלא פסלה בביאתו
יצא עובד כוכבים ועבד שאין לו
אלמנות וגירושין בה שלא תפסו
לו בה קידושין וכשמת אין שם
אלמנות עליה וביבמות פריך
אימא לקולא דמי שיש לו
אלמנות וגירושין הוא דכי אית
לה זרע לא תיכול אבל עובד
כוכבים ועבד אפי' אית לה זרע
מיניה תיכול והתם משני לה.
בהבא על יבמתו ומיהו שמעינן
]ליה מהא[ דמקנין ע''י עובד
כוכבים:
ואלא .מי שאינו איש דמתני'
למעוטי בהמה:
דאין זנות לבהמה .אינה נעשית
זונה בבעילת בהמה ואינה
נאסרת על בעלה:
אתנן זונה .נתן טלה באתננה:
מחיר כלב .החליף כלב בטלה:
אתנן כלב .שאם אדם אומר
לזונה היליך טלה והבעלי
לכלבי:
מחיר זונה .היתה לו שפחה זונה
והחליפה בטלה ומדקאמר אתנן
כלב מותר מכלל דלאו זנות הוא
דאי זנות הוא הוה חייל עלה
שם אתנן:
ואלא שכבת זרע למה לי .כיון
דאמרת מקנין ע''י שחוף.
לשקינא לה שלא כדרכה .אל
תסתרי עמו להבעל שלא
כדרכה:
משכבי אשה כתיב .הוקשו שני
משכבותיה לכל דברים וכיון
דנאסרת עליו אמאי לא הוי
קינוי:
דרך אברים פריצותא בעלמא
הוא .שוכב עמה בקירוב בשר:
פריצותא מי קאסר רחמנא.
אשה על בעלה בהכי וכיון דלא
מתסרא עליה בהכי פשיטא
דלאו קינוי הוא:
בנשיקה .משיק השמש באותו
מקום:
היינו דאתא קרא למעוטיה.
דלא תימא העראה היא:
אלא למאן דאמר .ביבמות )דף
נה (:העראה האמורה בתורה
שהיא כגמר ביאה בכל העריות
כדכתיב )ויקרא כ( את מקורה
הערה את שארו הערה זו נשיקה
מאי איכא למימר היכי מצית
למימר דאתא קרא למעוטה
הלא כגמר ביאה היא לכל דבר
חוץ משפחה חרופה:
בקפידה דבעל תליא .דכתיב
וקינא ובעל הא חזינן ליה
דקפיד שהרי קינא לה על כך:

רוּסה"
"א ָ
מסכת סוטה פרק ד' – ֲ
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 .11כו ,ב – כז ,א
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
כז,א יִ ּ ָשׂ א ָא ָדם ^ -דּ ו ָּמה,
שא ּ ַ -בת דּ ו ָּמה.
וְ ַאל ִי ּ ָ ׂ
ׁ ֶשזּוֹ ּ ָ -ב ָאה ִמ ּ ִט ּ ָיפה ְּכ ׁ ֵש ָרה,
וְ זוֹ ּ ָ -ב ָאה ִמ ּ ִט ּ ָיפה ּ ְפסוּלָ ה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
יִ ּ ָשׂ א ָא ָדם ּ ַ -בת דּ ו ָּמה,
שא  -דּ ו ָּמה.
וְ ַאל ִי ּ ָ ׂ
ׁ ֶשזּוֹ  -עוֹ ֶמ ֶדת ְ ּב ֶחזְ ַקת ַּכ ׁ ְשרוּת,
וְ זוֹ ֵ -אינ ָּה עוֹ ֶמ ֶדת ְ ּב ֶחזְ ַקת ַּכ ׁ ְשרוּת.
ֵמ ִיתיבֵ י:
שא ָא ָדם דּ ו ָּמה"!
"נוֹ ֵ ׂ
ָא ַמר ָרבָ א:
שא" לְ כַ ְּת ִח ָּילה?!
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא "נוֹ ֵ ׂ
"אם ָנ ָׂשא".
ֶא ָּלאִ ,
"בת דּ ו ָּמה"!
ְּת ֵני נ ִַמי ַ ּ
וְ ִהלְ כְ ָתא:
יִ ּ ָשׂ א ָא ָדם ּ ַ -בת דּ ו ָּמה,
שא  -דּ ו ָּמה.
וְ ַאל ִי ּ ָ ׂ
דְּ ָתנֵ י ַרב ַּת ֲחלִ ָיפא ַ ּבר ַמ ַע ְרבָ א ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ֶיה ְּכ ׁ ֵש ִרין,
" ִא ׁ ּ ָשה ְמזַ ּנָה ּ ָ -בנ ָ
רוֹ ב ְ ּב ִעילוֹ ת ַא ַחר ַה ַ ּב ַעל.

ָ ּב ֵעי ַרב ַע ְמ ָרם:
ָה ְי ָתה ּ ְפרוּצָ ה ְ ּביוֹ ֵתרַ ,מהוּ?
יב ֵעי לְ ָך,
וס ָת ּה" לֹא ִּת ָ ּ
ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ " :אין ִא ׁ ּ ָשה ִמ ְת ַע ֶ ּב ֶרת ֶא ָּלא ָסמו ְּך לְ וִ ְ
דְּ לֹא ָי ַדע ָ ּב ּה וְ לֹא ַמנְ ַטר לָ ּה,
יב ֵעי לְ ָך ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ " :אין ִא ׁ ּ ָשה ִמ ְת ַע ֶ ּב ֶרת ֶא ָּלא ָסמו ְּך לִ ְטבִ ילָ ָת ּה" – ַמאי?
ִּכי ִּת ָ ּ
ֵּכיוָ ן דְּ י ַָדע ָ ּב ּה ,נָטוֹ ֵרי ַמנ ְַטר לָ ּה,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֵּכיוָ ן דִּ פְ רוּצָ ה ְ ּביוֹ ֵתר – לֹא?
ֵּתיק ּו.

רש"י
דומה .נטענת ונדברת בפי כל על
ניאופיה דומה לשון קלסה
ודיבור כדאמרי' בנדה )דף סו(.
דומת עירך עלתה ביך וההוא
לאו חשד הוא אלא דיבור יתר
שהיו נדברים בה על חביבותה
של בעלה ואף קלסה לשון דיבור
יתר הוא לפיכך הוא נהפך
ללשון שבח וללשון גנאי כדאמר
)שמקלסין אותו(:
וזו באה מביאה פסולה .שמא
מעובד כוכבים או ממזר] :שזו[.
הבת עומדת בחזקת כשרות
ומותרת לבעלה ולטיפה פסולה
לא חיישינן דרוב בעילות אחר
הבעל ומבעלה נתעברה:
וזו אינה עומדת בחזקת כשרות.
שמזנה תחתיו ונאסרת עליו
והוא אינו רואה ואינו מגרשה
ובא עליה באיסור:
ותסברא נושא לכתחילה .הא
ודאי מקלקלה ליה אלא על
כרחך משבשתא היא ובעית
לתרוצה ולמתני אם נשא אדם
דומה מותר וכיון דבעית
לתרוצה אלמא תנא לאו דוקא
ולא מותבינן מינה דאיכא
למימר בהא נמי טעה ותני נמי
בת דומה ואנן נמי כי אמרינן
ישא אדם זו ולא ישא זו לאו
לכתחילה אם ימצא אחרת אבל
מי שאינו מוצא אלא שתים אלו
ישא זו ואל ישא זו:
דתני רב תחליפא כו' .הלכך בת
דומה כיון דכשרה היא טוב לו
שישאנה שתהא תחתיו בחזקת
דומה
ישא
ואל
היתר
עמה
לשמש
שמקלקלתו
משנאסרה לו:
היתה פרוצה ביותר .דאיכא
למיחש דרוב בעילותיה משל
אחרים :מהו שיהו בניה
כשרים:
אין אשה מתעברת אלא סמוך
לווסתה .לפני ווסת נדותה יום
אחד דלא ידע הבעל את ווסת
נדתה דלנטרה אותו היום
מלזנות שלא תתעבר בזנות:
כי תיבעי לך כו' .פלוגתא במס'
נדה )דף לא:(:
סמוך לטבילתה .לאחר שטבלה
ביום טבילתה או ליום מחר:
או דלמא כיון דפרוצה היא
ביותר .לא מצי מינטר לה
שנשמטת מאצלו פתאום:
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"וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ֵ ּבית דִּ ין ] ְמ ַק ִ ּנין ָל ֶהן:
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָח ֵר ׁש ַ ּב ְע ָל ּה,
אוֹ נִ ׁ ְש ַּת ָּטה,
אוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָחבו ּׁש ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרין"[.

רש"י
וקינא והביא .המקנא לה
ישקנה ואי קשיא בקינוי נמי הא
כתיב את אשתו דמשמע דבעלה
מקנא לה ולא אחר .הא מתרבי
מאיש איש:

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"א ׁיש ִא ׁיש" )במדבר ה ,יב(?
"א ׁיש" ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר ִ
" ִ
ְל ַרבּ וֹ ת ֵא ׁ ֶשת ֵח ֵר ׁש,
וְ ֵא ׁ ֶשת ׁשוֹ ֶטה,
וְ ֵא ׁ ֶשת ׁ ִש ְעמוּם,
וְ ׁ ֶש ָה ַל ְך ַ ּב ְע ָל ּה ִל ְמ ִדינַ ת ַה ָ ּים,
וְ ׁ ֶש ָהיָ ה ָחבו ּׁש ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרין ֶ ׁ -ש ֵ ּבית דִּ ין ְמ ַק ִ ּנין ָל ֶהן ְלפוֹ ְס ָלן ִמ ְ ּכתו ָ ּּב ָתן.
יָ כוֹ ל ַאף ְל ַה ׁ ְשקוֹ ָתן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ֵה ִביא ָה ִא ׁיש ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ") 181במדבר ה ,טו(.
ַר ִ ּבי י ֹו ֵסי אוֹ ֵמר:
ַאף ְל ַה ׁ ְשקוֹ ָת ּה ,וְ ִל ְכ ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא ַ ּב ְע ָל ּה ִמ ֵ ּבית ָה ֲאסו ִּרין יַ ׁ ְש ֶק ָ ּנה".
180

ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י?
ַר ָ ּבנַן ָסבְ ִריּ ָ :ב ֵעינַן "וְ ִק ֵּנא  ...וְ ֵה ִביא") 182במדבר ה ,יד-טו(.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָסבַ ר :לָ א ָ ּב ֵעינַן "וְ ִק ֵּנא ...וְ ֵהבִ יא".

 180דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי ִת ְשׂ ֶטה ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ָּמ ֲעלָ ה בוֹ ָמ ַעל
 181וְ ֵה ִביא ָה ִא ׁיש ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ֶאל ַהכּ ֹ ֵהן וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָ ּבנָ ּה ָעלֶ ָיה ֲע ִשׂ ִירת ָה ֵא ָיפה ֶק ַמח ְשׂ ע ִֹרים ל ֹא יִ צֹק ָעלָ יו ׁ ֶש ֶמן וְ ל ֹא יִ ֵּתן ָעלָ יו לְ בֹנָ ה ִּכי ִמנְ ַחת ְקנָ אֹת הוּא
ִמנְ ַחת זִ ָּכרוֹ ן ַמזְ ֶּכ ֶרת ָעוֹ ן
 182יד וְ ָע ַבר ָעלָ יו רו ַּח ִקנְ ָאה וְ ִק ֵּנא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ִהוא נִ ְט ָמ ָאה אוֹ ָע ַבר ָעלָ יו רו ַּח ִקנְ ָאה וְ ִק ֵּנא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ִהיא ל ֹא נִ ְט ָמ ָאה :טו וְ ֵה ִביא ָה ִא ׁיש ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ֶאל
ַהכּ ֵֹהן וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָ ּבנָ ּה ָעלֶ ָיה ֲע ִשׂ ִירת ָה ֵא ָיפה ֶק ַמח ְשׂ ע ִֹרים ל ֹא יִ צֹק ָעלָ יו ׁ ֶש ֶמן וְ ל ֹא יִ ֵּתן ָעלָ יו לְ בֹנָ ה ִּכי ִמנְ ַחת ְקנָ אֹת הוּא ִמנְ ַחת זִ ָּכרוֹ ן ַמזְ ֶּכ ֶרת ָעוֹ ן

רוּסה"
"א ָ
מסכת סוטה פרק ד' – ֲ
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 .13כז ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יש ּה"
"" ֲא ׁ ֶשר ִּת ְשׂ ֶטה ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ִא ׁ ָ

183

)במדבר ה ,כט( ְ -ל ַה ִּק ׁיש ִא ׁיש ְל ִא ׁ ּ ָשה וְ ִא ׁ ּ ָשה ְל ִא ׁיש".

לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא?
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִאם הוּא סו ָּמא  -לֹא ָהיָ ה ַמ ׁ ְש ֶקה,
יש ּה") 184במדבר ה ,יג(,
דִּ כְ ִתיב" :וְ נֶ ְעלַ ם ֵמ ֵעינֵ י ִא ׁ ָ
ָּכ ְך ִהיאִ ,אם ָהיְ ָתה סו ָּמא  -לֹא ָה ְי ָתה ׁשוֹ ָתה.

רש"י
אשר תשטה אשה תחת אישה.
קרא יתירא הוא לדרשה בסוף
הפרשה זאת תורת הקנאות
וגו':
להקיש איש לאשה .כדמפרש
ואזיל למאי הלכתא:
רב אשי אמר כו' .מר מפרש
היקישא דאיש לאשה ומר
מפרש היקישא דאשה לאיש
ולא פליגי:
והעמיד .ולא חגרת:
ונתן על כפיה .ולא גידמת
קטועת ידים:

ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִחי ֶ ּג ֶרת וְ גִ ידֶּ ֶמת לֹא ָהיְ ָתה ׁשוֹ ָתה,
כז,ב דִּ כְ ִתיב"^ :וְ ֶה ֱע ִמיד ַהכּ ֹ ֵהן ֶאת ָה ִא ּׁ ָשה לִ ְפנֵ י ה'  ...וְ נָ ַתן ַעל ַּכ ּ ֶפ ָיה") 185במדבר ה ,יח(,
ָּכ ְך הוּא ִאם ָהיָ ה ִחי ֵ ּגר אוֹ ִ ּגידֵּ ם  -לֹא ָהיָה ַמ ׁ ְש ֶקה.
ָמר ַ ּבר ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִא ֶּיל ֶמת  -לֹא ָה ְי ָתה ׁשוֹ ָתה,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָא ְמ ָרה ָה ִא ּׁ ָשה ָא ֵמן ָא ֵמן") 186במדבר ה ,כב(,
ָּכ ְך הוּאִ ,אם ָה ָיה ִא ֵּילם  -לֹא ָהיָ ה ַמ ׁ ְש ֶקה.

הדרן עלך אסורה

יש ּה וְ נִ ְט ָמ ָאה
 183זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ְּקנָ אֹת ֲא ׁ ֶשר ִּת ְשׂ ֶטה ִא ּׁ ָשה ַּת ַחת ִא ׁ ָ
יש ּה וְ נִ ְס ְּת ָרה וְ ִהיא נִ ְט ָמ ָאה וְ ֵעד ֵאין ָ ּב ּה וְ ִהוא ל ֹא נִ ְת ּ ָפ ָשׂ ה
 184וְ ׁ ָשכַ ב ִא ׁיש א ָֹת ּה ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע וְ נֶ ְעלַ ם ֵמ ֵעינֵ י ִא ׁ ָ
ֹאש ָה ִא ּׁ ָשה וְ נָ ַתן ַעל ַּכ ּ ֶפ ָיה ֵאת ִמנְ ַחת ַה ִּז ָּכרוֹ ן ִמנְ ַחת ְקנָ אֹת ִהוא ו ְּביַ ד ַהכּ ֵֹהן יִ ְהי ּו ֵמי ַה ּ ָמ ִרים ַה ְמ ָא ֲר ִרים
 185וְ ֶה ֱע ִמיד ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָה ִא ּׁ ָשה לִ ְפנֵ י ה' ו ָּפ ַרע ֶאת ר ׁ
 186ו ָּבא ּו ַה ַּמיִ ם ַה ְמ ָא ְר ִרים ָה ֵא ֶּלה ְ ּב ֵמ ַעיִ ְך לַ ְצבּ וֹ ת ֶ ּב ֶטן וְ לַ נְ ּ ִפל יָ ֵר ְך וְ ָא ְמ ָרה ָה ִא ּׁ ָשה ָא ֵמן ָא ֵמן

